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الزھراء علیھا السالم صورة الفاعلة والناھضة للمجتمع ككل ولیس فقط المجتمع اإلسالمي ، 
. باعتباِر خطبھا ومواقفھا  موجدةً لنسٍق فكريٍّ قیميٍّ یحفز باتجاه أدواٍر نسائیة نھضویٍة فاعلةٍ 

لسُت إذن أتحدث عن نصوص الوحي التي ذكرت فیھا، بل أتحدث عنھا باعتباِرھا صانعةً 
نماٍط من رؤى وقیم وأفكار وسلوكیاِت تدخُل في مفھوم النھضوي التنموي الیوم وجزء من أل

  .متطلباِت البناء االستراتیجي للتنمیِة البشریة

فتؤكد اآلراء الحدیثة الواردة في أدبیاِت التنمیة على أن نجاَح برامج التنمیة وضمان 
العالمیة والتوؤام معھا، مرھون استدامتھا، وقدرة المجتمعات على مواجھِة التغیّرات 

وتعتبر المرأة العربیة عنصراً مھماً . بمشاركِة العنصر البشري وحسن إعداد وطبیعة تأھیلھ
  .في عملیة التنمیة 

 ، ولطالما كانت  قضیة المرأة الشغل  الشاغل لكل من لھ اھتماٌم فكريٌّ أو اجتماعيٌّ أو ثقافيٌّ
حور ارتكاٍز في جلِّ األفكار واألطروحات المعاصرة، نجُدھا م) النھضةُ (وكذلك ھي قضیةُ 

والعجیب في قضیة المرأة والنھضِة أنّھما محل اتفاٍق واختالٍف معاً، فالجمیع یتفُق على أھمیة 
، ولكّن ھذا الجمیع یتحّول إلى أشتاٍت حین )النھضة(المرأة، وعلى ضرورة تحقیق ) دور(

مرأة دورھا؟ وكیف یمكننا تحقیق النھضة؟ ولیس كیف تمارس ال)! كیف ( نبدأ في سؤال الـ 
  .أشدَّ من اجتماع الناس على أصل ھاتین القضیتین إال اختالفھم على تفاصیلھما

والسیما في حیاتھا المباركة . بكینونتھا ھي  جواب عن ھذا السؤال) علیھا السالم(وفاطمة 
روح العدالة ومكافحة الظلم التي كان لھا بعد موتھا تأثیر في تاریِخ اإلسالم وفي أحیاء 

  .والتمییز في المجتمِع اإلسالمي

والیوم نحُن في عصِر العواصف السیاسیة والفتن االجتماعیة،یجُب أن نستمد من مواقِف 
النھضویة المطالبة بالتغیِر  التي كشفت عن روِح التشریع )   علیھا السالم(وأفكاِر الزھراء

ِت تطوریة أخرى، إذ إن الروَح اإلسالمیة ال تقبل اإلسالمي في أرقى صوره ، وتؤسس لنقال
الجموَد، وال تجمد أمام التخلف، بل ھي الحركة الدائمة الواعیة المبنیة على الثوابِت الشرعیة 

الذي أعاد  تنظیم ).علیھا السالم(، وھذا ما تمیز بِھ فكر والمشروع نھضوي للزھراء 
، من خالل شمول الرؤیة لكِل الحیاة اإلنسانیة الخارطة العقلیة للمسلمین حتى یحسنوا العمل



وأوضحت عملیاً أن كل . ولكافة مجاالت الحیاة في العدل والحریة والكرامة واالستقرار
مشروع نھضوي یحتاج في بدایاتھ إلى قیادة النخب الفكریة المؤثرة لینتظِم بعد ذلك في جھِد 

دور أھل الفكر والنظر وانھ ال یجب أن نافع ، فمرحلة الیقظة وتنظیم الخارطة المعرفیة ھي 
ألنھم  متى ما تأخروا تقدم غیرھم ممن لیس أھالً لسدِّ مكانھم، وال عن دورھم علماء یتخلوا 

بدَّ للناس من قادٍة یرشدونھم ویوّجھونھم حتى إذا لم یجد الناس عالماً اتخذوا رؤوساً جھاالً 
  . فضلُّوا وأضلُّوا

االقتداء بھا لتكون كما أوضحت الكیفیة التي تمارس بھا المرأة دورھا النھضوي من خالِل  
حّق المرأة في االعتراض في في الصدارِة فھي مثالً نسائیاً ینتصُب قدوةً ونموذجاً 

والمراجعة،  وحقّھا في اإلنكار على الخطأ،والمشاركة في الشأِن العاّم و أرست ثقافة 
ق كما أثبتت حق المرأة في المراجعة العلمیة والفكریة وریادِة المرأة في المطالبة بالحقو

العمل االجتماعيِّ  ومیدان العلم الشرعيِّ واللغويِّ والمطالبة باإلصالح والتغییر فمشروع 
  .ھز كل أركان القسر والظلم في التاریِخ .الزھراء أممي


