
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  1/10/1389: تاريخ دريافت

  1389، زمستان 16 سال چهارم، شماره   8/11/1389: تاريخ پذيرش

  ي رسانهها حدوديتمها و  ظرفيت
  ساز ظهور منجي موعود زمينه در جامعه و دولت

سيدمحمد مرتضوي
*

  

  چكيده

از جمله تحوالت جهاني كه بر اساس متون ديني بايد رخ دهـد، قيـام جهـاني                 
بر اساس انديشه ديني، هيچ تحـولي در جامعـه بـشري رخ       .  است 4امام عصر 

از طرفـي بـر اسـاس       . اد گردد ها ايج   كه ابتدا تحولي در انسان      دهد، مگر آن    نمي
هـاي ارتبـاط      نظر دانشمندان علوم اجتماعي، خاستگاه تحوالت اجتماعي رسانه       

ها و مشاركت آنان در قيام        رو براي ايجاد آمادگي در انسان       از اين . جمعي هستند 
. هاي ارتباط جمعي هـستيم      كارگيري رسانه    نيازمند به  4جهاني حضرت مهدي  

هـاي ايـن      هـا و محـدوديت      ظرفيـت  ين است كـه    پرسش اساسي ا   ،با اين حال  
  ها چيست؟ رسانه

هاي ارتباط جمعـي      افزاري رسانه   افزاري و نرم    مقاله حاضر با بررسي ابعاد سخت     
تـوان در     ها به اين نتيجه رسيده است كه نمي         هاي آن   ها و محدوديت   و ظرفيت 

ها اميـدي بـست، ولـي بـا            به آن  4راستاي تحول جهاني قيام حضرت مهدي     
اي كه عامل انتقـال فكـر و          جه به تعريف رسانه كه عبارت است از هر پديده         تو

اي وجـود دارد كـه در         هـاي مغقـول شـده       فرهنگ باشد، در جهان اسالم رسانه     
ايـن  . هاي موجـود هـستند      برداري درست، بسيار كارآمدتر از رسانه       صورت بهره 

ماعـت، جلـسات    مانند حج، نماز، عيدفطر، نماز ج     (ها در سه بخش مراسم        رسانه
هـا ماننـد عاشـورا،       و مناسـبت  ) مانند كعبه، مـشاهد و مـساجد      (، اماكن   )مذهبي
هـاي    ها و محـدوديت    بررسي و ظرفيت  ) ها ها و والدت   شهادت  فاطميه،    اربعين،  

 .هر يك مشخص شده است

   كليديگانواژ

  .ها ها، محدوديت ظرفيت هاي مغفول،  هاي مشهور، رسانه رسانه، رسانه

                                                            
  (mortazavi-m@ferdowsi.um.ac.ir). عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد *
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  مقدمه

مقصود از رسانه يا وسايل ارتباط جمعـي وسـايلي هـستند كـه              : اند  ي در تعريف رسانه گفته    برخ
البته اين تعريف دقيق نيست؛     . اند  هاي جديد به وجود آمده      مورد توجه تعداد كثيري بوده و از تمدن       

افـزون بـر ايـن، وسـايل       . گونه وسايل، محدود و منحصر به وسايل ارتباط جمعي نيـستند            زيرا اين 
بنابراين به نظر ما رسانه عبـارت اسـت از هـر            . تباط جمعي، به چند رسانه مشهور محدود نيست       ار

  .وسيله يا شيء يا شخصي كه عامل ارتباط و انتقال فكر، عقيده و فرهنگي باشد
ها را به دو گـروه مهـم ـ مـشهور و      توان رسانه با توجه به تعريفي كه از رسانه ارائه كرديم، مي

  .كردمغفول ـ تقسيم 

  هاي مشهور رسانه

روند كه در سـطح جهـان و افكـار عمـومي بـه رسـانه                  هاي مشهور، ابزاري به شمار مي       رسانه
هـاي    شـبكه . 2هاي راديويي،     شبكه. 1: افزاري عبارتند از    ها از نظر سخت     اين نوع رسانه  . مشهورند

  .نترنتاي. 7مؤسسات، . 6مجالت، . 5ها،  روزنامه. 4ها،  خبرگزاري. 3تلويزيوني، 
به جز اينترنت، هر يك از اين ابزارها با توجه به حوزه كاري و نوع فعاليـت، انـواع متعـددي از                      

دارنـد كـه بـسيار گـسترده هـستند و از نظـر نـوع                ... قبيل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، خبـري و      
ضـوع  متفاوتند كه بررسي اين مسائل از مو      ... رساني، تأثيرگذاري بر مخاطب و     مخاطب، قدرت پيام  
  .اين مقاله خارج است

  خبرنگـاران،  . 1: كننـد   شـرح تغذيـه مـي       هـايي بـدين     افزاري نيز ايـن ابـزار را گـروه          از نظر نرم  
  نظاميـان،  . 7داران،    سـرمايه . 6مـداران،    سياسـت . 5هنرمندان،  . 4گويندگان،  . 3نگاران،    روزنامه. 2
  ... .دانشمندان و. 8

ها و وابستگي، استقالل      نيازها و تفاوت شخصيت اين گروه     ها، اهداف،     با توجه به افكار، انديشه    
تـوان   رو مـي    از ايـن  . ها به جهان و انسان، محتواي توليداتشان بسيار متفاوت اسـت            و نوع نگاه آن   

تـر در راسـتاي اهـداف     شود، بـيش  هاي ياد شده توليد مي     ها توسط گروه    چه در اين رسانه     گفت آن 
  .ها و سعادت انسانهاست، تا در راستاي صالح  خود آن

  ها مالكيت رسانه

  :هاي ياد شده را به چند گروه تقسيم كرد توان رسانه از نظر مالكيت و تأمين بودجه مي

  هاي دولتي رسانه. 1

. شـوند   هايي هستند كه با بودجـه دولتـي ايجـاد و اداره مـي               هاي دولتي، رسانه    مقصود از رسانه  
  .استها در اختيار دولت  مالكيت اين نوع رسانه
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  هاي عمومي رسانه. 2

 و بـه ميـزان      برنـد   بهـره مـي   پـشتيباني دولـت     از  هايي هـستند كـه        هاي عمومي، رسانه    رسانه
هـا در مالكيـت و سـلطه          ايـن رسـانه   .  نظارت دارد  ها  آن بر   ،كند   مي ها  آنبه  دولت  هايي كه     كمك
راك تق اشـ  هـاي مردمـي، حـ       هـاي خـود را از طريـق كمـك            هزينه تر  بيشها نيستند، بلكه      دولت

  .كنند تأمين مي... عمومي، ارائه خدمات و

  هاي خصوصي يا شخصي رسانه. 3

... هـا و    هايي هستند كه افـراد، احـزاب، گـروه          هاي خصوصي يا شخصي رسانه      مقصود از رسانه  
هـا در اختيـار       شوند و مالكيت اين نـوع رسـانه         كنند و با بودجه شخصي اداره مي        ها را ايجاد مي     آن

ها دارند،    اندازي آن   ها و اهدافي كه مؤسسان از راه        بسته به تنوع مالكيت رسانه    . ستها  مؤسسان آن 
  .توليداتشان متفاوت و در راستاي اهداف آنان خواهد بود

هـاي   ها توسـط قـدرت      الملل بسياري از رسانه     گمان در دنياي پيچيده سياست در سطح بين         بي
كننـد، ولـي بـراي        ها تالش مـي     راستاي منافع آن  المللي ايجاد شده، در       داران بين   بزرگ و سرمايه  

  .تر، ادعاي استقالل و مردمي بودن دارند تأثيرگذاري بيش

  ها ظرفيت

ها   كشد، ولي همه آن     ها به درازا مي     هاي متفاوتي دارند كه شرح آن       هاي ياد شده ظرفيت     رسانه
  :پردازيم ها مي هاي مشتركي هستند كه به ذكر اين نوع ظرفيت داراي ظرفيت

  سرعت انتقال. 1

 در اين ظرفيـت     ها  آنگرچه همه   . استهاي ياد شده سرعت انتقال        ي رسانه ها  ظرفيتيكي از   
 اينترنـت   ويـژه   بههاي مغفول از سرعت انتقال برخوردارند؛         يكسان نيستند، ولي در مقايسه با رسانه      

  .كند ل مي مطلب را به مخاطبان خود در سراسر جهان منتق، زمان ممكنترين كوتاهكه در 

  جذابيت پيام. 2

گيري كـار   بـه  بـا    هـا   آنسـت؛ يعنـي     ها  آن جذابيت پيام    ،هاي مشهور   ي رسانه ها  ويژگييكي از   
كننـد   اي ارائه مـي   پيام را به گونه، شناخت مخاطب وآميزي  تصوير، رنگ، صوت،هاي هنري  شيوه

تـوان     را مـي   ها  آنضي از   جذابيت بع . دهد  تأثير قرار مي     كه داراي جذابيت بوده، مخاطبان را تحت      
  .در حد سحر و جادو دانست

