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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

شخصيّت حضرت سكينه

 مقام محوو عاشورا،  اربعین،، ، ربابنالحسی بنت سکینه ،الحسین اباعبداهلل: یديکلکلمات 

 .زبیر بن مصعب بنی شاعره دختر خالد سکینهمختار، ، عرفان، کمال عقل، و استغراق

دختور برروووار    ، روز رحلت حضور  سوکینه  قمری صدوهفده هجرىیکاالوّل سال  روز پنجم ربیع

آمنه یا امینه بوده  نام حضر  سکینه، شدهوونه که در تواریخ ثبت  ناست. آ الحسین اباعبداهلل

ولوى در   ؛نشوده قطعى جایی ثبوت   صور  به همتاریخ تولّد ایشان  1لقب ایشان است. واقع در و سکینه

 برخوی نوشوته و  عبدالرّزاق مقورّم  سویّد کوه  ی ، مثل کتابام به حضر  دیده که راجع هاى متعدّدى کتاب

وهشوت هجورى قمورى     یوا چهول   وهفت سال چهل اًرا حدود حضر  سکینه، تولّد هاى دیگر کتاب

یعنوی   ،قبول ده سوال   ]تاریخ تولّد حضر  را[در بعضى منابع خیلی نادر  صور  ه بهالبتّاند.  حدس زده

اند و سال  وهشت نقل کرده چهل وهفت و بعضاً اند؛ امّا بیشتر، همان چهل کرده هم ثبتوهفت  سال سی

 است.  نادروهفت خیلى  سی

در زموان   .مسیحى بود ،وائل کربنبَی  رئیس قبیله ،امرؤالقیساست. القیس ؤمراِمادر ایشان رباب، دختر 

و  الموونمنین امیوورو شووناخت  یی دوم بووه مدینووه آموود و مسوولمان شوود. بعوود از مسوولمان  خلیفووه

 بررووواران هر سه دخترش را به عقد ایون   ،به عظمتشانبردن   و پی بودندپدر که همراه  حسنین
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و دختور   و دختر دومش را به عقد امام مجتبوی  المنمنیندرآورد. دختر برروش را به عقد امیر

 اصغر رباب است که مادر علىّ ،دختر سوم 2درآورد. الحسین اباعبداهللحضر  سومش را به عقد 

. داشوتند شودّ  دوسوت    دختر را بوه  این مادر و  اباعبداهللحضر  است.  الحسین بنت و سکینه

 بیوت بیشوتر نیسوت و از ایون     دواند که  کرده نقل یرسّال تواریخدر  عبداهللشعرى را از زبان خود ابا

 فرمایند: می .کند حکایت می ]عالقه[

ـــــــــــــــــــــَلعَ  ـــــــــــــــــــــنَّ رَُک إِ ْم ـــــــــــــــــــــَلُ  یِن  بُّ دارا  ِح
 

ـــــــــــــتَ   ـــــــــــــوُن بِ ُك نَ كَ هـــــــــــــ  ُ  ـــــــــــــ  ُ الرُّ  ُة وَ یـْ  ب
  

ی  دهنوده  ایون نشوان   !دارم دوسوت موی   باشد و رباب  ای را که در آن سکینه تو، من خانهقسم به جان 

هم اسوم   ،یعنی حضر  .به این دو اسم و هم به آن دو شخص استهم  اباعبداهلل حضر  ی عالقه

دارنود و هوم ایون دو     رباب را دوست میاسم  و (ی آرام دل و جان انسان است یعنی آنچه مایه)سکینه 

 دارند.  شدّ  دوست می یعنی رباب همسرشان و سکینه دخترشان را بهشخص را 

 یُجـــــــــــــــ َّ  ـــــــــــــــ لِ  لُ بْـــــــــــــــ ُ أَ  مـــــــــــــــ  وَ ِحبـُّهُ أُ 
 

 ِعتـــــــــــــ     یْنـــــــــــــ ِ ٍب عِ  تِـــــــــــــِلع ْیسَ لَـــــــــــــ وَ  
  

گوور و هوی  مالمت و  ؛کوونم بووذل موی  آنهوا ی دارایویم را در راه   دارم و همووه را دوسووت موی مون ایون دو   

 .ه پای این دو بریرمرا ب حاضرم تمام داراییمکه چرا  کندنکوهش  ای جا ندارد مرا کننده عتاب

 َعَتبُــــــــــوا ُ ِ یعــــــــــ   ْن إِ  ْم وَ ُهــــــــــَلْســـــــــُ  لَ َو 
 

ـــــــــــــــــــ تِ حَ    3التُّـــــــــــــــــــرا ُ  یُبنِ ـی ــــــــــــــــــــْو يـُغَ أَ  یی

