
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  7/9/1389 :تاريخ دريافت

  1389 زمستان، 16، شماره سال چهارم   15/11/1389 :تاريخ پذيرش

   مهدويتاي هراهبردهاي رسان
  سياسي ـ افياي فرهنگيدر بستر جغر

  *سيدرضي موسوي گيالني

  **علي ميرزامحمدي

  چكيده

جهاد و منجي بهره    ،  عدالت،  انتظار،  دكترين مهدويت از كدهاي ديني مانند خدا      

ي اطالعاتي بـا اسـتفاده از ابزارهـاي ارتبـاطي و     دار  سرمايهگيرد تا در عصر       مي

از اي    هبرساخت رسـان  . ايدي اصيل الهي پاسداري نم    ها  ي جديد از آموزه   ها  رسانه

مهدويت در صورتي بهينه خواهد بود كه محـصول ديالكتيـك هـر سـه شـيوه                 

از طرف ديگر اين برساخت بايد      . باشد) اي  رسانه  اي و شبه    هرسان،  رودررو(تعامل  

توجـه بـه    . در چرخه انتقال و بازخورد با مخاطبان عام نيز تقويت و اصالح شود            

رجمه و تنزل معاني و بحران غلبه پارادايم عاليـم    بحران ت ،  سه بحران بازنمايي  

ظهور بر پارادايم علـل ظهـور و نيـز بـازبيني تعـامالت و بازخوردهـا در بـستر                    

بر اساس نقشه فرهنگـي     اي    هراهبردهاي رسان . جغرافيايي بايد مورد توجه باشد    

. برفـي و راهبـرد تركيبـي اسـت         راهبـرد گلولـه   ،  مهدويت شامل راهبرد مـوجي    

 در اشـاعه جغرافيـايي مهـدويت گـامي          هي كشورهاي شيع  ها  پتانسيلشناسايي  

شـدن ضـرورت    اي    همهدويت براي رسان  . استاي    هاساسي در راهبردهاي رسان   

گزينـي   مخاطـب اي،    هابزارهـا و نهادهـاي رسـان      ،  دارد كه عناصرجغرافياي زبان   

يزي سـت  براي مقابله با مهدويت   . را فراهم نمايد  اي    همحصوالت رسان اي و     هرسان

 .پاسخ و بازتاب را طي نمود، نقد، رصداي  ه مرحله چرخچهاربايد اي  هرسان

   كليديگانواژ

  . اي هبرساخت رساناي،  هتعامل رسانها،  راهبرد، رسانه، جغرافياي مهدويت

                                                            
  .استاديار و عضو هيئت علمي گروه فلسفه هنر دانشگاه اديان *

  (ali.mirzamohammadi@yahoo.com). شناسي دانشگاه پيام نور تهران دانشجوي دكتري جامعه **



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
16

ن 
ستا

زم
 ،

13
89

 

 

  مقدمه

ين عناصر زندگي اجتمـاعي     تر  اطالعات همواره و در همه اعصار و جوامع بشري يكي از حياتي           
بلكه در مورد جوامع    ،   و اجتماعات  ها   درون تمامي فرهنگ   تنها  نه جريان اطالعات    وجود. بوده است 

در عصر  ) 30: 1380،محسني(. ناپذير است  امري اجتناب ،  مندي از اطالعات جهاني    معاصر نيز بهره  
در پرتو تسلط بر تكنولوژي نوين ارتباطـات        ،  برتري در عرصه اعمال سلطه بر جهان      ،  يرسان  اطالع
  ) 59: 1383، وبستر(. ودش  ميتعيين

   )Paul Virilio(پـائول ويريليـو   .  بـسيار چـشمگير بـوده اسـت    ها  رشد رسانه،ي اخيرها در دهه
كنـد كـه چگونـه زمـان بـر مكـان و                مطرح مـي   )LostDimension( بعد فراموش شده  در كتاب   

. سـت غيرماده بر ماده غالب شده و مرزهاي فيزيكي به واسطه ارتباطـات سـريع شكـسته شـده ا                  
)Ritzer, 2008: 631 (بـا چهـار انتخـاب بـراي بيننـده در      اي  هي اخيـر از رسـان  ها تلويزيون در ده

 بـراي   ها  استفاده از ماهواره  . با بيش از پنجاه انتخاب تغيير كرده است       اي    هبه رسان ،  بسياري از نقاط  
 ايجاد كـرده     در سطح وسيع   ها  ي تلويزيوني تحول عظيمي در توليد و پخش برنامه        ها  پخش برنامه 

مـرزي   ي بـرون  ها  باعث شده كه حجم وسيعي از برنامه      اي    هعدم امكان كنترل امواج ماهوار    . است
تحوالت . به فضاي فكري جامعه وارد شده و بر ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي تاثير گذارد               

بـان   يـك نظـام ارتبـاطي جديـد مبتنـي بـر ز             گيـري   شكلعظيم در فنون اطالعاتي و ارتباطي و        
گونـه انزواگزينـي و      بنياد مادي جامعه را چنان دگرگون كرده اسـت كـه هـيچ            ،  همگاني ديجيتالي 

ين جوامع نيز از بستن مرزهـاي خـود بـه    تر ين و سنتيتر تابد و حتي دورافتاده نمي را بر گيري  كناره
 و  بر ايـن اسـاس مطالعـه      ) 1381محمدي،    گل. (ي جهاني ناتوان هستند   ها   و شبكه  ها  روي جريان 

هال مدعي است   .  در زندگي اجتماعي و فردي هميشه مورد توجه بوده است          ها  كنترل نقش رسانه  
ابتدا رسانه را بر اساس معاني مـورد نظـر توليدكننـده            . ي سه وجهي است   فرآيندكه مطالعه رسانه    

 بلكـه بـه  ،  و باورهاي مجزا و منفـصل نيـستند  ها اين معاني قابل تقليل به ارزش     . كنيم  بررسي مي 
، اقليـت / يي همچـون اكثريـت    هـا    دوگانـه انگـاري    معموالً. اند  هشكل كدهاي فرهنگي تنظيم شد    

بدان ؛  دهند  ساخت مي اي    هبيمار به متون رسان   / سالم،  نابالغ /بالغ،  فاسد/ اخالقي،  نابهنجار/ بهنجار
، عريـف ي تهـا  رسـانه شـيوه  . دهـد   انجام ميها  كاري بيش از انتقال باورها و ارزش ،معنا كه رسانه  

ه عـ اين نكته مـا را بـه دومـين جنبـه مطال           . كند   را منتقل مي   ها  بندي و قضاوت افراد و گروه      دسته
مليـت و سـاير     ،  جنـسيت ،   را بـر اسـاس نـژاد       هـا    و گروه  ها  رسانه انسان . رساند  فرهنگي رسانه مي  

در ي دوگانـه فـوق     هـا   بنـدي  كند و سپس هر گروه را بـا تقـسيم           بندي مي  ي هويتي دسته  ها  مقوله
رسـانه بـه    . دهنـد    كاري بيش از اثرگذاري بر نگرش افراد انجام مـي          ها  رسانه. دهد  ارتباط قرار مي  

كنـد و در نتيجـه تعيـين          مرزهاي اخالقي را تعريف مـي     ،  نظم نابرابر اجتماعي مشروعيت بخشيده    
گان كنند  ، مصرف سومين موضوع . بهنجار و خوب است   ،  سالمپذيرش،  كند كه چه اعمالي قابل        مي
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 بر مطالعـه    تأكيدل با   ها  . صدايي نيستند  ثابت يا تك  اي    همعناي متون رسان  . هستنداي    همتون رسان 
كند كه افـراد عـادي بـه شـكل منفعالنـه تحـت                اين نكته را روشن مي    ها،    گان رسانه كنند  مصرف

كه با  اي   هكنند و گاه حتي به گون       را فعاالنه تفسير مي   اي    ه متون رسان  ، بلكه  نيستند ها  كنترل رسانه 
 كلي هـم    طور  بهي همگاني و فرهنگ     ها  رسانه.  مغايرت دارد  ها  آنمعناي مورد نظر توليدكنندگان     
  )183ـ182: 1388 ،سيدمن. (ندمحل سلطه و هم محل مقاومت

  مسئلهطرح 

  فرهنـــگ و اقتـــصاد جديـــد را در بارقـــه انقـــالب تكنولـــوژي ، كاســـتلز ظهـــور جامعـــه
 چـه   آناين انقالب به ظهور     . كند   مي وجو  جست شروع شده    1980 در دهه    امريكااطالعاتي كه در    

و جوامــع اطالعــاتي  ) informational capitalism(داري اطالعــاتي  آن را ســرمايهكاســتلز 
)informational societies (ي دار سـرمايه او معتقـد اسـت در مبـارزه بـا     . شـود  جر مينامد من مي

ي اجتماعي است كه بر اسـاس هويـت         ها  ه جنبش  اميد اصلي ب   ،اطالعاتي و مشكالت ناشي از آن     
. ي نيـست  دار  سـرمايه به معنـاي انتهـاي      اي    هكاستلز معتقد است جامعه شبك    . اند  هبنيان نهاده شد  

ي دار  سـرمايه  در   هـا   آن و كاربرد    گرايي فرهنگ مجازيت واقعي، اطالعات    ،ها  توسعه شبكه ،  كاستلز
يي در جهـت حمايـت و   هـا  افراد و مجموعـه . ردگي  نميبدون چالش در نظراي    مسئلهاطالعاتي را   

