
 

 حضرت زینبعفت و پاکدامنی در کالم و سیره 

*نیااالسالموالمسلمینعبدالکریمپاکحجت

 مقدمه
حفظ کرامت و شخصیت انسان و جوامع انسانی، در گرو پاسدارى از ترهدگ عفراف 
است. تاصله گرتتن از ترهدگ عفاف، نه تدهرا باعر  سرقوط کرامرت و عرجت تررد 

رزش و ا 1کدرد. هرا را از هسرتی سراقط می شود؛ بلکه طبق شرواهد تراریخی ملت می
در دعاهرای خرود بررای آن اهمیرت  تضیلت عفاف تا آنجاست کره ائمره هردی

از درگاه خدای متعرال چدرین درخواسرت  ای قائ  بودند؛ چدانکه امام صادق ویژه
ة»کدد:  می فَّ عر

َقىَْوْال  َدىَْوْالبُّ م  َ ْال  ل 
َ
أ  َ يْأَ نِّ ْإر َّ 

م  خدایا من از درگاه ترو هردایت و تقروا و  2؛اللَّ
در این راستا عل  اخالق براى انسان، چهار صفت اصرلی اخالقری «. خواه  عفت می

هرا  در میان آن« عفّت»که  3کدد را مطرح می« عدالت»و « حکمت»، «عفّت»، «شجاعت»
 ای دارد.  جایگاه ویژه

 معنای عفت
ْ»در معدای عفت ترموده است:  امام جعفر صادق ق   َمبُّ بَّ هظْال  قدُّ ِر َْوْ قة  فَّ عر

از  یکری 4؛َوْال 
تخرالردین طریحری در «. پروایری اسرت سجایای اخالقی، عفت است که ضد آن، بی

عفّرت، برازدارى روح و روان »گونه معدا کرده است:  عفت را این  البحرین، واثه مجمع
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راغب اصفهانی نیج گفتره  1«.از گداهان و دست نیاز دراز نکردن به سوى دیگران است
ی برای نفرو انسران کره او را از غلبره یراتتن وجود آمدن حالت عفت، یعدی به»است: 

 2«.کدد شهوت حفظ می
و گیری شخصریت  شک در با توجه به اهمیت عفاف و پاکدامدی، این خصلت زیبا را 

 دهی .  مورد بررسی قرار می در سیره و سخن حضرت زیدبنیج 

 . فرزند آیه تطهیر ۰
پاکردامدی برود.  در محیطی متولد شد و رشد کرد که مهد عفرت و حضرت زیدب

ترین  ، عفیرفو مادر ارجمددش حضرت تاطمه مادربجرگش، حضرت خدیجه
ای رشد یاتت که قررآن مجیرد پراکی  ترین زنان عال  هستدد. ایشان در خانواده و پاک

ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطِهَّ »آنان را امضا نموده است:  ُه ِلُيْذِهَ  َعنُكُم الِرَّ َما ُيِريُد الَلَّ  3؛َرُكْم َتْطِهيًرااَنَّ
بیرت دور کدرد و کرامالن شرما را پراک  خواهد پلیدى و گداه را از شما اه  خداوند می

 «.سازد
نرازل  سلمه، همسر پیامبر در شسن نجول آیه تطهیر آمده است که این آیه در خانه ام

نیرج حاضرر  ، حسدین، تاطمه، علیشد و هدگام نجول آن اتجون بر پیامبر
و  ای خیبری )کساء  را بر روی خود و علری پارچه این هدگام پیامبربودند. در 

ْ»ها را به سوی آسمان بام برد و ترمود:  قرار داد و دست و حسدین تاطمه ق َّ م  اللَّ
َا ي مر

َْتط  ه     َ َسَْوَْطمِّ ج  َِّ ْال م    َْعن   َ هر  ُ ْأَ م  َّ يَْ   ْاللَّ بر ي  ََ ْ ل  ه 
َ
ْأ ََلءر این چهرار  بیت من خدایا  اه  4؛َهؤ 

آیا من »پرسید:  سلمه از پیامبر ام«. نفرند... ایدان را از هر پلیدی پاک و مطهر گردان
تو از همسران رسول خردا و »ترمود:  پیامبر«. قرار دارم؟ بیت نیج در شمار اه 

