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ABSTRACT
Almighty Allah has created man and woman to work side by
side and accomplish one another. Both have received some
distinctive injunctions from Allah to fulfill the duty assigned to
them. In this regard a woman plays significant role in the
building and development of a society in her respective domain.
She is showered upon with exceptional faculties of mind and
heart to nurture a family and a society ethically, educationally,
politically and economically from the very foundation to the
zenith of success. This article deals with a woman’s marvelous
role she is entitled to play in her respective areas in the
development of a healthy family and society.
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احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على سيدان وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه
والتابعني ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين  ،أما بعد :
خلق هللا سبحانه الرجل واملرأة وأانط بكل منهما دورا أساسيا للقيام مبهمة
االستخالف على هذه األرض وإعمارها مبا يتالءم والطبيعة الفطرية اليت ُخلقا عليها  .من
هنا جاءت األحكام الشرعية واآلداب العامة موضحة دور كل من الرجل واملرأة ،مؤكدة

أمهية املسئوليات املناطة على عاتقهما على حد سواء .فاملرأة ركن أساسي من أركان اجملتمع
املسلم يف جماليه العام واخلاص يف حاضره ومستقبله  .وهي أداة رئيسية إلعادة إنتاج القيم
واملبادئ األساسية للمجتمع ولألمة أبسرها ،سواء من خالل دورها كأم أو من خالل
أدوارها العامة ومشاركتها يف اجملتمع .
واملرأة حبكم قيامها على عملية التنشئة االجتماعية األوىل ودورها الكبري يف البناء
األسرى واالجتماعي هي مدخل عظيم األمهية للتغيري واإلصالح والبناء ،وطاقة عقلية
وعملية هائلة ميكن أن تسهم بدور عظيم يف عمليات العمران والتنمية للمجتمعات
املسلمة .من هنا اختذت املرأة يف صلب التشريعات واآلداب اإلسالمية ،مكانة حمورية
مكنتّها من القيام بدور ابرز ،انعكست أتثرياته يف خمتلف اإلسهامات اليت شاركت فيها
املرأة املسلمة وعلى خمتلف األصعدة الدينية والثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية .
ولذا أحببت أن أقدم حبثاً موجزاً يف هذا املؤمتر القيم بعنوان "
" وقد جاء هذا البحث يف متهيد ومبحثني وخامتة:

وأما التمهيد :فتكلمت فيه عن تنمية اجملتمع  ،و متطلباهتا.

واخلامتة :وفيها ذكر ألهم النتائج وأهم التوصيات واالقرتاحات.
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تعترب "التنمية من املصطلحات احلديثة اليت مل يتعرف عليها العامل إال بعد انتهاء
احلرب العاملية الثانية ،وقد انتشر املصطلح يف البداية ابعتباره مصطلحاً اقتصادايً حني
عرفت التنمية االقتصادية كاجتاه يهدف إىل زايدة النمو االقتصادي والوصول به إىل
معدالت عالية تواكب الزايدة السكانية وتتناسب مع تزايد االحتياجات البشرية.
مث تطور مفهوم التنمية ليصبح أكثر اتساعاً ،إذ مشل ،إىل جانب التطور
االقتصادي ،التطور االجتماعي لتمتد عملية التنمية إىل جوانب أخرى بعد أن كانت ،لفرتة
ليست قصرية ،تقتصر على اجلوانب االقتصادية فحسب .ومع انتشاراملصطلح ودخوله إىل
جمال التطبيق العملي خالل النصف الثاين من القرن العشرين ،اتسعت تعريفاته لتصبح أكثر
مشوالً بظهور مصطلح التنمية املستدامة اليت تعين التنمية الشاملة اليت هتدف إىل تطوير
اجملتمع من النواحي االقتصادية والعلمية والثقافية واالجتماعية ،حبيث يكون اجملتمع كله يف
حركة تطوير دائمة ومستمرة.
مشتقة من الفعل " منى " ينمي منيا و مناء  :زاد و كثر ،و أمنيت الشيء و منّيته:
جعلته انميا ،أي جعلته زائدا و كثريا .و التنمية ابلفرنسية يطلق على مصطلح
" "Developmentمن الفعل "  ،"Développerو من معانيه يبسط و ينشر
وينمي ويطور.
وقال ابن منظور يف لسان العرب "النَّماءُ الزايدة ممنمى يمْن ِمي منمْياً وُمنِيّاً وممناءم زاد وكثر

مخوين
ورمبا قالوا يمْن ُمو ُمنًُّوا احملكم قال أمبو عبيد قال الكسائي ومل أممسع يمْن ُمو ابلواو إِال من أ م

من بين سليم قال مث سأملت عنه مجاعة بين سليم فلم يعرفوه ابلواو قال ابن سيده هذا قول
إِمناء" )( 1

أميب عبيد وأمما يعقوب فقال يمْنمى ويمْن ُمو َّ
فسوى بينهما وهي الن ْ
َّموة وأمْمناه هللا ْ ً
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تغيري اجتماعي إرادي ومقصود لالنتقال ابجملتمع من احلال الذي هو عليه فعال،
إىل احلال الذي ينبغي أن يكون عليه أمال" .أو هي " التغيري االجتماعي الذي تقوم من
خالله أفكار جديدة يف النسق االجتماعي هبدف تطوير و حتسني أحوال الناس  ،و توفري
اخلري االجتماعي هلم.
وعرف عاطف غيث التنمي ة أبهنا " التحرك العلمي املخطط جملموعة من العمليات
ّ

االجتماعية و االقتصادية ،تتم من خالل إيديولوجية معينة ،لتحقيق التغيري املستهدف ،من
أجل االنتقال من حالة غري مرغوب فيها إىل حالة مرغوب الوصول

إليها")( 2

و أما حممد شفيق  ،فيشي ر إىل أن املفهوم العام للتنمي ة هو أنه " عمليات خمططة
وموجهة يف جماالت متعددة حتدث تغيريا يف اجملتمع لتحسني ظروفه و ظروف أفراده ،من
خالل مواجهة مشكالت اجملتمع وإزالة العقبات وحتقيق االستغالل األمثل لإلمكانيات و
الطاقات  ،و مبا حيقق التقدم و النمو للمجتمع و الرفاهية و السعادة

