انس بن حارث کاهلی ،صحابی حاضر در لشکر امام حسین
دکتر سید ضیاء الدین علیانسب
سکینه علی محمدی ینگجه
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تاریخ دریافت97/4/12 :

تاریخ پذیرش97/8/15 :

چکیده

را

نوشتار حاضر یکی از صحابیان شرکت کننده در لشکر امام حسیین
َ
بنحیار کیاهلی در روز عاشیورا حریور
مورد بررسی قرار داده است .انس ٍ
داشت و به این ندای امام حسین پاسخ داده است .از پ امبر در حالیکه
امام حسین

در دامن رسول خدا

نشسته بود ،شینیده بیود« :ایین

فرزندم در سرزمین عراق به شهادت خواهد رسید .آ گاه باشید هرکه او را

دید باید او را یاری کند» وی که در کوفه زندگی میکرد ،به گفتی برخیی

در مکه و به گفته برخی دیگر شبانه در کربال بیه امیام

حسین

پ وسیت .امیام

به وی نوید هدایت و امنیت داد .او را با خود همراه ساخت و

در رکییاب امییام حسییین

کشییته شیید .پییس از کییارزاری سییخت و کشییتن

یهارده یا هجده تن از س اهیان دشمن به درجه رفیع شهادت نایل آمد

و مقبییره وی در بارگییاه دسییته جمعییی شییهدا پییای ن پییای امییام حسییین
واقع است.

کلیددووژگاا  :صییحابه ،انییسبیین حییار  ،شییهدای کییربال ،شییهدای غیییر

هاشمی ،عاشورا.

گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تبریزolyanasab_s@yahoo.com .

 .1دانشیار
 .2طلبه سطح دو حوزه علمیه

مقدمه 

با نگاهی به کت

تاریخی و همچنین شر شناسان که در حتوزه تتاریخ استالم تحقیتق و

تتبع نموده اند به زوایای آشکاری از نگتاه عمیتق در اعصتار مختلتف دستت ختواهیم یافتت
که عمده این نگتاه ارزشتمند بته دوران رستالت پیتامبر

و حتوزه فعالیتتهتای اجتمتاعی

ایشتتان بتتوده استتت .از معاشتترات و تتتدابیر اجتمتتاعی گرفتتته تتتا مباحتتث عرفتتانی عمیقتتی کتته
بینشهای صریح و ژرفی از اسالم روان و جاری در اندیشه آدمی قوت میدهد .نگاهی کته
متتا بیشتتتر ین تعمتتق را از صتتفحات قطتتور تتتاریخ استتالم بیتترون آوردیتتم ،نگتترش سیستتتمی بتته
صتتحابه پیتتامبر

و حضتتور آنهتتا در کنتتار حضتترت و تتتدبیر و بلتتوغ فهتتم دیتتن در محضتتر

ایشان است.
تعتدادی از صتتحابه پیتامبر در کتتربال حضتور داشتتتند کته از میتتان آنهتا انتتسبتنحتتارث در
نخستین منتابع شتیعی و ستنی متورد بررستی قترار گرفتته استت .هتدف از ایتن نوشتتار بررستی
شناسنامه و شخصیتی یکی از صحابیان حاضر در کربال به نام انسبن حتارث استت .لتذا
در این نوشتار به دنبال پاسخ برای این سؤال هستیم که انس از صحابیان حاضتر در لشتکر
امام حسین

در منابع اسالمی چگونه معرفی شده است و به دنبال پاسخ به این ستؤال

بتته استتامی قبیلتتههای مختلتتف اشتتاره ختتواهیم کتترد کتته از میتتان آنهتتا توانستتتیم بتته قبیلتته
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

بنیاستد و از میتان شتهدای ایتن قبیلته بته انتسبتنحتارث برتردازیم و آنهتا را از منظتر یتاری،

تذحجی و عبتداهلل بتن بقطتر عمیتری از
از قبیل بنیاسد و هانی بن عروه مترادی از شتهدای م ِ
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ضتترورت و اهمیتتت ایتتن نوشتتتار بتترای تبیتتین جایگتتاه صتتحابه در عصتتر حاضتتر ،عشتتق،

اندیشمندی و وفادار به دین مبین و رسالت پیامبر مکرم مینگریم.

