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 Abstract: 

The Ottoman Empire lived through a period of weakness and 

disintegration after the wars of the Russian state and 

the Balkans, and the military and political weakness that afflicted 

it as a result of its weak economic and social capabilities   The,

last period of the nineteenth century after the organizations 

era (1839 - 1861 AD) is considered insufficient in reforming the 

state in all areas. A new stage in the history of the Ottoman 

Empire began, which is the era of Westernization, the introduction 

of European ideas and the attacking of extremist ideas in 

religion, And the Ottoman woman had a clear role at that stage in 

the history of the Ottoman Empire. 
The period of Sultan Abdul Hamid II (1876 - 1908 AD) 

is considered the period of the introduction of European ideas, 

the demand for the emancipation of women, the lifting of the 

veil, and the imposition of modern education according to 

new foundations, after it was through the madrassas. 
Women appeared who had an effective role in the Ottoman 

Empire, and they left a clear imprint of the era of enlightenment 

in the state, and the federations had an effective role in spreading 

the associations and cultural clubs to enter Western ideas at the 

time. 
The importance of the research stems from the fact that 

it represents an important stage in the history of the 

Ottoman Empire in general, and women and their intellectual role 

in particular. 
The most important books used in the research are Nadia Yassin 

Abd [The Federalists], Mary Miles Patrick [Sultans sons 

of Othman], Magda Makhlouf [The Harem in the Ottoman 

Era], MA thesis, Arab and foreign books, magazines... etc. 
The research is divided into: an introduction, four sections, and a 

conclusion: 
•The first topic: the beginnings of modernization of the Ottoman 

woman. 
•The second topic: social life in the Sultani Palace. 
•The third topic: Damascene women in Ottoman thought. 
•The fourth topic: Iraqi women in Ottoman thought. 
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 املرأة يف الفكر العثماين
 

 2نوال زغري عذاب 
 

 :امللخص
والضعف  ،والبلقان  ،إنَّ الدولة العثمانية عاشت فرتة الضعف واالحنالل بعد حروب الدولة الروسية

وتعترب الفرتة األخرية  ،واالجتماعية العسكري والسياسي الذي انتاهبا نتيجة ضعف امكانياهتا االقتصادية 
غري كافية يف إصالح الدولة يف كافة  (م1861   – 1839) من القرن التاسع عشر بعد عهد التنظيمات

التغريب ودخول األفكار األوروبية  العثمانية وهو عصر وبدأت مرحلة جديدة يف اتريخ الدولة  ،اجملالت
وكان للمرأة العثمانية دوٌر واضح يف تلك املرحلة من اتريخ الدولة  ومهامجة األفكار املتشددة يف الد ِّين 

  .العثمانية
األوروبية واملطالبة  فرتة دخول األفكار  (م1908 – 1876) وتعترب فرتة السلطان عبد احلميد الثاين

بعدما كان عن طريق  ،األسس اجلديدة احلجاب والنقاب وفرض التعليم احلديث وفق بتحرير املرأة ورفع 
  .الكتاتيب

 ،لعصر التنوير يف الدولة وقد ظهر نساء كان هلنَّ الدور الفعَّال يف الدولة العثمانية وقد تركن بصمة واضحة 
  .ول األفكار الغربية آنذاكلدخ وكان لالحتاديني الدور الفعَّال يف نشر اجلمعيات والنوادي الثقافية 

ودورها الفكري  واملرأة  ،أتيت أمهية البحث كونُه ميثل مرحلة مهمة من اتريخ الدولة العثمانية بصورة عامة
  .بصورة خاصة

ابتريك ]سالطني  اديون،، ماري مايل  االحتالبحث، كتاب اندية ايسني عبد ] أهم الكتب املستخدمة يف
. .ماجستري وكتب عربية وأجنبية وجمالت ورسالة  ،،]احلرمي يف العصر العثماينبين عثمان،، ماجدة خملوف 

  .إخل
َم البحث   :وخامتة ،وأربعة مباحث ،مقدمةإىل  ُقس ِّ

  .بداايت التحديث للمرأة العثمانية :املبحث األول •
  .احلياة االجتماعية يف القصر السلطاين :املبحث الثاين •
  .لدمشقية يف الفكر العثمايناملرأة ا :املبحث الثالث •
  .املرأة العراقية يف الفكر العثماين :املبحث الرابع •

 .اتريخ ،عثماين ،فكر ،مرأة الكلمات املفتاحية:
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 املبحث األول: بداايت التحديث للمرأة العثمانية

احملاور املهمة والرئيسية اليت شغلت  العثمانية من الدولة إليها  أصبحت مسألة حترير املرأة بعد عملية التغريب اليت خضعت
كانت جتابه احلياة  اليت  األمورأسوء  ال واج التقليدي وعدم السماح للمرأة ابالختيار الصحيح كان من قضااي  :أوالا  املفكرين ومنها

 - 1700) ولة العثمانية)كواترت، الد .احلديث بعيداا عن الكتاتيب األسرية وكان ذلك نتيجة عدم تعليم الفتاة على أسس التعليم 
  (272، صفحة 2004، (1922

وكان ذلك يف كافة  ،واقع الدولة العثمانية طال التغيري واقع املرأة الشـرقية وخصوصاا املرأة العثمانية مثلما طاهلا تراجع 
أو  رت املرأة مدعيةوكان ذلك واضحاا يف سجل احملاكم يف الدن التجارية حيث حضـ  ،جوانب احلياة من اقتصاد واجتماع وفكر

)أوغلي،  .التغيري يف القانون اجلديد للدولة العثمانية واحملاكم املدنية اليت طالبت حبقوق املرأة وفق  ،مدعى عليها يف قضااي االقتصاد 
  (533صفحة 

 لحوظاا منذ عهد التنظيماتإذ شهد توسعاا م  ،ويبقى التعليم هو األهم يف واقع املرأة يف الدولة العثمانية واألكثر أتثرياا عليها
ٍن السادسة واحلادية عشـر وبدأت هنالك مدراس لكال  ،م1856 وأل مت    ،اجلنسني دون متيي  وجعل التعليم إل امياا للبنات يف سِّ

  (534صفحة  )أوغلي،  .كل مدينة بفتح مدارس ابتدائية على أن يتكون واحدة منها للبنات
وثالمثئة وستة  ،للبنات مقابل اثنتا عشـر للبنني إسطنبول وحدها سبعة عشـرة مدرسة  كان يف  ،ومع بداايت القرن العشـرين

خاصة للبنات عام  ومت افتتاح أول مدرسة صنايع  ،فتح املارس الرشيدية للبنات واملدارس املهنية ومت  ،وعشـرون مدرسة خمتلطة
لفة مثل احلياكة اليدوية وامليكانيكية وصناعة السجاد خمت م لتوفري أيدي عاملة نسائية ورك ت على تدريبهن على مهن 1869

