
 

 

 
  السالمعلیهما ینبنت الحس  ینه سکی و اجتماعی ادبیت در شخصیجستار

 
 2 جویمی زاد یابراهیم ، رقیه1یرضا شاهرود دکتر محمد

 )31/02/1393:یی نهایرش پذیخ، تار24/01/1392: مقالهیافت دریختار(

 
  یدهچک

 یت شخـص  ۀ دربـار  یهـاي گونـاگون      ما را بـا  روایـت       ی، و ادب عرب   ی اسالم یخمطالعه تار 
  یختـۀ ، از بـانوان  بـزرگ و فره        )ع(ین، بنت الحـس   ینه سک ی و اجتماع  یاسی س ی،فرهنگ

 یش و فـرهنگ ی علمیت است که شخصی او از معدود بانوان.سازدیخاندان نبوت آشنا م
 گـران مـسائل     یـل تحل. اسـت  به دقت  ذکر شده       یخی و تار  ی ادب ی از کتابها  یاریدر بس 

 خود، نگـرش    یدگاه به تناسب نوع د    ی و اجتماع  یاسی س ی، فرهنگ یها در حوزه  یخیتار
 مقالـه  یـن در ا. اندته، داش)ع(ینبنت الحس ینه سک ۀ شده در بار    به اخبار گزارش   یایژهو
 یـب،  ادیـف،  عفیی کـه او بـانو  ایـم  یده رسـ یجه نتین و به ا  کرده  یها را بررس   گزارش ینا

 زمـان خـود بـوده و بـا درک و انتخـاب        ی و اجتمـاع   یاسیهوشمند و آگاه به مسائل س     
و  یش خـود و دفـاع از تبـار و خانـدان خـو          یگـاه  جا یـان  ب یبـرا  مناسـب،    یهایتموقع

 یده را برگز  ای  یژه  روش و   یع تش یخ سخت از تار   ۀدر آن بره  ) ع(یتببزرگداشت نام اهل    
 . است

 
 )ع(ین، بنت الحسسکینة بیت، خاندان نبوت، زنان اهل :ها کلید واژه

 
 

                                                                                                                                        
 . استادیار دانشگاه تهران.1
 .هران مرکزیدانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ت. 2

ی ال مدن ا س  ر        
 1391پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجمسال چهل و 

   47ـ69 صص 
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 طرح مسئله 
السالم، یه علین، دختر امام حسینه سکیاسی و سی فرهنگی،رفتارها و اقدامات اجتماع

 ۀ  خبر درباری که انبوهیاار بوده است، به گونه اخبیانهمواره مورد توجه مورخان و راو
 در یخته فرهی بانوین ازندگیتوجه به سگذشت و .   او در دست استیت و شخصیزندگ

 است که او نزد مورخان و ی یژه ویگاه و جای ویت شخصیتِ اهمیانگرمنابع گوناگون، ب
 و ی اجتماعی،ادب ی، شخصیها توان به گونهیها را میت رواینا. داشته است یباناد
ها  ازدواجی، فردیت درباره شخصییها  گزارشی حاویاخبار شخص.  کردیک تفکیاسیس

 ی او بر اشعار برخیهای و نقادی داوری،در اخبار ادب.  با همسرانش استینهو رفتار سک
 و ی او با افراد وابسته به حکومت اموی برخوردهای، و اجتماعیاسیشعرا و در اخبار س

 1.است گزارش شدهدیگران با شیهارفتار
وجود   سکینه دربارۀ منابع یها  نسبت به گزارشی متفاوتیکردهای معاصر روۀدر دور

 قی توف؛یعل بن نیحس دیالسیدة سکینة ابنة االمام الشهعبدالرزاق المُقَرّم در کتاب : دارد
 ی دیگر دخیّل در کتابی محمد علیعل و السالم هیعل نیالحس بنت نهیسک در یالفکیک

) ع(یت دشمنان اهل بۀ مردود و ساخته و پرداختی اخبار را به کلینا ،با همین عنوان
 را درست و ها یت از روای برخ،الحسین بنت سکینهبنت الشاطئ در کتاب . انددانسته

سطور مع نساء  در ی دلفیحسون مالرج.  را دروغ دانسته استیمنطبق بر واقع  و برخ
 ی حائری، محمد حسین اعلم)163-158 (ادب الطفشبّر در ، جواد )58-54 (مومنات

اعیان النساء عبر العصور  در ی محمدرضا حکیمو) 206-2/199(ء تراجم اعالم النسادر 
 اخبار مرتبط با الذکر، فوق سندگانی نومطالب با استناد به زین) 227-221( المختلفه

ن  به هنگام یسندگا از نوشماری ،ق فو یکرددر تقابل با رو. اند  دانستهنادرست رانهیسک
 منتقد و ی به عنوان زنی از وی، نقد ادبیخ تاریا ی عصر امویاتپرداختن به ادب

  2 2.اند کردهیاد یرد،تواند مورد توجه قرار گیاش م شعرشناس که آراء سنجش گرانه
 برجسته، ی به عنوان زنی شکوهمند از وی با عباراتیززبان نی فارسیسانسرگذشت نو

                                                                                                                                        
 .گرفت در این مقاله اخبار ادبی مورد بررسی قرار نخواهد. 1
کـوب، نقـد ادبـی،     ، زریـن 9ــ 4، زکـی مبـارک،  142 ،  العصر االسـالمی ، شوقی ضیف: رکبرای نمونه . 2

ای   طـی مقالـه    1957شناس فرانسوی در سال       ژان کلود واده خاور    .135  کارنامه اسالم،  ؛ همو، 1/139
 . است  تحلیلی جامع از این اخبار ارائه کرده،Arabicمفصل در مجله 

(J-CL. VADET, Une Personalite feminine du hidjaz au I.VII Siecle: sukayna Petite_Fille de 
Ali”) in Arabica, III, (1957) 261-87). 
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؛ مدرس 281-3/256 ی،؛ محالت89-1/67اعتماد السلطنه، (اند  کردهیاد و دانشور یباد
 و نخبگان یننشزنان پرده ی با عنوان فارسی در کتابیسیفاطمه مرن). 50-3/48 یزی،تبر

 یهایدگاه زنان در صدر اسالم، به طرح دیط مسائل و شرای پس از بررسپوشجوشن
 ی به عنوان زنیز را نینه سکیان پرداخته و در پا  حقوق زن در اسالمۀخود دربار

 حقوق زن و ی داشت و خواهان تساوی خود در ازدواج آگاهیروشنفکر که به حقوق قانون
 ).28ص ( کرده است ی، معرف مرد بود
از اخبار مرتبط با :  دارندیگری دیکرد اخبار، روین ایل مقاله در تحلین ایسندگاننو
جز عبدهللا  (ی، خواستگاران و همسران وی  ۀ که  همیدآیمر بین چنینه سکیهاازدواج

 و قبل از ید برگزیش، خود  او را برا)ع (ین بود و امام حسی همسر وینبن حسن که نخست
. اندبوده) ع(یت مخالفان و دشمنان اهل بیها، از خانواده)ید رسازدواج، در کربال به شهادت

به است؟ کرده  میازدواج ) ع (یتسب به مخالفان اهل بچرا او با مردان منت ید پرسیدحال با
 به یاسی سیا ی و اجتماعی و ادبیفرهنگ های  را در صحنهینهعالوه مورخان، همه جا سک

. است داشتهیوند، پیاست او، با سیها و ازدواجخصوصی ی زندگییگو. اند یدهکش یرتصو
 ینه، سکی و اجتماعیصوص خی زندگیدادهای مرتبط با روهای گزارش ی محتوایبررس

 یاسی و سی مناسب اجتماعیهایت آگاه و هوشمند بود که موقعی زنی که ودهد ینشان م
 خاندان و یاد نام و برکشیدن مبارزه با حکومت و ی کرد و از آن برایی شناسایرا به خوب

انتخاب .   استفاده کردیعیاناجداد بزرگوارش در دوران سخت و خفقان حاکم بر ش
جرئت، جسارت و اعتماد به  ۀ هم نشان دهندخویشن از جناح مخالف خاندان همسرا

