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زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود
کاظم عظیمی خرمآبادی
چکیده

زمینهساااز ی باارای فهااور مهاادی موعااود

 ،ی اای از وفااای

و رسااالتهای

خ یاار شاایعه بصاایر و آ گاااه در جهااان امااروز اساات و زمینهساااز ی رسااانهای _
تبلیغااااتی ی ااای از مهمتااارین شااااخههای آن اسااات کاااه ساااایر موضاااوعات و
عرصهها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میدهده چارا کاه
رسانه و تبلیغات در دنیای اماروز نقای برجساتهای دارد ،تاا حادی کاه در نظار
کارشناسان ،جایگزین سالح و گلوله شده است .موضاو زمینهسااز ی فهاور

منجااای عاااالم

ی ااای از بهتااارین عرصاااهها بااارای اساااتفاده از تواناییهاااا و

فرفیتهاااای حاااوزه رساااانه و تبلیغاااات باااا باااهکاااارگیری آخااارین دساااتاوردها و

فناوریهای روز بشری است و گستردگی تأثیر و تنو ابزارها و شایوههای ماورد
اسااتفاده در رسااانه و تبلیغااات ،زمینااههای تااازه و متعااددی را باارای نااوآوری و
خالقیت در حوزه بیان اصول و مبانی مهدویت ،منجی ،آخرالزمان ،ضرورت
زمینهسااااز ی ،نقااای مهااام تال هاااای محباااان و منتظاااران و ...پااایی رو قااارار

میدهد .رسانه و تبلیغات انوا آنها اعام از م تاوب ،دیاداری _ شانیداری،
مجازی _ سایبری ،دینی _ عرفی ،در سایه ایجاد سازمان و تش یالت منظم و

استفاده از فرفیتهای هنر ،طراحی ،چاپ و ...فرفیتهای بالقوهای است
که الزم است توسط محباان و منتظاران قادوم منجای عاالم

 ،ماورد توجاه و

اساااتفاده جااادی قااارار گیااارد .در ایااان مقالاااه ساااعی شاااده اسااات کاااه مسااائله
زمینهسااز ی فهااور مهاادی موعاود

در حاوزه رسااانه و تبلیغااات و چگااونگی

ایفای نقی مؤثر توسط منتظران و محبان فهور ،مورد طرح و آزمون قرار گیرد.
واژگان کلیدی

حضرت مهدی

 ،زمینهساز ی ،فهور ،رسانه ،تبلیغات.

 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی خرمآباد (.)kazimy57@yahoo.com
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مقدمه 

زمینهساز ی برای فهور مهادی موعاود

 ،از جملاه وفاای

و رساالتهای خ یار شایعه

بصاایر و آ گاااه در جهااان امااروز بااه شاامار ماایرود و زمینهساااز ی رسااانهای _ تبلیغاااتی ی اای از

مهمتاار ین ش اااخههای آن اس اات ک ااه س ااایر موض ااوعات و عرصااهها را بااه صااورت مسااتقیم و
غیرمسااتقیم تحاات تااأثیر قاارار میدهااده چاارا کااه رسااانه و تبلیغااات در دنیااای امااروز نقشاای
برجسته دارد ،تا حدی کاه جاایگزین ساالح و گلولاه شاده اسات .موضاو زمینهسااز ی فهاور
ی اای از بهتاارین عرصااهها باارای اسااتفاده از تواناییهااا و فرفیتهااای حااوزه

منجاای عااالم

رساااانه و تبلیغاااات با ااا باااه کارگیری آخااارین دسا ااتاوردها و فناوریهاااای روز بشاااری اسااات و

گستردگی تأثیر و تنو ابزارها و شیوههای مورد استفاده در رسانه و تبلیغات ،زمیناههای تاازه

و متعااددی را باارای نااوآوری و خالقیاات در حااوزه بیااان اصااول و مبااانی مهاادویت ،منجاای،
آخرالزمان ،ضرورت زمینهساز ی ،نقی مهم تال های محبان و منتظاران و ...پایی رو قارار

میدهد .رسانه و تبلیغات و انوا آنها در سایه ایجاد سازمان و تش یالت منظم و استفاده
از فرفیتهای هنر ،طراحی ،چاپ و ...فرفیتهاای باالقوهای اسات کاه الزم اسات توساط

محبان و منتظران قدوم امام عصر

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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مورد توجه و استفاده جدی قرار گیرد.

باارای زمینهساااز ی رسااانهای _ تبلیغاااتی فهااور مهاادی موعااود

عملی مختلفی وجود دارد که مهمتر ین آن عبارتاند ازا

ضاارورتهای نظااری و

 .1تها اااجم فرهنگا اای گسا ااترده غا اارب با اار ضا ااد با اااور مها اادویت تحا اات عنا اااوینی چا ااونا

آخرالزمانگرایی ،آمادگی برای جنگ جهانی آرماگدون و ...ه
 .2تااال

گسااترده امپریالیساام و صهیونیساام باارای مصااادره بااه م لااوب م تااب مترقاای

مهاادویت بااه وساایله طاارح نظر یاااتی چااون جهااانیسااازی ،ده ااده جهااانی ،پایااان تاااریخ،
س والریسم سیاسی و پلورالیسم فرهنگی _ دینی و ...ه

 .3تش یل جنبی صهیونیسم _ مسیحی در ایاالت متحاده باه منظاور فعالیات در حاوزه

آخرالزمان و منجیه

 .4ضااارورت افااازایی آ گا اااهی و معرفااات محباااان و منتظاااران در بااااره ام اااان و ضااارورت

زمینهساز ی رسانهای _ تبلیغاتیه

 .5رواج اعتقاد به رجعت مسایچ

یهودی _ غربیه

منجای و ضارورت زمینهسااز ی آن در نظار منحرفاان

 .6وارونهسازی حقای مربوط به منجی و آخرالزمان توسط دنیای غربه

 .7وق ااو انق ااالب اس ااالمی ای ااران و تقو یا ات گفتم ااان بر پ ااایی دول اات کریم ااه مه اادوی در

آخرالزمانه

 .8وارونهساز ی حقای مربوط به منجی و آخرالزمان در هالیوود و دنیای تصویر غربه

 .9سوء اساتفاده یاا کا فهمای برخای افاراد از مفهاوم زمینهسااز ی فهاور و شایوههای یااری

امام زمان و . ...

در باااره موضااو ایاان پااژوهی کتابهااا و مقاااالت درخااور تااوجهی نگاشااته شااده اساات کااه

مهمتاار ین آنهااا عبارتانااد از غرررب رسررانه و سررا معنررای انتظ رار در روابررط بینالمل ر نوشاات دکتاار
علیرضااا صاادرا و امااین پرتااوه ظرفیتهررا و محرردودیتهای رسررانه در جامعرره و دولررت مینهسررا ظهررور

منجرری موعررود نوشاات دکتاار سااید محمااد مرتضااویه رسررانه و آمررو مهرردویت نگاشاات امیرمحساان

عرفانه کارکردهای رسانه مینهسا اثر دکتر زهرا شیخوند.

