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  حترير املرأة يف فكر القناعي

  لطيفة حسني الكندري. د

    

  ...، وهي معه على حد سواءاملرأة شقيقة الرجل •
  ... اللهم ارزقنا احلرية الصحيحة •

  يوسف القناعيالشيخ 
  صفحات من تاريخ الكويت

  املقدمة

امتـداد  قدمت الكويت عرب ولقد  ،اإلنسانُ يقدرهأَثْمن ما من طوق التقاليد السلبية  1رالتحر
ضـحية مـن   مل تبخل بالتو, برزت يف الذود عن حياض احلرية  فذة شخصيات وطنيةالعريق  تارخيها

تعاليم الدين بـل  التحرير ال يعين التمرد على  .كله الكوييت اتمعوبنات ء أجل مستقبل أفضل ألبنا
  .هو يف صميمه عودة محيدة إىل رحابه فاإلسالم أرسى معاين احلرية الصحيحة للجميع

ومهما يكن من شأن وحسنات حركة حترير املرأة بصورا الغربية فإا يف اية املطـاف ال  
كـز  فاخلطـاب املتمر . "تارخيها وتطورها ومطالبها مع روح الشرق وخصوصياتهوتتفق يف فلسفتها 

حول األنثى هو خطاب يؤدي إىل تفكيك األسرة، ويعلن حتمية الصراع بـني الـذكر واألنثـى،    
وضرورة وضع اية للتاريخ الذكوري األبوي، وبداية التجريب بال ذاكرة تارخيية، وهـو خطـاب   

ال يهدف إىل توليد القلق والضيق وامللل وعدم الطمأنينة يف املرأة، عن طريق إعادة تعريفها، حبيـث  

                                                 
فبدأت باآليت " مصطلح غامض أم مفهوم غائب؟.. حترير املرأة "مقاال بعنوان ) 2005(ليلى أمحد . كتبت د 1
نستغرب إذن أن يالقي ...  مطرقة التغريب وسندان التقليد عة بنيفهي واق, مؤسف وضع املرأة يف بالدنا العربية"

لكن ماذا عن , ألن النموذج الذي يسبق إىل األذهان هو النموذج الغريب, كل هذا اهلجوم" حترير املرأة"مصطلح 
ية دون النموذج اإلسالمي؟ وإذا كان اإلسالم هو الثوب السابغ للفطرة اإلنسانية إذ يليب أشواق اإلنسان الروح

أن ينكر عليه حاجاته املادية وإذ يتسم باألبعاد الواقعية واملقاصدية للحلول اليت يطرحها فحيثما وجدت املصلحة 
). باختصـار " (فلماذا تقاوم مجاعة منا االجتهاد يف استنباط هذه احللول وكأنه ال مشاكل لدينا؟, فثم شرع اهللا

  http://www.drlaila.com/www15.htm: ليلى أمحد . فضلك موقع دانظر من 
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إن الظلم الذي وقع على املرأة ال  .)م2006جادو، " (ميكن أن حتقق هويتها إال خارج إطار األسرة
  :يرفع بظلم آخر كحال البحتري يف قوله

  املُستجري بِعمرٍ عند كُربته       كَاملُستجريِ من الرمضاِء بِالنارِ
تأهيل ومتكني املتصلة مبوضوع واالجتماعية هذه الدراسة حماولة إلبراز أهم املعطيات التربوية 

إىل الراهنة قصدت الدراسة  . )م 1973  - 1878(يف فكر الشيخ يوسف بن عيسى القناعي  املرأة
 ،ومصـادرها  ،ةاإلصالحي هامضامين بيانكتبه ل كار القناعي كما جاءت من خاللأفطائفة من حتليل 

هذه  وكيف ميكننا استثماراملرأة الكويتية قدميا؟  جهتاملصاعب اليت واما و .آنذاكيف اتمع  صداهاو
هذه التساؤالت وغريها تدفع الدارسني التربـويني إىل تكثيـف    ؟املعاصر األفكار يف امليدان التربوي

  .ية يف هذه احلقول املعرفيةاجلهود البحث
زليـة يف  يعتقد الباحثون أن شكل احلكومة وسياستها يؤثر يف اآلداب املنزليـة واآلداب املن 

مجلتها تؤثر يف احلياة اتمعية وإن قضية حترير املرأة هو شعار وأداة حترير اتمع بكامله، إنه الطريـق  
  ).408م، ص  2003اهلواري، (حنو النظام الدميقراطي الصحيح وحتقيق التنمية الشاملة 

اهم بشـكل  وس, املعتدلني معلم الكويت األول وأحد الفقهاءيعترب الشيخ يوسف بن عيسى 
بتأسيس جمـالس  الكربى إذ شارك  اإلصالحاتيف شارك ال العلوم احلديثة إىل املدارس وإدخيف كبري 

بسـعة   هذا الشيخامتاز  .وامتدت حركته اإلصالحية لتشمل عامل املرأة املعارف والبلديةدائرة عدة ك
رسـاء معـامل   إيف  ت أساسيةمسامها لهو. ناةوعمق التفكري وطول األالعادلة قف ااملوو العلم واملعرفة
ات دقيقـة يف تعلـيم   وصاحب نظر, شجع على العلم والبحث واالجتهادالتو, يف البالدالدميقراطية 

   .البنات تربيةو
اقتنـاع  و عميـق فقه رؤى حقيقية نابعة من و ترمجة واقعية راء القناعي حول املرأةكانت آ

 تعليم .معا األسرة واتمعا اإلجيايب والفاعل يف مارسة دورهمل املرأةتأهيل وإميان أكيد بأمهية حقيقي 
 ،تمعـي والرقـي ا  ،تتطلبها موجبات النـهوض احلضـاري   ماسة ضرورة حضارية وحاجة املرأة

  .فيتالنطالق العصري للمجتمع الكوييت الوا
ـ دوء وحكمة واتزان يسري  بات الشيخ القناعي يرى أنهإن املتتبع لكتا  ينيوازيف خطني مت

مجيع أعمالـه ال   .وآخر عملي تطبيقي ميثل املرجعية العلميةخط فلسفي نظري  ؛حدمها اآلخرأخيدم 
اإلسالمي إجيابيات التراث حمكمات النصوص الشرعية و يعتمد على كوا امتدادا لشخصيته فهوتعدو 

ة قوميـة  إن أفكار القناعي نابعة من فطرة سليمة ونظر .التربية االجتماعية عمليا أصول نظريا لتطبيق
الفقهيـة  فلم يقلد عاملا بعينه بل كان حرا طليقا يأخذ من الفقهاء والعلماء ويروي عن مجيع املذاهب 

  .مث ينتقي ما يفي باملقاصد العامة واملصاحل اهلامة الفكريةواملدارس 
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القـرآن   أمههاعلى مصادر متنوعة يف موضوع املرأة اعتمد القناعي يف بلورة أفكاره وآرائه 
وال بـد مـن    .يف تلك الفترة ظهرتالنبوية املطهرة وانتفع من التيارات الفكرية اليت  والسنة الكرمي

ـ ف القناعي إزاء املرأة نابعة من إقاإىل أن مو, اإلشارة يف هذا السياق ه الشـديد بـأن العدالـة    ميان
الكرمية هاا وكافة توجيالعظيمة قلب ولب الرسالة اإلسالمية اليت جاءت بكل تشريعاا االجتماعية 

ليس مأمورا برفض الظلم فحسب ولكنـه  "واملسلم . إلنصاف الضعيف ونصرة املظلوم ونشر العدل
 1986املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم،  " (مأمور أيضا بالنضال ضده حني يقع على اآلخرين

زل الكتب اهلاديـة  وأن ،وبعث الرساالت السماوية ،ولقد أرسل اهللا تعاىل الرسل). 54ص  ،1جم،
. الْقَائم علَى التساوِيالعدل هو والقسط ) 25: احلديد(" يقُوم الناس بِالْقسطل"لغاية عظمى أال وهي 

مسألة ذات أمهيـة حيويـة يف الدراسـات    ) Social Justice(لقد أضحت العدالة االجتماعية 
   ).Freebody, 2003, p. 21(التربوية املعاصرة 

  :قربني من القناعي يؤكدون على أن القناعي كان يردد األبيات التاليةإن امل

 فقلت عالم تنتحب الفتاة    مررت على العدالة وهي تبكي 

  1مجيعا دون خلق اهللا ماتوا    فقالت كيف ال أبكي وأهلي

وعن اإلنصاف والعدل أورد القناعي بعض اخلصال احلسنة عن الروم النصـارى وأورد مـا   
أورد . ها إىل اآلن واملؤمن ال يتأفف أو يأنف من قول احلق مـع القريـب والبعيـد   يفيد وجود بعض

صـلَّى اُهللا  -سمعت رسولَ اِهللا : قَالَ الْمستورِد الْقُرشي، عند عمرِو بنِ الْعاصِ: القناعي النص التايل
لَّمسو هلَيقُولُ -عي" :ومالرةُ واعالس قُوماسِ تالن و". َأَكْثَررمع قُولُ: قَالَ لَها تم رصا : قَالَ. أَبأَقُولُ م

إِنهـم  : لَئن قُلْت ذَلك، إِنَّ فيهِم لَخصاالً أَربعاً: قَالَ. -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-سمعت من رسولِ اِهللا 
،ةنفَت دناسِ عالن لَميمٍ  َألحتينيٍ وكسمل مهريخو ،ةفَر دعةً بكَر مكُهشأَوو ،ةيبصم دعإِفَاقَةً ب مهعرأَسو

 لُوكظُلْمِ الْم نم مهعنأَميلَةٌ، ومةٌ جنسةٌ حسامخو ،يفعض410ص (و.(  
األصـول االجتماعيـة   فساهم يف ترسيخ  متيز القناعي برؤية مستنرية يف قضية حترير املرأةو

حيث طالب بتعليمها ومتكينها كي متارس دورها التنمـوي القيـادي يف    إلاض وتأهيل املرأة للتربية
                                                 

 1820( حنا األسعدولعلها مأخوذة من قول الشاعر ... البيتان مشهوران ولكن من دون كلمة العدل وهي تبدأ مبررت على املروءة 1
  إذ يقول) م 1897 -

  خلّ  شتات وة وهي تبكي       كمن واراه عنرمررت على امل
  فقلت هلا مل تبكي الفتاةُ           ومذ زادت بتعداد نحيباً   

  لَفي ضمن الرموس ثَووا وباتوا    فَقالَت كيف ال أَبكي وأهلي    
  جميعاً دون خلقِ اللَه ماتوا       وتسأَلين ملا أَبكي وقومي    
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اتمع ورفض بشدة اعتبار النساء من سقط املتاع كما كان يعتقد كثري من الناس يف تلـك  األسرة و
  .الفترة

  بيةملرأة اخلليجية والعرعقبات يف طريق ا

وأعطى  )17ص , م 2005, وحامد, م 2002, األشقر(ال مراء أن اإلسالم حرر املرأة 
الذي يبدو سلبيا يف بعض جمتمعاتنا العربية , إن املوقف من املرأة. "اإلنسان حقه من غري نقصان

يسهل بعد ذلك حتليل , وعندما ننطلق من هذه النقطة . وليس دينيا" اجتماعي"اإلسالمية هو موقف 
م  2005الرميحي " (ة مشتركة وعقالنية حولهعللوصول إىل قنا, تفكيكا مث تركيبا, ملوضوع برمتها

وقد كان الناس جلهلهم لوجوه املصاحل االجتماعية على كماهلا ، ال يرون للنساء شأنا يف "). 6ص 
ي يف صالح حيام االجتماعية وفسادها حىت علمهم الوحي ذلك، ولكن الناس ال يأخذون من الوح

) العائالت(كل زمان إال بقدر استعدادهم، وإن ما جاء به القرآن من األحكام إلصالح حال البيوت 
حبسن معاملة النساء مل تعمل به األمة على وجه الكمال بل نسيت معظمه يف هذا الزمان وعادت إىل 

  ).340، ص 2م، ج 2002، تفسري املنار" (جهالة اجلاهلية
نقاط ضعف اتمع العريب، وجوهر هذا الضعف هو أميتها أو شبه وتعد املرأة إحدى أهم "

أميتها، سواء كانت أمية أجبدية أو أمية ما بعد األجبدية، ومن هنا ، ترتبط أغلب مشكالت اتمعات 
العربية األقتصادية ومنها والسياسية والتنموية واالجتماعية باملرأة سببا كانت أو نتيجة، هذا الضعف 

  ).62م،  2004الطراح، " (م إعطاء املرأة دورها الطبيعي وحقوقها األساسيةناتج عن عد
أن املرأة العربية ينظر إليها يف كثري من البيئات نظرة دونية ، ) م 2006(يرى حممد عمارة 

واحلقيقة ... فبيوتنا ال تقوم على الشورى، واملرأة ال تشارك مشاركة حقيقية يف إدارة شئون املنزل 
ت حترير املرأة على الطريقة الغربية، وانبهار املرأة عندنا ا ، ناتج عن تقصري اإلسالميني أن مشروعا

يف طرح مشروع لتحرير املرأة، وموقفهم احلايل إما التجاهل أو اجلمود وإما إنكار أن هناك قضية 
  ).، باختصار7ص (للمرأة 
د البعض يف الكشف عـن أمسـاء   ومن خالل خرباتنا الذاتية ومعايشتنا اليومية صدمنا من تشد"

النساء ورأيناهم يف األسر واملدارس واالس واإلذاعة والتلفاز وبطاقات الدعوة إلعالن حفل الزفاف 
لنـا  ينبغـي  ال يذكرون أمساء اإلناث حفاظا على سريتها وهلذا فإن ميش البنات من األمور اليت ال 

الغرب وحنصي مصائبه وهفواته مث ال نرمق اجلـذع   من املريب أننا نرى القذى يف عني. التغافل عنها
  ).، باختصارم 2006الصاحلي وملك، !!" (الذي يف أعيننا

املرأة اخلليجية مل تكن بعيدة عن معاناة الرجل بل "تثبت بعض الدراسات املتخصصة أن 
 وكانت تضع احلجاب, وتقييد حريتها, شاركته قسوة احلياة ولكنها واجهة التعسف االجتماعي
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فاتمع تسوده , الكامل فال يظهر منها سوى عينيها ويتحكم الرجل حبياا ويفرض إرادته عليها
أحكام العرف االجتماعي والتقاليد اليت حتد من نشاط املرأة وحريتها فيه؛ لذلك مل حتظ املرأة يف 

, الزيدي" (ياةليم واملشاركة الكاملة يف احلمنطقة اخلليج العريب قدميا إال بقدر حمدود من التع
جند أن أمام "ويف اتمعات التقليدية كالكويت ودول اخلليج األخرى  ).15 - 14ص  ،م1998