كـدهاي  ،  خـانواده و ارتباطـات    ،  مليـت ،  خدا،  بنابراين. خيزند  دفاع از هويت خويش به مبارزه برمي      
  . پيـشرفت خواهـد نمـود    ي معاصـر هـا  يـك از جنـبش   كننـد كـدام   دروني هستند كه مشخص مي

)Ritzer, 2008: 568-571 (  
 هـاي  فيلم اكنون. اند  هباز كرد اي    هالزمان حساب جداگان  ي جديد معاصر در مبحث آخر     ها  جنبش
 سال براي. است شده طراحي آخرالزمان درباره بسياري هاي وبالگ و ها سايت،  مستند و سينمايي

 مختلـف  هـاي  سـبك  در هـا   آن. شد خواهد اكران آخرالزماني مقوالت با سينمايي فيلم 45،  2011
 و  ساخته گويي مستقيم بدون را... و »ماتريكس«،  »اللاستق روز«،  »ها ميمون سياره «چون آثاري

 موعـود  چـون  اعتقـاداتي  بيان به دقيقه 3 تنها،  اي  دقيقه 120 فيلم يك در ظريف بسيار شكلي به
در ايـن راسـتا      )news.comresalat 9/12/1389-(. انـد   هپرداختـ  صهيونيـست  و امريكا دادن جلوه

گيـرد تـا در       جهاد و منجي بهـره مـي      ،  عدالت،  انتظار،  ترين مهدويت از كدهاي ديني مانند خدا      دك
 مطـابق كاسـتلز     ،همه با اين . ي اصيل الهي پاسداري نمايد    ها  ي اطالعاتي از آموزه   دار  سرمايهعصر  

) Ritzer, 2008: 570 ( شـكل بگيرنـد  ها  بر پايه اطالعات و شبكهبايد براي موفقيت ها كه جنبش
ي جديـد   هـا   تواند از ابزارهاي ارتباطي نوين و رسانه         بايد و مي   شدن  جهانيدكترين مهدويت براي    

  : اساسي را مطرح نمودسؤالتوان چندين  در اين قالب مي. بهره گيرد
 توان طراحي نمود؟ ميچه مدلي را  ، و دكترين مهدويتها براي ارتباط بين رسانهـ 
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ي ارتباطي نوين و قديم بر اساس       ها  ين مهدويت از رسانه   ي دكتر گير  بهرهراهبردهاي اساسي   ـ  
 اين مدل چيست؟

ي معاند با مهدويت مقابله     ها  ي احتمالي رسانه  ها  توان با آسيب    مي  چگونه ،بر اساس اين مدل   ـ  
 نمود؟

 .دگوي پاسخ  كليديسؤال به اين سه كوشد نوشتار، مياين 

  تعريف مفاهيم پايه و اساسي

 عبارت از آن وسيله ارتباطي است كه )mass media(ي همگاني ها نهرسا :هاي همگاني رسانه
 را در   هـا   ي سيبرنتيك رسـانه   ها  در نظريه  )21: 1373،  كازنو(. قرار دارد مورد توجه جماعت كثيري     
افـت شـده    يوسـيله ارتبـاطي و نتـايج پيـام در         ،  گيرنده،  محتواي پيام ،  پنج قسمت رسانه فرستنده   

  )12، همان. (كنند مطالعه مي
ي ارتبـاطي ايجـاد   هـا  بين سه نوع تعامل كه به واسـطه رسـانه   ـ   رسانهپرداز نظريهـ تامپسون  

 ،تامپـسون . (اي  رسـانه   شـبه تعامـل   و  اي    هتعامل رسـان   ،تعامل رودررو : شود شود تمايز قايل مي     مي
1380(  

ديـدگاه تجـويزي و ديـدگاه       : انـد   مكاتب مديريت راهبردي دو دسته كلـي       :مديريت راهبردي 
از اسـت    مديريت راهبردي عبـارت      ،بر اساس ديدگاه تجويزي   ) 65: 1382 احمدي،  علي(. وصيفيت

تـر و     سازد آينده را دقيق     طراحي و تنظيم و ارزيابي كليه اقدامات و عملياتي كه سازمان را قادر مي             
اشـتن  موقع است، نـه د  اما بر اساس ديدگاه توصيفي تأكيد بر تفكر و اقدام به. تر ترسيم كند    روشن

گيري متكـي بـر      بر اين اساس مديريت راهبردي يك فرآيند تصميم       . برنامة آماده و حجيم راهبرد    
 ديدگاه تركيبـي بـا در نظـر گـرفتن معايـب و            ) 103: 1382احمدي،    علي. (آزمايش و تجربه است   

  )109: وهم. (آيد تر ديدگاه توصيفي به وجود مي هاي اجرايي بيش هاي ديدگاه تجويزي و قابليت نارسايي

  ها ي مهدوي و جايگاه رسانهها برساخت

توان از آن بهره گرفـت رويكـرد          مهدويت مي اي    هيكي از رويكردهايي كه در راهبردهاي رسان      
 از مهـدويت اصـيل و   چه آن ،بر اين اساس. است )constructionist perspective (گرايي برساخت

 مـسيري   ، بلكـه  ند مسيري مستقيم نيـست    گير  واقعي اقتباس شده و مخاطبان عام از آن بهره مي         
 مخاطبـان عـام بـه نـدرت ايـن           ،به عبارت ديگـر   . شود  چنداليه و حتي انعكاسي نيز محسوب مي      

 اين  ها  آن ، بلكه ي اصيل آن دريافت كنند    ها  ي مهدويت را از سرچشمه    ها  توانايي را دارند كه آموزه    
بـر ايـن   . كننـد  دريافت مياي  هرساني ها  برساختتر بيشي تفسيري و    ها  ي را از برساخت   ها  آموزه

را اي    هي رسـان  هـا   ي مهدوي ترسيم نمود و جايگاه برساخت      ها  توان مدلي را از برساخت      اساس مي 
  .  مشخص نمودها در ميان ساير برساخت
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ي درجه بـاالتر از درجـات       ها  برساخت. ي مهدوي درجاتي دارند   ها   برساخت ،بر اساس اين مدل   
  در درجات باالتر منعكس    تر   هرگونه اشتباه در برساخت درجه پايين      رو  ايناز  . شوند  مي  اخذ تر  پايين

اي   ه مسئوليت انعكاس شبهات در آمـوز      تر بايد   درجات پايين   نهادهاي متناظر با   بنابراين،. شوند مي
، ي روايتي منتـسب بـه مهـدويت شـامل احاديـث           ها  برساخت. گو باشند  مهدوي را بپذيرند و پاسخ    

ي تفـسيري   هـا   برسـاخت .  هستند ي مهدوي ها  منبع و سرچشمه اصلي برساخت    ها،    ادعيه و روايت  
  و ادعيـه مهـدوي     هـا   شوند كه به تفاسير احاديـث و روايـت          مي يي اطالق ها  مهدويت به برساخت  

بر اساس دو برساخت ديگـر بـا تركيـب هنرهـاي تجـسمي و               اي    هي رسان ها  برساخت. پردازند مي
، فـيلم ،  نمـايش ،  ي مختلـف كتـاب    هـا    در قالب  ...)نامه مايشن،  داستان،  مانند شعر (ي ادبي   ها  گونه

 ويـژه   بـه ي ديگـر    هـا   مخاطبان عام بر اسـاس برسـاخت      . شود ارائه مي ... برنامه تلويزيوني ،  عكس
ي بـه   وگـو   گفـت ايـن فـضاي     . آورند  مي  را به وجود   وگو  گفتفضاي ديالوگ و    اي،    هبرساخت رسان 

  . گردد  ميزء ذخاير فرهنگي جامعهتدريج به بخشي از فرهنگ عامه تبديل شده و ج
ي هـا   ي مختلف در برساخت   ها   كه به شيوه   اند  هاز نظر تاريخي نيز دشمنان مهدويت تالش كرد       

دهـد    ستيزي نشان مي   هراسي و مهدويت   تبارشناسي سياست مهدويت  . مهدوي انحراف ايجاد كنند   
 اًو اخيـر اي  هتعامـل رسـان  چـه  ،  چه تعامـل رودررو ها كه دشمنان مهدويت در طول تاريخ از رسانه   

 در دوران خلفاي عباسي در جهان اسـالم و پـس از             مسئلهاين  . اند  هبهره گرفت اي    ه رسان تعامل  شبه
ي در قالب تعامل    ستيز  مهدويتسابقه  . مختلفي داشته است  اي    هآن در جهان غرب نمودهاي رسان     

 ،كـردن چهـره امـام     عباسيان براي مخدوش    . گردد مي بر 4رودررو به دوره حيات حضرت مهدي     
و و در مجالس با طرح مناظرات علمي اين مهـم را بـه سـرمنزل                ركردند در جلسات رودر     سعي مي 

  .برسانند
 اشاعه جبرگرايي بود كه نتيجه فكري آن در مهـدويت انتظـار منفـي               آنان،ي  ها  ديگر تالش از  
خت فرهنگـي   را در ميـدان برسـا     اي    هجايگـاه ويـژ   اي    هي رسـان  ها  در عصر كنوني برساخت   . است

 ـ  ي تفـسيري مراكـز علمـي   ها پلي بين برساختاي  هبه واقع برساخت رسان. كند مهدويت ايفا مي
ي ايـن  هـا   اگـر سـازه   . شود  ي مخاطبان عام محسوب مي    ها   و برساخت  )دانشگاه و حوزه  (پژوهشي  

