
بررسی د   اللت های تربیتی آیه 233 سوره بقره
و بازتاب آن د   ر سیره فاطمی1 

کبری حسینی2
چکید   ه 

    زن محور خانواد   ه است و تأثیر عملی و اخالقی ماد ر بر فرزند   بر هیچ کس 
پوشید   ه نیست اّما سؤال مّهم این است که آیا زنان با آمد  ن فرزند   صرفاً وظیفه 
رسید  گی و نگهد   اری فرزند   را د   ارند   و آیا تمام وقت و انرژی خود   را باید   به فرزند   
اختصاص د   هند  ؟ و یا اینکه می توانند   د   ر کنار نقش ماد  ری، رشد   و تعالی علمی و 

معنوی خود   را نیز د   نبال کنند  ؟
     از آنجا که امروزه جامعه گرفتار آفت افراط و تفریط فراوان د   ر این عرصه 
ضروری  معصومین  سیره  و  کریم  قرآن  آیات  د   ر  مطلب  این  رهگیری  است، 
می نماید  . این نوشتار بر آن است تا با مطالعه تفسیری آیه 233 سوره بقره، به 
نقش اعتد   ال د   ر اعتالء شخصیتی ماد  ران مسلمان بپرد   ازد   و انعکاس آن د   ر سیره 

فاطمی را به مطالعه بنشیند  .
     از حاصل این نوشتار می توان د   ریافت از منظر قرآن کریم وجود   فرزند   نباید   
آسیبی د   رجهت تعالی و رشد   ماد  ر باشد   و ماد  ر علی رغم ضرورت اهتمام به فرزند  ، 
نباید   از ناحیه نقش ماد  ری د   چار آسیب و زیان گرد  د  . این امر که از آن به اصل 
اعتد   ال یاد   می کنیم، د   ر سیره فاطمی بازتابی جد  ی د   ارد  ، چونان که حضرتش د   ر 
همه ابعاد   زند  گی همچون نقش ماد  ری خوش د   رخشید   و شکوه شخصیتی زن 

مسلمان را به زیباترین نحو به ترسیم کشید  .
واژگان کلید  ی: قرآن کریم، سیره فاطمی، بایسته های ماد  ری، اعتد   ال.

1- تاریخ د ریافت مقاله: 98/۸/۱۲ تاریخ پذیرش: 98/۱۰/۱۳.

Aminhusseini1369@gmail.com.2- د انش پژوه کارشناسی ارشد  تفسیر و علوم قرآن جامعه املصطفی العاملیه

د و فصلنامه علمی، تخصصی »مطالعات پژوهشی زنان«

سال ششم/ شامره یازد هم/ پاییز و زمستان 1398
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مقد  مه 
  د  ر د   نیای امروزه مد  رن زنان جامعه اسالمی گرفتار عناوین فریبند   ه مد  ، آزاد  ی 
نظرشان  د   ر  معنویت  که  است  شد   ه  عمل سبب  این  شد   ه اند  ،  تجمل پرستی  و 
کم رنگ شود   و رسید  گی به فرزند   ان را امری بیهود   ه بد   انند  . از سوی د   یگر، تعد   اد  ی 
از  و  رها می کنند    را  امور  د   یگر  فرزند   انشان مشغولند  ،  از  نگهد   اری  به  که  آنها  از 
رشد   و تعالی خویشتن غافل گرد  ند  . به خاطر همین هم است که زنان جامعه 
هویت و هد  ف اصلی خود   را برای رسید  ن به کمال و رساند  ن فرزند   ان به معنویت 
گم کرد   ه اند   و حتی زنانی هم هستند   که اد  عای د   وستی با اهل بیتG را د   ارند   
زند  گی  واقعیت های  و  نتوانسته اند   میان خود   و حقیقت آموزه های وحیانی  اما 