)اندية، اإلحتاديون دراسة اترخيية يف جذورهم االجتماعية وطروحاهتم الفكرية أواخر القرن  .وبكافة األعمار والطبخ وصنع احللوى 
  (332، صفحة 2006، (أطروحة دكتوراه) م1908عشر  التاسع 

 ،ت ايد عددها ابرتفاع عدد املتعلمات من النساء املرأة نفسها من خالل صحف نسوية واملطالبة األقوى جاءت على لسان 
نَّا افتتاحية بصحيفة نسوية " فكتبت السيدة عارفة منيف  بقوهلم منتلك شعور طويلة  حنن جمموعة من البشـر سخر واسته أ الرجال مِّ

ل تقدمنا بثبات يف وإمنا من خال ،النساء على الرجالأو  على النساء ال بتفضيل الرجال  ،سنثبت عكس هذا الكالم ،بال عقل
  (2013)اندية، املرأة واحلداثة يف الفكر العثماين أواخر القرن التاسع عشر حىت بداية احلرب العاملية األوىل،    ."ميدان احلياة

إذ كانت حبيسة  ،املرأة العثمانية واالحنالل يف حياة وكان للصحافة النسوية الدور البارز واملؤثر يف جتسيد مواطن الضعف 
املثقفة يف الدولة  اليت شغلت النخبة  األموروقد شكل حترير املرأة أحد أبرز  ،مع الرجال إال احملارم البيت وال حيق هلا االختالط 

الدول األوروبية من  املرأة يف الدولة العثمانية مع نضريهتا يف ويف هذا الصدد برز أمحد مدحت الذي قارن بني واقع  ،العثمانية
وأكد على  ،مساوية حلقوق الرجل وقد كرر يف كتاابتهِّ معاانة املرأة وتعاستها نتيجة عدم امتالكهن حقوقاا  ،واحلرايت منطلق احلقوق 

وأن  ،عبيدأو  وهذا ال يكون إال بعد أن نتوقف عن معاملة النساء كسلع ،االحنطاط قيام كل شخص بواجبهِّ إلنقاذ املرأة من 
   صبحن أحراراا يف تقرير مصريهن.ي 

إىل  ويف مقالة يعود اترخيا ،تدين واقع املرأة أساساا يف أو  وكان هناك كتاابٍت كثرية انتقدت العادات والتقاليد بوصفها سبباا 
الع ل بني  ة وأكدن من خالهلا عن تذمرهن من حال ،هامجن قضية التميي  بني الرجال والنساء م وقَّعتها ثالث سيدات 1868عام 

القذرة والال صحية اليت كانت ختصص هلن يف وسائل  وشكون من األماكن  ،اجلنسني يف املطاعم واملراكب والقطارات واملسارح
ممارسة هذهِّ  إىل  وإنَّ االدعاء ،ألهنن نساء على الرغم من أن األجور املفروضة هي لكال اجلنسني املواصالت العامة ال لشـيء إال 

السري عرب األزقة والشوارع الضيقة املظلمة دون السري يف  هو حمض رايء يف بلٍد جُترب املرأة يف  ،ي لصيانة شرف املرأةالعادات ه
تتعرض لُه املرأة خلف  وشرحت مقالة أخرى مدى اجلور والظلم الذي  ،كي ال يراها الرجال  ،ابملصابيح الطرقات العامة املنارة 
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واألسرة حىت يف بعض األحيان تتخلى عن تفكريها وتعيش منط وتفكري  األعباء إلجناح ال واج األبواب املؤصدة ومدى حتملها 
 (Niyazi, 1964, pp. 283-284)  .تنجح حياهتا األسرية كي   ،زوجها

املرأة تظهر على الدولة العثمانية فأصبحت  يف هناية القرن الثامن عشـر وبداية القرن التاسع عشـر بدأت مظاهر التغريب 
أمالكها  وأصبحت اتجرة وتدير  ،الغربية وكان هلا حق البيع والشـراء واملرياث وحق التملك الرتكية أكثر حرية من املرأة يف الدولة 

% 75وإنَّ  ،وفتحت املدارس واملعاهد اخلاصة ابلبنات  ،وبدأت تغري يف طريقة امللبس وبدأت تظهر يف األماكن العامة ،بنفسها
وانتشـر التعليم املهين مثل حياكة   ،وظهرت نساء شاعرات وعاملات وحافظات للقرآن ،ابلدراسة بعد االبتدائية ستمرت من النساء ا

م ومدة الدراسة ثالث سنوات ولكن بعد أتسيس 1843أنشأت مدرسة هلن يف عام  إذا  (،القابالت) التوليد ،الطبابة ،السجاد
املدارس من مجيع الطوائف الدينية داخل الدولة  م بدأ االقبال على تلك 1869ف لعام املدارس الرشيدية بعد صدور نظام املعار  

  (240، صفحة 2013)فاضل،  .العثمانية
وظهور املرأة اجلديدة اليت بدأت تتعلم اللغات  وبرزت مسألة أخرى هي قضية بروز اجتاهات التغريب يف اجملتمع اإلسالمي 

تنادي  النخبة اإلصالحية يف أواخر الدولة العثمانية وخصوصاا بعد أتسيس اجلمعيات اليت  وكان بدافع وتشجيع من  ،األجنبية
م 1892بوفد من النساء السائحات من أورواب عام  ابنة جودت ابشا انظر العدلية عند لقاءها  (علية هامن) بتحرير املرأة ومنهن

 برتمجة هذهِّ احملاورات إذ قامت علية هامن  ،واملعارف والفنون املختلفةابلتداول معهن يف أمور العلوم  وقامت  ،عند زايرهتن إلسطنبول
  (6)فاطمة، صفحة  .والفارسية ،والرتكية ،اللغة العربيةإىل 

القرن العشـرين عدداا من املذكرات والرسائل  وقد كتبنا الكثري من نساء الدولة العثمانية منتصف القرن التاسع عشـر وبداية 
 ،حياهتا وهي ابنة السلطان عبد اجمليد اليت كتبت سرية  (رُفيعة سلطان) مثل رسالة األمرية رسائل األمريات  الشخصية وخصوصاا 

بعض النساء قد حفظن سجالت القضااي القانونية  ونالحظ  (عائشة عثمان أوغلو) وتبعتها ابنة السلطان عبد احلميد الثاين
  (241، صفحة 1991)عفيفي،  .لنسوة وجرد القوائم التجاريةحبوزة هؤالء ا واملعامالت التجارية اليت كانت 

، وكذلك ما اندت بهِّ التيارات  إنَّ قضية حرية املرأة وهنضتها ارتبطت بعالقة اإلسالم ابلغرب يف الفكر الغريب احلديث 
والعكس هو  ،وأتثرياتهِّ على العامل اإلسالميإجنازات املرأة يف الغرب  الليربالية يف أورواب وانعكاساهتا على حترير املرأة واالستفادة من 

