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چکیده

حبیببب بببن م بباهر در شببمار اصببحاک پیببامبر ا کببرم
امام حسن و امام حسین

 ،امببام علببی،

بود .بعد از ببه حوومبت رسبیدن یزیبد

(حببک ،)1۶-10 .حبیببب بببه همببراد دیگببر رهبببران شببیعی کوفببه از

امببام حسببین

دعببوت کردنببد تببا بببه کوفببه بیایببد .وی جببزو اولببین

افببرادی بببود کببه بببا مسببلم بببن عقیببل بیعببت کببرد و دیگببران را نیببز بببه

بیعت با مسلم فراخوانبد .وقتبی امبام

ببه کبربال رسبید ،حبیبب ببه

سبب اقدامات ابن زیاد ،حاکم کوفه ،مخفی شد و شببانه خبود را از

کوفببه بببه کببربال رسبباند .حبیببب بببن م بباهر در دهببم محببرم سببال 16

هجری در واقعه عاشورا به شهادت رسید.

کلیدواژهها :امام حسین  ،حبیب بن م باهر ،بنبیاسبد ،عاشبورا،


کربال.

 .1فارغ التحصیل سط

چهار حوزه علمیه قم ،پژوهشگر و نو یسندهalifarsimadan98@gmail.com .
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مقدمه
یکی از زیباییهای حادثه عاشورا ،وجود یاران و اصحا

وفادار امام حسئین

اسئت

ک ئئه ایشئئان را در رس ئئیدن ب ئئه اهئئئداف نهضئئت حس ئئینی و پیئئامرس ئئانی رس ئئالت عاش ئئورا بئئئه
جهانیان یاری نمودند .امام

در توصیف یاران خویش فرمودند« :همانئا مئن یئارانی را بهتئر

از شئئما و خانئئدانی را بهتئئر و نیکئوتر از خانئئدانم نمئئیشناسئئم ،خداونئئد از ناحیئه مئئن بئئه همئئه
شما پاداش نیک عنایت فرماید» (ر.ک .ابو مخنئف کئوفی91/ 2 :1417 ،؛ مفیئد/2 :1413 ،
91؛ طبرسی .)455 /1 :1417 ،حبی
از تربیت یافتگان مکت

امام علی

بن مظاهر از جملئه یئاران تأثیرگئذار در حادثئه کئربال و
بود که امام حسین

را در عاشورا یار ی رساند.

ایئئن نوشئئتار درصئئدد پاسئئئخگویی بئئه سئئؤاالت زیئئر اسئئت :آیئئا حبیئئ
بودهاست؟ چرا حضرت مسئلم تنهئا مانئد؟ حبیئ

پیامبر

کئئربال رسئئاند؟ حبیئ

ج ئ و اصئئحا

بئن مظئاهر چگونئه خئود را بئه

بئئن مظئئاهر چئئه ویژگئئیهئئا و خصوصئئیاتی دارد؟ ایئئن جسئئتار بئئه روش

کتابخانهای به بررسی ویژگیهای شخصیتی حبی

بن مظاهر میپردازد.

زندگینامه حبیب
حبیئ

فرزنئئد مظئئاهر بئئن رئئا

بئئن شئتر اسئئت .کنیئهاش ،ابوالقاسئئم و سئئا کن کوفئئه بئئود

(نئئاظم زاده )354 :1392 ،سئئال تولئئد وی در اسئئناد تئئاریخی ذکئئر نشئئدهاسئئت .ا گئئر شئئهادت
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041

8

حبی

را در سن  75سالگی بدانیم (ر.ک .امئین554 /4 :1483 ،؛ مسئعودی23 :1385 ،؛

ناظم زاده ،)355 :1392 ،ایشان چهارده سال پیش از هجرت در خاندان ب رگ بنیاسئد در
یمئئن متولئئد شئئد و سئئال نهئئم هجئئری بئئه همئئراه خئئانواده بئئه مدینئئه آمئئده اسئئت (مسئئعودی،
 .)23 :1385ابن حجئر عسئقالنی ( )142 /2 :1415در کتئا

خئود نئام او را «حتیئت» ثبئت

ذکئر کئردهانئد .مورخئان و نویسئندگان

کرده است؛ در حالی که همگئان نئام ایشئان را حبیئ
نام پدر ایشان را اسئامی مختلفئی نظیئر « ُمظ ّهئر» (ر.ک .ابئن حجئر عسئقالنی142/2 :1415 ،؛
ّ
حلئئی99 :1383 ،؛ طبرسئئی 1398 ،الئئف237 :؛ خئئویی ،بئئیتئئا281 /5 :؛ مازنئئدرانی:1416 ،
« ،)328 /28مش ئئکور» (ر.ک .خ ئئویی ،ب ئئیت ئئا281 /5 :؛ تفرش ئئی )399 /1 :1418 ،و « ّ
مطهئئئر»
(ر.ک .بالذرى162 /11 :1417 ،؛ ابن طاووس )91 :1388 ،ثبت کردهاند .حبی

از اشئراف و

چهرههای سرشناس ،مورد اعتماد و احترام اهالی کوفه و از قبیلئه بنئیاسئد بئود (آقئاتهرانی،
 .)163 :1385همئئان قبیلئئهای کئئه افتخئئار تجهیئئز و تئدفین شئئهدای کئئربال نصیبشئئان شئئد.
حبی

سرانجام در سال  61هجری به همراه امام حسین

در کربال به شهادت رسید.

زمانه حبیب بن مظاهر
زندگی پرخیر و برکت حبی
-1همراهیباپیامبرخدا

آیا حبیئ

بن مظاهر به چند بخش تقسیم میشود:


بئن مظئاهر جئ و اصئحا

پیئامبر

بئود؟ بئا بررسئی صئورت گرفتئه در منئابع

تاریخی و اسناد علمی روشن گردید ،این موضوع مورد اختالف است .به گئزارش ابئن حجئر
بن مظاهر جئ و اصئحا

عسقالنی ( ،)142 /2 :1415حبی

پیئامبر ا کئرم

را درک کرده است .وی مدت محدودی از جئوانیاش را در زمئان پیئامبر ا کئرم
حتئئی در نقلئئی آمئئده اسئئت« :او بئئه خئئدمت پیئئامبر ا کئئرم

بئوده و ایشئان
گذرانیئد.

مشئئرف شئئده و از آن حضئئرت

احادیث شنیده است» (ر.ک .واعظ کاشفی .)384 :1358 ،یکئی دیگئر از نویسئندگان او را
ج و «اکابر تابعین» ذکر نمئوده (ر.ک .شوشئتری )477 /2 :1392 ،امئا علمئای رجئال او را در
زمره اصحا
کتئئا

امام علی

 ،امئام حسئن و امئام حسئین

بئه شئمار آوردهانئد .چنانهئه در

اعیئئان الشئئیعه آمئئده اسئئت« :شئئیخ طوسئئی ،ابئئئن اثیئئر و ابئئن عبئئدالبر ایشئئان را جئئ و

امین.)554 /4 :1483 ،
-2پیرویازامامعلی

حبی



بن مظاهر در دوران امام علئی

گزارش عالمان رجال ،حبی

ج و اصحا

در کوفئه سئکنا داشئت و همئراه ایشئان بئود .بئه
ّ
امام علی (ر.ک .حلئی99 :1383 ،؛ برقئی،

4 :1383؛ تفرشی399 / :1418 ،؛ خویی ،بیتا )281 / :و یکی از یئاران مقئر
ایشان بوده تا جئایی کئه امئام

و از نزدیکئان

او را در شئرطة خمئیس 1گمئارده بئود (ابئن طئاووس:1388 ،

 .1گروهی از یاران همیشه مسل امام علی

که با آمادگی کامل در همه جئا بئه امئام

در امئور حکئومتی یئار ی


شخصیتشناسی حبیب بن مظاهر

اصئئحا

پیئئامبر

بیئئان نکئئردهانئئد و سئئخنی در بئئاره صئئحابی بئئودن او نگفتئئهانئئد» (ر.ک.

9

91؛ خویی ،بیتا .)281 / :وی در تمام جنگها در رکا
از نزدیکئئان امئئام

امئام علئی

شمشئیر زده اسئت و

بئئه شئئمار مئئیرفئئت (ابئئن طئئاووس91 :1388 ،؛ آقئئاتهرانی.)163 :1385 ،

الزم به ذکر است ،تشکیل گروه شرطة خمیس ،مربوط به جنگها بوده چئرا کئه آن حضئرت

در اواخر عمر مبارکشان ،مظلوم و تنها بودند.