اي   هفرهنـگ مهـدويت بـه ملغمـ       ،  ي ايـن حلقـه واسـط پوسـيده باشـد          ها  مد و ريسمان  آناكار،  پل
ون و به انحراف كشيده تبديل خواهد شد و مدعيان دروغين و دشمنان راه را هموار ديده و                  ناهمگ

ي پيـشين   هـا    را در انحرافات دوره    ها  نبايد نقش رسانه  . مسير مهدويت را به انحراف خواهند كشيد      
 بود با ضعف حكومـت      ها  اين حلقه واسط كه در دوره قاجار در دست انگليسي         . مهدويت انكار نمود  

يـت متولـد    ييي انحرافي بابيـت و بها     ها  ار زمينه انحراف را فراهم نمود و مذهبي كذايي و فرقه          قاج
ي هـا    بـه نفـع خـويش برسـاخت و از آمـوزه            :ان از دعاهـاي ائمـه     بهاييپيامبر دروغين   . گرديد

آشكار از او پيـامبري سـاخت   اي    ه كرده و دولت وقت انگليس با حمايت رسان        سوءاستفادهمهدويت  
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 در  ، بلكه  جالب اين است كه اين موضوع منحصر به ايران نيست          .ت را به نابودي بكشاند    تا مهدوي 
يي مانند فرقه قاديـاني و در كـشور سـودان نيـز افـرادي ماننـد                 ها  كشورهايي مانند پاكستان فرقه   

ـ   اي    هاز ابزارهايي رسان  ) 118: 1389،  خاكسار (فرزين محمد احمد سوداني     تـا بـا     انـد   هكمـك گرفت
 بنيانگذاران اصلي فرقه قادياني     ،براي مثال . دروغين منتسب به مهدويت بازارگرمي كنند     ادعاهاي  

 ،هـاي اردو و عربـي نوشـته شـده           كه به زبـان    مؤسس فرقه از ابزارهاي زباني بهره گرفته و كتاب        

 در محافـل غربـي نيـز        ،و از اين طريـق    ) 119: همو (شود  براي تبليغ به زبان انگليسي ترجمه مي      
  . كشد وشي را از مهدويت به تصوير ميچهره مخد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي شكل و قالب رسانه  اي نهاد رسانه/ نهاد متناظر  درجه برساخت  نام برساخت
هاي روايتي  برساخت

  منتسب به مهدويت
  احاديث و ادعيه مهدوي    درجه اول

هاي  برساخت
  تفسيري مهدويت

  درجه دوم
  حوزه و دانشگاه

  )مراكز پژوهشي(
  اسير مهدويتف

هاي  برساخت
  اي رسانه

  درجه سوم
 ، انتشارات،صداوسيما

هاي مربوطه هنرهاي  ارگان
  تجسمي

 ، تئاتر، فيلم، روزنامه،كتاب
  ها اي  عكس چندرسانه،وبالگ

هاي  برساخت
  مخاطبان عام

  درجه چهارم
خانواده كوچه و بازار اجتماعات 

  اي توده
  )مترو، اتوبوس شهري، پارك(

 فرهنگ ،ها المثل  ضرب،ديالوگ
  نذر و نيازها، عامه

 مهدويت اصيل و واقعي

 هاي روايتي منتسب به مهدويتبرساخت
 )هاي درجه اول برساخت(

 هاي تفسيري مهدويتبرساخت
 )هاي درجه دوم برساخت(

 اي مهدويتانههاي رسبرساخت
 )هاي درجه سوم برساخت(

  هاي مخاطبان عام برساخت
 )هاي درجه چهارم برساخت(
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  مهدويتاي  هي برساخت فرهنگ رسانها شيوه

ي مهـدويت   هـا   تـوان بـر اسـاس آمـوزه         مي آيد اين است كه چگونه      مي  مهمي كه پيش   سؤال
بـا   سـؤال گويي بـه ايـن       براي پاسخ . برساخت نمود  ساز و جاذب مخاطب    انساناي    هفرهنگ رسان 

ي ارتباطي  ها   رسانه بهتر است بين سه نوع تعامل كه به واسطه رسانه           زپردا  نظريهالهام از تامپسون    
ي هــا و شــيوه  فرهنــگ مهــدويتبرســاخت هــاي شــود تمــايز قايــل شــده و شــيوه  مــيايجــاد

  . كنيموجو جسترا ستيزي غرب  مهدويت

  برساخت فرهنگ مهدويت با تعامل رودررو

ساخت فرهنـگ مهـدويت بـه ايـن         بر. پيوندد  مي  به وقوع  يحضور اين نوع تعامل در بافت هم     
 دارد به ايـن جهـت الزم اسـت مبلغـان ايـن فرهنـگ بـا                  )ديالوژيك(وشنودي   ويژگي گفت  شيوه
ين تـر   مهـم . شناسي فرهنگي آشنايي داشـته باشـند       شناسي ارتباطات و انسان    شناسي و جامعه   روان

 و طريـق زبـان      فرهنگـي از   وجه اين نوع برساخت در عرصه كالن و جهاني برقراري ارتباط ميان           
 )77: 1379،  فـرارو (نامـد     مـي  زبـان خـاموش   ) 1959(ل  ها  .  ادوارد تي  چه  آنيا  ،  ارتباط غيركالمي 

سازد كـه     مي مبلغان فرهنگ مهدويت را در عرصه جهاني قادر       ،  داشتن مهارت در زبان دوم    . است
بـط نزديـك    ي برقراري ارتباط را در بافت فرهنگي مناسبشان درك كنند و همچنـين روا             ها  انگاره

. كننـد   مـي   زبـان صـحبت    100 از   تـر   كم درصد از جهان به      95. فراگيري با خارجيان برقرار سازند    
بعد ديگـر برسـاخت     . نياز دارد اي    هي گسترد ريز  برنامهها به    برساخت فرهنگ مهدويت با اين زبان     

 ،سـت حركات و اشارات د    ،حاالت چهره . ي است غيركالمدر نظر گرفتن ارتباط     ،  فرهنگ مهدويت 
. در برساخت فرهنگ مهدويت بايد از اين بعد كمال بهره را بـرد            . ستها  آناز جمله    رابطه چشمي 

گيـرد كـه نمونـه آن كنفـراس      ي مبارزه با فرهنگ مهـدويت بهـره مـي         اغرب از تعامل رودررو بر    
خصوص انقالب اسالمي    هاي شيعي به   اين كنفرانس كه ظاهراً با هدف تحليل انقالب       . آويو بود  تل

پـس از   .  در پايان به اين نتيجه رسيد كه انتظار سبز شيعيان را بايد سياه كرد              ،يران تشكيل گرديد  ا
گيري  در خصوص مسئله مهدويت به شكل چشم      اي    ههاي رايان  اين كنفرانس ساختن فيلم و بازي     

  . گسترش يافت

 اي هبرساخت فرهنگ مهدويت با تعامل رسان

، نويـسي  دويت را در اشـكال تعـاملي همچـون نامـه          تـوان فرهنـگ مهـ      اي مي   هدر تعامل رسان  
 بـه   )...امواج الكترومغناطيـسي و   ،  سيم برق ،  كاغذ(با استفاده از يك رسانه فني        ،ي تلفني وگو  گفت

شـكل مـدرن تعامـل      . زمان يا هر دو قرار دارند منتقل نمود       ،  افرادي كه در دوردست از نظر مكان      
 ي قـوي كـه در خـود دارنـد         هـا   ه به سبب پتانسل   اين دو شيو  . ايميل و چت كردن است    اي    هرسان
در اتاق چـت فـضايي بـراي دعـوت از افـراد             . توانند به شكل گسترده مورد استفاده قرار گيرند        مي
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ي ماهرانه زمينه آشـنايي افـراد را بـا فرهنـگ            ها  توان از آن بهره برد و به شيوه         مي وجود دارد كه  
  . مهدويت فراهم كرد

 اي رسانه شبهتعامل برساخت فرهنگ مهدويت با 

فرهنـگ مهـدويت توسـط روابـط اجتمـاعي احـراز شـده بـه واسـطه                  اي،    رسانه  شبهدر تعامل   
تعامل  شبه. شود  مي  منتقل ...) و وبالگ،  سايت،  راديو،  تلويزيون،  روزنامه،  كتاب(اي    هي تود ها  رسانه
اي   ه رسـان  امـل تع  شـبه در  . در طول مكان و زمـان گـسترده اسـت         اي    همانند تعامل رسان  اي    هرسان

 در نهاد خـود     تعامل  شبه. شود  مي فرهنگ مهدويت براي گستره نامعيني از گيرندگان بالقوه ساخته        
ابـزار  اي    ه رسـان  تعامل  شبهدر  . طرفه است  گويي دارد بدين جهت كه جريان ارتباط يك        ويژگي تك 

را بـه صـورت     احـساس و ادراك     ،   تصوير و سـينما    ؛ زيرا ي برخوردار است  تر  بيشسينما از اهميت    
المللى است كه حتى بـدون دانـستن زبـان و            تصوير يك زبان بين   ،  وانگهى. كند  مي توأمان درگير 

هـاي   غـرب در سـال    . كس و در هر شرايطى منتقل سـاخت        پيام را به همه   ،  توان كالم ديگرى مى  
و اگـدون  تبليـغ جنـگ آرم   هايي مانند در قالباي  ه رسانتعامل شبهاخير در مبارزه عليه مهدويت از       