  تأثيرگذاري سريع و قوي. 3

ها به دليل كـاربرد       اين رسانه .  تأثيرگذاري سريع و قوي است     ،ها  ي اين رسانه  ها  ظرفيتيكي از   
اي و رعايـت اصـول        گيري از كارشناسـان قـوي رسـانه         هاي گوناگون تبليغي و بهره     فنون و روش  

دهنـد و بـه دليـل     تأثير قرار مـي   مخاطبان خود را تحت  به سرعت    ...وشناسي   شناسي، جامعه   روان
  .است قوي ها آنجذابيت، تأثير داشتن 
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  وسعت حوزه نفوذ. 4

البته حوزه نفـوذ هـر      . هاست  آن وسعت حوزه نفوذ يا كاركرد       ،ها  ي اين رسانه  ها  ظرفيتاز جمله   
و  بـسيار گـسترده      يترنـت از حـوزه نفـوذ      ها متفاوت اسـت و در ايـن ميـان، اين            نه  يك از اين رسا   

  .شمول برخوردار است جهان

  ها تنوع پيام. 5

 ...ومقصود از اين ظرفيت، آن است كه هرگونه پيام سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي، ديني               
ها با توجه به كاربردي كه بـراي          گرچه هر يك از اين رسانه     .  منتقل كرد  ها  آنتوان از طريق      را مي 

هـا هـر      كنند، ولي در مجموع از طريق اين رسـانه          اند در حوزه خاصي فعاليت مي        كرده خود تعريف 
تـوان بـه مخاطبـان        ا مـي  ر... بـار و   آور، سودمند و زيان     آور و شقاوت    نوع پيام زشت و زيبا، سعادت     

  .منتقل كرد

  در دسترس بودن. 6

ي كـه هـر لحظـه       ا  هاسـت، بـه گونـه       ها، در دسترس بـودن آن       هاي اين رسانه    يكي از ظرفيت  
گرچه در كيفيت استفاده نيز هر يك بـا ديگـري           . ها استفاده كند    تواند از آن    مخاطب اراده كند مي   

براي مثال، روزنامه، راديو، تلويزيون و اينترنت در دسـترس مخاطبـان هـستند،              . هايي دارند  تفاوت
  .ها متفاوت است ولي كيفيت دسترسي به آن

هاي خاصي نيز برخوردارند كه طرح         هر يك از ظرفيت     ها،  ههاي مشترك رسان    افزون بر ظرفيت  
  .كشد ها به درازا مي آن

  ها محدوديت

هـايي نيـز هـستند كـه      هايي كـه دارنـد، داراي محـدوديت     هاي ياد شده در كنار ظرفيت       رسانه
ها نيز بعضي اختـصاصي       هاي اين رسانه    محدوديت. كند  رو مي   ها را با مشكالتي روبه      استفاده از آن  

  :كنيم ها اشاره مي هاي مشترك آن جا به محدوديت  برخي مشترك است كه در اينو

  ها وابستگي به احزاب، اشخاص و گروه. 1

ايـن نـوع    . سـت ها  گـروه ها، وابسته بودن به اشخاص، احـزاب و           ي رسانه ها  محدوديتيكي از   
هاي حاكم بـر      سياست ها از  ها و روش   گذاري  ها، سياست  ريزي  ها به دليل وابستگي در برنامه       رسانه

ها داخل كشور اسالمي باشند و چـه در     چه اين رسانه   ،كنند   و اشخاص پيروي مي    ها  گروهاحزاب و   
گونـه   توان از ايـن     ت را داشته باشند مي     دغدغه فرهنگ مهدوي   ها  گروهبنابراين اگر احزاب و     . خارج
ـ             رسانه ن زمينـه قابـل اسـتفاده       ها در راستاي گسترش فرهنگ مهدويت استفاده كرد، وگرنه در اي

  .نيستند
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  المللي هاي بين ها و كمپاني ها و كارتل وابستگي به قدرت. 2

هاي جهاني و     به قدرت  ها  آن وابستگي   ،ي اين رسانه در خارج كشور     ها  محدوديتيكي ديگر از    
 هاي سياسـي، اقتـصادي،   ها اعم از قدرت  المللي است و به دليل وابستگي به قدرت         هاي بين  كارتل

 خواهـد بـود و      ها  آنها در راستاي تأمين منافع       روشو  ها   گذاري  سياست   ها، ريزي  برنامه... ظامي و ن  
هاي   شود كه رسانه    با يك بررسي اجمالي روشن مي     . حاضر نيستند خارج از آن چهارچوب كار كنند       

  )237 - 224 :1388، رنجبران. (ها هستند  صهيونيستويژه به ،ها المللي وابسته به قدرت بين

  ها نفوذ قدرت. 3

الملـل و   در سـطح بـين  رسـانه   اين است كه به دليـل نقـش حـساس            محدوديتيكي ديگر از    
 مخالفـان و رقبـاي آن كـه          اي بخواهد در دنيا مستقل عمل كند،        ها، اگر رسانه   خواهي قدرت   زياده

ن اين رسـانه،     با نفوذ دادن عوامل و مزدوران خود در درو         هستندالمللي    هاي بين  ها و كارتل   قدرت
رسانند كه آنـان      هاي متفاوت كار را به جايي مي        كنند، يا به شيوه      را منحرف مي   ها  آندر درازمدت   

  )همو. (ورشكست شده، كار را ادامه ندهند

  محدوديت پيام. 4

اي با توجـه بـه        ها محدوديت پيام است؛ يعني هر رسانه        گونه رسانه  ي اين ها  محدوديتاز جمله   
 فعاليـت   هـا   آن در راسـتاي تـأمين اهـداف         ،اند  اي كه براي آن در نظر گرفته        ايهمالكان آن و سرم   

 پيـام مهـدويت     رو  از اين .  خاصي دارد و با فرهنگ مهدويت بيگانه است          جهت ها  آنكند و پيام      مي
  .گيرد ها قرار نمي رساني آن  پيامدر راستاي

  ضعف محتوا. 5

   نداشــتن ويــژه بــهو فكــر و برنامــه و بــا توجــه بــه تفــاوت شخــصيت توليدكننــدگان انديــشه 
   در  تنهـا   نـه  ،كننـد   هـا برنامـه توليـد مـي          رسـانه  گونـه   اينانديشه ديني و تربيتي، نيروهايي كه در        

 به دليل تضاد فرهنگ مهدويت بـا منـافع          بسا  چهكنند بلكه     راستاي فرهنگ مهدويت فعاليتي نمي    
د را براي حذف فرهنگ مهـدوي بـه كـار           ها همه تالش خو      رسانه گونه  اينگران و زورگويان،     ستم
  .گيرند مي

  دغدغه تأمين معيشت. 6

افـزاري    هاي مشهور، آن است كه همه كساني كه در بخش نـرم             هاي رسانه   يكي از محدوديت  
بنـابراين بـر فـرض سـالمت        . كنند مشكل تأمين هزينه زنـدگي را دارنـد          ها فعاليت مي    اين رسانه 

 بـه دليـل      تالش در جهـت گـسترش فرهنـگ مهـدويت،         فكري و روحي و شايستگي آنان براي        
  .توانند وظيفه خود را درست انجام دهند وابستگي مالي به اين مؤسسات نمي

المللي نـسبت بـه گـسترش         هاي بين   توانيم به رسانه    هاي ياد شده ما نمي      با توجه به محدوديت   
 ظريـف بـا انتـشار       توانيم بـه صـورت محـدود و بـسيار           گرچه مي . فرهنگ مهدويت اميدوار باشيم   
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هـا    هايي كه هنرمندانه توليـد شـده باشـند، از ايـن رسـانه               ها و فيلم   ها، سخنراني   مقاالت، مصاحبه 
گـذاري كـالن      ريـزي بلنـد مـدت و سـرمايه          گذاري، برنامـه    استفاده كنيم كه بدين منظور سياست     

  .ناپذير است اجتناب
 كنيم با چند محدوديت جدي به شرح        ها اقدام   گونه رسانه   چه بخواهيم خود به تأسيس اين       چنان
  :رو هستيم زير روبه

  تأمين بودجه. 1

ها، تأمين بودجه آن       رسانه گونه  ايناندازي، گسترش و تداوم فعاليت        با توجه به هزينه كالن راه     
  .كار بسيار دشوار است

  تأمين نيروي انساني متخصص و متعهد. 2

ها وجود دارد در بخش توليد محتواست، بـه           ه رسان گونه  ايناندازي    محدوديت ديگري كه در راه    
 كـه   ايـن سوگمندانه بايـد گفـت بـا        . هاي باسابقه و قدرتمند رقابت كند       اي كه بتوانند با رسانه      گونه

گونـه كـه     ، آن مسائل ديني و فرهنگـي    گذرد هنوز     ي انقالب اسالمي مي   سال از پيروز    بيش از سي  
ايـم در جبهـه        در نتيجه نتوانسته   . نبوده و نيست   ها بايد و شايد مورد توجه جدي مسئوالن و دولت        