لألفراد")( 3

فالتنمية إذن هي العملية املرسومة لتقدم اجملتمع بكل أبع اده  -اقتصادية كانت أم
اجتماعية أم ثقافية أم سياسية – و اليت تعتمد أكرب اعتماد ممكن على مشاركة اجملتمع
ومبادأته.
ويفرق بعض العلماء مفهوم التنمية عن مفهوم النمو و عن مفهوم التغري  ،أبن
التغري ال يؤدي ابلضرورة إىل التقدم و االرتقاء يف اجملتمع  ،كما هو احلال يف حالة احلرب
الذي يؤدي إىل تغيري أوجه احلياة يف اجملتمع و لكن إىل األسوأ  .أما النمو فيختلف عن
مفهوم التنمي ة  ،ألنه قد حيدث بصورة تلقائي ة دون التدخل املتعمد من قبل اجملتمع ،
والتنمية يقصد هبا التدخل املقصود لتحقيق النمو بصورة سريعة اخلطى يف حدود فرتة زمنية
معينة حتددها خطط التنمية.
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و يقول الدكتور صاحل احملمد الشعيب  " :النمو االقتصادي ال يعين التنمي ة ؛ فالنمو
يعين زايدة يف اإلنتاج  ،أما التنمية فهي تعين – عالوة على زايدة اإلنتاج – تغيريات يف
تركيبات املؤسسات االقتصادية و االجتماعية ".

)( 4

بعد هذه التعاريف االصطالحية للتنمية  ،تتبني لنا اجتاهات و زوااي عديدة ،
فعرف التنمية بناء على هذه الزاوية  ،و من
حيث جند من نظر إىل الزاوية االجتماعية ّ ،
اجته إىل الزاوية االقتصادية ،ومن جنح إىل الزاوية اإلدارية أو السياسية و الثقافية ،إال أن
القاسم املشرتك بني التعا ريف هو هدف اجلميع إىل تنمية اجملتمع بتنمي ة أفراده يف مجيع هذه
األبعاد و الزوااي  ،و ليست تنمية األفراد فحسب  ،بل تنمية مؤسس ات اجملتمع وتنمية
الدولة ذاهتا  ،إال أن التنمية البشرية هي نقطة االنطالق إىل تنمية شاملة  ،و اإلنسان هو
حمور التنمية الشامل ة  ،ألن التنمية عملية جمتمعية شاملة ومتكاملة وحيوية ومرتابطة .وألن
التغيريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلدارية مرتابطة مع بعضها البعض يف اجملتمع
 ،و على وفق ذلك  ،فإن التغيي ر االقتصادي يؤدي إىل تغيري اجتماعي  ،وتعتمد هذه
التغريات على عوامل سياسية وتستخدم التنمية اإلداري ة كوسيلة لبناء األجهزة اليت تتوىل
تنفيذ عمليات التنمية من خالل ختطيط و تنظيم وتوجيه و رقابة التنمية يف اجملتمع فهي
عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغريات اهليكلية والوظيفية و األدائية يف اجملتمع  ،و
حتدث هذه التغريات نتيجة لتفاعل مكوانت اجملتمع (األفراد ،املؤسسات ،الدولة) بكفاءة
يف فاعلية و توجيه املوارد املتاحة و استغالهلا إىل حدها األقصى و بشكل أمثل.
بعد الوقوف على املفهوم االصطالحي للتنمية  ،حناول فهم املراد بتنمية اجملتمع ؛
فتنمية اجملتمع مركب إضايف يقصد هبا يف النطاق الدويل " العمليات اليت توحد فيها اجلهود
الشعبية مع السلطات احلكومية حتسينا لألحوال االقتصادية و االجتماعية و الثقافية
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للمجتمعات ،وحتقيقا لتكافؤ هذه اجملتمعات يف إطار حياة األمة  ،و متكينا هلا من اإلسهام
الكامل يف التقدم

القومي")( 5

ومن أهم متطلبات تنمية هي:
إن تنمية اجملتمع تتطلب كذلك جعل اجلماهري تعيش يف ظروف اجتماعية و ثقافية
واقتصادية و سياسية تيسر هلا الشعور ابالنتماء إىل اجملتمع الذي تعيش فيه  ،و جعلها
تعترب أن هذا اجملتمع هو مجاعتها املرجعية اليت تسعد لسعادهتا و تشقى لشقائها وتدافع
عنها.
فإحساس أفراد اجملتمع هبذا الشعور العميق املنبعث من قلوهبم ووجداهنم سيدفعهم
إىل العمل واملسامهة يف تنمية جمتمعهم اجتماعيا وثقافيا واقتصاداي وسياسيا وخلقيا وإداراي،
و غري ذلك.
:
تتطلب التنمية الشاملة جهودا مستمرة ،ورقابة دائمة ومتابعة ،و تصويبا ألمناط
اخللل؛ فالتنمية الشاملة الناجحة تتطلب املداومة يف العمل و املواظبة يف بذل اجلهود و عدم
التوقف يف وسط الطريق  ،كما حتتاج إىل مراجعة فاحصة دقيقة مستمرة لألهداف و
الوسائل املتخذة و النتائج احملصول عليها للمقارنة بني هذه العناصر الثالثة وتصحيح
األخطاء مىت حدثت.
تتطلب تنمية اجملتمع أيضا "اكتشاف القيادات احمللية وتشجيعها وتد ريبها:؛
فاالعتماد أوال على اجلهود احمللية والعقول املنتمية إىل اجملتمع ،وذلك ملنع ظاهرة هجرة
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العقول إىل اخلارج .و ينبغي أال جتد احملاابة سبيال إىل هذا االختيار ،كما ينبغي أال حيجر
على عقل جلنسه أو طائفته ،لكن كل يف مكانه املناسب و يف وقته املناسب.
إن للقيم االجتماعية دورا كبريا ابرزا يف توجيه التنمي ة أو عرقلتها  ،حيث إن القيم
االجتماعية عادات و تقاليد األفراد و األسر يف اجملتمع ،فإذا كان أفراد اجملتمع يدركون أمهية
تنمية جمتمعهم ،و يدرك اجلميع ضرورة مشاركة الرجال والنساء القادرين بشكل مباشر أو
غري مباشر ،فإن هذا اجلو اإلجيايب املسؤول من شأنه أن يؤدي إىل تنمية راقية و ازدهار
متواصل و تقدم كبري جملتمعهم.
إن قضية املرأة هي قضية كل جمتمع يف القدمي و احلديث  ،فاملرأة تشكل نصف
اجملتمع من حيث العدد وأمجل ما يف اجملتمع من حيث العواطف ،و أعق د ما يف اجملتمع من
حيث املشكالت  ،و من مثة كان من واجب املفكرين أن يفكروا يف قضيتها على أهنا قضية
اجملتمع  ،أكثر مما يفكر أكثر الرجال فيها على أهنا قضية جنس متمم و مبهج

