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چکيده
در میان ابعاد گوناگون قیام امام حسین7، بعد اخالقی و انسانی این نهضت، از ویژگی های 
برجسته ای برخوردار است که آن را از قیام ها و نهضت های دیگر متمایز کرده و افزون بر 
ش��یعیان و پیروان اهل بیت:، غیرمسلمانان را نیز به حیرت واداشته است. اهمیت این 
بعد اخالقی، به س��بب تضاد ظاهری آن با فضای جهاد، و جنگ و گریز در میدان نبرد و 
کش��تن و کشته شدن است و اینکه سیدالشهدا7 اثبات کرد در این محیط نیز می توان 

پرچم اخالق و انسانیت و آزادگی را برافراشت.
امام حس��ین7 در رویارویی با دش��واری های قیام، همواره رفتاری اخالقی و انسانی 
داش��ت و در نظر او هدف متعالی و پاکیزه، تنها با وس��یلۀ متعالی و پاکیزه دس��ت یافتنی 
بود. نهضت امام حس��ین7، انقالبی بر ضد اندیش��ه های منحط اخالق��ی تبلوریافته در 
نظام اموی بود؛ یک مدرس��ۀ اخالقی و تربیتی ب��رای انقالبیون در طول تاریخ که به آنها 

می آموخت روش اخالقی و انسانی، کارآمدترین  روش در هدایت انسان هاست.
این نوشتار ضمن تبیین بعد اخالقی و انسانی نهضت امام حسین7، جلوه های رفتار 
واالی اخالقی و انسانی حضرت را در ده محور برشمرده و پس از شرحی کوتاه بر هریک، 

دستاوردهای اخالقی و انسانی قیام ایشان را بیان کرده است.

واژگان کليدی: امام حسین7، کربال، عاشورا، قیام، بعد اخالقی و انسانی.

جعفر الهادی

تجلـی اخالق 
در نهضت امام حسين7
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مقّدمه
قیام امام حس��ین7 ابعاد گوناگونی دارد؛ ابعادی چون سیاسی، اجتماعی و روان شناختی. در 
بُعد نظامی نیز آرایش جبهۀ امام حسین7 در برابر لشکر عمر سعد نکات قابل تأملّی دارد که 

تحلیل و بررسی آن، مجال دیگری می طلبد.
در این میان، بُعد اخالقی و انس��انی این نهضت، ویژگی های برجس��ته ای دارد. همین بُعد 
قیام حس��ینی است که در جان جهانیان و نه فقط مسلمانان تأثیر گذاشته است، اما از مطالعه و 
بررسی علمی آن، اندکی غفلت شده است. در این نوشته، هر چند به طور خالصه این بُعد از 

قیام سیدالشهدا7 مورد بررسی قرار گرفته و برای آن نمونه هایی بیان شده است.
اهمیت و ویژگی بُعد اخالقی، به س��بب تضاّد ظاهری آن با فضای جهاد و جنگ و گریز 
در میدان نبرد و کش��تن و کشته شدن است؛ زیرا در چنین فضایی بحث از انسانیت و اخالق، 
شاید نامناسب به نظر برسد؛ ولی در همین محیط است که حضرت حسین7 پرچم اخالق و 
انسانیت و آزادگی را برافراشته و ثابت کرد که در گرماگرم نبردی خونین نیز می توان انسان 

کامل بود.

مقایسهقیامامامحسین7بادیگرانقالبها
زان به تاریکی گذاری بنده را

تا ببیند آن ُرِخ تابنده را1
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برای روشن شدن چهره تابناک حضرت حسین7 باید روش های مرسوم در سایر نهضت ها 
را مورد مطالعه قرار داد. هرچند معموالً  در قیام ها ش��عار آزادی انسان و آزادی ملت ها را سر 
می دهند و پرچم رهایی انسان از بندگی و بردگی و فساد و انحراف را برمی دارند و به عدالت 
اجتماعی و زندگی ش��رافتمندانه بش��ارت می دهند و به حقوق مس��اوی ش��هروندی و روابط 
انس��انی احترام آمیز نوید می دهند، امّا در کوران درگیری و فوران ش��عله جنگ و پس از آن، 
ارزش ها و شعارهایی که به آنها بشارت می دادند را فراموش می  کنند. در چنین مواقعی است 
که باطن رهبران انقالب بروز و ظهور می یابد و مقاصد منحرفش��ان آشکار می شود و رفتار و 
گفتارش��ان با شعارهای شان فاصله می گیرد؛ همان ش��عارهایی که با آن، مردم را به طرفداری 