مقيدة إبرادة  حيث ما ت ال املرأة الفرنسية  ،أعطى للمرأة حقوقاا مل تكن أصالا موجودة يف بلدان الغرب إذ إنَّ اإلسالم  ،الصحيح
د الكتاب واملستشـرقون تشويه أرا ،واحلنان والتكرمي املالية والقضائية خبالف اإلسالم الذي خص املرأة ابلعطف  األمورزوجها يف 

كتاب متحاملني أو   معظم ما كتب عن احلرمي والنساء يف تلك الفرتة مأخوذ من رحالة غربيني حياة احلرمي يف الدولة العثمانية ألنَّ 
  (188، صفحة 1993)البن يل،  .على الدولة العثمانية إلظهار املرأة العثمانية ابلكسولة واملظلومة 

واجلرائد ولعبت النساء غري املسلمات دوراا كبرياا يف  النساء العثمانيات مع انتشار اجملالت إىل  فكار األوروبيةبدأ تسـرب األ
جذبت النساء  حمالت األزايء احلديثة اليت كانت تبيع املالبس احلديثة ذات الطراز األورويب واليت  نشـر الصالوانت األدبية وغري يف 

وكان حيرتم املرأة ولكن كان يفضل مكوثها يف البيت وتربية  السلطان عبد احلميد ضد تعليم املرأة  ومل يكن ،العثمانيات إليها
  (101، صفحة 1993)البن يل،  .رأي يف شؤون الدولة لكنه يعامل املرأة معاملة كرمية ومل يكن للمرأة  ،األجيال
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 املبحث الثاين: احلياة االجتماعية يف القصر السلطاين

عن اجملتمع اإلسالمي الذي كانت املرأة العثمانية  نتحدث عن املرأة العثمانية يف اجملتمع العثماين فإننا ابلتأكيد نتكلم عندما 
وتعليمها  مثل نقاب املرأة وعدم اختالطها مع الرجال  ،السائدة واملوروثة من الد ِّين اإلسالمي ختضع لُه حبكم العادات والتقاليد 

  (46، صفحة 1991)الصافور،  .اليسري مبا يالئم تلك الفرتة
وكذلك خروج  ،الدارس ومنع شراء اجلواري وفتح  (م1839) لكن هذهِّ العادات قد تغريت بعد جميء عصـر التنظيمات

ت نظرة العامل للمرأة الرتكية املسلمة األموركل هذهِّ   ،التاسع عشـر املرأة للحياة العامة بعد هناية القرن  املرأة يف  حيث أنَّ  ،قد غريَّ
الوالايت التابعة للدولة العثمانية مبا خيضع للعادات والتقاليد  استانبول تعيش مثلها مثل املرأة داخل اجملتمع اإلسالمي يف مجيع 

  (18)ماري، صفحة  .الديين واألعراف ذات الطابع 
وإمنا هناك  (احلرملك السلطاين) وال يعين بذلك  ،على النساء (احلرمي) ت من عادات اجملتمع العثماين أن يطلق لفظةوكان

يرين سوى  وللحرمي كانت خصوصية وكان هلنَّ أسباب الراحة واللهو ضمن الدائرة املشـروعة وال   ،لكل شخص حرمي يف بيتهِّ 
  (19)ماري، صفحة  .أزواجهن وحمارمهن

ن ال واج يف اجملتمع العثماين ابلنسبة للنساء بني  لقد فإنَّ زواج املراهقة  ،أواخر القرن التاسع عشـر يف  (20 – 19) كان سِّ
  (33، صفحة 1982)ليلى،  .ذلك الوقت مل يكن معتاداا عليهِّ يف العاصمة يف 

الدولة العثمانية يف ذلك الوقت بسبب   لقد كان هذا التأخري يف ال واج بسبب الصعوابت االقتصادية اليت كانت متر هبا
املرأة يف عام  وكذلك بدأ انتشار التعليم الذي فتح آفاق التنوير لدى  ،والبلقان وغريها ،وتوران  ،احلروب املستمرة مع روسيا القيصـرية

  (245، صفحة 2003)فاروقي،  .م1908
ظل الظروف املتشددة للدولة العثمانية  حياةا قاسية يف لقد واجهت املرأة العثمانية بصـرف النظر عن انتمائها الديين 

حياة املرأة العثمانية يف القصور فإنَّ حياهتا ختتلف عن املرأة العادية يف سائر أرجاء  وإذا قاران  ،ونضاهلا األخري للتحرير واملساواة
وقد أخذت تلك العادات  ،أتسيس الدولة العثمانية وكوهنا عادات وأعرافاا تتماشى مع حياة قصور السالطني منذ  ،الدولة العثمانية 

  (246، صفحة 2003)فاروقي،    .من قصور أتراك السالجقة
يف إطار إدارة تسري وفق نظام  (العصبية ) إنَّ حياة النساء يف القصـر أصبحت حمكوم عليها ابلبقاء حتت أتثري ضغوط

القانونية  إذ مل تكن تسري عليهم القواعد  ،اإلصالح اليت بدأت تلوح يف أفق الدولة العثمانية وبني أتثري حركات  ،دميقراطي ظاهرهُ 
الضـروري مواكبة التطور االجتماعي والفكر احلُر لدى  وهلذا أصبح من  ،ومن الضـروري السري مبوجبها ،اليت ُُيرَب عليها الشعب

املرأة حجمها  أن أتخذ إىل  أدى ذلك ،مع دخول الدولة العثمانية سلسلة من احلروب مع الروسو  العثمانيني حتت أتثري الد ِّين 
 ,(Lestie, 1993  .داخل اجملتمع سائر حنو التحرر والتطور فقد ابت واضحاا إنَّ هناك وضع جديد للمرأة  ،اجلديد يف اجملتمع

p. 615) 
 وخصوصاا يف فرتة السلطان عبد احلميد الثاين  ،ون السياسية للُحكممل تكن املرأة داخل القصـر السلطاين تتدخل ابلشؤ 

ابألعمال  واقـتصر ظهور املرأة يف هذهِّ الفرتة ابلقيام  ،القرنني السادس عشـر والسابع عشـر كما هو احلال يف   (م1908 – 1876)
شفيات واملساجد وفتح املدارس واإلنفاق على على بناء املست والعمل  (أوقاف املسلمني) اخلريية وما تبعها من توقيف األمالك

معرتك احلياة داخل اجملتمع  ومن هنا بدأت املرأة العثمانية تدخل  ،القرآن ومساعدة الفقراء واألرامل واليتامى محالت حتفيظ 
  (356، صفحة 1989)إمساعيل،  .العثماين
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إذ يوجد داخل احلرم السلطاين جمموعة من   ،من احلريةلقد كان النساء يف عصـر السلطان عبد احلميد الثاين يتمتعن بنوع 
أصبح  وبذلك  ،من خالل تدريبهنَّ على اآلالت املوسيقية الغربية ،اهتمام خاص هبنَّ  العازفات على اآلالت املختلفة وكان هلم 

