
   

  

 

 

 

ЉзЮϜ сЮъϹϧЂъϜ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СтϽЛϧЮϜ ϣЦϝГϠетϹЮϜ етϾ ϢϽуЗж ϣϡϦϝЫЮϝϠ: 

 

йϦϝуϲ ев ЭϲϜϽв йϦϝУЮϕвм йЮϝгКϒ 
 تلقت تعليمها في مدرسة الناصرة ثم في المدرسة األمريكية والمدرسة العمانية.  -م. 8091ولدت سنة  -

 لدفاع عن المرأة زاولت العمل الصحفي وسخرت قلمها ل - 

 م8091توفيت في بيروت سنة  - 

 السفور والحجاب  - 

 الفتاة والشيوخ - 

 

 

  www.9alami.com   اإلنسانية الوطنية القيم: الثانية الوحدة

       العمل وحق المرأة: القرائية النصوص

 من ألنه حق: عليه وواجب منهما لكل حق العمل وأن إنسان، والمرأة الرجل من كال أن أحد على يخفى ال

 وعمران يورق كمال يتم ال وألنه رذيلة، والبطالة فضيلة، العمل ألن وواجب الحرية، مقتضى ومن الحياة أسباب

 .بالعمل إال

 بالخدمة مقيدات البيوت في لحصرهن أو العمل، من أنواع أو بنوع النساء لتقييد الرجال بعض سعي أما          

 الحرية، على واعتداء الحق لدائرة تعد فهو كلها، األعمال في مطلقون أنهم مع ذلك، غير عن ولمنعهن فيها،

 غيره دائرة يتعدى وال دائرته، ويلزم حقه، يعرف أن اإلنسان على الواجب رأس ألن الواجب، لمقتضى ومخالف

 .وحريته حقه في إياه معارضا

 واجبها ذلك اقتضى إذا البيتية الخدمة في تنحصر أن حرة اإلنسان، حقوق بمقتضى النساء من فكل          

 ال أو األعمال من تختار ما تعمل وأن تحترف، أوال المهن من تشاء ما تحترف وأن ، تنحصر ال أو ومصلحتها

 .تعمل

 فان الجنسين، أحد واختياره العمل حق في رجحت إذا عادلة االجتماع وقواعد القوانين أحكام تكون وال

 واألخالق والعلم بالذكاء بل الجنسية، بمقتضى والحرية، بالحق االستمتاع في اإلنسان على يمتاز ال اإلنسان

 جميعا النساء تصيب الحرية، مقيدة الحق غامطة األولى: اقضتانمتن قاعدتان لإلنسان يوضع أن يصح فال. والعمل

 تكن مهما جميعا الرجال ينالها الحرية، مطلقة الحق، بادلة والثانية .العملية  العلمية حاالتهن و درجاتهن تكن مهما

 ودرجات يلةوالفض والتحصيل المواهب في تتفاوت أفراده الجنسين، من كال ألن ذلك، يصح ال. وأحوالهم درجاتهم

 .سفلت أو علت درجة كل وفي الظروف، و األحوال في وتختلف الرقي،

 بحسب الواجب ويقضي بالحق، الجنسين من فرد كل ليتمتع لإلنسان، واحدة القاعدة تكون أن يجب إنما

 راهي ما إيفاء في يعارضه أو حقه، ينازعه أن ألحد وليس. جنسه بحسب ال وحالته، وأهليته، الرقي، في درجته

 . وللمجتمع وألسرته لنفسه ونافعا عليه واجبا

 كرامتهما لصون مشروع أو حالل عمل بكل والمرأة الرجل فيقيد ذلك، من والبد منع، أو قيد هناك كان وإذا

 .ممنوع أو حرام عمل كل من ويمنعان اإلنسانية،

 الصالح يتم وال عمال، تفوقال إلى يسعى أن أنثى، أو كان ذكرا إنسان، كل على الواجب أن يخفى ال ولكن

 سبيل في اإلنسانية تنصف أو الرجل، سبيل في بالمرأة يضحى أن العدل من وليس. الجدي السعي بذلك إال والرقي

 بالعلم للتفوق المجال يفسح وأن النصفان، يحفظ أن يقتضيان لها الخير وحب اإلنسانية مصلحة فان .الثاني نصفها

 .والنساء الرجال من بها للجدرين والوظائف األعمال تسند وأن والخلق، والعمل والكفاءة
 8092 - 2. مجلة اآلداب اللبنانية. ع ()عن خطاب في حفل المؤتمر النسائي العربي. نظيرة زين الدين
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:йТϝЇЫϧЂϜм ЉзЮϜ ϣЗϲыв 

:дϜнзЛЮϜ 

 يتكون من أربع كلمات تكون فيما بينها مركبين:

 مركب عطفي: )المرأة وحق(. -                   

 .مركب إضافي: )حق العمل( -                   

ϹϠ:ЉзЮϜ ϣтϜ 

العمل(، وتجيب هذه البداية على سؤال جوهري  –حق  –تنسجم مع العنوان ألنها تشتمل على كلماته )المرأة 

…( تشير إلى أصل الوطنية المغربية )إرث قديمهو: لماذا يعتبر العمل حقا وواجبا على الرجل والمرأة معا؟. كما 

 وأهميتها )دفعت بأمتنا لالستبسال والذود(.