اهل بیتG ارتباطی برقرار کنند  .  
     لذا این نوشتار بر آن است تا با تبیین د   ید  گاه قرآن کریم د   رباره قلمرو نقش 
ماد  ری و جایگاه اعتد   ال د   ر بایسته های این نقش، انعکاس این اصل را د   ر سیره 
فاطمی به ترسیم کشد  .د   ر ضرورت الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا)س(همین 
بس که د ر روایت شیعه و اهل سنت حضرت فاطمه زهرا، از جهات مختلف به 
پد  رشان رسول خد   اa  تشبیه می شود   و بعد   از پد  ر و همسر خود   برتر از پیامبران 
است. پس برای خانواد   ه های د   یند   ار بخصوص بانوان یکی از عالی ترین الگوهای 
قابل پیبا این روی حضرت فاطمه زهرا است؛ الگویی که زند  گی و سیره شان بیانگر 

اوج عبود  یت و د   یند   اری است و با رفتار و گفتارشان تفسیر قرآن می باشند  .

تحلیلی بر معنای اعتد ال
     لغت د انانی چون د هخد ا اعتد ال را حالت میانه رو، قصد  و د وری از افراط و 
تفریط می د اند  هم  چنین د ر فرهنگ عمید  اعتد ال حاصل مصد ر و به معنای حد  
وسط، کاری را د ر پیش گرفتن و خود د اری از افراط و تفریط بیان شد ه است. 
اعتد ال و میانه روی ترجمه واژه وسط د ر زبان عربی است:»اوسط الشئ وسطه«. 
برگزید ه و منتخب هر چیزی که د ارای د و طرف متساوی و یک اند ازه باشد . د ر 
واقع استواری و استقامت، تناسب، توازن و افراط و تفریط ند اشتن، سالمت و 
فساد  ند اشتن از لوازم چنین معنایی است. معنای لغویون با معانی وارد  شد ه د ر 
متون د ینی، بی ارتباط نیست. واژگانی چون اعتد ال ، وسط و حنیف نیز به این 
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معنا به کا رفته است از این روست که د ر روایات اسالمی به پیروی از واژه قصد  
برای بیان اصطالح اعتد ال و میانه روی استفاد ه شد ه است. با این بیان و مبتنی 
بر د ید گاه پژوهشگران منظور از اعتد ال و میانه روی د ر اصطالح ثبات و پاید اری بر 
فضیلت و استقامت د ر سلوک و رفتار شایسته از منظر عقل و شرع و برگرد اند ن 

آنها )امیال محتلف انسان( از افراط و تفریط به حد  وسط و اعتد ال است.
    به د یگر سخن هرگاه د ستیابی به امری از نظر شرع و عقل، نیکو و شایسته 
باشد  آن امر حاصل شود  و زمانی که نبود ش نیکو و احسن است، آن امر بروز 
نکند .بنابراین می توان وجود  یک نوع رابطه منطقی را میان اعتد ال و اصالح اد عا 
کرد ، به این مفهوم که هر کار معتد لی صالح و د رست است و هر کار غیر معتد لی، 

فاسد  است و نیاز به اصالح د ارد .)فالح، 1393، 73(

1.بررسی قرآنی جایگاه اصل اعتد   ال د   ر بایسته های ماد  ری
یکی از مّهمترین آیاتی که د ر قرآن کریم به قلمرو نقش ماد  ری می پرد   ازد   و ابعاد   

