سیمایحبیببنمظاهردر«حماسهکربالء» 
ُ
سعیدالعسیلی
سرودۀ
دکتر سید مهدی نوری کیذقانی
تاریخ دریافت88/85/14 :

تاریخ پذیرش88/88/21 :

چکیده

در دیببوان شببعر عاشبببورایی ،وصببف یبباران امبببام حسببین

وسببیعی را بببه خببود اختصببا

گسببترد

دادد و چوامببههببای بسبیاری در شببعر

پارسببی و عربببی بببه مببد  ،نببا و توصببیف ایببن بزرگببواران اختصببا

دارد .یوی از این دالورمردان ،حبیب بن م اهر اسبت کبه وصبف او

در من وم ببه «حماس ببه کبببربال » جلبببود ویبببژدای یافت ببه اس ببت .ای ببن

من ومببه سببرودد سببعید العس بیلی (6۶6۶-65۶1ق) ،شبباعر معاصببر

لبنببانی اسببت کببه در بببیش از  1000بیببت بببه سببیرد امببام حسببین

یب ببارانش پرداخت بببه و حماس بببهمفرینبببی ام بببام

و اهب ببل بی بببت

و
و

اصحابش را به زیبایی ترسیم کردد است .در مقالبه حاضبر سبیمای
حبی بببب بب ببن م ب بباهر در ایب ببن حماس بببه س بببتر وا کب بباوی و تبیب ببین

شدداست .شایان ذکر است که شاعر در هفت چوامبه و ببا تعبابیری
ادبی و ممیخته با زیباییهای بالغی و تصاویر شعری ببه مهمتبرین

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سب

واریseyyed1221@yahoo.com .

1

اوصبباف حبیببب چببون محبوبیببت نببزد پیببامبر

و اهببل بیببت

،

زهببد و پارسببایی ،بیببنش و بصببیرت ،شببجاعت و فببداکاری پرداختببه

است.

کلیدواژهها :حبیب بن م باهر« ،حماسبه کبربال » ،سبعید العسبیلی،


عاشورا.
 -1مقدمه
شعر و اد

عاشورایی همگام با خود نهضت عاشورا شکل گرفت و در طول ایئن هئزار و

چند صد سال روز به روز بالیده و پر شورتر گشته است ،همان گونه که نهضت حسینی هئر

روز جئئانهئئای مشئئتا را در سرتاسئئر عئئالم بئئه سئئوی خئئود مئئیکشئئاند و بئئه قئئول اندیشئئمند
مسیحی آنتوان بارا «هیچ حماسه انسانی ،چه درگذشئته و چئه در حئال ،بئه انئدازه حماسئه

شهادتطلبانه کربال موج

همدردی و درسآموزی نشدهاست و این حماسئه ب رگتئر از آن

شئئود .انقالبئئی بئئود بئئئه مراتئئ

بئئاالتر از یئئک حماسئئه» (بئئارا .)47 :1381 ،شئئاید نخسئئتین

بئود کئه در معنئای محئئدود لفظئی بگنجئد و برتئئر از آن بئود کئه بئئا معیارهئای بشئری سئئنجیده
بارقئئههئئای شئئعر عاشئئورایی همئئان رجزهئئایی باشئئد کئئه امئئام حسئئین

 ،ذر یئئه و اصئئحا

ایشان در میدان شهادت بر زبان جاری سئاختند تئا در روزگئاران بعئد الهئامگئر مرثیئهسئازان و

چکامهسرایان عاشورایی باشد.
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041

81

عاشئئورا از حئئوادث مهمئئی اسئئت کئئه تحئئول چشئئمگیری در ادبیئئات عئئر

بئئه خصئئوص

ادبیئئات و شئئعر مئئذهبی ایجئئاد کئئرد .ایئئن واقعئئه بئئا تئئأثیر در جئئانهئئای شئئیفته اهئئل بیئئت،
ادبیئئات و شئئعر مئئذهبی را وارد مرحلئئه جدیئئدی کئئرد و شئئاعران بئئا قل ئم نافئئذ و کئئالم شئئیوای
خود به دفاع از حقانیت اهل بیت

و بیان مظلومیت آنئان برخاسئتند (انصئاری:1392 ،

 .)28ه ئئئر ور از دیئئئئوان شئئئئعر عاش ئئئورایی بئئئئه وصئئئئف و س ئئئتایش عاشئئئئقی دلسئئئئوخته از
این شیدایان حسئینی مئ ین گشئته اسئت؛ از ذریئه پیئامبر
مبارک سید الشهدا

 ،حضرت زین

کبری

 ،علی اکبئر

و اهئل بیئت

یعنئی وجئود

 ،سئقای آ

گرفتئه

و اد

تئئا اصئئحا

و یئئاران باوفئئای ایشئئان ماننئئد زهیئئر بئئن قئئین ،نئئافع بئئن هئئالل و . ...یئئاران امئئام

حسئئین

پارسئئایان و کئئامالنی دلیئئر بودنئئئد کئئئه در انسئئانیت و آزادگئئی گئئوی سئئبقت را از

