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اقدامات حضرت زینب ؟اهع؟ در تحکیم نهادهای اجتماعی
معصومه صابری1

چکیده
زینب کبری؟اهع؟ پس از مادرش���ان فاطمه زه���را؟اهع؟ برترین و فرهیخته ترین بانوی خاندان 
رس���الت و والیت است. ایشان دارای گرامی ترین نسب، پاک ترین عواطف، بارزترین نمونه 
عف���ت و عصم���ت و باالترین  فصاحت و بالغت بوده و واالتری���ن الگوی بانوان با فضیلت در 
جهان آفرینش���ند و ویژگی های الگویی وجود ایش���ان در تمامی ابعاد سیاس���ی، اجتماعی، 
فک���ری و فرهنگی تبلور یافته اس���ت. این مقاله بر آن اس���ت تا حض���ور حضرت زینب؟اهع؟ را 
در بع���د اجتماع���ی مورد توجه قرار داده و اقدامات ایش���ان را در عرصه جامعه به دو صورت 

تثبیت و تحکیم بنیان نهادهای اجتماعی بررسی کند.
واژگان کلیدی: حضرت زینب؟اهع؟، حضور اجتماعی، حضور ساختاری، نهاد اجتماعی.

1. مقدمه
در جه���ان ام���روز حض���ور اجتماع���ی زن���ان کاماًل پذیرفته ش���ده اس���ت. حت���ی جوامعی ک���ه در مبانی 

معرفت ش���ناختی خ���ود حضور زنان را انکار می کنن���د در مقام عمل این نیروی فع���ال و مؤثر را به کار 

می گیرن���د. حض���ور اجتماع���ی زن را از دو بعد می توان م���ورد توجه قرار داد؛ در ی���ک بعد، زن نیروی 

فروتر جامعه است که خواهان حضور در جامعه بوده و کارکردهای عملی خود را در عرصه اجتماعی 

نش���ان می ده���د و عضوی از نهادهای اجتماعی اس���ت که همپای مردان فعالی���ت اجتماعی دارند. 

در بع���د دیگر منظ���ور از فعالیت اجتماعی، تأثیرگذاری عمیق و مؤثری اس���ت که از س���وی یک الگو و 

ش���خصیت س���ازنده در س���اختار اجتماع و بنیان اجتماعی روی می دهد. این حضور یا باعث تغییر 

و تح���ول نهادهای اجتماعی می ش���ود )مانند عملکرد رس���ول اکرم؟ص؟ در صدر اس���الم که نهادهای 

اجتماعی جاهلی و قوانین حاکم بر آن را دگرگون کرد( و یا  تحکیم و تقویت ارزش ها و بنیان نهادهای 

اجتماع���ی را به دنبال دارد )مثل اقدامات حضرت زینب؟اهع؟ در جامعه اس���المی و اصالح انحرافات 

نهادهایی چون حکومت و دین و تقویت ارزش های اسالمی در خانواده، قبیله و جامعه(.

حضرت زینب؟اهع؟ که ش���خصیتی تربیت یافته در خاندان نبوی و علوی اس���ت، الگویی س���ازنده 

برای هر مس���لمان و بانویی مؤثر در س���طوح مختلف اجتماع  است. ایشان هنگام حضور در جامعه 

ب���ا تدری���س، تبلیغ و تربیت فرزند اقدام���ات مؤثر و قابل توجه ای بر جامعه خود داش���ت. همچنین 

هن���گام حض���ور س���اختاری در جامعه، با تقوی���ت و تحکیم نهاده���ای اجتماعی همچ���ون خانواده، 

1 . دانش پژوه دوره دکتری، رشته کالم اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی.
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خاندان، جامعه اسالمی و تبیین والیت و خالفت حقیقی بسیار تأثیرگذار و خواستار تحول و اصالح 

در حکومت ناشایست جامعه شان نیز بود. 

ای���ن مقاله می کوش���د تا به بررس���ی اقدام���ات اجتماعی حض���رت زینب؟اهع؟ در تقوی���ت و تحکیم 

نهاده���ای اجتماع���ی جامعه اس���المی پرداخت���ه و اصول عملکرد ایش���ان برای بازگش���ت ارزش های 

اس���المی را بی���ان دارد تا الگو و معی���اری برای جلوگیری از آس���یب های اجتماعی به وی���ژه انحرافات 

فکری و فرهنگی در جوامع اسالمی باشد.

2. مفاهیم

2-1. نهاد

نهاد، ترجمه کلمه Institution اس���ت. این کلمه از ریش���ه یونانی Instituler به دست آمده و مفهوم آن 

برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن است. در زبان فرانسه این کلمه به معنی ارگانیسم یا نوعی سازمان 

اجتماعی است که به طور کلی از نظر قانونی دارای ویژگی هایی است. )بشیریه،1381، ص 27(

نه���اد )Institution( را معمواًل نظامی از تش���کیالت ارزش ها، ش���یو ه های قومی، آداب و رس���وم و 

قوانین می دانند که نقش آن اس���تقرار رفتارهای مناس���ب برای ایفای کارکردهای اساسی در جامعه 

اس���ت. )احمدی 1376، ص 58( در یک تعریف مدون از نهاد، می توان گفت که نهاد عبارت اس���ت 

از: نظام س���ازمان یافته ای از روابط اجتماعی که در برگیرنده برخی از ارزش ها و فرآیندهای مش���ترک 

است و برای پاسخگویی به برخی از نیازهای اساسی جامعه به وجود آمده است.

2-2. نهاد اجتماعی

 نهاد اجتماعی ترجمه ای است از کلمه انگلیسی Social Institution که در مواردی آن را به مؤسسه 

یا س���ازمان اجتماعی نیز ترجمه کرده اند. در اصطالح به آن دس���ته از اجتماعاتی گفته می شود که با 

آنها کنترل اجتماعی صورت می گیرد. در جامعه شناس���ی نهاد اجتماعی مبین واقعیتی اس���ت که در 

جامعه ساخته و یا استقرار یافته است. )بشیریه، 1381، ص28(

به  نظر امیل دورکیم، نهادها مجموعه اعمال و افکارى هس���تند که فرد آنها را ساخته و پرداخته 

و در براب���ر خ���ود می یاب���د و آنها خود را کم و بیش ب���ر افراد تحمیل می کند. )دورکی���م، 1362، ص19( 

در تعریفی کلی، نهادهای اجتماعی مجموعه اى انتزاعی از الگوها و ش���یوه هاى رفتارى هس���تند که 

از آداب و رس���وم، ارزش ها، هنجارها و اعتقادات س���ازمان یافته تش���کیل شده، در اثر کنش و واکنش 

اجتماعی تش���خص و تحقق یافته و به تدریج به تصویب و تثبیت رس���یده اس���ت. همچنین داراى 
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دوام، عمومی���ت، فناناپذی���ری، پویای���ی، نظ���م و پیچیدگی اس���ت و کنترل کننده رفتار اف���راد بوده و 

میل ه���ا و نیازمندى ه���اى اساس���ی اجتماعی را تأمین می کن���د. نهاد از طبیعت جامعه برخاس���ته و 

کم وبیش خود را بر افراد جامعه تحمیل می کند.

2-3. تحکیم

ای���ن واژه از م���اده حکم در مصدر تفعیل اس���ت. در عربی به معنای کس���ی را داور ی���ا حاکم قرار دادن 

اس���ت، اما در فارسی به معنای اس���توار کردن به کار می رود. )معین، 1374، ذیل واژه( در این مقاله 

منظور از کلمه تحکیم معنای فارسی واژه یعنی، استوار کردن و محکم نمودن است.

