
 
 
 
 

 نامه علمی _ پژوهشی مشللرق ملوعلللود فصل  20/02/1394تاریخ دریافت: 
 1394، زمستان 36سال نهلم، شللمللاره   14/05/1394ش: تاریخ پذیر

 

 سازی های نهادینه بازترسیم مؤلفه
ویکرد کیفی به آموزه مهدویت در رسانه  ر

 *امیرمحسن عرفان
 چکیده

کوشلید بللا هلدف تبیلین و بررسلی شلیوه شدر ایلن پلژوه های ارتقللای  خلواهیم 
کیفلی بله سلازی ر طرح مباحث مهلدوی در رسلانه، راهکارهلای نهادینه ویکلرد 

کنلیم. ایلن  بلا روش توصلیفی _ تحلیللی سلامان  نوشلتارآموزه مهدویت را بیلان 
کلاربردی و از  از نلوا توسلعه پلژوهش ۀحسب دستاورد یلا نتیجل یافته و بر ای _ 

کتشافی و به لحاظ نوا داده های ملورد اسلتفاده،  لحاظ هدف تحقیق از نوا ا
 .رود به شمار میکیفی  پژوهشی
 را از جملللله وظلللایف « مهندسلللی فرهنلللگ مهلللدوی»یلللن نوشلللتار اسلللت اگفتنللی 

، «ای دیلللن رسلللانه»و « رسلللانه دینللی»دانللد و تفکیلللک میللان  رسللانه دینلللی می
 هللللای پژوهششناسللللی  مهللللدویت و جایگاه ۀشناسللللی رسللللانه در عرصلللل رسالت

 بنیلللللادین در حلللللوزه رسلللللانه را از الزاملللللات مهندسلللللی فرهنلللللگ مهلللللدوی در 
 شمرد. برمیرسانه 
آوری شللده نشللان  هللای جمللع از تحلیلل  و ترکیللب داده سللت آمللدهبلله دنتللایق 

ای در عرصلله  هللای رسللانه شناسللانه بلله فعالیت تعمیللق نگللاه آسیب»دهللد  می
رصلد »، «با شلبهات مهلدوی رویاروییای  مدیریت صحیح رسانه»، «مهدویت
توجه بله دو اصل  بنیلادین مفیلد »، «ای رقیب های رسانه فعالیت ۀهوشمندان

و « رصد مسلتمر افکلار عملومی»، «داشتن در ارائه پیام مهدوی بودن و اولویت
                                                        

دکتلللللللللری تلللللللللاریخ و تملللللللللدن اسلللللللللالمی دانشلللللللللگاه معلللللللللارف اسلللللللللالمی گلللللللللر مرکلللللللللز تخصصلللللللللی مهلللللللللدویت؛  پژوهش *
(Amir.m.erfan62@gmail.com.) 
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از جمللله « هللای مهللدوی نمادسللازی منطبللق بللا باورهللا و ارزش بللرایکوشللش »
 موارد مهم در ارتقای طرح مباحث مهدویت در رسانه است.

کلیدی  واژگان 
 شناسی، پیام مهدوی. رسانه، مهدویت، آسیب

 مقدمه
گر بنگلار ش یلآال یسلاده و بل ۀلیتنهلا وسل» ینلونکت یه رسلانه در وضلعکلم یاساسا  اشتباه است ا
 ،شلود یه توس  رسانه مبادله مکست ین تنها محتوا نیا .«است یپخش اطالعات و ارتباط جمع

تنهلا از  نلد. رسلانه نلهک یالقا م یطور ضمن ز در لفافه و بهیرا ن ینگرش و ارتباط اجتماع یه نوعکبل
اسلا   یب یخود بله دنبلال مفهلوم یها ها و حالت تیموقع یه در تمامک  خود، بلیتأس یابتدا
گونله یابلزار ینبوده اسلت. تلقل یدئولوژیا بدون ای یو خنث ت رسلانه یل  ماهیللاز تق یا از رسلانه، 

 م.یاهکفرو ب یرسان ت رسانه را به شأن اطالایه ماهکانگارانه خواهد بود  ار سادهیاست. بس
ه کلن بلاور را یلا یها، اصلال  اساسل از رسانه ییوفاکو ش یناظر به نوآور یردکارکتحقق انتظار 

، یلللین مقصلللود واالی  بللله چنلللیلللطلبللد. ن یم« اسلللت ینلللید یهلللا شیگرا  ننلللدکت یلللرسللانه، تقو»
ن در یلل، خللارج شلود و ملذهب و دیو سلرگرم یرسلان ن و اطالایه از حاللت نمللادکلآن دارد  یاقتضلا

گکللل ل بنیللله اکلللرد یلللانون توجللله قلللرار  د یلللتول  را در حلللوز یگلللذار م ارزشنظلللا یادیلللن خلللود، تحلللو 
 ند.ک یجاب میا یاحتمال یها نهیبا تحم  همه هز یمهدو یها برنامه

جدیلد در عرصله مهلدویت و نیلز علدم  های پرسلشهای بسلیار نلاتوان بله  گرایی یلا پاسلخ کهنه
کاستی وقوف بر نیازهای واقعی مهدویت کله تلا  ها در رسانه پژوهی از جمله  هاست. طبیعی است 

های مهلدوی،  های موجود در رویکرد بله آملوزه مهلدویت دیلده نشلود، بلرای تعلالی برنامله یکاست
کوشلش فروتنانله گامی برداشته نمی ای اسلت در راسلتای ارائله راهکارهلا بلرای  شلود. ایلن نوشلتار 

کیفی به آموزه مهدویت در رسانه  ها. تحقق رویکرد 
ز قدرتمنلد کمر کیه مانند کرا دارند  ییانان تویها ا ه رسانهکن بوده ین مقاله، فر  بر ایدر ا
 یمنللد تیغا یگر ه در واقللع جلللوهکللت را یآمللوزه مهللدو یو اخالقلل یاجتمللاع یهللا ، ارزشیفرهنگلل

ها، رفتارهلا و  دهیلبر ا یارتباط کینکاز ت یریگ ر نفوذ قرار دهد و با بهرهیتأث باشد را تحت یخ میتار
نشللان دادن  یرو، بللرا نیللگللذارد. از ا یبللر جللار مثبللت یت تللأثیآمللوزه مهللدو دربللارهنگللرش مللردم 

 شود نشان داده شود: ین استدالل، تالش میصحت ا
 مهندسی فرهنگ مهدوی در رسانه نیازمند چه سنخ تفکری است؟. 1
کیفی به اندیشه مهدویت چ ترین راهکارها در عرصه نهادینه مهم. 2  ؟یستسازی رویکرد 
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ه بله ایلن روش، جامعله  یلی_ تحل یفیروش پژوهش از نوا توص ،در این نوشتار است و با توج 
در . اسللتو...  یریو، تصللی، چللاپیق رسللانه، اعللم از شللفاهیه مصللادیلللکپللژوهش شللام   یآمللار
  واقلع یلو تحل یمنابع و مراجع در دستر ، مورد بررسل همهانجام نشده و  یریگ نمونه، باره این
گردآور شده به منظلور  یفیک  یوه تحلی، به عالوه از شبوده یبردار شیها، فرم ف داده یاند. ابزار 
 ها استفاده شده است. افتهی یبند   و جمعیتحل

کللله در ا  یز و تلللأملکللله بلللا تمرکلللبلللر آن اسلللت  ین مجلللال، سلللعیلللایلللن نکتللله افزودنلللی اسلللت 
  ت،یدر حللوزه آمللوزه مهللدو یا ت رسللانهیللبللر ابعللاد مختلللف فعال یشللناخت و فرصت یشللناخت بیآس

 م.ین عرصه فرا بخوانیشتر در ایب ینگر ژرف نظران را به تأم  و صاحب

 الزامات مهندسی فرهنگ مهدوی در رسانه
گسلللتر افزارهلللای  هلللای فکللری را در حلللوزه تولیللد نرم عظیمللی از فعالیت  تحقللق رسلللانه دینللی 

ترین وظیفه رسانه دینی در عرصله مهلدویت  طلبد. مهندسی فرهنگ مهدوی مهم مناسب را می
 از: اند عبارتمهندسی فرهنگ مهدوی های  ترین ویژگی . مهماست

کلی  مهدویت؛ ای )سیستمی( به اندیشه نگری با نگاه مجموعه _ 
کن( به آموزه مهدویت؛  _ نگاه جریانی یا )غیرسا

 _ توجه به شرای  محیطی و عوام  تأثیرگذار بیرونی بر موضوا مهدویت؛
 پردازی در حوزه معارف مهدوی؛ نگری و آینده _ قدرت آینده

)پیروزمنللد،  هللا بللرای دسللتیابی بلله اهللداف بهتللر هللا و تغییللر روش قبال از تغییللر جایگاه_ اسللت
232:1389.) 
رسلانه دینلی  سزد اجماال  به الزامات اصلی در بلاب مهندسلی فرهنلگ مهلدوی در جا می در این

 کنیم: اشاره 
 «رسانه دینی»و « ای دین رسانه»تفکیک میان . 1

لید بلیحتما  با ، یا ن رسلانهیلتفلاوت قائل  شلد، د« یا ن رسلانهیلد»بلا « ینلید رسلانه»از  ین تلق 
 یه از رسانه صرفا  به منظور ابلزار انتقلال معلانکن است ید یانحصار یها ن و آموزهیهمان مضام
ای بلله تبللاین، تضللاد و تقابلل  بللین دیللن و رسللانه  نللد. صللاحبان دیللدگاه دیللن رسللانهک یاسللتفاده ملل

کله بله توزیلع معرفلت میگوینلد دیلن نهلادی سل معتقدند، آنان می پلردازد و بایلد بله آن  نتی اسلت 
کلللله دارای  مثللل  دیگللللر نهادهللللای سلللنتی نگریسللللت. در مقابلللل  رسللللانه، مفهلللومی مللللدرن اسللللت 
کامال  جدید است و با دین تباین دارد. از این منظر، رسانه نیز همانند دین و البتله در  کارکردهای 
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 انسلللللان بلللللا محلللللی  پیراملللللون خلللللود پلللللردازد و بللللله رابطللللله  علللللر  آن، بللللله توزیلللللع معرفلللللت می
 کوشللد جللای  بخشللد. در ایللن رویکللرد، رسللانه در دنیللای جدیللد، رقیللب دیللن اسللت و می شللک  می