همگئئان ر بئئوده بودنئئد« .اینئئان نخبئئههئئای جهئئان انسئئانیت بودنئئد و بشئریت بایئئد بئئه داشئئتن
چنین فرزندانی افتخار کند .اینها از مظاهر فریبنده دنیا چشم پوشئیدند و حجئت خداونئد
و فرزنئئئئد پیومب ئئئر را ی ئئئاری کردن ئئئد و از هئئئئدف مق ئئئدس و انس ئئئانی وی حمای ئئئت نمودنئئئئد»
(هاشمینژاد.)234 :1386 ،
یکئئی از ایئئن دالورمئئردان ارجمنئئد ،حبی ئ

بئئن مظئئاهر اسئئت؛ پیئئری شئئیدا کئئه شئئاعران

پارسئئئی و عر بئئئی فئئئراوان در مئئئدُ عظمئئئت و وصئئئف شئئئجاعتش چامئئئههئئئا و چکامئئئههئئئا
سئئاختهانئئد« .حبی ئ

بئئن مظئئاهر از شئئهدای واالقئئدر کئئربال و از طایفئئه بنئئیاسئئد ،کئئوفی و از
بئئود .او در هئئر سئئه جنئئگ صئئفین ،نهئئروان و جمئئل در رکئئا

اصئئحا

رسئئول خئئدا

علئئی

شئئرکت داشئئت و از اصئئحا

امئئام

خئئاص امیرالمئئؤمنین بئئه شئئمار مئئیرود .در نهضئئت

مسلم بن عقیل در کوفه ،وی از کسئانی بئود کئه بئرای بیعئت بئا مسئلم کوشئش کئرد .وی نئزد
امام حسین

موقعیت واالیی داشت و امام

او را بئه عنئوان فرمانئده جنئاُ چئ

سئساه

خویش تعیین کرد» (محدثی.)152 ،151 :1387 ،

بئئئئن محمئئئئد عسئئئئیلی عئئئئاملی ،ادیئئئئ

و شئئئئاعر معاصئئئئر لبنئئئئانی ،در بن ئئئتجبیئئئئل زاده و

پ ئئرورش یاف ئئت .دی ئئوانه ئئای ش ئئعری و آث ئئار ادب ئئی و علم ئئی متع ئئددی نظی ئئر «مولئئئد الن ئئور»،
« بوطال

کفیل الرسول» و کتا هئایی چئون الفروسئیة العربیئة فئی الجاهلیئة و اإلسئالم از وی

به یادگار مانده است (جبوری .)42 /3 :2883 ،حماسئه ز یبئاى او در مئورد امئام حسئین
بئئه نئئام «ملحمئئة کئربالء» ،از شئیوایی ،اسئئتحکام و جاذبئئه خئئوبی ،برخئئوردار اسئئت« .سئئعید
العیسئئلی ای ئن ملحمئئه را در سئئال 1985م ئیالدى در ب ئیش از  6888بی ئت سئئروده اسئئت .وى
آنگونه که خود بیان میکنئد ،رنئج بسئیارى را بئراى تنظئیم ملحمئه و همئاهنگی کامئل آن بئا
حوادث تار یخی واقعئه عاشئورا متحمئل گردیئده اسئت .هئدف نو یسئنده بئه تصئویر کشئیدن
زندگی امام حسین
.)648 /1 :1383

از لحظه والدت تا شهادت با همه جزئیات آن اسئت» (محمئدزاده،

سیمای حبیب بن مظاهر در «حماسه کربالء» سرودۀ سعید ُالعسیلی

مقال ئئه حاض ئئر ب ئئا اس ئئتفاده از ش ئئیوه توص ئئیفی _ تحلیل ئئی بئئئه اوص ئئاف ای ئئن ی ئئار ص ئئدیق
امئئام حسئئین در آینئئه شئئعر سئئعید ُ
العس ئیلی ،پرداختئئه اسئئت .سئئعید بئئن عبدالحسئئن
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پیشینه
در خصئئوص سئئیمای حبی ئ

بئئن مظئئاهر در شئئعر فارسئئی و عر بئئی و نیئئز در شئئعر سئئعید

العسیلی تا کنون پژوهشی انجام نشدهاست اما درباره سئعید العسئیلی و منظومئه «حماسئه
کئئربالء» پئئژوهشهئئایی نظیئئر «بررس ئی ادب ئی و هنئئری ملحم ئۀ ک ئربالء اثئئر سئئعید العس ئیلی»1؛
«نگئئاهی بئئه عناصئئر ادبئئی در منظومئئۀ حماسئئی کئئربالء اثئئر سئئعید ُ
العسئئیلی»2؛ کتئئا امئئام
حس ئین

در شئئعر معاصئئر عر بئئی3؛ «بررس ئی شئئعر قصص ئی حس ئینی در ملحمئئه کئئربال سئئعید

العسیلی»4؛ «تحلیل گونههئای مختلئف بینئامتنی قئرآن و میئراث اد

عر بئی ،در «حماسئه

کربالء» سروده سعید العسیلی» ،5به انجام رسیده است.
 -2سیمای حبیب در «حماسه کربالء»
سئئید العسئئیلی در «حماسئئه کئئربالء» شئئرُ حئئال حبیئ