ایاان مق ااالت م ااالبی را در باااره نقاای رسااانه در موضااو مهاادویت ،انتظااار و زمینهساااز ی

طاارح و بررساای کردهانااد کااه چ یااده آن عبااارت اساات از ضاارورت اصااالح کودیسااهنمااایی
رسااانههای مشااهور (صااوتی _ تصااویری ،م تااوب ،سااایبری و )...بااه دلیاال  .1وابسااتگی بااه
احاازاب ،اشااخا

و دولتهااا .2 ،نفااوذ قاادرتها .3 ،ضااع

محتااوا و ...و امیاادواری بااه

رسااانههای مغفااول (مراساام ماارهبی ،اماااکن ماارهبی و مناساابتهای ماارهبی) در راسااتای
تحق جامعه و دولت زمینهساز فهاور منجای موعاود (مرتضاوی1390 ،ا  .)69 -68رساالت

رس ااانه مه اادوی ،زمینهس اااز ی و تشا ا یل جامع ااه منتظ اار قباال از فه ااور اساات کااه بااا ت ااروی

باوره ااا ،ارز ه ااا و رفتاره ااای مه اادوی حاص اال م اایش ااود (عرف ااان .)336-8 ،رس ااانههای
زمینهساااز نااهتنها آینااه روناادهای فرهنااگ مهاادویت هسااتند ،بل ااه ماایتواننااد مساایر ایاان
زمینهساز ی را نیز برای آمادهساازی جامعاه باه سامت مؤلفاههای عصار فهاور تعیاین نمایناد

(شیخوند1390 ،ا .)299

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

نسا اابت با ااه مفها ااوم انتظا ااار در س ا ا چ رسا ااانهای (صا اادرا و پرتا ااو1389 ،ا  ،)16ناامیا اادی از

 11

در ایاان نوشااتار سااعی شااده اساات عااالوه باار هاامپوشااانی موضااوعات م اارح در مقاااالت

یادشااده ،مساائله زمینهساااز ی فهااور مهاادی موعااود

در حااوزه رسااانه و تبلیغااات همااراه بااا

شارح و بسااط جزییاات کاااربردی آن و چگاونگی ایفااای نقای مااؤثر توساط منتظااران ،در قالااب
سنجی فرضیات (یر مورد مورد طرح و آزمون قرار گیردا

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

 .1تشا یل اتاااق ف اار زمینهساااز ی رسااانهای _ تبلیغاای فهااور مهاادی موعااود

گام در این زمینه است.

نخسااتین

 .2تعی ااین الزام ااات ،مب ااانی فعالی اات و نظر ی ااهپردازی در ح ااوزه زمینهس اااز ی رس ااانهای _

تبلیغی ضروری است.

 .3بایااد اهااداف رسااانهای _ تبلیغاای زمینهساااز ی بااه صااورت کوتاااه ماادت و بلندماادت،
ً
دقیقا مشخص شوند.
 .4شیوهها و رو های انجام فعالیتهای رساانهای _ تبلیغای زمینهسااز باه طاور مفصال

تبیین گردد.
ً
 .5ابزارها و وساایل ماورد نیااز در انجاام فعالیتهاای رساانهای _ تبلیغای زمینهسااز دقیقاا

تعیین شود.

 .6چااارچوب سااازمانی _ تش ا یالتی زمینهساااز ی فهااور همااراه بااا تقساایم مساائولیتها و

ت الی

مشخص گردد.

 .7سامانه دقی نظارتی و ار(یابی بارای پاایی فعالیتهاا و اصاالح کمبودهاا و کاساتیها
تعری شود.

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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برای بررسی فرضیههای یادشده در این نوشتار ،در آغاز مبانی نظری پژوهی مانند دیان،

رسانه ،تبلیغات ،امپریالیسم رسانهای و ...مورد شرح و بسط قارار گرفتاه ،ساپم باا اساتفاده

از رو

موعود

تحلیلی _ کیفی مبانی و فرصتهای زمینهساز ی رسانهای _ تبلیغاتی فهاور مهادی
مورد طرح و آزمون قرار می گیرد .به نظر میرسد رو  ،کیفیت و ناو ابازار فعالیات

رسانهای _ تبلیغاتی محباان و منتظاران فهاور منجای ،نقای برجساتهای در تقو یات فرهناگ
زمینهساز ی و آمادگی برای فهور و تحق اهداف مقد

آن دارد.

چارچوبنظری 

امروزه نقی مهم رسانهها در ارتباط با فرد و جامعه بر کسی پوشیده نیست و هماه آحااد و

گروههااای جامعااه بااه نااوعی بااا رسااانهها ساارو کااار دارنااد .عااالوه باار ایاان باارای کسااب اطااال از
رخادادهای جهااان بااه رساانهها وابسااتهایاام تاا تصااویری از جهااان از حی اه شخصاای خااود بااه

دست آوریم (ویلیامز )135 ،و اطالعات الزم برای ایجاد تعامال ساازنده باا محایط پیراماونی

را کسب کنیم .از نظر اجتماعی ،رسانه رسالت سنگینتری بر عهاده دارد کاه عباارت اسات

از ایجاد فضای تفاهم و هم اری مسالمتآمیز کاه باه نظار مایرساد ایان مهام در رساانههای

ال ترونی ی بیشتر دیاده میشاوده ( یارا شایوههای ارتبااطی ال ترونی ای دساتاندرکار خلا

فضااایی هسااتند کااه در آن م ردم بااه ف اار ی دیگرنااد و هاار چااه صاادای افااراد بیشااتری شاانیده

شااود ،روحیااه درک و تفاااهم بااینالملاای گسااتر

مااییابااد و از تضااادها و اختالفااات کاسااته

م اایش ااود (هما اوا  )234ک ااه همف ااری ایج اااد ش ااده در بعض اای موض ااوعات خ ااارج از توج ااه

رسااانههای اساات باری ماننااد نااو دوسااتی ،ایجاااد مرا کااز خیر یااه و ...از ایاان دساات بااه شاامار

میآیند .قدرت رسانهها در دنیای امروز به ایجاد همف ری و تفاهم خالصه نمیشاود ،بل اه
به نظر میرسد رسانهها در دنیاای حاضار و آیناده مأمور یتهاای بیشاتری بارای خاود تعر یا

کردهاند .رسانهها نهتنها میتوانند به مردم بگویند چگونه ف ر کنناد ،بل اه حتای مایتوانناد
بر معیارهای ارز گراری آنها بار خبرهاا و خبرساازان نیاز اثار بگرارناد (هماوا  )199 - 198و

