
 ١٩١٢-١٣٣٠حممد فريد وجدي،  املرأة املسلمة رد على كتاب املرأة اجلديدة ، مطبعة هندية ، 
بالتحليـل العمـراين   "ردا على القائلني بتحرير املرأة ورفع احلجاب ، ليثبت         " العمران"يتحدث الكاتب من منظور     

كونه الضمان احليد الستقالهلا وحريتها بشهادة الدقيق ان احلجاب ضروري هلا ليس من منطلق عدم الثقة ا ولكن ل          
 " .التاريخ وجمريات احلوادث االجتماعية يف العامل

وهو يثري فكرة العمران من خالل احلديث ضمنا عن املبدأ اخللدوين القائل بتقليد املغلوب للغالب ، فيقول أن التقليد               
تقاء هلا ، وتكون احلالة االوىل عنـدما تتـشابه مـا يـسميه     اما ان يعين افناء وتالشي لالمة املقلدة واما ان يعين ار    

لالمتني ، فإذا مل تتشابه هذه ، فاليكون التقليد اال احنـالال وذوبانـا يف   "  الروابط احليوية "أو  "احلافظتني الرئيستني "
 مبوضوع املرأة   خاصة فيما يتعلق  )الغرب(من هذا املنطلق يرفض أن حتتذي أمته شاكلة أي أمة أخرى            . االمة الغالبة   

. 
ان احلجاب فيه شئ من احلبس حلريتها ، ولكن ما احليلة اذا           .. اعتقد" وهو يدافع عن احلجاب من باب دفع الفسق         

 "كان الضمان الوحيد لعدم االختالط الذي وراءه كل ما ذكرناه من االفات؟
يف خصصتها القدرة االهلية لتكثري النوع  املرأة كائن شر  : ويفرد الكاتب الفصل االول للتعريف مباهي املرأة، ويقول         

مث يتطرق لبحـث وظيفـة   .  بوجه من الوجوه-اي يف هذه الوظيفة  -وال يستطيع الرجل ان جياريها فيها     .. االنساين
 .وهي حفظ النوع البشري  وهي تستلزم احلمل واالرضاع والتربية: املرأة 

 ويثبت بعد كثري من الشرح ان املرأة اضعف من الرجـل  مث لينتقل لشرح مدى مساواة املرأة للرجل جسميا ومعنويا     
 ..بنية واا اقل منه عقال وادراكا بدليل ان خمه اثقل من خمها وثنياته وتالفيفه اعقد من خمها
 :وهويشكل من تعريفه  للمرأة ووظيفتها الفروق بينها وبني الرجل ، حجة متكاملة تقول

 .ا ، وعليها ان تتعلم فقط ما يهيئها لتلك املهمة  ان املرأة هلا وظيفة حمددة حبدود بيته-
 ان املرأة ال ميكن ان خترج وتعمل الن يف ذلك انتهاك وتعارض مع وظيفتها االساسـية يف احلمـل واالرضـاع                   -

 .والتربية
طبيعيـة  ان املرأة ال ميكن ان تطلب املساواة مع الرجل يف احلقوق السياسية أو غريها، الا بذلك خترق النواميس ال -

وارادة اهللا الذي جعلها اضعف من الرجل ، ولن تكتسب اال خسارة يف ميدان املنافسة مع الرجل الذي هو اكثـر                     
 .تفوقا منها، على ان تكون مهمة اعالتها على الرجل فإن مل يتواجد العائل يعوهلا بيت مال املسلمني

أا وتبقى هي للتربية الطفلية ، وجب أن يكون          مبا ان الرجل هو الذي يتعب ويدأب ليغذي املرأة ويصلح من ش            -
 .له عليها حق الرئاسة والقيادة ، حىت ان حجب املرأة وكشفها من حقوق الرجل املباشرة

وهذا الرأي يقدمه الكاتب  على أنه خالصة املدنية االسالمية احلقة يف مواجهة املدنية الغربية اليت يرغب دعاة حترير                   
ليدها ، ويعزز رأيه بذكر عدد كبري من االقتباسات واالقوال على مدار حبثه نقال عـن امسـاء                  املرأة يف بالده اىل تق    

دائرة املعارف الروس ، برودون الفليسوف االشتراكي ، العالمة االشـتراكي فورييـه ، اجوسـت    (غربية متعددة   
ملرأة حبجج شىت تتـراوح     ترفض فكرة املساواة وحترير ا    ) وغريهم.. كونت، الفليسوف االقتصادي جول سيمون ،       

 . بني القول بأن يف ذلك ظلم هلا وبني أن يف خروجها مفاسد اجتماعية واحنالل خلقي
والغريب ان الكاتب  اذ يسوق بعض االراء الغربية اليت يرى اا ترتل املرأة مرتلة دنيا ليربهن للمقلدين يف الشرق ان                  

هد يف حجته بذات االمساء ليقول بأن املدنية االسالمية تتوافق          وضع املرأة يف الغرب ليست بأفضل حال ، فإنه يستش         
 .مع اراء فالسفة القرن العشرين يف الغرب