 یت از مقبولی اخبار حاکینبه عالوه ا.  استیو ی شناسیت و موقعیهوشمندنفس و 
 .                                    خود استۀ زنان جامعیگر با دیسهمنحصر به فرد او در مقا

 
  ی و نوجوانیدوران کودک

 است اما در یج را»ینَهسُکَ« و »ینهسَک«به صورت ) ع (ینختر کوچک امام حسنام د
 منابع نام ینا. استشده یاد و فتح کاف ین به ضم س»ینَهسُکَ«منابع کهن از او با نام 

 لقب او بوده که بر نام »ینَهسُکَ «یناند؛ بنابرا نوشته»اُمَیمَه« یا »ینهاَم«، »آمنه« او را یاصل
کرده و  ذکر» آمنه«بیشتر منابع اما نام او را . است شدهرایج و یافته  غلبهاصلیش
؛ 94،  ...، مقاتل یابو الفرج اصفهان(برگزید برایش را »سکینه«اند که مادرش لقب نوشته
 ـ155، النساءتراجم؛ ابن عساکر، 108-107 یم،ند؛ ابن141، 139-138/ 16، ی، اغانهمو
 ). 7/371، ...تاریخ ،ی، ذهب2/397خلکان، ؛ ابن156
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سعد، ؛ ابن64 ی، بن اوس بود مدائنی بن عدیسالق رباب، دختر امرءینه،مادر سک
-23/ 4 ، 204-3/201 ی،؛عسکر213، ، المعارفیبه؛ ابن قت59 یری،؛ مصعب زب8/457

 ازدواج نکرد و بسیاربا وجود خواستگاران ) ع(ینپس از شهادت امام حسرباب ). 24
 بعد از واقعه کربال یکسالاو . »ینمگزی نمیشاوندیخو) ص(سول خدا پس از ر«: گفتمی
 ی،؛ ابن جوز141/ 16، یاغان، ی؛ ابو الفرج اصفهان397-396 یب،ابن حب(گذشت در
کم سن )  ق61سال(  کربال ۀ در هنگام واقعینه،  سک)3/267( ی طبرۀبه نوشت).  4/169

رسد ی رو به نظر مینق بوده و از ا117 در سال یبه عالوه درگذشت و. و سال بوده است
 یبه،؛ ابن قت59 یری،مصعب زب( باشد آمده یا ق به دن51-45 یها سالین بینهکه سک
 ).1/478 ی،؛ طوس135/ 2 ید،؛ مف213، المعارف

 و مادرش رباب در منابع، موجود  ینهدر اظهار عالقه به سک) ع(ین از امام حسیاتیاب
ها   آن کلماتی در برخی اختالفاتی است ولمشترکها  است که محتوا و مضمون آن

 ی،؛ بالذر213، المعارف یبه،؛ ابن قت397 یب،؛ ابن حب59 یری،مصعب زب( شودیم یدهد
 یق،رش؛ ابن140-16/136،139، یاغان؛ همو، 94، ...مقاتل، یالفرج اصفهان؛ ابو2/417
 ).63/ 1ی،؛ حصر1/100

  و َالربُابُینَةُتَحُلُّ بِها سُکَ  اراًبُّ دــ لَاُحِیرُکَ  اِنّنـــلَعَم
هم   عِتابُیها فی لِلِائمیسَوَ لَ  یالـــا وَ اَبذُلُ بُعدَ مـــاُحِبُّ

غَیِّبُنی اَو یاتیحَ  یعاًوَ لَستُ لَهُم وَ اِن عَتِبوُا مُط رابُیُ  1 التُّ
 ینهسک. ها آمدخیمه وداع به برای کرد، میدانقصد رفتن به ) ع(ینچون امام حس

 :  و فرمودیدکشامام  او را در آغوش. یستگری و میدکشی میادفر
 یمِنکِ البُکاءُ اِذَا الحَمامُ دَهانِ  فَاعلَمِی سُکَینَهُ یا بَعدی سَیَطوُلُ
وحُ فِیمادامَ مِنّ   بِدَمعِکِ مُحرِقاًیــقَلب التُحرِقِی ثمانِی الرُّ  ی جُ

ةَ خَیا ینَهُأتــــتَ  یالذـــ بِیوَ اذِا قُتِلتُ فَاَنتِ اَولَ  2 النِّسوانِیرَ

                                                                                                                                        
 .دان به جان تو سوگند که من سرایی را دوست دارم که در آن سکینه و رباب سکنا گزیده. 1

 .گر مرا در آن عتابی نیست آن دو را دوست دارم و بیشترین ثروت خود را نثارشان می کنم و مالمت
در [ در طول زندگی ام از ایشان اطاعت نخواهم کرد تا آنکه خاک مـرا   ـ  گرچه مرا نکوهش کنندـو من  

 .  پنهان سازد]خویش
 .کشیدبدان که گریۀ تو به درازا خواهد ! بعد از من ای سکینه. 2

 .قلب مرا با اشک سوزناک خود مسوزان مادام که روح من در پیکر من است
 !تری ای برگزیدۀ  بانوان دهی، شایسته و آنگاه که کشته شدم تو نسبت به آنچه انجام می
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 ).45/49 ،ی؛ مجلس4/77ابن شهر آشوب (
تراجم ؛ ابن عساکر، 217ابومخنف، (رفت  به شام یران اسیر به همراه ساسکینه

 ین چنیرانیکنون اس تایدند که پرسیو در پاسخ به کسان) 3/596 یزی،؛ مقر155، النساء
؛ فتال 100صدوق،  (یم آل محمدیرانما اس:  گفتیستید؟ شما کیم،بود یدهارجمند ند

 ). 1/595 ، االمالیمنته ی،؛ قم169، 45/155 ی،؛ مجلس1/191 یشابوری،ن
 

   ینه سکیهمسردار
منابع . یم در دست ندارآگاهی وی  دربارۀ، ینه کربال تا زمان ازدواج سکیدادپس از رو

مروان، اصبغ بن الملک بن عبدیر،، مصعب بن زب)ع( از عبدهللا بن حسن ی و ادبیخیتار
 یم ابراهیلد، بن حزام بن خویم بن مروان، عبدهللا بن عثمان بن حکیزعبد العز

 ی کسانیا بن عمرو بن عثمان بن عفان به عنوان همسران ید عوف و زالرحمن بنعبدبن
 بن  از عبدهللایح، صحیهایت روایشترب البته. اند اند، نام بردهکه خواهان ازدواج با او بوده

] امام[است که در منابع آمده . اند  نام بردهینهبه عنوان همسر اول سک) ع(حسن 
  شد او قبل از ازدواج کشتهی را به عقد عبدهللا بن حسن در آورد ولینهسک) ع(ینحس

؛ همو، 262/ 5، ...یرس ی،؛ ذهب41 یتو،؛ ابن قن15/291 ی،؛ صفد1/418 ی،طبرس(
 ).371/ 7، ...یختار

  فخر و مباهات یۀ و مای بزرگ و قلبی را از آرزوهاسکینه ازدواج با یرن زبمصعب ب
 به امارت عراق قرار داده، یدن رسی آرزو را همسنگ آرزوین که ایی تا جادانست یخود م

؛ 2/416 ی،؛ بالذر1/367، ...یونع یبه،ابن قت (خواست یاجابت آن را به دعا از خداوند م
؛ 3/258؛ ابن خلکان، 20/136 ید، الحدی؛ ابن اب238-4/237، ...تاریخابن عساکر، 

به  یر برادرش، عبدهللا بن زبی ق از سو67مصعب در سال  ).4/143 ی،شاکر کتبابن
با مصعب : گوید خود ینهسک. ازدواج کرد ینه زمان با سکین و در همیدحکومت عراق رس

، یالفرج اصفهانابو(م  بودیک از آتش در شب سرد و تاریباتر که زیازدواج کردم در حال
 ین هزار درهم و هم500 یو برخ او را هزار هزار ین کابیبرخ ).19/127؛ 16/150، یاغان

 از نگاه شاعران دور نمانده ی، حتی هنگفتین کابین چنیینتع. اند، نوشتهیهمقدار هد
 ی آن اعتراض خود را طیدن پس از شنیثیل یدوئل میبن زن که انسیااست به گونه