بنئئابر نقئئل کشئئی ( ،)78 :1489عئئالم ب ئ رگ رجئئالی ،حبی ئ

رشئیدهجری از تربیئت یافتگئان مکتئ

ب رگواران به خدا و اهل بیت
-3اطاعتازامامحسن

امئام علئئی

را نقل کرده است.

بئئن مظئئاهر و میئئمم تمئئار و

بئوده کئه مئاجرا و داسئتان تقئر

ایئئن



بنئئابر گئئزارش علمئئای رجئئال ،حبیئ

بئئن مظئئاهر از اصئئحا

و یئئاران امئئام حسئئن

ب ئئودهاس ئئت (ر.ک .تفرش ئئی399 / :1418 ،؛ خ ئئویی ،ب ئئیت ئئا )281 / :ام ئئا در کتئ ئ

نیئئز

و اسئئئناد

تئاریخی هئیچ گزارشئی از فعالیئت حبیئ بئن مظئاهر در ایئن دوره ثبئت نشئدهاسئت .شئئاید
علت آن را در سیاستی که امام حسن در پیش گرفئت ،بایئد ُجسئت .امئام ؛ «از جئان

خئئود ب ئیم داشئئت ز ی ئرا گروهئئی از راسئئاء و ی ئاران او در نهئئان بئئا معاو ی ئه مکاتبئئه ک ئرده و از وى
اطاعئئت کئئرده بودنئئد» .ایئئن جماعئئت بئئئه معاو یئئه وعئئده داده بودنئئئد کئئه امئئام حسئئن

را

دسئئتگیر ک ئرده و بئئه او تسئئلیم کننئئد و در می ئان لش ئکر آن حضئئرت گئئروه انئئدکی از پی ئروان و
خواص او حاضر به مقاومت و پایدارى بودند اینئان نیئز در برابئر لشئکر یان معاو یئه اسئتقامت

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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نمیکردنئد ،لئذا معاو یئه بئراى آن حضئرت نوشئت و پیشئنهاد صئل کئرد .امئام
صل را پذیرفت و در ضمن قرارداد صل مقرر شئد کئه معاو یئه سئ
شئیعیان آن جنئئا

علئی

پیشئنهاد

را تئرک کنئد و

را آزار نرسئئاند و حقئئو تضئییع شئئده را بئئه اهلئئش برگردانئئد ،معاو یئه ایئن

پیش ئئئنهادها را پ ئئئذیرفت» (طبرس ئئئی1398 ،

 .)298 :همهن ئئئین امئ ئئام

بع ئئئد از ص ئئئل

فرمودند« :اگر من با معاو یه مصالحه نمیکردم ،احدى از شیعیان ما بر روى زمئین نبئود مگئر

اینکه کشته میشد» (مجلسی .)4 :1362 ،امئا پئس از اینکئه صئل نامئه تمئام شئد ،معاو یئه
ُ ُ ُ َ
ُ
م ئیرسئئاندند .ش ئیخ مفی ئد ( )2 :1413در مئئورد تعئئداد آنهئئا م ئیگو ی ئد« :کئئانوا شئ َئرطة الخم ئیس سئ ّئتة آالف ر ُجئئل
َ
نصاره»؛ و تعداد ایشان را  6888نفر ذکر میکند .طبری ( )158 /5 :1387نیز تعداد آنها را  48هزار نفر بیان کرده
است.

براى مردم خطبه خواند و گفئت مئن بئه هئیچ یئک از ایئن شئروط عمئل نخئواهم کئرد و آنهئا را

ز یرپا میگذارم (طبرسی1398 ،

بئا توجئئه بئئه ایئن سیاسئئت امئئام

!)298 :

 ،حبیئ

بئن مظئئاهر نیئئز ماننئد یئاران باوفئئای امئئام

سیاسئئت سئئکوت را پئئیش گرفئئت و شئئاهد مظلومیئئت امئئام حسئئن
امام

بئئود ز یئئرا بئئدون اذن

اجازه انجام کاری نداشئت و ایئن دوره سئخت بئا شئهادت امئام

کئئه نتیجئئه تلئئخ آن؛ تیربئئاران پیکئئر مطهئئر امئئام
حسین

و یاران و اصحا

حسین

فرمودند:

بئئود کئئه حبی ئ

،

بئه پایئان رسئید

بئئن مظئئاهر همهئئون امئئام

دیگئر نظئارهگئر آن واقعئه سئخت و بئیاحترامئیهئا بودنئد .امئام

َ
َ َ ُ
َ َ
ََ ْ َ
اهَّلل َل ْو ََل َع ْه ُد ْ َ
الد َم ِاء َو أ ْن َل أ َه ِر ی َق ِف أ ْم ِر ِه ِ ِْم َج َمة َد ٍم ل َع ِل ْم ُ ُْت
اْل َس ِن ِإل ِ َِبق ِن ِ
« َو ِ
َ
ْ
ْ
َ َ َ ُُ
ُ
دُت ْال َع ْه َدد َ ْی َن َندا َو َ ْید َن ُک ْم َو أ ْ َط ْل ُ ْ
اهَّلل ِم ْن ُک ْم َمأ َخ َذ َها َو َق ْدد ََ َق ْْ ُ ُ
دُت َمدا
ک ْیف تأخذ ُس ُیوف ِ
َ ُ َْ ُ
ْ
اش َت َر ْط َنا َعل ْیک ْم ِِل َف ِس َنا» (مفید)41 /2 :4141 ،؛
سئئوگند بئئه خئئدا ا گئئر بئئرادرم بئئا مئئن پیمئئان نبسئئته بئئود کئه در پئئاى جنئئازه او بئئه انئئدازه

شیشه حجامت خون ر یخته نشود ،میدیدید چگونه شمشیرهاى الهی از نیئامهئا
بیرون میآمدند و دمار از روزگار شما برمیآوردند.

-4دررکابامامحسین

حبیئ



بئئن مظئئاهر در زمئئان جئئوانی کئئه حئئدود  25سئئال داشئئت ،بئئا امئئام حسئئین

کئئه

99 :1383؛ برقئی4 :1383 ،؛ تفرشئئی399 :1418 ،؛ خئئویی ،بئئیتئا )281 /5 :کئئه همئئراه امئئام
حسین
حبی

در دهئم محئرم سئال  61هجئری قمئری بئه شئهادت رسئید .فعالیئتهئای ارزشئی

بن مظاهر در این دوره به نهایت خود رسید که شامل چند بخش میباشد:

الف) دعوت از امام

معاو یئئئه در سئئئال  68در دمشئئئق درگذشئئئت (ابئئئن خلئئئدون23 /3 :1488 ،؛ طبئئئری،
323 /5 :1387؛ ابن الطقطقی115 :1418 ،؛ ابن کثیئر دمشئقی .)116 /8 :1487 :هنگئامی
که ی ید به حکومت رسید ،ب رگان و رهبران شئیعه کوفئه از جملئه حبیئ

بئن مظئاهر از امئام

شخصیتشناسی حبیب بن مظاهر

حئئدود  18سئئال سئئن داشئئت؛ آشئئنا شئئد و در برابئئر ایشئئان فئئروتن و متواضئئع بودنئئد (مسئئعودی،
ّ
 .)23 :1385مورخان و نویسندگان حبی را از اصئحا امئام برشئمردند (ر.ک .حلئی،

00

حسین

دعوت کردند تا به کوفه بیایند .نقل شده جلسهای در منئزل سئلیمان بئن ُصئرد،

در شئئهر کوفئئه برگئئزار شئئد .سئئلیمان ،شخص ئیتهئئایی از اهئئل کوفئئه را دعئئوت ک ئرد .وى در
سخنرانی خود براى آنان چنین گفت:

ً
َ
« َإن معاو یة قد هلک و َإن حسینا قدد قق َدضع عدل القدوم یعتد ،،وقدد خدرل إل مکدة،
وأنُت شیعت ،وشیعة أ ی ،،فإن کندُت قعلود ن َأَکدم ناصدروه وااهددوا ع َ
ددوه ،فدأعلووه،

و إن خفُت الفشل والوهن فال َ
قغر وا الرجل ف نفس»،؛

بئا ی یئد بیعئت ننمئوده و از مدینئه بئه

معاو یه به هال کت رسیده است و حسئین
ّ
مک ئه حرک ئت ک ئرده اسئئت .ا گئئر در خودتئئان تئئوان ی ئارى و نصئئرت او را مئئیبینی ئد و
ً
حقیقتا او را کمک خواهید کرد و میتوانید با دشئمن او جهئاد کنیئد ،پئس بئراى او
نامهاى بنو یسید و اگر نمیتوانید و گمان میکنید از عهده ایئن کئار برنمئیآییئد ،او
را دعوت نکنید.