2-4. اقدامات

این کلمه جمع س���الم اقدام اس���ت که مصدری عربی و به معانی دست به کاری زدن و دلیری کردن 

ب���ه کار م���ی رود. در این مقاله منظ���ور از اقدامات،  فعالیت ها و کارهایی اس���ت که حضرت زینب؟اهع؟ 

ب���رای نیل به اهدافش���ان انج���ام دادند که هدف دار بوده و با انگیزه مش���خص صورت گرفته اس���ت. 

)معین، 1374، ذیل واژه(

3. تأملی درباره نهادهای اجتماعی

3-1. انواع نهادهای اجتماعی

تن���وع نهاده���ای اجتماع���ی مس���تلزم وج���ود جامع���ه ای رش���دیافته و غی���ر همس���ان از نظ���ر محتوا 

اس���ت. بس���یاری از جامعه شناس���ان، جامعه شناس���ی را علم به نهاده���ای اجتماعی دانس���ته و در 

حقیقت ابواب جامعه شناس���ی خود را مش���خص کرده اند. از بس���یاری جه���ات نهادهای اجتماعی 

از قدیمی تری���ن ش���یوه های نگ���رش در جامعه شناس���ی اس���ت. )طیب���ی، 1370، ص82( ام���روزه ب���ا 

تخصصی ش���دن جامعه شناس���ی این مس���ئله دیگر به آن ش���کل مطرح نیس���ت؛ چرا که نهادهایی 

مانند خانواده، سیاس���ت، تفریح و... هر کدام در ش���عبه خاصی از جامعه شناس���ی )جامعه شناسی 

خانواده، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی اوقات فراغت( مورد مطالعه قرار می گیرند. 

الف( نهاد خانوادگی نظامی اس���ت که به تنظیم، ثابت کردن و اس���تاندارد کردن روابط جنس���ی و 

تولید مثل انسانی می پردازد. 

ب( نه���اد آم���وزش و پرورش به طور اساس���ی روند منظم اجتماعی ش���دن اس���ت که ب���ه طور غیر 

رسمی در خانه و در محیط کلی فرهنگی انجام می شود. 

ج( نهاد سیاس���ی کارش در درجه اول ارضای نیاز ب���ه اداره امور مملکتی و حفظ نظم عمومی در 
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جامعه است. 

د( نقش اساسی نهاد اجتماعی ارضای یک نیاز اجتماعی مهم یعنی، ارتباط با خدا است. چهره 

ای���ن نه���اد در اعتق���ادات و انجام مراس���م مذهبی که افراد آنه���ا را مراعات می کنند، دیده می ش���ود. 

)صدیق سروستانی، 1384، ص112(

نهادها از طرف جامعه پذیرفته ش���ده به رسمیت ش���ناخته می شوند و افراد به ارزش ها، اصول، 

قواعد و هنجارهاى معمول آن پایبند هستند. نهادهای اجتماعی اساس و بنیان فکری و فرهنگی 

هر جامعه را تش���کیل می دهند که مش���ترکات جامعه بر پایه آن ش���کل گرفته است، از این رو ثبات و 

دوام داشته و حیات و وحدت اجتماع وابسته به آن است.

3-1-1. نهادهای اصلی یا نخستین

ای���ن نهادها برای رفع حاجت های حیاتی انس���ان و بقای جامعه ضروری ان���د. در چنین نهادهایی 

اعض���ای جدید جامعه تول���د یافته، تربیت ش���ده و ضروریات حیات زندگی برقرار و حفظ می ش���ود. 

مبنای پیدایش نهادهای اصلی جامعه را پنج کارکرد تشکیل می دهند که عبارتند از:

الف( تولید نسل و تعیین خویشاوند؛

ب( تربیت اعضای جدید و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر؛

ج( تولید و توزیع کاالها و خدمات؛

د( تدارک برای استفاده مشروع از قدرت برای استقرار نظام اجتماعی؛

ه( رابطه انسان با ماورای طبیعت )طیبی، 1370، ص104(.

ه���ر یک از ای���ن نهادها ش���یوه منطقی برای ب���رآوردن یک نی���از عمومی جامعه اس���ت. نهادها با 

س���اخت ها، روابط، هنجارها و ش���یوه های رفتاری خاص خود ضمن برآوردن این نیازها به ایجاد و 

حف���ظ نظم و ثبات  اجتماعی  کمک می کنند. نهادهایی که این وظایف را به عهده دارند، عبارتند 

از: خانواده، آموزش و پرورش، اقتصاد، حکومت و دین.

3-1-2. نهادهای فرعی و موقت

 ای���ن نهادها، نهادهای عام و دومین نیز نامیده می ش���وند و به نیازهای درجه دوم انس���ان پاس���خ 

می دهن���د. بنابرای���ن، عمومیت و ضرورت جهانی  ندارن���د، مانند نهاد تجاری، تفریحی و ورزش���ی و 

... . از آنجا که این نهادها از ش���اخه های نهادهای نخس���تین به شمار می روند به نهادهای دومین 

معروفن���د و چون برحس���ب نی���از جوامع به وج���ود می آیند با گس���ترش جوامع گس���ترده تر و فراوان تر 

خواهند شد. )احمدی، 1376، ص76(
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در جوام���ع س���اده و کوچ���ک و همچنین جوامع اولی���ه و ابتدایی نیازی به تعدد نهادها نیس���ت؛ 

زیرا خانواده در این نوع جوامع نقش های گوناگونی داش���ت؛ هم نقش نس���بی یعنی تولید مثل را بر 

عهده داش���ت و هم انتقال دهنده میراث فرهنگی به نس���ل بعد و هم دارای ابعاد نظامی، سیاسی 

و حتی دینی بود، اما با پیش���رفت جوامع، بس���یاری از نقش های خان���واده مانند تربیت و یا آموزش 

دین���ی بر عهده س���ایر نهادها قرارگرفت. در جامعه پیش���رفته، تنوع نهادها به ش���کلی اس���ت که بین 

سطوح و ارکان جامعه باعث تمایز کارکردی شده است.

4. ویژگی های شخصیتی حضرت زینب؟اهع؟
حض���رت زین���ب؟اهع؟ در روز پنج���م جمادی االولی در مدینه و در خانه ای چش���م به جهان گش���ود که 

سرپرستی آن را سه تن از پاک ترین بندگان خدا بر عهده داشتند؛ رسول خدا؟ص؟، امیرمؤمنان؟ع؟ 

و فاطم���ه زه���را؟اهع؟ که درود خدا ب���ر همه آنان ب���اد. )محم���دی اش���تهاردی، 1379، ص17( پس از 

والدت حضرت زینب؟اهع؟، حضرت فاطمه؟اهع؟ ایش���ان را به حضرت علی؟ع؟ داده و فرمود:  »نامی 

ب���رای ای���ن کودک بگذار. امام فرمود: من از پیامبر خدا؟ص؟ در نامگذاری دخترم س���بقت نمی گیرم« 

)ارفع، 1377، ص7(. وقتی پیامبر؟ص؟ از سفر برگشت به خانه فاطمه؟اهع؟ آمد و نام نوزاد را پرسید. 

حض���رت فرم���ود: »ما منتظر ش���ما بوده ایم«. رس���ول خدا؟ص؟ فرم���ود: »من از خدای���م در نامگذاری 

او پیش���ی نمی گی���رم«. آن���گاه از جانب خداون���د جبرئیل فرود آم���د و گفت: »خداوند ن���ام این دختر 

را »زینب« برگزیده و آن را در لوح محفوظ نگاش���ته اس���ت«. )ش���ریف القرش���ی، 1376، ص31-30 ( 

نامگ���ذاری حضرت زینب؟اهع؟ از س���وی پ���روردگار همانند امام حس���ن و امام حس���ین؟ع؟ بیانگر آن 

است که ایشان جایگاه و مقام ویژه ای دارند. 