 :  اعالم کردنی چنیرزب به عبدهللا بنییاتاب
غ ا  دُیرِیُمِن ناصحٍ لَکَ  ال  رسالةً نَیرَالمؤمِنیأمِ أبلِ  خِداعً
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ضعُ ایجِ الجُنُودِ ساداتُ تُیوَتَبَ  کامِلٍ ألفٍ بألفِ الفَتاةِ بُ  اعً
أبِِِِ لَو أنَ مقالَت  یمَقالَتِ أقُولُ حَفصٍ یلِ  1 لَارتَاعَایوَ أقُصُّ شَ

؛ 3/361، اغاني، ی؛ ابوالفرج اصفهان7/19، ی؛ بالذر2/737، الشعر و الشعراء ه،بیقتابن(
؛ ابن 13/107 ی،؛ بغداد129، ی؛ ثعالب89 ی،فرض ، ابن7/22 ی،؛ تنوخ155، 16/150
 هنگفت و ین کابینا ).1/29 ی، بردیتغر؛ ابن642 ،4/368 ی،جوز؛ ابن5/297 ید،الحدیاب

 ی حاکیگرد ی و از سوینه سکیاجتماع یژۀ ویگاه جاۀن دهند نشاییبه آن، از سوتوجه منابع 
، ی و تمکن مالیاسی به قدرت سیدنتوانسته است قبل از رسی است که مصعب نمایناز 

 با ینه سکی که زندگدهد ی میجه نتینبه عالوه چن.  کندینه از سکیاقدام به خواستگار
 یزن. است انتخاب شده ینادار به ا وی به نوعیداست و شا داشتهیوند زمانش پیاسیمسائل س

 بنت ینه با سکیرا مصعب است، زیی مردمان از جهت زناشوینتریگفته شده که  گرام
). 169، ی؛ ابن طقطق1/64، ی؛ حصر128، یثعالب( بنت طلحه ازدواج کرد یشه و عاینالحس
 مِثلُ أنتِ«:  گفتینهبه سک یزآم ین توهی کالمی طیاند که  مصعب روز  نوشتهینهمچن

 داشت یز نیاسی سیشکن که رنگ و بو سخت و دندانی با سخنینه و سک2»ینَالبَغلَةِ ال تَلِد
، البصائر و الذخائر یدی، توحیانابوح( 3» لُؤمَکَیَقبَلَ اَنی کَرَمِیال وَهللاِ وَ لکِن اَبَ«: گفت

 ین با انهیسک ).2/168ی،آب: (ـ  گفتگو نکین متن کامل ای؛ برا4/282 ی،؛ زمخشر2/464
 بود که تنها با یرزب شرافت نسب و مباهات به آن در مقابل مصعب بنیآوریاد یسخن در پ

 . دادی می جسارتین، به خود جرئت چنیاسی بر قدرت سیهتک
 ینه ق، از کوفه به سمت مد73 تا 71 ی سالهاین پس از قتل مصعب بینهسک
به : ها گفت او خطاب به آن. دشدن گرد او جمعیت، عرض تسلی برایانکوف. کردحرکت
 ندهد و خالفت را بر شما مبارک یرخدا شما را خ. ندارم که شما را خوش دانید یخدا م

 بزرگی و در یتیم کودکیدر . ید و همسرم را کشتیمبه خدا جدم و پدرم و عمو! نگرداند
؛ 4/376به، رعبد ؛ ابن2/416 ی،؛ بالذر1/311 ،االخباریونع یبه،ابن قت( یدام کردبیوه
 سخن، از ینا ).92 ی،؛ عمر1/535 یدی، توحیانح؛ ابو16/158، یاغان، یالفرج اصفهانابو

 ی مختلف وکوشش برای زمان خود و شناخت گروههایاسی از اوضاع سینه سکیآگاه
                                                                                                                                        

 . ی مرا به امیر المؤمنین برسان از سوی خیر خواه تو که قصد نیرنگ ندارد نامه. 1
 .رسانند درحالی که سروران سپاه تو گرسنه شب را به روز می! درهم کامل باشدکابین زن جوان به هزار هزار 

 . اگر سخنم را به ابو حفص بگویم و ماجرای گفتارم را برای او بگشایم تنش به لرزه در خواهد آمد
  .آوری تو همچون استر فرزند به بار نمی. 2
 .دارد یرد، ابا که دنائت تو را بپذکرامت من از این ! سوگند به خدا؛نه. 3



  53   السالمعلیهما ینبنت الحس  ینه سکی و اجتماعی ادبیت در شخصیجستار

 

 بودند،  گرد آمدهتسلیت عرض برای که مردم موقعیتی بدون ترس آن، در گوییحق
 مهابا آن را به ی حساس بیت موقعین داشت و در ای آگاهیان کوفاو از نفاق.  داردیتحکا
 به یق کوتاه و عمیاها گوشزد کرد و  خاطرات تلخ گذشته نه چندان دور را با جملهآن

 . آورد یادشان
 یتبا عنا.  ق که سال مرگش است، خالفت کرد  ه86-65 مروان از سالعبدالملک بن

توان ی میز و ردّ آن را نینه او از سکی خواستگاریریان، و زبیان مروانیبه اختالف و دشمن
، یاغان، یالفرج اصفهان؛ ابو2/139 ی،؛ بالذر438 یب،حب؛ ابن66 ی،مدائن( یرفتپذ
 پس از ینهسک: ها آمده است کهیت از روایکی در یرا، ز)4/642 ی،جوز؛ ابن16/151

و . کنمی ازدواج نم]تل مصعب قایعنی[او  پس از او با قاتل:  عبدالملک گفتیخواستگار
 ازدواج آن دو، او را  به عقد پسرش عبدهللا بن یم و خواهر مصعب از بیررمله دختر زب
 ).19/128، یاغان، یالفرج اصفهانابو( عثمان درآورد
 از یش بن مروان، پس از قتل مصعب و پیزرسد که اصبغ بن عبد العزیبه نظر م

 ینیاصبغ او را با کاب. باشد شده ینهزدواج با سکمرگ عبدالملک بن مروان، خواهان ا
 ین ایدنعبدالملک با شن.  درآوردیش هزار درهم به عقد خو20 یتیهنگفت و به روا
 ی و برجسته است که برایفاصل و نسب ما آنچنان شر:  شد و گفتینموضوع خشمگ

 در مقام  ویم نداشته باشیاز هنگفت نین به گزاردن کابیگران با دیشاوندی خویجادا
 از یزاصبغ ن.  کردیّر مخینه  حکومت بر مصر و ازدواج با سکمیان وقت  اصبغ را یفهخل

، یاغان، یالفرج اصفهان؛ ابو2/416 ی،؛ بالذر65 ی،مدائن( منصرف شد ینهازدواج با سک
 منصرف کردن اصبغ، یواضح است که عبدالملک برا). 4/642 ی،جوز؛ ابن16/151

 . مسنگ امارت مصر قرار داد و او را وادار به انتخاب کرد را هینهازدواج با سک
. کردیاز او خواستگار] بن عبد الرحمن بن عوف [یمپس از مصعب، ابراه: اند گفتهیزن
 ی خواستگارین که از دختر حسیده تو بدان اندازه رسی و نادانی کودنیاآ:  گفتینهسک
 یب،؛ ابن حب2/416 ی،؛ بالذر66 ،یمدائن( اش منصرف شد از خواستهابراهیمو ! ی؟کنیم

 که نشانه یا با گفتن جملهینه سک1).154-16/152 ، همان،یالفرج اصفهان؛ ابو438
 ی برایم ابراهیتیکفای او به بیرا را راند، زیم، ابراه بودیفش و شریتفاخر به نسب عال
 . هاشم آگاه بودبنی با خویشاوندیو ) ع(ینوصلت با دختر حس

                                                                                                                                        
از ابراهیم،  ) 87-83والی مدینه از  (با توجه به شکایت خانواده سکینه نزد هشام بن اسماعیل مخزومی            . 1