شیوه و معیار خاصی برای تهیه و داوری در محتویات رسانهای تعری

کنند .علت این امار

چی اازی نیس اات ج ااز ویوگ اای تعامااال رس ااانهای ک ااه در آن مح اادودیتهای زم ااانی ،م اااان و

مخاطاب برداشاته میشاود .تعامال رساانهای در طااول زماان و م اان گساترده اسات و شاارکت

کنندگان در آن در بافتهایی قرار دارند که از نظر م انی یا زمانی متمایز و مجزایناد و در یاک
بااه ایاان معنااا نیساات کااه مااردم در همااه مسااایل و امااورات خااود از رسااانهها تأثیرهااای روزانااه

می گیرن ااد ،بل ااه ای اان م ل ااب بی ااان گر آن اس اات ک ااه س اانت در جس ااتوجوی معیش اات و
ً
روشانف اری ،لزوماا کناار گراشاته نمایشاود ،بل اه باهع ام هیئتای دو بااره یافتاه و دگرگااونی
میپریرد و حتی شاید از طری رویارویی باا دیگار شایوههای زنادگی ،تقو یات و تح ایم شاود

(هم اوا  )236و زمینااه روزآمدسااازی ساانتها را فااراهم نمایااد ،بااه طااوری کااه مااردم در شاارایط

پیچیااده انفجااار اطالعااات امااروز بااا رو هااا و برداشااتهای نااوینی از ساانت و آداب و رسااوم

مرتبط شوند .دین اسالم و مارهب پو یاای شایعه ی ای از بهتارین و کامالتارین ماراهب بارای

بااهرو(رسااانی رسااانهای اساات ،بااه گونااهای کااه فرفیتهااای گسااترده اجتماااعی _ علماای آن
زمینااه مساااعدی را باارای حفااظ و حراساات از ساانتها و ارز هااای توحیاادی فااراهم کاارده و

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

سیستم مرج( مشترک زمانی _ م اانی ساهیم نیساتند (تامپساون1389 ،ا  .)105ایان ساخن
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نمونههای آن در دنیاای معاصار بسایار اسات .انقاالب ایاران شااهدی زناده بار قادرت ناوزایی

اسااالم اساات کااه در آن تحاارک و تجهیااز اعتقااادات ماارهبی ساانتی _ کااه بااا انتشااار نوارهااای

ص ااوتی و آث ااار چ اااپی در گ اارد

از طر یا ا ش ااب ههای غیررس اامی ارتب اااط و خ ااارج از ح ااوزه

رسااانههای دولتاای تسااهیل شااده بااود _ در باایاعتبااار کااردن سیاسااتهای غرب گرایاای شاااه

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

ورب یاام ساال نتی مااؤثر افتاااد (هماو) و در نهایاات موجااب تغییاار در نظااام سیاساای ،اجتماااعی،

فرهنگاای و اقتصااادی ایااران شاده تحااولی کااه آغااازی باارای ایجاااد دگرگونیهااای اساساای را در

سراسر جهان فراهم آورد کاه ایجااد جنابی بیاداری اساالمی اخیار در من قاه عر بای نموناه آن
است .این جنبی میرود تا با جهاانگیر شادن خاود صافحاتی جدیاد از حیاات بشاری را در

کره خاکی بنا سازد.

باارای این کااه نقاای و تااأثیر رسااانه در جامعااه امااروز مااورد دقاات قاارار گیاارد ،مناسااب اساات

نگاهی به معنای لغوی ،مفهوم و انوا رسانه داشته باشیم .در فرهنگ فارسی عمید در معناای

واله رساانه آماده اساتا «هار وساایله کاه م لاب یاا خباری را بااه اطاال ماردم برسااند» (عمیااد،
1379ا والۀ رسانه) .اندکی دقت در ریشه رساندن نیز بیاان گر معناای انتقاال م لاب یاا خبار

از کساای یااا چیاازی بااه کساای دیگاار اساات .رسااانه تاریخچااهای طااوالنی دارد کااه بیااان آن در
حوصله این نوشتار نیست ،اما نق ه ع ا

آن مر باوط باه زماانی اسات کاه نوشاتار الفباایی،

چاپ را بار اولاین رساانه کاار آماد جهاانی ،بارای ذخیاره و تباادل ایادهها و دانای تبادیل کارد و
حروفچیناای متحاارک در ارو پااا اختاارا شااد .ایاان اختاارا آغااازی بااود باارای آن کااه اطالعااات و

تولیدات ف ری و علمی بشر در معرض دید و نقد دیگران قرار گیرد.

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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پاام از اختاارا حروفچیناای متحاارک و گسااتر

صاانعت چاااپ در جهااان ،دسااتاوردهای

فراواناای در حااوزه رسااانه و فناااوری اطالعااات نمایااان شااد کااه زمینااه ایجاااد انااوا مختلاا

رسااانهها را فااراهم کاارد .آخاارین دسااتاوردهای بشااری در حااوزه رسااانه و فناااوری اطالعااات و
ارتباطااات نشااان گر آن اساات کااه رسااانهها بااه طااور عااام بااه سااه دسااته تقساایم ماایشااوندا .1

رسانههای ادراک حسی (صدا ،حاالت چهاره ،اشاارات دسات و .2 ،)...رساانههای نشاانه

شناختی (تصویر( ،بان ،خط ،موسیقی) .3 ،رسانههای فنی انتقالی (رسانههای م توب،

رادیو ،تلویزیون ،اینترنت) (حسینی1388 ،ا  .)31باه نظار مایرساد ایان تقسایمبنادی هماه

انااوا قاادیم و جدیااد رسااانه را در باار ماایگیاارد و شایسااته توجااه و دقاات کارشناسااان رسااانه و
ارتباطات است .گرچه تقسیمبندیهای دیگری نیز در ایان زمیناه وجاود دارده ولای عنااوین
انتخاااب شااده در ایاان تعر یاا

دایااره شاامول بیشااتری نساابت بااه تعاااری

مشااابه دارد کااه

موجب آسانی فهم موضو و سهولت یافتن مصادی آن میشود .ی ی از راههای فهام نقای
و تأثیر رسانه ،دقت در راب ه رسانه با جنبههای مختل

زنادگی انساان و تغییارات ناشای از

آن اساات .وسااایل ارتباااط جمعاای باار مااا تااأثیر ماایگاارارد و نتااای آنهااا از جهااات شخصاای،

اجتمااعی ،سیاساای ،رواناای ،اقتصاادی و اخالقاای بااه قادری عمیا اساات کاه هاایچ گوشااه از