  . گيرد  بهره مي1»جهنم خليج فارس« بازي كامپيوتري مشهور به ارائهو  »نوستراداموس«فيلم 
  ي ارتباطي و جايگاه مهدويتها رسانه .4جدول 

شيوه 
  برساخت

هاي  مصداق
  عيني

مجريان و 
  نهادها

ابزار 
  اي هرسان

  ساختار
   زماني ـمكاني

گستره 
اشارات 
  نمادين

گيري  جهت
  عمل

 دوگويي
ـ 

 گويي تك

تعامل 
  رودر رو

 ها كنفرانس
 ها و همايش

متوليان 
 ،فرهنگي

نهادهاي 
پژوهشي و 

  غيره

  سخنراني

بافت 
؛ حضوري هم

  سيستم مرجع
زماني  ـ مكاني

  مشترك

  زياد
ديگران 
  خاص

  دوگويي

تعامل 
  اي هرسان
با (

  )واسطه

 با وگو گفت
، تلفن

نگاري  نامه
 و ،معمولي
و  ايميل
  غيره

سخنوران و 
مبلغان 

سلط به م
مهدويت و 
روانشناسي 

  ارتاطات

تلفن و 
نامه و 
  اينترنت

ها؛  جدايي زمينه
فراهمي گسترده 
  در زمان و مكان

  كم
ديگران 
  خاص

  دوگويي

 تعامل شبه
  اي هرسان

، كتاب
، روزنامه

راديو و 
تلويزيون و 

  غيره

، ها رسانه
، نويسندگان

 سازان فيلم
  و غيره

، كتاب
، فيلم

، تلويزيون
، روزنامه

 و گوبال
، سايت
و  ماهواره
  غيره

ها؛  جدايي زمينه
فراهمي گسترده 
  در زمان و مكان

  كم

گستره 
نامحدود 

 )نامعين(
گيرندگان 

  بالقوه

 گويي تك

                                                            
1 . www.bachehayeghalam.ir 
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  به روش ديالكتيك اي  هرسان برساخت

مهدويت در صورتي بهينه خواهـد      اي    ه در مجموع بايد گفت اين است كه برساخت رسان         چه  آن
 بهره بگيرد و محصول ديالكتيك      )اي  رسانه  اي و شبه    هرسان،  رودررو(مل  بود كه از هر سه شيوه تعا      

از طرف ديگر اين برساخت بايد در چرخه انتقال و بازخورد با مخاطبان عام نيز               .  باشد ها  آنهر سه   
  . تقويت و اصالح شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بايـد بـه      مهدويت ارسد كه براي مبارزه ب      مي يجهتن به اين    )ها  كنفرانس( غرب از تعامل رودررو   
 همـاهنگي و    ها  آنروي آورد و بين سه شيوه برساخت مفاهيم در          ... ساخت فيلم و نوشتن كتاب و     

ـ  اي    رسانه  شبهو  اي    هتركيب تعامل رودرو با تعامل رسان     . يكپارچگي وجود دارد   ديگـر در   اي    هبه گون
 تاسيس مدارس اسالمي و      با ها  آن. شود  مي فرقه ضاله احمديه به خوبي ديده     اي    هراهبردهاي رسان 

 و  افريقـا گامبيـا و غنـا در غـرب         ،  نيجريـه ،  تبليغ مستقيم در كشورهاي مختلف از جمله سيرالئون       
 تالش دارند ارتباط چهره به چهره مبلغان را با پيـروان حفـظ              افريقاكنيا و تانزانيا در شرق      ،  اوگاندا
هـا و    كتاباي،    هي ماهوار ها   قالب شبكه  دراي    رسانه  شبهو  اي    هاز طرف ديگر با تعامل رسان     . نمايند

خـود  اي    ه راهبردهاي رسان  ها  آنه ديگر اين است كه      تنك. بخشند  مي مجالت اين تعامل را تكامل    
 جـسم و روح مجـروح آمـادگي         ؛ زيـرا  كننـد   مـي  را در بطن دردهاي جسمي و روحي مردم پيـاده         

تاسـيس بيمارسـتان    .  دارد ي را براي سيراب شدن از معنويات چه اصـيل و چـه انحرافـي              تر  بيش
  .ها در اين راستا قابل توجيه است توسط اين فرقه و استفاده از پزشكان و جراحان معتقد به اين فرقه

 در  رودررودهد كه مدعيان دروغين در شكل تعامـل           مي  مستندات تاريخي نشان   كه  آنبا وجود   
و اي    هرسـان  مـل يعنـي    توسـط دو شـكل ديگـر تعا        ها  آن ، ولي خوردند  مي قالب مناظرات شكست  

  . شدند  ميتوسط استعمارگران حمايتاي  رسانه شبه

 ايتعامل رسانه تعامل رودررو

 ايرسانهتعامل شبه

 اي مهدويتانهبرساخت رس

 مخاطبان عام
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ي مهـدويت از    هـا   در جهت انحراف آموزه    دو فرقه ضاله كه   اي    هراهبردهاي رسان  در جدول زير  
  .  شده استارائه اند هبوداي  همورد حمايت رسان) قاره هند در ايران و شبه(، طرف استعمارگر پير

  نهادهاي متناظر  فرقه احمديه  هبهاييفرقه   شكل تعامل

  ...مناظرات  ...مناظرات  رودررو
، ها عبادتگاه، مساجد

  ....ها بيمارستان

  اي هرسان
نگاري به حكام  نامه

كشورهاي مختلف از جمله 
  اروپا

نگاري به بزرگان  نامه
 خراسان، شام، فارس، عرب

  )مذكور در كتاب لجه النور(
  هاي ترويج مذاهب بنگاه

  نگارش كتاب ايقان  اي رسانه شبه
نگارش كتاب ضرورت امام 

  در هر عصر
اي،  هي ماهوارها شبكه

  ...انتشارات

  مهدوياي  هي رسانها برساخت بحران در

، مهـدويت اصـيل   ي مـا از هـا  كند كه برسـاخت   مي ي مهدوي به ما گوشزد    ها  رويكرد برساخت 
كنـد كـه از ايـن         مي منان زياد و اشتياق را در دش     دسيسه هميشه در خطر انحراف قرار دارد و اين       

توان از سه بحـران اصـلي     ميبر اين اساس. طريق جريان اصيل مهدوي را در خفا تحريف نمايند        
  . مهدوي سخن رانداي  هرسان يها در برساخت

  بحران بازنمايي مهدويت. 1

 بـا   آن را  متوليان و نهادها و اشخاص از مهدويت واقعي و اصـيل برسـاخت كـرده و                  چه  آنآيا  
دهنـد    مي در اختيار مخاطبان عام و خاص قرار      اي    رسانه  شبهو  اي    هتعامالت رسان ،  تعامالت رودررو 

ي مغرضانه از مهدويت كـه گـاهي حتـي در           ها  به بازنمايي  بازنمايي مناسبي از مهدويت است؟ آيا     
 كـه بـه     هـايي  آيا كتاب  شود يا نه؟    مي كننده داده  شود پاسخ قانع   ارائه مي ي به ظاهر علمي     ها  قالب
شود   مي ويژه انگليسي و فرانسه و آلماني و عربي در ضديت با مهدويت نوشته             هاي خارجي به   زبان
در حقيقـت بحـران      كـشند يـا نـه؟       مـي   را به نقـد    ها  آنان  گر  پژوهششوند و محققان و       مي رصد

  .  داردها بازنمايي حكايت از اين دغدغه

  بحران ترجمه و تنزل معاني مهدوي. 2

 بينـيم،   ميو حتي تفسيري مهدويت     اي    هي رسان ها   در برساخت  آن را ي كه بازتاب    بحران ديگر 
شـيعه در ترجمـه معـانى       شـود كـه       مـي   ناشي جا  آناين بحران از    . بحران ترجمه و تنزل معناست    

،  كـه قـدرتش در بيـان اسـت نـه در محتـوا              ها ما برخالف غربى  . خودش به زبان روز مشكل دارد     
 ما نيـاز    بر اين اساس  . ايم  را به زبان عامه و برهان عامه ترجمه نكرده         اهيم واالي خود   و مف  انيمع

سفانه عدم توفيق ما در     أمت. به حكمايي داريم كه كار ترجمه و تنزيل و تمثيل معنا را انجام بدهند             
 كـه شـعاري جلـوه       شوندبه محصول فرهنگي تبديل     اي    همفاهيم به گون  اين زمينه موجب شده تا      

  . ن شونداخاطبكرده و موجب دفع م
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  بر پارادايم علل ظهور بحران غلبه پارادايم عاليم ظهور. 3

. از آن هستند  اي    ه بازتاب نصف و نيم    ها  آنشود كه هر دوي       مي دو پارادايم در مهدويت مطرح    
 انرژي خـود را مـصروف بـه بـازگويي و شناسـايي عاليـم ظهـور و                   تر  بيشپارادايم عاليم ظهور    

 اما.  و علل قيام است    ها   به دنبال ريشه   تر  بيشاما پارادايم دوم    . نوني دارد  با اوضاع ك   ها  آنمطابقت  
 ريـشه در    تـر   بيشاين بحران   .  است تر  بيشبر پارادايم علل ظهور      خطر غلبه پارادايم عاليم ظهور    