حضرت زینب؟اهع؟ نخس���تین دختر حض���رت علی و حضرت فاطمه؟اهع؟ اس���ت. معروف ترین نام 

ای���ن بان���وی بزرگ »زینب« اس���ت که در لغ���ت »درخت نیک���و منظر« آم���ده و معنای دیگ���ر آن »زین 

اب« یعنی »زینت پدر« اس���ت )مس���عود جبران، 1376، 924/1(. ایشان نام ها و القاب فراوانی دارد 

همانند: عقیله بنی هاش���م، عالم���ه غیرمعلمه، عارفه، موثقه، فاضله، کامل���ه، عابده آل علی، امینة 

اهلل، نائبة الزهرا، نائبة الحس���ین، عقیلة النساء، شریکة الشهداء، بلیغه، فصیحه و شریکة الحسین. 

)جزائری، 1379، ص79(

جایگاه و عملکرد هر فرد تأثیر پذیرفته از ش���خصیت و ویژگی های تربیتی او اس���ت. از این رو برای 

ش���ناخت بهتر یک انس���ان و الگو باید ابتدا عوامل مؤثر در ش���خصیت او را بررسی کرد. از سوی دیگر 

روانشناس���ان معتقدند س���ه عامل مه���م وراثت، تربیت و محیط از اساس���ی ترین عوام���ل در تکون و 
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س���اختار پایه های ش���خصیت آدمی اس���ت )ش���فیع آبادی، 1371، ص24(. از این رو بررسی این سه 

ویژگی در شناسایی شخصیت حضرت زینب؟اهع؟ مفید و راهگشا است.

4-1.  وراثت

حض���رت زین���ب عص���اره والی���ت و ثمره امامت و نبوت اس���ت. جدش���ان خات���م پیامب���ران؟ص؟ بود و 

زینب؟اهع؟ از خمیره ذات و عصاره وجود ایشان آفریده شد. پیامبر؟ص؟ فرمود: »من ولی و سرپرستی 

نس���بی فرزندان فاطمه؟اهع؟ )حسن، حس���ین، زینب، ام کلثوم( هستم.  آنها از طینت و خمیره ذات 

م���ن آفریده ش���ده اند«. )فیروز آبادی، 1374، ص150( مادر این بانو نی���ز دختر پیامبر و بهترین زنان 

عالم است و پدرش حضرت علی؟ع؟ وصی رسول خدا است. به درستی که شخصیت زینبی برگرفته 

از س���ه انس���ان کامل جهان آفرینش و نور نبوی، علوی و فاطمی اس���ت. ازاین رو اس���ت که در کمال 

این بانو هیچ خللی وارد نیست.

4-2. تربیت

حضرت زینب شش سال وجود پر برکت پیامبر اکرم؟ص؟ و حضرت فاطمه؟اهع؟ را درک کرده اند و پس 

از آن نیز در س���ایه پدر گرانقدر عالم و کاملی چون حضرت علی؟ع؟ رش���د و نمو یافته اند. )محمدی 

اش���تهاردی، 1379، ص29( حضرت زینب از کودکی در کنار دو برادرشان حسن و حسین؟ع؟، رشد 

یافته و الفبای زندگی را در خانه ای آموخته اند که سراس���ر حکمت و اس���رار الهی اس���ت. این تربیت 

ویژه و برجس���ته، ش���خصیتی را رقم زد که پیامبر گونه در اصالح و تحکیم جامعه اسالمی می کوشید 

و نهضتی بی بدیل را احیا و جاودانه نمود. به درس���تی که عنوان س���ومین بانوی اسالم نامی درخور 

وجود ملکوتی ایشان است.

4-3. محیط

س���ومین عنصر اساسی ش���خصیت پذیری تأثیر محیط است. چنانچه اش���اره شد محیط رشد و نمو 

حض���رت زین���ب؟اهع؟ کانون والیت اس���ت. مکانی که نب���وت و امامت در آن جمع ش���ده و تنها جریان 

حاکم بر آن محبت الهی اس���ت و برای خدا و خداگونه زیس���تن محور تربیت اس���ت. فضائل اخالقی 

در خان���ه حضرت فاطمه؟اهع؟ و حضرت علی؟ع؟ جمع اس���ت. به این ترتی���ب حضرت زینب؟اهع؟ در 

کانون وحی پرورش یافت. 

حض���رت زینب؟اهع؟ از دغدغه های حضرت رس���ول؟ص؟، خطبه های حض���رت فاطمه؟اهع؟ و صبر و 

اندوه حضرت علی؟ع؟ و تالش و صلح و سکوت امام حسن؟ع؟ تمامی بایسته ها و لوازم انجام تکلیف 

اسالمی را آموخته و برای احیای جامعه اسالمی و اصالح نظام انحراف یافته از صراط آماده شد.
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5. فضائل و مناقب حضرت زینب؟اهع؟

5-1. علم  لدنی وآگاهی سیاسی

امام س���جاد؟ع؟ که دارای مقام امامت اس���ت خطاب به عمه بزرگوارش���ان می فرماید: »یا عمه، انت 

بمداهلل عاملة غیرمعلمه و فّهمه غیر مفّهمه؛ عمه جان سپاس خدا را که تو دانشمند بدون تعلم و دانای 

بدون آموزنده هس���تی«. )طبرس���ی، 1403، 305/2( از دیگر ش���واهد بر آگاهی و علم ایشان می توان 

ب���ه خطبه ه���ا و احتجاجات ایش���ان در کوفه و ش���ام اش���اره کرد. حضرت با اس���تدالل ب���ه آیات قرآن 

کریم، سخنان و بیاناتی بیدارگرانه و سازنده دارند که بی بدیل بوده و همگان را به یاد خطابه های 
حضرت علی می اندازد. )ابن طاووس، 1377، ص175( این ویژگی در جامعه ای که تازه از جاهلیت 

گ���ذر ک���رده، برای یک زن خاص و منحصر اس���ت؛ مگ���ر زینب کبری؟اهع؟ که عهده دار س���اختن دوباره 

جامعه اسالمی است.

5-2. عبادت و بندگی 

حض���رت زینب؟اهع؟ تمام ش���ب را عبادت کرده و در دوران حیاتش هیچ���گاه تهجد را ترک نکرد. وی 

آنچنان به عبادت اش���تغال می ورزید که ملقب به عابده آل علی؟ع؟ ش���د. از امام سجاد؟ع؟ روایت 

ش���ده که نماز ش���ب عمه ام زینب در ش���ب یازدهم عاشورا نیز ترک نش���د، بلکه نماز را نشسته به جا 

آوردن���د. )نق���دی، 1361( در کمال عبادت حضرت زینب؟اهع؟ می توان به همین بس���نده کرد که امام 

حس���ین؟ع؟ با مقام امامتشان از خواهرشان التماس دعا داشت و هنگام وداع آخر فرمود: »یا اختاه 

ال تنسیین یف نافله اللیل«. )فیروز آبادی، 1374، ص180(

5-3. صبر و استقامت

صبر از اوصاف حمیده و اخالق پس���ندیده اس���ت و در تأکید بر این خصلت آمده اس���ت: »هر کس به 

هر درجه و مقامی رس���ید به واس���طه صبر اس���ت و هر کس دس���ت از آن برداش���ت از کماالت محروم 

گش���ت«. )مجلس���ی، 1413، 45/78( برای صبر س���ه مرتبه ذکر شده اس���ت: صبر بر اطاعت حضرت 

حق، صبر بر ترک معصیت و صبر بر مصیبت )جزایری، 1379، ص246( و برای هر یک از این مراتب 

