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چگونگیشهادتحبیببنمظاهراسدی
دکتر محمدسالم محسنی
تاریخ پذیرش88/18/28 :

تاریخ دریافت88/87/14 :

چکیده

حبیببببب بببببن دم بببباهر اسببببدی از یبببباران برجسببببته و ت یرگبببب ار امببببام

حسین است که در کربال به شهادت رسید .این تحقیق ببا روش
توصببیفی بببه بررسببی چگببونگی مبببارزد و شببهادت حبیببب بببن دم بباهر
پرداخت ببه و ب ببه ای ببن نتیجبببه انجامیبببدد اس ببت ک ببه حبیبببب پب ب

از

دگرگونی اوضاع کوفه و شبهادت مسبلم ببن عقیبل ،خبود را ببه کبربال

رسباند و در حمایببت از امبام حسببین

بسببیار تبالش کببرد .حبیببب در

هر صحنه برای حمایبت از امبام حسبین

اعبالم ممبادگی می کبرد و

در موقعیتهای حساس در برابر لشور دشمن به محاجه و موع ه

میپرداخت و در نبرد با منان پیشبگام ببود .حبیبب بهسببب تجربب
زیادی که در امور جنگ داشت ،از سبوی امبام حسبین

ببهعنوان

فرمانببدد جنببا چب لشببور منصببوک شببد .حبیببب در میببدان نبببرد بببا

رجزه ببای خ ببود ،ص بببر ،مقاوم ببت ،ف ببداکاری و ش ببجاعت اص ببحاک

سیدالشببهدا

و نیببز کینببهتوزی و شببرارت دشببمن را بببازگو می کببرد.

 .1دکتری فلسفه اسالمی و مدرس جامعة المصطفی العالمیة ،قم ،ایرانms.muhseni@yahoo.com .
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حبیبببب سببرانجام توسبببد افبببرادی از بنببیتمیم ببببه شببهادت رسببید.
قبباتالن حبیببب سببر من بزرگببوار را از بببدن جببدا کببردد ،بببه گببردن اسببب

مویختند و در میبان لشبور گبردش دادنبد و سبس

زیبباد بردنبببد .شببهادت حبیبببب ببببر امببام حسببین

شونندد بود.

ببه کوفبه نبزد اببن

بسببیار س ببخت و

کلیدواژههاا :اصبحاک سیدالشبهدا  ،حبیبب ببن دم باهر ،عاشبورا،


کربال.
مقدمه
حبیئ

بئئن ُمظئئاهر اسئئدی یکئئی از اصئئحا

است .وی در دعوت امام حسین

برجسئئته و شئئناخته شئئده سیدالشئئهدا

به کوفئه نقئش مهمئی داشئت و پئس از ورود مسئلم بئن

عقیل به کوفه ج و نخستین افرادی بود که با او بیعت کرد و در بیعئت گئرفتن از دیگئران نیئز
بسیار تالش نمود .حبی

بعد از شهادت مسلم و آمدن امام حسین

از کوفئئه خئئار شئئد و خئئود را بئئه سئئساه سیدالشئئهدا
شهادت رسید.

هدف این پژوهش معرفی جایگاه و نقش حبیئ

به کئربال ،مخفیانئه

رسئئاند و در روز عاشئئورا در کئئربال بئئه

بئن ُمظئاهر در سئساه سیدالشئهدا

و

چگئئونگی مبئئارزه و شئئهادت او در کئئربال اسئئت .بئئرای رسئئیدن بئئه ایئئن منظئئور نگارنئئده بئئه
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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مطالعه اسناد و منابع تاریخی معتبر و متقدم تا قئرن هفئتم هجئری پرداختئه و بئا اسئتفاده از

روش توصئ ئئئیفی شخصئ ئئئیت حبیئ ئ ئ
سیدالشهدا

را اجم ئ ئئاال معرفئ ئئئی کئ ئئئرده و نقئ ئئئش وی را در سئ ئئئساه

و صحنه نبرد و شهادتش را به طور مستند گزارش کرده است.

معرفی شخصیت حبیب بن مُظاهر
حبیئ بئن ُمظئاهر 1اسئدی از ب رگئان اصئحا
خاص امام علی

و امئام حسئن

سیدالشئهدا

بئود .وی جئ و اصئحا

نیئز بئه شئمار میرفئت (طوسئی188 ،93 ،68 :1373 ،؛

مفیئئد1413 ،الئئف7 ،3 :؛ برقئئی .)7 ،4 :1342 ،البتئئه برخئئی او را از جملئئۀ صئئحابی رسئئول
 .1در برخی منابع نام پدر حبی

به صورت ُمظ ّهر و ُمظهر نیز ضبط شدهاست.