و کیفیت آن را بیان می سازد  ، آیه 233 سوره بقره است: 
»َو الْوالِد   اُت یُْرِضْعَن أَْوالد  َُهنَّ َحْولَْیِن کاِملَْیِن لَِمْن أَراد  َ أَْن یُتِمَّ الرَّضاَعَۀ َو َعلَی 
والِد  ٌَۀ  تَُضارَّ  ُوْسَعها ال  إاِلَّ  نَْفٌس  التَُکلَُّف  بِالَْمْعُروِف  ِکْسَوتُُهنَّ  َو  رِْزُقُهنَّ  لَُه  الَْمْولُود  ِ 
َعْن تَراٍض  لَُه بَِولَد  ِِه َو َعلَی الْوارِِث ِمْثُل ذلَِک َفإِْن أَراد   ا ِفصاالً  بَِولَد  ِها َو ال َمْولُود  ٌ 
ُجناَح  َفال  أَْوالد  َُکْم  تَْستَْرِضُعوا  أَْن  أََرد  ْتُْم  إِْن  َو  َعلَْیِهما  ُجناَح  َفال  تَشاُورٍ  َو  ِمْنُهما 
تَْعَملُوَن  بِما   َ أَنَّ اهللَّ اْعلَُموا  َو   َ اتَُّقوا اهللَّ َو  بِالَْمْعُروِف  َسلَّْمتُْم ما آتَْیتُْم  إِذا  َعلَْیُکْم 

بَصیر«.
    د  ر این آیه شریفه که به آیه رضاع معروف است، محور سخن رسالت ماد  ر 
د   ر شیرد   هی فرزند   و رسالت پد  ر د   ر کفالت احوال ماد  ر است تا فرزند   به سرانجام 

رسد   و به لحاظ رشد  ی کامل شود  .
    ولی آنچه محّل تأّمل است، فرازی است که پس از بیان رسالت ماد  ر و پد  ر 
د   ر آیه شریفه به حالت عبارت معترضه بیان گرد  ید   ه است: »ال تَُکلَُّف نَْفٌس إاِلَّ 

ُوْسَعها ال تَُضارَّ والِد  ٌَۀ بَِولَد  ِها َو الَمْولُود  ٌ لَُه بَِولَد  ِِه«.
    د  ر این فراز خد   اوند   متعال نخست معلوم می د   ارد   که اگرچه وظیفه پد  ری و 
ماد  ری برعهد   ه پد  ر و ماد  ر است، ولی قلمرو این تکلیف، قلمرو وسع و توان فرد   
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)طباطبایی، 1417ق:  د   اشت.  انتظاری  وی  از  فرد    توان  فوق  نمی توان  و  است 
ج240/2(

     واژه »وسع«د   ر اصل لغت از ریشه »َوَسَع« به معنای فراخی و گشایش است 
که بر توان و طاقت فرد   د   اللت د   ارد   و د   ر این آیه با تقیید   تکلیف به آن، کلفت 
و سختی تکلیف به گشایش بد  ل می گرد  د  . )التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 
ج103/3( لذا اوالً قلمرو تکلیف ماد  ری توان اوست و نه فراتر از آن. ثانیاً همین 

تکلیف نیز نباید   موجب اضرار به وی گرد  د  : »ال تَُضارَّ والِد  ٌَۀ بَِولَد  ِها«.
      بنا بر د   ید  گاه نحویون د   ر این عبارت، حرف الء، حرف نهی و فعل تضاّر، 
فعل مجهول و کلمه »والد   ه« به معنای ماد  ر، نائب فاعل فعل »تضاّر« و حرف 
»باء«، باءسببیت و جار و مجرور متعلق به فعل تضاّر است )ابن عاشور، 1423ق: 
عبارت چنین  معنای  آن  نتیجه  د ر  که  ج413/2؛ صافی، 1418ق: ج489/2( 

می شود  : »نباید   ماد  ر به واسطه فرزند  ش متضّرر شود  «. 
     البته برخی د   یگر حرف »باء«د   ر این عبارت را حرف الصاق تعد  یه فرض و ولد   
را مفعول د   انسته و معتقد  ند   معنای آیه این است که فرزند   نباید   از ناحیه ماد  ر 

آسیب ببیند  .)مکارم شیرازی، 1370: ج188/2(، ولی: 
    اوالً این معنا با سیاق آیه سازگار نیست، زیرا آیه د   رصد  د   بیان تکلیف پد  ر و 
ماد  ر و قلمرو این تکلیف است و می خواهد   بار تکلیف را بر ایشان سبک گرد   اند  .

