
 ممخص بحث

 مرقس فيمي وريادة الدعوة إلى تحرير المرأة في أواخر القرن التاسع عشر 

ظمت مالزمة ليا  ،من أوضاع في الشرق ما كانت تعاني منو المرأةث باإلشارة في لمحة سريعة إلى يبدأ البح   
، لفترة ليست بالقصيرة، وىو ما كان يتعارض في الحقيقة مع إنسانيتيا، وما كان يجب أن تتمتع بو من حقوق

وبدايات الحركة الداعية إلى تحريرىا قبل مرقس فيمي، التي ترتبط بما جاء في كتاب رفاعة الطيطاوي "تخميص 
، والفكرة التي طرحيا مجمس المدارس الذي 4381لى عام اإلبريز في تمخيص باريز" الصادر في طبعتو األو 

الخاصة بإنشاء مدارس لمبنات، ودعوة الطيطاوي حينما أطل مرة أخرى من خالل كتابو  4381ُأنشئ عام 
عدادىن من خالل التربية والتعميم لمعمل 4381"المرشد األمين لمبنات والبنين" ) ( إلى ضرورة تعميم البنات وا 

نتشار تعميم التي تعد بمثابة البداية الرسمية ال (4388ن في المجتمع، وافتتاح مدرسة السيوفية )والقيام بواجبي
البنات في مصر، وآراء جمال الدين األفغاني، وتمميذه محمد عبده، وبعض الصحف والمجالت حين بدأ تناوليا 

 لخالصتو. م، فكان الجدل الكبير الذي عرض البحث41لمقضية منذ مطمع ثمانينيات القرن 

باإلشارة إلى ما كان يوجد لدى أفراد  راءه لإلصالح، والتي سبقيافيمي وآويتناول البحث بعد ذلك رؤية مرقس    
، سواء الخاصة المجتمع بشأن المرأة من أفكار رجعية متأصمة وعادات كانت جميعيا وراء سمب المرأة حقوقيا

 بعد الزواج، ومسألة المساواة بين الرجل والمرأة .. إلخ.بتعميميا، أو زواجيا، والمعاممة من ِقبل الزوج 

العالج الذي بدا من  وىو ،عالج لتمك القضايا جميعياوقد أخذ مرقس فيمي بعد ذلك في طرح ما يراه من    
عمى مغادرة الشواطئ اآلمنة، كما يقولون، إلى األعماق المجيولة، دون عمل أي حساب لما ىو  خاللو تجاسره
، وىذا إن كان يحسب لو، إال أنو أوقعو في بعض األحيان في تجاوزات تولى قاليد وقتذاك من سطوةمعروف لمت

 البحث الرد عمييا كما سيبدو جمًيا في صفحاتو.

ويؤكد البحث في نيايتو أن ما تضمنو من دراسة ال ييدف إلى تغيير أي من الثوابت في الذاكرة الوطنية،    
نما اليدف األوحد الوصول  قدر اإلمكان إلى الحقيقة، من خالل البحث واالستقصاء، التي ىي، عمى نحو ما وا 

 ىو معروف، غاية لممشتغمين بكتابة التاريخ.

 

 

 