خدا نیز یاد کردهاند (ر.ک .ابن حجر عسقالنی142/2 :1415 ،؛ سماوی.)188 :1377 ،
گفتگوی حبی بن ُمظاهر با میمم ّتمار و ُرشید هجری درباره رویدادهای آیند آنان کئه
از «به دار رفتن میمم و گرداندن سر حبیئ

در کوفئه و اهئدای جئایز صئد درهمئی بئه آورنئده

آن خبئئر دادنئئد» (کشئئی ،)79-78 :1489 ،حکئئایتگر کمئئاالت معنئئوی آن ب رگئئواران اسئئت و
بئئئدین خ ئئاطر برخ ئئی ،آنهئئئا را در شئئئمار اصئئئحا سئ ّئئر امیرالمئئئؤمنین قئئئرار دادنئئئد (محمئئئدی
ریشهری.)233-232/6 :1388 ،
حبیئ بئئن ُمظئئاهر جئ و نخسئئتین کسئئانی بئئود کئئه بئئه امئئام حسئئین نامئئه نوشئئت و آن
ُ
حضئئرت را بئئه کوفئئه دعئئوت کئئرد (بئئالذری369/3 :1417 ،؛ دینئئوری231 :1373 ،؛ طبئئری،
352/5 :1387؛ مفیئئد .)37/2 : 1413 ،او بعئئد از ورود مسئئلم بئئن عقیئئل بئئه کوفئئه بئئا وی
بیعت کرد و در بیعت گرفتن از دیگران نیز نقش مهمی ایفئا کئرد (طبئری355/5 :1387 ،؛
ابن اعمم34/5 :1411 ،؛ خئوارزمی .)286/1 :1381 ،وقتئی مسئلم وارد شئهر کوفئه شئد ،نامئه
امئام حسئئین را در جمئئع شئئیعیان قرائئئت کئئرد؛ در ایئئن میئئان ،حبیئ بئئن ُمظئئاهر در کنئئار
دیگر شیعیان و ب رگان کوفه مانند عابس بن ابیشبی

شا کری و سعید بن عبئداهلل حنفئی

از جا برخاست و در حمایت از مسلم اعالم آمادگی کرد .حبیئ

و یئارانش وعئده دادنئد کئه

تا آخرین رمق حیاتشان مسلم را همراهی کرده و در برابر دشئمنان ایسئتادگی کننئد (طبئری،
355/5 :1387؛ ابئئن اعئئمم34-33/5 :1411 ،؛ مفیئئد41/2 : 1413 ،؛ خئئوارزمی:1381 ،
از جملئۀ هفتئاد نفئری بئود کئه در راه یئاری

سیدالشهدا

پیوست .به تعبیر برخی ،حبیئ

امئئام حسئئین

 ،کوههئئایی از آهئئن را پئئیش روی خئئود دیدنئئد ولئئی بئئا سئئینه و صئئورت بئئه

استقبال نیزهها و شمشیرها رفتند (کشی.)79 :1489 ،
نقش حبیب در سپاه سیدالشهدا
حبیئئئئ بئئئئن ُمظئئئئاهر پیرمئئئئئرد بئئئئا تجربئئئئه و فئئئئردی تأثیرگئئئئذار ب ئئئود؛ از ای ئئئنرو در سئئئئساه
سیدالشهدا

نقش مهمی به وی واگذار شد .در صب روز عاشئورا وقتئی امئام حسئین

بئئه آرایئئش نظئئامی سئئساه پرداخئئت و نقئئش فرمانئئدهان را تعیئئین می کئئرد ،حبی ئ

را فرمانئئده

چگونگی شهادت حبیب بن ُمظاهر اسدی

 .)286/1حبیئئ

پئئس از شئئهادت مسئئلم بئئن عقیئئل ،خئئود را بئئئه کئئربال رسئئاند و بئئئه سئئساه
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جنئئاُ چئئئ لشئئئکر (میسئئئره) قئئئرار داد و ُزهیئئئر بئئئن قئئئین را فرمانئئئده جنئئئاُ راسئئئت (میمنئئئه)
ُ
تعیئئئین کئئئرد و پئئئرچم را ب ئئئه بئئئرادرش ابوالفضئئئلالعباس سئئئئسرد (بئئئئالذری395/3 :1417 ،؛
دینوری256 :1373 ،؛ طبئری422/5 :1387 ،؛ مفیئد95/2 : 1413 ،؛ خئوارزمی:1381 ،
.)7-6/2
فعالیتهای حبیب در حمایت از سیدالشهدا
حبی ئ بئئن ُمظئئاهر در حمایئئت از امئئام حسئئین

تئئا پئئای جئئان ایسئئتادگی کئئرد .او در

موقعیتهئئای حسئئاس در خئئط مقئئدم رو یئئارویی بئئا دشئئمن ،حضئئور داشئئت .از مهئئمتئئرین
فعالیتها و فداکاریهای او به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
 -1دعوووت از طایفووه بنیاسوود :روز ششئئم محئئرم کئئئه سئئساه پرشئئمار عمئئر سئئعد بئئئه کئئربال
رس ئیدند و در مقابئئل سئئساه انئئدک امئئام حسئئین قئئرار گرفتنئئد ،حبی ئ بئئن ُمظئئاهر نئئزد آن
حضئئرت رفئئت و پیشئئنهاد کئئرد کئئه در ایئئن نزدیکیهئئا روسئئتایی اسئئت کئئه جمعئئی از قبیلئئه
بنیاسد در آنجا زندگی می کنند ،اگر اجازه بدهید من بروم از آنها دعوت کنم تئا شئاید مئا را
فرمود :برو از آنان طلئ

یاری کنند و بهوسیله آنان برخی مشکالت ما برطرف شود .امام
یاری کن .حبی بن ُمظاهر در دل ش و بهصئورت ناشئناس حرکئت کئرد و خئود را بئه قئوم
بنیاسد رساند ،وقتی بر آنها وارد شد ،به همدیگر سالم کردند .آنان حبی
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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را میشئناختند