خویش ترغیب می کردند.
امّ��ا نهضت امام حس��ین7 از جنس دیگری بود؛ چرا که هم در هدف و هم در وس��یله، 
بسیار متعالی و پاکیزه بود. امام هرگز وسیله را فدای هدف نکرد و برای هدف، هیچ وسیله ای 
را توجیه ننمود. در موضع گیری ها و ش��عارهایش طریق سلم را پیمود و در برخورد با دوست 

و دشمن، جوانب انسانی را در نظر گرفت.
ای��ن رفتار امام، زمانی جلوه بیش��تری می یاب��د که آن را با رفتار و گفتار امویان  مقایس��ه 
می   کنیم. امویان در برابر امام حسین7 و فرزندان و اصحابش جنایاتی مرتکب شدند که پیش 
از آن، هیچ  ک��س با دش��منش چنین نکرده بود و پس از آن نیز به وقوع نپیوس��ت؛ امّا امویان 
بدعتی را بنیان نهادند که چند قرن پس از عاشورا و تا امروز نیز پیروان مکتب اهل بیت: در 

هر جای دنیا که مورد اذیت و آزار قرار می گیرند، به یاد مصیبت امام حسین7 می افتند.

جنایاتامویاندرطلیعهسال61قمری
قلم را توان نگارش و زبان را یارای بیان آنچه در کربال و تا حدود یک ماه پس از آن به 

دست امویان واقع شد، نیست؛ جنایاتی چون: 
تحمیل گرس��نگی و تشنگی اجباری به کودکان و ش��یرخوار گان و ترساندن آنها؛2 آزار 
روحی و جسمی زنان مصیبت دیده و به اسیری گرفتن ایشان و بردن از شهری به شهر دیگر و 
انتخاب دورترین و س��خت ترین مسیر برای رسیدن به شام؛3  آتش انداختن به خیمه  ها و رحم 
نکردن به حال بیماران و کودکان؛ به قتل رس��اندن قاریان قرآن و انس��ان های صالح و مؤمن؛ 
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بریدن س��رهای شهدا و حمل سرها در مقابل چشم خانواده های شان از محلّی به محّل دیگر؛4 
دواندن اسب بر پیکرهای شهدا؛5 و...

اما امام حسین7 با تحمل همه این مصیبت ها، برخوردی اخالقی و انسانی داشت؛ آن هم 
در عالی ترین درجه آن. برخی از جلوه های این رفتار امام از این قرار است:

1.شّفافسازیاهدافقیامومسامحهنداشتندراینزمینه
معموالً رهب��ران قیام برای جذب حداکثری، س��عی می کنند آینده قیام را بس��یار مثبت و 
امیدآفرین جلوه  دهند و دست به تبلیغات دروغ و فریب مردم می زنند. اهداف حقیقی و نیت 
درونی خود را پنهان کرده و اهدافی رؤیایی و آرمانی پیش چشم مردم می گذارند و مردم را 
در جریان مشکالت و خطرات پیش رو قرار نمی دهند تا مردم از اطرافشان پراکنده نشوند؛ امّا 
امام حسین7 چنین نکرد و کسی را نفریفت؛ بلکه از همان ابتدا هدف نهضت را اعالم نمود 
و مسیر را برای همگان روشن ساخت و فرمود که سرانجام کار، شهادت و کشته شدن در راه 
خداست. آن زمان که تصمیم به خروج از مّکه گرفت، به تبیین اهداف و مسیر قیام پرداخت 
و در منازل و زمان های مختلف تا ش��ب عاشورا و روز عاشورا6 و حتّی با نوشتن نامه، اهداف 