 دین را بگیرد.
 دربللارهدر علللوم ارتباطللات « محور ا معنللایللمحتللوا »و « محور یفنللاور»رد کللیمعتقللدان بلله دو رو

ز بلر آملده از غلرب یلرد نکلیرو ن دویلا یریگ  کن و رسلانه چنلین تفکلری دارنلد. بسلته شلید ۀرابط
بلله آن  1لوهللان و پسللتمن کدگر، مللیللماننللد ها ینظران صللاحب« محور یفنللاور»دگاه یللاسللت. در د

تنلزل  یدات فنلیلرا بله سلطح تول یداننلد و نلوآور یرا برابر با مصنوعات و ابزار م یمعتقدند؛ فناور
، یبله هملراه تحلوالت اجتملاع ها ه تحلول فناورانله در حلوزه رسلانهکن باورند یدهند. آنان بر ا یم
اروپلا رخ داده اسلت.  یرکلبلزر  ف یجاد شده در دوره رنسان ، انقالب صنعتیا یرکو ف یاسیس

ن یبل ین افراد بله تقابل  ذاتلیا پندارند.  ین از جامعه مید ییند جدایها را محصول فرا آنان رسانه
 (.8:1382 )آشنا،د باور دارندیجد یها ن و رسانهید

ه ملا کن دارد یبه ا یز بستگیه همه چکبل ؛ذاتا  نه خوب است و نه بد ینولوژکت آنان معتقدند
ه بله عنلوان ابلزار در دسلت جلرا  بله کلغ یلت کیلم. درست مانند ینکاستفاده  ینولوژکچگونه از ت
ت یلدگاه معنلامحور رسلانه ماهیلبنلابر د .(و)همل انجاملد یبه قتل  م یو در دست جان ینجات آدم

گ ینین دیم و مضامیار مفاهیتواند در اخت ین ابزار میو ا دارد یامال  ابزارک ه کرد، همان طور یقرار 
گ ینیمتضاد د یگر از جمله معانیم دیار مفاهیتواند در اخت یم  رد.یقرار 

از ضلرورت رسلانه دینلی و امکلان دینلی شلدن رسلانه « رسانه دینی»در مقاب  صاحبان دیدگاه 
رسللانه و دیللن، ارتبللاط تنگللاتنگی برقللرار اسللت، بلکلله  تنهللا بللین گوینللد و معتقدنللد نلله سللخن می

گونله داری در دوره ها بنا به تحقیقات بسیار، مقلوم دیلن رسانه کله  هلای مختللف هسلتند، بله  ای 
ها و  ها، دیوارنوشللته هللا از اسللطوره هلای بسللیار دور؛ یعنللی نخسلتین روایت پیونلد ایللن دو بلله زمان

های هنرمندانه متون دینی به عنوان نماد هلزاران  گردد. نگارش و خوانش ها برمی سنگ نبشته
شود. حضور دین و آثار دینی در هنر، موسیقی، خ  و  سال پیوند میان دین و ارتباطات تلقی می

 گردد. های دینی و اسالمی برمی های بسیار دور در تمدن نقاشی و معماری به سال
کلله هلر رسللانه ۀنکتل خاسللتگاهی عقالنلی اسللت بلله  ای دارای اساسللی در خلور یللادکرد ایللن اسلت 

                                                        
که نسبت به آثار تلویزیون در ایجاد یا تقویت احسا  معنوی و دینی، 1 . نی  پستمن، از جمله تندترین اندیشمندانی است 

کللرده اسللت. وی بللا صللراحت، تلویزیللون را از ایجللاد شللرای  الزم  حللاالت معنللوی و تجربیللات  پدیللد آوردن بللرایابللراز تردیللد 
که سبب تغییر محتوا د دینی،ناتوان می کننده جهان سمبلیک دین است  اند. وی معتقد است تلویزیون، مخرب و دگرگون 

شود. به نظر او تلویزیون، ارائه دهنده خدایی خیالی به جای خدای واقعی و  و ماهیت آثار ارائه شده از طریق تلویزیون می
کننده آیین  (.62:1381پستمن، باره، نک:  نر اید)ها، تعالیم و رسوم مذهبی است  اصلی و خوار 
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گرایش معنای مجموعه کله ملؤثر در  ها، بینش ای از  ها و باورهای جمعی و فعالیت و رفتار جمعی 
تلوان فرهنلگ یلک  ایلن خاسلتگاه عقالنلی رسلانه را می (.40:1386)بابلایی،  شود رسانه واقع می

داری باشللللد یللللا  همحللللور باشللللد یللللا سللللکوالر، سللللرمای ها دین رسللللانه کلللله اینرسللللانه نللللام نهللللاد. در 
دینی یا (. 53 :و)هم ساالر باشد یا نه، برخاسته از همین اصول عقالنی است سوسیالیستی، دولت

که در نظام اندیشه ای آن رسانه وجلود  سکوالر بودن یک رسانه منوط به غایت و عقالنیتی است 
که یک رسانه، هویتی دینی را پذیرا می گیلرد و  خلود می شود، رسانه صلورتی الهلی بله دارد. وقتی 
گریزان باشد صورتی سکوالر می که دین   یابد. آن زمان 

گفتمان مهدویت ضرورت رسالت. 2  شناسی رسانه در عرصه 
کارکرد و وظیفه است و به احسلا  تعهلدی شلود  گفتله می مقصود از رسالت چیزی متفاوت از 

گردانندگان آن نسبت به تولیلد و پخلش برنامله که رسانه کننلد. بلرای تشلبیه  یها احسلا  م ها و 
کم بلر فعالیت می کللردن  هلای حرفلله تلوان رسلالت را رو  حللا ای و التلزام درونلی و عملللی بله دنبلال 

ها در شمارش  هدف یا اهداف خاصی در ضمن انجام وظایف ذاتی دانست. تعیین رسالت رسانه
کارکردهللای اجتمللاعی  ای رسللانه کارکردهللای حرفلله رسللانه، ها قابلل  ردیللابی اسللت؛ زیللرا یکللی از 

کله آشلکارا بلر ارزش« راهنمایی و رهبلری» ها  منلد بلودن فعالیلت رسلانه گلرا و رسلالت جامعله اسلت 
 کند. داللت می

کلله فعالیللت رسللانه در عرصلل کنللیم   آمللوزه مهللدویت نیللز بللدون رسللالت  ۀبایسللته اسللت اشللاره 
للی، پیامللد هدف کل  کللارکرد خللوب رسللانه، بلله طللور  سللالت گللذاری و ر معللین، امکللان بللاروری نللدارد. 

یافتنی،  صللله بایلللد مشلللخ ، متملللایز، روشلللن، دسلللتخلللوب اسلللت. رسلللالت رسلللانه در ایلللن عر
سلازی و  سنجش، مفید و برخوردار از اولویت و ضرورت باشد. رسلالت رسلانه مهلدوی، زمینه قاب 

 تشکی  جامعه منتظر است.
 سلللاز در سللله حلللوزه رشلللد و هلللدایت انسلللانی، توسلللعه  تلللدوین اهلللداف راهبلللردی رسلللانه زمینه

سازی و تحقق جامعه  ریزی برای آن نیز باید در راستای زمینه جتماعی و تعالی سازمانی و برنامها
 منتظر باشد.

 ساز بندی اهداف استراتژیک رسانه زمینه تقسیم
 اهداف در حوزه تعالی سازمانی  اهداف در حوزه توسعه اجتماعی اهداف در حوزه رشد و هدایت انسانی 

 . هددددددخاطب به سدددددد   دددددد   دددددد  1
ر  و بهخ  بهخ  ر     و  ط و

.افزاطش  دح  اسعاد م بهدخو  1
 در ج بع  

.افدددددددزاطش راددددددد طب به س دددددددد   1
 بهخو  ر  ن  

.بعرفددددددددددده ر ددددددددددد  ب  را  و رو  2
 زنخگه بنتظران 

ز   ددددی  گیدددد   پیش.2 ه    از بدددد و
 بهخو  در ج بع  

ریایدددددددب برن بددددددد 2 ه    .ارتقددددددد   
 بهخو  
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 اهداف در حوزه تعالی سازمانی  ف در حوزه توسعه اجتماعیاهدا اهداف در حوزه رشد و هدایت انسانی 
.ت وطج ح  ب اادحرار  د  ح دب 3

 در ج بع 
طج ا وههد   ج بعد  3 .بعرفه و تد و

 بنتظر 
رمده و تندهب برن بد 3 ه    .افزاطش 

 بهخو  
ه    .روشدددنو   در برابددددر انخط دددد 4

 انحرافه در ارص  بهخوطب 
ه   ج بعددد   .  زتر دددیا ش   ددد 4

 بنتظر 
ز ر ددددد نه شددددد    فدددددر  و .4  ددددد  رو

 ه   بهخو   بحتها  برن ب 
.تدددددددددددددد وطج  دددددددددددددد   زنددددددددددددددخگه 5

  ع دتمنخان  و حی م سی  
.تدددددد وطج روحیدددددد  ابیددددددخ و ن دددددد   5

 اجتم اه 
.ته دددع  بنددد  ن انالددد نه  دددع  و 5

 ه   دطنه تهانمنخ در ارص  برن ب 

 شناسی تحقیقات بنیادین در عرصه تحقق رسانه دینی جایگاه. 3

کارآمد در حوزآی به نظر می جهاد علمی و هنلری به  ،تحقق رسانه دینی  د تحقق نظام فکری 
. جنبش استافزاری  این اسا  تنها راه تحقق این مهم، جنبش نرم . برنیاز دارددر این عرصه 

گیلر، جلامع و انقالبلی در راسلتای تولیلد اطالعلات و نرم نرم افزارهلای  افزاری بله معنلای حرکتلی فرا
کلله تحقللق ایللن حرکللت عظللیم بلله  روشللن. اسللته و توسللعه رسللانه دینللی ادار بللرایمناسللب  اسللت 

زنلده و پویلا بازگشلت  ۀهای علمی و هنری در یلک جامعل ریزی و سازماندهی فعالیت نحوه برنامه
گللر قللرار اسللت در عصللر اطالعللات و ارتباطللات، مجموعلله می ای از معللارف دینللی از  کنللد. بنللابراین ا

گروهلی و حتلی سلازمانی امکان .ودن ارائه شاطریق رسانه به مخاطب کارهلای  پلذیر  این در قاللب 
ها، الگلو و قاللب آن  های دینی در همله زمینله ، بلکه برای ایجاد یکهارچگی در ارائه برنامهنیست

