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ملخص البحث:
هتػػدؼ الدراسػػة الراهنػػة للتعػػرؼ إىل اآلراء الرتبويػػة للمفكػػرة عائشػػة بنػػت عبػػدالرضبن (بنػػت الشػػاطئ)
وإسػػهاماهتا يف حركػػة النهكػػة الفكريػػة .كمػػا هتػػدؼ هػػة الدراسػػة إىل التعػػرؼ إىل دور بنػػت الش ػاطئ يف
تربية اؼبرأة ،وتكوين الشخصية الفاعلة ،وأنبية تفعيل فكرها اإلصالحي حديثا.
ومن دواعي مثل هة الدراسات أف الفكػر الرتبػوي بشػقيال القػدمل واؼبعاصػر يقػدماف مػادة ثقافيػة ثريػة
يبك ػػن اإلف ػػادة منه ػػا يف دع ػػم وتط ػػوير اؼبس ػ ة الرتبوي ػػة اؼبعاص ػػرة عموم ػػا وإثػ ػراء أدبي ػػات الدراس ػػات الرتبوي ػػة
النسػػوية وصوصػػا .إف أفكػػار بنػػت الشػػاطئ اؼبتنػػاثرة يف آالؼ الصػػفحات حباجػػة إىل رصػػد وصبػػع وربليػػل
تربوي .تعتمد هة الدراسػة علػا اؼبػنهج الوصػفي التحليلػي الػةي يقػوـ علػا ربليػل كتابػات بنػت الشػاطئ
وتتبع مس هتا العلمية والعملية وصوال إىل ربديد أهم األفكار الرتبوية ؽبا .
Abstract
This study aims to identify the current educational thought of
the scholar Aisha bint Abdul Rahman and her contributions to
the intellectual and social reformation movement. This study will
discuss the role of Aisha in the education of women, and the
importance of motivating her educational thought.
The importance of this study is to provide a rich cultural
material from the ancient and the modern educational thought.
The material can then be utilized in developing the educational
process and enriching the literature of contemporary studies of
women's education. Also, this study will try to analyze in a
descriptive approach and collect Aa'ishah's ideas that are scattered
in her works to identify her most significant educational views.
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المقدمة
إف اؼبتأمػػل ؼبس ػ ة الفكػػر اإلنسػػا يف إطػػار التػػارىبي ،يػػدرؾ أف النظريػػات البربيػػة اغبديثػػة يف الرتبيػػة،
علا أنبيتها ،ليست األساس الوحيد للفلسفة اؼبعاصػرة فلكػل ؾبتمػع إنسػا حػر موروثاتػا اغبكػارية الدالػة
علػػا وصوصػػياتا التارىبيػػة ،وهويتػػا الثقافيػػة .إف دراسػػة سػ ة رواد الفكػػر ومؤلفػػاهتم ومنػػاهمهم ذات قيمػػة
تربويػة يف التػأث يف اغبيػاة الواقعيػة أل ػػا ربػدد مػا قػد ق ربقيقػا فعػػال ،ومػا يبكػن اسػتكمالا مسػتقبال .وؽبػػةا
تظهػػر الدراسػػات التحليليػػة يف سػػاحة الفكػػر الرتبػػوي قوامهػػا توسػػيع وتعميػػق الثقافػػة العربيػػة كسػػمة عص ػرية
ضػػرورية لفهػػم مػػا مكػػا وتلبيػػة الحتياجػػات العاجػػل ،وطموحػػات اآلجػػل مػػن أجػػل ربسػػني مسػػتوو الػػوعي
الرتبوي الكفيل بتطوير األطر الفلسفية واؼبزاوالت التنفيةية.
ب ػػرزت عائش ػػة عب ػػدالرضبن (بن ػػت الش ػػاطئٜٜٔٛ-ٜٖٔٔ :ـ) يف ؾب ػػاالت عدي ػػدة ومي ػػادين متنوع ػػة
سػػانبت يف فػػتح نوافػػة فكريػػة جديػػدة ال ىبطئهػػا صػػاحب بصػ ة ولكػػن إىل أي مػػدو يبكػػن تو يػ تلػػك
اعبهػود يف اغبقػل الرتبػويو ومػا القكػايا الػيت اػبلت اهتمامهػا ،ومػا األفكػار الػيت سػعت إىل ترسػيخها عػ
مسػ هتا األكاديبيػػة والشخصػػيةو مػػا مالمػػح الػػوعي االجتمػػاعي للمػرأة مػػن منظػػور بنػػت الشػػاطئو مػػع هػػةا
الواب ػػل الص ػػيب م ػػن األس ػػئلة ويف ص ػػيبة االس ػػتفهاـ يس ػػتفتح الباحث ػػاف عملهم ػػا الػ ػراهن لسػ ػ ػػور فك ػػر
اخص ػ ػػية نس ػ ػػائية رائ ػ ػػدة وص ػ ػػوال إىل اإلف ػ ػػادة الرتبوي ػ ػػة م ػ ػػن عقلي ػ ػػة مثقف ػ ػػة ن ػ ػ ة نث ػ ػػرت أفكاره ػ ػػا يف آالؼ
الصفحات.
إف الدكتورة عائشة عبدالرضبن مفكرة عربية إسالمية ؽبا مكانة ثقافية بارزة يف النهكػة العربيػة اؼبعاصػرة
وسانبت دبقاالهتا وكتبها وؿباضراهتا يف ضباية الشباب اؼبسلم مػن التيػارات اؼبنحرفػة (الفيػلٜٔٛٚ ،ـ ،ص
ٕٓ٘) وصبعت بني ثقافتني القديبة واغبديثة وربدثت عن قكػايا اتتمػع واغبريػة واللبػة واألوػالؽ .ودعػت
إىل أف يتالقػػا العػػرب عنػػد نصػػوص كتػػايم اؼبنػػزؿ ،يلتقػػوف بػػا أدبػػا وفنػػا كمػػا التقػوا دينػػا وعقيػػدة (اعبنػػدي،
ٖٜٔٙـ ،ص ٗٗٔ .)ٔٗٛ ،ٔٗ٘ ،عائشػ ػػة كمػ ػػا يقػ ػػوؿ ؿبمػ ػػود األرنػ ػػاؤوط (ٕٔٓٓـ) "عاؼبػ ػػة ،أديبػ ػػة،
ؿبققػػة ،أسػػتاذة جيػػل نػػادرة اؼبثػػاؿ"" ،وسبيػػزت مػػن بػػني أقرا ػػا معهػػا النػػادر بػػني الدراسػػة العميقػػة لعلػػوـ
اإلسػػالـ ،وعلػػوـ العربيػػة"" ،وكػػاف ربقيقهػػا للنصػػوص أمبوذجػػا جيػػدا يف ودمػػة الػػن وتػػةليل مػػا فيػػا مػػن
م ػػوض وتص ػػحيح م ػػا اعت ػػور م ػػن تص ػػحي أو ربريػ ػ " (ص ٕٕٓ ،ٕٕٔ ،الش ػػارو ٜٜٔٙ ،ـ ،ص
٘ )ٛفه ػػي حب ػػق رائ ػػدة نس ػػائية يف ربقي ػػق النص ػػوص (جػ ػ  ،ٕٓٓٔ ،ص  .)ٜٙتصػ ػ اؼبوس ػػوعة العربي ػػة
ودرسا".
العاؼبية بنت الشاطئ بأ ا "واحدة من موثِّقات الرتاث العريب واإلسالمي ربقي ًقا ً
"والدكتورة حبكم نشأهتا وبيئتها الريفية أديبة مؤروة دينة ،يكاؼ إىل هةا أ ػا امػرأة فهػي تسػتطيع أف
تتفهم نفسية اؼبرأة حبكم جنسها" (اعبندي ،ص  .)ٜٔٗ ،ٔٗٛوسبثػل عائشػة التيػار اؼبتنػور الػةي يطالػب
بالنهوض حباؿ اؼبرأة يف اغبياة العامة (بركاتٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٕٕٗ ،نويهضٕٓٓٓ ،ـ ،ص ٖ٘ٓٔ).
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ككاتبة أكاديبيػة مػن القامػات األدبيػة اؼبرموقػة ،كانػت بنػت الشػاطئ وافػرة اإلنتػاج اإلبػداعي فخلفػت
تراثا زكيا وفكرا زاوػرا إذ يربػو عػدد كتبهػا علػا أربعػني كتابػا تنػاثرت فيهػا الكثػ مػن النظػرات الرتبويػة وهػي

يف ؾبموعهػػا مػػن ركػػائز اؼبكتبػػة العربيػػة واإلسػػالمية اؼبعاصػرة والسػػيما كتػػاب سػػيدات بيػػت النبػػوة الػػةي ذاع
صيتا وااع فكلا .وبةلك فإف بنت الشاطئ إحدو النسػاء اؼببػدعات يف طريػق التعلػيم و ػدت بكػدحها
وكفاحها منارة مػن منػارات الفكػر لتنػ األفػق الثقػايف علػا كبػو متزايػد وبقػوة وتفػوؽ اسػتثنائيني .كػل تلػك
اؼب ػ ػ رات ؾبتمعػ ػػة تكػ ػػع موضػ ػػوع اآلراء الرتبويػ ػػة لعائشػ ػػة يف ايػ ػػة األنبيػ ػػة علمػ ػػا بػ ػػأف التحلػ ػػيالت اؼبكثفػ ػػة
والنقااػػات اؼبستفيكػػة ذبلػػي اؼبعػػا وتكشػ عػػن جوانػػب التميػػز فيهػػا وهػػو مػػا يسػػعا إىل ربقيقػػا البحػػث
الراهن.
أهمية الدراسة الحالية
تتمحور أنبية البحث الراهن يف النقاط التالية:



ػػل الفك ػػر الرتب ػػوي الع ػػريب عموم ػػا واؼبص ػػري عل ػػا وج ػػا اػبص ػػوص حػ ػ الس ػػبعينيات ارق ػػا يف

الكشػ ػ ع ػػن آراء أع ػػالـ الرتبي ػػة البربي ػػة م ػػن دوف عناي ػػة كبػ ػ ة باس ػػتقراء آراء اؼبفكػ ػرين الرتب ػػويني الع ػػرب
واؼبسلمني فبا ساعد يف عملية تبريب التعليم (السورطيٕٜٓٓ ،ـ ،ص .)ٜٔٚ
 توصػػي الدراسػػات الرتبويػػة اغبديثػػة بكػػرورة تنػػاوؿ الفكػػر الرتبػػوي لشخصػػيات إسػػالمية معاصػػرة

(ؿبمدٕٜٓٓ ،ـ ،ص .)ٖٔٛ

 إف أفكػػار بنػػت الشػػاطئ مبثوثػػة يف الكتػػب واتػػالت اؼبتفرقػػة ومػػن وػػالؿ هػػة الدراسػػة و هػػا

يبكػ ػػن تسػ ػػهيل الوصػ ػػوؿ إىل تلػ ػػك اآلراء واألفكػ ػػار الرتبويػ ػػة مػ ػػع ربليلهػ ػػا علػ ػػا ضػ ػػوء الدراسػ ػػات الرتبويػ ػػة
اؼبتخصصة مع بياف أنبيتها وتو يفها عمليا يف الساحة التعليمية.
 حاجة األمة اؼبسلمة إىل دراسات أكاديبية يف الفكر الرتبوي النسوي األصيل.
 قلة الدراسات الرتبوية اؼبوسعة عن الشخصية اؼبةكورة.

 عائشة من ثقات مفكري اإلسالـ يف ؾبػاؿ الرتبيػة اإلسػالمية اؼبسػتن ة (الصػاوئٜٜ٘ ،ـ ،ص
ٖ).

 تقدمل أمبوذج عصري وأصيل للمرأة العربية ،واؼبفكرة الطموحة ،واؼبثقفة اؼبتميزة.
أسئلة الدراسة
السؤاؿ الرئيس يف هة الدراسة هو:

ما أهم األفكار الرتبوية الػيت وردت يف تػراث عائشػة بنػت عبػدالرضبنو ومػا أهػم اؼبكػامني الرتبويػة الػيت
يبكن ااتقاقها من ذلك الرتاث الكخمو
إف التناوؿ الدقيق ؽبةا السؤاؿ يتطلب اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
٘

ٔ .ما طبيعة البيئة اليت نشأت فيها عائشة وكي سانبت يف تشكيل اخصيتهاو
ٕ .ما أبرز مالمح الشخصية اإلسالمية من منظور عائشة عبدالرضبنو
ٖ .ما أهم التحديات اليت واجهت اؼبرأة وما سبل سبكينها ؾبتمعيا من منظور بنت الشاطئو
ٗ .كيػ ػ يبك ػػن اإلف ػػادة م ػػن ذل ػػك الػ ػرتاث اتي ػػد ال ػػةي ولفت ػػا عائش ػػة يف دع ػػم اؼبسػ ػ ة الرتبوي ػػة
اؼبعاصرةو
أهداف الدراسة
هتػػدؼ الدراسػػة الراهنػػة للتعػػرؼ إىل مع ػامل الفكػػر الرتب ػػوي عنػػد األديبػػة عائشػػة بنػػت عبػػدالرضبن
(بنت الشاطئ) ورصد طائفة من إسهاماهتا يف حركة النهكػة الفكريػة ،وبيػاف دورهػا يف تراػيد مسػ ة تربيػة
اؼبرأة ،وذلك يف إطار تفعيل فكر بنت الشاطئ اإلصالحي .وألف الفكر الرائد هػو اؼبوجػا الفعلػي للميػداف
العملػػي فػػإف البحػػث اغبػػال سػػيقدـ للمعلمػػني وصػػناع القػرار ؾبموعػػة أفكػػار تعمػػق وتوسػػع ثقػػافتهم الرتبويػػة
كما تثري من جهة أورو أدبيات اؼبنهج الدراسي دبعاعبات منهمية رصينة.
حدود الدراسة
هػػة الدراسػػة هػػي دراسػػة ربليليػػة وصػػفية اسػػتنباطية تقػػوـ علػػا ثػػالث ركػػائز متعاضػػدة وهػػي أوال:
التعػ ػػرؼ علػ ػػا جهػ ػػود عائشػ ػػة وإسػ ػػهاماهتا يف حقػ ػػل الرتبيػ ػػة ،وثانيػ ػػا :الرتكيػ ػػز علػ ػػا نظرهتػ ػػا يف اإلصػ ػػالح
االجتمػػاعي ،وثالثػػا :مناقشػػة سػػبل اإلفػػادة مػػن تراثهػػا حػػديثا بطرائػػق تطبيقيػػة .سػػيتتبع البحػػث معظػػم كتػػب
بنػػت الشػػاطئ القتنػػاص النظ ػرات الرتبويػػة ورصػػد دالالهتػػا اؼبعاصػػرة وربليلهػػا ومناقشػػتها يف ضػػوء األدبيػػات
ذات الصلة.
منهج البحث
ه ػ ػػة الدراس ػ ػػة ه ػ ػػي دراس ػ ػػة ربليلي ػ ػػة وص ػ ػػفية اس ػ ػػتنباطية (اغبم ػ ػػاجئٜٛٛ ،ـ ،ص ٕٖ) ،تل ػ ػػتمس
العبارات الرتبوية اؼبنثػورة يف كتػب وسػ ة بنػت الشػاطئ وتربطهػا أو تقار ػا باألدبيػات الرتبويػة تػارة ،وربللهػا
وتستنبط منها الفوائد الرتبوية تارة أورو.
الدراسات السابقة

قػػاـ األؼبعػػي (ٕٓٓٙـ) بتقػػدمل دراسػػة تربويػػة مػػوجزة عػػن حيػػاة وفكػػر عائشػػة عبػػدالرضبن ربػػت عن ػواف
التلميػػةة اػبالػػدة عائشػػة (بنػػت الشػػاطئ) وتوصػػل الباحػػث إىل ؾبموعػػة مػػن االسػػتنتاجات منهػػا أف بنػػت
ػادرا وفريػ ًػدا يف الػػركض الطويػػل يف ميػػداف اؼبعرفػػة ،والسػػعي اغبثيػػث كبػػو تكػػوين
الشػػاطئ كانػػت " ً
مبوذجػػا نػ ً

الػػةات العلميػػة اؼبتميػػزة ،بػػر م كػػل العوائػػق ،وهػػي ل ػةلك مبػػوذج فريػػد للم ػرأة اؼبسػػلمة الػػيت حػػررت نفسػػها
بنفسػػها باإلس ػػالـ ،فم ػػن طفلػػة ص ػػب ة تله ػػو عل ػػا اػػاطئ الني ػػل يف دمي ػػاط ػػاؿ دلت ػػا مص ػػر ،إىل أس ػػتاذ
للتفس والدراسات العليػا يف كليػة الشػريعة امعػة القػرويني يف اؼببػرب ،وأسػتاذ كرسػي اللبػة العربيػة وآدايػا
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يف جامعػػة عػػني ػػس دبصػػر ،وأس ػػتاذ زائػػر عبامعػػات أـ درمػػاف  ٜٔٙٚـ ،واػبرط ػػوـ ،واعبزائ ػػر ٜٔٙٛـ،
وب ػ ػ ػ وت ٕ ،ٜٔٚوجامعػ ػ ػػة اإلمػ ػ ػػارات ٜٔٔٛـ وكليػ ػ ػػة الرتبيػ ػ ػػة للبنػ ػ ػػات يف الريػ ػ ػػاض ٜٖ٘ٔٛ -ٜٔٚـ.
وتدرجت يف اؼبناصب األكاديبية" (ص ،ٔٔٚ ،باوتصار).
ق ػػاـ حس ػػن ج ػ (ٕٔٓٓـ) بتق ػػدمل دراس ػػة تفص ػػيلية موثق ػػة ح ػػوؿ بن ػػت الش ػػاطئ .تناول ػػت الدراس ػػة
مالمح اخصية د .عائشة وحياهتػا العلميػة ومسػ هتا العمليػة وأهػم القكػايا الفكريػة الػيت واضػتها وواصػة
قكػػية النهػػوض بػػاؼبرأة العربيػػة .أاػػار جػ إىل معػػامل نظريػػة النهػػوض بػػاؼبرأة العربيػػة حيػػث قػػاؿ "مل تتحػػدث
بنت الشاطئ عن بناء نظرية للنهػوض بػاؼبرأة العربيػة ولكػن الػةي نقػرأ يف حبوثهػا ودراسػاهتا يتكػمن نظريػة
كاملة ويبكن أف كبدد أركاف النظرية فيما يلي:
" أف اؼبرأة العربية اعبديدة ربقق وجودها ربقيقػا مبااػرا وأصػيال دوف أف تلػتمس منحػة مػن رجاؽبػا،
أو تلمأ يف فبارسة حقها يف الوجود اغبر إىل االحتياؿ والدهاء واؼبداراة.
 أف تعػرؼ اؼبػرأة العربيػػة حقيقػة مكانتهػا يف العػػامل اليػوـ ،وسبيػػز دورهػا فيػا ،وتسػػتكمل وعيهػا لػػةاهتا
وأف تفهم مقومات وجودها وجوهر اخصيتها.
 االنطالؽ إىل اؼبستقبل دوف االنفصاؿ عن اؼباضي واالرتباط بكتاب اهلل" (ص .)ٜٔ٘ -ٔ٘ٛ
قػ ػدمت وف ػػاء البػ ػزال (ٜٜٜٔـ) عرض ػػا موس ػػعا غبي ػػاة بن ػػت الش ػػاطئ ونقل ػػت بدق ػػة حكاي ػػة تعلمه ػػا
ورحلتهػػا االجتماعيػػة والفكريػػة وتناولػػت األحػػداث الكػػخمة يف حياهتػػا .وتمػػت دراسػػتها دبػػا قيػػل يف الثنػػاء
علا بنت الشاطئ .ذكرت وفػاء نبػوغ عائشػة الدراسػي اؼببكػر وواصػة عنػدما تقػدمت لالمتحػاف الشػفهي
لشهادة اؼبعلمات ،وعمرها مل يتماوز السابعة عشرة .كاف األساتةة اؼبمتحنػوف قػد ضػاقوا بتعثػر الطالبػات
يف تالوة السور القرآنية والنصوص الشعرية اؼبقررة ،فلما جاء دورها تلت ؾبودة ما اوتاروا ؽبا مػن سػور (
النسػػاء ،والنػػور) ،وسػػئلت عمػػا ربفػػو مػػن النصػػوص الشػػعرية ،فكػػاف جوايػػا أف سػػألت :مػػن أي عصػػرو
وعمػب اؼبمتحنػوف لسػؤاؽبا ،مث طلبػوا منهػا نصػا مػن العصػػر اعبػاهلي ،فأنشػدهتم أبياتػا مػن معلقػة طرفػة بػػن
العبػد ...قػالوا :أظبعينػا اػػيئا مػن اػعر صػدر اإلسػػالـو فبػادرت وأنشػدت الميػة كعػػب بػن زهػ  ،مث مػػازالوا
ينتقل ػػوف ي ػػا م ػػن عص ػػر إل عص ػػر ،وه ػػم يف دهش ػػة م ػػن حفظه ػػا ،ح ػ إذا وص ػػلت إل العص ػػر اغب ػػديث،
وسألوها أف تسمعهم ،فاجأهتم بسؤاؽبا :من اعري أـ من اعر سػوايو فعمبػوا ،وقػاؿ أحػدهم :إف كنػت
اػػاعرة فأظبعينػػا إحػػدو قصػػائدؾو فأنشػػدهتم قصػػيدة ويف اػبتػػاـ حبب ػوا ؽبػػا الدراسػػة يف اعبامعػػة واػػمعوها
علػػا ذلػػك (ص  .)ٔٚوأكػػدت الباحثػػة علػػا أف عائشػػة "أحبػػت الكتابػػة وعشػػقت الصػػحافة" (ص ٘ٗ،
علا اعبسرٜٔٛٙ ،ـ ،ص ٓ .)ٙترو الباحثة أنا يبكن تقسيم حياة عائشة إىل ثالث مراحل:
ٔ .اهتمامها باللبة العربية وآدايا اغبديثة والقديبة.
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ٕ .اهتمامها بقكايا اتتمع.
ٖ .توجهها كبو القكايا اإلسالمية (ص ٗ٘).
وتوصػػلت الدراسػػة إىل أف عائشػػة تعت ػ رائػػدة اػػماعة مػػن رواد الفكػػر اإلسػػالمي اؼبسػػتن يف القػػرف
العش ػرين إذ أثبتػػت أف العلػػم الػػديس لػػيس مقصػػورا علػػا الرجػػاؿ وفتحػػت الطريػػق أمػػاـ بنػػات جيلهػػا ومػػن
بعدهن إلثبات مواهبهن (ص ٖٔٔ).
تنػػاوؿ الرومػػي (ٜٜٔٚـ) اذباهػػات التفس ػ يف القػػرف الرابػػع عشػػر ووص ػ لعائشػػة نصػػيبا كب ػ ا مػػن
اؼبتابعػػة والتحليػػل واؼبالحظػػات اؼبنهميػػة الػػيت توصػػل ؽبػػا الباحػػث .أكػػد البحػػث علػػا بيػػاف قواعػػد مػػنهج
عائشة يف التفس وهي باوتصار ترتكز يف اآل :
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

الع ة بعموـ اللفو ال خبصوص السبب.
استقراء اللفو القرآ يف كل مواضع ورود .
االهتماـ بداللة السياؽ.
القرآف هو القاعدة.

٘ .ترؾ اإلطناب عما أيم يف القرآف الكرمل.
 .ٙرفض التفس العلمي التمرييب.
 .ٚالتفس ػ ػ ػ اؼبوض ػ ػػوعي (الروم ػ ػػي ،ٜٜٔٚ ،جٖ ،ص  ،ٜ٘ٓ -ٜٕٙبي ػ ػػوميٕٓٓٗ ،ـ،
جٖ ،ص .)٘ٛٚ
وتوص ػػل الباح ػػث الروم ػػي إىل أف تفسػ ػ عائش ػػة ل ػػا ظبات ػػا وأ ػػا مل تلت ػػزـ بتطبي ػػق صبي ػػع القواع ػػد ال ػػيت
وضعتها يف تفس القرآف الكرمل وقدـ الباحث مالحظاتا الشخصية يف هةا الشأف.
ويف دراسػػة تربويػػة ربليليػػة متميػػزة حملمػػد وجيػػا الصػػاوي (ٜٜ٘ٔـ) بعنػواف الطبيعػػة اإلنسػػانية يف القػػرآف
الكرمل :دراسػة ربليليػة آلراء العقػاد وعائشػة عبػدالرضبن مػن زاويػة تربويػة ركػز الباحػث علػا جانػب ؿبػدد يف
فكر عائشة وانصب الرتكيز علا كتاب من كتبها وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها:
" تشايت أفكػار كػال مػن العقػاد وعائشػة ،يف جوانػب كثػ ة إىل درجػة التطػابق ،مػن حيػث اؼبػدول
والرؤيػة ،واعبوانػػب الػيت كانػػت مثػار للمػػدؿ ووػػالؼ يف وجهػات الػرأي ،ويف إاػاراهتما إىل كتػػب اؼبفسػرين
و ها.