از  مقصود    که  مطلب اند    این  گویای  آیه  این  ذیل  د   ر  متعد  د    روایات  ثانیاً      
این عبارت، متضرر نشد  ن پد  ر و ماد  ر از ناحیه فرزند   است.)طباطبایی، 1417ق: 

ج104/3؛ ابن عاشور، 1423ق: ج413/2(
     لذا مراد   از این عبارت این است که نه تنها قلمرو تکلیف ماد  ری ظرف وجود  ی 
اوست، بلکه نقش ماد  ری نباید   موجبات اضرار به او را فراهم آورد  . این حکم 
گرچه د   ر آیه رضاع بیان شد   ه و ممکن است گفته شود   صرفاً مربوط به همین 
حیطه از نقش ماد  ری است، اّما نیک می د   انیم که مورد   صد  ور مخصص حکم 

عام نیست و این حکم د   ر ظاهر عموم د   ارد  .
     ضمن اینکه جایی که خد   اوند   متعال د   ر امر با عظمت رسالت، مکرراً خطاب 
به رسول هشد   ار می د   هد   که د   امنه تکلیف خطیر رسالت د   امنه محد  ود  ی است 
که بیش از آن نباید   خود   را به کلفت و محنت بیاند   ازی و از مصالح خویش باز 
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بمانی و جان و نفس خویش را به خطر اند   ازی: »لََعلََّک باِخٌع نَْفَسَک أاَلَّ َیُکونُوا 
ُمْؤِمنیَن« )شعراء/3(،د   یگرد   رباره رسالت پد  ری و ماد  ری نیز وضعیت معلوم است.

ماد  ری  رسالت  گرچه  کریم،  قرآن  تربیتی  سیره  براساس  می رسد    نظر  به  لذا 
این نقش متضرر  به واسطه  نباید   ماد  ر  رسالتی بس مّهم و خطیر است، ولی 
شود   و وجود   فرزند   آسیبی برای وی قلمد   اد   گرد  د   و یا از ناحیه فرزند   توسط پد  ر 
آسیب ببیند  . باتوجه به اینکه حکم کلی آیه مطلق ضرر را نفی می کند  ، شامل 
انواع ضرر از جمله خسارات روحی و زیان های معنوی نیز می گرد  د  . از آنجا که 
بسیاری از ماد  ران خانه د   ار د   ر جامعه کنونی به بهانه تربیت فرزند   از رشد   و تعالی 
معنوی و روحی خویش باز می مانند   و تربیت فرزند   را یکسره جایگزین تربیت 
نفس خویش می کنند  ، می توان این خسران و زیان را مصد   اقی از حکم کلی آیه 
د   انست و غفلت از رشد   شخصیتی و معنوی خویش و اضرار به نفس به بهانه 

تربیت فرزند   را مرد  ود   قلمد   اد   کرد  .
     از این رهنمود   قرآن که به طور کلی بیان شد   ه است، به اصل اعتد   ال یاد   
می کنیم. بد  ین معنا که ماد  ر هم باید   به حد  ود   وظایف خویش پایبند   بود   ه و د   ر 
برابر آنها کوتاهی نکند   و هم باید   خویشتن خویش را از یاد   نبرد   و بد   اند   نقش 
ماد  ری به معنای حذف روحی و فیزیکی ماد  ر از عرصه زند  گی نیست و اضرار به 
خویش خوشایند   قرآن نمی باشد  . چونان که گفتیم حتی قرآن کریم د   رباره وظیفه 
مّهمتر رسالت نیز به پیامبراکرمa همین رهنمود   را د   ارد   و علی رغم تأکید   فراوان 
بر امر رسالت و وظیفه انذار و تبشیر، از وی می خواهد   خویش را از یاد   نبرد   و 

به هالکت نیند   ازد  . 
     ضمن اینکه اساساً کود  کان شایسته د   رد   امان ماد  رانی تربیت می شوند   که 
د ر کنار تربیت فرزند  ، از رشد   و تعالی خود   نیز غافل نبود   ه و د   ر تعالی شخصیتی 

خویش کوشید   ه اند   تا الگویی هرچه بهتر برای فرزند   ان خویش باشند  .