و میدانستند کئه از قبیلئه بنیاسئد اسئت؛ ازایئنرو ،پرسئیدند ای پسئرعمو چئه کار داشئتی و
برای چئه اینجئا آمئدی؟ حبیئ
فرزند دختر پیامبر

اوضئاع را بئرای آنئان گئزارش داد و گفئت از شئما بئرای یئاری

دعوت می کنم که اینجا آمده و در محاصره سساه  22هزار نفئری عمئر

سعد قرار گرفته است .اگر در این امر دعوت من را بپذیرید ،در دنیا و آخئرت سئربلند گشئته
و پاداش الهی نصی شما خواهد شد .دعوت حبی بن ُمظاهر مورد پئذیرش قئرار گرفئت.
مردان قبیله بنیاسد آماده شدند و با حبی

بهسوی امام حسین

حرکئت کردنئد؛ امئا در

ایئئن میئئان ،فئئردی از آنجئئا جاسوسئئی کئئرده ،خبئئر را بئئه عمئئر سئئعد رسئئاند .ابئئن سئئعد یکئئی از
یارانش به نام ازر بن حارث صیداوی را با چهارهزار نفئر فرسئتاد تئا مئانع پیوسئتن بنیاسئد
به لشکر حسین

شئوند .آنهئا بئر کنئار فئرات راه را بئر قئوم بنیاسئد گرفتنئد و بهشئدت وارد

جنئئئگ شئئئدند .حبیئئئ

فریئئئاد زد :وای بئئئر تئئئو ای ازر ! چئئئه شئئئده تئئئو را؟ مئئئا را واگئئئذار! ام ئئا

این تالش به جایی نرسید .وقتی بنیاسد وضئعیت را چنئین دیدنئد ،بهسئوی خانههایشئان
برگشئئتند و حبی ئ

نئئزد امئئام حسئئین

بازگشئئت و مئئاجرا را گئئزارش داد ،امئئام

فرمئئود:

هرچئئه خئئدا بخواهئئد همئئان خواهئئد شئئد .هئئیچ نیئئرو و قئئوتی نیسئئت مگئئر بئئه قئئدرت خداونئئد
ُ
بلندمرتبئئه و بئئا عظمئئت (بئئالذری388/3 :1417 ،؛ ابئئن اعئئمم91-98/5 :1411 ،؛ خئئوارزمی،
.)345/1 :1381
 -2موعظه حبیوب در عصور تاسووعا :وقتئی لشئکر عمئر بئن سئعد در عصئر تاسئوعا بهسئوی
خیمههای سیدالشهدا

حمله کردند ،حبی

بن مظاهر یکئی از کسئانی بئود کئه در کنئار

حضرت عباس و جمعی دیگر که حدود بیست نفر بودنئد ،در برابئر دشئمن رفتئه ،بئه گفتگئو
پرداخئئت .در ایئئن رو یئئداد وقتئئی حضئئرت عبئئاس از آنهئئا پرسئئید کئئه چئئه میخواهیئئد؟ آنئئان
گفتند :دستور امیر عبیداهلل بن زیاد رسیده که بر شما حمله کنیم تا تحئت فرمئان او درآییئد
یا شما را تحت فرمان او درآوریم .عباس گفت :عجله نکنید تئا نئزد امئام حسئین

برگئردم

و آنهه را گفتید به او گزارش دهم (طبری417-416/5 :1387 ،؛ مفیئد-89/2 : 1413 ،
 .)91حضرت عباس از آنجا بهسوی خیمه امام حسین

برگشئت تئا پیئام آنهئا را برسئاند و

در برابئر دشئمن ایسئتادند و آنئان را موعظئه

از حضرت کس تکلیف کند اما بقیه اصحا
می کردند .در این میان حبی بن ُمظاهر به ُزهیر بن قین گفت اگئر تمایئل داری بئا ایئن قئوم
کردید پس با آنان سخن بگویید .آن گاه حبی

خطا

به لشکر کوفه فرمود:

َ
«أما و اهَّلل ل س القوم یقددم ن ددا عدل اهَّلل عد َ و جدلو عدل اسدولِ ،مودد و قدد قتلدوا
َ
َ
املهتجدین باِلسحاا و الذا کر ین اهَّلل کلیرا»؛
ذر یت ،و أهل یت ،و ع اد اهل هذا املصر

فئئردای قیامئئت بئئدترین قئئوم نئئزد خداونئئد کسئئانی هسئئتند کئئه فرزنئئدان پیامبرشئئان و

خاندان و اهلبیتش و بندگان عابد این شئهر را کئه سئحرگاهان بئه شئ زندهداری
ُ
میپردازن ئئد و بس ئئیار ذک ئئر خ ئئدا می گوین ئئد ،کش ئئتهاند (ب ئئالذری392/3 :1417 ،؛

طبئئری417-416/5 :1387 ،؛ ابئئن اعئئمم98/5 :1411 ،؛ مفیئئد95/2 : 1413 ،؛
خوارزمی.)354-353/1 :1381 ،

چگونگی شهادت حبیب بن ُمظاهر اسدی

سخن بگو و اگر میخواهی من با آنان سخن بگویم؟ ُزهیر گفت شما این پیشنهاد را مطئرُ
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 -3ایسووتادگی حبیووب در بربوور گسووتاخی وومر :امئئام حسئئین

در روز عاشئئورا قبئئل از آغئئاز

جنگ بر شتر سوار شد و در برابر لشئکر دشئمن بئه احتجئا پرداخئت .وقتئی امئام

نصیحت و موعظه می کرد و نسبت خود را با رسول خدا

َُ َُُْ َ َ
ُ ُ
َ
اهَّلل َعل َح ْر ٍف ِإ ْنک َان َی ْد ِر ی َما َیق »!:؛
«هو یعضد

آنئان را

بیان مینمود ،شمر صدا زد:

خدا را به زبان و حرف میپرستم اگر میدانستم که حسین چه می گوید.