كػػاف لتػػأث اػبلفيػػة العلميػػة واالهتمامػػات عنػػد كػػل مػػن العقػػاد وعائشػػة أثػػر كبػ يف توجيػػا النظػػرة

إىل الطبيعة اإلنسانية ،فكاف العقاد يبيل إىل التحليل النفسي ،وعائشة بعيدة عن هةا اعبانب.
ٛ



تنػػاوؿ العقػػاد اإلنسػػاف بنظػػرة فلسػػفية عامػػة ،ومل يطػػرح إال النقػػاط اعبوهريػػة فيػػا كمحطػػات يتوقػ

عنػػدها ليفسػػر جوانػػب البمػػوض فيهػػا  ،وكانػػت نظػػرة عائشػػة ربليليػػة لبويػػة ،وتفس ػ بيػػا ؼبعػػا القػػرآف
الكرمل ،وكانت أكثػر تفصػيال يف أمػور دقيقػة ،وتفرعػت منهػا إىل قكػايا جانبيػة أوػرو" (ص٘ٔٔ) .درس
الباحث فكر عائشة ع الرتكيز علا كتايا مقاؿ يف اإلنساف.
البيئة التي نشأت فيها عائشة
عنػػدما تكػػوف حيػػاة اػػخ

مػػا ،وأعمػػاؿ هػػةا الشػػخ

ؿبػػل نظػػر واعتبػػار وربليػػل ،فػػال يبكػػن حبػاؿ

من األحواؿ فصل اإلنساف عػن الوسػط واؼبواقػ واألحػداث واألاػخاص مػن حولػا ،كمػا ال يبكػن إال أف
نعرتؼ بوجود األثر والتأث  .ليس شبة وسيلة تقدـ لنا معرفػة أصػيلة بأحػداث اؼباضػي أفكػل مػن أف نتعػرؼ
عن كثب علا اخصيات بارزة يف الفكػر والفػن والثقافػة فهػي انعكػاس حقيقػي ؼبعطيػات اتتمػع وصػحتا
وتناقكػػاتا .كػػاف العصػػر اؼباضػػي ؼبصػػر والػػدوؿ العربيػػة بدايػػة حقيقيػػة ؼبعرفػػة اؽبويػػة وربديػػد العالقػػة بػػاآلور
وذبديػػد البنػػاء اؼبعػػريف بأكملػػا والػػتخل مػػن األطمػػاع اػبارجيػػة (أبوزيػػدٕٓٓٛ ،ـ ،ص ،ٔ٘ٓ ،ٛٚ ،ٕٚ
ٓ )ٕٛوكاف عصر حوار فكري وسطوع قيادات فةة يف ميداف اإلصالح.
اػػهد القػػرف اؼباضػػي تب ػ ات اجتماعيػػة وسياسػػية وثقافيػػة جوهريػػة يف السػػاحة العربيػػة كلهػػا ،وبػػدأت
بوادرها وإرهاصاهتا يف أمصار مرتامية وكاف ؼبصر حصة األسد يف ربريك السػاحة الفكريػة يف الػوطن العػريب
بعد منعطفات وط ة .بدأت اؼبػرأة حينئػة ترتقػب فرصػة الػتعلم بػل اقتحمػت التعلػيم العػال يف وقػت وجيػز
فػػدولت أف ػواج مػػن الفتيػػات حػػرـ اعبامعػػة ،وميػػادين العمػػل ،والصػػالونات الفكريػػةٔ واورتقػػت اؼب ػرأة ػػدارة
عػػامل الصػػحافة وع ػوامل أوػػرو بعػػد جهػػد جهيػػد وبعػػد يػػاب حكػػاري مػػزري أضػػر بوضػػع األمػػة بأسػػرها
ودبنظومتها القيمية الصانعة تريات التاري .
ويف كتايػػا أرض اؼبعم ػزات ترسػػم عائش ػػة ربػػديات ضػػخمة واجه ػػت األقط ػػار اإلس ػػالمية يف الق ػػرف

العشػرين .اعػػرتض علمػػاء الػػدين يف بعػػض األقطػػار اإلسػػالمية علػػا تعلػػيم اللبػػة األجنبيػػة والرسػػم واعببرافيػػا
واؼبنطق والفلسفة أل ا ذريعة للوقوؼ علا عقائػد الكفػار وعلػومهم الفاسػدة ،ويف ذلػك مػا فيػا مػن اػبطػر
علػػا عقائػػدنا وعلػػا أوػػالؽ أبنائنػػا (ص  .)ٜٗ -ٗٛوكانػػت بعػػض األمصػػار اإلسػػالمية تتصػػدو خبػػوؼ
لكػػل جديػػد (السػػيارات والػػدراجات والالسػػلكي) أو كمػػا تقػػوؿ عائشػػة عػػن اسػػم الدراجػػة يف قبػػد :عربػػة
الش ػػيطاف أو حص ػػاف إبل ػػيس .وكانػ ػت الدراج ػػة إىل عه ػػد قري ػػب إشب ػػا ومعصػ ػية تسػ ػ بق ػػوة الس ػػحر وعم ػػل
الشيطاف (ص ٖٗ).
ٔ انظر :أبو زيد (ٕٜٓٓـ ،ص ٕٗ.)ٚ
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وباسػػم الػػدين أيكػػا منعػػت اؼبػرأة مػػن اػبػػروج إىل دور العلػػم وكػػاف هػػةا الػوأد للػػوعي سػػببا يف تعطيػػل
عقػػل اؼبػرأة اؼبسػػلمة لتعػػيد دميػػة صػػماء بكمػػاء عميػػاء البصػػر والبصػ ة .ولكػػن بفكػػل اعبهػػود اإلصػػالحية
فُتحت أبػواب العلػم اؼبوصػدة يف وجػو البنػات فػاجتزف اؼبراحػل إىل التعلػيم العػال لتعػويض مػا فػات ووصػل
مػػا انقطػػع مػػن ماضػػي هػػة األمػػة "يػػوـ كانػػت اؼب ػرأة تشػػارؾ يف صػػنع تارىبهػػا مشػػاركة ذات بػػاؿ ،وتفػػرض
وجودها الفعاؿ اؼبؤثر ،علا حياة قومها يف اعباهليػة واإلسػالـ" (ص ٕٕ .)ٕٖ -ولكػن التطػور اغبكػاري
أوة يتفوؽ علا صبود موروث األوضاع واألعراؼ .ويف كتايػا علػا اعبسػر تتحػدث عػن بسػاطة اغبيػاة يف
بيئتها وجهلها بو يفة "الرتمس" كمهاز غبفو حرارة اؼباء فظنت أنا جهاز مسػحور (ص ٕ ،)ٚومل تكػن
تعرؼ كي تستخدـ األدوات العصرية للمائدة يف تناوؿ الطعاـ (ص .)ٚٙ
ومن جهة أورو  -ويف عصرها أيكا  -كاف االفتتاف بػالبرب قػد سػلب أبصػار الػبعض فصػار مػن

أنصار وهمر أصالتا وتنكر عبةور لبة ودينا وروحا .وصدؽ اوقي إذ يقوؿ يف وص من يظػن األصػالة
رجعية:
ػدمل ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ال ْرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُة ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْةو عصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
هب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوف ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػيء منكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرا
ػابة مفتونػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػة
َ
ِ
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن آب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائهم أَو عُ ِّمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرا
ولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتطاعوا يف اتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامع أَنكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروا
تقػػوؿ عائشػػة واصػػفة تنػػاقض االذباهػػات يف عصػػرها "كبػػن صبيعػػا أبنػػاء جيػػل أعػػوز التعاصػػر الثقػػايف
والفكري يف مرحلة التلقي والتكوين والتأثر :فينا من تلقا زاد األوؿ من نبػع عػريب اػرقي صػميم ،حصػنا
ضػػد تيػػارات الفرقبػػة الوافػػدة .وفينػػا مػػن ال زاد لػػا إال الفكػػر األجنػػيب ،وقػػد أمكػػا مرحلػػة اغبكػػانة العقليػػة
والتكوين النفسي يف بيئة عزلتا عن وجود أمتا" (قيم جديدة لألدب العريب ،ص .)ٔٙٚ
وزب نا تاري الرتبية ونظاـ التعليم عػن جػةور اإلاػكالية السػابقة حيػث "إف التعلػيم اؼبػد الػةي نشػأ
يف عهػػد ؿبمػػد علػػي والػػةي كػػاف العمػػد اؽبامػػة الػػيت انتشػػرت مػػن وػػالؿ عناصػػر الثقافػػة البربيػػة ،مل يكػػن
تعليما اعبيا ،بػل كػاف للشػعب نظػاـ تعليمػا اػبػاص متمػثال يف الكتاتيػب واألزهػر .ومػن هنػا عملػت هػة
الثنائيػػة علػػا ازديػػاد الص ػراع الثقػػايف بػػني األفكػػار اعبديػػدة واألفكػػار التقليديػػة" (س ػػليمافٕٔٛٚ ،ـ ،ص
٘.)ٔٛ
ؿبمػد علػي عبػدالرضبن اؼبعروفػة
هناؾ يف دمياط وبعيدا عن اغبياة اؼبدنية الصاوبة ولػدت عائشػة بنػت ّ
ب ػ "بنػػت الشػػاطئ" عػػاـ ٖٜٔٔـ بػػدلتا مصػػر .نشػػأت يف بيػػت أدب وبػػب العلػػم والػػدين فحفظػػت القػػرآف
الكرمل يف طفولتها قبل أف تبلغ سن السادسة ،وأتقنتا حفظا وذبويدا .كةلك حفظت ألفيػة ابػن مالػك يف
النحػػو وبعػػض القصػػائد الصػػوفية .واجهػػت عائشػػة عواقػػب العػػادات الكػػارة الػػيت تػػرفض أف تواصػػل البنػػت
تعليمها وارج البيت وقاد والدها العػامل األزهػري معارضػة اػديدة ؼبنعهػا مػن إكمػاؿ الدراسػة وػارج البيػت
وكادت ؿباوالتا اؼبستمرة أف تنمح لوال إصرار عائشة الصادؽ علا مواصلة التحصيل.
ٓٔ

توجهػػت عائشػػة لعػػامل الصػػحافة وهػػي بعػػد طالبػػة يف اعبامعػػة (الشػػلقا ٕٜٓٓ ،ـ ،ص .)ٖٜكانػػت
العػادات الكػػارة وفكػرة منػػع البنػػات مػن التعلػػيم عائقػاً كبػ ا ،وسػػداً منيعػاً وؽبػػةا ازبػػةت عائشػة اسػػم "بنػػت

الشػػاطئ"ٔ سػػتاراً ؽبػػا لتػػدول الصػػحافة وسػػانبت الحقػػا يف ؾبلػػة النهكػػة النسػػائية الػػيت أسسػػتها لبيبػػة أضبػػد
وقام ػػت عائش ػػة بإدارهت ػػا ع ػػاـ ٖٖٜٔـ م ػػع اس ػػتمرارها يف الدراس ػػة اعبامعي ػة (عل ػػا اعبس ػػرٜٔٛٙ ،ـ ،ص
.)ٛٔ ،ٜٚ
تروي عائشة عن والدها قولا "ليس لبنات اؼبشاي العلمػاء أف ىبػرجن إىل اؼبػدارس الفاسػدة اؼبفسػدة،
وإمبا يتعلمن يف بيوهتن" (علا اعبسرٜٔٛٙ ،ـ ،ص ٖٗ) .وعليا واجهت عائشة معارضة صػارمة كػادت
أف سبنعهػػا مػػن الوصػػوؿ إىل قمػػم اتػػد ولكػػن حبهػػا للعلػػم دفعهػػا إىل فهػػم صػػحيح للػػدين فأوجػػد عنػػدها
اإلصرار علا مواصلة التحصيل الدراسي ،وكسب اػب ات ،والتبلب علا الصعوبات.

استفادت عائشة من أسرهتا التقرب إىل القرآف الكرمل والعيد يف كنفػا فهمػا وحفظػا وعمػال وال ريػب
أ ػػا تعلقػػت بػػا ،وتعمقػػت فيػػا حػ أمسػػت مػػن أعالمػػا اؼبتبحػرين يف علومػػا .وإىل جانػػب ذلػػك لػػت مػػن
روحانيػات التصػػوؼ اإلسػػالمي وؽبػج لسػػا ا وانبهػػا اعبماليػة كمػػا أقبلػػت منػة صػػبرها علػػا األدب العػػريب
األصػػيل ومػػا وبتويػػا مػػن اػػعر ونثػػر ،ومػػا ينبثػػق منهمػػا مػػن ابتهػػاالت رقيقػػة وإاػػارات لطيفػػة ال سػػيما يف
اؼبناسبات الدينية الزاورة بالع والدروس الثرية اليت ترمي إىل بناء اخصية اإلنساف عقال وروحا وعاطفة.
معلمػػا دبدرسػػة دميػػاط
عااػػت عائشػػة يف ملعػػب طفولتهػػا علػػا اػػط النيػػل يف دميػػاط ،وكػػاف أبوهػػا ً
االبتدائي ػػة ،فتلق ػػت مب ػػادئ القػ ػراءة والكتاب ػػة عل ػػا ي ػػد  ،قب ػػل أف تبل ػػغ اػبامس ػػة ،ػ ػ أف دراس ػػتها اعب ػػادة
واؼبنظمػ ػػة بػ ػػدأت يف صػ ػػي ٜٔٔٛـ وهػ ػػي يف اػبامسػ ػػة مػ ػػن عمرهػ ػػا .فتنػ ػػتظم يف ال ُكتػ ػػاب سػ ػػتة أيػ ػػاـ يف
األسػػبوع ،مػػن مطلػػع الشػػمس إىل رويػػا .ألزمهػػا أبوهػػا تعلبػ َػم اؼببػػادئ األوليػػة للعلػػوـ العربيػػة واإلسػػالمية،
وأوة يصطحبها معا إىل اؼبكتػب لتعكػ َ علػا حفػو دروسػها يف األوقػات الػيت يكػوف مشػبوال بالتػدريس
لطالبا (األؼبعيٕٓٓٙ ،ـ ،صٔٔٔ) .سبتاز الكتاتيػب يف العمػوـ بصػبر حممهػا وتركيزهػا علػا حفػو مػا
تيسر من القرآف الكرمل مع دراسة لبعض األحكاـ الدينية (.)Gesink, 2007, p. 20
وعن دور الكتاتيب ع القروف يف تكوين ثقافػة مشػرتكة تشػد مػن أزر وحػدة الصػ اؼبسػلم كتبػت
عائشػػة "اؼبدرسػػة القرآنيػػة اإلسػػالمية توحػػد اؼبػػنهج والرتبيػػة والتعلػػيم فيػػدرس الطالػػب اؼبشػػرقي علػػا ضػػفاؼ
السند والرافػدين مػا يدرسػا الطالػب اؼببػريب علػا مشػارؼ األنػدلس :يبػدأ حبفػو القػرآف كتابػا أوؿ ،قبػل أف
يتصػػل بػػأي كتػػاب آوػػر .ويػػتعلم ذبويػػد علػػا متػػوف مشػػرتكة مث يتلقػػا مبػػادئ علػػوـ العربيػػة واإلسػػالـ يف
ٔ من أاهر األلقاب اليت انتشرت يف مصر قبل عائشة لقب باحثػة الباديػة للسػيدة ملػك حفػس ناصػ (ٖٗٓٔ  ٖٖٔٚ -ه ػ - ٔٛٛٙ /
 ٜٔٔٛـ) وهػػي ناببػػة مػػن نوابػػغ مصػػر وااػػتهرت إىل اليػػوـ بلقػػب باحثػػة الباديػػة وسػػعت بإصػػالح أحػواؿ بنػػات جنسػػها .وقػػد عرفػػت ملػػك
باعتداؽبا يف اؼبسائل النسائية فكانت تةهب يف ذلك مةهباً وسطاً بني القدمل واغبديث (ايخو ،بدوف تاري  ،باوتصار).

ٔٔ

كتػػب موح ػػدة ،بع ػػدها يأو ػػة طريقػػة حي ػػث زبت ػػار مواهب ػػا وتعػػني روف ػػا ،في ػػدرس الط ػػب أو الكيمي ػػاء أو
الطبيعػػة أو اعببرافيػػا أو الرياضػػيات أو الفلػػك ...بعػػد أف تػػزود بثقافت ػػا القوميػػة الػػيت ال زبتل ػ يف اؼبرحلػػة
األساسػػية ،يف مشػػرؽ عنهػػا يف مب ػػرب  ..ورح ػػالت العلمػػاء تع ػ الع ػػامل اإلسػػالمي بب ػ حػػدود والتب ػػادؿ
الثقايف والفكري والعلمي ،يتم علا أوسع نطاؽ" (القرآف وقكايا اإلنساف ،ص ٗ.)ٕٚ
وإذا انتقلنػػا إىل اغبػػديث عػػن البيئػػة الروحيػػة لعائشػػة فسػػنمدها بيئػػة وصػػبة .تقػػع الرؤيػػا بػػني أسػػرة
الشػػي ؿبمػػد علػػي يف موضػػع التصػػديق (ج ػ  ،ٕٓٓٔ ،ص ٓٗ) .وعلي ػا فػػإف للصػػوفية وم اثهػػا مكانػػة
جليلػة يف نفػس عائشػة فهػي تتحػدث عػن مثػػوو التػابعني اتاهػدين واألوليػاء الصػاغبني وأضػرحتهم اؼبباركػػة
كرتاث روحي كما أ ا كانت اديدة الفخر باؼبدائح النبوية واألناايد الصػوفية ،وكانػت الرؤيػا الصػادقة يف
أسرهتا من عالمات صفاء البص ة ،وإاراؽ الوجداف ،وكرامات األولياء وأهل اغبقيقة ،وعامل اؼبثػل ،وفلػك

األرواح كما ذكرت يف كتايا علا اعبسرٔ ويف نفس الكتاب تأكد عائشة علا أف اؼبنهج االاراقي يفسػر
الوجود (ص  .)ٜٛإف فيض اؼبفردات الصوفية السابقة كانت وثيقة الصلة حبياة عائشة علا الدواـ.
تق ػػوؿ عائش ػػة "إف الك ػػوف يفس ػػر تفسػ ػ ا عقلي ػػا وتأملي ػػا ووج ػػدانيا ،ف ػػالعلم يت ػػوىل اعبان ػػب العقل ػػي،
والفلسػػفة تتػػوىل اعبانػػب التػػأملي ،واألدب والفنػػوف تتػػوىل اعبانػػب الوجػػدا  ،وقػػد اسػػتمبت لدراسػػة األدب
بدافع من مزاجي اػباص الةي أمبيتا يف بيئيت ،وقػد عشػت طفػوليت علػا الفطػرة والفطػرة تشػحة اإلنسػاف"
(ج  ،ٕٓٓٔ ،ص ٔ.)ٕٚ
تولِّ ػد الرتبي ػػة الص ػػوفية طاق ػػة روحي ػػة ت ػػنظم س ػػلوؾ اإلنس ػػاف يف إط ػػار واقع ػػا االجتم ػػاعي (رض ػواف،
ٕٓٓٛـ ،ص  .)ٚٛويقوـ األساس الفلسفي لالذبا الصويف العرفا علا أنا يبكن التوصػل للمعرفػة عػ
الكش ػ واغبػػدس النفسػػا (بركػػاتٕٜٓٓ ،ـ ،ص " .)ٕٜ٘يطعػػن كث ػ مػػن البػػاحثني يف وجػػود عالقػػة
بػني التصػوؼ والػديانات القديبػة أو الفلسػفة اليونانيػػة ،وإف وجػدت بعػض األفكػار األفالطونيػة فهػي تشػػبا
يف العػ ػوارض والعمومي ػػات ال يف اػبص ػػائ واعب ػػوهر" (داود ٕٓٓٗ ،ـ) .إف أص ػػوؿ التص ػػوؼ الص ػػحيح
مبنية علا مصادر أصيلة أوؽبا القرآف والسنّة.
إف التصػػوؼ اإلسػػالمي أثػػرو الرتبيػػة اإلسػػالمية ومػػن اإلجحػػاؼ ذمػػا والتهػػوين مػػن اػػأنا بسػػبب
فعل البالة من الصوفية وال اػك أف اؼبعػارؾ اؼبةهبيػة اػوهت مكانػة الكثػ مػن اؼبػةاهب واألفكػار والػرواد
فاوتػػل ميػزاف اإلنصػػاؼ وسػػيطر مػػنهج اإلجحػػاؼ فطُ ِمسػػت لألسػ كػػل ؿباسػػن الصػػوفية .إف التصػػوؼ
الصحيح تربية للوجداف ،وهتةيب لألركاف ،وتزكية للساف وهكػةا عااػت عائشػة يف رحابػا والتزمػت طريقػا
واعت ت الصوفية كطريقة للتفك وتنظيم السلوؾ وفهم الوجود.

ٔ (ٜٔٛٙـ ،ص ٕٕ.)ٔٗٔ ،ٖٜٔ ،ٕٕٔ، ٕٔٓ ،ٜٓ، ،ٖٚ ،ٖٜ ،ٖٕ، ،
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ويف كتايػػا مػػع اؼبصػػطفا صػػلا اهلل عليػػا وسػػلم تكشػ بنػػت الشػػاطئ تعلقهػػا بالقصػػائد الصػػوفية
منػة صػػباها فتقػػوؿ "واؼبػػدائح النبويػػة واألنااػػيد الصػػوفية ،كانػػت أوؿ مػػا ؼبػػس وجػػدا  ،وأرهػ إحساسػػي،
من يوـ أف بدأت وطو األوىل علا درب اغبياة" (ٕٜٜٔـ ،ص ٔٔ).
ك ػػاف م ػػن الن ػػادر أف تواص ػػل البن ػػت يف ذل ػػك العص ػػر دراس ػػتها بع ػػد اؼبرحل ػػة االبتدائي ػػة وك ػػاف الوض ػػع
التعليمػػي يف اػػأف اؼبػرأة متشػػايا يف معظػػم األقطػػار اإلسػػالمية .ولشػػدة حػػرص عائشػػة علػػا الػػتعلم و هػػود
جػػدها ألمهػػا اسػػتطاعت بعػػد صػراع طويػػل مػػع أبيهػػا أف تسػػتكمل دراسػػتها .وهكػػةا وجػػدت جػػدها ألمهػػا
الشي األزهري إبراهيم الػدمهوجي وػ نصػ ؽبػا يف مطالبهػا العادلػة يف االتصػاؿ بػالتعليم اؼبػد ومواصػلة
تعليمها العال.
كاف والدها مػن اػيوخ الصػوفية وكانػت بنػت الشػاطئ اػديدة اإلعمػاب بػا فكػاف يربيهػا علػا حػب
حلقػػات العلػػم والػػةكر وودمػػة الػػدين والثقػػة بػػاهلل والصػ والتكػػحية وتعظػػيم اؼبناسػػبات الدينيػػة وأنبيػػة دور
اؼبعلػػم واؼبراػػد واألب مػػن وػػالؿ مواقفػػا .ولقػػد قامػػت بتػػدوين طػػرؼ مػػن ذلػػك إذ رس ػ يف وعيهػػا (بنػػت
الشػػاطئٕٕٓٓ ،ـ ،ص ٔٗ٘) .كانػػت تػػرو ابػػن العػػريب بأنػػا "الصػػويف العلَػم" ،وال بسػػهروردي بأنػػا "اػػي
الوق ػ ػػت القط ػ ػػب الزاه ػ ػػد" (ٜٔٛٙـ ،ص ٓ .)ٕٜوكان ػ ػػت ت ػ ػػردد ق ػ ػػوؿ الص ػ ػػوفية "إف هلل عب ػ ػػادا ،إذا أرادوا

أراد"ٔ.
أهػػدت كتايػػا مقدمػػة ابػػن الصػػالح وؿباسػػن االصػػطالح ألحػػب النػػاس لقلبهػػا وفكرهػػا وأوؽبػػم والػػدها
فكتبػت "إىل مػػن أعػػز اهلل تعػاىل بػػا أبػػا تقيػػا زكيػػا ومعلمػػا مراػػدا ورائػػدا ملهمػػا وإمامػػا مهيبػػا قػػدوة :والػػدي
العارؼ باهلل العامل العامل" :الشي ؿبمد علي عبدالرضبن اغبسيس" (ص ٖ).
وإذا كانػػت عائشػػة اػػديدة التػػأثر بػػالفكر الصػػويف فإ ػػا عااػػت اػػبوفة بتزكيػػة نفسػػها يف رحلػػة حياهتػػا
مػن البدايػة للنهايػة متمهػة كبػو الصػفاء النفسػي ،واإلاػراؽ العقلػي .يقػوؿ ؿبمػد سػليم العػوا "وأاػهد ،عػػن
قػرب منهػا يزيػد علػا ثالثػني عامػا ،أ ػا كانػػت مػن كبػار الصػوفيات الزاهػدات يف الػدنيا كلهػا ،مػاال وجاهػا
ومظهرا ومطعما وملبسا" (ٕٗٓٓـ ص ٓ)ٖٙٔ -ٖٙ
ومع زوجها اؼبفكػر األديػب اتػدد اؼبفسػر :أمػني اػبػول (اؼبػيالدٕٜٓٓ ،ـ ،سػاملٕٜٓٓ ،ـ) وجػدت
عائشػػة ضػػالتها ،وأكملػػت ربصػػيلها ،واكتسػػبت منػػا منهمػػا جديػػدا يف التفكػ والبحػػث والتػػألي أساسػػا
التثبت والتأ والتمديد .كانت حياهتما رحلة حافلة عامرة بالنشاط العلمي واغبوار الفكري.
لق ػػد تعرف ػػت إىل زوجه ػػا يف اعبامع ػػة وم ػػن حينئ ػػة مل تفارق ػػا وتتلم ػػةت عل ػػي ي ػػد وكان ػػت ا ػػديدة
اإلعمػػاب بأدبػػا ورجاحػػة عقلػػا .ومػػن اػػدة إعمايػػا بػػا جعلتػػا يكت ػػب مقدمػػة جعلتهػػا يف صػػدر كتاي ػػا
السيدة سكينة بنت اإلماـ اغبسني رضػي اهلل عنهػا (بنػت الشػاطئٕٕٓٓ ،ـ ،ص ٗ٘" .)ٙقػد ال تعػرؼ
ٔ (وفاء البزالٜٜٜٔ ،ـ ،عبد الرضبنٜٔٛٙ ،ـ ،علا اعبسر ،ص ٖٗٔ ،ص  ،ٜٜٔ٘ ،ٔٗٙمقاؿ يف اإلنساف ،ص ٖٓٔ).
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أجيػػاؿ جديػػدة – وهػػةا مؤسػ بػػل وـبمػػلو -مػػن هػػو الشػػي اػبػػول [ٖٖٖٔٔٔٛ٘ -ه ػ = ٘-ٜٔٛ
ٜٔٙٙـ] وهػػو الػػةي عػػاش مرتبعػػا علػػا قمػػة اؽبػػرـ الفكػػري يف مصػػر ووطػػن العروبػػة وعػػامل اإلسػػالـ بػػأكثر
من طبسني عاـ" (عمارةٕٓٓٛ ،ـ ،ص ٖٕٕ).
أُعمبت عائشة باػبول اؼبناضل وهو يدافع عن العروبة واغبرية وعملا اؼبخل ضد هيمنة مؤسسػات
الثقافػة األجنبيػػة علػػا حصػػوننا العلميػػة وواصػػة اعبامعيػػة (ٜٔٛٙـ ،ص ٘ .)ٔٚويف مقدمػػة ابػػن الصػػالح
وؿباسػػن االصػػطالح قبػػد عائشػػة تتػػةكر وصػػية زوجهػػا يف كيفيػػة التعامػػل مػػع النصػػوص الرتاثيػػة (ص )ٖٔٙ
فبا يدؿ علا عظيم سلطاف فكر اػبول يف تكوين بعػض جوانػب اخصػيتها العلميػة مػن دوف التقليػل مػن
اػػأف ذاتي ػة عائشػػة اػبالقػػة وروحهػػا اؼبثػػابرة وفكرهػػا اؼببػػدع ومنهمهػػا الػػةي هػػو م ػزيج مػػن ػػج العرف ػػاف،
واالمتداد النقدي القائم علا اغبس وال هاف.

