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مطالع ببه بین ببامتنی شخص ببیته ببا ،یوبببی از اقس ببام پدیبببدۀ نوظه ببور

بینامتنیت است .در این مطالعه بسامد نبام اشبخا

در یبک مبتن

استخراج میشود تا از این طریق شناختی عمیق از نقبش و جایگباد
من شببخ

در من وم ب فوببری نویسببندگان و گوینببدگان متببون بببه

دست مید .حبیب بن م اهر ،امام حسبین

را یباری و خبون عزیبز

خببویش را بببرای نه ببت الهببی او ندببار کببرد .او بببه سبببب جایگبباد واال

نبببزد اه ببل بیبببت

از جهبببت قبببوت ایم ببان و تق ببوا ،وس ببعت علبببم،

مجاهببدت ،و اقببت ،عبببادت ،شببجاعت ،سببخاوت ،عببزت و نهایتببا
ش بببهادت ،س بببهم بس بببزایی در س بببخنان امب ببام حسب ببین

دارد ک بببه

احصبای من رادگشبای شبناخت دقیبقتبر و عمیبقتبر از ایبن صبحابی
 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکد
 .2استادیار
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گروه معارف دانشکده شهید مطهری (نویسنده مسئول)Yasekabood.org@gmail.com .
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شریف اهل بیت

و به تبب من معرفبت صبحیه نه بت حسبینی

خواه بببد ب بببود .در پبببژوهش حاضبببر قصبببد من اسبببت کبببه بینبببامتنی

شخصببیت حبیببب بببن م بباهر بببه همببراد کشببف رابط ب بببین متببون
حاض بببر و غای بببب ،در س بببخنان اباعب بببدا الحسب ببین

در نه بببت

عاشورا بحث و بررسی شود تا نقش او در حماس عاشورا با احصبای

تعابیر امام

خطاک به ایشان تبیین شود.

دواژههااا :امببام حسببین  ،بینببامتنی شخصببیتهببا ،حبیببب بببن

کلیا
م اهر ،سخنان امام حسین  ،عاشورا ،کربال.

 .1مقدمه
ب ئئئا تم ئئئامی تأ کی ئئئد و اهتمئ ئئام ب رگ ئئئان دی ئئئن نس ئئئبت ب ئئئه اعتصئ ئئام تو م ئئئان ب ئئئه ثقل ئئئین

1

و گره خوردگی تکامل بشریت به تأسئی از آنهئا ،امئت چنانکئه بایئد بئه اهئل بیئت پیئامبر
تمس ئئک نجس ئئتند و پ ئئس از رحل ئئت رس ئئول خ ئئدا
تهدیئئئئد ،ارعئئئئا

 ،ب ئئا من ئئع کتاب ئئت حئئئدیث و س ئئسس

و گئئئئاهی قتئئئئل راویئئئئان احادیئئئئث معصئئئئومین

گسئئتردهای در محئئو آثئئار ائمئۀ اهئئل بیئئت
ابئئوهریره کئئه مئئدت کوتئئاهی رسئئول خئئدا

توسئئئط امو یئئئان ،تئئئالش

صئئورت گرفئئت ،تئئا جئئایی کئئه از کسئئانی چئئون
را درک کردنئئد ،در جوامئئع حئئدیمی قر ی ئ

بئئه

 5374حدیث نقل شد( 2سیوطی)379 :1428 ،؛ لکن از شخصیتی چون امام حسئین
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در مجامع روایی ،روایات زیادی دیده نمیشود .از آن حضرت در دوران ده ساله امامتشئان
ه ئئئیچ ح ئئئدیث فقهئ ئئی ک ئئئه راو ی ئئئان از ایش ئئئان روایئ ئئت ک ئئئرده باش ئئئند ،نق ئئئل نش ئئئدهاس ئئئت

3

ُّ
ّ
ٌ ُ
َ ُ
ّ
 .1قال رسول اهلل ...« :إنی تارك فیک َم َمر َین إ َن خذت َم بهما ل َن تضلوا -کتا اهلل ع ّز و جل و َهل ب َیتی ع َترتی
المقل َین و ّ
الن ُاس َاسم ُعوا و ق َد ب ّل َو ُت إ ّن ُک َم ستر ُدون عل ّی َالح َوض فأ َسأ ُل ُک َم ع ّما فع َل ُت َم فی ّ
ُّیها ّ
المقالن کتئا ُ
ُ
اهلل ج ّل ذ َک ُر ُه و َه ُل ب َیتی فال ت َسب ُق ُ
وه َم فت َهلکوا( »...کلینی294 ،1 :1362 ،؛ ...من در میان شما دو چیز به جا
میگذارم ،که اگر بدانها بگرو ید هرگز گمراه نشو ید :کتا خدا عز و جل و خاندانم ،عترتم ،ای مردم بشئنو ید،
ً
من محققئا تبلیئغ کئردم ،شئما فئرداى قیامئت سئر حئوض بئر مئن وارد مئیشئو ید و از شئما از آنهئه دربئارة ثقلئین
کردید باز پرسم که ثقلین کتا خدا جل ذکره و خاندان منند ،از آنها جلو نیفتید تا هالك نشو ید...
« .2روى خمسة آالف و ثالثمائة و ربعة و سبعین حدیما ،اتفق الشیخان منها علی ثالثمائة و خمسة و عشئر ین.
و انفرد البخار ی بمالثة و تسعین ،و مسلم بمائة و تسعة و ثمانین» (سیوطی.)379 :1428 ،
 .3عالمه طباطبایی مینو یسد« :منظور روایتی است که مردم از آن حضرت نقل کرده باشند کئه شئاهد مراجعئه و


(طباطبئئئایی .)248 ،2 :1387 ،بئئئا ای ئئئن حئئئال اصئئئحا
ام ئ ئئئام س ئ ئئئجاد

 ،س ئ ئئئخنان آن حض ئ ئئئرت را ثب ئ ئئئت و روایئ ئ ئئت کردن ئ ئئئد .جایگئ ئ ئئاه و یئ ئ ئئژه

حضئئرت سیدالشئئهدا
در قال ئ ئ

بئئئین فئئئر و مئئئذاه  ،زمینئئئه را بئئئرای گسئئئترش احادیئئئث ایشئئئان

خطبئئئئههئ ئئا ،نامئئئئه هئ ئئا ،اشئئئئعار و ماننئئئئد اینهئئئئا ف ئئئراهم سئ ئئاخت و هئئئئم اکنئ ئئون