بئئن مظئئاهر را در هفئئت چکامئئه

زیبا میآورد و به شیوه داستانی ،مروری بر زنئدگی حبیئ  ،فضئایل ،سئیره و اخئال او دارد.
عن ئئئاوین هر یئ ئئک از قصئ ئئاید ب ئئئه ترتی ئ ئ
حسئئین

»« ،حبیئ

«حبی ئ ئ

و همسئئرش»« ،حبیئ

فرزن ئئئد مظئ ئئاهر»« ،پیوس ئئئتن حبی ئ ئ

و نشئئان»« ،حبیئ

ب ئئئه

و بیئئر »« ،نمئئاز خئئوف» و

سرانجام «شهادت حبی » است.
.1-2حبیب،محبوبپیامبر
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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در نخسئئتین چکامئئهای کئئه سئئعید العسئئیلی در معرفئئی حبیئ
تعبیری شاعرانه از زبان رسول خدا
این عشق ،عی

مئیگویئد کئه مئن حبیئ

نیست و سسس از زبان پیامبر

و اوصئئافش مئئیآورد ،در
را بسئیار دوسئت مئیدارم و

علت این عشق به حبی

بیان میدارد:
 .1سید مهدی نوری کیذقانی ،پایاننامه ارشد دانشگاه تهران.1386 ،
 .2عبدالحسین فقهی و سید مهدی نوری کیذقانی ،مجله اد عربی دانشگاه تهران.1391 ،
 .3اثر دکتر خزعلی که در ضمن بحث از مالحم حسینی ،به این ملحمه نیز پرداخته است.
 .4پایاننامه ارشد ،دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه ،بیتا.
 .5سید مهدی نوری کیذقانی ،مطالعات ادبی متون اسالمی ،شماره .1398 ،14

را به زیبئایی

و لئئئئئئئئئئئئئئذا کئئئئئئئئئئئئئئان النبئئئئئئئئئئئئئئی ُیحبئئئئئئئئئئئئئئه

و یقئئئئئئئئول إن حبیئئئئئئئئ

نجئئئئئئئئل مظئئئئئئئئاهر

و نئئئئئئئئئئه یهئئئئئئئئئئوی الحسئئئئئئئئئئین حبئئئئئئئئئئه
و یئ ئ ئ ئ ئئئرد ع ئ ئ ئ ئئئئن آل النب ئ ئ ئ ئ ئئی بسئ ئ ئ ئ ئئئیفه
و تسئ ئئئیل مئ ئئئن جئ ئئئل الحسئ ئئئین دمئ ئئئااه

صئ ئئئئد لرسئئئ ئئول فئ ئ ئئأن نجئئ ئئئل مظئ ئ ئئاهر

و تضئ ّ
ئئئئئئئئئمه مئئئئئئئئئئن جانحیئئئئئئئئئئه رحئئئئئئئئئئا ُ
حببتئئئئئئئئئئه و الحئئئئئئئئئئ ُّ لئئئئئئئئئئیس یعئئئئئئئئئئا ُ

و علیئئئئئئئئئه عطئئئئئئئئئف و الهئئئئئئئئئوی غئئئئئئئئئال ُ
کیئئئئئئئئئئئئئد الطوئئئئئئئئئئئئئاة و ُ
عزمئئئئئئئئئئئئئه وثئئئئئئئئئئئئئا ُ
ُ
ئئئئئئئئئئئال کأنئئئئئئئئئئئئه المیئئئئئئئئئئئئزا ُ
فئئئئئئئئئئئئو الرمئ
ٌ
ُ 1
ٌ
ٌ
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئاهر وا
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئه طئ
ورع فقیئ

(العسیلی)361 :1986 ،

گفتنئی اسئئت اشئئاره شئئاعر در اینجئئا بئئه مئئاجرایی اسئئت کئئه در آن نقئئل مئئیکننئئد« :روزی
پیئئامبر

بئئا اصئئحابش در راهئئی مئئیرفتنئئد کئئه دیدنئئد کودکئئانی درحئئال بئئازی هسئئتند.

پیئئامبر

نئئزد کئئودکی نشسئئت و میئئان دوچشئئمانش را بوسئئید و او را در آغوشئئش نشئئاند و

بسئیار بوسئید .وقتئی علئئت را جو یئا شئدند حضئئرتش فرمئود مئن دیئدم ایئئن کئودک بئا حسئئین
بازی میکند و خاک زیر پای حسین را برمیدارد و بر چهره و چشئم خئود مئیمالئد ،پئس مئن
نیئئز او را دوسئئت دارم چئئون فرزنئئدم حسئئین را دوسئئت دارد و جبرئیئئل مئئرا خبئئر داد کئئه ایئئن
زنجانی.)119 :1482 ،
.1-2محبوبسیدالشهداء

حبی



بن مظاهر محبوبیتی خاص نزد سئید الشئهداء

کمال و سرمشقی کمنظیر در شا گردی مدرسه اهل بیئت
اسئئت کئئه بئئا دعئئوت مکتئئو

و مسئئتقیم امئئام

داشئت .وی نمونئهای تمئام و
اسئت .او جئ و معئدود کسئانی

بئئه کئئربال مئئیرود .رابطئئه او بئئا امئئام

خصوص در کربال رابطهای درنیافتنی و وصف نشدنی است (شجاعی1398 ،

بئئه

.)54 :