سلیمان با تمام شخص ّیتها اتمام ّ
حجت کرد که اگر تئوان جهئاد و جنئگ بئا دشئمنان

س ّیدالشئئهدا

را دار یئد ،نامئئه بنو یسئید و او را دعئئوت کنیئد و در غیئر ایئن صئئورت اقئئدامی

نکنیئد .آنئئان در جئئوا

گفتنئئد« :مئئا او را دعئئوت مئئیکنئیم ،بئئا دشئئمن او مئئیجنگئیم و جئئان

خود را در راه او تقدیم میکنیم» .در همان مجلس نامهاى بدین مضمون نوشتند:

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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َ
«للحسنی ن عل علهیوا السالم من سلیوان ن صرد واملسد َیب دن َج دة وافاعدة دن
َ
َ
َ
َ
شداد وح یب ن مظاهرٌ : ...
سالم علیک ،فإَا حنود إلیک اهَّلل الذی َل إل ،إَلهوَ .أما
َ
َ
ُ
لعل اهَّلل أن جیوعنا بک عدل اْلدقَ .
والنعودان دن
بعد ... ،إَ ،لیس علینا إمام ،فأق ل
ُ
بشدیر ف قصددر اامددااس ،لسددنا ج َِمد ُ معدد ،ف مجعددة وَل جددرل معدد ،إل عیدد ،ولددو قددد بلغنددا
َ
َ ُ
َ
حّت َلحق ،بالشام إن شاء اهَّلل»؛
أَک أق لت إلینا أخرجناه
نامهاى براى حسین بئن علئی از جانئ سئلیمان بئن صئرد ،مسئ ّی بئن نجبئه،
ّ
رفاعة بن شداد و حبی بن مظاهر ...درود بر تو باد کئه مئا حمئد خئدایی مئیکنئیم

که جز او خدایی نیست .امئا بعئد ... :اینئک مئا را امئام نیسئت ،بیئا .شئاید خئدا بئه
وسیله شما ما را بر حق همدل کند .نعمان بن بشیر در قصر حکومئت اسئت مئا بئه
نمئاز جمعئئه او نمئئیرو یئم و بئئه نمئئاز عیئدش حاضئر نمئئیشئئو یم و ا گئر خبئئر یئابیم کئه

سوى ما روان شدهاى بیئرونش مئیکنئیم و بئه شئامش مئیفرسئتیم انشئاءاهلل (ر.ک.

طبری.)352 /5 :1387 ،

این دعوت به این نامه خالصه نشد و پس از دو یا سه روز ،نامه دیگری بئه وسئیله افئراد و

گروههای دیگر برای آن حضرت فرستاده شد (میالنی.)173 :1389 ،
ب) بیعت با مسلم بن عقیل

وقتی نامه کوفیان به امئام حسئین

رسئید .امئام

در پاسئخ بئه نامئه شئیعیان ،سئفیر

خود ،مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد (ابن ثیر )21 /4 :1385 ،و فرمودند:

َ
ٌ َ ُ َ
َ َ
َ ََ َ
َ
َ
اعدٌ ِإلد ْیک ْم أ ِخدی َو ا ْ َدن َع َِمدی َو ِثق ِدّت ِمد ْدن أ ْه ِدل َ ْید ِّت ف ِدإ ْن ک َت َدب ِإ َل أَ ُد ،قد ِدد
«ِ ...إ ِن َ ِ
ْ
ُ ُ
ُ
ْ َ ُ َ
َ
َْ ْ
َ ْ
َ
اْل َجددا َو الفْد ِدل ِمد ْدنک ْم َعددل ِملد ِدل َمددا قد ِدد َم ْت ِ د ِدُ ،أ ُسددلک ْم َو
ْاجت َمد َ َأأ ُی َملد ِ ک ْم َو ذ ِوی ِ
َ ْ
َ ُ
ُ ُ َْ
ق َرأ ُت ِف ک ُت ِ ک ْم أق َد ُم َعل ْیک ْم »...
من پسرعمو و برادر مورد اطمینان خودم را که از اهل بیت من است ،بئه نئام مسئلم
بن عقیل به سوى شما میفرستم تا اوضاع شما را بئراى مئن گئزارش کنئد .پئس ا گئر
نماینده من اجتمئاع شئما را ببینئد و بئراى مئن گئزارش کنئد ،آن وقئت مئن بئه سئوى
شما حرکت میکنم (ر.ک .طبری353 /5 :1387 ،؛ مفید.)39 /2 :1413 ،

مسئئلم در ورود بئئه کوفئئه ،بئئه خانئئه مختئئار رفئئت (ابئئن ثیئر )22 /4 :1385 ،و شئئیعیان بئئه

دیدار مسلم میآمدند و با ایشان بیعت میکردند .حبی
هدف عمده را دنبال نمود:

بیعئت بئا مسئلم بئن عقیئل بئود و از اولئین افئراد بئود کئه بئا

حضور در خانه مختار با مسلم بیعئت کئرد .بنئا بئر گئزارش مورخئان ،عبئداهلل حنفئی ،عئابس
شئئا کرى و حبی ئ

بئئن مظئئاهر از اولئئین افئئراد کئئوفی بودنئئد کئئه بئئا مسئئلم بیعئئت کردنئئد (ر.ک.

طبئئری355 /5 :1387 ،؛ ابئئن اعئئمم ک ئوفی .)34/5 :1411 ،ابتئئدا عئئابس بئئن ابئئی شئئبی
برخاسئئت و بعئئئد از حمئئئد خئئدا گفئئت« :مئئئن تئئو را از کئئار افئئراد و دیگئئران خبئئر نمئئیدهئئئم و
نمئئیدانئئم در دل چئئه دارنئئد و از جانئ

آنهئئا وعئئده فریبنئئده نمئئیدهئئم ،بئئه خئئدا از چیئزى کئه

در بئئاره آن تصئئمیم گرفتئئهام سئئخن مئئیک ئنم .وقتئئی دعئئوت کنی ئد مئئیپئئذیرم .همئئراه شئئما بئئا
دشمنتان میجنگم و با شمشیرم از شما دفاع میکنم تا بئه پیشئگاه خئدا بئروم و از ایئن کئار
جز ثوا

خدا چیزى نمیخواهم» .بنا بر نقل طبری ()355 /5 :1387؛ بعئد از کئالم ایشئان

شخصیتشناسی حبیب بن مظاهر

 .1بیعت :اولین هئدف حبیئ

بن مظاهر با پیوستن به مسئلم دو

01

حبی

برخاست و فرمود:
«امحک اهَّلل! قد قْیت ما ف نفسدک ،دواج مدن قولدک ،مث قدا ::و اندا و اهَّلل الدذ َل
ال ،اَل هو عل مثل ما هذا علی»،؛

خئئدایت رحمئئت کنئئد ،آنهئئه را در خئئاطر داشئئتی بئئا گفتئئار مختصئئر بی ئان ک ئردى.

سئسس گفئئت :بئئه خئئدایی کئه جئئز او خئدایی نیسئئت ،مئئن نیئز روشئئی ماننئئد روش او
(عابس) دارم.