پـارادايم  . ي دارد تـر   بـيش براي عوام جـذابيت     اي    هي بصري و رسان   ها   دارد كه شاخص   مسئلهاين  
خوانـد امـا پـارادايم عاليـم ظهـور ايـن              مي را به تفكر عميق و انتظار سازنده فرا       علل ظهور عوام    

ي آن در   هـا    نماينـد و از جاذبـه      سوءاسـتفاده پتانسيل را دارد كه مدعيان دروغين مهـدويت از آن           
. اسـت اي    هي رسان ها  كند جذابيت   مي  اين بحران را تشديد    چه  آن. جهت اميال خويش بهره بگيرند    

ي مشكوك قرار گرفته و     ها  اي  ه و چند رسان   ها  دي سي،  هاي التقاطي   خميرمايه كتاب  ها  اين جذابيت 
 و يماني را بهماني معرفي كـرده        ،يي كه سيد خراساني را فالني     ها  رسانه. كند  مي اذهان را منحرف  
 كنـد تـشكيك     مـي  ي كه حضرت مهدي را از اوالد فاطمه دختر پيامبر معرفي          ها  و حتي در روايت   

  )سس فرقه احمديه مدعي مهدويتؤنند تشكيك مما. (كنند مي
  نتيجه بحران  نام بحران

  سرسري گرفتن مفاهيم بازتاب شده  بحران بازنمايي مهدويت

  بحران ترجمه و تنزل معاني مهدوي
عدم جسارت در زميني كردن مفاهيم متعالي 

  مهدويت
بر پارادايم  بحران غلبه پارادايم عاليم ظهور

  علل ظهور
   منفي و سياهرواج انتظار

هـا و شـيوه مقابلـه بـا ايـن             و بحـران   هـا   ي مهدوي به همراه آسيب    ها  در جدول نوع برساخت   
  .  خالصه شده استها آسيب

  نوع برساخت
نهادها و 

هاي  ارگان
  متولي

مصاديق و 
  ها نمونه

  زبان برساخت
 يا ها آسيب

  ها بحران

ي مقابله ها شيوه
 و ها با آسيب
  ها بحران

ي ها برساخت
تي منتسب به رواي

  مهدويت
ي ها بر ساخت(

  )درجه اول

فقها و 
علماي تراز 
باالي علم 

  رجال

دعاي 
  ... وفرج

  روايت و حديث

ي ضعيف ها روايت
، و انحرافي

مدعيان دروغين 
  مهدويت

ي ها تقويت كرسي
حديث شناسي و 

علم رجال و 
مبارزه با مدعيان 
  دروغين مهدويت

ي ها برساخت
  تفسيري مهدويت

 يها برساخت(
  )درجه دوم

، نويسندگان
علما و 
اساتيد 
  دانشگاه

شرح 
دعاي 

  فرج
  سخنراني، كتاب

، تفسير به راي
  انتظار منفي

نقد و بررسي 
هاي تفسير  كتاب

مهدويت قبل از 
چاپ گسترده در 
  بازار نشر كتاب

ي ها برساخت
  مهدويتاي  هرسان
ي ها برساخت(

  )درجه سوم

سازان  برنامه
و اصحاب 

  رسانه

برنامه به 
ي سو

  ظهور

، تئاتر، فيلم
، سايت، وبالگ
 معماري، عكس

  ...و

، بحران بازنمايي
از ، تعطيل نمايي

دست دادن 
، مخاطبين
  ... وشعارزدگي

ي ريز برنامه
تدوين ، اصولي

 و ها آموزه
، جغرافياي اشاعه

استفاده از 
شناسي جذب  روان

  ... ومخاطب



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
16

ن 
ستا

زم
 ،

13
89

 

 

  نوع برساخت
نهادها و 

هاي  ارگان
  متولي

مصاديق و 
  اه نمونه

  زبان برساخت
 يا ها آسيب

  ها بحران

ي مقابله ها شيوه
 و ها با آسيب
  ها بحران

ي ها برساخت
  مخاطبان عام

برساخت درجه (
  )چهارم

  مردم

مباحث 
كوچه و 

خانه ، بازار
درباره 

ي ها برنامه
تلويزيوني 
 مهدويت

  ....و

ي ها ديالوگ
گپ ، خانوادگي

، دوستانه
هاي وگو گفت

، اتفاقي در اتوبوس
  ....مترو و

، زدگي عوام
فريفتگي و 
شيفتگي به 

مدعيان دروغين 
  ... ومهدويت

سيس مركز أت
تحقيقات افكار 

سنجي مهدوي و 
تجزيه و تحليل 

بازخورد 
ي ها برساخت

مهدوي در ميان 
  ي مردمها توده

  مهدويتاي  هي رسانها بستر جغرافيايي برساخت

، زخورد آن با مخاطبان عام اسـت      مهدويت مستلزم در نظر گرفتن تعامل و با       اي    هبرساخت رسان 
هر مخاطـب عـام     . شود  نمي  اين بازبيني تعامالت و بازخوردها جزء در بستر جغرافيايي محقق          ولي

اين بستر جغرافيـاي    . اند   ذهن و عين او دخيل     گيري  شكلگيرد كه در      در محيط و بستري قوام مي     
تا زمـاني كـه جغرافيـاي       . هستنداجتماعي و حتي جغرافياي طبيعي مخاطب عام         فرهنگي سياسي

ي آن  هـا    و محـدويت   هـا   پتانـسيل ،  هـا  اشاعه فرهنگ مهدويت و جغرافياي مخاطب و توانمنـدي        
هـاي بنيـادي در      يكي از گـام   . كارايي الزم را نخواهند داشت    اي    هشناسايي نشود راهبردهاي رسان   

  .ي فرهنگي مهدويت استها اين عرصه تهيه نقشه

  هدويتي فرهنگي مها شيوه تهيه نقشه

ي فرهنگـي مهـدويت مـشخص       ها   تحقيقاتي متولي تهيه نقشه    مؤسسهكار ابتدا بايد     براي اين 
ي افراد درباب منجي و آخرالزمان اسـت        ها  دهنده نگرش   بايد ابعادي را كه نشان     مؤسسهاين  . شود

بـر ايـن اسـاس پرسـش        . يي ابـداع كنـد    هـا    و مقياس  ها  شاخصه،  مشخص كرده و براي اين ابعاد     
 به مراكـز    ها  اين پرسش نامه  . شود  مي هاي انگليسي و عربي ترجمه     ي تهيه شده و به زبان     يها  نامه

 پژوهشي طرف قرارداد    مؤسسه. شود  مي پژوهشي طرف قرارداد كشورهاي مختلف جهان فرستاده      
اطالعـات  . كنـد   مـي  نامه را به زبان روز آن كشور ترجمه نموده و اين پرسش نامه را اجـرا                پرسش

بـر اسـاس    . شـود   مـي   مـادر در ايـران فرسـتاده       مؤسـسه  براي تجزيه و تحليل به       آوري شده  جمع
ايـن  . شـود   مـي  موقعيت هر كشور در نقشه فرهنگي مهدويت مـشخص        ها،    اطالعات پرسش نامه  

تا تغييرات موقعيت كشورهاي مختلـف       شود  مي ي زماني چندساله تكرار   ها   در سري  ها  پرسش نامه 
 را در اشاعه فرهنـگ مهـدويت      اي    هاين اساس راهبردهاي رسان   بر  . در نقشه تجزيه و تحليل شود     

  . ي زماني نيز بازخورد اين راهبردها را كنترل نمودها توان تدوين نمود و در سري مي
عد براي  ب كه تهيه نقشه فرهنگي مهدويت دور از ذهن نباشد براي نمونه دو             براي اين  جا  ايندر  

  .گيريم  ميفرهنگ مهدويت در نظر
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؛ظهور الوقوع بودن اعتقاد به قريب، اعتقاد به ظهور منجي :تقاديعد اعب 
سازي ظهور  ميزان تمايل به آماده:سازي عد زمينهب . 

ي هـا   بر اساس اطالعـات پرسـش نامـه       . شود  مي دو مقياس ساخته  ،  حال بر اساس اين دو بعد     
ر شكل زير   د. شود  مي موقعيت هر كشور در نقشه فرضي مهدويت مشخص       ،  دو مقياس  حاوي اين 

عـدم   /عـد اعتقـاد  ب موقعيت چند كشور به صورت فرضي در نقشه فرهنگي مهدويت بر اسـاس دو        
موقعيت آرماني در اين نقشه بـاالترين       . سوزي مشخص شده است    زمينه /سازي اعتقاد و بعد زمينه   

  )X فرضي در نقشه زير موقعيت كشور طور به. (نقطه در سمت راست است

  

  مهدويت بر اساس نقشه فرهنگياي  هراهبردهاي رسان

بر اساس موقعيت هر كـشور در نقـشه فرهنگـي مهـدويت و بـر اسـاس                  اي    هراهبردهاي رسان 
اين راهبردها بر اساس تغييراتي كه در موقعيت ايـن كـشورها در             . شود  مي ي آن تدوين  ها  پتانسيل

. شـود   مي  الزمه اعمال  ي آينده اصالحات  ها  يريز  برنامهشود و در      مي شود ارزيابي   مي نقشه حادث 
  . اند ه سه راهبرد اصلي معرفي شدجا ايندر 

 راهبرد موجي

، سعي دارد تا به يكبـاره     اي    ه رسان مبدأكنند و     مي  شكل يك موج را پيدا     ها  در اين راهبرد رسانه   
اي   هسيس شـبكه مـاهوار    أاين راهبرد با ت   . خود را تحت پوشش قرار دهد     اي    همقصد و مقاصد رسان   