" )( 6

تكمن أمهية األسرة يف أهنا اللبنة األوىل يف بناء اجملتمع  ،فإذا صلحت األسرة صلح
اجملتمع ،و إذا فسدت فسد اجملتمع و اعتورته األمراض و األدواء الدينية و اخللقية  ،ولذلك
أوىل اإلسالم األسرة عناي ة فائقة و منحها اهتماما متزايدا يالئم دورها اخلطري ومسؤوليتها
العظيمة يف صناعة و تكوين اإلنس ان منذ اللحظة األوىل لوجوده يف هذا الكوكب) ،(7و ال
اَّللم مما
صو من َّ
يعين ذلك أن األسرة إذا صلحت حتول اجملتمع إىل جمتمع مالئكي  ال يم ْع ُ
أ ممممرُه ْم مويم ْف معلُو من مما يُ ْؤمم ُرو من ، (8) لكن السمة الغالبة و الطابع الغالب آنذاك هو الصالح
بصالح األسرة .
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و يربز دور املرأة يف أهنا تقوم أبدوار عديدة  ،فهي الزوجة و الشريك يف تكوين
واستمرار األسرة  ،و هي األم املربية للنشء و املعلمة األوىل) ، (9و هي اليت تنجب عناصر
اجملتمع من ذكور و إانث  ،و تشرف على تربيتهم ،و يف كنفها يقضي األطفال جل أوقاهتم
 ،و هي اليت تلقنهم املفاهيم األولية عن احلياة و عن اجملتمع ،وعنها يتلقون قواعد العقي دة
الصحيحة أو الفاس دة) .(10كما أهنا املمرضة املخلصة يف حاالت احلاجة الصحية ،و ترعى
ميزانية األسرة و توفق بي ن الدخل و االحتياجات املنزلي ة  ،و هي منسقة العالقات العامة
لألسرة  .و يعترب دور املرأة كأم من أهم األدوار اليت تؤديها  ،حيث مازالت املرأة املسلمة
تريب أطفاهلا و ترضعهم حليبها.
:
إن هذا الدور العظيم للمرأة يف األس رة جعل بعض مفكري الغرب يدقون انقوس
كهن
اإلنذار يف جمتمعاهتم ملا آلت إليه حال األسرة عندهم ،وملا سببه هتجري النساء وتر ّ
دورهن يف بناء األجيال .يقول ألكسيس كاريل " :و لقد ارتكب اجملتمع العصري غلطة
ّ

جسيمة ابستبداله تدريب األسرة ابملدرسة استبداال اتما  ،و هلذا ترتك األمه ات أطفاهلن

لدور احلضانة حىت يستطع ن االنصراف إىل أعماهلن  ،أو مطامعهن االجتماعية  ،أو
مباذهلن  ،أو هوايتهن األدبية و الفنية أو للعب الربيدج  ،أو ارتياد دور السينما  ،وهكذا
يضيعن أوقاهتن يف الكسل  .إهنن مسؤوالت عن اختفاء وحدة األسرة و اجتماعاهتا اليت
يتصل فيها الطفل ابلكبار فيتعلم منهم أمورا كثرية  ،ألنه ،و لكي يبلغ الفرد قوته الكاملة،
فإنه حيتاج إىل عزلة نسبية و اهتمام مجاعة اجتماعية حمددة تتكون من األسرة ").(11
:

إن " املرأة املسلمة حبكم تكليفها كالرجل  ،صاحبة رسالة يف احلياة  ،و لذا وجب
فعالة مؤثرة ما أسعفتها ظروف حياهتا وأسرهتا وإمكاانهتا ،و هي ختالط
أن تكون اجتماعية ّ
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النساء على قدر استطاعتها و تعاملهن خبلق اإلسالم الرفيع الذي مييزها عن غريها من
النساء")( 12

فهي حسنة اخلل ق  ،ألهنا تقرأ حديث رسوهلا صلى هللا عليه و سلم  " :إن خياركم
أحاسنكم أخالقا ") ، (13و هي صادقة مع رهبا و مع أهلها و مع جمتمعها  ،ألهنا تقرأ قول
هللا تعاىل  :اي أميُّها الَّ ِذين آمنُواْ اتَّ ُقواْ اَّلل وُكونُواْ مع َّ ِ ِ
ني  ،(14) و حتفظ حديث
الصادق م
م م
م م
مم
ّم م
رسوهلا صلى هللا علي ه و سلم  " :إن الصدق يهدي إىل الرب و إن الرب يهدي إىل اجلنة  ،و

إن الرجل ليصدق حىت يكتب عند هللا صديقا  ،و إن الكذب يهدي إىل الفجور ،و إن
الفجور يهدي إىل النار  ،و إن الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا كذاب ا" ) .(15إهنا ترى
يف هذا احلديث خطااب موجها إىل النساء و الرجال على حد سواء.
إن املرأة املسلمة متصفة ابحلياء الذي من طبيعة خلقتها الذي جيعلها ترتك كل
قبيح وتبتعد عن كل رذيلة و تقصري ،و الذي ال مينعها أن تتفقه يف دين رهبا  ،كما مل مينع
احلياء نساء األنصار من التفقه يف الدين  ،ألهنا حتفظ و تقرأ حديث رسوهلا  " :احلياء ال
أييت إال خبري")( 16
و املرأة املسلمة الواعية ال تكتفي بنقاء نفسها  ،بل تقدم النصح لكل امرأة تتصل
هبا من النساء اللوايت شردن عن هدى هللا من أهلها و أفراد جمتمعها  ،و ال ترى يف إسداء
النصيحة تطوعا و تكرما منها) (17تفعل إن شاءت و ترتك مىت شاءت ،بل ترى من واجبها
حنو جمتمعها السعي من أجل تنمية جمتمعها حسيا و معنواي ،ألهنا تقرأ قول رهبا تبارك و
ِ
ض أيْمرو من ِابلْمعر ِ
ِ
ِ
وف مويمنْ مه ْو من مع ِن
ات بم ْع ُ
تعاىل  :موالْ ُم ْؤمنُو من موالْ ُم ْؤمنم ُ
م ُْ
ض ُه ْم أ ْموليماء بم ْع ٍ م ُ ُ
الْ ُمن مك ِر) ، (18و تقرأ حديث رسوهلا  " :الدين النصيحة  ،قلنا ملن  :قال  :هلل  ،و لكتابه ،
ولرسوله ،و ألئمة املسلمني و عامتهم