واتمع الكوييت كغريه . املرأة طريقا طويال للوصول إىل املساواة االجتماعية، والقانونية، والسياسية
 2002الثاقب، " (خباصة يف املاضيمن اتمعات التقليدية، جند أن مكانة املرأة فيه أدىن من الرجل و

  ).169م، ص 
  . كانت املرأة احلضرية والبدوية يف وضع ال حيسد عليه

الفتاة حقا مشروعا للزواج من ابن عمها ، بل ويعترب ابن العم وليا عليها، وال ميكنها "كانت 
م على الفتاة تظل وهذه الوالية البن الع. الزواج من غريه إال بعد أخذ موافقته واإلذن هلا بالزواج

وهكذا، إن مثل هذا الزواج يكون شيئا مقدرا للفتاة . قائمة بالرغم من وجود أب وإخوة للفتاة
وقد أقر العرف أن البن العم احلق يف قتل ابنة عمه إذا تزوجت من غريه دون موافقته، حبيث . البكرى

الصاحل، " (ليت تفرض على القاتليبيح له العرف قتلها ، كما يعفيه هذا العرف أيضا من دفع الدية ا
  ).  ، باختصار24م، ص  2006

تاريخ التعليم يف اخلليج العريب يف كتابه ) م 2003(ذكر يوسف إبراهيم العبداهللا 

، االجتماعي لرب األسرةتولت بعض مهام الدور يف اتمع اخلليجي أن املرأة  )م 1913-1971(
املنزل وتربية النشء وشئون األسرة ال سيما يف فترة  مثل اختاذ بعض القرارات اخلاصة باحتياجات

من النساء فئة وأشار الباحث إىل عقبة من العقبات اليت واجهت ). 95ص (ذهاب الرجال للغوص 
و ال خيرج فه"كالعبد من جراء عالقات اإلنتاج يعيش كان يقول املؤلف عن الغواص أنه والرجال ف

لرب عمله الذي يرغمه على أن يعمل معه يف كل موسم من ، ويبقى مدينا من الدين إال فيما ندر
وإذا تويف هذا الغواص وهو مدين لرب عمله فإنه كثريا ما جيد أبناءه أو من ميكنه . مواسم الغوص

وإذا رفضت األسرة كان عليها بيع منزهلم أو ما . العمل منهم على أخذ مكانه يف املوسم الذي يليه
تاجر ) الطواش(ألحيان نرى ويف كثري من ا. ا لدين لرب العائلة املتوىفميلكون من حطام الدنيا تسديد

صاحب السفينة يرغم زوجة الغواص املتوىف على الزواج منه حىت يسقط حقه يف ) النوخذة(، أو اللؤلؤ
ويف بعض احلاالت يتم الزواج فتتحول الزوجة إىل خادمة يف بيت . املطالبة بتسديد دين زوجها

  ). 52- 51ص " (ألبناء إىل أجراء وغواصني على سفينة السيدالسيد، ويتحول ا
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 أن الشاعر عبداهللا سنان كان كأنه آلة تصوير متسح الواقع االجتمـاعي  1سامل عباس خداده. يقول د
, وأسباب وجودها ودواعي تفشيها, مسحاً دقيقاً يكشف مظاهر السلبية ومعطيات التخلف الكوييت

) الفتاة(كما توقف يف قصيدته , وغريهم والصياد والبائع ة كاألعمىوتوقف عند بعض النماذج البشري
  : يصف حاهلا ويطالبها بالثورة من أجل العلم

ــري ــت احلقــ ــوك بالبيــ  حبســ

_________________________  

ــر  ــدح املريــ ــقوك بالقــ  وســ

_________________________  

ــة ــوك يف زنزانــــ  حبســــ

_________________________  

ـ   ص الصـــغريكـــالطري يف القفــ

_________________________  

ــا   ــن إســ ــاذا أرادوا مــ  مــ

_________________________  

ــور ــدران وســ ــني جــ  رك بــ

_________________________  

واقتصر تعليمها على حفظ بعض السور القرآنيـة وبعـض    العربية من األميةالفتاة عانت  
لعدة قرون اللهم نسـبة  هن القراءة والكتابة ميعلوحالت الظروف االجتماعية دون تاألحكام الدينية 

 ن السهل لألسر أن تترك بناا يـذهنب مل يكن مويف اخلمسينات من القرن املاضي  .تعلمن قليلة منهن
ومـن نصـائح    . سن احمليضمتنع من اخلروج من البيت عندما تبلغ  قبل ذلك كانت الفتاةللدراسة و

ويتحرز عن إظهار إفـراط حمبتـها وعـن    "نب قال أحدهم العلماء عدم متكني املرأة من رؤية األجا
مشاورا يف الكليات وال يطلعها على أسرارها فإا وإن كتمتها حاالً تظهرها عند ظهـور الغـرية   

                                                 

 :املعاصرين العرب للشعراء البابطني معجم .الشعر العريب املعاصر يف الكويت 1
http://www.albabtainpoeticprize.org/Encyclopedia/studies/Kuwait/0001.htm 

الكتاب مث يف املدرسة  درس يف . 1984يف الكويت وتويف عام  1917عام يف  عبد اهللا سنان حممدالشاعر ولد  
: البواكري : جزاء هي أوأصدره يف أربعة  مجع شعرهو 1964نفحات اخلليج عام : ول أصدر ديوانه األو محديةاأل

 .دبــاءمــن مؤسســي رابطــة األ  والشــاعر  .االنســان الشــعر الضــاحك  " هللا الــوطن 
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وجينبها املالهي والنظر إىل األجانب واستمتاع حكايات الرجال وجمالسة نساء يعلمن هذه األعمـال  
  ".سيما يف العجائز

واخلفار هو حفل إعالن "سائدة يف الكثري من اتمعات اخلليجية ) اخلفار(ة ولقد كانت عاد
أخـذوها يف تطـواف يف   , أو حوهلـا , وذلك أن البنت إذا بلغت التاسعة من عمرها, عن التحجب

ويقوم اجلمع بالدوران يف الشـوارع والسـوق   , الشوارع مع مجع من البنات ومعهن نساء راشدات
دخـول  مث تدخل البنت إىل البيت وهو ... ألغاين ومتزينات بأحلى الزينة مرددات بعض ا, التجاري

, الغذامي" (فورة وال خترج البنت بعده للشوارع إال للضرورة حىت تتزوجائي يف الغالب للبنت املخ
ويف اتمع الكوييت القـدمي عنـدما تبلـغ    ) . باختصار وتصرف,  139 -138ص , م 2004

 ختفر أي تبقى داخل البيت ألا أصبحت يف عداد النساء وال خترج إال يف الصبية الصغرية عشر سنني
  ).421، ص 1، جموسوعة األسرة(احلاالت النادرة 

تعبري عـن حـال   ) 6م، ص 2006احلداد، (ويف نفس السياق جند يف أهزوجتنا الشعبية 
  :البنات قدميا أهزوجة جاء فيها

  إدينا كلينا حلوه دبق...إحنا بنات أمحد تالقينا 

  بالبيت دوم مقعدات...إحنا بنات خمفرات

  بالديرة ما جنه بشر...ما نفرح إال بالسفر 

  كل شيئ حرام حىت اهلوا حىت السالم

  إحنا بنات أمحد تالقينا...والطلعة باحلسرات علينا

  
األنصاري يقول عبداحلميد . ر بعمقه واتساعهإن املاضي حبالوته ومرارته يؤثر يف احلاض

إال أن الثقافة اخلليجية السائدة هي ثقافة , ومع أن املرأة اخلليجية تولت مناصب قيادية") م 2005(
وإعادة , ال ميكن للمجتمع اخلليجي أن يواجه املد املتصاعد للتشدد إال بثقافة املراجعة... ذكورية 

نائب املدير  )م 2005(وذكر عبدالعزيز السنبل ). 20ص" (النظر يف املنظومة الثقافية العامة برمتها
: األبعاد السياسية حلركة تعليم الكبارالعام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يف دراسته املعنونة 

مثلت رؤية سياسية تعكس ثقافة متحجرة انبثقت من عصور "أن موروثات املاضي  منظور عاملي
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).  52ص " (اتمع اإلسالميالتخلف وأسهمت يف تكريس الدور اهلامشي للمرأة يف حياة وتفكري 
الصادر من املكتب اإلقليمي للدول العربية ) م 2004(ويوضح تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

  ).91ص(أن املرأة العربية الزالت تعاين من مصاعب كثرية  حتت إشراف هيئة األمم املتحدة
ج التعليم العايل يف البلدان العربية متثيل الفتيات يف برنام" أن ) م 2005(املفيت إنعام  وتشري

ص " (وكذلك هو احلال يف معظم الوظائف اإلدارية والسياسية العليا, ما زال دون املستوى املنشود
ال , نظرة الفاحص الواقعي, إن من ينظر يف أحوال املرأة يف اتمعات العربية واإلسالمية"). 29

فينكر وجود مساحات سوداء يف لوحة التكوين  ,املعجب بالذات  ريسمح لنفسه بأن يأخذه غرو
    ).91ص , م 2005, زراقط( "البشري واإلنساين يف هذه اتمعات

ورغـم بعـض   . يف عقلنا الباطن..عصر احلرمي ال يزال حيا يرزق" ذكرت سعاد الصباح أن
لسماعهم عن فإم يرتعشون غضبا .. ديوك القبيلة ال يزالون يتبجحون بالتقدمية والعصرنة والتحضر

  ).90م، ص  2000املسعودي، " (جناح أية دجاجة يف أي قن
مجيع املؤثرات السابقة وغريها جعلت عملية دخول املرأة جمال العمل أمرا صـعبا ويف عـام   

م اقتحمت شريفة عبدالوهاب القطامي جمال العمل كأول امرأة كويتية فاشتغلت موظفـة يف   1960
احلـامت،  (يم احلواجز البالية املضروبة حول املرأة الكويتيـة  شركت نفط الكويت وعملت على حتط

   ).107م، ص  2000العساف، ، 88م، ص  2004
ظلم اتمع هلـن  "ورغم التحديات الكربى برع العديد من الكاتبات اخلليجيات يف تصوير 

والتقاليـد   يف منطقة تسيطر عليها العادات"وظهور الكتابات النسائية " وسيطرة الرجل على مقدران
 2006القـتم،  " (املوروثة اليت حتط من قيمة املرأة أمام الرجل هلو شيء كبري يف نظر النقاد والباحثني

  ).101، 77م، ص 

املمارسات اليومية حىت وقتنا هذا لدى بعض الفئات اليت تريد أن تقوض كيان املرأة وزمها " 
كان الستار هو الغرية عليها ومحايتها مـن   من الداخل تعد خري شاهد على اخنفاض شأن األنثى وإن

فاملرأة ال يذكر امسها يف االس، ومن العيب والعار أن يذكر !!  ضعفاء النفوس واملتطفلني من الرجال
نه من العيب أن يسمع صوا، أو تقف خلف الباب لترد على كما إ الرجل اسم زوجته أمام الغرباء،

ية تعليم املرأة تعليماً عالياً حتملت الكثري من الفتيات الطموحـات  نتيجة لتراجع الوعي بأمه!! الطارق 
سلبية آبائهن جتاه هذا املوضوع وقمن مبحاوالت مكثفة للخالص من أسر العادات اخلطأ وقد مثلن يف 

تعـد  . طالئع التحرير من ظلمات عصور التخلف واالحنطاط إىل آفاق العلم واملعرفة ثالعصر احلدي
بنت الشاطئ منوذجاً متقدماً ملا تصنعه اإلرادة احلرة يف سـبيل حتقيـق األهـداف     الدكتورة عائشة

  ).أوراق من نقد الذات م، 2006 ,مرمي النعيمي" (املشروعة
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ن احملنة اليت ابتلـى ـا   إ" " بنت الشاطئ"عائشة عبد الرمحن مفسرة القرآن الكرمي األديبة تقول 
د ضربت بني املرأة العربية املسلمة وبني ماضيها األغـر  الشرق اإلسالمي يف القرنني السابقني ، ق

بسور أصم ومنحت الرجعية سلطة مرهوبة ، تزعم باسم الدين أن تعلـيم البنـت كفـر، وان    
  .حلاد ، وأن خروجها من أسوار احلرمي التركي معصية وأمثهودها االس العلمية إش

باء الذي أراد منه عمر كرامة التصـون ،  ومسخ احلجاب الذي أراد به اإلسالم عزة املرأة ، واخل
  . حىت أمسيا نوعا من األغالل واألصفاد 

وصارت احلرية يف دنيا النساء إىل نقيض معناها األول ، فبعد أن كانت احلرائر هن املصـونات  
  .العزيزات ، أمسني يف أحلك عصور الشرق اإلسالمي املستعبدات الذليالت 

ربية عن احلياة، ونبذت من اتمع وألقيت فيما يشبه السجن ، وباسم اإلسالم عزلت املرأة الع
وباسم الدين حيل بينـها  . أال خترج من البيت إال إىل القرب -إىل أيام أمي رمحها اهللا  -وفرض عليها 

مضى القرن التاسع عشر ولـيس يف هـذا   ... وبني العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة
واحدة للبنات ، على حني فتحت أبواب بلـدنا للبعثـات التبشـريية    الشرق سوى مدرسة إسالمية 

واألجنبية ، تفتح ما شاءت من مدارس للبنات ، متغلغلة يف أحناء الشرق العـريب ، دون رقيـب أو   
  .)باختصار( "1!حساب 

 Malek, 2005, Virginia board of(ويؤكد الباحثون يف علم اإلدارة التربوية 

education (2003) (ى أنه ال بد من تنمية طاقات األفراد القيادية للجنسني منـذ مرحلـة   عل
وتعليمهم فنون اإلدارة واحلوار واملهارات احلياتية ألـا مرحلـة تتسـم باحليويـة     , الطفولة املبكرة

ص , 2005, شـهاب (كما أكدت بعض الدراسات والتقارير العربية املعنية بتقدم املرأة . والنشاط
مشاركة املرأة يف الريادة والقيادة مـن   أن) Stelter, 2002, 15م ص  2005, البالونة ,55

املمكن أن تساهم يف تقوية جذور الدميوقراطية وتعزيز جـودة النمـو االقتصـادي واالجتمـاعي     
لذلك بات من الضروري أن تلعـب املـرأة   . للمؤسسات فضال عن أا حرية إنسانية وقيمة كونية

تمعية على أساس املشاركة يف اختاذ القرار على الساحة احمللية والدوليةدورها يف مسرية التنمية ا  .  
  