ـ العـالي   ظلـه   دامـ اي كه تهاجم فرهنگي و به گفته مقام معظم رهبري   جنگ نرم، به اندازه  قتـل   
 و نيروهاي موجـود در      ...و در حوزه سينما، تئاتر      ويژه  به  عام فرهنگي را دفع كند، نيرو تربيت كنيم،       

 بلكـه   ، شايسته كار جدي در حوزه فرهنگ مهدوي نيستند        تنها  نه،  ها در داخل اين كشور      اين حوزه 
: متأسفانه نگاهي به مراسم رسمي از قبيـل       . كنند   در تضاد با فرهنگ ديني تالش جدي مي        بسا  چه

  .سازد جشنواره فيلم فجر و برندگان آن، اين واقعيت تلخ را برمال مي

  ضعف مديريت. 3

ها در اين حوزه، نداشتن مديران شايسته در ايـن         وديتها يا به تعبيري محد     يكي ديگر از ضعف   
سال و اندي كه از پيروزي انقـالب اسـالمي سـپري شـده اسـت،                  اگر ما در اين سي    . عرصه است 

هاي فرهنگي كشور     ها و نهادهاي متولي برنامه     اي در حوزه وزارت ارشاد و سازمان        مديران شايسته 
كـه در   اي كـه در جوانـان كـشورمان وجـود دارد ـ چنـان       با اين همه استعداد و انگيزه داشتيم،  مي

هشت سال دفاع مقدس آن را به نمايش گذاشتند ـ بايد در حوزة جنگ نرم ـ با اين همه تأكيدات   
ولي دردمندانه بايد گفـت       اي داشته باشيم،      ـ امروز لشكرهاي آماده   ) اهللا  حفظه(مقام معظم رهبري    

اندركاران به چـشم      تر دست    بلكه انگيزه ايجاد آن هم در بيش        تنها چنين لشكرهايي وجود ندارد،      نه
  .آيد نمي

  تـوجهي از ايـن       ترين ضعفي كه در ايـن زمينـه وجـود دارد، غفلـت و بـي                رسد مهم   به نظر مي  
  هـايي   تـوان راه    اندركاران وجود داشـته باشـد مـي         چه اين احساس در دست      نياز است، وگرنه چنان   
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هاي دولتي، اقدام به اين كار كـرد؛ بـراي مثـال، زكـات بـه                  بودجه يافت كه حتي بدون استفاده از     
فـي  «اي عمومي اسـت كـه بـر اسـاس فقـه اسـالمي يكـي از مـوارد مـصرف آن،                عنوان بودجه 

  .است» اهللا سبيل

G               و مهؤَلَّفَـةِ قُلُـوبالْمـا وهلَيينَ علـامالْعينِ واكـسالْملْفُقَـرَاء ول قَاتدا الـصـي الرِّقَـابِ    إِنَّمف
يمكح يملع اللّهو نَ اللّهبِيلِ فَرِيضَةً منِ السابو بِيلِ اللّهي سفينَ والْغَارِموF .)60: توبه(  

غروي، . (اند  را ياد كرده  ... ساختن پل، جاده و   » اهللا  سبيل«فقهاي اسالمي نيز در تعيين مصداق       
با اين وصف، آيا نشر انديـشه مهـدويت و تبليـغ از             ) 344،  1ج: 1428 طوسي،    ؛112،  24ج  : 1428

كه در روايات ما تأكيد شـده اسـت           تر از ساختن پل و جاده است؟ با اين          اهللا و شناساندن او كم      بقية
بـه عنـوان    . كه اگر كسي كه بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلي از دنيـا رفتـه اسـت                   

  :فرمايد  مي7نمونه، امام باقر

ات و ليس له امام، فميتته ميتة جاهلية و من مات و هو عارف االمامه لم يضره تقدم                  من م 
هذا االمر و تأخر و من مات و هو عارف المامه كان كمن هو مـع القـائم فـي فـسطاطه؛                      

  )128، 1ج: 1422؛ قمي، 695، 2 ج :1382؛ صدوق، 198، 2كليني، ج(
ي است و هر كس امامش را بشناسد        هر كس بميرد و امامي نداشته باشد مرگش مرگ جاهل         

برايش ضرري ندارد كه آن قيام جهاني در زمان او اتفاق بيفتد يا بعد از او هر كـس بيمـرد،                     

شناخته است همانند كـسي خواهـد بـود كـه در خيمـه امـام                  در حالي كه امام زمانش را مي      

  . همراه اوست4عصر

  .است»  قلوبهممؤلفة«كه يكي از موارد مصرف زكات  يا آن

G                   ِـي الرِّقَـابفو مهؤَلَّفَـةِ قُلُـوبالْمـا وهلَيينَ علـامالْعينِ واكـسالْملْفُقَـرَاء ول قَاتدا الـصإِنَّم
يمكح يملع اللّهو نَ اللّهبِيلِ فَرِيضَةً منِ السابو بِيلِ اللّهي سفينَ والْغَارِموF .) ،60توبه(   

. از كفـار باشـند    »  قلـوبهم  مؤلفـة «اند كه بايد مـصاديق        هاي اسالم تصريح كرده   بسياري از فق  
كساني هـستند كـه بـا دريافـت         »  قلوب مؤلفة«و  ) 194تا،     بي  ؛ عاملي، 249،  1ج  : 1428طوسي،  (

. كننـد   كنند يا به مسلمان شدن تمايل پيـدا مـي           زكات، در مبارزه با كفار با مسلمانان همكاري مي        
، 5ج: 1410؛ عـاملي،    250،  5ج: 1414؛ حلّـي،    31،  3ج: 1408؛ كركي،   336،  1ج: 1390خميني،  (

اين بـدان   ) 621،  1ج: 1406؛ جزيري،   246،  9ج: 1397؛ حكيم،   281،  2ج: 1405قدامه،    ؛ ابن 213
  .معناست كه به نفع اسالم ما را ياري كنند

ها را درست هدايت       آن ايم  كه موقوفات با اين گستردگي در اختيار ماست، ولي ما نتوانسته            يا آن 
تر است، يا تبليغ اسالم و امـام     ها مهم   به راستي آيا غذا دادن به مردم و سير كردن شكم آن           . كنيم
؟ ما اگر بتوانيم اين موقوفات را درست هدايت كنيم و مردم را آگاه و آشـنا كنـيم كـه در             4زمان
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هـا اسـتفاده    ن ما از همين شيوهدشمنا. توانيم تحول جهاني ايجاد كنيم      چه مواردي وقف كنند، مي    
اي   هاي زنجيره  ـ ميلياردر امريكايي و صاحب بنياد و فروشگاه        ورسـبراي مثال، جورج س   . اند  كرده

. هاي مخالف امريكا نموده اسـت  ان ـ اموال خود را وقف تغيير و براندازي حكومت ـسورس در جه
هـا و اعطـاي       ز اپوزيـسيون و گـروه     هاي او پرداخت هزينه و تأمين بودجه مورد نيـا          از جمله روش  

: 1388رنجبـران،   (هاي واقعي و مجازي اسـت          و نشريات و رسانه    NGOبورس تحصيلي، تأسيس  
او ) 116: همو. (و بابت تغييرات حكومتي در اكراين مبلغ هفتاد ميليون دالر هزينه كرده است            ) 22

ايم بـا موقوفـات        نتوانسته به هر حال، چرا ما    . با اين روش چندين حكومت را سرنگون كرده است        
هـاي    اي كه در اختيار داريم و با ترويج فرهنگ درست آن، در راستاي تبيين و نشر آمـوزه                   گسترده

  .مهدوي اقدام كنيم

  هاي مغفول رسانه

هايي اسـت كـه       هاي مغفول، رسانه    با توجه به تعريفي كه از رسانه ارائه كرديم مقصود از رسانه           
 غـافليم يـا     هـا   آني  هـا   ظرفيـت  در فرهنگ شيعي وجود دارد، ولي از         ويژه  به ،در فرهنگ اسالمي  

تـوان بـه سـه دسـته          ها را مـي     اين نوع رسانه  .  استفاده كنيم  ها  آنايم به درستي از        نتوانسته كه  آن
  :تقسيم كرد

  مراسم. 1

توان به عنوان ابزاري براي تبليـغ         مقصود از رسانه بودن مراسم اين است كه از اين مراسم مي           
  :كنيم اين مراسم گوناگون هستند كه به چند نمونه آن اشاره مي. دويت استفاده كردمه

  حج) الف

توان به عنوان يك رسانه قـوي از          حج مراسمي است كه با توجه به ظرفيت بااليي كه دارد مي           
  .آن استفاده كرد

شـان   دستور داد مردم را به حج دعوت كند تا شـاهد منـافع خود              7خداوند به حضرت ابراهيم   
  .باشند

G             ٍيقمع ن كُلِّ فَجينَ مأْترٍ يلَى كُلِّ ضَامعالًا ورِج أْتُوكي جي النَّاسِ بِالْحأَذِّن فوا   ِ * ودـشْهي
لُوا منْها  منَافع لَهم ويذْكُرُوا اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات علَى ما رزقَهم من بهِيمةِ الْأَنْعامِ فَكُ              