به فراخور شرایط و میزان آن اجر و ثوابی ذکر شده است. صبر حضرت بر طاعت در فضیلت عبادت 

ذک���ر ش���د، اما درباره صبر ایش���ان ب���ر معصیت همین بس ک���ه عالمه مامقانی، حض���رت زینب؟اهع؟ را 

معصوم می داند و معتقد اس���ت: »چگونه می توان از احوال زینب در روز عاش���ورا و بعد از آن آگاه بود 

و عصمت زینب را انکار کرد؟ زیرا اگر معصوم نبود امام حسین؟ع؟ در مدت بیماری امام سجاد؟ع؟ 

مقداری از سنگینی بار امامت را به ایشان واگذار نمی کرد« )مامقانی، 1352، 75/3(
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مخالف���ان عصم���ت آن حض���رت؟اهع؟ به اختص���اص عصمت ب���ه ائم���ه و انبیا اس���تدالل می کنند 

و دلی���ل نقض���ی بر ع���دم انطباق عصمت بر حض���رت ندارند. برخی قائل به تفضیل عصمت ش���ده و 

عصمت حضرت زینب؟اهع؟ را مختص انبیاء و ائمه دانستند و حضرت زینب؟اهع؟ را در مقام عصمت 

صغ���ری می دانن���د، چنانچه مرح���وم جزایری معتقد اس���ت :»زینب چون از طینت محمدیه اس���ت 

مجاه���ده نفس���انی کرده و ت���رک لذایذ حیوانیه نم���ود، مقام عصمت صغری را تحصی���ل کرده و خود 

در احتیاجات���ش ب���ه آن اش���اره دارد« )جزای���ری، 1379، ص173(. در اثبات کمال مقام صبر ایش���ان 

می ت���وان ب���ه ای���ن بیان اکتفا ک���رد که : »لق���د عجبت من صبره���ا مالئکه الس���ماوات« )جزای���ری، 1379، 

ص264(. 

درباره صبر زینبی بر مصیبت که تجلی بارز صبر ایشان در این مرتبه بی نظیر است، باید به عالقه 

حضرت زینب؟اهع؟ که در این عالم به نحو وافی منحصر به حضرت سیدالش���هدا؟ع؟ اس���ت، اش���اره 

کرد؛ چراکه هر چه محبت بیش���تر باش���د، مفارقت از آن نیز مش���کل تر اس���ت. صبر حضرت با چنین 

عالقه ای در مصیبت امام حس���ین؟ع؟ نهایت ندارد. جزایری در این مورد می نویسد: »این مخدره 

چن���ان در براب���ر ش���دائد و محن ایس���تادگی کرد ک���ه اگر اندکی از بس���یار آن ب���ر اذیال جبال راس���خات 

بل الراسخ ال ترکه  گذاشته شود، آب می شود، ولی مخدره مظلومه یکه و تنها و غریب و بی کس »کاحلج

العواصف« در مقابل همه ایستادگی کرد« )جزایری، 1379، ص176(.

 حض���رت زین���ب؟اهع؟ بر اث���ر توجهات و تربیت های ش���جره طیب���ه آنچنان خود را س���اخته بود که 

ش���هادت عزیزانش را با صبر و ثبات وصف ناپذیری تحمل می کرد که از ایش���ان تعبیر ش���ده: »هی یف 

الصبر و الثبات وحیده« )مامقانی، 1352، 79/3(. 

5-4. فصاحت و بالغت

فصاح���ت و بالغ���ت در خاندان نبوی و علوی ش���اخص های ش���ناخته ش���ده و بارز اس���ت و حضرت 

زینب دختر و وارث فصاحت پدر است. به طوری که فصاحت خطابه ایشان و تأثیرگذاری عمیق آن 

غیر قابل انکار اس���ت. اگرچه موقعیت و ش���رایط خطابه از عوامل مهم و مؤثر در آن اس���ت و آمادگی 

می طلبد، اما در بیان فصاحت زینبی همین بس که بلیغ ترین خطابه ها را در ش���رایطی می خوانند 

که در اس���ارت هس���تند و مخاطبان ایشان غافل از جایگاه و نام و نس���ب ایشان در لباس مخالفان و 

دش���منان حض���ور دارند. این فصاحت تا آنجا اس���ت که س���خنان زینب؟اهع؟ در کوفه و ش���ام وجدان 

خفت���ه م���ردم را بیدار کرده و صدای گریه از زن و مرد و پیر و جوان و خردس���ال بلند می کند. )ملکی، 

)120/2 ،1398
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6. اقدامات حضرت زینب؟اهع؟ در راستای تقویت و تحکیم نهادهای اجتماعی
حض���ور اجتماعی حضرت زینب؟اهع؟ از مس���لمات تاریخ اس���الم اس���ت. این بانوی بزرگ���وار در مدینه 

ب���ه تدری���س و تعلیم و تبلی���غ می پرداختند. در واقعه کربال نیز س���تون تبلیغی این حرکت س���ازنده و 

انقالبی بودند که در طول اسارت با خطابه های بلیغ ایشان حقایق روشن شده و دشمن شناسی، 

والیت م���داری، روحی���ه ایثار و ش���هادت، نفی ارزش���ی مادی گرایی و مادی پرس���تی و مبانی اس���الم 

راستین و حکومت حق تبیین شد.

این حضور اجتماعی از یک س���و مبین جواز حضور زن و حدود و چگونگی آن اس���ت که در سطح 

جامعه کاربردی و راهگش���ا اس���ت و از س���وی دیگر بیانات و عملکردهای ایش���ان در راستای اصالح و 

تحکیم نهادهای جامعه اس���المی و ارزش س���ازی آن آثاری عمیق و بنیادین دارد. از این رو س���زاوار 

است به این بعد حضور حضرت زینب؟اهع؟ در اجتماع نیز توجه شود. 

ای���ن مقاله س���عی دارد ب���ا توجه به مق���االت و توجه���ات صورت گرفت���ه در بعد حض���ور اجتماعی 

حض���رت در جامع���ه ب���ه تبیین بع���د کالن و بنی���ادی اقدام���ات حض���رت در جهت تحکی���م و اصالح 

نهادهای اجتماعی بپردازد.

جامعه شناسان نهادهای اجتماعی را به نهادهای خانواده، آموزش و پرورش، اقتصاد و دین و 

حکومت تقس���یم می کنند، اما باید توجه داش���ت همانطور که در ابتدای بحث بیان شد، نهادهای 

اجتماع���ی در گذش���ته به ص���ورت مح���دود و یکپارچه بودند ک���ه گاه یک نهاد چندین مس���ئولیت را 

ب���ر عهده داش���ت. برای مثال خانواده عالوه ب���ر اینکه نهادی بنیادی بوده و عه���ده دار تولید مثل و 

تربیت نس���ل ها اس���ت، مس���ئولیت نهاد آموزش و پرورش را نیز دارا بوده و یا نهاد حکومت و دین و 

اقتصاد را نمی توان در فرهنگ اس���المی از یکدیگر جدا دانس���ت بلکه حکومت حقیقی در اس���الم از 

آن دین و والیت مش���خص ش���ده از سوی دین اس���ت و اگر حکومت دیگری بر جامعه مستقر باشد، 

انحراف در اطاعت از دین است. بر این اساس، نهادها در حیطه های خانواده و دین محدود شده 

و اقدامات حضرت زینب؟اهع؟ در راستای تحکیم و تقویت این دو نهاد بررسی می شود.