 «.)بر راه  خیر هستی
عدا تسییرد سدت ر نیج این م ر از مدابع مه  اه  6و تفسیر روح المعانی 5در سدن ترمذی

 شده است. 
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    و فاطمه . وارث خدیجه2
رَلْت »عمران ترمود:  آل 45در تفسیر آیه  رسول گرامی اسالم ِنَسراِء   َخِديَجرُة َعَلرى  ُفضِّ

ِت  َلْت   ُأمَّ بر بانوان امرت مرن برترری دارد،  خدیجه 1؛ ِنَساِء اْلَعاَلِمين  َعَلى  َمْرَيُم   َكَما ُفضِّ
نقش مادر در تربیرت عفیفانره دخترر، «. بانوان عال  برتری دارد بر چدانکه مری  ه 

را عفیفانه تربیت کرد  ، حضرت زهرابسیار مه  است؛ چدانکه حضرت خدیجه
، حفرظ عفرت و عصرمت و و آن حضرت نیج با تربیت دخترش حضررت زیدرب

در دامران چدرین مرادری  حجاب را به تمام بانوان عال  آموخت. حضررت زیدرب
 ده و از تبار چدان مادر بجرگی رشد و نمو یاتته است. تربیت ش

 . ازدواج عفیفانه3
ازدواج، یکی از بهترین راهکارهای قرآنی برای حفظ عفت و پاکردامدی اسرت؛ زیررا 

هرای  تشکی  خانواده موتق از عوام  عفت است؛ چره بسرا دخترانری کره در خانواده
ب نادرست و وصرلت برا خرانواده عفیف و متدین رشد یاتته است، اما به دلی  انتخا

گیرنرد. بدرابراین  غیرمذهبی از حجاب که نشانگر عفت و پاکدامدی اسرت، تاصرله می
ازدواج با اتراد عفیرف در ترداوم عفرت و پاکردامدی اهمیرت وامیری دارد. حضررت 

 ای است.  در این زمیده نیج برای جوانان و بانوان، الگوی شایسته زیدب
و انتخاب همسر از آیات الهی است که آرامش زن و مرد را بره از مدظر قرآن، ازدواج 

َو ِمرْن آَياِترِه َأْن »دنبال دارد و انو، الفت و مودت در میان زوجین، موهبتی الهی است: 
ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفى َودَّ َتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لِّ َقرْوٍم  َخَلَق َلُكم مِّ َذِلَک َلََيراٍت لِّ

ُروَن  و از آیات خداوندی است که برای شما از جدو خودتان، جفتری بیاتریرد  2؛َيَتَفكَّ
که در کدار او آرامش یابید و میان شما عشق و محبرت و مهربرانی قررار داد. در ایرن 

 «.هایی از خداست برای کسانی که اه  تفکرند حقیقت نشانه
ین پیام قرآنی، الگوی تمام دختران و زنان مؤمده است. در عم  به ا حضرت زیدب

وقتی آن حضرت به سن ازدواج رسید، از میان خواستگاران متعردد تقاضراى عبرداّله 
را پرذیرتت. مهریره آن حضررت مطرابق مهریره مرادرش  طالرب بن جعفر بن ابی

   3دره  معین شد. 433، یعدی تاطمه
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، طالرب قامت پدر بجرگوارش، جعفرر ابرن ابیعبداّله در سرزمین حبشه و در ایام ا
متولد شد. مادرش، اسماء بدت عمیو از مسلمانان مهاجر به حبشه است. او نخستین 

بیعت نمود. پردرش، جعفرر،  مولود مسلمانان در حبشه بود که در کودکی با پیامبر
هرجار نفرری 333ترمانده اول سپاه اسالم در جدرگ موتره برود کره در مقابر  لشرکر 

عبرداّله  1پراطوری روم جوانمردانه جدگید و بعد از قطع دستانش به شهادت رسرید.ام
بود تا ایدکه به اتتخرار دامرادی  و امیرالمؤمدین همواره مورد عدایت پیامبر اکرم