جسم و روان ما را دستنخورده باقی نمیگرارد (هموا  .)169کمتر انسانی یافت میشود کاه

در دنیای معاصر به نوعی متأثر از رسانههای گروهی نباشده (یرا هجمه رسانههای مختلا
ً
در سااعات شاابانهروز و بااه شا لهای گوناااگون چنااین امااری را تقریباا محااال کاارده اساات .در
دنیااای امااروز ،دیگاار افااراد و اف ااار بااا وجااود اهمیاات و ارزشاامندی خااود ،تعیااین کننااده اف ااار

عمومی و منشأ تحوالت نیستنده بل ه سیستم ارتباطاات و وساایل ارتبااطی منشاأ تحاوالت

اساات .وسااایل ارتباااطی جدیااد ،تنهااا رابااط بااین انسااان و طبیعاات نیساات ،بل ااه طبیعاات
انسان جدید است و فرهنگ جوام( مبتنی بر رسانههایی که پدید میآیند ،همواره در حاال
باااز تعر ی ا

شاادن هسااتند (هم او) .ایاان باادان معناساات کااه چگااونگی و کیفیاات فعالیاات

رسااانهای عاماال تعیااین فرهنااگ اساات و نااه افااراد و جریانهااای علماای _ ف ااری کااه در نقاااط

مختل

دنیا هراز چند گاهی رخ مینماید.

دین ی ای از عوامال مهام ،سااخت و بافات فرهناگ اسات .دیان باه دلیال ارتبااط باا مباد

فااعلی و غااایی زناادگی بشاار ،در تاال

اساات کااه همااه جوانااب زنادگی بشاار را بااه سااوی کمااال

لحاظ فرهنگی معنادار هستند و محل تلفی این نمادها با ی ادیگر اسات (هاوو ر و النادی،

1389ا  .)29البته نمادهای دینی ،س حی ،بیمعنا و نافر به خیال و وهم یا ارضای حام
(یباییدوستی انساان نیسات ،بل اه دارای ریشاههایی بام عمیا و گساترده اساته ( یارا باا

معادالت اساسی زندگی او سارو کاار دارد و در تاال

اسات باه ساؤاالت اساسای در بااره آغااز و

انجام دنیا _ که دیر زمانی است ذهن او و همنوعان را باه خاود مشاغول داشاته اسات _ پاساخ

دهد .از اینرو دین به صراحت با ابعاد تجربی و هستیشناسی وجود یعنی با ابعااد هساتی
و معنا سرو کار دارده دین با هدف قراردادن حیات فارد در ماتن هادف کیهاانی و وسای(تار ،باه

زناادگی او معنااا ماایبخشااد (همااو) و بااه همااه فعالیتهااای ف ااری و عملاای انسااان جهاات

مایدهااده معنااایی کااه از ساویی بااه عنااوان دل گرمای بارای پی گیااری فعالیتهااای روزمااره و از

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

سوق دهد .به عباارت دیگار ،دیان مجموعاهای از نمادهاا و نظامهاای اعتقاادی اسات کاه از
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سااوی دیگاار ،بااه عنااوان غایاات و هاادف آنهااا در بلندماادت مااورد توجااه وی واقاا( ماایگااردد.
اینجاسات کااه موضااو تف اار دینای م اارح میشاوده موضااوعی کاه بااه عنااوان برآینااد و نتیجااه
تال هااای ،ف ااری _ عملاای فاارد و جامعااه در باااره دیاان محسااوب ماایشااود و رسااانه ی اای از

عوامل مهم ش لگیری و پایداری تف ر دینی است ،تا حادی کاه گفتاه شاده اسات رساانهها

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

جزو ی از تف ر دینیاند و نه ابزار صرف نشر و پخی آن و اگر ما خواهان اثبات و تأیید کلیت

این تف ر هساتیم ،نبایاد توجاه خاود را تنهاا باه یاک رساانه محادود کنایم (هماوا )139ه بل اه
باید از توانایی همه رسانهها و ابزارهاای ماورد اساتفاده آنهاا در راساتای شا لدهای باه تف ار

دینی ناب اسالمی _ شیعی بهرهمند شویم تا از فرفیت باالی دین در ساعادت و آرامای ناو
بشر استفاده کنیم.

در میااان انااوا رسااانههای موجااود در جهااان کنااونی ،بااه نظاار ماایرسااد نقاای رسااانههای

تصویری نیازمند توجه بیشاتری اسات .باه ایان دلیال کاه انساان در دوران حاضار ،از فرهناگ

شفاهی و نوشتاری گرر کرده و دل به دنیاای تصاویر بساته اسات .در بااره رساانه دینای و تف ار

دینی باید دانست که فیلم و ساایر رساانههای دینای افاراد را وارد مرحلاهای مایکنناد کاه طای
آن از زنادگی روزماره خاود فاصاله ماایگیرناد و بارای تحاول آمااادگی پیادا مایکنناد (هماوا .)41
این مسیر البته بسیار پیچیده و فری

استه (یرا یک فایلم باا اساتفاده از عناصار مختلا

خود مانند گفتوگوی نقیآفرینان ،صحنهها و موقعیتها و زمان و م ان موجاود زمیناهای

مناساب بارای ایجااد تاأثیر عمیا و پایادار در مخاطاب فاراهم مایسااازده تاا حادی کاه مم اان
است تأثیری که یاک بینناده از دیادن یاک فایلم پان دقیقاهای در ف ار جاان خاود ماییاباد از

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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خواندن هزاران صفحه کتاب و مجله و ....حاصل نشود .این گونه است که نقی و رساالت

تلویز یاون دینای در زمیناه سااخت و بافات تف ار دیناای پار رناگ مایشاود و در اهمیات نقاای و

جایگاه آن هماین بام کاه ماهیات آیینای تلویز یاون دینای ،فرفیات و تواناایی گساترده کاردن

اف ا دیااد بینناادگان را بااه آنهااا ماایدهااد .تلویز یااون دیناای باارای بینناادگان مجااال و ام ااان
انع اف در اعتقادات و سبک زندگی سنتیشان را فراهم میآورد (هماوا )252ه تغییاری کاه

رسالت بزرک ح ومت دینی به صورت کلی و رسانه دینی به صاورت خاا

اسات تاا ماردم

در همه زمینههای زندگی خود معیارها و اصول اعتقاادی را لحااظ کنناد و از جااده ف ارت و

کمال به باتالق (ر و (ور و تزویر و شهوت سقوط ن نند.

