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 ميالدي  60و  50هاي در دههاست كه از زنان فعال در جنبش زنان مصر دريه شفيق  :چكيده

سس ؤتوان شفيق را مگرچه نمي. شوري  را آغاز كردي پربراي كسب آزادي سياسي زنان مبارزه

 او. مصر دانست در جنبش زنان مؤثرترين فردبايد  اما  وي را ،دنموجنبش زنان مصر معرفي 

يابي به ه منظور دستمبارزه ب راه اندازد و  در جنبش زنان مصر بهتوانست چالشي جدي و مؤثر

ورد آترين دستبزرگ .ايدگيري نمپيقي و عيني اي حقيتا رسيدن به نتيجه زنان را حقوق سياسي

 يگانهنقد . بود  روز حكومتهايدغدغهيكي از  حقوق سياسي زنان به يلهئشفيق، تبديل مسدريه

و عمل سياسي  كند تا ايدئولوژيما كمك ميا به  نه تنه، المصريهةمرأ  يعني، دريه شفيقكتاب

 ي مصر در هنگام توليد اين متنعهارهاي مرسوم جام هنج، همچنين بلكه، را بشناسيمي آننويسنده

   .وقوف حاصل كنيمها تا از آن، كشدبه تصوير مي را  تاريخي جنبش زنان مصرجريانو

  ، جنبش زنان مصر، مصر المصريهةأمر شفيق، دريه :كليدي هايهواژ
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Recognizing the Political and Mental of Darye Shafiq, 

the energetic member of the Egyptian women movement 

Yasaman Yari
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Abstract: Darye Shafiq was an active member of Egyptian women movement who 

began a great struggle in order to get the political right of Egyptian women during the 

1950’s and1960’s. Although not being the creator of this movement, Darye Shafiq could be 

considered the most influential face in these activities. Intensifying the campaign for 

political rights of Egyptian women so seriously, she could conduct it to get real and 

objective results. 

The most outstanding achievement of Shafiq was that she could make the movement a 

daily matter for the government. A review of her only book that is, Mer’at al-Mesriye not 

only helps us to understand Shafiq’s ideology and political manner, but also demonstrates 

the current conventional of the Egyptian society during the time producing the text and 

historical course of the Egyptian women movement as well. 
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  مقدمه 

به منظور ي وي جسورانهمستمر و هاي ن جنبش زنان است كه تالشدريه شفيق يكي از فعاال

از مصر  حق رأي به زنان ر به اعطاي منج وضعيت سياسي و اجتماعي زنان،ول درايجاد تح

زاتي تمام زندگي مبارنه تنها  اثر دريه شفيق،  المصريه�أمركتاب .  شدسوي حكومت عبدالناصر

د؛ و شو به تفصيل بيان ميهكشد، بلكه آرا و عقايد وي نيز در اين نوشتبه تصوير ميوي را 

تر شناخت بيشنقد و  اما براي .سازدشناخت زندگي سياسي شفيق را تا حدود زيادي ميسر مي

  . دهيمار مورد بررسي قر را و تاريخي آن ي زباني الزم است تا  زمينهكتاب مورد بحث،

    المصريه�مرأايش كتاب  فكري پيديزمينه

 ، كافي نيست كه تنها معناي است كه در گذشته نگاشته شدهي متنيخيبراي فهم معناي تار

ي  و مورد بررسي قرار دهيم، بلكه ضرورت دارد بدانيم نگارندهيريم متن را در نظر گنوشتاري

 الش براي در ت.ست اداشتهچه قصدي از نگاشتن اين متن داده  كاري انجام چهمتن در نوشتن آن

 .كنيم بررسي  آنيدئولوژيكا ا يي زباني زمينه نخست بايد متن را در،پاسخ گفتن به اين پرسش

 سپس  و استسوم شناخت هنجارهاي مرقرار گيرد،آنچه در اين مرحله از تحليل بايد مد نظر 

كند، ييد ميو تأ پذيردمي را ي متن تا چه حد اين هنجارهاه كه نويسندبررسي متن از اين منظر

.دپرداز ميها گرفتن آنو يا حتي ناديدهرد  به و دهد مياخذه قرار ؤمورد مها را يا آن كه آن
1

  

 ي شناخت وضعيت ايدئولوژيك جامعه، المصريه��أمر گام در بررسي كتاب نخستين ،بنابراين

 زن را ناديده حقوق سياسي ، آنارهاي مرسوم شناخت جامعه اي كه هنج؛مردساالر مصري است

در ي مصري  اما جامعه.كند ايستادگي مياهداي اين حق به زنان و به شدت در مقابل گيردمي

ي در بين توده حق زنان و احقاق آن ناآشنا نيست؛ گر چه هنوز اين گفتمان وضوعبا ماين زمان 

ين موضوع  هستند كه به افكرنشده است و تنها طبقات روشنتبديل به گفتماني فراگير مردم 

اعي  حقوق اجتميلهئ اخير ، با مسيسدهي مصر تا پيش از دو جامعه اًمسلماما . كنندتوجه مي

كه بود  ي آشنايي مصريان با تمدن نويثمرهاين چالش فكري، . رو نبوده استهوبو سياسي زن ر

ان اين گفتم.  گسترش مي يافتنكردنيدر غرب پاگرفت و به دست استعمار با سرعتي باور 

اما مطرح گرديد؛  ابتدا توسط شيفتگان تمدن غرب ،و در جامعهي زن و وضعيت اجديد درباره
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 و  مثبت و تأثيرگذار آن بسياري از صاحبان فكر و انديشه را به خود مشغول ساختهايهجنب

 گردد و از سوي گروهي از ايشان مورد مطرحمهمي ي اجتماعي لهئموجب شد به عنوان مس

  .جدي قرار گيردبررسي و نقد 

فرانسه  مردم مصر از آزادي زنان دربراي  ، )م1825- 1754(رتي جبعبدالرحمن نخستين بار

.سخن گفت
1

 به نقش زنان در مبارزه عليه ورود ارتش فرانسه بهرتي در تاريخ خويشجب  

 وبتحول محس ايگونه اما آغازي براي ، اين توجه چندان جدي نبوداگرچه. اسكندريه اشاره كرد

 زن  بحث حقوق،ميالديفكر ليبرال قرن نوزدهم روشن، رفاعه طهطاوي،رتيپس از جب. شدمي

  .ساختي خويش وارد  زمانهبه گفتمان سياسيرا 

 ي براي ادامهمحمد علي پاشا يدر دوره وبود   االزهر دانشگاهي دانش آموختهيرفاعه طهطاو

