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چکیده

جامعبببه اسبببالمی ،ببببیش از هبببر زمبببان دیگبببری ،نیازمنبببد ببببه معرفبببی

ابعباد رفتباریاش ببا
الگویی شایسته و والیت مدار اسبت کبه تمبامی ت

ببالم واقعبببی ،هبببمخ ببوانی داش ببته باش ببد .یوبببی از ای بببن الگ بببوهای
اسب ت
شایسته ،حبیب بن م اهر است کبه از ن بر امبام شناسبی و ف بایل

اخالقی ،در اوج بزرگبی ببود .حبیبب ببهرغبم معصبوم نببودن ،دارای
صفاتی است که او را از سایر اصبحاک اهبلبیبت

جبدا مبیسبازد.

در ای ببن نوش ببتار ،س ببعی ش ببدداسبببت ب ببا روش توص ببیفی  -تحلیل ببی،

شاخص بههببای والیببتمببداری و ف ببایل اخالقببی وی بببا اسببتناد بببه

گزارشهای تاریخی و روایات معتبر بررسی و تبیین شود.

کلیدواژههاا :امبام حسبین  ،حبیبب ببن م باهر ،عاشبورا ،ف بایل


اخالقی ،کربال ،والیتمداری.

 .1استادیار

گروه معارف دانشگاه فرهنگیانseyedmasoudemrani@yahoo.com .
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مقدمه

ّ
عاشورا محل نزاع صفات نیک و بد و فضئائل و رذائئل اسئت .امامحسئین

و یئاران بئا

وف ئئایش مظه ئئر کام ئئل صئئئفات اخالق ئئی بودنئئئد ک ئئه در براب ئئر هم ئئه رذیلته ئئا ،خباثته ئئا و
زشتیهایی که لشکر امویان به فرماندهی عمرسعد از خود نشئان دادنئد ،جنگیدنئد .تئاریخ
عاشورا ،زیباترین شاخصههای وفاداری و والیتمداری را برای اصحا

امئام حسئین

و

اوص ئئافی مانن ئئد رذال ئئت و فروم ئئایگی را ب ئئرای لش ئئکر اموی ئئان ،ثب ئئت ک ئئرده اس ئئت .مقایسئئئه
خصئئلتها و ویژگیهئئای رفتئئاری ایئئئن دو لشئئکر ،بئئرای امئئروز مئئا درسآمئئوز و عبرتانگیئئز

است.

حبیئ

بئن مظئاهر در شئئمار طالیئهداران اصئحا

امئام حسئین

اسئت کئه از ابتئدا تئئا

آخرین دقایق زندگی خود ،در کنار امامان خویش ایسئتاد و بئا تمئام وجئود از آنهئا دفئاع کئرد.
اکثئئر مقئئاالتی کئئه پیرامئئون وی نگاشئئته شئئده ،مئئاجرای شئئهادت و ایمئئار او را در روز عاشئئورا
بررسی کردهانئد؛ ّامئا مقالئه پئیش رو مئیکوشئد بئا توجئه بئه جایگئاه و یئژ او نئزد اهئلبیئت
شاخصههای والیتمداری ،فضایل اخالقی و ابعاد رفتاریاش را مورد واکاوی قئرار دهئد تئا
محبئئان ائمئئه اطهئئار بتواننئئد بئئیش از پئئیش بئئا شئئناخت و الگئئوگیری از ایئئن شخصئ ّئیت،
گفتئئار و عمئئل خئئود را مئئورد تأییئد امئئام زمئئان

حبی
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بن مظاهر در عصر خود شوند.

قئئرار داده و ممئئل سئئردار سئئلیمانیهئئا ،جلئئو

فضایل اخالقی
فضایل جمع فضیله ،به معنای درجئه ،برتری و امتیاز اسئت و متضئاد آن ،رذیلئه اسئت

که به معنای پستی و عی میباشد و جمع آن رذایل ،بئه مئعنای پسئتی و فرومئایگی اسئت
ُ ُ
(بستانی .)666 :1375 ،واژ اخال  ،جمئع خلئق بئه معنئای خئوی و طئئبع اسئئت کئه وقتئی
َ
ُ ُ ُ َ
ُ
ئوء الخلئئق یعنئئی بئئداخالقی؛ سئ َئهل الخئ ُئئلق ی ئئعنی ن ئئرم خئئوی و خئئوش طبئئع
مئئیگوینئئد :سئ

(همان .)372 ،بنابراین میتوان گفت منظور از فضایل اخالقی همان درجه و ب رگئی خئوی
طبیعی یک فئرد اسئت.

والیتمداری

ّ َ
ّ
ئاده ولئئی بئئه معئئانیای نظیئئر تسئئلط ،نزدیکئئی ،قئئدرت ،فرمئئانروایی،
والیئئت در لوئئت از مئ

محبت ،عهدهداری کاری ،حکم ،پشئتیبانی ،زمامئداری ،سرپرسئتی و ّ
نصرتّ ،
تصئرف در
اشئئیاء و امئئور انسئئانهئئا آمئئده اسئئت .ولئئی راغ ئ  ،در کتئئا

مفئئردات معنئئای اصئئلی آن را،

نزدیکی دو چیز به هم دانسته به طوری که فاصلهای میانشئان نباشئد .ایئن نزدیکئی یئا پهلئو
درآمئئدگی بئئیفاصئئئله شئئئامل هئئئر نئئئوع نزدیکئئی مئ ّ
ئئادی و مکئئانی و معنئئوی مئئیشئئود (راغئئ

اصفهانی .)885 /1 :1412 ،بر ایئن اسئاس ،نزدیکئی و پیونئد قلبئی یئا ّ
محبئتورزی افئراد بئه
ّ
ّ
تصئئرف خئئئود ،تعریئئف جئئامعی از معئئانی والیئئئت اسئئت .بئئه گفتئئه عالمئئئه
مئئوال و صئئاح
ّ
مالکیئت تئدبیر اسئت .ایئن
طباطبایی ( ،)317 /13 :1417والیئت ،بئه معنئای سرپرسئتی و
ّ
معنئئئا ،معنئئئایی عمئئئومی اسئئئت و در تمئئئامی مشئئئتقات آن جر ی ئئان دارد .از نظ ئئر وی والی ئئت
عبارت است از یک نوع قر و نزدیکی کئه موجئ نئوع خاصئی از ّ
ّ
حئق ّ
مالکیئت
تصئرف و
تئئدبیر میشئئود .روایئئات بسئئیاری ،والیئئت را از اساسئئیترین و مهمتئئرین پایئئهها و ارکئئان دیئئن
اسئئالم برشئئمردهاند؛ زیئئرا شئئامل مسئئأله سرپرسئئتی و زمامئئداری امئئور دینئئی اعئ ّئم از ظئئاهری و
باطنی ،جسمی و روحی ،دنیوی و اخئروی ،مئادی و معنئوی ،عبئادی و اجتمئاعی میشئود؛
در واقع توحید و والیت یک حقیقتاند و یکی ظهور دیگری اسئت ،والیئت مجئرای توحیئد
اسئئت؛ چئئون والیئئت تنهئئا بئئه خداونئئد اختصئئاص دارد و پیئئامبران و اولیئئای ّ
خئئاص الهئئی
168 /1 :1487؛ طهرانی.)286 /2 :1426 ،
زندگینامه حبیب بن مظاهر
ّ
حبیئ بئئن مظئئاهر ملق ئ بئئه اسئئدی و منسئئو

بئئه قبیلئۀ بنیاسئئد اسئئت .ایئئن طایفئئه،

افتخئئارات فراوانئئی داشئئت و افئئراد آن ،خئئوشنئئام و خئئدمتگئئزار پیئئامبر

و اهئئل بیئئت

بودند  .این قبیله ،پس از حادثۀ عاشورا ،افتخار دفن شهدای کئربال را از آن خئود کئرد (شئیخ
مفید.)14 /2 :1413 ،
ّ
ّ
ّ
ّ
منابع متقدم ،نام پدر حبی را ،گاه بئه صئورت ُمظهئری و گئاه ُمظهئر و برخئی ُمطهئر ذکئر
کردهاند ّاما با استناد به آنهه در زبانها و زیارات مشهور استُ ،مظئاهر صئحی تئر مئیباشئد
(مامقانی .)394 /17 :1423 ،وی حدود یک سال قبل از بعمت پیومبر اسئالم