حص ػػلت عل ػػا ا ػػهادة الكف ػػاءة للمعلم ػػات ع ػػاـ ٜٕٜٔـ وكان ػػت األوىل عل ػػا مس ػػتوو الدول ػػة ،مث
حصلت علا الليسانس يف اللبة العربية عاـ ٜٖٜٔـ ،وواصلت دراسػتها العليػا فحصػلت علػا اؼباجسػت
يف العػػاـ ٜٔٗٔـ ،واػػهادة الػػدكتورا يف العػػاـ ٜٓ٘ٔـ وكػػاف طػػا حسػػني – عميػػد األدب العػػريب  -مػػن
ضػػمن أعكػػاء عبنػػة اؼبناقشػػة .كانػػت بنػػت الشػػاطئ الطالبػػة النميبػػة كثػ ة الثنػػاء علػػا أسػػتاذها طػػا حسػػني

وتش إليا يف أحباثها (ٕٕٓٓـ ،ص ٕ ،ٜٚبنػت الشػاطئٜٜٜٔ ،ـ ،البفػراف دراسػة نقديػة ،ص ٕٖٖ،
 )ٕٕٜوتسػػميا "أسػػتاذنا العميػػد" .وال اػػك أ ػػا تػػأثرت بػػا تػػأثرا كب ػ ا واصػػة وأف طػػا حسػػني (-ٜٔٛٛ
ٖٜٔٚـ) لا منهما يف النقد األديب (جػراداتٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٕٕٔ) علمػا بأ ػا اوتطػت لنفسػها اذباهػا
مستقال يف اؼبنهج واحملتوو.
وإذا كػػاف بعػػض الرتبػويني تنػػاولوا كتابػػات طػػا حسػػني بالنقػػد الشػػديد (ؿبمػػوبٜٔٛٚ ،ـ ،صٖٕٔ)
فػػإف طػػا واحػػد مػػن أهػػم اؼبفك ػرين العػػرب يف القػػرف العش ػرين (بركػػاتٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٗ ،)ٕٙفقػػد أرسػػا
قواعد ديبقراطية التعليم وؾبانيتا (متولٕٓٓٓ ،ـ ،ص ٔٔ.)ٚ
كػػاف طػػا حسػػني "ال يروقػػا مػػا تكتبػػا تلميةتػػا الػػدكتورة بنػػت الشػػاطئ يف صػػحيفة األهػراـ وخباصػػة مػػا
تكتبا عن القرآف الكرمل وتفس بعض آياتا ،وقد كػاف يػرو أ ػا تلػ وتػدور حػوؿ الػن القػرآ  ،وال هػم
ؽبا إيراد اآليات الكث ة مث ال تقدـ ايئا ذا باؿ بعد ذلك" (الدسوقيٕٕٓٓ ،ـ ،ص ٖٖ).
وإذا انتقلنا من الشخصيات اؽبامػة يف حيػاة عائشػة إىل البيئػة الثقافيػة احمليطػة يػا قبػد األجػواء الثقافيػة
متناقك ػػة فعن ػػدما دول ػػت اعبامع ػػة يف منتص ػ الثالثين ػػات م ػػن الق ػػرف اؼباض ػػي كان ػػت الق ػػاهرة يومه ػػا سب ػػوج
بتيارات ـبتلفة وحركة اؼبثقفػني يف أوج نشػاطها وكانػت عائشػة متماوبػة مػع ذلػك متػأثرة يػا (وفػاء البػزال،
ٜٜٜٔـ ،ص  )ٕٚوترصد الصراع اؽبائل بني أنصار اعبديد وأتباع القدمل.
وتقوؿ بنت الشاطئ عن ذبربتها التعليمية "مل وبػدث قػط أف فتنػت عػن قػديبي باعبديػد الػةي تعلمتػا
مػػن كتػػب العلػػوـ العصػرية ؼبراحػػل الطريػػق إىل اعبامعػػة ،بػػل كنػػت كلمػػا تقػػدمت وطػػوة علػػا الطريػػق ازددت
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إدراكاً لقيمة الرصيد الثمني الةي يبنحس ظبة أصالة وتفرد بني بنات جيلػي" (علػا اعبسػرٜٔٛٙ ،ـ ،ص
 .)ٜٓ ،ٜٛويف ذلك دليل عملي علا أف قوة التأسيس وفق تعػاليم الرتبيػة الدينيػة ضػماف لسػالمة اؼبسػ ة
اؼبستقبلية يف اغبياة اؼبدنية ورحلة اغبياة عموما.
نظػػرت بنػػت الشػػاطئ ببص ػ هتا إىل اغبيػػاة الريفيػػة وطالبػػت حبقػػوؽ الفالحػػني وضػػرورة تػػوف حاجػػاهتم
وذل ػػك من ػػة الثالثين ػػات من ػػة الق ػػرف اؼباض ػػي عػ ػ مقاالهت ػػا اؼب ػػؤثرة وقلمه ػػا اؼبقت ػػدر مث انتقل ػػت إىل دراس ػػات
الشخصػػيات النسػػائية ( )Badran, p. 119, 150, 279كمػػا زبصصػػت يف كتابػػة القص ػ
القصػ ة وبػػرزت كرمػػز مػػن رمػػوز األدب مث ربولػػت إىل الكتابػػات الدينيػػة ( Talhami, 1996, p.
 .)27وتعد كتاباهتا من اؼبراجع القيمة يف تفس القرآف الكرمل (.)Wadud, 1999, 110
ولقػػد مارسػػت عائشػػة التػػدريس والتػػألي وسػػافرت للعمػػل يف العديػػد مػػن اعبامعػػات اإلسػػالمية .وكػػاف
أف حصدت عدة جوائز رفيعة وأوظبة عالية فحصلت علا جائزة اؼبلػك فيصػل العاؼبيػة يف ودمػة اإلسػالـ،
وجائزة الدولة التقديرية من مصر ،وجائزة التقػدبـ العلمػي مػن الكويػت ،كمػا حصػلت علػا وسػاـ رفيػع مػن
اؼببرب وكانت ابوفة باؼببرب تكن عظيم التقدير ألهلها وكانوا أنصارا ؽبا أوفيػاء لعطائهػا يف حياهتػا وبعػد
وفاهتا.
مالمح الشخصية اإلسالمية

اعتػ ت عائشػػة موضػوع الشخصػػية اإلسػػالمية موضػػوعا مسػػتقال فكتبػت كتابػػا واصػػة ؽبػػةا األمػػر

اعبليل لتملية مسائلا وذبديد وسائلا .تقػوؿ يف ذلػك الكتػاب "ومػع التسػليم بػأف كػل إنسػاف عػامل وحػد ،
فليس أحدنا كأويا الشقيق ،إال أف هةا التمييز ليس حبيث يطمس مالمح اخصية عامػة تنميػا إىل قومػا
وأمتا" (ص ٗٔ).
وعلا ضوء معطيات الكتاب السابق يبكن استخالص اػبطوط العريكة للشخصػية اإلسػالمية مػن
منظور عائشة ويبكن عرضها يف سبعة مالمح أساسية وهي كما يلي:
ٔ .االنتماء لإلسالـ ورسوخ اإليباف.
ٕ .إدراؾ بشرية الفرد (ىبطئ ويصيب) ،وليس من اؼبالئكة.
ٖ .اؼبوازنة بني اؼبادية والروحية.
ٗ .اؼبوازنة بني العبادة والعمل.
٘ .اؼبوازنة بني الدين والعقل.
 .ٙاؼبوازنة بني احملافظة والتمديد.
 .ٚربقيق الةاتية اإلسالمية واؼبوازنة بني الفردية واعبماعية.
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وعليػػا فالرتبيػػة تتحػػرؾ يف دائ ػرتني حيػػث تعمػػل الػػدائرة األوىل علػػا اإلبقػػاء علػػا اػبصوصػػية الفرديػػة
يف حػػني تقػػوـ الػػدائرة الثانيػػة بتحديػػد القواسػػم اؼبشػػرتكة فاػبصوصػػية الفرديػػة ال تتنػػا م ػع أصػػالة اتتمػػع.
تقوؿ عائشة "يروض اإلسالـ بشريتنا علا احتماؿ اؼبسؤولية العامة ويرتقي باإلنساف إىل حيػث ال يكتفػي
بالواجػػب الفػػردي وأداء العبػػادات بػػل يعػػد دع اليتػػيم وعػػدـ اغبػػض علػػا طعػػاـ اؼبسػػكني تكػػةيبا بالػػدين.
وبػػةلك وبػػث اإلسػػالـ اإلنسػػانية يف الت ػزاـ تبعػػة وجودهػػا واحتمػػاؿ أمانػػة اغبػػق العػػاـ يف التكافػػل وال ػرتاحم،
والػػدعوة إىل اػبػ والتواصػػي بػػاغبق واؼبرضبػػة ،واألمػػر بػػاؼبعروؼ والنهػػي عػػن اؼبنكػػر" (التفسػ البيػػا للقػػرآف
الكرمل ،جٕ ،ص ٕ ،ٜٔبتصرؼ).
ويف كتاي ػػا الشخص ػػية اإلس ػػالمية تق ػػرر عائش ػػة ػػالء أ ػػا ال تتح ػػرج" ،بع ػػد ط ػػوؿ عك ػػوؼ عل ػػا
الدراسات القرآنيػة ،مػن القػوؿ بػأف اإلسػالـ يف أصػوؿ العقيػدة وفػروض العبػادات وأحكػاـ اؼبعػامالت وكػل

التوجيهات لسلوؾ اإلنساف ،إمبا ينظر إليا من حيث هو اجتمػاعي بطبعػا"" .وقػد هبمػل القػوؿ يف الةاتيػة
اإلنسانية للشخصية اإلسالمية أف كل عمل ينفع الناس ،بعامة ،يتقبلا اهلل ويزكيػا ويبقيػا ،وأي عمػل يكػر
الناس زبػد يػةهب جفػاء .وكػل كلمػة يباركهػا اهلل أو يبحقهػا دبقػدار مػا تػؤ مػن وػ أو اػر" (ص ٗ،ٔٛ
ٕٓٔ)" .اإلسالـ سهل ألنا دين الفطرة لكن تكالي اإليباف يف العقيدة اإلسالمية ااقة .وأاق مػا فيهػا
أنػػا وبمػػل اإلنسػػاف أمانتػػا الصػػعبة" (ص " .)ٖٛوال ؾبػػاؿ إلنكػػار اهتمػػاـ اإلسػػالـ بػػالفرد وعنايتػػا البالبػػة
بتهةيب ضم وولقا وتوجيا سلوكا" (ص ٖ.)ٔٛ
ولبنػ ػػت الشػ ػػاطئ نظ ػ ػرات صػ ػػائبة ال سػ ػػيما يف فهػ ػػم القػ ػػرآف الكػ ػػرمل (علػ ػػيٕٓٓٓ ،ـ ،ص ٖٕٓ،
ٖ ،)ٕٛومػ ػػن ذلػ ػػك النظػ ػػرة الواقعيػ ػػة يف فهػ ػػم سػ ػػيكولوجية اإلنسػ ػػاف وأثػ ػػر التمػ ػػارب واػب ػ ػ ات يف تنميػ ػػة
الشخص ػػية .تق ػػوؿ عائش ػػة يف كتاي ػػا مق ػػاؿ يف اإلنس ػػاف "وؾب ػػاؿ التوب ػػة مفت ػػوح أم ػػاـ اإلنس ػػاف ال ػػةي يتعث ػػر
وىبطئ فتصهر التمربة ويهتدي باػبطػأ إىل طريػق اغبػق" (ص  .)ٜ٘وتػةهب إىل أف العلػم وحػد ال يبػس
عػػن التمربػػة واػبػ ة يف اغبيػػاة وإال فػػإف اإلنسػػاف ال يتحػػرر مػػن أوهػػاـ العاطفػػة وأ ػػالؿ األع ػراؼ (ٔ،ٜٜٔ
ص ػػور م ػػن حي ػػاهتن يف جي ػػل الطليع ػػة ،ص ٖٖ) .والرتبي ػػة العربي ػػة الي ػػوـ يف حاج ػػة جوهري ػػة لتزوي ػػد العملي ػػة
التعليميػػة بػػاػب ات النافعػػة فالرتبيػػة ليسػػت نقػػل معلومػػات كمػػا نػػرو يف كث ػ مؤسسػػاتنا علػػا امتػػداد عاؼبنػػا
العريب الةي يعا من ضع ـبرجاتا التعليمية وهشااة األنشطة.
إف اؼبتأمػػل يف اخصػػية عائشػػة –كسػ ة ومسػ ة ذاتيػػة -هبػػد أ ػػا سػػخرت حياهتػػا وكتاباهتػػا لدراسػػة
سػػيدات بيػػت النبػػوة ،ونوابػػغ الفكػػر والػرتاث واخصػػية الفػػالح اؼبنػػتج فبػػا أتػػاح ؽبػػا قػػدرة هائلػػة علػػا ربديػػد
معامل الشخصية العربية اؼبسلمة الػيت تتػوافر فيهػا مقومػات ضبػل الرسػالة الدينيػة وسػبل االرتقػاء ألداء دورهػا
اغبكاري اؼبنشود.
شبة أوالقيات إنسانية كث ة ذات أنبية حياتية بالبة يبكن استنباطها من كتابات ومعاعبػات عائشػة
وتصػػلح لتشػػكيل اخصػػية مسػػلمة ذات رؤيػػة واضػػحة ،ووجهػػة ضبيػػدة ،وأعمػػاؿ مفيػػدة .آمن ػػت عائشػػة
ٔٙ

بقيمػػة العلػػم فػػال تكتمػػل الشخصػػية إال بػػالعلم ،ونػػور العلػػم يبػػنح اإلنسػػاف الكػػياء .ولقػػد قػػدمت عصػػارة
عمرها إلعالء راية العلم فكحت من أجلا وانتهػزت كػل مناسػبة لتقريػر أنبيػة العلػم للمنسػني معػا يف زمػن

حرمػػت فيػػا اؼب ػرأة مػػن ضػػياء العلػػم .إ ػػا تػػرو أف "الكفػػر بػػالعلم أو بالػػدين ،انتحػػار" ( مقػػاؿ يف اإلنسػػاف،
ص  .)ٔٙٛويف نفػس الكتػاب تكشػ أيكػا عػن عظمػة العلػػم وتنا مػا مػع الػدين فتقػوؿ "مػا مػن صػػداـ
حقيقػػي يبكػػن أف يقػػوـ بػػني جػػوهر الػػدين يف دعوتػػا إىل اغبػػق واػبػ  ،وبػػني جػػوهر العلػػم يف سػػعيا الػػدائب
إلسعاد البشر" (.)ٜٔٙ

وعائشة مثل العقاد تعت العلم فريكػة ؿبكمػة .ويف كتايػا أرض اؼبعمػزات :رحلػة يف جزيػرة العػرب

قالت عائشة "وما ارتاب علماء اإلسالـ يف أف العلم يف عقيػدهتم فريكػة وعبػادة وجهػاد ،وهػم ينظػروف يف
الظ ػواهر الكونيػػة بعقليػػة جديػػدة متحػػررة ،الجػػتالء عميػػب السػػنن الكونيػػة احملكمػػة ،ويبارسػػوف التمػػارب
العلميػة اؼبعمليػة ،لتحقيػق آيػة اهلل فيمػا سػخر لإلنسػػاف" .وتقػوؿ مدعمػة ؼبػا سػبق "قػد أقسػم اهلل يف القػػرآف
بػػالقلم وكانػػت آيػػة الػػوحي األوىل ،آيػػة القػػرآف والعلػػم والقلػػم ...وبلػػغ مػػن حػػرص نػػيب اإلسػػالـ علػػا نشػػر
القراءة والكتابة ،أف جعل فداء األسػرو فبػن يقػرؤوف ويكتبػوف ،تعلػيم عػدد مػن اؼبسػلمني الكتابػة والقػراءة.
وكاف لا صلا اهلل عليا وسلم ،بكعة وعشروف رجال ـبتصوف بكتابة الوحي" (قيم جديدة لألدب العػريب،

ص ٕ.)ٚ
أعلت بنت الشاطئ من اأف العلم وأعطتا مكانة جليلة يف هػةا الوجػود فقالػت وهػي تُظهػر جوانػب
القػػوة يف أيب العػػالء "مػػن عهػػد صػػبا البػػض ،ػػن أبػػو العػػالء أنػػا اهتػػدو إىل سػػالحا يف معركػػة الوجػػود،
وعػػرؼ طريقػػا علػػا الػػدرب :مواهبػػا تعوضػػا عػػن عمػػز  ،ونػػور العلػػم يبنحػػا الكػػياء .ويف اعتػػداد وإص ػرار،
صػػمم علػػا أف يتحػػدو ؿبنتػػا ويشػػق سػػبيلا ال يعوقػػا فقػػد البصػػر .وبلػػغ اؼبػػدو يف مكابرتػػا فرئػػي يف صػػبا
يلعب النرد والشطرنج ويأوة يف فنوف اعبػد واللهػو كمػا يفعػل لداتػا اؼببصػروف" (بنػت الشػاطئٜٜٜٔ ،ـ،
البفراف دراسة نقدية ،ص ٖٔ).

واإلرادة قرينػة العلػػم ؽبػةا أكػػدت عائشػػة يف كتايػا مقػػاؿ يف اإلنسػاف علػػا حريػػة اإلرادة فهػي مػػن أهػػم
ظبات اخصية اإلنساف ولوالها ؼبا سػتطاع ضبػل األمانػة .عقػدت عائشػة فصػال غبريػة اإلرادة وارتكػزت يف
افتتاحيتا علا اآليات التاليػة مػن سػورة الػنمم" :وأَف لتػيس لِ ِإلنس ِ
ؼ يػُ َػرو.
ػاف إِال َمػا َس َػعاَ .وأَ تف َس ْػعيَاُ َس ْػو َ
َ ْ َ َ

اعبَػ َػزاء األَْو َ " (اآليػػات مػػن  .)ٗٔ-ٖٜتقػػوؿ عائشػػة يف اسػػتهالؿ الفصػػل اؼبػػةكور":حريػػة اإلرادة
مثُت ُْهبػ َػزا ُ ْ
ليسػػت يف الواقػػع إال عنص ػرا جوهريػػا مػػن كػػل ال يتم ػزأ ،هػػو اغبريػػة الكاملػػة لإلنسػػاف دبقتكػػا اضػػطالعا
حبمل األمانة .وإذا كاف ارط التكلي االوتيػار فكيػ نتصػور أف وبتمػل اإلنسػاف الراػيد تبعػة التكليػ
إذا فقد االوتيار الةي هو ارطا" (ص ٔٓٔ ،باوتصار).

وربػػدد عائشػػة ػػالء مفهػػوـ اإلرادة ،فتقػػوؿ "إ ػػا ال تعػػس ؾبػػرد الر بػػة واؼبيػػل ،وال هػػي تق ػ [عنػػد]
التفك واالذبا إىل عمل ما ،إمبا تكوف اإلرادة حني تنتقػل النيػة إىل عمػل ،ويسػتقر العػزـ عليػا يف تصػميم
ٔٚ

مهمػا تكػػن العوائػػق واؼبوانػػع" (ص  .)ٔٓٙوالقػػرآف الكػػرمل ببيانػػا اؼبعمػػز ال يعػػرؼ اإلرادة إال عمػػال وفعػػال،
فليسػػت عنػػد مػػن اتػػردات الةهنيػػة الػػيت زبػػت يػػا األظبػػاء ،وال هػػي مػػن الصػػفات فكػػأف العػ ة يف اإلرادة
بالفعػػل ،ال بالتصػػور ،أو الوص ػ  ،أو االدعػػاء ،كمػػا تػػرو عائشػػة يف نظراهتػػا القرآنيػػة الثاقبػػة (ص .)ٔٓٛ
يلخػ ػ س ػػعيد إظباعي ػػل عل ػػي رؤي ػػة عائش ػػة يف اإلرادة وذل ػػك يف كتاب ػػا النزع ػػة العقلي ػػة يف الفك ػػر الرتب ػػوي
اإلسػػالمي فيػػةكر أف جػػوهر اإلرادة عنػػد عائشػػة مشػػيئة واوتيػػار (ص  .)ٔٓٛيسػػتحيل للعمػػل الرتبػػوي أف
يػػؤ أكلػػا إذا مل يقػػم علػػا إيبػػاف راس ػ حبريػػة إرادة اإلنسػػاف فهػػة القكػػية مػػن أسػػس األصػػوؿ الفلسػػفية
لإلصػػالح الرتبػػوي اليػػوـ ،والرتبيػػة كلهػػا عمليػػة تنفيةيػػة تموعػػة مػػن األفكػػار والتصػػورات الفلسػػفية (علػػي،
ٕٜٓٓـ ،ص ٖٗ.)ٙ
اإلرادة ه ػػي احمل ػػرؾ إىل العم ػػل ؽب ػػةا ف ػػإف "الرتبي ػػة اإلرادي ػػة" (اغبم ػػاجئٜٛٛ ،ـ ،ص ٖ٘ٗ) ا ػػأ ا
عظ ػػيم يف التعل ػػيم .ق ػػاؿ اب ػػن الق ػػيم "فص ػػل يف العل ػػم واإلرادة ومكانتهم ػػا م ػػن الس ػػعادة :واؼبقص ػػود أف اهلل
وذريّتػػا مػػن اعبنػػة أعاضػػهم أفكػػل منهػػا وهػػو مػػا
سػػبحانا وتعػػاىل ؼبػّػا اقتكػػت حكمتػػا ورضبتػػا إو ػراج آدـ ّ
ومػن أعػرض عنػا اػقي .وؼبػا كػاف
سبسػك بػا فػاز َ
أعطاهم من عهد الةي جعلا سبباً موصػالً ؽبػم إليػا َمػن ّ
ّ
هةا العهد الكرمل والصراط اؼبسػتقيم ال يوصػل إليػا أبػداً إالّ مػن بػاب العلػم واإلرادة فػاإلرادة بػاب الوصػوؿ

إليػا ،والعلػم مفتػاح ذلػػك البػاب اؼبتوقػ فتحػػا عليػا .وكمػاؿ كػػل إنسػاف إمبػا يػػتم يػةين النػوعني -ٔ :نبّػػة
ترقيػػا-ٕ .وعلػػم يبصػػر ويهديػػا .إف مراتػػب السػػعادة والفػػالح إمبػػا تفػػوت العبػػد مػػن هػػاتني اعبهتػػني أو مػػن
إحػػدانبا :إمػػا أف ال يكػػوف لػػا علػػم يػػا فػػال يتحػػرؾ يف طلبهػػا ،أو يكػػوف عاؼب ػاً يػػا وال تػػنهض نبّتػػا إليهػػا"
(بتصرؼ).
تػػةهب عائشػػة إىل أف اإلرادة اإلنسػػانية مرتبطػػة بػػالعلم والعمػػل وكلهػػا ضػػد العقليػػة البيبيػػة اؼبعطلػػة
لألس ػػباب وم ػػن اؼبؤسػ ػ أف التواك ػػل لص ػػق بالشخص ػػية اإلس ػػالمية فمعله ػػا ض ػػعيفة مه ػػزوزة (الشخص ػػية
اإلسػػالمية ،ص ٖٕٔ) .ومػػن الصػػور اؼبشػػوهة للػػدين إنبػػاؿ اغبيػػاة وعػػدـ التمتػػع دبباهمهػػا .قالػػت عائشػػة

وهػػي تشػػرح واقعيػػة اإلسػػالـ" :ولػػيس صػػحيحا مػػا يبلػػب علػػا الظػػن مػػن أف العنايػػة بػػاؼبظهر لباسػػا وزينػػة،
هبػػايف اخصػػية اؼبسػػلم .ومػػا هبافيهػػا إال الػػرتؼ والسػػرؼ ،والتػ ج واػبػػيالء .فػػإذا اتقاهػػا اؼبػػؤمن ،فػػال حػػرج
عليػػا يف أف يعػػه دبظهػػر ويأوػػة زينتػػا ذبمػػال وهتػػةيبا ،ال عػػن اػػهرة ووػػيالء" (الشخصػػية اإلسػػالمية ،ص

٘ ،ٚباوتصػار) .وهكػةا تػدعو عائشػة للتممػل ال التػ ج .وإذا كػاف  %80فبػا ُكتػب يف الصػحوة الدينيػة
عػ ػػن اؼب ػ ػرأة ،كػ ػػاف ؿبصػ ػػوراً يف قكػ ػػية اغبمػ ػػاب وٕٓ  %يف اغبػ ػػديث عػ ػػن رسػ ػػالتها يف اغبيػ ػػاة كمػ ػػا يقػ ػػوؿ
عبدالكرمل بكػار فػإف عائشػة مل تقػع يف هػةا اػبلػط واكتفػت بػإعالء اػأف السػرت والعفػاؼ دوف اػبػوض يف
اعبزئيات اؼبتعلقة بلباس اؼبرأة فلم هتتم باؼبرأة كمسد علا حساب رسالتها كمػا فعػل الكثػ وف بػل اهتمػت
يا كرسالة وفكر وحرية وعطاء وحق يف االوتيار وربمل اؼبسئولية وبناء األسرة واتتمع.