حبی

در برابر شمر ندا داد:

َ َ ََ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ٌ
دداد َما َتد ْدد ِر ی َمدددا
اهَّلل ِإ ِن ِلأا کتعضددد اهَّللعددل سددض ِعنیحرفا ،و أَددا أشدددهد أَکصد ِ
« َو ِ
َ
ْ
َی ُق َُ ،:ق ْد َط َض َ ُ
اهَّلل َعل َقل َ
ک »؛
ِ

به خدا قسئم تئو خئدا را بئه هفتئاد حئرف عبئادت می کنئی یعنئی هفتئاد نئوع شئک و

تردید در دل تو وجود دارد .من گئواهی مئیدهم کئه تئو راسئت می گئویی کئه آنهئه را
حسین بیان میدارد ،نمیفهمی؛ چون خداوند بر قلئ

تئو مهئر زده اسئت (طبئری،

425/5 :1387؛ مفید.)98/2 : 1413 ،

 -4آمادگی حبیب در برابر مبارزهطلبی د من :وقتی عمر سعد نخستین تیئر را پرتئا

کئرد

و سئئسس لشئئکریانش تیرانئئدازی را شئئروع کردنئئد ،دو نفئئر از آنئئان بئئه نئئام یسئئار ،غئئالم زیئئاد بئئن

ابیسفیان و سالم ،غالم عبیداهلل بن زیاد به میدان نبرد آمده ،مبارز طلبیدند و گفتنئد چئه
ُ
کسی حاضر است به جنئگ مئا بیایئد؟ در اینجئا حبیئ بئن ُمظئاهر و ُبریئر بئن خضئیر اعئالم
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041

آمئئادگی کئئرده و برخاسئئتند تئئا در برابئئر آنهئئا بئئه مبئئارزه بپردازنئئد؛ ولئئی امئئام حسئئین
فرمود :شما فعال بنشیند .بعد عبداهلل بن ُعمیر کلبی اجئازه نبئرد خواسئت و امئام

بئئه آنئئان

اجئئازه داد تئئا در برابئئر آن دو نفئئر بئئه جنئئگ بئئرود .عبئئداهلل بئئن ُعمیئئر وقتئئی در مقابئئل آنهئئا رفئئت،
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جنگ ما بیایند .عبداهلل به یسار گفت :پسر زن بدکاره حاال کارت بهجایی رسیده که افئراد

بئه وی

را در

سالم و یسار پرسیدند تو کئه هسئتی؟ عبئداهلل خئود را معرفئی کئرد .آنئان حضئور حبیئ
میدان مطرُ کرده و گفتند ما تو را نمیشناسیم بایئد ُزهیئر بئن قئین یئا حبیئ بئن ُمظئاهر بئه

خاصی را به مبارزه میطلبئی! هرکسئی بئه مصئاف شئما بیایئد از شئما بهتئر اسئت .آن گئاه بئر

یسئئئار و سئئئالم حملئئئه کئئئرد و آن دو را از پئئئای درآورد (طبئئئری438-429/5 :1387 ،؛ مفی ئئد،

181/2 : 1413؛ خوارزمی.)11/2 :1381 ،

 -5حضور حبیب بر بالین مسلم بن عوسجه :وقتی مسلم بئن عوسئجه در میئدان جنئگ
به زمین افتئاده و نفسهئای آخئر را می کشئید ،امئام حسئین بئهطرف او رفئت و فرمئود :ای
مسئئلم پروردگئئارت تئئو را رحمئئت کنئئد؛ آن گئئاه حضئئرت ایئئن آیئئه قئئرآن را خوانئئد« :فمئ َئن ُه َم مئ َئن
ّ ُ
ً
قضی ن َحب ُئه و م َئن ُه َم م َئن ی َنتظ ُئر و مئا بئدلوا ت َبئدیال» (احئزا )23 /؛ برخئی از مؤمنئان بئه عهئد
خود وفا کرده و برخی دیگر به انتظار نشستهاند و از عهد خویش دست برنداشتهاند.
در ایئئن حئئال ،حبیئ بئئن ُمظئئاهر نزدیئئک آمئئد و بئئه مسئئلم گفئئت :از دسئئترفتن تئئو بئئرایم
خیلی سخت است؛ اما مژده باد تو را به بهشت .مسلم با صدای ضعیفی گفت :خدا شئما
را به خیر بشارت دهد .حبی

گفت :میدانم که بئهزودی بئه شئما میپیونئدم و گرنئه هرچئه

وصئئیت می کئئردی آن را بئئه بهتئئرین نحئئو انجئئام مئئیدادم (طبئئری436-435/5 :1387 ،؛
مفیئئد184-183/2 : 1413 ،؛ خئئوارزمی19-18/2 :1381 ،؛ ابئئئن نمئئای حل ئئی63 :1486 ،؛
ابن طاووس .)146-144 :1383 ،مسلم گفت :مئن تئو را چنئین وصئیت مئی کنم کئه تئا پئای
جئئان از حسئئین

