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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 امط حکّات توسّثیر تبلیغات در واژگونه جلوه دادن واقعیّتأ

، واژگونه کردن واقعیّات، های دنیا رسانه، اسالمی تبلیغات، حکومت مکتب عاشورا، کلمات کلیدی:

  معاویه. جشن پیروزی، یزیدبنی اسرای کربال، شام،  ، قافلهامام سجّاد ،خاندان رسول خدا

ای که پیشاروی  در هفتهکنیم و  الحرام را طی می مماه صفر در پیش است. روزهای پایانی ماه محرّ

ین روز ماه صفر به ی کربال و کاروان اسرا در نخست ماست با آغاز ماه صفر مواجه هستیم. سفر قافله

ا بنا به آنچه شام رسیدند، امّ ی ی اسرا به دروازه . گرچه شاید امروز و فردایی قافلهشود مقصد منتهی می

شام نگاه داشتند تا شهر را آذین  ی هبیرون درواز روز کاروان اسرا را ، سه شبانهدر مقاتل نقل شده

معاویه به آن نائل  ایکوبی برای این پیروزی که یزیدبنبرای جشن و شادمانی و پ و خودشان را ببندند و

د شهر ساعات وار ی ی اسرای کربال از دروازه ل ماه صفر قافلهو باالخره در روز اوّ. شده بود آماده سازند

های شاد و هلهله و  برای نواختن طبل و سنج و موسیقیهای فراوانی  که گروه شام شد؛ در شرایطی

  یکوبی برای پیروزی به دست آمده، بسیج شده بودند.رقص و پا

ام و  ل صفر صحبت کردهاسرا به شهر شام در روز اوّ ی ای قبل در مورد ماجرای ورود قافلهه سال

ف خواهم وارد تفصیل آنچه در این چند روز توقّ االن در اختیار عزیزان هست. نمی ها ی صحبت  مجموعه

های  یزی در این واقعه هست که از عبرتانگ ی عبرت منتها نکتهشوم.  ،ی اسرا در شام گذشت قافله

که چه شد  ، و آن این استتوان از مکتب عاشورا آموخت های بزرگی است که می عاشوراست و از درس
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معاویه  یزیدبن منینو فرمانروای جهان اسالم امیرالمؤ که پایتخت کشور اسالمی بودشهر دمشق و شام 

کرد،  ت و هدایت میهای اسالمی را مدیریّ ی قدرت تکیه زده و حکومت سرزمین اریکهدر این شام بر 

این سارت وارد ا ی را در جامه قدر از حقایق دین فاصله گرفت که وقتی فرزندان رسول خدا این

راستی خشنود و خوشحال بودند که چنین پیروزی  و به کردند راستی شادمانی می شهر کردند، مردم به

 به دست فرمانروا و رهبر حکومت اسالمی به دست آمده است؟!

 ی اسرا را دید ، یک پیرمرد شامی قافلهاسرا وارد شهر شام شد ی ام که وقتی قافله خدمتتان عرض کرده

بر آن سوار بودند. پیرمرد شروع کرد به  الحسین بن که امام سجّاد علیّ و نزدیک شتری بود

معاویه  و ذلیل کرد و شکست داد و امیرالمؤمنین یزیدبنخدا را سپاس که شما را خوار که: شکرگزاری 

گونه خدا را  مرد! تو که اینپیرفرمودند:  ادامام سجّ شما دشمنان دین غالب و مسلّط کرد.را بر 

ببینید به امام  ن چه کار؟!: شما را به قرآگفت ای؟ خواندهن کنی، قرآ این واقعه سپاسگزاری می خاطر به

ای... و  فرمودند: آیا در قرآن خواندهسجّادسپس امام  شما را به قرآن چه کار؟!گوید  می سجّاد

خواندند و او به یک برای او است یک  بیت ه در رابطه با اهلکرا حضرت شروع کردند آیاتی 

این  اامّ ام؛ ت و من بارها آنها را تالوت کردهن هسگفت: بله این آیات در قرآ شد و می زده می شگفت

به خدا  بیتی که در این آیات آمده ماییم؛ آن اهلحضرت فرمودند:  آیات چه ربطی به شما دارد؟!