گنجینئئه گئئرانبهئئایی از سئئخنان امئئام
روُ مکت

و فرزن ئئئدان امئئئام

 ،خصوص ئئئا

کئئه صئئحی تئئرین و دقیئئقتئئرین منبئئع شئئناخت

حسینی ،هویت قیام عاشورا و شخصیتهای اثئر گئذار در ایئن حماسئه اسئت

و اصئئالُ گئئران بئئ رگ جوامئئع بشئئری بهئئرههئئای فراوانئئی از آن بئئردهانئئد؛ در اختیئئار ماسئئت
و بئئا تحقیئئئق ،ت ئئدقیق و تطبی ئئق ایئئئن س ئئخنان ،م ئئیت ئئوان ح ئئوادث صئئئدر اس ئئالم را تبی ئئین و
تحلیئئل کئئرد و در عئئین حئئال هرگونئئه تحر یئئف لفظئئی و معنئئوی از نهضئئت حسئئینی و واقعئئه
عاشورا را زدود.
در میئئان سئئخنان امئئام حسئئین

ذکئئر نئئام شخصئئیتهئئای ممبئئت و منفئئی حاضئئر در

صئئحنه قیئئام بئئه چشئئم مئئیخئئورد کئئه احصئئاء و بررسئئی ایئئن شخصئئیتهئئا ،نقئئش آنهئئا را در
عالم علم منایا و بالیا ،قئرین میئمم تمئار و رشئید هجئری ،فقیئه و محئدث صئدو  ،عئارف و
مخلئئص بئئه والیئئت اهئئل بیئئت

 ،حئئافظ قئئرآن ،شخصئئیت اثرگئئذار در حماسئئه عاشئئورا ،از

صئئحابی رسئئول خئئدا

( 1س ئئماوی ،)188 :1377 ،امیرالمئئؤمنین

حسئئن و امئئام حسئئین

(طوسئئی )68 :1415 ،اسئئت کئئه در جن ئگهئئای امیرالمئئؤمنین

شرکت داشت .بررسی بینامتنی سخنان امام حسین

(همئئان ،)181 ،ام ئئام

درباره سئید و شئیخ بنئیاسئد ،مئا

را در شئئناخت دقیئئقتئئر نهضئئت حسئئینی یئئاری مئئیرسئئاند و همهنئئین راهگشئئای سئئالکان
طریق سیدالشهدا

در مسیر تقر

الی اهلل خواهد بود.

اقبال مردم اسئت نئه روایتئی کئه از داخئل خانئدان آن حضئرت ماننئد ائمئۀ بعئدى رسئیده باشئد» (طباطبئایی،
.)248 ،2 :1387
 .1به گفته برخ ی از تاریخ نگاران ،حبی بن مظاهر ،ج و تابعین و نسل دوم مسلمانان پس از پیامبر اکرم به
شمار میرود و ب رگانی چون شیخ طوسی او را به عنوان صحابه پیامبر اکرم ذکر نکردهاند (امین،4 :1486 ،
.)554

مطالعۀ بینامتنی شخصیت حبیب بن مظاهر در سخنان امام حسین

نهضت حسینی برای تحلیل دقیقتر حماسۀ عاشورا مشخص میکند .حبی

بن مظئاهر،
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 .2ادبیات نظری پژوهش
ّ
بینامتنیت 
.1-2

ّ
بینامتنیت 1یا در هم تنیدگی متون ،نظریه ابداعی ژولیئا کریسئتوای فرانوسئوی 2در سئال

1966مئیالدی ،حاصئئل رویکئئرد نقئئد مئئتن محئئور اسئئت .بئئرای ایئئن اصئئطالُ در ز بئئان عر بئئی،
قر یئ بئئه بیسئت عنئئوان ذکئر شئئده کئه بئئین آنهئا عبئئارت تنئاص بئئیش از تعئابیر دیگئئر شئئهرت
ّ
بینامتنیت به زعم برخی از صاحبنظران با اصئطالحاتی نظیئر تضئمین،
یافته است .اگرچه

اقتباس و تلمی نوعی ترادف دارد (عزام ،)2 :1387 ،ولی به این جهت که اصئطالحاتی از

ایئئن دسئئت ،نئئاظر بئئر روابئئط ظئئاهری میئئان متئئون بئئه شئئکلی سئئنتی هسئئتند و در آنهئئا بخئئش
ّ
بینامتنیئئت کشئئف روابئئط
پنه ئان ایئئن رابطئئههئئا مئئورد تئئدقیق و تحقیئئق قئئرار نمئئیگیئئرد و در

گسئئترده و پنهئئان متئئون ،تئئأثیر و تأثرهئئا ،اهئئداف و چرایئئیهئئا مئئورد اعتناسئئت (شئئاهرخی و

دیگران)4 :1397 ،؛ میتوان اقتباس ،تلمئی  ،تضئمین و ماننئد اینهئا را از زیرمجموعئههئای
ّ
بینامتنیت ،دانست .طبق این نظریه ،متون در تعامل بئا متئون معاصئر و ماقبئل خئود شئکل

ّ
بینامتنیت ،ناظر بر تداخل یا تکرار متون گذشئته یئا معاصئر،
پیدا میکنند ،از این رو عنوان
با هدف انکشاف نشانههای متقن ،برای درک و فهم بهتر و عمیقتر ،در متون آینئده اسئت.

ایئئن اصئئطالُ نئئاظر بئئر توصئئیف متئئونی اسئئت کئئه در نقئئل قئئولهئئا ،استشئئهادها ،تلمیحئئات،

تضئئمینهئئا و نظئئایر اینهئئا ر بئئط و پیونئئئدهای آشئئکار و یئئا پنهئئانی یافتئئهانئئد« .بینئئامتنی در

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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سادهترین حالتش به این معناست که متنی از متون و افکار گذشتۀ دیگئران چئه خودآ گئاه

چه ناخودآ گاه تضمین و اقتباس گردد؛ به گونهای که این متون و اندیشههئا در مئتن اصئلی
ذو

شود و متنی جدید و کامل عرضه گردد» (خزعلی.)64 :1438 ،

.2-2روابطبینامتنی 

در بینامتنی روابط شکلی و معنایی بین متون بررسئی مئیشئود کئه در حئوز نقئد مئتن از
1. Intertextuality

 .2اگرچه غالبا ژولیا کریستوا (فرانسوی و بلوارسئتانی تبئار) را مبئدع نظریئة بینامتنیئت مئیداننئد ،لکئن ،از دیگئر
سردمداران ایئن جر یئان ،مئی تئوان بئه ریفئاتر ،در یئدا ،روالن بئارت و ژرار ژنئت اشئاره کئرد .نا گفتئه نمانئد بعضئی
باختین روسی را مبدع بینامتنیت میدانند (امین مقدسی و دیگران.)13 :1389 ،

مباحئئث حسئئاس و جئئدی بئئه شئئمار مئئیآیئئد؛ چئئه اینکئئه ب ئه واسئئطه آن فهئئم صئئحی مئئتن

صورت مئیگیئرد .بئر اسئاس تقسئیمبنئدی محمئد بنئیس ،ارکئان اساسئی بینامتنیئت شئامل
متن پنهان ،متن حاضر و مهمترین رکن ،یعنی روابط بینامتنی است که به معنای احاله یئا