انت تعطى هلنَّ دروس يف وك ،والصاالت األدبية وقد مشل ذلك ظهورهن يف احلفالت  ،متنفَّس هلن ابالتصال ابلعامل اخلارجي
ابجلمعيات اخلريية من  وهكذا بدأت نساء اأُلَسر العثمانية من األمريات ابلظهور داخل اجملتمع الراقي   ،املوسيقى العثمانية واألوروبية

  (357، صفحة 1989)إمساعيل،  .عشـر وبداية القرن العشرين خالل االنفاق على مؤسسات دينية خالل القرنني التاسع 
أن تتمتع بسلطة كبرية وأن تتبوَّأ  (شيخ الطريقة ) فقد كانت ل وجة الدرويش ،وكان للمرأة العثمانية دوراا يف حياة الدراويش

والضيوف من  الشخصية بني أعيان استانبول ميكن أن تتقلَّد بعض املسؤولية فيما خيص الن الء  فمثل تلك  ،مكاانا اجتماعياا ذا نفوذ
أما بقية النساء  (،أم الدراويش) ويُطلق عليها اسم ،وغري ذلك تقدمي الطعام هلم واالهتمام بشؤوهنم مثل ملبسهم ومكان مسكنهم 

، صفحة 1993)مجال،    .ن مناصب كمديرات للمؤسسات التابعة هلذهِّ التكياتشيوخ الدراويش فقد يرث األخرايت من ُساللة 
67)  

البعض منهنَّ امتلكن العبيد كوهننَّ من النساء  إذ إنَّ  ،واإلماء امتالك العبيد ،لقد كان من حق النساء يف الدولة العثمانية
  (21، صفحة 1998)ماجدة،  .من الذكور األغلب إنَّ مالكي العبيد هم وعلى  ،امليسورات يف الدولة العثمانية

ُشو ِّهت عند بعض املستشـرقني الذين أصالا مل  وقد  ،املرأة املسلمة العثمانية كانت نظرة ضيقة وغري واقعيةإىل  إنَّ النظرة
القرنني  خالل ، عدا بعض النساء املسافرات االانث والكاتبات األوروبيات الاليت عشن  أروقة احلرمي إىل  ُيسَمح هلم ابلدخول

وقد مسَِّح هلنَّ ابلدخول  ،لوسي غارنيت ،جوجوليا الثامن عشـر والتاسع عشـر يف األراضي العثمانية أمثال السيدة ماري مانتا 
  (189، صفحة 1993)البن يل،  .كثب وقد كتنب بصورة واقعية منصفة بعض الشيء ومشاهدة احلرم السلطاين عن 

الثامن عشـر واشتدت على النساء الاليت كنَّ يعشن  رأة املسلمة الرتكية يف بداية منتصف القرن لقد بدأ التغريب يف حياة امل
املرأة منذ عهد التنظيمات  بدأت احملاوالت لتحرير  ،ابحلجاب والبعد عن االختالط واحملافظة على العِّفَّة حياة من التشد د وااللت ام 

  (14، صفحة 1983  ، 15/ العدد )جملة أسرتنا  .اجلمهوري العهدإىل  واستمرت
إذ دافع بعضهم  ،اختالط النساء ابلرجال الشرعية ودافعوا عن  األمورلقد أبعدوا الكثري من الكتب الدينية اليت تتكلم عن 

انتقاد  بدأ و  .الدولة إال بعد أن يبدأ هدم جدار منع االختالط وبناء املقاهي املختلطة ال ميكن أن ترقى  :قائالا  عن احلياة الغربية
)جملة أسرتنا / العدد  .احملاكم ال واج مدنياا عن طريق ومت جعل  ،ال واج اإلسالمي الذي كان موجوداا ومعموالا بهِّ يف الدولة العثمانية

  (15، صفحة 1983، 15
رأة كل وسائلها من أجل عدم عودة امل واستخدمت  ،وقد بذلت احلمالت الصليبية والصهيونية كل ما لديها من قوة

وأكد إنَّ  ،السلطان عبد احلميد قراراا يُعيد احلجاب الشـرعي للمرأة املسلمة الرتكية اإلسالم واحلجاب بعد أن أصدر إىل  املسلمة
املتنو ِّرين يف الدولة العثمانية وإمنا هي مسألة  مسألة اللباس واحلجاب هي ليست مسألة شكلية كما يراها البعض من العلمانيني  

، صفحة 1990)حممد،  .الداخل وحماربة السلطان نفسُه ألنُه واقف ضد األفكار املاسونية هلدم الدين اإلسالمي وتعاليمُه من 
  102)  

 ،إليهِّ املرأة األوروبية يف عصـر النهضة والتنوير ذا أرادت الصهيونية والدول الغربية أن تسري يف اخلط نفسهِّ الذي دفعت وهك
بعد إعالن  طريق زوجات رجال الدولة ودعمهنَّ لسياسة التغريب ومساندة املتنو ِّرين وخصوصاا  وهكذا سقط احلجاب تدرُيياا عن 

  (103، صفحة 1990)حممد،  .م1908سنة  الدستور العثماين
الذمة بشـراء املساكن واألراضي ومجيع مناطق  مسحت الدولة ألهل  ،وبعد سقوط عبد احلميد الثاين بسقوط الدستور

  (81صفحة  ، 2016)النعيمي،  .آنذاك ملداراة مشاعر املسيحيني (أبو أيوب األنصاري) منطقة استانبول عدا منطقة واحدة وهي 
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وميكن أن نعطي حملات عن احلياة  (كمال أمحد مدحت وانمق ) يف هذا اجملال ودافع عن حقوق املرأة وأبرز من كتب
يناسبهن من  كان النساء خيرتن ما   ،جديدأو  العثماين هو املكان اآلمن لتجربة كل ما هو مبتكر االجتماعية كان البيت يف اجملتمع 

وكان األمر ليس املستغرب ولكنه مل يكن قاعدة عامة  ،املن ل أوالا وقبل ارتدائها خارج  الثياب واألزايء الالئقة بعد جتربتها يف املن ل
 ،مؤلفة من ثالث طبقات أو  وثياب (شالوار) النساء يف أوائل القرن التاسع عشـر يرتدين سراويل فضفاضة كان   ،يف بالد الشـرق

حديثة داخل البيت وعند خروجهن من املن ل كن يرتدين فوق مالبسهن  لكن نساء اجملتمع الراقي بدأن شيئاا فشيئاا ابرتداء أزايء 
يف حني أصبح احلجاب  ،ترتديه املرأة االوربية ما يشبه املعطف الذي إىل  تغطي اجلسم أبكمله ومبرور ال من حتولت املالءة مالءة 