قیام را تبیین می  فرمود.7

2.ترّحمولطفبهدشمن
معم��والً در فضای جن��گ، طرفیِن نبرد تالش می کنند تا به هر وس��یله، به یکدیگر ضربه 
وارد کنن��د و موجب��ات ضعف و ُسس��تی یکدیگر را فراهم آورند و چنی��ن فضایی با اموری 
چون: رحمت و عطوفت و مهربانی، آن هم به دش��من بیگانه اس��ت و ظاهراً تا می توان، باید 
بر بی َرحمی و خش��ونت افزود و از شفقت و دلسوزی کاست. امام امام حسین3 خالف این 
تصّور را به همه نش��ان داد و با کس��ی که س��ّد راهش ش��ده و قصد جانش را کرده بود، باب 
گفت وگو و نصیحت را باز نمود. نقل است در مسیر حرکت به سوی کوفه، به برکه ای رسیده 
و توقف کردند. حضرت دستور دادند تا آب بنوشند و به اسب ها آب بدهند و هر چه ظرف 

دارند، پُر کنند. گویا حضرت آینده  را پیش بینی می کرد.
در ادامه مس��یر با »حّر بن یزید ریاحی« روبه رو ش��د که در رأس هزار اسب س��وار بود و 



شماره21، زمستان  1393
13

مأموریت داش��ت تا حضرت و کاروان��ش را محاصره کرده 
و حرکتش��ان را متوقّف کند و ایشان را هر جا که هست، نگه 
دارد تا دس��تور بعدی از سوی ابن  زیاد برسد. حّر و سربازانش 
تش��نه و گرسنه بودند و مشک های شان خالی شده بود و حتی 
بر برخی حالت غّش غلبه کرده بود. امام حسین7 به اصحاب 
فرمود: به ایش��ان آب بدهید و روی اسب های شان آب بپاشید 
تا خنک شوند. ظرف های شان را نیز از آب پُر کنید. حضرت 
حتی با دس��ت خویش مشغول س��یراب کردن برخی از افراد 

سپاه و اسب های شان شدند.8
ش��اید برخی بگویند اگر حضرت به ایش��ان آب نمی داد، 
تشنگی آنان را هالک می کرد و امام7 همان جا پیروز جنگ 
ش��ده بود و شاید سرنوشت کربال تغییر می کرد و سرها باالی 
نی نمی رفت و خانواده امام7 به اسارت بُرده نمی شد و... امّا 
باید دانس��ت که امام حس��ین7 اعتقادی به پیروزی به قیمت 
زیر پا گذاش��تن اصول انسانی نداشت و به نظر مبارک ایشان، 
هدف وس��یله را توجیه نمی کرد. در ضمن ام��ام با انجام این 
کار، مقّدمات هدایت و توبه ُحّر را فراهم کردند. این جاس��ت 
ک��ه حضرت هدای��ت را بر پیروزی ظاه��ری خویش ترجیح 

می دهد و پیش از جسم ها، دل ها را فتح می کند.

3.عنایتخاّصبهیاران
معموالً رهبر یک جنب��ش و نهضت، در گرماگرم جنگ 
و در میدان نبرد، عناصر زیردس��ت خ��ود را فراموش می کند 
و در رس��یدگی به ایش��ان و جویا ش��دن از احوالشان اهمال 
می کند و به کارهای دیگری که به نظرش مهمتر اس��ت و در 
اولویت قرار دارد، رس��یدگی می کن��د و نهایتاً  مراقب اقوام و 

معموالً رهب��ران قیام برای جذب 
حداکثری، سعی می کنند آینده 
قیام را بسیار مثبت و امیدآفرین 
جلوه  دهند و دس��ت به تبلیغات 