  
حاضرم دارایویم   دارم و دوستقدر  اینکه چرا این دو را  جویی کنند و از من عیبعتابم کنند و اورچه 

در وونوه   یننخواهم کرد و هم تو تبعیّ جویان اطاعت تا زنده هستم از این عیب همباز ، کنم نثارشان را
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بروم و دفن شوم.  یعنی از دنیا ؛اینکه خاك مرا مخفی کند تاورزم  به این مادر و دختر مهر میزندویم 

   !دارم میاین دو را دوست  تا زنده هستم

 وقتی ،اربعینماجرای القدری است. بعد از عاشورا و در  بانوی بسیار پرعاطفه و عظیم ربابحضر  

و حضور    از اموام سوجّاد   ،این همسر وفادار و مادر مهربوان  ربابی اسرا به کربال آمدند،  قافله

در  رفوت و  زیور سوایه نموی    ؛سال تمام در کربال ماند یك .اجازه خواست تا به مدینه برنگردد زینب

شودّ  رنجوور و    به سال ریخت. بعد از یك و اشك می نشست می عبداهللهمان آفتاب داغ  بر مرار ابا

غصّه  و در اثر اندوهسپس و  به مدینه بروشت، اندك زمانی زنده بود سال یكو وقتی بعد از  ناتوان شد

 سال وریستن، یك لحظه زیر سقف نرفتن، به سایه پناه نبردن، زیور آفتواب داغ   و رنجوری ناشی از یك

دختری مثل از چنین مادری   4.از دنیا رفت ،مراعا  کردن عبداهللنشستن و نهایت مواسا  را با ابا

 !شده است عبداهللنصیب ابا  سکینه

. روز اسوت  شاید حدود سیرده یوا چهوارده سواله    ی جواندختر عاشورا حضر  سکینهی  واقعهدر 

 دختر بررووارشان حضر  سکینه ،با اهل حرم وداع کنند آمدند عبداهللعاشورا وقتی حضر  ابا

وداع هم سه این ویرند و در  حضر  ایشان را در آغوش می ؛کرد خدمت پدر آمد وریه می که یحال در

 : شده که فرمودندنقل  عبداهللزبان حضر  ابا بیت از

ــــــ ِ  ــــــ یَ ــــــَیُ وُل بـَْع ََــــــ ْعَ مِ ي َنُة  ــــــَكیـْ  ی  ُ 
 

 ی ُء ِإَذا اْلَحمــــــــــ ُ  َد ــــــــــ نِ ِ ْنــــــــــِ  اْلُبكــــــــــ 
  

 باید،ر و مرگ مرا درشهید شوم من مدّ  طوالنی وریه خواهی کرد. پس از اینکه بعد از  سکینه جان! 

 اندوه و ماتم تو بسیار طوالنی خواهد بود.  و وریه

 َرة  ـــــــــَحسْ    ِ ــــــــــــَ ْ عِ ــــــبِ   یِـ ــــــقـَْ بی رِقِ ـــ ُتحْ ال
 

َِـــــــــ ی ـــــــــ  داَ  ِ ن ـــــــــ   یُجْثمـــــــــ نِ  یالـــــــــرُّوُ  
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خود  قلب مرا آتش نرن های  ست با اشكتا زمانی که روح در پیکرم ا !ای دختر مهربان و محبوب من

  !هایت را برای بعد از من بگذار و وریه

ــــــــــِ  َأْولــــــــــٰ  بِ لَّــــــــــ ِ  ــــــــــُ  َََْْن  یَو ِإذا قُِتْ 
 

ـــــــــــــــ ُ تـَبْ   ـــــــــــــــوانِ  ِکیَن ـــــــــــــــَرَة الن ْس یـْ َْ ـــــــــــــــ    5ي
  

ـَْ تعبیور   !ای بهتورین زنوان   ؛که شهید و کشته شدم، تو بر دیگران مقدّمی که بر من بگریوی  آنگاه  َة رَ یـْ

در  سونّ حضور  سوکینه   بوه   جاللت شأن و عظمت مقام این بانوی بررووار و هوم  به هم ،وانِ الن ْسـ

 ؛ای بوده که تعبیر نساء و زن به ایشان شده است وونه به حضر یعنی سنّ  ؛اشاره داردماجرای عاشورا 

تون   وویا شمار جان! د که پددار به پدر عرضه می حضر  سکینه سپسبچّه و امثال اینها. نه دختر

؟ حضور   خواهیود برویود و شوهید شووید     موی کوه   دسوپاری  ما را بوه چوه کسوی موی     !اید به مرگ داده