2. انعکاس اصل اعتد   ال د   ر سیره فاطمی
2.1. اصل اعتد   ال و تربیت فرزند   ان  

    حضرت فاطمه زهرا )س( هیچگاه با تمام فعالیت هایی که د   اشتند   تربیت و 
رسید  گی به فرزند   ان را ناد  ید   ه نمی گرفتند   و بر زنان نیز الزم است که با الگوگیری 
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از حضرت فاطمه زهرا )س( برای رشد   و شکوفایی فرزند   ان تالش کنند   و تربیت 
را با تزکیه و تهذیب نفس همراه کنند   یعنی همان علم و تقوای ماد  ر می تواند   
با تربیت انسان هایی صحیح ارزش های انسانی را د   ر یک جامعه بیافریند   و یا 
بالعکس اگر خود   تربیت شد   ه و مهذب نباشد   د   امنش مبد  أ شر و تربیت کود  کان 

فاسد   و ناپسند   خواهد   بود  . 
آن  ارائه می شد  .  کامل  طور  به  زهرا  فاطمه  د   رخانه حضرت  محبت  د  رس      
حضرت که خود   از سرچشمه محبت و عواطف رسول خد   اa  سیرآب شد   ه و 
قلبش کانون محبت به فرزند   ان بود   ه و د   ر این جهت نیز وظیفه ماد  ری خود   را 
به بهترین شکل انجام می د   اد  . توجه به شخصیت بخشی فرزند   ان و ایجاد   اعتماد   
به نفس د   ر آنها کامالً د   ر سیره حضرت مشهود   است. حضرت فرزند   ان را به یک 
چشم می نگریست و رفتار شان با تمام فرزند   ان به عد الت بود  و هیچگاه بعضی  
از آنها را به بعضی ترجیح نمی د   اد   که این کار یکی ازموجبات عقد   ه حقارت است. 
چنانچه د   رسیره حضرت د   اریم که د رباره خوشنویسی خط امام حسنG و امام 
حسینG خود   نظر نمی د   اد   تا مباد   ا خاطر آنها رنجید   ه شود   و برای د   اوری آنها 
را به یک مسابقه تشویق می کرد  ند   و با این کار حس اعتماد   به نفس را د   ر آنها 
باال می برد   او هرگز به فرزند   انش پرخاش نمی کرد   و د   ر مقابل فرزند   ان سراپا اد  ب 
بود   و عالی ترین و شایسته ترین د   رس ها را با بیانی گرم و سرشار از مهر و صفا به 
آنان می د   اد.  )کرمی فریدونی، 1382،ص 582( و ارزش های د   ینی و اخالقی را 
د   ر عمل به آنها می آموخت حتی آنگاه که برای کود  کان الالیی می خواند   یا با آنها 
بازی می کرد   د   ر قالب شعر به تربیت روحی و پرورش جسمی آنها می پرد   اخت 

بعنوان نمونه به امام حسنG  چنین خطاب می فرمود  : 
اشبه اباک یا حسن    و اخلع عن الحق الّرسن

واعبد   الها ذامنن        و الاتوال ذاالحسن
خد   ای  برد   ار  حق  گرد  ن  از  را  ریسمان  و  باش  پد  رت  مانند    جان،  حسن  یعنی 
احسان کنند   ه را پرستش کن و با افراد   د   شمن و کینه توز د   وستی مکن و آن گاه 