ٔٛ

درست عائشة أعالـ الفكر العػريب مػن اعبنسػني يف الػرتاث وقػدمت يف هػة الػدائرة دراسػات منهميػة
موسعة وفيها إاارات للخػالؿ اغبميػدة يف الشخصػية الػيت تتناوؽبػا وتطػل مػن والؽبػا علػا مالمػح السػلوؾ
اإلنسػا اؼبعتػػدؿ مػػن ػ جػػامح ويػاؿ .أبػػو العػػالء اؼبعػػري مػػن الشخصػيات الػػيت تناولتهػػا عائشػػة بأعمػػاؿ
مكثفة منة بداية مشوارها البحثػي .وجػدت أف مػن أهػم مالمػح اخصػية والػد اؼبعػري -الػةي كػاف معلمػا
األوؿ -رقة القلب وحػرارة العاطفػة ونقػاء الكػم واليػد واللسػاف (عبػدالرضبنٜٜٔٛ ،ـ ،ص ٖٗ) .تتمتػع
الشخصػػية السػػوية بقػػوة اإلرادة وعلػػو اؽبمػػة .أقسػػم أبػػو العػػالء اؼبعػػري –كمػػا تقػػوؿ عائشػػة -بأنػػا ال يبػػادر
موضعاً سامياً للفكر إال إىل ما هو أظبا فيقوؿ:
ػرؾ مػ ػػا ػ ػػادرت مطْلَػ ػػع هكػ ػ ٍ
ػبة
لعمػ ػ َ
ُ َ َ

ػت هكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابا
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن الفكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر إال وارتقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

وتستشهد باؼبزيد من األبيات أليب العالء يف اغبديث عن اإلنساف الطامح من مثل قولا:
ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػل ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةي بػَ َه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر العِب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادا
ؼ الّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةي يَطَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأُ الثّريّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا،
الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر ُ
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػع ال َف ْ
ل ّ
َ
مث قولا:

وحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي،
ػب األيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػاـْ ،
أفُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػل نَوائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ

ِ
احتِشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادا
إذا َصبَ َعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ
ػت َكتائبَهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ْ

وقولا يف التواضع:

العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالءَ،
تَو َ
اضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع ،إذا مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ُرِزقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػت َ

الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػرؼ
ػةلك فبػّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يَزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػد ّ
فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ

وقولا:
ػاب ال ػ ػ ػ ػ ػػةي س ػ ػ ػ ػ ػ َػار ع ػ ػ ػ ػ ػػن ُدني ػ ػ ػ ػ ػػا ُ ُم ػ ػ ػ ػ ػػرربالً،
وػػػػػ َ

ؼ
ػيس يف ك ّفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػا مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن دينِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػا طَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر ُ
ولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ

وبإعمػ ػػاب اػ ػػديد سبػ ػػدح الصػ ػػدع بػ ػػاغبق (عبػ ػػدالرضبنٜٜٔٛ ،ـ ،ص ٕٔ٘) وحفػ ػػو أمانػ ػػة الكلمػ ػػة
واعبهاد يف القياـ حبقها فتةكر قوؿ الشاعر:
الزم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ُف ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال لِس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
ػوؿ ،ول لسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ٌف،
فَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ل ال أقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
وق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد نَطَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػق ّ
نػػادت عائشػػة باغبريػػة الفكريػػة "والكػػم العلمػػي" ووسػػعت مػػن نطػػاؽ السػػلوؾ الشخصػػي ،ومػػدحت
بن ػػت الش ػػاطئ يف أيب الع ػػالء نق ػػاء العقي ػػدة ،ورس ػػوخ اإليب ػػاف ،وص ػػحة ال ػػدين ،وق ػػوة اليق ػػني( ،عب ػػدالرضبن،
ٜٜٔٛـ ،ص ٘ .)ٕٙوه ػػة التطبيق ػػات العملي ػػة م ػػن اؼبالم ػػح العريك ػػة للشخص ػػية اإلس ػػالمية يف ح ػػس
ووعي عائشة.
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عكػػس أسػػتاذها طػػا حسػػني تػػرو بنػػت الشػػاطئ يف اػػعر ونثػػر أيب العػػالء اؼبعػػري قبػػوو عابػػد تقػػي،
وتسػػابيح م ػػؤمن نقػػي ،وعظػػات حك ػػيم رائػػد ،ومواجػػد ص ػػويف ه ػػائم! ومل ي ػػنج مػػع ذل ػك مػػن أثػػر االف ػرتاء
ومطػػاردة الظلػػم (ٜٜٔٛـ ،ص ٗ .)ٕٜمػػن الواضػػح أف تربيػػة بنػػت الشػػاطئ يف طفولتهػػا اسػػتمرت معهػػا
يف تقدير التةوؽ الروحي وانعكست علا رؤيتها وربليالهتا وعباراهتا الدقيقػة وألفا هػا الفياضػة الػيت تنكػح
باإلاراؽ الصويف أو رباكيا .إف زهد اؼبعري زهد اوتيار ال إجبػار فهػو الػةي همػر اؼبلػةات دبحػض إرادتػا
ال كمػػا يعتقػػد بعػػض األدبػػاء .انتقػػدت بنػػت الشػػاطئ تشػػويا صػػورة أيب العػػالء اؼبعػػري يف اؼبنػػاهج الدراسػػية
وكتماف روائعا عن الطالب (ٜٜٔٛـ ،ص  .)ٖٓٚقاؿ أبو العالء:
ػاؼ عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ُك ُم أف تَلتَقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا
ػاؿ اؼب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدول
ال تظلمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا اؼب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوتَا ،وإف ط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
إ ّ أو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
َ
الحظت عائشػة أنػا "قػل مػن أحػرار الفكػر والكلمػة مػن مل يُػتهم يف عقيدتػا" (عبػدالرضبنٜٜٜٔ ،ـ،
البفراف دراسة نقدية ،ص .)ٖٜ
أاػػارت بنػػت الشػػاطئ إىل نػػوع مػػن أنػواع القيػػادة الفكريػػة أو التلمػػةة الفكريػػة الػػيت ىبكػػع فيهػػا القػػارئ
لسلطاف أستاذ يف ؾباؿ من اتاالت .الحظت أف اؼبتنيب أستاذ اؼبعري من نوع وػاصل أسػتاذ مل يلتػق بػا
أبو العالء ولكنا تتلمة علا يد تلمةة علمية وأدبية (ؿبمد ٕٓٓ٘ ،ـ).
ومػػع أيب العػػالء تتبػػع عائشػػة أوالقيػػات إك ػراـ األـ فهػػي موضػػع التكػػرمل والػػوالء ؼبػػا بةلتػػا مػػن حنػػاف
وأسدتا من صبيل (عبدالرضبنٜٕٔٚ ،ـ ،ص  )ٕٛوتستشهد بأبيات أيب العالء ومنها:
واألُبـ أوىل ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإكرٍاـ وإحس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػيد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ػاف
يك ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػا،
ػاض ،ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأك ِرْـ وال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػد َ
الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ْ
كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػل نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاال كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تػل إنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػاف
وحس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبُها اغبم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػل واإلرض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعُ تُ ْد ِمنُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاُ،
أم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ِاف بال َف ْ
َ
تتبعػػت بنػػت الشػػاطئ أعػػالـ السػػيدات يف اإلسػػالـ وكانػػت حريصػػة جػػدا علػػا ذبليػػة مشػػاعر ونبػػوـ
األمومة .تقوؿ بنت الشػاطئ (ٕٕٓٓـ) أف السػيدة هػاجر "دولػت التػاري الػديس يمػوـ أمومتهػا ،وصػار
مسػػعاها بػػني الصػػفا واؼبػػروة اػػع ة مػػن اػػعائر اغبػػج والعمػػرة يف ديننػػا اغبنيػ وعيػػدا لألمومػػة ،دبوسػػم اغبػػج
من كل عاـ" .ومن أقواؽبا "ما من أنثػا ربمػل ،إال حلمػت لوليػدها بأقصػا مػا تسػمح بػا بيئتهػا و روفهػا"
(ص .)ٔٓٗ ،ٖٛ
وال ػ بالوالػػدين مرتبػػة عظيمػػة ال يناؽبػػا إال أصػػحاب الشخصػػيات النبيلػػة .ودور الرتبيػػة أف تعيػػد ق ػػيم
األمومة وما فيهػا مػن ود صػادؽ وجػود دافػق وال ريػب أف اغبركػات النسػائية مسػئولة عػن نشػر هػة القػيم.
تقوؿ بنت الشاطئ "وها أنػةا أعلػن دبػلء إيبػا  ،أف هػةا الشػرؽ لػن يسػتقيم لػا حػاؿ مػا مل يسػم باألمومػة
إىل أعز مقاـ ،ويهيئ أنثا لكي تصنع لا اغبيػاة! لػن يتػاح لػا أف وبمػي كيانػا ،مػا مل وبػرر فتاتػا مػن أ ػالؿ
اعبه ػػل ومةل ػػة النب ػػة ،ويص ػػنعها عل ػػا عيني ػػا :فت ػػاة جدي ػػدة بوعيه ػػا وعزهت ػػا واس ػػتنارهتا ال بزيه ػػا ومظهره ػػا
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وصبوحه ػػا ،سبي ػػز اػب ػػيط ال ػػدقيق ب ػػني التح ػػرر والتحل ػػل ،وتعت ػػز بتقالي ػػد قومه ػػا وق ػػدمل م اثه ػػا م ػػن الكرام ػػة
والتصػػوف ،وتنفػػر مػػن كػػل مػػا يبسػ فطرهتػػا ويعطػػل سػػحر أصػػالتها .لػػن يسػػتطيع أف يظفػػر دبػػا يرنػػو إليػػا مػػن
وجػػود كػػرمل يف عػػامل اليػػوـ ،مػػا مل يبػػدأ وطوتػػا األوىل بإهبػػاد األـ الصػػاغبة ،الشػػاعرة بػػةاهتا ،اؼبقػػدرة ػبطػػر
مهمتهػػا ،اؼبدركػػة عبػػالؿ رسػػالتها العظمػػا الػػيت مػػن أجلهػػا وضػػعت اعبنػػة ربػػت أقػػدامها!( ".ص .)ٖٛٚ
هكةا وضعت عائشة معامل أساسية وربطت مستقبل األمة بشخصية األـ مربية األجياؿ.
وامتدادا لتمليات الشخصية يف اؼبيادين الدينية وارتباطها باإليباف الراس  ،حػةرت بنػت الشػاطئ مػن

اؼبػػةاهب اؽبدامػػة وكتبػػت كتابػػا رائػػدا مفصػػال يف تفنيػػد البهائيػػةٔ الػػيت تػػزعم زورا ويتانػػا أ ػا حركػػة إسػػالمية.
ويف معرض دفاعها عن الشخصية اؼبسلمة بينت اؼبؤلفة أف اإلسالـ راس يف ضم كػل مسػلم مهمػا يبلػغ
جهلػػا أو تفريطػػا يف تكاليفهػػا  ..والقػػرآف يتلػػا فينػػا صػػباح مسػػاء ،متف ػػردا باعباللػػة واغبرمػػة ،وبالسػػلطاف
والنفوذ علا أبناء هة األمة (ٜٔٛٙـ ،ص ٖٗ٘).
تعلي عائشة من اأف اغبب يف الشخصية اإلنسانية بػل يصػل يػا األمػر إىل ػرس قناعػة قػد تكػوف
نابعػػة مػػن ذباريػػا الشخصػػية حيػػث تػػرو أف اغبػػب أسػػاس الػػزواج فػػالزواج مػػن الطبيع ػػي أف يسػػبقا ح ػػب
(العمػػيمٜٜٜٔ ،ـ ،ص ٖ .)ٕٙولكػػن كيػ مبيػػز بػػني اغبػػب الصػػادؽ وبػػني اإلعمػػاب اؼبؤقػػت الطػػارئو
وهػػل اغبػػب إال بػػةرة تنميهػػا أمطػػار الػػزواجو يقػػوؿ زجػػي زجػػالر أف اغبػػب لػػيس أسػػاس الػػزواج ،بػػل الػػزواج
أساس اغبب (.)ziglar, 2002, p. 18, 64
ويف كتايا الشخصية اإلسالمية وعلا أساس النظر يف ولقية العامل ورسووا يف العلػم تػةكر عائشػة
ٍ
ِ
ػوو ،ورجػ ٍػل يَكػ ِػةب يف
قػػوؿ اإلمػػاـ مالػػك :ال يُ َ
ؤو ػ ُة العلػ ُػم مػػن أربعػػة :سػػفيا معلَػػن بالسػػفا ،وصػػاحب َهػ ً
أحاديث الناس ،ورجل لػا فكل وتع ّف وصالح ال يعػ ِرؼ مػا وبػدث (ص  .)ٕٔٛوتؤكػد علػا األوػالؽ
فتػػةكرنا بتواضػػع العلمػػاء مػػع النػػاس "ويػػروف يف أصػػبر تالميػػةهم زمػػالء ؽبػػم ،يف طلػػب العلػػم ،وىبلطػػو م
بأنفسهم وأهلهػم ،فهػم أبنػاء وأصػدقاء .وتظػل صػفة الصػحبة ألجيػاؿ التالميػة بعػد رحيػل األئمػة ،فيقػاؿ:
أص ػػحاب الش ػػافعي ،وأص ػػحاب مال ػػك" (ص ٕٕٕ)" .فل ػػيس األم ػػر يف ا ػػيء م ػػن ه ػػة الق ػػيم واؼبب ػػادئ
والشمائل ،أف نرددها قوال بب فعلَ " :كبُػ َػر َم ْقتػاً ِعن َػد اللت ِػا أَف تَػ ُقولُػوا َمػا ال تَػ ْف َعلُػو َف" (الصػ  .)ٖ :وال يف
أف نسػػمعها ونلقنهػػا ػػافلني عػػن مبزاهػػا ...إمبػػا هػػي سػػمية يف اؼبػػؤمن توجػػا سػػلوكا يف نفسػػا وكبػػو والقػػا
واإلنسػػانية وتسػػيطر عليػػا تلقائيػػا لرسػػووها يف عقيدتػػا واخصػػيتا ،ال يبلػػك أف وبيػػد عنهػػا .وهػػةا هػػو وجػػا
اؼبس ػػؤولية فيم ػػا ي ػػرو الن ػػاس فين ػػا م ػػن مث ػػاؿ للشخص ػػية اإلس ػػالمية .وبق ػػدر م ػػا تتمل ػػا فيه ػػا ق ػػيم العقي ػػدة
اإلسػػالمية أو تتمافاهػػا ،يأوػػة كػػل فػػرد منػػا صػػفة القػػدوة .هػػة هػػي الشخصػػية اإلسػػالمية غبك ػارة رائػػدة
ق ػػادرة عل ػػا االنس ػػماـ م ػػع النظ ػػرة الطبيعي ػػة للك ػػوف واغبي ػػاة" (ص  ،ٕٕٜبتص ػػرؼ) .إف س ػػبب ض ػػع
ٔ ه ػػرت البهائي ػػة ع ػػاـ ٕٜٔٚه ػ ػٖٔٛٙ-ـ ومؤسس ػػها حس ػػني اؼبازن ػػدرا وتق ػػوـ دع ػػوة البهائي ػػة عل ػػا أ ػػا ج ػػاءت لنسػ ػ اإلس ػػالـ (انظ ػػر
السحمرا ٕٓٓٚ ،ـ ،ص .)ٔٗٙ
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الشخصية عند عائشة اعبهل بالفكر اإلسالمي واالكبراؼ عن أصيل مبادئا والعػزوؼ عػن نقػي نبعػال ومػا
تعرضت لا اخصيتنا من ذرائع وتشويا (ص ٖٕٓ).

وبتػػوي كتػػاب مقدمػػة ابػػن صػػالح بتحقيػػق عائشػػة علػػا أن ػواع ظبػػاع اغبػػديث النبػػوي وربملػػا وبيػػاف
التعلم والتعليم وهي مسائل ال تزاؿ موضع اهتماـ الرتبويني فهػي تنػاقد عمليػات اإلدراؾ .وتتكػمن أيكػا
القػػيم الػػيت ربكػػم سػػلوؾ اؼبعلػػم وسػػلوؾ طالػػب العلػػم والػػيت تػػنظم العالقػػة بينهمػػا وهػػي ذات قيمػػة كػ و لػػو
كانت هة القيم تدرس يف معاهدنا وكلياتنا (ج  ،ٕٓٓٔ ،ص ٖٕٔ).
ترو عائشة يف كتايػا قػيم جديػدة لػألدب العػريب أف التػاري اإلسػالمي يف عصػر الػرتدي كػاف يعػا
مػػن تصػػدع الوضػػع االجتمػػاعي بالتفرقػػة العنصػرية والعصػػبية اؼبةهبيػػة والتمػػايز الطبقػػي ربػػت اغبكػػم الفػػردي
اؼبطلػػق الػػةي نشػػأ عنػػا اكبػراؼ وطػ لػػب علػػا وجػػداف وضػػمائر وألسػػنة األدبػػاء واؼبثقفػػني فانسػػاقوا كبػػو

النفاؽ والتزيي الوجدا واؼببالبات اؼبسرفة وفتحت ؽبم أبػواب القصػور .والػةين عصػمتهم قػوة ضػمائرهم
مػػن االنسػػياؽ وراء التيػػار اعبػػامح هبطػػت أسػػهمهم يف سػػوؽ القػػوـ فكػػاع مػػنهم مػػن ضػػاع يف البمػػار (ص
ٕٔٔ) .وهكػػةا فػػإف ضػػع الشخصػػية و لبػػة اؼبصػػاق الكػػيقة واألنانيػػة قلبػػت أح ػواؿ األدب ،وعكػػرت
صػفو الفكػػر ،ولوثػػت الثقافػػة العربيػػة .إف بنػػاء اخصػػية سػػوية أفكػػل وسػػيلة للنهػػوض بػػوعي اتتمػػع وواقعػػا
وم اثا واؼبكي با كبو العزة والعلم والقوة.
وإذا التفتنا كبو صقل اخصية الفتيات فنحن مازلنا حباجة إىل اؼبسانبة يف تكوين الفتاة اؼبسلمة
الواعية اؼبثقفة اليت تدرؾ اغبياة إدراكا سليما (عبداغبيٕٓٓٙ ،ـ ،ص ٗ ،)ٕٜوفيما يلي ؾبموعة
ـبتصرة من منطلقات تربوية من اأ ا صقل اخصية الفتيات واليت يبكن استنباطها من س ة ومس ة
بنت الشاطئ:
اؼبتفر ة لألُمومة تقوـ بعمل عظيم ال هبوز التقليل من اأنا أبداً.
ٔ -تعظيم دور البيت فاؼبرأة ِّ
ٕ -تشميع اؼبرأة للمسانبة يف ودمة العلم واتتمع دوف اإلوالؿ بالو ائ األسرية.
ٖ -التحػػديات الػػيت تواجػػا اؼب ػرأة كب ػ ة ولكػػن األمػػل أك ػ  .مػػن الرتبيػػة نبػػدأ لتصػػحيح اؼبسػػار وزيػػادة
الوعي وتوسيع اؼبمارسة الصحيحة فالرتبية السليمة هي األمل أل ا ضماف للحاضر وأماف للمستقبل.
ٗ -اؼبطالبػػة حبسػػن تثقي ػ البنػػات وعلػػا اتتمػػع هتيئػػة الفػػرص ؼبواصػػلة ربصػػيلهن العلمػػي العػػال إذا
أردف.
٘ -تصدت عائشة لشبهات اؼبستشػرقني كمػا يف كتايػا تراثنػا بػني مػاض وحاضػر فشػاركت يف الػدفاع
عن حياض الدين وعززت مواقفها باغبمج القاطعة وارتفعت إىل مرتبة اعبهاد الفكري فكاف قلمهػا يػرتجم
دقات قلبها الةي ينبض بالبَ ة الصادقة ؽبويتها اليت دفعتها إىل رفػض الفكػر األجنػيب وكافػة صػور التسػلط
والوصاية واألمراض الببيكة واآلفات اليت تسوغ للبرب ب اػب ات.
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- ٙاالسػ ػػتمابة لرس ػ ػػالة اإلسػ ػػالـ تع ػ ػػس التمس ػ ػػك بالسػ ػػلوؾ اغبك ػ ػػاري ونق ػ ػػد األع ػ ػراؼ االجتماعي ػ ػػة
واؼبواريػػث القديبػػة الػػيت تقلػػل مػػن اػػأف مشػػاركة اؼبػرأة يف اغبيػػاة العامػػة .مل تستسػػلم عائشػػة للظػػروؼ القػػاهرة
الػػيت كانػػت تعػػزؿ النسػػاء وسبنػػع مػػن هورهػػا يف الصػػحافة وميػػادين الكتابػػة فتحايلػػت حبكمػػة حػ حققػػت
مقاصدها بعد رحلة كفاح ااقة.
 ٚا-غبػػث علػػا السػػياحة كػػي تطلػػع اؼب ػرأة علػػا ثقافػػات العػػامل ولكػػي تنشػػر العلػػم وتكػػوف عالقػػات
اجتماعية راادة.
- ٛتشميع الفكر النقدي عند الناائة كي يفندوا األباطيل واألوهاـ اؼبنتشرة يف الثقافػات والػيت تقلػل
من اأف اؼبرأة.
إف اخصػػية عائشػػة  -يف جوانبهػػا اؼبكػػيئة  -مػػن أنصػػع األمثلػػة علمػػا وعمػػال لػػألـ اؼبثاليػػة ،واؼبواطنػػة
الفاعلػػة ،والعربيػػة العزيػػزة ،والباحثػػة القػػديرة ،واؼبسػػلمة العاؼبػػة ،والداعيػػة اؼبتفتحػػة ،واؼبػرأة الطموحػػة ،واؼبو فػػة
العاملػػة ،واؼبفكػػرة اغبصػػيفة ،واتاهػػدة بقلمهػػا وعلمهػػا .إ ػػا معلمػػة قػػديرة جابػػت الكثػ مػػن الػػدوؿ العربيػػة
ارقا و ربا كأستاذة يف اعبامعات ،وباحثة يف اؼبكتبات ،ومفكرة يف اؼبؤسبرات.
تحديات في حياة المرأة
تعتقػػد عائشػػة أف اإلمػػاـ ؿبمػػد عبػػد قػػاـ بتمديػػد الفكػػر الػػديس وزود قاسػػم أمػػني بأصػػوؿ إسػػالمية
لدعوتا إىل ربرير اؼبرأة (تراثنا بني ماض وحاضر ،ص  .)٘ٛلقد به قاسم أمني مطالبتا بتحرير اؼبػرأة علػا

قواع ػػد ال ػػدينٔ (ا ػػعراوي ،ٕٖٓٓ ،ص ٖٖٗ ،أضب ػػدٕٓٓٔ ،ـ ،ص ٘ )ٛفك ػػاف يف كتاب ػػا ربري ػػر اؼب ػ ػرأة

موفقا إىل أبعد اغبدود.
قالػػت عائشػػة بنػػت الشػػاطئ (ٜٔ٘ٚـ) "ونسػػينا أو جهلنػػا أف لنػػا م اثػػا عتيػػدا أصػػيال مػػن التحػػرر
والعزة والكرامة ،و اب عنا أف دعػوة (قاسػم أمػني) قػد نبتػت بػةورها يف بيئػة صػديقا اإلمػاـ (الشػي ؿبمػد
عبد ) إذ كاف هةا الرائد يقػدر حاجتػا إىل رجػل مػن أئمػة الػدين ،رحػب األفػق حػر التفكػ حػي الكػم ،
يشػػد أزر ويثبػػت ف ػؤاد دبػػا يعلػػم مػػن حػػرص اإلسػػالـ علػػا إع ػزاز اؼب ػرأة واالع ػرتاؼ ؽبػػا حبقوقهػػا اإلنسػػانية
والشػػرعية واؼبدنيػػة ،ويسػػلحا بأدلػػة تثبػػت أف ربريػػر اؼب ػرأة يعتمػػد يف حقيقتػػا وجػػوهر علػػا أصػػوؿ إسػػالمية
عريقػػة ،وتنفػػي عػػن اإلسػػالـ تبعػػة مػػا صػػارت إليػػة اؼبػرأة علػػا عهػػد الػػرتؾ مػػن جهػػل واسػػرتقاؽ ونبػػة وهػواف"
(ص ٘.)ٖٛ
وإذا أردنػػا ربديػػد موق ػ عائشػػة مػػن قكػػايا اؼب ػرأة إصبػػاال  -وهػػي قكػػية ال زالػػت مفتوحػػة للنقػػاش
اؼبوضوعي  -فال بد من اإلاارة إىل تلك االستنتاجات اؼبتناقكة يف حقيقة هةا األمر .كاف الػبعض يظػن
ٔ قاؿ ؿبمد عمارة (ٕٔٓٓـ) "أما "نوع" اغبكارة اليت يػدعو قاسػم أمػني قومػا إليهػا ووببػة أف تكػوف طػريقهم لتمػاوز التخلػ  ،فقػد حسػم
ويار بعد تردد يف "اؼبرأة اعبديدة" عندما قرر أف التمدف اإلسالمي ليس فيا حكاريًّا ما يصلح للعطاء اؼبعاصر".
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أ ػا متزمتػة ذبػا قكػية ربريػر اؼبػرأة والػبعض وضػعها يف صػفوؼ اؼبتحػررات واغبػق أ ػا كانػت ذات عالقػات
اخصػػية جيػػدة مػػع اعبميػػع وهػػةا مل يبنعهػػا مػػن نقػػد هػػؤالء وهػػؤالء نقػػدا قاسػػيا وكػػاف موقفهػػا نابعػػا مػػن
ثقافتهػػا العربيػػة اإلسػػالمية (ج ػ  ،ٕٓٓٔ ،ص ٘٘ٔ )ٔ٘ٙ -وكانػػت تنتقػػد مػػا ت ػرا بػػاطال وفػػق قناعاهتػػا
ويف إطار منهمها البحثي اؼبستقل دوف مواربة.
ألقػػت عائشػػة اؼبزيػػد مػػن الك ػػوء علػػا عالقته ػػا بقكػػايا اؼب ػرأة فقال ػػت" :دراس ػػيت يف التفس ػ واللب ػػة
والنصػػوص ،كانػػت موجهػػة قصػػدا أو عػػن ػ عمػػد إىل إثبػػات الوجػػود العلمػػي للم ػرأة اعبديػػدة يف اتػػاؿ
الةي يظن أال مكاف ؽبػا فيػا وال صػ ؽبػا عليػا" (جػ  ،ٕٓٓٔ ،ص  .)ٔ٘ٚومػن جانػب أوػر تتحػدث
عػػن الثقافػػة السػػائدة كبػػو اؼب ػرأة فتقػػوؿ" :قبػػل أف يتػػاح ل تػػدبر آيػػات القػػرآف والتخص ػ يف دراسػػة نصػػا
احملكػػم ،كنػػت معقػػدة الشخصػػية دبقػػوالت اػػائعة عػػن األنثػػا ،ؿبمولػػة علػػا كت ػاب اإلسػػالـ ،ومل يقصػػد
أحد ،فيما أعلم ،للنظر فيها وتصحيحها ،منها مثال :أف حواء ـبلوقة جانبية هامشية ،ال تعػدو أف تكػوف
ضلعا من أضالع آدـ ،اإلنساف الكامل" (ج  ،ٕٓٓٔ ،ص .)ٔ٘ٚ
تتبعت عائشة جةور إاػكالية اؼبػرأة إذ تعتقػد أف ؿبنػة الػوأد العػاطفي واالجتمػاعي للمػرأة اؼبسػلمة
وإف كػاف قػد اسػػتفحل يف عصػر األتػراؾ إال أنػا ابتػدأ مػػن العصػر العباسػػي علػا أيػدي رجػػاؿ عااػوا بعقليػػة
ؾبتمػػع وأد اؼب ػرأة معنوي ػاً ،وعزؽبػػا عػػن اغبيػػاة العامػػة و لػػت اؼب ػرأة مصػػفدة بػػأ الؿ اعبهػػل إىل بدايػػة القػػرف
العش ػرين (بنػػت الشػػاطئٜٖٔٙ ،ـ ،ص ٕٔ .)٘ٔ ،ٖٔ ،ٔٗ ،ازبػػة اؼبتشػػددوف اغبمػػاب "صػػورة القيػػد
اؼبعطل للحرية ،ومن العلم الةي حيل بيننا وبينا طويال باسم الدين" " .واغبق أف فهمنػا للمػرأة يف اتتمػع
العريب ،منة ما قبل اإلسالـ إىل العصر الرتكي ،قد داولتا عناصػر مػن الزيػ واػبطػأ والبهتػاف ،اكبرفػت بػا
عن اغبق التارىبي ،وأساءت إىل حياة اعبماعة اإلسالمية إساءة بالبة ،ال أ لو إذا قلػت أ ػا عوقػت سػ نا
وأو ػػرت مكانن ػػا يف الرك ػػب اإلنس ػػا اؼبب ػػة يف سػ ػ  ،ات ػػد يف تقدم ػػا (عب ػػدالرضبنٜٔ٘ٚ ،ـ ،ص ٖ،ٖٚ
.)ٖٚٙ
ومػػن جانػػب آوػػر وامتػػدادا للشػػق السػػابق انتقػػدت عائشػػة (ٜٔ٘ٚـ) اغبركػػة النسػػوية يف عصػػرها
ر م إسهاماهتا ويبكن تلخي االنتقادات اليت أوةهتا علا اغبركات النسائية بالنقاط التالية:
ٔ .وػػالط فهػػم اغبريػػة معػػاف مػػن اعبمػػوح والتحلػػل ،وصػػارت "اؼبػرأة اغبػػرة" عنػػد الػػبعض هػػي الػػيت
تفعل ما هتوو ،مقيدة بعرؼ وال مكرتثة بتقليد.
ٕ .سوء فهم معه اؼبساواة وإهدار كل الفروؽ بني جنسني.
ٖ .البلو يف االستقاللية ح طالب بعكهم حبةؼ نوف النسوة من اللبة ،وكأمبػا األنوثػة منقصػة
وعار.
ٗ .أضلت اغبركة النسائية هدفها األك واألظبا واألنبل ،فأهدر االعرتاؼ باألمومة كعمػل أوؿ
للمرأة اؼبتعلمة.
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٘ .وجهت التعليم كبو اؽبدؼ اؼبنحرؼ.
وصفت عائشة واقع اؼبرأة اؼبعاصرة ورسػالتها فقالػت" :تشػبلس قكػايا ،أنبّهػا :تلػبس اإلسػالـ بػالعن