سرایت لفظ یا معنا ،از متن غای

به متن حاضر اسئت .ایئن بئاز آفرینئی بئه سئه قاعئد نفئی

جزئی ،نفی متوازی و نفی کلی (مسبو  )288 :1392 ،صورت میگیرد.
 .۱-۲-۲نفی جزئی

در این قاعده ،جزئی از متن غای

(کلمه ،عبارت یئا جملئه) ،در مئتن حاضئر بئازآفرینی

میشود ،گویی متن حاضر دنباله متن پنهان ،با کمتئرین توییئر اسئت (میرزایئی و واحئدی،
 .)386 :1388در این رابطه که شکل آسان و سطحی روابط بینئامتنی اسئت ،معمئوال لفئظ

و معنای متن حاضر با متن پنهان موافقت دارد.
 .۲-۲-۲نفی متوازی

این رابطه که از نفی جزئئی برتئر اسئت و بئر آمیختگئی مئتن غایئ

بئا مئتن حاضئر ،بئدون

دفاع و با دامنه معنایی بیشتر یا نوعی نوآوری در متن حاضر نمودار میشود.
 ۳-۲-۲نفی کلی

ّ
بینامتنیت ،نفی کلی است که در آن ،متن غای
برترین رابطه در قواعد

در قالئ

مئتن

حاضر دوباره سازی شده و در معنایی غیر از متن پنهان به کار میرود .چنانکه دسئتیابی و

کشئئف الیئئههئئای عمیئئق ایئئن رابطئئه بئئا تئئالش فکئئری ز یئئادی بئئه دسئئت مئئیآیئئد و بئئرای درک
صائ

متن حاضر در آن ،به بازخوانی متن پنهان نیاز است چه اینکه بدون فراخوانی مئتن

پنهئئان ،درک معنئئای مئئتن حاضئئر بئئا نقئئص مواجئئه مئئیشئئود و ممکئئن اسئئت خواننئئده ،مئئتن

حاضر را نارسا ،نا گویا و حتی کئم بهئا تلقئی کنئد (میرزایئی و واحئدی .)386 :1388 ،رابطئۀ

بین سخنان امام حسین

در این مقاله ،با این سه معیار تبیین شدهاست.

ُ
ظاهر 
.3-2
حبیببنم ِ
۲ـ۳ـ .۱نام ،کنیه ،لقب

در نام حبی

بئین علمئای خاصئه و عامئۀ سئیره و تئراجم ،اختالفئی وجئود نئدارد ولئی در

مطالعۀ بینامتنی شخصیت حبیب بن مظاهر در سخنان امام حسین

توییر ذاتی ،داللئت مئیکنئد (مسئبو  .)288 :1392 ،در نفئی متئوازی از معنئای مئتن پنهئان
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نئام پئدر ایشئان ُمظئاهر بئه علئت سئهو مصئنفین ،خطئای نسئخهنویسئان یئا تصئحیف ،اقئوال
مختلفئی وجئود دارد .کمئا اینکئه در الکامئل (ابئن اثیئر 59 ،4 :1385 ،ئ )78و البدایئة و النهایئة
(ابئئن کثیئئر 179 ،8 :1487 ،ئ  )183او را بئئه اسئئم حبیئ بئئن ُمط ّهئئر و اخبئئار الطئئوال (دینئئوری،

بئن ُمظ ّهئر یئاد کئرده انئد.

 )256 :1368و انسا (سمعانی )325 ،12 :1382 ،بئا نئام حبیئ
امئ ئا قئئئول مشئئئهور دربئئئاره نئئئام او همئئئان حبیئئئ بئئئن ُمظئئئاهر اسئئئت؛ چنانکئئئه ب رگئئئانی نظیئئئر
ابومخنف ،شیخ صدو  ،شیخ مفید ،شیخ طوسی ،شیخ طبرسی ،ابئن شئهر آشئو  ،ابئن
نما حلئی ،سئید ابئن طئاوس و دیگئران نقئل کئردهانئد .محمئد سئماوی و سئید محسئن امئین
کنیۀ حبی
 .)553اغل

بن مظئاهر را ابوالقاسئم ثبئت کئردهانئد (سئماوی182 :1377 ،؛ امئین،4 :1486 ،
او را بئا لقئ

ا سئدی

مصنفین علوم حدیث ،رجال ،تراجم ،تاریخ و انسا

یئاد کئئردهانئد؛ عئئالوه بئر آن القئئابی چئون عمیئئد ا نصئار ،شئئیخ ا نصئار و النجیئ

(القصئئیر،

33 :1431ئ )34نیز برای حبی

بن مظاهر به کار رفته است.

۲ـ۳ـ .۲زندگینامه

حبی ئ

بئئن مظئئاهر در سئئرزمین نجئئد 1بئئه دنیئئا آمئئد و در کوفئئه اقامئئت گ یئئد .او پیئئامبر

اکرم را درک کرد و از آن حضرت حدیث شنید و پئس از آن مئالزم امیرالمئؤمنین و در
ردیئف ب رگئئانی چئئون میئمم ّتمئئارُ ،رشئئید هجئری و عمئئرو بئئن حمئق خزاعئئی از اصئئحا سئ ّئر و
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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حامالن علوم آن حضرت شد تئا جئایی کئه در زمئر گئروه و یئژه «شئرطة الخمئیس» (القصئیر،
 )49 :1431قئئرار گرفئئت .سئئسس در دوره امامئئت امئئام حسئئن

در خئئط والیئئت و اطاعئئت از

آن حضرت ،به عنوان شخصیت بارز شیعه در کوفه به یاری و حمایت از ایشان پرداخئت.
در عصر امامت امام حسئین

و دهئۀ آخئر حکومئت معاو یئه ،شئرایط اختنئا و سئرکو

را

تحت والیت آن حضرت صبورانه پشت سر گذاشت و پئس از بئه خالفئت رسئیدن ی یئد ،بئا
نهضت حسینی همراه شد و ج و چهار نفری بود که نخستین دعئوت نامئه بئرای امئام

را

از کوفه به مکه ارسال کردند (مفید .)37 ،2 :1413 ،هنگامی که مسلم بن عقیئل وارد کوفئه
« .1نجد ،سرزمین وسیعی است که در باالی آن ،تهامه و یمن و در پایین آن عرا و شام واقئع اسئت» (حمئوی،
.)262 ،5 : 1995

ش ئئئد ،حبی ئ ئ

ب ئئئه ی ئئئاری مس ئئئلم ب ئئئن عوس ئئئجه ب ئئئرای مس ئ ئلم ب ئئئن عقی ئئئل از م ئئئردم کوف ئئئه

بیعئئت مئئیگرفئئت .بعئئد از شئئهادت مسئئلم بئئن عقیئئل بئئا دریافئئت نام ئۀ یئئاری خئئواهی امئئام
حس ئئین