که امام حسینG  را نوازش می کرد   چنین می فرمود  :
انت شبیه بأبی   لست شبیه بعلی

یعنی تو به پد  رم شبیه هستی و به علی شبیه نیستی حضرت علیG این سخنان 
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را می شنید   و می خند  ید.  )جواد ی آملی، 1398، 150( حضرت فاطمه زهرا )س( 
ازهمان کود  کی با فرزند   انش بازی می کرد   و به بازی بچه ها توجه خاصی د   اشتند   
و همین امر موجب شاد   ابی و نشاط روز افزون آنها شود  . همچنین به آمد   و 
شد   فرزند   ان و حضور و غیاب آنها توجه زیاد  ی د   اشتند ،  مراقب تمام حرکات و 
سکنات آنها بود  ند   و عطوفت و مهر ماد  ری را به حد   کمال د   رباره فرزند   ان د   اشتند   
و محبت حضرت به قد  ری بود   که د ر لحظه های پایانی عمر خود   سخت نگران 
به  نمانند    محروم  ماد  رانه  محبت  از  فرزند   ان  اینکه  برای  و  بود    فرزند   ان  حال 
حضرت علیG پیشنهاد   د   اد   که کسی را به همسری برگزیند  که بتواند   ازعهد   ه این 

امر مّهم برآید  .)نجفی،1377، 237(

2.2.اصل اعتد   ال و سلوک بند  گی
     همانطور که د ر سیره حضرت می بینیم حضرت د   ر کنار نقش ماد  ری، به 
عباد  ت و ارتباط با خد   ا اهمیت ویژه ای می د   اد  ند  . چونانکه حضرتش که د ر د   امان 
وحی تربیت یافته و نماد   عفت و حیاء است کامل ترین بانوی بانوی عالم است و 

می توان ایشان را بارزترین الگو قرارد   اد  .
     سراسر زند  گی حضرت فاطمه زهرا )س( بیانگر توجه حضرت به امور د   ینی و 
معنوی است. اموری که رابطه او با خد   ایش را مستحکم می کند   عباد  ت حضرت 
فاطمه زهرا که حسن بصری می گوید  : د   ر این امت عابد  تر از حضرت فاطمه زهرا 
کرد  .)مجلسی،  ورم  پاهایش  که  ایستاد    عباد  ت  و  نماز  به  آنقد  ر  ند  ید   ه ام  )س( 

1403ق: ج84/43؛مناقب ابن شهر آشوب ج3 ص119(
     سراسر زند  گی حضرت فاطمه زهرا )س( گواهی صاد  ق بر زهد   اوست و ثروت 
و زرق و برق د   نیا د   ر نظرش حقیر جلوه می کرد   و اگر د   رآمد  ی بد  ست می آمد   
تهید  ست را بر خود   مقد  م می د  ید   و همواره به فکر رفع مشکالت نیازمند   ان بود   
و برای امور آنان د   عا می کرد   امام صاد  قG  فرمود  ند  : از امام حسن نقل است 
که می فرمایند  : شب جمعه ای ماد  رم به رکوع و سجود   تا سپید   ه د   م صبح مد   ام 
برای  ولی  د   عا می کرد    فراوان  نشانی  و  نام  با  را  زنان  و  مرد   ان  او  د   عا می کرد   
برای  که  گونه  برای خود  مان همان  ماد  رجان! چرا  کرد  م  نکرد   عرض  خود   د   عا 
د   یگران د   عا کرد  ی د   عا نمی کنی پاسخ د   اد  : اّول همسایه بعد   اهل خانه.)مجلسی، 
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با  که  زهراست  فاطمه  تد  بیر حضرت  د   هند   ه  نشان  روایت  این   )928 ،1379
وجود   فرزند   ان مد   ام با نماز و قرآن مانوس بود   ه است.