 .  خواهان ازدواج با سکینه شده باشد87او باید پیش از سال ) 16/154اغانی، (
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از .  اسـت یلـد  بن حـزام بـن خو  یمو عبدهللا بن عثمان بن عبدهللا بن حک   همسر ا  ینسوم
 در زمان   ینه سک یت، روا ینبنابرا.   در دست است   یت روا یک با عبدهللا تنها     ینه سک یزندگ

 کـرد کـه   یتاز عبدهللا شکا   ) بود ینه مد ی ق وال  87 تا   82که از سال     (یلهشام بن اسماع  
 نـشان   نیـز  روایـت  ایـن .  ازدواج کرده است   یگر د ی با فرد  یش  همسر اول خو    ۀبدون اجاز 

 حفظ حرمت خانـدان خـود و        ی از حقوق زن در ازدواج و تالش برا        ینه سک ی آگاه دهندۀ
الفـرج  ؛ ابـو 192 یفـور، طی؛ ابن اب391-1/388بکار،  بنیرزب( آن در نماز جمعه است   یانب

 ).   375-29/374، ...یختارعساکر، ؛ ابن17/346، یاغان  ،یاصفهان
 یگاه جایآوریاد ی مختلف برایها در زمانسکینه اقدامات این رسد یبه نظر م

 آن  به مردمان خفته آن زمان بوده است و یادآوری و یشفراموش شده خاندان خو
 رو در یناز ا. وفا و غافل، هشدار دهدی، به مردم بیگاهخواسته هر از چندی مینهسک

 باالیو طلحه را  بر ) ع(ین، نام حسه بودندشد نماز جمعه جمع ی که برایحضور مردم
 در اذهان، یگر نه چندان دور را بار دیهامنبر نماز جمعه بلند کرد تا خاطرات سال

 ی، حتیستنداش ن بفهمند که در حسب و نسب هم رتبهیگرانخوست دیاو م. کندزنده
 ی،مدائن( ید رسیانگذشت عبدهللا به پا ازدواج با درینا.  باشندیامبر پیاگر فرزند صحاب

 ). 19/128، یاغان، یالفرج اصفهان؛ ابو8/475؛ ابن سعد، 65
 نام ینه همسر سکین عمرو بن عثمان بن عفان به عنوان آخر بنیددر غالب منابع از ز

 ی صورت گرفت و چه زمانی چه زمانیوند پین که ایست دانسته نیقاًدق.  استبرده شده
صورت ) ق99 ـ96: حک( بن عبدالملک یمان خالفت سلۀدور در یدازدواج با ز. یافتخاتمه 

 او نتوانسته بود به یرا را طالق دهد، زینه دستور داده بود که سکید به زسلیمان یراگرفت، ز
 .   نکرداختیار یگری همسر دینه سکزیدپس از . شروط ضمن عقد وفادار بماند

 بن زید و سکینه زندگی یها رویداد از ی برخدربارۀ هایی یت روایابوالفرج اصفهان
 است که ای ویژه و  و شروط ید نوع برخورد او با زۀاست که  نشان دهند عمرو آورده 

 ینهمچن.   از قرار داده بودیزانش کنیا زنان یر ازدواج با او در ارتباط با سای براسکینه
 آزاد شی را  در رفت و آمدهای وید، شرط کرده بود که زینه،ها، سک  یت رواینبراساس ا

 . بگذارد و اجازه دخل و تصرف در اموالش را به او بدهد
 از امالک خود رفت و یکی به خشم آمد و به ینه بن عمرو بن عثمان از سکید زیروز

 ینه مدی که آن زمان والیز نزد عمر بن عبد العزید، از زینهسک. هفت ماه در آنجا ماند
باشد  ارتباط داشتهیکه اگر با زن[ ا او هفت ماهه و شروطش را بیبت کرد و غیتبود، شکا

عمر او را .  شدیادآور]  طالقش دهدید رفت و آمدش شود، بایا مانع استفاده از اموال یا
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ابو بکر بن عبدهللا بن جهم . کندیها داورحزم دستور داد در کار آنکرد و به ابناحضار
. باشیما در دادگاه شاهد  را فرستاد تاشجعی یسارعمر، من و محمد بن معقل بن : یدگو

 ینه هنگام سکیندر ا. حزم در اندرون بود نشسته بود و همسر ابنید زیم،شدچون وارد 
 وارد کنیزانمبه خدا جز با : گفت. ید وارد کنییاو را به تنها: حزم گفتابن.  آمدیزن

 بر آن  بگذارند وی بالشیش دستور داد برایزانش شد و به کنپس با آنها وارد. شومنمی
 یر بود به زیک و هراس نزدیمبود و از شدت ب در کنار تخت ابن حزم نشسته یدز. نشست
 و اعتدال را روی میانه کاریخداوند در هر ! ین دختر حسیا: حزم گفتابن.  رودآن فرو
 رویاروییبه خدا سوگند ! ی؟ایده از من دیپسندچه امر نا:  پاسخ دادینهسک. دارددوست

 و خاشاک را در چشم خود یندبمی دیگری است که مو را در چشم کسی چون تو با من،
کردم و پاسخت را ی تو را مغلوب می،به خدا اگر مرد بود: حزم گفتابن! یندبینم
 ینجاما به ا:  گفتیجهم عدویاب حال ابنایندر ! ی؟کنی مید مرا تهدیاآ: گفت. دادمیم
 یزانش از کنیکی به ینهسک. کنحکم را اعالم! محز ابنای. یم کنین که چنیمایامدهن

دانستم که تو در ینم: گفت. جهمیبکر بن عبدهللا بن ابابو:  گفتیست؟ مرد کینا: گفت
 را بخواند و به قریشپس مردان . یمگوی مین و در حضور تو چنی مجلس حاضرینا

 حضور داشتند ینک احره حاضر بودند، ۀ که در واقعیبه خدا اگر کسان:  جهم گفتیابابن
به !  دشمن خدایا. کشتندی، او را مکندیم به من اهانت یهودی بنده ین که ایدنددیو م

کرد، پدرت با آنان تبعید اریحا را به یهودیان که رسول خدا زمانی! ی؟کنیمن اهانت م
 یگر تو دید زیا:  گفتینهسک. گفت سخنینه را آوردند و او با ترس با سکیدسپس ز. بود

 آنکه با آنان ی بیا  به سر بردهیزانت هفت ماه با کنیکنمی ادعا آیا. یدد یمرا نخواه
کرد بکر حکمپس ابو. یددی مرا نخواهیگرکن که داکنون مرا نظاره! ی؟باشارتباط داشته

. است نبودهینکند که چنیاد سوگند ید زیا یاورد بیش ادعاینا بری گواهینهکه سک
و ابن حزم . یددی مرا نخواهیگرکن که دمرا نگاه!  عثمان ابنیا:  گفتخاست و برینهسک

 خواند و  را فرازیداو صبحگاه . یم رفتیزالعز و نزد عمر بن عبدیم آمدیرونما ب. بودساکت
  1).157-19/155، یاغان، اصفهانیالفرج ابو(افکند ی آنان آشتیانم

                                                                                                                                        
هـیچ یـک    شـروط    این   که   جالب توجه این   .. شاید این گونه افکار و رفتار، در آن زمان تازگی داشت          . 1

اگرچـه در عـرف جامعـه     و نشان از آگاهی سکینه از حقوق خـود در آن زمـان دارد؛          خالف شرع نبود  
 شرافت نسب خود را در مقابل نواده خلیفه بـه مـردم و   ،خواسته این گونه گویی سکینه می. شایع نبود 

آورد اگـر چـه خـود     رود مـی   زید باید در مقابل او سـر فـ      ،بر این اساس   .بزرگان آن زمان گوشزد کند    
 .داد اگر چه نواده خلیفه بود اشراف زاده بود و اجازه استفاده از اموالش را می
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 ینهفرزندان سک
 یآورد که در کودک یا به دنی مصعب دختری براینه گزارش منابع، سکی یهبر پا

؛ 438 یب،؛ ابنحب65-64 ی،مدائن( اند رباب نوشتهیا دختر را فاطمه یننام ا. گذشتدر
؛ 8/475؛ 5/183سعد، ؛ ابن7/18؛ 417-2/416 ی،؛ بالذر214، المعارف یبه،قتابن

