
 . ، الطبعة الثانية١٩٣٩-١٣٥٨نبوية موسى، املرأة والعمل، 
ن تؤكد على أمهية مكانة املـرأة  ينهج الكتاب جا تربويا اصالحيا ، رغم مدخله التارخيي الذي ارادت به الكاتبة أ             

 .يف االمم املختلفة وكيف يترتب على وضعها مكانة االمة من التقدم واالحنطاط 
ويقوم غرض الكتاب على أمرين أوهلما اثبات ان املرأة كالرجل عقال وذكاءا ، والثانية ان املرأة حتتاج للعمل ومـن            

 .ملنحط منهااملهم أن تعد جلميع الصنائع ليس فقط املرتيل أو ا
 .وواضح ان الفكرتني تترتب احرامها على االخرى 

االنسان حيوان جيب أن ينطبق عليـه مـا   "  وحتاول الكاتبة اثبات ان املرأة كالرجل من منطلق بيولوجي ،  فتقول   
مـسألة  ومل خيتلف الذكريف احليوانات عـن أنثـاه اال يف   ..ينطبق على احليوانات األخرى من قوانني الطبيعة العامة       

فاليغرنا ما نراه من الفرق بني عقل الرجل واملرأة ما دامت تربيتهما خمتلفة ولنـسع       "وتقول يف موضع آخر     " التناسل
 ".اىل تعليمهما تعليما واحدا لنعرف اما كباقي احليوانات الخيتلفان اال يف أمور تناسلية حمصورة

الرجل واملرأة والكاتبة تؤكد هذا املعىن على مـدار كتاـا           ومن مث فالتربية هي االساس لالختالفات اتمعية بني         
مؤكدة ان التركيز على تلقني الفتيات علوم التطريز واحلياكة وتدبري املرتل، هو تعليم ناقص حيرم املرأة من حقها يف                   

عرف املرأة التعليم الشامل وهذا القصور التعليمي قائم على معاملتها ككائن خاص ، وهي تنتقد فريد وجدي الذي ي           
فيما ) * املرأة كائن شريف جعل الكثار النوع االنساين اليستطيع اجلل ان يباريها يف ذلك            (يف دائرة املعارف بقوله     

كما تقول ان اختالف املناهج اليت تدرس للفتيـان  . تراه اصرارا من جانب الرجل على اختالق الفروق بني اجلنسني  
بني الزوجني اللذين يصبحان خمتلفان يف املشارب وامليول مع تفوق احـدمها            والفتيات ، تتسبب فيما بعد يف النفور        

علميا  بشكل بارز على االخر، والرجال اذ يصرون على بقاء مناهج تعليم املرأة قاصرة ويرون ان االقتداء بتعلـيم                    
عى بعضهم لالقتـران ـا      النساء يف اوروبا مفسدة اجتماعية ، فهم ذام الذين تبهرهم ثقافة  املرأة االوروبية ويس              

 .معرضا عن املصرية
وحول قضية عمل املرأة فالكاتبة تبدأ من مسلمة بسيطة مؤداها ان املرأة حتتاج لكسب قوا بنفسها الن الواقع دائما          

هل اخذنا على املوت عهـدا      "ما خيتلف عن القول النظري بأن املرأة هلا دائما ما يعوهلا اب فزوج فولد ، وتتساءل                 
غلظ لنا االميان انه الخيتطف روح مسلم اال اذا تزوجت ابنته مث امنا الدهر بعد ذلك فعلمنا انه اليغـدر بفتـاة                    فأ..

 "فتطلق بعد الزواج وتصبح ال عائل هلا أو ميوت الزوج واوالدها صغار حيتاجون اىل من يعوهلم
 .ا ، من منطلق انه يتجاهل الواقع وهي تسخر من ادعاء فريد وجدي بأن هناك بيت مال املسلمني ملن العائل هل

وتقول ردا على فريد وجدي الذي حياج بأن خروج املرأة للعمل يف اوروبا كان سببا يف اخنراطها يف اعمال شـاقة                     
بالقول  ان املرأة املصرية بالفعل تنخرط يف العمل الشاقة اليت قد تنتهك فيها كرامتها ايـضا                  -مثل عامالت املصانع  

سواق او الغساالت يف البيوت ويف معسكرات اجليوش املصرية واالجنليزية او اخلادمات الن الواقع              كالبائعات يف اال  
يفرض عليها ذلك يف حاالت غياب العائل وهي كثرية ، اال اا السبيل هلا اال هذه االعمال الشاقة الـا حمرومـة             

 .ية والتعليم الراقيوممنوعة من مزاولة االعمال الراقية اليت حتتاج اىل اخلربة والدرا
والكاتبة دائما ما تتجه اىل عقد املقارنات بني حال املرأة الريفية البسيطة وحال املرأة يف املدينة ، لتربز أن املـرأة يف                      
الريف خترج اىل العمل ، والترتدي احلجاب املعروف يف املدن ، ومع ذلك فال أحد يرفض عملها والأحد يتـهمها                    

جال هناك يعلمون ان للنساء اعماال يقمن ا خارج املنازل اما املدنيون فيتومهون اال عمـل   وذلك ألن الر  "بالسفور  



للمرأة خارج مرتهلا فإذا رأوها يف الطريق اعتقدوا اا خرجت للعب وساعدهم تربجهـا علـى ذلـك االعتقـاد                    
 " .فيتحككون ا ، فالعمل وسيلة لقمع الفساد ال الكثاره

فلست اسـتطيع ان  " اقرت يف البداية اا لن تتصد ملشكلة احلجاب والسفور الا ملتبسة           رغم ان الكاتبة  : ملحوظة
كما ال امسـي بعـض      ......امسي الفالحة سافرة الا ال تلبس ذلك النقاب الشفاف املعروف عننا حنن املدنيات،              

 .."فت انظار املارةاملدنيات حمتجبات مع ان يكثرن اخلروج مبترجات وعليهن من الزينة واحللي ما يل
ان "اال ان تعريف احلجاب لديها هو امر ضروري الداراك منظومتها الفكرية بصدد قضية املرأة ، فهي تعرفه بأنـه                    

تبتعد النساء عن الرجال ما دام ليس هناك دع قهري اىل االختالط م او اخلروج امامهم فاذا اضطرت النـساء اىل                  
شيتهن ما يكفي هلدم مطامع الرجال وابعادهم عنهن وال يكـون ذلـك يف    اخلروج خلرجن ويف زيهن وملبسهن وم     

 ".النساء اال بتعليمهن التعليم الراقي الذي يشعرن معه مبكانتهن احلقيقية فيترفعن عن تلك السفاسف البسيطة
          تمعي بامهية  ويربز لنا هذا التعريف كيف جعلت الكاتبة من تعليم املرأة ، كما جعلت آنفا من عملها واالعتراف ا

 .هذا العمل ، درءا للفساد يف اتمع

 