(موس ئئوعه االم ئئام الحس ئئین

کاروان حسینی رساند و در رکا

 ،)755 ،2 :1378 ،مخفیانئئئه خ ئئود را بئئئه ک ئئربال و

آن حضرت در سن  75سئالگی( 1امئین)554 ،4 :1486 ،

به شهادت رسید.
۲ـ۳ـ .۳وقایع دوران حیات

دورانئئی کئئه حبی ئ

بئئن مظئئاهر در آن عمئئر خئئویش را سئئسری کئئرد ،از جمیئئع جهئئات در

تاریخ بشریت ،شرایط ویژهای دارد .اگرچه بسیاری از وقایع که در این ایام رخ داد بئه دالیئل
مختلئئف ثبئئت نشئئدهاسئئت؛ لکئئن حبی ئ

بئئن مظئئاهر حئئوادث مهمئئی را در دوران حیئئات

خ ئئویش درک ک ئئرده اس ئئت .ازجملئئئه در دو س ئئالگی بعم ئئت رس ئئول ا ک ئئرم

؛  14س ئئالگی،

هجئئرت آن حضئئرت از مکئئه بئئه مدینئئه؛ از 16ئ ئ 23سئئالگی ،غ ئ وات پیئئامبر اعظئئم
سئئالگی ،حج ئئة ال ئئوداع ایشئئان؛  25سئئالگی ،رحل ئئت رس ئئول خ ئئدا
اسئئتمرار نقئئض وصئئیت پیئئامبر ا کئئرم

 ،نقئئض وصئئئیت آن

و ش ئئهادت حض ئئرت زهئئئرا

؛  27سئئئالگی،

 ،بئئه خالفئئت رسئئیدن عمئئر بئئن خطئئا

مصاحف توسط او؛  37سالگی ،ادامه نقض وصیت رسول خئدا
عفئئان؛  49سئئالگی ،بیعئئت امئئت اسئئالم بئئا علئئی بئئن ابیطالئ

و احئئرا

و خالفئت عممئان بئن
و انتقئئال عاصئئمۀ دولئئت

اسئئالمی از مدین ئۀ منئئوره بئئه کوفئئه؛  58سئئالگی ،جنئئگ جمئئل؛  51سئئالگی ،وقع ئۀ صئئفین؛
 53سئئالگی ،جنئئگ نهئئروان؛  54سئئالگی ،شئئهادت امیرالمئئؤمنین
ام ئئام حسئئئن مجتب ئئی

و امامئئت و خالفئئت

؛  55س ئئالگی ،ص ئئل و  64س ئئالگی ش ئئهادت آن حض ئئرت؛ 74

سالگی ،قیام امئام حسئین

 ،شئهادت مسئلم بئن عقیئل و هئانی بئن عئروه و نهایتئا در سئن

 75سالگی شاهد واقعۀ کربال و شهادت در رکئا

اباعبئداهلل الحسئین

(ن.ک .القصئیر،

 57 :1431ئ .)59
« .1فی مجالس المؤمنین .عن روضة الشهداء نئه قئال :حبیئ
کان عمره  75سنة» (امین.)554 ،4 :1486 ،

مطالعۀ بینامتنی شخصیت حبیب بن مظاهر در سخنان امام حسین

حض ئئرت در بئ ئاره خالف ئئت امیرالمئئئؤمنین

؛ 24
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رجئل ذو جمئال و کمئال و فئی یئوم وقعئة کئربالء

۲ـ۳ـ .۴حبیب بن مظاهر در زیارتنامهها

با توجه به جاللت قدر حبی

بن مظاهر ،نئام ایشئان بئه دو طریئق در ز یئارتنامئههئا ذکئر

شدهاست؛ گاه به همراه دیگر شهدای کربال با الفا عام و گئاهی بئا ذکئر نئام .تعئداد ز یئادی
از زیارتنامهها با الفئا عئام از شئهدای کئربال از جملئه حبیئ
نحوی که میتوان گفت زیارتنامههایی خطا

بئن مظئاهر یئاد کئردهانئد؛ بئه

بئه امئام حسئین

نیسئت مگئر اینکئه بئه

یاران آن حضرت با الفا عئام سئالم داده شئدهاسئت .امئا ز یئارتنامئههئایی کئه ضئمن آنهئا
نام حبی بئن مظئاهر آمئده اسئت عبارتنئد از :ز یئارت ناحیئۀ مقدسئه 1و ز یئارت رجبیئۀ امئام
حس ئئین  .2در ز ی ئئارت ناحیئ ئۀ مقدسئئئه آم ئئده اس ئئتّ « :
السئئئالم علئئئی حبیئ ئ بئئئن مظ ئئاهر
االسدى» (سید بن طاووس )78 ،3 :1377 ،و در زیارت رجبیه این سالم با تفئاوت در نئام
پئئدر حبیئئ بئئن مظئئاهر بئئا عبئئارات « ّ
السئئئالم علئئی حبیئئئ بئئن ُمظ ّهئئئر» و بئئدون ذکئئر لقئئ
«االسئئدی» آمئئده اسئئت (مجلسئئی .)341-339 ،98 :1483 ،در ز یئئارات مختلفئئی کئئه نئئام
انصار ابا عبداهلل الحسین

و بهویژه حبی

بن مظاهر ،ذکر شده ،عباراتی آمده است کئه

منزلئت و مقئام آنئان را آشئکار نمئوده و پئاداش بکئئاء بئر ایشئان را مراتئ
نجات از عذا

بئاالی رضئوان الهئئی و

دوزخ دانسته است.

۲ـ۳ـ .۵حبیب بن مظاهر در بیان بزرگان
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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مصئئنفین علئئوم حئئدیث ،رجئئال ،تئئراجم ،تئئاریخ و انسئئا

س ئخنانی در بئئاره حبی ئ

بئئن

مظئئاهر گفتئئهانئئد کئئه نشئئانگر علئئو مرتبئۀ او نئئزد ب رگئئان علئئوم دیئئن اسئئت .از جملئئه ایئئن تعئابیر
«مش ئئکور» (حل ئئی)135 :1381 ،؛ «مخلص ئئا ش ئئکورا» (بص ئئری)98 :1422 ،؛ «ک ئئان کثی ئئرون
 .1ایئئن ز یئئارت از ز یئئارات منتس ئ بئئه امئئام زمئئان اسئئت کئئه بئئرای قرائئئت در روز عاشئئورا و دیگئئر روزهئئا وارد
شدهاست .در بئین ز یئارات مر بئوط بئه امئام حسئین دو زیئارت بئا عنئوان «ناحیئة مقدسئه» وارد شئدهاسئت.
ز یئئارتی کئئه در آن نئئام شئئهدای کئئربال ذکئئر شئئدهاسئئت غیئئر مشئئهور و بئئا عنئئوان «زیئئارت الشئئهداء» نیئئز شئئناخته
میشود .در زیارت ناحیة مقدسه مشهور ،بعد از سالم بئر پیومبئران سئلف ،اهئل بیئت  ،سیدالشئهدا و
یارانشان؛ توصیف امام حسین و ذکر مصائ آن حضرت آمده است (ابن مشهدی.)496 :1419 ،
 .2ایئئن ز یئئارت کئئه بئئرای قرائئئت در اول مئئاه رج ئ و نیمئئة شئئعبان وارد شئئدهاسئئت ،شئئامل سئئالمهئئایی بئئر امئئام
حسین و  87تن از یاران ایشان است .زیارت دیگری با عنوان «زیئارت رجبیئه» (قمئی ،بئیتئا )136 :وجئود
دارد که قرائت آن برای زیارت ائمة هدی در همة روزهای ماه رج وارد شدهاست.