شـبكه  «ايـن شـبكه جهـاني        نب براي نـام   جا  اينپيشنهاد  . توانند بعد جهاني پيدا كند      مي مهدويت
هـاي زنـده جهـان برنامـه          ساعته بـه زبـان     24منجي  اي    هشبكه ماهوار .  است »منجياي    هماهوار

  . پخش خواهد كرد

 سوزي زمينه/سازي زمينه

 عدم اعتقاد/اعتقاد
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 مهـدوي  و آخرالزمانياي      هرسان ي خارج از كشور كار    ها  شبكهكه     اين برخي از اصحاب رسانه از    
 از خارج ايرانيان براي اي  كند برنامه   مي  پيشنهاد رضا صبور . كنند  مي دهند اعالم نگراني    نمي انجام
  . شـود  طراحـي  هـستند  نفـر  ميليـون  5 از بـيش  كـه  انگليسي زبان يا انگليسي زيرنويس با كشور

)-news.comwww.resalat 9/12/1389( 

  ه برفيراهبرد گلول

كـه در ابتـدا معـدودي مقـصد را تحـت              شكل يك گلوله برف را دارند      ها  رسانه در اين راهبرد  
جاي پاي خـويش را محكـم       اي    ه وقتي در همين چند مقصد رسان      ، ولي دهند  مي پوشش خود قرار  

ي مقـصد  هـا   شوند كـه پيـام      مي جديدياي    ه رسان مبدأتبديل به   اي    هبرخي از مقاصد رسان   ،  نمودند
  . دهند  مي را بازتاباوليه

ي هـا   اهللا لبنان از شبكه    ي حزب ها  توان الگوبرداري رسانه    مي مثال روشن راهبرد گلوله برفي را     
 جمعيت شيعيان در حدي باشد كه بتوان با حمايـت           ها  آندر حقيقت مناطقي كه در      . ايراني دانست 

. مـوجي نتـايج بهتـري گرفـت       توان در مقايسه با راهبـرد         مي كار گرفت ه   اين راهبرد را ب    ها  آناز  
بـا ايـن     تـوان   مـي  لبنان،  يمن،  افغانستان،  عراق،  بحرين،  كشورهايي مانند جمهوري آذربايجان   در

  . راهبرد جغرافياي مهدويت را بسط داد
 ، ولـي  كار گرفـت  ه  توان ب   مي براي همه كشورها   توان گفت كه راهبرد موجي را       مي در مقايسه 

اما نتايج عملي راهبرد گلوله برفـي       .  گرفت به كار توان    مي ورهاراهبرد گلوله برفي را در برخي كش      
مخاطبـان  .  اسـت  تـر   كـم  و ريـسك آن      تـر   كـم آن نيز   اي    ه است و هزينه رسان    تر  بهتر و كاربردي  

  . آن بومي هستنداي  ه اصحاب رسان؛ زيراكند  ميي را جذبتر بيش

  راهبرد تركيبي 

 از مـردم آن     هـا   توان در تهيه برنامـه     ، مي اي مثال بر. امكان تركيب ايندو راهبرد نيز وجود دارد      
 استفاده كـرد و يـا نويـسندگان و          ها  آني محبوب   ها  از مجريان و هنرپيشه   . سرزمين استفاده نمود  
 را به تهيه محصوالت فرهنگي با موضوع مهـدويت ترغيـب و تـشويق               ها  آنشاعران و سخنوران    

  را تركيـب   )موجي و گلوله برفي   (دو راهبرد    نالمللي مهدويت در حقيقت اي     ي بين ها  همايش. نمود
ي فـروزان  ها  استفاده شود مانند شمعها آنمهمانان خارجي همايش مهدويت اگر به جا از  . كند مي

از . افروخته سازند  توانند هزاران شمع مهدويت را      مي كوچكي هستند كه در برگشت به كشور خود       
 پل زدن بين مهدويت نظـري و كـاربردي بـا            اه   شده در اين همايش    ارائهراهبردهاي   طرف ديگر 

ي خارجي همايش حتي    ها  كننده ي شركت ها  انگيزه. توجه به شرايط زماني و مكاني و انساني است        
توريـسم مهـدوي بعـد ديگـر        . وگذار در ايران باشد بايد از آن اسـتقبال نمـود           اگر توريسم و گشت   
  . راهبرد تركيبي است
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  اجتماعي مهدويتي ها توريسم مهدوي و تحليل شبكه

ي اجتماعي بـا    ها  كند و آن گسترش شبكه      مي توريسم مهدوي از جنبه ديگري نيز اهميت پيدا       
ي مهدوي و تالش در جهت برطرف كـردن ايـن           ها  شناخت موانع شبكه  . محوريت مهدويت است  

 براي برطرف كـردن ايـن مـانع       . ين اين موانع زبان است    تر  مهميكي از   . موانع بسيار ضرورت دارد   
ي سـيار  هـا  ي مكالمه و طرح متـرجم ها از جمله تهيه كتابچه. توان اقدامات عملي به كار بست      يم

توان مهمانان خارجي و داخلي را بـه ايجـاد            مي حجم ي مكالمه كم  ها  با تهيه كتابچه  . مهدوي باور 
 و مراكـز توريـستي      هـا   اگر حضور مهمانـان خـارجي در همـايش        . ي محاوره ترغيب نمود   ها  شبكه

منظـور از طـرح     . به ايجاد ارتباط منتهي نشود سودي از اين حضورها عايد ما نخواهد شد            مهدوي  
 ها حـضور  دار در سالن   هاي مخصوص و آرم     هايي با لباس    هاي سيار نيز اين است كه مترجم        مترجم

  .داشته باشند و امكان تبادل اطالعات دو نفره و چند نفره را بين مهمانان داخلي و خارجي فراهم كنند
  معايب  محاسن  راهبرد

  مصاديق عيني
  )موجود يا پيشنهادي(

 راهبرد موجي
  

پوشش همه جانبهتمركز 
  نيروها

مشكالت تر  بيشهزينه 
  گزيني مخاطب

اي  هپيشنهاد شبكه ماهوار
  مهدويت با نام منجي

  راهبرد گلوله برفي
  

نتايج عملي بهتر و 
 هزينه تر، كاربردي

 و ريسك تر اي كم هرسان
 مخاطبان  جذبتر، كم

سازي  بومي يتر بيش
  اي هرسان

ي دولتي ها محدويت
دركشورهاي هدفاقليت 

بودن و پراكندگي شيعيان 
   كشورهاتر بيشدر 

ي ها حمايت از شبكه
مهدوي بومي شيعيان 

  كشورهاي ديگر

  راهبرد تركيبي
  

گيري نقاط قوت دو كار به
 امكان ،راهبرد ديگر

  گسترش تورسيم مهدوي

الت مشك ي باالها هزينه
مشكالت  هماهنگي

  اقامتي
نامناسب بودن زيربناهاي 

  توريسم مهدوي

، المللي ي بينها همايش
ي ها استفاده از پتانسيل

انساني بومي در اشاعه 
  مهدويتاي  هرسان

  جغرافياي مهدويت

دهنـد نيازمنـد توجـه بـه كاركردهـا و             مـي  تـشكيل  را مـسلمانان  درصـد  10 حـدود  شيعه كه 
 انديـشه  يك از و نيست اي منطقه و محلي وجه هيچ به،  شيعه؛ زيرا    است ي جغرافيايي ها  پتانسيل
 اسـالمي  كـشورهاي  اغلب در شيعيان كه كرد اذعان بايد چند هر. است برخوردار گرا عام و جهاني

 اي كننـده  تعيين نقش،  اسالمي انقالب ظهور با يقين و قطع طور  به اما،  هستند نامناسبي شرايط در
 تجربـه  آينـده  در. اند هكرد ايفا مسلمانان ميان در و جهاني مقياس يك در عيشي هويت بازيابي در

 گـسترش  نظير ييها  فرصت و امكانات از گيري بابهره شيعي حركت حد چه تا كه داد خواهد نشان
 اي شايسته جهاني نقش،  شدن كمرنگ يا محو جاي به شدن  جهاني توسعه و ارتباط جمعي  وسايل

  . نمود خواهد تثبيت را نويني يتهو و كرد خواهد ايفا را
دارد  حـضور  آن قلب و مغز در شيعه،  كنيم ترسيم را خاورميانه جغرافيايي و فيزيكي تركيب اگر

شناسـايي  . و قلب تفكر شيعه نيز مهدويت است كه نويددهنـده جهـاني پـر از عـدل و داد اسـت                    
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اي   هر راهبردهـاي رسـان    ي اين كشورها در اشاعه جغرافيايي مهدويت گـامي اساسـي د           ها  پتانسيل
 خالصـه   ها  آني كشورهاي همسايه و موانع گسترش مهدويت در         ها  در جدول زير پتانسيل   . است