دروغ و فریب مردم می زنند.
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خانواده خویش اس��ت. امّا حضرت حس��ین7 اصحاب و یارانش را حتّ��ی در میدان جنگ 
فراموش نکرد و همان طور که در وسط میدان صورت به صورت فرزند رشیدش علی اکبر7 
گذاش��ت، صورت به صورت »جون« نهاد؛ برده ای سیاه پوست، امّا روشن ضمیر که در ابتدای 
امر تحت اختیار صحابی گران قدر رسول خدا ابوذر غفاری بود، ولی همراه امام حسین7 از 
مدینه به مّکه و س��پس کربال آمد. ظهر عاش��ورا در هنگامه درگیری به محضر امام حسین7 
آمد و اجازه میدان طلبید. حضرت به او فرمود: تو از جانب من مأذونی، امّا همراه ما شدی تا 
زندگی آرامی داشته باشی؛ پس خودت را گرفتار مکن و از این سرزمین بیرون برو و خودت 

را نجات بده!
ج��ون عرض کرد: ای فرزند رس��ول خدا! آی��ا در آرامش و راحتی کنارتان باش��م و در 
س��ختی و گرفتاری رهای تان سازم؟! درست است که رنگم سیاه است و بدنم بوی بدی دارد 
و نس��ب و حسب سرشناس��ی ندارم، امّا به خدا قسم از شما جدا نمی شوم تا این خون سیاه من 
با خون ش��ما مخلوط گردد. پس ُدعا کنید تا خداوند روسفیدم گرداند و بدنم معّطر گردد و 

با نیک سرشتان محشور گردم.
او ب��ه می��دان رف��ت و پس از به هالک رس��اندن بیس��ت  وپنج نفر از دش��من روی زمین 
افتاد. امام حس��ین7 باالی س��رش آمد و فرمود: خدایا! در دنیا و آخرت روس��فیدش کن و 
بوی��ش را خوش قرار بده و او را با محمد و آل محمد محش��ور کن و میانش��ان اُنس و الفت

 

 ایجاد نما.9
فرد دیگری که مورد عنایت مخصوص س��رور ش��هیدان قرار گرف��ت، غالم تُرکی به نام 
»واضح« بود که وقتی امام حس��ین7 در میدان باالی س��رش آمد،  گفت: چه کسی مانند من 
اس��ت؟! چه کسی این افتخار نصیبش می شود که حسین7 دست در گردنش اندازد و گونه 

روی گونه اش گذارد؟! این را گفت و روحش به مأل اعلی پر کشید.10
آی��ا رهبری چنین متواض��ع و آگاه و متوجه به همه امور را می توان در طول تاریخ یافت؟ 
او که میان اقوامش و دیگران تفاوتی نمی نهاد و به غالمش همان ش��فقتی را نش��ان می داد که 

به فرزندش ابراز نمود.
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4.وفایبهعهد
رهب��ران انقالب ها در دنیا در ابتدای امر وعده های بس��یار 
می دهند، امّا بعدها یا فراموش می کنند یا خود را به فراموشی 
می زنند.امّا حضرت حسین7 به تمام وعده هایش جامه عمل 
پوش��اند. در نظر ایشان فضیلت های انس��انی، مهم تر از پیروز 
ش��دن بر دش��من بود؛ هرچند خودش به عنوان مدافع حق در 

این میان دچار خسارت دنیوی شود.
م��ردی به نام »ضّحاک بن عبداهلل مش��رقی« به محضر امام 
حس��ین7 آمد و عرض کرد: یا حس��ین! من به اردوگاه شما 
می آی��م و در کنارتان می جنگم، امّ��ا تا زمانی که جنگجویی 
از ش��ما باقی باشد و وقتی ببینم که تنها ُشدی و کسی نمانده، 
من نیز ش��ما را ره��ا کرده و می روم. حض��رت فرمود: مانعی 
نیست. ظهر روز عاشورا وقتی امام حسین7 را تنها و بی یاور 
دی��د، به امام عرض ک��رد که وقت عمل به تعّهد فرا رس��یده 
است. امام فرمود: آری، تو آزادی و می توانی بروی و خودت 
را نجات دهی. او نیز اس��بش را از خیمه بیرون آورد و س��وار 
ش��د و رفت. حضرت مکّرر به او می فرمود: »خدا به تو جزای