 - 1700) )كواترت، الدولة العثمانية .يدم أخذت النساء تنظر بعني التطو ر اجلد1915سنة  وحبلول  ،أكثر شفافية من ذي قبل
  (273، صفحة 2004، (1922  

لكن عِّْلية القوم مل  ،على الصعيد االجتماعي أيضاا كانت العادات والتقاليد الشائعة تقضـي بعدم اختالط الرجال والنساء 
الظاهرة يف  بصحبة زوجاهتم وقد لوحظت هذه  التاسع عشـر بدأ األزواج يتبادلون ال ايرات ففي القرن  ،القاعدة تتقيد دائما هبذهِّ 

اليت مل تكن معهودة يف السابق حيث   األموروهذهِّ من  ،اخرى اماكن إىل  يف ابدئ االمر قبل أن تنتقل ،اسطنبول واملدن الساحلية
  (274، صفحة 2004، (1922 - 1700) )كواترت، الدولة العثمانية .ُيالسن الرجال كانت النساء ال 
بدافع أو  رغبتهن يف اقتباس بعض معامل املدنية إىل  ارتداء األزايء األوربيةإىل  إقبال بعض النساءإىل  بعض الباحثنيويع ي 

يذكر املؤرخ إن شيوع  على سبيل املثال كما  ،ملاذا ؟، لكن هناك صعوبة يف تقبل هذا الرأي ،الغربية احلضارة إىل  الرغبة يف االنتماء
كان إقبال   ،ابلطبع ال ،ابحلضارة اهلندية ؟ العثمانيني كانوا معجبني هل يعين أن  ،لع القرن التاسع عشـراملنسوجات اهلندية مط

لرغبة هؤالء يف تبديل كل ما هو  أحد املعاطف الباريسية مل يكن سوى انعكاس أو  النساء على ارتداء األزايء األوربية البعض من 
، كما طرح التغريب األشد جرأة راديكالية فيما خيص اجملتمع العثماين اذ أرادوا  الطبقي  قدمي والظهور مبظهر عصـري يربز انتماءهن

اخلرافة فيه ورفضوا كل تقاليده وقيمه  وحاربوا انتشار  ،يف كل شيء حىت تفاصيل احلياة اليومية من مأكل ومشـرب وملبس تغريبه 
  )ماري( .ملرأة يف اجملتمع العثماينخصَّت واقع ا البالية وخاصة التقاليد املرفوضة تلك اليت 

واىل اندالع  1889منذ التأسيس من العام  إن العديد من مالمح البنية االجتماعية جلمعية االحتاد والرتقي ظلت مستمرة 
املؤرخ  ابنة  (أمينة سامي هامن) سوى امرأة واحدة هي ،مهيمنون حد التفرد يف اجلمعية فمثالا بقي الرجال  ،1908الثورة يف العام 
ذلك مل ينفِّ أنه حبكم الظروف عينها وكان هلا نشاط  وكان هذا حبكم أتثري قدمي وتقاليد ذلك ال مان واملكان ومع  ،جودت ابشا

السلطات  ها يف املن ل قد أبعد الشبهات وجعل للمن ل حرمة كبرية جعلته يف منأى عن تفتيش  فكان وجود  ،ابرز يف اجلمعية
كما كانت املرأة عنصـراا فعاالا يف ايصال الرسائل   ،الذي استغله االحتاديون إلخفاء واثئقهم وأوراقهم اهلامة احلكومية األمر

اإلحتاديون  إذ إن حركتهم وتنقالهتم قلما كانت جتذب انتباه عيون جواسيس السلطان. )اندية،  ، والتعليمات بني أعضاء اجلمعية
، صفحة 2006، (دكتوراه أطروحة ) م1908وطروحاهتم الفكرية أواخر القرن التاسع عشر  دراسة اترخيية يف جذورهم االجتماعية

142)  
وكـبَّل وأحط من شأهنا من قيم وتقاليد حىت  وكتب أمحد رضا رسالة ألخته استهجن فيها الوضع الذي عاشت فيه املرأة 

 -عام  املئة  -اإلنكلي ية  –هي مناضلة يف احلرب الفرنسية و  (جان دارك) بالده أن يكن مثل وكذلك متىن أمحد رضا لنساء  .الدينية
  (105، صفحة 2005)كروتيه،  (.1453 – 1337)

حيث أصبحت هناك  ،قبل عهد التنظيمات أي  ،عشـر لقد عاشت املرأة حياةا داخل البيت العثماين قبل القرن التاسع
والنساء  وخصوصاا يف بيوت األثرايء وعِّْلـَية القوم وعدم االختالط ابلرجال إال ذوي األرحام   (احلرملك) أجنحة من الدور تدعى

وبعض العوائل أصالا مل تكن بناهتم يعرفن  ،والسرية ،والكتابة وكان التعليم حمدداا حبفظ القرآن  ،والعبيد ابلنسبة للطبقة الثرية واحلاكمة
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فهن يعملن  ،للضـرورة القصوى ة الرتكية حياةا مبهمة ومغلقة ال حيق هلا اخلروج من املن ل إال لقد عاشت املرأ  ،الكتابةأو  القراءة
 .ومل يكن يعرفن التعليم املنظم ،أبعمال اخلياطة واحلياكة والتطري  داخل البيوت األب واألخ وتساعد املرأة زوجها أو  خلدمة ال وج

  (45، صفحة 1991)الصافور،   
دخول عناصر جديدة من النساء إىل  أدى مما  ،آسيا وأورواب وأفريقيا ،العثمانية على قارات ثالث لقد سيطرت الدولة

يستطيع أن  وقسم منهن أصبحن جواري يف قصور السالطني وأصبح الرجل الثري  ،الرتكية الاليت يتمتعن بفوارق كثرية عن املرأة 
 إهنا وجدت على ظهر ابخرة متجهة (سالطني بين عثمان ) يل  يف كتاهباوعلى سبيل املثال تذكر مايل ما ،اثننيأو  يشرتي جارية

ابجللوس على موائد  عن بقية الرجال وال يسمحون هلن  (حرميهم) مينعون نسائهم ،عوائل تركية ابرزة استانبول وعلى متنها إىل 
ية ال اهية والرباقع البيضاء وكن ال يعرفن القراءة ارتدائهن الثياب احلرير  وكان  ،حيث كان حيمل هلن يف الغرف من قبل اخلدم ،الطعام

  )ماري( .بل العِّلم ال يعين شيئاا لل وج بل الذي يهمُه اجلمال واألجسام واهليئة الفاتنة  ،وال الكتابة
سع يف أواخر القرن التا () احلرملك السلطاين  عثمانية حبق النساء وخصوصاا ابلنسبة لنساء  (قوانني) لقد صدرت فرماانت