بئه دنیئا

حبیب بن مظاهر اسوه برتر والیتمداری و فضایل اخالقی

همگی مجاری و مظاهر والیت مطلقه و کلیئه ر بئوبی حئق تعئالی مئیباشئند (ر.ک .کلینئی،
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آمئئد .وقتئئی او بئئه دنیئئا آمئئد ،پیئئامبر گرامئئی اسئئالم حئئدود  39سئئال داشئئتند .بئئه ایئئن ترتی ئ ،
حبی

توفیق پیدا کرد نزدیک به  24سال در برههای از تاریخ زندگی کند که دوران حیئات

پیومبئئر ا کئئرم

بئئود (ابئئن حجئئر عسئئقالنی .)142 /2 :1415 ،بعئئد از رحلئئت آن حضئئرت،

ن ئئامش در زم ئئر شئئئیعیان حض ئئرت عل ئئی

نوش ئئته ش ئئده و س ئئسس محض ئئر مب ئئارک ام ئئام

را درک ک ئئرد ت ئئا اینکئئئه در رک ئئا

بئئئه

مجتب ئئی

قبلئئئۀ عاش ئئقان؛ حضئئرت سیدالش ئئهدا

شئئهادت رسئئید و نئئامش در زمئئر هفتئئاد و دو شئئهید کئئربال ،ثبئئت و در تئئاریخ جاودانئئه شئئد.
بنئئابراین وی ازجملئئئه افئئرادی بئئود کئئه چشئئئمهایش بئئئه دیئئدار رسئئول خئئدا
معصوم

و پئئنج امئئام

روشن شد (ابن داوود.)4 :1392 ،

دربار چرایی جدا بودن قبر حبی

از سایر شهدا ،تحلیلها و گزارشهایی نظیر این کئه
کئه رئئیس قبیلئۀ ایشئان بئود ،او را نزدیئک سئر

قبیلۀ بنیاسد ،به پاس حرمت و شأن حبیئ
ّ
مطهر امئام حسئین دفئن کردنئد ،بیئان شئدهاسئت؛ ولئی مسئتند قابئل اعتبئاری بئرای ایئن
تحلیل نیافتیم و شاید این توجیه ،تنها به عنوان یک احتمال مطرُ شده باشد .اکنئون قبئر
پئاک ایئن فئئدایی پئاک باختئه بئئا ضئری کوچئئک و زیبئایی کئه دارد ،در حئئرم ّ
مطهئر حضئئرت

ّ
سیدالشهدا
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و در سمت چ

در ورودی از سمت قبله قرار داد (قائدان.)122 :1387 ،

شاخصههای والیتمداری در زندگانی حبیب بن مظاهر
صئئرف ّ
محبئئت داشئئتن و ّادعئئای والیئئت و شئئیعهگئئری ،نمئئیتوانئئد مجئ ّئوزی بئئرای امتیئئاز
نامئه نوشئتند و

نسبت به سایر افراد باشد؛ چرا که در میئان افئرادی کئه بئرای امئام حسئین
ّادعای ّ
محبت کردند ،فقط تعداد بسیار کمی ممل حبی به گفتۀ خود عمل نمئوده و جئ و
ّ
شهدا در رکا آن حضرت قرار گرفتند .با دقت در سخنان اهلبیت شاخصههئایی را
مالحظه میکنیم که عالوه بر ّ
محبت ،باید به آنها م ّین شد تا در ّادعایمئان صئاد و از ایئن
امتیازات بهرهمند باشیم .برخی از مهمترین این شاخصهها عبارتند از:
شناختاهلبیت

.1

وجایگاهآنهادرآفرینش 

پیئئامبر ا کئئرم ب ئئر اسئئاس احادیئئث مشئئهور از قبیئئل ح ئئدیث متئئواتر ثقل ئئین ،بارهئئا ت ئئا
لحظات پایان عمر خودّ ،امتشان را به شناخت اهلبیت و ّ
محبت و اطاعئت از ایشئان

در کنار قرآن ،سفارش فرمودهاند .معصومان نیز در روایات بسیاری ،معرفت امئام معصئوم را
عامئئل سئئعادت دنی ئا و آخئئرت ،جهئئل و نافرمئئانی بئئه او را ،عامئئل شئئقاوت و هال ک ئت ابئئدى،
ّ
بئئه معلئئی بئئن
معرفئئی نمئئودهانئئد .بئئه عنئئوان نمونئئه در روایتئئی آورده شئئده کئئه امئئام صئئاد
خنیس مئیفرمایئد« :ا گئر بنئدهاى صئد سئال میئان رکئن و مقئام خئدا را بنئدگی کنئد ،روزهئا را
ّ
روزه بگیرد و ش ها را به ّ
تهجد و راز و نیئاز بگذرانئد تئا جئایی کئه از شئدت پیئرى ،ابئروانش

روى چشمانش را بگیرد و استخوانهاى گردنش ،در سئینهاش فئرو رود ولئی نسئبت بئه ّ
حئق

مئئا جاهئئل باشئئد و جایگئئاه مئئا را نشناسئئد ،هرگئئز بئئراى او پاداشئئی نخواهئئد بئئود» (مجلسئئی،
 .)177 /27 :1483حبی نیز که ب رگ شده این مکت اسئت ،بئه ایئن مهئم ّ
توجئه نمئوده و

دنبال شئناخت هرچئه بیشئتر مقئام ّ
نورانیئت اهئلبیئت
امئئام حسئئین

بئودهاسئت .بنئا بئر روایتئی ،وی از

پرسئئید کئئه شئئما پئئیش از آفئئرینش آدم چئئه بودیئئد؟ آن حضئئرت در پاسئئخ

فرمود« :ما اشباهی از نور بودیم که دور عرش میچرخیدیم و فرشتگان را تسبی و تحمیئد و
تهلیل میآموختیم» (همان.)311 /57 ،
ّ .2
محبتوعشقبهمعصومان



چیزی شدید و قوی شود ،آن را عشق مینامند (طریحئی .)38 /2 :1375 ،در روایتئی رسئول
گرامی اسالم مئیفرماینئد؛ «هئیچ بنئدهای ایمئان نئدارد ،مگئر اینکئه مئن نئزد او از خئودش
محبو تر باشم و ذر ّیه من پیش او از ذر ّیه خودش محبو تر باشد و اهل من ،نزد او از اهئل
خودش محبو تئر بئوده و ذات مئن ،پئیش او از ذات خئودش محبئو تئر باشئد» (مجلسئی،
ّ
 )86 /27 :1483بر اساس این حئدیثّ ،
محبئت اهئلبیئت پیئامبر بایئد در حئدی باشئد
ّ
که نه تنها خود پیامبر ؛ بلکئه فرزنئدان ایشئان را بئر خئود و فرزنئدان خئویش مقئدم دانسئته،
ّ
دوستی آنها را بیش از دوستی هر کسئی بدانئد و ا گئر هئر انئدازه از ایئن حئد پئایینتئر باشئد ،بئه
همئئان انئئدازه در ایمئئان ،نقئئص وجئئود خواهئئد داشئئت .بئئه عبئئارت دیگئئر ،درجئئات ایمئئان بئئا
درجئئات حئ ّ معصئئومان سئئنجیده مئیشئئود .نقئئل شئئدهاسئئت ّ
محبئئت اصئئحا امئئام
حسین

و از جمله حبی

بهقدری به آن حضرت زیاد بئوده کئه ّ
حتئی درد شمشئیر ،تیئر و

حبیب بن مظاهر اسوه برتر والیتمداری و فضایل اخالقی

ّ
محبئئت ،یعن ئی رغبئئت و می ئل انسئئان بئئه چی ئزی .ا گئئر ای ئن می ئل بئئاطنی و رغبئئت دل بئئه