واإلج ػراـ ،واسػػتمرار اللبػػو يف قكػػايا اؼب ػرأة وموضػػعها يف اإلسػػالـ .وعػػن نفسػػي ط توفػػت يف اآلفػػاؽ ألسػػأؿ
ػت أك ػػدح إلي ػػا العم ػػر كلّػػا م ػػا بلبت ػػا،
ع تم ػػا أعط ػػا اإلس ػػالـ ،وتأك ػ ُ
ػدت أ ّف اإلس ػػالـ أعط ػػا م ػػا ل ػػو لل ػ ُ
وأوشػا أف تكػوف اغبركػة النسػػائية اؼبعاصػرة أوقعػت النسػػاء يف وصػومة مػع الرجػل ،مػػع أ ّف مػا بيننػا وبيػػنهم
ليس تنافساً ،لكننا رفػاؽ رحلػة عمػر ،ومػن ػ اؼبتص ّػور أف تقػوـ اغبيػاة علػا الرجػل وحػد ل أل ّف هػةا ضػد

الفطػػرة والػػدين ،إضػػافة إىل أف تػػأث اؼب ػرأة أوطػػر انػػب الرجػػل الػػةي ربملػػا جنين ػاً وترعػػا رضػػيعاً وصػػبياً،
تفر ػػت لألمومػػةو"
فهػػل فبكػػن أف نقػػوؿ إف نص ػ رئػػة اتتمػػع معطّلػػةو وهػػل تكػػوف اؼب ػرأة بػػال عمػػل لػػو ّ
(البريبٕٖٓٓ ،ـ ،باوتصار).
قبحت عائشة يف وضع منهج نقدي دقيػق متػوازف لتحريػر اؼبػرأة يف إطػار إسػالمي مسػتن فانتقػدت كػل
مػػن التفسػ والتشػػدد معػػا ومثػػاؿ ذلػك قوؽبػػا" :نشػػأ هػػةا االكب ػراؼ الكػػاؿ نتيم ػة حتميػػة لعزلنػػا عػػن ماضػػينا
اؼبشػػرؽ ،وبرتنػػا مػػن أصػػولنا العريقػػة وحمػػب اؼبثػػل الكريبػػة لػػبطالت العػػرب واإلسػػالـ عػػن عيوننػػا ،فحسػػبنا أف
ربرير اؼبرأة بكاعة ربية مستحدثا ،واندفعنا نستورد من اػبارج ما يسمونا حقوؽ النسػاء ولبتػار مػن بػاريس
وهوليود مباذج للمرأة اعبديػدة ،وصػارت اغبريػة يف مفهػوـ أكثرنػا ،زيػا أنيقػا فبػا ترتديػا قبػوـ الشااػة و انيػات
البرب ،وانطالقا جاؿبػا يبػيح للمسػلمات – اؼبتحػررات – ؾبالسػة الرجػاؿ يف اؼبالهػي واؼبػراق " (ٜٔ٘ٚـ،
ص ٗ .)ٖٛويف الوقػػت ذاتػػا انتقػػدت عائشػػة علمػػاء الػػدين الػػةين حرم ػوا الفتيػػات مػػن التعلػػيم لف ػرتات ػ
يف دراسة اللبة والشريعة والتفس واألدب العػريب وتػاري اإلسػالـ

قص ة يف التاري اإلسالمي فلم تتخص
بداعي الفتنة والسرت والصوف.
عنػػدما كبلػػل مواقػ عائشػػة العادلػػة ذبػػا اغبيػػاة العص ػرية قبػػدها ترحػػب بػػالتعلم وحريػػة العمػػل يف العمػػل
العاـ ويف الوقت ذاتا تشمب اؼبساواة اؼبطلقة وتةـ اؼبدنية الزائفة اليت تروج للت ج واإلباحية .إف هػةا اؼبػنهج

العػػادؿ اؼبتػوازف ذبػػا تيػػارين ؽبمػػا تواجػػدنبا اتتمعػػي (أحػػدنبا يبػػةي البلػػو واآلوػػر ينمػػي التمػػرد) يػػدؿ علػػا
اػماعة عائشػػة األدبيػة ورفكػػها السػكوت عػن التمػػاوزات عنػد ػػالة اؼبتػدينني والعلمػػانيني علػا حػػد سػواء.
يعت الباحثاف ذلػك اؼبػنهج الرصػني يف التعامػل مػع اؼبسػائل هػو اؼبػنهج الوسػطي واإلطػار اؼبنهمػي السػليم يف
فهم وتقييم وتقومل أوضاع اؼبرأة.
إف بعض اؼبنابر الدينية تشن هموما حادا علا التفس وتبض الطرؼ عػن التشػدد اؼبقيػت وتسػكت
عػػن لػػم التقاليػػد اؼبكبلػػة للمػرأة حػ أمسػػا اغبمػػاب نوعػػا مػػن األصػػفاد .ومػػن جانػػب آوػػر تقػػوـ بعػػض
اغبركػػات اللي اليػػة بنقػػد التػدين دبناسػػبة ومػػن ػ مناسػػبة باسػػم اغبريػػة الكاذبػػة الػػيت تبعػػد اؼب ػرأة عػػن رسػػالة
األمومػػة واالنتمػػاء لألسػػرة .الطرفػػاف يشػػرتكاف يف منطقػػة التطػػرؼ وكالنبػػا ال يستحسػػنهما الكػػم الػػيقو
والعقل الرصني.
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كتابات بنػت الشػاطئ ايػة يف األنبيػة ال سػيما تناوؽبػا تػراجم النسػاء وكمػا يقػوؿ اػبػول األنثػا أفهػم
لألنث ػػا" (عب ػػدالرضبنٕٕٓٓ ،ـ ،ص  .)ٙ٘ٙكان ػػت بن ػػت الش ػػاطئ تكت ػػب بإس ػػهاب ع ػػن س ػػكينة بن ػػت
اإلم ػػاـ اغبس ػػني رض ػػي اهلل عنهم ػػا حي ػ ػث كان ػػت ذات اخص ػػية متمي ػػزة ذب ػػالس الرج ػػاؿ ،وهبتم ػػع ل ػػديها
الشػػعراء ،وتصػػبي إىل اؼببنػػني ،وتسػػيطر علػػا اتتمػػع األديب دوف أف تتخلػػا عػػن اعتزازهػػا بشػػرفها العػػال
وأوالقهػا الرفيعػػة (ص ٕ .)ٚٚإف الشخصػػية اؼبتزنػػة يف النسػػق اإلسػػالمي مػػن منظػػور بنػػت الشػػاطئ تنفػػتح
علا حركة اتتمع يف كل أبعادها الدينيػة والفنيػة واألوالقيػة واالجتماعيػة واإلنسػانية وتشػارؾ اؼبػرأة بشػكل
حكاري دوف أف تتنازؿ عن عز قيمها ،وعرش ارفها .تنهل اؼبػرأة مػن العلػوـ واؼبعػارؼ والفنػوف مػا وسػعها
وهي أهل ألف تكوف ذات ثقافة واسعة ومسانبات فكرية رائدة.
تقوؿ بنت الشاطئ (ٕٕٓٓـ) عن السػيدة عائشػة أـ اؼبػؤمنني "عااػت لتصػحح رأي النػاس يف اؼبػرأة
العربية ،وتشارؾ يف حياة اإلسالـ أقوو مشاركة" (ص ٕٗٗ) .وكما تعلقػت بسػيدات بيػت النبػوة تعلقػت
بنػت الشػػاطئ بػػالقرآف الكػػرمل الػػةي كػػرـ اؼبػرأة فطالبهػػا دبشػػاركة الرجػػل يف تعمػ اغبيػػاة وإدارة األمػػور بػػإرادة
قوي ػػة كم ػػا ح ػػةرت يف ذات الوق ػػت م ػػن مدسوس ػػات اإلس ػرائيليات وأباطي ػػل األس ػػاط ال ػػيت ا ػػابت تراثن ػػا
الفكري وتركت أثرها يف فبارسػاتنا ال سػيما يف قكػايا اؼبػرأة .كمػا تقػوـ رؤيػة عائشػة الرتبويػة علػا الرتفػق يف
تربيػة النسػػاء إذ ال يبكػػن تػػوجيههن وإراػادهن بالشػػدة .لقػػد حػػةرت عائشػػة مػن أوػػة النسػػاء بالشػػدة ألنػػا
منهج ىبال فطرة اإلنساف كما أف البلظة آفة وقع فيها من يفهم النصوص الدينية حبرفيتها.
تػػرو عائشػػة أف الكػػلع تعب ػ ؾبػػازي ،إمبػػا هػػي وصػػية مػػن نػػيب اإلسػػالـ بػػالرفق ب ػػاؼبرأة والتحػػةير مػػن
أوػػةها بالشػػدة ،مثػػل قولػػا عليػػا السػػالـ" ،رفق ػاً بػػالقوارير" فهػػل ولقػػت النسػػاء مػػن الق ػوارير"و (الصػػاوي،
٘ ٜٜٔـ ،ص ٕٕ .)ٖ٘ ،وكالـ عائشة يتفق يف ـبرجاتا مع كالـ ؿبمػد البػزال (ٜٜٔٚـ) إذ أف اؼبعػه
اغبريف للحديث قد وبدد عند البعض طرائق واطئة لعالقة الرجػل بػاؼبرأة ال سػيما يف وسػائل تأديبهػا فػاؼبرأة
عاطفية كي تلد وتريب وتتحمل األعباء وهةا ال يك ها وال يكوف سببا إلهانتها وضريا (ص ٘.)ٔٙ
قرنت ابنة الشاطئ الرتبية بالفكيلة األفالطونية الطاهرة فطالبت دبحاربة الرذيلة واإلسراؼ .كانت
تلك رسالتها قبل أف تبلغ العشرين من عمرها وعندما بلبت ؾبدها العلمي واألديب استمرت يف أداء
رسالتها اليت هي نواة امرة فينانة ذات ل وري (البيومي ٜٜٜٔ ،ـ ،ج٘ ،ص ٘ .)ٕٙتقوؿ هبة
مبوذجا
رؤوؼ عزت (ٕٕٓٓ ـ) "مل تكن بنت الشاطئ كاتبة ومفكرة وأستاذة وباحثة فحسبل بل ً
يدا للمرأة اؼبسلمة اليت حررت نفسها بنفسها باإلسالـ" (الكندري وملك  ٕٓٓٛ ،ـ ،ص
نادرا وفر ً
ً
ٖ٘ٔ).
احتلت عائشة مكانة بارزة يف وطاب ونبوـ اؼبرأة يف القرف العشرين وكانت تنظػر بتفػاؤؿ غبركػة ربريػر
اؼبرأة العربية فقالت بكل ثقة "ستحتل اؼبرأة العربية مكا ػا اغبقيقػي يف اتتمػع ،ويبػه ؿبرفػو القػرآف باؽبزيبػة"
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(الع ػػودات ٜٜٔٙ ،ـ ،ص  .)ٖٔٚويعت ه ػػا الراص ػػدوف م ػػن رم ػػوز رب ػػرر اؼبػ ػرأة وه ػػي تس ػػند إىل اؼبرجعي ػػة
اإلسػ ػػالمية يف رؤيتهػ ػػا األصػ ػػيلة (اؼبػ ػػيالدٕٓٓٔ ،ـ ،ص ٓٗ) .ورأيهػ ػػا الرصػ ػػني يف حري ػ ػػة اؼب ػ ػرأة وحقوقهػ ػػا
يكش ػ ػ رؤي ػ ػػة قرآني ػ ػػة متفتح ػ ػػة ،فكان ػ ػػت النم ػ ػػوذج اإلس ػ ػػالمي للم ػ ػرأة (اؼبطيع ػ ػػي  ،ٕٖٓٓ ،ص ٖٔٔ-
.)ٜٔٔ
ألقت عائشة ؿباضرة نفيسة يف دولة الكويت وذلك بقاعة مدرسة الشػوي الثانويػة عػاـ ٜٔ٘ٚـ
"فانبعث صوت الدكتورة بنت الشاطئ من فوؽ من احملاضرات يف الكويت ألوؿ مرة" وكما تقػوؿ عائشػة
بنت الشاطئ "وقد ارفتس معارؼ الكويتٔ بالدعوة إىل هةا اؼبوق الةي مل تدع إليا سيد مػن قبلػي".
وهػػة احملاضػػرة التارىبيػػة يف الكويػػت قبػػل أكثػػر مػػن نص ػ قػػرف تكش ػ عػػن مالمػػح اغبركػػة النسػػائية يف
بواك هػػا ،مػػا ؽبػػا ومػػا عليهػػا ،وتبػػني مػػن جهػػة أوػػرو أنبيػػة األمومػػة يف حيػػاة أمتنػػا اتيػػدة .وانتقػػدت عائشػػة

التشػػدد الػػديس مػػن دوف أف تسػػتبس عػػن تعػػاليم الػػدين وميػػزت ببص ػ هتا بػػني الػػدين وعظمتػػا وبػػني الفهػػم
اؼبنحرؼ للدين وهو فهم قد يبيػب عػن مػدارؾ كثػ مػن اؼبثقفػني .مارسػت عائشػة اغبريػة اإلنسػانية ػبدمػة
أمتها ورفعة اأف اؼبعرفة وكش جوانب الزي والفهم اػباطئ للنصوص اؼبقدسة.
كث ػ م ػػن قص ػ عائش ػػة اؼبنش ػػورة كان ػػت تعب ػ ا فني ػػا عػػن قك ػػية اؼب ػرأة (ج ػ  ،ٕٓٓٔ ،ص ٗ٘ٔ).
تكشػ عائشػػة بشػػماعتها األدبيػػة صػػورة قاسبػػة ال تػزاؿ يف حياتنػػا العربيػػة وهػػي ػػاهرة تسػػما قتػػل الشػػرؼ
وهػي تتػػدثر بعػادات وقػوانني متخلفػػة تطبػق بقسػػوة علػػا اؼبػرأة فقػػط دبمػرد الشػػك يػػا .تقػوؿ يف كتايػػا سػػر
الشاطئ وقص من القرية عن األب القاتل "فظل يكبط بيديا علا عنقهػا ،حػ سػقطت جثػة هامػدة.

وأحيلت اعبثة إىل الطبيب الشرعي فماء يشهد بأ ػا قُتلػت عػةراء طػاهرة مل يبسػها بشػرَ " .وَْرب َسػبُونَاُ َهيِّنػاً
وهو ِع َ ِ ِ
يم" (النور( ")ٔ٘ :ص ٘.)ٔٙ
ند اللتا َعظ ٌ
ََُ
المرأة بين عائشة والعقاد
إف استكش ػػاؼ فك ػػر ك ػػل م ػػن العق ػػاد وعائش ػػة يف نظرهتم ػػا ومقارباهتم ػػا لرتبي ػػة اؼب ػرأة يف إط ػػار اؼبش ػػهد
الثقػػايف العػػاـ قػػد يقػػدـ مػػدوال للتيػػارات الفكريػػة يف تنػػاوؿ القكػػايا العص ػرية .كػػل منهمػػا اسػػتعاف بػػالقرآف
الكػػرمل كمصػػدر لبنػػاء نظريتػػا وتوصػػل العقػػاد إىل أف اإلسػػالـ كػػرـ اؼبػرأة لتسػػاند الرجػػل وال بػػد مػػن تعليمهػػا
لتخػ ػػدـ أس ػ ػرهتا كمػ ػػا اػ ػػن همومػ ػػا كب ػ ػ ا علػ ػػا الطػ ػػاعنني بالتوجيهػ ػػات اإلسػ ػػالمية يف هػ ػػةا الشػ ػػأف وفنػ ػػد
اإلسرائيليات ورد علػا الشػبهات .تتفػق بنػت الشػاطئ مػع العقػاد يف اػطر كبػ مػن تلػك القكػايا ولكنهػا

ٔ ويف مقاـ التعري بعائشة كتبت معارؼ الكويت يف عاـ  ٜٔ٘ٚـ أ ا "من أؼبع الشخصيات العربية النسوية يف ميداف االجتماع واألدب
والتعليم" (ص ٖ٘ٓ).
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توسع من اأف تعليم اؼبرأة لتشارؾ أسرهتا وؾبتمعها يف عملية البنػاء فػاؼبرأة اػقيقة الرجػل وليسػت
بالتأكيد ِّ
تابعة واؼبرأة عند عائشة ذات عقلية والقة مبدعة.
يرو العقػاد أف الرجػل هػو اؼبقصػود يف اػبلػق وهػو اؼبقػدـ يف نيػة الطبيعػة ولقػد قػاـ العقػاد بت يػر موقفػا
ذلػػك بػػالكث مػػن الش ػواهد العقليػػة والدينيػػة فالرجػػل عنػػد أفكػػل مػػن اؼب ػرأة يف صبيػػع اعبوانػػب وهػػو موقػ
ري ػػب حػ ػ بع ػػض الب ػػاحثني (أفرف ػػار ٜٜٔٙ ،ـ ،ص ٗ ،ٔٔٔ ،ٜ٘ ، ٜقمػ ػ  ٕٕٓٓ ،ـ ،ص ،ٕٛٚ
اغبيدري .)ٕٖٛ ،حصيلة آراء العقاد يف اؼبرأة تكعها متممة للرجل وتابعػة لػا (قمػ ٕٓٓٙ ،ـ ،دراسػات
إسػالمية يف الثقافػة والرتبيػة ،ص  .)ٕ٘ٙوللعقػاد نظريػة صػػروبة للعالقػات بػني اعبنسػني مػن منظػور عػػدائي

ؿباب لتفوؽ الرجل (اؼبرنيسيٕٓٓٗ ،ـ ،ص .)ٖٙ

مل يتحػػدث العقػػاد كث ػ ا عػػن القيػػود اعبػػائرة الػػيت كبل ػت عمليػػة تربيػػة اؼب ػرأة العربيػػة يف عصػػر والعصػػور
األوػ ة ومل يفػػتح ؽبػػا أب ػواب اإلبػػداع اغبكػػاري مقارنػػة بعائشػػة ألنػػا آمػػن أف الرجػػل يف البدايػػة والنهايػػة هػػو
األص ػػل بينم ػػا أو ػػةت عائش ػػة تنق ػػب يف العوائ ػػق ال ػػيت رب ػػوؿ ب ػػني النس ػػاء والقي ػػادة العقلي ػػة و ه ػػا .لق ػػد
اكتشػػفت عائشػػة يف نفسػػها طاقػػات ضػػخمة وفتشػػت عػػن آفػػاؽ كػػتها أل ػػا عانػػت الكث ػ وآمنػػت بػػأف
طاقات اؼبرأة يف صبيع اؼبيادين ال تقل أنبية أبدا عن طاقات الرجل.
يتفق الباحثوف واؼبراقبوف كما يقوؿ د .حلػيم بركػات ( ٕٜٓٓـ) علػا أف اؼبػرأة ربتػل موقعػاً دونيػاً
يف بنيػػة العائلػػة العربيػػة القديبػػة منهػػا واؼبعاصػػرة ،وموق ػ عبػػاس ؿبمػػود العقػػاد ذبػػا اؼب ػرأة موق ػ رجعػػي يف
كتابا اؼبرأة يف القرآف (ص ٕٓٗ .)ٕٗٔ -اؼبرأة أوطر قكية معاصرة يف اتتمع العػريب وكػاف العقػاد ينظػر

إليهػػا نظػػرة فيهػػا بقايػػا نظػػرة السػػيد إىل عبيػػد مثػػل الشػػرقيني آنػػةاؾ يف األ لػػب األعػػم وىبتل ػ عػػنهم يف
منهمػػا يف تأسػػيس الفكػػرة...وذهػػب مػػةهب الفالسػػفة يف إنكػػار حقوقهػػا ،ومل يتب ػ رأي العقػػاد يف اؼب ػرأة
وسػػيادة الرجػػل دبعػػه أف تكػػوف اؼب ػرأة ربػػت ضبايػػة سػػيد مػػن الرجػػاؿ وأوػػة العقػػاد ي ػ ر فكػػل الرجػػاؿ علػػا
النساء من حيث الكفاية والقدرة علا صبلػة األعمػاؿ اإلنسػانية (ديػاب ،بػدوف تػاري  ،ص ٕ٘٘،ٜ٘ٓ ،
.)٘ٔٛ
يؤكػػد العقػػاد (ٜٜٔٚـ) علػػا وصػػلة الكػػع األصػػيل عنػػد اؼبػرأة – يف رأيػػا -وسػػرد مػػا ورد يف كتػػب
التفس ػ مػػن إس ػرائيليات واهيػػة عػػن إ ػراء ح ػواء آلدـ وقصػػة الش ػػمرة واس ػػتنتج منه ػػا أف "ك ػػل ُولػػق م ػػن
أوػػالؽ اؼبػرأة مرمػػوز إليػػا يف قصػػة الشػػمرة ،ومنهػػا الولػػع باؼبمنوعػػات كمػػا يولػػع يػػا كػػل ؿبكػػوـ مكػػطر إىل
اإلتبػػاع" (ص ٕٓ) .والس ػؤاؿ هػػل عالقػػة الرجػػل بػػاؼبرأة عالقػػة حػػاكم وؿبكػػوـ وقػػاهر ومقهػػور كمػػا تقودنػػا
وط ػوات العقػػادو هػػل هػػي عالقػػة تكامػػل أـ تفاضػػل بػػني الطػػرفنيو وأو ػ ا هػػل ؼبثػػل تلػػك القص ػ اؼبهينػػة
قيمة يف العقل الناقدو
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ال تتفق عائشة مع القص الةائعة اليت تسللت إىل كتب التفس والػيت تقػوؿ أف حػواء كانػت سػبب
وػػروج آدـ مػػن اعبنػػة .مػػن الواضػػح أف عائشػػة اػػنت همومػاً واسػػعاً علػػا الػػةين يػػروف اؼب ػرأة دبنظػػور واحػػد
ينحصػػر يف وص ػ النسػػاء بػػأ ن مػػادة للشػػهوة واؼبعصػػية واإل ػراء .ذكػػر اؼبفسػػروف مثػػل الط ػ ي واأللوسػػي
(العقػػاد ٜٜٔٚ ،ـ ،ص  )ٜٔ ،ٔٛقصص ػاً تس ػربت مػػن بػػس إس ػرائيل تػػن علػػا أف ح ػواء سػػبب إ ػراء
و وايػػة آدـ .عائشػػة رفكػػت بشػػدة وحػػزـ قبػػوؿ ذلػػك وفنػػدت هػػة اؼبػزاعم الػػيت ال تتنػػا م مػػع ركػػائز القػػرآف
الكػػرمل .وعليػػا فمػػن "القكػػايا الػػيت كانػػت مثػػار جػػدؿ ،قصػػة هبػػوط أبوينػػا آدـ وح ػواء مػػن اعبنػػة ،فالعقػػاد
يستشػػهد ،عػػن إيبػػاف ،بػػأف ح ػواء أ ػػوت آدـ فكػػاف ذلػػك سػػببا يف وروجهػػا مػػن اعبنػػة  ...وبنػػت الشػػاطئ
تنكػػر عليػػا هػػةا الفهػػم مػػن القػػرآف الكػػرمل (ج ػ  ،ٕٓٓٔ ،ص ٖ٘ٔ) .وهكػػةا زبتل ػ رؤيػػة عائشػػة عػػن
العقػاد يف مسػػألة اؼبػرأة يف بعػػض اعبوانػب الرئيسػػة ،ومل يكػػن العقػػاد صػاحب اؼبعػػارؾ الفكريػػة الشػػه ة ليػػرتؾ
عائشػػة مػػن ػ نقػػد اخصػػي حػػاد والذع (كػػرملٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٗ .)ٛوال اػػك أف رؤيػػة عائشػػة الرحبػػة
هتػػب األنثػػا الثقػػة بػػالنفس أكثػػر لتسػػيطر علػػا نفسػػها وتػػنظم حياهتػػا وتعمػػر حياهتػػا وهػػي ايػػة مػػن ايػػات
الرتبية.
اإلفادة من إرث بنت الشاطئ
إف سػ ة عائشػػة –يف جانبهػػا اؼبشػرؽ -وػ مبػػوذج لتكػوين الباحػػث اؼبسػػلم اؼبتفػا يف سػػعيا ،اؼبتػػأ
يف حبثػػا ،الرصػػني يف عطائػػا ،األمػػني يف منهمػػا ،اؼبكػػني يف فكػػر  ،احملايػػد يف توجهاتػػا ،الشػػماع يف نقػػد
ر ػػم اؼبالحظ ػػات ال ػػيت يبك ػػن تس ػػميلها عل ػػا كتاب ػػات عائش ػػة وال يس ػػلم منه ػػا أي باح ػػث يف أي عص ػػر.
كانػػت عائشػػة تػربط النقػػد الػػةا بالنكػاؿ العلمػػي لتحقيػػق النهكػة الفكريػػة .كانػػت ال تسػػتنك مػػن أف
تطلػػب معونػػة الػػزمالء الدارسػػني لتمويػػد ومراجعػػة إنتاجهػػا باسػػتمرار .كانػػت رضبهػػا اهلل دائمػػة اؼبراجعػػة ؼبػػا
ػت قَػ ْػو َؿ ُكػل َو ِطي ٍ
ػب" فػإف عائشػة يف مؤلفاهتػا تبػةؿ
تكتب وكل ما يصدر عنهػا ،فػإذا كانػت " َج ِهي َػزةُ قَطَ َع ْ
اعبهػػد كلػػا ،وتبحػػر بأمػػاف وتطلػػب التوجيػػا لرتاجػػع وتكػػي وتصػػوب يف عملهػػا كمػػا قبػػد ذلػػك جليػػا يف

مقدمػػة رسػػالة الصػػاهل والشػػاحج (ٜٗٔٛـ ،ص  .)ٚٚيػػة اؽبمػػة العاليػػة حققػػت عائشػػة ذوػػائر الكتػػب
الرتاثيػػة وأصػػلت العلػػوـ اؼبرتبطػػة يػػا ففتحػػت أب ػواب النكػػج الػػةا بصػػنيعها اعبميػػل بػػةال وتوفيقػػا ومل تػػزعم
أبدا أ ا سبتلك الصواب ،ومل تر بأي حاؿ من األحواؿ أف قوؽبا فصل اػبطاب.
كانت عائشة باحثة دقيقة ال سيما يف الكتابػة "وتراجػع كػل النسػ اؼبطبوعػة مػن الكتػاب الػةي تريػد
ربقيقا ح أف ربقيػق ونشػر كتػاب ابػن الصػالح اسػتبرؽ منهػا ٓٔ سػنوات مػا بػني توثيػق اؼبػا أو اؼبقارنػة
بػػني النسػ اػبطيػػة ومػػا حػػوت مػػن تصػػحي أو سػػهو ،وصبػػع تػراجم كاتبيهػػا ،هػػةا ػ إضػػافاهتا يف ربقيػػق
الفهارس ،ح وصلت طبعة هةا الكتاب إىل ٓ٘ ٜصػفحة يف حػني أف بعػض الطبعػات ال تتعػدو مػائيت
صفحة" (صالح الدين ووفاجي ٕٖٓٓ ،ـ).
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لػػيس كػػل مػػا كتبػػا البػػاحثوف ص ػواب ؽبػػةا فػػإف دواـ اؼبراجعػػة اعبػػادة عبه ػػود الس ػػابقني مػػن متطلبػػات
الطريػػق القػػومل يف تنقيػػة وتنميػػة ال ػرتاث اإلنسػػا  .قػػاؿ الطبيػػب أبػػو اليسػػر عابػػدين اؼبفػػيت العػػاـ للممهوريػػة