؛ 156، النساءاجمترعساکر، ؛ ابن19/127؛ 153-16/150، یاغان، یابوالفرج اصفهان
 یغام پیرزبابن.  آوردی مصعب دختری براینهسک: اند نوشتهیزن). 4/643 ی،جوزابن

نامم و او را ی از مادرانم میکیبلکه او را به نام :  گفتینهسک! بنام» زبراء«فرستاد او را 
قابل  در مینه که سککنیم ی مشاهده میز نینجادر ا). 65 ی،مدائن (ید فاطمه نامیا یجهخد

 .  نام خاندان خود بودیآوریاد ی در پیر،پسر زب
 و عثمان معروف به یم حکی دو پسر به نام هایز عبدهللا بن عثمان نی براینهسک

 ی،مدائن(آورد  دنیا به ربیحه دختر به نام یکو ) ید برگزیش که خودش برایلقب (ینقُرَ
، المعارف یبه،قت؛ ابن392، بن بکاریر؛ زب59،233 یری،؛ مصعب زب8/475سعد، ؛ ابن69

 ).156، النساءتراجمعساکر،  ؛ ابن128/ 19، یاغان، ی؛ ابوالفرج اصفهان214
 

 پاسداشت کرامت خاندان خود 
 آن را ی نسبت به اصل و نسب و خاندان خود، همواره حساس بود و در هر فرصتینهسک
 بود ینه سکی و هوو مصعبیگر دختر طلحه، همسر دیشه،عا. کرد ی میادآوری یگران دبه

 یز آغازگر آن بود و هر بار نیشه که هر بار عاگرفت ی در مگفتگویی آنان یانو گاه م
 سال، آن دو با هم یکدر . داشت می واینینش او را به عقبینه سخت سکیهاپاسخ
ساربان .  بودینه از جهاز و موکب سکیشتر بهتر و بیشهگزاردند و جهاز و موکب عاحج
 : دادسر آواز یشهعا

غالٍ سِتِیاعائِشُ   1ینالزِلتِ ما عِشتِ کَذا تَحُجِّ  ین ذاتَ بِ
 : آواز را سردادین گران آمد، ساربانش اینه سخن بر سکینا

هٌ تَشکُوکِیعائِشُ هَذ  2 اَبوکِی            لَوال اَبوُها ما اهتَدَ  ضَرَّ
 

                                                                                                                                        
 !ای اینگونه حج گزاری پیوسته که زنده! ای صاحب استران شصت گانه! ای عایشه. 1
 .دش ، اگر پدر او نبود پدر تو هدایت نمیکند هوویی است که از تو گالیه میاین ! ای عایشه. 2
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، یابـو الفـرج اصـفهان     ( به ساربانش دستور داد سـاکت شـود          یشه سخن، عا  ین ا یدنبا شن 
). 314-1/313 ی،؛ سـبک  293-15/292 ی،؛ صـفد  693/ 4 ی،؛ ابن جوز  11/188،  ...یاغان

:  دختر عثمان گفت   یشه بودند، عا  یی در مجلس عزا   یشه و عا  ینه که سک  ی هنگام همچنین
اَشـهَدُ اَنَّ   « و مؤذن بانـگ      ید نداد و چون وقت اذان رس      ی پاسخ ینهسک. یدممن دختر شه  
 بـر  ینپس از ا:  گفتیشه جدّ تو؟ عایا جدّ من است  ینا: سر داد گفت  »  هللاِ محمّداً رسولُ 
 یـز ن). 529،  المهمومنفس ی،؛ قم 16/143،  ی، اغان یابو الفرج اصفهان  (کنم  یشما تفاخر نم  

 ی که با زنـان در مجلـس       ینه خود را نزد سک    یز کن یشه که ماه تمام در آسمان بود، عا       یشب
 یار بـس  یـشه  و عا  یـست؟  ک یه بدر ماه شب   ینپرسد ا ی م یمانوب: نشسته بود، فرستاد و گفت    

بـه  :  گفـت سـکینه .  آمدکنیزهنگام صبح . یر و پاسخ گ   یاهنگام اذان ب  : دادپاسخ  .  بود یباز
بعـد  :  گفت عایشه.  رساند عایشه بازگشت و پاسخ را به       کنیز! کیست؟ جدّ   این:  بگو بانویت

 ).15/295 ی،؛ صفد89 ی،ابن فرض(دماننمی باقی ما برای حرفی سکینه، سخن ایناز 
 اظهار فخر و سکینه اذان برخاست، صدای بود که سکینهنزد ] یانصار[ احوصیروز

 : را سرودابیات ایناحوص در پاسخ . مباهات کرد
 یعٍ بِبَدیتِهِ جَهلٌ اَتَیسَلَ  ینِیفَخَرَت وَ انتَمَت فَقُلتُ ذَرِ

 یعٍ رَجیَومَ یانِ  اللّحیلِقَت   حَمَت لَحمَهُ الدُبرُیفَاَنا ابنُ الّذ
 1یعٍ لَهُ مِن صَری طُوبَیّتاًمَ   المَالئِکَهُ اَالبـرارُ یَغَسَلَت خالِ

! بود گفته سکینه از غیر کسی سخن را نزد اینبه جانم سوگند کاش او : ید گویدزابو
. دند را غسل دایشکردند و مالئکه دائ زنبورها پدرش را حفظینه، به فضلِ پدر سکیراز
 ید ولیا بن عبدالملک یمانشد که سل باعث یگر دی ماجرا و موضوعیناند که ا گفتهیزن

). 4/234، یاغان، یابو الفرج اصفهان( کنندیدزده و تبععبدالملک، احوص را شالقبن
 . استینه سکیژۀ ویگاه آنان از شأن و جای  آگاهۀ دهند نشانی نظر راو اظهارینهم

 
 یانو وال با خلفا یاروییرو
 با خلفـا و گفـتن سـخنان    یارویی از روی بود که حتمنش، شجاع و آگاه بزرگی زن ینهسک

  خـود را پـاس     ی خـانوادگ  یگـاه  نداشـت و همـواره منزلـت و جا         یی ابـا  یزدرشت با آنان ن   

                                                                                                                                        
 .ای، جدید نیست ای که کرده کار جاهالنه:  پس به او گفتم رساند]به پیامبر[فخر کرد و نسب خود را . 1

 .ها حفظ کردند؛ شهید قبیله ی لحیان در روز رجیع  او را زنبور]تن[زیرا من پسر کسی هستم که گوشت 
 . است  او که بر زمین افتادهدایی مرا در حالی که مرده بود فرشتگان نیکوکار غسل دادند، خوش به حال
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، دختـرش   )الـسالم  یهعل (ینچون فاطمه دختر حس   «: کردی گوشزد م  یگرانداشت و به د    یم
در .  او رفـت یـدار  به د ینهکرد، همراه با سک   یجعبدالملک تزو  به هشام بن   از عبدهللا مُطرِف را   

 حسن بـن    یعنی عمویتفرزندان پسر   )! ع(ین دختر حس  یا:  وقت هشام به فاطمه گفت     ینا
. کـرد   یـان  را  ب   اوصـافی فاطمه  ! کنیف مطرف را وص   یعنی ما   عمویو فرزندان پسر    ) ع (علی

 سـخنت بـه مـا تحکـم و          ایـن تـو بـا     !  احـول  یا:  و گفـت   کـشید  او را    ردای سـکینه آنگاه  
تـو زن جـسور و      : هـشام گفـت   . نمایانـد به خدا تنها، روز طف، مـا را بـه تـو             . یکردینتوه

؛ 252-6/251 ی،بـالذر ( یمگـذار ی بـه تـو احتـرام مـ        یل دل ین و ما به هم    ی هست یسالمند
 ینه،سـک ). 20/356 ،...مختـصر منظـور،   ؛ ابـن  284-283،  النـساء تراجمعساکر،  ؛ ابن 50ی،آب

حـارث  آمد و چون خالد بن عبـدالملک بـن        ی و در حجاب به نماز م      یده جمعه، پوش  یروزها
 و چـون  یستادایرفت، مقابلش میاز منبر باال م) ق117تا 114 از سال  ینه مد یوال(حکم  بن
 را  یـزانش داد کن یدادنـد و خالـد دسـتور مـ        ی او را دشنام م    یزانشداد، کن ی را دشنام م   یعل