10

نیزه را احساس نمیکئردهانئد (اسئمعیلی )392 :1392 ،و همئین بئس کئه وجئود مبئارک امئام
ّ
حسین  ،تعبیر عشئا را بئرای توصئیف اصئحا خئود ،اختیئار نمئوده اسئت (مجلسئی،
.)285 /41 :1483
ّ .3
تبعیتمحضازاهلبیت



در آیئئئئۀ مئ ّ
ئئئودت ،دوسئئئئتی خویشئئئئاوندان پیئئئئامبر مئئئزد رسئئئالت آن حضئئئرت معرفئ ئئی
شئئدهاسئئت (شئئوری .)23 /مئ ّ
ئودت ،نئئوع ّ
خاص ئی از ّ
محبئئت اسئئت .محبتئئی کئئه همئئراه بئئا

ّ
تبعیئئئت از محبئئئو

باشئئئد و اثئئئر آن در عمئئئل محئئئ ّ ظئئئاهر گ ئئردد (طباطبئئایی/16 :1417 ،

 .)166همهنین امام صاد

میفرماید« :از شیعیان ما نیست کسی که بئه ز بئان ،شئیعه

بودن خود را اظهار کند؛ ولی در رفتار ،مخالف ما و رفتار ما باشد .شیعه کسی اسئت کئه بئا
ز بئئان و قلئئبش موافئئق مئئا باشئئد و از آثئئار مئئا پیئئروی کنئئد و طبئئق رفتئئار مئئا رفتئئار نمایئئد» (حئ ّئر

عاملیّ .)247 /15 :1489 ،
تبعیت از امام
زمان حضرت علی

به سن و سئال ،جئوان یئا پیئر بئودن نیسئت .در

افرادی بودند که والیت امام

را بر خئود الزم مئیدانسئتند ،هرچنئد

از نظئئر سئئن ،اخئئتالف ز یئئادی بئئا آن حضئئرت داشئئتند؛ از جملئئه مئئیتئئوان بئئه سئئلمان فارسئئی
اشاره کئرد کئه بئا وجئود اینکئه حئدود  288سئال بئا امئام اخئتالف ّ
سئنی داشئت؛ ّامئا ماننئد
نیئز چنئدین

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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بردگان ،در برابر حضرت خاضع و فروتن بود (طریحی .)91 /6 :1375 ،حبیئ
سال از سیدالشهدا ب رگتر بود؛ ّاما چنان در برابر آن حضرت خود را کوچک میدانسئت
که گویا چندین سال از ایشان کوچکتر است و ایئن همئان شئرط ّ
تبعیئت از امئام اسئت
که باید بیچون و چرا امر امام
بیزاریازدشمناناهلبیت

.4

را اطاعت کرد.


ّ
در بیست سوره از قرآنّ ،
ماد برائت و مشتقات آن ،سی بار ذکر شدهاسئت؛ قئرآن برائئت
و ّ
تبری را بیشتر بئه معنئای لوئوی بئه کئار بئرده اسئت و اصئل مشئترک در آن مفارقئت کئردن از
ّ
دشمنان خدا و خرو از عهد و پیمان مشرکان و کفار و منقطئع شئدن و گسسئتن از پیئروان
و امامئئئئان

باطئئئئل اسئ ئئت (مصئ ئئطفوی .)259 /1 :1438 ،در احئ ئئادیمی از پیئ ئئامبر ا کئئئئرم
شئئیعه نیئئئز بئئئر ّ
اهمیئئئت تبئ ّئئری تأ کیئئئد شئئئده و برائئئت را یکئئی از مهئئئمتئئرین و اسئئتوارترین

رشتههای ایمان و والیت ذکر کردهاند (مجلسی.)242 /66 :1483 ،
همراهی حبی

و امام حسن

با امام علی

در تمئام جنئگهئا و همهنئین حرکئت

به موقع و شایستۀ وی در خئار شئدن از کوفئه و پیوسئتن بئه امئام حسئین
در روز عاشورا ،سخنرانی او پیرامون حمایئت از امئام
مصدا ابراز ّ
تبری و مخالفت وی با مخالفان اهلبیت
.5محوردانستنامامان

روایات اهلبیت

 ،رجزخئوانی او

و انزجئار از حکومئت ی یئد ،بهتئرین
بودهاست.

درزندگی 

و ادعیهای که از آن ب رگان به دست مئا رسئیده ،بیئانگر ایئن اسئت

کئئه حضئئور و وجئئود معصئئومان

بئئه عنئئوان واسئئطۀ فئئیض الهئئی در عئئالم ،در هئئر برهئئهای از

زمان ،منبع ن ول برکات الهی ،واسطۀ روزی تمامی مخلوقات و موج

نگهئداری و آرامئش

عئئالم هسئئتی ،بئئوده و مئئیباشئئد (مجلسئئی .)423 :1423 ،طبئئق فرمئئایش حضئئرت امیئئر
ّ
محوریئئت امئئام در زنئئدگی ،شئئبیه بئئه محئئور سئئنگ آسئئیا اسئئت کئئه هرچنئئد بئئه ظئئاهر
سنگ ،گندمها را آرد مئیکنئد؛ ّامئا اگئر محئور میئان آن سئنگ ،از بئین رفتئه و برداشئته شئود،

ّ
حتی یک دانه گندم نیز آرد نخواهد شد (مجلسئی .)96 /34 :1483 ،حبیئ

بئن مظئاهر بئا

میباشد.

مصداقهای والیتمداری حبیب
همراهئئی بئئا والیئئت و امامئئت در زنئئدگانی او بئئه چنئئد برهئئۀ زمئئانی قابئئل تقسئئیم اسئئت کئئه

عبارتند از:

والیتمداریباپیامبراکرم

.1



ّ
بئئا ّ
توجئئه بئئه اینکئئه برخئئی تئئاریخ نگئئاران ،سئئال تولئئد حبیئ
ّ
نوشتهاند ،سالهایی که رسول خدا در مکه دعوت خئویش را آغئاز کئردهانئد ،او کئودکی
را یئئک سئئال پئئیش از بعمئئت

بیش نبوده و زمانی که آن حضرت ،حا کم مسلمانان بود و در مسند قئدرت و حکومئت قئرار
ّ
مشرف شد و توفیق آن را یافت کئه در شئمار
داشت ،وی در ّایام جوانی به حضور پیامبر

حبیب بن مظاهر اسوه برتر والیتمداری و فضایل اخالقی

این روایات به خوبی آشنا بوده و از همین جهت در تمئام عمئر خئود ،بئا گفتئار و رفتئار خئود،
همئئراه پیئئامبر و امامئئان بئئودهاسئئت و ایئئن ،نشئئانگر ّ
توجئئۀ عمیئئق او بئئه والیئئتمئئداری

11

صئحابی رسئول خئدا

قئرار گیئرد (ابنحجئر عسئقالنی142 /2 :1415 ،؛ سئئماوی:1387 ،

 .)182ایئئن قئئول بئئا برخئئی روایئئتهئئای تئئاریخی کئئه از پیئئامبر ا کئئرم
است؛ چرا که طبق آن نقلها ،پیامبر گرامی اسئالم

نقئئل شئئده ،مناسئ تئئر

بئه حبیئ  ،عالقئۀ خاصئی داشئت،

پیشئئانیاش را م ئئیبوسئئید و م ئئیفرمئئود« :مئئئن او را دوسئئت دارم ،ز ی ئئرا فرزنئئئدم حس ئئین
دوست دارد .و جبرئیل به من خبر داد که او از یاران فرزندم حسین

را

در کربال خواهئد بئود»

(مجلسی .)242 /44 :1483 ،برخی نیز ،او را از تابعین به شمار آوردهاند .مطئابق ایئن قئول،
وی بیشترین بهر معنوی را از امیرمومنان