6-1. اقدامات حضرت زینب؟اهع؟ در تحکیم نهاد خانواده

6-1-1. درآمدی بر ماهیت خانواده

خانواده نهادی انسانی و تشکیل شده از افراد انسانی است. دوم آنکه اعضای آن در تعامل و ارتباط 

متقابل با یکدیگر و با نهاد و نظام اس���ت. س���وم آنکه خانواده نهادی اجتماعی بوده که بستر حیات 

آن جامعه بشری است و از حیث شکل گیری، بقا و دوام و رشد در ارتباط تنگاتنگ با اجتماع است. 
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)میرخان���ی، 1379، ص27( موض���وع تحکیم خانواده را می توان در دو بع���د ایجابی )عوامل تحکیم 

خان���واده( و س���لبی )موانع تحکیم خانواده( و هر کدام را در س���ه حوزه انس���انی )ف���ردی(؛ خانوادگی 

)درون نهادی( و اجتماعی )بیرون نهادی( بررسی کرد.

عوامل انس���انی را می توان در س���ه رکن و اصل تبیین نمود: اول نحوه ش���کل گیری ش���خصیت و 

فرآین���د تربیت که منش���أ رفتارها و عقاید و اصول فرد اس���ت و بس���یاری از توفیقات و پیش���رفت های 

خانوادگی نیز به تبع قوت ها و امتیازات تربیتی و ش���خصیتی زوجین حاصل می ش���ود.  دوم اخالق 

و آداب اس���ت؛ تربیت صحیح اخالقی، مصلحت شناس���ی، حد و حق شناس���ی، مسئولیت پذیری و 

ارزش های خانوادگی و هنجارهای اجتماع در این رکن تبیین می ش���ود که س���بب زندگی بر اصول و 

شاخص های ارزشمند دینی و انسانی بوده و برقراری مناسبات صحیح در حوزه خانواده و اجتماع 

را ممک���ن می کند. رکن س���وم، دین و اعتقادات اس���ت. دین و مذهب از س���ه جنب���ه اعتقاد، ایمان 

دین���ی، اخ���الق دینی و رعایت احکام و قوانین ش���رعی تحکی���م بخش خانواده اس���ت. رکن چهارم، 

مقتضیات جنس���ی و تکالیف اس���ت که فرد با پذیرش تفاوت در نقش ه���ا و ایفای وظایف خانوادگی 

اصل تقسیم وظایف و تفکیک نقش ها را پذیرفته و ملزم به آن است. )ساالری فر، 1385، ص75(

عملک���رد حض���رت زینب؟اهع؟ در راس���تای تحکیم خان���واده را در نگاه فردی می ت���وان از دید تمام 

ارکان چهارگان���ه مورد بحث و بررس���ی ق���رار داد؛ زیرا این اس���وه الهی در خانواده علوی رش���د یافته و 

پیامب���ر؟ص؟ او را دخت���ر خ���ود نامیدن���د. )اش���تهاردی، 1379، ص27( اگرچ���ه تم���ام ارکان زندگ���ی و 

عملکردی انسان بر یکدیگر تأثیر و تفاعل داشته و قابلیت تفکیک وقوعی و عملی ندارند،  به لحاظ 

ض���رورت جزئی س���ازی و نگرش تبیین ش���ده در این مقال���ه، اقدامات حضرت زین���ب؟اهع؟ در تحکیم 

خانواده در موضوع عامل انسانی اخالق و آداب بررسی می شود.

6-1-2. بازشناسی اقدامات حضرت؟اهع؟ در تحکیم خانواده 

چنانچه بیان ش���د حضرت زینب؟اهع؟ الگوی بی همتای تمام مراتب و فضائلند. اساس این فضائل 

در عملکرد ایش���ان در راه اطاعت خدا و خودداری از معصیت الهی در باورها و نحوه خداشناس���ی و 

اعتقادات ایش���ان می گنجد. این بینش عظیم بر تمام حیطه های زندگی حضرت زینب؟اهع؟ احاطه 

داش���ته است. در این راستا حضور و اقدامات حضرت زینب؟اهع؟ با این شخصیت وجودی و جایگاه 

انسانی بر خانواده های متعددی اثرگذار است که هر یک بررسی می شود.

اول( خانواده علوی 

حضرت در خانه پدر، مس���ئولیتی ورای س���نش بر عهده گرفت و حوادث، چنان ایش���ان را پرورید که 
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ب���رای حس���نین؟ع؟ و ام کلثوم م���ادری می کرد )صادق کوهس���تانی، 1385، ص29، ب���ه نقل از بنت 

الش���اطی(. حضرت زهرا؟اهع؟ در بس���تر ش���هادت خطاب به زینب پنج س���اله اش وصیت نمود: »هرگز 

از دو ب���رادرت جدا مش���و و پیوس���ته با آنان باش و از آنان نگهداری کن. ب���رای آنان به جای من مادر 

باش« )صادق کوهس���تانی، 1385، ص29، به نقل از بنت الش���اطی(. از آن پس، حضرت زینب؟اهع؟ 

که ش���اهد خانه نش���ینی پدر و ب���ه یغما رفتن منصب خالفت ایش���ان ب���ود در کنار پدر عه���ده دار امور 

ب���رادران و خواه���رش و همچنی���ن مش���غول ترویج دی���ن و تدریس علوم دین���ی به بان���وان کوفه بود 

)بابازاده، 1377، ص46(.

 این همه اندوه و ش���اهد دش���واری زندگی عزیزترین کس���ان بودن یا باید او را بش���کند یا به انزوا 

بکش���اند یا بر آش���وب و اندوه و فریاد به تظلم بلند کند، اما او وظیفه الهی خود را بازشناخته رسالت 

مادری خویش بر خواهر و برادرانش���ان و عنوان زینبی ش���ان را به اکمال رس���انید، در راستای تحکیم 

خان���واده فاطم���ی و علوی اق���دام نمود و در راه هدفی ب���زرگ در کنار خانواده ب���ا ایفای نقش مادری 

پیوندهای خانوادگی را محکم تر کرد. 

دوم( خانواده عبداهلل بن جعفر

 حض���رت عل���ی؟ع؟ ع���الوه بر صحبت ه���ای متعارف دو ش���رط در عق���د حضرت زینب؟اهع؟ ق���رار داد: 

»زینب؟اهع؟ آزاد باشد تا هر گاه برادرش حسین اراده سفر کرد با او همراهی کند و اجازه داشته باشد 

هرگاه خواست به نزد برادرش حسین برود« )نقدی، 1361، ص95(.

اقدام���ات حض���رت زینب؟اهع؟ در خان���ه عبداهلل بن جعفر در راس���تای حفظ و تحکی���م خانواده را 

می توان در چهار بعد ترسیم کرد.

بع���د اول( صب���ر حضرت زینب؟اهع؟ در ش���هادت پدر و برادرانش���ان برای حف���ظ و نگهداری بنیان 

خانواده شان و تالش برای تربیت فرزندان و همسرداری. 

بع���د دوم( الت���زام به مدیریت همس���ر و کس���ب اجازه هنگام س���فر با برادر در حالیکه طبق ش���رط 

ازدواج نیازی به آن نبوده است.

بعد س���وم( دو فرزند خردسالش���ان را همدم و همراه پدر باقی می نهن���د، در صورتی که در کاروان 

حس���ینی کودکان بسیاری حضور داشتند و فرزندان خردس���ال حضرت زینب؟اهع؟ نیز مانند دو برادر 

بزرگترشان منعی برای همراهی نداشتند.