یختمون القرآن فی کل یوم ختمئة ،مئنهم حبیئ
)442؛ «مئئئن خ ئئواص ص ئئحا

بئن مظئاهر ا سئدی» (حئائری،2 :1385 ،

میرالم ئئؤمنین و الحس ئئن و الحس ئئین ص ئئلوات اهلل عل ئئیهم»

(نم ئئئازی شئ ئئاهرودی)382 ،2 :1414 ،؛ «الش ئئئجعان» (زرکل ئئئی)166 ،2 :1988 ،؛ «ک ئئئان م ئئئن
صئئحا

میرالمئئؤمنین علیئئه السئئالم ،و یظهئئر مئئن الروایئئات نئئه کئئان مئئن خاصئئته ،و حملئئة

علومئئه»« ،و کئئان حبیئ

صئئاح

لئئواء الحسئئین علیئئه السئئالم»؛ «کئئان جلیئئل القئئدر ،عظئئیم

الشأن ،قائدا ،شجاعا ،و کان من حفظة القرآن»؛ «هئو سئید صئحا

ا مئام الحسئین علیئه

السئئالم ،الئئذی کئئان لئئوااهم بیئئده یئئوم کئئربالء ،و هئئو العئئالم العئئارف المتفئئانی فئئی حئ

هئئل

بیت نبیه صلی اهلل علیئه و آلئه و سئلم» (القصئیر )188-187 :1431 ،مئیباشئد کئه جایگئاه
حبی

بن مظاهر را از نظر اخالص ،انس با قئرآن و عتئرت ،شئجاعت و علئو مرتبئۀ علمئی بئه

انحاء و عبارات مختلف بیان کرده است.
 .3بینامتنی شخصیت حبیب بن مظاهر در سخنان امام حسین
حال بعضی از ناقدان بئه اعتبارهئا و سئطوحی دیگئر ،اشئکالی از بینئامتنی مطئرُ نمئودهانئد
کئئئه غالبئئئا بئئئه نحئئئو حض ئئور مئئئتن پنهئئئان در مئئئتن حاض ئئر ،نئئئاظر اسئئئت .در یک ئئی از ایئئئن
تقسیمبندیها به بینامتنی ذاتئی یئا داخلئی ،در مقابئل بینئامتنی خئارجی ،1اشئاره مئیشئود
که در آن متن پنهان و متن حاضر هر دو از آثار یک فرد است .بینئامتنی ذاتئی یئا داخلئی نیئز
شامل گونههای مختلف از جمله بینئامتنی سئاختاری ،2بینئامتنی مضئمونی 3و بینئامتنی
 . 1انئئواع ایئئن سئئط تقسئئیم بنئئدی ،کئئه نئئاظر بئئه نسئئبت و نحئئوة کئئو مئئتن غایئ بئئه مئئتن حاضئئر اسئئت ،شئئامل:
بینامتنی طبیعی (انتق ال متن از روی عئادت و عئرف) ،داخلئی (بئازآفرینی مئتن در آثئار دیگئر یئک نویسئنده)،
خارجی (بینئامتنی مئتن بئا متئون دیگئران) ،آشئکار (کئو آشئکارای مئتن غایئ بئه مئتن حاضئر) و ناخودآ گئاه
(بهرهمندی ناخودآ گاه از متون دیگر در متن حاضر) است (میرزایی و واحدی.)388-387 :1388 ،
 .2در این نوع ،جزئی از متن غای (کلمه ،عبارت یا جمله) ،در متن حاضر بازآفرینی میشود (همان) کئه خئود
به دو قسم می باشد؛ در قسم اول کلمه یا عباراتی از متن غای به همئان شئکل و معنئا در مئتن حاضئر بئه کئار
مئئیرود و در قسئئم دوم ایئئن انتقئئال بئئا توییئئرات صئئرفی یئئا نحئئوی ،همئئراه بئئا تقئئدم و تئئأخر و یئئا زیئئادت و نقصئئان
صورت میگیرد.
 .3در بینئئامتنی مضئئمونی ،مشئئترکات مفهئئومی و مضئئامینی کئئه بئئا یکئئدیگر تعامئئل دارنئئد ،ورای حضئئور لفظئئی


مطالعۀ بینامتنی شخصیت حبیب بن مظاهر در سخنان امام حسین

مهمترین بخش بینامتنی ،روابط بین متون اسئت کئه در مباحئث قبئل بیئان شئد بئا ایئن
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شخصئئیتهئئا اسئئت کئئه تمئئامی ایئئن اقسئئام در سئئخنان امئئام حسئئین
نوشئئتار نئئاظر بئئه بینئئامتنی ذاتئئی یئئا داخلئئی شخصئئیت حبی ئ
حسین

است .در بینامتنی شخصیتها مخاط

وجئئود دارد .ایئئن

بئئن مظئئاهر در سئئخنان امئئام

در اثنای سخن ،به شخصیتهئای

شناخته شده ارجاع داده میشود (شیخ الئرئیس و خلیفئه شوشئتری .)158 :1398 ،در ایئن
قس ئئئم از بینئ ئئامتنی ،س ئئئخنان امئ ئئام

در مواض ئئئع و موقعی ئئئتهئ ئئای مختل ئئئف ،پیرامئ ئئون

شخصیتهای ممبت و منفی اثرگذار در شکلگیری نهضت عاشئورا احصئاء مئیشئود و در
نتیجه آن ،میتوان به نقش کلی این گونئه شخصئیتهئا در سرنوشئت ملئتهئای مختلئف
در طول تاریخ دست یافت.
.1-3سخنانامامحسین

دربارهحبیببنمظاهر 

در شناخت بینامتنی شخصیتها ،در سخنان امام حسین

ظهور قابل اعتنایی دارد و گاهی امام

نام حبی

بن مظاهر،

در خطبهها و خطابههایشئان در مواضئع مختلئف

بعد از خرو از مکه به سمت کوفه و استقرار در کربال از او سخن گفتئه ،اقئدامات او را مئورد

تأیید قرار داده و نهایتا او را به صفاتی خاص توصیف نموده است ،به نحوی که مئیتئوان او

را از محبو ترین اصحا

حسین
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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پیرامون حبی

نئزد آن حضئرت بئه حسئا

بن مظاهر میپردازیم.