و امام حسن و امام حسین

در ادامه بدان پرداخته خواهد شد (خویی.)7 /5 :1398 ،
والیتمداریباامیرمومنان

.2

برده است کئه



پئئس از وفئئات پیئئامبر و وقئئایع تلخ ئی کئئه بئئرای ّامئئت مسئئلمان پئئیش آمئئد و بسئئیاری
والیئئت را تنهئئا گذاشئئتند ،حبی ئ از جملئئه کسئئانی بئئود کئئه نئئه تنهئئا در مسئئیر حئ ّئق و والیئئت

ّ
ّ
حواریون و شا گردان ویژ مئوالی
علوی ثابت قدم و استوار ماند بلکه در شمار یاران خاص،
متقیان هماننئد میئمم ّتمئار و ُرشئید هجئری و جئ و حئامالن علئوم حضئرت علئی قئرار
گرفت (سماوی.)181 :1387 ،

حبی  ،از زمانی که امام علی

و سئئا کن آنجئئا شئئد و در رکئئا
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041

11

امیرمونئئان

کوفه را مرکز خالفت خویش قرار داد ،به ایئن شئهر آمئد

آن ب رگئئوار در همئئه نبردهئئا حضئئور داشئئت .آموختئئههئئایش از

 ،او را در علئئومی همهئئون فقئئه ،تفس ئئیر ،قرائئئئت ،حئئئدیث ،ادبیئئات ،ج ئئدل و

منئئاظره ،پیشئئتاز سئئاخته بئئود (همئئان .)182 ،وی در زمئئر گئئروه و یئئژه از اصئئحا
علئئی

حضئئرت

در شئئرطه خمئئیس بئئود و از اینجئئا مئئیتئئوان بئئه میئئزان عشئئق ،اخئئالص ،فئئداکاری و

اطاعئئت محئئض او از مئئوالیش پئئی بئئرد ،چئئرا کئئئه ایئئن یئئاران ویئئژه ،گئئروه آمئئاده و گئئوش بئئه
فرمئئانی بودنئئد کئئه در پئئی مأمور یئئتهئئای خئ ّ
ئاص اعئئزام مئئیشئئدند و بئئا امیرمونئئان پیمئئان
شهادت و اطاعت بسته بودند (طوسی .)68 :1373 ،حبی  ،برای هرگونئه فئداکاری در راه
مبارزه با ظلم و حمایت از ّ
حئق ،آمئادگی داشئت .وی ّ
حتئی از سئرانجام حیئات خئویش نیئز
آ گاه بود و موالی متقیان
.)26 /2 :1414

او و میمم ّتمار را از پیش آمدهای آینده ّ
مطلع کئرده بئود (قمئی،

والیتمداریبااماممجتبی

.3

با شئهادت حضئرت علئی



در سئال چهئل هجئری ،امئام مجتبئی

رهبئر مسئلمانان

شئئد .امئئا بئئا اتفاقئئاتی کئئه پئئیش آمئئد و بئئه امضئئای قئئرارداد صئئل میئئان آن حضئئرت و معاو یئئه
محبئئان اهئئل بیئئت سئئختتئئر ش ئد .در ایئئن دورانّ ،
انجامیئئد ،کئئم کئئم شئئرایط بئئر ّ
حت ئی
بئئه ایشئئان خیانئئت کئئرد ،ولئی حبیئ

عبیئئداهلل بئئن عبئئاس ،فرمانئئده سئئساه امئئام حسئئن
چهرههای بارز شیعه در کوفه و از وفئاداران ّ
خئط امامئت و در اطاعئت امئام مجتبئی

ّ
دورانئئی کئئه تبلیوئئات امویئئان بئئر ضئئد محبئئان اهئئلبیئئت

از
بئود.

گسئئترده مئئیشئئد و شئئیعیان در

وضع خفقان باری به سر می بردند (القصیر.)49 :1431 ،
.والیتمداریباامامحسین

4



محبت ،بصیرت و ّ
ّ
بالتبع والیتمداری حبی

در زمئانهئا و مکئانهئای مختلئف بئروز

پیدا کرد ،برخی از آنها عبارتند از:
نگارش نامه و دعوت از امام
.۴.۱
ِ

شیعیان در منزل سئلیمان بئن صئرد خزاعئی جمئع شئدند و تصئمیم گرفتنئد از آن حضئرت،
ّ
دعوت کنند تا به کوفه بیاید و با حمایت شیعیان آنجا ،بر ضد امویان قیئام کنئد .نخسئتین
ّ
دعوت نامهای که از کوفئه بئه مکئه ارسئال شئد ،بئه امضئای چهئار نفئر رسئید کئه یکئی از آنهئا
حبی ئ ئ

ب ئئئود (ش ئئئیخ مفی ئئئد .)37 /2 :1413 ،ای ئئئن نام ئئئه در آن ش ئئئرایط خفقئ ئئان ،روحی ئ ئۀ

والیتمداری و حق محوری حبی
کوفیان بیوفا ،امام حسین

را نشان میدهد .چرا که او هم نامئه نوشئت و هئم ممئل

را تنها نگذاشت.

 .۴.۲همراهی با مسلم بن عقیل و جذب نیرو برای او

اهل کوفه ،نامههای فراوانی برای امام حسین

نوشتند .حضرت برای ارزیابی اوضئاع

کوفه ،نماینده خود مسلم بن عقیل را به آنجا فرستاد .در جلسهای که در حضئور او تشئکیل

شد ،ابتدا عابس شا کری ،آمادگی خود را برای هرگونه ایمار و فئداکاری در راه امئام

اعئالم

حبیب بن مظاهر اسوه برتر والیتمداری و فضایل اخالقی

پس از شهادت امام مجتبی و پس از مرگ معاویه ،ی یئد بئر تخئت خالفئت نشسئت.
ّ
امئئام حسئئین از بیعئئت بئئا ی یئئد امتنئئاع کئئرد و از مدینئئه بئئه مکئئه هجئئرت نمئئود .در کوفئئه،

11

نمود .پئس از سئخنان عئابس ،حبیئ

اولئین نفئری بئود کئه سئخنرانی کئرد و بئا عزمئی اسئتوار

چنین گفت« :رحمئت خئدا بئر تئو بئاد ای عئابس! حرفئت را شئنیدم .آنهئه در دل داشئتی بئا

کوتئئاهتئئرین و رسئئاترین کلمئئات بئئر ز بئئان آوردی .بئئه خئئدای یگانئئه سئئوگند ،مئئا هئئم بئئر همئئین

عقیئئدهایئئم» (همئئان .)38 ،در مقئئام عمئئل نیئئز حبی ئ

و مسئئلم بئئن عوسئئجه ،از فعئئالتئئرین

چهرههای این حرکت انقالبی بودند که مخفیانئه و دور از چشئم مئأموران حکومئت ،بئه نفئع
حضرت مسلم از مئردم بیعئت مئیگرفتنئد .بئا عئوض شئدن والئی کوفئه و آمئدن ابئن زیئاد کئه
سیاسئئت سئئرکو

و زن ئئدانی کئئردن را پ ئئیش گرفتئئئه بئئود ،اف ئئراد قبیل ئئه حبیئئ

و مس ئئلم بئئئن

عوسجه ،آن دو را مخفی کردند تا از گزند عبیداهلل بن ز یئاد در امئان بماننئد و در هنگئام الزم

به جان

داری از حق و والیت برخیزند (سماوی.)182 :1387 ،

 .۴.۳دریافت نامهای خصوصی از امام حسین

ّ
بئئئه نقلئئئی ،هنگئئئامی کئئئه امئئئام عاشئئئقان اراده نمئئئود از مکئئئه بئئئه سئئئمت کوفئئئه ،حرکئئئت

کند ،نامهای خصوصی به حبیئ بئن مظئاهر نوشئت .مضئمون ایئن نامئه در برخئی نقئلهئا،
چنین است« :از حسین بن ّ
علی بن ابئی طالئ بئه دانشئمند فقیئه ،حبیئ بئن مظئاهرّ :امئا
بعد ،ای حبی ! تو خویشاوندی و قرابت ما را به رسئول خئدا

کس میشناسی .تو که صاح
ّ
مئئا در یئئغ مکئئن تئئا جئئدم رسئئول خئئدا

مئیدانئی و مئا را بهتئر از هئر

اخئال نیکئو و غیئرت مئیباشئی ،در فئدا کئردن جئان در راه
پئئاداش آن را در قیامئئت بئئه تئئو عطئئا کنئئد» (القصئئیر،

 .)74 :1431ایئئن نامئئه ،نشئئانگر ّ
اهمیئئت حبی ئ
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041

11

عاشقان است.