 .1برای همین پیامبر او را دوست میداشت و با آغوش باز پئذیرای او بئود و مئیفرمئود :حبیئ پسئر مظئاهر را
دوست دارم و این عشق عی نیست .زی را او حسین را دوسئت دارد و نسئبت بئه او مهربئان اسئت و عشئق بئر
همه چیز غال آید .او درآینده با شمشیرش و عزمی اسئتوار کیئد دشئمنان را از خانئدان پیئامبر دفئع مئیکنئد.
خونش به خاطر حسین چون ناودانی بر صحرای کربال جاری میشود .آری پیامبر راست گفت ،به راستی
که فرزند مظاهر فقیهی پا ک و عابد است.

سیمای حبیب بن مظاهر در «حماسه کربالء» سرودۀ سعید ُالعسیلی

کودک در روز عاشورا حسین را یاری خواهئد کئرد؛ آن طفئل حبیئ

بئن مظئاهر بئود» (موسئوی
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سئئعید العسئئیلی در قسئئمتهئئای مختلئئف حماسئئهاش بئئه محبوبیئئت ایئئن یئئار باوفئئا نئئزد
امئئام حسئئین
امام

اشئئاره دارد .در قصئئیدهای ب ئئا عنئئوان «حبیئئ

در جمع یارانش منظر حبی

و الرای ئئة» صئئحنهای را کئئئه

است به زیبایی ترسیم میکنئد .امئام علئمهئا را میئان

یاران تقسیم کئرده و تنهئا یئک پئرچم بئاقی مانئده اسئت کئه هئرکس تمنئا دارد ایئن پئرچم بئدو
رسد اما امام منتظر حبی خویش است تا بیر را بدو سسارد:
ً
ُ
مکئئئث الحسئ ُ
والعئئئئئئین ترقئئئئئئئ فدفئئئئئئئدا و قفئئئئئئئارا
ئئین بانتظئئئار صئئئدیقه
رایئئئئئئئئئات عئ ّ
ئئئئئئئئز جئئئئئئئئئاورت قمئئئئئئئئئارا
من بعئد مئا عقئدت علئی صئحابها
بقیئ ئ ئئئا هنال ئ ئ ئئک رای ئ ئئئئة ولحمله ئ ئ ئئا
قئئئئئئال الحسئ ُ
ئئئئئین لرایتئئئئئئی ّ
حمالهئئئئئئا

تا این که حبی
میزند و زین

کبری

وفئئ ئ ئ ئئئؤاده ال یرهئئ ئ ئ ئ ئ

ا قئ ئ ئ ئ ئئئدارا

(العسیلی)366 :1986 ،

از دور نمایان میشود و چون به مقابل امام

 ،میرسد بوسه بر خئاک

از رسیدن او شادمان میشود:

و هئئئوی ُبعیئ ئد وصئئئوله فئئئو المئئئری
ُ
وا رض ّقبلهئئئئئئئئئئا مئئئئئئئئئئام إمامئئئئئئئئئئه
علمئئئئت بئئئئه ُم المصئئئئائ

سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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و لمج ئئئئئئدها یتسئ ئ ئ ئابقون غیئ ئ ئئئاری
1

زینئئئئ ٌ

ً
قالئئئئت خئئئئذوا منئئئئی سئئئئالما عئئئئاطرا

ّ
ُ
متئ ّ
ئئئئئئئدمع بئئئئئئئئل عئئئئئئئئذارا
ئئئئئئئرجال والئ
مئئئئئن ثئ ّ
ئئئئم صئئئئئاف بعئئئئئده ا نصئئئئئارا

ً
و ر ت هنالئئئئئئئک فرحئئئئئئئة و حئئئئئئئوارا
ً
2
لحبیئئئئ یحمئئئئل روضئئئئة معطئئئئارا

(همان)

(همان)
 .1حسین به انتظار دوستش درنگ کرد در حالی که چشم بئه صئحراها داشئت .ایئن پئس از آن بئود کئه بئرای
یئئاران خئئویش پئئرچمهئئای عزتئئی را معئئین کئئرد کئئه بئئا مئئاههئئای آسئئمان پهلئئو مئئیزد .تنهئئا یئئک پئئرچم مانئئد کئئه
غیورمردان برای حمل آن بر هم سبقت میگرفتند .حسین فرمود که این پرچم حامل خود را دارد در حالی
که قلبش از سرنوشت بیمنا ک نبود.
 .2زان پس کئه بئه امئام رسئید از اسئ پیئاده شئد و بئر خئا ک افتئاد و بئر رخسئارش اشئک هویئدا شئد و در برابئر
کئه از آمئدن او
امامش زمین را بوسید و سسس با یاران امام مصافحه کرد .امالمصئائ حضئرت زینئ
مطلئئع گشئئت شئئادمان شئئد و گفئئت از جانئ مئئن سئئالمی عطئئرآ گین و حامئئل بوسئئتانی خوشئئبوی بئئه حبیئ
برسانید.