همئئین کئئالم در نقئئل دیگئئری چنئئین آمئئده اسئئت« :ثئئم قئئام حبی ئ

الفقعسی قال :و نا و اهلل الذی ال إله إال هو علی ما نئت علیئه؛ حبیئ

بئئن مظئئاهر ا سئئدی
ّ
سئدى بئر
بئن مظئاهر

پئئاى جسئئت و گفئئت :و اهلل ک ئه مئئن در دوسئئتی و اطاعئئت شئئما همهنئئان باشئئم ک ئه عبئئاس

گفت و تقریر کرد» (ر.ک .ابن اعمم کوفی.)34/5 :1411 ،
 .2دعوت به بیعت :حبی

بن مظاهر تمام سعی و تئالش خئود را بکئار بسئت تئا دیگئران

را نیئئز بئئه بیعئئت بئئا مسئئلم بئئن عقیئئل کئئه بیعئئت بئئا امئئام حسئئین

اسئئت ،تشئئویق و ترغیئ

نماید .چنان که نقئل شئده وقتئی در منئزل مختئار در حضئور مسئلم ،عئابس و حبیئ
کردند و کلمات حماسی گفتند ،نتیجه آن چنین شد:
«و ق ایعت الشیعة عل کالم هذین الرجلنی؛

پس ،آنگاه فو فو از شیعه امیرالمؤمنین علی

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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بیعئت

میآمدنئد و همئین نئوع سئخن

میگفتند» (ابن اعمم کوفی.)34/5 :1411 ،

همهنئین نقئئل شئئده« ،پئئس از آن مجلئس ،حبیئ
شیعه کوفه ،برای امام حسئین

بئئا مسئئلم بئن عوسئئجه و دیگئئر ب رگئئان

بیعئت مئیگرفتنئد (نئاظم زاده )368 :1392 ،کئه بئا تئالش

آنهئئا بیعئئتکننئئدگان بئئرای امئئام حسئئین

بئئه بیشئئتر از هجئئده هئئزار نفئئر رسئئید (مسئئعودی،

 .)38 :1385امئئا بعئئد از مئئدتی بئئا ورود ابئئن ز ی ئاد بئئه کوفئئه ،مسئئلم تنهئئا مانئئد و حبی ئ

دیگئئر

قدرت هیچ فعالیتی نداشت و به ناچار در میان قبائل خود مخفی شئدند و منتظئر فرصئت
ماندند (ر.ک .ناظم زاده .)361 :1392 ،عبیداهلل در نخستین خطبهاش در مسجد بئه مئردم
گفت« :ی ید سرپرستی شهر شما را به من سئسرده و بئه مئن دسئتور داده بئا مظلومئان ُمنصئف
باشئئم و بئئه محرومئئان بخشئئش کئنم و بئئا کسئئانی کئه اطاعئئت و حئئرف شئئنوى دارنئئد هماننئئد

پئئئدرى نیکوکئ ئار و مهربئئئان باشئئئمّ .امئئئا کس ئئانی کئ ئه مخالف ئئت م ئئیکنن ئئد و عه ئئد و پیم ئئان را
میشکنند ،با تاز یانئه و شمشئیر جوابشئان را خئواهم داد» (ر.ک .طبئری.)359 /5 :1387 ،
«اب ئئئن ز یئ ئئاد در نخس ئئئتین اق ئئئدام خ ئئئود ،م ئئئردم را تهدی ئئئد ک ئئئرد و دس ئئئتور داد تم ئئئام قبای ئئئل،
شخصیتها و اشراف کوفه تک تک شناسئایی شئوند و بئه مئرور آنئان را بئه حضئور طلبیئد و
پس از شناسایی و معرفی ،از آنان تعهد گرفت تا از او اطاعت کنند .همهنین ابئن ز یئاد ،بئا
شایعه پراکنی ،عزل و نص سران قبایل ،ارسال جاسوس ،نظارت شئدید ،قتئل و کشئتار و
زندانی کردن شیعیان برنامههای خود را پیش ُبرد» (ر.ک .میالنی.)283-192 :1389 ،
ج) ورد به کربال :با اقدامات ابن زیاد در کوفه ،یاران و اصحا

مسئلم را گرفتنئد و مسئلم

تنها ماند و بقیه پا به فرار گذاشتند .دو قبیله مسلم بن عوسجه و بنیاسد ،حبی

و مسلم

را پنهان ساختند تا از گزند عبیداهلل بن ز یئاد مصئون بماننئد (ر.ک .زنگنئه و همکئار:1389 ،
) 99؛ چرا که عبیداهلل بن زیاد ،ایشان و برخی دیگر را تحئت تعقیئ
 .)288 :1389هنگامی که خیمه امام حسین
بالفاصئئله حبی ئ

قئرار داده بئود (میالنئی،

در کربال برپاشد و خبر آن بئه کوفئه رسئید،

بئئن مظئئاهر و مسئئلم بئئن عوسئئجه کئئه همهنئئان در خفئئا بودنئئد؛ شئئبانه و

مخفیانه از کوفه حرکت کردند ،ش ها حرکت میکردند و روزها مخفی میشدند تئا اینکئه
روز هفتم یا هشتم (و بنا بر نقلی روز ششم و یا هفئتم ،ر.ک .میالنئی )191 :1389 ،وارد کئربال
شدند و خود را به کربال رساندند (ر.ک .ناظم زاده.)361 :1392 ،

در این بخش به ابعاد شخصیتی حبی

بن مظاهر اشاره میشود:

-1عبودیتوبندگی 

حبی ئ  ،بئئه پارسئئایی و ش ئ

زنئئدهداری معئئروف بئئود (نئئاظمزاده .)354 :1392 ،و ی بئئا

قرآن انس داشت و همئواره بئه تئالوت قئرآن مشئوول بئود .چنانکئه در مئورد حبیئ
«حبی

حافظ قرآن مجید بود و هر ش

گفتئهانئد:

قرآن ختم میکرد و بعد از نماز صب تا طلوع قئرآن

تئئالوت مئئیکئئرد» (ر.ک .واعئئظ کاشئئفی384 :1358 ،؛ شوشئئتری .)479 /4 :1392 ،ایئئن از
ویژگ ئئیه ئئای ش ئئهدای ک ئئربال ،ب ئئه و ی ئئژه ام ئئام حس ئئین

ب ئئود .ز ی ئئرا یک ئئی از ز یب ئئاییه ئئای

شخصیتشناسی حبیب بن مظاهر

ویژگیهای شخصیتی حبیب بن مظاهر
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عاشورائیان ،معنویت و عبادت آنان بود .همانطور که در تاریخ گزارش شدهاسئت؛ روز نهئم
ّ
محرم امام حسین در یافئت کئه دشئمنان قصئد آغئاز جنئگ را دارنئد و محاصئره را تنگتئر

میکنند و کمتر به پندها و اندرزها ّ
توجه دارند ،لذا به حضرت ّ
عباس

فرمود:

َ
َ ْ ْ َ َ ُ َ
َ ْ
َ َ
َ
َ
« ِإ ِن ْاس َت َط ْع َت أ ْن َت ْص ِرف ُه ْم َعنا ِف َهذا ال َید ْو ِم فاف َعدل ل َعل َندا َ َص ِدل ِل َر َ ِ َندا ِف َه ِدذ ِه الل ْیل ِدة
َ ََ ُ
َ َ
َ َ َ َ
َ َ
ف ِإَ َُ ،ی ْعل ُم أ ِن أ ِح ُب الصال س ل َُ ،و ِتال َوس ِک َتا ِ ِ»،؛
ا گئئر بتئئوانی امئئروز دشئئمنان را از جنئئگ بئئا مئئا منصئئرف سئئازى ایئن کئار را انجئئام ده،

شاید امش

براى پروردگارمان نماز بخوانیم ،چرا که خدا میداند من نماز بئراى او

و تئئالوت آی ئات قئئرآنش را دوسئئت دارم (ر.ک .ابومخنئئف ک ئوفی195 :1417 ،؛ ابئئن
طاووس.)89 :1348 ،

حبیئئ
حسین

بئئئن مظئئاهر در م ئئورد ویژگئئی سئئحرخیزی و عابئئئد ب ئئودن اص ئئحا
فرمودند« :چه بئد قئومی هسئتند آنئان کئه ذر یئه رسئول خئدا

و ی ئئاران ام ئئام

و افئرادی کئه اهئل

نیایش در سحرگاهان هستند ،میکشند» (ابن اعمم الکوفی.)98 /5 :1411 ،
-2فقیه 

حبی بن مظاهر دارای جایگاه فقاهت بودهاست ،ایئن ویژگئی از نامئه امئام حسئین
به ایشان روشن میشود« :من ُ
الحسین بن عل ّی بن بی طال إلی ّ
الر ُجل الفقیه حبیئ بئن

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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ُمظئئاهر»؛ از حسئئین بئئن علئئی

بئئه حبی ئ

بئئن مظئئاهر؛ مئئردی فقیئئه و دانشئئمند (احمئئدى

میانجی.)145/3 :1426 ،
ُ -3محدث 

یکی دیگر از شاخصههای حبی  ،نقل روایت و راوی بودن است .حتی بنا بئر نقلئی ،او
از پیامبر اکرم احادیئث شئنیده اسئت (ر.ک .واعئظ کاشئفی .)384 :1358 ،بئرای نمونئه
َ
شیخ صدو از ایشان یک روایت ذکر کئرده اسئت« :ع َئن حبیئ َبئن ُمظئاهر ا سئد ّی بئ ّیض
َ
ّ
ّی ش َیء ُک َن ُت َم ق َبل َن ی َخ ُلئق ُ
ُ
اهلل ع ّئز و
اهلل و َجه ُه ن ُه قال لل ُحس َین َبن عل ّی ب َن بی طال
الئئر َحمن فئ ُئنع ّل ُم َالمال ئکئئة ّ
جئ ّئل آدم قئئال ُک ّنئئا َشئئباُ ُنئئور ن ُئئد ُور ح َئئول عئ َئرش ّ
الت َسئئبی و