قرار  تغييرات اجتماعي در غرب تأثيرحتطاوي به شدت تهط. دنموبه فرانسه عزيمت تحصيل 

 وردهاي غرب مديونآ دست،از نظر وي. ي براي موتور بخار شعر سرود كه حتّجاآن، تا گرفت

 وردهاي علمي جديد را اتخاذآ مصر بايد تمام دستاو اعتقاد داشت كه. ث علوم اسالمي بودميرا

.كند
2

وردهاي غربي آترست شناخت دستعليم و تربيت را راه دهاي  روشتحول درطهطاوي  

.دانستمي
3

 به سراغ راه حلي ، وضعيت اجتماعي زن سخن گفت زماني كه از تغيير،اين بنابر

  .پيشنهاد نموداصلي كار  اجتماعي رفت و تحصيل را به عنوان راه

 ضمن آن نوشت و در م1872ل را در سايننالمرشد االمين للبنات و الب  به نام كتابي ،از اين رو

ايشان  جايگاه ي ارتقاموجب و آموزش زنان را اشاره كرد ، مردانپاي زنان هم تحصيلِ حقبه

.بشري دانستي در جامعه 
4

 ،ص باريزلخي تيتخليص االبريز ف ي در كتاب ديگري به ناموطهطا

 در مقام يكي از ، اين انديشمند.د قرار دادكي آموزش و آزادي زن را مورد تأيك بار ديگر

براي برداشتن  ،چنان بر ضرورت آموزش دختران ، تنظيم آموزش در مصر كميسيوناعضاي

 بر يالديم1836 سال درآن كه كمسيون مذكور  تا ،دنمو پافشاري ، آزادي  به سوينخستين گام

 تا ، مدت زيادي طول كشيد،البته. صحه گذاشت دختران در كنار پسران لزوم سوادآموزي

. و اين رؤيا به حقيقت پيوست شدس  دخترانه در مصر تأسيي مدرسهنخستين
5
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 ي روحاني برجسته،دنموشخص ديگري كه موضوع حقوق زنان را در جهان اسالم مطرح 

 ايشانايي  ره،هاي او در مورد زنان ورد بحثآترين ره مهمو ، محمد عبده،م مصر و جهان اسال

ي آن ن در جامعهالشأفكر عظيمتأثير سخنان اين روحاني و روشن. از زندان ظاهرگرايي بود

 تفسير ،عبده با اهميت دادن به عقل انسان و توان درك وي. شدشمرده ميگير روزگار چشم

زنان، مربوط به  در مسائل  روش اجتهادياتخاذ و با ارائه داداي راجع به زن  گرانهروشن

كه  است اسالماين  ، معتقد بودهمحمد عبد. مطرح ساختجهان اسالم  درنويني  هايموضوع

 علت او .ه استيت شناخترسم برابر با مرد به ِ بار زن را به عنوان يك انساننخستينبراي 

 و تحريف نشده حقيقيعدم تبعيت درست از اسالم را در اين دوران ماندگي مسلمانان  عقب

در تمامي حقوق و را ، برابري زن و مرد بار در جهان اسالمنخستينده براي محمد عب. دانستمي

  را،او همچنين براي زنان حقوقي . به رسميت شناخت،ق سرپرستي و رياستايف بجز حوظ

، اعطاي حق طالق به زنان از طريق ، منع حق مطلق طالق براي مردانهمگاني   آموزشمانند

 مطرح -  نازايي زن انندستثناء م جز در موارد ا-  تعدد زوجات در عصر حاضرنع حكومت و م

.ساخت
1

   

، چرا كه واريم كه دخترانمان آموزش ببينندما اميد«:هايش گفت  رانيخناو در يكي از س

 أييدطرح و ت را عقيده اين قرآنه و بسياري از آيات مقدس دخداوند قادر متعال آن را الزم شمر

تا بتوانند وظايف خود را در .  دانسته استبراي زنان و مردان الزمرا موزش  آقرآن . اند كرده

 گناه بزرگي جهالت و يمراهگ دررها كردن دختران. آورندمذهب بجا  نسبت به زندگي و

.»است
2

ِ  نتايج بسياري براي زنان،توسط اين روحاني بزرگ ،ها در مورد زنان  اين بحثگشايش 

 درديگر انديشمندان تشويق موجب  و آوردبه همراه  ،قوق برابر با مردانخواستار كسب ح

 قوانين آن با و انطباق جديد در مورد آزادي زنان اتنظريي  تا با ارائهي اين راه شدادامه

 محمد  شاگرد، قاسم محمد امين متفكر عالي قدر.ثر در اين زمينه بردارندؤمگامي  ،اسالمي

   .آمدبه شمار مياين افراد  ي، از جملهعبده

گر و  پژوهش نخستين) م1908 - 1863(نقاسم محمد امي ،از نظر بسياري از صاحب نظران

قاسم محمد امين . تحصيل كردحقوق ي ر رشتهاو د. شودمحسوب ميادي حقوق زن در مصر من

_____________________________________________________________________ 
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اين وي،  . بودالمصري به نام  كتابيهاآن نخستين كه  تحرير درآورديكتاب به رشتهجمعاً پنج 

 به م1892در سال دوك داركور فرانسوي  .نوشت فرانسوي رداركو دوكبه  پاسخ دررا كتاب 

 نوشت و در آن كتاب از زنان مصري و  كشوراين كتابي در احوال مردم  وسفر كردمصر 

ماندگي  مل عقب را عاآن  داركور به اسالم حمله كرد و.نمود بسيار و انتقاد جويي لمان عيبمس

داركو اي به زبان فرانسه بر كتاب دوك   رديهم1894  سالدرامين   محمد.شمردمردم مصر 

ثابت كند تعاليم مقدس اسالم با تربيت زن منافاتي ندارد و الل استدبا   نمودامين تالش. نوشت

. به دين مبين اسالم مربوط نيستماندگي زنان مسلمان بدبختي و عقب
1

   دومين كتاب امين كه

 به زبان  در ايران نيزاين كتاب . بود�أتحريرالمر كتاب  نگاشته شد، زنان يي مسئلهدرباره