ب تته نظ تتر م تتیرس تتد دس تتت کم ش تتش نف تتر از ش تتهدای ک تتربال از اص تتحاب رس تتول خ تتدا

بودند :انس بن حارث ،حبیب

بن مظاهر و مسلم بن عوستجه و عمترو بتن خالتد صتیداوی

شهدای کلبی.

فتتداکاری ،شتتیوه و ستتبک زنتتدگی ایشتتان در لشتتکر امتتام حستتین

استتت و نیتتز پیتتامی در

شهادت این صحابه وجتود دارد کته متیتوانتد الگتویی بترای تمتام آزادیخواهتان باشتد تتا در
رسیدن به مقصود از ایثار جان و مال دریغ نکرده و خود را محو اهداف مثبتشان کنند.

روش این اثر به صورت کتابخانهای و مستند بته منتابع معتبتر شتیعی و ستنی ...درصتدد
بررس تتی حض تتور ان تتسب تتنح تتارث ب تته عن تتوان ص تتحابه ی پی تتامبر
حسین

حاضتتر در لش تتکر ام تتام

است.

بتتا توجتته بتته مطالعتتاتی کتته در ایتتن زمینتته صتتورت گرفتتت ،نتیجتته ایتتن شتتد کتته در عمتتوم
کتابهای مربوطته (صتحابه در قترآن ،علیانست

_ الصتحاح ،الجتوهری _ المنجتد ،معلتوف _

العتتین ،فراهیتتدی _ معجتتم مقتتاییس الغتته ،ابتتن فتتارس _ االصتتابه ،ابتتن حجتتر _ الرعایتته فتتی علتتم
الدرایه ،الشهید الثانی _ ابصارالعین فی انصارالحسین  ،السماوی_ تنقتیح المقتال فتی علتم
ّ
الرجتتال ،مامقتتانی _ مثیتتر االحتتزان ،شتتیخ حلتتی _ تتتاریخ الکبیتتر ،بختتاری _ الخالصتته للعالمتته،

در یتتاب نجفتتی _ رجتتال ،الطوستتی _ الفتتتوح ،ابتتن اعتتثم کتتوفی _ االقبتتال ،ستتید بتتن طتتاووس _
بحتتاراالنوار ،مجلستتی _ اعیتتان الشتتیعه ،عتتاملی _ استتدالغابة ،ابتتن اثیتتر _ ثقتتات ،ابتتن حبتتان _
االستیعاب ،ابن عبدالبر _ تاریخ مدینه دمشق ،ابن عساکر _ الوافی بالوفیتات ،صتفدی _ حیتاه
 ،القریشی _ انساب االشراف ،التبالذری _ فرستان الهیجتاء ،محال تتی _ مقتتل

االمام الحسین
الحسینّ ،
مقرم _ االمالی ،شیخ صدو _ مناق

آل ابی طالت

 ،ابتن شتهر آشتوب _ عاشتورا

ش تتهدای ک تتربال  ،جمع تتی از نویس تتندگان پژوهش تتکده تحقیق تتات اس تتالمی و اس تتتفاده از ن تترم
افزارها )...به بررسی و شرح حال تمام صحابه حاضر در کتربال پرداختته شتده استت ولتی در
این مقاله سعی بر تحقیق در مورد یکی از صحابه به نام انس بن حارث است.
صحابه رلغ



واژه صحابه ،در اصل مصدر باب صح  ،یصح  ،صتحبه بتوده استت کته بته معنتای
اصحاب به کار میرود .اصتحاب جمتع صتح
جمع صاح