نمانده تن به کشته باقی فرمودند: دخترم! چگونه کسی که دیگر هی  یار و یاوری برایش  عبداهللابا

یاور همه خداست و مطمئن بواش   ،سپاری ما را به چه کسی می وویی اینکه می شدن و مرگ ندهد؟ و

لذا بر قضا و قدر الهی صوبر کنیود و    ؛متعال در دنیا و آخر  از شما جدا نخواهد شد ه رحمت خدایک

های جاودان و همیشگی آخر  پایان ندارد و  شود و نعمت زودی فانی و سپری می دنیا به .شکیبا باشید

  6دهم. ها بشار  می شما را به این نعمت من

نوشته شده یا در رابطه با ایشان مطلبی دارنود،   سکینه هایی که در شأن حضر  کتابحال  ایّ علی

شخصویّت   ؛ای بسویار نیکوو داشوتند    اند که سویره  اند و تعبیر کرده دهنقل کر را ایشان همه جاللت قدر

حضور   بوه   راجوع  7شيْ رَ ُقـالْ  ةُ ی َـقِ عَ ای بودند و عقل بسیار کواملی داشوتند. تعبیور     کریمه بسیار بررووار و
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در سخن وفتن هوم بسویار فصویح و     . حضر  سکینهاستنقل شده هم  الحسین بنت سکینه

پسور اموام    :برد و آن ایون اسوت   پی بیشترعظمت مقام ایشان را از یك روایت توان  میامّا  .ادیب بودند

وویند، برای خواستگاری خدمت  لذا به او حسن مُثنّی میکه اسم او هم حسن بود و حسن مجتبی

 یا فاطمهه آمد و از ایشان خواست تا یکی از دو دختر خودشان، یعنی سکین حضر  اباعبداهلل

ه چوون فاطمو  ؛ فرمودند: من فاطمه را برای تو انتخاب کردم را به همسری او درآورند. امام حسین

 و دار ها را شب زنده است و هم دختری است که تمام شب ی زهرا تر به مادر خودم فاطمه هم شبیه

را  بسیار زیباست؛ لذا او و ماند حورالعین میبه روزه است و در زیبایی  ی روزها را همه ؛استاهل تهجّد 

ََ الغْ تِ ْ ـ  ااْلِ َهـیْـ  َ عَ  غ لَـبَ ََ  ،امّا سوکینه و  ؛آورم میام و به همسری تو در وریدهبرای تو بر َ ُح ال َتْصـ، ََـ ِ  ٰ ـراُق َ ـ

کرده و چنان محو مقام توحید است که اصالً توجّهی به  غلبهاو بر  ت،هیّالو حقیقتِاستغراق در  8:ِلَرُج ٍ 

او دیگر توجّهی به  ؛تواند همسر خوبی باشد ده است؛ لذا او برای یك مرد نمیاین عالم برایش باقی نمان

و  ی کامله ، چه عارفهالحسین بنت سکینه ،دهد که این بانوی بررووار این نشان می این عالم ندارد.

چنان محو ذا  احدیّت است که اصالً عنوایتی بوه اموور     که طوری به ؛ده استچه شخصیّت عظیمی بو

بنا به برخوی از   الحسین بنت لذا سکینه کند.داری  ری، همسری و خانهاین عالم ندارد تا بتواند ماد

  .ها، تا پایان عمر هم ازدواج نکردند نقل

آنها قابول تحقیو    های دیگر وجود دارد که بعضی از آنها یقیناً دروغ است و بعضی از  ورچه بعضی نقل

نام  است. وی کتابی بهالفرج اصفهانی  نام ابو ای به نویسنده ازکه یقیناً دروغ است  هایی است. یکی از نقل

اسوت؛ اواهراً    یعجیوب و غریبو   فورد الفرج اصوفهانی   دارد. ابوهای دیگری هم  البتّه کتاب ودارد  اغانی

او اواهراً  نقول شوده کوه     علیهتعالینهللرضوان شوی العظمی نجفوی مرع  اهلل سلمان است امّا از قول حضر  آیهم

هوای بسویار    تعورّ   بیوت  الفرج اصفهانی بوه اهول   های ابو ابلذا در کت !باطناً یهودی بود و نمسلما

کوه چورا   اینهای عجیبی داده است. در مورد  ادبی کرده و نسبت بی بسیار ایشانبه  زشتی شده و نسبت
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ها را جلوتر فرستادند که به شهاد  برسند و بعد خودشان به میودان رفتنود    برادر حضر  اباالفضل

در مووورد ابوووالفرج اصووفهانی  امّووا  .خووواهم نقوول کوونم  کنوود کووه نمووی  تعبیوور بسوویار زشووتی مووی  