به پدرش جعفر گفتره اسرت:  نائ  شد. او درباره محبت امیرالمؤمدین امام علی
را دوسرت داشرت کره چرون تقاضرایی از ، آنقدر پدرم جعفر طیرار عموی  علی»

 2«.پذیرتت دادم، آن را می عموی  داشت  و او را به حق پدرم قس  می
حاضر برود  های جدگ جم  و صفین، در حمایت از علی عبداّله همواره در میدان

نگاران اسرالمی،  شخصریت 3آمرد. و در جدگ صفین، از سران سپاه اسالم به شمار می
خلقی، پاکردامدی و بخشرددگی  سدجی، خروش ی چون زیرکی، نکتهعبداّله را به صفات

کره در  رر دربراره عبرداّله  نقر  اسرت پیرامبر 4اند. و او را بحرالجود نامیده  ستوده
قيْ»های کودکانه تروشددگی را دوست داشت ر چدین دعا ترمود:  بازی ْفر َْلقه  ك  قظرر ََ ْ قَ َّ

م  الَلَّ
ْ هر ينر َْيمر َقةر

و او به برکت این دعرا، یکری « و کارش برکت بدهخدایا به او در کسب  5؛َصف 
از تجار موتق و دارای مال و مقامی شد که بسریار نیرج سرخاوتمدد برود. ایرن دعرای 

عبداّله را به قطب تجارت و محور سخاوت تبدی  نمرود کره بعرد از امرام  پیامبر
ه رترت. کرار بر آشدای مدیده به شرمار می ، از نیکوکاران نامو امام حسین حسن

کررد، امرا عبرداّله ایرن  هاش  خطاب می جایی رسید که معاویه او را با عدوان سید بدی
    6دانست. و امام حسین لقب را قبول نکرد و آن را مختص به امام حسن

 طرح یک پرسش
در باره عبداّله بن جعفر ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا عبداّله برن جعفرر 
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 ، در کربال حضور نداشت؟ طیار، همسر حضرت زیدب
که در تاریخ آمده عبداّله بن جعفر ر شخصیت وام مقام خانردان ابری  همچدان پاسخ:
در  ای درخشان ر خود عاشرق شرهادت در رکراب امرام حسرین با سابقه طالب

و دو ترزندش، عون و محمرد را برا رضرایت  انقالب کربال بود و حضرت زیدب
عاشرورائیان همرراه نمروده برود . شریخ مفیرد در ارشراد  مددی با قاتلره کام  و عالقه

وَنه»نویسد:  می ْد  َمظدر جر
َْوْال  َْمَعه  َر ي َمسر َْوْال  هر ومر  َ ل  َر دًاْ َحمَّ نًظَْوْم  َْع   هر َني   َ ْا ََ َم

َ
زمانی که عبرداّله برن  1«ْأ

رود، به ترزندانش عون و محمرد  به سفر عراق می جعفر یقین نمود که امام حسین
که مالزم حضرتش باشدد و با قاتله سامر شهیدان همراه باشردد و در رکراب امر کرد 

شمشیر بجندد. بعد از برگشت کاروان عاشورا به مدیدره هر ، عاشرقانه  امام حسین
ْ»اعالم کرد:  هر هْ َْْوْاللَّ ت  د  َْشمر َْْْل   َبب    َبَلَْمَعقهََْْلَح  ق 

 
ىْأ َْحبَّ َقه  َفظرر

 
ْأ َلَّ

َ
ر در کدار ...؛ به خدا سوگدد  اگ أ

بودم، دوست داشت  هرگج از وی جدا نشوم تا این که در نجد او شرهید  امام حسین
کدد و در شرهادت دو ترزنردم خدا چیجى که مرا خوشدود میه بعد ادامه داد: ب .«شوم

بره شرهادت  این است کره آن دو در رکراب امرام حسرین ،دهددلدارى به من می
ش تدا کرده و بر مصائب شکیبائی ورزیدند. اگرر ا رسیدند و جان خود را در راه یاری

 2دو ترزندم او را یارى کردند. ،ش کد ا نتوانست  یاری من شخصان 
بدا به دمئلری  ،اش داشت و نهضت الهی عبداّله با ایدکه عالقه شدید به امام حسین

 در کربال نتوانست حضور یابد و به این توتیق عظی  نائ  شود از جمله: 
ی نتوانسرت در کرربال حضرور یر بودن از صحده جدگ: وی به علت نابیدرامعذو یک.
و دو پسررش را   3اما همسرش را برا دو پسررش برا قاتلره کرربال همرراه نمرود ،یابد

 مددانه در راه امام خویش قربانی کرد. سخاوت
موریرت وی از طررف سنظرران هر  احتمرال م موریت: برخی از صاحبساحتمال م دو.