  )28 ـ 27: حج(. Fوأَطْعموا الْبائس الْفَقيرَ
  :گويد زمخشري مي

  خداونــد در آيــه يــاد شــده واژه منــافع را نكــره آورده اســت؛ زيــرا مقــصود خداونــد از ايــن 

زمخـشري،  (. شـود   منافع، منافع دنيوي و اخروي بوده است كه در عبادات ديگـر يافـت نمـي               

  )152، 3ج: 1415
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كند كه پيش از انجام اعمال حج، به برتـري بقيـه عبـادات بـر حـج بـاور                       شافعي نقل مي   او از 
كه به حج رفت منافع حج را مشاهده كرد معتقد شد كه حج برترين عبـادت              داشت، ولي پس از آن    

  )همو. (است
  :فرمايد  ذيل آيه مي1عالمه طباطبايي

ورت، تـأمين منـافع مـسلمانان از    در هر صـ . يا براي تقليل است يا غايت     » ليشهدوا«الم در   

  )405، 14ج: 1974طباطبايي، (. هاي مهم حج است ويژگي

هـا    نمايد كه نقل آن     شود بيان مي    گاه ايشان بعضي از منافعي را كه در مراسم حج تأمين مي             آن
عالمه نيز بر اين باور است كه منافع حج به منافع اخروي اختصاص ندارد بلكـه،                . كشد  به درازا مي  

حتي ايشان حل مشكالت سياسي مـسلمانان را در مراسـم حـج       . گيرد  فع دنيوي را نيز دربر مي     منا
  )همو. (داند جزء منافع حج مي

در روايات نيز بر اين نكته تأكيد شده است كه منافع حج به منـافع اخـروي اختـصاص نـدارد،                     
شـاهد بـودم كـه امـام        : گويـد   شود؛ براي مثال، ربيع بن خيثم مي        بلكه شامل منافع دنيوي نيز مي     

كـرد و     سوار بـر محمـل طـواف مـي        .  به شدت مريض بود و توان طواف كردن نداشت         7صادق
كشيد   داد او را بر زمين بگذارند و دستش را به زمين مي             همين كه به ركن يماني رسيد، دستور مي       

ض نزديـك شـدم و عـر      . فرمود محمل را بلند كنند و چون در تمام دورها چنين عمـل كـرد                و مي 
مـن از   : فرمـود ! اي فرزند رسول خدا، فدايت شوم، اين كار براي شما بـسيار سـخت اسـت               : كردم

  :فرمايد ام كه مي خداوند شنيده

Gملَه عنَافوا مدشْهيلF414: همو(. الكل: منافع الدنيا او منافع اآلخرة؟ فقال:  فقلت(  

. هجرت به مدينه را فـراهم كنـد        با استفاده از اين رسانه مهم توانست مقدمات          6رسول خدا 
توانـست جلـوي      آن حضرت با استفاده از آزادي كه در مراسم حـج وجـود داشـت و قـريش نمـي                   

اي از يثربيـان را يافـت و          كارهاي او را بگيرد، به تبليغ انديشه خود پرداخت و در مراسم حج عـده              
: اثيـر   ابـن . (قبه اول را بـست    در سال بعد باز در مراسم حج با يثربيان پيمان ع          . آنان مسلمان شدند  

و در سال ديگر باز در مراسم حج توانست پيمان عقبه دوم را ببندد و مقدمات هجرت را                  ) 94،  2ج
  )98: همو. (فراهم كند

  ها ظرفيت

  :كنيم ها اشاره مي هاي فراواني دارد كه به بعضي از آن مراسم حج ظرفيت

  انگيزه قوي براي شنيدن حق. 1

حاجي با انگيزه زيارت خانه خدا از شهر و ديار خود كوچ كرده و بـا پوشـيدن                   كه  اينبا توجه به    
اش بـراي شـنيدن    لباس احرام و گفتن تلبيه قصد توبه و بازگشت بـه سـوي خـدا را دارد، انگيـزه               
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مهـدويت    او را به خدا نزديك كند بسيار قوي است و بايد از اين انگيـزه در راسـتاي تبليـغ                    چه  آن
  .استفاده كرد

  مادگي روحيآ. 2

ها از نظر روحي شرايط متفاوتي دارند و اگـر ايـن شـرايط درسـت درك نـشود تبليغـات                       انسان
  :فرمايد  مي7امام علي. تأثيري نخواهد داشت

  )312حكمت : تا شريف رضي، بي(... . ان للقلوب اقباالً و ادباراً

جـا بـروز     كه در آندر مراسم حج به دليل شرايط مكاني و زماني و احساسات روحاني و معنوي  
  .ها از نظر روحي آمادگي بسياري براي پذيرش تبليغات ديني دارند كند، انسان مي

  اوقات فراغت. 3

 اوقات فراغت بسياري دارند و به دليـل         جا  آني حج اين است كه حاجيان در        ها  ظرفيتيكي از   
 كـه   جا  آن و از    هستند  خود به دنبال پر كردن اين اوقات فراغت        ...ودوري از كار و شغل و زندگي        

اند به مسائل روحـي و        هاي زندگي نتوانسته   كنند در شهر و ديار خود به دليل گرفتاري          احساس مي 
كنند، بسيار تمايل دارنـد بـا تبليغـات دينـي             معنوي خود توجه كنند و احساس كمبود شديدي مي        

  .اوقات فراغت خود را پر كنند

  رساني گستره پيام. 4

 كه هر نفر آنـان      جا  آنيابند و از      سر جهان اسالم در مراسم حج حضور مي       مخاطبان حج از سرا   
زيارت و اسـتقبال    :  و به دليل آداب و رسوم اجتماعي از قبيل         هستند ...واز يك روستا و يك شهر       

هـاي   آينـد و از سـؤال        مـي  ها  آن در بازگشت از سفر افراد بسياري به ديدن          ...واز زائران خانه خدا     
 آنـان   سان اگر به حاجيان پيامي منتقل شـود،  اين است كه در مكه چه خبر بود؟ بديني آنان  يابتدا

 گيرندگان پيام در هـر دو       كه  آنرسانند و به دليل       به سرعت اين پيام را به سراسر جهان اسالم مي         
از آمادگي روحي و انگيزه قوي براي دريافـت پيـام              جا، هم در مكه و هم در شهر و ديار حاجيان،          

  .تواند تأثير بسيار خوبي داشته باشد ، پيام ميهستندردار برخو

  تأثير معنوي. 5

اي برخـوردار     مراسم حج از تأثير ويژه    . شرايط زماني و مكاني از نظر تأثير بسيار متفاوت هستند         
  :جا كه خداوند به آن سوگند خورده است است، تا آن

Gِرالْفَجشْرٍ * والٍ علَيالْ * والشَّفْعِ وتْرِورِ * وسلِ إِذَا ياللَّيوF .)4 - 1: فجر(  

، 2ج: 1393كاشاني،  . (دانند كه آغاز مراسم حج است       حجه مي   اين ايام را روزهاي دهه اول ذي      
815(  
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  :همچنين دستور به ياد كردن زياد خداوند در اين مراسم داده شده است

G      تَغُواْ فَضْالً مأَن تَب نَاحج كُملَيع سلَي             نـدع فَـاذْكُرُواْ اللّـه رَفَـاتنْ عفَإِذَا أَفَضْتُم م كُمبن ر
  )198: بقره(. Fالْمشْعرِ الْحرَامِ واذْكُرُوه كَما هداكُم وإِن كُنتُم من قَبله لَمنَ الضĤَّلِّينَ

G      اءآب كْرِكُمكَذ فَاذْكُرُواْ اللّه كَكُمنَاستُم منَا         إِذَا قَضَيبقُولُ رن ينَ النَّاسِ مكْرًا فَمذ أَشَد أَو كُم
  )200: بقره(. Fآتنَا في الدنْيا وما لَه في اآلخرَةِ منْ خَالَقٍ

G        ـ ال إِثْـم  واذْكُرُواْ اللّه في أَيامٍ معدودات فَمن تَعجلَ في يومينِ فَالَ إِثْم علَيه ومـن تَـأَخَّرَ فَ
  )203:بقره(. Fعلَيه لمنِ اتَّقَى واتَّقُواْ اللّه واعلَموا أَنَّكُم إِلَيه تُحشَرُونَ

شـود، ايـن      گذارد و رحمت خداوند شامل حاجيان مي        جا كه ذكر خداوند تأثير خاصي مي        و از آن  
 بسياري آمده خداونـد هـر       كه در روايات    آورد؛ چنان   تر آنان را فراهم مي      رحمت زمينه هدايت بيش   

  :دارد؛ به عنوان نمونه لحظه امواج هدايت خود را به سوي حاجيان گسيل مي

 اهللا تبارك و تعالي جعل حول الكعبة عشرين و مأئة رحمة منها              انّ:  قال 7اهللا  عن ابي عبد  
  )263، 13ج : 1410عاملي، (. ستون للطائفين و أربعون للمصلين و عشرون للناظرين