                                                 
فانبعث صوت " م  1957الشويخ الثانوية عام  جزء من حماضرة ألقتها بنت الشاطئ يف الكويت بقاعة مدرسة 1

حماضرات . معارف الكويت : انظر  ".الدكتورة بنت الشاطئ من فوق منرب احملاضرات يف الكويت ألول مرة 
  .الطبعة الثانية .)م1957 - هـ 1376(املوسم الثقايف الثالث 
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   نساؤها ذوات ديانة

الكويـت  إىل جاء الشيخ عبداهللا السـويدي البغـدادي   ) م 1772(هـ  1186يف عام 
وكذلك نساؤها ذوات ديانـة يف  " "أهل صالح وعفة وديانة"فوصف رجال الكويت بالكرم وأم 

مكانة "وعن نساء البادية قال ديكسون ). 105، ص 2006، العجمي، م 2002يس، املن" (الغاية
م، ص  2003عبداملعطي، " (املرأة بني أهل البادية متنحها حرية وسعادة أكرب من أختها ساكنة املدينة

إىل الكويت وأهلـها   –م  1861الذي زار الكويت يف العام –وأشار الرحالة األمريكي لوشر  )57
ونساء الكويت مشهورات بصناعتهن ومهارن ...ر الكويت كمدينة عربية فائقة النظافة تظه"فقال 

مثل ذلك حسن مظهرهن، فهن يعتـربن  . اخل...يف مجيع األعمال اليدوية كاحلياكة والغزل والنسيج 
م، 2003الوقيـان،  " (وهلذه الغاية يعتربن أشد نساء اخلليج مالحة... جبانب التركيات واإليرانيات

وابن البادية مهما كانت حالتـه  : بقوله"وأشاد ديكسون بأخالق أهل البادية يف الكويت  .)20 ص
املادية فهو رائع يف ضيافته، وهو على استعداد لذبح آخر مجل أو نعجة لديه إلكرام ضيفه، وامرأته ال 

ذا مر أمام خيمتها فهي تبادر بتقدمي وعاء ميتلئ حبليب الناقة ترحيبا بالضيف إ. تقل عنه حفاوة وكرمه
  ).91ص . تاريخ الكويتحبوث خمتارة من م،  2005الغنيم، " (يف غياب زوجه

كما أا حريصة علـى  بدأت الفتاة الكويتية تكمل دراساا اجلامعية والعليا  يف هذه األيامو
ـ كثري وتزيد من السقف املعريف وتقـوم بت بصورة تبشر خبري  وظيفتها املنزلية ك د عمليـة احلـرا  يرش

 أوائل الدول اخلليجية اليت احتك جمتمعها مع اخلارج، وعرفت تعلـيم  "تعترب الكويت من .االجتماعي
أبـو  " (وفنيـا  البنات مبكّـرا جدا، وكذلك إفساح اال أمامهن للعمل والتحرك اجتماعيا وثقافيا

أول عندما افتتحت  م 1938 – 1937بدأت مدارس البنات يف الظهور عام ). م 2005, طالب
 – 1938مدرسة للبنات وهي املدرسة الوسطى بينما املدرسة القبلية للبنات بـدأت مـن العـام    

ومن املؤشرات ). 101 ص ،2م، ج 2002، وزارة التربية ، 51م، ص  2005فريوز، (م 1939
 وإدراكها ما للعلم والثقافة من أمهيـة، "اجلديرة للمالحظة لكل دارس أن ارتقاء وعي املرأة الكويتية 

وكانت الرائدة يف هذا اال السـيدة سـبيكة   . األمر الذي جعلها موازية للرجل يف العطاء السخي
مث حلقت ا السيدة شاهة الصـقر ، الـيت   . اخلالد اليت تربعت للمدرسة املباركية ببيت كانت متلكه

الوقيـان،  " (جلديـد تربعت باملكتبة األهلية بدكان كانت املكتبة األهلية يف حاجة إليه إلقامة مقرها ا
  ).25م، ص  2003

وعندما نتحدث عن املرأة الكويتية فإننا نتحدث عن قامة سامقة ذات تضـحيات ضـخمة   
 ومل تدخر وسعا يف إشاعة املعرفة ونشـر الثقافـة   ساندت التعليم بفكرها وماهلا وعطائها غري احملدود

يف الكويت فقـدمن املـال والـدعم    وهناك عدد كبري من النساء الاليت سامهن يف دفع عجلة التعليم 
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ولدت اليت  الرامزي يصاحلة حممد علوفيما يلي نبذة يسرية عن حياة حافلة للمطوعة . لنهضة الوطن
ها بكتاب ابنة عمها املطوعة لطيفة الشمايل ، وكـان  مت تعليقتل"و ) م 1849( هـ  1265عام 
 الوته وفقهـت تعـاليم الـدين   ة عبد الرزاق حيث حفظت القرآن الكرمي وتعلمت أصول تزابدرو

تزوجت املربية الفاضلة من املرحوم جاسم الشمايل ، وقد اختذت من بيت الزوجية مقـراً  . اإلسالمي
لكتاا ، حيث كانت الدراسة مشتركة بني البنات والبنيني الصغار وكانت أوقات الدراسة كما هـو  

وتبدأ من حنو السابعة صـباحاً إىل حنـو   صباحية : على فترتني  –احلال يف كثري من الكتاتيب حينئذ 
تتقاضـى   –رمحها اهللا  –وكانت  .الثانية عشرة ظهراً ، ومسائية من بعد أذان العصر إىل أذان املغرب

من كل تلميذ أو تلميذة أجراً يتراوح بني أثنني وأربع آنات ، وقد يزيد األجر أو ينقص تبعاً للحالـة  
 بعض احلاالت كانت تتنازل عن أجرها مساعدة لبعض الفقراء املعيشية لذوي الطالب أو الطالبة ويف

لة على ختريج ابنتيها التوءمني خريية وأمينة خترجيـاً  ضوقد حرصت املربية الفا. ورغبة يف نشر التعليم
أما منهج الدراسة ، فكان يتمثل . إذا عرض هلا عارض من مرض أو سفر  ميكنهما من القيام بعملها ،

ومـن  .فهم معانية وبعض أحكامه إىل جانب حتفظيهولقرآن الكرمي وأصول تالوته ، يف تعليم قراءة ا
ومـن   .األديب عبد الرزاق البصري ، والسيد حممد الصاحل والسيد حيدر إمساعيل مقامس: تالميذها 
وغريهم وغريهـن كـثريون    .السيدة أمينة السيد على زلزلة السيدة مرمي الصفار واملطوعة: تلميذاا 

ـ  ات من أبناء وبنات الكويت ، وكانت املربية الفاضلة مطوعة مشهووكثري  عرة ، كما كانـت تتمت
بشخصية قوية، مع حسن خلق ، وابتعاد عن اخلشونة يف تعليم الطالب والطالبات ولذا أحبها األبناء 

 توفيت يف شهر رمضـان عـام   .واآلباء وقدموا هلا من االحترام والتبجيل والتوقري ما هي جديرة به
باختصـار  ( 1"م عن عمر يناهز مئة ومخسة عشر عاماً 1964هـ املوافق لشهر يناير عام  1383

  . )يسري

. ومن املالحظ الالفتة، أن املرأة الكويتية هبت لنجدة أهل فلسطني منـذ اللحظـات األوىل  
عندما اشتعلت قضية فلسطني كانت املبادرات الكويتية واضحة وكان حترك الكويت أكـرب مـن   "

اناا يف ذلك الوقت، ألا تؤمن باملصري املشترك مع أبناء أمتها العربية ومن أمثلة ذلك ما ورد يف امك
بـيض اهللا وجـوه   : (حتـت عنـوان  ) 521العدد (م  1936جملة الفتح املصرية الصادرة بتاريخ 

ـ "، وحتته ما يلي )الكويتيني باب كتب صديقنا الفاضل الكرمي يوسف بن عيسى القناعي جلمعية الش
إن اللجنة املؤسسة يف الكويت لنجدة فلسطني بلغ ما مجعته من اإلعانـة إىل  : املسلمني بالقاهرة يقول

                                                 
 :الكويتية املرأة موقع عن نقال اخلرايف احملسن عبد للدكتور بلدي من مربون 1

http://www.kwomen.com/ShowProfile.asp?ProfileID=151  
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ساعة كتابة كتابه عشرة آالف روبية هندية ، وإن سيدة من كرائم الكويت ال تريد أن يعرف مربا 
الغنـيم،  " (مخسائة روبيةإال اهللا وحده تربعت جلهاد فلسطني بدكان متلكه ، وقد بيع الدكان بألفني و

   ).22م، ص  2005

ويف السياق نفسه فإن الثناء على عطاء النساء يف الكويت ال يكتمـل إال بـذكر دورهـن    
ورغم تلـك الصـفحات   . البطويل اخلالد إبان الغزو العراقي للكويت ويف فترة التعمري بعد التحرير

العديد مـن عـادات اجلمـود    ه ال ينفي أن ذلك اخلري كلإال أن قدميا وحديثا املضيئة لصرب النساء 
  . قدميا استوطنت البيوت

  األنثى واملصاعب الكربى

أكـد القنـاعي   . للقمر وجهه املشرق واملظلم وكذلك احلياة قد تصفو ولكن ال ختلو من الكدر
على مناقب الكويتيني مثل التآلف والتسامح والكرم والتواصل والتواضع كما أنه كتب عـن الـدور   

 شـدادها  ياةمن شظَف احلالذي قامت به املرأة قدميا يف بناء واستمرار األسرة الكويتية فعانت  العظيم
  . وقدمت ألسرا عصارة عمرها

القناعي رجل منصف يذكر االجيابيات والسلبيات بأمانة فال يصور املاضي باللون الوردي الزاهي 
اليت واجهت األنثى وأشار  الكربى املصاعبفيما يلي بعض . ن جماملةود هواعتقد هبل كتب ما شاهد

وتعليق على بعض تلك مع شرح  من تاريخ الكويت صفحاتكتابه مواطن خمتلفة من هلا القناعي يف 
  :  النقاط
فهي عندهم من سقط املتاع، إذا ذكر امسها قال املـتكلم  ...ليس للمرأة قيمة عند الرجال" .1

ينتفع به ويرغَب فيـه   كلُّ ماواملتاع  رديئُهوريه، حق :سقطُ الْمتاعِو". ملخاطبه أكرمك اهللا
 :فخر الدين بن النجارقال . ث البيت والسلعةأَثاك

  تكـــررت الســـنون علـــي حـــىت
  

ــاع ــن ســقط املت ــت وصــرت م   بلي
  

  : 1قَطَرِي بن الفُجاءةوقال     
    ــاةيــي حف ــريِء خــرلْمــا لمو  

  
ــقَ   س ــن م ــد ــا ع ــاعِإِذَا م املَت ط  

  

                                                 
 بن املقرب العيوينوقيل أن البيت السابق ال. اخلوارج وفارسهامن أشهر شاعر  .جعونةُ بن مازِن؛ )م 697ت ( قطري بن الفجاءة 1
  ).م 1231 - 1176/ هـ  629 - 572(
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وسعادة الزوجني بعد "قال القناعي  .ومل تره أو يراها ترغم الفتاة على زواج من ال تريدهقد  .2
الدخول نادرة فهي من باب يا نصيب يكسب مرة وخيسر ألف مرة ألنه ال يراها وال تـراه،  
وكال الزوجني ال يعرف من أخالق زوجه شيئاً، وكم من رجل نفرت منه زوجته مـن أول  

 ".ليلة، وكم من زوجة تركها زوجها من ليلة الزواج

 .اإلناث من خالل وصايا جائرةعلى مرياث  التحايل .3

. وليس بيد املرأة صناعة تعيش منها إذا أحوجها الزمان بل ختدم يف بيوت األغنياء أو تسأل" .4
 ".واللوايت حيسن اخلياطة والتطريز قليالت بالنسبة لاليت جيهلن ذلك

عة بني أغلب نساء الكويت ويعتقدن بأن الساحرة تطري يف الليل، وأن الـزار  واخلرافات شائ" .5
". الزار النويب مما ال شك فيه، وإذا أصيبت املرأة بأمراض عصبية نسبوها إىل الـزار واحلبشي 

الزار حفلة راقصة يقال إا تقام لطرد األرواح الشريرة اليت متس أجسام بعض النـاس يف  و"
تـامر  بيت من الشعر للشاعر اللبناين جند القناعي ألكثر من مرة يستشهد بذا وهل .1"زعمهم
  : حيث قال يف ذم اجلهل) م 1914 - 1856( املالط

ــام ــات وأَوهـــــ   خرافـــــ
  

ــا  ــلَ والعلمــ ــب العقــ   تعيــ
  

 فما بال املسلمني يف اجلزيـرة "قال القناعي . معاشرة بعض النساء بال عقد نكاح باسم الرق .6
األحرار ويفرقون بني الولد ووالديه واألخ وأخيه واملرء وزوجه حبجة أوهى مـن   جييزون بيع

األرقاء حيتمل أم ذرية من أولئك القـدماء مـع علمهـم    إن : يت العنكبوت وهي قوهلمب
بانقطاع الرقيق الشرعي وعلمهم مبصدر هؤالء األرقاء من املسلمني بعضـهم مـن بعـض    

وزد على هذا أم يطأون هؤالء باسم الرق بال . أوالدهمبالنهب والسرقة وبيع بعض الفقراء 
 "املسلمني األحرار ـذه احلجـة الواهيـة    م من هذه اجلرأة على بيععقد نكاح فالويل هل

الشرعية حينئذ فالرقبة  وهذا النوع من الوطء حرمه القناعي بشدة .)، باختصار امللتقطات(
وم فهو مسروق من أهله أو أن أهله باعوه بسبب وما نراه من األرقاء الي"ال توجد وهلذا قال 

وذكر القناعي أن الضغوط الغربية هي اليت أوقفت هذه املأسـاة فقـال    .)امللتقطات("الفقر
ولوال أن أوروبا وأمريكا حرمتا بيع الرقيق مطلقاً لبيع املسلم على رؤوس األشـهاد  "القناعي 

 علمت هذا فما بال املسلمني يف اجلزيرة فإذا. ولكن الفضل للكفار ذا الصفح عن املسلمني

ويذكر التاريخ . "جييزون بيع األحرار ويفرقون بني الولد ووالديه واألخ وأخيه واملرء وزوجه
أن جارية سوداء هي أول امرأة عوجلت يف مستشفى نسائي يف الكويت كانت مصابة بقرح 

                                                 
  http://qamoos.sakhr.com  ).صخر موقع( وآخرون اللجمـي أديب تأليف من احمليط انظر 2



 

 16

سـجل املستشـفى اجلديـد     كبري يف ركبتها ، وملا سئلت عن امسها واسم والدها لقيده يف
أما والدها فال تعرفه ألا اختطفت من السودان وهـي طفلـة   ) مربوكة(أجابت بأن امسها 

 ).93م، ص  2004احلاكم، (

هجرية وهلذا جتد بوناً شاسعاً بني الرجل واملـرأة يف  1357مل تفتح مدرسة للبنات إال سنة " .7
فيما هو صاحل للوطن وحىت اآلن  الكويت سيما يف الكتاب واألدب والشعر وحسن التفكري