 1900در سال  را نوشت و الجديد�المرأ كتاب  سپسمد امينقاسم مح. ه استترجمه شد فارسي

.دنموتقديم  ، در مبارزه با استعماريان مصر، رهبروللبه سعد زغ  آن رام
2

 قاسم ، به اين ترتيب

شهرت »  زنانيآزاد كننده«و  »پدر جنبش زنان«،  به منادي حقوق زنان در مصرمحمدامين

 او . داشتي زن در جامعهلهئي نسبت به مستفاوترويكردهاي م هاي خود  در كتابوي. يافت

نگريست و اعتقاد چنداني ن ميآنابا نگاهي متعصبانه به مسائل مربوط به  آغازدر حالي كه در 

رو  � المرأ�تحرير در كتاب  ،اما پس از چندي ؛ نداشتآنان تحول در وضعيت نسبت به ايجاد

 �المرأ در كتاب  ، اما در رويكرد سوم خود.د شزنانهان آموزش اخو و به نو انديشي ديني نهاد

 حدي بود كه بعضي اين  بهفاصلهخود فاصله گرفت و اين ي  از مباني اسالمي گذشتهالجديد

ي  كه به فارس الجديد�المرأمحمدامين در كتاب . دانستندكشف حجاب درآمدي براي   راكتاب

 از كسهر« :گويدميچنين  لمان زن مسدر مورد ،منتشر گرديدترجمه و  زن امروزبا عنوان 

بايست   زن مسلمان مي؛است آزادي زن يكي از اصول اسالم داند مي شريعت  اسالم باخبر باشد

 از دوازده قرن ،آئين مقدس اسالم. به خويش ببالد بانوان جهان در مقابل ي موهبتداشتن چنينبا 

خبر بوده است از آن بيبي  كه تا يك قرن و نيم پيش زن غر؛پيش حقوقي براي زن مقرر كرده

.»م باشدحروحقوق ماز اين اي   شايد هنوز هم از پارهو
3

  

در را ليبرال هاي نيسستيمي زن و حقوق او، راه ف هاي خويش درباره قاسم امين در استدالل

 .ستدان  نوع انسان ميي آزادي را الزمهگري،روشناو نيز همچون فيلسوفان عصر  .گرفتپيش 
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ي حق بارهاو در. دكرانسان بودنش دفاع  دليلانساني و بنابراين از حقوق زن به از حقوق امين 

 ترقي انسان و مربي سعادت و پايه اي برايآزادي اساس  «:گويد مي، مسلم زن در داشتن آزادي

 حقوق انسان ترينمهم را  زادي آ،اند  كاميابي را دانستهبه همين سبب آنان كه سرِّ. اوست

همين . ...ردار در انديشه و گفتار و ك استقالل ،ود از آزادي استقالل انسان استقص م.شمارند مي

زن در بازار خريد و فروش امروز . ... تربيت زن قرار گيرد يهپا بايد معناييآزادي با چنين 

ختيار  اانساني كه  بلكه هر،شودمي ولي كنيز تنها انساني نيست كه خريد و فروش ؛شود نمي

.» در حقيقت كنيز و برده خواهد بوديش را نداشته باشد خوگفتار و كردار
1

 جالب ياما نكته 

 راه نجات جامعه را غلبه بر ناداني، ، همانند اسالف خويش،اين است كه وي نيزتوجه 

 بايد آداب و رسومي را بپرورانيم ، معتقد بودمينا. دانستگري ميگستراندن دانش و در روشن

وردهاي آدر آموزش دستپيشرفت جامعه راه تنها آيند و  اجتماعي ميتر به كار منافعكه بيش

.استغرب 
2

 راه ايجاد تغيير در جامعه و احقاق حق زن را ، همچون عبده و طهطاوي، نيزو ا

ا در گفتماني كه اين افراد در پيش ام. دانست مي، به ويژه تعليم و تربيت،در تغييرات اجتماعي

 ناديده نبايد گرفت كه در اين دوران ،البته. ي زن وجود نداشت سخني از حقوق سياس،گرفتند

شت و مردم  براي مرد مصري نيز وجود ندا چندانيكه عصر استعمار مصر بود، حقوق سياسي

اي كه  در جامعهي حقوق سياسي زن، دغدغهبنابراين. كسب استقالل بودند براي مصر در تالش

  .دم به نظر مي آيتدور از واقع  امري،اسير بود استعمار انگليس در بند

نبايد ناديده گرفت كه از همان ابتداي مطرح شدن بحث حقوق اجتماعي زن، گفتماني در 

 سياسي يا اجتماعي و به يهه كه وج گروهي از افرادي:مخالفت با اين بحث نيز شكل گرفت

ي مك ادلهيا به كاين مخالفت . كردندبا اين امر ويژه مذهبي داشتند، شروع به مخالفت 

بحث با  يا  و،وايات شناخته شده بودامل آيات و ر و استنادات آن شگرفتمذهبي صورت مي

تر و اش، وابستگي بيشي استعمار تنها نتيجهكه اين تحفه گونهبدين: ي داشتهمراهاز استعمار 

نها از  نه ت، درخواست حقوق اجتماعي براي زنان،بنابراين .استاز بين رفتن سنت و هويت ملي 

گذاري  ارزشيجنبهاين . گذاري نيز گرديد بلكه در ضمن ارزش، شدسوي انديشمندان مطرح

 آميزمنفي، ستايش  يا ممكن است مثبت، كهدنناماسكينر ظرفيت كنش كالمي ميكساني مانند را 

_____________________________________________________________________ 
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.، مؤيد يا ردكننده باشدانگيزربيا نكوهش
1

  

 يكي از ، محمد طلعت حرب،تخواسن برهاي قاسم امي به انتقاد از نوشتهاز كساني كه 

مصر ي مبارزه براي استقالل در عرصهكه بود  ايهاي شناخته شده)ناسيوناليست( گراملي

 عبد .نيز زير فشار قرار گرفتمصر ف خديو طرامين حتي از قاسم  .داشتفراوان محبوبيت 

 كتابي خيري. قرار دادانتقاد شديد كه امين را مورد بود  ي يكي ديگر از كسان،الحميد خيري

ي قالبوال احمد  محمد. عليه آزادي زن نوشت،الدفع المتين في الرد علي قاسم امينتحت عنوان 

 همچون عبدالحميد ، نيزليسبتحريرالمرئه من ال في الجليس االنيس في التحذير عما كتاب ينويسنده

. امين بودقاسمجدي   از منتقدان،خيري
2

ي مصر ق زنان در جامعه بحث از حقو،گونهبه اين 

ش مطرح ي دريه شفيق رسيد و دريه نيز آن را در كتاب خويچه به زمانهن آ،بنابراين. مطرح شد

اما تفاوت در اين است كه تمام اين انديشمندان و آثار  .شده و رايج بود  مطرحساخت، بحثي