صئئحنهای کئئه سئئعید العسئئیلی در آن گر یئئه انئئدوهبار سیدالشئئهداء

بئئر حبی ئ

را بئئه

تصویر میکشد ،گواهی دیگر بر محبوبیت این پا کباز راه عشق دارد:
ّ
1
و دموعئئئئئئئئئئه قئئئئئئئئئئد بلئئئئئئئئئئت ا ردانئئئئئئئئئئا
وبکی الحسین علی الحبی بحسئرة
(همان)372 ،

بئئه گئئواهی منئئابع حبی ئ
حسین

چنئئان محبئئو

سئئید الشئئهداء

بئئود کئئه «کشئئته شئئدنش

را در هم شکست» (ابومخنف.)181 :1388 ،

.3-2علموبصیرت 

بی شک یکئی از اوصئاف مئردان الهئی علئم وآ گئاهی اسئت .آن هئم علمئی کئه بئه ایشئان
قدرت تشخیص و تمییئز حئق از باطئل را مئیدهئد .ایئن علئم ریشئه در تقئوا دارد کئه خداونئد
ُ
ُ ُ ً
فرمود« :إن ت ّتقوا اهلل یجعل لکم فرقانئا» (انفئال )29 /و هدیئهای اسئت از جانئ الهئی کئه بئه
خوبئانی ارزانئی مئیشئود کئه قابلیئت هئدایت دارنئد« :ولئیس العلئم بکثئرة الئتعلم إنمئا هئو نئئور
یقذفه اهلل فی قل

بن مظاهر یکی از اولیئاء الهئی بئود کئه دانشئی از ایئن گونئه داشئت .دانشئی الهئی

کئئه او را بئئه مقئئام مئئوالیش آ گئئاه سئئاخته و مطیئئع امئئر ولئئی اعظئئم الهئئی گردانیئئده بئئود .مرحئئوم
محئئدث قمئئی ( )26 /2 :1414مئئینویسئئد« :از روایئئات معلئئوم مئئیشئئود کئئه وی از اصئئحا
خاص امیرمؤمنان و حامالن علوم وی بود» و در منابع آمده است کئه حضئرت امیئر

او را

از علئئم منایئئا و بالیئئا آ گئئاه سئئاخته بئئود (بیضئئون )82 /2 :1427 ،و جر یئئانی هئئم کئئه در بئئاره
گفتگئئوی حیئئرتانگیئئز میئئان او و میئئمم تمئئار نقئئل مئئیکننئئد ،از همئئین علئئم خئئاص خبئئر
مئئیدهئئد .در ایئئن گفتگئئو هر یئئک از ایئئن دو ب رگئئوار از کیفیئئت شئئهات دیگئئری در آینئئده خبئئر
میدهد (نئک .بحرانئی .)334 /17 :1413 ،العسئیلی ( )361 :1986در شئعرش بئه زیبئایی
به این دانش ر بئانی حبیئ

کئه تئو م بئا پارسئایی اسئت و آن را از مئوالیش علئی

فئرا گرفتئه

اشاره میکند:
 .1حسین

با حسرت بر حبی

سیمای حبیب بن مظاهر در «حماسه کربالء» سرودۀ سعید ُالعسیلی

حبی

من یر ید ن یهدیه» (مجلسی.)148 /67 :1483 ،

81
گریست ،چنان که اشکهای حضرتش سرآستین ایشان را خیس کرد.

هئئئو عئ ٌ
ئئالم مئئئن صئئئفیاء المرتضئئئی

ُ
ئئئئهد المحئئئئئرا ُ
و لئئئئئه بئئئئئذلک یشئ

1

همهنان که فقاهت و دانش دینی او را یادآور میشود:
ُ
ٌ
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئاهر ّوا ُ
ٌ
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئه طئ
و ر ٌع فقیئ
صئئئد الرسئئئول فئئئرن نجئئئل مظئئئاهر
(همان)

وچه زیباست وقتی می بینیم که این «فقه» و بینش ژرف او در علم دین از ز بئان مبئارک
سید الشهداء در نامه به وی آشکار میشود آنجئا کئه فرمئود« :مئن ُ
الحسئین بئن علئ ّی بئن
بی طال

بن ُمظاهر» (احمدی میانجی.)146 /3 :1426 ،

إلی ّ
الر ُجل الفقیه حبی

.4-2شجاعت 

شجاعت از اوصاف مردان خئدا اسئت چئرا کئه «آن کئه از خئدا بترسئد خداونئد هئراس از

بنئئدگانش را از دل او مئئیزدایئئد و از همئئه چیئئز ایمئئن اسئئت» (ری شئئهری.)3 /15 :1384 ،
یاران شیدای حسین بن علئی

مظهئر شئجاعت بودنئد« .شئجاعت عاشئوراییان ریشئه در

اعتقادشان داشت .آنان که به عشئق شئهادت مئیجنگیدنئد از مئرگ ترسئی نداشئتند تئا در

مقابله با دشمن سست شوند» (محدثی .)75 :1384 ،حبی

بن مظاهر نیز با آن که سئنی

از او گذشته بود و کهنسال بود اما در میدان نبرد بسیار شجاع ظئاهر گشئت و بئه قئول شئاعر