(بتا ستکون حتاء) استت کته ختود صتح ،

است (جوهری ،161 ،1 :1368 ،ماده صح ) که صاح  ،در اصل صتفت

است ،ولی در کالم جانشین اسم نیز متیشتود .صتاح

بته معنتای متالزم ،دوستت ،همتراه،

رفیتتق ،همصتتحبت ،معاشتترتکننتتده استتت (معلتتوف /1 :1387 ،متتاده صتتح ) کتته بتتدین
طر صحابه در لغت به معنتای یتاران ،مالزمتان ،همراهتان ،تبعیتت ،معاشتران و ...استت.

انس بن حارث کاهلی ،صحابی حاضر در لشکر امام حسین

ریشتتهها انگیزههتتا ،رو یتتدادها پیامتتدها ،آیتتتاهلل العظمتتی مکتتارم شتتیرازی _ پژوهشتتی پیرامتتون
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مانند :صاح

مال ،هر چیزی که مالزم چیز دیگری باشتد مصتاح

آن استت (فراهیتدی،

.)124 /3 :1410
ابن فارس میگوید:
صاح

به مقارن و مقارب هر چیزی گفته میشود( .ابن فارس)563 :1429 ،

صحابه راصطیح 

محمد بخاری میگوید:
م َص ها َ النی او رآه م انسل َق ف م اصا ب ؛
مسلمانی که با پیامبر
اصحاب خواهد بود.

مصاحبت داشته باشد و یا او را ببیند ،چنین کسی از

ابن صالح نیز میگوید:
كِ مسل را رس

اّ؛

به هر مسلمانی که رسول خدا را ببیند ،صحابی گفته میشود.

بدین ترتی

صرف دیدن رسول ختدا

یتا مصتاحبت ایشتان ،موجت

آن متیشتود کته

سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

فردی جرو صحابه به شمار میرود .در بعضی از نقلها نیز آمده است:

هر یک سال یا یتک متاه یتا ستاعتی و یتا هتمنشتین پیتامبر باشتد صتحابه محستوب

میشود و به این امر معروف باشد.

صحابه راصطیحاز دگاهشیعه 

صحابی کسی است که بتا پیتامبر

مصتاحبت داشتته و یتا او را مالقتات کترده باشتد،

در حتتالیکتته بتتدو ایمتتان داشتتته استتت و مستتلمان از دنیتتا رفتتته باشتتد (ابتتن حجتتر/1 :1415 ،
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 ،)158گر چه در این میان (یعنی در فاصله زمانی مالقات تا متر در مستلمانی) مرتتد شتده
باشتتد .منظتتور از مالقتتات ،اعتتم از هتتمنشتتینی ،همراهتتی ،و رستتیدن یکتتی بتته دیگتتری استتت
هرچنتتد بتتا هتتم ستتخن نگفتتته باشتتند و متتثب بتته واستتطه نابینتتایی پیتتامبر
(شهید ثانی.)339 :1408 ،

را ندیتتده باشتتد

گفتتته شتتده استتت برختتی قیتتدهای دیگتتری نیتتز بتته تعر یتتف متتذکور افرودهانتتد ،از جملتته:
«طوالنی بودن همنشینی با پیامبر

 ،حفتظ روایتت او ،جنگیتدن همتراه وی ،شتهادت در

رکاب وی؛ ولی آنچه نزد علما پذیرفتته شتده استت همتان تعر یتف متذکور استت ،بتدون ایتن
قیدها (ابن حجر« .)159 /1 ،1415 ،گفتتهانتد هنگتام درگذشتت پیتامبر

شتمار صتحابه

وی  114000نفتتر بتتوده استتت .تشتتخیص صتتحابه بتتودن شتتخص ،از طر یتتق تتتواتر ،استفاضتته،
شهرت و خبر ثقه است» (شهید ثانی.)339 :1408 ،
صحابه راصطیحاز دگاهاهلس