الت َهلی ئل و ّ
ّ
الت َحمی ئد»؛ از حبی ئ

بئئن مظئئاهر اسئئدى -ب ئ ّیض اهلل -وجهئئه روای ئت شئئده ک ئه او

عرضئه داشئت :پئیش از آن کئه خداونئد

محضر حضرت حسین بن علئی بئن ابئیطالئ
ّ
ّ
عز و جل آدم را بیافر یند شما چئه بودیئد و کجئا بودیئد؟ حضئرت فرمودنئد :مئا شئب هئاى
نئورى بئودیم کئه اطئئراف عئرش خئالق رحمئئان دور مئیزدیئم و بئئه فرشئتگان تسئبی (سئئبحان
ّ
اهلل) گفتن و تهلیل (ال اله اال اهلل گفتن) و تحمید (الحمد هلل گفتن) را تعلیم میدادیم (ابن
بابو یه.)23/1 :1385 ،
-4حاملاسرارالهی 

حبی

بن مظاهر از جمله کسانی است که به علوم منایا و بالیا آشئنایی داشئته اسئت،

یعنی از حوادث آینده اطالع داشته و حامل اسرار الهئی بئودهاسئت (ر.ک .امئین/4 :1483 ،

554؛ ن ئئاظم زاده .)356 :1392 ،از جملئئئه آن؛ پ ئئیشگئ ئویی او از آین ئئده می ئئمم تم ئئار و نح ئئوه
شهادت او است .این واقعه و داستان را کشی از فضیل بن زبیر نقل کرده است:
«میمم تمار در حالی که بر اس

اسئئتقبال حبی ئ

خود سوار بود در جایی کئه بنئیاسئد نشسئته بودنئد ،بئه

بئئن مظئئاهر اسئئدى آمئئد .آنئئان بئئا یک ئدیگر سئئخن گفتنئئد .حبی ئ

گفئئت:

شخص ب رگی را مینگرم که جلو سرش مئو نئدارد و شئکم ب رگئی دارد و در «دارالئرز » خر بئزه

میفروشد .میبینم او را بئه جئرم دوسئتی اهئل بیئت پیئامبر
چو

پاره کردهاند! میمم در جوا

حبی

بئه دار زدهانئد و شئکم او را بئا

گفت :مئن مئردى را مئیشناسئم کئه دو گیسئوى

بافتئئه دارد .او بئئراى نصئئرت پسئئر دختئئر پیومبئئر

خئئود خئئرو مئئیکنئئد و کشئئته مئئیشئئود و

مجلس گفتند :ما دروغگوتر از این دو نفر ندیئده بئودیم!! راوى مئیگو یئد :هنئوز اهئل مجلئس

پرا کنده نشده بودند که رشید هجرى آمد و ایشان را طلبید و از اهل مجلئس سئراغ ایشئان را

گرفت .آنان گفتنئد :از یکئدیگر جئدا شئدند و مئا شئنیدیم چنئین و چنئان مئیگفتنئد .رشئید

گفئئت :خئئدا می ئمم را رحمئئت کنئئد ،او فرامئئوش ک ئرده بگو ی ئد :بئئه آن کسئئی ک ئه سئئر حبی ئ

را

میبرد مبلغ صد درهم بیشئتر عطئا خواهئد شئد .وقتئی رشئید رفئت آن گئروه گفتنئد :بئه خئدا

این شخص از همه دروغگوتر است ،پس از این جر یئان آن گئروه گفتنئد :بئه خئدا قسئم چنئد
شئ

و روزى بئیش نگذشئئت کئه دیئدیم میئمم تمئئار بئئر در خانئئه عمئئرو بئئن حر یئث بئئاالى دار

اسئئت!! و سئئر حبی ئ

بئئن مظئئاهر را هئئم آوردنئئد .آنهئئه را ک ئه آنئئان گفتئئه بودنئئد همئئان شئئد»

شخصیتشناسی حبیب بن مظاهر

سرش در کوفه جوالن خواهد زد .سئسس بعئد از ایئن گفتگئو از یکئدیگر جئدا شئدند .اهئل آن

01

(کشی.)78 :1489 ،
-5تیزبینیودوراندیشی 

یکی دیگر از ویژگیهای حبی
امام حسین

دوراندیشئی و تی بینئی ایشئان بئود کئه بئا تفکئر ،همراهئی

و شهادت در راه خدا را انتخا

در نامهای از حبی

کرد و عاقبت به خیر شد .امام حسین

بن مظاهر خواست تا به ایشان ملحق شود:

َ
َ ُ
َ َ َ َ َ َ
اهَّلل صدل اهَّلل علید ،و آلدَ ،،وأند َدت أع َدرف ِ نددا مدن ْید ِر َک،
فأندت تعل ُدم قرا َ تنددا ِمدن َأسد ِِ :
ُ
َ ُ
َ
کُ ،جیاز ید َ َ
َ َ َ ََ َ
فس َ
اهَّلل صدل اهَّلل
ک َج ِددی َأسد ِ :
وأنت ذو شی َم ٍة و ْی َر ٍس ،فال ت خل علینا ِ ن ِ
القی َام ِة؛
علی ،و آلَ ،ی َوم ِ
ای حبیئ ! تئو خویشئاوندی مئا را بئا رسئئول خئدا

خئو

مئیدانئی و مئا را بهتئئر از

دیگران میشناسی .تو انسانی آزاده و غیرتمندی ،پس جان خود را از ما دریغ مدار
که روز قیامت ،رسول خدا

پاداش تئو را خواهئد داد (احمئدى میئانجی:1426 ،

.)145/3

حبی ئ

بئئا اشئئتیا ایئئن دعئئوت را پئئذیرفت و بئئا وجئئود سئئختیهئئا و محاصئئرههئئایی کئئه

عبیداهلل بن زیاد در نظر گرفته بود ،خود را به کربال رسانید .در حالی که برخئی افئراد بئا وجئود

دعوت از آنها ،از یاری امام حسین

امتناع ورزیدند .برای نمونئه« ،امئام حسئین

در راه

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041

کوفه به قصر بنی مقاتل رسئید ،دیئد آنجئا چئادرى زدهانئد ،پرسئید ایئن چئادر متعلئق بئه چئه
کسی است؟ گفته شد :از آن عبید اهلل بن ّ
حر بن جعفئی اسئت .فرمئود :او را نئزد مئن دعئوت
نیامدهام مگر بدین خئاطر کئه نمئیخواسئتم وقتئی کئه حسئین

08

شرکت کند ولی عبید اهلل بن ّ
حر همان سخنان را تکئرار کئرد .حضئرت فرمئود :پئس ا گئر مئا را

کنی ئد ،کسئئی را بئئه دنبئئالش فرسئئتاد .امئئا عبی ئد اهلل بئئن حئ ّئر گفئئت :و اهلل مئئن از کوفئئه بی ئرون
بئه کوفئه وارد مئیشئود مئن
جر یئان را بئه

آنجا باشم ،و اهلل نه میخواهم من او را ببینم و نه او مرا ببیند! فرستاده امئام
او گئئزارش داد .امئئام  ،برخاسئئت و بئئر ابئئن حئ ّئر وارد شئئد و از او دعئئوت ک ئرد تئئا در قی ئامش

یارى نمیکنی از خدا بپرهیز از اینکه ج و کسانی باشی که با ما مئیجنگنئد .و اهلل هئر کئس

کئئه فر یئ ئاد مئئا بئئئه گوشئئش برس ئئد ولئئی یار یمئئان نکنئئد ه ئئال ک خواهئئئد ش ئئد! سئئسس از ن ئئزد او

برخاست» (ابومخنف کوفی.)176 :1417 ،



-6یاریرساندنامام

ّ
الس َئبعین ّ
در مورد حبی بن مظاهر آمده است« :کان حبیئ ٌ مئن ّ
الرجئال الئذین نص ُئروا
الرمئئئاُ ب ُص ُئئدوره َم و ُّ
َال ُحسئئ َین و ل ُقئئوا جبئئئال َالحدیئئد و َاسئئت َقب ُلوا ّ
السئئ ُیوف ب ُو ُجئئئوهه َم»؛
حبی