")( 19

و ال شك يف أن اتصاف املرأة املسلمة هبذه الصفات احلميدة والبنّاءة يساهم يف
تنمية اجملتمع و نشر اخلري بني أفراده ،و ليست هذه كل الصفات احلميدة  ،لكننا أوجزان
هنا.
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:
إن املرأة املسلمة تتجنب الصفات الذميمة و املخلة بنظام اجملتمع  ،فال تشهد
الزور جبميع أنواعه ،و ال تنتخب من يفسد عليها دينها و دنياها ومن ينشر الفساد يف
ِ
ين مال
جمتمعها ألهنا تعلم يقينا أن من مواصفات عباد الرمحن عدم شهادة الزور  موالَّذ م
ابللَّغ ِو مروا كِراما( 20) 
يم ْش مه ُدو من ُّ
ور موإِذما مم ُّروا ِ ْ م ُّ م ً
الز م
واملرأة املسلمة ال تتبع عورات غريها من الناس يف جمتمعها ابلتشهري وذكر العيوب
و السخرية  ،ألهنا تعلم أن هذه من وسائل صغار اهلمم و ضعاف اإل رادة  ،فهي تصدع
ابحلق بعيدة عن هذه الصفات  ،و ألهنا تكره انتشار الرذائل هبذا األسلوب  ،و هي اليت
اح مشةُ ِيف الَّ ِذين آمنُوا مهلم ع مذ ِ
تقرأ قول رهبا   :إِ َّن الَّ ِذين ُِحيبُّو من أمن تم ِشيع الْ مف ِ
يم ِيف
م م ُْ م ٌ
م
اب أمل ٌ
م
اَّللُ يم ْعلم ُم موأمنتُ ْم مال تم ْعلم ُمو من ،(21) و تقرأ حديث رسوهلا صلى هللا عليه
الدُّنْيما مو ْاآل ِخ مرةِ مو َّ
وسلم  " :إنك إن اتبعت عورات املسلمني أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم ") ،(22ألن هذا
التصرف يؤذي اجملتمع كله.
كذلك تبتعد املرأة املسلمة عن النفاق الصريح و غري الصريح  ،ألهنا تعلم يقينا أن
اجملتمع اإلسالمي ابتلي به منذ حلظة قيامه و ساهم ذلك يف زعزعة االستقرار و األمن فيه.
و تبتعد عن اجملاملة و املدح الكاذبني.
:
ومن مسامهة املرأة املسلمة غري املباشرة يف تنمي ة جمتمعها ضرورة اهتمامها بزوجها و
رعايته ،و أن تكون لزوجها الرفيقة اليت يسكن إليها والنفس اليت يطمئن إىل إخالصها  ،و
تشاطره سراء احلياة و ضراءها ،و تفيض من املودة و السكن واهل دوء النفسي و العاطفي ما
يهون عليه متاعب احلياة ختفف عنه مهوم الدنيا  .و لكن األمر متبادل ،حيث جيب على
الزوج أن يكون السن د الذي تركن إليه فيصون هلا الكرامة ،ويوفر هلا احلياة املطمئنة و
السعادة املنشودة) ، (23و يعينها على أعمال املنزل و األسرة ،و أسوتنا يف ذلك سيد البشر
حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم.
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إن اهتمام املرأة بزوجها جيعله ينطلق إىل عمله يف ثقة كبرية ،ال خيطر له خوف من
أهله ،فينطلق إىل العمل مع راحة نفسية و هدوء عاطفي و استقرار ذهين  ،فيتق ن عمله
املوكل إليه يف اجملتمع  ،و يعود إىل أهله يف اطمئنان اتم ليعود يف غده إىل شغله يف تنمية
اجملتمع  .و ال شك يف أن حال هذا الزوج يف إتقانه عمله سواء كان تعليميا أو اجتماعيا أو
سياسيا أو إنتاجيا خيتلف عن الزوج الذي ال يكاد يراتح إال إذا غادر بيته  ،فما يكاد يتجه
إىل أهل ه حىت تسيطر على عقله و فكره اهلموم ملا سيواج ه من شجار وخصومة و طلبات
و أوامر من زوجه  ،و سينعكس ذلك سلبا على عمله و شغله.
أما من الناحية االقتصادية  ،فال شك يف أن املرأة اليت تريد من زوجها أن تكون يف
مظهرها أحسن من غريها  ،و حترض ال زوج على أن يوفر هلا امل ال عن أي طريق كان ،و ال
يهمها الطريق احلالل من الطري ق احلرام  ،و ال هتمها عزة زوجها يف هذا الطريق أو ذلته ،
أهنا تساهم يف تدمري اقتصاد اجملتمع ؛ فاملرأة املسلمة اليوم ال بد أن تقت دي ابملرأة يف عصر
السلف الصاحل  ،حيث كانت تقول لزوجها إذا خرج للعمل أو للتجارة أو حنو ذلك  :اي
أاب فالن  ،إايك و كسب احلرام ! فإننا نصرب على اجلوع و ال نصرب على النار و غضب
اجلبار! فلو كان الزوج ضعيف اإلرادة أمام احلرام و مهلهل العزمية ،فإن هذه الكلمة من
امرأته ستجعله يصحو لنفسه و بيته ،و يستيقظ ضمريه ،وحياسب نفسه مرة و مرة قبل أن
يرتكب

حراما)( 24

و املرأة املسلمة من خالل هذه الصفات احلميدة – و هي تذكريها زوجه ا بضرورة
الكسب احلالل – تساهم بطريقة غري مباشرة يف تنمية جمتمعها  ،ألن الزوج الذي يعمل يف
الدوائر احلكومية مثال و يدرك ثقل ما تطلب ه منه زوجته عند هناي ة كل شهر من األموال
الضخمة و أنواع املالبس و األطعمة النادرة و غري ذلك  ،قد يدفعه كل ذلك إىل اختالس
أموال الدولة و تزوير األوراق الرمسية إلشباع رغباته اخلاصة و رغبات السي دة الراكدة يف
البيت املنتظرة لعودته إىل البيت  ،خاصة إذا كان ضعيف اإلرادة  ،كما أسلفنا.
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:
إن املرأة املسلمة تدرك أن بناهتا و أبناءها أمانة هللا بني يديه ا ،و أهنم زينة احلياة
الدنيا  ،وروح األمل فيها  ،و ألجلهم هتون املصائب  ،ألن األبناء جتديد ملاضي اآلابء
واألمهات  ،و الشمس املشرقة يف احلاضر و األمل الباسم يف الغد  ،لذلك جند أن هللا
بين،
سبحانه ذكر مادة (ولد) يف القرآن الكرمي  102مرة  ،كما ذكر مادة (ابن ،وبنني ،و ّ
و أبناء ،و بنات)  158مرة  ،و ذكر مادة (ذرية)  32مرة.
و يعترب القرآن األبناء مرة زينة احلياة ،و مرة قرة أعني للوالدين ،و مرة أخرى نعمة
)( 25
ِ
ني مو مج معلْنما ُك ْم أم ْكثممر نمِف ًريا. (26) 
تستحق شكر الواهب   ،موأ ْمم مد ْد مان ُكم ِأب ْمم مو ٍال موبمن م
فينبغي للمسلمة أن حترص كل احلرص على تربية بناهتا وأبنائها تربية صحيحة سليمة،
وتشعر بعظم نعمة هللا عليها ،و تشكر هللا برتبية بناهتا و أبنائه ا مبا أمر هللا من النهج السليم
الصحيح .فكم من امرأة غريها متنت أن ترزق ذرية فرتبيها على منهج هللا فلم ترزق و
عاشت عمرها يف نقص و حاجة إىل أبناء ؟
يقوم دور املرأة املسلمة أساسا على تربية بناهتا وأبنائه ا على اإلحساس آبالم الغري
و معاانهتم  ،و تعلمهم مساعدة احملت اج و املريض و إغاث ة اللهفان  ،و إرشاد الضال ،و
الرمحة ابلصغري و الضعيف  ،و تغرس فيهم قيم التكافل