تعاریف مختلفی از اهل سنت بترای صتحابه ،بیتان شتده استت کته نمتیتتوان همته را در

این مختصر ذکر نمود .فقط بته یتک تعر یتف از اهتل ستنت _ کته بهتترین تعر یتف نتام گرفتته _

اکتفا میکنیم؛ ابنحجر عسقالنی میگوید:

صحابی کسی است که پیامبر

را در حالی که به او ایمان آورده دیدار نموده و

مسلمان از دنیا رفته باشد( .ابن حجر)7 /1 :1415 ،

وی اذعان دارد با توجه به این که این تعر یتف جتامع و متانع استت ،بهتترین تعر یتف بترای
ص ت تتحابه ،یعن ت تتی این ک ت تته پی ت تتامبر

پیامبر

را مالق ت تتات ک ت تترده باش ت تتد و در حت تتال مس ت تتلمانی

را در مسیر رسالت همراهی کند و ایتن پیامتد را تتا آختر عمتر نگته دارد ،بتر استاس

این تعریف نتیجه میگیریم مسلمبنعوسجه هم از صحابه پیامبر

.)32 :1393

استت (علیانست ،

شهدایب یاسد 

بنیاسد نام دو تیره در تتار یخ صتدر استالم استت .اولتین تیتره یکتی از قبایتل عتدنانی و از
عموزادگان قریش است که بنیاسد بن خر یمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معتد
بتتن عتتدنان از اوالد استتماعیل بتتن ابتتراهیم استتت .دوم بنتتیاستتد بتتن عبتتدالعزی بتتن قص تی از
قتتر یش استتت .بنتتیاستتد ،نتتام تیتترهای از قبایتتل عتترب ،از فرزنتتدان استتدبن خریمتته بتتن مدرکتته
است .گفته شده این قبیله پیکر کشتهشدگان واقعه عاشورا را در سال  61دفن کردهانتد.

انس بن حارث کاهلی ،صحابی حاضر در لشکر امام حسین

صحابه به شمار میرود.

45

نیتز از همتین قبیلته بودهانتد .ایتن قبیلته در ستال  19هجتری از

برخی از همسران محمد

بتالد حجتتاز بته عتترا رفتته ،در کوفتته و قازر یته از نتتواحی کتربال ستتکونت کردنتد .هنگتتام بنتتای
کوفه ،این قبیله محله خاصتی را در جنتوب مستجد کوفته بته ختویش اختصتاص دادنتد .در
ستتال  36هجتتری در جن ت

جمتتل ،بتتا علتتی

بیعتتت کردنتتد و در کنتتار وی جنگیدنتتد .در

واقعه عاشورا در سال  61به سه دسته تقستیم شتدند :موافتق بتا حستین بتن علتی ،مختالف و
بیطرف.
َ
انسب حارثکاهلی 

انتسبتنحترث بتتن نبیته بتن کاهتتل بتن عمترو بتتن مصتع

بتن استتد خریمتة استدی کتتاهلی

(السماو ی )63 :1419 ،که در منتابع گونتاگون از او بته عنتوان انتسبتنحتارث کتاهلی 1،انتس
ّ
بتتن ابتتی ستتهیم (حل تی ،بتتیتتتا ،)17 :مالتتکبتتنمالتتک بتتن انتتس (کتتوفی )196/5 :1392 ،و
انسبتنکاهتل استدی (ابتنطتاووس 346 /3 :1377 ،و  )78کته از طایفته بنتیکتاهلی کته از
بنتتیاستتد بتتود کتته از عتتربهتتای شتتمال محستتوب متتیشتتد (الستتماو ی60 :1419 ،؛ عتتاملی،
 .)499 /3 :1370وی از اصحاب برر رسول ختدا

استت کته احادیتث ز یتادی را از آن

حضتترت آموختتت و نقتتل نمتتود (الستتماو ی )55 :1419 ،و افتختتار شتترکت در جنتت
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

46

حنین را در رکاب پیامبر

بتتدر و

داشت.