ابعتبارها احملور  وأعطت حق املرأة  ،الوسطى واعطائهن طابع مغاير لنساء العصور ،القصـر عشـر حلماية حقوق النساء داخل 
القومية بعد بروز األفكار القومية يف أورواب اخلاضعة لسلطة الدولة  الرئيس لبنية العائلة املثالية وأصبحت قضية املرأة من القضااي 

حترير املرأة وبروز تيار إىل  اهلادف دعوات داخل الدولة العثمانية وبتأثري من الدعاة األوروبيني واحلِّس احلضاري  وبدأت  ،العثمانية
  (32، صفحة 1982  )ليلى،  .قوي مؤيد لذلك يعلن انتهاء عصـر احلرمي

جانب إىل  م ابلوقوف1878ب الروسية احلر  شاركت املرأة رجال الدولة وخصوصاا يف حروب الدولة العثمانية املتأخرة مثل 
وجود رجال  عدم أو  عن اسرهن اليت مل تكن قادرة على املشاركة يف احلروب بسبب كرب السن مثل التربع أبمواهلن عوضاا  ،اجليوش

عر وهلا صالون أديب كان ي (م1918   – 1862) وبرزت شاعرات مثل إيفاز بنت عثمان ،داخل األسرة ضم اليت كانت تكتب الشِّ
السلطان عبد احلميد الثاين  هي ابنة أحد أطباء  (م1935 – 1850) وكذلك ليلى ساز ،الدولة العثمانية عدداا من النساء يف 

تلك  ،املسلمات كان هناك النساء غري املسلمات كاألرمنية واليهودية واليواننية النساء إىل  ابإلضافة ،واليت أصبحت روائية مشهورة
، 1998)ماجدة،  .املسكن وامللبس لعوائلهن هن تعيش يف فقر ُمـتقِّع وكن يعملن ستة عشـر ساعة يومياا لتوفري النساء كانت عوائل 

  (22صفحة 
فقد كانت املرأة حبيسة املن ل مبا  ،اإلسالمي فإننا نتحدث عن اجملتمع  ،عندما نتحدث عن املرأة يف الفكر العثماين

،  وعدم اختالطها مع الرجال  ،مثل نقاب املرأة ،الرتكية اليت أخذت من الد ِّين اإلسالمي يتماشى مع العادات والتقاليد واألعراف 
  (67، صفحة 1993)مجال،  .وتعليمها اليسري مبا يالئم تلك الفرتة

ن ال واج يف اجملتمع العثماين راهقة يف أواخر القرن التاسع عشـر فإن زواج امل  (20 – 19) فبالنسبة للنساء ،أما ابلنسبة لسِّ
هبا  وكان هذا التأخري يف ال واج بسبب الصعوابت االقتصادية اليت كانت متر  ،ذلك الوقت مل يكن ُمعتاداا عليهِّ يف العاصمة يف 

كذلك بدأ انتشار التعليم   ،وتوران والبلقان وغريها الدولة العثمانية يف ذلك الوقت بسبب احلروب املستمرة مع روسيا القيصـرية 
  (67، صفحة 1993  )مجال،  .م1908م لإلانث يف عا

وكان ذلك واضحاا  ،عن اختالط النساء ابلرجال بدأت حماوالت متعددة للدفاع عن حترير املرأة وبدافع مؤيدو اإلصالحات 
املرأة  عندما ظهرت كتاابت حتث  (م1908 – 1876) ُحكم السلطان عبد احلميد الثاين يف هناية القرن التاسع عشـر يف فرتة 

املدارس حتت رقابتهِّ الشخصية وقام مبحاربة سفور املرأة  لذلك قام السلطان عبد احلميد بوضع  ،على اخلروج عن التعاليم اإلسالمية
ابلرجال وحضور  واالختالط بعض النساء العثمانيات خبلع النقاب واحلجاب إىل  وهاجم تسـرُّب أخالق الغرب  ،يف الدولة العثمانية

  (100، صفحة 1990)حممد،    .احلفالت الراقصة وكذلك العمل خارج املن ل سافرات
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  (م1908 - 1876) املبحث الثالث: أوضاع املرأة الدمشقية يف الفرتة املدروسة

إال يف  ،ياة خارج املن لوالعمل واملشاركة يف احل بقيت املرأة الدمشقية ضمن أطرها التقليدية بعيدة عن الشأن العام والعِّْلم 
وبعض الفئات  نتيجة تسـرُّب األفكار احلديثة مع اجلاليات األوروبية  ،للمجتمع يف تلك الفرتة بعض احلاالت واليت أخذت تظهر 

 حيث وصف بشري ،اللوايت ملكن العقارات واتجرن هبا وبغريها فضالا عن بنات األعيان واألثرايء  ،الدمشقية املتعاملة مع الغرب
  (39، صفحة 1992  )العظمة،  .منوذج املرأة الدمشقية يف تلك املرحلة أبهنا كانت أُمية كبنات جيلها مجيعاا  العظمة والدتُه وهي 

 كل األحوال وعلى وجوههنَّ املناديل فكنَّ يظهرن غري متربجات يف  ،وقد عاشت النساء يف غاية االحتشام واهلدوء
وقد رأى عبد اجلواد القاايين الذي زار دمشق أواخر  ،املسلماتإىل  يف دمشق نسبةا  يات كنَّ قِّلَّة والنصـران (مسلمات ونصـرانيات)
  (140، صفحة 1981)القاايين،  .الشهوات أنَّ التكشف من أعظم الدواعي املثرية املهي ِّجة لسواكن  ،القرن التاسع عشـر 

فقد الزمت املن ل وأسرهتا  ،االقتصادي خارج مكاهنا  هنوض اجملتمع لعبت املرأة الدمشقية يف تلك املرحلة دوراا سلبياا يف  
وهنَّ على العموم رابت   ،ووصف النساء الدمشقيات جبمال الطلعة وُحسن اهلندام ورقة اللهجة ،األسروي وكانت خُملصة لواقعها 

  (33، صفحة 1992)العظمة،  .بيوت وُمربيات أوالد من الطِّراز الرفيع
كالمهن وحكاايهتن احللوة إىل   النساء واالستماع ؤرخني املعاصرين لتلك املرحلة يف مذكراهتم حبهم جملالسة ويذكر بعض امل

املرأة  لذا اقتصـرت حياة  ،غالباا ما كانت حتول دون اجتماع النساء والرجال يف اجملالس إال أنَّ األعراف  ،صغاراا  عندما كانوا
هي اليت تُعَقد يف احلمامات حيث اللهو والغناء  وكانت أمجل االجتماعات لدى النساء  ،ئهااالجتماع مع النساء من أهلها واقراب

اخلاصة ابملدينة  سوى التن ُّه يف البساتني اجملاورة  ،فال مسارح وال مقاهي ،النساءإليها  أماكن تذهب ومل يكن مثة  ،ومساع املوسيقى
 هر