وجود شخصیت بانفوذی، همچون عبرداّله برن زیرا  4؛اند طرح کردهرا م سیدالشهدا
 کرد، جلوگیری کدد. هاش  را تهدید می توانست از خطراتی که بدی در مدیده می جعفر
و دو  چدانکه او مشتاقانه حضرت زیدرب : ه عدم نکوهش حضرت زیدب سه.
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بال و اسرتق پسرش را روانره کرربال نمرود و هدگرام بازگشرت از حضررت زیدرب
ه  بعد از حادثه کربال هرگج عبرداّله را بره جهرت  حضرت زیدب ؛نمود ییدلجو

 عدم حضور نکوهش نکرد. 
بر عبداّله جعفر، بجرگان دیگری ه  مث  جرابر برن عبرداّله انصراری و اتجون . چهاِ

چون یا معرذور بودنرد  ؛اند بودند که برای عدم حضور مذمت نشده ... محمد حدفیه و
ای دیگر از متدفذین مطرح هماندد سلیمان بن صرد و  چه عده گرااند.  ون بودهذسو یا م

بلکه بر عکو تکلیف برر  ؛همفکرانش نه تدها عذر موجهی برای عدم حضور نداشتدد
عبیداّله بن حر جعفری کره  ماندد را دعوت کرده بودند یا  امامزیرا  ؛حضور داشتدد

 1دعوت به همراهی کرده بود. شخصان  امام
دو عال  برجسته شیعه از شخصریت عبرداّله جعفرر در  ،عالمه حلی و عالمه مجلسی

 )ره ،ییاّله خرو آیرت 2داندرد.و عدم حضور وی را موجه مری اند این زمیده دتاع کرده
جاللرت عبرداّله »نویسرد: نگار برجسته جهان تشیع ه  مریشداز و رجال شخصیت
   3.«ش دیگران و دتاع از او نیستاست که نیازی به ستای ایمرتبه جعفر به

 . تربیت فرزندان صالح ۴
شود که بدیان خانواده مستحک  و بستر بره وجرود آمردن  عفت و پاکدامدی موجب می

هرای  ترین آموزه ترین اهداف بعثت انبیا و از اساسی ترزندان صال  تراه  شود. از مه 
پیشره، در  هرای عفت قرآنی، تربیت ترزند صال  است و ایرن آرزوی مقردز خانواده

َة َأْعرُيٍن َو اْجَعْلنرا »کالم وحی چدین طرح شده است:  اِتنا ُقررَّ يَّ نا َهْ  َلنا ِمْن َأْزواِجنا َو ُذرِّ َربَّ
قيَن ِإماما مان  کددد که پروردگرارا  از همسرران و ترزنردان مؤمدان راستین دعا می 4؛ِلْلُمتَّ

 «.پرهیجگاران پیشوا گردان مایه روشدی چش  به ما قرار ده و ما را براى 
این موضوع به وضروح نمایران اسرت کره در اثرر عفراف  در زندگی زیدب کبری

ترین  خانواده، زمیده تربیت ترزندان صال  مهیا شرد و خرانواده آن حضررت، از کامر 
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   11   در کالم و سیره حضرت زینب پاکدامنی عفت و 

هراى عرون، محمرد،  مصادیق این آیه شریفه قرار گرتت و پدج ترزند شایسرته بره نام
شخصیت وامی دو ترن از آنران  1به جامعه اسالمی تقدی  شد. کلثوم علی، عباز و ام

 در محف  عاشورائیان قرار گرتت.