رسانه در دنیای امروز ابزار قدرت و ح ومات اسات و ایان ابازار در نظار امپریالیسام جهاانی

امری ااا و صهیونیس اام وس اایله غ ااارت و چپ اااول من اااب( و س اارمایههای جه ااانی و تنه ااا مس اایر

ش ا لدهاای و هاادایت اف ااار و اندیشههاساات .امااروز در جهااان هاایچ قاادرتی باااالتر از قاادرتی
نیست که در امری ا در دست فر یابدهنادگان اف اار عماومی قارار دارده ( یارا ابتادا تصاوری از

جهان را بارای ماا شا ل میدهناد ،ساپم باه ماا مایگویناد کاه در بااره ایان تصاور چگوناه ف ار

کنیم (رجبینیاا1389 ،ا  .)18ایان تصاور شا ل یافتاه و چگاونگی تف ار ،چیازی نیسات جاز

آنچه مناف( سیاسی _ اقتصادی آنان را تأمین مینمایاد .ریشاه چناین دیادگاهی نسابت باه
ً
مردم در جامعه غرب و بهویوه امری ا آن است که به نظار مایرساد اصاوال ماردم جایگااهی در
تصاامیم گیریها و اداره کشااور خااود ندارنااد و همیشااه بایااد تحاات فرمااان بزرگااان سیاساات و

سااارمایه باشاااند .ی ا اای از صااااحبنظران سیاسا اات در غااارب معتقاااد اسااات عاماااه ماااردم،
بیگانگانی جاهل و مداخلهگر هستند که ما باید ایشاان را از عرصاه عماومی دور نگاه دار یامه

(یرا اگر آنها وارد این اماور شاوند ،تنهاا دردسرسااز هساتنده آنهاا فقاط اجاازه دارناد هار چناد

وقت یکبار پای صندوقهای ر ی بروند و ی ی از ما افاراد بااهو

را انتخااب کنناده ساپم

به خانههای خود برگردند و به تماشای مسابقات فوتبال بپردازند (هموا  )7و به پیروزی تیم

محبااوب خااود در مسااابقات مختل ا

ف اار کننااد و موضااو سیاساات و کشااورداری را بااه مااا

بسپارند تا با اساتفاده از درایات ،صاداقت ،هاو

رت و فت نماییم.

و تواناایی باینظیار خاود هماه اماور آنهاا را

این ساخنان ساران امپریالیسام چنادان عجیاب نیساته ( یارا ارباباان صهیونیسات آنهاا

و بینالمللی ،بیپرده و در راستای تقویت و توسعه ابزار و تأثیرات آن ،سرمایههای هنگفتای
هزینااه کردهانااد .تئااودور هرتاازل 1در باااره اهمیاات نقاای رسااانهها در پی گیااری اهااداف شااوم

صهیونیسم میگویدا

اگر طال نخستین ابزارها در سای ره و ح ومات بار جهاان اسات ،بایتردیاد م بوعاات و

روزنامهنگاری دومین ابزار کار ما خواهد بود .نباید بگراریم دشمنانمان باه روزناماهها و

رسانههای خبری که بیان گر آرا و نظرات آن است دست یابند( .الرفاعی)8 :1381 ،

در ایاان صااورت دساات باط ال صهیونیساام و نقشااههای شااوم آنااان باارای انسااان و جهااان رو

میشود و موجبات ضع

و نابودی دولت غارتگر اسراییل فراهم میشاود .باا انادک نگااهی

در م بوعات و انوا رسانههای جهانی به خوبی میتاوان تحقا ساخنان هرتازل را مشااهده

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

سالهای خیلی دور ،به اهمیت نقی و تأثیر رسانه در ساخت و تغییر اف ار عمومی داخلی
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کرد و دست پنهان و پیادای صهیونیسام را در ورای هماه م بوعاات و رساانهها مالحظاه کارد
ً
به طوری که میتوان اذعان نماود صهیونیسام سای رهای نسابتا کامال بار شارکتهای تولیاد و
 )1904 - 1860( Theodor Herzl .1بنیانگرار صهیونیسم و اولین رییم آن.

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

تهیااه فیلمهااای سااینمایی دارد .برخاای آمااار نشااان ماایدهااد باایی از نااود درصااد از مجموعااه

کسااانی کااه در اماار تولیااد ،کااارگردانی ،بااا(یگری ،فیلمباارداری و مونتااال شااب ههای سااینمایی
امری ا فعالیت میکنند ،یهودی هستند (هموا  .)44 - 43این م لب در موضاو ساینما و

فیلم است و اندکی تأمل درباره میزان نفوذ یهودیان و صهیونیستها در رساانهها ،شاب هها

و خبرگزاریهای مارتبط باا پخای و نقاد اخباار داخلای و بینالمللای در کشاورهای ارو پاایی _
امری ایی ،نشان گر گستردگی نفوذ آنها در رسانههاست.

البته دنیای است بار و صهیونیسام بینالملال در مقابلاه باا تف ار اساالمی _ شایعی ،باه در

اختیار گرفتن رسانهها و بنگاههای خبر پراکنی اکتفا ن رده استه بل اه باه تهااجم و حملاه

به نهادها و مقدسات اسالمی _ شیعی متوسل شده است .در لندن لبا های ( یاری تولیاد
ّ
شا ااده ک ا ااه ب ا اار الیا ااه درون آنه ا ااا عب ا ااارت «ال ال ا ااه اال اهلل» حا ااک شا ااده اسا اات .همچنا ااین
صهیونیستها نام مقد

م ه را برای مراکز فساد و هرزگی در شهرهای گالسا و انگلساتان

و برخی دیگر از شهرهای اروپایی برگزیدهاند تا مسلمانان را استهزا کنند (هموا  )75و بادین
وسیله اعتقادات و نمادهای مقد

مسلمانان را کماهمیت و بیارز

جلوهگر سازند .ا گار

نگااهی کوتااه باه نقای رساانهها در جناگافاروزی و زمینهسااز ی قتال و کشاتار ماردم بایگناااه

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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بیف نایم روشاان خواهاد شااد کاه رسااانهها عوامال زمینهساااز تهااجمهااای خاارجی کشااورهای

جاهطلبی مانند امری ا هستند که پیوسته به عنوان با(وی اصلی در راساتای اقناا ماردم در

داخل کشور و تشوی سربازان به جنگ و آدمکشی و توجیه اف ار عماومی در خاارج از کشاور و

هماراه کااردن جامعااه بینالمللای باارای حملااه و تجااوز بااه کشااور هادف ماننااد ویتنااام ،عااراق،

افغانستان و ...عمل میکنناد .ی ای از فرمانادهان امری اایی حاضار در جناگ امری اا علیاه
ویتنام میگویدا

با توجه به این که ما در دنیای مجازی و واقعی همچنان با خشونت دست و پنجه نارم

م اایکنااایم و در لوحهاااای فشااارده و شاااب ههای پخااای فااایلم ساااینمایی ،باااه راحتااای
ً
صحنههای کشتار و قتل عام به نماایی درمایآیاد ،آیاا اصاوال ماا تمایال باه پایاان دادن
خشونت و جنگ داریم؟ (رجبینیا1389 ،ا )69