 ي، درباره شفيقندهمان و هيچ يك كردنداز حقوق اجتماعي زن صحبت مي تنها ،نوشتاري ايشان

در متون توليد اگر چه بحث از حقوق سياسي زن  .نپرداخته بودندسياسي زن به بحث  حقوق

 مي توان ،در جنبش زنانِ الن اما در عمل سياسي فعا، ندارديي تاريخشده در مصر تقريباً صبغه

 فعاليتي  را در زمينه حضور پررنگ خويشنخستيني زنان مصر. خواست را مشاهده كرداين 

ي ي همان زمينه ثمره،پيشرفتاين . يت و خدمات اجتماعي نشان دادندعليم و تربي تدر حوزه

  .  كه كساني همچون عبده و طهطاوي در جامعه ايجاد كرده بودنداي بودفكري

  و اقدام وي براي ايجادوران محمد علي پاشا تعليم و تربيت به ديآغاز تحوالت در زمينه

اقدام به تأسيس  م1837 الدر سپاشا  محمدعلي.گردد باز ميي متعددها موزشگاهها و آ دانشكده

  نمودو مقررا .نمود داير ،ي دولتينجامكرد و پنجاه دبستان » ديوان معارف«اي به نام  وزراتخانه

 ، بنابراين.بپذيردرا  صد نوآموز ها  در ساير شهرستان و،كه هر دبستان در قاهره دويست نوآموز

 هاي مصر مشغول به تحصيل ستانها و دبير هزار نوآموز در دبستان نه،پاشاخر عهد محمدعلياواتا 

.دشدن
3

اي براي آموزش  مدرسه ، در كشورتر دانش اروپا بيشترويجبراي همچنين محمدعلي  

هاي طهطاوي  محمدعلي كتاب .بودطهطاوي  يت اين مدرسه با  مدير.ترجمه در قاهره داير كرد

.پرداختها ميي آنتوصيهبه آموزان   عمومي دانشيدهكرد و براي استفا را تحسين مي
4

 تقاضا 
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4  Leila  Ahmed(1992), woman and gender in Islam, New   haven&London:  Yale university press, pp.133-134. 
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   .دگردي مطرح ي مصر در همين زمان در جامعههبراي ايجاد مدارس دختران

  و مدارس خصوصيهاي دخترانه ب خانه اروپايي، مكت)هاي ميسيون( تبليغاتي تدريج مدارس به

 در كنار مدارس  ايجاد مدارس دولتي، و سرانجام؛شديتأسيس م ، حكيمي مانند مدرسه،زنان

.دكررايج  م1870ي  در دههرا  آموزش و تحصيل زنان  ،خصوصي
 1

هايي آموزشگاه كه در اني زن

ت به بسنبهتري  ري جامعه به ايجاد تصوبه  ورودبا ،ديدند آموزش مي مامايي يمانند مدرسه

در  اناين زن خود ،بعد از مدتي. نداري كرد كمك بسين، آنامنديارزش آموزش زنان و توان

  . ندنمودهاي مختلف  در آموزشكده مدرس شروع به آموزش مقام

. اعالم كرد مليآموزش و پرورش را اولويتي  م1923در سال   قانون اساسي مصر،سرانجام

  و،نمود دختران اجباري اعالم ودولت تحصيالت ابتدايي را براي پسران  ،يالديم1925 سال رد

 پس دبيرستاني براي دختران بنياد نهاده شد كه اين دبيرستان هفتاد و پنج سال ،ين بارنخستبراي 

 گروه نخستينشدن با فارغ التحصيل. گرديد ايجاد دبيرستان پسرانه يين مدرسهنخستاز ايجاد 

 به  كه بعدها، را به دانشگاه فؤادنورود آنا ياجازه ان، لطفي السيددختران از اين دبيرست

م اتفاق 1920ي در دههورود زنان به دانشگاه. ، صادر نموديير نام پيدا كرددانشگاه قاهره تغ

.محسوب مي شد آموزش زنان  بزرگ در موردي و اين اقدامافتاد
2

  

 تأثيري ؛ي مصر استن گفتمان جديد بر جامعهاهدي دال بر تأثير ايموارد گفته شده، ش

 به ويژه در ، حقوق اجتماعي زنگونه،بدين . داددريج تغييرتبه مرسوم جامعه راكه هنجارهاي 

  و نه در، زباني جامعهي آنچه كه نه در زمينه. تعليم و تربيت، از سوي جامعه پذيرفته شديحوزه

  محسوببحث از حقوق سياسي زنانجا نگذاشته بود، تأثيري از خويش به،  تاريخي آنيزمينه

شفيق بسيار كم رنگ و دريه اين گفتمان جديد تا زمان ي زبانياما اگرچه صبغه. شدمي

ن جنبش زنان مصر ا آن در عمل سياسي ديگر مبارز اما رد پايي ازرسيد،به نظر مينامحسوس 

  .وجود داشت

 ورود فرهنگ و آداب و ،ريتانيا و سركوب نيروهاي مردميبسربازان شغال مصر توسط ا اب

 و از بين بردن  اعمال فشار براي تغيير هويت مليا ب كه،آغاز شدرسوم غربي به اين كشور

، تسلط كامل بريتانياو ايدئولوژيك ي سياسي ي تسلط جويدر نتيجه. بود اههمرهاي آن  ارزش

نجات يافتن از   تالش مردم مصر برايها،انگليسيد و ظلم و ستم يتسهيل گردبر مصر خارجي 

_____________________________________________________________________ 
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 )ناسيوناليسم(گراييمليجريان  ،لش براي كسب استقالكوش .شدرا موجب  خارجيي  سلطه

 ، هدي شعراوي.مصري را به راه انداخت و خيلي زود زنان مصري نيز به اين جريان پيوستند

 . در مبارزات ضد استعماري شناخته شد بار با شركت فعالنخستينرهبر جنبش زنان مصر، 

اي از مشاركت زنان  نمونه ،م1919  سالانقالب  و دراين مبارزات وي در يگستردههاي  تالش

  . ديهاي زنان را به اثبات رسانشايستگيو  بود سياسيهايفعاليتدر 

گيري ، و دستم1919 در سال مصر  مردميطلبانه استقاللاتمبارز در جريان ،براي مثال

همين حين در . آميز وسيعي در سرتاسر كشور به راه افتاداعتراض تظاهراتغلول،  زسعد

 و مصمم شدند براي گردهم آمدند شعراوي يزنان در خانهم، 1919  سال مارس16 در ،جريان

 ،يدي برنت، همسر سفير انگليسلاي براي   نامه،هدي شعراوي. مقامات انگليسي نامه بنويسند