کند.  نیز باید تغییر 

ویکرد کیفی به آموزه مهدویت در رسانه بازترسیم مؤلفه  های ر
کیفی به آملو که رویکرد  مبتنلی بلر آن اسلت را بایلد بله  زه مهلدویت در رسلانهراهکارها و اصولی 

کملک  گاهی از این مبانی، وقلوف بلر آن، بله فهلم دقیلق ایلن مسلئله،  که آ درستی بشناسیم؛ چرا 
کللله  کنلللد. از ایلللن رو، در ایلللن قسلللمت از نوشلللتار می فراوانلللی می کنلللیم  کوشلللیم مسلللائلی را بیلللان 

کیفی به آموزه مهدویت مبتنلی بل نهادینه ها و  تلرین مؤلفله ر آن اسلت. برخلی از مهمسازی رویکرد 
کیفی به آموزه مهدویت  راهکارهای نهادینه  از: اند عبارتسازی رویکرد 

 ای در عرصه مهدویت های رسانه شناسانه به فعالیت تعمیق نگاه آسیب. 1
کلله آسیب شناسللی اندیشلله مهللدویت روشللن می توضللیح و تبیللین آسیب شناسللی اندیشلله  کنللد 

روی و جللللوگیری از بازگشلللت مجلللدد  کلللق از گیلللری پیشالعللله، شلللناخت، مهلللدویت، درصلللدد مط
کللله بلللا انتظارهلللای منطقلللی از ایلللن اندیشللله، جامعللله دینلللی و ماهیلللت آملللوزه  بحران هلللایی اسلللت 

و  گیللری پیشهللا و بلله تبللع  ها و بحران آسللیب کلله اینمهللدویت سللازگاری نللدارد؛ توضللیح مطلللب 
ق دارد: نخست به  درمان آن ماهیت آملوزه مهلدویت و دوم بله تحقلق خلارجی ها به دو شاخه تعل 
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کلله توسلل  رسللول  آمللوزه مهللدویت. ماهیللت اندیشلله مهللدویت عبللارت اسللت از مجموعلله حقللایقی 
پیرامون اندیشه مهدویت به دسلت ملا رسلیده اسلت و بله  و امامان معصوم گرامی اسالم

که پیرامون این اندیشه به صورت متن و  ن  دینلی ظلاهر عبارتی حقایق، معارف و موضوعاتی 
شده است. ماهیت اندیشه مهدویت به لحاظ اتصال به علم للدنی معصلومان و خلدای متعلال از 

 (.28:1388)خسروپناه،  انحراف و اعوجاا مصون بوده است
کلله در جامعله متلدینان جریللان  املا تحقلق خللارجی اندیشله مهلدویت عبللارت اسلت از آملوزه ای 

آورد. البتله  هلا، و رفتارهلای مهلدوی را در جامعله پدیلد ملیها، باور ها، بینش کند و ارزش پیدا می
گرچه به دیلن منسلوب هلا  زاییلده ماهیلت دیلن نیسلتند و ده ،اند، وللی تنهلا این باورها و رفتارها ا

شناسللی اندیشلله  آسیب گللذارد.بتوانللد تللأثیر  هللا می عاملل  فرهنگللی، اجتمللاعی و روانللی نیللز بللر آن
کشف بحران مهدویت می  های رفتار و عملکرد مهدوی جامعه باشد. روی کقها و  تواند در مقام 
کاسلتی ضرورت کلاوش پیراملون   های ارائله آملوزه مهلدویت در رسلانه  ها و نقصلان های زمانه، 

 مللراد از آسلللیب در ایللن نوشللتار، هرگونلله عامللل  سلللبی و ایجللابی در رسلللانه  کنللد. را دوچنللدان می
گشللته و  کلله سللبب رکللود و فتللور آمللوزه مهللدویت  از بللاب تسللامح، بلله عللدم مقتضللی نیللز مللانع اسللت 

 کنیم. اطالق می
کاستی شمار  های بی های رسانه در حوزه مهدویت به معنای مزایا و موفقیت ها و ناراستی ذکر 

ها در حوزه اندیشله مهلدویت نیسلت، بلکله ایلن درسلت بله معنلای اعتملاد و  گذشته و حال رسانه
گس که در جهت تحرک و تحول در حال  تردهاعتنا به استعداد و استطاعت علمی ژرف و  ای است 

 و آینده در زمینه مطالعات و استنباطات مهدوی وجود دارد.
کارکرد مهم  از: اند عبارتشناسانه به آموزه مهدویت در رسانه  های تعمیق نگاه آسیب ترین 

 ؛ها _ ستردن غبار مهجوریت از سیمای مهدویت در عرصه رسانه
هلای  های ایدئولوژیک از سوی ادیلان و مکتب رویارویی با تهدید تایراسها در  _ تجهیز رسانه

 ؛گرایی موعودباوری و منجی ۀرقیب در عرص

کردن برخی از رویکردهای غل  به آموزه مهدویت در رسانه  ها. _ اصال  و به هنجار 

کللله شلللاید بتلللوان آسلللیب  های نلللامطلوب موعودبلللاوری را  یلللادآوری ایلللن نکتللله ضلللروری اسلللت 
کله ذاتلی موعودبلاوری نیسلت، بلکله بلالعر  بلدان انتسلاب از جمله ا گریزناپلذیری دانسلت  مور 

ها از اندیشلله  ها و سو اسللتفاده ها را نیللز بایللد بلله حسللاب سللو فهم یابللد. برخللی از ایللن آسللیب می
 مهدویت نهاد.

نمایلد.  شناسی رسانه در بیان و بالگ آموزه مهدویت ضلروری می نگری و انصاف در آسیب ژرف
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گر آس ها در نظلر  شناسی را همچون زنگ خطر و هشداری برای تصحیح عملکردها و سیاست یبا
بسللزا دارد. بلله  یبگیللریم، در آن صللورت چگللونگی بیللان آن، در مثبللت یللا منفللی بللودن آن اهمیتلل

کله وجله  ؛شناسلی از ملرز اعتلدال و حفلظ مصلالح خلارج شلود عبارت دیگر نباید آسیب بلدین معنلا 
که به صورت طبی تخریبلی بله  ۀعی و ضروری وجلود دارد، نبایلد بله طلرزی افراطلی جنبلسلبی آن 

 ، به صورت اشلاعه ناامیلدی و رسلیدن بله ئ_ تحلیلی مسا خود بگیرد و به جای بررسی توصیفی
چله  شناسلی، اصلال  املور اسلت و چنلان هلدف از آسیب ؛ زیراپایان خ  در موضوا مورد نظر درآید

گردد، نه تنها سودی نخواهد داشت،  اصال  به ضد خود، یعنی جمود و عدم باور به پذیری بدل 
گذاشللللت ناپللللذیر در زمینلللله بلکلللله خسللللاراتی جبران )عیوضللللی،  های مختلللللف برجللللای خواهللللد 

57:1388.) 
و  یور ش بهللللرهیت و افلللزایروانللله رسللللانه در عرصللله آملللوزه مهلللدو شیگلللاه پیحفلللظ جا یبلللرا

بله  ییگو و پاسلخ یو عرضله آثلار مهلدود یلت، تولیمند آموزه مهلدو ن نظامییآن در تب یگذار ریتأث
 مستمر رسانه در این عرصه هستیم. یشناس بیازمند آسید نیشبهات جد

ها در رویکلللرد بلله آملللوزه  های موجلللود در رسللانه تلللرین آسللیب رو برخللی از مهم در جللدول پلللیش
 مهدویت بیان شده است:

 پیامدها  تفسیر  بندی آسیب  گونه
ط دددددددددرد ارفه گرایددددددددد  و  رو

  گرای  ظ هر
 ددددد  ر دددددمیب ن دددددن  ت  برجعیدددددب 
ر ددددمه تاالدددددیر انخط ددددد  بهدددددخوطب و 
ر  از رو  تحقیدددددددددد  ا مدددددددددده در  دو

 ت یی  بع رف بهخو . 

 بح ر ؛ . ا ح ر 1
 گی   در نق  بح    بهخو ؛ .     2
 گرای . گ یز  و ذو  . ا  ا3

ط ددددددددددددرد احال  دددددددددددده و  رو
 ا ساه     ب ز  بهخوطب
)ادددددخ  تن  ددددد  ان صدددددر 
بین دددددددده و بعرفتدددددددده  دددددددد  

 م(احال   

طددب احالدد ع و ا سادد  به سدد   تق 
بهددددخوطب  ددددخو  تهجدددد   دددد   ۀدر حدددد ز

گددددددراطش و بددددددنش  طددددددب بیددددددنش   تق 
 بنتظران .

طدددددب ت دددددرف م و بع ددددد م1   گرای  . بح ر
 افراسه؛

 گ ی  و غ ه؛ . درشب2
 . اخ  تهج     بقتضی م زب  ؛3
 گرای  صرف؛ . بح  ل4
 ه    عخ از ظه ر؛ نم ی  جنگ . بزرگ5
 ؛. تع ی  در ابر ظه ر6
 . تعیی  و ب ظه ر.7

ر   سرح ب  حث غیر ا و
ه  از   بالددد  )ادددخ  تمییدددز 

 نم ه (  بال  

ر  هیچ نتی   بعرفته  سرح ب  حثه 
ندددخارد. بثددد ا ازدوا، حضدددرم  بحددد  
یددر   ضدددرا  و   دد هنب حضدددرم  جز

 ب یب ب در حضرم و ... .

ه   بعرفتددددده  ب طدددد  . غ فدددد  شددددخ  از ب 1
 انخط   بهخوطب؛

 زه   به س ؛. اخ  انح       نی 2
 پرداز ؛ . ا تق   انخط   و  راف 3
.   زب ندددددددددخ  از ب  حدددددددددث  نیددددددددد دیی   4

برد  در حددد ز  بح  عددد م  رددد ر راه دددرد  و 
 بهخو .
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 پیامدها  تفسیر  بندی آسیب  گونه
رددرد  انخط دد  بهددخوطب  دد   انح  رگرای   بح دد ر 

ا  و  ا   بنحقددددددد  ا  فر ددددددد  انخط ددددددد 
ییگه هددد    ندددیاد . و ادددخ  تهجددد   ددد  و

گراط ند     و جه نه انخط   ن  مفح 
 بهخوطب.