 .۴.۴لبیک گفتن به نداء غربت امام

حبیئئ

و عظمئئت ص ئفات اخالقئئی او ،نئئزد امئئام

و رساندن خود به کربال

و مسئئلم بئئئن عوسئئجه وقتئئی از بئئیوفئئایی کوفیئئان ،و از نزدیئئک شئئدن ک ئئاروان

حسینی به کوفه آ گاه شدند ،تصئمیم گرفتنئد بئه امئام بپیوندنئد و علئیرغئم اینکئه کوفئه
تحت کنترل بود و ورود و خرو اشخاص زیر نظر حا کم سئتمگر ،ابئن ز یئاد ،قئرار داشئت ّامئا

این دو مرد شجاع و باوفا ،روزها را مخفی میشدند و ش ها راه میپیمودند تئا سئرانجام در

کربال به محضر امام حسین

رسیدند (سماوی.)182 :1387 ،

 .۴.۵کوشش برای جذب نیرو برای امام

حبی  ،هم خودش شیفتۀ فداکاری در راه والیت بود و هم میکوشید دیگران را بئه ایئن

جبهۀ فالُ و رستگاری بکشاند .او در روز هفتم ّ
محرم با دیدن یاران انئدک امئام

و سئساه

فراوان دشمن ،از آن حضرت اجازه خواست تا به سئمت قبیلئهاش بئرود و آنئان را بئه نصئرت
آن حضئئرت فئئرا خوانئئد .امئئام
امام
ّ
حجت خدا و فرزند پیامبر

 ،اجئئازه فرمئئود .او نئئزد قبیلئۀ خئئود رفئئت و غربئئت و محاصئئر

و اهل بیت مظلومشان

پیوستن به امام

را در کربال به آنان خبر داد و از آنها خواست که به یئاری

بشتابند .قئوم او اظهئار هئمبسئتگی کردنئد و هفتئاد نفئر آمئاده

شئدند .در مسئیر حرکئت ،ابئن ز یئاد از ایئن تصئمیم بئا خبئر شئد و پانصئد

سئئوار از نیروهئئای خئئود ،بئئه فرمانئئدهی ازر در پئئی آنئئان فرسئئتاد تئئا مئئانع پیوسئئتن ایشئئان بئئه
امئئام شئئوند .تئئالش و مجاهئئدت حبی ئ و همراهئئانش بئئه جئئایی نرسئئید و چئئون دیدنئئد
یارای مقابله با سواران کوفه را ندارند ،شبانه به خانههای خود بازگشتندّ ،اما حبیئ دو بئاره
نیئئز فرمئئود« :هئئر چئئه خئئدا

نئئزد امئئام رفئئت و آنهئئه را پئئیش آمئئده بئئود گئئزارش داد .امئئام
خواهد ،همان خواهد شد .هیچ نیرو و ّقوتی نیست ،مگر به قدرت خداوند» (طبری ،بیتئا:
.)416 /5
 .۴.۶دفاع از والیت در قالب موعظه دشمن

کنند ،حبی

به آنان چنین گفت« :به خدا سوگند ،در قیامت نزد خدا ،بد مردمی هسئتند

که میخواهند اهلبیت پیامبر

و پیئروان آنئان را کئه زاهئدان ،پارسئایان ،شئ

زنئدهداران

هستند به قتل برسئانند» (همئان .)415 ،روز عاشئورا نیئز زمئانی کئه ابوثمامئه وقئت نمئاز را بئه
امام یادآوری نمود ،حضرت در ّ
حق او دعای خیر کرد و فرمود« :به آنها بگویید از جنئگ
دست بردارند تا نماز بگذار یم» .در این حال ،یکی از افراد سساه ابنسعد به نئام حصئین بئن
تمیم فر یئاد بئرآورد کئه نمئاز او (امئام حسئین

) پذیرفتئه نخواهئد بئود .حبیئ

برآشفت و گفئت« :گمئان کئردی کئه نمئاز از آل رسئول

قبئول نمیشئود ،ولئی از تئو ای االغ

(یا شرابخوار) پذیرفتئه میشئود؟» سئسس حصئین بئر او حملئهور شئد و حبیئ
شمشیر برد و با ضئربهای بئه صئورت اسئ
رو ی او افتاد (طبری ،بیتا.)439 /5 :

از ایئن گفتئار

او کوبیئد کئه اسئ

بئا شئتا

نیئز دسئت بئه

بئه زمئین خئورد و بئر

حبیب بن مظاهر اسوه برتر والیتمداری و فضایل اخالقی

عصرتاسوعا ،هنگامی که حضرت سیدالشهدا

از دشمن مهلت گرفت تئا فئردا صئبر
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 .۴.۷تقویت روحیۀ وفاداری به یاران امام

او اد
حسئئین

را در ش
بئئا زین ئ

عاشورا مشاهده میکنیم؛ وقتی نافع بن هالل از گفئت و گئوی امئام
فهمیئئد کئئه آن بئئانوی شئئجاع از وفئئا و مانئئدگاری اصئئحا ،

کبئئری

اطمینان ندارد ،به سرعت خود را به حبی
جمعئئی بئئه سئئوی خیمئۀ حضئئرت زینئ

رساند .او نیز سایر اصحا
رفتنئئد و حبیئ

را صئدا زد و دسئته

بئئه نماینئئدگی از یئاران ،چنئئین

گفت« :سالم و درود بئر شئما ای سئروران مئا ،ای خانئدان رسئالت! ایئن شمشئیرهای جوانئان
شماسئئت کئئه سئئوگند خئئوردهانئئد تیئئغ در نیئئام نبرنئئد ،مگئئر آن کئئه بئئر گئئردن دشئئمنانتان فئئرود
از خیمئئئه بیئئئرون آمدنئئئد و از حبیئ ئ

و

آورنئئئدو در سئئئینه دشئئئمنانتان بنشئئئانند» .ام ئئام
ّ
همراهانش تشکر نمود و از خدا تقاضای پاداش نیک بئرای آنهئا درخواسئت کئرد (دهدشئتی
بهبهانی.)274 /4 :1489 ،
 .۴.۸فرماندهی جناح چپ لشکر در روز عاشورا

صب روز عاشورا هنگامی که امام حسین
زهیئئر بئئن قئئین و جنئئاُ چ ئ

را بئئه حبی ئ

لشکر خود را آراست ،سئمت راسئت را بئه

بئئن مظئئاهر و قل ئ

بنئئیهاشئئم سئئسرد .و ایئئئن نشئئانگر ایئئئن اسئئت کئئه جنئئا
حسین
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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لشئئکر بئئه را بئئه بئئرادرش قمئئر

حبیئئ  ،شئئجاع و معتمئئئد امئئام

بودهاست (طبری ،بیتا.)422 /5 :

 .۴.۹عدم پذیرفتن اماننامه

حبی

و دیگر اصحا

امام حسین

استداللشان ایئن بئود «ا گئر حسئین

از پذیرفتن اماننامه دشمن خودداری کردنئد و

کشئته شئود ،مئا عئذری نئزد رسئول خئدا

نخئواهیم

داشت» (کشی.)293 :1363 ،
 .۴.۱۱همراهی با امام

یاران امام

در طول جنگ

 ،یکایئک بئه محضئر حضئرت مئیرسئیدند و اجئازه مئیگرفتنئد و سئسس بئه

میدان میرفتند و میجنگیدند و به شهادت میرسیدند .و امام

هئم گئاه بئه بئالین آنهئا

میرفتند .به عنوان نمونه ،هنگامی که مسلم بن عوسجه بر خاک افتئاد ،امئام
خئئود را بئئه بئئالین او رسئئاندند .حبیئ