بل هي باقية على .. وال.. مل تظهر بالكويت امرأة عاملة وال كاتبة وال شاعرة وال مفكرة وال
إذا اسـتثنينا  -الفطرة من حيث اخلمول واألمية فال تقرأ وال تكتب، واللوايت يقرأن ويكتنب 

املدارس وجمالسة العلماء كمـا  إن حرمان املرأة من  ".فهن نوادر جداً -بنات املدارس اجلدد
ولقد صدق الشـاعر معـروف الرصـايف     ,من أهم مربرات تأخر مكانة املرأةقال القناعي 

 :حني قال)  م 1945 - 1877(

  وقــالوا شــرعة اإلســالم تقضــي    
  وقـــالوا أن معـــىن العلـــم شـــيٌء
  وقــالوا اجلــاهالت أعــف نفســاً   

ــى اإل  ــذَبوا عل ــد ك ــذباًلق ــالم ك   س
  م فرضــاًســالألــيس العلــم يف اإل 

ــراً  ــم حبـ ــا يف العلـ ــت اُمنـ   وكانـ
ــم   ــلّ علـ ــنيب أجـ ــا الـ   وعلّمهـ

  

  فضــيل الــذين علــى اللــوايت   تب
  تضـــيق بـــه صـــدور الغانيـــات
  عــن الفحشــا مــن املتعلّمــات   
  تـــزول الشـــم منـــه مزلـــزالت
  علـــى أبنائـــه وعلـــى البنـــات
ــكالت   ــائليها املُشـ ــلّ لسـ   تحـ
  فكانـــت مـــن أجـــلّ العاملـــات

  
بت لنا أن سبب تفوق الصحابيات رضي اهللا عنهن حرصهن علـى  إن التاريخ اإلسالمي يث

جلسنا : قال عون بن عبد اهللا ... فقيهة كانت أم الدرداء خمتصر تاريخ دمشقورد يف  .جمالس العلم
أزعمـتم  : ، فقالـت فجلست ؟لعلنا أن نكون قد أمللناك: إىل أم الدرداء فاتكأت ذات يوم، فقيل هلا

العبادة بكل شيء، فما وجدت شيئاً أشفى لصدري، وال أحرى أن أدرك وقد طلبت ! أنكم أمللتموين
: وكانت أم الدرداء تقـول  ....مرت رجالً أن يقرأ، فقرأأمث . العلماء ومذاكرم ما أريد من جمالسة

تعلموا احلكمة " تعلمين وهيكتبت يل أم الدرداء يف لوحيت  :أحد طالا وقال, "أفضل العلم املعرفة"
هذه هي النمـاذج الـيت    .1"وإن كل زارع حاصد، ما زرع من خري أو شر. لوا ا كباراًصغاراً تعم
  .قتداءيف احلضارة اإلسالمية وهي حمل اإلأشرقت 

                                                 
 , )171 ص( احلنابلة طبقات ,)490 ص( الصفوة صفوة  )688 ص( األولياء حلية , )3670 ص( دمشق تاريخ خمتصر انظر 1

 :الوراق موقع يف متوفرة الكتب هذه كل .)4034 -4033 ص( الرجال أمساء يف الكمال ذيب ,)2687 ص( بغداد تاريخ
http://www.alwaraq.com 
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سبق تستدعي ربط األحداث احمللية باملتغريات الثقافية التارخيية على املسـتوى  ما  إن مناقشة
عي إىل أن غياب تعليم املرأة وقلة ثقافتها من أهم ذهب القنا. بالعاملي لبيان أوجه التمايز بني الشعو

أسباب تعاسة النساء على مر التاريخ وهو األمر الذي توصل إليه رائدات احلركة النسائية عامليا رغـم  
 .مبوضـوع حتريـر املـرأة    علقاالختالفات اجلوهرية بني اتمعات العربية واتمعات الغربية فيما يت

إىل  Mary Wollstonecraft )1851 -1759( ولسـتونكرافت ماري الربيطانية  أشارت
من أقوى املطالبات اليت شهدا يف كتاباا النارية ، وكانت مطالبتها هامطالبة بتحرير أمهية تعليم املرأة

أن األعراف والعادات أشد قسوة على املرأة من القـوانني فهـي   ماري وذكرت . حركة حترير املرأة
ة واحدة فقدت فيها طهارا، رغم أن الرجال يظلّـون حمتـرمني بينمـا هـم     املرأة للحظ -تعاقب 

تثقيـف عقلـها    كما كتبت ماري هوهنا فإن أفضل طريق لتحرر املرأة من و. منغمسون يف الرذيلة
قناع املـرأة  إيف جنح الرجل وقالت أن  ،ها يف التعليمحق حرمان املرأة وهلذا انتقدت سلوكهاذيب و

إن حترير املـرأة بشـكل    ترى مارى .وآلة لإلجناب ،وخادمة مطيعة ،وحلية للزينة ،يةبأا لُعبة جنس
  .1مثايل يعين احتاداً بني أم متعلمة وزوج متعلم

العاملية يف الفكر التربوي وذات قيمـة  النسائية وإذا كانت كتابات ماري من أقدم الدراسات 
، فإن كتابات القناعي القوية احلادة )Gutek, 2005, p. 196(كبرية عند الباحثني  املعاصرين 

فضل السبق حمليا وتعـد  مبادراته اجلادة هي قذائف حق نادت برفع الظلم عن املرأة وإنصافها فنالت 
ودقـة  من أقدم املصادر التارخيية الكويتية اليت كشفت بصراحة تامة عن معاناة النساء وناقشت بأمانة 

ك العصر فلم يظهر منهن شاعرات أو عاملات كما قـال  سبب إخفاق وشقاء كثري من النساء يف ذل
إن كتابات القناعي تنطلق من رؤية دينية واعية متفتحة وتتفق يف شطر منها . مواربةالقناعي من دون 

مع طرح أنصار املرأة قدميا وحديثا من حيث التأكيد على أن تقليص فرص تعليمها وتضـييق أفـق   
 .  سانية فادحة ليس للنساء فحسب بل لألسرة واتمع معاتثقيفها جناية عظيمة وخسارة إن

مل تتبدل بيوت الكويت عمـا كانـت عليـه يف أول    "قال القناعي . عزل املرأة عن اتمع .8
وتوجد حمالت باقية على ما كانت عليه من الضيق وعدم دخـول الشـمس يف   . تأسيسها إال قليالً

 دورهم منافذ على الطريق لتخلل اهلـواء ودخـول   الدور، وعدم وجود النوافذ، وإىل اآلن ليس يف
والعجيب أنه بالرغم مـن  . الشمس إال ما ندر وفتحها عندهم عيب كبري ألنه يسمع منه صوت املرأة

هذه الغرية على املرأة حبيث ال ترى وال يسمع هلا صوت، فإا ليس هلا كرامـة عنـدهم، حـىت إن    

                                                 
 one of the(تعد ماري من أمهات احلركة النسوية الربيطانية واألمريكيـة   ).14631، ول ديورانت، ص قصة احلضارةانظر ( 1

mothers of British and American feminism (  كما تصفها بعض اجلامعات الغربيـة)The University of Toronto, 

2005 .(  
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ومل يقلـها ملخاطبـه عنـد ذكـر     . أكرمك اهللا: ل لهاحملدث إذا حدث جليسه وجاء ذكر املرأة قا
" ادخلي بالعباءة واخرجي بـالكفن "ولقد ورد يف وصية أم كويتية البنتها قبيل تزوجيها ". احلشرات

وهذه األفكار املتشددة كانت منتشرة يف العامل العريب كما يقـول  ). 57م، ص  2005إمساعيل، (
إـا  ... بارك اهللا يف هذه األيام ، وال أعادها يف تاريخ أمتنـا ال"حممد الغزايل وينتقد تلك األيام بقوله

   ".انتصار لتقاليد جائرة

  نظرة نقدية صائبة

وهذه إشارة لطيفة للحـديث  ..." املرأة شقيقة الرجل ، وهي معه على حد سواء"قال القناعي 
الق والطِّباع، كأن شـققْن  أي نظائرهم وأمثاهلم يف األخ" "النساُء شقائق الرجالِ"النبوي الصحيح 

وقـال  ) النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، " (منهم، وألن حواء خلقت من آدم عليه السالم
مجع شقيقة، وهي كل ما يشـق بـاثنني، وأراد بـاألقوام    : الشقائق )النساُء شقَائق اَألقْوامِ("امليداين 

لقوم يقع على الرجال دون النساء، ومعىن املثل إن النساء مثلُ الرجـال  ا: الرجالَ، على قول من يقول
  .)80م، ص  2005سراج، : انظر" (وشقت منهم، فلهن مثل ما عليهن من احلقوق

لقـد  .  لقد ترك القناعي فكرا ناضجا يف مسألة املرأة؛ فهو عامل بصري سبق بفكره عصـره 
تدل على شجاعة أدبيـة؛ فقـد ركـزت    يف كتبه ئة وعناوينه اجلريلدعم مواقفه اختار عيون الشعر 

 احلَيف واجلـور ورفع املفردات الفكرية واملرتكزات االجتماعية يف فكر القناعي على تفعيل دور املرأة 
  . عنها

ختيم على مسائـه  اجلامدة نظرة نقدية ثاقبة فرأى أن الثقافة الذكورية للمجتمع نظر القناعي 
حطـام  اجلهل و ركامبسبب  أن يشل أوتعطل ي كاد أنللمجتمع  نصف اآلخرالوأن , وتكسو أرضه

 تفـوق  نأ إىل وتوصـل  قدميا الكوييت اتمع يف  املرأة مكانة تدهور أسباب عن القناعي كتب .األمية
   :وهي أسباب ثالثة إىل يعود علميا املرأة على الرجل

   .األجانب وخمالطة الرجال أسفار رةكث :أوالً

   .والسياسية واألدبية الدينية واالت رائداجل انتشار :ثانياً

  .للبنات مدرسة فتح وتأخر للبنني املباركية املدرسة فتح :ثالثاً

 وتربت القدمي ألفت ألا جديد أي وتعارض تغيريه حتب ال تقليدية حياة على تترىب اليت املرأة إن
لقد أشار بعض الباحثني يف  .عملها نطاق توسيع حال يف املسئولية حتمل ختشى أا كما اخلضوع تربية

إىل أن ) Al-Ruwashed & Nassar, 2005(حتليلهم لشخصية املرأة الكويتية املعاصـرة  
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قد يكون بسبب خوف املـرأة  السياسي يف عملية التنمية وصنع القرار  شرحية من النساءعدم اندماج 
  . ولياتألن احلرية هلا تبعات ومسئ) fear of freedom(احلرية ممارسة من 

ولعل املوروثات السلبية عن مكانة املرأة والتربية النمطية من أكثر األسباب تأثريا يف احنسـار  
 .يف ميادين كثرية مسامهات النساء

يف فيه بعض أفكـاره التحرريـة    ذكرو صفحات من تاريخ الكويت لقد ألف القناعي كتابه
ملاذا أورد القنـاعي  ذي ميكن أن نطرحه هنا قضية املرأة وجعله منهجا دراسيا والسؤال ال سبيل نصرة

  ؟للناشئة امدرسيأعده كي يكون كتابا يف كتاب الكويتية صورة عن ظلم املرأة 

  :النقاط التالية ميكن مناقشة هذا األمر يف ضوء

فلم يسـتطع أن يكـتم    كان القناعي قاضيا وفقيها يرجع إليه الناس فيتعرف على معانام •
  .احلقيقة املرة

أن هناك خلال واضحا يف موضوع تربية املرأة على مسـتوى  وجد ن يصوب اخللل إذ أأراد  •
 التعليم يف مناهجتعليم املرأة حيتل مساحة هامشية ولكن , العامل العريب واإلسالمي لعدة قرون

   .وعند معظم املفكرين
النهاية يف يف  يتسق هذا األمر مع منهاج القناعي؛ فهو إذا حتدث يف الفقه أو يف التربية يصب •

  .مصب أنصار املرأة
) م 1932 - 1871( وحافظ إبراهيم الرصايفمعاصريه من مثل معروف مع القناعي يتفق  •

وحممد ) م1995 – 1903(عبداهللا القصيمي و) م 1935 – 1865(وحممد رشيد رضا 
يف أن بناء املدارس ونشر الـوعي  خاصة يف كتاباته األخرية ) م 1996 – 1917(الغزايل 

ظ العقل ونصرة املستضعفني أهم قضايا اإلصالح على اإلطالق ومن مث فهي أولويـات  وإيقا
 .وعدم اإلعراض عنها ،والتقيد ا ،جيب الثبات عليها

باولو فريـري   يقول فيلسوف تربية احلرية. يف فكر القناعياجتماعي املدارس وسائط حترير  •
والتحريـر  , "هر أو للتحريـر فهو إما للق, ال يوجد تعليم حمايد: "1)م 1997  -1921(

يف احلوارات بني العامل  )Critical Consciousness(الوعي النقدي  ةيكون عرب بواب
تعد صياغة البناء فإن فلسفة املدرسة ذات ممارسات سياسية , انطالقا من هذه النقطة. واملتعلم

والـتفكري   االجتماعي وفق منظومة احلرية الصحيحة املبنية على احلـوار النقـدي الـواعي   

                                                 
& ,MCLaren انظر 1  Lissovoy (2003) و Freire, (1994) م 2005( سعيد و.( 
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) Banking education(املوضوعي الذي يناقش وحيلل فالتربية ليست عملية بنكيـة  
 إليداع املعلومات يف ذهن املتعلم بغرض التخزين والتكديس بـل التربيـة منـهج لعـرض    

 .الستثارة العقل والتدبر عند املتعلم )Problem-posing method(املشكالت 

م ثورة اجتماعية اقتحمت الكويـت بسـرعة    1936لقد كان تعليم املرأة يف عام 
  ).86م، ص  2006الزبن، (وسهولة كي حتتل املرأة مكاا الالئق يف احلياة العامة 

وهو كتاب الكويـت   مناضل من زمن الضمري... يوسف بن عيسى القناعي ورد يف كتاب 
ـ ) م 2006(الثالث من إصدار جملة الكويت  ان علـى يـد   أن أول خلع يف التاريخ الكوييت ك

هذه القصة عن عجوز سعودي متزوج من فتاة "القناعي إذ روت السيدة مي قصة فريدة فقالت 
مل تكن تتجاوز العشرين من عمرها وكان يسيء معاملتها ويشرب اخلمر كثريا ، ومبا أن الوالـد  

قاض ، طلقها منه رغما عنه، وأرسل يف طلب أهـل الفتـاة مـن السـعودية     ] الشيخ يوسف[
ها، وبانتظار عودة الرسول مع أحد أقارا أو ذويها أسكنها بيتنا ، واعتربها واحدة منا، ليأخذو

" فة دمهـا ات، وقد استمتعنا بوجودها بيننا خلوهذا الكالم أواخر األربعين" وجنات"كان امسها 
  ).12ص (