 زن به سرپرستي هدي شعراوي به طور رسمي نامه را به 350 و بيش از ؛نوشت و امضاء كرد

. ادند رسمي انگليس در مصر تحويل ددفتر
1

  

ليسي براي سركوبي تظاهرات شهر  هواپيماهاي انگهمان سال، مارس 24در روز دوشنبه 

 آوريل در قاهره رخ 10 در ي،تظاهرات بعد. آن شهر را بمباران كردنددر مصر عليا ، » طوسيآ«

 آوريل زنان در مراسم 12در  دو روز بعد،.  زنان زيادي كشته شدند،تظاهراتداد و در اين 

 . شركت جستند، كساني كه در ضمن تظاهرات روزهاي گذشته كشته شده بودنديع جنازهتشيي

چنان مردان   آن،رفتند شهر رژه ميهاي با حجاب اسالمي كه در خيابان، صدها زناندازچشم

ايشان » رياليزمپمرگ بر ام«تأثير قرار داد كه شروع كردند به شعار دادن و فرياد را تحت

تيراندازي  تظاهراتمردم شركت كننده در ي  واكنش نشان دهد و به سو شد كه ارتشموجب

 ،تر جلوگيري از خشونت بيشه منظوركه در اين لحظه هدي شعراوي ب استگفته شده . كند

 فرمانده گارد نظاميان انگليسي با لحن سليس و كامل به زبان خطاب به پيش قدم شد و 

گونه كه به ديگران شليك ام پس چرا همان ستادهاكنون من در برابر تو اي«: انگليسي گفت

م، ما تسلط شما را اكني؟ من آزادي كشورمان را خواهان كني به سوي من هم تيراندازي نمي مي

. توقف تيراندازي شد موجبآن سخنانكه ؛ »هرگز! پذيريمنمي
2

   

 زن حقوق سياسي گرچه صحبت از ،دهد نشان مي،آنچه در شرح اين مبارزات آورده شد

_____________________________________________________________________ 
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 ،ر سرنوشت كشور خويش ندارند مردان نيز سهم چنداني دغال شده است واي كه اشدر جامعه

در قالب مبارزات ضد استعماري، از سياسي زن مصري  فعاليت اما يني است،بي دور از واقعامر

  .يي پيدا كرده بود جامعه با تأثيرات مثبت آن آشنااز شده و جنبش زنان مصر آغهمان ابتداي

  در نهايتپيروز گرديد وم 1919 سال  مصر سرانجام در انقالبگرچه ، در نظر گرفتبايد

به ايشان ولي عمالً زنان و كمك  اعالن نمود، 1922در سال  را از انگليس خود دبناستقالل نيم

 فرمانپادشاه فؤاد  ،م1922  سال مارس1 مورخ ،مان حكومتيفردر . انقالب ناديده گرفته شد

مجلس وزرا به  ، در آغاز آوريل همان سال.شودحكومت مشروطه ايجاد  در مصر داد كه

آنان . دنماينويس قانون اساسي را تهيه ش پيات ي تشكيل داد كميسيونپاشارياست حسين رشيدي 

  انتخاب خويشالگوي، قانون اساسي بلژيك را به عنوان  قانون اساسي كشورهاي مختلفبا بررسي

.ندكرد
1

  در حالي كه به زنان حق رأي داده نشده؛س مصر شروع به كار كرد مجل،به اين ترتيب�

ترين سازمان زنان در مصر به همين دليل بوده  حتي علت تأسيس بزرگ،شود گفته مي. بود

 سياسي ير حوزهدخود   قدرت عمل  گر چه زن مصري توانست،دهداين امر نشان مي. است

ي مصر هنوز با حق سياسي  زن بيگانه ي جامعهي فكرنه اما زميند،كاثبات اش جامعهرا به 

  .ه استر در مصر جايگاه چنداني نداشتتفك اين ه وبود

 - نخستين سازمان زنان در اين كشوريعني  -  فمينيستي مصري علت تأسيس اتحاديه،شعراوي

افي كه اين سازمان  اما نه اهد.اي دادن حق رأي به زنان، اعالم كرده بودوفد برعدم تمايل ، را

 صورت مستقيم و جدي كدام به هيچ،كرد شعراوي و نه عمل،براي خويش مشخص كرده بود

  .نبود مذكور ي سازمان ادعاگير اينپي

  :توان به قرار زير برشمرد را مي زنان مصريي  اتحاديهاهداف

به ها و قوانين نتبراساس سجا كه تا آن هاي ذهني و اخالقي زنان، قابليتباال بردن سطح   .1

   .شوندقادر درك تساوي حقوق سياسي و اجتماعي خود با مردان 

  .  زنانيهيابي آزادانه به تحصيالت عاليه براي همدرخواست دست   .2

 شناخت  ومرد جوان براي آشنايي واصالح قوانين ازدواج بر اساس فرصت بخشيدن به زن   .3

  .پيش از ازدواج  ،يكديگر

 به دقرآن مجي احكام از قوانين ازدواج و تفسيرهاي غلطي كه از برخياصالح تالش براي    .4

 زنان از حقوق خود محروم ها، آنيبه وسيله تفسيرهاي نادرستي كه ؛عمل آمده است

_____________________________________________________________________ 

1  Jacob Lannau (1953),Parliaments and parties in Egypt,Telaviv: The Israel publishing house,p.63. 
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  بدون هيچ،زن شد كه باعث مياين كه يا و  قوانيني كه موجب تعدد زوجات شد؛انددهش

  .ودرانده شي خويش  از خانه،يعذر معقول

  . سن ازدواج دختران ِگذراندن قانوني براي باال بردن حداقل   .5

  . حمايت از بهداشت عمومييهاي گسترده در زمينهفعاليت   .6

  . باري  وبند و پرهيزكاري و مبارزه با بياتقويت تقو   .7

  .  خرافات و جهل و نادانييمبارزه با اشاعه   .8

.و تبليغ اهداف اتحاديهزنان مصري نظور تشويق ي به مهاي گروهاستفاده از رسانه  . 9
1

  

  حقوق سياسي زن در مصر

  شكلعرصهدر آن شفيق دريههاي  است كه ديدگاهايي زباني شد، زمينهآنچه در باال شرح داده

 ي تاريخياما زمينه.  تأثير بگذاردتالش دارد بر آنيا  و از آن تأثير پذيرفته استگرفته و 