پارسی:
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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چن ئئان رزم ئئی نم ئئود آن پی ئئر هش ئئیار

کئئئه ب ئئر ن ئئامآوران تن ئئگ آم ئئدی ک ئئار
(ابن طاووس)68 :1377 ،

او در نبردهای پیشین در رکا

شرطة الخمیس در سساه علئی

«شمشئئیر حبی ئ

رکئئا
اس

علئئی

شهسوار عر

و اسداهلل الوال

شمشئیر زده بئود .و جئ و

بئود (قرشئی )219 /3 :1413 ،بئه قئول یکئی از نویسئندگان

آنهئئه در دسئئت دارد نیسئئت ،شمشئئیر حبی ئ

اسئئت .پیکئئر حبیئ

خئئاطره دالوریهئئای او در

یئئک ممنئئوی رشئئادت صئئفین اسئئت .طنئئین گئئامهئئای

حبی  ،خاطره کشتههای دشمن را بئرایش تئداعی مئیکنئد» (شئجاعی 1398 ،الئف:

 .)68العس ئئیلی ( ،)361 :1986حبیئ ئ

 .1او دانشمندی بود از یاران برگ یده امام علی

را در می ئئدان چنئئاه شئئئجاع م ئئیدانئئئد کئئئه دوس ئئت و
که محرا

بر این پا کی و دانش او گواهی میدهد.

دشمن گواه این رشادت اوست:

ٌ
و لئئئئئئئه بمیئئئئئئئدان الکفئئئئئئئاُ بسئئئئئئئالة

در توصئئیف وی ،حبیئ

شئئهدت لهئئا ا عئ ُ
ئداء وا صئئحا ُ

1

در میئئدان چنئئان حملئئه مئئیبئئرد کئئه گو یئئا بئئر شمشئئیرش سئئیلی

آتشین جاری است که چون آتشفشان فوران میکند:
و حبیئئئئئ یختطئئئئئف النفئئئئئوس بصئئئئئارم
ً
و کئئئئأن فئئئئو السئئئئیف سئئئئیال قئئئئد همئئئئی

ّ
ّ
مئئئئئئئئئئئز ا بئئئئئئئئئئئئدانا
شئئئئئئئئئئئق الئئئئئئئئئئئر وس و
ً
2
نئئئئئئئئئئئئئارا فبئئئئئئئئئئئئئات لهیبهئئئئئئئئئئئئئا برکانئئئئئئئئئئئئئا

(العسیلی)371 :1986 ،

شاعر در تصویری حماسی و با جانبخشی به اشیاء و بئه اصئطالُ دانشئمندان بالغئت

صئئنعت تشئئخیص ،دلیئئری حبی ئ

را چنئئان مئئیدانئئد کئئه گو یئئا شمشئئیرهای دشئئمنان از

ضربات او در هراسند:
ُ
و هئئئئوت علیئئئئه سئئئئیوفهم و کأنهئئئئا

ُ
3
عنئئئد النئئئ ول تخئئئاف منئئئه طعانئئئا
(همان)

.5-2زهدوعبادت 

چشیده بود .سعید العسیلی ( )361 :1986او را زاهدی معرفئی مئیکنئد کئه زهئدش خردهئا

را به تحیر وا میدارد و هر ش کالم اهلل را ختم میکند:
ٌ
ٌ
ئئئئئئئئئئئر ا لبئئئئئئئئئئئئا ُ
جئ ّ
و بزهئئئئئئئئئئئئده تتحیئ ُ
ئئئئئئم المئئئئئئئدارک زاهئئئئئئئد متعبئئئئئئئد
ّ
ُ 4
وختامئئئئئئه مسئ ٌ
ُ
ئئئئئک وفیئئئئئئه ثئئئئئئوا
یخئئئئئتم القئئئئئرآن کئئئئئل عشئئئئئیة
هئئئئئو

اشئئارت العسئئیلی در ابیئئات بئئاال بئئه مطلبئئی اسئئت کئئه در کتئئا هئئای تئئاریخی و سئئیره
درباره حبی

آمده است که «حبی

مئردى بئا کمئال و جمئال و پیئر کهئنسئال بئود .و قئرآن

 .1او را در آوردگاه ،شجاعتی است که دوست و دشمن بدان گوهی دهند.
 .2حبی جانهای دشمنان را میستاند ،با شمشیری که سرها را میشکافد و پیکرهئا را پئاره مئیکنئد .گویئا بئر
روی شمشیرش سیلی آتشنا ک جاری است که شعلهاش چون آتشفشان است.
 .3شمشیرهای دشمن بر او فرود آمد و گویا این شمشیرها هنگام فرود از ضربات او در هراسند.
 . 4دارنده تمام اوصاف کمال و پارسایی کئه خردهئا از زهئد وی بئه شئگفت مئیآیئد .او در هئر شئ قئرآن را خئتم
میکند و پایانی خوش دارد با پاداشی سترگ.