هب إليـه  البيئات اإلسالمية ذالعديد من إن الذي توصل إليه القناعي يف دونية وضع املرأة يف 
 الغاليـيين  مصـطفى  يقولومن عبارات الغالييين . اخلوجةابن املفكرين من مثل الغالييين و طائفة من

 قـد  السـنني  من مئات بضع وقبل اليوم الشرق نساء مجاهري" إن الناشئني عظة كتابه يف )م 2001(
 هلـا  ما واهتضموا ... اشاؤو كيف يديروا أيديهم، يف آلة املرأة أن الرجال ظن فقد .كالسوائم أمهلت

 األسرة، وفسدت البيتية احلياة بذلك فساءت .والتربية التعليم وحرموها والطبيعية، الشرعية احلقوق من
 اجلزائري العامل كتب م 1895 عام ويف ).باختصار ،126 ص( "األفراد باحنطاط اجلماعات واحنطت

 املـرأة  واجهت اليت املصاعب عن تكلمو اإلناث حبقوق االكتراث كتابه اخلوجة بن مصطفى بن حممد
 يلتـزم  ال مـن  وتغرمي النساء توريث عدم مثل والطبع الشرع دائريت عن خارجة أعراف وهي املسلمة
 مـات  إذا  اإلسالم باسم القبائل من قبيلة وكانت الزوجة، يعطيه وال املرأة ويل يأخذه املهر وأن بذلك،
 وكان وحنومها، والعقار كاألثاث عندهم فاملرأة الورثة أو ثالوار من بتوجيه تتزوج األرملة فإن الزوج

  ). 100 -63 ص م، 2006 ، اخلوجة ابن( )الضخمة العصا( باهلراوي الزوجات يضرب بعضهم
ابن  -أب (وهي من األعراف السائدة يف كثري من البالد العربية، إذ يقوم أحد أقارب املرأة : جرمية الشرف "

بقتل قريبته اليت يشك يف ارتكاا جلرمية الزنا، وال يراعى يف ذلك كوا حمصنة أو ) ...ابن عم -زوج  -أخ  - 
غري حمصنة، وال ينظر إىل إثبات اجلرمية بالطرق الشرعية، بل يف كثري من األوقات بعد قتل الفتاة وعند إجراء 

ة ثبوت جرمية زنا غري احملصنة أي الفحص الطيب جيدوا بكراً، وعليه يكون فعلهم هذا جرمية قتل، وكذلك يف حال
البكر، وأما يف حالة ثبوت جرمية الزنا من احملصنة، فيكون قتل القريب لقريبته افتئات على حق الدولة يف تطبيق 
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وخالصة القول يف هذا العرف أنه يتعارض مع ثوابت الشريعة وأدلتها القطعية واليت جعلت حفظ العرض  .احلدود
اخل، ... اخلمس فحرمت القذف وحرمت الزنا وكل ما يدعو إليه من خلوة ونظرة كلية من كليات اإلسالم

وجعلت هنالك حدوداً للقاذف، والزانية والزاين احملصن وغري احملصن ووضعت لذلك شروطاً، وجعلت املالعنة بني 
راد سواًء أكانوا الزوجني، وكل ذلك أدلته قطعية، وفوق ذلك كله حصرت تنفيذ احلدود باحلاكم ومل تتركه لألف

  ).م 2006 رجاء،(" .آباًء أم أزواجاً أم أقارباً
 أسرهن يف أفراد أيدي على قتلن امرأة 461 عن يقل ال ما إن باكستان يف اإلنسان حلقوق مستقبل جلنة تقولو

 ءاتإحصا التقرير يذكر ومل" "األسرة مسعة حتمي اجلرمية أن يعتقدون رجال الشرف جرائم ويرتكب" ".2002 عام
  ".عليها احلصول صعوبة بسبب األرياف من

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_2578000/2578377.
stm  

 يف السـلطات  مسع إىل تصل ال احلاالت معظم أن إذ الشرف قتل جرائم عن دقيقة إحصاءات توجد ال
لكننا يف الشرق جنمع بني بعض القـيم األخالقيـة    " اهللا فضل حسني حممد قال .العربية األقطار معظم

احنرفت املرأة وحنن الذين دفعناها لالحنراف يأيت كل رجال القبيلـة   وبني االنفالت يف الضوابط، فإذا
وبـذلك وقعنـا يف   ". جوانبه الـدماء يسلم الشرف الرفيع من األذى حىت تراق على  ال"على طريقة 

غسل  قضايا الشرف وغسل العار اليت تربر للرجل أن يقتل ابنته أو أخته أو زوجته حتت عنوان فضيحة
  :بينات موقع  ".العار وهو الذي دفعها إىل ذلك

 org.lb/ousra/tadamonwoman.htmhttp://arabic.bayynat.  
 واإلسالمية والعربية اخلليجية اتمعات من كثري يف املتاع سقط من املرأة أن القناعي يقول وعندما

الزوجة ألا موطوءة : احلذاء" تاج العروسنقرأ يف ف رأيه تدعم املصادر من الكثريف يبالغ مل فهو
والعرب ..ونعلَته نعلُه هي الرجل لزوجة يقال :بري بنا قال منظور البن العرب لسان ويف". كالنعل

يف   املُعلِّم بطْرس البستاين أيضا انظر ،5765 ص ،العرب لسان الوراق، موقع( "تكين عن املرأَة بالنعل
 املنام يف واخلف النعل رؤية أن يف جدا طويل كالم سريين ابن تفسري كتاب ويف ). احمليط حميطكتابه 

ولبس اخلف الساذج يدل على التزويج ببكر فإن كان حتت قدمه  " قوله مثل امرأة الغالب يف هو
فإن ... النعل مفارقة خادم أو امرأة  ..متخرقا دل على التزوج بثيب فإن ضاع أو وقع طلق امرأته 

رد نعل فإن رأى كأنه ميشي بف ...رأى أنه ملك نعال ومل ميش فيها ملك امرأة فإن لبسها وطئ املرأة 
 كما البنه فيقول املرأة األب يصف املرأة على الظلم تدين معاصرة رؤية ويف .)شديد باختصار( ..."فإنه
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 آخر موقف يف يصفها مث املنفضة، يف عقبها تفرك منها تنتهي وحلظة تدخنها سيجارة املرأة" أدبية رواية يف
  .1)65 ص م، 2006 احلوطي،( "ومتشي عليه تدوس...رجلك يف تلبسه مركوب املرأة"

وقال . 2وقال بعض الفقهاء أن النساء يف الواقع حيوانات بصورة إنسان لريغب يف نكاحهن
 ويف ."أن النساء خلقن كخلق الدواب والنبات وغري ذلك من املنافع " تفسريه يف 3الرازي الفخر

 الشريازي الدين صدر يرى" نقرأ )م 2005 خريف- 5السنة - 18 العدد( الطيبة احلياة جملة افتتاحية
 هادي مال ويعلق ، بآخر أو بشكل احليوانات دائرة ضمن تصنيفها ميكن املرأة أن صدرا مبال املعروف

 صحبتهن عن )الرجل( يشمئز لئال اإلنسان صورة )اهللا( وكساهن" : بقوله الفكرة هذه على السبزواري
  ".نكاحهن يف ويرغب

النظَر حرم أَئمتنا "وقالوا " عورةٌ فَاحبِسوهن في الْبيوت الْمرأَةُ" لقد روج بعض الفقهاء عبارات مثل
ةقُالمظُفُرِ  لأَةرالْم  لَةفَصنلَى الْماًء عا بِنهدي عم لَوو ح؛ اَألص هجالْونِ ويدظَرِ الْين ةمرح نا ممهَألن

وإِنْ كَانا لَيسا عورةً من الْحرة في الصالة ، وكَذَلك اَألصح نظَرِ من الْمرأَة ولَو أَمةً علَى عورةٌ في ال
ةَ نظَرِه رؤيةَ الْبعضِ ربما جر إلَى رؤية الْكُلِّ فَكَانَ الالئق حرمَألنَّ يحرم سائر ما انفَصلَ منها ؛ 

هنئًا ميى شرا أَنْ تهلَيع مرحي ككَذَل أَةرلْملِ لجلَى الرع كذَل مرحا يكَما ، وضطْلَقًا أَيبِال م لَوو 
ةنتف فوال خو ةوهرِ(" شائالْكَب افراقْت نع اجِروتاج يف شرح حتفة احملويف ) البن حجر اهليتمي الز

 ".وحيرم النظر إىل قالمة رجلها دون قالمة يدها"للهيتمي  املنهاج

ذل قوم أسندوا رأيهم "و" النساء أسفه السفهاء" ومن العبارات القاسية اليت وردت يف التراث
  " . إىل امرأة

                                                 
  .572 العدد .العريب جملة . املرأة وعذابات البحر رائحة ).م 2006 - هـ 1427( نرمني احلوطي، 1
 إشكاالت :املعاصر اإلسالمي الفكر يف املرأة انظر ، واملمارسة النص بني اإلسالم يف املرأة حقوق عباس، لدال( 2

  .)297 ص ،297 ص م، 2002 الباحثني، من جمموعة تأليف ،احلداثة وحتديات التراث

امللقـب   عمر الرازي أبو عبد اهللا حممد بن )م 1210-1150= هـ  606 – 544( الرازي، فخر الدين " 3
يف علـوم شـىت    ولد يف الري بطربستان، أخذ العلم عن كبار علماء عصره، ومنهم والده، حىت برع. الدين بفخر

 عاملًا يف التفسري وعلم الكالم والفلك والفلسفة وعلـم  الرازي كان. واشتهر، فتوافد عليه الطالب من كل مكان

، وهو تفسري جامع ملسـائل  مبفاتيح الغيب لكبري املعروفا ترك مؤلفات كثرية أبرزها تفسريه. األصول ويف غريها
العقلي الذي  وغريه من العلوم اليت تبدو دخيلة على القرآن الكرمي، وقد غلب على تفسريه املذهب كثرية يف التفسري

  ).باختصار، املوسوعة العربية العاملية" (.اختلف يف سبب وفاته، وقيل مات مسموما.كان يتبعه املعتزلة يف التفسري
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 حىت قال الذهيبواجلواري واإلماء وصل حدا مريبا  اتجاالكثار من الزووجند يف تارخينا أن 
وقيل كان للزبري أكثر من " أَنَّ حماد بن سلَمةَ تزوج سبعين امرأَةً، ولَم يولَد لَه ولَد: ونقَلَ بعضهم"

حصنت تسعاً وتسعني امرأة، ما : وقال مغرية بن شعبة" .ألف أمة واألمني استمتع مبئات من اجلواري
حفظها ملنصبها وولدها، فكنت أسترضيهن بالباه شاباً، أمسكت واحدة منهن على حب، ولكين أ

 .)65، اجلاحظ، ص احملاسن واألضداد" (فلما إن شبت وضعفت عن احلركة استرضيهن بالعطية
 .)بالءسري أعالم الن" (وكَانَ ينكح أَربعاً جميعاً، ويطَلِّقُهن جميعاً...  كَانَ املُغيرةُ نكَّاحاً للنساِء"

وقال  .أحصن املغرية ثلثمائة امرأة: وقال عبد اهللا بن نافع الصائغ" البداية والنهايةوذكر ابن كثري يف 
اء األلباب يف شرح غذورد يف كتاب و ."مثانني امرأة: وقيل .مائة امرأة: وقيل .ألف امرأة: غريه

وكَانَ لأَمريِ الْمؤمنِني بعد وفَاة سيدة نِساِء " مد بن أمحد بن سامل السفاريينحمل منظومة اآلداب
 هناب جوزتةً ، ويرةَ سرشع عبسو رائرح عبأَر نيلسرمِ الْماتخ ةعضبو ، نيالَمالْعالْح نس نوٍ محبِن
ود انمكُلِّ زا لرِنصع الفرِ بِخببِالص نهو ةوا بِالْقُودأُي وا قَدفَكَان ، أَةرام ائَةمعبالٌأَررِجلَةٌ و" . 

 

  فكر القناعياألساسية املوجهة لصادر امل

علـى  يف مصادره صالحي فاعتمد اليت استقى منها القناعي لبناء مشروعه اإل املنابعتعددت 
ـ ، وحتليالته الشخصية ومشاهداته الواقعاملفكرين ومثار, شريعة مث نتاج الشعراءالمصابيح  ثر تـأ . ةي

احلث على تربية البنات " أكدت علىاليت الغراء  جملة املنارصاحب  القناعي بصديقه حممد رشيد رضا
رشيد حممد لقد أعجب  .1ذه حممد عبدهكما هو شأن أستا )336ص , م 1989, اجلندي" (لبننيوا

ولكـن  , متميـز طالع عليه فهو كتاب وكان ينصح باإل حترير املرأةرضا بكتاب صديقه قاسم أمني 
مبينا أن تعليم املرأة تعليما عصريا جمـردا   املرأة اجلديدةخالف قاسم أمني يف كتابه حممد رشيد رضا 

   ).347ص , م 1985, املراكشي(من التربية الدينية ال جيدي نفعا 
وإماطة الستار الذي أبصر به  أمام القناعييف إنارة السبيل  د كانت لة املنار األثر العظيملق

االت الـيت كانـت   اطالعه على أما اعتداله يف اآلراء العصرية فريجع إىل , من خلفه احلق واضحا
ص , م 1999, الرومي( األخرى املؤلفاتاالت وسائدة يف تلك الفترة كمجلة اهلالل واملقتطف و

465( .  
رؤاه يف املرأة وهو  هذي هي األغالل )م 2000( يعبداهللا القصيم من كتاب نقل القناعي

" إن انسجام العامل احلديث مع اإلسالم أمر ممكـن "وذكر فيه  ،1946 يف العامالقصيمي كتاب ألفه 

                                                 
  .68 ص ,2005 ,واحلسني ,156 ص ,م 2005 ,عيدان انظر 2
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أوسـاط  رواجاً كبرياً داخـل   ويف الوقت الذي وجد فيه الكتاب). 359ص ,  2001, احلوراين(
أن  -شيخ األزهر -والتقريظ، إذ رأى القيايت التحليلية هم بالدراسة نوتناوله العديد مالعرب املثقفني 

ديب هذا الكتاب يصلح ألن يكون برناجماً للتعليم الوطين وخطة ناجحة لإلصالح، كما كتب عنه األ
من طائفة غري قليلة من  لكتاب تعرض للنقد الشديداإال أن  ،ومدح الكتاب عباس حممود العقاد الكبري

فكريـة  ضجة  ذات ومازالت شخصية القصيمي شخصية جدلية) م 2002إيالف، (علماء الشريعة 
  .هائلة

ما خالصته أنه ) هل املرأة إنسان أم سلعة(ذكر عبداهللا القصيمي حتت عنوان " يقول القناعي 
نع خروجها من البيت، ومنع اختالطهـا بالرجـال، ومنـع    ذكر أدلة القائلني بتحرمي تعليم املرأة ومب