بعد چهارم( بازگش���ت حضرت بعد از اتمام رسالت خویش در قیام عاشورا به خانه شان و تحمل 

مرارت ها و سختی های حادثه عاشورا و ادامه زندگیشان با فرزندان و همسرشان تا پایان عمر. 
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ای���ن چه���ار بع���د از جمله عملکرده���ای حضرت زین���ب؟اهع؟ در حف���ظ خانواده ش���ان در زندگی با 

عبداهلل بن جعفر است. هنگام حرکت امام حسین؟ع؟ حضرت زینب؟اهع؟ به عبداهلل می فرماید:

بـــرادرم عـــازم عـــراق اســـت و محبت مرا نســـبت بـــه او می دانی، مـــن به گونه ای هســـتم که 

نمی توانم بدون او زندگی کنم. نظر به اینکه ســـفر زنان بی اجازه شـــوهر روا نیســـت به من اذن 

بده تا او را همراهی کنم و برای طلب اجازه آمده ام. عبداهلل پاســـخ داد: ای دختر مرتضی و ای 

عقیله بنی هاشم چه دگرگونی است در تو می نگرم. هرگونه دوست داری انجام بده و از جانب 

من مانعی نیست. )جزایری، 1385، ص278(

ایش���ان پس از تحمل همه مصائب و س���ختی های واقعه عاش���ورا و اس���ارت، بعد از بازگش���ت به 

مدینه تارک دنیا و منزوی نگشته و به کانون خانواده شان باز می گردند و به مسئولیت فرزندپروری 

و همسرداری شان تا پایان عمر اهتمام می ورزند. )جزایری، 1385، ص281(

سوم( خانواده حسینی )هاشمی(

حض���رت زین���ب؟اهع؟ ب���ه عن���وان عض���وی از خان���واده بنی هاش���م و خواه���ری همیش���ه هم���راه امام 

حسین؟ع؟، عضو و مالزم خانواده حسینی بود. اصلی ترین فرآیند و آثار اقدامات زینبی در راستای 

تحکیم خانواده در حادثه عاش���ورا و همراهی ایش���ان با خانواده حس���ینی متجلی ش���ده و به عرصه 

ظهور و بروز رسید. حضرت زینب؟اهع؟ در واقعه عاشورا عهده دار مسائل و وظایف سنگینی می شوند 

که جز با شخصیت زینبی و تالش در راستای بقای نظام خانواده حسینی ایفای آن ممکن نیست. 

از جمله این وظایف می توان به موارد زیر اشاره کرد.

الف( سرپرس���تی اسیران بنی هاشم: حضرت زینب؟اهع؟ به عنوان خواهر امام حسین؟ع؟ با تمام 

ش���هیدان از خاندان بنی هاش���م رابطه نسبی داش���ته و از همه بزرگواران به عزاداری و اندوه سزاوارتر 

بود، اما پس از ش���هادت نزدیک ترین افراد صبر پیش���ه س���اخته و عهده دار محافظت از اس���را شده و 

لحظه ای از این مسئولیت کوتاهی نکرد.

ه���رگاه اطف���ال و زنان نیاز به کمک پیدا می کردند، پناهش���ان حضرت زینب؟اهع؟ بود و در برخورد 

با خش���ونت و ضرب و س���تم دش���منان او را صدا می زدند. )س���پهر، بی تا، ص296( زمانی که یزید از 

امام س���جاد؟ع؟ درباره درخواستشان س���ؤال کرد امام فرمود: »در هر باب باید با زینب سخن گویم؛ 

چرا که او پرس���تار یتیمان و غمگس���ار اسیران است«.  نمونه دیگر، حمایت و حفاظت حضرت زینب 

از دخت���ر ام���ام حس���ین؟ع؟ در برابر تقاضای مرد ش���امی اس���ت ک���ه او را از یزید به عن���وان کنیز طلب 

می کند و حضرت زینب؟اهع؟ مس���ئوالنه برخورد کرده و یزید را مورد عتاب قرار داده، منزلت خاندان 

رسول؟ص؟ را یادآور شده و مانع تحقق آن شد )مجلسی، 1413، 136/45(. 
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حضرت زینب؟اهع؟ اس���وه صبر و اس���تقامت بود. درحالی که باالترین مصائب بر او فرود آمد، ملجأ 

و مأمن خانواده امام حسین؟ع؟ و اسیران بنی هاشم بود و همدم و مونس اندوهشان بود. ایشان 

س���عی در حفاظت این خانواده و بنیان خانواده حس���ینی و هاش���می داشت؛ زیرا این جماعت تنها 

بازماندگان از فرزندان فاطمه؟اهع؟ و نس���ل ایش���ان بودند. حضرت زینب؟اهع؟ ن���ه تنها خود عهده دار 

امور اس���یران ش���د و صابرانه جزع و فزع نمی کرد، بلکه زنان هاش���می را هم از بی تابی نهی کرده و در 

راستای حفظ حیات آنان و ساماندهی کودکان تالش می نمود.

حضرت در این موقعیت خطیر احساس���ات زنانه را کنار نهاده و مانند صبورترین مردان، امورات 

خانواده هاش���می را بر عهده گرفته و س���امان داد و در راس���تای حفظ و تحکیم خانواده حس���ینی به 

گونه ای ممتاز عمل نمود. 

6-1-3. حفاظت از جان امام حسین؟ع؟

وقتی به تاریخ عاشورا نگاه شود، ناله ها و گریه های حضرت زینب؟اهع؟ خطابه های ایشان و همدردی 

و همراهی هایش���ان همه در راس���تای اهداف عالیه و رسالت عظمای ایشان، یعنی ابالغ و انتشار پیام 

عاش���ورا اس���ت. بنابراین، وقت���ی دو فرزندش را تقدیم راه خ���دا و برادرش کرد، نگریس���ت، اما زمانی که 

حضرت علی اکبر به خاک افتاد، سراس���یمه از خیمه بیرون آمد و به س���وی قتلگاه علی اکبر رفت، خود 

را بر پیکر برادرزاده افکند و فرمود: »یا حبیباه، یا مثره فواداه، یا نور عیناه«. )الهی، 1375، ص142(

حض���رت زین���ب؟اهع؟ در موضع���ی ک���ه به مان���دن و تحم���ل در خیمه اولی ترن���د تا خبر ش���هادت را 

بش���نوند و آزار کمت���ری ببینند، خ���ود را برای دیدن صحنه س���خت اندوهناک آماده نم���ود و بر پیکر 

برادرزاده حاضر ش���د، مویه و پریشانی نکرد و دشواری را متحمل شد تا در راستای حفظ جان برادر 

اقدام نماید و سرپرست خانواده حسینی را با توجه به شدت مصیبت از خطر باز داشته و همدردی 

و همراهی نماید.

6-1-4. حفاظت از جان امام سجاد؟ع؟ و پرستاری ایشان

قبل از روز عاش���ورا حضرت زینب؟اهع؟ در مقام پرستاری از امام سجاد؟ع؟ بود. چنانچه شب عاشورا 

که امام حس���ین؟ع؟ ابیات اش���عاری مبنی بر شهادتش���ان می خواند، حض���رت زینب؟اهع؟ در خیمه 

امام س���جاد؟ع؟ حضور داش���ت و باش���نیدن این اشعار صدا به ش���یون بلند کرد. در روز عاشورا نیز از 

حرکت امام سجاد به واسطه بیماری شان به میدان جهاد ممانعت نمود و پس از به آتش کشیدن 

خیمه ه���ا در خیم���ه امام س���جاد؟ع؟ باق���ی ماند و عه���ده دار حفاظت از جان ایش���ان ش���د. )الهی، 

1375، ص113(
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پ���س از روز عاش���ورا نی���ز در طول مدت اس���ارت باره���ا و بارها خود را س���پر جان ب���رادرزاده کرد. در 

بی تابی امام س���جاد؟ع؟ نیز تسلی بخش ایشان  که سرپرست و بازمانده مردان این خانواده است، 

بود و مکرر به ایش���ان حدیث امایمن را متذکر می شد )مجلس���ی، 1413، 179/45( که بیانگر حادثه 

کربال و نتایج و اثرات آن برای اسالم و ارتقای درجه اولیای الهی است.