بود و هر شب  شعراشد ی او دائماً محلّ آمدو اعره بود و خانهش ایشان ووید می الحسین بنت سکینه

قابول  شایسوته و  اصوالً   عارفوه  ی در منرل او شب شعر بر پا بود! این تعبیرها برای یوك دختور قدّیسوه   

ت اسوت  هیّو غرق دریای الودر موردشان فرمودند: چنان  شخصیّتی که امام حسیننیست!  پذیرش

  !این عالم بپردازدبه تمشیت امور تواند  نمیکه 

، کنود    در موورد او صودق موی   ااین خصوصیّ احتماالً اسم او هم سکینه بوده و شاعره بوده و که کسی

اند شاعره بوده و  کرده ذکردر تاریخ  کهزبیر  بن مصعب بن خالد بنت سکینه یعنی ؛است دختر خالد  سکینه

پسور  خالود   ودختر خالد اسوت  ؛ است الحسین بنت سکینهاز غیر  وا .شعرا مراوداتی داشته است با

بودنود.   بیوت  هور دو از دشومنان اهول    زبیور  بون  عبوداهلل و  زبیور  بن مصعب است. زبیر بن برادر عبداهلل

کند که  زبیر مأموریّت پیدا می بن داهللمختار، از طرف عب ماجرایزبیر همان کسی است که در  بن مصعب

بوه   ختوار جنگیود. مختوار ثقفوی    بوا م  طورف عبوداهلل   مصعب آمد و از به کوفه بیاید و با مختار بجنگد.

زبیر بعد از  بن د. عبداهللداخونخواهی شهدای کربال قیام کرد و تمام جنایتکاران ماجرای عاشورا را کیفر 

حتّوی  مصعب  و مختار در آن جنگ کشته شد. را مأمور کرد با مختار بجنگدبه قدر  رسیدن، مصعب 

زبیر  بن این مصعب .از دم تیغ وذراندهم را  اونیر رحم نکرد و تمام یاران  مختاری  خانوادهبه همسران و 

ابووالفرج   ،سوت بوه او  که راجعرا زبیر، سکینه نامی است که شاعره بوده و مسائلی  بن مصعبی  نوه !است

 ! است نقل کرده الحسین بنت به سکینه اصفهانی راجع

اصالً  الحسین بنت سکینه اینکه ،عجیب و غریب است بسیارم ی دیگری که نقل کرده و آن ه نکته

وقوت   آن ؛بوود   بیوت  و ضودّ اهول   ضودّ امیرالمونمنین   ،زبیر بن زبیر بود! مصعب بن همسر مصعب

داغ جفاهوا و  و ، عاشوورا  ماجرایداغ شهاد  پدر، برادران و بستگانش را از که نالحسی بنت سکینه

 ،شود بوه دل دارد   المونمنین  و جدّش امیور  ی زهرا فاطمهاش  جدّهبه  که نسبترا هایی  جنایت
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های  دروغازدواج کند! این از  المنمنین و امیر بیت واهد با یکی از دشمنان معاند اهلچگونه بخ

 نقول کورده  در کتوابش   ،ابوالفرج اصوفهانی  یعنی االصل متظاهر به اسالم، فاحشی است که این یهودی

  9ای است. هسخنان یاوی اینها  همهاست. 

عقیله و بررووار را بین هفتواد توا هشوتاد سوال نقول      عاقله و سنّ این بانوی مجلّله، عارفه، حال  ایّ علی

 وهشوت و قلیلوی هوم    سوال چهول   وهفت و بعضی که غالباً سال چهل اند. به تناسب تاریخ تولّدش ردهک

بوه اتّفواق نظور در پونجم     وز رحلت حضر  رو بر این اساس که  ،اند وهفت هجری قمری نقل کرده سی

هموان  شود. سنّ حضر  غالبواً   ری قمری است، سنّ حضر  متفاو  میاالوّل سال صدوهفده هج ربیع

هرحوال حضور     انود. بوه   ت سال و اندکی هشتاد سال هوم وفتوه  بعضاً هفتادوهف ؛نقل شده هفتاد سال

 روند.  دنیا می ازدر سنّ کهولت  الحسین بنت سکینه

کنویم و بحور را بوه پایوان      بسونده موی   ت حضر  سوکینه شخصیّ به راجع مختصر ی هاین اشاربه 

 بریم. می

 10ي  اَب َعْبِ اهللِ   َعَ ْی َ   اهللُ  ي  اَب َعْبِ اهلِل َو َص َّ   َعَ ْی َ   اهللُ  ي  اَب َعْبِ اهلِل َو َص َّ   َعَ ْی َ   اهللُ  َص َّ 
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