إن اإلسالم جاء باالختالط احملترم العفيف، فاحلج فيه : "تعليمها الكتابة، مث رد على هذه األقوال بقوله
وليعلم أنه ال يوجد حرف واحد صـحيح يف  ... رأة، والصالة فيها هذا االختالط اختالط الرجل بامل

ملرأة ويأمر بتركها فريسة اجلهل بل األوامر الدينية كلها قواطع يف ذم اجلهالة يف الدين ينهى عن تعليم ا
الرجال والنساء، ومجيع الروايات الواردة يف هذا البحث عن حترمي تعلـيم املـرأة ومنـع خروجهـا     

 إن كان العلم خرياً وفضيلة فلماذا مينع عن املرأة؟ وإن كان شراً ورذيلة ..واختالطها، كلها كذب، 
 -122ص امللتطقـات ، 154، ص  2000القصيمي، ( "هذا ذا يباح للرجل؟ وال جواب عنفلما

   .)، باختصار123

لقد طبق القناعي أفكاره يف مسألة حترير املرأة فقد أيد وساند البعثـات الدراسـية وقـراءة    
تعلـيم الفتـاة   واألندية الصيفية للبنات ألن تأخر املدارس وعدم وفتح املدارس وتعلم الفنون االت 

وذكـر  لقد توسع القناعي يف آرائه الفقهية وجعلها عاملة ومتعلمة وحاكمـة  . سبب هلا جهال كبريا
وأن تكون حاكمة على اإلطـالق يف  ...ية يف األموال قاض"أن تكون  جواز الرأي الفقهي الذي يرى

  ).233ص  م،2004, امليالد(وهذه مسائل الزالت حرجة يف فقه املرأة  ."كل شيء

ل  يعارض ذلك وقد سـئ االختالط احملتشم وأثبت أن الدين اإلسالمي الالشيخ القناعي أيد و
إنه ال يوجد نص ال يف القرآن الكرمي وال يف احلديث الشريف "عن االختالط يف التعليم فقال فضيلته 

هو حالل إذا كان االختالط من أجل غاية شريفة وهدف نبيل ف... مينع االختالط بني الرجال والنساء
ـ ن ذإ ...إن سفور املرأة حالل إذا كان حمتشما وهو حرام يف احلالة املعاكسة ...وصحيح االختالط ف

إن . يف جامعة الكويت ليس مآله الفساد ألا مؤسسة علم واالختالط فيها لغاية العلم وهي شـريفة 
   ."مثل هذا االختالط جائز شرعا ألنه خيدم العلم

شرطَ إذَا "وي ابن تيمية لتوسيع خيارات الزوجة ومتكينها فيقول ويورد القناعي نصا من فتا
أَو ال يتـزوج علَيهـا أَو ال   بلَدها أَو ديارِها من يخرِجها أَو اتفَقَا قَبلَه أَنْ ال الْعقْد الزوج للزوجة في 
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وخيتار القناعي مـن  ". اِإلمامِ أَحمدصح الشرطُ وهو مذْهب تطْليقُها ها يتسرى أَو إنْ تزوج علَيها فَلَ
م زوجهـا فـي شـيٍء    وال يلْزم الْمرأَةَ أَنْ تخد" :كانة املرأةيواصل فيه توسيع نطاق م نصاابن حزم 

نسٍ ، وال غَزلٍ ، وال نسجٍ ، وال غَيرِ ذَلك أَصال ، ال في عجنٍ ، وال طَبخٍ ، وال فَرشٍ ، وال كَأَصال
عامِ مطْبوخا تاما ولَو أَنها فَعلَت لَكَانَ أَفْضلَ لَها وعلَى الزوجِ أَنْ يأْتيها بِكسوتها مخيطَةً تامةً ، وبِالطَّ

ترشع ِسنحا أَنْ تهلَيا عمإِنو278، ص امللتقطات :انظر( "ه( .  

ساند القناعي حرية املرأة وبدأ بنشر اآلراء الفقهية اليت تعطي املرأة املزيد من الفاعلية فنجده 
جيوز عند األحناف أن تطلق املرأة نفسها من زوجها إذا اشترطت هـي عليـه   " امللتقطاتيذكر يف 

البكر جيب " ،)418ص " (يف كل األموروعند أهل الظاهر تقبل شهادة النساء ) "410ص " (ذلك
  ).484ص " (أن تستأذن يف الزواج وإذا صماا وإن مل ترض فيجب التوقف عن زواجها

ما أكرم النساء إال كـرمي، وال أهـان إال   "وإذا كان القناعي يؤكد على األثر الذي يقول 
فقال عنـه  ) 263ص ، امللتقطات( "ةٌطَاعةُ النساِء ندام"فإنه كتب حمذرا عن حديث مشبوه  1"لئيم

تعترض يوسف القناعي عن املرأة ليخفف وهج احملن اليت : وميتد دفاع القاضي الفقيه .حديث ضعيف
تعتد األرملة أربعة أشهر " النساء عند وفاة األزواج فيقول بشجاعته املعهودة وصرامته احملمودة  طريق

ب وترك لبس احللي والثياب اليت تزهو بألوان الصبغ وأن وعشرة أيام وعليها يف أيام عدا ترك التطي
يكون مبيتها يف بيتها ليال وأن خترج لقضاء حاجتها من السوق وهلا زيارة األقارب واجلريان لألنـس  
م بالنهار، وأما ما يفعله اجلهلة من إلزامها بلبس األخضر وأن ال ترى الرجـال وال يروـا وأن ال   

ص ، امللتقطات" (واحلمال حىت تنزوي باحلجرة فليس له أصل إال اجلهل املطبق يدخل يف بيتها السقاء
  ). 290 ص ,م 2001, الزرقا :انظر, 331

: مسألة التربج حيث أورد النص التـايل  امللتقطاتومن املسائل الفقهية اليت ذكرها يف كتابه 
اب حبيث ميكن أن يوصف وقد رفض اإلسالم تعرية األذرع والسيقان والصدر كما رفض ترقيق الثي"

وال يوجد نـص صـريح يف   ...ما حتتها وقد نص القرآن على تغطية الرأس والصدر والزينة الداخلية 
تغطية الوجه والكفني بل املروي يفيد الكشف وقد توسع الفقهاء فأفتوا بتغطية الوجه منعـا للفتنـة   

لشيخ القناعي بكلمـات الشـيخ   يستشهد ا .)باختصار( "وللمرأة أن تنظر للرجل يف حدود الفضيلة 
احلقيقة أن دعاة السفور يقودوا إىل جاهلية حديثة ودعاة احلجاب يقودوا إىل "حممد الغزايل فيقول 

  ". جاهلية قدمية، واالعتدال يف الوسط

                                                 
 .موضوع حديث :األلباين وعند فصححه السيوطي أما حسن بأنه احلديث نص إىل القناعي وأشار عساكر ابن رواه 1
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الـيت أورد   بـراهيم إحـافظ  طية ومن أروع أبيات الوسإن ملتقطات القناعي تعكس رؤاه 
  :بعضا منهاالقناعي 
ــا  ــوافراً أَن ــاَء س ــوا النِس ــولُ دع   ال أَق

  يـــدرجن حيـــثُ أَردنَ ال مـــن وازِعٍ 
  يفعلـــن أَفعـــالَ الرِجـــالِ لواهيـــاً
  يف دورِهـــن شـــؤونهن كَـــثريةٌ  
ــرِفوا  ــوكُم أَن تسـ ــال وال أَدعـ   كَـ
ــواهراً   جو ــى ــاؤكُم حل ــت نِس لَيس  
  لَيســـت نِســـاؤكُم أَثاثـــاً يقـــتىن 

ــكَّ ــا تتشـ ــانُ يف أَدوارِهـ   لُ اَألزمـ
ــفوا  ــالَتنيِ وأَنصـ ــطوا يف احلـ   فَتوسـ
ــا   ــيلَة إِنه ــى الفَض ــات عل ــوا البن بر  
ــا   ــيلَة إِنه ــى الفَض ــات عل ــوا البن بر  

  

ــواقِ   ــن يف اَألس ــالِ يجل ــني الرِج ب  
  يحــذَرنَ رِقبتــه وال مــن واقــي   
ــداقِ   ــواعسِ اَألح ن ــات ــن واجِب ع  

ـــؤونـــزراقِ كَشاملو ـــيفالس بر  
  يف احلَجــبِ والتضــييقِ واِإلرهــاقِ  
ــاقِ ــانُ يف اَألحق ــياعِ تص الض ــوف خ  
ــاقِ   ــادعٍ وطب ــني مخ ــدورِ ب   يف ال
ــواقي   ب ــود ــى اجلُم ــن عل هالً وود  
ــالقِ  ــد واِإلطـ ــر يف التقييـ   فَالشـ
  يف املَــوقفَنيِ لَهــن خــري وثــاقِ   

  لَهــن خــري وثــاقِ  يف املَــوقفَنيِ 
  

يؤمن بتحرير العقل من اجلهل  الغفلة عن نعمة التدبر، نرى القناعيغبار  نفضويف سعيه يف 
   :الرصايف شاعر معروفلبيات لبعض األلى فقه عميق واخلرافات فيذكر بذوق رفيع يدل ع

ــة  ــت بأدمغ ــم ألق ــل ك ــب اجله   عناك
ــادم    ــب ع ــوا حس ــوا وأحلّ   فحرم

ــرون ال  ــراهم ي ــىت ت ــةٌح ــم منقَص   عل
ــهم    ــار لَيت ــوف الع ــوهن خ   وحجب

  

ــات  ــن خراف ــيجاً م ــام نس ــن األن   م
ــديانات  ــام ال ــه أحك ــوهوا وج وش  

ــاء و  ــد النس ــات إعن ــن العفيف   ن ك
  خــافوا علــيهن مــن عــار اجلهــاالت

  
 إن+ قضايا المرأة قائ يبدي الشيخ القناعي رأيه في) م1959إبريل (وفي العدد الخامس من مجلة العربي الكويتية  

المرأة بھذا العمل أو ذاك،  مثال ذلك تعليم البنت، والسفور والحجاب، واشتغال : تتطور والعادات ثابتة العبادات
حيدر، ( المجتمع، وليس أص+ً من أصول الدين وحقھا في اختيار زوجھا، وما إلى ذلك مما ھو في صميم نظام

  ).134م، ص 2008

  الشعر خيلد جهود القناعي 

يف  عظـيم  عصـني سرية القناعي ألنه صاحب بفخر وثناء ووفاء تتناقل  ة الكويتيةأستظل املر
 .فاخلري أبقى وإن طال الزمـان بــه  ... ال يضيع املعروف أين وضعوقدميا قالوا  مسرية التعليم

  :عن القناعيصادقا  يقولصقر وهاهو الشاعر 
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  ليوسف شكره جيال فجيال     حافظات 1كأين بالغواين

مواقفـه  وهو يشكر القناعي علـى   2)1963 -1896( صقر الشبيبلكويت اشاعر قال 
  :املرأة السباقة يف نصرة

ــيال ــر اجلمـ ــك احلـ ــرأت مقالـ   قـ
  مقــال منــه حــق الغيــد يلقــى    
ــدي  ــاق التعـ ــه إلرهـ ــللت بـ   سـ
ــى   ــق تنض ــيوف احل ــت س ــال لقي   ف
  وحكمـــت العقـــول وفـــاز حـــر
  وأعجــــبين انتصــــارك للــــوايت
  فواصـــل ال عـــدمناك انتصـــارا  

ــن يرا  ــل م ــا  وأعم ــا أران ــك م   ع
ــو  ــالرياع إذا أخــ ــل بــ   هفأمجــ
ــن عيســى ــا ب ــدع انتصــارك ي ــال ت   ف
  إذا مـــا أقـــام لإلصـــالح يســـعى
ــد    ــا ق ــى مب ــراه أن حيظ ــا أح   فم

ــرمي   ــاحبه كـ ــد صـ ــا اجلـ   إذا مـ
ــو   ــد ترج ــت الغي ــي الكوي ــد فف   فج

  م الســعد تبــدو لعــل هلــا جنــو  
ــة يف  ــكني احلزونــ ــاةتشــ   حيــ

ــال  ــادات ثقـ ــو عـ ــم يف حمـ   فقـ
ــد    ــاك غي ــوى علي ــو س ــا ترج   فم

ــ ــنفأن ــا م ــوم ي ــت الي ــىت الكوي   ت ف
ــوا  ــايل علـ ــدك العـ ــزد يف جمـ   فـ

  لزمين لــك الشــكر اجلــزيال  فــأ
ــوال    ــه قف ــب ب ــال املغي ــد ط   وق
  وقتــل احليــف مرهفــة نصــوال   

  فلــوال  بــيمىن رأيــك الســامي  
  حيكـــم بالـــذي يـــأيت العقـــوال
ــويال   ــا طـ ــدن األذى زمنـ   تكبـ
  هلـــن مـــن األذى حـــىت يـــزوال
  حميـــا احلـــق وضـــاحا صـــقيال
  أزال بــه عــن احلــق الســدوال   
ــيال   ــدك النبـ ــك اهللا مقصـ   ينلـ
ــيال   ــا أص ــورى رأي ــبيهك يف ال   ش
ــبيال   ــلك الس ــىن س ــن امل ــه م   إلي
  رآه بالنجــــاح لــــه كفــــيال
  بواجبــــها إليهــــا أن تــــؤوال

ــا ا ــد م ــدك بع ــوالجب ــت األف   كتس
ــهوال   ــدمت الس ــادات أع ــا الع   
ــيال   ــاد الثق ــا الع ــن حم ــك م   فمثل
ــيال   ــا وب ــت عن ــي يف الكوي   تقاس
ــيال  ــد األثـ ــها اـ ــام ألهلـ   أقـ
  حبلــك عــن غوانيهــا الكبــوال   

                                                 
 امـرأَة  كلُّ.الزينة عن حبسنِها غَنِيت ألا يةغانِ مسيت زوج، ذات غري أَو كانت زوج ذات احلَسناُء، اجلاريةُ الغانية العرب لسان يف ورد 1

  .الغواين ومجعها غانِيةٌ،
ولد يف مدينة الكويت وأصيب بالعمى إثر إصابة عينه مبرض مل يفلح العـالج  . الشاعر صقر بن سامل بن شبيب بن رومي الشمري  2

ورد يف : يف القصـيدة  بعض الكلمات الغامضـة ليلي شرح فيما ). باختصار،  9ص , الرومي(وكانت سنه آنذاك تسع سنوات , فيه
. رجـع أو عاد من سـفَرِه،  :  قَفَلَ الْمسافر: قُفُولٌ .مصنوعِ من الْقَصبِلَم قَ: الْيراع  .كالغيداِء، أي الْمرأَةُ الرشيقَةُ: املعجم الوسيط