حمایئئت کنئئی و در کنئئارش کشئئته شئئوی .حبی ئ

نیئئز گفئئت :قسئئم بئئه

پروردگار کعبه که چنین خواهم کرد (طبری436/5 :1387 ،؛ خوارزمی.)19/2 :1381 ،

 -6ایستادگی حبیب در برابر ُحصین بن تمیم :ظهر عاشورا هنگامی کئه امئام حسئین
یارانش از برگزاری نماز سخن می گفتند ،فردی از لشئکر دشئمن بئه نئام ُحصئین بئن تمئیم در
و

بئن ُمظئاهر

بهسوی لشکر امام حمله کرد و حبی در مقابئل او رفئت و بئا شمشئیر بهصئورت اسئبش
ُ
زد و ُحصئئین بئئه زمئئین افتئئاد تئئا اینکئئه یئئارانش آمدنئئد و او را نجئئات دادنئئد (بئئالذری:1417 ،
482/3؛ طبری439/5 :1387 ،؛ خوارزمی.)28/2 :1381 ،
رَجزخوانی حبیب در میدان نبرد
حبی بن ُمظاهر وقتی با دشمن مبئارزه می کئرد ،در رجزهئای خئود از صئبر ،اسئتقامت،
ایم ئئان و تق ئئوای لش ئئکر سیدالش ئئهدا
می گفت.

و نی ئئز ش ئئرارت و کین ئئهتوزی لش ئئکر دش ئئمن س ئئخن

چگونگی شهادت حبیب بن ُمظاهر اسدی

برابر آنها گستاخی کرد و گفت :نماز شئما قبئول نمیشئود .در ایئن حئال ،حبیئ
گفئئت :نمئئاز خانئئدان پیئئامبر قبئئول نشئئود ،نمئئاز شئئما قبئئول میشئئود؟! ُحصئئین بئئن تمئئیم
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حبی در ابتدا چنین رجز خواند:
ُ
ً
ُ
َ ُ
َقسئ ُ
ئئئئئئئئئئئئو ک ّنئئئئئئئئئئئئئا لک َم َعئئئئئئئئئئئئئدادا
ئئئئئئئئئئئئم لئ
ً ً
ئئئئئئئئئئئئئئئر قئ َ
ّ
ئئئئئئئئئئئئئئومحسئئئئئئئئئئئئئئئبا و آدا
یئئئئئئئئئئئئئئئئا شئ

َ ُ ّ
َ َ
ئئئئئئئئئئئئئئئئئطرک َمول َیئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ُت ُما کتئئئئئئئئئئئئئئئئئئادا
َو شئ
ً
ّ
و یئئئئئئئئئئئئئئئئا اشئئئئئئئئئئئئئئئئد م َعشئئئئئئئئئئئئئئئئر عنئئئئئئئئئئئئئئئئادا

به خدا سوگند اگر ما در عدد و شماره به انداز شما یا به قدر نصف شما بودیم ،همئه رو

ب ئئه ف ئئرار آورده و بئئئه م ئئا پش ئئت می کردی ئئد ،ای بئئئدترین م ئئردم از حی ئئث حسئ ئ

و ق ئئوت و ای

جم ئئاعتی کئئئه کین ئئهتوزترین م ئئردم هس ئئتید! (طب ئئری439/5 :1387 ،؛ خ ئئوارزمی:1381 ،
 .)22/2حبی ئ

سئئسس در رجئئز دیگئئر ،خئئود را معرفئئی کئئرده و صئئبر و پایئئداری لشئئکر امئئام

حسین را این گونه توصیف کرد:
نئئئئئئئئئئئئئا حئبئیئئئئئئئئئئئئئ ٌ و بئئئئئئئئئئئئی ُمظئئئئئئئئئئئئاه ٌر
ُّ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ئئئئئئئئئئئئئئر
ئئئئئئئئئئئئئئم عئئئئئئئئئئئئئئئد ُعئئئئئئئئئئئئئئئد ًةو کئمئ
ن ُئئتئئ

َ ُ
ئئئئئئئئئئئر ت َسئئئئئئئئئئئئع ُر
فئئئئئئئئئئئئار ُسه َیجئئئئئئئئئئئئاء و حئ
َ ُ
َ
ئئئئئئئئئئئئنک َمو َصئئئئئئئئئئئئئب ُر
ئئئئئئئئئئئئئح ُن وفئئئئئئئئئئئئئی مئ
و نئ
ً
ُ
ح ّقئئئئئئئئئئئا ،و َتقئئئئئئئئئئئئی م َ
ئئئئئئئئئئئنک َم ،و َعئئئئئئئئئئئئذ ُر

ً
و ن َحئ ُ
ئئئئئئئئئئئةو َظهئ ُ
ئئئئئئئئئئئر
ئئئئئئئئئئئن َعلئئئئئئئئئئئئی ُح ّجئ
مئئن حبیئئبم و پئئدرم ُمظئئاهر اسئئت ،تکسئئوار میئئدان نبئئردم هنگامی کئئه جنئئگ شئئعلهور
ّ
ّ
شود .شما اگرچه در عده و ُعده از ما اف ونترید ولی ما از شما با وفاتر و شکیباتریم .حجئت
ُ
مئئا برتئئر و حقانیئئت مئئا آشئئکارتر اسئئت و از شئئما بئئا تقئئواتریم و دلیئئل بهتئئری داریئئم (بئئالذری،