االجتماعي)( 27

ولكي تعطي هذه الرتبية مثارها يف اجملتمع ،ينبغي لألم أن تربط بناهتا و أبناءها منذ
الصغر و تربيهم على التمسك أبصول اإلميان و أركان اإلسالم و نظم اجملتمع وعاداته ،و
االهتمام مبصاحل اجملتمع الذي ينتمون إليه  ،و هتتم األم برتبية و تكوين البنت والولد بكل
ما هو انفع من العلوم الشرعية و الثقافة العلمية و العصرية  ،و التوعية الفكرية واحلضارية ،
و تربية األوالد على االهتمام مبا يدور يف عصرهم و ما حييط مبجتمعهم من مكائد و غريها
 ،حىت ينضج البنت و الولد فكراي و يتكوان علميا و ثقافيا) ،(28و يتأهال عاطفيا و
وجدانيا.
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أحاول أن أبرز إسهامها يف جماالت التنمية ثقافيا ،و اجتماعيا ،و سياسيا،
و دعواي ،و اقتصاداي ،و إعالميا ،وصحيا.
:
إن العلم و الثقافة مصدرا تنمية املرأة املسلمة و رقيها  ،فإذا كانت عاملة ذات ثقافة
قدرت على النهوض ابجملتمع ابلعمل و التعليم و التثقيف ؛ فاألمة اإلسالمية تعاين من املرأة
املتعلمة املخلية عن مبادئها ورسالتها بقدر ما تعاين من املرأة اجلاهلة املستغرقة يف اجلهل  ،و
لن يكون احلل إال ابلعلم و الوعي معا  ،أعتقد أن ه بدون علم و ثقافة ال ميكن أن نطلب
من املرأة املسلمة اإلسهام يف تنمية جمتمعه ا  ،ألن اجلهل يؤدي إىل غياب إرادة التغيري و
إرادة التنمية  ،كما أنه – و أمام حتدايت العصر – مل يعد يكفي تعليم املرأة القراءة و
الكتابة  ،بل جيب أن تصل إىل املستوى العايل يف التعليم لتقارع املشككني ابحلجة و تدافع
عن اإلسالم يف مواجهة حضارة املادة و

اإلحلاد )( 29

فعندما تكون املرأة واعية بدورها ،متسلحة بقدر مالئم من املعرفة والثقافة
والقدرات و املهارات الفنية  ،و غريها  ،يقل خطر وسائل اإلعالم يف التأثري سلب ا على
احمليط االجتماعي الذي تتفاعل يف داخله هذه املرأة  ،و تعيش فيه عدد من الصراعات
الثقافية و االجتماعية و االقتصادية املختلفة ،ألهنا متلك قوة النقد والتمييز بني الصاحل
املفيد للمجتمع و الفاسد.
فدور املرأة يربز يف جهادها ضد التخلف الفكري و احلضاري ،كما يربز يف نضاهلا
ضد االستالب احلضاري أو الرتاثي و التغرييب ؛ فاملرأة يف عصر الرسول صلى هللا عليه
وسلم كانت خترج و تعمل و تعلم بنات جنسها  ،كما كانت جتلس اجملالس العلمية ،و
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عندما يلتبس عليها كانت تس أل عن أمور دينها) .(30و ينبغي للمرأة املسلمة أن ترفض
اإلفساد املمنهج حبجة الثقافة أو الفن من األكذوبة حيث ال ضابط و ال وازع و ال حياء.
:
ليست مشكلة املرأة االجتماعية و غري االجتماعية شيئ ا نبحث ه مبعزل عن مشكلة
الرج ل ،فهما يشكالن مشكلة واحدة هي مشكلة الفرد يف اجملتمع ؛ فلئن كان الرجل قد
أتى يف جمال الفن و العلم ابملعجزات  ،فإن املرأة قد كونت نوابغ الرجال  ،فينبغي أال تكون
مشاركة املرأة يف القضااي االجتماعية بدافع مصلحة املرأة وحدها  ،بل بدافع من حاجة
اجملتمع و تقدمه احلضاري  ،ألن إعطاء حقوق املرأة على اجملتمع معناه تدهور اجملتمع و
ابلتايل تدهورها .و لكن بدأت املرأة املسلم ة تسلك يف سريها االجتماعي الطريق الذي
رمسته أوراب لنسائها ،متخيلة أن يف ذلك حال ملشكالهتا االجتماعية ،وحنن أنسف أن تكون
نساؤان هبذه الدرجة من البساطة ،حيث يرين مشكلتهن قد حلت مبثل هذا التقليد لنساء
أورواب) . (31و يضيف مالك بن نيب " :نعم ،إن امرأتنا عندما ال حتضر يف هذا اجملتمع و ال
تدرك أحداثه اليت جتري فيه  ،و ال تطوراته اليت سوف يصري إليها ،تدع اجملال المرأة أخرى
التزوج ابألجنبيات تنمو
ختلفها حىت يف البيت الذي تعتكف فيه ،و إننا نرى اآلن "موضة" ّ
عند شبابنا  ،و هي نتيجة تباعد املرأة … عن

اجملتمع")( 32

لكن املرأة املسلمة يف هذا العصر تعلم " أن النساء يف علم الكفر الشي وعي يغزون
الفضاء فال يسوغ اجرتار اإلسالم ليمنع املرأة من علم حتسنه  ..و أن النساء يف عالم
التثليث يشتغلن ابلتنصري و االستشراق فال يسوغ تسخري اإلسالم ملنع النساء من أعمال
جيدهنا و جيدين