  ريختن امتيازات طبقاتيفرو . 6

اي كـه دارنـد از قبيـل موقعيـت            بعضي از مسلمانان در شهر و ديار خود به دليل امتيازات ويژه           
كنند و حاضر نيستند در       اي جدا بافته فرض مي       خود را نسبتاً تافته    ...واجتماعي، امتيازات اقتصادي    

ي تـر   كـم ه از اطالعات ديني     بدين سبب اين گرو   . شهر و ديار خود در مراسم مذهبي شركت كنند        
كشند با پرس و جـو بـر معـارف            ي اعتباري خجالت مي   ها  ويژگيبرخوردارند و گاه به دليل همان       

 حال احرام و سـه      ويژه  بهديني خود بيفزايند، ولي در مراسم حج به دليل فرو ريختن اين امتيازات،              
ف دارنـد كـه ايـن خـود از          ي براي كسب معـار    تر  بيشروز حضور در مني و عرفات، آنان آمادگي         

  .استي حج ها ظرفيت

  اي دائمي گستره زماني يا رسانه. 7

بنـابراين يكـي از     . اسـت مقصود ما از مراسم حج تنها حج واجب نيست، بلكه شامل عمره هم              
 زائـر وجـود دارد و       جـا   آني حج گستره زماني آن است؛ يعني در طول سال هميـشه در              ها  ظرفيت

  .تفاده كردتوان از اين ظرفيت اس مي

  ها محدوديت

تـوجهي بـه      هايي نيز است كـه بـي        هايي كه دارد، داراي محدوديت      مراسم حج با همه ظرفيت    
  :ها عبارتند از اين محدوديت. كاهد هاي آن مي ها از ظرفيت آن
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  نداشتن زبان تفاهم. 1

ي ها ي مراسم حج اين است كه مخاطبان از مناطق مختلف و داراي زبان            ها  محدوديتيكي از   
گرچـه مـا   . كند رو مي ديگر با مشكل روبهيك و اين مسئله تعامل و ارتباط آنان را با       هستندمختلف  

بايد تالش كنيم زبان عربي را به عنوان زبان مشترك امت اسالمي نهادينه كنيم، ولي تا رسـيدن                  
 را  هـاي مخاطبـان    تر اين است كـه زبـان        به آن نقطه راهي بسيار دور در پيش است و راه نزديك           

هاي رايج در دنياي اسالم براي ارتباط با آنان تربيت كنـيم، تـا               شناسايي و مبلّغاني مسلط به زبان     
  .بتوانند فرهنگ مهدويت را تبليغ كنند

  هاي متفاوت فرهنگ. 2

گيـرد و از       تحت تأثير فرهنگ محيط شكل مـي       ها  انسانعقايد، آداب و رسوم        بخشي از افكار،  
يابند كه اين مـسئله      تلف و با فرهنگهاي مختلف در مراسم حضور مي        طرفي حاجيان از مناطق مخ    

  .كند همراهي كامل با يكديگر را دچار مشكل مي

  ها تفاوت حكومت. 3

جا كـه امـام       ها تأثير مهمي دارند؛ تا آن       انسان... گيري افكار، عقايد، رفتار و      ها در شكل    حكومت
  : فرمود7علي

  )31نامه: تا شريف رضي، بي(. اذا تغير الزمان تغير السلطان

هـا در     از طـرف ديگـر، نـوع حكومـت        . كند گويا زمانه تغيير كـرده اسـت         وقتي حاكم تغيير مي   
هاي سلطنتي گرفته تا ماركسيستي، جمهـوري         كشورهاي اسالمي بسيار متفاوت است؛ از حكومت      

مخاطبـان را بـا     كه اين مسئله در نوع نگاه حاجيان آن كشورها به مسائل تأثيرگـذار اسـت و                 ... و
  . كند رو مي هاي متفاوت روبه برداشت

  تفاوت سطح آگاهي سياسي. 4

 سطح شعور سياسي مخاطبان در مراسم حج نيـز كـامالً متفـاوت              ،گفته با توجه به مسئله پيش    
فايـده   اي بـي  اي غيرمفيـد و عـده   اي دخالت در سياست را حـرام و عـده     اي كه عده    است، به گونه  

ايـن نيـز از     . نيز به داليل امنيتي از دخالـت در مـسائل سياسـي هـراس دارنـد               اي    دانند و عده    مي
  .هاست آني همراه كردن ها محدوديت

  تفاوت مذهبي. 5

 از مـالكي، حنبلـي، حنفـي، شـافعي،          ،با توجه به اختالف فقهي كه در دنياي اسالم وجود دارد          
 همـراه كـردن آنـان را بـا      نان، اختالفات فقهي آ...ويلي، شيعه امامي، علوي     عدباخي، زيدي، اسما  

  .كند يكديگر دچار مشكل مي
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  4عدم آشنايي با حضرت مهدي. 6

توان يافت     مسلماني را مي   تر  كمجز شيعيان   ه  ي مراسم حج اين است كه ب      ها  محدوديتيكي از   
كه با مباحث مهدويت آشنا باشد و اگر آشنايي مختصري دارند با مدعيان مهدويت است كـه ايـن                   

  .شود  از دنياي شيعه يافت ميتر بيش سنت اهل در دنياي نوع مدعيان

  حاكميت وهابيت در عربستان. 7

ي مهم در استفاده بهينه از مراسم حج براي گسترش فرهنگ مهـدويت،             ها  محدوديتاز جمله   
  .آورد حاكميت وهابيت در عربستان است كه مشكالت زيادي را براي حاجيان به وجود مي

  تبليغات ضدشيعه. 8

گفته، تبليغات ضد شيعه توسط حكومت سعودي و عوامل وابسته به آنان در              دليل نكته پيش  به  
اي زياد است كه شيعيان را به عنوان گروهي مشرك به ديگـران               داخل و خارج عربستان به اندازه     

  .كند رو مي اند كه بدين سبب همكاري ديگران با ما را با مشكل روبه معرفي كرده

  احساس ناامني. 9

لماناني كه با ماهيت حكومت سعودي آشنا هستند، گرچه به دليل موضـع ضداسـتكباري و                مس
هـاي    ضدصهيونيستي جمهوري اسالمي به ارتباط با شيعيان ايراني و اسـتفاده از افكـار و انديـشه                

مند هستند، ولي با توجه به شناختي كه از وهابيان دارند از ارتبـاط بـا ايرانيـان پرهيـز                      آنان عالقه 
  .شود نند كه اين نيز محدوديت بزرگي براي ما محسوب ميك مي

  نداشتن نيروي كارآمد. 10

كمبود متخصص در مباحـث مهـدوي اسـت كـه             ي بزرگ ما در همه جا،     ها  محدوديتيكي از   
   مسلمانان، ...وفرهنگ، مذهب      اماكن و مراسم با آشنايي كامل نسبت به زبان،         گونه  اينبتوانند در   

  .رقرار كنندبا آنان ارتباط ب

  عيد فطر) ب

كنـون مغفـول     ، ولـي تـا      توان استفاده كـرد     يكي از مراسمي كه از آن به عنوان يك رسانه مي          
 و  ها  ظرفيتعيد فطر نيز    .  كه در سراسر دنياي اسالم وجود دارد       استمراسم عيد فطر      مانده است، 
  .كنيم  ي مي خوددارها آنيي دارد كه به دليل رعايت حجم مقاله از طرح ها محدوديت

   نماز جمعه)ج

ايـن  .  نمـاز جمعـه اسـت   ،توان از آن به عنوان يك رسانه استفاده كرد  از جمله مراسمي كه مي    
 از  ،گفتـه  مراسم نيز همانند عيد فطر در سراسر دنياي اسالم كم و بيش وجود دارد و به دليل پيش                 

  .كنيم پوشي مي ي آن چشمها محدوديت و ها ظرفيتطرح 
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  نماز جماعت) د

ايـن مراسـم    . از جمله مراسم قابل استفاده براي ترويج فرهنگ مهدوي، نمـاز جماعـت اسـت              
ي هـم   تـر   بـيش ي  هـا   محـدوديت ي دارد، ولـي از      تـر   بيشگفته، گستره    نسبت به دو مراسم پيش    

  .كنيم  خودداري ميها آنبرخوردار است كه از طرح 

  جلسات مذهبي) هـ

وستاهاي همه كشورهاي اسالمي وجود دارد كـه        اين نوع مراسم نيز كم و بيش در شهرها و ر          
شـك ايـن      توان به عنوان يك رسانه از آن استفاده كرد، ولي تاكنون مغفول مانده است و بـي                  مي

  .يي استها محدوديت و ها ظرفيتمراسم نيز داراي 

  اماكن. 2

 به  ها  آنز  تر گفته شد، در دنياي اسالم اماكني وجود دارد كه ا           با توجه به تعريف رسانه كه پيش      
  : اين اماكن عبارتند از. كنون مغفول مانده است توان استفاده كرد، ولي تا عنوان رسانه مي

  كعبه )الف

كعبه به دليل قداست خاصي كـه دارد از         . اي بسيار قوي است     كعبه در دنياي اسالم خود رسانه     
  :انسته استخداوند در قرآن كعبه را سبب قيام مردم د. اي برخوردار است جايگاه ويژه