482/3 :1417؛ طبئئری448-439/5 :1387 ،؛ ابئئن اعئئمم187/5 :1411 ،؛خئئوارزمی:1381 ،
22/2؛ ابن شهرآشو  ،بیتا183/4 :؛ ابن نمای حلی.)62 :1486 ،
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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شهادت حبیب بن مُظاهر
حبی ئ بئئن ُمظئئاهر وقتئئی وارد عرصئئه نبئئرد شئئد ،جنئئگ شئئدیدی کئئرد و طبئئق نقئئل ابئئن

شهرآشو (بیتا 62 ،)183 /4 :نفر از دشمن را کشت .حبی سرانجام به دست چنئد نفئر
ُ
از بنیتمیم به شهادت رسید .درباره قاتل حبی گزارشها اندکی اخئتالف دارنئد .بئالذری

( )482 /3 :1417شهادت حبی

را چنین گزارش کرده است:

فقاقددل قتدداَل شدددیدا ،و محددل عددل اجددل مدن بددی تدمی یقددا :لدد ،بدددیل ددن صددر می فْددرب،

بالسدیف عدل اأسد ،فقتلد ،،و محدل علید ،اجددل مدن بدی تدمی آخدر فطعند ،فوقد مث ذهددب
لیقوم فْرب ،اْلصنی ن تمی بالسیف عدل اأسد ،فسدق  ،و ندل :إلید ،التویودی فداحت َ
اأس،؛

حبی

بر شخصی به نام ُبدیل بن ُصریم از بنئیتمیم حملئه کئرد و او را کشئت .در
زد و حبیئ

این هنگام مئرد دیگئری از بنئیتمیم بئا نیئزه بئر حبیئ
حبی ئ خواسئئت تئئا از جئئایش برخیئئزد کئئه ُحصئئین بئئن تمئئیم بئئا شمشئئیر بئئه سئئرش
کوبیئئد و حبی ئ

حبی

بئه زمئین افتئاد.

بئئار دیگئئر بئئه زمئئین افتئئاد .در ایئئن هنگئئام آن مئئرد تمیمئئی آمئئد سئئر

را از بدن جدا کرد.

ُ
گزارش ابئن اثیئر در الکامئل ( )78 /4 :1965نیئز بئا روایئت بئالذری هماهنئگ اسئت امئا در
گزارشهای دیگرُ ،بدیل بن ُصریم بهعنوان قاتل یا شریک در قتل حبی معرفی شدهاسئت
ُ
(فضئیل بئن ُز بیئئر اسئدی کئوفی .)152 :1486 ،خئئوارزمی ( )22 /2 :1381نیئز بنئا بئئر یئک قئئول،
ُبدیل بن ُصریم را قاتل او معرفی کرده است .از عبارت طبری به دست میآید که ُبئدیل بئن

ُصریم یکئی از کسئانی اسئت کئه در قتئل حبیئ
 )448-439چگونگی شهادت حبی

شئرکت داشئته اسئت .طبئری (/5 :1387

را به نقل از ابومخنف ،چنین گزارش کرده است:

و قاقل قتاَل شدیدا ،فحول علی ،اجل من بی تمی فْرب ،بالسیف عل ااس ،فقتلد- ،

و کان یقا :ل :،بدیل ن صر می من بی عقفان -و محدل علید ،آخدر مدن بدی تدمی فطعند،
فوق  ،فذهب لیقدوم ،فْدرب ،اْلصدنی دن تدمی عدل ااسد ،بالسدیف ،فوقد  ،و ندل :الید،
التویوی فاحت َ ااس»،؛
حبی

جنگ شدیدی کرد و سرانجام مردی از بنیتمیم به نام ُبئدیل بئن ُصئریم از

طایفئئه عقفئئان بئئه طئئرف او حملئئه کئئرده بئئا شمشئئیر بئئر او زد و سئئسس فئئرد دیگئئری از

کوبیئئد و او بئئار دیگئئر نقئئش زمئئین شئئد .در ایئئن هنگئئام آن مئئرد تمیم ئی رفئئت و سئئر

حبی

را از بدن جدا کرد.

ُ
عبارت بالذری و طبری بسیار مشابه همدیگرند .به نظر میرسد یکئی از آنهئا تصئحیف
ُ
شده باشد با این توضی که یا عبارت بالذری در اصئل چنئین بئوده «حمئل علیئه رجئل مئن
تمئئیم» و یئئا عبئئارت طبئئری چنئئین بئئوده کئئه «حمئئل علئئی رجئئل مئئن تمئئیم» .بقیئئه گئئزارش آنهئئا
ً
کامال با یکدیگر تطابق دارند.
در نهایت ،بئین ُحصئین بئن تمئیم و آن مئرد تمیمئی کئه سئر حبیئ را از بئدن جئدا کئرده

چگونگی شهادت حبیب بن ُمظاهر اسدی

بنیتمیم با نیزه ضربتی وارد کرد که حبی بر اثر آن ضربت به زمئین افتئاد .در ایئن
حال ،حبی خواست از جایش برخیزد که ُحصین بئن تمئیم بئا شمشئیر بئر سئرش
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بئود ،منازعئه و اخئتالف پئیش آمئدُ .حصئین بئن تمئیم بئه آن مئرد تمیمئی گفئت :مئن در قتئئل
بئئا تئئو شئئریک هسئئتم امئئا وی گفئئت :نئئه بئئه خئئدا قسئئم تنهئئا مئئن او را کشئئتم .آن گئئاه