زینب؟اهع؟ هیچگاه امام سجاد؟ع؟ را به حال خود وا نگذاشت و از او دوری نمی جست، چنانچه 

در قص���ر بنی مقات���ل که با وجود ش���دت گرما اس���یران را بیرون خیم���ه در آفتاب نگاه داش���ته بودند، 

حضرت زینب؟اهع؟ متوجه امام س���جاد؟ع؟ بود که از ش���دت گرما و تشنگی مشرف به مرگ بود؛ خود 

را به او رس���اند و فرمود: »ای پس���ر برادرم! به خدا بر من دش���وار اس���ت که تو را به این حالت ببینم« 

)دهدشتی بهبهانی، بی تا، ص320( . 

6-2. اقدامات حضرت زینب؟اهع؟ در تحکیم نهاد دین )حکومت(

جامعه بزرگ دینی و اس���المی نیز در راس���تای حرکت و رشد خود نیازمند تحکیم روابط و علقه هایی 

برای نزدیکی اعضا اس���ت. برای تحکیم این جامعه و رش���د آن ائمه به عنوان سرپرس���ت واقعی آن 

همیش���ه مس���ئول  مصلحت آن بوده و برای هدایت آن کوش���یدند. در این راس���تا اقدامات حضرت 

زین���ب؟اهع؟ به عنوان مبلغ دین و احیاگر اندیش���ه های دینی نقش اساس���ی و مهم���ی دارد. عملکرد 

حض���رت زینب را در راس���تای تقوی���ت و تحکیم نهاد دین جدای از مقوله نه���اد بودن یا نبودن دین 

میتوان در چند محور بررسی کرد: 

6-2-1. تبیین اصل والیت و امامت

در خطب���ه کوف���ه حض���رت زین���ب؟اهع؟ ب���ه صراحت بی���ان می کند ک���ه تسلس���ل و پیوس���تگی نهضت 

پیامب���ر؟ص؟ در خان���دان نبوت پ���س از رحلت پیامبر؟ص؟  به امام علی؟ع؟ و س���پس به امام حس���ن 

و امام حس���ین؟ع؟ رس���ید و اینکه خاندان پیامبر؟ص؟ در مکه سلس���له ای هس���تند که حق ایش���ان 

توس���ط غاصبان و امویان غصب ش���ده اس���ت. در بی���ان حضرت زینب در خطبه کوف���ه عبارت هایی 

مانند »برادر و وصی رس���ول خدا را کش���تید و امیرالمؤمنین را ش���هید کردید و برادرم و سیدالش���هداء 

را کش���تید« )قزوینی، 1388، ص219( در بردارنده مس���ئله والیت و تبیین جای���گاه امامت به عنوان 

ادامه سلسله نبوت و معرفی شخص امام؟ع؟ است.

ایش���ان با بیانی دیگر فرمود: »بارالها این مردم بر خالف آنچه در قرآن فرس���تادی و عهد و میثاق 

ک���ردی، درب���اره وحی پیامبرت؟ص؟ و علی بن ابی طالب؟ع؟ حق او را س���لب کردن���د و پیروان او را به 

س���تم و جور کش���تند و امروز فرزندان او را کش���تند« )قزوینی، 1388، ص 221(. این بیان حضرت با 
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معرفی امام برحق به نصب الهی امام اش���اره دارد و آن را عهد و پیمانی الهی بر می ش���مارد. این امر 

در بردارنده ماهیت امامت و خالفت اسالمی است که قابل تخلف و تغییرپذیری نیست و اگر خالف 

آن محقق شود انحراف از حق است.

حض���رت زین���ب؟اهع؟ ع���دول از والیت برحق حض���رت علی؟ع؟ و شکس���تن پیمان والی���ت را با به 

شهادت رساندن نواده رسول؟ص؟ هم سنگ شمرده و نکوهش می کند و می فرماید: 

ای جماعـــت نیرنگ و افســـون، آیا بر ما گریه می کنید؟ اشـــک چشـــمانتان خشـــک نگردد 

و ناله هایتـــان فروکـــش نکنـــد، مثل شـــما مثل زنی اســـت کـــه پس از آنکـــه پشـــمش را با قدرت 

می ریســـید دوباره آن را باز کرده و پنبه می کند، شـــما نیز عهد و پیمان را با یکدیگر می شـــکنید. 

شـــما جگر گوشـــه رسول خدا و سید جوانان اهل بهشت را کشـــتید. آیا می دانید که چه جگری 

از پیامبر شـــکافتید و چه پیمانی گسســـتید؟ آیـــا تعجب می کنید اگر از جنایاتتان آســـمان خون 

ببارد...؟ )طبرسی،1403، ص112(

در واق���ع یک���ی از اقدامات حضرت زینب؟اهع؟ در راس���تای تحکی���م نهاد دی���ن در اجتماع احیای 

مس���ئله امامت و معرفی امام برحق اس���ت؛ چراکه تنها در پرتوی این امر حکومت برحق بازشناخته 

شده و انحرافات پیش آمده در حکومت اصالح می شود.

6-2-2. حفاظت از امام زمان خود

حض���رت زین���ب؟اهع؟ ع���الوه بر تبیی���ن امر امام���ت و بیان ماهی���ت اله���ی آن و معرفی ام���ام زمانکه در 

حقیق���ت حمای���ت اعتقادی و تبلیغی از امام اس���ت، ب���ه حمایت فیزیکی از امام حس���ین؟ع؟ در روز 

عاش���ورا و واقعه ش���هادت علی اکبر و حمایت از امام س���جاد؟ع؟ در مواضع متعددی از جمله ش���ام 

پرداخت. )سپهر، بی تا، ص309(

دیگ���ر اق���دام حضرت زینب؟اهع؟ در راس���تای حمایت از جان امام س���جاد؟ع؟ عه���ده داری برخی 

ش���ئون امام���ت در زم���ان اس���ارت و بیم���اری امام س���جاد؟ع؟ اس���ت؛ چراکه از س���وی امام حس���ین 

نائبه االمام خوانده ش���ده و عهده دار برخی امور ش���دند. ایش���ان در مجلس یزید وقتی درخواس���ت 

خان���دان اهل بی���ت را می پرس���د، ام���ام س���جاد؟ع؟ این ام���ر را به عم���ه اش زین���ب؟اهع؟ وامی گذارد. 

)مامقانی، 1352، 77/43(

6-2-3. مقابله با حکومت باطل

از جمل���ه اقدام���ات حض���رت زینب در راس���تای تحکیم نهاد دین، زنده نگه داش���تن پیام عاش���ورا و 

اه���داف آن یعنی امر ب���ه معروف و نهی از منکر با روش هایی چون خطبه های روش���نگرانه، منطقی 

و کوبنده )ملکی، 1398، 60/2(، برگزاری مجالس عزاداری و بیان منزلت اهل بیت؟مهع؟ )طبرس���ی ، 
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1403، 266/6(، سیاه پوش���ی کاروان بازگش���ت )جزایری، 1385، ص296( و تحقیر دشمن و حفظ 

کرامت اهل بیت؟مهع؟ است.