Gِا لِّلنَّاساميق رَامالْح تيةَ الْببالْكَع لَ اللّهعجF .)97: مائده(  
راغب ) 497،  12ج: 1363منظور،    ابن. (داند  منظور يكي از معاني قيام را ثبوت و پايداري مي           ابن

  :گويد اصفهاني مي

  )690: 1426راغب اصفهاني، (. و القيام اسم لما يقوم به الشيء

 با توجـه بـه      1عالمه طباطبايي . شود  قيام اسم براي چيزي است كه باعث ماندگاري شيء مي         
  :گويد تعريف راغب درباره قيام مي

صـله رحـم،    : برنـد از قبيـل      اگر انسان متفكري درباره جزئيات منافعي كه مردم از كعبه مـي           

يان، شـناخت   ديدن دوستان، انفاق نسبت به فقـرا، سـود تجـار، دوسـتي نزديكـان و ناآشـنا                 

ها، برافراشته   ها، تقويت نيروها، پشتيباني ملت     ها، پاك شدن روح    بيگانگان، نزديك شدن دل   

بينديشد، بركات زيادي خواهد ديد و از ايـن همـه           ... هاي حق، زنده شدن دين و       شدن نشانه 

  )152، 6ج: 1974طباطبايي، (. زده خواهد شد بركت شگفت

   تأكيد شـده اسـت ايـن منـافع بـه آخـرت اختـصاص نـدارد؛                  كه ياد شد، در روايات نيز       و چنان 
   دربـاره معنـاي آيـه يـاد شـده پرسـيدم،       7از امـام صـادق  : گويـد  براي مثال، ابان بن تغلب مـي      

  :حضرت فرمود

  )156: همو(. جعل اهللا لدنيهم و معاشهم
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غـاز   از كعبـه آ    4اي كعبه باشد كه قيام جهاني امام عـصر          شايد به دليل اهميت جايگاه رسانه     
  .خواهد شد و اين مسئله از مسلمات فرهنگ مهدويت است

هـاي   هـا و محـدوديت      هاي كعبه تقريباً همان ظرفيت      ها و محدوديت    كه ظرفيت   با توجه به اين   
  .كنيم حج است، آن را تكرار نمي

  مدينه) ب

اي بـسيار قـوي        بـه رسـانه    : مراقد ائمه بقيع    ،6مدينه به دليل بارگاه نوراني پيامبر اعظم      
  .توان در بحث ترويج فرهنگ مهدويت از آن استفاده كرد تبديل شده است كه مي

  عراق) ج

كربال، كاظمين، سـامرا و مراكـز ديگـر و بـا              نجف،: ن مشاهد مهمي از قبيل    شتعراق نيز با دا   
 بـيش   كـه   اينتوجه به شرايط جديدي كه در عراق حاكم شده و دولت در اختيار مسلمانان است و                 

  .اي قوي تبديل كرد توان به رسانه عراق شيعه هستند، اين مراكز را ميمردم % 65از 

  ايران) د

، حـرم حـضرت     7ايران نيز با داشـتن مـشاهدي ماننـد بارگـاه ملكـوتي حـضرت امـام رضـا                  
جايگـاه مهمـي    ...  در قم، مرقد شاه چراغ در شيراز، حرم حضرت عبدالعظيم در ري و             3معصومه

اي بـاالتر از      نها مشهد ساالنه بيست ميليون زائر دارد و چه رسانه         بر اساس آمار منتشر شده ت     . دارد
هـا و     هـر يـك از ايـن مـشاهد نيـز داراي ظرفيـت             . اين، اگر بتوانيم آن را درست مديريت كنـيم        

  .هايي است محدوديت
اي  توان اماكن گردشگري را هـم بـه رسـانه    افزون بر اين، در ايران به دليل حاكميت ديني مي       

  .يغ مهدويت تبليغ كردقوي براي تبل

  مساجد) هـ 

اي مهـم     توان آن را به عنوان رسانه       يكي از اماكني كه در سراسر دنياي اسالم وجود دارد و مي           
به دليل در دسترس و گسترده بـودن مـساجد بـه            . در تبليغ مهدويت به كار گرفت مساجد هستند       

هـا و     ي اسـت در طـرح ظرفيـت       شايان يادآور . پردازيم  ها مي   هاي آن   ها و ظرفيت    طرح محدوديت 
  .ها نگاه ما به مساجد سراسر دنياي اسالم است محدوديت

تـوان    هايي است كه در صورت مديريت درست، مي         مسجد به عنوان يك رسانه، داراي ظرفيت      
 بـه هنگـام ورود بـه مدينـه در اولـين اقـدام               6تحولي عميق در جامعه ايجاد كرد، رسول خـدا        

انقـالب اسـالمي در ايـران بـا         ) 110،  2ج: 1399اثيـر،     ابن. (اختنداجتماعي به تأسيس مسجد پرد    
در هجـوم بيگانگـان در      . ها به پيروزي رسـيد      مركزيت مساجد شكل گرفت و با مديريت مسجدي       

ساله باز مساجد به كمك آمدند و جنگ را تدارك و پشتيباني كردند و آن را به                   دوران جنگ هشت  
  : درباره مساجد فرمود1يكه امام خمين پيروزي رساندند، چنان
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  )393، 12ج: 1378خميني، . (مسجد سنگر است، سنگرها را پر كنيد

اي قوي در خدمت نشر علـوم اسـالمي و معـارف              مسجد در طول تاريخ اسالم به عنوان رسانه       
  . ديني بوده است و اگر در جايي مسجد اين كارآيي را ندارد از ضعف مديران آن است

  ها ظرفيت

  قداست) الف

 ،در فقه اسالمي نجس كـردن مـسجد       . سجد مكاني مقدس است و بايد مقدس و پاك بماند         م
قداست مسجد در جامعه اسـالمي      ) 256،  3 ج :1428 ،غروي. ( واجب است  ، و پاك بودن آن    ،حرام

  .به قدري روشن است كه افراد الابالي نيز قداست آن را قبول دارند

  عدم وابستگي) ب

نـدارد تـا در     ...  و ها  گروهست كه هيچ نوع وابستگي به احزاب،        ي مسجد آن ا   ها  ظرفيتيكي از   
  .رساني از منافع آنان پيروي كند و محدوديت آنان را داشته باشد پيام

  ها عدم پيروي از حكومت) ج

رسـاني آن را   كنـد و خـط مـشي پيـام        پيـروي نمـي    هـا   حكومـت اي است كـه از        مسجد رسانه 
  .كنند عيين نميت ها حكومت

  كاري يعدم سياس) د

اي   كنند نه كار سياسي، مسجد رسـانه         سياسي كاري مي   تر  بيشهاي مشهور كه      برخالف رسانه 
  .كند كاري نمي است كه سياسي

  تفاوت پيام (  ه

 اسـت،  :بيـت  شود پيـام وحـي و مفـسران وحـي يعنـي اهـل               پيامي كه از مسجد منتشر مي     
  .هستندو يا بيگانه با آن هاي مشهور كه با اين پيام يا در تضاد هستند  برخالف رسانه

  كم هزينه بودن) و

  .اي است كه ارتباط برقرار كردن با آن هزينه ندارد مسجد رسانه

  دهنده تفاوت پيام) ز

هاي مـشهور كـه       در انديشه ديني پيام دهنده در مسجد بايد عالم و عادل باشد، برخالف رسانه             
  .هستندپيام رسانان به دور از اين ويژگي  موارد تر بيش اين ويژگي لزومي ندارد، بلكه در تنها نه

  ارتباط چهره به چهره) ح

گيرنده حـضوري و چهـره بـه         دهنده و پيام   ي مسجد آن است كه ارتباط ميان پيام       ها  ظرفيتاز  
  .استسويه  هاي مشهور كه يك چهره است، برخالف رسانه
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  بخشي پيام آرام) ط

ا در مسجد همه به ياد خدا هستند و ياد          بخش است؛ زير   اي است كه پيان آن آرام       مسجد رسانه 
  .بخش است خدا آرام

Gنُّ الْقُلُوبئتَطْم كْرِ اللّهأَالَ بِذ كْرِ اللّهم بِذهنُّ قُلُوبئتَطْمنُواْ وينَ آمالَّذF. )28: رعد(  

  همگاني بودن) ي

اي    ويـژه  اي همگاني است كه مخاطبان آن را طبقه، يا قـشر خـاص و يـا گـروه                   مسجد رسانه 
  .توانند در مسجد حضور يابند دهد، بلكه همه مؤمنان مي تشكيل نمي

  تأثير عميق) ك

 سروكار دارد و فطرت آنان را مورد خطاب قـرار           ها  انسان مسجد با جان و دل       كه  اينبا توجه به    
  .دهد، تأثيرگذاري پيام آن عميق است مي

  اولويت پيام) ل

هايي اسـت كـه       بنابراين از بهترين رسانه   . ن ديني است  اي است كه اولويت پيام آ       مسجد رسانه 
  .تواند در تبليغ انديشه مهدوي به كار گرفته شود مي