 �مرأ كتاب أليفشود تاي كه موجب ميزمينه.  نيز مهم استهاي شفيق هتأثيرگذار بر ديدگا

 عملي كه در كنار ديگر مبارزات دريه شفيق معناي ؛ عمل سياسي شودايگونه تبديل به المصريه

  .رساندياري ميسازد و به تفسير درست متن ي اثر آشكار ميخويش را براي خواننده

 شعراوي.  جنبش زنان مصر را هدي شعراوي آغاز كرد،دگونه كه پيش از اين گفته شهمان

به صورتي جدي به اين امر  اما در عمل هرگز نمود؛ مطرح ،موضوع حق رأي زنان را در مصر

 يي صورت گرفت كه در كنگرهماهنگآيد تنها تالش وي در اين زمينه ميبه نظر . نپرداخت

 حق رأي يو در پي اعطام 1934 سال در اين كنگره .بين المللي زنان در استانبول شركت كرد

در پايان اين . جا فرستاد را به آنيهيئت فمينيستي مصر يحاديهاتبه زنان در تركيه برگزار شد و 

راني هدي شعراوي در سخن.  مالقات كردندكبا آتاتر  نمايندگان به آنكارا رفتند و،كنفرانس

 مصري، از او به خاطر ان يك زنخود به عنوشايستگي دادن با نشانآتاترك، خطاب به 

.گزاري نمودسپاس اعطاي حق رأي به زنان،
2

تالش براي كسب راه  اين تنها حركت زنان در 

 يپا به عرصه حقوق سياسي زنان يابي بهمنظور دسته، بين كه دريه شفيق تا ا؛ بودخودحق رأي 

 ي سلطنتنظامدي و فساد هاي اقتصا جنگ جهاني دوم، واقعيتيافتن با پايان. گذاشتمبارزه 

_____________________________________________________________________ 

  .311اليزابت فرني وارناك و قطان بازرگان باسمه، همان، ص    1

2  Nikki.R  Keddie(2007), women in the middle east:past and  present.Princeton,New Jersey:Princeton 

university press, p.95. 
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 جنبش زنان مصر نيز ،دورهدر اين . ساختتحول سياسي در مصر فراهم ي زمينه را برا ،فاروق

اهداف و  ،جنبشاين   درپيشرو بسياري از زنان  و تأثير تحوالت جامعه قرار گرفتتحت

 رسيدن به ا براير  زنان مصري به روش اتحاديهاي  خيريههاي محدود شده به فعاليتاقدامات 

برخي . هاي سياسي شدند جذب فعاليت  به تدريج،در نتيجه. ديدند  نمي كافيمقاصد واالي خود

  گاهي مبارزاتشان كهسياسي زنان شدند كسب حقوق گيراين زنان آن چنان با جديت پياز 

  . گرديدنجر به درگير شدن با حكومت ميم

  كه بهبود )دختر نيل( النيل  بنتيحاديههاي زنان در اين دوره، ات گروه ترين يكي از فعال

النيل، سازماني  بنت. بنياد گرفتم 1948اين سازمان در سال . دششفيق ايجاد ه م دريرهبري خان

يافتن دست خويش راترين هدف   و اصلي نخستين كه در جنبش زنان مصر بودمبتكر و پيشرو

سوادآموزي،   مانندازمان به مسائل ديگري اين س،البته. اعالم كردبراي زنان سياسي  حقوق كامل به

.پرداختنيز مي براي فقرامبارزه براي اصالحات فرهنگي، سالمت و خدمات اجتماعي 
1

 

دريه . تأسيس كردهاي عظيمي پايگاه ها سازمان فمينيستي بود كه در استاننخستين »دختر نيل«

 زاران رهبري ه زماني كهني؛ يعانجام دادم 1951  سال را درحركت جدي خويش  نخستين،شفيق

ي ي سه ساعته منجر به تعطيلاين تظاهرات.  برعهده گرفتزن را در تظاهرات مجلس مصر

هاي  قول دادند كه از خواسته مجلسي زنان تنها وقتي متفرق شدند كه دو نماينده.مجلس شد

.حمايت نمايند ايشان
2

ي به صورتي مصرآغاز مبارزه براي كسب حقوق سياسي زن  ،رويداد اين 

اين حركت را به در نهايت  تا ، و با جديت دنبال كردجدي بود كه شفيق آن را به راه انداخت

  .ديي مطلوب رساننتيجه

ساسي در مجلس هيچ زني ديد نظر قانون ا جريان طرح تجمتوجه شد كه درشفيق  دريه

 و ممكن شودساز تواند مشكل زنان در مجلس ميحضورعدم  احساس كرد كه وجود ندارد و

حقوق كامل يابي به دست شفيق براي ،بنابراين.  حقوق زنان گرددگرفتناست موجب ناديده

 مصر هايي براي رهبران تلگرافاو همچنين.  تصميم گرفت اعتصاب غذا كند، زنانبرايسياسي 

 من به تشكيل مجلس : اعالم كردشفيق. فرستادهاي خبرنگاري داخلي و خارجي براي آژانس و

از   و،در اعتصاب او چهارده زن ديگر در قاهره. نون اساسي بدون حضور زنان اعتراض دارمقا

 اي وكه دولت با فرستادن نماينده تا اين؛ شركت داشتند،اعضاي اتحاد دختر نيل در اسكندريه
_____________________________________________________________________ 

1  Nadje Al Ali(2000), Secularism gender and the state in the Middl East, Cambridge university press, pp. 

61-63. 