آورد .در ادامئه بئه ذکئر سئخنان امئام

 .۱-۱-۳پرچمداری حبیب بن مظاهر

بنا بر نقل اغلئ

تئاریخنگئاران متقئدم و متئأخر از جملئه :طبئری بئه نقئل از ابئو مخنئف،1

دینوری ،2بالذری 3و ابئن اثیئر 1،حبیئ

بئن مظئاهر را فرمانئده و پئرچمدار جنئاُ چئ

لشئکر

محسئوس و صئری مئتن غایئ  ،بحئث و بررسئی مئیشئئود (مسئبو  .)218 :1392 ،در ایئن قسئم از بینئئامتنی،
پردازش سخن به گونهای است که پیوند مفهومی میان متن غای و حاضئر بئرای خواننئده ،قابئل فهئم اسئت
(شاهرخی و دیگران )216 :1397 ،و مفاهیم در کالبد عبارات دیگری به کار میرود.
« .1و عبا الحسین اصحابه ،و صلی بهم صاله الوداة ،و کان معه اثنئان و ثالثئون فارسئا و اربعئون راجئال ،فجعئل
زهیر بن القین فی میمنه اصحابه ،و حبی بن مظاهر فی میسره اصحابه» (طبری.)422 ،5 :1387 ،
« .2و عبی الحسین یضا اصحابه ،و کانوا اثنین و ثالثین فارسا و اربعین راجال ،فجعئل زهیئر بئن القئین علئی
میمنته ،و حبی بن مظهر علی میسرته( »...دینوری.)256 :1368 ،
« .3و عبأ الحسین صحابه (عند) صالة الوداة و کان معه اثنان و ثالثون فارسا و ربعون راجال ،فجعئل زهیئر بئن


اباعبداهلل الحسین

دانستهاند .در نقلی آمده است نزد امام

که آن حضرت یک پرچم را بئه حضئرت اباالفضئل العبئاس
دادند .یکی از یاران امئام

گروههای مختلف از اصحا

پرچم باقی مانده را بئه او بدهئد .امئام حسئین

دوازده پرچم قئرار داشئت

و ده پئرچم دیگئر را بئه رئئیس

درخواسئت کئرد کئه ایشئان یئک

بئه او فرمئود :تئو مئرد خئوبی هسئتی و لئیکن

این پرچم از آن شخص دیگری است .سسس فرمود« :اعنی بذلک الرجل الفئاخر ،و العنصئر

الطاهر حبی

امام حسین

بن مظاهر» (قصئیر 83 :1431 ،بئه نقئل از الئبالدی .)89-88 :در ایئن سئخن
به صاح

لواء بودن حبی

بن مظاهر در سساه خویش اشئاره فرمئوده و او را

با تعابیری چون« :الرجل الفاخر» و «العنصر الطئاهر» مئیسئتایند و پئس از الحئا حبیئ
سساه امام

او را پرچمدار میسر سساه خویش قرار دادند .نام حبی

بئه

بن مظئاهر در روایئاتی

که مربوط به پرچمداری ایشان است بدون توییر ذاتی آمده است .از اینرو رابطئه بینئامتنی

این متون «نفی جزئی» است.

به حبیب بن مظاهر

 .۲-۱-۳نامه امام حسین

حسین در مسیر کوفه ،پس از دریافت خبر شهادت مسلم بن عقیل است .در مئتن ایئن
نامئئه آمئئده اسئئت«« :مئئن الحس ئین بئئن عل ئ ّی بئئن ب ئی طال ئ إلئئی ّ
الرجئئل الفقی ئه حبی ئ بئئن

مظاهرّ ...ما بعد ،یا حبی  ،فأنت تعلم قرابتنئا مئن رسئول اهلل صئلی اهلل علیئه و آلئه ،و نئت
ّ
عئئرف بنئئا مئئن غی ئرک و نئئت ذو ش ئیمة و غیئرة ،فئئال تبخئئل علینئئا بنفس ئک یجاز ی ئک جئئدی
رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله یوم القیامة» (موسئوعه االمئام الحسئین

در ایئئن نامئئه ،امئئام حسئئین

حبیئ

نشانگر جایگاه واالی او نزد امام

.)514 ،15 :1378 ،

بئئن مظئئاهر را بئئا عنئئوان «مئئردی فقیئئه» یئئاد مئئیکنئئد کئئه
اسئت .مضئمون ایئن نامئه در قئولی دیگئر بئا عبئارات ز یئر

آمده است« :بسم اهلل الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی حبی

بن مظاهر االسئدی،

مطالعۀ بینامتنی شخصیت حبیب بن مظاهر در سخنان امام حسین

یکئئی از نخسئئتین متئئونی کئئه نئئام حبی ئ

بئئن مظئئاهر در آن ذکئئر شئئدهاسئئت ،نام ئه امئئام

اما بعد یا حبی  :فقد اتینا العرا  ،و قد بانت الخیانئة مئن اهئل الکوفئه ،کمئا خئانوا بئأبی ،و
القین فی میمنة صحابه ،و حبی ابن مظهر فی میسرة صحابه» (بالذری.)187 ،3 :1394 ،
ّ
« .1و ّ
عبی الحسین صحابه و صلی بهم صالة الوداة ،و کان معه اثنان و ثالثون فارسا ،و ربعون راجئال ،فجعئل
ّ
زهیر بن القین فی میمنة صحابه ،و حبی بن مطهر فی میسرتهم» (ابن اثیر.)59 ،4 :1385 ،
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خئئی مئئن قبئئل ،فئئرن کنئئت تر یئئد السئئعادة ا بدیئئة ،و الدولئئة السئئرمدیة فبئئادر إلینئئا ،و ائئئت
لنص ئئرتنا ف ئئی ک ئئربالء» (القص ئئیر 81 :1431 ،ب ئئه نق ئئل از ال ئئبالدی .)89 :در ایئئئن م ئئتن ام ئئام
حسین

به آشکار شدن خیانت مئردم کوفئه اشئاره کئرده و سئعادت ابئدی را در نصئرت از
 ،پئاداش الهئی و در مئتن

نهضت خویش میدانند .در متن نامۀ اول ،نتیجۀ نصرت امام

نامۀ دوم ،سعادت ابدی و دولت سئرمدی دانسئته شئدهاسئت .در نتیجئه ،رابطئۀ بینئامتنی
در مئتن حاضئر ،بئدون توییئئر