پیرمرد  وجود ندارد. ابیتی برای رسول خد ، فرزندان و اهلجز ما ،سوگند امروز در روی زمین

دانستم  عرض کرد: به خدا قسم من هرگز نمی شامی وقتی حقیقت را دریافت سرافکنده شد و به امام

خویشاوند دیگری هم دارد! من تنها  ،معاویه و خویشان او به غیر از یزیدبن که پیغمبر اسالم

وی شرمنده شد و از حضرت  پنداشتم! معاویه و خاندان او می را یزیدبن خویشاوندان رسول خدا
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و بعد طبق آنچه  1توبه و بخشیده شدن من وجود دارد؟ حضرت فرمودند: آری!آیا راهی برای پرسید: 

فتخار دهید اگر به من ا آید؟ ، پیرمرد گفت: چه خدمتی از دست من برمیی ماجرا نقل شده یهدر حاش

داری   ای پارچه باشند: یکی اینکه: اگر قطعهو نکته را فرموده دحضرت  ظاهراً خدمتی را محوّل کنید.

و به حضرت داد و حضرت فرمودند:  قسمتی از دستار خود را پاره کرد او ظاهراً در اختیار من قرار بده.

که وقتی او خواست این  دنم بسته است قرار بده؛های زنجیر که بر گر حلقهاگر ممکن است این را زیر 

رت خواستند این بود که فرمودند: ای که حض ن جاری شد! دومین نکتهزنجیرها خوکار را بکند از زیر 

بده  ،برند اند و راه می را بر سر نیزه کرده ی مطهّر شهدادارانی که سرها اگر مبلغی پول داری به این نیزه

قدم نزنند که  الحسین ن و دختران و فرزندان اباعبداهللگونه بین همسرا وند و اینو بگو جلوتر بر

هم که معجر از سرشان کشیده شده را  حرم پیغمبرشوند،  میمتوجّه آن سرها  همه وقتی

  2و او هم اطاعت کرد و این کار را انجام داد. گونه ببینند! این

                                            

، ص 2؛ طبرسلی، اتتالا ،     111؛ صلدو،، املالی، ص   16، ص 2؛ خوارزمی، مقتل،،    171-171طاووس، لهوف، ص  سيّدبن .1

 .176-171، ص 17و    666-667، ص 1،   الحسين االمام و موسوعۀ 601-607

، 17   ،الحسلين  االملام  موسلوعۀ با اندکی تفاوت نق، شده است:  و از اشخاص دیگری ،ماجرای این دو خدمت در برخی منابع. 2

خزاعلی در عسلق ) بقبل، از    زریر: ملاجرای  77ص  ،5اکبه،   السّل  ۀو بهبهلانی، دم ل   821المهموم، ص  ی، نفسقمّ ث؛ محد170ّص 

ـقال  ف   دمشق(:  سـا ِ لنِّ لِ   مَّ تِ ی ـلِ   نَّ ه  نْـ ع ـ ل  زِ ت ـعْ يـ   و   سـا ِ ى النِّ ل ـع   م  دَّ ق ـتـ  يـ   نْ ا   نِ یْ س ـح  الْ  یبِـا   سِ أْ ر   ل  حاِمـ و  ه ـ یذِ لَّـلِ  لْ : قـ قـال  . ف  ك  م  دِ ْخـِل   ینِـرْ م   ییِّدِ : يـا   

 قـال    مَّ ثـ  ...، ةِ ضَّـفِ الْ  و   بِ ه  الـذَّ  ن  قـال  ِمـثْ مِ  ین  ِسـمْ خ   سِ أْ الـرَّ  ل  حاِمـ طـىٰ عْ ا   و   هِ تِـقْ و   نْ ِمـ يـر  رِ ز   ضـىٰ م  ، ف  سـا ِ ى النِّ ل  اِ  رِ ظ  النَّ  نِ ع   سِ أْ الرَّ وا بِ ل  غِ ت  شْ ي   و    نَّ ه  جابـ  حِ 
 لـىٰ اِ  ، و     وْ ثـ ـبِ  سـا ِ النِّ  ن  ِمـ ة  د  واِحـ  لِّ ك ـلِ  جـا    و   يـر  رِ ز   ضـىٰ م  هـا، ف  بِ  ینِ تِ ائْ فـ  ة  د  زائِـ یـا   ثِ  ك  ِلـحْ ر   یفِ  كان    نْ اِ : قال  ؟ ف    ة  حاج   ك  ل   لْ ! ه  ییِّدِ : يا    ير  رِ ز  
 .ة  مام  عِ بِ  ين  دِ عابِ الْ  نِ يْ ز  

: یوا لِـقـال  ف   ،ةِ وَّ بـ  الن   يمِ رِ ح   و   ين  دِ عابِ الْ  نِ يْ ز   لىٰ ع   ت  مْ لَّ     همدانی در دمشق:منذر عمروبن: 710-756ص  ،1   ،الحسين االمام موسوعۀ