 بهاهد  ور ؛ ۀ. تخافعه در ارص1
هدد   ایدد  انخط دد  در  . غا ددب از     یب2

 األدط نه؛ همورای  بی 
هدددددددددد    . اددددددددددخ  تهجدددددددددد   دددددددددد  ظرفیب3

  هش ای  انخط   در ا ع . وحخم
ردددددد   دددددد   حددددددث اع ددددددا  گرای  افراسه ن  ن  ط ددددددرد   رو

 دهخ.  ظههاو  طب درج  اول به
 گرفت  انخط   بهخوطب؛ ف وب ط . 1
 انو ر . .   د 2

ه   ظهددد ر بدددر  تح یددد  رواطددد م ن ددد ن  گرای   تح ی 
ردد  اتادد   به افتددخ.  افددراد و طدد  حددهاداه 

 ددددددد ز  بدددددددر ا ددددددد ع رواطددددددد م  )بخل
 ه   ظه ر( ن  ن 

ط 1  گرای ؛ . تأو
 . ا تن د    ن هص بت    ؛2
 .    وجهد  بخ  بخای   دروغی ؛3
وادددددعیب  ی  ددددده و  .  ه ا دددددتا د  از4

 اجتم اه ج بع .
نمددددددددددد دگرای  افراسددددددددددده و 

 نم د  ز  ن بهج 
غ  د  جن دد  نمدد د بددر جن دد  حقیقددب و 
طددددب  وا عیددددب )صدددد ح  نمدددد د(. او  

 دال بر بخ  ل.

  هنو  ؛ . ط 1
رهن 2  گرای . . 

 ای مواجهه با شبهات در عرصه مهدویت ت صحیح رسانهیریمد. 2
بللا شللبهات و حمللالت  1بحللث مواجهلله یعللات مهللدومطال  در حللوز یاز موضللوعات اساسلل یکللی

 یارکبه طلور آشل ی  فعلین لحاظ در شرایه از اکت آن است یریمد  ن آموزه و نحویا یرو شیپ
د در برخلورد بلا یلا بایله آکلن سلؤال یلم. در پاسخ بله ایت آن هستیریمد ۀدر عرص یشاهد نابسامان

بله نلام  یا دهیله اساسلا  پدکلا آن یلهلره جسلت افزار ب ا از سختیرد کافزار توجه  ن تهاجم، به نرمیا
آن  یاجللرا یها وهیا در شللیللن اخللتالف نظللر در اصلل  مواجهلله یت وجللود دارد، همللیدشللمن مهللدو

ن یتر از نابسللامان یکللیمطالعللات مهللدوی،  ۀدر عرصلل« ت مواجهللهیریمللد»ه کللسللبب شللده اسللت 
 ها باشد. ها در رسانه تیفعال

کلله در عرصلله مللدیریت مواجهلله شللبهات یشللمر فرصللت را در یللادآوری ایللن نکتلله مغتللنم می  م 
کنشللللی»بللللا   مواجلللله هسللللتیم.  4«مللللدیریت فللللوق فعللللال»و  3«مللللدیریت فعللللال» 2،«مللللدیریت وا

کللللله از  رسلللللانه کنشلللللی»هایی   ای رقیلللللب اسلللللتفاده  در برابلللللر تهدیلللللدهای رسلللللانه« ملللللدیریت وا
کم بلللر رسلللانه های برنامللله کننلللد، دیلللدگاه می    هلللایی ریزی بلنلللد ملللدت ندارنلللد. نلللوا نگلللرش حلللا

کنشلللی  کللله از چنلللین ملللدیریتی تبعیلللت می  کننلللد، منفلللی و تهدیلللدآمیز اسلللت؛ بللله هملللین دلیللل  وا
 هایی تللا فشللار  رود، نللوعی همراهللی بللا شللبهه اسللت. چنللین رسللانه هایی مللی کلله از چنللین رسللانه

                                                        
1. Confrontation. 

2. Reactive. 
3 .Active.  
4 .Proactive 
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کلللنش نشلللان نمی  دهنلللد و تنهلللا زملللانی  افکلللار عملللومی را در شلللرای  بحرانلللی احسلللا  نکننلللد، وا
کلله در موقعیللت بحللران، تهدیللدی متوجلله خللود ببیننللد یدسللت بلله اقللدام م )صلللواتیان و  زننللد 

 (.58:1390 اربطانی،
کللله در قبلللال فعالیلللت رسلللانه رسلللانه  دارنلللد، بللله « ملللدیریت فعلللال»ای رقیلللب و دشلللمن  هایی 

کنتلللرل و  ای رقیلللب وارد عمللل  می هلللای رسلللانه محلللض رصلللد فعالیت  شلللوند و فعاالنللله درصلللدد 
 ، شلللیوه عمللل  از انطبلللاق و همراهلللی بلللا بحلللران و جللا اینشلللوند. در  مهللار شلللبهه و یلللا بحلللران ملللی

کللله  یابلللد. رسلللانه اوضلللاا بحرانلللی، بللله سلللمت هملللراه سلللاختن اوضلللاا بلللا خلللود سلللوق می  هایی 
گسلللترده بللله بررسلللی و تحلیللل  اوضلللاا پدیلللد آملللده   دارای ملللدیریت فعلللال هسلللتند، بللله صلللورت 

گزینشی عم  می کنند و در عین حلال، تلدابیر الزم را نیلز  نمی پردازند و در ارائه مطالب به صورت 
 (.68 :و)هم اندیشند می

کللله  در رسلللانه کشلللف فرصلللت« فعلللال ملللدیریت فوق»هایی  کیلللد بلللر  های جدیلللد و  دارنلللد بلللا تأ
پذیرنلد و در مواجهله بلا آن  هلا را می تنهلا وجلود بحران اندازهای نو بلرای رشلد و پویلایی، نله چشم

هلای الزم  بینی ر از آن، برای مقابله بلا شلرای  بحرانلی پیشبلکه فرات ،شوند فعاالنه وارد عم  می
هللا در عرصلله اندیشللله  ها نلللوا نگللرش بلله شللبهات و بحران آورنللد. در ایللن رسللانه را بلله عملل  می

کامال  مثبت و فرصت  1آفرین است. مهدویت 

 الگوی مدیریت شبهات مهدوی در رسانه
 راهکارها  مراحل 

 برح       از ش ه  پرارنه 1
 بینه یش. پ1
 گی   پیش. 2
 .  ب دگه3

 برح   ش ه  پرارنه 2
 . ه خار و ب هنیب به س    بهخو  ر  ن 1
ر رشن    2 ط ب  بقخب ته و  الیج   . ارز
 . پ  هو ی    طن3

 برح    عخ از ش ه  پرارنه 3
ط ب  ش ه 1  .   ز
پیرای  بع رف بهخو 2  .   ز

 . ط دگی  3
                                                        

هایی را بلا خلود بله هملراه داشلته باشلد. پل  بایلد  توانلد فرصلت در عرصله مهلدویت ملی ها هر بحران یا شبهه . در این رسانه1
کرد  رویاروییبرای های الزم را  ها و آمادگی بینی ها بود و از قب ، پیش مترصد بحران در صورت بروز، بتوان در  کهبا آنها پیدا 

کللرد. چنللین رسللانه جهللت ایجللاد فرصللت از آنهللا بهره از بحللران نیللز آن را بلله بوتلله فراموشللی  پلل هایی در مرحللله  بللرداری 
کاربس های وقوا، به تجربه سهارند و با بررسی ریشه نمی پردازنلد.  ه ملیت این تجربیات در اوضاا مشاباندوزی از بحران و 

 (.2:1388اربطانی، دل  روشنک: ن باره در این)
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 «ستیزی نرم دشمن رصد مهدویت»ای رقیب  های رسانه رصد هوشمندانه فعالیت. 3
ونله اقلدام در فرهنگ سیاسی به معنای فروپاشی از درون و در حقیقلت شلام  هرگ 1جنگ نرم

که جامع روانی و تبلیغات رسانه گروه هدف را نشانه می ۀای است  گیرد و بدون درگیری  هدف یا 
گشوده شدن آتش، رقیب را به انفعال یا شکست وا می  ارد.د نظامی و 

کلله جنللگ نللرم عبللارت اسللت از هرگونلله اقللدام غیللر خشللونت بنللابراین می گفللت  کلله  تللوان  آمیز 
ها و هنجارها را مورد هجوم قرار داده و در حد نهایی منجر به تغییلر در الگوهلای رفتلاری و  ارزش

کم تعلار  داشلته باشلد که با الگوهای رفتاری نظام حلا پیشلانیان،  )ماه خلق الگوی جدید شود 
234:1388.) 
گرایلی و مهلدویت بلا هلدف  دانیم جنلگ نلرم در حلوزه مطالعلات آخرالزملانی و منجی نیک می

کلردن حلقله های فکلری و  گرفتن فکر و اندیشه مهدوی جامعه هلدف، نقلش مهملی را در سسلت 
 کند. فرهنگی این باورداشت ایفا می

 هلللای  ودههلللای هلللدف در جنلللگ نلللرم بلللر علیللله اندیشللله مهلللدویت رهبلللران نخبگلللان و ت گروه
کنون به عنوان پروژه که هم ا ای عظلیم علیله اندیشله مهلدویت  مردم هستند. پدیده جنگ نرم 

آفرینللی در ایللن آمللوزه،  هایی نظیللر ایجللاد تردیللد و شللبهه در حللال تللدوین و اجراسللت در شللاخ 
گرایی در جامعللله و ...  های مهلللدویت تضللعیف باورهلللای مهلللدوی در جامعللله، اسللتفاده از آسلللیب

 شود. متبلور می
کلله قللدرت نرمللی وجللود داشللته باشللد و  گفتنللی اسللت جنللگ نللرم در شللرایطی صللورت می گیللرد 

کتیک دارندگان قدرت نرم می کننلد. بهتلرین راه  ها و فرصت توانند از تا های جنگ نلرم اسلتفاده 
ها و بهتلرین وضلع قلدرت نلرم، وحلدت موضلوا و  مقابله با جنگ نرم ایجلاد قلدرت نلرم در رسلانه

اندیشله مهلدویت دو   ها در حوزه اندیشه مهدویت است. قدرت نرم در حوز انهوحدت نظری رس
 کارکرد اساسی دارد:

کوشلش بخشلی بله تالش کارکرد ایجلابی: مشروعیت (الف مطالعلات مهلدوی   ها در حلوز هلا و 
 ها و اهداف مهدوی در جامعه. مردم برای پشتیبانی از برنامه  )حق با ماست( و اقناا تود

                                                        
کار می. اصطال  جنگ نر1 که در مقاب  جنگ سخت به  ف جامع مورد راوانی در تعریف همراه است و تعریرود با مناقشات ف م 

گلروهآن   پذیرش همگان دربلار ین تلر علروفاز ایلن اصلطال  متفلاوت اسلت. مهلای مختللف  وجلود نلدارد. برداشلت افلراد و 
 1990درسلال  یدهنلد. و امریکایی _ در حوز  قدرت نرم نسبت می ۀگر برجست پژوهش _ نای باره را به جوزف تعریف در این
کلرد« دهی ترجیحات دیگلران توانایی شک »، قدرت نرم را 80  شمار سیاست خارجی ۀمیالدی در مجل کله  ؛تعریلف  تعریفلی 

کتاب  1986سال  از وی پروفسور سید حمید موالنا در پیش بله آن  ا  عات و ارتبا ات جهاای؛ مر های او در روابط ب ن الم و در 
کرده بود.  اشاره 
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زدایی از نیلروی دشلمن )ایلن افلراد شایسلته نلابودی هسلتند( و  لبی: مشلروعیتکلارکرد سل (ب
 سلب مقاومت از آنها.