نامحرمان  از  د   وری  )س(  زهرا  فاطمه  فضیلت حضرت  از  د   یگری  نمونه       
است به طوریکه می فرمایند   بهترین چیز برای زنان آن است که مرد   ان را نبینند   
بهتر است که زنان برای حفظ ارزش های خود   و جامعه و تقویت عفاف و پاکی 
زنان  آمد  ن  بیرون  وگرنه  ند   هد    قرار  نامحرم  د   ید    معرض  د   ر  را  خود    بی جهت 
ماد   امی که سبب انجام کار حرامی نشود   اشکالی ند   ارد  .)بهراروند ، 1388، 36( 

2.3. اصل اعتد   ال و همسرد   اری
     حضرت فاطمه زهرا هرگز وجود   فرزند   را بهانه برای انجام کارهای منزل نکرد   
ایشان د   ر رابطه با همسر و انجام امور روزمره نمونه ای بارزی است ایشان وظایف 
زند  گی را با حضرت علی G تقسیم کرد  ند   به طوری که انجام کارهای بیرون با 
امام علیG و کارهای منزل با حضرت فاطمه زهرا بود . ایشان تمام کارهای منزل 
که شامل پخت و پز، تمیز کرد  ن منزل، تهیه نان، آسیاب کرد  ن، شستشو و... 
را به تنهایی انجام می د   اد  ند  این امر موجب شاد مانی حضرت زهرا می شد  چرا 
که معتقد  بود  روحیه زنان با کار خانه مناسب است این یک آموزه مهم به زنان 
جامعه امروز است که به جای به د ست آورد ن آرامش د ر خانه به بیرون کشید ه 
شد ه اند .  از د   یگر خصوصیات حضرت فاطمه زهرا )س( این بود   که ایشان رازد   ار 
خوبی بود   به طوری که اتفاقات و مشکالتی که د ر خانه اتفاق می افتاد   را محفوظ 
نگه می د   اشت و شکایت آنها را نزد   کسی نمی کرد   ایشان د   ر تمام مراحل زند  گی 
می شد  ند.    حضرت  آن  رسان  یاری  مشکالت  د   ر  و  بود  ند     Gعلی امام  کنار  د   ر 

)تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن ج3 ص 33( 
     از حضرت علیG نقل است که ایشان می فرماید :  فاطمه به قد  ری با مشک 
آبکشی کرد   که بر سینه هایش اثر گذاشت و به قد  ری با آسیاب د   ستی آرد   کرد   
تا د   ست هایش مجروح شد   و آنقد  ر خانه روبی کرد   و برای پخت و پز آتش زیر 
د   یگ نهاد   که لباس هایش گرد  آلود   و د   ود  ی گرد  ید   و د   ر این امور زحمت زیاد  ی 

و رنج بسیار به او می رسید .)بروجرد ی، 1386، ج22،187( 
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2.4.اصل اعتد   ال و فعالیت های سیاسی 
    حضرت فاطمه زهرا )س( که د ر محیط خانه مایه آرامش همسر و فرزند ان 
بود ند  عالوه بر آن بزرگ ترین حامی و اصلی ترین پشتیبان والیت الهی بود ند  به 
و  نبود  ند    بی تفاوت   Gعلی امام  به خالفت  مربوط  اجتماعی  و  مسائل سیاسی 
معتقد   بود  ند   بی تفاوتی د   ر قبال آنچه د   ر جامعه می گذرد   بخصوص د   ر زمینه های 
وضعیت سیاسی و اجتماعی و حقوق عمومی د   ور از روش و بینش اسالمی است.

    پس از رحلت پیامبر اسالمaکه خالفت غصب شد   و فد  ک را از او گرفتند   و 
سنت های جاهلی جان گرفت و مرد  م خد  مات و زحمات پیامبر را از یاد   برد  ند   
با انحرافات گاهی شب ها  اثبات حق والیت و مبارزه  حضرت زهرا )س( برای 
از  د   ر حمایت  و  انصار می رفتند    و  مهاجران  به خانه   Gعلی به همراه حضرت 
والیت، توصیه ها و وصیت های پد  رشان را به یاد   می آورد  ند   و آنها را برای د   فاع 
از حق فرا می خواند  ند   خط سیاسی حضرت فاطمه زهرا )س( بسیار روشن بود .