حض���رت زین���ب؟اهع؟ در نهض���ت عاش���ورا ب���رای تحکی���م نه���اد دی���ن و اثب���ات حقانی���ت امام���ت 

اهل بی���ت؟مهع؟ راه تحقیر دش���منان و غاصبان حق اهل  بیت در برابر م���ردم را در پیش می گیرد؛ چرا 

که اس���اس انحراف مردم ش���ام از عدم شناخت غاصبان حق اهل بیت؟مهع؟ و اساس انحراف کوفیان 

بزرگ ش���مردن امویان بود. از این رو، حضرت زینب؟اهع؟ در جایگاه بانویی از س���الله والیت با درایت 

برای شناساندن زشتی های خاندان ابوسفیان و کوچک شمردن و تحقیر آنان اقدام نمود. ایشان  

در مجل���س یزی���د ک���ه در جمع میهمانان���ی که ب���رای اثبات عظمت و جش���ن پیروزی اش گ���رد آورده 

ب���ود، یزی���د را خط���اب قرار داده می فرماید: »این الس���تصغر قدرک و اس���تعظم تقریعک؛ م���ن تو را کوچک 

می شمارم و بسیار سرزنش و توبیخ می نمایم« )ابن طاووس، 1377، ص218(.

در تعبیر دیگری در راس���تای شناس���اندن ش���خصیت پس���ت و خان���دان حقیر یزی���د خطاب به او 

دیرک و امائک؛ ای پس���ر آزادش���دگان آیا از عدل اس���ت که زنان و  می فرماید: »امن العدل یابنالطلقاء تن

کنیزان خود را پشت پرده جای دهی ولی دختران رسول خدا؟ص؟ را اسیر نموده و آبرو و حرمت آنان 

را از بین ببری«. حضرت با کنایه یابن الطلقا آنان را کنیزان و بردگان جد بزرگوارش می خواند که آزاد 

شدند و در فتح مکه به مرحمت پیامبر امان داده شدند. )ابن اثیر، 1385، 246/2(

حض���رت زینب؟اهع؟ به خوب���ی خاندان بنی امیه را که تا امروز خود را نزدیکان پیامبر؟ص؟ در ش���ام 

معرفی می کردند، رسوا ساخته و مفتضح نمود.

6-2-4. بیان انحرافات حکومت

از دیگ���ر محورهای مورد توج���ه حضرت زینب؟اهع؟ برای بیدارگری مردم و آگاهی بخش���ی در التزام به 

حکومت حق و پیروی از دین، بیان آسیب ها و فسادهای پیروی از باطل است. حضرت با افشای 

فس���اد، اعمال س���تمگرانه، اس���تبداد حکومت یزید و دس���تگاه خالفت و تخلف های آنان از دین به 

این امر مبادرت می ورزد. ایشان با جاودانه شمردن حق و حقیقت، زشتی و پستی را برای باطل و 

پیروانش حتمی دانسته و فرمود: 

ای یزیـــد! هرچـــه می توانـــی در راه دشـــمنی ما مکـــر و حیله و نقشـــه طرح کن و کوشـــش به 

خـــرج بـــده. به خدا نمی توانی نام ما را از خاطره  ها و صفحـــه تاریخ محو نمایی و فروغ وحی ما 

را خاموش سازی و از این راه به آرزوی نهایی خود برسی و این ننگ و عار همیشگی را از دامن 

خود پاک نمایی. )ابن طاووس ، 1377 ، ص219(

حض���رت زینب؟اهع؟ با خطابه ها و سخنانش���ان در هر موضع و مکانی که میس���ر بود به افش���اگری 
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پیرامون فس���ادهای حکومت امویان و معرفی خاندان وحی و آس���یب های حکومت باطل از سوی 

دیگر ضرورت و ثمرات پیروی از دین و حکومت حق می پرداخت و به این وسیله برای اصالح نهاد 

حکوم���ت و تحکی���م دین می کوش���ید. اقدامات حضرت زینب؟اهع؟ در راس���تای تحکی���م نهاد دین و 

اصالح حکومت با آگاهی بخش���ی به حاکم فاس���د و مردم غافل با اس���تفاده از قرآن و تکیه بر روایات 

نبوی و مس���تندات تاریخی صورت می گرفت. از این رو، تأثیر ش���گرف در جامعه اسالمی نهاد چنان 

اث���ری بر جهان اس���الم و جامعه پیرو دین اس���الم گذارد ک���ه هم اینک نیز حجت���ی انکارناپذیر بر افراد 

بسیاری بوده که به اسالم گرویده اند و اقدامات زینبی ندای روشنگری برای تمام جاهالن و غافالن 

گذشته تا امروز شده است. 

این اقدامات تحکیم بخش نه تنها جامعه اس���الم را با پیام خویش که جاودانه س���ازی عاش���ورا و 

بیدارگری اندیش���ه ها است هر آن و هر س���ال گرد هم آورده و رابطه ها را نزدیک می کند، بلکه عوامل 

تفرقه و جدایی این جامعه را با صیقل احساس���ات و عواطف حق طلبانه و باطل س���تیزانه برطرف 

می کند.

7. نتیجه گیری
حضرت زینب؟اهع؟ س���ومین بانوی الگوی اسالم با شخصیتی رشدیافته در خاندان وحی و والیت از 

جایگاه و مقام ویژه ای برخوردار اس���ت. در سیره ایش���ان حضور اجتماعی امری مسلم و انکارناپذیر 

اس���ت که می توان از دو بعد به بررس���ی آن پرداخت. در یک بعد، ایش���ان در سطح جامعه و در مقام 

تدری���س و تبلیغ، عضوی فعال مانند س���ایر اعضای جامعه اند، ام���ا در بعد دیگر که کمتر مورد توجه 

ق���رار گرفت���ه اس���ت، توجه به اقدامات حضرت در راس���تای تحکی���م و اصالح نهاده���ای اجتماعی که 

جزء الینفک هر جامعه اس���ت، می باشد. ایش���ان عامل پایداری و استحکام روابط در خانواده های 

عل���وی، عب���داهلل بن جعفر و خانواده حس���ینی هس���تند. همچنین در تمام���ی عملکردهای خویش 

جایگاه تربیتی و تحکیم روابط خانوادگی را مورد توجه قرار می دهد.

از س���وی دیگر حضرت در راس���تای تحکیم نهاد دین به تبیین اصل والیت و امامت می پردازد و 

ب���ا معرفی امام، هرگونه غفلت و جهل را می زداید. ایش���ان با بیان انحراف از صراط دین در مس���ئله 

حکوم���ت در راس���تای احی���ا و اص���الح حکومت به س���وی حکومت ح���ق و زمامداری امور به دس���ت 

اهل بیت؟مهع؟ می کوش���د. دیگر اقدام حضرت زینب؟اهع؟ تالش در تبدیل نهاد حکومت به حکومت 

حق و دینی اس���ت؛ چراکه بازشناسی آسیب های حکومت باطل در جامعه و ضرورت حکومت حق 

و ثمرات آن اقتضایی جز این ندارد. 
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ب���ا توجه ب���ه اقدامات حضرت در راس���تای تحکی���م نهادهای خان���واده و در پرت���وی آن توجه به 

تربی���ت و آم���وزش، همچنین تحکیم و احیای نهاد دین و در بطن آن اصالح نهاد حکومت می توان 

آس���یب ها را در جامعه امروز بازش���ناخت و با اصولی چون اس���تحکام پیوندهای خانوادگی، احترام 

متقابل در خانواده، وظیفه شناس���ی، گذش���ت و... و در عرصه اجتماعی با اصول دشمن شناس���ی، 

والیت م���داری، آسیب شناس���ی اجتماعی، پرهی���ز از غفلت و انحراف در امر حکومت و س���رلوحه قرار 

دادن حکوم���ت دی���ن و تبعی���ت از ولی االمر حتی تا پای ج���ان و...  به پیروی از ای���ن بانوی بزرگ از 

غفلت حذر کرده و عهده دار امر بیدارگری و روش���نگری در راس���تای تحکیم پایه های اجتماع یعنی، 

خان���واده و محتوای زندگی بش���ریت یعنی، دین و در تبعیت مطل���ق از حکومت حق و التزام به دین 

شد.
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