  عامل اتحاد و همبستگي) م

تواند هر گونه اختالف را به برادري و          كه پيام مسجد پيام ديني است، مسجد مي         با توجه به اين   
  .وفاق تبديل كند و عامل اتحاد مردم گردد

  هـاي مـشهور      هـاي مـسجد در مقايـسه بـا رسـانه            ان شد، بخش نـاچيزي از ظرفيـت       چه بي   آن
  هـاي ديگـري هـم بـرايش در نظـر            توانـد ظرفيـت     است كه با تأمل در كاركرد مسجد موفق مـي         

  .گرفت

  ها محدوديت

هـاي مـشهور، داراي       ي فراوانـي دارد، ولـي در مقايـسه بـا رسـانه            هـا   ظرفيت مسجد   كه  اينبا  
. شـود    كـاركرد آن دوچنـدان مـي       هـا   آنكـه در صـورت برطـرف كـردن          يي اسـت    هـا   محدوديت
  :  ازعبارتندي مسجد ها محدوديت

  ناهماهنگي در پيام) الف

رسـاني    پيـام  ؛ زيرا رساني در مساجد است     ناهماهنگي پيام    در رساندن پيام،   ها  محدوديتيكي از   
 او  چـه   آناي دارد كـه      دهنـده  اي ندارد، بلكه هر مسجدي پيـام        كننده مساجد مركز خاص هماهنگ   

  .كند صالح بداند منتشر مي
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  نداشتن بودجه مشخص) ب

رسـاني مـساجد تـأمين        بنابراين يكي از نيازهاي اساسي براي پيـام       . بر است   كار فرهنگي هزينه  
بينـي و      خاصـي را پـيش      توان برنامه   بودجه مربوط است و با توجه به نداشتن بودجه مشخص نمي          

  .اجرا نمود

  نيمحدودة زما) ج

اي مسجد، محدود بودن زمان استفاده از آن به اوقات نماز اسـت               ي رسانه ها  محدوديتيكي از   
  .توان اين ظرفيت را افزايش داد كه با مديريت درست مي

  نداشتن تشكيالت منسجم) د

ي مسجد، نداشتن مديريت تشكيالتي است كه در زمـان خـاص حـضور              ها  محدوديتاز جمله   
  .گيري كنند ها را تا رسيدن به اهداف خاص پي ي كنند و برنامهريز داشته باشند، برنامه

  جامعيت نداشتن پيام) هـ

جانبه و اجتماعي است، ولي متأسفانه مساجد به داليل متعـدد نتوانـستند              دين اسالم ديني همه   
عامل انتقال اين جامعيت باشند و ابعاد اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي ديـن را منتقـل كننـد و در                      

  .دانند ا منافي با قداست مسجد مياين نوع كاركرد رمواردي 

  جذابيت نداشتن) و

ي مساجد ما آن است كه براي همه طبقات جامعه و همه سـنين، اعـم از                 ها  محدوديتيكي از   
اي مديريت كنـيم      گونه ايم مساجد را به      جذابيت ندارد؛ يعني ما نتوانسته     ...وكودك، نوجوان، جوان    

  .ن جذابيت داشته باشدكه اين رسانه براي همگا

  سنتي بودن) ز

ي دارد، ولـي در مقايـسه بـا بقيـه           تر  بيشپيرايه باشد تأثير      گرچه پيام مسجد هرچه ساده و بي      
گردد و امروزه بايد مسجد مدرن را به جامعه عرضـه             ها سنتي بودن يك محدوديت تلقي مي        رسانه

ير نباشـد، بلكـه عارضـي اسـت و          پذ ي ياد شده ذاتي نيست كه اصالح      ها  محدوديتگمان    بي. كرد
همچنـين بايـد توجـه داشـت        .  را به ظرفيت تبديل كرد     ها  آنتوان با مديريت و فكر و انديشه          مي

بلكه نكات ديگري هـم وجـود دارد كـه طـرح               ي مساجد، تنها موارد ياد شده نيست،      ها  محدوديت
اي محـدوديت تلقـي        زاويه ي ياد شده نيز از    ها  ظرفيتكه بعضي از     گذشته از آن  .  الزم نيست  ها  آن
  . را نيز درست مديريت كردها آنشود كه بايد  مي

  ها مناسبت. 3

هـا در ايـن       تـوان از آن     است كـه مـي    » ها مناسبت«هاي مغفول در جهان اسالم        يكي از رسانه  
كه   براي مثال، در پيروزي انقالب اسالمي اين رسانه تأثير مهمي داشت؛ چنان           . زمينه استفاده كرد  
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اي مهلك براي     ين كشتار در قم، اربعين اين شهدا در تبريز برگزار گرديد و اين مراسم، ضربه              با اول 
اربعين شهداي تبريز در يزد و اربعين شهداي يزد در اصفهان برگزار گرديد كه با ايجـاد                 . رژيم بود 

  .زمينه سرنگوني حكومت را فراهم كرد... حكومت نظامي در اصفهان و
  هـا بـه عنـوان رسـانه اسـتفاده كـرد        تـوان از آن     ر دنياي اسـالم مـي     هاي مهمي كه د    مناسبت
  :عبارتند از

  عاشورا) الف

عاشورا به  . توان از آن به عنوان يك رسانه استفاده كرد          ترين مناسبتي است كه مي     عاشورا مهم 
 رسـول   كـه   چنـان نـشدني اسـت،      اي ماندني و فراموش     ي منحصر به فردش حادثه    ها  ويژگيدليل  

  : فرمود7ره شهادت امام حسين دربا6خدا

  )556، 12ج: 1410بروجردي، ( ؛ان لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة ال تبرد ابداً
كند كـه هرگـز خـاموش          آتشي در دل مؤمنان ايجاد مي      7بدون ترديد شهادت امام حسين      

  .نخواهد شد

  ها ظرفيت

اي سياسي است و بـا توجـه          ثهاي تفسير شود حاد     حادثه كربال به هر گونه    : فعاليت سياسي . 1
 است، از اين ظرفيت در برابـر جريـان فكـري كـه              7 يك طرف درگير حادثه امام حسين      كه  اين

 امـام   ؛ زيـرا  توان بـه خـوبي اسـتفاده كـرد          داند، مي   دخالت در سياست را منافي با قداست دين مي        
  : فرمود7حسين

  )304، 4ج: تا طبري، بي( ؛و لكم في اسوة
  .شماستعملكرد من سرمشق 

سـتيزي   ي مهم حادثه كربال ظلم    ها  ظرفيت يكي از    ،گفته با توجه به نكته پيش    : ستيزي  ظلم. 2
برابـر   اي بـراي سـكوت در       از اين ظرفيت در برابـر جريـان فكـري كـه تقيـه را بهانـه                . آن است 

  : فرمود7 امام حسينكه چنان ، توان استفاده كرد اند مي كاران قرار داده جنايت

  )174: 1400شعبه،  ابن( ؛اال الحياة مع الظالمين اال برماً الموت اال سعادة وفاني ال اري 
 مرگ را جز سعادت و زندگي با ستمكاران را جز رنج و مالل              ]با اين شرايط  [بدون ترديد من    

  .بينم نمي

از ايـن   . ناپـذيري آن اسـت     ي حادثـه عاشـورا سـازش      هـا   ظرفيتاز جمله   : ناپذيري  سازش. 3
كنـد    سـنجي تلقـي مـي      در برابر جريان فكري كه سازش با دشـمن را مـصلحت           توان    ظرفيت مي 

  : فرمود7 امام حسينكه چناناستفاده كرد؛ 
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  )7، 2خوارزمي، ج( ؛هيهات منا الذلّة
  .پذيريم ز ذلت را نميگما هر

  : فرمودكه آنيا 

  )98: 2ج: 1414مفيد، ( ؛م بيدي اعطاء و الذليلكال اعطي
  .دهم  نميشمامن دست ذلت به 

 آن  .ي حادثه عاشورا تالش براي برپايي حاكميت دينـي اسـت          ها  ظرفيتاز  : حاكميت ديني . 4
  :فرمود   اهداف خود را از اين ظرفيت در برپايي حاكميت دين دانسته،حضرت يكي از

  )264: 1400شعبه،  ابن( ؛و نرد المعالم من دينك... هماللّ
  .ايم هاي دين تو در جامعه قيام كرده شانهبراي باز گرداندن ن... داني كه ما خدايا تو مي

ديدگان است كـه از      ي حادثه عاشورا حمايت از ستم     ها  ظرفيتاز جمله   : حمايت از مظلومان  . 5
اين ظرفيت در برابر جريان فكري كه حمايت از مظلومان و مستضعفان جهان را منافي بـا منـافع                   

  :فرمود آن حضرت كه چنان ،توان استفاده كرد دانند مي ملي مي

  )همو( ؛و يأمن المظلومون من عبادك... هماللّ
  .ايم براي حمايت از بندگان مظلومت قيام كرده... داني خدايا تو مي