 

 خیر دهد«.11

5.صلهارحاِممنحرفازحّق
طبیعی اس��ت که انس��ان در درون خود، عالق��ه ویژه ای 
ب��ه خویش��اوندانش احس��اس می کند، امّ��ا تا زمان��ی که او 
را مخال��ف با عقی��ده خود نبین��د؛ زیرا در غی��ر این صورت 
از او فاصل��ه می گی��رد. اما س��یره حضرت حس��ین7 چنین 
نب��ود؛ بلک��ه از ه��ر فرصتی اس��تفاده می کرد تا همی��ن اقوام 
منحرف نی��ز هدایت ش��وند و ُخلق خوش را س��بب هدایت 

طبیع��ی اس��ت ک��ه انس��ان در 
درون خ��ود، عالقه وی��ژه ای به 
خویشاوندانش احساس می کند، 
اّما تا زمانی ک��ه او را مخالف با 
عقی��ده خود نبین��د؛ زیرا در غیر 
این صورت از او فاصله می گیرد. 
ام��ا س��یره حضرت حس��ین7 
چنین نبود؛ بلک��ه از هر فرصتی 
اس��تفاده می کرد تا همین اقوام 
منحرف نیز هدایت شوند و ُخلق 
خوش را س��بب هدایت ایش��ان 

می دانست.

اّما حضرت حس��ین7 به تمام 
وعده هایش جامه عمل پوشاند. 
فضیلت ه��ای  ایش��ان  نظ��ر  در 
انسانی، مهم تر از پیروز شدن بر 
دش��من بود؛ هرچند خودش به 
عنوان مدافع ح��ق در این میان 

دچار خسارت دنیوی شود.
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ایش��ان می دانس��ت. برای نمونه وقتی شمر بن ذی  الجوش��ن امان نامه برای برخی خویشاوندان 
خ��ود )مثل عب��اس بن علی و برادرانش ک��ه از طرف مادر به بنی  کالب می رس��یدند( آورد، 
با ص��دای بلند فری��اد کش��ید: کجایند فرزن��دان خواهِر م��ا؟ کجایند عب��اس و برادرانش؟ 
ابالفض��ل العباس7 از وی روی گرداند و پاس��خش را نداد. حضرت فرمود: هرچند فاس��ق 
اس��ت، امّا جوابش را بدهید. ابالفضل العباس7 ب��ه او فرمود: ای ملعون! چه کار داری و چه 
می خواهی؟ گفت: ای فرزندان خواهرم! ش��ما در امان هس��تید. خودتان را با طناب پوس��یده 
حس��ین به چاه هالکت نیاندازید و به اطاع��ت از امیر مؤمنان یزید درآیید! حضرت عباس بن 
عل��ی7 فرمود: »خدا تو و امان نام��ه ات را لعنت کند. آیا به من ام��ان می دهی، در حالی که 
 فرزند رس��ول خدا امان ندارد؟! آن گاه به ما می گوی��ی به اطاعت ملعونین و فرزندان ملعونین

 وارد شویم!«.12

6.زنانوبانوانوجایگاهایشاندرنظرامامحسین7
امام حسین7 به شخصیت زن مسلمان تعالی بخشید و آن را در جایگاهی که شایسته آن 
بود قرار داد. به ظرافت ها و حّساسیت های بانوان احترام می گذاشت و آن را مراعات می نمود. 
زنان را  با خود به کربال نیاورد، مگر به این س��بب که رس��التی مهم بر دوش ایش��ان بگذارد؛ 
نه این که از آنان به عنوان س��پر  انسانی، سوء اس��تفاده کند. آنان را به کربال آورد تا با گوش 
خود بش��نوند و با چش��م خود ببینند و پیام نهضت را به همگان برسانند. به همین دلیل امام7 
راضی نشد هیچ بانویی حتی برای لحظاتی در میدان نبرد حاضر شود و فرمود: جهاد از بانوان 