را یارى کردنئد و کئوههئاى آهئن را

بن مظاهر از آن هفتاد نفرى بود که امام حسین

دیدنئئد و نیئزههئئا را بئئهوسئیله سئینههئئاى خئئود و شمشئیرها را بئئا صئئورتهئئاى خئئود اسئئتقبال
نمودند (بحرانی334 /17 :1413 ،؛ قمی26 /2 :1414 ،؛ کشی.)79 :1489 ،
-7خیرخواهیبرایامام

حبی



بن مظاهر فرد عادی نبود .وی همواره برای کس

رضایت امام

تئالش نمئود،

چه زمانی که در کوفه تمام تالش خود را برای بیعئت بئا مسئلم بئهکئار بسئت و چئه زمئانی کئه

وارد کئئربال شئئد و یئئاران انئئدک امئئام حسئئین

را در برابئئر کثئئرت دشئئمنان دیئئد و از امئئام

درخواست کرد تا به ایشان اجازه دهد تا به سمت قبیله بنئیاسئد بئرود و بئرای امئام

اصئحا

رسول

یئار و

جمئعآوری نمایئد .زمئانی کئه نئئزد بنئیاسئد آمئد او را شئناختند و حمایئت از فرزنئئد
را خواستار شد که برخی دعوت او را در حمایت از امام

اجابت کردنئد (ر.ک.

ابن اعمم کوفی98/5 :1411 ،؛ بحرانی237 /17 :1413 ،؛ مجلسی.)386 /44 :1483 ،
-8روحیهشهادتطلبی 

از ویژگئئیهئئای حبیئ

بئئن مظئئاهر و یئئاران سیدالشئئهدا

بئن مظئاهر در کئربال مئزاُ مئیکئرد و

مئئیخندیئئد .ی ی ئد بئئن حص ئین همئئدانی 1م ئیگفئئت :اى بئئرادر! ا کنئئون وقئئت خنئئده نیسئئت!
حبی گفت« :فأ ُّی م َوضع ح ُّق م َن هذا ب ُّ
الس ُرور و اهلل ما ُهو إ ّال َن تمیل عل َینئا هئذه ّ
الطو ُ
ئام
َ
َ
ب ُس ُیوفه َم ف ُنعانق ال ُحور العین»؛ چه موضعی از ایئن موضئع بئراى مسئرت سئزاوارتر اسئت؟ بئه
خدا قسم چیزى مئانع مئا نیسئت غیئر از اینکئه ایئن گئروه سئتمکار مئا را بئا شمشئیرهاى خئود

شئئهید کننئئد و بعئئدا مئئا بئئا حئئور الع ئین معانقئئه نمئئائیم (کشئئی -79 :1489 ،مجلسئئی1483 ،

.)93 /45:

 .1و ی معروف به سید الفقراء بود.

شخصیتشناسی حبیب بن مظاهر

شهادت طلبی است .چنانکه نقئل شئدهاسئت :حبیئ

 ،عئئدم تئئرس از مئئرگ و روحیئئه

09

-9شجاعت 

از دیگر ویژگیها و خصائص حبی
راه خدا است .این ویژگی در حبی
زیرا حبی

بئن مظئاهر ،شئجاعت و خودگذشئتگی و جهئاد در
بسیار و یئژه بئوده و او را از سئایر شئهدا متمئایز مئیکنئد،

یکی از فرماندهان سساه امام حسین

بود کئه امئام

فرمانئدهی طئرف چئ

سئئساه را بئئه ایشئئان وا گئئذار کئئرده بئئود (ابئئن شئئهر آشئئو 188 /4 :1379 ،؛ جزائئئرى/1 :1427 ،
 )222و از ایئئن جهئئت بایئئد در شئئجاعت ،ایمئئار و جهئئاد در راه خئئدا الگئئو باشئئد تئئا در روحیئئه
دیگران اثرگذار باشد .لذا در مورد حبی
المبئارز؛ هرگئاه حبیئ

گفته شدهاست« :انه کان حنیف االجابه له عده

را مبئارزی بئه جنئگ دعئوت مئیکئرد ،او بئه سئادگی اجابئت مئیکئرد»

(آقاتهرانی.)178 :1385 ،
دفاعازآرمانهایاسالم 

-11

یکئئی از خصئئائص حبی ئ

آن بئئود کئئه بئئر خئئود واج ئ

مئئیدانسئئت ،از اسئئالم و احکئئام و

آرمئئانهئئای آن دفئئاع کنئئد .بئئر ایئئن اسئئاس در تمئئام مراحئئل قیئئام امئئام حسئئین

از دعئئوت

نمودن ایشان تا لحظئه شئهادت بئر ایئن اصئول خئود اسئتوار و محکئم ایسئتاد .بئه طئور ممئال،
هنگامی که امام حسین

در روز عاشورا به نماز ایستاد ،ابئن حصئین ،یکئی از فرمانئدهان

سساه اموى فریاد زد :هان اى حسین! نمئاز تئو پذیرفتئه نیسئت! چئرا کئه آن حضئرت از امیئر و
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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خلیفه آنان فرمان نبرده و در ستم و بیئداد و پایمئال سئاختن حقئو مئردم بئا آنئان همراهئی و
همک ئارى نک ئرده اسئئت و در برابئئر سئئتم و حئئق کشئئی بپئئا خاسئئته و پئئرچم آزادى و آزادگئئی و
نجات و نیکبختی انسان را برافراشته است! حبی بن مظئاهر ،آن دانشئور خئداجو پاسئخ
َ
َُ ُ
َ ُ
َ
َ
داد« :ال ُیقبئئل مئ َئن آل ر ُسئئول اهلل و نصئئاره َم و تقبئئل م َن ئک و نئئت شئئار ُ الخ َمئئر»؛ آی ئا نمئئاز و
نیایش نسل و تبار پیامبر

و یاران آنان پذیرفته نمیشود و نماز تئو کئه هنئوز از بئد مسئتی و

شرابخوارگی و گناه دورى نمیجویی پذیرفته میشود؟ (ابن نما حلی.)65 :1486 ،
-11ضرورتبیعتمردمباامام 

حبی

بن مظئاهر در اخئال سیاسئی معتقئد بئود کئه بایئد مئردم در انتخئا

امام مشارکت مؤثر داشته باشند .چنانکه امام علی

و بیعئت بئا

مشروعیت الزم را داشئتند امئا چئون

مقبولیت نداشتند در ابتدا به ناچار از حکومت فاصله گرفتند .لذا امام علی در خطبه
َ
َ ُ ُ ُ َ
ئور الحاضئر و قیئ ُام ال ُح ّجئة
سوم به نقش مردم در تحقق حکومت اشاره فرمودنئد« :لئو ال حض
َ
ب ُو ُجود ّ
الناصر  ...لق َی ُت ح َبلها علی غار بها »...؛ اگر حضئور فئراوان بیعئت کننئدگان نبئود،
و ی ئاران ّ
حجئئت را بئئر مئئن تمئئام نمئئیکردنئئد ،...مهئئار شئئتر خالفئئت را بئئر کوهئئان آن انداختئئه،
رهایش میساختم( ...شر یف الرضی.)49 :1379 ،

بئئه حکئم عقئئل عملئئی شئئود و هئئر

بئئر ایئن اسئئاس الزم اسئت در جامعئئه ،همئئۀ ایئن مراتئ

آنهئئه عقئئل بئئه ضئئرورت آن گئئواهی دهئئد ،شئئرع نی ئز بئئه ضئئرورت آن گئئواهی خواهئئد داد .لئئذا

دولت یا به وسیله نص

از جان

خداوند مشخص شده یا به قدرت سئرنیزه و زور بئر مئردم

حکومت یافته ،یا اینکه توسط مردم ،نوع آن مشئخص و مسئئولین آن انتخئا

شئدهاند .در

نوع سوم ،هر جا و هر زمان ،سیر عقال بر این بوده که به نظر خئو یش صئال تئرین و الیئقترین

افراد را به والیت و حکومئت خئو یش برگ یننئد و بئه وسئیله بیعئت یئا هئر شئکل دیگئر ،مراتئ