 ϣтϝлж:ЉзЮϜ 

 فيها دعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في العمل.

:ϣЧТϽгЮϜ ϢϼнЋЮϜ 

 تنسجم مع المؤشرات السابقة ألنها صورة مركبة تتضمن مجموعة من األعمال التي تزاولها المرأة.

ЉзЮϜ ϣуКнж: 

 .مقالة تفسيرية / حجاجية ذات بعد إنساني واجتماعي

:ЉзЮϜ блТ 

:рнПЯЮϜ ϰϝЏтшϜ 

 اقتضى الحال كذا: استوجبه واستلزمه. مقتضى: من -

 مطلقون: جمع مطلق، وهو اسم مفعول من أطلقه: جعله حرا. -

 صون: مصدر صان يصون الشيء: حفظه وضمنه. -

ϟϦϝЫЮϜ ϝлзК ЙТϜϹт сϧЮϜ ϣтϼнϳгЮϜ ϢϽЫУЮϜ: 

 تتحدث الكاتبة عن أحقية المرأة في العمل، وتدافع عن وجهة نظرها بالحجج والبراهين واألدلة.

ЯϳϦ:ЉзЮϜ Эу 

ϣуЂϝЂцϜ ϼϝЫТцϜ: 

 العمل حق وواجب للمرأة والرجل على حد سواء -أ

 انتقاد محاولة بعض الرجال منع النساء من العمل والدعوة إلى المساواة بينهم -ب

 ضرورة االعتماد في التمييز بين الرجل المرأة في العمل على كفاءتهما ومشروعية العمل ال على جنسهما. -ج

ϜϽϡЮϜм ϭϯϳЮϜ:еук 

 ألن النص حجاجي، يمكن تصنيف أفكاره وفق الجدول التالي:

 

ϣЎнТϽгЮϜ ϢϽЫУЮϜ еукϜϽϡЮϜм ϭϯϳЮϜ ϣЯтϹϡЮϜ / ϣϲϽϧЧгЮϜ ϢϽЫУЮϜ 
منع النساء من العمل وحصر عملهن في 

 الخدمة البيتية

 ألن العمل حق لكل منهما وواجب عليه  -

 ألن العمل فضيلة والبطالة رذيلة  - 

في البيوت تعد على  ألن حصر النساء - 

 دائرة الحرية 

 ال يتم كمال ورقي وعمران إال بالعمل  - 

ال ينبغي التمييز بين الرجل والمرأة  - 

 بمقتضى الجنسية. 

ال يجب معاملة الرجل والمرأة بقاعدتين  - 

 متناقضتين. 

يجب تطبيق معيار الكفاءة عند تشغيل  - 

 المرأة والرجل.

انب الرجل منح المرأة حق العمل إلى ج

 دون تمييز بينهما

 

ϣуЮъϹЮϜ ЬнЧϳЮϜ: 

сКϝгϧϮъϜ бϯЛгЮϜ сЦнЧϳЮϜ бϯЛгЮϜ 
 –الخدمة البيتية  –البيوت  –البطالة  –العمل  –الرجل  –المرأة 

 –الرجال  –أنثى  -ذكر –األعمال  –المهن  -مجتمع  –أسرة 

 الوظائف -النساء 

 –العدل  – صون كرامتهما –القوانين  –الحرية  –واجب   -حق 

 -تنصف 

 



 

 

:бтнЧϧЮϜм ϟуЪϽϧЮϜ 

في هذا النص الدفاع عن حق المرأة في العمل، وتنتقد بعض الرجال الذين ” نظيرة زين الدين“تحاول الكاتبة 

يمنعون النساء من العمل، كما تدعو إلى عدم التمييز بين الرجل والمرأة إال بمعيار الكفاءة واألهلية التي يتوفر عليها كل 

 منهما، ألن في ذلك ضمان لرقي المجتمع وتطوره.

 يتضمن النص قيما منها:

V  قيمة اجتماعية: تتجلى في أهمية عمل المرأة داخل المجتمع حيث يمكن لعملها أن يساهم في ازدهار المجتمع

 ورقيه.

V .قيمة حقوقية / إنسانية: تتجلى في أحقية عمل المرأة بمقتضى حقوق اإلنسان 