در ایئن دو نامئه« ،نفئی متئوازی» اسئت؛ چئه اینکئئه مئتن غایئ

ذاتئی بئئا دامنئئه معنئئایی بیشئئتر و الفئئا مصئئداقیتئئر بیئئان شئئدهاسئت و بهتئئرین پئئاداش الهئئی
همانا سعادت ابدی و حیات جاودانۀ انسان در رضوان الهی است.
 .۳-۱-۳استجازۀ استنصار از بنیاسد توسط حبیب بن مظاهر و پاسخ امام حسین

در ششم محرم که سساهیان عمرسعد به سی هزار نفئر رسئید (مجلسئی،)744 :1389 ،
حبی ئ

بئئن مظئئاهر نئئزد امئئام حسئئین

آمئئد و جهئئت یئئاری خواسئئتن از تیئئرهای از قبیلئئۀ

بنیاسئد ،کئه در نزدیکئی کئربال سئا کن بودنئد ،اجئازه خواسئت .امئام
«قئئئد ذنئئت لئئک یئئا حبیئئ » (ابئئئن اعئئمم .)98 ،5 :1411 ،حبیئئ
امئئام

در جئوا

فرمودنئد:

بعئئئد از دریافئئت اجئئازه از

 ،توانسئئت نئئود نفئئر از دالوران ایئئن طایفئئه از بنئئیاسئئد را بئئا خئئود همئئراه کنئئد؛ ولئئی بئئا

خبرچینی یکی از منافقان آن قبیله ،عمر سعد با خبر شد و بئا ارسئال لشئکری آنهئا را منهئزم
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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و پراکنده ساخت و نتوانستند بئه لشئکریان امئام حسئین
 .)188در این متن ،فقط نام حبی

بپیوندنئد (بئالذری،3 :1394 ،

ذکر شده و نسبت به متون غایئ

کئه نئام ایشئان بئا ذکئر

پدرشان «مظاهر» آمده است ،دارای اختالف است .این میئزان تفئاوت ،بیئانگر وجئود رابطئه
«نفی جزئی» ،بین این متن با متون غایئ

در سئخنان امئام حسئین

پیرامئون حبیئ

بئن

مظاهر است.
 .۴-۱-۳خطاب امام حسین

از حضئئرت زینئئ

به حبیب بن مظاهر در شب عاشورا

نقئئل شئئدهاسئئت کئئئه امئئام حسئئین

تجدیئئد عهئئد بئئا بنئئیهاشئئم ،اصئئحا

حبی ئ

خئئویش را مئئورد خطئئا

در شئئ

عاشئئورا ،پئئس از

قئئرار داده و فرمودنئئد « :ی ئن

بئئن مظئئاهر؟ ی ئن زهی ئر؟ ی ئن هئئالل؟ ی ئن ا صئئحا ؟» پئئس از ایئئن نئئدا ،یئئاران آن

حضرت ،در حالیکه حبی

بن مظاهر لبیک گویان مقابل آنها بود ،پئیش آمدنئد و امئام

خطبه خواندند و طی آن بیعت خویش را از آنها برداشتند .پئس از ایئن خطبئه ،بنئیهاشئم و
یاران آن حضرت هر یک به گونهای ابراز وفاداری کردند و به تبع آن امام حسئین

جایگئاه

آنه ئئا را در بهش ئئت نش ئئان داده و برایش ئئان دع ئئا کردن ئئد (ن.ک .موس ئئوعه االم ئئام الحس ئئین

 .)178 ،3 :1378در ابتئئدای ایئئن خطبئئه امئئام

حبی ئ

بئئن مظئئاهر را مئئورد خطئئا

،

قئئرار

مئئیدهنئئد چئئه اینکئئه او سئئید االنصئئار اسئئت و در پاسئئخ بئئه نئئدای آن حضئئرت نیئئز ،حبی ئ

است که از همه سبقت گرفته و میگو یئد« :لبیئک یئا ابئا عبئداهلل» .تنهئا اخئتالف در روایئاتی

که امام حسین

نام حبی

بن مظئاهر را ذکئر کئردهانئد ،ز یئادت و یئا نقصئانی اسئت کئه در

ذکئئر نئئام او بئئه نظئئر مئئیآیئئد؛ چئئه اینکئئه گئئاهی صئئرفا ایشئئان بئئا نئئام «حبیئ » و غالبئئا بئئا تعبیئئر
«حبی

غای

بن مظاهر» مورد خطا

قرار گرفته است .لئذا رابطئه بینئامتنی ایئن روایئت بئا متئون

رابطه «نفی جزئی» است؛ چرا که متن غای

بروز پیدا کرده است.

یکی از سخنان امام حسین

به سؤال حبیب بن مظاهر دربارۀ امام سجاد

که در آن نام حبی

بن مظاهر آمده است ،نقلی اسئت

که آن حضرت از سؤال او و زهیر بن قین درباره امام زین العابئدین
است .طبق این روایت اباعبداهلل الحسین

سئخن بئه میئان آورده

مئیفرمایئد« :یسئألنی زهیئر بئن قئین و حبیئ

بن مظاهر ،عن علئی ،فیقئوالن« :یئا سئیدنا ،علئی إلئی مئا یکئون مئن حالئه؟» فئأقول مسئتعبرا:
«لم یکن اهلل لیقطع نسلی من الدنیا ،و کیف یصلون إلیه ،و هو بو ثمانیئة ئمئة» (خصئیبی،
 .)285 :1419با توجه به متن این روایت ،حبی
ز یئئن العابئئدین
حسین

بن مظاهر و زهیر بئن قئین از سرنوشئت امئام

بعئئد از شئئهادت بنئئیهاشئئم و اصئئحا  ،ابئئراز نگرانئئی مئئیکننئئد و امئئام

در پاسخ به آنها به تعلئق امئر الهئی بئه حفئظ حضئرت سئجاد

و ادامئۀ سلسئلۀ

جلیلۀ امامت از نسل ایشان اشاره میفرماینئد .بنئا بئر آنهئه در عنئوان قبئل بیئان شئد ،رابطئه
بینامتنی این روایت با متون پنهان ماقبئل خئود رابطئه «نفئی جزئئی» اسئت و نئام حبیئ
مظئئاهر ،در متئئون غای ئ
زیادت ،لق

بئن

نسئئبت بئئه ایئئن مئئتن ،غالبئئا بئئدون ز یئئادت و نقصئئان و گئئاهی بئئا

االسدی و در بعضی متون بدون ذکر نام پدر ایشان ،آمده است.