حبی ئ
ُحصین بن تمیم گفت :سر حبی

را به من بده که به گردن اس

خود آویئزان کئنم تئا مئردم

مشاهده کنند و بدانند که من در قتل او مشارکت داشتم ،سسس سر را بگیئر و نئزد عبیئداهلل

بن زیاد ببر ،چون من به عطایایی که او بهخاطر این سر میدهد ،نیاز ندارم .اما مئرد تمیمئی

امتناعور زید و سر را به وی نداد .در آخر افرادی از قوم آنئان در ایئن مسئئله مصئالحه کردنئد و
سرانجام مرد تمیمی سر حبی را به ُحصین بن تمئیم سئسرد و او سئر را بئه گئردن اسئ خئود

آویخته ،در میان لشکر گردش داد و پس از آن بئه مئرد تمیمئی بازگردانئد .آن مئرد تمیمئی سئر
ُ
حبی را به کوفه نزد ابن ز یئاد بئرد (طبئری448/5 :1387 ،؛ بئالذری483-482/3 :1417 ،؛
ابن اثیر.)71-78/4 :1965 ،

تأثیرگذاری شهادت حبیب بر امام حسین
مرگ حبی بن ُمظاهر بر امام حسین بسیار سخت تمام شد ،چنان که گفتئه شئده:
ً
ّ
«هئئد ذلئئئک ُحسئ َئئینا؛ شئئئهادت حبیئئئ  ،حسئئین را درهمشکسئئت و نئئاتوان کئئرد»؛ از ایئئنرو
َ
امام هنگام شهادت وی فرمود« :عنداهلل َحتس ُ نفسی و ُحماة َصحابی؛ جئان خئود و
یئئاران حمئئایتگرم را بهحسئئا

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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خئئدا می گئئذارم» (طبئئری448/5 :1387 ،؛ خئئوارزمی:1381 ،

22/2؛ ابن اثیر71/4 :1965 ،؛ ابن کثیر.)183/8 :1487 ،
سر حبیب در کوفه
مرد تمیمی که سر حبی

بئن ُمظئاهر را از بئدن جئدا کئرده بئود ،آن را بئه کوفئه آورد .وقتئی

وارد کوفه شئد سئر را بئه گئردن اسئ
حبی

خئود آو یئزان کئرده ،بئه قصئر ابئن ز یئاد بئرد .امئا قاسئم پسئر

سر پدر را دید .او که نوجوانی بیش نبود ،به دنبال مرد تمیمی میرفئت و از وی جئدا

نمیشد ،هر وقتی قاتل پدرش داخئل قصئر میرفئت همئراه او داخئل میشئد و هرگئاه از قصئر
بیرون میآمد ،او نیئز همئراهش خئار میشئد .مئرد تمیمئی بئه او مشئکوک شئد و پرسئید ای
ً
پسر چئرا بئه دنبئال مئن میآیئی؟ قاسئم گفئت :چیئزی نیسئت .امئا آن شئخص گفئت :حتمئا
خبری هست ،بگو چه شدهاست؟ آن گاه قاسم گفت :این سر که نزد تو است ،سئر پئدر مئن

اسئئت ،پئئس بئئه مئئن بئئده تئئا آن را دفئئن کئئنم .آن شئئخص گفئئت :پسئئرک! ابئئن ز یئئاد اجئئازه دفئئن
نمیدهد و من نیز میخواهم او در برابئر ایئن سئر بئه مئن پئاداش نیکئو عطئا کنئد .پسئر حبیئ
گفت :لکن خداوند در قبال این کار به تو جز پاداش سئوء ،چیئزی عطئا نخواهئد کئرد .قاسئم
گریست و گفت :به خدا سوگند کسی را کشتی کئه بهتئر از تئو بئود (طبئری448/5 :1387 ،؛
ُ
بئئالذری .)483/3 :1417 ،پسئئر حبی ئ همهنئئان در پئئی فرصئئت بئئود کئئه انتقئئام پئئدرش را
بگیرد تا اینکئه در زمئام ُمصئع ُز بیئری در ُ
بئاجمیرا داخئل عسئکر او شئد و قاتئل پئدرش را در
ُ
خیمه وی با شمشیر کشت (طبری448/5 :1387 ،؛ بالذری.)483/3 :1417 ،
نتیجه
مطالعه و بررسی احوال یاران و اصحا

سیدالشهدا

نشان میدهئد کئه آن ب رگئواران

در حمایئئت از امئئام حسئئین نهایئئت ایمئئار و فئئداکاری را از خئئود نشئئان دادنئئد .از جملئئه
اصحا برجسته و سرشناس امام حسین در کئربال حبیئ بئن ُمظئاهر اسئدی بئود .او از
ابتدا در دعئوت امئام

بئه کوفئه و سئسس در حمایئت از مسئلم بئن عقیئل نقئش مهمئی ایفئا
نیئئز خئئود را

کئئرد امئئا پئئس از دگرگئئونی اوضئئاع کوفئئه و آمئئدن امئئام حسئئین بئئه کئئربال ،حبیئ
مخفیانه به کربال رساند و به سساه سیدالشهدا پیوست .حبی بن ُمظاهر تا قبل از نبئرد
روز عاشورا برای تقو یت سساه امئام حسئین