ُ
، أو من الذين حُيَرم عليها ال واج منُه أصالا ، أو اذا كان قريباا هلا ومل يكن ُيسَمح للرجل أن ُيالس امرأة إال  ،يف فصل الربيع امل

  (146صفحة  ، 2010)سركو،  .رضاعة
مة والشـرع يقضـي إبقا ،واندراا ما تكون املرأة وحيدة  (وأخوات ،بنات ،كنَّة  ،محاة) عاشت املرأة يف من هلا ودارها الدمشقية

املن ل  وهذا كل ما يهم املرأة داخل جدران  ،املن ل وت يني نفسها والعناية ابألوالد والرايحني وكانت أعمال  ،مؤنسة عندها
  (140، صفحة 1981)القاايين،  .الدمشقي

القراءة وقراءة  لتعليم األوالد مبادئ  ; الكتاتيب  ويف تلك الفرتة وجدت أنَّ بعض النساء خرجن للعمل كمعلمات أطفال يف 
  (34، صفحة 1992  )العظمة،  .فقط القرآن الكرمي

الصناعات الشامية أعماالا خاصة بنساء املدينة  فقد ذُكَِّر يف قاموس  ،وعملت املرأة يف مدينة دمشق وريفها أعماالا مهمة
احلقل فضالا عن  وعملت املرأة الريفية أعماالا خمتلفة مع الرجل يف  .النقاشة ،املاشطة ،الرسامة  ،الغسَّالة ،البالنة ،األسطة :مثل

  .)*(  أعمال املن ل من طبٍخ وكنس وإعداد اخلب  وغري ذلك وتربية األوالد 
من ل ومها  ،ألسنةِّ بعض املؤرخني املعاصرين رغم ما ذكر على  ،إنَّ املرأة الدمشقية مارست أعماالا خالل العهد العثماين

لتكثري أمواهلا  ومارست الشـراكة التجارية  ،فقد ابعت واشرتت العقارات واحملال التجارية واملقاهي  ،وعدم قيامها أبعماٍل مهمةاملن ل 
  (134، صفحة 1960)القامسي،  .وعقدت الديون إبمسها

 ،أزايئهنَّ وأزايء الرجال الفرق واضحاا  فقد هجرن بسـرعة ال ي القدمي وبدأ  ،إنَّ التغريات األهم كانت يف أزايء النساء
ومالبس للسهرات  ،ولبست النساء مالبس خاصة داخل الدور ،األوروبية واختلف أكثر من الرجال على استعمال األقمشة 

ُيعلن السـراويل أطول من الساق بنحو نصف  فمالبس الدور هي ثوب بسيط وسروال طويل من جنس الثوب وكنَّ  ،واالحتفاالت 
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( أو زانَّر) حريرية ويت ينَّ بتِّكَّة  ،الفروةأو  ويعقدهنا هناك ابلقيطان ويستعملن فوق الثوب املضـربية ايدة حتت الركبة ذراع ويثنني ال  
  (13، صفحة 1951)البارودي،  .بشال خفيف
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 املبحث الرابع: الواقع االجتماعي للمرأة العراقية يف احلكم العثماين

الكتاتيب اليت كانت ختلو من البنات ابستثناء بنات  اقتصـرت اجلوانب الرتبوية يف العراق على تعليم القراءة والكتابة يف  لقد
مدرسة الراهبات  ومن هذهِّ اإلرساليات التبشريية  ،املنتشـرة يف العراق آنذاك عرب اإلرساليات التبشريية األقليات املسيحية واليهودية 

م واليت كانت ُتدر ِّس اللغة الفرنسية واالجنلي ية والعربية 1878  دائية اليت أتسست من قبل الراهبات الفرنسيات عام الفرنسية االبت
والثاين يف الكرادة  ،الباب اجلنويب األوىل يف منطقة  ،وكان هلا فروع متعددة اثنان منها يف بغداد ،الفرنسية املسيحية على وفق املناهج 

  (50، صفحة 1959)اهلاليل،    .ن فرعيها يف البصـرة واملوصلفضالا ع ،الشـرقية
ختلو من النساء حبكم تقاليد اجملتمع وروح  وإذا استثنينا هذهِّ اإلرساليات التبشريية فإنَّ الساحة التعليمية يف العراق تكاد 

بة   األمورا من البيت لطلب العِّلم من واليت كانت ترى تعليم الفتاة وخروجه ،العثمانية البداوة والتخلف املوروث يف الدولة  املوجِّ
  (136، صفحة 1990)النصريي،  .لفسادها واحنالل ُخلقها

تعليم املرأة وحريتها إىل  يف ذلك الوقت والداعية فضالا عن رفض الطبقة املثقفة والعامة يف العراق للتيارات السائدة والرائجة 
رافع الطهطاوي  واليت مثلتها طروحات رفاعه  ،النهضة الفكرية والثقافية يف مصـر وسورية أثناء حركة واليت شهدهتا الساحة العربية يف 

رتسخة  واليت رأي الكثري من مثقفي  ،م1898م وقاسم أمني عام 1873عام 
ُ
العراق أبهنا دعوة لالحنالل ونبذ للقيم االجتماعية امل

اإلصابة يف منع النساء  ) م يف مؤلفهِّ 1897دي أيب الثناء اآللوسي عام ذلك ما قدمُه الشيخ والفقيه البغدا ومثال على  ،واملوروثة
لساحقة من طبقات االانث وموقفاا متشدداا يتفق مع ميول األكثرية ا والذي كان رداا صارخاا يف وقتهِّ ضد ُدعاة تعليم  (من الكتابة

  (196، صفحة 1981. )ابمسة،   املتجمع العراقي
واليت  ،املنبعثة من عصـر النهضة الفرنسية ت الوافدة من بالد الشام ومصـر بدأت األفكار ومع انتشار الصحافة واجملال

أمني  إىل ضرورة النهوض بواقع املرأة املتخلف وبقلم العديد من الكتاب أمههم قاسم  محلت بني ثناايها مضامني ألفكار تدعوا 
وكذلك الشاعر العراقي مجيل  ،الشدايق يف صحيفة اجلوانب  وكذلك أمحد فارس ،املرأة صاحب دعوة السفور ورفع احلجاب عن

مُسيت مبدرسة اانث رشيدية  ساهم جبهودهِّ احلثيثة يف فتح مدرسة للبنات ومبساعدة الوايل انمق ابشا واليت  صدقي ال هاوي الذي 
 ،احلساب ،ج مشلت القرآن الكرميوبعدد من املناه ،مبرحلتني ابتدائية ومتوسطة م 1899مكتيب وافتتِّحت هذهِّ املدرسة يف عام 