و حبیئ

از مسئئلم خواسئئت ا گئئر توصئئیهای دارد ،بگو یئئد .مسئئلم

گفت :تئو را ّ
وصئیت مئیکئنم کئه همئراه ایئن مئرد (امئام حسئین
رکئئابش بجنگئئی و بئئه شئئهادت برسئئی .حبی ئ

) باشئی و تئا جئان داری در

گفئئت :بئئه خئئدای کعبئئه سئئوگند کئئه چنئئین

خواهم کرد (طبری ،بیتا.)435 /5 :
 .۴.۱۱وداع با امام

وقتئی حبیئ

از امئام عاشئئقان

ّ
اذن وداع خواسئئت ،حضئرت فرمئئود« :تئو یادگئئار جئئد و

پئئدرم هسئئتی و پیئئر شئئدهای ،چگونئئه راضئئی شئئوم کئئه بئئه میئئدان روی!» حبی ئ  ،گریسئئت و
ّ
عرض کرد« :میخئواهم در نئزد جئدت روسئفید باشئم و پئدر و بئرادرت مئرا از یئار ی کننئدگان
خود به حسا

آورند (اسماعیلی.)431 :1392 ،

 .۴.۱۲رجز خواندن و شهادت در رکاب امام

صب عاشورا ،فرصتی بود که حبی  ،این یار غیور امام حسین

 ،عشئق و اخئالص و

وفای خود را نشان دهد .وقتی به میدان رفت ،در دل سئساه دشئمن شئجاعانه مئیجنگیئد و
ّ
این رجزها را میخواند« :من حبی بن مظاهرم .آن گاه که آتش نبئرد بئر افروختئه شئود ،یکئه

سئئوار میئئدان نبئئردم .شئئما ا گئئر چئئه از نظئئر نفئئرات از مئئا بیشئئترید امئئا مئئا مقئئاومتئئر و وفئئادارتریم،
ّ
حجئئت و دلیئئل مئئا برتئئر و منطئئق مئئا آشئئکارتر اسئئت و مئئا از شئما پئئروا پیشئئهتئئر و اسئئتوارتریم».
سئئفید صئئورتش از خئئون سئئرش رنگئئین بئئود ،در سئئن  75سئئالگی بئئه فئئیض شئئهادت رسئئید

(طبری ،بیتا.)435 /5 :

 .۴.۱۳ناراحتی شدید امام

از شهادت «حبیب» و دعا برای او

به شهادت رسئید ،بئر امئام

گئران آمئد و چهئر مبئارکش در هئم شکسئته

چون حبی
ّ
شئئد ،در حقئئش دعئئا کئئرد و فرمئئود« :خئئودم و یئئارانم را بئئه حسئئا

خئئدا مئئیگئئذارم» (همئئان،

 .)448این ،او شکوه و والیتمداری حبی است که نه تنهئا عئاقبتش خئتم بئه خیئر شئد
بلکه در رکا امام خود ،به فیض شهادت رسید و آنقدر ّ
مقر بود که شئهادتش باعئث در
هم شکستگی چهر امام حسین

شد.

تجلّی فضایل اخالقی در زندگانی حبیب بن مظاهر
ّ
از مهمترین جلوههای والیتمئداری ،تجلئی فضئایل اخالقئی امئام معصئوم

حبیب بن مظاهر اسوه برتر والیتمداری و فضایل اخالقی

سرانجام ایئن فرمانئد فئداکار پئس از هال کئت  62نفئر از سئساه دشئمن ،در حئالی کئه موهئای
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در سئیره

فردی و اجتمئاعی محئ

و شئیعه مئیباشئد .بئدین معنئا کئه بتئوانیم در تمئام دوران حیئات

خود ،امامان معصوم

را الگوی خود در زندگی قرار دهیم ،اعمال و رفتارمئان را مطئابق بئا

آنها تنظیم کرده و هر آنهه را احسئاس مئیکنئیم رضئایت اهئلبیئت

در آن نیسئت ،از آن

فاصله بگیریم .برخی از شاخصههای اخالقئی و رفتئاری کئه در زنئدگانی حبیئ

بئن مظئاهر

بیشتر جلوهگر و قابل الگوگیری است عبارتند از:
.1شجاعت 

شئئیخ کشئئی در رجئئال ( )293 :1363مئئینویسئئد« :حبیئ
حسین

از آن هفتئئاد نفئئر بئئود کئئه امئئام

را یار ی نمودند و کوههای آهن را مالقات کردند (یعنی لشکر دشمن کئه غئر در

آهن و فوالد بودند) و تیر و شمشیرها را به سئینه و صئورت خئود اسئتقبال مئیکردنئد ،دشئمن
به آنها امان میداد و به اموال آزمند مئینمئود ،لکئن نئه امئان نامئۀ آنهئا را قبئول کردنئد و نئه بئه
اموال و وعدههای ایشان رغبت نمودند».
.2بصیرت 

یکی از القا

حبی

و سایر یاران امام حسین

اهلالبصائر اسئت .داشئتن بصئیرت

و آ گئئاهی در هئئر زمئئان ضئئروری اسئئت؛ ز یئئرا ا گئئر دارای ایئئن ویژگئئی نباشئئیم ،ای بسئئا در زمئئین

دشئئمن بئئازی کنئئیم و همئئان حئئرفهئئای دشئئمن را تکئئرار نمئئاییم .در روز عاشئئورا ،عمئئروبن

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041

11

الحجئئا از فرمانئئدهان عمئئر بئئن سئئعد رو بئئه لشئئکر خئئود کئئرد و در بئئاره لشئئکر امامحسئئین

گف ئئت« :همان ئئا ش ئئما ب ئئا اف ئئرادی میجنگیئئئد ک ئئه ش ئئیران زمئئان و دارای بص ئئیرت هس ئئتند».
عمرسعد هم سخن عمربن الحجا را تصدیق کرد و گفئت« :راسئت گفتئی ،نظئر مئا همئان

نظر توست» (شمس الدین.)183 :1481 ،
.3علموفقاهت 

یکی از ویژگیهای حبی  ،آشنایی وی با احادیث رسولخدا
طبئئق نقلئئی در نام ئۀ خصوصئئی امئئام حسئئین

حسین بن ّ
علی بن ابی طال

اینگونئئه مئئدُ حبی ئ

به دانشمند فقیه ،حبی

خویشاوندی و قرابت ما را به رسول خدا

و اهلبیئت

بئود.

ذکئئر شئئدهاسئئت« :از

بن مظاهرّ :اما بعد ،ای حبی ! تئو

میدانی و ما را بهتئر از هئر کئس مئیشناسئی .تئو

که صاح

ّ
اخال نیکو و غیرت میباشی ،در فدا کردن جان در راه ما دریئغ مکئن تئا جئدم

رسول خدا

پاداش آن را در قیامت به تو عطا کند» (القصیر.)74 :1431 ،


احادیثاهلبیت

.4روایتگر ی

روایئئئات مختلفئئئی در زمینئئئههئئئای والیئئئت و مباح ئئث فقهئئئی از قبیئئئل طئئئواف حئئئج در
کتا های فقهی شیعه از حبی بن مظاهر ذکر شدهاست و نشانگر این اسئت کئه شئخص
والیتمدار باید مسیر ب رگان و امامان خویش را با بیئان احادیئث و تئرویج فرهنگشئان حفئط
نماید (حرعاملی379 /13 :1489 ،؛ مجلسی.)311 /57 :1483 ،
ّ
ازعلملدنیواخبارغیبی 
.5آگاهی

عالوه بر اینکئه حبیئ  ،فقیئه و روایتگئر احادیئث اهئلبیئت

بئود ،بئهخئاطر اخئالص و

ارادت فراوان وی به حضرت علی

از علم منایا و بالیا نیئز برخئوردار بئود و مئیدانسئت کئه

شده که روزی میمم تمار سوار بر اس

بئن مظئاهر سئواره

افراد مختلف ،در چه زمئانی و چگونئه از ایئن دنیئا مفارقئت مئیکننئد .از فضئل بئن زبیئر نقئل
خود ،از راهی مئیگذشئت .حبیئ