 زنـان  ین از بزرگتـر ین دختـر حـس    ینهسـک ... «). 16/143،  یاغـان ،  یالفرج اصـفهان  ابو( بزنند
پـس  . اش را گرفت به حضور هشام رفت و عبا و عمامهیش از زنان قر   یبا گروه .  است یشقر

خواهم و هـشام    ی نم ینها جز ا  یزیچ:  پاسخ داد  ی؟خواهی م یز ن یگری د یز چ یاآ: هشام گفت 
و چـون مـروان     1.کـرد  طلـب  یگـری آنها را گرفت، لبـاس د      ینه و چون سک   یدپوشیعمامه م 

عـساکر،  ابـن (» کـرد یمـ  او و پدرش و جدش را لعـن ینهکرد، سکیرا لعن م) ع (یجدش عل 
 ). 15/291 ی،؛ صفد263/ 5، ... یرس ؛ همو، 371/ 7 ی،؛ ذهب157 النساء، تراجم
 

  ینهوفات و مدفن سک
 که یمدانی میقینًا، اما یستمشخص ن یق، به طور دقینه سکی زندگانمدتسال تولد و 
خالفت از سال (عبدالملک ق و در خالفت هشام بن117االول سال یعدر پنجم رب

 از ینه مدیوال(حکم حارث بن عبدالملک بنیاعبدهللا  خالد بنیتو وال) ق125ـ105
 .، درگذشتینهدر مد) ق117ـ114سال 

 ینه، مدیحکم، والحارث بن بنعبدهللا وفات کرد، خالد بنینهچون سک«: اندآورده
. نگشت شب باز یاو تا ظهر . شد تا بر او نماز بخوانم و از شهر خارج یدمنتظر باش: گفت

 و اطراف یدند خرینار د30 عود به ی مقداررو، ینشود؛ از ا جسد فاسد یدندمردم ترس
 بن یفه؛ خل8/475سعد، ابن( خواند نصاح بر او نماز بنیهاش برافروختند و شبجنازه

                                                                                                                                        
 .را ندارد) لباس خالفت(ند که شایستگی پوشیدن این لباس خواسته، بدینوسیله به او اعالم ک سکینه می. 1
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؛ ابوالفرج 4/162 ی،؛ طبر417/ 2 ی،؛ بالذر214،  المعارفیبه،قت؛ ابن2/514، یاطخ
، 170-169عساکر، ؛ ابن91-89 ی،فرض؛ ابن113 ی،ربعزبر؛ ابن16/171، همان، یاصفهان
؛ 1/163 ی،؛ نوو5/195 یر،اث؛ ابن3/512، 59/ 2 ی، حمویاقوت؛ 4/646 ی،جوز؛ ابن301
 ،...یرس؛ همو، 7/371، ...یختار ی،؛ ذهب197 ی، طبرینالد؛ محب2/396 ن،خلکاابن
 ).15/291 ی،؛ صفد5/263

،  )ع(ین، بنت الحسینه کس جز سکیچ هی  بر جنازهیامبرپس از پ« :اند  گفتهینهمچن
 را نزد یکس. کرد، وفاتینهاو در زمان خالد بن عبدالملک بر مد. نخواندندبدون امام نماز 

: گفت.  بودید شدی در اول ظهر و گرماینبخواند و استادند تا بر جنازه او نماز خالد فر
ها نماز  که بر جنازهییپس جنازه را در جا.  و بر او نماز بخوانمیایم تا بید نکنیکار
 تا ید نکنیگفت کار.  فرستادیغامباز پ. خواندند، قرار داده به انتظار نشستند تا ظهر شدیم
 یش برای در پیتا نماز عشا را خواندند و پ. و آنها همچنان منتظر بودندعصر شد . یایمب
. یامد نماز عشا را هم خواندند و او نینکهتا ا. دادی فرستادند و به آنان اجازه نمی میغامپ

 و اطراف جنازه یه عود تهیمقدار. خواندند و رفتندمردم برخاستند و گروه گروه بر او نماز
 و ید فرستاد که بر او نماز بخوانیغامپس از نماز صبح، خالد پ. برافروختند تا صبح شد

، ی؛ ابوالفرج اصفهان419-2/417 ی،بالذر( بن نصاح بر او نماز خواند شبیهو . یددفنش کن
 ).1/652، االمالی، منتهی؛ قم91-90 ی،فرض، ابن172-16/171 ی،اغان

 یحارث، والعبدهللا بن خالد بنی از سوینه انداختن دفن سکیقومطمئناً علت به تع
 یهاها و دشنام لعنی چنانکه گذشت، ویرااست؛ زبا او بوده  ینهسک یها مخالفتینه،مد

بود دل گرفته  را که  بهیاینهخالد ک. کردیداد و او را لعن میخالد را متقابالً پاسخ م
اش نماز نخواند و به عمد  سنت معمول، بر جنازه کرد و در هنگام وفاتش طبقیتالف

 از او یلهوس ینشود و بد انداخت تا مگر جنازه فاسد یق را به تعوینشمراسم نماز و تدف
 . یردانتقام بگ

 یاقوت ؛169 ،النساءتراجمعساکر، ابن(اند  دانستهینهمورخان محل قبر او را در مد
 ).5/43؛ مبارک، 230-229؛ صبان، 1/150 ی،؛ مناو1/163 ی،؛ نوو2/595 ی،حمو

 
  بر اشعار شاعران ینهنقد سک

  دیدار این شاعران ۀهاي بسیاري دربارروایت. سکینه با شاعران مشهوري معاصر بود
  این اخبار، وي در مقام منتقدِ ادبي ظاهر ۀدر هم. استبا سکینه به ثبت رسیده 
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سنج که شعر شاعران را جسورانه و  هشناس و نکتزني ادیب و دانشمند و شعر. استشده
گرفتن به شاعران بزرگي چون جریر و فرزدق ابایي و از خرده کشید  به نقد ميپرده یب

و خردمند و  با انصاف یشتافتند تا به عنوان داور آنها، خود به دیدارش مي. نداشت
اض و رنجشي هیچ اعتر را بيیها و آراء و نظر یزآنان ن.  کندیبین میانشان داورنکته
 . کردند خود اعتراف مي های پذیرفتند و به ضعف مي

وَص، جریر، : اند عبارتند از شاعراني که به نوعي مورد انتقاد سکینه قرار گرفته اَحْ
زومجمیل بثینه، حارث بن جي، عُرْوة بنخالد مَخْ ب ، عرْ ه و نُصَیْ ر عَزَّ  . اُذَیْنَه، فرزدق، کُثَیِّ

 اشاره ویها به توسط   و نقد شعر آنسکینه شعرا با دیداره  که بهایی یتمضمون روا
هایي به چشم ها گاه اختالفدارد، غالباً شبیه به هم است اما در صورت و شکلِ نقلِ آن

 از یست، نینه سکنقادانۀ و ی ادبیهادیدگاه بیان مقاله ایناز آنجا که هدف . خورد یم
 مجال ذکر ین، در ا اوی اظهار نظرهایلفص اخبار و تین شده در ارو، اشعار وارد ینا

 :شود می بسنده یدارها دین ای چگونگیانگردد و تنها به بینم
. آمدند جریر، فرزدق، جمیل، کثیر و نصیب در منزل سکینه گردیت روایکبنابر 

کدامتان فرزدق است؟ : آمد و گفتداشت، بیرون  کاغذي در دست ۀکنیزکي که تک
؛ 165-162 یهقی،ب(اي؟  تو هماني که این ابیات را سروده:گفت. من: فرزدق گفت

 جریر، فرزدق، کثیر، جمیل و نصیب براي مهماني به یگر، دیتیبنا بر روا). 153 ی،مرزبان
 ورود داد و خود در جایگاهي نشست ۀها اجازپس از چند روز به آن. منزل سکینه رفتند

 و پس کنیزکي ادیب. دیدند ها او را نميشنید و آن دید و صدایشان را مي که آنها را مي
؛ 153-151 ؛145-144مرزبانی، ؛165-162یهقی،ب(» ...شناس نزدشان فرستاد سخن