این گونه اسات کاه فارو

اسالحه و آدمکشای در هار کاوی و بارزن ایااالت متحاده باه چشام

ماایخااورد و ریختااه شاادن خااون افااراد باایگناااه در سااینماها و ماادار

و ....توسااط نوجوانااان

مسلچ ،وجدان هیچ سازمان داخلی و خارجی را به درد نمیآورد و لش رکشای امری اا و نااتو

در افغانسااتان و عااراق و کشااتارهای دسااتهجمعاای مااردم باایگناااه در مراساام عروساای و عاازا در
خواب و بیداری اندوهی بر چهره مدعیان حقوق بشر و دیگران نماینشااند .البتاه نبایاد هام

چنین توقعی داشته چارا کاه باه قاول ریایم جمهاور کناونی امری ااا «تیرانادازی میارا ملای

ماست!» آری ،میراثی که ابزار فریب مردم در داخل و تهااجم و کشاتار انساانهای بایگنااه و
1

بیدفا در خاارج از کشاور اسات و گرمای باازار فارو
خاورمیانه و خلی فار

وابسته به آن است.

اسالحه و مهماات باه کشاورهای مرتجا(

در اینجا مناسب است به موضو تبلیغ بپردا(یمه تبلیغ و تبلیغات والهای اسات کاه در

کنااار رسااانه و بااه صااورت فااراوان شاانیده ماایشااود ،امااا بااه راسااتی راب ااه تبلیغااات و رسااانه در
چیست و علت این که این دو واله در کنار هم باه کاار مایروناد چیسات .بارای این کاه در بااره

تبلیغ و تبلیغات و راب اه آن باا رساانه افا روشانی در پایی روی داشاته باشایم الزم اسات از
ّ
معنای لغوی آن وارد بحث شویم در فرهنگ لغت درباره معنای َبل َغ آمده استا «رسااندن،
ّ
ابالغ کردن و م لا( سااختن» (شایخو1996 ،ا والۀ َبل َاغ)ه یعنای پیاام ،خبار یاا موضاوعی کاه از
طری شخص یا چیزی به شخص دیگری منتقل شود و ویوگی رساانهای ایان واله باا انادکی

معانی است .تبلیغات آمیختهای است از صنعت و هنار .همچناین وسایلهای اسات بارای
اطال رس ااانی ص ااحیچ ی ااا غل ااط .ب ااه عب ااارت دیگ اار ،تبلیغ ااات مجموع ااهای از دانیه ااای

متفااوت اسات کااه توساط آن مایتااوان مجموعاه اطالعاااتی را باه جامعاه القااا کارد (حسااینی و
هم اااران )23-24 ،و پیامه ااای مختلف اای را ب ااا اه ااداف متن ااو ب ااه جامع ااه عرض ااه نم ااود.

تبلیغات میتواند در خدمت بشر به کار گرفتاه شاود یاا این کاه علیاه او باه کاار رود .مهمتار ین

اهداف رای در تبلیغات تجاری _ با(رگانی عبارتاند ازا اطال رسانی ،آ گااه کاردن مشاتری

از محصول جدید با قیمت یاا طارز کاار یاا خادمات موجاود بارای آن ،تصاحیچ برداشاتهای

غلااط مشااتریان ،کاااهی تاار

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

دقاات در ایاان معااانی روشاان و آش ا ار اساات و تعر ی ا

اص ا الحی آن هاام برگرفتااه از همااین

مشااتریان ،ایجاااد تصااویر مناسااب باارای شاارکت ،حفااظ و نگااه

داری جایگاااه محصااول در ذهاان مشااتری (هم اوا  )25-24و . ...تبلیغااات بااا همااه علااوم و

دانیهای موجود بشر در ارتباط نزدیک و فعال است و از همه آنها در راستای بهجا نهاادن
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بیشترین تأثیر بر مخاطب خود بهره میجوید .البته در ساخت و ارایه تبلیغات بایاد ن اات

 .1سااخنرانی ب ااارا ک اوبامااا در ت اااریخ  1391/5/5در دیاادار ب ااا مجروحااان حادثاااه تیرانااادازی در ایالااات کلااارادو باااا  12کشاااته
و  38مجروح.

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

و ش اااخصهایی را م ااورد توج ااه قااارار داده از جمل ااه این ک ااه در سااااخت تبلیغ ااات بای ااد باااه
ارز هااای فرهنگاای جواماا( ،دیاادگاههای موجااود در باااره مصاارف ،درآمااد ،صاارفهجااویی و
همچنین ارز هایی مانند چگونگی روابط والدین با ی ادیگر و باا فرزنادان و جواناان توجاه

شود (هموا  )73 - 61تاا نیازهاا و خواساتههای ایشاان ابتادا شناساایی شاود و در جهات رفا(
آن اقدامات الزم و کار آمد انجام گیرد.

تبلیغاات ارتباااط نزدی اای بااا دانای روز دارد و ا گاار گفتااه شااود تبلیغاات همیشااه بااه دنبااال

کاروان علم و دانی ،در حرکت است ساخن گزافای نیسات .البتاه بارای این کاه تبلیغاات باه
صااورت جااام( و مااان( طراحاای و تولیااد شااود بایااد باار اسااا

ویوگیهااای جمعیااتشناساای _

مانند سن ،جنم ،شغل ،آموز  ،مرهب و ناواد _ باورهاا ،نگر هاا ،شایوه زنادگی ،ام اان

دسترسی ،مناب( اقتصادی ،نو رسانه ،مجرا و پیام (هموا  )82 - 77ارایه شود تا بیشاترین
تأثیر را در کمترین زمان بر بیشاترین مخاطاب خاا

و عاام داشاته باشاد و الزماه ایان هادف

آن است که در گام نخست ،یاک برناماه تبلیغااتی توساط مادیر تبلیغاات شارکت یاا مؤسساه

مربوط تدوین گردد و همه عناصر الزم برای تولید یک تبلیغات مناسب و مؤثر لحااظ شاود.
مراحل نگار

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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یک برنامه تبلیغاتی به صورت علمی _ کاربردی عبارت است ازا  .1تحلیال

موقعیت ،شرح وضعیت ،عرضه ،تقاضاا ،رقباا و ...ه  .2تعیاین هادف تبلیغااتیه  .3تعیاین
اسااتراتویه  .4اجااراه  .5ار( یااابی نتااای و تااأثیرات (هم اوا  .)176-173تردیاادی نیساات کااه

دنیااای کنااونی ،عرصااه رقاباات باار اسااا

داناای اساات و کساای در آن موف ا اساات کااه بتوانااد

بیشترین نصیب را از این دو از آن خود کناد میازان تاأثیر تبلیغاات نیاز باا هماه شااخههای آن

مانناااد با(رگا ااانی ،سیاسا اای ،مردما اای و آموزشااای (هم ا اوا  )181-180در گااارو میااازان اعتقااااد و
پایبندی مجری آن به اصول مرکور است تا نیل باه اهاداف تعیاین شاده میسار گاردد و تاأثیر

م لوبی رادر ذهن و جان مخاطب بر جای نهد.