2  Leila  Ahmed, Ibid, p.203. 
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.به اعتصاب خويش پايان دهد، شفيق را قانع كرد كه هاييدادن  وعده
1

   

سالم حق  داد كه اااالزهر نيز فتودانشگاه  زنان را رد كرد و سرانجام، مجلس سنا حق رأي

با حقوق سياسي شيخ حسنين مخالف، اعالم كرد كه اسالم  مفتي مصر،. پذيردرأي زنان را  نمي

 سرانجام در سالآن كه تا . فيق دست از مبارزات خود برنداشتشدريه  اما .زنان مخالف است

 به مبارزات خود در مچنان شفيق ه،البته. نان اعطا نمودي حق رأي را به زم قانون اساس1956

كرد و در اين را محكوم مي اشغال فلسطين توسط اسرائيل او. دادهاي ديگر ادامه ميزمينه

اتور، در عنوان يك ديكتبه  نيز  را ناصرعليهمبارزه ، از سوي ديگر .نمودزمينه مبارزه مي

 رانجمن دختتعطيلي و  حصر خانگي وي  منجر بهنجاماي كه سرا مبارزه؛دستور كار خويش داشت

كه در ، تا آنوردآ ي را براي او پيشااين رخدادها، مشكالت روحي.  آن شديروزنامه نيل و

.شد وي مرگ باعث خودكشي وم 1976سال 
2

شفيق توانست موضوع حق رأي ، دريه اين بنابر

ي مصر تحول با ارزشي را ان در جامعهسبديند و كنل يبدتزنان را به هنجار مرسوم در جامعه 

  .رقم بزند

    دريه شفيقهايانديشهآرا و 

 مصر در نسوانثرترين زنان فعال در جنبش ؤترين و م از برجسته )م1976- 1908(دريه شفيق

 ايدريه شفيق در خانواده. ي عبدالناصر بودويژه در دورهبه وميالدي  بيستم يسده دوم ينيمه

سوربن فرانسه دانشگاه  متوسط به دنيا آمد و اين امكان را يافت تا در يطبقهنسبتاً مرفه از 

همين امر موجب اشتياق وي به تمدن غرب و تأثيرپذيريش از فرهنگ فرانسه . دكنل تحصي

.شد
3

 در زمان شفيق تحصيل در فرانسه و تأثير از فرهنگ فرانسوي در بين روشنفكران ،البته 

  . ل بودوان عرب امري رايج و متدامصر و بعضاً روشنفكران جه

 ناني هدي شعراوي، رهبر جنبش زنان مصر و حتي رهبر جنبش زدريه شفيق پرورده

ي را به نمايش آشكارا اين شيفتگ المصريه، �مرأالدريه شفيق در كتاب خويش،  .جهان عرب، بود

 و خالل شرحپردازد و در مي هاي هدي شعراويشفيق در چند فصل به فعاليت. گذاشته است

هدي  :كند احقاق حقوق زنان، از وي با اين عبارات ياد مييتوصيف مبارزات هدي در زمينه

ي در كل عالم انام وي مانند ستاره .... . ايمان داشتداد و به كاري كه انجام ميبه خودشعراوي 

_____________________________________________________________________ 

1  Ibid, p.205. 

2  Ibid,pp.205-206. 

3  Ibid,p.202. 
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.درخشيدمي
1

 چنان كه اي وافر داشت، شعراوي نيز به اين فعال جوان جنبش زنان مصر عالقه

در بازگشت شفيق از فرانسه از او استقبال كرد و چنان گرمي و مهرباني در برخورد با شفيق به 

شعراوي چون مادري مهربان با من برخورد كرد، مادري كه  «:كردخرج داد كه او خود ابراز 

يس شفيق مدتي در دانشگاه اسكندريه به تدر. »گرفت و مرا به آينده راهنمايي نموددست مرا 

 ولي ؛كرد براي وزارت آموزش كار ميهپرداخت و مدتي هم به عنوان بازرس زبان فرانس

.نگاري پرداختسرانجام آن كار را نيز رها نمود و به روزنامه
2

 شفيق درست پس از مرگ 

 و در مبارزات خويش به تالش براي كسب حقوق ساختالنيل را بر پا  بنتشعراوي انجمن

  .د نمو  حمايتهاي اقتصادي و اجتماعي نيزنامهاز بر د ودااولويت سياسي زنان 

ي زنان فعال در جنبش همين امر او را از تمام. باكي خاصي داشتشفيق شجاعت و بيدريه 

او در مبارزات خود بسيار . بخشيدساخت و به وي ويژگي خاصي مي ميزنان مصر متمايز

ي هايابزار. بردش بهره ميهاي رسيدن به هدف الزم برايهايرازابكرد و از تمام  عمل ميانقالبي

هاي آتشين،  انجمن زنان، نوشتن نطقتشكيلمانند تظاهرات، اعتصاب، ايجاد حزب سياسي، 

گرفتن  مردم و يارييشدن به توده همچنين نزديك،گرفتن از نخبگان فكري و سياسيكمك

زن مصري ناگزير است كه «: يدگوالنيل چنين مي تأسيس انجمن بنتيشفيق درباره .از ايشان

تا با تمام قوا به ميدان سياسي به .  الزم براي مبارزه را به كار گيرد]هايسالح[هايتمام اسلحه

زن مصري نيازمند رهبري توانمند  .اي تاريخي استمرحلهاين . ...صورت مستقل وارد شود

.» نمايدتي براي كسب آزادي را در جلوي روي او ترسيماست كه خطوط مبارزا
3

  

  :ه است كردگونه اعالم  حزب خويش را اينهاي هدف،شفيق

 ايجاد امكان  وزنان در قانون اساسي و مجلس شوراكردن حقوق  قطعيراستاي تالش در .1

  . حقوق زنان را ضمانت كند دفاع از قانون اساسي به صورتي كهبراي

 به ويژه ،مام زنان جامعه دعوت به نشر خدمات فرهنگي، بهداشتي و اجتماعي در بين ت.2

 به منظورايع كوچك  گسترش صندر راستاس مناسب يايجاد زمينه. زنان فقير و محروم

  . و باال بردن سطح زندگي ايشانآوردن شغل مناسب براي زنان مستمندفراهم

ذ  و اتخا، به ويژه مادران،ها براي آگاه ساختن زنانها و اعالميه استفاده از نشريات، بيانيه.3

_____________________________________________________________________ 

�.140، ص]نابي]: [جابي[رأة المصريه،الم، )1955(دريه شفيق   1

2  Leila  Ahmed, Ibid, p.202. 
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.ديها ياري رساناز حقوق ايشان دفاع كرد و به آنوسيله بدانهاي كارآمدي كه بتوان راه
1

  

 به سراغ تاريخ به عنوان ابزاري  المصريه�مرأ در بررسي جنبش زنان مصر در كتاب ،شفيق

كند كه به دنبال ثبت وقايع  را بازي مياو در اين كتاب نقش مورخي. رودمشروعيت دهنده مي

گردد ي تاريخ مي»زنانه« رويدادهاي درپي بلكه ،كننده در تاريخ نيستهنده و دگرگونتغييرد

.اندكه از نظر دور مانده و مهم و تاريخي دانسته نشده
2

دريه شفيق معتقد است كه درخواست  

 اين حقي است كه ؛حقوق سياسي و اجتماعي چيزي نيست كه امروز به آن پرداخته شده باشد

. برخوردار بودندي فراعنه از آنرهنياكان ما از دو
3

 به وضوح اين ادعا در پاسخ كساني ، البته

پس از . كنند قلمداد مياي از استعماردانند و تحفهاست كه جنبش زنان را تقليدي از غرب مي