فيها" )( 33

نعم  ،إن املرأة املسلمة تدرك أهنا حني تشارك يف الشأن االجتماعي وتبذل يف
سبيله الصدقات املفروضة وتلتزم ابلضوابط الشرعية املتعلقة هبا حفاظا على أحكامها
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وحكمها تصبح من العاملني يف احلقل االجتماعي ،الذين يصلحون أن يكونوا قدوة حسنة
يف البذل و العطاء و حترير النفس من سلطان الشح و البخل.
و قد كانت مشاركة املرأة يف خدمة اجملتمع مستا عاما للمجتم ع اإلسالمي  ،حيث
شاركت يف الرعاية الصحية و تيسري املسك ن و امل أكل للوافدي ن .و عن أيب سعيد اخلدري
أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقول  " :تصدق وا  ،تصدقوا  ،و كان أكثر من
يتصدق من النساء") . (34وإذا اجتهنا إىل بيت النبوة وجدان شهادة عائشة رضي هللا عنها
لزينب يف كثرة الصدقة عندما بشرهن الرس ول أبن أطوهلن يدا أول من تلحق به حيث قالت
 :فكانت أطولنا يدا زينب ألهنا كانت تعمل بيدها و تصدق"). (35
فاحلقل االجتماعي يشمل أنشطة النساء و الرجال على حد سواء  ،ألن األمر و
النهي والصالة و الزكاة و طاعة هللا و رسوله ليست حكرا على أحد اجلنسني  .على أن
نشاط املرأة ينبغي أن ال يكون على حساب األسرة)(36؛ "
:
من الضروري مبكان ربط العمل السياسي ابملسؤولية الفردية  ،إذ يعد العمل
السياسي واجبا شرعيا ال ينفك عنه أحد من الناس يف اجملتمع اإلسالمي إما على وجه
العينية أو على وجه الكفائية ؛ فالعمل يف احلقل السياسي الواسع ليس سنة و ال انفلة و ال
تطوعا ،بل فريضة تتأسس على مفهوم االستخالف الذي هو مصدر االلتزامات اإلجيابية
والسلبية اليت تقع على عاتق املسلم أو املسلمة).(37
أن عمل املرأة السياسي خيتلف يف اإلسالم عن عملها يف احلضارة الغربية  ،ألن
عملها يف اإلسالم ال ينطلق من مصلحة شخصية و لو مل تكن شرعية  ،بل يصب يف
مصاحل األمة الكلية احلضارية الشرعية الوسائل و الغاايت ،و يف هذا الصدد تقول هبة
رؤوف عزت" :وختتلف النظرة اإلسالمية للعمل السياسي للمرأة على مستوى األمة عن
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النظرة الغربية و مداخلها ،حيث تركز األخرية على سبل التأثري على صنع ال قرار لتحقيق
تفاعل مصاحل الفئ ات االجتماعية املختلفة و من بينها مصاحل النس اء هب دف استقرار النظ ام
السياسي  ،يف حني جتعل الرؤية اإلسالمية املصلح ة الشرعية مناط احلركة السياسية ").(38
إن للنظام السياسي اإلسالمي دورا ابلغا األمهية يف العملية التنموية اليت حنن بصدد
الكالم عنها  ،إذ يعد أساس األمن النفسي و االجتماعي ألفراد األمة  ،مما جيعل طاقاهتم
تتوجه لتحقيق الرقي احلضاري – ألن اخلائف و املهدد ال ميكن أن ينتج إنتاجا سليما –
وهو نظام قائم على أساس الشورى امللزمة ،حيث يعترب احلاكم انئبا عن أفراد األمة يف تنفيذ
أحكام اإلسالم.
لقد ابيع النيب صلى هللا عليه وسلم النساء يف صلحي احلديبية و يف فتح مكة
تنفيذا لألوامر اإلهلية ،و يف املبايعة معان كثرية تؤكد على واقع املرأة احلضاري يف ظل
اإلسالم الراقي ،و فيها عهد و التزام.
و تشارك املرأة املسلمة كذلك يف صيانة اجملتمع و تسديد مساره ،وتساهم جبهودها
الصائبة يف صياغة القرارات السياسية ،بل و تعديلها ،وخري دليل على موقف الصحابية
اجلليلة اليت اعرتضت على قرار اخلليفة عمر بن اخلطاب بشأن حتديد املهور فألغاه ،
والصحابية اليت كانت سببا وراء قانون التغطية االجتماعية فأصبح يشمل الرضيع .كما جند
املرأة املسلمة ضمن قوات اجليش سواء يف الصفوف األمامية كالصحابية اجلليلة نسيبة بنت
كعب " :كان الرسول صلى هللا عليه و سلم يوم أحد عندما رأى نسيبة األنصارية تقاوم
دايجري الظالم بشجاعة يقول " :ما التفت ميينا و ال مشاال إال وجدهتا تقاتل دوين " ). (39

:
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من الواضح أن املساحة السياسية مساحة واسعة تضم األمر ابملعروف و النهي عن
املنكر ،و مواجهة احلكام و األنظمة الظاملة و املنحرفة؛ فالقرآن الكرمي حيمل الرجال والنساء
ِ
ِ
ض ُه ْم أ ْمولِيماء
ات بم ْع ُ
مجيعا مسؤولية تقومي اجملتمع وإصالحه .يقول تعاىل  :موالْ ُم ْؤمنُو من موالْ ُم ْؤمنم ُ
ض أيْمرو من ِابلْمعر ِ
وف مويمنْ مه ْو من مع ِن الْ ُمن مك ِر .(40) ذكر القرآن هنا مسات أهل اإلميان
م ُْ
بم ْع ٍ م ُ ُ
ِ
ِ
ض ُهم ِّم ن بم ْع ٍ
ض مأيْ ُم ُرو من
ات بم ْع ُ
بعد أن ذكر مسات أهل النفاق بقوله   :الْ ُمنمافقُو من موالْ ُمنماف مق ُ
وف ( 41) 
ِابلْمن مك ِر وي نْ هو من ع ِن الْمعر ِ
ُ م م م ْ م م ُْ
فإذا كانت املنافق ات يقمن بدورهن يف إفس اد اجملتمع جبانب املنافقني  ،فإن على

املؤمن ات أن يقمن بدورهن يف إصالح اجملتمع جبانب الرجال املؤمنني  .و قد قامت املرأة
بدوره ا يف عهد النيب صلى هللا عليه و سلم  ،حىت إن أول صوت ارتفع يف تصديق النيب
عليه الصالة والسالم وأتييده يف إصالح اجملتمع بعد هذه اجلاهلية الطويلة كان صوت امرأة
و هي خدجية رضي هللا