از: بحللث امامللت و امللت، فرهنللگ  انللد عبارتاندیشلله مهلدویت   مصلادیق قللدرت نللرم در حللوز
گسلتر تلاریخ و پیلروزی جبهله حلق در   انتظار در مکتب تشیع، نلزاا جبهله باطل  و جبهله حلق در 

در روزگللار غیبللت، فرهنللگ غنللی سللازی  زش تللاریخی، ظرفیللت راهبللردی زمینهفرجللام ایللن سللتی
بخشلی بله حیلات بله منجلی موعلود و نقلش آن در معنا اسالمی با محوریت جهاد و شهادت، بلاور

 جمعی در تاریخ.
به هلر روی تهدیلد نلرم در حلوزه اندیشله مهلدویت بله دلیل  پیچیلدگی و اتکلا بله قلدرت نلرم از 

که مهمو متنوعی  های بسیار زیاد ویژگی های  از: تغییر قالب اند عبارتها  ترین آن برخوردار است 
آرام، تلدریجی و  3چند وجهی بودن،2محور بودن، آسیب 1ماهوی جامعه در باورداشت مهدویت،

 دار بللللودن، پایللللدار و بلللادوام بلللودن، پرتحللللرک و جاذبللله 5نمادسللللاز بلللودن، 4زیرسلللطحی بلللودن،
 7و تردیدآفرینی. 6سازی، هیجان

                                                        
گیرد. با  های اساسی یک جامعه در عرصه مهدویت مورد هجوم برای تغییر قرار می . در تهدید نرم، اعتقادات، باورها و ارزش1

های رفتللاری جدیللدی شللک   کللر و اندیشلله دگرگللون شللده و مللدلهللای تف تغییللر باورهللای اساسللی در آمللوزه مهللدویت، قالب
 یابد. گیرد. و این رفتارها به سمت ساختارشکنی جهت می می

های محتوایی، رویکردی و تدبیری در حوزه معارف مهدوی میدان مانور تهدید نرم است. دشمنان در تهدید نرم با  . آسیب2
های خود را سامان داده و با ایجاد  شده، فعالیت یادهای  ف در حوزهجامعه هد زا در عرصه مهدویت شناسایی نقاط آسیب

 افزاید. تحرکات خود می ۀهای جدید، بر دامن آسیب
های تهدید نلرم اسلت. در ایلن تهدیلد، از تملامی عللوم، فنلون،  . پردامنه بودن و برخورداری از وجوه مختلف، از دیگر ویژگی3

 (. 133:1388شود )خاشعی،  ه میهای موجود استفاد های شناخته شده و ارزش ها و روش شیوه
 کنلد. آرام و تلدریجی بلودن ایلن تهدیلد  . این تهدید به صورت آرام شروا شده و به صورت تدریجی به سمت جلو حرکلت می4

گونلله کلل بلله  دهنللد. جنللگ نللرم زیرسللطحی، غیللر آشللکار اسللت و بلله همللین دلیلل   ه بسللیاری آن را تشللخی  نمللیای اسللت 
 نامحسو  است.

گذشته برای ارائه و نمایش تصویری مطلوب از  با بهره نمادسازی از مدعیان دروغین مهدویت .5 گیری از نمادهای تاریخی و 
شلود تصلویری شکسلت خلورده،  ملی خود یک ویژگی برجسته در تهدید نرم در عرصه مهلدویت اسلت. در ایلن جنلگ تلالش

کننده و مأیو  از باورداشت اندیشه مهدویت ارا ئه شود و در مقاب  مهاجم با تصویرسازی الگوی موعودباوری خود ناامید 
که از ملدعیان دروغلین مهلدویت بلود و سلاخت فلیلم و انتشلار  را پیروز و موفق نشان می دهد. نمادسازی از مهدی سودانی 

 او در همین راستا انجام شده است. دربارهکتاب 
کاذب، در جنلگ نلرم علیله آملوزه مهلدویت از احساسلات جامعلهای  ها و خلق ارزش سازی ها، اسطوره . با نمادسازی6  ۀجدید 

 آید. می شمارگیرد. مدیریت احساسات یک رکن در مهندسی جنگ نرم به  هدف نهایت استفاده صورت می
. در جنگ نرم، ایجاد تردید و بدبینی نسبت به بسیاری از مسائ  آموزه مهلدویت یلک اصل  و قاعلده اسلت. حرکلت در ایلن 7

با نوپردازی  اما ،ها شود. برای توفیق در این جنگ، با تکیه بر سنت می خلق تردید و ایجاد ناامیدی و یأ  شروا جنگ با
این تردیدها افزوده شده تا در  ۀشود و به مرور بر دامن به صورت ظریف و آرام، در باورها و اعتقادات اساسی تردید ایجاد می

 ها دست یابد. ا و ارزشنهایت به ایجاد تغییرات اساسی در باوره
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اندیشه مهدویت باورها، افکار، احساسات   هدف و حیطه تحت پوشش عملیات نرم در حوز
 .استو تمایالت و نهایتا  رفتار مهدوی در جامعه هدف 

 های جنگ نرم در تقابل با اندیشه مهدویت  شاخص
 های سیاسی  شاخص های اجتماعی  شاخص های فرهنگی  شاخص
ه    ه  و ارز  تغییر نور 

 وطب  ب ز  بهخ
طج واگرای  بذه ه در  ت و
رداشب انخط   بهخوطب    و

 هاه ن   ه   اخا ب ب  رز     جن ش
 در جه   

گراطش    ا وهه   
   ور  ر ی  بن ه

زگ ر   رب نه ج ه  داد  رو
 ن بح هب جه نه

تا وته  ی  ه در    ل  روا، ب 
 ه    ی  ه  ه  و ت عیض اخا ته ب 

گراطش ه    رافه در  روا، 
 بهخوطبارص  

ااتم د  امهبه     ا ق   ب 
   ز  ظه ر زبین  ۀاطخ

گ   در تق        حم طب از   اه
 گراط ن  بهخوطب انخط   ن  م

تغییر ا وهه   شن  ته 
 انخط   بهخوطب

ه   اجتم اه  تغییر ارز 
 ب تنه بر انخط   بهخوطب

ا ق   ن ر ر بخ  ا و   والطب فقی  در 
 ج بع   ۀادار

ه      ی گی   از  بهر 
ط رد    انخط   بهخوطب  رو

 حم طب از بخای   دروغی  بهخوطب  تغییر     زنخگه ا عبه

 بلکللللله خلللللود پیلللللام و  ،سلللللال  اصللللللی در جنلللللگ نلللللرم، نللللله چگلللللونگی و ابلللللزار انتقلللللال پیلللللام
هلای فعالیلت  روش (.32:1388 )جمعلی از نویسلندگان، مخاطلب اسلت چگونگی تأثیرگذاری بلر

 سلللوی دشلللمن را بلللا تکیللله بلللر مفهلللوم ارضلللای یلللک سلللویه، اقنلللاا و علیللله اندیشللله مهلللدویت از 
کللرد: روش جلللب رضللایت و تمای )متقاعدسللازی(؛ تحمیلل   تللوان چنللین دسللته اغللوا  می بندی 

در )پلللذیرش پیلللام بلللدون مشلللارکت ذهنلللی مخاطلللب(؛ اغفلللال )پلللذیرش بلللا مشلللارکت حلللداقلی(؛ 
ن اندیشه مهدویت در تغییر نگرش ، سه روش ارضا ، اقناا و اغوا  راهبرد اساسی دشمناباره این

 .استبه این آموزه 
کلله افللراد نسللبت بلله یللک بللاور یللا اندیشلله عالقلله داشللته باشللند یللا خالصللانه  ارضلا : در شللرایطی 

یابنلد. یعنلی توجله و محبلت نسلبت بله  ارادت یابند، نسبت به آن اندیشه یا باور قابلیت ارضا می
توان پیام مرجع را به  در این صورت، با همین عالقه میکند.  آن اندیشه و یا باور آنان را ارضا می

کرد و منتق  الیه بدون تصمیم و تأم  محتوای پیام را می  پذیرد. آنها منتق  
رود.  فکری دارد و از ارضای صرف فراتلر ملی ۀبه عنوان یکی از وجوه تغییر نگرش، جنب اقناا:

گیلرد و بلا در نظرگلرفتن ایلن وضلعیت  درا قناا، حوزه ذهنی و فکری مخاطب مورد توجله قلرار می
که عملیات نرم به انجام می  رسد. است 

گویلای ایلن اسلت  کتیک جنلگ نلرم اسلت،  که نخستین مرحله از تا تردیدسازی یا خلق تردید 
هللای یقینلی مللردم  هلا و حتللی باورهلا، نخسللت از پاشلیدن شللک بله محی  کله بلرای تخریللب ذهن

 شود. استفاده می
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 کنللللد شللللدن محللللی  ذهنللللی مخللللاطبین، بلللله صللللورت تللللدریجی  سلللله  بللللا ازبللللین رفللللتن یللللا
 گیرنلللد. بلللدین ترتیلللب، یقینیلللات افلللراد  هلللای دشلللمن بللله جلللای آنهلللا قلللرار می باورهلللا و ذهنیت