هاي حادثه عاشورا، پرداخت هزينه مبـارزات در راه           يكي از ظرفيت  : پرداخت هزينه مبارزات  . 6
 پرداخـت هزينـه آن وحـشت        كنند از   بسياري از كساني كه در مبارزه و جهاد شركت نمي         . خداست

ايـن حادثـه    . گونه افراد استفاده كـرد      توان براي از ميان بردن وحشت اين        از اين ظرفيت مي   . دارند
 در روز عاشـورا بعـد از        7 براي مثال، حضرت سيدالـشهدا     .هاي فراواني از اين ظرفيت دارد       نمونه

ر حـالي كـه صـورتش روي        شهادت همه نزديكان و ياران خويش، يكه و تنها، با بدن مجروح و د             
  :خاك داغ كربال بود فرمود

  )46، 45ج: 1983مجلسي، (هون علي انّه بصير اهللا؛ 
  .بيند مشكالت برايم آسان است همين كه خداوند مي

  : گفت3زياد به حضرت زينب يا وقتي كه ابن

  كيف رأيت صنع اهللا بك؟
  :ايشان فرمود

  )160: 1363طاووس،  ابن(. ما رأيت اال جميالً

  : را تهديد به قتل كرد، حضرت فرمود7زياد امام سجاد كه وقتي ابن يا آن
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  )162: همو(. ابا لقتل تهد وفي و القتل لنا عادة وكراً متنا الشهادة
  ها محدوديت

هايي نيز است كه      هاي فراواني دارد، داراي محدوديت      گونه كه ظرفيت     همان :حادثه عاشورا . 1
قـولي   ناك است كه به دليل محدوديت حجم مقاله، تنها بـه نقـل            توجهي بسيار خطر    در صورت بي  

  .كنيم اكتفا مي
شناسـي سـازمان    دكتر مايكل برانت ـ معاون ارشد رئيس سابق سيا و عضو ارشد بخش شـيعه  

جويي، مصاحبه مفـصلي دربـاره    سيا كه چندي پيش به اتهام فساد مالي بركنار شد ـ از باب انتقام 
دهنـده سـيا در برنامـه        او ضمن مصاحبه به بعضي از اسـرار تكـان         . استعملكرد سيا ترتيب داده     

  :گويد كند و مي براندازي تشيع اعتراف مي
 ميليون دالر براي سازماندهي مبارزه با تشيع اختصاص يافته است كـه             900در اين سازمان    

  .محور آن نابودي مرجعيت شيعه و عاشوراست

  :گويد او درباره عاشورا مي
شـوند و يـك       ها به ياد واقعه كربال جمع مي        آن. ه مراسم عزاداري موسوم است    در ميان شيع  

بعد از آن، طبقـه     . كنند  كند و مستمعين هم گوش مي       نفر سخنراني و واقعة كربال را بيان مي       

اي   اين سخنران و اين مستمعين براي ما از اهميت ويژه         . كنند  زني و عزاداري مي    جوان سينه 

از همين مجالس عزاداري است كه در ميان شـيعه جـوش و خـروش،     برخوردار هستند؛ زيرا    

هـا   مـا بـه خـاطر همـين، ده    . آيـد  خواهي و جنگ با باطل به خاطر حق، به وجود مـي    آزادي

ايم   ميليون دالر از بودجه ويژه را براي در دست گرفتن سخنرانان و مستمعين اختصاص داده              

دوست و داراي عقايد   افرادي از شيعه كه پول     پذيرد كه ابتدا دنبال     و اين كار چنين تحقق مي     

هـا     آن  رويم تا به واسطه     سست و در عين حال داراي شهرت و قدرت تأثير و نفوذ باشند، مي             

  )174: 1388رنجبران، (. ها نفوذ پيدا كنيم در عزاداري

هـاي عاشـورا دسـت     توان به محدوديت با دقت و تأمل در گفتار اين كارشناس سازمان سيا مي      
  .افتي

اي تبـديل كـرد مراسـم اربعـين           توان آن را بـه رسـانه        هايي كه مي   يكي از مناسبت  : اربعين. 2
 10حسيني است كه بر اساس آمار منتشره از سوي مـسئوالن عراقـي در مراسـم اربعـين حـدود                     

گمـان مراسـم اربعـين بـه زائـران كـربال              بـي . كنند كه بسيار مهـم اسـت        ميليون زائر شركت مي   
  .د، بلكه در سراسر جهان اسالم هر جا كه شيعيان وجود دارند، اين مراسم برپاستاختصاص ندار

  .هاي اربعين با مناسبت عاشورا مشترك است ها و محدوديت ظرفيت
اي بـراي تبليـغ مهـدويت تبـديل           توان آن را به رسانه      هايي كه مي   يكي از مناسبت  : فاطميه. 3

هاي فاطميه نيز با دو مناسبت عاشـورا و اربعـين            ها و محدوديت    ظرفيت. كرد مراسم فاطميه است   
  .مشترك است
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هاي برجسته فاطميه نسبت بـه عاشـورا، ايـن اسـت كـه مـديريت آن بـا                  البته يكي از ظرفيت   
جا كه حضور زنان را در مسائل سياسي           و مبارزات آن با هيئت حاكمه بود و از آن          3حضرت زهرا 

ابر جريان فكـري مخـالف حـضور زنـان در مـسائل             توان از آن در بر      به نمايش گذاشته است، مي    
  .سياسي استفاده كرد

توان آن را به رسانه تبـديل كـرد،           هايي كه در جهان اسالم مي      يكي از مناسبت  : ها  شهادت. 4
هـايي را بـه رسـانه تبـديل          تنها چنـين مناسـبت       است كه متأسفانه ما نه     :شهادت امامان شيعه  

لطفي شده است كه اكثريـت شـيعيان حتـي             چنان بي  :ئمهايم، بلكه نسبت به بعضي از ا        نكرده
  .دانند زمان شهادت آنان را نمي

  .ها نيز همانند عاشوراست هاي اين مناسبت ها و محدوديت ظرفيت
ها به عنوان رسـانه بهـره         توان از آن    هايي كه در جهان اسالم مي      يكي از مناسبت  : ها  والدت. 5

ان است كه در اين مورد نيز متأسفانه اكثريت شيعيان هم           زادگ  هاي معصومان و امام    گرفت، والدت 
  .اطالع هستند  بي:از زمان والدت بعضي از ائمه

ولـي بـه دليـل        ها متفـاوت اسـت،       ها با شهادت   هاي اين مناسبت    ها و محدوديت    گرچه ظرفيت 
  .كنيم ها خودداري مي رعايت حجم مقاله از طرح آن

  نتيجه

عبارت از هر وسيله يا شيء يـا شخـصي كـه عامـل ارتبـاط و                 با توجه به تعريف رسانه كه       . 1
هاي مشهور    هاي دنياي اسالم را به دو بخش رسانه         انتقال فكر و عقيده و فرهنگ باشد بايد رسانه        

  . و مغفول تقسيم كرد
سـرعت انتقـال، جـذابيت،      : هـاي بـسيار بـااليي از قبيـل          هاي مشهور گرچه ظرفيـت      رسانه. 2

، وسعت حوزه نفوذ، تنوع پيام و در دسترس بودن دارنـد، ولـي بـه دليـل                  تأثيرگذاري سريع و قوي   
... هـا، ضـعف محتـوا و       ها، نفوذ قدرت    اشخاص، دولت   وابستگي به احزاب،  : هايي همانند   محدوديت

ها در راستاي تحقق جامعـه و دولـت           الملل اميدي به استفاده مطلوب از آن        توان در سطح بين     نمي
  .عود داشتساز ظهور منجي مو زمينه
هاي كـالن، نيـاز بـه         تأمين بودجه : هاي مشهور به دليل مشكالت فراوان مانند        ايجاد رسانه . 3

 ابزار و وسايل پيشرفته و كمبود نيروي انساني متخصص و متعهد و ضعف مديريت، بسيار دشـوار                
  .هاي موجود داشت ها در حد رقابت با رسانه توان اميدي به ايجاد و گسترش آن رو نمي نمايد و از اين مي

ها در راستاي ترويج      توانيم از آن    هايي مغفول داريم كه مي      هاي مشهور، رسانه    در برابر رسانه  . 4
هـا در سـه بخـش         اين رسـانه  . ساز ظهور منجي موعود استفاده كنيم       و ايجاد جامعه و دولت زمينه     

  :قابل شناسايي هستند
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نمـاز جماعـت، جلـسات         قربان، نماز جمعه،     حج، نماز عيد فطر و    : مراسم مذهبي، از قبيل   ) الف
  . مذهبي
  .كعبه، مشاهد مدينه، مشاهد عراق، مشاهد ايران و مساجد: اماكن مذهبي، از قبيل) ب
  .هاي معصومين ها و والدت عاشورا، اربعين، فاطميه، شهادت: هاي مذهبي، از قبيل مناسبت) ج
هايي هستند كـه در اسـتفاده    محدوديتها و     هاي مغفول داراي ظرفيت     هر يك از اين رسانه    . 5

  .ها بايد مورد توجه قرار گيرند بهينه از آن
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