 . رعایت عفت در اجتماع۵
رنگ شدن حجاب اسالمی در میران برخری  ترین مسائ  جامعه امروز، ک  از مه یکی 

ها به الگوهای قرآنری و دیدری اعتقراد  مسلمانان است. اگر چه خی  عظیمی از خانواده
کره یکری از بهتررین  بی دارند، اما اگر آنان به زندگی عفیفانره حضررت زیدربقل

الگوهای جامعه است، توجه کددد؛ یقیدان در سبک زنردگی خرود تجدیردنظر خواهدرد 
و  هراى پیرامبر با الهام از پیام آسمانی قرآن و بدرا برر آموزه کرد. حضرت زیدب

برراى یرک زن مسرلمان  و عفرت را ماندرد گروهرى ارزشرمدد  ، حجاببیت اه 
تر است کره خرود  دانست و بر این باور بود که زن، هدگامی به خداى خود نجدیک می

حفظ کدد. از همین رو بود کره خرود را کرامالن از دیرد  را از معرض دید مردان بیگانه
شرود کره بره  داشت. اهمیت این مسئله زمانی مشرخص می نامحرمان پوشیده نگاه می

مراقبت از عفاف دخترر توجره شرود. متسسرفانه امرروزه برخری  نقش عفیفانه پدر در
اند.  تفاوت شرده ها نسبت به موضوع غیرت پدر و مراقبت از عفت دختران بی خانواده

 شود: به دو نمونه و شاهد تاریخی اشاره می
را  همواره مراقب بود هیی چشمی قد و قامت دختررش زیدرب امام علی الف.

قََْاَحقدْ»ترمرود:  می د. از این رو به امام حسننبیدد و صداى او را نشدو َاَشقىَْاَِْينظ 
ْ ََ يَن َکَْز َبر

ْا  لىَْشُصر  3«.بیفتد بی  دارم که چش  نامحرم به اندام خواهرت زیدب 2؛ار
شیخ مفید ماجرای ورود به کوته را از زبان شخصی به نام حذل  بن ستیر، چدرین  ب.

 کدد:  گجارش می
قق ن  َر ْ ََ َنقق ي  َْز قق   ي 

َ
َْوَْرأ ققى  َْْ َْعلر ِر َسققظ ْلر َْعققن   ِ َر قق

ف  َمققظْت  نَّ
َ
َمققظَْكأ ن  َطققَ ْمر ن 

َ
ْأ ُّْ ًأَْققق ََ قق فر ََ َرْ

َ
ْأ َوَْلقق  

يَنْ نر مر ؤ  م  ال  َر ي مر
َ
ب  اْْأ قك   َ ْا ِر

َ
ْأ قظأر َلقىْالنَّ ْإر

 ْ َ
َمقأ و 

َ
ْأ ْْ-َقظَلَْوَْقد  قَكَب ر ََ َْوْ َفقظأ  ن  َ ْاَل  ْر َتقدَّ َفظر 
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ْ َْفَقظَل ر  ْ َ ا َص  َْوْالْ-اَل  هر لَّ لر د  َحم  ْال  َ  لر ىَْر َر
َ
َْعَلىْأ ََلأ  ك  َفقةْرْصَّ قَلْال  ه 

َ
َْيقظْأ د  ع  ََ ظْ مَّ

َ
ْأ هر و بره  1...؛ اللَّ

راسررتی کرره هرگررج زنرری باحیرراتر و سررخدورتر از او ندیررده بررودم. گررویی از زبرران 
را دیدم که با دست به سروى مرردم  گفت ر دختر علی سخن می امیرالمؤمدین

هرا خراموش و همره صرداها تررو  مِ نَفَواشاره ترمود که ساکت شوید ر در حالْ تما
خدا؛ امرا بعرد، اى  نشست؛ سپو ترمود: سپاز از آن خداست و درود بر پدرم رسول

 کوتیان... .
 چدین نق  کرده است:  این واقعه را این شهید مطهری

کدرد ، ایرن زن  ایدجرا تجلری می ، دخترر تاطمرهدر دروازه کوته )دختر علری
خوانرد. راویران  اى می براقی مانرد و گرانبهرا؛ خطابره باشخصیت که در عین حال زن