 بلللله دلیلللل  تأثیرپللللذیری از تردیللللدهای سللللاخته و پرداختلللله دشللللمن، قللللدرت اثرگللللذاری خللللود را 
 ای جامعللله آملللاا دهنلللد و الگوهلللای دشلللمن بللله یقینیلللات اعضللل بلللر رفتلللار مخاطلللب از دسلللت می

 شوند. تبدی  می
در اندیشه مهدویت، دشمن به مهندسلی پیلام رو آورده اسلت. در ایلن رونلد، بلا توزیلع و تولیلد 

کلله دارای تأثیرگللذاری حللداقلی در رفتارهللا و باورهللای عمللومی  اخبللار صللادق )پیام هللای سللفید( 
سلازد. دشلمن  ه فلراهم میهای سلیا هستند، پوششی زیبنده و فریبنده را برای نشر و انتقال پیام

کمتلرین تمرکلز را بلر حقلایق قلرار می در جنگ رسانه دهلد و عملدتا  در  ای بر علیه اندیشله مهلدیت 
انگلاری  های مجازی از املور سلاختگی اسلت. در واقلع، دشلمن بله حقیقلت تکاپوی تولید حقیقت

که در تولیلد  آورد و با جذابیت های ساختگی خود روی می پیام کلم ها و اعتباری  حقلایق انلدک و 
کسب می های بزر  را به عنوان حقایق بزر  در جامعله بله جریلان  نماید دروگ کند، سعی می اثر 

 اندازد و استقرار نماید.
سویی و  در این شیوه بدون مشهود بودن تحمی  اراده بر مخاطب، مخاطب نوعی هم اغوا :

شود.اغوا  یلا  نرم محسوب می های جنگ کند. اغوای نرم یکی از روش نوایی را احسا  می هم
کله القلا  در جامعله انتخلاب  القا  سه رکن دارد: محلور، محمل  و سلوژه. محلور القلا  هلدفی اسلت 

شود. محمل  القلا  مجموعله دالیللی  کرده است. محورهای القا  براسا  نوا تبلیغات تعیین می
کله بلرای تنفیلذ محلور القلا  ذکلر می کله بله اسلتخدام ا است  آیلد.  یلن هلدف درمیگلردد و منطقلی 

کلیه واقعیت محم  نامیده می کله بله مناسلبت آنهلا و یلا بله بهانله  شود و سوژه القا ،  هایی اسلت 
 کنند. حرکت می ییآنها و یا به وسیله آنها تبلیغات القا

 ستیزی ارکان اغواء در مهدویت
 سوژه اغواء محمل اغواء محور اغواء 

تردطخ ف طنه و ش ه  فرارنه در ارص  
ط   بهخوطب  و ا ق   بض بی  انخ

داد     ور  غ ب    رافه ج ه  بن ه
 انخط   بهخوطب

ه   بهت ف  گهن 
یزی     ر  ن )رادیه  ت  

 و...(  ینم 

  ور   اص  ب  فح   بهد  ن  م
 ا عبه  ب ز  بهخوطب و...

جله بایست بله ایلن چنلد نکتله تو ستیزی نرم می ها برای مقابله با مهدویت است رسانه گفتنی
 ویژه داشته باشند:

 نرم رقیب؛  ستیزی ای مهدویت رصد رسانه_ 
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 ستیزی نرم رقیب؛ ای مهدویت نقد رسانه_ 
 :1390 ک: میرزامحمللدی،نلل بللاره در این)ای رقیللب؛  هللای رسللانه ای بلله فعالیت پاسللخ رسللانه _
 (.122، 1ا

ی برنامه_  کم   های رقیب؛ های مهدوی متناسب با حجم فعالیت توسعه 
کیفی و ارتقای محتوای برنامه کردن برنامه _ تخصصی  ها. ها و توسعه 

 

 
 

 ستیزی نرم رقیب الگوی مقابله با مهدویت

 رصد مستمر افکار عمومی در عرصه اندیشه مهدویت. 4
گرچللله از یللللک سلللو بللللرای شلللک  های رسللللانه برنامللله   1دهی افکلللار عمللللومی دهی و جهللللت ای ا

کلللله تعیللللین تلللل گیللللرد، امللللا از سللللویی نیللللز تحت صللللورت می  أثیر آن اسللللت. افکللللار عمللللومی اسللللت 
 کنلللد چللله موضلللوا و در چللله ملللوقعیتی قابللل  تبلیلللغ هسلللت یلللا نیسلللت؛ از راه مکلللانیزم عرضللله  می

کتلللاب، مطبوعلللات، رسلللانه کنتلللرل می و تقاضلللا، بلللازار  گفتلللاری را   کنلللد و  های نوشلللتاری و حتلللی 
 2دهد. جهت می
کله  اساسلی در زنلدگی انسلان از: املور مشلترک و انلد عبارتهای افکار عمومی  ریشه ها، املوری 

نللد و حاضللرند بللرای حفللظ آن اقللدام ا اندیشللند، بللرای آن اهمیللت قائ  ها، بلله آن می هملله انسللان
 افکار عمومی دارای سه ویژگی مهم هستند: 3کنند.
 آشکار هستند؛_ 

گاهانه و هشیارانه هستند؛_   آ
کافی برخوردار هستند_   (.270:1387 )کاویانی، از وسعت 

که افکار عمومی باید خود را با رسلانه هماهنلگ  کنلد، بلکله رسلانه اسلت  نباید چنین انگاشت 
کنلد. بله عللت  که باید این بافت را بشناسد و به اقتضای آن تصمیم بگیرد و طلرح بریلزد و عمل  

                                                        
یافته، محصول ارتباطات و  ای است سازمان پدیده ،تعاریف متعددی مطرح شده است؛ برای نمونه« افکار عمومی». برای 1

کنش بسیاری از اذهان، اندیشه پدیده»، یا «آثار متقاب  کنش و وا که از  های  شتها، و بردا ها، احسا  ای است اجتماعی 
 (.269:1387کاویانی، ک: ت )نفردی به وجود آمده اس

شناسلی، عللوم  شناسی، جامعه متخصصان اقتصاد، تاریخ، روان ۀای است و مورد مطالع رشته . موضوا افکار عمومی، میان2
گرفته است.  سیاسی و ارتباطات قرار 

 های اجتماعی دیگر. نوا، دفاا ملی، نیاز به امنیت، سرکوب دشمن و ارزش . مانند یاری به هم3

 ا  رصخ ر  ن  ا  پ  خ ر  ن  ا  نقخ ر  ن 
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که این موضوا دارد، مؤسسه  پردازند. ها، به سنجش افکار عمومی می اهمیتی 
 تواننلللللد بللللله خلللللوبی بللللله رصلللللد افکلللللار  قیم بلللللا ملللللتن جامعللللله میها بلللللا ارتبلللللاط مسلللللت رسلللللانه

کننلد.  بهردازند تا از این طریلق زمینله 1عمومی های بحلران را در افکلار عملومی جامعله شناسلایی 
کله در بحلث رصلد .تعام  مسلتمر بلا ملردم، نظرخلواهی آنلان، نظرسلنجی و .. از ملواردی هسلتند 

آنهللا بللر عملق و وسللعت ایللن   ریزی دربلار رنامللهرسللد و بایلد بللا ب افکلار عمللومی ضللروری بله نظللر می
 ارتباط با متن جامعه افزود.

های مهلدوی، بایلد  برای برقراری ارتباط نزدیک با مخاطبان و افزایش اعتماد آنان به برنامه
کنش نحوه فرایند تولید برنامه های آنان در برابر انتشار  های مهدوی براسا  نیاز مخاطبان و وا

کللرد. در واقللع  ز طریللق روشهللای مهللدوی ا پیام بللا عنلللوان  چلله آنهللای افکارسللنجی ملللدیریت 
ها،  ریزی ای از اقللللللدامات، برناملللللله مجموعلللللله گر بیللللللانمللللللدیریت مخاطبللللللان مطللللللرح اسللللللت، 

کنندگان  ها میان عوام  تولید پیام مهدوی )پیام فرست( و دریافت ها و هماهنگی گیری تصمیم
کلل 2)مخاطبللان( اسللت. ه عواملل  سللاختاری و محتللوایی در عللدم بلله هللرروی بایللد توجلله داشللت 

 کنند. های مهدوی نقش ایفا می بندی مخاطبان به برنامه پای
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نیستدر زمینه رصد افکار عمومی در عرصه آموزه مهدویت توجه به نکات زیر خالی از لطف 
شلناخت نیازهللای اطالعلاتی مخاطبللان در عرصله اندیشلله مهلدویت؛ )بللرای مثلال الزم اسللت  _
کله مخاطبللان ملا بله صللورت جمعلی یلا فللرد فلرد در چله مرحلللهبلد ای از مراحل  پلذیرش پیللام  انیم 

                                                        
کنلد، تعیلین اهلداف و تبیلین وضلعیت موجلود بلرای رسلیدن بله وضلعیت  در مدیریت افکار عمومی بیشلتر جللوه می چه نآ. 1

 .استمطلوب با توجه به افکار عمومی 
کلار بلین  ای ساختار خود را بر مبنای مخاطبان سازماندهی می های رسانه . در حال حاضر، بسیاری از سازمان2 کنند، تقسلیم 

کلاربرد اصل   ی برنامههای تولید گروه ساز بر حسب مخاطبان براسا  مبانی متعدد، نظیر سن و یا طبقه اجتماعی، مبلین 
کار بر مبنای مخاطب  (.152:1392، نعمتی انارکییا به عبارتی مدیریت مخاطب است ) تقسیم 

 ا      ت ر 

 بحتهای ا   

 اخ  ا تا د  از ابزار هنر

 اخ  تهج     به س 

رهن       پ  خ  االم جخطخؤه   

 بنخ  در ارا   بح    فقخا  رو 

  نخ ن هد  پ  
 به س 
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گاهی؟ جلب مندی؟ ارزیابی پیام مهدوی؟ آزمایش و تجربه؟  توجه و عالقه مهدوی قرار دارند، آ
 گیری؟( یا پذیرش و پی

 شناخت هویت شخصی مخاطبان؛ _
ت، مذهب و سطح تحصیالت( و شناختی)جن ، سن، ملی کشف رابطه متغیرهای جمعیت _

 نوا نگاه به آموزه مهدویت و موعودگرایی؛
 نقلللللد شللللللرای  موجلللللود در تبلیللللللغ اندیشلللللله مهلللللدویت، و تعیللللللین نیلللللاز مخاطبللللللان بللللللرای  _