بسئیار تئالش کئرد .او بئه روسئتایی در نزدیکئی

حسئئین

از آنئئان دعئئوت نمئئود .حبی ئ

در موقعیتهئئای حسئئاس در صئئف مقئئدم نبئئرد

حاضئئر شئئده و دشئئمن را موعظئئه و گئئاهی در برابئئر آنئئان احتجئئا می کئئرد .حبی ئ
تجرب ئئه ،ش ئئجاعت و پایئ ئدار ی کئئئه داش ئئت ،ام ئئام حس ئئین

بئئهخاطر

او را در روز عاش ئئورا ب ئئهعنوان

فرمانده جناُ چ (میسره) لشکر منصو کرد .پس از شروع جنگ ،وقتی دو نفر از لشئکر
عمر سعد به نام یسار و سالم به میدان نبرد آمئده ،مبئارز طلبیدنئد ،حبیئ و ُبریئر نخسئتین
افرادی بودند که اعالم آمادگی کرده و برای نبرد با آنئان حاضئر شئدند امئا امئام حسئین
مرحلئئه اول بئئه آن دو اجئئازه نئئداد و عبئئداهلل بئئن ُعمیئئر کلبئئی را بئئه میئئدان فرسئئتاد .حبیئ

در
بئئا

رجزهئئای کوبنئئده بئئه میئئدان نبئئرد رفئئت و جنئئگ شئئدیدی کئئرد و سئئرانجام توسئئط مردانئئی از

چگونگی شهادت حبیب بن ُمظاهر اسدی

کئئربال کئئه جمعئئی از طایفئئه بنیاسئئئد در آنجئئا زنئئدگی می کردنئئد ،رفئئت و بئئرای یئئاری امئئام
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بنیتمیم به شهادت رسید .شهادت حبی

برای امام حسین

بسئیار سئخت تمئام شئد

چنانکئئه برخئئی گفتنئئد ایئئن مصئئیبت ،حسئئین را درهمشکسئئت و نئئاتوان کئئرد .از سئئوی
دیگر ،کشتن حبی برای دشمن نیز بسئیار مهئم تلقئی میشئد چنانکئه ُحصئین بئن تمئیم و
مرد دیگری از بنیتمیم که در قتل حبی

دخالت داشتند ،در بئاره سئر مطهئر حبیئ

بئا هئم

منازعه کردند تا اینکه اختالف و منازعه آنها با میئانجیگئری قومشئان چنئین مصئالحه شئد
که نخست ُحصین بن تمیم سر حبی را در میان لشکر گردش دهد تئا همئه مشئارکت وی
را در قتل حبی

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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ببینند و سسس آن را به مرد تمیمی بسسارد تا به کوفه نزد ابن زیاد ببرد.
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ریاض زرکلی ،بیروت ،دار الفکر.
_ خئئوارزمی ،موفئئق بئئن احمئئد اخطئ

خئئوارزم (1381ش) ،مقتئئل الحسئئین ،تحقیئئق محمئئد

سماوی ،قم ،انوار الهدی.

_ دین ئئوری ،احمئئئد بئئئن داود (1373ش) ،ا خب ئئار ُالط ئئوال ،تص ئئحی جمالال ئئدین ش ئئیال،
تحقیق محمد عبدالمنعم عامر ،قم ،الشریف الرضی.
_ س ئئماوی ،محم ئئد (1377ش) ،إبصئئار العئئین فئئی نصئئار الحسئئین ،تحقیئئق محمئئئدجعفر
طبسی ،قم ،مرکز الدراسات االسالمیة لممملیة الولی الفقیه فی حرس المورة االسالمیة.

چگونگی شهادت حبیب بن ُمظاهر اسدی

دانشگاه تهران.
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_ بئئالذری ،احمئئد بئئن یحیئئی ( ،) 1417جمئئل مئئن نسئئا ا شئئراف ،تحقیئئق سئئهیل زکئئار و
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_ طبری ،محمد بن جریر ( ،) 1387تاریخ الطبئری (تئاریخ ا مئم والملئوک) ،تحقیئق محمئد
ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دار التراث.
_ طوسی ،محمد بن حسن (1373ش) ،رجال الطوسئی ،تصئحی جئواد قیئومی اصئفهانی،
قم ،مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
ُ
ُ
_ فضیل بن ُز بیر اسئدی کئوفی ( ،) 1486تسئمیة مئن قتئل مئع الحسئین ،تحقیئق محمدرضئا
حسینی جاللی ،قم ،مؤسسه آلالبیت

.

_ کشی ،محمد بن عمر ( ،) 1489رجال الکشی (اختیار معرفئة الرجئال) ،تلخئیص محمئد بئن

حسن طوسی ،تصحی حسن مصطفوی ،مشهد ،مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
_ محمئئدی ریشئئهری ،محمئئد (1388ش) ،دانشئئنامه امئئام حسئئین بئئر پایئئه قئئرآن ،حئئدیث و

تئئاریخ ،همکئئاران :سئئید محمئئود طباطبئئایینژاد ،سئئید روُاهلل سئئیدطبایی ،قئئم ،سئئازمان
چاپ و نشر دارالحدیث.
_ مفیئئد ،محمئئد بئئن نعمئئان ( 1413الئئف) ،اإلختصئئاص ،تصئئحی علئئی اکب ئر غفئئاری و
محمود محرمی زرندی ،قم ،المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید.
_ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ (1413

) ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،تحقیق مؤسسة آلالبیئت

الحیاء التراث ،قم ،المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید.
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