انس رکهبی 

وی احتتتادیثی را از پیت تتامبر
قرار است:

َ همسع ع َل عس
َ
ال هع هاق ،أال

نقت تتل کت تترده است تتت .از جملتتته حتتتدیث ذیتتتل کتتته بتتتدین

ع َ
َ
َ
َ عقا ع َ ،و ع
احل َسا َعق هیف هحجا ه ِه :هإ رن انا ه ها ا ع ق َفاِ هناَل
اّ
ه
َ
َ َ
ََف ش ه َن عه فل َ ن عصَ عه؛

از پی تامبر در حالی ک ته حس تین

َ
ل
أ
هما
ه

در دامتتن رستتول ختتدا نشستتته بتتود ،شتتنیدم ک ته

 .1تسمیه من قتل مع الحسین ،ز بیر ،شمارض 12؛ تاریخ الکبیر ،بخاری ،مجلسی ،2 ،ص 20؛ رجال الطوسی،
ّ
ص  3و 71؛ الخالصه للعالمه ،حلی ،1 ،ص 22؛ مثیر االحزان ،شیخ حلی ،ص .63

فرمود :این فرزندم در سرزمین عرا به شهادت خواهد رسید ،آ گاه باشید هر که او
را دید باید او را یار ی کند( .عسقالنی68 /1 :1328 ،؛ ابن اثیر ،بیتا)123 /1 :

از ایتنرو وقتتی شتنید امتتام حستین

بتته کتربال آمتتده استت از کوفتته حرکتت کترد و شتتبانه

خود را خدمت امام رساند.
راوی گوید :انسبنحارث به کربال آمد و در رکاب امام حسین
.)49 /4 :1393

کشته شد (ابتنحبتان،

1

وی کتته در کوفتته زنتتدگی متتیکتترد (ابتتن اثی تر ،بتتیتتتا ،)123 /1 :بتته گفتتته برختتی در مکتته،
(قر یشی )154 /3 :1413 ،و به گفته برخی دیگر شبانه در کربال به امام

پیوست (حائری

ش تیراز ی209 :1345 ،؛ مامقتتانی)154 /1 :1423 ،؛ ولتتی طبتتق گفتتته بتتالذری ،انتتس از کوفتته
بیرون آمد و پس از مشاهده گفتوگوی امام با عبیتداهلل بتن ح ّتر جعفتی در قصتر بنتیمقاتتل،
خدمت آن حضرت رسید و با ادای سوگند اظهار داشت که هدف وی از خرو از کوفه آن
بتوده استت کته هماننتد عبیتداهلل بتن ح ّتر بته نفتع هتیچکتدام (امتام و یتا دشتمنان) وارد جنت