عنها)( 42

:
إن النظام االقتصادي يف اإلس الم يراعي مصلحة جمموع األمة ؛ فإىل جانب إقراره
ابمللكية العامة ،أقر امللكية الفردية ابعتبارها غريزة تدفع إىل اجلد و العمل و االستثمار الذي
يزيد من الدخل القومي عن طريق زايدة اإل نتاج  ،و قننها كي ال يفقد املال وظيفته
االجتماعية .
و انطالقا من فكرة االستخالف  ،فإن اإلسالم يربط بني اإلنتاج و العمل اجلاد ،
ِِ ِ
ف ِيف األ ْمر ِ
ف تم ْع مملُو من) .(43وحيث اإلسالم
ض ِمن بم ْعدهم لنمن ظُمر مكْي م
ُ مثَّ مج معلْنما ُك ْم مخالمئِ م
على احملافظة على رأس املال و تنميته بطرق مشروعة  ،و جعل يف املال حقا ألصحاب
احلاجة و املصاحل العامة  ،و منح املرأة حق التملك و اعتربها مستقلة ماداي  لِّ ِّلر مج ِال
ص ِ
ص ِ
ِ
ِِ
ِ
ْب  ،(44) و بذلك تعترب فاعال اقتصاداي
يب ّممَّا ا ْكتم مس ْ م
يب ّممَّا ا ْكتم مسبُواْ موللنّ مساء نم ٌ
نم ٌ
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كاملة األهلية تسهم يف النشاط االقتصادي لبالدها بشكل مباش ر كالعمل املهن ي أو
التجارة  ،بصفتها مستخلفة و ال يتحقق ذلك إال ابحلركة والعمل ،أو بشكل غري مباشر
عرب دورها يف املنزل و القطاعات و اخلدمات غري الرمسية  ،ألن الرؤية اإلسالمي ة ترى األسرة
قطاعا مهما للتنمية و لبناء اقتصاد حتيت ال يقل أمهية عن التغيري املؤسسي.
فلالقتصاد املنزيل دور هام يف تنمية اجملتمع ؛ فتنظيم أوقات الفراغ لرابت البيوت ،
وتدريبهن على بعض املهارات االقتصادية النافعة  ،كل ذلك من روافد التنمية احمللية ،
خاصة دور املرأة الريفية يف البيت و احلقل؛ فاملرأة الريفية تقوم أبدوار كبرية يف جمال االقتصاد
يف كثري من الدول  ،إال أن جهودها شخصية غري رمسي ة  .و يف هذا الصدد نشري إىل أن
عمل املرأة االقتصادي ميكن أن يكون يف بيتها ،حيث إن عملها يف املنزل يعترب عمال
منتجا  ،إذ إن غاية العمل يف البيت كفاية العمل خارج البيت واهلدف منهما هو زايدة
اإلنتاجية بكافة أشكاهلا.
غري أن التنمية تتصف بتغريات جذرية و قرارات حازمة وطاقات دافعة ،وحتتاج إىل
أيد عاملة مبشاركة مجيع أفراد اجملتمع" ،و منط االقتصاد املنزيل قد يعكس منوذجا إسالمي ا
وسطي ا يف مقابل النموذج االستهالكي الرتيف  ،الذي يتم تسويقه يف العامل اإلسالمي ،ألن
الفرد املسلم –الرجل واملرأة– إذا ترىب يف أسرته على مزاولة االقتصاد احلالل ال االقتصاد
تعرب عن ضغط
احلرام  ،يزدهر على يده اجملتمع و تكفيه املوارد  ،ألن احلاجات عندئذ ال ّ
الغرائز احليوانية  ،إمنا أتيت منسجمة مع مهمة االستخالف يف

األرض")( 45

:
اإلعالم سلطة رابعة يف الدول احلديثة بعد السلطة التشريعية و التنفيذية والقضائية،
و كان هذا هو األصل و اهلدف منه  ،إال أن هذا الوضع تغري يف دول كثرية  ،فاحت ل
اإلعالم الصدارة أمام بقية السلطات ،ملا حيظى به من إعجاب مجهوري واحرتام شعيب.
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لكن اإلعالم الشريف هو الذي ال ينحاز و ال ينحرف ال إىل جهة السلطة و ال إىل جهة
الشعب ،وال إىل جهة فئة معينة ألغراض شخصية بل هدفه إيصال املعلومات الصحيحة و
األخبار املفيدة إىل عقول الشعوب.
واإلعالم جمال واسع و للمرأة دور كبري يف هذا اجملال ،حيث ال خيتلف مع طبيعتها
و تقوم بدورها يف إيصال املعلومات و األخبار الصحيحة املفيدة يف تنمية اجملتمع ،كما
تصوب كل إساءة
تدافع عرب هذا الصراع الفكري اإلعالمي عن إسالمها و مقدساهتا و ّ
إليها أو إىل أمتها  ،و تبني احلقائق املتعلقة بقضااي األمة.
و الواقع أن اإلعالم يف كثري من األحيان خرج عن شرف املهنة عند فئات معينة ،
وصار يف أيدي طوائف قليلة تستخدمه وسيلة للسيطرة على أمتها ،و حولت فئات أخرى
املرأة إىل رمز اإلغراء و الفتنة و إاثرة الغرائز سواء يف اإلعالم املرئي أو املسموع أو املقروء ،
حيث ربطت املرأة بدالالت اجلنس و اإلغراء  ،و دأبت شركات اإلشهار يف اجملتمعات
الغربية و غريها على إبراز مفاتن املرأة بشكل فاضح هبدف جذب انتباه اجلمهور
املستهدف من الرجال و النساء على حد سواء ؛ فقد دأب ه ؤالء على السعي إىل تكوين
صورة ذهني ة للمنتج ملتصق ة بصورة إغراء تنبعث من األنثى املصاحبة للمنتج حىت يف
اإلشهار للمواد الصحي ة أو األدوات أو السيارات الرايضية اخلاصة ابلرجال .و قد حدث
هذا النوع من اإلشهار يف أورواب  ،الذي يروج لنوع من الغساالت وظهرت فيه أربع فتيات
شبه عا رايت مت تشكيلهن على هيئة فقاع ات من الرغوة اليت تطفو فوق سطح مياه آلة
الغسيل  ،و قد حدا اإلشه ار ابحلركات النسائي ة يف بلجيكا وأملانيا إىل الضغط لوقف مثل
هذا اإلشهار الذي يسيء إىل املرأة

( 46).