برداشته شده است.
وقتی یزیدیان س��ر »عبداهلل بن عمیر کلبی« را به سمت خیمه امام حسین7 پرتاب کردند، 
مادر عبداهلل سر را برداشت و آن را از خاک و خون پاک کرد. پس عمود خیمه را برداشت که 
بیرون برود و بجنگد که امام او را به خیمه بازگرداند. مادر عبداهلل اصرار کرد که بازنمی گردم 
تا کش��ته ش��وم. حضرت فرمود: »خداوند از طرف اهل  بیت پیامبر ج��زای خیرت دهد. به نزد 

بانوان بازگرد، خداوند تو را رحمت کند«.13
در نقلی دیگر حضرت به او فرمود: ای أم عبداهلل! بازگرد تو و پس��رت با رس��ول خدا9 

هستید.
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7.رعایتعواطفانسانی
انقالب ه��ا معموال خال��ی از احساس��ات و عواطف پاک 
انسانی هس��تند و انقالبیون اساس��اً امور عاطفی و مراعات آن 
را مانعی بر س��ر راه پی��روزی و موفقیت خویش می ش��مرند. 
ولی حضرت حس��ین7 به احس��اس و عواطف بها می دادند 
و اصال قیام کردند تا عواطف انسانی زنده بماند. پس چگونه 
می تواند نس��بت ب��ه آن بی تفاوت باش��د؟! »عم��رو بن جناده 
انص��اری«، یاور یازده س��اله ام��ام حس��ین7 از خیمه بیرون 
آمد تا پس از به ش��هادت رس��یدن پدر، از امام اجازه رفتن به 
میدان نبرد بگیرد. حضرت فرمود: پدرت لحظاتی پیش شهید 
ش��ده و ش��اید مادرت راضی نباش��د تا به میدان بروی! عمرو 
ع��رض کرد: یا ابن رس��ول اهلل! مادرم زره بر تن��م کرده و به 
 من گفته از تو راضی نمی ش��وم مگر این که مرا نزد حسین7 

روسفید کنی.
امام به این احس��اس پاک مادر ارج و احترام نهاد و عمرو 
به میدان رفت و لحظاتی بعد سرش به طرف خیمه مادر پرتاب 
شد. مادر نیز سر فرزند را برداشت بوسید و از غبار پاک کرد 
و آن را به س��وی س��ربازان عمر س��عد انداخت؛ ب��ه گونه ای 
ک��ه بر اثر اصابت س��ر به  آنان دو نف��ر از یزیدیان به هالکت 
رس��یدند؛ آن گاه گف��ت: من پیرزنی هس��تم نزدیک مرگ و 
الغر و خمیده؛ ش��ما را با عمود خیمه سخت می زنم، آن هم 
مقابل چش��مان فرزند فاطمۀ پاک سرشت...؛ پس عمود خیمه 
را برداشت و دو نفر دیگر را به هالکت رساند. امام حسین7 

او را نیز به خیمه بازگرداند.14

از  خال��ی  معم��وال  انقالب ه��ا 
احساسات و عواطف پاک انسانی 
هس��تند و انقالبیون اساس��اً امور 
عاطفی و مراع��ات آن را مانعی 
بر س��ر راه پی��روزی و موفقیت 
خویش می شمرند. ولی حضرت 
حسین7 به احساس و عواطف 
بها می دادند و اصال قیام کردند 

تا عواطف انسانی زنده بماند.
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8.عفووبخشش
ای��ن دو واژه در قاموس جنگ، کمتر به چش��م می خورد و دش��منان کمت��ر یکدیگر را 
می بخش��ند و ت��ا می توانند بغض ه��ا و کینه ها را روی هم انباش��ته می کنند ت��ا در میدان نبرد 
آن را بر س��ر حریف خالی کنند. امّا امام حس��ین7 حتی از کس��انی که سبب فرود آمدنش 
در کرب��ال بودند نیز گذش��ت کرد. آن زمان ک��ه حّر بن یزید ریاحی تمام پیش��نهادهای امام 
حس��ین7 را رّد کرد و نگذاش��ت امام پیش رود یا بازگردد یا به ج��ای دیگری برود، وقتی 
لطف و بزرگواری حضرت حسین7 را دید، به خود آمد و پشیمان شد و با شرمساری برای 
عذرخواهی به پیش��گاه حضرت آمد. امام به استقبال او رفت و به او خوشامد گفت و عذرش 
 را پذیرف��ت و م��دال افتخاری به او داد که تا دنیا باقی اس��ت، بر تارک تاریخ می درخش��د. 