السورية سابقاً يف كتابا أ اليط اؼبؤروني "أما موسوعة بنت الشاطئ فحسن الظن يا وبملنػا أف نقػوؿ عػن
موسوعتها عدـ مراعاهتا ما يف مقدمة هةا الكتاب مػن اػروط التثبػت بنقػل األوبػار الػةي وبمػل اإلنسػاف
علػػا صبػػع مػػا هبػػد كحاطػػب ليػػل ،وال ىبػػرج كتايػػا عػػن أنػػا كتػػاب تػػاري وأقاصػػي وب ػػوي كب ػ الب ػػث
والسػػمني" (عابػػدين ،ص ٕٗٗ) .ولعػػل سػػبب اػبػػالؼ يف بعػػض ن ػواتج عائشػػة العلميػػة هػػو اؼبػػنهج اؼبتبػػع
لديها فهي "مل ربصر نفسها يف اؼبنهج الػةي يعػاجل بػا اؼبؤروػوف موضػوعاهتم ،بػل عمػدت إىل إتبػاع مػنهج
هو مزاج بني اؼبنهج التارىبي ومناهج أورو معروفة عند األدباء والصوفية" (ج  ،ٕٓٓٔ ،ص ٕٔٔ).
وال يعػ ػػس هػ ػػةا أف عائشػ ػػة كانػ ػػت متسػ ػػاهلة يف تطبيػ ػػق القواعػ ػػد بػ ػػل زبتل ػ ػ رؤو ال ُكتػ ػػاب حسػ ػػب

مقاصػػدهم ووسػػائلهم ومعػػاي هم .قالػت عائشػػة "أنػػا أربػػرج دائمػػا مػػن اغبػػديث عمػػا ال أعلػػم" (الشػػمالف،
 ٜٔٛٙـ ،جٔ ،ص  ،)ٜٚوكان ػػت تعت ػػس باؼبراجع ػػة الدقيق ػػة ألحباثه ػػا وتبػ ػ رأيه ػػا حس ػػب اؼبس ػػتمدات
العلمية الػيت تصػل إليهػا كػي يكػوف عملهػا أرحػب أفقػا وأعمػق تنػاوال كمػا قبػدها يف مقدمػة كتايػا اػبنسػاء
(عبدالرضبنٜٖٔٙ ،ـ) .ور م اؼبالحظات اليت ال يسلم منها أي باحث فإف بنػت الشػاطئ تبػوأت مكانػة
ضبيدة يف وعي العلماء (الطيب ،بدوف تاري ).
ويف كتايا القرآف وقكػايا اإلنسػاف ربػدثت عائشػة عػن مبػادئ األمانػة العلميػة وتُظهػر قيمػة البحػث
العلمي يف تقدـ اتتمعات فتؤكد علا أف العلػم فريكػة يف اإلسػالـ والشػهادة أمانػة ،وكلمػة اغبػق مسػؤولية
وتكلي ػ  .وهنػػا تعلػػن عائشػػة أف عص ػرنا مػػا حقػػق اػػيئا مػػن تقدمػػا العلمػػي الرائػػع إال بإيبانػػا بالتخص ػ
وإصرار علا وضػع اغبػدود الػيت ربػوؿ دوف اسػتباحة أي ؾبػاؿ للمعرفػة ،لبػ ذوي اػبػ ة واالوتصػاص .ال
كبتاج كل أجهزة العصر اغبديثة إمبا يعوزنا عقليػة يكػبطها منطػق علمػي (ص ٓ .)ٖٗٚ،ٕٗٔ ،ٕٛوتػرو
اؼبؤلفة أف " ِمن أعز ما يقدما اإلسالـ إىل اؼبنهج العلمي ،مبدأ "ال أدري" فرضا علػا العػامل ،أي عػامل ،أف
يقوؽبا إذا سئل عما ال يدري" (ص ٖٖٗ) .وتةهب عائشة إىل أف هػةا مػنهج إسػالمي أصػيل حيػث أ ػا
اطلعػػت علػػا الوثػػائق التارىبيػػة لعلمػػاء أمتنػػا فوجػػدت العلمػػاء يؤكػػدوف علػػا ذلػػك اؼبعػػه فعلػػا سػػبيل اؼبثػػاؿ
يقولوف "فأجزتا فيما ذبوز عس روايتا من معقوؿ ومنقوؿ وفػروع وأصػوؿ ،بشػرط أف يقػوؿ :ال أدري ،فيمػا
ال يػػدري .وأف يوا ػػب علػػا االسػػتفادة واإلفػػادة" (ص ٗٗٗ)" .ومكػػت عصػػور حققػػت األمػػة وجودهػػا
اغبكاري بقادة من علمائها ،ال يقوؿ أحػدهم دبػا ال يػدري وال يػتكلم إال يف ؾبػاؿ زبصصػا العلمػي" (ص
ٗٗٗ).
العػػودة حملاسػػن اؼباضػػي يف إطػػار فقػػا اؼبراجعػػات مطعمػػا بأحػػدث منػػاهج البحػػث اغبػػديث قبػػد جليػػا
وحاضرا يف فكر عائشة ال سيما يف كتايا تراثنػا بػني مػاض وحاضػر .كيػ يبكػن اسػتلهاـ اؼباضػي لتعميػق
الػوعي االجتمػػاعي وربقيػق النمػػو اغبكػاريو كػػاف أمػني اػبػػول يقػوؿ :أوؿ وطػػوة يف إحيػاء اؼباضػػي تكمػػن
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يف قتلػا حبثػػا ،ويقصػد قتلػػا وذبػاوز بالبحػػث وأف التقػديس للماضػػي هػو انتحػػار ثقػايف ،مػػن اؼبهػم أف مبػػت
مػن الػرتاث كػل العناصػػر اؼبعرفيػػة ،مث مػل كػػل اػباليػػا اؼبيتػة فيػػا ،لتػدول هػػة العناصػػر اغبيػة بنسػػيج وعينػػا
اؼبعاصػػر ،فػػإذا مل يسػػاعدنا اؼباضػػي علػػي فهػػم اغباضػػر وتعميػػق وعينػػا فيػػا ،وإذا مل نسػػتمد منػػا طاقػػة لبنػػاء
مسػػتقبل متمػػدد سػػنظل نػػدور يف نفػػس الدوامػػة (انظػػر  :بػػدر ٕٓٓٙ ،ـ) .اسػػتفادت عائشػػة مػػن زوجهػػا
اؼبفكر أمني اػبول أف الطالب ال يستطيع أف يصل بالبحث إىل اية يتوقػ عنػدها بػل يعػيد العمػر كلػا
طالبػػا للعلػػم وجهػػد طالػػب العلػػم ال يقػػاس دبػػدو مػػا قطػػع مػػن أا ػواط بػػل يقػػاس بسػػالمة منهمػػا (علػػا
اعبسرٜٔٛٙ ،ـ ،ص ٖٗٔ).
وبص ػراحة متناهيػػة تطرقػػت عائشػػة إىل ػػاهرة متناميػػة يف مؤسسػػات التعلػػيم فقالػػت "كبػػن اآلف نعػػرؼ
أساتةة وعمداء يف اعبامعات ،يسرقوف الكتب ويسلقوف تأليفها ،يف يوـ أو يػومني ،ناهيػك أف نسػأؿ عػن
التألي اؼبكس أو اعباد" (العميمٜٜٜٔ ،ـ ،ص ٕ .)ٕٙواغبػق أف األمانػة العلميػة ولػق إنسػا أوػل بػا
كثػ مػػن البػػاحثني فبػػا سػػاهم يف تقليػػل مصػػداقية البحػػث العلمػػي وقبػػل أف نلػػوـ انتشػػار ػػاهرة البػػد عنػد
الطلبة هل قدـ اؼبعلموف القدوة اغبسنة لألمانة العلمية يف كتبهم وأحباثهم وأعماؽبمو
ومػػن جانػػب آوػػر فػػإف األصػػالة مرتبطػػة باؼبعاصػػرة ،وعالقػػة اؼبثق ػ العػػريب بثقافػػة البػػرب عالقػػة تراهػػا
بنػت الشػػاطئ يف حالػػة مزريػػة فمازلنػا ننظػػر إىل مثقفػػي البػػرب نظػػرة األدا لألعلػا مػػع هالػػة التقػػديس ر ػػم
أ م بشر وأعماؽبم قد تعرتيها األوطاء الفادحة (عبػدالرضبنٜٔٙٛ ،ـ ،أعػداء البشػر ،ص  .)ٜٔٚاػتاف
بني الصنفني اؼبختلفنيل صن اؼبثق العػريب اؼبهػزوـ وصػن اؼبثقػ البػريب اؼببػرور .تأؼبػت بنػت الشػاطئ
مػػن انتشػػار مظػػاهر االنبهػػار بػػالفكر البػػريب وهػواف مػػا هػػو عػػريب يف أرض العروبػػة وعنػػد اؼبثقفػػني حػ صػػار
األصيل ريبا ،وصدؽ أبو العالء اؼبعري:
ِ
أُولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الفكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػل ،يف أوطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا م  ،ربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءُ،
ػنهم ال ُقربَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءُ
تشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّة وتن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأو ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ور م حرصها علا نقد االستشراؽ يف مػواطن كثػ ة إال أ ػا كانػت تسػتفيد مػن دراسػاهتم بػل قػد تثػس
عل ػا الص ػواب الػػةي ت ػرا يف أعمػػاؽبم فاعرتفػػت للبػػرب األوريب بأنػػا الػػةي لفػػت مػػن حيػػث يػػدري أو ال
يدري إىل تراث أيب العػالء اؼبعػري فالتفتنػا إليػا بعػد طػوؿ فلػة وإنبػاؿ (ٕٜٔٚـ ،ص ٖٓٔ ،عبػدالرضبن،

ٜٜٜٔـ ،البف ػراف دراسػػة نقديػػة ،ص ٕٗ) .لقػػد أتقنػػت عائشػػة اللبػػة األؼبانيػػة واإلقبليزيػػة (وفػػاء الب ػزال،
ٜٜٜٔـ ،ص  )ٖٔٛوزارت بع ػػض البل ػػداف األجنبي ػػة حبث ػػا ع ػػن اؼبخطوط ػػات فتعامل ػػت م ػػع اؼبستش ػػرقني
بصورة مباارة وكونت رأيها فيهم علا هدي اغبقائق اليت فرت يا.
قكػػت عائشػػة مػػا يقػػارب مػػن شبػػانني سػػنة مػػن الػػتعلم والعطػػاء فلػم تبػ معتقػػدها بعظمػػة العروبػػة وظبػػو
اإلسػػالـ فكانػػت تسػػأـ مػػن ظبػػاع الكلمػػات والنظريػػات البربيػػة الػػيت يكػػج يػػا ميػػداف النقػػد الفػػس يف العػػامل
العريب ويتم إقحامها يف اؼبسائل .كانت تؤمن بأف األمة متعطشة لرؤو أصيلة وحركة فكرية ذبديديػة نابعػة
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مػػن أصػػالتنا وال يتحقػػق ذلػػك إال حػػني تتحػػرر األمػػة العربيػػة مػػن عقػػدة الػػنق وتكتشػ اؼبنػػابع اغبقػػة يف
كيا ػػا (عبػػدالرضبنٜٖٔٙ ،ـ ،ص ٖٖٔ) .لقػػد آمنػػت عائشػػة حبػػق اعبيػػل اعبديػػد بػػأف هبػػدد ويبػػدأ مػػن
حيث انتها سلفا الصاق وأف يكي إىل رصيد العصور اػبالية (وفاء البزالٜٜٜٔ ،ـ ،ص ٖ٘).
اقرتبػػت عائش ػػة م ػػن حرك ػػة االستش ػراؽ وتعامل ػػت معه ػػا حب ػػةر إذ أ ػػا ت ػػرو أف هن ػػاؾ قل ػػة م ػػن علم ػػاء
االستشػراؽ األمنػاء "لكػن الواقػع التػارىبي يؤكػػد أف حركػة االستشػراؽ صبلػة ،وجهػت يف مراحلهػػا األوىل إىل
ودمػػة ػػرض آوػػر ،ال يعنيػػا ت ػراث الشػػرؽ إال بقػػدر مػػا يكش ػ عػػن عقليػػات اػػعوبية وأمػػزجتهم وأس ػرار
ذاهتم ومواضع القوة والكع فيهم ،توطئة غبمالت التبش وموجات االستعمار اليت تػدفقت علػا اػرقنا
األسيوي األفريقي ،من القرف الثامن عشر" (ص ٓ٘) .إف دور الرتبية اليػوـ هػو اغبفػاظ علػا القػيم العربيػة
اإلسػػالمية والتوعيػػة خبطػػورة التقليػػد األعمػػا للبػػرب (ؿبمػػدٕٜٓٓٓ ،ـ ،ص  )ٖٛٛ ،ٖٛٙوهػػةا اعبهػػاد
الفكري الةي كانت عائشة تسعا إليا ،وتؤمن با ،وتكحي من أجلا.
وعلػػا مسػػتوو اسػػتثمار طائفػػة مػػن أعمػاؿ عائشػػة يف النسػػيج اإلعالمػػي اآلوػػة يف االتسػػاع يومػػا بعػػد
يػػوـ فإنػػا يبكػػن اإلفػػادة مػػن ذوػػائر عائشػػة إعالميػػا بصػػور متعػػددة .تصػػلح بعػػض روايػػات عائشػػة األدبيػػة
لإلنتػػاج اإلعالمػػي (جػ ٕٓٓٔ ،ـ ،ص ٕ )ٕٚؼبػػا فيهػػا مػػن أبعػػاد إنسػػانية ذبسػػد نبػػوـ الفقػراء واؼبقهػػورين
والكعفاء .ولقد ذكرت بنت الشاطئ (ٜٗٔٛـ) ثالث قص قص ة علا ألسنة اغبيػواف (النملػة ،اغبيػة،
الط ػ  ،واألسػػد) نقػػال مػػن أيب العػػالء يف مقدمػػة رسػػالة الصػػاهل والشػػاحج وهػػي جػػديرة بالعنايػػة إلعطػػاء
الدرس والع ة كما أ ا تػدؿ علػا سػعة األدب العػريب وتعػني علػا بيػاف مالمػح اخصػية أيب العػالء اؼبعػري
(ص  .)ٜٗتلػػك القص ػ يبكػػن إعػػادة صػػيا تها بلبػػة عص ػرية مبسػػطة مػػع تزويػػدها برسػػومات توضػػيحية
ومثػػل هػػة الروائػػع هػػي كنػػوز مػػن ذوػػائر الػرتاث العػػريب واإلنسػػا يبكػػن ترصبتهػػا إىل عػػدة لبػػات .تتكػػمن
تلػػك القص ػ االاػػتباؿ باؼبطالػػب العاليػػة وعػػدـ الشػػماتة باألعػػداء عػػالوة علػػا أوالقيػػات رفيعػػة تكػػارع
سحرها قص إيسوب اغبكيم اليونا .
وعلػػا مسػػتوو الرتبيػػة االجتماعيػػة فنتػػاج عائشػػة يف ايػػة األنبيػػة .وإذا كانػػت بعػػض التيػػارات الدينيػػة
تتبه قكايا اؼبرأة دبنظور الكرورات وأف وروجهػا للعمػل ىبكػع للظػروؼ القػاهرة (قطػبٜٜٔٛ ،ـ ،جٔ،
ص  )ٔٓٛفػػإف عائشػػة تػػؤمن بػػاغبقوؽ اؼبدنيػػة للمػرأة ال سػػيما حقهػػا يف العمػػل لكػػن دوف أف تتخلػػا عػػن
دورهػػا األسػػري وال تنػػاقض بػػني األم ػرين إف أحسػػنت اؼب ػرأة يف إدارة حياهتػػا .تناولػػت بنػػت الشػػاطئ قكػػايا
اؼب ػرأة دبػػنهج معتػػدؿ ال هبامػػل اؼبتشػػددين مػػن جهػػة وال يهػػادف ػػالة اللي اليػػني مػػن جهػػة أوػػرو فانتقػػدت
تقص تشدد الشرؽ وهتاوف البرب يف هة اؼبسألة اغبساسة.
إذا تتبعنػػا اؼبنحػػا العلمػػي لعائشػػة فإننػػا قبػػدها تتمتػػع بػػروح الباحػػث الػػدؤوب ،ونبػػة احملقػػق األمػػني،
ونش ػػاط الكات ػػب اؼبنهم ػػي ،وإنت ػػاج اؼبفك ػػر األص ػػيل ال ػػةي ال يهم ػػر ؿباس ػػن الػ ػرتاث وال يتنك ػػر لقواع ػػد
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األوالؽ .لقد تعمقت عائشة يف دراسػة الثقافػة اإلسػالمية أل ػا مبعػث رقػي العقػل اؼبسػلم وؽبػةا مل تتػورط
هة اؼبفكرة يف نقد ثوابػت الػدين كمػا فعػل لفيػ مػن أنصػار ربريػر اؼبػرأة مػن العلمػانيني و ػ هم .وجػدت
عائشػة ضػػالتها يف اإلسػالـ الػػةي يسػػع كػل أمػػر حسػػن فسػارعت للػػدعوة إليػا وهػػي فخػػورة بػا ،وفقيػػا فيػػا،
ألف اإلسػػالـ سػػبيل سػػعادة اؼب ػرأة والرجػػل علػػا حػػد س ػواء .قػػاؿ جػػل ثنػػاؤ "مػػن ع ِمػػل صػ ِ
ػاغباً ِّمػػن ذَ َك ػ ٍر أ َْو
َْ َ َ َ
ِ
َح َسػ ِن َمػػا َكػػانُواْ يػَ ْع َملُػػو َف" (النحػػل .)ٜٚ :لقػػد
َجػ َػرُهم بِأ ْ
ته ْم أ ْ
أُنثَػػا َوُهػ َػو ُمػ ْػؤم ٌن فَػلَنُ ْحيِيَػنتػػاُ َحيَػػا ًة طَيِّبَػةً َولَنَ ْمػ ِزيػَنػ ُ
نالت عائشة تقدير العلماء واؼبؤسسات الفكريػة يف العػامل اإلسػالمي أل ػا سبسػكت بأهػداب اإلصػالح يف
إطػػار سػػياؽ النسػػيج الشػػرقي ومل تسػػتورد اػػروط النهكػػة ومبػػاذج التبي ػ والرتبيػػة مػػن بيئػػة ريبػػة ،ومصػػادر
مريبة.
اؼببادرة يف اؼبساعي اغبميدة والتفاؤؿ يف استشراؼ اؼبستقبل ،واستكشاؼ اتهػوؿ ،والثقػة بقػدرات
وطاقػػات اؼبػرأة ومواجهػػة الصػػعاب بػػالعزـ مػػن أهػػم الػػدروس الػػيت يبكػػن أف نتعلمهػػا عمليػػا مػػن وػ ات بنػػت
الشػػاطئ .كتب ػػت عائش ػػة يف ريع ػػاف ا ػػبايا (ٖٜٗٔـ) إف اؼب ػرأة "ستمك ػػي يف الطري ػػق ال ػػوعر إىل النهاي ػػة،
وسػ اها القػػرف اغبػػادي والعشػػروف قػػد فتحػػت معقلػػني موصػػدين اليػػوـ أمامنػػا .أمػػا األوؿ فهػػو بػػاب األزهػػر،
تدولا عنوة ولو كر الرجاؿ ،لتفقا اغبدود الشرعية وتنتفع يا ،وتفسرها تفسػ ا تراعػي فيػا مصػلحتها كمػا
فعػػل الرجػػل مػػن قػػدمل الزمػػاف .وأمػػا الثػػا فهػػو بػػاب ال ؼبػػاف ،تدولػػا إثػػر معركػػة رهيبػػة (اػػاكرٕٓٓ٘ ،ـ،

جٕ ،ص ٓ٘) .ولق ػػد ربقق ػػت رؤي ػػة عائش ػػة فكان ػػت أوؿ امػ ػرأة رباض ػػر يف األزه ػػرٔ (جػ ػ  ،ٕٓٓٔ ،ص
٘ٗٔ) وسػػانبت يف التفسػ بأسػػلوب موضػػوعي قػػدر اسػػتطاعتها .تقػػوؿ عائشػػة عػػن جيلهػػا لقػػد اسػػتطعنا
وكبػن "بنػات أمهػػات مػن صػػميم جيػل اغبػػرمل أف نقطػع الطريػػق الطويػل مػػن لمػات اغبػػرمل الرتكػي إىل هػػة
اؼبناص ػػب القيادي ػػة" (ج ػ  ٕٓٓٔ ،ـ ،ص ٖ٘ٔ) .حياهت ػػا حكاي ػػة نُ ِس ػمت ويوطه ػػا م ػػن التف ػػاؤؿ وكم ػػا
قالػػت "فاليػػأس يف حسػػاب اغبيػػاة ،هزيبػػة" (مقػػاؿ يف اإلنسػػاف ،ص  .)ٔٙٛوال زاؿ درب إبػػداعات اؼب ػرأة
العربية يرحب باؼبزيد من اؼبكاسب واؼبواهب واػب ات.
يبكن تو ي تراث عائشة يف رس مفهوـ ودمة اتتمع والفكر والثقافة وبناء الشخصػية اإلسػالمية
ال سيما اخصية اؼبرأة وربريرها من عقدة الدونية والنظرة السلبية .أسهمت عائشة بنت الشػاطئ يف سبثيػل
ٔ قالػػت عائشػػة "تارىبنػػا يسػػمل أف األزهػػر قػػد كػػاف ؼبػػدو عشػػرة قػػروف ،مركػػز الثقػػل يف حياتنػػا السياسػػية والفكريػػة  ...فػػاألزهر يظػػل دائمػػا،
كالعهد با ؼبدو قروف ذات عػدد ،صػورة للثقافػة اإلسػالمية حسػب مػا يتطلبػا كػل عصػر :دافعػة أو معوقػة حيػة أو جامػدة" (جػ ،ٕٓٓٔ ،
ص ٔ٘ٔ) .وربس ػػرت عل ػػا حرم ػػاف اؼب ػرأة م ػػن دو ػػوؿ األزه ػػر فقال ػػت عائش ػػة (ٜٔ٘ٚـ) "وفُتح ػػت أمامن ػػا أب ػواب معاه ػػد التمثي ػػل وال ػػرق
والطػ اف ،وكليػػات اؽبندسػػة والتمػػارة واغبقػػوؽ والطػػب البيطػػري ،وأوصػػدت يف وجوهنػػا حػ السػػاعة – أبػواب األزهػػر واؼبعاهػػد الدينيػػة ،كأمبػػا
وبػػل لبنػػات اؼبسػػلمني أف يتخػػرجن فبػػثالت بإجػػازة رظبيػػة مػػن دولػػة دينهػػا اإلسػػالـ ووبػػرـ علػػيهن أف يػػتفقهن يف ديػػنهن ،وأف يدرسػػن تارىبنػػا
ولبتنا" (ص ٗ.)ٖٛ
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الفكػ ػػر اإلسػ ػػالمي اؼبسػ ػػتن فكتبػ ػػت كث ػ ػ اً عػ ػػن فكػ ػػائل أمهػ ػػات اؼبػ ػػؤمنني مث ردت اػ ػػبهات اؼبستشػ ػػرقني
ودحكت مفرتيات اغباقدين كما ااركت كمعلمػة يف مؤسسػات التعلػيم ،وكباحثػة علػا صػفحات اعبرائػد
واتػػالت ،وكمحاضػػرة يف النػػدوات العربيػػة والدوليػػة .لقػػد القػػت جهودهػػا رواج ػاً كبػ اً واستحسػػاناً عظيم ػاً
وؽبةا وجب علينا س ور س هتا لبياف أسباب تفوقها كي تكوف هة اؼبفسرة األديبة اعبليلة قدوة حسػنة
ؼبن بعدها من أجياؿ التمديد األصيل.
ويف إطػػار تنقيػػة اؼبنػػاهج الدراسػػية تػػدعو عائشػػة إىل الػػتخل مػػن الرواسػػب الػػيت اػػوهت تراثنػػا األديب
وتطالب بتحرير "أذواقنا من سيطرة األذواؽ اليت ورثناهػا مػن ـبلفػات عهػود الكػع واالكبطػاط ...وهػدـ

األسوار اليت عزلت أبناءنػا عػن أصبػل مػا لنػا مػن تػراث" (جػ  ،ٕٓٓٔ ،ص ٘ .)ٛويف كتايػا قػيم جديػدة
لألدب العريب ربػدثت عػن الكتػب اؼبدرسػية وانتقػدت ػاهرة التكػرار والتقليػد فيهػا وضػع القيمػة األدبيػة
ودوػوؿ الرثػػاء يف اؼبػػدح (ص ٗ٘ – ٘٘) .إ ػػا تػػرو أنػا آف األواف ألف نكػػع يف اؼبنػػاهج مبػػاذج حيػػة كريبػػة

ؼبػػن كػػانوا يف اتتمػػع العػػريب سػػادة وقػػادة ،بػػني أيػػدي أبنائنػػا يبػػةي وجػػدا م بػػدال مػػن اػػعر اؼبةلػػة والتسػػوؿ
والنفاؽ الةي راج عند بعض الشعراء (ص ٓ.)ٙ
تػػرو عائشػػة أف مشػػكلة اؼبنػػاهج الدراسػػية اؼبعاصػػرة أ ػػا ربتػػوي علػػا اػػعر صػػارخ حبساسػػيتا العميبػػة
للػػدرهم والػػدينار ومعػػاذ الفػػن األصػػيل أف يعلػػي مػػن اػػأف اؼبػػادة علػػا حسػػاب قػػيم السػػيادة والقي ػػادة يف
حياتن ػػا الطاؿب ػػة إىل وجودن ػػا الك ػػرمل (ص  .)ٜٔٗ -ٔٗٛوت ػػرو أن ػػا هب ػػب أف ال نص ػػدـ أبناءن ػػا الط ػػالب
بػػأقواؿ مكػػطربة متناقكػػة فنتحػػدث عػػن فكػػائل العػػرب يف قػػديبهم مث لبػػال ذلػػك وننسػػا يف صػػفحات
أورو (ص ٖ.)ٜٗ-ٜ
وتش ػ عائشػػة إىل تعلػػيم العربيػػة وأزمتنػػا اللبويػػة" :ليسػػت عقػػدة األزمػػة ،يف اللبػػة ذاهتػػا ،العقػػدة فيمػػا
أتصور هي أف أبناءنا ال يتعلموف العربية لساف أمة ولبة حياة ،وإمبا يتعلمو ا دبعػزؿ عػن سػليقتهم اللبويػة:
قواعػػد صػػنعة وقواعػػد صػػماء ،ذبهػػد اؼبعلػػم تلقينػػا والتلميػػة حفظػػا ،دوف أف تكسػػبا ذوؽ العربيػػة ومنطقهػػا
وبيا ا" (لبتنا واغبياة ،ص  .)ٔٛٚومن عوامل الكع اللبوي عنػد أبنائنػا مػن منظػور عائشػة أف "النػاس
يتعلمػػوف يف اؼبػػدارس واعبامعػػات ولكػػنهم ال يقػرأوف ألسػػباب كثػ ة منهػػا :مثنويػػة اللبػػة ،فعنػػدنا لبتػػاف :لبػػة
اغبياة ولبة الكتابة وبني اللبتني عزلة ؿبكمػة" .وعػالوة علػا ذلػك فهػي تػرو أف ضػع الثقافػة العامػة مػن
عوامل تد اؼبستوو العاـ الةي يقوـ علا أساس القراءة أو كما تقوؿ "الرتبيػة يف ؾبتمعنػا مل تنػتج القػارئ
الةي يقػرأ ،والصػبية ينشػأوف فػال هبػدوف اؼبكتبػة ضػمن أثػاث البيػت .وال هبػدوف اؼبػادة الصػاغبة الػيت يبكػن