ْ»موقعیت را تشخیص داد:  اند که در یک موقع خاصی زیدب چدین نق  کرده َوَْققد 
ْ  ْ

َ
َمأ ْاَلقىْ»یک اشاره کرد. عبارت تراریخ ایرن اسرت:  دختر علی«. او   ْ َ

َمقأ و 
َ
ْأ َوَْققد 

َكنَْ ََ َْوْ فظأ  ن  ْاَل  ْر َتدَّ ب اَْفظر  ك   َ ْا  ِ ْا ْالنظأر ْْْ ر َاأ  یعدی در آن هیراهو و غل لره کره  2؛«اَلج 
ها حربو شرد  ها در سیده رسید؛ گویی نفو زدند، صدایش به جایی نمی اگر ده  می

هرا کره  هرا هر  ایسرتادند )آدم ها و هیاهوهرا خراموش گشرت، مرکب و صداى زنگ
َرَْوَْوَْلق»اى خوانرد. راوى گفرت:  ایستادند . خطبه ها ه  می ایستادند، قهران مرکب می

َ
ْأ   

مظ ن  َطَ ْمر ْان  ُّْ ًأَْق ََ فر ََ ْ هر َ »این  3«.اللَّ فر َ »خیلی ارزش دارد. «  ََ فر یعدری زن باحیرا. ایرن  «ََْ
حیا حرف بجند. زیدب آن خطابه را در نهایرت عظمرت القرا  زن نیامد مث  یک زن بی

ْانْ »گوید:  کرد. در عین حال دشمن می ُّْ ًأَْق ََ فر ََ ْ هر َرَْوْاللَّ
َ
ْأ مظَوَْل   ن  ؛ یعدری آن حیراى «َطَ ْمر

با حیاى زنانگی در هر  آمیختره برود... ایرن  زنانگی از او پیدا بود. شجاعت علی
خواهد؛ شخصیت در عین حیا، عفراف، عفرت،  است نقش زن به شکلی که اسالم می

پاکی و حری . تاریخ کربال به این دلی  مذکر ر مؤنّ  اسرت کره در سراختن آن، هر  
ؤثرى است، ولی در مدار خودش و هر  جردو مؤنّر  در مردار جدو مذکر عام  م

 4خودش. این تاریخ به دست این دو جدو ساخته شد.
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   17   در کالم و سیره حضرت زینب پاکدامنی عفت و 

 بیت دفاع از عفت اهل 
کررد. در  در شام و در میان نامحرمان، از عفراف و حجراب دتراع می زیدب کبری

 مجلو یجید به اهمیت حجاب اشاره کرد و به یجیدیان نهیب زد:
ْيَْ نْالَعدلر قهأمر ْاللَّ َْرَق لر َْ نقظ ََ َکْ ق ق  ََ ؟ ْوْ ََ ْوإَمقظَء ََ ََ ق ِر َا َْح ََ  َ ؟!َْْتُقدي َلقظءر ْْظََنْالط 

َلقد ْوْ ََ َلقدْإلقىْ ََ قنْ ْمر ْاَلعقداء  مقنَّ َر وْ
نَّ َْتحقد  جق َهم  ْوأَقَديَ ْو  نَّ قب َره   َ َبظَيظ؟ َْقدَْهَبكَ ْ ََ
ْ نَّ ج َهم  ْو  ح  يَبَصفَّ لر َْو ْوالمنظقر لر ْالمَنظهر

ْأهل  نُّ م  ف  ْْيسَبشَر ْوالَشقَي   ْوالقَدنىُّ ْوالَبعيقد   َ  1؛الَقَيق
در تت  مکه اسیرشان کرد و سرپو  جدمان پیامبر کسانی که) آزادشدگاناى پسر 

آنان را آزاد نمود  آیا این عدالت است کره ترو زنران و کدیرجان خرود را پشرت پررده 
را به صورت اسیر به این سرو و آن سرو بکشرانی؟  خدا بدشانی؟ و دختران رسول

شش آنان را دریدى و روى آنان را گشودى تا دشمدان، آنان را از شرهرى بره شرهر پو
هرا بدوزنرد و نجدیرک و دور، شرریف و  دیگر ببرند و بومی و غریرب چشر  بره آن

 غیرشریف چهره آنان را بدگرند. 
ضمن رساندن پیام مقاومت حماسه عاشرورا از کرربال ترا شرام، از  حضرت زیدب