حضرت به او فرمود:
نیا َو َس��عیٌد فی اآلخرة«؛15 مادرت اش��تباه  ْتَک ُحّرا، َأْنَت ُح��رٌّ فی الدُّ ��َک اِْذ َس��مَّ »م��ا أْخَط��َأْت ُأمُّ
نک��رد ک��ه تو را حّر نامید؛ چرا ک��ه در دنیا ُحّر و آزاده و در آخرت خوش��بخت و عاقبت به 

 

خیر هستی.

9.هدایت،مهمترینبرنامهامامحسین7 
انقالب ها اغلب زمانی که امر برای ش��ان  دش��وار می گردد، در پی انتقام جویی برآمده و 
تمام نیرو را صرف از میان برداش��تن دش��من می کنند. امّا نهضت حس��ینی از این جهت نیز با 
دیگر انقالب ها بس��یار متفاوت است؛ زیرا این نهضت، نهضتی هدایت گر و بیدارکننده است؛ 

به ویژه درباره کسانی که طاغوت آنها را فریب داده.
امام حس��ین7 آغاز  کننده جنگ نبود و کار را با موعظ��ه و نصیحت پیش می برد. حتی 
وقتی س��پاه حّر در موضع ضعف بود، ابتدا به ایشان حمله نبرد. زهیر بن قین بََجلی به حضرت 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! جنگیدن با اینان در این حالت برای ما راحت تر از جنگیدن 
با کس��انی است که بعد از این گروه می آیند. به خدا سوگند جمعیتی به سوی ما خواهند آمد 

که ما توانایی مقابله با ایشان را نداریم.
امام فرمود: من جنگ را آغاز نمی کنم. پس حضرت به نصیحت ایش��ان پرداخت و خود 
را به آنها معرفی کرد و از قیامت و حساب و کتاب آن بیم داد.16 حضرت در این مسیر از هیچ 
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تالش��ی فروگذار نکرد. حتی وقتی ناچار به جنگ شد، بیشتر 
دفاع می کرد و ضربات را دفع می نمود و در کش��تن دش��من 
ب��ه قدر ضرورت اکتفا می کرد. امام حس��ین7 آن قدر که به 

هدایت آنان امید داشت، به کشتنشان راغب نبود.

10.آزادیارادهدریاریامامحسین7 
امام حس��ین7 هیچ کس را مجبور به ش��رکت در جنگ 
ا َشاکراً  ِبیَل ِإمَّ نکرد؛ بلکه به مقتضای آیه شریفه )ِإنَّا َهَدیَناُه السَّ
��ا کُفوراً(17 ارش��اد می کرد و عاقبت هر دو مس��یر را بیان  َوِإمَّ
می فرمود، امّا انتخاب را بر عهده خود اش��خاص می گذاشت. 

حتی در شب عاشورا در میان اصحاب و خانواده اش فرمود: 
»به نظر می رس��د امشب آخرین شب زندگانی ماست. من 
بیعت خود از شما برداش��تم و شما آزادید و می توانید بروید. 
حال که ش��ب همه جا را فرا گرفته، هر یک از ش��ما اصحابم 
دس��ت فردی از اهل بیت مرا بگیرد و برود. خداوند به ش��ما 
جزای خیر دهد. بروید و در ش��هرهای تان پراکنده ش��وید )تا 
اگر تح��ت تعقیب قرار گرفتی��د پیدای تان نکنن��د(. آنان مرا 
می خواهند و اگر به من دس��ت یابند، از تعقیب دیگران دست 