فإذا كانت الغربيات أنفسهن يعارضن تشويه صورة املرأة يف اإلع الم  ،فإن املرأة
املسلمة أوىل هبذا النضال لوقف هذه اإلهاانت ابجلنس األنثوي ،ألهنا هتتدي هب دي هللا
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وتسري على الصراط املستقيم  ،و طاملا فكرت يف ختصيص يوم عاملي للمرأة ،فقلت :لو
خصصت أايم عاملية للنضال ضد تشويه صورة املرأة يف اإلعالم  ،يف الفضائيات ،و يف
املواقع اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت املتخصصة لالجتار جبسد املرأة.
ومن أهم النتائج هي :
 .1أمهية تنمية مجيع أنواع اجملتمعات البشرية تنمية شامل ة  ،أتخذ بعني االعتبار
اجلانب األخالقي متكاتفا مع اجلانب الرفاهي املادي ؛ ألن االهتمام ابملادة دون
وجود صوت لألخالق املهذبة اليت ترتجم يف أفعال أفراد اجملتمع من الرجال و
النساء ،يؤدي إىل نتائج عكسية تناقض السعادة يف اجملتمع  .و لعل هذا ما ميكن
استخالصه يف حياة الناس يف احلضارة الغربية املادية من تفشي اجلرائم وانتهاك
األعراض وغياب الشرف و احلياء.
 .2أمهية عمل مجيع أبناء اجملتمع القادرين من الرجال و النساء من أجل النهوض ،
دون هتميش أو استهانة بقدرة طبقة أو جنس.
 .3ضرورة تكات ف الدور الرمسي احلكومي مع الدور الشعيب غي ر احلكومي يف عملية
التنمية  ،ألن خصائص التنمية تؤكد لنا أهنا حتول سريع و تغري جذري ،و حتتاج
إىل ختطيط حكيم و شامل
 .4إن مسامهة املرأة غري املباشرة يف تنمية اجملتمع تكون يف اتصافها ابألخ الق الفاضلة
وتركها الصفات الذميمة اليت ختل بنظام اجملتمع و ختدش يف الشرف واحلياء
 .5إن رعاية املرأة زوجها و إسعاده و حماولة النجاح يف الدخول إىل قلبه و حفظها
إايه يف نفسها و ماله و أسرته  ،و اهتمامها برتبية بناهتا و بنيها على العفة و
االستقامة واجلدية يف العمل  ،و االهتم ام هبموم احملتاجني  ،و العمل معا من أجل
تكوين بيت زوجي يقوم على االستق رار و الراحة و السك ون  ،كل ذلك و غريه
يؤدي إىل تقدم اجملتمع و تنميته و يؤثر يف اإلنتاج القومي.
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 .6إن دور املرأة املباشر يف اجملتمع ينبغي أن يدرس داخل إطار مصلحة اجملتمع حىت
ال تكون هذه املشاركة من دافع مصلحة شخصية ضيقة للمرأة أو ملن يقف وراء
هذه املشاركة.
 .7أن اإلسالم ال ميانع عمل املرأة خارج البيت ،و لكن يطلب منها أن تلتزم ابآلداب
الشرعية اليت تصون هلا كرامتها و شرفه ا و مسعتها و عرضها  .على أن هذه
اآلداب ينبغي أن حيافظ عليها كل من الرجل واملرأة على حد سواء.
 .8ضرورة تثقيف املرأة و تعليمها لتقوم بدوره ا ضد األمي ة املتفشية يف أوساط النساء،
و الوقوف أمام التيا رات اهلدامة اليت متوج يف اجملتمعات  ،للتمييز بني الصاحل
والطاحل ،و العمل يف األنشطة االجتماعية ،وتقدمي اخلري للناس يف اجملتمع ،و
املشاركة العملية السياسية مبفهومها الشامل للجانب الدع وي  ،مشاركة ترشح أو
ترشيح من ال يكونون معاول هدم لدينها و أخالقه ا  ،و العمل من أجل تصحيح
صورة املرأة يف اإلعالم ،و املسامهة يف القطاع الصحي ألنه ال يتصور تقدم أمة
مريضة متخلفة عن الطب و فروعه .
 .9االهتمام بدور املرأة االقتصادي داخل البيت  ،و جعل ذلك بديال عن االستهالك
املفرط و املتزايد داخل عاملنا اإلسالمي  ،و حتديث هذا الدور و ترقيته  ،خاصة
دور املرأة الريفية يف اقتصاد األمة .

( )1لسان العرب  ،مادة (ن.م.ي)  ،دار صادر  ،بريوت  ،ج ، 15/ص341/
( ) 2دراسات يف التنمية والتخطيط االجتماعي ،دكتور حممد عاطف ،دار النهضة العربية ،ص25/
( )3الدراسات وقضاايت التنمية ومشكالت اجملتمع ،حملمد شفيق ،املكتبة اجلامعية اإلسكندرية ،ص20/
( ) 4التنمية و اقتصادايت القوى العاملة ،د .صاحل احملمد الشعييب ،مطابع حبر العلوم 1406 ،ه  ،ص.20/
( )5قضااي التنمية يف اجملتمع العريب ،د .حمي الدين صابر ،الدار التونسية للنشر ،د.ت ،ص118 -116 /
( ) 6املرأة بني الفقه و القانون  ،د .مصطفى السباعي  ،املكتب اإلسالمي ،دمشق ،ط1404 ، 6/ه 1984 /م ،
ص9/
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( ) 7دور املرأة املسلمة يف توجيه األبناء  ،د .جمدي ابسلوم  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ،ط2005 ،1/م ،
ص.138/
( )8سورة التحرمي ،رقم اآلية6 /
( )9املرأة و دورها يف التنمية االجتماعية  ،عليان القلقيلي ،األردن 2005 ،م ،ص2-1/
( ) 10الدليل املختصر لبعض حقوق النساء يف اإلسالم  ،د .يشو ميمون ابالشرتاك  ،مطبعة املعارف اجلديدة ،الرابط ،
اململكة املغربية 1998 ،م  ،ص.7/
( )11اإلنسان ذلك اجملهول  ،تعريب  :شفي ق أسعد فريد  ،د .ألكسيس كاريل  ،مكتبة املعارف  ،بريوت  ،لبنان ،
1983م  ،ص.306-305/
( ) 12شخصية املرأة املسلم ة كما يصوغها اإلس الم يف الكتاب و السنة ،د .حممد علي اهلامشي  ، ،دار البشائر اإلسالمية
 ،بريوت  ،لبنان  ،ط1996 ،3/م  ،ص297/
( )13صحيح البخاري ،ح2087/
( )14سورة التوبة ،رقم اآلية119/
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