خاندان عصمت و طهارت نیرج برا تمرام وجرود مراقبرت و  عفاف و پاکدامدی خود و
 شود. ای از آن اشاره می محاتظت نمود که به نمونه

  حمایت از دختران امام حسین
گون در  روایت کرده است کره چشر  یکری از شرامیان سرر  تاطمه بدت الحسین

مْر»مجلو یجید به من که دخترى زیباچهره بودم، اتتاد. به یجید گفت: 
َ
َْيظْأ  َ يَنَْه نر مر ؤ  م  ال  ََ ي

َية َجظرر
ْال  يَْهور ر بردن  از ایرن سرخن بره «. ؛ ای امیرمؤمدین  این کدیجک را به من بربخشلر

رعشه اتتاد و لرزه سراپاى مرا ترا گرتت و گمان کرردم چدرین واقعره شرومی اتفراق 
ام کره  را گرتت  و به دامن او پداهدده شدم. عمه ام، زیدب تابانه لباز عمه اتتد. بی می
َْوْ»اتتد، خطاب به آن مرد شامی گفت:  گاه چدین اتفاقی نمی دانست هیی می قهر َ َْوْاللَّ  َ َكَو

َ َْلَ َْوََْلَْلهْ  لر َُ َْمظْ هر
َ َْوْاللَّ م  گویی و براى همیشره مرورد سررزنش و  ؛ به خدا دروغ میَلؤ 

ود برسی و توانی به این مقص اى. نه تو می مالمت خواهی بود. چدان نیست که پدداشته
گویی. من  دروغ می»یجید خشمگین شد و گفت: «. تواند چدین اقدامی کدد نه یجید می
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ام،  عمره«. کد  توان  به او دست پیدا کد  و اگر بخرواه ، اراده خرود را عملری مری می
رسی و خدا ترو را تروان چدرین مدظرورى  مراد خود نمی گاه به هیی»ترمود:  زیدب

خواهی بیش از این در انجام این مدظور پاتشارى نمرایی، بایرد گاه ب نخواهد داد و هر
یجید از شدت خش  پریشان شد و «. از آیین ما دست بردارى و به دین دیگران درآیی

دهری؟  همانرا  دیدری نسربت می گویی و مرا بره بی با مث  مدی چدین سخن می»گفت: 
ق : »و با عصبانیت ادامه داد« برادر و پدر تو از دین خارج شدند َعَلَْلَفَعل  ف 

َ
ْأ  ِ

َ
ْأ ئ    ْشر ؛  َوَْل  

َْمظَْجَعقَلْ»ترمود:  ام، زیدب عمه«. کد  و اگر بخواه ، اراده خود را عملی می هر َْوْاللَّ َكَلَّ
َهظ َر َغي  َر يَنْ َنظَْوَْتدر بر

لَّ ْمر ن  َجْمر  َ  ُ َْت  ِ
َ
ْأ َلَّ َ ْإر لر َُ َْلَ ْ ه  توانی، مگرر آنکره  به خدا قس   هرگج نمی 1؛اللَّ

«. خارج شوی و بره دیرن و آیرین دیگرری درآیری ز دین اسالم و از ملت محمدا
هرا  ای یجید  تو به دین پدر و برادرم هدایت شدی. جدت به دسرت آن»سپو ترمود: 

گرویی اى  دروغ می»یجیرد گفرت: «. اسالم آورد و آزاد شد. تو آزادشده پردرم هسرتی
ي»ترمود:  ام، زیدب عمه«. دشمن خدا  مر

َ
َ ْأ ن 

َ
َ ْأ َطظنر قل  س  َر ْ  َ َمق

مقًظَْوَْتق  ظلر َِ ْ بر   َْتش  ؛ امرروز بره َم
گرویی  )و ایرن  خاطر غرور سلطدت موقتی، ستمگرانه به خانردان رسرالت ناسرجا می

های  یجیرد در مقابر  پاسرخ«. روزها خواهد گذشت و حقیقت روشن خواهرد شرد 
 2ای جج سکوت ندید. چاره ام، زیدب کبری شجاعانه و قاطع عمه