 شرای  مطلوب؛
کالن و ضروری جامعه منتظر در مخاطبان؛ _ گرایش به امور   ایجاد 
گرایش به نگرش در مخاطبان؛ _  تبدی  
 فتار در مخاطبان.تبدی  نگرش به ر _

 در ارائه پیام مهدوی« اولویت داشتن»و « مفید بودن»توجه به دو اصل بنیادین 
یلک برنامله مهلدوی در رسللانه  ی هلا ویژگیاز جملله  2«دارای اولویلت بلودن»و  1«مفیلد بلودن»

کله نیلاز خاصلی را مرتفلع سلازد و  های رسانه است. مراد از مفید بودن برنامه ای بله ایلن معناسلت 
های تکللراری در عرصلله مطالعللات مهللدوی در  ارای فایللده و ارزش باشللد. پللرداختن بلله موضللواد

کلاربردی بلودن  ، بلکله نیسلترسانه تنها برای اسقاط تکلیف است. مفید بودن لزوملا  بله معنلای 
کللللاربردی اسللللت مللللراد از آن، اثربخشللللی برناملللله مهللللدوی  )قراملکللللی، در دو سللللطح بنیللللادی و 

 برنامه مهدوی رسانه عبارت است از: اهداف بنیادی (.85:1385
 کشف خألهای معرفتی موجود در تبیین معارف مهدوی؛الف( 

آوردن نگللرش نللوین یللا رهیافللت جدیللد و دسللتیابی بلله دیللدگاه تللازه در عرصلله   بلله دسللت (ب
 معارف مهدوی؛

 ها در حوزه مطالعات مهدوی. گسترش نظریه (ا
کلاربردی رسلانه، نلاظر بله ت هدف در برنامله هلای مهلدوی  و بینش هلا گرایشغییلر عمللی های 

 موجود در جامعه است.
کلله عللالوه بللر مفیللد بللودن،  منظللور از دارای اولویللت بللودن برناملله مهللدوی رسللانه ایللن اسللت 

های دارای اولویلت بلودن یلک برنامله مهلدوی عبلارت  تلرین شاخصله ضرورت داشته باشد. مهم
                                                        

1. fruitful. 

2. priority. 
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 است از:
 دوی مخاطب؛ترین نیاز مه گو بودن به مبرم پاسخ (الف
 رفع فوری خل  پژوهشی؛ (ب
 ترین تأثیر؛ داشتن عمیق (ا

 (.73 :ود( مسبوقیت آن به تحقیقات غنی )هم
و نیازهای باورمندان به آموزه مهدویت سلسله مراتبی دارند، بله  ها پرسشچون ژرف بنگریم 

که تا پایین دوم بلروز  رتبله های پرسلشو نیازهای مهدوی برآورده نشوند  ها پرسشترین  طوری 
کمبللود و  مهم کلله اینکننللد. عللدم توجلله بلله سلسللله مراتللب نیازهللا و غفلللت از  نمی تللرین نیازهللا و 

ه نماهاست و مسئله از مسئلهای مهدی باوران چیست، خود یکی از مصادیق عدم تمییز  کاستی
 1نگری منافات دارد. با واقع

دارای « شلللرای  ظهلللور» و« های ظهلللور نشلللانه»در آملللوزه مهلللدویت دو موضلللوا بلللرای نمونللله 
کنونی ما و در رویکردی عوامانله بله موضلوا نشلانه بازتاب های  های متفاوتی هستند. در جامعه 

 2شود. ظهور اهتمام فراوانی می
 های ظهلللور و مطابقلللت آنهلللا بللللا  نشلللانه ییکللله مهلللم اسللللت شناسلللا چللله آندر ایلللن موضلللوا 

کنلللونی اسلللت.  گلللرایش بللله ایللللن مو چلللله آناوضلللاا  گردیللللده   ضلللوا دوچنلللدان شللللود کللله سلللبب 
اسلللتفاده  های ظهلللور اسلللت. رواا انتظلللار منفلللی و سو  های بصلللری و جلللذابیت نشلللانه شلللاخ 
های ظهور از پیامدهای اهتمام فراوان به موضوا  براسا  نشانهسازی  مدل وغین ورمدعیان د

 های ظهور است. نشانه
شللود. در ایللن  ی میبلله موضللوا شللرای  ظهللور اهتمللام فراوانلل ،در مقابلل  و در رویکللرد عالمانلله

رسلد  شلود. بله هلرروی بله نظلر می رویکرد مخاطب به تفکر عمیق و انتظار سازنده فرا خوانلده می
 طرح مباحثی نظیر عالئم ظهور اولویتی برای طرح در رسانه نداشته باشد.

                                                        
که رسانههای معرفتی و معضالت نظری و عملی فراوانی در عرصه مط . رخنه1 پردازند.  ها به آن نمی العات مهدوی وجود دارد 

های رسانه  های معرفتی، برنامه توجهی به اولویت های مختلف و نیز بی های اجتماعی در عرصه به ضرورتنکردن توجه 
ایللن کله  سلازد. در مقلام سلاخت یلک برناملله مهلدوی از خلود بهرسلیم: بله فلر  آن مهلدویت از اثربخشلی دور می  را در حلوز

 برنامه به خوبی پایان یابد، به چه هدفی دست خواهیم یافت؟
که اهتمام فراوان به موضوا نشانه2 که عواملی نظیر انگیزه زیاد در جع  و  . نکته شایان توجه این  های ظهور در حالی است 

تحریلف روایلات  تصلحیف و هلای برپلایی قیاملت در روایلات، هلای ظهلور بلا نشلانه های ظهلور، خلل  عالمت تحریف نشانه
گزارش پیشنیان، بحث از این موضوا را بحثی غیرضروری جلوه می نشانه کتفا به  دهد. از سویی دیگر به  های ظهور و نیز ا

کله املروزه بله عنلوان  ؛ایلم رسد در این موضلوا بلا تطلور عالئلم ظهلور مواجله بلوده نظر می بلدین معنلا بسلیاری از چیزهلایی 
از عالئلم ظهلور  شدند. یا به توضیحی دیگلر، برخلی ر آن روزگار به این عنوان شناخته نمیهای ظهور شهرت دارند، د نشانه

که نخاستگاه روایی ندار گویای این است   باید جایگاه مباحث نشانه های ظهور بازنمایی شود.د. این همه 
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ویکرد افراطی به عالئم ظهور و موضوع شرایط ظهور  متمایزات دو ر
 شرایط ظهور ظهور  رویکرد افراطی به عالئم متغیر 

 ا  م ن   اهاب ن   آورد روی
ط      ب ز  بهخوطب گرفت  انخط   بهخوطب      و ف وب ط  عوامل ط رد رع  و پ   رو

 منبع ارائه پیام
دارا  اددعف  ددنخ  و وجددهد بر دده رواطدد م 

ه    بحتدهای  و در بر دده بددهارد جعدد  ن دد ن 
 ظه ر

 بالتنخ و بالتخل 

نتظددددددددد ر بناددددددددده و  مدددددددددهد  و  الدددددددددته  ا پیامدها
 ا تا د  بخای   دروغی    ه 

 تر  ب ز  بهخوطب  فها امی 

گی پیام  دارا  او  طب و ا ورم  شن  ه فقخا  ج طو    خو  او  طب و ویژ
   دد زور ره   تحدد ل و تحددر   ددخو  تهجدد   دد امر ظهور

 اجتم اه
 دد زور ره   تحددر  و تحدد ل تهجد   دد  
 اجتم اه

 رب رو    ج ه تهج     حر تق طب احال   م  هدف

هاای مهادوی و پرهیاز از نماادگرای   کوشش در جهت نمادسازی منطبق بر باورهاا و ارزش
 افراطی

دادن، ارائله دادن، آشلکار  نماد در لغلت بله معنلای نملود )نملودن( اسلت. نملودن یعنلی نشلان
کردن، است کردن، به نظر رساندن، نمایش فی   (.20119:1346 )دهخدا، دادن، معر 

که در پ  خلود چیلز دیگلری را نشلان دهلد؛  بنابراین، کله جلای »نماد آن چیزی است  چیلزی 
 (144:1387)بیاری،  «کند. گیرد و بر آن داللت می چیز دیگری را می

کلللله رسللللانه  های تصللللویری از طریللللق آن بللللر تبلیغللللات دینللللی  نمادسللللازی مکللللانیزمی اسللللت 
گللر نمادهللا را منبللع وحللدت و هویللت فرهنگللی و  تللأثیر می  عللاملی بللرای معنللا بخشللیدن گذارنللد. ا

کهلن دینلی منحصلر نخواهلد  کنلیم، مفهلوم نملاد لزوملا  بله نملاد نمادهلای   بله زنلدگی دینلی تلقلی 
کلله تلویزیللون از   شللد و بلله نمادهللای جدیللد نیللز قابلل  تعمللیم خواهللد بللود. بللر ایللن اسللا ، زمللانی 

گللروه .. نمادهللایی می.هللا و  هللای مللذهبی یللا چهره برخللی از مکان کلله نقللش   مرجللع را بللر  سللازد 
که بسیاری از مردم و  عهده می جوانان محلو در نملاد شلوند و صلاحب  ویژه بهگیرند، به این معنا 

کارآمدی برنامه های تبلیغی دین در هویت بخشی به افراد جامعله  نماد را از یاد برند، قهرا  میزان 
 یابد. کاهش می

که عبارتآ در مواجهه با این مشک  نیز دو راهکار اصلی به ذهن می  اند از: ید 
هللای دینللی از طریللق معرفللی مجلللدد  نمادسللازی منطبللق بللر باورهللا و ارزش بللرایکوشللش . 1

 نمادهای واقعی و تحقق یافته دین.