ان مدافع حقوق  به سراغ اسالم مي آيد و اين بار از دين مبين اسالم به عنو شفيق بالفاصله،آن

 پاسخي محكم به كساني بدهد كه به نام اسالم خواستار كند تاتالش مي  وي .گيردزن بهره مي

 پرشور  ايجاد مانع در مقابل حضوركوشند با كساني كه مي؛هستندطرد زن مسلمان از جامعه 

 از كساني كه منكر اين حقيقت ،بنابراين .او را به انزوا بكشندهاي مختلف،  در صحنهزن

   .گيردخرده مياست، فع آزادي انسان و در نتيجه مدافع آزادي زن هستند كه اسالم مدا

ي شفيق، اسالم دين انسانيت، آزادي و عدالت است و بنابراين براي زن كه نيمي از به عقيده

اسالم آمده است تا امت اسالمي را از قيد . دهد، خواستار اسارت نيستجامعه را تشكيل مي

خواهد زن مسلمان به عنوان يك انسان در بنابراين، هرگز نمي. بندگي، ظلم و استبداد برهاند

.قيدو بند قرار گيرد
4

كند رود و تالش مي و سنت ميقرآني خويش به سراغ  شفيق در تمام ادله

 دارداين شگردي است كه خود اذعان مي. ي قرآني مستند سازدتا كالم خويش را با آيات شريفه

بنابراين، در مطرح ساختن اين مطالب و روندي .  آموخته استرا از استاد خويش محمد عبدهآن

دهد؛ گيرد، تنها هنجارهاي مرسوم گذشته را مورد تأييد و بازتوصيف قرار ميپيش ميدر كه 

 هايي شركت زنان در فعاليتشناسد، اما هرگز در زمينههنجارهايي كه، گر چه جامعه آن را مي

ي ياد شده  اينك شفيق تالش دارد از اين گفتمان در حوزهها بهره نبرده  است وسياسي از آن

  .استفاده كند

_____________________________________________________________________ 
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در  آزادي  تنها راه را احياي، سياسي ور مورد رسيدن زن به حقوق اجتماعيدريه شفيق د

 كه زن مصري  الزم است سه ابزار مهم،براي رسيدن به آزاديبنا نظر او، اما . مي داندجامعه 

 به آزادي و گسيختن زنجيرهاي  نيل زنبراي وسيله نخستين. شوده اين سه ابزار مسلح بايد ب

علم  .است ههاي عام المنفع شركت در فعاليت،ها و سومين آن؛عمل دومين وسيله، ؛، علمبندگي

اما . شوددهد و چراغ راه مياي كه مسير درست را نشان ميوسيلهيعني همان آگاهي است، 

شفيق اين عمل به علم را در . ماند بگيرد وگرنه ابتر باقي ميعلم بايد در عمل مورد استفاده قرار

 به سوي گسيختن بندهاي اند و معتقد است كه استقالل اقتصادي راهيدي اقتصاد مفيد ميحوزه

 و زن بايستدهاي مرد گري ستمدر برابرتواند استقالل اقتصادي مي. گشايد ميرقيت و بندگي زن

دهد كه  چنين توضيح مي،در مورد سالح سوم. دنمايلح را در دفاع از حقوق خويش مس

اين راهي است كه . شود ميويهاي زن در امور عام المنفعه موجب اعتماد جامعه به فعاليت

يابد تا از نزديك و به  اثبات كند و جامعه فرصت ميمندي خويش راتواند توانميدر آن زن 

 است كه زن اين ترفندي.ي اجتماعي باشدرصه در عهاي وييتصورتي ملموس شاهد تأثير فعال

 خود را به ، و مثبت در جامعهتواند به عنوان يك شهروند و عضوي سازندهمياش به وسيله

.اثبات برساند
1

  

اين در   پيش ازهاسده كه ،ين رفتن حقوق سياسي زن مصري علت از ب،شفيق معتقد است

از بين رفتن استقالل مصر ، به وي داده شده بود، مسالهاي ا آموزهيدر سايه ي باستان و نيزدوره

ي  حقوق سياسي و اجتماعي زن مصري كه در دورهبه نظر او،.  استهاي مختلفدورهدر 

 و چون ؛ يونانيان و روميان از بين رفتبه دست در زمان اشغال مصر ،فراعنه به او داده شده بود

ي اجتماع حضوري پر  توانست در عرصهاحيا كرد و زن مصرياسالم بار ديگر اين حقوق را 

 .گرفت و وي را منزوي ساخترا از او  دست استعمار بود كه اين حقوق زن ، پيدا كندرنگ

 ارتباط تنگاتنگ مردم يك كشور يدهد كه بين آزادي زن و آزادي همهتاريخ نشان مي ،بنابراين

.ده است به هم گره خورگراييملي موضوع زن و ، و بنابراين.وجود دارد
2

 شايد همين امر موجب

ه ه و در مواجشتسياسي را كنار نگذاي ، هرگز مبارزهشد كه شفيق در تمام مبارزات خويش

در  را نشان دهد كه اي همان سرسختي،ي اشغال فلسطينلهئهاي حكومت و مسعدالتيبا بي

   . مي دادبروز سلب حقوق زن مصري برابر

_____________________________________________________________________ 
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  نتيجه

 حقوقي است كه زنان در تمام كشورهاي دنيا براي ي، از جمله به ويژه حق رأي،حقوق سياسي

 سياسي پذيراي ياما متأسفانه اين حقي بود كه جامعه. اندهاي فراوان كشيدهكسب آن مرارت

اين حق آوردن به دست كساني كه براي برابراعطاي آن نبود و بنابراين مقاومت شديدي در 

 ،شفيق.  را طي كردروال نيز اعطاي اين حق، همين در مصر. كردند، به كار بردمبارزه مي

حق رأي زنان مصري بود و جان خويش را در اين راه يابي به دستقهرمان مبارزه براي 

اندن حق  تالشي بود براي شناسكهوي به همين دليل نگاشته شد ي  المصريه�مرأكتاب . گذاشت

 روند شناخت منظوربهرصتي مغتنم هاي اين زن مبارز فشناخت ديدگاه. سياسي زن به جامعه

توان جنبش زنان مصر را به ي تالش هاي وي مي و در آينهشودمحسوب ميجنبش زنان مصر 
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