بر او گذشت و چنان نزدیئک یکئدیگر شئدند کئه گئردن اسئ

آنهئا بهئم رسئید .حبیئ

روی

مبارک به میمم نمود و فرمود :مردی را مئینگئرم کئه در راه دوسئتی اهئلبیئت پیئامبر
خانئئه دارالئ ّئرز بئئر سئئر دار مئئیکشئئند و شئئکم او را مئئیشئئکافند (یعنئئی ای میئئمم بئئا تئئو چنئئین
خواهند کرد) .میمم نیز که از علم منایا و بالیا برخوردار بود ،فرمود :مئن نیئز مئردی را مئیبیئنم
کئئه بئئرای یئئاری فرزنئئد دختئئر پیومبئئر

بیئئرون مئئیرود ،او را مئئیکشئئند و سئئر او را در کوفئئه

میگردانند .راوی گفت :واهلل روزگاری نگذشت که دیئدیم میئمم را بئر سئر دار کشئیدند و سئر
حبی

را در کوفه گردانیدند و آنهه خبر دادند همه واقع شد (کشی.)292 :1363 ،

.6پرهیزگار یونیکوکار ی 

از اصئئئحا

امامحسئئئین

ُّ
بئئئا القئئئابی نظیئئئر « ُ
النسئئئئاک؛ عبادت کننئئئدگان» و
الع ّبئئئئاد

«االتقیئئاء االبئئرار؛ پرهیزگئئاران و نیکوکئئاران» یئئاد شئئدهاسئئت (سئئماوی .)9 :1387 ،یکئئی از
مصادیق بارز پرهیزگاری ،مراعات در کس

لقمۀ حالل است .امام حسین

خطا

بئه

لشئئکر عمرسئئعد فرمئئود« :شئئما از مئئن سئئرپیهی مئئیکنیئئد و سئئخنان مئئرا نمئئیشئئنوید؛ ز یئئرا

حبیب بن مظاهر اسوه برتر والیتمداری و فضایل اخالقی

کنئار
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شکمهئای شئما از حئرام پئر و بئر دلهایتئان مهئر زده شئدهاسئت» .مهئمتئرین درسئی کئه از ایئن
عبارت میتوان گرفت این است که لقمۀ حرام در زندگی چه اثراتئی دارد (مجلسئی:1483 ،
.)8 /45
.7قرائتوحفظقرآن 

نقئئل شئئده کئئه حبی ئ

داشئئت ،از کمئئال معنئئوی هئئم

عئئالوه بئئر آن کئئه سئئیمایی جئئذا

نجفئی:1379 ،

برخوردار بود .از او بهعنوان حافظ و قاری قرآن نام بئرده شئدهاسئت (در یئا
 .)38این خصلت نیک یعنی تالوت و حفظ قئرآن و ّ
تئدبر در معنئای آن ،در روایئات امامئان
شیعه

بسیار مورد تأ کید قرار گرفته است (مجلسی.)341 /93 :1483 ،

.8سحرخیز یونیایشگر ی 

یکی دیگر از صفات رفتاری لشکریان امام حسین

آن است که در وقئت سئحر ،اهئل
بئئه لشئئکر

نیئئایش و راز و نیئئاز بئئا خئئدای متعئئال بئئودهانئئد .لئئذا حبی ئ در روز عاشئئورا خطئئا
دشمن می گوید« :چه بد قومیاند آنان که ّ
ذریه رسولخدا و افرادی را که اهئل نیئایش در

سئحرگاهان هسئتند ،می کشئند» (اسئئماعیلی .)392 :1392 ،در احئوال حبیئ نوشئتهانئئد،
وی ش ها پس از نماز عشاء تا صب  ،قئرآن را خئتم مئیکئرد .ایئن نقئل ،گئواه ّ
تهجئد و شئ

زندهداری و الفت او با حضرت معبود بودهاست (همان).
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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.9اخالقنیکوغیرت 

اخئال

امام حسین در نامۀ خصوصی که برای حبیئ نگاشئتهانئد او را بئه صئاح
موید آن ،نقلی است کئه ّ
نیکو و غیرت توصیف کردهاند (القصیرّ ،)74 :1431 ،
حتئی شئ
عاشئئورا ،حبی ئ

ب ئا ی یئئد بئئن ُحصئئین از اصئئحا

امئئام

مئئزاُ می کئئرده اسئئت و وقتئئی او

گفت :حاال چه وقت شوخی و خنده اسئت؟ پاسئخ داد کئه چئه وقتئی بهتئر از اکنئون سئزاوار
خنده و مزاُ است .به خدا سوگند دیری نخواهد پاییئد کئه نیروهئای دشئمن بئا شمشئیر بئه
ما حمله خواهند کرد و ما در بهشئت ،حئورالعین را در آغئوش خئواهیم گرفئت .همهنئین در
وصف حالت حبی در روز عاشورا ،آوردهاند که هرچه به لحظه شهادتش نزدیک میشئد،
چهرهاش بشاشتر می گردید و با یارانش بیشتر مئزاُ می کئرد ،به گونئهای کئه اعجئا

ایشئان

را برانگیخت (کشی.)293 :1363 ،
.11همسرگزینیمناسبوتربیتصحیحفرزند 

برخئئورد مناس ئ

بئئا همسئئر و فرزنئئدان ،و آمئئوزش مسئئایل دینئئی و امئئامشناسئئی از جملئئه

اعمئئالی اسئئت کئئه پیشئئوایان دینئئی از مئئا خواسئئته و عئئدم مراعئئات آن را مؤاخئئذه کئئردهانئئد؛
درباره زندگی خانوادگی و فرزندان حبی

در تاریخ مطل

زیادی نوشته نشئدهاسئت .آنهئه

برجای مانده ،حکایتگر این است که یکی از افراد تأثیرگذار در زندگی او ،همسرش بوده کئه
مهمتئئرین نقئئش خئئود را در زنئئدگی حبیئ  ،در زمئئان قیئئام امئئام حسئئین
وقتئئی نام ئۀ امئئام

بئئه حبی ئ

ایفئئا کئئرده اسئئت.

رسئئید ،همسئئرش در کنئئار او بئئود و از مئئتن نامئئه بئئاخبر شئئد و

حبی ئ

را بئئه یئئاری آن حضئئرت تشئئویق کئئرد و گفئئت« :ای حبی ئ ! تئئو را بئئه خئئدا در یئئاری

امام

او را تائید کئرد و گفئت« :مئیروم تئا محاسئنم بئا خئون گلئویم

کوتاهی نکن» .حبی

رنگین شود» (حائری .)537 :1389 ،درباره فرزنئدش نیئز نقئل شئده کئه قاسئم ،پسئر نوجئوان
حبی بود که تحت آموزش و تربیت اسالمی پدر ب رگوارش ،در روز عاشئورا در کئربال حضئور
داشت ّاما به شهادت نرسید .تا اینکه ماجرای شهادت او چند سال بعد بئهخئاطر انتقئام از
وبیرغبتیبهدنیا
.11زهد 

به جر ت میتوان گفت حبی

از جمله افرادى است که حضرت علئی

در بئار آنئان

فرمئئوده اسئئت« :دنیئئا بئئه آنئئان روى مئئیآورد ول ئی آنهئئا بئئه دنیئئا پشئئت کئئرده و بئئا بئئیرغبتئئی و
بیاعتنئایی از کنئار آن مئیگذرنئد» (سئید رضئی ،بئیتئا :خطبئۀ همئام) .کسئی کئه اهئل دنیئا
باش ئئد ،نمئئئیتوانئئئد ام ئئام
سیدالشئئهدا

را همراه ئئی کنئئئد؛ ایئئئن هم ئئان نکتئئئهای اس ئئت کئئئه حض ئئرت

در یک ئی از منزلگاههئئا بئئه آن اشئئاره کئئرد و فرمئئود «مئئردم بنئئد دنیئئا هسئئتند و