اطاع ئئئت و تسئ ئئلیم خ ئئئود را ب ئئئه وى اب ئئئراز دارن ئئئد (ر.ک .منتظ ئئئرى.)284 -283 /2 :1489 ،
بنئئابراین در نامئئۀ ب رگئئان کوفئئه خئئدمت امئئام حس ئین

(ر.ک .طبئئری )352 /5 :1387 ،و

پاسخ آن حضرت به آنان (ر.ک .طبری )353 /5 :1387 ،نیز سخن از امر مئردم و انتخئا
مردم به میئان آمئده اسئت .در اینجئا ،حبیئ

بئن مظئاهر و ب رگئان کوفئه ،امامئت را امئر امئت

دانسئئته و رضئئایت مئئردم را در آن ،شئئرط دانسئئتهاند و امئئام

نیئز در پاسئئخ آنئئان ،ر ى عمئئوم

مئئردم و افئئراد بئئا فضئیلت و درایئت ،یعنئئی اهئئل حئئل و عقئئد (خبرگئئان) را کئه بئئه طئئور طبیعئئی

دادهاند (ر.ک .منتظرى.)381 /2 :1489 ،
-12رداماننامهدشمن 

یکئئی از تا کتیئئکهئئای دشئئمن بئئرای تضئئعیف روحیئئه سئئساه امئئام حسئئین
نمودن یاران امام

 ،وسوسئئه

و تطمیع آنان بود تئا بئدین وسئیله امئام

را منئ وی کئرده و بئدون یئار و

ی ئاور بمانئئد .چنانکئئه در گذشئئته ایئئن حربئئه و نیرنئئگ جئئوا

داده بئئود و بئئا ایئئن مکئئر امئئام

حسئن

را مجبئور بئه صئل نمودنئئد .معاو یئه شخصئی را نئزد عبیئد اهلل بئن عبئاس کئه امیئر

لشکر سساه امام حسن

بود ،فرستاد و او را به جان

خود دعوت نمئود و ضئمانت داد کئه

شخصیتشناسی حبیب بن مظاهر

رضئئایت و ر ى مئئردم را بئئه دنبئئال دارد مئئال ک حرک ئت خئئو یش و پئئذیرش حکومئئت آنئئان قئئرار
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مبلغ  1888888درهم رشوه دهد ،نصف این مبلغ را نقد و نصف دیگئر آن را مئوقعی کئه داخئل
کوفئئه شئئود .عبیئد اهلل بئئا یئاران خصوصئئی خئئود شئئبانه بئئه لشئئکر معاو یئه پیوسئئت (مجلسئئی،
 .)39 :1362بنئئابراین عئئذر امئئام حسئئن

در پئئذیرفتن صئئل ای ئن بئئود ک ئه ا کثئئر اصئئحابش

موافئئق ر ى و نظئئر ایشئئان نبودنئئد ،پئئس چگونئئه ای ئن جماعئئت مئئیتوانسئئتند بئئراى مقابلئئه بئئا
دشمن به امام

خود یارى رسانند (ابن طاووس.)366 :1374 ،

در کربال به افراد مختلف مانند حضرت عباس
نامئئه فرسئئتادند .بئئرای حضئئرت ابوالفضئئل

و بردرانش و حبی

و بئئردارنش دو بئئار امئئان نامئئه فرسئئتادند .ابتئئدا

عبد اهلل بن ابی محل که عمهاش ام البنین دختر حزام همسر امام علی
عباس

بئن مظئاهر امئان
و مادر حضئرت

بود ،از عبیداهلل بن زیاد امان نامئهای گرفئت و توسئط غئالم خئو یش بئه نئام کزمئان

فرستاد و گفت :ایئن امئان را دایئی شئما فرسئتاده اسئت .حضئرت ابوالفضئل

و بئردارانش

فرمودند« :به دایی ما سالم برسان و بگو ما به امئان شئما نیئاز نئداریم .امئان خئدا از امئان پسئر
سئئمیه بهتئئر اسئئت» (ر.ک .طبئئری .)415/5 :1387 ،بئئار دوم شئ نهئئم محئئرم بئئود کئئه شئئمر
امئئان نامئئئه آورد کئئه حضئئرت عبئئاس در پاسئئئخ فرمئئود« :لعنئئئک ُ
اهلل و لعئئئن مانئئئک »...؛
خداونئئد تئئو و امئئاننامئئهات را لعنئئت کنئئد .آیئئا تئئو مئئا را امنیئئت مئئیدهئئی ولئئی فرزنئئد رسئئول
خدا

در امن و امئان نباشئد (ر.ک .ابئو مخنئف کئوفی198 :1417 ،؛ مفیئد89 /2 :1413 ،؛

طبرسی .)454/1 :1417 ،که شمر با این جوا
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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عصبانی و غضبناک به سمت لشکر خئود

بازگشت (ابن طاووس .)89 :1348 ،این حربه و ابئزار فریبنئده (یعنئی فرسئتادن امئان نامئه)
برای حبی

بن مظاهر و دیگر یاران امئام حسئین

نیئز انجئام شئد؛ امئا آنهئا بئا جئوانمردی و

شجاعت خودداری کردند و اسیر ایئن نقشئه شئوم دشئمن نشئدند و تطمیئع نگردیدنئد .آنهئا
َ
ُ
در نسذیرفتن امان نامه دشمن اینگونه اسئتدالل کردنئد« :ال ُعئذر لنئا ع َنئد ر ُسئول اهلل إ َن قتئل
َ
ُ ُ
ُ
ال ُحس َی ُن و م ّنا ع َی ٌن ت َطرف ح ّتی قتلوا ح َوله»؛ ما نزد پیومبر خدا عذرى نئدار یم ا گئر امئام
حسین

کشئته شئود و چشئمی از مئا بئاز باشئد .آنئان بئاالخره در اطئراف حسئین

کشئته

شئئئدند (ر.ک .کش ئئی79 :1489 ،؛ مازنئئئدرانی329 /2 :1416 ،؛ نراق ئئی63 :1422 ،؛ خ ئئویی،
بیتا.)282 /5 :

نتیجه
حبیئ

بئئن مظئئاهر از شئئهدای کئئربال اسئئت .در اینکئئه او ج ئ و اصئئحا

رسئئول خئئدا

بئئوده ،اخئئتالف نظ ئئر وجئئود دارد .یافت ئئههئئای ای ئئن پئئژوهش نش ئئان مئئیدهئئئد کئئه وی م ئئدت
محئئدودی از جئئوانیاش را در زمئئان پیئئامبر ا کئئرم
اصحا

امام علی

گذرانئئده اسئئت .امئئا در اینکئئه او یکئئی از

بوده و در تمئام جنئگهئا در خئدمت امئام

شمشئیر زده اسئت و از

نزدیکئئان ایشئئان بئئوده ،همئئه منئئابع متفئئقالقئئول هسئئتند .از فعالیئئت ایشئئان در زمئئان امئئام
حسن

گزارشئی نشئده؛ شئاید علئت آن صئل امئام

بودند .عمده فعالیتهای جهادی حبی
از دعئئوتکننئئدگان امئئام

باشئد کئه سئکوت را اختیئار کئرده

بئن مظئاهر در عصئر امئام حسئین

بئئود و بئئرای ایشئئان اصئئحا

اسئت .وی

و نیئئرو جمئئعآوری نمئئود امئئا بئئا ورود

عبیئئداهلل بئئن ز یئئاد بئئه کوفئئه و بئئا اقئئدامات تهدیئئدآمیز خئئود و نیئئز بئئا کارهئئایی ماننئئد شئئایعه
پراکنی ،عزل و نص

سران قبایل ،ارسال جاسوس ،نظارت شئدید ،قتئل و کشئتار ،زنئدانی

کردن شیعیان ،فضای خفقان سیاسی بر کوفه حا کم شد که نتیجئه آن ،تنهئا مانئدن مسئلم
و عدم همراهی امام حسین

توسط کوفیان شد و برخی از یاران مانند حبیئ

بئن مظئاهر

مخفیانه و به دور از چشم عبیداهلل خود را به کربال رساندند .با بررسی منابع تاریخی ،برخئی
بن مظاهر نظیر عبودیئت و بنئدگی ،تئالوت قئرآن

از ویژگیها و خصائص شخصیتی حبی
و انئئس بئئا قئئرآن ،فقیئئهُ ،محئئدث و راوی حئئدیث از پیئئامبر اسئئالم

 ،خیرخئواهی بئرای امئام

 ،روحیئه شئهادت

طلبئئی ،شئئجاعت و جهئئاد در خئئدا ،دفئئاع از آرمئئانهئئای اسئئالم ،ضئئرورت انعقئئاد امامئئت بئئا
انتخا

مردم و رد امان نامه دشمن آشکار میشود که این ویژگیهای ممتاز باعث شد ،تئا

لحظه آخر دست از حمایت امام

نکشد.