  . شده است

  كشور
مذهب 
  غالب

موانع گسترش 
  مهدويت

  ها پتانسيل
امكان تبليغ 
تعاملي و 

  رودررو

امكان راهبردهاي 
  اي هگانه رسان سه

  اسالم  افغانستان
  تروريسم وهابيت

  سمطالباني
اقليت قابل توجه 

  شيعي
  بله

همه راهبردهاي 
  گانه سه

  اسالم  پاكستان
، وهابيت تروريسم

  فرقه ضاله احمديه

اقليت قابل توجه 
  شيعي

حضور اقليت قابل 
توجه پاكستاني در 

كشورهاي اروپايي و 
  ييامريكا

  بله
همه راهبردهاي 

  گانه سه

  اسالم  عراق
سابقه جنگ با 

  ايران
  وهابيت تروريسم

 شيعي قابل جمعيت
  توجه

عتبات (اماكن متبركه 
  )عاليات

  بله
همه راهبردهاي 

  گانه سه

  اسالم  تركيه

هاي  سابقه رقابت
شيعه صفوي و 
  تسنن عثماني

ستيزي و  دين
  سكوالريسم

  راهبرد موجي  خير  رشد اسالم خواهي

  مسيحيت  ارمنستان

موانع اعتقادي و 
سابقه جنگ بين 
پيروان اسالم و 

  مسيحيت

وي اعتقاد ي قها ريشه
  به رجعت مسيح

  راهبرد موجي  خير

  وهابيت  اسالم  تركمنستان
حلقه اتصال ايران به 

  آسياي ميانه
  راهبرد موجي  خير

  آذربايجان
 اسالم

  )شيعه(
ستيزي و  دين

  سكوالريسم

 اكثريت جمعيت شيعي
اشتراكات زباني و 

ي ها تاريخي با آذري
  ايران
  خواهي رشيد اسالم

  خير
به  ـ راهبرد موجي

ي ها حتمال راهبردا
  گلوله برفي و تركيبي

  اي هعناصر رسان

 هـا   آنشدن ضرورت دارد كه عناصـري را فـراهم نمايـد تـا در بـستر                 اي    همهدويت براي رسان  
  :ين اين عناصر عبارتند ازتر مهم. ي خود را جهاني كنندها پيام

 مهدويت و جغرافياي زبان

ي هـا   كـردن آمـوزه   اي    هبراي رسـان  . كنند  ي زبان صحبت م   100 از   تر  كم درصد از جهان به      95
ي مهـدويت   ها  يي كه آموزه  ها  مدعيان دروغين مهدويت و فرقه    . مهدويت زبان عامل كليدي است    
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ـ براي مثـال    . برند  كنند از اين پتانسيل كمال استفاده را مي         را به نفع خويش تفسير مي      ان بـه   بهايي
فرقـه ضـاله احمديـه بـه        . كننـد   پخـش مـي   اي   هي ماهوار ها   و برنامه  ها  هاي زنده دنيا سايت    زبان
، خاكـسار . (و مجلـه دارد     فرانسه و حتي آلماني كتـاب      ،اردو،  اندونزيايي،  انگليسي،  ي عربي ها  زبان

1389 :128(  

 اي همهدويت و ابزارها و نهادهاي رسان

 و  هـا   شـامل شـبكه   اي    هابزارهـاي رسـان   . وجـود دارد  اي    ه نياز به ابزار رسـان     ها  براي انتقال پيام  
افـزاري از    افـزاري و نـرم     سخت،  فني،  حمايت مالي . شود  مي انتشارات و غيره  اي،    هنهادهاي ماهوار 
ي مهـدويت   هـا   سـارقان آمـوزه   . ازي و مديريت ايـن ابزارهـا ضـروري اسـت          اند  هسازماندهي و را  

  . اند هسيس كردأدر لندن تاي  هي ماهوارها  شبكه)ت و احمديهبهايييي مانند ها فرقه(

 اي هگزيني رسان و مخاطبمهدويت 

بـدون  . مهـدويت اسـت   اي    هگزيني عامل مهمي در راهبردهاي رسان      شناسي و مخاطب   مخاطب
انفعـالي  اي    هپديداي،    هدريافت پيام رسان  .  تصويري از راهبردها عملي نيست     ارائهشناخت مخاطب   

ستاوردي مهارتي و    د ودريافت وابسته به مكان جغرافيايي      .  انجام فعل يا فعاليت است     ، بلكه نيست
  )53 - 50: 1380، تامپسون. (هرمنوتيك استاي  هپديد

  اي  همحصوالت رسان

 شـامل ...  و عكـس ،  فـيلم ،  وبـالگ ،  دي سي،  را از كتاب  اي    هطيف گسترد اي    همحصوالت رسان 
  .شود مي

  ستيزي نرم ي مهدويتها استراتژي

بارها از  . ستيزي است  ژه اسالم ستيزي نرم يكي از سه بال اصلي مبارزه با اسالم يا پرو            مهدويت
ي غربي از زبان يك ملحد فراري نقل شد كه او به اين نتيجه رسيد كه چيزي به نام امام                    ها  رسانه

 مطالعات انجام گرفته بر     1.مهدي وجود ندارد و قران كالم الهي نيست و سخنان خود پيامبر است            
خشن از آن بـه  اي  هآن هستند تا چهر در پي ها  دهد كه اين رسانه     ي غربي نشان مي   ها  روي رسانه 

 است  ي پژوهش ها   اسالم در رسانه   ري تصو ي نمونه مطالعات درباره چگونگ    نيدتريجد. تصوير بكشند 
 تيريآلمان بـه مـد   ZDF و ARD يونيزي تلويها  اسالم در شبكهيبه نام چهره خشن و تضادگرا

 و  2005 يهـا  ه اسـالم در سـال      شبكه دربـار   دو ني ا يونيزي تلو يها   برنامه مؤسسهاين  .  حافظ يك
ـ  جالـب توجـه ا     جي اساس نتا  بر.  قرار داده است   ي و بررس  عه را مورد مطال   2006 ـ  تحق ني  81 در   قي

 هـستند   ي مفهـوم منفـ    ي دارا ي ضمن اي مي مستق طور  به كه   ياسالم با موضوعات  ها،    درصد از برنامه  
                                                            

  .هاي غربي اشاره به سخنان موهن اكبر گنجي در رسانه .1
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 ي مسائل منفـ   ي معرف يمشكل اصل «:  پژوهش آمده است   ني ا يبند  جمع در. ارتباط داده شده است   
ـ بلكه مهم آن است كه بر اثر پخـش ا         ،  ستيدر كنار نام اسالم ن     ، دار  جهـت  يهـا   گونـه برنامـه    ني

 نكـات   گري د زي روزمره معتقدان و ن    ي مثبت آن در زندگ    يكاركردها،   اسالم ي ابعاد فرهنگ  جيتدر هب
  1».شود  در غرب محو مييعموم از اذهان ني دنيبرجسته ا

  . ي غربي در مقابله با اسالم خالصه شده استها  استراتژي رسانهرچها ،در جدول زير
  مصاديق كليدي  ها استراتژي

 ستيزي نرم مهدويت

  تبليغ عدم امكان تحقق مهدويت
  تماميت طلب جلوه دان مهدويت

 متفاوت جلوه دان جريان مهدويت با ظهور مسيح و يا منجي در اديان ديگر
  )الم عليه مهدويتاس(تبليغ جدايي مهدويت از اسالم 

  سازي در جريان مهدويت سازي و رقيب موازي
 زدايي فرهنگي بصيرت، جدايي واليت از سياست  ستيزي واليت

   چهره خشن از عاشوراارائه  عاشوراستيزي
   نشريات غربي، كاريكاتورهاي موهن ضداسالمي،سوزي نآقر  ستيزي اسالم

  اي هرسانستيزي  مهدويتراهبردهاي مقابله با 

  . را طي نموداي  ه مرحله چرخچهاربايد اي  هي رسانستيز مهدويتراي مقابله با ب

  اي  هرصد رسان

يي است كه برخي از اصحاب رسانه و متفكـران مـا            ها  از جمله دغدغه  اي    هضعف در رصد رسان   
 بـر    دشمنان اندازي   حقايق چنگ  ههاي مستند در زمين      پژوهش متاسفانه ما . اند  ه اشاره نمود  ها  آنبه  

. گونه مقابل جدي هـم صـورت نخواهـد گرفـت           هيچبر اين اساس    . ها در دست نداريم     اين رسانه 
هاي اساسـي   ريزي برنامه، ها در تسلط بر افكار بشر به دليل اهميت جهاني رسانهدشمنان مهدويت  

 بـا   بر اين اساس اولين گام مهم در مبارزه       . اند  هاي گروهي جهان انجام داده      را در سيطره بر رسانه    
ت مهمـي   سـؤاال اين دغدغه گاهي با خودانتقادي بـا        .  است »اي  هرصد رسان «ستيزي نرم    مهدويت

  :شود مانند همراه مي
 و سراسـري  يهـا  شـبكه  انبـوه  ميان از ايم؟ كرده چه ما؛  شوند  مي اكران آخرالزماني فيلم 45«

 باوري مهدي زانمي چه تا و است چقدر مهدويت سهم،  صداوسيما مرزي برون شبكه چند و استاني
 در فعاليـت  دهـه  دو از بـيش  سـابقه  بـا  )رضا صـبور   (من است؟   كرده پيدا تجسم،  ياوري مهدي و

 هـا    شـبكه  اجرايـي  مأموريـت  و فرهنگي تعريف اساس براي      هشد مشخص افق معتقدم تلويزيون
 امـا  ندكن  مي آماده مسيح هاي ويژگي با را كودكان،  نشين مسيحي كشورهاي در. است نشده انجام

... و جهـاني  عـدالت  و انتظار و 4زمان امام باره در مقوله هزاران وجود با ما درسي هاي كتاب در
 ايـن  بـا  دبستان از كودك و است  شده گرفته ناديده انتظار ادبيات و گرفته صورت كاري كم بسيار