برمی دارند«.
اما اصح��اب حض��رت گفتند ک��ه هرگز ایش��ان را تنها 

نخواهند گذاشت.18
یکی از اصحاب امام7 به نام »محّمد بن بش��ر حضرمی« 
وقتی خبر اسارت پسرش در مرز ری را شنید، گفت: این اتفاق 
را به خدا واگذار می کنم؛ دوس��ت ندارم او اسیر بشود. وقتی 
امام حسین7 سخن او را شنید فرمود: »خداوند تو را بیامرزد؛ 
بیعت خود را از تو برمی دارم، پس برو و کار آزادی فرزندت 

امام حس��ین7 حتی از کسانی 
که س��بب ف��رود آمدن��ش در 
کربال بودند نیز گذش��ت کرد. 
آن زمان که حّر بن یزید ریاحی 
تمام پیشنهادهای امام حسین7 
را رّد کرد و نگذاشت امام پیش 
رود ی��ا بازگ��ردد ی��ا ب��ه جای 

دیگری برود.
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را پیگیر باش.« محمد بن بش��ر عرض کرد: یا أبا عبداهلل! درندگان مرا زنده بخورند اگر من از 
ش��ما جدا شوم! امام فرمود: »پس این لباس ها و پرده ها )که قیمتش به هزار دینار می رسید( را 

بگیر و به پسرت بده تا برود و کار آزادی برادرش را سامان دهد«.19

دستاوردهایاخالقینهضتحضرتحسین7
1. نهض��ت امام حس��ین7 صرفاً یک قیام و انقالب سیاس��ی یا نظام��ی بر ضد حکومت 
س��تمگر وقت نبود؛ بلکه این انقالبی علیه تفّک��رات منحط اخالقی متبلور یافته در نظام اموی 
بود. امام حسین7 درباره یزید بن ابی  سفیان فرمود: »یزید شارب خمر و مرتکب فجور است؛ 
قاتل نفس محّرمه است و مثل من با مثل او بیعت نمی کند. زمانی که امّت مبتال به حاکمی مثل 

یزید شود، باید با اسالم خداحافظی کرد«.20
2. نهضت امام حسین7 یک مدرسه اخالقی و تربیتی برای انقالبیون در هر زمان و مکانی 
اس��ت. مدرسه ای برای هر کسی که می خواهد انقالبش هدفی خدایی داشته باشد. مدرسه ای 
که به انسان بیاموزد نمی توان به هدف مقّدس رسید، مگر با وسیله ای شریف و مقّدس و توّسل 
به ابزار پاک؛ برعکس آنچه مسلک های دنیایی و غربی همچون »ماکیاولی« در باب حکومت 
تبلی��غ می کنند و جز فریب و گمراهی و انحراف چیزی در پی ندارند.21حالل ش��مردن امور 

فاسد به بهانه دفع افسد، اشتباه و به خطا رفتن است.
3. روش اخالقی و انسانی، کارامدترین  روش در هدایت است و اثر آن ماندگار خواهد 
بود و بیش از هر روش دیگری س��الح دش��من را از کار می اندازد؛ چرا که اسلوب اخالقی، 
سالحی است که پیش از تأثیر در جسم ، بر جان انسان اثر می گذارد و دل ها را جذب می کند 
و بزرگ ترین پیروزی ها را به ارمغان می آورد و دش��مِن خدا را رسوارتر می سازد. حسین7 

چراغ راه بشر در طول تاریخ است و انقالب اسالمی ایران، از قیاِم او سرمشق گرفت.
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روش اخالقی و انس��انی، کارامدترین  روش در هدایت است و 
اث��ر آن ماندگار خواهد بود و بیش از هر روش دیگری س��الح 
دشمن را از کار می اندازد؛ چرا که اسلوب اخالقی، سالحی است 
که پیش از تأثیر در جس��م ، بر جان انسان اثر می گذارد و دل ها 
را ج��ذب می کند و بزرگ ترین پیروزی ها را به ارمغان می آورد 

و دشمِن خدا را رسوارتر می سازد.
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