فيرو، ظُلْم : حوج.  
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ــدار ــا تـ ــا قلوبـ ــا فيهـ   ك رامحـ
ــيهن ــوال أن فــ ــاما ولــ   احتشــ

ــن  ا ــا م ــوم ي ــاء الي ــق النس ــن ح   ب
ــا   ــن الباليـ ــاذهن مـ ــا إنقـ   فمـ
ــر ــك أي أمــ ــا رام مثلــ   إذا مــ
  فـــال تســـجن يراعـــك واتركـــه
ــا    ــق من ــرح تل ــر وص ــل واجه   وق
ــرا  ــاه قسـ ــا نرضـ ــزمهن مـ   أنلـ
ــأىب  ــم يـ ــذا ظلـ ــزعم أن هـ   ونـ

  الـــدين الفســـيح الرحـــب أن ال يفأ
ــة ــواين  أأمتعـ ــا الغـ ــن لنـ   خلقـ
  اهللا عطــف الغيــد قهــرا  أيرضــي 

ــالغواين ــأين بــ ــاتكــ    حافظــ
ــه    ــه فيـ ــن عليـ ــن هلـ   وال مـ
ــج   ــري ـ ــد خـ ــا ميهـ   وراح هلـ
ــدما   ــاع ق ــا ض ــى م ــه عل ــنلن ب   ي

  

ــيال    ــك أن تس ــزن توش ــار احل   بن
ــويال   ــاالت العـ ــن الرجـ   ألمسعـ
  أزال بأمســـه عنـــا اخلمـــوال  

  قــام مثلــك مســـتحيال  مــا  إذا 
ــ  ــعبه ذلـ ــاد أصـ ــابر عـ   والوثـ

ــوال   ــيحة أن جيـ ــدان النصـ   مبيـ
  منــــهن التجلــــة والقبــــوالو

ــرض ــوال  وإن مل يـ ــهن امليـ   منـ
  علينـــا الـــدين عنـــه أن منـــيال
ــيال  ــاف غلـ ــا بإنصـ ــل هلـ   نبـ
ــيال    ــو قل ــن ول  ــرأف ــم ن   فل
ــوال  ــردن أم الرسـ ــا ال يـ   إىل مـ
ــيال    ــيال فج ــكره ج ــف ش   ليوس
ــيال    ــق القت ــا احل ــا هل ــد أحي   فق
  يـــنلن بـــه إىل العليـــا وصـــوال

ــن ــل م ــدي اجله ــوال بأي ــق حص   ح
  

العميق الفكر اإلصالحي  أصداءجتسد حتتوي على درر ال حصر هلا وإن هذه القصيدة الرائعة 
ساند الشـاعر صـقر الشـبيب    ويف هذا السياق التارخيي سار و. للقناعي يف ضمري اتمع الكوييت

ـ  يف متردهجتلى ذلك  حيثآراء القناعي الشمري  دافعا عـن  على سلطة جمتمعه وتقاليده ، إذ وقف م
وسـناء  "وقد قال القناعي عن صقر شبيب  )م 2005 ,الرفاعي( تعليم املرأة واألخذ بالعلوم احلديثة

) م 2005( خلـف ذكـر  و .مما يدل على صداقة فكرية محيمة بينـهما  "شعرك يف الكويت أضاء
والـيت  ) النصـح  ويضر(حتمل عنوان  صقر الشبيب شاعر الكويتة قصيدأن ) م 1978(والرشيد 

ذى تعرض لـأل و ادوباال عليه حىت امه البعض بالكفر واإلحل جاءت) جملة املرأة اجلديدة( رت يفنش
عـن ذلـك   الشاعر وعرب  إخوانه الصادقني بأن ال يفعل تدخل بعضيبيع بيته لوال أن وكاد الشاعر 

   :بقوله
  ومــا بيعــك يــا بــييت بســهل    
ــاً  ــوم بيتـ ــع اليـ ــهل أن أبيـ   أيسـ

  

ــن ــويت ولك ــوم م ــت الي ــك خف   في
ــت   ــي ربي ــا نفس ــت ي ــا أن   وفيه
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 الغزليـة  قصـائده  يف املـرأة  إىل 1)م 1951 - 1910( العسـكر  فهد الشاعر تطرق ولقد
 مـع  عالقتـها  يف واالنفتاح واالنطالق باجلرأة تتميز الكويتية للمرأة جديدة صورة" وقدم واالجتماعية

 ذلـك  يف والعربيـة  بل الكويتية أةللمر التقليدية الصورة مع متاما متناقضة بل خمتلفة صورة وهي الرجل
 ,مفـرح ( "اتمع صدم للمرأة املتخيلة املالمح هلذه برمسه أراد العسكر فهد ولعل .خاص بشكل الوقت

  .)120 ص م، 2006 ، الرومي ،110 -109 ص , 2003

  :ا البيتذحها تاستفعن أحوال املرأة قدميا لقد كتب الشاعر فهد العسكر قصيدة طويلة   

ــ ــادة حطّـ ــاغـ ــؤاد بكاهـ   م الفـ
  

  ليــت شــعري مــا باهلــا مــا دهاهــا
  

معاناة املرأة العربية يف عصره فقال صرحية صادقة يف هذه القصيدة يصور الشاعر بلغة فصيحة 
  : رغمت على الزواج من عجوز ال تريده فقال عن والديهاعن فتاة حزينة أ

  أرغماهـــا علـــى الـــزواج بشـــيخ
  

ــا   ــل ذا أرغماه ــن أج ــراء م   ذي ث
  

الغنب مما يـدل علـى   الظلم وكرر الشاعر فهد العسكر يف ستة أبيات من قصيدته كلمة  ولقد
تسـلب  قارعها القناعي بكل طاقته ألـا  شديد غضبة وعظيم امتعاضه من تلك العادات املقيتة اليت 

  .فتلتحق مبن ال حتب قسرا ، وتعيش معه دهرا املرأة حق تقرير مصريها

والـزواج  ... متزاج بني حبرين من احلـب الزواج او ,واج السعيداالختيار السليم بوابة الزإن 
  .ميثاق غليظ

  ...وطن والزواج حب وحنان و

  ...وسكن ومودةرمحة الزواج و        

املسـتقبل   ونيستشرف املنصفة والقناعي يف كتاباتهاملعربة م يف قصائدههؤالء الشعراء  لقد كان
ديأفكـارهم  ن تتعاطف مـع  أمن  بعدأ كانت تلك الفترة الظروف االجتماعية اليت سادت يفأن  ب

القناعي مل  إال أن, لذا فقد زادت حماوالت املخالفني للنيل منهم بسبب مواقفهم املتقدمة  اإلصالحية

                                                 
 من هاجرت اليت العسكر أسرة إىل ينتمي كوييت، شاعر العسكر اهللا عبد بن حممد بن صاحل بن فهد الشاعر أن عريةالش املوسوعة يف ورد 1

 .حياتـه  آخر بصره فقدو جمتمعه، أفكار عن بعيداً الكويت يف عاشو فيها، ونشأ الكويت، يف فهد ولد .الكويت إىل العربية اجلزيرة قلب
  .)باختصار( فيه فمات ألمريي،ا املستشفى وأدخل عضال، مبرض أصيب
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وإمنا انطلق يشـرح قضـيته ويكشـف     ظلما وعدوانا هفتراءات واألكاذيب اليت قيلت عنلال يلتفت
  .حنكة القاضية العامل ومحبكيفندها تفنيدا ويفضح زيف حجج املخالفني و احلقائق

  

 الفضل للمبتدي وإن أحسن املقتدي 

وهو من أوائل دعاة تعليم املرأة وكشف عن املعوقات اليت تطوقها،  ،لقد آمن القناعي بتربية املرأة
  . منقَطع النظري يعاملا فَرِيداً مستقلّ الرأكَانَ ف بال حدود أسوة بشقيقها الرجل

قبـل  . شيخ القناعي أعماال رائدة يف ميدان تربية املرأة الكويتية وستظل حمل الفخر إىل األبدإن لل
اختيار  . تدريس البنات يف بيتهظهور املدارس للبنات اختار يوسف بن عيسى القناعي معلما متميزا ل

وما . يف املنزل ليكون مدرسا لبناته املريب الفاضل املال عيسى اجلريانالشيخ يوسف بن عيسى القناعي 
أن طارت يف أرجاء الكويت ، فتوافدت الفتيات على بيـت الشـيخ   " لبثت تلك الدروس التثقيفية

م، ص  1999الرومـي،  ( "يوسف بن عيسى طالبات االنضمام إىل بناته يف جملس املريب الفاضـل 
247(.   

ـ و علمهيف اخلط الذي رمسه لفكره، وجند  القناعيسار  بيل اإلصـالح  وطنيته الراسختني يف س
خذ ـدم املوروثـات   قضية املرأة بأبعادها املختلفة فأ لقد اختار. االجتماعي طيلة مشواره التربوي

متفـتح  جمتمع  جيادإلالديين والدنيوي الفكر  يوائم بنيبناء جيل متحضر ساهم مع أقرانه يف و السلبية
مـن  بتحريـر املـرأة    قام القناعي لقد. الفضيلةبواحلرية الصحيحة احملكومة  يسوده التفاؤل والنجاح

 حتريـر املـرأة  يف ه ويعد منهج دون تزمت أو تفلتاملعوقات اليت متنعها من ممارسة حقوقها اإلنسانية 
وجتربة وطنية سامهت يف حتقيق املوازنة بني ثقافتني؛ الثقافـة العصـرية   , وحدثا موثقا, موفقاأمنوذجا 
لقـد تضـمنت   . على نفائس األصـالة  املستندة  ة الدينيةوالثقافعلى رصانة املعاصرة وبني  املعتمدة

كما أماطـت   األساسيةإشارات صرحية لكثري من حقوق املرأة اإلصالحية  جهودهوكتابات القناعي 
سياسـاتنا التربويـة   احلـال يف   ض طريقها وهو ما جيب أن يكون عليهاللثام عن املثبطات اليت تعتر

كرؤية واقعيـة  املناهج الدراسية احلالية ضمني تلك املفاهيم يف ومؤسساتنا التعليمية مع احلرص على ت
لتحقيق الـذات ورقـي   , إن االحتفاء بالعلماء دليل وفاء ينتفع منه األبناء والبنات .وممارسة ميدانية

  .وحتقيق التطلعات, اتمعات
شـارك يف  تشهد املرأة الكويتية اليوم تطورات إجيابية هائلة يف مضمار التعليم حيث أخذت ت  

شىت امليادين وهذا االزدهار ينبغي أن ال نغفل فيه عن ذكر فضل أولئك العلماء الذين ساندوا تعلـيم  
يف تنميـة  كي تتمتع املرأة باحلرية الصحيحة ومهما تطورت أطروحاتنا  املرأة وقدموا تضحيات غالية

 النظري و ب قل فيه النصريل الفضل ألصحاب السبق الذين بادروا يف زمن صعاملرأة يف هذا العصر فيظ
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ويف ظل هذا اإلطار التارخيي ميكن أن نفهم قـول احلبيـب   . "الفضل للمبتدي وإن أحسن املقتدي"و
من سن في اِإلسالَمِ سنةً حسنةً، فَلَه أَجرها وأَجر من عملَ بِها بعده من غَيـرِ  ": صلَّى اهللا علَيه وسلَّم

ٌءأَنْ ييش مورِهأُج نم قُصرواه مسلم( "ن(.  
إن حياة العظماء مليئة بالعرب، فياضة بالضياء وتنتظر من يقترب منها فيفقه مراميها ويستلهم 

لقد فارق القناعي الدنيا بعد أن ترك تراثـا فكريـا   . منها عبق املاضي ورفعته، وعزم احلاضر وتدفقه
 ،ومواقفه املأثورة ،ال زالت كتاباته املنثورة سيما يف شئون إشكالية املرأة وزاخراً أصله، زاكياً فرعه ال

 وفقه سديد أنصف املرأة فكان رمحه اهللا مرهف احلس يشعر مبحن النساء ويتأمل ،تنم عن عقل رشيد
ولقد سامهت جهوده املشكورة يف حقل الفقه والتعليم والقضـاء  . جلهل كثري من الناس بالقيم العادلة

لتحسني وضعية املرأة وتوسيع نطاق حركتها، وتعلمها، لزيادة الوعي االجتماعي وأن تكون سندا  يف
ا للمرأة؛ فهو صاحب اليـد  ومل يكن مستنكرا أن يكون القناعي مفكرا وحمرر. وسياحتها، وفاعليتها

وحق علـى  , واحلجج القاطعة املستمدة من نتاجه ومنهاجه، وبذلك تشهد الرباهني املتواترة , البيضاء
وتعمـل علـى   , وتشكر مجيل صنعه ،جتاه هذا املصلح الرائد أن تعرف فضل سعيهكل امرأة كويتية 

  .وتكمل مسرية املستقبل من بعده, االستفادة من كنوز فكرة
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  العربية أهم املراجع

جملـة العـريب، العـدد    . قراءة يف العدد اخلامس: األقصى"العريب تزور ). "م2008(حيدر، خليل 
  .وزارة اإلعالم: الكويت. نوفمرب600

طبقـات  ). م 2005 -هــ   1426( حممد بن احلسني بن حممد بن خلف الفراء، ابن أيب يعلى

  http://www.alwaraq.com: يف موقع الوراق. احلنابلة
ـ  ). م 2005 -هـ  1426(ابن األثري   : موقـع احملـدث  . رالنهاية يف غريب احلـديث واألث

http://www.muhaddith.org 
: يف موقع الوراق.  صفوة الصفوة). م 2005 - هـ  1426(ابن اجلوزي 

http://www.alwaraq.com 
حقـوق  (كتراث حبقوق املـرأة  اال). م 2006 -هـ  1427(ابن اخلوجة، حممد بن مصطفى 

، 1ط. ضبط وتعليق حممد شـايب شـريف   ).املرأة يف اإلسالم واألسس الشرعية للمعاشرة الزوجية
  .دار ابن حزم: بريوت

: يف موقــع الــوراق. خمتصــر تــاريخ دمشــق) م 2005 -هـــ  1426(ابــن عســاكر 
http://www.alwaraq.com 

يوسف خياط، ندمي مرغلـي،  : قدم له عبد اهللا العاليلي، إعداد وتصنيف .لسان العرببن منظور، ا
 http://www.muhaddith.org: وأيضا موقع احملدث. دار صادر: وتبري

يف موقع . لقيوداخلليجية بني الوعي وامتكني املرأة ). م 2005 -هـ  1426(حسن , أبو طالب
  : السويس انفو

http://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=105&sid=
5881291&cKey=1119265262000  

  . عن االختالط وأثره على جامعة الكويت تقرير. اإلحتاد الوطين لطلبة الكويت
قراءة يف قصة فاضل خلف القادر على ختويل اهلـم  ). م 2005هـ  1426(إمساعيل فهد , إمساعيل