مطالعۀ بینامتنی شخصیت حبیب بن مظاهر در سخنان امام حسین

 .۵-۱-۳اشارۀ امام حسین

با توییری جزئی در مئتن حاضئر ظهئور و
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 .۶-۱-۳سخن امام حسین

وقتی حبی

دربارۀ حبیب بن مظاهر هنگام شهادت او

نزد او آمد و بنئا بئر نقئل برخئی

بن مظاهر به شهادت رسید ،امام حسین

از منابع تاریخی در چهر سیدالشهدا آثار انکسار پدید آمد (موسوعه االمام الحسئین
 )593 ،3 :1378و فرمئئود« :عنئئد ذل ئک هلل حتسئئ نفس ئی و ُحمئئاة صئئحابی»( 1طبئئری،
ً
« ،)448 ،5 :1387هلل ُّ
در ک ی ئا حبی ئ  ،لقئئد کنئئت فاضئئال تخئئتم القئئرآن ف ئی لیلئئة واحئئدة»

(قمی .)246 :1379 ،در این روایت ،امئام حسئین
در ختم هر ش

،

بئه جهئت اهتمئام حبیئ

بئن مظئاهر

قرآن ،او را میستاید و او را به عنئوان شخصئیتی فاضئل ،مئورد خطئا

قئرار

در مئئتن حاضئئر ،بئا ذکئئر مصئئادیق دیگئئر در فضئئیلت حبیئ

بئئن

میدهد .در متن این دو روایت منقول ،رابطه بینامتنی «نفی متوازی» مشاهده مئیشئود؛ بئه

ایئن جهئئت کئئه مئئتن غایئ

مظاهر باز خوانی میشود و به جنبه حمایتگری او ،که در متن غای

ختم قرآن هر ش

حبی

آمده اسئت ،فضئیلت

بن مظاهر اف وده میشود .ایئن سئخنان امئام

در متئون دیگئر بئا

توییئئرات کمئئی از جهئئت الفئئا آمئئده اسئئت؛ مئئمال در مقتئئل مقئئرم ( )253 :1426جملئئه «و

استرجع کثیرا» آمده است و در ینابیع الموده ،2تعابیر روایت با تقدم و تأخر ذکر شدهاست.
 .۷-۱-۳استنصار از حبیب بن مظاهر بعد از شهادت او توسط امام حسین

بعد از شهادت بنیهاشم و اصحا  ،امام حسین

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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یاران شهید خود را مئورد خطئا

قئئرار دادنئئد .در ابتئئدای نئئام یئئاران ،پئئس از فراخوانئئدن مسئئلم بئئن عقیئئل و هئئانی بئئن عئئروه ،نئئام
حبی ئ بئئن مظئئاهر را ذکئئر کئئرده و فرمودنئئد...« :ی ئا حبی ئ َبئئن ُمظئئاهر ،و ی ئاُّ ...یهئئا َالک ئ ُ
رام! و
َ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُّ
الطوئاة اللئئام ،ولکئ َن صئرعک َم و اهلل ر َیئ ُ الم ُنئون ...و إال لمئا ک َن ُئت َم
َادف ُعوا ع َن حرم الر ُسئول
َ
ّ
ّ
ع َن د َعوتی تق ُص ُرون ...فرنئا هلل و إنئا إل َیئه راج ُعئون»( 3موسئوعه االمئام الحسئین ،4 :1378 ،
 .)276در این خطابه ،امام

یاران شهید خود ،بهویژه حبیئ

بئن مظئاهر را بئا تعبیئر «ایهئا

« .1جان خود و حامیان اصحا خود را نزد خدا میدانم».
 .2و قال الحسین« :یرحمك اهلل یئا حبیئ  ،لقئد کنئت تخئتم القئرآن فئی لیلئة واحئدة و نئت فاضئل» (قنئدوز ی،
.)71 ،3 :1422
...« .3ای حبی بن مظاهر ...از حر یم پیامبر خدا در برابر بیدادگران ددمنش ،جانانه دفاع کنیئد .چئه بایئد کئرد
که همه کشته شدید ...وگرنه شما از دعوت من سر باز نمیزدید ...پس همۀ ما از خئداییم و همئه بئه سئوى او
باز میگردیم».

الکرام» میستاید و به ایمارگری و وفاداری آنها در دفاع از حرم اهل بیت
این سخن امام

اشاره مئیکنئد.

در متون مختلف با اندکی تقئدم ،تئأخر ،ز یئادت ،نقصئان و یئا توییئر ذکئر
در مئئتن حاضئئر بئئا کمتئئرین

شئئدهاسئئت .در تمئئام ایئئن متئئون ،بئئا توجئئه بئئه اینکئئه مئئتن غایئ

توییری باز آفرینئی شئدهاسئت و لفئظ و معنئا بئین متئون موافقئت دارد ،رابطئه بینئامتنی بئین
آنها «نفی جزئی» است.
نتیجه
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که:
مشئئتمل بئئر سئئئه شئئکل س ئئاختاری،

_ اقسئئام بینامتنیئئت در سئئخنان امئئام حس ئئین

مضمونی و شخصیتها است که بین آنهئا بینئامتنی شخصئیتهئا در شئناخت دقیئقتئر و
صحی تر نهضت آن حضرت حائز اهمیت است.
_ در بئئین شخصئئیتهئئای اثرگئئذار در نهضئئت عاشئئورا بینئئامتنی شخصئئیت حبیئ
ویژه او نزد امام

از بسامد قابل توجهی برخوردار است که نشئانگر جایگئاه

و نهضت آن حضرت است.

_ برجسئئئتهتئئئرین رابطئ ئه بینئئئامتنی شخصئئئیت حبیئ ئ
حسین

ب ئئئن مظئئئاهر در سئئئخنان امئئئام

 ،بین متون حاضر و متون غای « ،نفی جزئی» است.

_ با توجه به اقتضای ذاتی بینامتنی شخصئیتهئا ،مصئداقی از رابطئه «نفئی کلئی» بئین
در شخصیت حبی

سخنان امام حسین

_ در سخنان امام حسین

بن مظاهر به دست نیامد.

مصادیقی که در موضوع بینامتنی شخصئیت حبیئ

مظئئاهر بئئه دسئئت آمئئد در روایئئات مر بئئوط بئئه« :پئئرچمداری حبی ئ
حسین

به حبی

بئئن مظئئاهر»« ،نام ئۀ امئئام

بن مظاهر»« ،استجاز استنصار از بنیاسد توسئط حبیئ

بئن مظئاهر

بئن مظئاهر در شئ

عاشئورا»،

و پاسخ امام حسین

»« ،خطا

«اشئئاره امئئام حسئئین

بئئه سئئؤال حبیئ

حسین

بئن

درباره حبیئ

امام حسین

به حبی

بئئن مظئئاهر در بئئاره امئئام سئئجاد

»« ،سئئخن امئئام

بئن مظئاهر هنگئام شئهادت او» و «استنصئار از حبیئ

بعد از شهادت او توسط امام حسین

» میباشد.

بئن مظئاهر

مطالعۀ بینامتنی شخصیت حبیب بن مظاهر در سخنان امام حسین

مظاهر در سخنان امام حسین

بئئن
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_ موسوعة االمام الحسین

 ،بیروت ،مؤسسة الخرسان للمطبوعات.
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حیدری.