 ها. هایی در جهت حذف رویکرد نمادسازی ناموجه در رسانه اتخاذ سیاست. 2
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گونله باشلد. های رسللانه دراندیشله مهللدویت نملادگرایی افراطللی می از جملله آسلیب کلله  بلله  ای 
کلله در پلل  آن وجللود دارد، غلبلله می ۀنمللاد بللودن بللر جنبلل ۀجنبلل کنللد. بلله  حقیقللت آن و واقعیتللی 

های نیمه شعبان و مسجد مقد  جمکران از جمله نمادهای مهدوی است،  عنوان مثال جشن
گر فق  به جنب ول نماد بودن آن پرداخته شود آسیب زا خواهد بلود. بله عبلارتی دال بلر ملدل ۀاما ا

کله معنلا و حقیقلت  اولویت پیدا می کند. به بیان دیگر، توجه افراطی یا محض به نملاد آن اسلت 
کم گردد و بازار ظاهر رونق بیشتری بگیرد پنهان یا   (.150 :و)هم رنگ 

کشلیدن فلراوان  از جملله ملوارد نملادگرایی افراطلی در املر مهلدویت عبلارت اسلت از بله تصلویر 
رشللد فکللری و معنللوی و  سللاز زمینهتوانللد  ایلن مکللان می کلله اینمسلجد جمکللران بللدون توجلله بلله 

گلر یلک  گویی فق  اصل  حضلور در ایلن مکلان مهلم اسلت و بل . از سلویی دیگلر ا رفتاری باشد، 
بللاوری اسلت چللرا فقل  بلله زمللان خاصلی اختصللاص پیللدا  مسلجد نمللاد معنویلت و بنللدگی و امامت

خلود دلیل  دیگلری اسلت بلر اسلتفاده  کرده است. فروش عریضه و ترغیب زائران به چلاه عریضله،
های نیمله شلعبان نیلز بله املوری  نکردن مناسب و پربرکت از نمادهلای مهلدوی اسلت. در جشلن

که هیچ سنخیتی با صاحب نماد ندارد. توجه فلراوان و افراطلی بله ایلن نمادهلا  پرداخته می شود 
کلله معتقللدان بلله آن حضللرت بعللد از توجلله بلله ایللن نمادهللا در  خللود احسللا  سللبب شللده اسللت 

کنللد  وظیفله ای نکنللد و همللین را بللرای خلود غنیمللت بشللمارد و بلله هملان راضللی باشللد و احسللا  
 ۀخللود را بللا آمللدن بلله مسللجد و یللا شللرکت در مراسللم جشللن انجللام داده اسللت. و بلله وظیفلل ۀوظیفلل

 توجه باشد. بی اصلی خود در قبال امام زمان

 گیری نتیجه
 م:یکن نتایق به دست آمده از بحث اشاره میترین  گذشت به مهم چه آنبا اندیشه در 

گمانلللله بنللللدی مطالللللب پیشللللین می در جملللع. 1 کلللله موضوا تللللوان چنلللین  کللللرد  شناسللللی،  زنی 
ای در تبیین و بیان آموزه مهدویت از جملله نیازهلای  یابی و پیروی از روش صحیح رسانه مسئله

کالن به این اندیشه در رسانه   .استرویکرد 

کللارکرد رسللانه دینلل ها مهم در رسللانه مهندسللی فرهنللگ مهللدوی. 2 گفتمللان  ۀی در عرصللتللرین 
کللارکرد چنللین رویکللردی قللدرت آینللده مهللدوی اسللت. مهللم   پردازی در حللوز نگری و آینللده تللرین 

 .انجامد میها برای دستیابی به اهداف بهتر  معارف مهدوی و در نهایت نیز به تغییر روش

که مهم. 3 کار مقابله با تهدید نرم بر علیله آملوزه مهلدویت ترین راه پیش از این یادآور شدیم 
سلتیزی نلرم  ای مهدویت ضلمن رصلد رسلانه بایلدها  . رسلانهاسلتاستفاده از قدرت نرم این آموزه 

هلللای ایلللن آملللوزه درصلللدد  هلللا و قابلیت مبتنلللی بلللر ظرفیت بایلللددشلللمن در ایلللن عرصللله و نقلللد آن 



 

 

 63 
 
 

لفه
م مؤ
رسی
بازت

 
دینه
 نها
ای
ه

 
زی
سا

 
سانه
در ر
ت 
دوی
ه مه
آموز
ی به 
کیف
کرد 
روی

 
 

             

کتفللا  بلله رصللد و نقللد غیللر رسللانه ای باشللد. متأسللفانه در ایللن عرصلله صللرفا   دهی رسللانه پاسللخ ای ا
 گیرد. ای صورت نمی ای متناسب با حمله رسانه شود و پاسخ رسانه می

 ۀای در عرصلل هللای رسللانه شناسللانه بلله فعالیت ایللن پژوهلله نشللان داد تعمیللق نگللاه آسیب. 4
ای مواجهلله بللا شللبهات مهللدوی، توجلله بلله دو اصلل  بنیللادین  مهللدویت، مللدیریت صللحیح رسللانه

کوشش در جهت  مفید بودن و اولویت داشتن در ارائه پیام مهدوی، رصد مستمر افکار عمومی و 
هلای مهلدوی از جملله مللوارد مهلم در ارتقلای طلرح مباحللث  نمادسلازی منطبلق بلا باورهللا و ارزش

 مهدویت در رسانه است.
آملللوزه مهلللدویت،  ۀضلللرورت شلللناخت نیازهلللای واقعلللی در عرصللل کللله اینواپسلللین نکتللله . 5

 دهد: ای قرار می مهدویت مقاب  مدیران رسانه ای به آموزه را در رویکرد رسانه های زیر پرسش
ها بله اندیشله مهلدویت بایلد چگونله  های مهدوی چیست؟ و رویکرد رسانه توقع ما از برنامه _

 باشد؟
چللله  2های ملللا، بلللا وضلللعیت مطللللوب جایگلللاه آملللوزه مهلللدویت در رسلللانه 1وضلللعیت موجلللود _

 ای دارد؟ فاصله
کللدام عامل  و یللا  ۀوضلعیت فعلللی و یلا فاصلله بللین دو وضلعیت یادشللده را بله وسلیل پیلدایش _

کرد؟ عوام  می  توان تبیین 
کارشناسان رسانه در پیدایش وضعیت فعلی چه نقشلی   محققان حوز _ مطالعات دینی و نیز 

کاستن این فاصله چیست؟  دارند و مسئولیت آنها در 

                                                        
1. Present state . 
2. ideal state 
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 منابع
، فژوه  و سنج نامه  ، فص «میزگرد مبانی رسانه دینی»، ش(1382الدین )پاییز  آشنا، حسام _

 ، تهران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.35ش

، قلم، پژوهشلگاه عللوم و فرهنلگ جستاری اظوری در بواب تمودنش(، 1386اهلل ) بابایی، حبیب _
 اسالمی.

کبللر )پللاییز  بیللاری، علی _ مشوور  ناملله  ، فصلل «گرایی های مهللدویت بررسللی آسللیب»ش(، 1387ا
 ، قم، مؤسسه آینده روشن.7، شموعود

، ترجملله: صللادق طباطبللایی، تکنوفووولی، تسوو یم  رهنووک بووه تکنولووو یش(، 1381پسللتمن، نیلل  ) _
 تهران، سروش.

 ، قم، فرهنگستان علوم اسالمی.مباای و الگوی مهندسی  رهنگیش(، 1389پیروزمند، علیرضا ) _
 ، تهران، ابرار معاصر. ریت استراتژیک عم یات رواای وش(، 1388جمعی از نویسندگان ) _
ای مقابللله بللا جنللگ  های رسللانه درآمللدی بللر سیاسللت»ش(، 1388خاشللعی، وحیللد )تابسللتان  _

 ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.78، شرسااهنامه  ، فص «نرم
، قم، پژوهشگاه فرهنگ و فژوهی معاصر شناسی دین آسیتش(، 1388خسروپناه، عبدالحسین ) _

 اسالمی. اندیشه
کبر ) دهخدا، علی _  ، تهران، چاپخانه انتشارات دانشگاه تهران.اامه لبت ش(،1346ا
تدوین الگلوی جلامع ملدیریت بحلران بلا رویکلرد نظلم »ش(، 1388دل اربطانی، طاهر ) روشن _

 ، تهران، دانشگاه علوم انتظامی.10، شداا  ااتظامینامه  ، فص «امینت
ای  ملللدیریت رسلللانه»ش(، 1390ربطلللانی )تابسلللتان دل ا صللللواتیان، سلللیاوش و طلللاهر روشلللن _

، تهران، سازمان صدا و 66، شهای ارتبا ی فژوه نامه  ، فص «گیرانه بحران؛ رویکردی پیش
 سیمای جمهوری اسالمی ایران.

مشوور  نامه  ، فصلل «سللازی ظهللور آمللوزه انتظللار و زمینه»ش(، 1388صللمدی، قنبرعلللی )پللاییز  _
 شن.، قم، مؤسسه آینده رو11، شموعود

نامه  ، فصل «دین و فناوری تلویزیون از دید نیل  پسلتمن»ش(، 1382الدین ) عباسی، شهاب _
، تهلللران، سلللازمان صلللدا و سلللیمای جمهلللوری 35، شهوووای ارتبوووا ی )فوووژوه  و سووونج ( فژوه 

 اسالمی ایران.
، تهلران، دانشلگاه سوایی ظهوور رسااه و  مینهش(، 1390نژاد، حسین؛ مهدی رضاییان ) عصاریان _
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، قللم، پژوهشللگاه فرهنللگ و شناسووی ااقوو ب اسوو می آسیتش(، 1388عیوضللی، محمللدرحیم ) _
 اندیشه اسالمی.

، مشللهد، دانشلگاه علللوم اسللالمی شناسوی مطالعووات دینوی روشش(، 1385قراملکلی، احللدفرامرز ) _
 رضوی.

کید بر تب یغ دین( روانش(، 1387کاویانی، محمد ) _ هشلگاه حلوزه ، قلم، پژوشناسی و تب یبات )با تث
 و دانشگاه.

نامه  ، فصل «ها امنیت نرم و چهلر  ژانوسلی رسلانه»ش(، 1388پیشانیان، مهسا )تابستان  ماه _
 ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.78، شرسااه

ای مهللللدویت در بسللللتر جغرافیللللای  راهبردهللللای رسللللانه»ش(، 1390میرزامحمللللدی، محمللللد ) _
(، قللم، 1)ا الم  ووی دکیوورین مهوودویت ن همووای  ب نمجموعووه مقوواالت هفتمووی ،«فرهنگللی _ سیاسللی

 مؤسسه آینده روشن.
کارشناسلللی اخبلللار سلللیما بللله منظلللور ارائللله »ش(، 1392نعمتلللی انلللارکی، داوود )بهلللار  _ تحلیللل  

، تهران، سازمان 73، شهای ارتبا ی )فژوه  و سنج ( فژوه نامه  ، فص «راهبردهای رقابتی
 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

 