 نابعفهرست م
؛ ابن ابی .3 ؛ چاپ دوم، قاهره: دارإحیاء الکترب البالغة شرح نهج الحدید، عبدالحمید بن هبةاّله

 ق.3۳3۵العربیة، 
 ق.3433؛ بیروت: نشردار األضواء، الفتوحابن اعث  کوتی، محمد بن علی؛  .5

؛ .۳ چراپ دوم، حیردرآباد: امستیعاب تری معرترة امصرحاب؛  ابن عبدالبر، یوسف بن عبداّله
 ق.3۳۳6ة المعارف الدظامیه، دایر

 ق.3۳34؛ چاپ اول، بیروت: دار التعارف، اعیان الشیعةامین عاملی، سید محسن؛  .4
؛ .۵ بیرروت: دارالکترب العلمیره، المعانی تری تفسریر القررآن؛  روح آلوسی، محمود بن عبداّله

 ق.343۵
 ش.3۳93؛ تهران: نشر امیرکبیر، زیدب بطله کربالالشاطی، عایشه؛  بدت .6
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 ش.3۳93، ؛ ق : انتشارات نور الجهراعفاف سرچشمه زیبایی ا، عبدالکری ؛نی پاک .۳
 ق.343۳؛ بیروت: دارالفکر، سدن الترمذیترمذی، محمد بن عیسی؛  .3
 ق.345۵؛ بیروت: دارالحوراء، الخصائص الجیدبیه ججایری، نورالدین؛ .9
: ؛ قر عشرر کفایرة األثرر تری الردص علری األئمرة اإلثدیخراز قمی، علی بن محمرد؛  .33

 ق.3433انتشارات بیدار، 
؛ ق : مرکج نشر الثقاتة امسالمیة تری العرال ، معج  رجال الحدی ی، سید ابوالقاس ؛ یخو .33

 ق.3433

چراپ اول، بیرروت ر دمشرق: مفردات ألفاظ القررآن؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛  .35
 ق.3435دار القل  ر دار الشامیة 

چراپ اول، مشرهد: نشرر مرتضری، جاج؛ اإلحتجاج علی اه  اللطبرسی، احمد بن علی؛  .3۳
 ق.343۳

 ق.343۳؛ بیروت: مؤسسة امعلمی، تاریخ طبریطبری، محمد بن جریر؛  .34

 ش.3۳۳۵؛ تهران: نشر مرتضوی، مجمع البحرینطریحی، تخرالدین؛  .3۵

تهرران: نشرر علمیره اسرالمیه،  اخرالق ناصررى؛طوسی، نصرالدین محمد برن محمرد؛  .36
 ق.343۳

 ق.343۵ق : نشر اسماعیلیان،  تفسیر نور الثقلین؛عه؛ عروسی حویجی، عبدعلی بن جم .3۳
 ق.3434؛ چاپ دوم، ق : دار الکتاب، تفسیر القمیقمی، علی بن ابراهی ؛  .33
 ق.343۳؛ بیروت: نشر اعلمی، مصباح کفعمیالدین ابراهی ؛  کفعمی، تقی .39
 ق.3۳33؛ تهران: دار الکتب امسالمیه، الکاتیکلیدی، محمد بن یعقوب؛  .53
؛ قر : نشرر موسوعة کلمرات اممرام الحسرین؛ ژوهشکدۀ باقرالعلومگروه حدی  پ .53

 ق.3436معروف،

 ق.343۳؛ بیروت: مؤسسة الوتا، بحاراألنوارمجلسی، محمدباقر؛  .55
 ش.3۳34؛ تهران: نشر صدرا، مجموعه آثار استاد شهید مطهرىمطهری، مرتضی؛  .5۳
 ق.343۳، البیت ؛ ق : مؤسسة آلامرشاد مفید، محمد بن محمد؛ .54
 ق.343۳، ؛ ق : کدگره شیخ مفیدأممالیرر؛ ررررررررررررررررررر .5۵
 ق.343۵ق : نشر الرضی،  وتیات امئمة؛ من علماء البحرین و القطیف؛ .26

ق. 3454بیروت: دارالفکر،  صحی  مسل ؛ نیشابوری، مسل  بن حجاج؛ .27