انس بن حارث کاهلی ،صحابی حاضر در لشکر امام حسین

 .1در منابع یاد شده و متن روایت به صورت ذیل آمده است:
ستعد(ستعید) بتن عبتدالملک بتن واقتد الحرانتی ،عتن عطتاء بتن مستلم الخفتاف ،عتن اشتعث بتن ستتحیم (در
برخی از منابع به جای سحیم سلیم آمده است) عن ابیه قال :س ِم ْعت انس بن حارث یقول«:س ِم ْعت رسول
ْ
ْ
ّ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ض ال ِعرا ِ  ،أال فم ْن ش ِهده
ِ
اهلل صلی اهلل علیه و آله یقول -والحسین ِفی ِحج ِر ِه ِ :ن اب ِنی هذا یقتل ِبأرض ِمن أر ِ
ْ
فلی ْنص ْره ».قال فخر انس بن حارث الی کربال فقتل الحسین .
در اسد الغابه متن این حدیث با همان سند چنین آمده است:
ْ
ْ
ْ
« ِ ّن ْاب ِن ّی هذا یقتل ِبتأ ْرض ال ِعترا ِ  ،أال فم ْتن ادرکته فلی ْنص ْتره» فقتتل متع الحستین  .در مثیتر األحتزان ،حلتی،
(ص  )17متن حدیث همین است که ذکر شد ولی سندش چنین استت« :عتن اشتعث بتن عثمتان عتن ابیته
عن انس بن ابی سحیم قال« :سمعت النبی یقول.»...
در کتاب ذخیره الدارین ،حائری شیرازی( ،ص ) 209به نقل از مثیر االحزان ،سند چنین آمده است:
عن اشعث بن ابی سحیم عن ابیه انس بن الحرث قال« :سمعت رسول اهلل یقول »...باز در همتین کتتاب بته
نقل از ٌ
الدر انطیم(نسخه خطی) سند روایت چنین آمده است :و عن اشعث بن عثمان عن ابیه عن انس بن
الحرث بن نبیه الکاهلی قال :سمعت رسول اهلل . ...
در سفینه البحار ،1 ،ص  179به نقل از الدر النظیم سند چنین آمده است:
«اشعث بن عثمان عن ابیه عن انس بن سحیم قال.»...
با مقایست متوارد یتاد شتده و بتا یگتانگی متتن حتدیث در تمتام متوارد چنتین نتیجته متیگیتریم کته انتس بتن ابتی
سحیم و انس بن سحیم همان انس بن حارث هستند.
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نشود و در ادامه افرود[ « :ولی] خداوند یاری کردن تو را در قل

تا در این راه با تو هم گام باشتم ».امتام حستین

من افکند و به من جرأت بخشید

بته وی نو یتد هتدایت و امنیتت داد و او را بتا

خود همراه ساخت (بالذر ی.)175/3 :1977،

انتس در کتربال مأمور یتتت یافتت پیتام امتتام حستین

را بته عمرستتعد برستاند و بته او انتتدرز

دهتتد ،شتتاید بتته ختتود آیتتد .هنگتتام رستتیدن نتتزد عمرستتعد ستتالم نکتترد و او پرستتید :چتترا ستتالم

نکردی آیا ما را کافر و منکر خدا پنداشتهای گفت :چگونته منکتر ختدا و پیتامبر نیستتی و

حال آنکه برای ریختن خون فرزند پیامبر دامن همت به کمر بستهای عمرسعد لختی ستر

به زیر افکند و آن گاه گفت :بته ختدا ستوگند متیدانتم کته کشتنده ایتن گتروه در دوز استت،

ولی فرمان عبیداهلل باید اطاعت شود (محالتی.)37/1 :1390 ،
انتتس در روز عاشتتورا هتتمچتتون یتتاران امتتام حستتین

پتتس از کس ت

اجتتازه از محضتتر آن

حضرت ،در حالیکه با بستن شالی بر کمر ،قامتش را راست نگه داشته و ابتروان ستفیدش

_ که بر کهنستالی بتر چشتمانش افتتاده بتود _ بتا پیشتانی بنتد بستته بتود 1،عتازم میتدان جنت

شد .با دیدن حالت او ،اشک امام حسین

سرازیر گشت و فرمود:

َ ََ ع َ
اّ ل َ ي َش عخ؛ ب
(مقرم)252 :1411 ،
شَِّ
خداوند از تو برذیرد ،ای پیرمرد!

سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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شعارحماسیانس 

وی هنگام ورود به میدان مبارزه چنین رجز خواند:
ْ
قتت ت ت ْتد علمتت ت ت ْ
والخ ْنت ت ت تتد ِف ّیون ،وق ت ت ت ت ْیس ع ت ت ت ت ْیالن
تت ک ِاهلهتت ت تتا ودودان
ِ
ْ ْ
ّ
ْ
یت ت ت تتا قتت ت ت توم کونواکاستت ت ت تود الجت ت ت تتا ِن
تران
ِبت ت ت ت تتأن قت ت ت ت تتو ِمی آف ت ت ت ت ته ِلبقت ت ت ت ت ِ
ّ ْ
من
قبلوا الق ت ت ت تتوم ِبضتت ت ت ت ّ ِتر اان
وس ت ت ت تتت ِ
آل ع ِلتت ت ت ت ت ت ّی شتت ت ت ت ت تیعة ال ت ت ت ت ت تترح ِ
ّ
2
(صدو )137 :1362 ،
طان
ترب ش تیعة الش ت ْی ِ
و آل حت ِ
 .1همین مطل به جابربن عروض غفاری نیز نسبت داده شده است.
 .2تیرههتای کاهتل و دودان و خنتتدف و قتیس عتیالن همتته میداننتد کته قبیلت متن نابودکننتد هماورداننتتد .ای
یاران! همچون شیر غران باشید .هم اکنون رو در رو با دشمنان بستیرید که آل علی پیرو رحمان هستند و آل
حرب (بنی سفیان) پیروان شیطان.

شها

انس 

انس پس از کارزاری سخت و کشتن چهارده (ابنشتهر آشتوب ،بتیتتا )111/4 :یتا هجتده
تن (صدو  )138 :1362 ،از س اهیان دشمن به درجه رفیع شهادت نایل آمتد و مرقتد وی
در بارگاه دسته جمعی شهدا پایین پای امام حسین

واقع است.
بن مظاهر چنین سروده است:

کمیت ،شاعر مشهور عرب در سو وی و حبی
ّ
1
تاهلی م ّرمت ت ت ت تتل
تیهم حبی ت ت ت معفت ت تتر
قضت ت ت ت تتی نحبت ت ت ت تته والکت ت ت ت ت ِ
ِست ت تتوی عصت ت تتبه فت ت ت ِ
(السماو ی)100 :1419 ،

ّ
رجبیه از وی چنین یاد شده است:
در زیارت ناحیه مقدسه و
َ

َ

رَ ع َ َ
َ ن ه الِّ هه هِ ام َسن ( .ابن طاووس346 ،3 :1377 ،و )78
السال عس أا ه

نتیجهگیهی 


انت تتس از صت تتحابه پیت تتامبر
حستین

بت تتوده و بنت تتابر حت تتدیث موثتتتق پیتتتامبر

در روز عاشتتورا عتتازم میتتدان جنت

در لشتتتکر امت تتام

شتتد و بنتتا بتته قتولی پتتس از کتتارزاری ستتخت و

وی در بارگاه دستهجمعی شهدا ،پایین پای امام حسین

واقع است.

انس بن حارث کاهلی ،صحابی حاضر در لشکر امام حسین

کشتن چهارده یتا هیجتده تتن از ست اهیان دشتمن بته درجته رفیتع شتهادت نایتل آمتد و مرقتد
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 .جز گروهی که در میانشان حبی
آغشته است.

1

جان س رد و پیکرش به خاک غلطتان شتد و کتاهلی ،کته جستم او بته ختون

م ابع 

_ ابتن اثیتتر ،علتی بتتن ابتوبکر بتتن محمتتد بتن محمتتد بتن عبتتدالکر یم بتن عبدالواحتتد شتتیبانی،
(بیتا) ،اسد الغابة فی معرفة الصحابه ،تهران ،انتشارات مکتبة االسالمیه.
_ ابن حبان ( ،) 1393الثقات ،بیروت ،دارالفکر.
_ ابن شهر آشوب( ،بیتا) ،مناق

آل ابی طال

 ،قم ،انتشارات کتابخانه عالمه.