سیمای حبیب بن مظاهر در «حماسه کربالء» سرودۀ سعید ُالعسیلی

حبیئ

بئئن مظئاهر از پارسئئایان و عابئدانی بئئود کئئه طعئم شئئیرین عبئادت را بئئا جئئان و دل
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مجیئد بئئه تمئئام حفئئظ داشئئت هئئر ش ئ

خئئتم کئالم اهلل ک ئردى و بعئئد از اداى نمئئاز خفئئتن تئئا

دمیدن صب قرآن را تمام کردى» (کاشفی )388 :1382 ،و چه نیکوست ختم قرآنئی کئه بئا
معرفئئت امئئام

همئئراه باشئئئد همهنئئان کئئئه سئئید الشئئهداء

«بئئئه پیئئروی از پیئئامبر

حامالن قرآن را ،سرشناسان بهشتیان در رستاخیز اعالم میکرد» (سیدی.)265 :1394 ،
.6-2شیدایامام



در تصئ ئئئویری ک ئئئئه العسئ ئئئیلی ارائ ئئئئه مئ ئئئیدهئ ئئئد عش ئئئئق و ارادت حبیئ ئ ئ
حسین

چنان است کئه وقتئی نامئه امئام

چون سرمهای که توتیای دیدگان باشد:
ورد الکتئئئئئئئئا ُ فئئئئئئئئزاده استبشئئئئئئئئارا
وتلقفتهئئئئئئئئئئئئئئا ُ
عینئئئئئئئئئئئئئئه وکأنهئئئئئئئئئئئئئئا

بئه حبیئ

ب ئئئئه مئ ئئئوالیش

مئیرسئد او را شئادمان مئیسئازد،

و علئئئئی الحئئئئروف ُبمقلتیئئئئه غئئئئارا
ُ ُ
ٌ
ُ
1
ئئئئئالج میلئئئئئئه ا بصئئئئئئارا
کحئئئئئئل ُیعئ
(العسیلی)362 :1986 ،

به راستی که گویا با این نامه ثروتی عظیم بئدو دادهانئد لئذا آن را بئر دیئده مئینهئد و چئون
گلی عطرآ گین میبوید:
ئئئئمها بجفونئئئئئه کئئئئئم شئ ّ
کئئئئئم ضئ ّ
ئئئئمها

ًّ
ئئئئئئئما و خئئئئئئئئال بأنهئئئئئئئئا زهئئئئئئئئارا
شئ

2

(همان)
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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همین محبت و ارادت اوست که وقتی او را امان دادند و بئا زر وعئده کردنئد تئا دسئت از

یئئاری حسئئین

بکشئئد گفئئت :مئئا را نئئزد رسئئول خئئدا

چئئه عئئذری باشئئد کئئه حسئئین

کشئئته شئئود و مئئا نظئئارهگئئر باشئئیم و تیئئر و شمشئئیرها را بئئا جئئان و دل پئئذیرفت (نئئک .کشئئی،

.)293 /1 :1363

.7-2یقینوصالبتایمان 

از جمله اوصاف حبیئ

بئن مظئاهر قئدرت ایمئان و یقئین اوسئت .امئری کئه باعئث شئد

 .1نامه حضرت که بدو رسید بر شادیاش اف ود و با اشتیا آن را خواند و برچشم نهادش چنانکه گویا سرمهای
است که دوای دیدگان اوست.
 .2چقدر آن نامه را بر چشمهایش نهاد و با عشق بویید و آن را گلی تصور کرد.

حتی لحظهای در حقانیت موالیش حسین شک نکند و بئا صئالبت در برابئر دشئمنان دیئن
بایسئئتد .از جملئئه مواضئئعی کئئه صئئالبت و قئئدرت ایمئئان حبیئ
است که به حصین بن تمئیم مئیدهئد« .گفتئهانئد :وقتئی حسئین

را نشئئان مئئیدهئئد پاسئئخی
بئراى اداى نمئاز ظهئر از

آنئئان مهلئئت خواسئئت ،حص ئین بئئن تم ئیم بئئه آن حضئئرت گفئئت :نمئئازت پذیرفتئئه نیسئئت!
حبی

در پاسخ او گفت:خیال کردى نماز خاندان رسئول خئدا

االغ 1پذیرفتئئه اسئئت! حص ئین بئئر او حملئئه ک ئرد و حبیئ
شمشئیر بئئه صئئورت اسئ

حصئین کوبیئد و اسئ

یارانش حمله کرده و او را از چنگ حبی

پذیرفتئه نیسئت و از تئو

نی ئز بئئر او حملئئهور شئئد ،حبیئ

بئئا

بئئر سئئر سئم بلنئئد شئئد و او بئئر زمئین افتئئاد،

نجات دادند» (سماوی.)132 :1381 ،

شاعر این صحنه را به زیبایی در حماسه خود به تصویر کشیده است و بئا هنئر شئاعرانه
خود آن را پرورده است:
ُ
قئئئئئئئئئئال الخبیئئئئئئئئئئث و ّإن صئئئئئئئئئئالتکم
ُ
و علیئئئئئئه ّرد حبیئئئئئئ ٌ نجئئئئئئل مظئئئئئئاهر