وجملس التدريس مؤلف من السيدة أمينة شكورة   (،طالبة 95) وكان عدد الطالبات يف هذهِّ املدرسة ،التاريخ العثماين ،اجلغرافية 
ا  (املديرة) خامن املعلمة األوىل   (148)الورد، صفحة  .فضالا عن جمموعة من املعلمات يعاوهنَّ

منها  ،املسيحيني إبنشاء عدٍد من املدارس ابدرت الطوائف غري املسلمة يف العراق من  ،هذهِّ املدرسةوعلى غرار انشاء 
،  ومدرسة اانث األرض  ،ومدرسة االانث الربوتستانت ،مدرسة االانث الالتينية لأليتام مدرسة االانث الالتينية األوىل والثانية 

مدرسة واحدة يف لواء البصـرة ومل تشهد اقباالا لقلةِّ  تفتح احلكومة العثمانية سوى بينما مل  ،ومدارس اللواء املسيحية يف املوصل
  (11  ، صفحة 1972)الوردي،  .مستل ماهتا

حرية املرأة وتعليمها إىل  برز جمموعة من الداعني م 1908وبعد قيام مجعية االحتاد والرتقي على إثر االنقالب العثماين عام 
إىل انشاء العديد من  فبادرت احلكومة  ،معروف عبد الغين الرصايف وحسني الرحَّال وعوين بكر صدقي عروف مثل الشاعر العراقي امل

حيث كان أعضاء مجعية  ،اللحاق بركب احلضارة الغربيةإىل  اإلصالحية الرامية وبسبب الضغط من االحتاديني وسياستهم  ،الدارس
اإلصالحات يف الشـرق األوسط واليت ستصحب  ضرورة حترير املرأة ألهنا متثل بداية  االحتاد والرتقي يؤمنون امياانا راسخاا بوجوب 

  (182صفحة  ، 1985)احلمداين،  .اإلصالحات األخرى
ثالثة مدارس إىل  العايل يف إسطنبول إضافة م وأبمر من الباب 1913لذلك مت افتتاح مدرسة االحتاد والرتقي لإلانث عام 

التدريس  وقد استمرت هذهِّ املدارس يف  ،افتتحت مدرسة االانث االسرائيليات ،1911  ويف عام  ،الشيخ يف البارودية وحملة ابب
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وغياب  ،توقف الدراسة يف تلك املدارس بسبب االحتالل حىت بداية االحتالل الربيطاين للعراق وإعالن احلرب العاملية األوىل حيث 
  (1985)أنغرام ،  .ت املوظفني العثمانينيأغلبيتُه من زوجا الكادر التدريـسي الذي كان 

جيل الرائدات من احلركة النسوية مثل السيدة  لقد ارتبط الواقع االجتماعي للمرأة العراقية بظاهرة مهمة حظيت ابهتمام 
السفور  ) وقد كانت ظاهرة ،الرائدات يف الدفاع عن احلقوق املضطهدة للمرأة العراقية العراقية زهرة خضـر واليت كانت من 

مة البارزة اليت ارتبطت مبرحلة سنوات االنتداب ومرحلة  (واحلجاب بشكل أاثر اهتمام الكثريين من  ،أتسيس الدولة العراقية هي السِّ
  (55، صفحة 1958)صبيحة الشيخ،  .العراقي وبشكٍل مل يسبق لُه مثيل قادة الرأي ومثقفي اجملتمع 

مة البارزة حلجاب والطبقة املؤلفة من ا (البوشي) فقد كان وكانت األفكار الداعية  ،املرأة العراقية يف تلك الفرتة لعباءتني السِّ
ُدعاة السفور يف  كانت قد بدأت يف مصـر على يد قاسم أمني)*( كأحد أبرز   ،جانب الرجلإىل  العمل لسفور املرأة ودخوهلا معرتك 

األثر الكبري يف لفت األنظار داخل اجملتمع  (املرأة اجلديدة) و  (املرأة حترير) واملتمثلة بكتايب ،حيث كانت طبيعة كتاابتهِّ  ،مصـر
  (25 - 15، الصفحات 1985)عمارة،  .إعطاء املرأة حقها االجتماعي املتمثل ابلسفور والتعليم املصـري حنو ضرورة 

وكانت أفكار  ،وسفور املرأة العراقيةقاسم أمني  ولقد كان الشاعر العراقي مجيل صدقي ال هاوي من أوائل َمْن أتثر أبفكار 
احلجاب وإشاعة  وإلغاء  ،اللحاق بركب احلضارة احلديثة وتطويع الد ِّين ملالئمة تلك التوجهات الشاعر ال هاوي تتجه حنو ضرورة 

لذا عربَّ يف  ،احلجاب يف نظر ال هاوي رم اا لتخلف املسلمني حيث كان  ،السفور كشـرٍط أساسي لالنضواء يف العملية احلضارية
م يف جملة املقتطف 1907نشـرها عام  ومنها قصيدة شعرية مت  ،وقصائد شعرية تناول فيها قضية احلجاب والسفور جمموعة مقاالت 

  (25 - 20، الصفحات 1985)عمارة،  .املصرية
 

 :اخلامتة

  :من خالل البحث تبنيَّ يل ما يلي
وهذا كان سبباا يف  ،وأفريقيا ،أورواب ،آسيا حيث امتدَّت على ثالث قارات هي  ،أنَّ الدولة العثمانية كانت مرتامية األطراف -

  .النساء اللوايت كنَّ حيملن فوارق كثرية عن النساء العثمانيات اختالط النساء بعناصر جديدة من 
إال األزواج واألخوة  ،وكانت ال ختتلط ابلرجال  (احلرملك) كانت املرأة العثمانية تعيش يف قصور السالطني جبناٍح خاص يدعى -

  .إىل األماكن العامة وال يصطحبها ال وج  ،واآلابء
  .هلا حق البيع والشراء واالسترياد وحق التملك فكان  ،التاسع عشر تغريت أحواهلا بعد هناية القرن الثامن عشـر وبداية القرن

ن ال واج بني - نتيجة  ،يف ال واج يعود ألسباب اقتصادية وكان التأخري  ،املراهقة مسموحاا  ومل يكن زواج (20 – 19) كان سِّ
  .والبلقان ،وتوران ،القيصرية حروب الدولة العثمانية يف روسيا 

  .أُسرهن غري القادرة على املشاركة شاركت النساء مع رجال الدولة يف احلروب العثمانية ابلتربع ابملال عوضاا عن  -
ستشرقني ابجلواري وإهننَّ يعشن ابلتخلف  فقد وصفوهنَّ  ،ولكن كان بغري حقهن ،العثمانيات الكثري كتب عن النساء -

ُ
امل

  .واالستبداد
حيث أسفرت  ،حترير املرأة العثمانية ابلكامل هو عصـر  (م1908 – 1876) كان عهد السلطان العثماين عبد احلميد الثاين -

  .لعمل كافةودخلت ميادين ا ون عت النقاب واحلجاب 
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