تبلیغات و رسانه در جهان کنونی با آینده ارتباط مستح می برقرار کارده اسات تاا حادی

که برای تعیین نو رفتار و بهرهبرداری از شرایط آینده در هر کار و حرفهای ،برناماهریزی دقیا

و جزیی تبلیغاتی _ رسانهای اجتنابناپریر است و اهمیت این موضاو تاا حادی اسات کاه
بااه نظاار برخاای صاااحبنظااران تبلیغااات علاام تشااخیص آینااده اساات و همااین اماار مسااتلزم
استفاده از ت نیکهایی برای پییبینی آینده تبلیغات است که اقاداماتی انجاام دهایم تاا

احتمال وقو رخادادهای م لاوب تبلیغاات افازایی یاباد (روساتا و خو یاه1390 ،ا  )195و در

نتیجااه اهااداف تبلیغاااتی محق ا شااود و راه توسااعه و پیشاارفت سااازمان یااا شاارکت مجااری

هموار شود.

بحثوبر رسی 

تبلیغات و رسانه در دنیای امروز تحاوالت شاگرفی را ایجااد کارده اسات و هماه معاادالت

سیاسای ،اجتماااعی ،فرهنگاای و ...را دسااتخو

تغییار و دگرگااونی مبنااایی قاارار داده اساات.

این نقی تا حدی پررنگ است که میان جایگااه رساانهها و تبلیغاات رساانهای باا جایگااه،

کااارکرد و فهماای کااه از اندیشااهها و عقایااد در محاایط بینالمللاای حاصاال ماایشااود نساابتی
مستقیم و بدون تردید وجود دارد (صدرا و پرتو1389 ،ا  .)83ایان هماان اماری اسات کاه باه

ش لگیری گفتمانهای بینالمللی منجر میشوده یعنای برناماهر یازان رساانهای _ تبلیغااتی

در پی آناند که گفتمان خاصی در فضای بینالمللی حاکم سازند تاا بتوانناد منااف( خاود را
از طری پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن محق سازند.
ی اای از وفااای

رسااانهها و تبلیغااات آن ،تصویرسااازی از موضااوعات مهاام و ارزشاامند در

توجا ااه رسا ااانههای بینالملل ا ای در حا ااوزه مها اادویت اسا اات .رساااانههای منحااارف غر با اای _

صهیونیستی کارکرد تصویرسازی خود از مفااهیم و اندیشاهها را در بااره انتظاار و زمینهسااز ی
برای فهور منجی عملی میسازند که در راستای آن ،این معنای جدید ساخته شاده اسات

از انتظااار و زمینهس اااز ی ،همچ ااون اب اازاری س اااده ب اارای ب ااه راه انااداختن جنااگ رسااانهای و
تبلیغاااتی ب اه کااار ماایرود (هم او) و گفتمااان و سااازه معنااایی بینالملل ای را بااه سااویی سااوق

میدهد که مناف( آنها اقتضا دارد ،نه حقیقات و واقعیات آن گفتماان و ساازه معناایی .ایان

هماان هادفی اسات کااه دنیاای اسات بار و ساران صهیونیساام بینالمللای در پای آن هسااتنده

یعنی م انیسم ساخت سازه معنایی وارونه از انتظار و زمینهساز ی فهور مهادی موعاود

باارای مخاطبااانی در محاایط بینالملل ای در جهاات تأثیرگااراری باار اف ااار عمااومی و اقنااا آن
ً
(هموا  )84باه گوناهای کاه اصال و مبناای آن تغییار مایکناد و صارفا باه وسایلهای در خادمت

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

س چ بینالمللی است و موضو آخرالزمان و منجی در حال حاضار مهمتار ین موضاو ماورد
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دنیااای امپریالیساام تباادیل ماایشااود .دلیاال عمااده ایاان اماار آن اساات کااه تف اار موعااودگرا و
آخرالزمانی در غرب ،پایان جهان را تیاره و تاار مایداناد و معتقاد اسات آخرالزماان چیازی جاز

جنااگ ،قتاال ،نااابودی و ویراناای انسااان و جهااان نیساات و در نتیجااه چنااین القااا ماایشااود کااه

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

زمینهساز ی بارای فهاور منجای دارای ایان پیاماد اسات کاه هماه راحتیهاای سابک زنادگی

کنااونی شااما و ارز هااایی کااه حیاتتااان باار محااور آن قاارار دارد بایااد (وال یابااد و نیساات گااردد
(هماوا  )86و هماه هسااتی انساان و دساتاوردهای مااادی و معناوی او بایاد در راه زمینهساااز ی

فهاور منجای موعااود غارب نیساات و فناا شااود .ایان باادترین وضاعیت مم اان در بااره گفتمااان
زمینهساز ی برای فهاور منجای در طاول تااریخ بشاری اسات چاه معناای لغاوی کلماه منجای

خااود گو یااای ایاان حقیقاات اساات کااه فلساافه و هاادف فهااور منجاای نجااات انسااان و جامعااه

بشاری از مشا الت و گرفتاریهاای باه وجاود آماده در طاول تااریخ اساته منجای یگاناه امیاد
انسااان باارای تحق ا ح وماات عاادالت ،توحیااد ،ایمااان ،رفاااه و ...باارای همااه آحاااد بشاار بااه

صااورت مساااوی اساات .اناادک دقتاای در وعاادههای الهاای در قاارآن کااریم یااادآور ایاان حقیقاات
اسات کاه فهاور منجای ،هماان بر پاایی آرمانشاهر یاا مدیناه فاضاله در جامعاه بشاری اساات و

پایان خو

حیات انسان در کره خاکی است.

زمینهساز ی رسانهای _ تبلیغاتی فهور مهدی موعود

از وفااای

به دور از تعیین زمان برای فهاور

خ یاار و تاااریخی نخبگااان و دانشاامندان متعهااد شاایعه در روزگااار کنااونی اساات.

دنیای غرب و امپریالیسم (ر و (ور و تزویر به رهباری امری اا و اساراییل تماام ام اناات ماادی،

عصر آدینه

معنااوی ،رسااانهای ،هنااری و ...خااود را وارد میاادان ساااخته تااا بااه قیماات کشااته شاادن همااه
انسااانهااا ،اهااداف خااود را مبناای باار تااروی آموزههااای غلااط و تحر یا

شااده تااورات و انجیاال

سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394

در باااره رجعاات مساایچ و ضاارورت زمینهساااز ی آن و ساای ره سیاساای ،اقتصااادی ،فرهنگاای،

تبلیغااتی یافتاه اساات کاه باارای روشان شادن جنبااههای مختلا
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مورد توجه قرار گیرد.