طئئئئئئئئول الزمئئئئئئئئان تعئ ُ
ئئئئئئئانق ُ
البطالنئئئئئئئئا
کاللیئ ئ ئئئث یه ئ ئئئئدر إن ر ی الحمالن ئ ئ ئئا

و زعمت نک یا خبیث علی الهئدی

و ق ئئئئد امئ ئئئتأت بکیئ ئئئدهم ضئ ئئئوانا

وصئئئئالتهم جبریئئئئل قئئئئد صئئئئلی بهئ ئئا

2

(العسیلی)369 :1986 ،

سئئعید العسئئیلی از ز بئئان حئئال حبی ئ  ،حصئئین را بئئه سئئخره مئئیگیئئرد و تشئئبیه او بئئه
حیوانئئاتی چئئون بوزینئئه و االغ را تئئوهین بئئه ایئئن حیوانئئات مئئیدانئئد ،بلکئئه او را افعئئی شئئیطان
صفت میخواند:
و لقئئئئئد هنئئئئئت القئئئئئرد إن شئئئئئبهته

و هنئ ئئت إن ش ئئئبهت فیئ ئئک تانئ ئئا

 .1در برخی منابع به جای حمارّ ،
خمار (دائم الخمر) آمده است.
 .2آن خبیث گفت که نماز شما در طول روزگار باطل است .حبی چون شیری که با دیدن آهوان غئرش کنئد،
به او پاسخ داد که وای بئر تئو! مئا حئق را در خانئدان محمئد یئافتیم و ایشئان معیئار تشئخیص حئق از باطئل
هستند و خداوند و پیامبر و پس از او جبرئیل بر آنها درود فرستاده است؛ اما تو با دلی سرشار از کینئۀ آنهئا
گمان میبری که بر راه هدایت هستی؟

سیمای حبیب بن مظاهر در «حماسه کربالء» سرودۀ سعید ُالعسیلی

ی ئ ئ ئ ئئا و یئ ئ ئ ئئئل مئ ئ ئ ئئئک إن آل محمئ ئ ئ ئئئد

فئ ئ ئ ئئئیهم عرفنئ ئ ئ ئئئا الحئ ئ ئ ئئئق والفرقان ئ ئ ئ ئئا
خلئئئئئئف الرسئئئئئئول وسئ ّ
ئئئئئب الرحمانئئئئئئا
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مئئا إنئئت إال ذیئئل فعئئی قئئئد حئئوت

ف ئ ئئی کئ ئئئل جارح ئئئئة ب ئئئئه شئ ئئئیطانا

1

(همان)378 ،369 ،

نتیجه
مقالئئه حاضئئر سئئیمای حبی ئ

بئئن مظئئاهر ،یئئار باوفئئای سئئید الشئئهداء

را در منظومئئه

«حماسه کئربالء» سئروده سئعید العسئیلی بررسئی کئردهاسئت .در ایئن خصئوص شئایان ذکئر
است که اشعار وی درباره حبی  ،هم به لحا حجئم و هئم کیفیئت پئرداختن بئه موضئوع
قابل توجه و از دیگئر شئاعران متمئایز اسئتُ .
العسئیلی هفئت چکامئه مجئزا را بئه حبیئ بئن
مظاهر اختصئاص داده و سئعی کئرده جایگئاه معنئوی و فضئایل ایئن پیئر میئدان عشئق را بئه
زیبئئایی بئئرای خواننئئدگان ترسئئیم کنئئد .وی هئئم بئئه اوصئئاف ظئئاهری حبی ئ

چئئون پیکئئار

شجاعانه در میدان و چاال کی و بیبئا کیاش اشئاره مئیکنئد و هئم فضئایل روحئی و معنئوی
ایشان را مانند زندگی پاک و سالم ،بصیرت ،زهد و تقوا ،اطاعت محض از امام حسین
و دفئئاع از حئئئق و حقیقئئت را بئئه تصئئویر مئئیکشئئد .سئئیمای حبیئئ

در منظومئئه «حماسئئئه

کئئربالء» ،سئئیمای پیرمئئردی شئئیدا و آ گئئاه اسئئت کئئه بئئا علئئم و آ گئئاهی ،راه سئئعادت خئئود را
برمیگ یند و مظاهر فریبنده جهان و مشولههئای زنئدگی او را از یئاری امئامش بئاز نمئیدارد؛
دلدادهای که در طول عمر پر برکت خود چنان سالم زیسئته و از قیئود ظئاهری و بئاطنی دنیئا
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041

رها شده که به محض فراخوان امامش ندای او را لبیک میگو یئد و خئانواده نیئز او را تشئویق
و یاری میکنند و لذا لحظهای درنگ نمیکند تا سرانجام به لطف الهئی خئود را بئه مئرادش
میرساند و به سعادت ابدی نائل میشود.
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 .1اگر تو را به بوزینه مانند کنند اهانتی به آن حیوان است و نیز اگر به االغ تشبیه شوی توهین به اوست! تو چون
افعی هستی که در هر قسمت از بدنش شیطانی نهفته است.
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