أف يقرأه ػػا ال ػػندء .وعل ػػا الكت ػػاب أنفس ػػهم يق ػػع الع ػػبء األكػ ػ م ػػن مس ػػئولية كس ػػاد البك ػػاعة" (جػ ػ ،
ٕٔٓٓ ،ص ٔ.)ٕٚ
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أبػػرزت عائش ػػة آلي ػػات النمػػاح يف اغبك ػػارة اإلس ػػالمية وأنبه ػػا بنػػاء اؼبكتب ػػات والت ػػألي والق ػراءة .ويف
كتايا تراثنػا بػني مػاض وحاضػر قالػت عائشػة "إف حاضػرنا ال يبكػن أف يسػتبس عػن ذبػارب ماضػينا ،وعػن
الفح ػ الػػدقيق ألرضػػا الػػيت يقػػوـ عليهػػا البنػػاء اعبديػػد" (ص  .)ٖٔٛوربػػدثت بنػػت الشػػاطئ عػػن تراثنػػا
وحبثػػت في ػا عػػن دور اؼبكتبػػات يف رفػػد الفكػػر العػػريب واإلسػػالمي فتحػػدثت بإسػػهاب عػػن بيػػت اغبكمػػة
بببداد ومكتبػة العزيػز بػاهلل الفػاطمي بالقػاهرة ومكتبػة الزهػراء بقرطبػة .وبعػد ذلػك انتقلػت إىل اغبػديث عػن
ؿبنػػة تراثنػػا بسػػبب البػػزو الصػػلييب والصػراع اؼبػػةهيب واإلعصػػار التتػػاري .إف إعػػادة دور اؼبكتبػػات يف اؼبدرسػػة

واتتمع قكية إصالحية اية يف األنبية واػبطورة.
وال اػػك أف عائشػػة أدركػػت أنبيػػة تػػدريس اللبػػة العربيػػة فاالعتنػػاء يػػا مػػن مصػػادر اإلبػػداع الفكػػري
واعبمال يف عاؼبنا اإلسالمي .يقوؿ زكي قبيب ؿبفوظ لبة "اإلنساف هي نفسػا وهػي اخصػا يف حقيقتػا"
(اعبعفػػريٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٕٗٔ) .قالػػت عائشػػة (ٜٔ٘ٚـ) لبتنػػا العربيػػة "مػػن مقومػػات وجودنػػا وعناصػػر
قوميتنػػا" (ص ٗ .)ٖٛوقالػػت أيكػػا "العربيػػة أداة نطقنػػا وتفك نػػا ،ولسػػاف قوميتنػػا ،ووسػػيلة الثقافػػة والتعبػ
عػػن إنسػػانيتنا ،واللبػػة الػػيت تص ػػلنا ب ػرتاث أسػػالفنا وتػػاري أمتنػػا ،وي ػػا نتف ػػاهم ونلتق ػػي ع ػ حػػدود الزم ػاف
واؼبكاف" (لبتنا واغبيػاة ،ص  .)ٜوقالػت يف كتايػا القػرآف وقكػايا اإلنسػاف البيػاف أداة اإلنسػاف "يف التعبػ
اؼببني ،ووسيلتا إىل فبارسة قدرتا علا التفك وأهليتا للتعلم الػيت اسػتحق يػا أف يكػوف وليفػة يف األرض"
(ص .)ٜ٘
ومػػن جانػػب آوػػر يف ؾبػػاؿ اؼبنػػاهج الدراسػػية تػػؤمن عائشػػة بدراسػػة العلػػوـ التمريبيػػة الطبيعيػػة ولكػػن
دوف إنبػػاؿ العلػػوـ األدبيػػة (ج ػ  ،ٕٓٓٔ ،ص ٕٗٔ) .ور ػػم أ ػػا قللػػت مػػن اػػأف اإلعمػػاز العلمػػي يف
القػػرآف الكػػرمل وشػػية مػػن زبػػبط ػ اؼبتخصصػػني واػبػػوض يف آيػػات اهلل بػػال برهػػاف يقيػػس إال أ ػػا كانػػت
ربث علا االجتهاد يف طلب العلػوـ والتمديػد فيهػا ومراجعػة اؼبنػاهج الدراسػية ونقػدها حسػب مقتكػيات
البحػػث اؼبوض ػػوعي .ويف كتايػػا أرض اؼبعم ػزات :رحلػػة يف جزي ػػرة الع ػػرب قال ػػت عائشػػة أف س ػػلفنا ق ػػدموا

"جديػدا أصػيال مػن العلػػوـ الطبيعيػة والرياضػية والفلسػفية ودولػوا التػاري العلمػي روادا آلفػاؽ مل يستشػػرفها
أح ػػد ق ػػبلهم فك ػػانوا ه ػػم ال ػػةين أص ػػلوا اؼب ػػنهج التمػ ػرييب االس ػػتقرائي ،وأعطػ ػوا أولي ػػات الكت ػػب العلمي ػػة يف
الطبيعيات والرياضيات ،وقدموا معها ـبرتعاهتم من أجهزة التمربة اؼبعملية والرصد الفلكػي واػبػ ة اعببػرايف
واؼبالحيػػة .وبفك ػلهم ق نقػػل العلػػوـ إىل ؾبػػاؿ البحػػث التم ػرييب الػػةي مل تعرفػػا الفلسػػفة اليونانيػػة دبنهمهػػا
العقلي النظري .وكاف رصيد و ة العلماء اؼبسلمني وذبربتهم وتراثهم العلمي ،قاعػدة األسػاس لعصػر العلػم
اغبػػديث الػػةي حقػػق تقػػدما بػػاهرا يف البػػرب األورويب ،انطالقػػا مػػن عصػػر اإلحيػػاء "الرينسػػانس" الػػةي قػػاـ
علا تراث اغبكارة اإلسالمية وتزود بعطائها" (صٕٖ.)ٖٖ-
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وأبعػػد مػػن ذلػػك تػػةهب عائشػػة إىل أف اإلسػػالـ ديػػن التطػػور وتقػػرر باطمئنػػاف كامػػل بأنػػا "ال تعػػارض
علا اإلطالؽ بني التطور واحملافظةٔ ،بل نبا علا التحقيق متكامالف :سبكي األمة مع حركػة الػزمن حبيويػة
متمػػددة واسػػتمابة مرنػػة وعقليػػة متفتحػػة ،دوف أف تفقػػد ذاهتػػا أو ىبو ػػا وعيهػػا فيمػػا تأوػة مػػن هػػا ومػػا
تػػرفض :ال تتحػػرج مػػن نقػػل كػػل جديػػد يف العلػػم ،واسػػتعارة مػػا يعوزهػػا مػػن ضػػرورات اغبيػػاة اؼباديػػة ،دوف
العقيػ ػػدة واللسػ ػػاف والقػ ػػيم واؼبثػ ػػل واألوػ ػػالؽ وأصػ ػػيل التقاليػ ػػد ،وكػ ػػل مػ ػػا هػ ػػو مػ ػػن عناصػ ػػر ذاهتػ ػػا اػباصػ ػػة
واخصيتها اؼبتميزة" (الشخصية اإلسالمية ،ص .)ٔٚٚ -ٔٚٙ
توفي ػػت بن ػػت الش ػػاطئ يف ع ػػاـ ٜٜٔٛـ بع ػػد حي ػػاة حافل ػػة تس ػػتحق أف تك ػػوف ق ػػدوة حس ػػنة للمػ ػرأة
اؼبس ػػلمة ال ػػيت جس ػػدت باقت ػػدار ظباح ػػة الرس ػػالة اإلس ػػالمية ال ػػيت رب ػػث عل ػػا تعل ػػيم اؼب ػرأة وت ػػرفض اػبك ػػوع
للعػػادات الظاؼبػػة الػػيت جثمػػت علػػا سػػاحة التعلػػيم يف ديارنػػا منػػة أمػػد بعيػػد .كانػػت دراسػػتها اؼبوسػػعة ِ
لسػ

سيدات بيت النبوة والتعمق يف تفس القرآف الكرمل دافعاً لصقل مواهبها ،وذبديػد حياهتػا ،وولػود ذكرهػا.
رحلػػت عائشػػة مػػن عػػامل األحيػػاء بعػػد أف دولػػت ذاكػػرة الفكػػر اإلسػػالمي مػػن أوسػػع أبوابػػا وبقيػػت قصػػتها
جس ػراً مػػن اعبسػػور الػػيت تقودنػػا كبػػو حيػػاة أفكػػل أساسػػها البصػػر دبتطلبػػات العصػػر وإلفػػادة مػػن موروثػػات
األمة وإجالة اػباطر لبناء الشخصية السوية ،واألسرة اؼبتماسكة ،والدولة اؼبتكافلة.
النتائج
ٔ .لعبػػت الرتبيػػة الصػػوفية بقصػػائدها ودقائقهػػا وقادهتػػا ومناسػػباهتا الدينيػػة ومنهاجهػػا الوجػػدا دورا حاظبػػا يف
تشػػكيل ضػػم وسػػلوؾ وفكػػر وعطػػاء بنػػت الشػػاطئ .هػػةا األمػػر يػػدؿ ػػالء ودوف كب ػ عنػػاء علػػا قػػوة
وقدرة الفكر الصويف ع القروف علا رفد الفكر الرتبوي وتقدمل مباذج فريدة دوف التخلي عن إعػالء اػأف
العقل الةي هو مناط التكلي يف اإلسالـ.
ٕ .تقوـ الشخصية اإلسالمية علا مالمح أساسية يف منظػور عائشػة أنبهػا االنتمػاء لإلسػالـ ورسػوخ اإليبػاف،
وإدراؾ بشػرية الفػرد وفهػػم طبيعتػا وتلبيػة متطلباتػػا ،واؼبوازنػة بػػني اؼباديػة والروحيػة ،والعبػػادة والعمػل ،والػػدين
والعقػػل ،واؼبوازنػػة بػػني احملافظػػة والتمديػػد .وركػػزت علػػا أنبيػػة العلػػم واإلرادة والعمػػل كركػػائز أساسػػية لبنػػاء
الشخصية اإلسالمية.
ٖ .التػدهور الػػةي أصػػاب اؼبػرأة العربيػة ال يقػػر اإلسػػالـ أبػػدا بػل االبتعػػاد عػػن ػػج الػدين اإلسػػالمي هػػو الػػةي
أضر دبس ة اؼبرأة العربية فاكبرفت أهداؼ الرتبية وتشوهت اخصية اؼبرأة وزبلفنا عن الركب اغبكاري.
ٗ .تناولت بنت الشاطئ قكػايا اؼبػرأة دبػنهج معتػدؿ ال هبامػل اؼبتشػددين وال يهػادف ػالة اللي اليػني فانتقػدت
تشػػدد الشػػرؽ وهتػػاوف البػػرب يف هػػة اؼبسػػألة .هػػةا اؼبػػنهج الوسػػطي يتكػػمن األصػػالة واؼبعاصػػرة وهػػو مػػن
ٔ مػن األصػوؿ اؼبقػررة عنػد اؼبنصػفني أف اإلسػالـ وبمػل أسػس التطػور (اػبػولٕٓٓٛ ،ـ ،ص ٖٗ) ،وأنػا ال يعػوؽ التطػور ولعػل ذبربػة ماليزيػا
العصرية و مثاؿ واقعي (ؿبمدٕٓٓ٘ ،ـ ٕ٘ٔ).
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أقػػرب اؼبنػػاهج يف سبكػػني اؼب ػرأة وتكػػوين اخصػػيتها ورفػػع مكانتهػػا ومػػن أكثرهػػا أمنػػا غبمايػػة مس ػ ة اتتمػػع
وتنقيتا من التطرؼ.
٘ .ال يهدؼ البحػث العلمػي عنػد عائشػة إىل ت يػر مػا هػو راكػد مػوروث وال تسػويق مػا هػو وافػد مسػتورد بػل
البحث رحلة منهمية مكنية نس فيها ونستفيد منها ،وليست مرحلة آنية نصل إليها ونتوق عندها.
 .ٙاحرتاـ التخص العلمي والبحث اعباد اؼبستمر وعدـ اػبػوض فيمػا قبهػل واألمانػة والدقػة العلميػة أعػز مػا
يقدما اإلسالـ إىل اؼبنهج العلمي وهو سر تفوؽ األمم.
 .ٚتوصلت عائشػة إىل جػةور إاػكالية اؼبػرأة اؼبسػلمة وأ ػا وإف كانػت قػد اسػتفحلت يف عصػر األتػراؾ إال أف
مالؿبهػػا أوػػةت تتشػػكل يف العصػػر العباسػػي علػػا أيػػدي رجػػاؿ عاا ػوا بعقليػػة ؾبتمػػع وأد اؼب ػرأة معنوي ػاً،
وعزؽبا عن اغبياة العامة و لت اؼبرأة يف البالب مصفدة بأ الؿ اعبهل إىل بداية القرف العشرين.
 .ٛدرسػػت عائشػػة أعػػالـ الفكػػر العػػريب مػػن اعبنسػػني يف ال ػرتاث وقػػدمت يف هػػة الػػدائرة دراسػػات منهميػػة
موسعة وفيها إاارات للخالؿ اغبميدة يف الشخصية اإلسالمية (اغبريػة العػزة والشػماعة والثقافػة واالعتػزاز
باللبة العربية ،والتمسك بالدين اإلسالمي) اليت تتناوؽبا وتطل من والؽبا يف العمػوـ علػا مالمػح السػلوؾ
فلة عن متطلبات العصر.
اإلنسا اؼبعتدؿ من جامح وياؿ ومن
 .ٜسبسػػكت عائشػػة بأهػػداب اإلصػػالح يف إطػػار سػػياؽ النسػػيج الشػػرقي ومصػػادر األصػػيلة مػػن قػػرآف وسػػنة
وت ػراث زاوػػر ،واجتهػػاد مسػػتمر ،وانفتػػاح حػػةر علػػا النػػافع مػػن علػػوـ البشػػر .مل تسػػتورد عائشػػة اػػروط
النهكة ومباذج التبي والرتبية من بيئة ريبة ومصادر مريبة .اإلصالح إعماؿ للعقل ال است اد ونقل.
العل ػػم وح ػػد ال يب ػػس ع ػػن التمرب ػػة واػبػ ػ ة يف تك ػػوين الشخص ػػية اؼبتفتح ػػة الق ػػادرة عل ػػا العط ػػاء

ٓٔ.
والبناء.
لػػن يسػػتقيم حػػاؿ اتتمعػػات مػػا مل هتػػتم فلسػػفتها الرتبويػػة وبراؾبهػػا التعليميػػة باألمومػػة وترفعهػػا إىل
ٔٔ.
أعز مقاـ ،وتتيح للمرأة فرصة التنمية الشاملة لكي تصنع اغبيػاة ال تابعػة للرجػل بػل اػقيقة لػا ،قريبػة منػا،
عزيزة عليا.
مػػن أسػػباب ضػػع الشخصػػية اعبهػػل بػػالفكر اإلسػػالمي واالكب ػراؼ عػػن أصػػيل مبادئػػا والعػػزوؼ
ٕٔ.
عن نقي نبعا واالستسالـ للمؤثرات اػبارجية دوف سبحي .
األمة العربية متعطشة لرؤو أصيلة وحركة فكرية تربوية ذبديديػة عصػرية مسػتن ة نابعػة مػن أصػالتنا
ٖٔ.
وال يتحقػػق ذلػػك إال حػػني تتحػػرر األمػػة اإلسػػالمية مػػن عقػػدة الػػنق وتكتش ػ اؼبنػػابع العربيػػة اغبقػػة يف
كيا ا فتنطلق كبو موكب الكرامة إضافة وإبداعا ،وثقافة وتساؿبا ،وقوة و ووا.
التوصيات
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ٔ .ت ػوف ب ػرامج إعالميػػة اػػائقة تناسػػب النااػػئة تقػػدـ روائػػع عائشػػة عبػػد الػػرضبن (أاػػرطة ظبعيػػة-أفػػالـ
وثائقية-عرض القص األدبية علا اؼبسرح) وتقرب أفكارها للميل اعبديد فكالمها اعبػزؿ ومنطقهػا
اؼبوفق يرتقياف بةائقة اؼبتعلم واؼبعلم علا حد سواء.
ٕ .تطعيم اؼبناهج الدراسية ببعض اؼبختارات الرتبوية يف قكايا األمومػة ومعوقػات تربيػة اؼبػرأة اؼبسػلمة عػ
القروف وذلك من وحي كتابات عائشة بنت الشاطئ اليت أفادت وأجادت يف هةا اتاؿ.
ٖ .فػػتح أب ػواب اغب ػوار اؼبوضػػوعي وتشػػميع النقػػاش الفكػػري يف اؼبؤسسػػات التعليميػػة ؼبعاعب ػة سػػبل بنػػاء
الشخصية اإلسالمية األصيلة اؼبتكيفة مع عصرها ،البص ة دبصاغبها.
ٗ .عمل ملخصات للدراسات الرتبوية اؼبنشورة يف اتالت والكتػب اؼبتخصصػة والػيت تعتػس بػاؼبفكرين يف
عاؼبنػػا اإلس ػػالمي ووض ػػع معطياهتػػا يف متن ػػاوؿ اعبمي ػػع علػػا ا ػػبكة االنرتن ػػت بػػأكثر م ػػن لب ػػة فالرتبي ػػة
اإلسالمية تربية عاؼبية تسع اإلنسانية ،وتستوعب التنوع ،وربث علا التعارؼ والتفاعل.
٘ .تشػػميع األنشػػطة اؼبيدانيػػة والتمػػارب العمليػػة يف اتػػاؿ الرتبػػوي ألف العلػػم وحػػد ال يبػػس عػػن التمربػػة
واػب ػ ة يف اغبي ػػاة واإلنس ػػاف ال يتح ػػرر م ػػن أوه ػػاـ العاطف ػػة وأ ػػالؿ األع ػراؼ إال ب ػػةلك .م ػػن األنبي ػة
دبكاف أف يبارس اؼبسلم – من اعبنسني -التمػارب العلميػة اؼبعمليػة ويسػ يف األرض متػدبرا سػائحا،
لتحقيػػق آيػػة اهلل فيمػػا س ػػخر لإلنسػػاف الج ػتالء عميػػب الس ػػنن الكونيػػة احملكمػػة واسػػتثمارها لتنمي ػػة
النفس وػبدمة البشرية.
ملحق ( )1طائفة من عبارات عائشة عبد الرحمن

من كتايا مقاؿ يف اإلنساف

ومػػن حريػػة االعتقػػاد ،أف يكػػوف لإلنسػػاف حػػق الس ػؤاؿ حػػني تعػػوز طمأنينػػة القلػػب وهػػو حػػق أقػػر
كتاب اإلسالـ بصريح آيتا احملكمة (البقرة ٓ )ٕٙص ٔ.ٜ

التفس البيا للقرآف الكرمل

"ويف السائل قيل :اؼبستمدي ،وقيل هو طالب العلػم (الزـبشػري والنيسػابوري) وصػرح ابػن القػيم بػأف
(آيػػة الكػػحا) تتناوؽبمػػا معػػا يعػػس :سػػائل اؼبعػػروؼ والصػػدقة ،وطالػػب العلػػم .واوتػػار (الط ػ ي) كػػل ذي
حاجػػة واوتػػار الشػػي ؿبمػػد عبػػد  :اؼبسػػتفهم عمػػا ال يعلػػم ،وهػػو عنػػدنا أوىل باؼبقػػاـ ،ويؤيػػد االسػػتئناس
باالستعماؿ القرآ ؼبادة (سأؿ) حيث ترد كث ا يف هةا اؼبعه ،كمػا يرجحهػا سػياؽ اآليػات قبلهػا" (جٔ،
ص ٕ٘.)ٖ٘ ،

اإلعماز البيا للقرآف ومسائل ابن األزرؽ :دراسة قرآنية ولبوية وبيانية

"ولوال ما أعلم مػن مكانػة جليلػة للمػرأة اؼبسػلمة يف تارىبنػا ،ألحممػت عػن التقػدـ إىل هػةا اؼبيػداف
اعبليل ...مع الكتاب اؼبعمػزة عشػت عمػري كلػا ،ويف اؼبدرسػة القرآنيػة كانػت تلمػة الطويلػة الػيت توالهػا
أيب يف مراحلهػػا األوىل .وإليهػػا انتهػػا زبصصػي يف الدراسػػة العليػػا الػػيت وجهػػس إليهػػا أسػػتاذي اإلمػػاـ (أمػػني
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اػبػػول)" (ص ٔٔ)" .ومػػا أكثػػر مػػا يػػةكر القػػرآف هػػةا اإلنسػػاف بكػػعفا وهوانػػا ،كبحػػا عبمػػاح ػػرور كػػيال
يتماوز قدر فيطبا .وهو مظنة أف يتمادو با البرور والطبيػاف إىل حػد الكفػر خبالقػة والوقػوؼ منػا تعػاىل
موق ػ وصػػيم مبػػني" (ص ٖٕ٘) .اإلنسػػاف ـبلػػوؽ بفطرتػػا لتحمػػل اؼبكابػػدة واؼبسػػؤولية وأمانػػة التكلي ػ
واالبتالء بالشر أو اػب (جٔ ،ص " .)ٜٔٚفاإلنساف اؼبخلوؽ يف كبد ،أهل ألف يقػتحم أاػد اؼبصػاعب
وهبتػػاز أقسػػا اؼبفػاوز ،علػػا هػػدي مػػا هتيػػأ لػػا مػػن وسػػائل اإلدراؾ والتمييػػز ،ومػػا فطػػر عليػػا مػػن قػػدرة علػػا
االحتمػػاؿ واؼبكابػػدة" (جٔ ،ص ٖ" .)ٔٛواإليبػػاف منػػاط العقيػػدة اإلسػػالمية .لكػػن اؼبسػػلم قػػد يظػػن أف
إيبان ػػا يص ػػح دبم ػػرد أداء العب ػػادات ،فه ػػو م ػػن مث ،يف حاج ػػة إىل التنبي ػػا ألف ص ػػحة اإليب ػػاف تنف ػػي الب ػػرور
واالستعباد والقسوة" (جٔ ،ص .)ٔٛٛ

قيم جديدة لألدب العريب

"إف وعينا لةاتنا يقتكي حتما أف نعرؼ ماضينا ،وإف حياتنا اليوـ ال يبكن أف تقوـ إذا بػرتت منهػا
أص ػػوؽبا" (ص " .)ٜٔا ػػعر الص ػػوفيني مل هب ػػد مكان ػػا يف كت ػػب األدب ألف األدب دار يف فل ػػك السياس ػػة
ول ػػوال أف كت ػػب "التص ػػوؼ وطبقػ ػات األولي ػػاء حفظت ػػا ،لك ػػاع فيم ػػا ض ػػاع م ػػن آث ػػار أدبي ػػة" (ص ٓٗٔ).
"وأعتقػد أف األديػػب الػػةي يفقػد اتصػػالا بتػػاري قومػا وتػراث أمتػػا ال يصػلح حبػػاؿ مػػا أف يعػ عػػن وجػػدا ا
اؼبعاصػػر ألف فقػػداف وعيػػا لشخصػػيتها هبعلػػا أجنبيػػا عنهػػا ريبػػا عليهػػا ،ال ينتمػػي إليهػػا إال االنتمػػاء الرظبػػي
الةي يشبا انتماء الطارئني عليها من اؼبستوطنني والدوالء" (ص ٘.)ٔٙ

اؼبرأة يف اتتمع العريب أمس واليوـ

"لسنا إذا يػا سػادة ،سػليالت إمػاء مسػرتقات ،وال كبػن حػديثات عهػد بالكرامػة والعػزة ،وليسػت حقػوؽ
اؼبرأة اليت يتشدؽ يا العصر طارئػة علينػا أو بكػاعة ؾبلوبػة مػن البػرب ،وذلكػم ماضػينا يشػهد بػأف مػن نسػاء
هػػةا الشػػرؽ مػػن اصػػطفاها اهلل وجعلهػػا آيػػة ،ومػػنهم مػػن جعػػل نبػػوـ أمومتهػػا -إذ تسػػعا بػػني الصػػفا واؼبػػروة
باحثة لوليدها عن قطرة مػاء يف الػوادي األجػرد  -عبػادة وقربانػاً ،ومػنهم مػن ارتفعػت إىل مقػاـ اؼبلػك كالزبػاء

وبلقػػيس وحتشبسػػوت وكيلػػو بػػاترا واػػمرة الػػدر ،ومػػنهن مػػن جػػاوزت هػػةا يف العصػػور األوىل فصػػارت آؽبػػا
كػػإيزيس ،ومػػنهن يف كػػل عهػػد ويف كػػل مكػػاف مػػن الشػػرؽ الكب ػ  ،صػػانعات األبط ػػاؿ ومنمبػػات الرجػػاؿ"
(ص" .)ٖٚٚبقيت اؼبسلمات علا عهد اػبلفاء الراادين ،يشػاركن يف اغبيػاة العامػة ،ويسػعني فيمػا يعنػيهن
مػػن اػػئوف الػػدين والػػدنيا ،ويػػروين اغبػػديث ،ويرويػػا عػػنهن الصػػحابة والتػػابعوف ،وىبكػػن يف معػػرتؾ األحػزاب،
دوف أف تقاـ حوؽبن األسوار .و لت هة حاؽبن إىل قريب من العصر الرتكي ،وعرفت ؽبن اغبيػاة اإلسػالمية
مكػػا ن فيهػػا ،واعرتفػػت يػػن يف اتػػاؿ العلمػػي والفقهػػي بوجػػا وػػاص ،حيػػث ارتقػػت النايػػات منػػا إىل رتبػػة
اؼبشيخة يف الفقا واغبديث واللبة" (ص .)ٖٜٚ
"وصػ ػػارت اغبريػ ػػة يف دنيػ ػػا النسػ ػػاء إىل نقػ ػػيض معناهػ ػػا األوؿ ،فبعػ ػػد أف كانػ ػػت اغبرائػ ػػر هػ ػػن اؼبصػ ػػونات
العزي ػزات ،أمسػػني يف أحلػػك عصػػور الشػػرؽ اإلسػػالمي اؼبسػػتعبدات الػػةليالت .وباسػػم اإلسػػالـ عزلػػت
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اؼبػرأة العربيػػة عػن اغبيػػاة ،ونبػةت مػػن اتتمػع وألقيػػت فيمػا يشػبا السػمن ،وفػػرض عليهػا  -إىل أيػػاـ أمػػي
رضبهػػا اهلل  -أال زبػػرج مػػن البيػػت إال إىل الق ػ  .وباسػػم الػػدين حيػػل بينهػػا وبػػني العلػػم الػػةي هػػو فريكػػة
علػػا كػػل مسػػلم ومسػػلمة" (ص ٔ" .)ٖٛولقػػد أنكػػمتنا التمربػػة القاسػػية ،فأصػػبحت اغبريػػة يف تقػػديرنا
– كما كانت عند أمهاتنا يف أزها عصور اإلسالـ األوىل – مرادفػة للكرامػة والػوعي ورمػز ترفػع وتصػوف
وإبػػاء! وعلمتنػػا اػػهيدات جيلنػػا  ،أف لػػيس أتعػػس وال أضػػيع مػػن أنثػػا تنكػػرت لفطرهتػػا ،وسبػػردت علػػا
طبيعتها ،فخرجت من دنيا النساء ومل تلحق أبدا بدنيا الرجػاؿ! وصػارت مػن حقنػا ،بػل مػن واجبنػا ،أف
نكع كل ذباربنا وآالمنا يف ودمة من يأتني علػا أثرنػا ،وأف كبػدد ؽبػن مكػا ن يف اتتمػع العػريب اعبديػد
 ،ودورهن اعبليل يف بناء حاضرة ومستقبلا" (ص .)ٖٛٚ
المراجع العربية

أبو زيد ،مه أضبد (ٖٓٗٔهػ ٕٜٓٓ -ـ) .ؿبمد عبد وقكايا اؼبرأة .يف اإلماـ ؿبمد عبد مائة عػاـ علػا رحيلػا
ٜ٘ٓٔـٕٓٓ٘-ـ .ربرير :إبراهيم البيومي امن ،وصالح الدين اعبوهري .طٔ ،القاهرة :دار الكتاب اؼبصري.
أبوزيد ،ؿبمود (ٕٓٓٛـ) .الوعي باتتمع :التاري الفكري ؼبصر القرف العشرين .القاهرة :دار ريب.
أضبد ،صالح زكي (ٕٔٓٓـ) .أعالـ النهكة العربية اإلسالمية يف العصر اغبديث .القاهرة :مركز اغبكارة العربية.
األرناؤوط ،ؿبمود (ٕٕٗٔهػٕٓٓٔ-ـ) .أعالـ الرتاث يف العصر اغبديث .طٔ ،الكويت :مكتبة دار العروبة.
أفرفار ،علي ( ٜٜٔٙـ) .صورة اؼبرأة بني اؼبنظور الديس والشعيب والعلمػا  .ط ٔ  .بػ وت :دار الطليعػة للطباعػة
والنشر.