شخصیتشناسی حبیب بن مظاهر

تی بینی و دوراندیشی ،یئاری رسئاندن امئام

 ،حامئئل اسئئرار الهئئی،
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منابع
_ قرآن کر یم.
_ ابن ثیر ،عز الدین بو الحسن علی بن ابی الکرم ( ،) 1385الکامل فئی التئار یخ ،بیئروت،
دار صادر -دار بیروت.
_ ابئئن اع ئئمم کئ ئوفی ،ب ئئو محم ئئد حم ئئد ( ،) 1411الفتئئوُ ،تحقیئ ئق عل ئئی شئ ئیرى ،بیئ ئروت،
دارا ضواء.
_ ابئئن الطقطقئئی ،محمئئد بئئن علئئی بئئن طباطبئئا ( ،) 1418الفخئئرى فئئی اآلدا السئئلطانیة و

الدول االسالمیة ،تحقیق عبدالقادر محمد مایو ،بیروت ،دار القلم العربی.
_ ابن بابو یه ،محمد بن علی (1385ش) ،علل الشرائع ،قم ،کتا

فروشی داورى.

_ ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ( ،) 1415اإلصابة فی تمییئز الصئحابة ،تحقیئق عئادل
احمد عبد الموجود و علی محمد معوض ،بیروت ،دارالکت

العلمیة.

_ ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ( ،) 1488دیوان المبتد و الخبر فئی تئار یخ العئر
و البر بئئر و م ئئن عاصئئرهم م ئئن ذوى الشئئأن ا کبئئر (ت ئئار یخ اب ئئن خلئئدون) ،تحقیئ ئق خلیئ ئل
شحادة ،بیروت ،دار الفکر.
_ ابن شهر آشو
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مازندرانی ،محمد بن علی ( ،) 1379مناق

آل بی طال

 ،قئم ،نشئر

عالمه.
_ ابئئن طئئاووس ،علئئی بئئن موسئئی (1348ش) ،اللهئئوف علئئی قتلئئی الطفئئوف ،ترجمئئه فهئئرى،
تهران ،جهان.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ (1374ش) ،الطرائف ،ترجمه داود إلهامی ،قم ،نو ید اسالم.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( 1388ش) ،لهوف ،ترجمه میر ابوطالبی ،قم ،دلیل ما.
_ ابئئن کثی ئر دمشئئقی ،بوالفئئداء اسئئماعیل بئئن عمئئر ( ،) 1487البدایئة و النهای ئة ،بی ئروت ،دار
الفکر.
_ ابن نما حلی ،جعفر بن محمد (  ،) 1486ممیر ا حزان ،قم ،مدرسه امام مهدی
ّ
_ ابو مخنف کوفی ،لوط بن یحیی ( ،) 1417وقعة الطف ،قم ،جامعه مدرسین.

.

_ احمدى میانجی ،علی ( ،) 1426مکاتی

ا ئمة

 ،قم ،دار الحدیث.

_ امین ،سید محسن ( ،) 1483اعیان الشیعه ،بیروت ،دارالتعارف للمطبوعات.
_ آق ئئاتهرانی ،مرتضئ ئی (1385ش) ،یئ ئاران شئ ئیدای حسئ ئین ب ئئن علئ ئی

 ،قئئئم ،انتش ئئارات

باقیات.
_ بحرانی اصفهانی ،عبداهلل ( ،) 1413عوالم العلوم و المعارف وا حوال مئن اآلیئات و ا خبئار

و ا قوال (مستدرک سیدة النساء إلی اإلمام الجواد) ،قم ،مؤسسة اإلمام المهدى

.

_ برقئئی ،ابئئوجعفر احمئئد بئئن محمئئد بئئن خالئئد ( ،) 1383رجئئال البرقئی -الطبقئئات ،تهئئران،
انتشارات دانشگاه تهران.
_ بئئالذرى ،حمئئد بئئن یحی ئی بئئن جئئابر ( ،) 1417انسئئا ا شئئراف ،تحقی ئق س ئهیل زک ئار و
ر یاض زرکلی ،بیروت ،دار الفکر.
_ تفرشئئی ،سئئید مصئئطفی بئئن حس ئین حس ئینی ( ،) 1418نقئئد الرجئئال ،قئئم ،مؤسسئئه آل
البیت

.

_ جزائئئرى ،نعمئئت اهلل ( ،) 1427ر یئاض ا بئئرار فئی مناقئ ا ئمئئة ا طهئئار ،بیئروت ،مؤسسئئة
التار یخ العربی.
ّ
_ حلئئی ،حسئئن بئئن علئئی بئئن داود ( ،) 1383رجئئال ابئئن داود ،تهئئران ،انتشئئارات دانشئئگاه
تهران.
بیجا (نرم افزار نور ،جامع فقه.)2
_ زنگنه ،ابراهیم با همکار ی علئی زنگنئه (1389ش) ،شئهدای کئربال در واقعئه عاشئورای سئال

 ،61مشهد ،طنین قلم.
_ شر یف الرضی ،محمد بن حسین (1379ش) ،نهج البالغة ،ترجمه دشتی ،قم ،مشهور.
_ شوش ئئتری ،قاضئ ئی ن ئئوراهلل (1392ش) ،مج ئئالس الم ئئومنین ،مش ئئهد ،بنیئ ئاد پ ئئژوهشه ئئای
اسالمی آستان قدس رضوی.
_ طبرسی ،فضل بن حسن ( / 1398الف) ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،تهران ،اسالمیه.
_ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ (/ 1398

) ،زنئئدگانی چهئئارده معصئئوم

 ،ترجمئئه إعئئالم الئئورى ،تهئئران،

شخصیتشناسی حبیب بن مظاهر

_ خئئویی ،سئید ابوالقاسئئم موسئئوى (بئیتئئا) ،معجئئم رجئئال الحئئدیث و تفصئیل طبقئئات الرجئئال
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اسالمیه.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( ،) 1417إعالم الورى بأعالم الهدى ،قم ،آل البیت

.

_ طبری ،بوجعفر محمد بن جریر ( ،) 1387تار یخ ا مئم و الملئوک (تئار یخ طبئری) ،تحقیئق
محمد بوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دار التراث.
_ قمی ،عباس ( ،) 1414سفینة البحار ،قم ،اسوه.
_ کشی ،محمد بن عمر ( ،) 1489رجال الکشی ،مشهد ،مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
_ مازندرانی ،محمد بن اسماعیل حئائرى ( ،) 1416منتهئی المقئال فئی حئوال الرجئال ،قئم،
مؤسسه آل البیت

.

_ مجلسی ،محمدباقر بن محمد تقئی (1362ش) ،زنئدگانی حضئرت امئام حسئن مجتبئی

(ترجمه جلد  44بحار ا نوار) ،تهران ،اسالمیه.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( ،) 1483بحار ا نوار ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.
_ مسعودی ،مجید (1385ش) ،مرزبان خورشید ( 2سه رفیق) ،قم ،انتشارات دلیل ما.
_ مفید ،محمئد بئن محمئد ( ،) 1413اإلرشئاد فئی معرفئة حجئج اهلل علئی العبئاد ،قئم ،کنگئره
شیخ مفید.
_ منتظئ ئئرى ،حس ئ ئینعلی ( ،) 1489مبئ ئئانی فقهئ ئئی حکومئ ئئت اسئ ئئالمی ،ترجم ئئئه صئ ئئلواتی و
شکورى ،قم ،مؤسسه کیهان.
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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_ میالن ئی ،س ئیدعلی حس ئینی ( ،)1389ناگفتئئههئئایی از حقئئائق عاشئئورا ،قئئم ،مرکئئز حقئئایق
اسالمی.
_ نئئاظم زاده قم ئی ،سیداص ئور (1392ش) ،اصئئحا امئئام حس ئین

از مدینئئه تئئا کئئربال ،قئئم،

موسسه بوستان کتا .
_ نراقی ،میرزا ابو القاسم بن محمد بن احمد ( ،) 1422شئع المقئال فئی درجئات الرجئال،
قم ،کنگره ب رگداشت نراقی.
_ واعظ کاشفی ،مالحسین (1358ش) ،روضه الشهدا ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه.