؛ 646-4/644 ی،جوز؛ ابن164-161 عساکر،؛ ابن165-16/161 ،ی اغان،یابوالفرج اصفهان
 ). 294-15/293 ی،صفد؛ 7/373، ...یختار؛ همو، 5/263، ...یر سی،؛ ذهب82-2/79سراج، 
 -7/96 ی،بـالذر ( از فـرزدق  یـاتی  ابۀ دربـار ینه سک ینظرهااظهار بر   مبنی یز ن یهایروایت

 ی،؛ زمخـشر  5/364ربه،  عبد؛ ابن 141-140 ی،مرزبان( عزه   یر، کث )162-161 یهقی،؛ ب 97
و ) 413 ی،مرتـض ید؛ سـ  125؛ وشـاء،    1/488 ی،بکـر اصـفهان   ابو (ینه، عروة بن اذ   )1/697

 . در دست است) 7/271 ی،؛ آب227 ور،یفطیابابن (یعرج
 عدم ذکر یلخوانان در دست است که به دل ارتباط او با آوازه رۀ دربایز نهاییروایت

 ید شایان مینا  از. استها مردود آنیشتر بیان، راویگر دیۀ از ناحهایی ی گزارشینچن
 : یت بینهداد که سک خبر را مورد توجه قرارینابتوان 
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واتي یا اَرْضُ وَ رِمي اَمْ حَکِ اَکْ  1فَلَقَدْ ظَفِرْتِ بِسادَتي وَ حُماتي  یْ
 خواست که در آن لحني براي نوحه سرایي بسازد یرا براي ابن سُریج فرستاد و از و

و این لحن  موجب شد که مردم مکه و مدینه او را بر همه نوحه سرایان مکه و مدینه و 
 . طائف برتري دهند

سریج فرستاد تا یکي از غالمان خود به نام عبدالملک را نزد ابنسکینه : اند نیز گفته
دید تا اینکه عموي  سریج آموزش مياو همچنان در خدمت ابن. گري فراگیردنوحه

 بود و سریج بیمارزمان ابندر آن. کردوفات)  ق82د (حنفیه سکینه، ابوالقاسم محمد بن
 سرایي میکنم به من براي تو نوحه:  گفتعبدالملک به سکینه. کندگريقادر نبود نوحه

: دادکني؟ پاسختواني چنین آیا مي: گفت. کني سریج را فراموشگري ابن اي که نوحه گونه
 ). 263-1/263، یاغان، یابوالفرج اصفهان( »کرد و بسیار نیکو بودآري و نوحه را اجرا

غنّیگرخبر د ؛ 90-2/89 یبه،قتابن( و مَعبَد یض بزرگ آن دوران، غری درخواست دو مُ
 و یض غریگر دیت به روایا) 366-2/365،یاغان، یابوالفرج اصفهان؛ 33-6/32عبد ربه، ابن
 ینه در مورد آواز خواندنشان است که سکی داوری براینهاز سک) همانجاهمو،  (یجسرابن

ر ، خبیگرگزارش د. است نداده ی برتریگری را بر دیک یچ دانسته و هیهر دو را مساو
غنّآواز  سقف خانه یختنر و مرگ او بر اثر فروینه در منزل سکین معروف حُنَیخواندن مُ
 -1/355همو، ( بودند آوازش گرد آمده یدن شنی است که برایتی ازدحام جمعیل دلبه

 ی برایالء و عزّه میجسُر از ابنینهدست، دعوت سکین خبر از اینسرانجام واپس). 356
 ).47-17/44همو، (ش است خواندن در منزلآواز

 "یاغان " دو گزارش آخر تنها دری، دو مغنیان مسکینه یجز گزارش مربوط به داور
.  به آن ندارندیا  اشارههیچ، یاغان پس از یا یش از منابع پیک یچاست و هوارد شده 

 از قول ی، به طور مبسوط اخبار او را حتیگر دیها و نامینه نام سکیل ذیزعساکر نابن
 یان از راویق با شاعران را به چند طریدارهایشکرده و گزارش د واردیبوالفرج اصفهانا

  دریمعافر.  به غنا نداردی به پرداختن ویا اشارهیچ هیاست ولکرده مختلف نقل
 است  نقل کردهیناًعساکر را عاخبار ابن ۀ همیز ن" اخبار النساءیالحدائق الغناء ف"
 ۀعساکر دربار تمام اخبار ابن دمشقیختار مختصر در "منظورابن"). 155-142ص(

عساکر در کتاب  حافظ ابن«: نویسد ی میان صفحه خالصه کرده و در پایک را در ینهسک
تر از ذکر  کرده که من شأن او را واال  است ذکر  را که او با شعرا داشته حکایاتیخود 

                                                                                                                                        
 .ای چه بر سروران و حامیان من پیروز گشته! مردگان مرا گرامی دار! دریغا! ای زمین. 1
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 ). 10/258 (»دانم ی میاتی حکاینچن
و امام ) ع(ت امام سجاد از مخالفی از منابع سخنیک یچر ه دین،اافزون بر 

 را خالف یاگر آن دو بزرگوار عمل و. شود ی نمیده دینهبا  اقدامات سک) ع(باقرمحمد
ها   گزارشین اتوان ی مسان، ین بدداشتند؛ ی کرده و او را باز میادآوری دانستند، یشرع م

 دانست که  با اغراض یاغانقل شده در  نیها از اخبار و افسانهیگر دیرا مانند برخ
 .   مختلف ساخته شده است

 
 1یسندگان مورخان و نویدگاه از دینه سکیتشخص
 تحسین ستوده و گوناگونی های جمله را با سکینه و منش شخصیت نویسان، تاریخ
 حال از مردان یندر ع.  و پاکدامن بودیف عفی زنینهسک«: اندجمله آوردهاند، از   کرده

 یدارشکرد و شاعران به دیم نشست و برخاست یشپوشاند و با بزرگان قری نمیور
 ).16/143، یاغان، یالفرج اصفهانابو(»  بودینب نکته یرفتند و زنیم

» بروز« کلمه برگرفته از مصدر ینا. استبه کار رفته» برزه«ها کلمه  عبارتیندر ا
 متصف یار و عقل بسی که به خردمندشود ی گفته میبه مرد و زن» برزه«و » برز«است و 

 را از مردان یشاست، رو آشکار یباییش است که زی زنی واژه  به معنین ایزن. است
 کنند، ها صحبت که اگر با آنیست نیافکند و چون زنانی نمیرپوشاند و سر به زینم

وم حاضر  محترم و بزرگوار است که در مجلس قیندهند و او زنند و پاسخ ینگو سخن

                                                                                                                                        
اه واالی او در شعر و ادب عربـی اسـت تـا             جایگ شخصیت فرهنگی سکینه بنت الحسین،     یکی از ابعاد  . 1

 .سازد بخشد و نقادی اشعار بزرگانی چون فرزدق و دعبل را نصیب او می       آنجا که او را مقامی ممتاز می      
در رثـاي    دریـد از ابوحـاتم سجـستاني       ابوبکر بن ای از اشعار او که        ما در این مجال کوتاه تنها به نمونه       

 :کنیم ، بسنده میاست  هوایت کرد  ر)السالم علیه(پدرش امام حسین 
ــ  ذِلیــــــهِ فَهَــــــمٌّ قــــــاطِعٌ طَرَقَــــ  هْالتَعْ

ــدإ نَ غَــ ــسَیْ ــفِّاةَنَّ الْحُــ ــ طَّ ــفُهُ  الْ شُــ   یَرْ
 مُهِـــــ عبـــــادِ هللا کُلِّ شَـــــرِّبِکَـــــفِّ

ــأ  ــاجُکُ  ةَاَمَـ ــا احْتِجـ ــاتُوا مـ وءِ هـ ــسُّ ـ  مُ  الْ
ــــلُ حَــــلَّ بِکُــــمْ اِالّ بِمَــــنْ لَحِقَــــهْ وَیْ  اَلْ

حْتَ     دَمَــاًةِفِلي طُــولَ الْحَیــا یــا عَــینُ فَــاْ
ـــنِ رَسُـــوُلِ هللا فَ  ـــسَکِبي لکِــنْ عَلَـــي ابْ نْ  اْ