فاضـل  : يف كتاب الكويت الثاين. عن الكويتية ومرسى ال إحبار بعده...  "حنان أم: "اليومي قصصا

  .م 2005يونيو  261عدد , تإصدار جملة الكوي. حصاد الريادة وعطاء األدب: خلف
, 12ط. حنو ثقافة إسـالمية أصـيلة  ). م 2002 -هـ  1423(عمر سليمان عبداهللا  , األشقر
  .دار النفائس: األردن

حليـة  ). م 2001 –هــ  1422(، أبونعيم أمحد بن عبد اهللا بن إسحاق ]األصبهاين[األصفهاين 
  http://www.alwaraq.com: موقع احملدث. األولياء وطبقات األصفياء
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. جملة حوار العربيف . اجلذور الفكرية للتطرف يف دول اخلليج). م 2005(عبداحلميد , األنصاري
  .7العدد / السنة األوىل

موقع إيالف . )2( الذكرى اخلامسة لرحيل املفكر السعودي عبد اهللا القصيمي ).م2002(إيالف 
  ):م2005-7-18: تاريخ دوخول املوقع(

 
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Archive/10107628562020859
00.htm 

  .م1968 – 6 -12. الكويت. جملة الرسالة. الشيخ القناعي). م 1968( البصري، عبدالرزاق
مشـاركة جتميليـة   .. حوار يف الربملان: النساء قادمات). م 2005 -هـ  1426(علي  ,البالونة

  . الرياض 1329: العدد. الةجملة . يف. سياسية مغيبة
احلاجات النفسية واالجتماعية والتربوية : املؤمتر الدويل الرابع). م 2003(سعاد وآخرون , بومحرا

  .األمرييالديوان . مكتب اإلمناء االجتماعي: الكويت .يف جمتمعات دول جملس التعاون اخلليجي
: األردن). م 2005( حنو احلرية يف الوطن العـريب : 2004تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي, املكتب اإلقليمي للدول العربية

وكالة : الكويت. التحضر والعائلة والقربة يف اتمع الكوييت). م 2002(فهد ثاقب , الثاقب
  .الكويتاملطبوعات ب

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز ضد  ).م 2006 - هـ  1427(أميمة منري   ،جادو
:  موقع املعرفة. جملة املعرفةيف : السعودية. CEDAWاملرأة 

http://www.almarefah.com/article.php?id=341  
  .نشر والتوزيعدار وائل لل: األردن, 1ط. الفلسفة وتطبيقاا). م 2004(نعيم حبيب , جعنيين
حممد رشيد رضا وخصائص املنهج الـذي رمسـه   ). م 1989 -هـ  1409(أمحد أنور , اجلندي

مكتـب التربيـة   : الرياض, 4م. من أعالم التربية اإلسالميةيف . للتربية اإلسالمية يف العصر احلديث
  .العريب لدول اخلليج

  ، 3ط .ويتمن هنا بدأت الك). م2004 -هـ  1425(احلامت، عبداهللا خالد 
دار كنعـان  : دمشق, 1ط. املرأة يف إسرائيل بني السياسة والدين). م 2005(بامسة حممد , حامد

  .للدراسات والنشر والتوزيع
الفن وحرية التعبري يف الندوة اإلقليميـة والورشـة   ). م2006 -هـ 1427(احلداد، عبدالعزيز 

اللجنة الوطنيـة الكويتيـة للتربيـة    . م 2006نوفمرب  14-21: الكويت.  اإلقليمية حلرية التعبري
  . والعلوم والثقافة
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. جملة حوار العـرب يف . جتديد دنيا األمة بتجديد دينها.. حممد عبده ). م 2005(قصي , احلسني
  .6العدد / السنة األوىل

  .نوفل: لبنان. 1939 – 1798الفكر العريب يف عصر النهضة ). م 2001(الربت , احلوراين
جريـدة  يف ). 8(من موسم الثقافـة يف الكويـت   ). م 2005 -هـ  1426( عبداهللا , خلف

  :الوطن
 
http://www.alwatan.com.kw/print.aspx?page=5&topic=224
372 

  
ــدادي  ــب البغ ـــ  1426(اخلطي ــداد). م 2005 -ه ــاريخ بغ ــع. ت ــوراق يف موق : ال

http://www.alwaraq.com  
يف موقـع  . النسوية اإلسالمية والتحيزات الذكوريـة ). م 2005 -هـ  1426(معتز . اخلطيب

  :إسالم أون الين
http://www.islam-
online.net/arabic/adam/2005/07/Article01.shtml 

  :موقع امع الثقايف. قصة احلضارة). م 2005( ول ديورانت، 
 http://www.civilizationstory.com/civilization 

إسالمية  .املرأة العربية بني أعراف جمتمعها وثوابت اإلسالم ). م 2006(رجاء، أمة اإلسالم أمحد 

 :إسالمية املعرفة، موقع 41العدد . املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. املعرفة
http://eiiit.org/article_read.asp?articleID=715&catID=256&adad=296  

  
الس الـوطين  يف موقع . منارة صقر الشبيب). م 2005 -هـ  1426(بدر , الرفاعي

  : والفنون واآلداب للثقافة
http://www.kuwaitculture.org/www/manarat2.htm  

  .منشورات دار مكتبة احلياة: بريوت. تاريخ الكويت). م 1978(عزيز عبدال, الرشيد
/ السنة األوىل. جملة حوار العربيف . زمن املرأة العربية: دعوة للحوار). م 2005(حممد , الرميحي

  . 8العدد 
علماء الكويت وأعالمهـا خـالل   ). م 1999 -هـ  1420(عدنان بن سامل بن علي , الرومي

  .مكتبة املنار اإلسالمية: الكويت, 1ط  .ثالثة قرون
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،  573، العدد العريبجملة . فهد العسكر شاعر احللم ). 2006 – 1427(الرومي، نورية 
  .الكويت. م 2006أغسطس 

. م 2006 يوليو،  572جملة العريب، العدد . الرواد ال يرحلون). 2006 – 1427(الزبن، دالل 
  .الكويت
يف . أزمة فكر أم أزمة جمتمع.. املرأة والدين: يف أسباب اخلللقراءة ). م 2005(حممد حسن , زراقط

  . 8العدد / السنة األوىل. جملة حوار العرب
  .دار القلم: دمشق. 2ط. فتاوى مصطفى الزرقا). م 2001 -هـ  1422(مصطفى , الزرقا

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء مـن العـرب   : األعالم). م 2002(خري الدين , الزركلي

  .دار العلم للماليني: بريوت, 6ج, 15ط. املستعربني واملستشرقنيو
النهضة الثقافية يف منطقة اخلليج العريب يف النصف األول مـن  بدايات ). م 1998(مفيد , الزيدي

  .مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية: دولة اإلمارات العربية املتحدة .القرن العشرين
جملة يف . القراءة األلسنية للتبادل الداليل بني اجلنسني واالستعانة باإلناسي). م 2005(نادر , سراج

  . 8العدد / السنة األوىل. حوار العرب
  : يف موقع إسالم أون الين. معلم احلرية للمقهورين ..باولو فريري). م 2002( جمدي, سعيد

http://www.islamonline.net/Arabic/famous/2002/09/article05.sht
ml 
http://www.infed.org  
http://nlu.nl.edu  

: الكبـار  األبعاد السياسية حلركة تعلـيم ). م 2005 -هـ  1426(عبدالعزيز بن عبداهللا , السنبل
  .جامعة الكويت, 19الد , 75ملحق العدد : الكويت. الة التربويةيف . منظور عاملي

أمحد البشر الرومـي ، وراجعـه   : مجعه وقدم له. ديوان صقر الشبيب). م1968(يب، صقر بالش
  .مكتبة األمل: الكويت. عبدالستار أمحد فراج: ورتبه

جملـة  يف . العوملة على وضعيات املـرأة املسـلمة  تأثري ). م 2005 -هـ  1426(أمحد , شهاب

  .منتدى الكلمة للدراسات واألحباث. الثانية عشرلسنة ا, 46العدد . الكلمة
، 1ط. يف جمتمع الرفاهة النفطية الزواج سريع والطالق أسرع). م 2006(الصاحل، عبداهللا غلوم 

  .رابطة االجتماعيني: الكويت
املضامني التربوية للعالقات الزوجيـة يف  ). م 2006 -ـ ه 1427(الصاحلي، حمسن وملك، بدر 

  ).43(جملة مستقبل التربية العربية العدد . حديث أم زرع
  .1990/ 5/  17 -الرأي العام. احللقة الثالثة. صقر الشبيب). م 1990(حممد مبارك , الصوري
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التطـرف يف   يف. تـداعيات وجهـود  : اإلرهاب والتطـرف ). م 2004(الطراح ، على 

 22ندوة عقدت على هامش معرض الكويت السابع والعشرين للكتـاب يف  . رؤية واقعية: الكويت
  .الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب: الكويت. م 2002ديسمرب 

  
 ،1ط). م 1971-1913(تاريخ التعليم يف اخلليج العريب ) م 2003(العبداهللا، يوسف إبراهيم 

  . الدوحة
مالمح من حيـاة جمتمـع الكويـت    : الكويت بعيون اآلخرين). م 2003(عبداملعطي، يوسف 

  .مركز البحوث والدراسات الكويتية: ، الكويت1ط. وخصائصه قبل النفط
أمراء وعلماء من الكويت علـى عقيـدة   ). م 2006 -هـ  1427(العجمي، دغش بن شبيب 

  .مكتبة اإلمام مسلم: ، الكويت1ط. سلسلة الدرر الكويتية. السلف
  .، الكويت1ط. أضواء من أوائل الكويت). م2000(ف، وليد ناصر العسا
مكتـب  : الكويـت  .البناء القيمي يف اتمع الكوييت). م 1997(سعيد إمساعيل وآخرون  , علي

  .إدارة البحوث والدراسات: اإلمناء االجتماعي
. عمارةحممد . مع املفكر اإلسالمي د" الوطن"لقاء ). م 2006 - هـ  1426(عمارة ، حممد 

. 74السنة  - 5207 – 10761م، العدد  2006يناير  14السبت : جريدة الوطنالكويت ، 
: موقع جريدة الوطن

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=387697&pag
eId=35  
الوسـطية  : يقتالن روح اإلبداع االنغالق والتبعية). م 2005 -هـ 1426(حممد , عمارة

  :يف موقع دار اخلليج. املسلمني أساس ضة
http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=177560  

. العقالنية عند الشيخ حممـد عبـده  : العقل يف حرمي الشريعة). م 2005(عقيل يوسف , عيدان
  .قرطاس للنشردار : الكويت

: املغـرب . حكاية احلداثة يف اململكة العربية السعودية). م 2004(عبداهللا حممد , الغذامي
  .املركز الثقايف العريب, 2ط

 .كتاب أخالق وآداب واجتماع: عظة الناشئني). م 2001= هـ  1422(الغالييين، مصطفى 
  .دار الكتب العلمية: ، بريوت1ط
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تـاريخ  : الكويت وفلسطني: األزمة واألمكنة). م 2005 -ـ ه 1426(الغنيم، يعقوب يوسف 
هــ   1426رجب  11الثالثاء ). 44السنة -5056 -10610(العدد  صحيفة الوطن. يشهد

  .م 2005أغسطس  16املوافق 
مركـز البحـوث   : الكويت. حبوث خمتارة يف تاريخ الكويت). م 2005(الغنيم، عبداهللا يوسف 

  .والدراسات الكويتية
رسائل إىل الذين يتجاسرون على اختاذ التـدريس  : املعلمون بناة ثقافة). م 2004( باولو , فريري

  .الدار املصرية اللبنانية: القاهرة. حامد عمار و عبدالراضي إبراهيم وملياء حممد أمحد: ترمجة. مهنة
، العدد السنة السابعة. تراثيف . املدرسة القبلية يف الكويت). م2005 -هـ  1426(فريوز، آمنة 

  .،  اإلمارات80
: ، الكويت1ط. ليلى حممد صاحل بني الشوك واإلبداع). م 2006-هـ  1427(القتم، عبداهللا 
  .رابطة األدباء

. ، الكويـت 2ط. حكم وفقه وأدب وطرائف: امللتقطات). م 1998(القناعي، يوسف بن عيسى 
  http://www.alqenaei.net   :  ومتت االستعانة أيضا بنسخة منشورة يف موقع اجلناعات

، 5ط. صفحات مـن تـاريخ الكويـت   ). م 1988 -هـ  1408(القناعي، يوسف بن عيسى 
   :  االسـتعانة أيضـا بنسـخة منشـورة يف موقـع اجلناعـات       .ذات السالسـل : الكويـت 

http://www.alqenaei.net  
  .2ط. املذكرة الفقهية يف األحكام الشرعية). م 1960(القناعي، يوسف بن عيسى 

دار قباء للطباعة والنشـر  : القاهرة. املرأة العربية وفرص اإلبداع). م 2000(شادية علي , ناويق
  .والتوزيع
: الشدة أم اللني؟: خري األمور الوسط التربية). م 2005= هـ  1426(لطيفة حسني , الكندري

نميـة العلميـة   الصندوق الـوقفي للت األمانة العامة لألوقاف : الكويت.  )4(سلسلة تربية األبناء 
  .واالجتماعية

جملـة  يف . حنو مهارات الوفاق بني الـزوجني ). م 2005= هـ  1426(لطيفة حسني , الكندري

  .شركة اموعة الكويتية للنشر والتوزيع: الكويت. م 2005العدد األول مارس . امليثاق
: والدنـا ما ال نعلمـه أل ). م 2005 -هـ  1426(بدر حممد , لطيفة حسني و ملك, الكندري

مركـز  . جدة: اململكة العربية السعودية,2005: الطبعة األوىل. تربية املرأة من منظور حممد الغزايل
  .الراية للتنمية الفكرية
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, 2ط. تعليقة أصول التربية). م2005= هـ 1425( بدر حممد , لطيفة حسني وملك, الكندري
  .مكتبة الفالح: الكويت

  :صخريف موقع . حمليطا). م 2005 -هـ  1426(وآخرون  ,أديب ,اللجمـي
http://ajeeb.sakhr.com  

الـدار  : تـونس . تفكري حممد رشيد رضا من خالل جملة املنار). م 1975(حممد صاحل , املراكشي
  .التونسية للنشر

  :يف موقع الوراق. الكمال يف أمساء الرجال ذيب). م 2005 -هـ  1426(املزي  
 http://www.alwaraq.com   

اموعـة اإلعالميـة   : الكويت, 1ط. محامة السالم: سعاد الصباح). م 2000(على , املسعودي
  .العاملية
. جملة حـوار العـرب  يف . ريعات جديدة لتفعيل دور املرأةال بد من تش). م 2005( إنعام , املفيت

  . 8العدد / السنة األوىل
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