األؼبعي ،إبراهيم مكواح (ٕٔٗٚهػ ٕٓٓٙ -ـ) .التلميةة اػبالدة عائشة (بنػت الشػاطئ) .يف اؼبعرفػة .العػدد ٕٖ
اؼبملكة العربية السعودية :وزارة الرتبية والتعلم.
بدر ،أنور ( ٕٓٓٙـ) .صالح فكل :أوؿ وطوة يف إحياء اؼباضي تكمن يف قتلا وذباوز  .موقع جهة الشعر:
http://www.jehat.com
بركػػات ،سػػاف معػػال (ٕٜٓٓـ) .دور الفكػػر العػػريب اإلسػػالمي يف الرتبيػػة بػػني اؼباضػػي واغباضػػر .يف ؾبلػػة العلػػوـ
الرتبوية .العدد األوؿ ،يناير ٕٜٓٓـ .جامعة القاهرة :معهد الدراسات الرتبوية.
بركات ،حليم (ٕٜٓٓـ) .اتتمع العريب اؼبعاصر :حبث يف تب األحواؿ والعالقات .طٕ ،ب وت :مركز دراسات
الوحدة العربية.
البيػػومي ،ؿبمػػد رجػػب (ٕٓٗٔه ػ = ٜٜٜٔـ) .النهكػػة اإلسػػالمية يف س ػ أعػػالـ اؼبعاص ػرين .طٔ ،ب ػ وت :دار
القلم.

البيومي ،ؿبمد رجب (ٕ٘ٗٔهػٕٓٓٗ-ـ) .عائشة عبدالرضبن :بنت الشاطئ .يف موسوعة أعالـ الفكر
اإلسالمي .إاراؼ وتقدمل :ؿبمود ضبدي زقزوؽ .القاهرة :وزارة األوقاؼ (اتلس األعلا للشئوف اإلسالمية).
ج  ،حسن (ٕٔٗٔهػ ٕٓٓٔ -ـ) .بنت الشاطئ من قريب .القاهرة :دار الكتاب اغبديث.
جرادات ،رائد وليد (ٕٜٓٓـ) .الرؤية النقدية ومعيار اؼبرأة عند طا حسني .يف ؾبلة العلوـ الرتبوية .العدد األوؿ،
يناير ٕٜٓٓـ .جامعة القاهرة :معهد الدراسات الرتبوية.
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اعبعفري ،ماهر إظباعيل (ٕٓٔٓـ) .اإلنساف والرتبية :الفكر الرتبوي اؼبعاصر .األردف :دار اليازوري العلمية.
اعبندي ،أضبد (ٕٖٔٛهػ ٜٖٔٙ -ـ) .أربعة كتب للسيدة عائشة عبدالرضبن ( بنت الشاطئ( .السنة  ،ٖٛاتلد
 ،ٖٛجٔ ،ص  .144 – 149ؾبلة ؾبمع اللبة العربية بدمشق .دمشق.
اعبوزية ،ابن القيم (ٕ٘ٗٔهػٕٓٓٗ-ـ) .مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة .ربقيق :أ .سيد
عمراف ،و أ .علي ؿبمد علي .القاهرة :دار اغبديث.
الرتبوي عند ابن القيم .طٔ ،جدة :دار حافو.
اغبماجي ،حسن بن علي (ٔٗٓٛهػٜٔٛٛ -ـ) .الفكر ت
اغبيدري ،إبراهيم (ٖٕٓٓ ـ) .النظاـ األبوي وااكالية اعبنس عند العرب .طٔ ،ب وت :دار الساقي.
اػبول ،أمني (ٕٓٓٛـ) .اتددوف يف اإلسالـ .القاهرة اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.
اػبول ،ظبحة أمني (ٕٗٗٔ هػ = ٖٕٓٓ ـ) ظبات أجلها يف اخصية والدي :أمني اػبول .يف ؾبلة اؽبالؿ،
العاـ اغبادي عشر بعد اؼبائة ،صبادو الثانية ٕٗٗٔ هػ  -أ سطس ٖٕٓٓ ـ.
التصوؼ اإلسالمي ،مفهوما وأصولا .يف حوليات الرتاث ،العدد ٔ ،جواف ٕٗٓٓ.
داود ،فاطمة (ٕٗٓٓ ـ)ّ .
ؾبلة دورية تصدرها كلية اآلداب والفنوف  -جامعة مستبامن (اعبزائر)http://annales.univ-mosta.dz .
الدسوقي ،ؿبمد (ٖٕٗٔهػ ٕٕٓٓ -ـ) .أياـ مع طا حسني .طٔ ،دمشق :دار القلم.
دياب ،عبداغبي (بدوف تاري ) .اؼبرأة يف حياة العقاد .القاهرة :دار الشعب.
الرصايف ،معروؼ (ٕٗٓٓـ) .علا باب سمن أيب العالء .الكويت :جريدة القبس.
رض ػواف ،حنػػاف أضبػػد (ٕٓٓٛـ) .الفكػػرة الصػػوفية ودورهػػا يف التب ػ االجتمػػاعي :دراسػػة تربويػػة للخطػػاب الروائػػي
لنميب ؿبفوظ .يف مستقبل الرتبية العربية .العدد الرابع واػبمسوف .اإلسكندرية :اؼبركز العريب للتعليم والتنمية.
الرومػي ،فهػػد بػػن عبػػدالرصبن بػن سػػليماف (ٔٗٔٛه ػ ٜٜٔٚ -ـ) .اذباهػػات التفسػ يف القػػرف الرابػػع عشػػر .طٖ،
ب وت :مؤسسة الرسالة.
زكػػي ،ح ػػاق (ٖٓٗٔهػ ػٕٜٓٓ-ـ) .اإلس ػػالـ العق ػػال  .موقػػع يس ػػاري (تػػاري ال ػػدووؿ ٕٕٕٜٓٓ-ٛ-ـ):
http://www.yasary.com/222
زهػػرة اػبلػػيج (ٖٕٗٔ ه ػ = ٖٕٓٓ ـ)" .بنػػت الشػػاطئ" النمػػوذج اؼبكػػيء لنورانيػػة الػػدين والفكػػر اإلسػػالمي" .يف
زهرة اػبليج .أبو يب( :ؾبلة أسبوعية ،منوعة تصدر عن اإلمارات لإلعالـ)
سامل ،أضبد ؿبمد (ٕٜٓٓـ) .اإلسالـ العقال  :ذبديد الفكر الديس عند أمني اػبول .القاهرة :مكتبة
األسرةل اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.
السحمرا  ،أسعد (ٕٔٗٛهػ ٕٓٓٚ -ـ) .البهائية .موسوعة األدياف (اؼبيسرة) .عرموش ،أضبد راتب  ،وآوروف.
طٗ ،ب وت :دار النفائس.
سعيدي ،ؿبمد (ٕٗٓٓ ـ) .بناء اإلنساف يف الفكر الصويف اإلسالمي قراءة أوليّة يف األدب الصويف (ٖ٘ٔ -
ٕٗٔ) .يف حوليات الرتاث ،العدد ٔ ،جواف ٕٗٓٓ .ؾبلة دورية تصدرها كلية اآلداب والفنوف  -جامعة مستبامن
(اعبزائر)http://annales.univ-mosta.dz .
سليماف ،من عطا اهلل وآوروف (ٕٜٔٚـ) .تاري ونظاـ التعليم يف صبهورية مصر العربية .القاهرة :مكتبػة اإلقبلػو
اؼبصرية.

ٔٗ

السورطي ،يزيد عيسا (ٖٓٗٔهػ ٕٜٓٓ-ـ) .السلطوية يف الرتبية العربية .سلسلة عػامل اؼبعرفػة .الكويػت :اتلػس
الوطس للثقافة والفنوف واآلداب.
السياسػػة (ٕ٘ٗٔه ػ ٕٓٓٗ -ـ) .فقيهػػات بػػني األصػػالة واؼبعاصػػرة :الػػدكتورة عائشػػة عبػػدالرضبن جاهػػدت بػػالعلم
والقلم .جريدة السياسة ،السنة  ،ٖٚالعدد ٕٗ.ٕٜٔ
الشارو  ،يوس (ٜٜٔٙـ) .مع الرتاث .القاهرة :اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.
ااكر ،فؤاد (ٕٔٗٙهػ ٕٓٓ٘ -ـ) .حصاد القرف العشرين :نساء اه ات .طٔ ،القاهرة :دار اؼبصرية اللبنانية.
اعراوي ،هدو (ٖٕٓٓـ) .مةكرات هدو اعراوي رائدة اؼبرأة العربية اغبديثة .الكويت :جريدة القبس.
الشػػلقا  ،هنػػد مصػػطفا علػػي (ٕٜٓٓـ) .قكػػايا اؼبػرأة وحقهػػا يف التعلػػيم والعمػػل ومسػػألة الػػزي ودورهػػا يف اتػػاؿ
الع ػػاـ .يف م ػؤسبر "اذباه ػػات التمدي ػػد واإلص ػػالح يف الفك ػػر اإلس ػػالمي اغب ػػديث" .مكتب ػػة اإلس ػػكندرية ٕٔ-ٜٔ-ين ػػاير
ٕٜٓٓـ.
الشمالف ،سي مرزوؽ ( ٔٗٓٙه ػ  ٜٔٛٙ -ـ) .تػاري البػوص علػا اللؤلػؤ يف الكويػت واػبلػيج العػريب .طٕ،
الكويت  :منشورات ذات السالسل.
ايخو ،لويس (بدوف تاري ) .تاري اآلداب العربية.
الص ػػاوي ،ؿبم ػػد وجيػػا (٘ٔٗٔه ػ ػ = ٘ .)ٜٜٔالطبيعػػة اإلنس ػػانية يف الق ػػرآف الك ػػرمل :دراسػػة ربليليػػة آلراء العق ػاد
وعائشة عبدالرضبن.
صالح الدين ،عب  ،ووفاجي ،ريهاـ (ٕٗٗٔ هػ = ٖٕٓٓ ـ) .ندوة بنت الشاطئ :اؼبرأة والعصر .موقع إسالـ
أوف الينhttp://www.islam-online.net :
الطيب ،عبداهلل (بدوف تاري ) .ؿباضرة [صوتية] عن اللبة العربية واؼبعاصرة .اإلمارات اتمع الثقايف.
عابدين ،الطبيب أبو اليسر (ٓٔٗٔ هػ ٜٜٔٛ -ـ ).أ اليط اؼبؤروني .طٕ ،مكتبة البزال.
عب ػػد ال ػػرضبن  ،عائش ػػة (ٖٔٚٙه ػ ػ ٜٔ٘ٚ -ـ) .احملاض ػػرة الثالث ػػة عش ػػرة :اؼبػ ػرأة يف اتتم ػػع الع ػػريب أم ػػس والي ػػوـ..
ؿباضرات اؼبوسم الثقايف الثالث (ٖٔٚٙهػ ٜٔ٘ٚ -ـ) .معارؼ الكويت :الطبعة الثانية .مطبعة حكومة الكويت.
عبد الرضبن ،عائشة (ٔٗٓٙهػٜٔٛٙ-ـ) .قراءة يف وثائق البهائية .طٔ ،القاهرة :مركز األهراـ للرتصبة والنشر.
عبد الرضبن ،عائشة (ٖٜٔٙـ) .الشاعرة العربية اؼبعاصرة .ؿباضرة ألقتها علا طالب قسم الدراسات األدبية
واللبوية يف معهد الدراسات العربية العاؼبية :جامعة الدوؿ العربية .ب وت :دار الكتاب العريب.
عبد الرضبن ،عائشة ( ٜٔٙٛـ) مقاؿ يف اإلنساف :دراسة قرآنية .طٖ ،مصر :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٜٔٙٛـ) .أعداء البشر .يشرؼ علا إصدارها ؿبمد توفيق عويكة ،الكتاب ،ٗٙ
اعبمهورية العربية اؼبتحدة :اتلس األعلا للشئوف اإلسالمية (عبنة التعري باإلسالـ).
عبد الرضبن ،عائشة (ٜٔٙٛـ) .اػبنساء .القاهرة :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٓ ٜٔٚـ) تراثنا بني ماض وحاضر .طٕ ،مصر :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٖٜٔٚـ) .مع أيب العالء يف رحلة حياتا .ب وت :دار الكتاب العريب.
عبد الرضبن ،عائشة (ٜٔٚٚـ) .الشخصية اإلسالمية :دراسة قرآنية .طٕ ،ب وت :دار العلم للماليني.
عبد الرضبن ،عائشة (ٖٜٔٛـ) .أرض اؼبعمزات رحلة يف جزيرة العرب .طٖ ،القاهرة :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٜٗٔٛـ) .رسالة الصاهل والشاحج .طٕ ،القاهرة :دار اؼبعارؼ.
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عبد الرضبن ،عائشة (ٜٔٛٙـ) .علا اعبسر بني اغبياة واؼبوت .القاهرة :اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.
عبد الرضبن ،عائشة (ٜٜٓٔـ) .التفس البيا للقرآف الكرمل .ط٘ ،القاهرة :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٜٜٓٔـ) .مقدمة ابن الصالح وؿباسن االصطالح .طبعة جديدة وؿبررة ،القاهرة :دار
اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٜٜٔٔـ) .لبتنا واغبياة .طٕ ،القاهرة :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٕٜٜٔـ) .سر الشاطئ وقص من القرية .طٕ ،القاهرة :اؽبيئة اؼبصرية للكتاب.
عبد الرضبن ،عائشة (ٕٜٜٔـ) .قيم جديدة لألدب العريب القدمل واؼبعاصر .ط ٕ ،القاهرة :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٕٜٜٔـ) .مع اؼبصطفا صلا اهلل عليا وسلم .القاهرة :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٜٜ٘ٔـ) .مقاؿ يف اإلنساف :دراسة قرآنية .طٖ ،القاهرة :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٜٜٜٔـ) .البفراف :دراسة نقدية .طٗ ،القاهرة :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٜٜٜٔـ) .القرآف وقكايا اإلنساف .القاهرة :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (ٕٗٓٓـ) .اإلعمػاز البيػا للقػرآف ومسػائل ابػن األزرؽ :دراسػة قرآنيػة ولبويػة وبيانيػة .طٖ،
القاهرة :دار اؼبعارؼ.
عبد الرضبن ،عائشة (بنت الشاطئ) (ٖٕٓٓ ـ) .صور من حياهتن يف جيل الطليعة من اغبػرمل إىل اعبامعػة .اؽبيئػة
اؼبصرية العامة للكتاب.
عب ػػد ال ػػرضبن ،عائش ػػة (بن ػػت الش ػػاطئ) ٕٖٔٗ( .ه ػ ػ ٕٕٓٓ ـ) .ت ػراجم س ػػيدات بي ػػت النب ػػوة رض ػػي اهلل ع ػػنهن.
القاهرة :دار اغبديث.
عبداغبي ،رمزي أضبد ( .)ٕٓٓٙقاسم أمني والرتبية .طٔ ،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
عزت ،هبة رءوؼ (ٖٕٗٔ .)ٕٕٓٓ -عائشة عبد الرضبن(..بنت الشاطئ) .يف موقع إسالـ أوف الين:
http://www.islam-online.net
العقاد ،عباس ؿبمود ( ٜٜٔٚـ) .اؼبرأة يف القرآف .القاهرة :كة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
علي ،سعيد إظباعيل (ٕٔٗٔهػ ٕٓٓٓ -ـ) .القرآف الكرمل :رؤية تربوية .طٔ ،القاهرة :دار الفكر العريب.
علي ،سعيد إظباعيل (ٖٓٗٔهػ ٕٜٓٓ -ـ) .اإلصالح الرتبوي عند ؿبمد عبد  .يف اإلماـ ؿبمد عبد مائة عاـ
علػػا رحيلػػا ٜ٘ٓٔـٕٓٓ٘-ـ .ربريػػر :إب ػراهيم البيػػومي ػػامن ،وصػػالح الػػدين اعبػػوهري .طٔ ،القػػاهرة :دار الكتػػاب
اؼبصري.
علي ،سعيد إظباعيل ( ٕٓٓٙـ) .النزعة العقلية يف الفكر الرتبوي اإلسالمي .طٔ ،القاهرة :عامل الكتب.
عمارة ،ؿبمد (ٕٜٔٗهػ ٕٓٓٛ -ـ) .اخصيات ؽبا تاري  .طٔ ،القاهرة :دار السالـ.
عمارة ،ؿبمد (ٕٔٗٚهػٕٓٓٙ-ـ) .قاسم أمني األعماؿ الكاملة .طٖ ،القاهرة  :دار الشروؽ.
عم ػػارة ،ؿبم ػػد (ٕٔٓٓـ) .قاس ػػم أم ػػني ..م ػػن "اؼبصػ ػريوف" إىل "اؼبػ ػرأة اعبدي ػػدة" .موق ػػع إس ػػالـ أوف الي ػػن (ت ػػاري
الدووؿٕٜٓٓ-ٕٔ-ٕ :ـ)http://www.islamonline.net :
العميم ،علي ( .)ٜٜٜٔالعلمانية واؼبمانعة اإلسالمية :ؿباورات يف النهكة واغبداثة .طٔ ،ب وت :دار الساقي.
العوا ،ؿبمد سليم (ٕ٘ٗٔهػ ٕٓٓٗ -ـ) .اخصيات ومواق عربية ومصرية .طٔ ،ب وت :دار اؼبعرفة.

ٖٗ

اؼبتفر ة لألُمومة ليست بال عمل! يف
البريب ،علي ؿبمد (ٕٗٗٔ هػ ٕٖٓٓ -ـ) "بنت الشاطئ" تقوؿ :اؼبرأة ِّ
موقع ؽبا أوف الينhttp://www.lahaonline.com :
البزال ،ؿبمد (ٜٜٔٚـ) .كنوز من السنة .طٖ ،القاهرة :كة مصر للطباعة والتوزيع والنشر.
البزال ،وفاء (ٜٜٜٔـ) .بنت الشاطئ رحلة يف أمواج البحر .القاهرة :دار أوبار اليوـ :قطاع الثقافة.
الفيػػل  ،توفيػػق (ٜٔٛٚـ) .اؼبهرجػػاف الفكػػري األديب الػػةي أقػػيم علػػا اػػرؼ الػػدكتورة عائشػػة عبػػدالرضبن ( بنػػت
الشػػاطئ ) دميػػاط ج.ـ.ع .مػػن ٗٔ ٜٔٛٚ / ٖ / ٔٙ-ـ .يف اتلػػة العربيػػة للعلػػوـ اإلنسػػانية .السػػنة  ،ٚاتلػػد،ٕ :
يوليو ٜٔٛٚـ .العدد  ،ٕٚ :ص  .ٕ٘ٗ-ٕٗٛالكويت :جامعة الكويت.
القاضي ،ؿبمد (ٕٓٗٔهػ ٜٜٜٔ -ـ) .العاؼبة اؼبتميزة :الدكتورة عائشة عبدالرضبن "بنت الشاطئ" .يف الوعي
اإلسالمي .العدد ٘ٓٗ -السنة السادسة والثالثوف -ص ،41 – 43أ سطس /سبتم ٜٜٜٔـ .الكويت.
قطب ،ؿبمد (ٔٗٓٛهػٜٜٔٛ-ـ) .منهج الرتبية اإلسالمية .ط ،ٜالقاهرة :دار الشروؽ.
قم  ،ؿبمود (ٕٕٓٓ ـ) .اؼبرأة بني التصورات واؼبمارسات يف الرتاث اإلسالمي والدور الرتبوي اؼبطلوب .يف ؾبلة
مستقبل الرتبية العربية .اتلد الثامن ،العدد  ،ٕٚأكتوبر .مصر.
قم  ،ؿبمود (ٕٓٓٙـ) .دراسات إسالمية يف الثقافة والرتبية .طٔ ،األردف :عامل الكتب اغبديث.
كرمل ،سامح (ٕٗٓٓـ) .عباس ؿبمود العقاد :اغباضر البائب .طٔ ،القاهرة :الدار اؼبصرية اللبنانية.
الكندري ،لطيفة حسني وملك ،بدر ؿبمد (ٕٜٔٗهػ = ٕٓٓٛـ) .تعليقة أصوؿ الرتبية .طٖ ،الكويت :مكتبة
الفالح.
متول ،فؤاد بسيو (ٕٓٓٓـ) .من أعالـ الفكر الرتبوي .اإلسكندرية :مركز اإلسكندرية للكتاب.
ؿبمػػوب ،عبػػاس (ٔٗٓٛه ػٜٔٛٚ -ـ) .كبػػو مػػنهج إسػالمي يف الرتبيػػة والتعلػػيم .طٔ ،عممػػاف :مؤسسػػة علػػوـ
القرآف.
ؿبمد ،ؿبك (ٕٔٗٙهػ ٕ٘ٓٓـ) .اإلسالـ واألمة اإلسالمية :وطب وكلمات ـبتارة .طٕ ،ب وت :دار الفكػر
اؼبعاصر.
ؿبمد ،مدوبة فخري ؿبمود (ٕٜٓٓـ) .دور الرتبية يف مواجهة التبريب باتتمع اؼبصري "رؤية مقرتحة" .يف اؼبػؤسبر
العلمي التاسع :ربديات التعليم يف العامل العريب يف الفرتة من ٔٔ – ٔٓ :نوفم ٕٜٓٓـ .جامعة اؼبنيا :كلية الرتبية.
ؿبمد ،أضبد عبدالعاؿ (ٕٜٓٓـ) .الشي ؿبمد أبو زهرة وفكػر الرتبػوي .تقػدمل :أد .مصػطفا رجػب .مصػر :دار
العلم واإليباف.
ؿبمػػد ،عبػػدالفتاح ؿبمػػد ( ٕٓٓ٘ -ٕٔٗٙـ) .أبػػو العػػالء اؼبعػػري معلم ػاً .يف ؾبلػػة ال ػرتاث العػػريب-ؾبلػػة فصػػلية
تصدر عن ارباد الكتاب العرب-دمشق العػدداف  ٜٜو ٓٓٔ  -السػنة اػبامسػة والعشػروف  -تشػرين األوؿ ٕ٘ٓٓ –
رمكاف  . 1426موقع ارباد الكتاب العرب.
اؼبرجع األك للرتاث اإلسالمي .اإلصدار الثالث.
اؼبرنيسي ،فاطمة (ٕٗٓٓـ) .اؼبفهوـ اإلسالمي حوؿ اعبنسانية األنثوية الفاعلة .يف اؼبرأة واعبنسػانية يف اتتمعػات
اإلسالمية .تألي  :بينار ايلكا راكاف .ترصبة :معني اإلماـ .طٔ ،دمشق :دار اؼبدو.
اؼبطيعي ،ؼبعي ( ٖٕٗٔهػ ٖٕٓٓـ) .موسوعة نساء ورجاؿ من مصر .طٔ ،القاهرة :دار الشروؽ.
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 تألي. يف مقدمة يف الفكر الرتبوي اإلسالمي. عائشة عبد الرضبن.) ٕ٘ٓٓ ـ- ٕٗٔ هػٙ(  بدر ؿبمد،ملك

. مكتبة الفالح: الكويت،ٔ ط.بدر ضبد احمليليب
: موقع اؼبوسوعة العربية العاؼبية.)اؼبوسوعة العربية العاؼبية (ٕ٘ٗٔ هػ = ٕٗٓٓ ـ
http://www.intaaj.net
. اؼبركز الثقايف العريب: اؼببرب،ٔ ط. ذبديد التفك الديس يف مسألة اؼبرأة.) زكي (ٕٔٓٓـ،اؼبيالد
-ٛ-ٕٕ  موق ػػع م ػػدارؾ (ت ػػاري الػ ػػدووؿ. أم ػػني اػب ػػول وس ػ ػؤاؿ التمدي ػػد.)ٕٓٓـٜ- زك ػػي (ٖٓٗٔه ػ ػ،اؼب ػػيالد
http://mdarik.islamonline.net :)ٕٓٓـٜ
. اتلس األعلا للثقافة: القاهرة. أمني اػبول.)ٔـٜٜٙ(  حسني،نصار
. دار اغبداثة: ب وت،ٔ ط. قدـ لا إلياس اؽبراوي. نساء من بلدي.) ناديا اعبردي (ٕٓٓٓـ،نويهض
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