 

 فَعَیْنُـــــــهُ بِـــــــدُمُوعٍ ذُرَّفٍ غَدَقَـــــــهْ   
ــبُ الْمَنُــونِ فَمــا اِنْ   طِــئُ الْحَدَقَــهْ  رَیْ  یُخْ

ــسَقَه    قِ الْفَ ــرَّ شِ الْمُ ــیْ ــا وَ جَ ــسْلِ الْبَغای  نَ
ــفَقَ   ــدْ صَـ فِ قَـ ــسَّیْ ـ ــمُ بِالْ کُـ ــدَاً وَ جُلُّ  هْغَـ

مــــاحِ الْعِــــدا دَرَقَــــهْ     رْتُمُوهُ لِاَرْ  صَــــیَّ
ــــدً ــــکِ وُلْ ــــالً وَ ال رَفَقَــــهْ االتَبْ   وَ ال اَهْ

هِمَـــا الْعَلََقَـــهْ رَیْ  قَیْحـــاً وَ دَمْعـــاً وَ فـــي اِثْ
 .)168زجاجی ، (                               
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 یزن.  است و نظر و عفافش مورد اعتمادی و رایندگوی با او سخن میگرانشود و دیم
 یف حال عفین نپوشاند و با ای که مانند جوانان رویند را گویانسالزن م» برزه«: اندگفته

 ).1/374، ...لسان منظور، ابن (یدگوی م و سخنیندنشیو خردمند است و با مردمان م
 که از بهترین زنان قریش از جهت زهد و ی در حالیدمسکینه را د«: گوید  "جویریه"

 ی،فرض ابن(» کرد  هزار دینار صدقه و صله داد و بنده آزاد800عبادت بود و شنیدم که 
 در زیبایي و ادب و فصاحت منزلت واالیي داشت و منزل وي مجلس ادبا و ینهسک«). 91

 سیره و اخالق نیکو و کرم و بخشش بسیار هینسک«). 4/642 ی،جوزابن(» شعرا بود
 یتو،قنابن(» رفتند داشت و بسیار عاقل و خردمند بود و شاعران و فضال به منزلش مي

؛ 1/64 ی،حصر(» ترین آنها بود  و عاقلین زیباترین زنان زمان خود و بهترسکینه« ).41
 ی،بردیتغر؛ ابن169، ی؛ ابن طقطق7/371، ...یختار ی،؛ ذهب8/212؛ 5/266 یر،کثابن
او از «). 1/251 یافعی،؛ 15/291 ی،؛ صفد2/394خلکان، ؛ ابن154عماد، ؛ ابن1/276

او سرور زنان « ). 72طولون، ؛ ابن1/163 ی،نوو(» جمله زنان بزرگ و اهل خرد و کرم بود
ترین  فصیح: و عقیله قریش بود و عقل تام و نظر و رأي درست و استوار داشت و گویند

 از یاریترین آنان به زبان عرب و علم و شعر و فضل و ادب بود و اخبار بس ان و آگاهمردم
 ).3/48 ؛ مدرس،1/652 االمال،ی منتهی،قم(» است یدهاو رس
 خود و حال و هوایي که یژۀآن است که سکینه به خاطر شخصیت و بر"1واده"

 و نیز به داشت، وامیرهمچون یک شاهزاده داشت و تحقیرهایي که نسبت به قدرتمندان 
ترین افراد  او حتي قادر بود سرسخت. دلیل ارتباط با روشنفکران زمان خود، مشهور شد

  اخالقیات او برجسته بود و در ۀهم.  خود بنشاندیرا وادار به سکوت کند و یا سر جا
 شود او نمودار مي یژۀهمین تفاخرهایش نسبت به امویان و عایشه، پرهیزگاري و

)P, 268, 282.( 
پرداز در مورد   دروغیان راوی از برخی اخبار ساختگی ضمن رد برخ"الغطاءکاشف"
 آنان در یان و قضاوت مینه سکیهمانی مربوط به اجتماع شاعران در میاتروا ینه،سک

 شرفش قرار داده، یسته را حفظ کرده و او را در مقام شایله عقینپس پرده که کرامت ا
 ی او زن"یابوالفرج اصفهان" به گفته یرا؛ زقول دانسته استتماد و مقبول و معمورد اع

کرد و شاعران گردش جمع  ی مینی هم نشیش بود که با بزرگان قریفپاکدامن و عف
  .)165ص( سنج  بود   نکتهیشدند و زن یم

                                                                                                                                        
1. vadet 
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 یریگیجهنت
 :کرد که استنباطینتوان چن یم، )ع (ین  بنت الحسینه اخبار مرتبط با سکیلدر تحل
 مسائل مختلف یان و آگاه به مسائل روز بود و در جریشمند خردورز، اندی، زن او.1

 یانگر مختلف، بیطها و رفتار او در شرا واکنش.  زمان خود قرار داشتیاسی و سیاجتماع
 یستگی حاکمان زمان و شایتیکفاینسبت به ب از اوضاع زمان و انتقاد  یآگاه
 به گوش یقین با افراد که به یشهار مفاخره دیاو حت. در امر حکومت است) ع(یتب اهل

 و نام خاندانش را یادکرد و ی گوشزد میم نکته را به طور مستقین اید،رسی میگراند
 در برابر ی خود حتیف و نسب شریگاهاو هرگز از حقوق حقه و جا. شدیمتذکر م

 و حق ژهی ویت و موقعیگاه گوناگون جایهایتکرد و در موقعی نمیپوش همسرانش چشم
 .شدی میادآوررا ) ع (یت اهل بیت شده و مظلومیمالپا

 یا یاعتتائ یب از هرگونه ی شاعران با او در منزلش خالیدار و دیمجالس ادب. 2
کرد و از پس  می با شاعران گفتگو نیماً مستقیاو حت. است  بوده یمخالفت با احکام شرع

 ییگو. کردید، نظراتش را ابالغ م که خود آموزش داده بویزی با فرستادن کنیاپرده 
رو، گاه  ین بودند؛ از ا شعر آگاهیق او در شناخت دقایی به نظرات و توانایشاعران به درست

 .کردندینم و نظرش اعتراض یشتافتند و به رأی به حضورش می داوریبرا
 تیاس، او را در ارتباط با جامعه و فرهنگ و سینه مربوط به سکیهایتغالب روا. 3

تواند در ی مینه اخبار زنان معاصر سکیسه و مقای بررسینبنابرا. کشد ی میربه تصو
 ی نامساعد زمان و  فشارهایط شرایاگو.  و راهگشا باشدید او مفیت شخصیشترشناخت ب

 بر یان که خصوصاً پس از واقعه کربال و در دوران حکومت اموینی و سنگیدشد
داشت که ی آگاه، حساس و مسئول وامیبه عنوان زن را ینهشد، سکیموارد ) ع(یتب اهل
 .یردگیشپ در ی خاصی و مقام و شرف خود و خاندانش روشهایگاه اعالم جایبرا

 است که  نکته قابل توجهین زمانش، ایاندر مورد اخبار مربوط به ارتباط او و مغن. 4
 ی برا"یضغر"د و   فرستا"یجابن سر" نزد یی نوحه سرایری فراگی غالمش را براینه،سک

 ینه زمین در ایگراخبار د.  به منزلش رفت"یهمحمد بن حنف" در وفات یینوحه سرا
ماند تا ی میان راوی و ساختگیهپا یکننده و ب سرگرمیهاها و افسانه  به قصهیشترب

 و نسبت دادن ی اخبارین در ساختن چنیان راوی و البته جسارت برخیخی تاریتیواقع
 ی بانوین که با شأن ای و اخباریست تازه و دور از انتظار نیامر) ع (یتب آن به اهل

 . استی ندارد، حتماً مردود و ساختگیبزرگ همخوان
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، به کوشش علي شیري، بیروت، دارالفکـر،     تاریخ مدینه دمشق  عساکر، علي بن حسن،     ابن]. 17[

 .م1996



 1391پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجمچهل و ، سال تاریخ تمدن اسالمی     66
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