ـرْ دِ  ة  ائـ مِ  ه  ت ـیْ ط  عْ ا  ف   فِ يرِ الشَّـ سِ أْ الـرَّ  لِ حاِمـ لـىٰ اِ  ت  بْ ه  ذ  ّنا. فـ ع   ظار  نْ اْل   ف  رِ ص  نْ تـ   ّنا و  ع   نِ یْ س  ح  الْ  س  أْ ر   یحِ نْ يـ   یْ ك    ئا  یْ ش   لِ ج  ا الرَّ ذ  ٰـ هلِ  یطِ عْ تـ   نْ ا   ت  نْ كَّ م  ت   وْ ل     م  ه 
 .ل  ع  ف  ، فـ  سا ِ النِّ  كبِ ر   نْ ع   س  أْ الرَّ  م  دِّ ق  يـ   یْ ك  

: ه  لـ  ت  ْلـقـ   و   نِ یْ س ـح  الْ  نِ بْـ  یِّ ِلـع   لـىٰ ع   ت  ْلـبـ  قْـ ا   ... در دمشلق: سلاعدی   سل يد  بن سه،؛ 585 -588ص  ،6   ،الحسين االمام موسوعۀ

ـنْ مِ  ذْ : خ  قال  ، ف  ة  ق  ر  و   ف  لْ ا  و  ينار  دِ  ف  لْ ا  : ت  لْ ق  ؟ فـ     یْ ش   مِ راهِ الدَّ  ن  مِ  ك  د  نْ عِ  لْ : ه  یلِ  قال  ؟ ف    ة  حاج   نْ مِ  ك  ل   لْ ! ه  ی  لوْ م    لِ حاِمـ لـىٰ اِ  ه  ْعـفـ  ادْ  و   ئا  یْ ها ش 
 .ك  لِ ذٰ  ت  لْ ع  ف  : فـ  ل  هْ     . قال  سا ِ النِّ  نِ ع   هِ یْ ل  اِ  رِ ظ  النَّ بِ  الّناس   ل  غِ ت  شْ ت   ّتىٰ ، ح  سا ِ النِّ  نِ ع   ه  د  عِّ بـ  يـ   نْ ا   ه  رْ م  أْ  ، و  سِ أْ الرَّ 
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تخت خواهم عرض کنم این است که ببینید چه شد که در پای آموزی که می ی عبرت ل نکتهحا ایّ علی

خویشاوندی جز  دانستم که رسول خدا نمی من اصالًبه خدا قسم د: نگوی حکومت اسالمی می

 های رسمی، های تبلیغاتی و رسانه معاویه و خاندان او دارد! این چه نقشی است که دستگاه یزیدبن

ها را  گونه واقعیّت خوار حکومتند ایفا کردند که این طین و خطبایی که سرسپرده و جیرهالسّال وعّاظ

طوالنی دارد! در همین  ی ها پیشینه شهر شام است که در این ویژگی مانواژگونه جلوه دادند. این ه

در شب نوزدهم  منینا به جایی رساند که وقتی امیرالمؤهای معاویه و عمروعاص کار ر ، مکّاریشهر

و بعد از یکی  ندملجم مرادی مضروب شد بن محراب مسجد با ضربت عبدالرّحمن ماه مبارک رمضان در

گفتند: مگر علی نماز هم  زده می ، مردم شگفت، خبر که به شام رسیدندیددو روز به شهادت رس

 انگیزی است؟!  به شهادت برسد؟! این چه نقش حیرتخواند که در مسجد  می

شهادت  بیت اهل ی نامهام که وقتی ما در زیارت این نکته را نوشته دیدار ی توشه رهدر کتاب 

ْعر وِف و  اة  و  ا  الة  و  آتـ ْیت  الزَّكالصَّ   ق ْمت  ا  ق ْد   نَّك  ا  ْشه د  ا   دهیم: می ِر و  ج م ْرت  بِاْلم   اهللِ  ت  ِفیاه دْ نـ ه ْیت  ع ِن اْلم ْنك 

تّ  هِ قَّ ِجهادِ ح   بار به خودمان برگردیم و ببینیم کی دارد راجع به کی شهادت  یک 3؛اك  اْلی ِقین  تا   ىٰ ح 

داده؟!  خوانده و زکات می هادت دهیم که امام معصوم نماز میبه امام معصوم ش دهد؟! ما باید راجع می