                                                            
  .يمركز اسناد انقالب اسالم: منبع .1
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  ».دارد امـه اد نيـز  دانـشگاه  و دبيرسـتان  تـا  متأسـفانه  ايـن  و شود  نمي آشنا جدي شكل به مسئله
)-news.comwww.resalat 9/12/1389(  

نامـه انتظـار و راهبـرد بـا عنـوان            نامه علوم راهبـردي ويـژه      نمونه خوبي از رصدها در پژوهش     
در . چاپ شده اسـت ) The Return Of Political Mahdism(گرا  بازگشت مهدويت سياسي افراط

هي ناقص و مغرضـانه و ضـعيف بـه دكتـرين مهـدويت و بغـض و سـوگيري از                     اين كتاب با نگا   
گـرا در ادبيـات    ي برخاسته از فرهنگ مهدوي به بررسـي مقولـه مهـدويت سياسـي افـراط      ها  قيام

  . سياسي و اجتماعي كنوني پرداخته شده است

  اي هنقد رسان

  بر ايـن اسـاس آشـنايي        . را تحليل و نقد نمود     ها  آنبايد متن و محتواي     اي    هپس از رصد رسان   
  در مـورد نقـد ايـن       . ضـروري اسـت   اي    هي علمـي نقـد رسـان      هـا   ي مهـدويت و شـيوه     ها  با آموزه 

   منـدان و حتـي دانـشجويان و طـالب         هـاي آموزشـي در ميـان عالقـه         تـوان كـالس    ها مي   رسانه
  . برگزار نمود

حاب رسـانه  مهـدويت نيـز در انتقادهـاي دلـسوزانه برخـي اصـ       حـوزه  دراي  هدغدغه نقد رسان 
  :چنين بازتاب يافته است اين

 شـروع  را 2012 سـال  براي معكوس شمارش،  صهيونيستي يها   شبكه كه كند  نمي رصد كسي
ـ  افكار مديريت به و  كرده  بينـي  پـيش  و ماياهـا  تقـويم  طبـق  را تـاريخ  پايـان  هـا   آن. انـد   هپرداخت

. شـود  آمـاده  بايد جهان كه دهند  مي انتشار را اعتقاد اين و كرده معرفي 2012 سال،  نستراداموس
 اساسي ضعف نقطه مسئله اين. گيرد  نمي قرار تائيد مورد ادعا اين،  آسماني كتب از يك درهيچ اما
 در مـسيح  ورود بـا  داريد اعتقاد كه شما پرسيم  نمي. گذاريم  نمي دست آن روي بر ما كه ستها  آن

 ايـن ،  كنيـد  مـي  معرفـي  مـا  زمـان  امام را مسيح ضد و آيد  مي پيش آخرالزمان جنگ 2012 سال
 ايـن  و ؟انـد   هنوشـت  تـورات  و زبـور  كجاي ايد؟  يافته خود انجيل بندهاي و آيات كدام از را ها حرف

  ")news.comwww.resalat 9/12/1389-(. است آنان تحريفات

  اي هپاسخ رسان

را افرادي كـه اصـحاب      اي    هي رسان ها   اين جهت پاسخ    اصحاب رسانه نيستند به    اًمنتقدان لزوم 
  اي   هي رسـان  هـا   پاسـخ . كننـد   شوند بر اساس نقدهاي اصولي منتقدان آماده مي         رسانه محسوب مي  

. توانـد باشـد      مـي  ها  آنو تركيبي از    ... فيلم كوتاه و  ،  مستندوگو،    ، گفت يي چون مصاحبه  ها  در قالب 
  بـراي مثـال    . نيز باشـد  ... كتاب،  روزنامه،  ا سايت اينترنتي  تواند وبالگ ي     مي ها  قالب برخي از پاسخ   

ــوان   ــا عن ــدي ب ــه نق ــد«ب ــاني ؛ مگاماين ــرده از صــراحت آخرالزم ســايت در » ليوودهــا آخــرين پ
www.psyop.ir كه دوبله شده و مجوز نمايش خانگي دريافت كـرده           »مگامايند« انيميشن    درباره 

  . شاره كنيماست ا
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 اي هبازتاب رسان

  تـوان    مـي  رااي    هبازتـاب رسـان   . بايـد بـا آگـاهي از بازتـاب آن سـنجيده شـود             اي    هپاسخ رسان 
 شـده اسـت     ارائـه كه در اقناع يا عدم اقنـاع مخاطبـان          . ها  تلفنها،    ايميلها،    نامهها،    از نظرسنجي 
  .دريافت نمود

نيازمنـد همـاهنگي نهادهـاي      اي    هرسـان زي  سـتي  مهدويتعملياتي نمودن راهبردهاي مقابله با      
  . در جدول زير نهادهاي مرتبط با هر مرحله ذكر شده است. و ديني استاي  هرسان، پژوهشي

  نهادهاي مرتبط  مرحله
   مراكز پژوهشي، مطبوعات،ها  دانشگاه،صداوسيما  اي هرصد رسان
   مراكز پژوهشي،دانشگاه حوزه  اي هنقد رسان

   اصحاب رسانه و هنر،يماصداوس  اي هپاسخ رسان
  ...مراكز نظرسنجي و  اي هبازتاب رسان

مرحله را با همديگر ادغـام كنـد برنامـه           4ي موفقي كه توانسته به نوعي اين        ها  از جمله برنامه  
رضا صبور مدير اين برنامه بـا همكـاري نهادهـاي پژوهـشي             .  شبكه دوم است   »به سوي ظهور  «

  . موفق عمل كرده است بازتاب  دراًبتپاسخ و حتي نس، نقد، مختلف در رصد

  

  نتيجه

توانـد از ابزارهـاي        بايد و مـي    شدن  جهانيتوان گفت كه دكترين مهدويت براي         در مجموع مي  
 تـر   ي و بـه عبـارت علمـي       گيـر   بهـره اما براي ايـن     . ي جديد بهره بگيرد   ها  ارتباطي نوين و رسانه   

 شـود   ي ارتباطي ايجـاد مـي     ها  بين سه نوع تعامل كه به واسطه رسانه       ايد  باي    هي رسان ها  برساخت
مهدويت در صورتي بهينه خواهد بود كه       اي    هبه عبارت ديگر برساخت رسان    . هماهنگي ايجاد شود  

 بهره بگيرد و محـصول ديالكتيـك هـر          )اي  رسانه  اي و شبه    هرسان،  رودر رو (از هر سه شيوه تعامل      
جـزء در بـستر     ،  ديگر در نظر گرفتن تعامل و بازخورد آن با مخاطبان عام          از طرف   .  باشد ها  آنسه  

تا زماني كه جغرافياي اشاعه فرهنگ مهدويت و جغرافيـاي مخاطـب            . شود  نمي جغرافيايي محقق 
هـاي بنيـادي در      يكي از گـام   . كارايي الزم را نخواهند داشت    اي    هشناسايي نشود راهبردهاي رسان   

 ايرصد رسانه

 اي پاسخ رسانه

بازتاب 
 اي رسانه

 اينقد رسانه
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ي كشورهاي شيعي در اشـاعه   ها  رهنگي مهدويت و شناسايي پتانسيل    ي ف ها  اين عرصه تهيه نقشه   
بر اساس نقشه فرهنگي مهـدويت شـامل راهبـرد          اي    هراهبردهاي رسان . جغرافيايي مهدويت است  

شدن ضرورت دارد كـه     اي    همهدويت براي رسان  . راهبرد گلوله برفي و راهبرد تركيبي است      ؛  موجي
محـصوالت  اي؛    هگزيني رسان  مخاطباي؛    ه و نهادهاي رسان   ابزارها؛  عناصري مانند جغرافياي زبان   

  . را فراهم نمايداي  هرسان
 نيـز از سـه بحـران        ها  آني مهدوي و راهكارهاي مقابله با       ها  شناسي برساخت  در بخش آسيب  

بر پارادايم علـل ظهـور       بحران ترجمه و تنزل معاني و بحران غلبه پارادايم عاليم ظهور          ،  بازنمايي
پاسـخ و   ؛  نقـد ؛  رصداي    ه مرحله چرخ  4بايد  اي    هستيزي رسان  براي مقابله با مهدويت    .سخن رانديم 

  . هستنداي  ه چرخها اين مرحله. بازتاب را طي نمود
  :شود  مي بررسي شد در پايان موارد زير پيشنهادچه آنبر اساس 

ي فرهنگـي مهـدويت در      هـا   هاي مهدوي براي تهيـه نقـشه        پيمايش ارزش  مؤسسهسيس  أتـ  
 . ور و در كشورهاي جهانكش

هـاي زنـده جهـان        ساعته به زبان   24 كه   »منجي«مهدويت با نام    اي    هسيس شبكه ماهوار  أتـ  
 . برنامه پخش خواهد كرد

ي اجتماعي مهدويت و گـسترش توريـسم مهـدوي از جملـه          ها  زدايي از شبكه   حمايت و مانع  ـ  
  .سيار مهدوي باوري ها ي مكالمه و طرح مترجمها موانع زباني با تهيه كتابچه

ي هـا   گـويي رسـانه    پاسـخ ،  نقـد ،  ي مهـدوي در جهـت رصـد       ها  سسات و رسانه  ؤحمايت از م  ـ  
 . ضدمهدوي
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