_ ابن طتاووس (1377ش) ،اقبتال باالعمتال الحستنه ،تحقیتق :جتواد قیتومی اصتفهانی ،قتم،
مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
_ ابن عبدالبر ( ،) 1433االستیعاب ،بیروت ،دارالفکر.
_ ابن عساکر ( ،) 1415تاریخ مدینة دمشق ،تحقیق :علی شیری ،بیروت ،دارالفکر.
_ ابن فارس (بیتا) ،معجم مقاییس اللغه ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
_ امین عاملی ،سید محسن (بیتا) ،اعیان الشیعة ،بیروت ،دارالتعارف،
_ بختتاری ،محمتتد بتتن استتماعیل (بیتتتا) ،تتتاریخ کبیتتر ،بیجتتا ،دارالفکتتر للطباعتتة و النشتتر و
التوزیع.
_ بت تتالذری ،احمت تتد بت تتن یحیت تتی ( ،)1397/1977أنست تتاب األشت تتراف ،تحقیت تتق :محمت تتدباقر
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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المحمودی ،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات.
_ جمع تتی از نویستتتندگان پژوهش تتکده تحقیقتتتات اس تتالمی (1389ش) ،پژوهشتتتی پیرامتتتون

شهدای کربال ،قم ،انتشارات زمزم هدایت.
_ الجتتوهری ،استتماعیلبنحماد ( ،)1368الصتتحاح تتتا اللغتتة و صتتحاح العربیتتة ،تحقیتتق:
احمد عبدالغفور عطار ،بیروت ،دارالعلم للمالیین ،افست تهران ،انتشارات امیری.
_ حت تتائری شت تتیرازی ،ست تتید عبدالحمیت تتد (1345ش) ،ذخیت تترض الت تتدراین ،نجت تتف ،مطبعت تتة
مرتضویه.
ّ
_ حلی ،ابننما (بیتا) ،مثیر األحزان ،قم ،انتشارات مدرسه االمإم المهدی

.

_ السماوی ،محمد طاهر ( ،) 1419ابصتارالعین فتی انصارالحستین ،تحقیتق :محمتد جعفتر
طبسی ،قم ،مرکز الدراسات االسالمیه لحرس الثورض.

_ شهید ثانی ،) 1408( ،الرعایة فی علم الدرایة ،تحقیق :عبدالحسین محمتد علتی بقتال،
قم ،مکتبة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی.
_ صدو  ،محمد بنعلتی بتن بابو یته قمتی (1362ش) ،االمتالی ،ترجمته و شترح :محمتدباقر
کمرهای ،قم ،انتشارات کتابخانه اسالمیه.
_ عسقالنی ،شهاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن حجر ( ،) 1382االصابة فی معرفة

الصحابة ،بیروت ،انتشارات دار احیاء التراث.
_ علیانست ت  ،س تتید ض تتیاءالدین (1393ش) ،ص تتحابه در ق تترآن ،ق تتم ،انتش تتارات مؤسس تته
آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
_ فراهیدی ،خلیل بن احمد ( ،) 1410العین ،قم ،منشورات الهجره.
_ قریشی ،باقر شریف ( ،) 1413حیاض االمام الحسین بن علی

 ،بیروت ،دارالبالغه.

_ کوفی ،ابن اعثم ( ،) 1392الفتوح ،بیروت ،دارالندوض الجدید.
_ مجلسی ،محمدباقر ( ،) 1398بحاراالنوار ،تحقیق :بهبودی ،قم ،مکتبة االسالمیه.
_ محالتی ،ذبیح اهلل (1390ش) ،فرسان الهیجاء ،قم ،مرکز نشر کتاب.
تهران ،انتشارات اسالمی.
_ ّ
مقرم ،سید عبدالرزا ( ،) 1411مقتل الحسین ،قم ،منشورات دارالثقافة و النشر.

انس بن حارث کاهلی ،صحابی حاضر در لشکر امام حسین

_ معلتتوف ،لتتوییس (1387ش) ،المنجتتد فتتی اللغتتة و االعتتالم ،ترجمتته :محمتتد بنتتدر ریگتتی،
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