)مجلسی، 1378، 1169(
     د  ر امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه همه انسان هاست و د   ر قرآن کریم 
بالمعروف و ینهون  بامرون  اولیاء بعض  المومنات بعضهم  آمد   ه: »والمومنون و 
عن المنکر«)توبه/71( حضرت فاطمه زهرا )س( به شیوه های مختلف د   ر مقابل 

آنها ایستاد  گی کرد  .
    فعالیت اجتماعی د   یگر حضرت فاطمه زهرا )س( تعامل با مرد م و پاسخگویی 
بود . مد ینه  زنان  برای  فکری  و  علمی  مرجع  طوریکه  به  بود    بانوان  به سؤاالت 

) تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، 1409، 340( ایشان به علم آموزی 
تأکید   بسیار د   اشتند   به طوری که حسنین را به مسجد   می فرستاد  ند   تا هرچه را که 

پیامبر می فرمود  ند   را برایشان بازگو کنند  .

2.5.اصل اعتد   ال و رشد   شخصیتی
     از منظر سیره فاطمی، یک ماد  ر مسلمان بخشی از زمان خود   را برای رشد   و 
تعالی شخصیتی خود   می گذارد   و د   ر این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نمی کند  . 
سیره فاطمی و تعالی شخصیتی حضرت زهرا )س( گواه بر همین حقیقت است. 
خطبه فد  کّیه فاطمه، ترسیمی کامل از کماالت انسانی یک زن فرهیخته است، 
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چونانکه وقتی فاطمه لب به سخن می گشاید  ، گویا رسول اهللa  سخن می گوید   
و از رهگذر احاطه علمی کامل بر آیات، چنان خلیفه قوم جهالت زد   ه را مقهور 
می سازد   که وی اینگونه ناگزیر به اعتراف است: »صد  ق اهلل و رسوله و صد  قت 
ابنته انِت معد  ن الحکمه و موطن الهد  ی و الرحمه و رکن الد  ین و عین الحجه«. 

)مجلسی، 1403ق: ج232/29(
د   ر  اد  یبان  که  گیراست  و  گویا  چونان  فضیلت مند  ،  بانوی  این  کالم  بالغت  نیز 

شیوایی گفتار حضرتش ماند   ه اند  . 
آن حضرت، نه تنها خود   اینگونه است، بلکه د   خترش را نیز به سان خود   تربیت 
می کند   و کنیزان و شاگرد   ان خویش را نیز اینگونه می پرود  ، چونانکه تاریخ گواه 
بر حماسه خطبه زینب د   ر کوفه است و کماالتی که از فّضه و اّم ایمن د   ر مطاوی 
صفحات تاریخ جاری است، کماالت بانوی مسلمانی را به ترسیم می کشند   که 

د ر مکتب فاطمه تلّمذ کرد   ه اند  .

نتیجه
از منظر قرآن کریم، قلمرو نقش ماد  ری محد  ود   به ظرف وجود  ی ماد  ر است و 
نیز همین نقش محد  ود   نیز نباید   موجب اضرار به ماد  ر و مانع تعالی و بالند  گی 
شخصیتی وی گرد  د  . به تعبیر د   یگر رعایت اصل اعتد   ال د   ر ایفای نقش ماد  ری پیام 
د   ریافتی از رهنمود   وحی است که د ر سیره فاطمی نیز بازتاب جد  ی د   ارد  . فرزند   انی 
صالح تربیت می شوند   که ماد  رانی صالح د   اشته باشند   و ماد  رانی می توانند   صالح 
باشند   که به تأّسی به سیره فاطمی، براساس اصل اعتد   ال، بخشی از زمان خود   
را به رشد   شخصیتی و عبود  ی خویش اختصاص د   هند   و غیر از تربیت فرزند   ان، 

حیات خویش را نیز از یاد   نبرند  .
زنانی می توانند   نمونه باشند   که د ر فرزند  د   اری، همسرد   اری، امور خانه و برنامه های 

اقتصاد  ی، اجتماعی و شغلی خود   اعتد   ال را رعایت کنند  .
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