دیئئئن بازیهئئهای اسئئت بئئر سئئر زبانشئئان ،تئئا زمئئانی کئئئه معیشتشئئان فئئراهم باشئئد ،دور آن
می گردنئئد و زمئئانی کئئه دچئئار بئئال میشئئوند ،دینئئداران کئئم هسئئتند» (مجلسئئی/44 :1483 ،
ّ
 .)383بنابراین کسی که ممئل حبیئ اهئل دنیئا و عبئد دنیئا نباشئد ،از همئه تعلقئات دنیئا
رهاسئئت و زمئئانی کئئه بئئا حئق مواجئئه شئئود ،خئئود را شئئتابان بئئه سئئمت آن میرسئئاند و تئئا پئئای

حبیب بن مظاهر اسوه برتر والیتمداری و فضایل اخالقی

قاتل پدرش رقم خورد (طبری ،بیتا.)448 /5 :
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ّ
جان ،امام خود را همراهی می کنئد و بئه همئین علئت نیئز هئر چقئدر بئه وی پیشئنهاد امئان و
پول فراوان شد ،نسذیرفت و گفت« :ما نزد رسول خئدا
فرزند رسول خدا

عئذرى نئداریم کئه زنئده باشئیم ،و

را مظلومانه به قتل برسانند» (کشی.)293 :1363 ،

نتیجه
حبیئ ئ بئئئن مظئئئاهر یکئئئی از الگئئئئوهای شایسئئئته در جامعئئئۀ امئئئروز اسئئئت کئئئه از نظئئئر
ّ
والیئئتمئئداری و فضئئایل اخالقئئی ،در او ب رگئئی قئئرار گرفتئئه اسئئت .بئئا دقئئت در زنئئدگی او
شاخصههایی را در والیتمداری مالحظه میکنیم که عالوه بر ّ
محبئت ،بایئد بئه آنهئا مئ ّین
شد تا در ّادعایمان صاد و از این امتیازات بهرهمند باشیم .از مهمتئرین ایئن شاخصئههئا؛

ش ئئناخت عظم ئئت اه ئئلبی ئئت  ،محب ئئت و عشئئئق هم ئئراه ب ئئا تبعی ئئت از آنه ئئا ،بی ئئزاری از
ّ
دشمنان و محور دانستن امام معصوم در زندگی است .برخی سال تولد حبیئ را یئک
سال پیش از بعمت و بالتبع در شمار صئحابی رسئول خئدا

نوشئتهانئد ،برخئی نیئز او را از
و

تابعین ،به شمار آوردهاند ،مطابق این قول ،وی بیشترین بهئر معنئوی را از امیرمؤمنئان
امئئام حسئئن و امئئام حسئئین بئئرده اسئئت .آنهئئه حئئایز ّ
اهمیئئت اسئئت حبیئئ در طئئئول
زنئئدگانی بئئا اهئئلبیئئت عصئئمت و طهئئارت همئئراه بئئوده و هئئیچ گزارشئئی پیرامئئون انتقئئاد او یئئا
سرپیهی از فرمایشئات ائمئه
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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رفتاری که در زندگانی حبی

اطهئار ذکئر نشئدهاسئت .برخئی از شاخصئههئای اخالقئی و
بن مظاهر بیشتر جلوهگر و قابئل الگئوگیری اسئت؛ شئجاعت،

بصئئیرت ،فقاهئئت ،پرهیزگئئاری ،حفئئظ و قرائئئت قئئرآن ،سئئحرخیزی ،غیئئرت ،همسئئرگ ینی و
تربیئئت صئئحی فرزنئئد و بئئیرغبتئئی بئئه دنیئئا مئئیباشئئد .بئئه جهئئت اخئئالص و ارادت فئئراوان
حبی ئ

بئئه اهئئلبیئئت

ب ئهو یئئژه حضئئرت علئئی

 ،از علئئم منایئئا و بالیئئا برخئئوردار بئئود و

میدانست که افراد مختلف ،در چه زمانی و چگونه از این دنیا مفارقت میکنند.

منابع
_ ابن داوود ،حسن بن علی ( ،) 1392رجال ابن داوود ،نجف ،المطبعه الحیدریه.
_ ابنحج ئئر عسئئئقالنی ،احمئئئد بئئئن علئ ئی ( ،) 1415االص ئئابة ف ئئی تمییزالص ئئحابة ،بی ئئروت،
العلمیه.

دارالکت

_ اسماعیلی یزدی ،عباس (1392ش) ،سحا رحمت ،انتشارات دلیل ما.
_ بستانی ،فواد افرام (1375ش) ،فرهنگ ابجدی ،تئهران ،نشر اسئالمی.
_ حئئائری مازنئئدرانی ،محمئئد مهئئدی (1389ش) ،معئئالی السئئبطین ،ترجمئئۀ رضئئا کوشئئاری،
قم ،وحدت بخش.
_ حر عاملی ،محمد بن حسن ( ،) 1489وسائل الشیعة ،قم ،مؤسسة آل البیت

.

_ خ ئئویی ،س ئئید ابوالقاس ئئم ( ،) 1398معجئئم رجئئال الحئئدیث ،بئئیج ئئا ،مرک ئئز نش ئئر المقافئئئة
االسالمیة فی العالم.
_ در یئئا

نجفئئی ،بئئاقر (« ،)1379حبی ئ

بئئن مظئئاهر اسئئدى اسئئوه قار ی ئان» ،فرهنئئگ کئئوثر،

شماره .38
_ راغ

اصفهانی ( ،) 1412مفردات الفا قرآن ،بیروت ،دارالقلم.

_ سماوی ،محمدطاهر (1387ش) ،ابصار العین ،قم ،انتشارات اسوه.
_ شمس الدین ،محمد مهدی ( ،) 1481نصار الحسئین

 ،بئیجئا ،مؤسسئۀ دار الکتئا

االسالمی.
_ شیخ مفید ( ،) 1413االرشاد فی معرفه حجج اهلل ،قم ،موسسه آل البیت

.

_ طباطبئئایی ،سئئید محمئئد حسئئین ( ،) 1417المیئئزان فئئی تفسئئیر القئئرآن ،بیئئروت ،موسسئئه
االعلمی للمطبوعات.
_ طبری ،محمد بن جریر (بیتا) ،تاریخ االمم و الملوک ،بیروت ،التراث العربی.
_ طریحی ،فخرالدین (1375ش) ،مجمع البحرین ،تهران ،نشر مرتضوی.
_ طوسی ،محمد بن حسن(1373ش) ،رجال الطوسی ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی.

حبیب بن مظاهر اسوه برتر والیتمداری و فضایل اخالقی

_ دهدشتی بهبهانی ،محمد باقر ،الدمعه الساکبه ،بیروت ،موسسه االعلمی للمطبوعات.
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_ طهرانئ ئئئی ،سئ ئئئید محمدحسئ ئئئین ( ،) 1426امامشناس ئ ئئی ،مشئ ئئئهد ،انتشئ ئئئارات عالم ئئئئه
طباطبایی.
_ قائدان ،اصور (1387ش) ،عتبات عالیات عرا  ،تهران ،مشعر.
_ القص ئئیر ،علئ ئی ( ،) 1431حیئ ئاة حبیئ ئ ب ئئن مظ ئئاهر ا س ئئدی ،ک ئئربال ،العتبئئئة الحسئ ئینیة
المقدسة.
_ قمی ،عباس ( ،) 1414سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار ،قم ،انتشارت اسوه.
_ کشی ،محمد بن عمر (1363ش) ،اختیار معرفة الرجال ،قم ،مؤسسة آل البیت
_ کلینی ،محمد بن یعقو

( ،) 1487الکافی ،تهران ،دارالکت

.

االسالمیه.

_ مامقانی ،عبداهلل ( ،) 1423تنقی المقال فی علم الرجال ،قم ،نشر مامقانی.
_ مجلسی ،محمدباقر ( ،) 1423زاد المعاد ،بیروت ،مؤسسه علمی.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ( ) 1483بحاراالنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
_ مص ئئطفوى ،حسئئئن ( ،)1438التحقیئ ئق ف ئئی کلم ئئات الق ئئرآن الکئ ئر یم ،بی ئئروت ،دار الکتئ ئ
العلمیة.

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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