های تبلیغاتی و  رساند این است که دستگاه هایی که می رساند؟ یکی از جنبه این چه چیز را می

ن قدری وسیع و نافذ انجام دادند که نمازخوا المیِ دوران خلفاء تبلیغات را بههای به ظاهر اس حکومت

خواندید! روزه  یم که نخیر! شما نماز میده ال بود! حاال ما شهادت میبودن امامان ما زیر سؤ

ایم  ست که باید از آن درس گرفت. گفتهانگیزی ا ی بسیار عبرت دادید! این نکته زکات می گرفتید! می

                                            

و  118، ص 1االتکام،    تسن، تهذیب دبنو طوسی، محمّ 210الزّیارات، ص  قولویه، کام، ابن؛ 571، ص 8. کلينی، کافی،   6

با اندکی  ،و روز عرفهو عيد فطر های قدر  در شبتضرت و زیارت  امام تسين ی زیارت مطلقهالانا)،  قمّی، مفاتيح محدّث

  تفاوت. 
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 ؛   الب  رْ ک    ض  رْ ا   ل  ک  و       وراعاش   م  وْ يـ   ل  ک  ها کاربرد دارد.  ی زمان های مکتب عاشورا برای همه ی درس که همه

بخش جوامع  عنوان داروی شفابخش و حیات ها به ی زمان های عاشورا برای همه ها و عبرت ی آموزه همه

 اسالمی است.

ها و خطبای درباری بر مردم تا  م که چه شد کار به اینجا رسید؟ تأثیر تبلیغات رسانهخوب بیندیشی

گیرند و  مردم جشن می ،آورند را با آن حال به اسارت می ول خداکجا بود که وقتی خاندان رس

که تحت کنند! نه این ند! خود مردم هم این کارها را میبند کنند و شهر را آذین می شادمانی و هلهله می

 خیرموران دولت یزید چراغان کنند و جشن بگیرند! ط دستگاه یزیدی باشند و مأاختناق شدیدی توسّ

دهد که وقتی  کنند! این نشان می مردم از صمیم جان این کار را می یست. خودطور ن به هیچ وجه این

چگونه یزید  .کند ها واژگونه جلوه می تشود، چگونه واقعیّ سویه انجام می دار و یک تبلیغات جهت

ود! ش یسی تبدیل ممقدّ ی ها به چهره ی آن رذالت بازِ قمارباز با همه وارِ فاسدِ شرابخوارِ زناکارِ سگخونخ

و افراد  اهلل ی رسول کرده بر خلیفه گونه افراد خروج این اهلل! و خاندان پیامبر ی رسول خلیفه

 شوند! ی میالدّم تلقّی دین خدا و مهدور هاز حوز شده خارج

ها  ی عصرها و زمان دارد. از این هشدار باید برای همهجای عبرت گرفتن  اینها جای اندیشیدن دارد؛

ترین نیروهای  . تبلیغات خیلی کارساز است. در دنیای امروز یکی از قویب بودبهره برد و مواظ

های  ی از تأثیر بمبثیر اینها حتّاست. تأهای تبلیغاتی  ای و دستگاه ، ابزارهای رسانههای جهانی قدرت

به  شود، اشاره ای و شیمیایی نافذتر است. بحث جنگ نرم و امثال اینها که امروز مطرح می هسته

که مطرح  نیاز به بصیرت . بحثِدخیلی باید هشیار بو دارد. ولذا خیلی باید مواظب بود؛ ن موضوعهمی

تأثیر  را نخوردن و تحت تبلیغات حکومتی یعنی گول ی است. بصیرت یعنی همین!بحثی جدّ ،شود می

همیم؛ واژگونه بفها را  فتن و مواظب بودن که نکند واقعیّتای دنیا قرار نگر های رسانه جَوسازی و جریان

معاویه را  است، یزیدبن علی بن در حالی که معیار، حجّت خدا حسینو  معیارها را عوضی بگیریم؛
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 بر یزید خروج کرده و با او مخالف است، لذا حسین معیار بگیریم و بگوییم چون حسین

به اسارت  در کربال با یارانش کشته شد و خاندانش الدّم است و چه خوب شد که حسین مهدور

 آموز است! فته شدند! اینها خیلی عبرتگر

  

 4يا ا باع ْبِداهللِ   ع ل ْیك    اهلل    يا ا باع ْبِداهلِل و  ص لَّى  ع ل ْیك    اهلل    يا ا باع ْبِداهلِل و  ص لَّى  ع ل ْیك    اهلل    ص لَّى
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