هنری و ...بر همه دنیا را محق سازند.

موضو رسانه و تبلیغات با توجه به گستر

فناوریهای ارتباطی ،مجازی و دیجیتاالی

در دنیااای امااروز حساساایت و اهمیاات حیاااتی در حااوزه مهاادویت و زمینهساااز ی رسااانهای _
راب ااه رساانه و تبلیغااات و

مهاادویت بهتاار اساات نخساات علاال و ضاارورتهای پاارداختن بااه زمینهساااز ی رسااانهای _
تبلیغاتی برای حضرت صاحب االمر
 .1قطعیت رجعت مسیح

و ضرورت زمینهسازی آن در نظر منحرفان غربی

پم از این که حضرت عیسی

در جریان آزار و اذیت مردم به گمان آنها به دار آویخته

شد ،ولی در حقیقت و طب آنچه در قارآن آماده اسات خداوناد او را باه آسامانها عاروج داد
(نساءا  )158 - 157این عقیده در میان مسیحیان تقویت شاد کاه او باه (ودی باازمیگاردد و

اسباب کمال و رفاه آدمیان را در سراسر کره زماین مهیاا مایساازد .در انجیر در بااره ایان واقعاه

آمده استا

پسر انسان خواهد آمد در جاالل پادر خاویی ،باه اتفااق مال ی ا خاود ،و در آن وقات هار

کم را مواف اعمالی جزا خواهد داد .به شما میگویم که بعضای در اینجاا حاضارند

_ که تا پسر انسان را نبینند که در مل وت خود میآید _ طعم مارک را نخواهناد چشاید.
(انجیل متی)27- 28 ،16 ،

این عباارت یعنای نفای موعاود حقیقای خداوناد _ یعنای اماام دوازدهام شایعیان حضارت

صاحباالمر

_ و این که حضرت عیسی

موعود آخرالزمان است.

ا گرچه در روایات رسیده از پیشوایان معصوم ماا بار حضاور مباارک حضارت عیسای

رکااب حضاارت مهادی موعااود

در

تأ کیااد شاده اساات (مجلسای1404 ،ا  .)383امااا این کااه

ایاان معادلااه بااه صااورت محااور قاارار دادن فهااور حضاارت عیساای

و ضاارورت زمینهساااز ی

باارای آن تباادیل ماایشااود ،بااه ایاان دلیاال اساات کااه گفتمااان غر باای _ صهیونیسااتی در موضااو

آخرالزمااان و منجاای در جهااان حاااکم شااود و معنااای آن یعناای باادعت ،نفاای موعااود حقیقاای،

اقتصااادی ،سیاساای ،فرهنگاای و ...در همااه کشااورهای جهااان اساات و هاار ساااله در مراساام

سااالگرد تأس اایم دول اات منح ااو
خداوند ما چنین باد که به ل

ما را نواز

اس ااراییل غاصااب ،ایاان دعااا را زمزمااه ماایکنناادا «اراده

او شاهد سپیدهدم آزادی باشیم و نفخ صور مسایحا گاو

دهاد» (شافیعی سروساتانی و هم ااران1383 ،ا  .)34ایان هماان اصالی اسات

که مبنای اشغال فلسا ین و کشاتار ماردم بایگنااه آن در سارزمینهای اشاغالی اسات و بارای
تحق آن ،چارهای جز سی ره یهود بر نیل تا فارات و باه راه اناداختن جناگ جهاانی دیگاری

برای زمینهساز ی رجعت عیسی

وجود ندارد.

 .2وارونهسازی حقایق مربوط به منجی و آخرالزمان به وسیله دنیای غرب

ی اای از مسااایل و موضااوعات پیچیااده و مهاام در حااوزه منجاای و آخرالزمااان ،وارونهسااازی

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

جنگافروزی در جهان و در یک کالم حاکمیت صهیونیسم که درصدد سی ره بار هماه اماور
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حقااای و اصااول مر بااوط بااه آن توسااط سااران امپریالیساام و صهیونیساام بااه شاامار ماایرود کااه

هزینااههای جااانی و مااادی گزافاای را بااه جامعااه انسااانی تحمیاال کاارده اساات .البتااه ایاان نااو
تبلیغاات تاازه نیسات و حضارت علای

اصحاب معاویه میفرمایدا

در ضاامن ی ای از خ باههای خاود در بااره یاااران و
بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

آ گااه باشاید! معاویااه گروهای از گمراهااان را گارد خاود جماا( کارده و اخبااار و حقاای را باار

آنهااا پوشااانده و مشااتبه ساااخته تااا کورکورانااه گلوهایشااان را آماااج تیاار و شمشاایر کننااد.

(شریف رضی)51 :1379 ،

یعنی عده (یادی از انسانها فدای خواست و هادف تعادادی انگشاتشامار مایشاوند و

خود را در معرض نابودی و دیگران را دچار (یان و زحمت میسازند.

در حال حاضر موضو دولت آخرالزمان و منجی ،به عرصه سوء اساتفاده و جاوالن جناود

است بار و صهیونیسم تبدیل شده است و اندک دقتی در گفتمانها و موضاوعات م ارح در

س چ بینالمللی همچون جهانیسازی ،پایان تاریخ ،ده ده جهانی ،خاور میانه بازرک
1

2

و جدید و ...همه ح ایت از آن دارد که تنهاانگیزه دنیای است بار و صهیونیسم بارای طارح
و بسااط ایاان موضااوعات ،وجااود دولاات آخرالزمااان و منجاای و تحق ا وعاادههای الهاای ماننااد
رفاااه ،کم ااال و مس اااوات ب اارای هم ااه آح اااد بش اار اساات و ایاان امااری اساات کااه موافا ا ذایقااه
استعماری و تمامیت خواه سران است بار و ربیم غاصب اسراییل نیست.

 .3پیروزی انقالب اسالمی ایران و تقویت نظریه برپایی دولت کریمه مهدوی در آخرالزمان

وقو انقالب اسالمی ایران در ساال 1979مایالدی باه رهباری اماام خمینای باعاث شاد

عصر آدینه

اهداف و شعارهای دولت کریمه آخرالزمان مانند عدالت ،رفاه ،توحید ،محبت ،پیشارفت
همهجانبااه و ...کااه بااا دسااتان مبااارک حضاارت بقی اةاالعظاام بر پااا خواهااد شااد ،م اارح شااود.

سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394

پژواک این شعارها و آرمانهای الهی در جهان استعمارزده آن روزگار و تداوم و تقو یات آنهاا

انقالب اسالمی ایاران و جهاانی شادن شاعارها و اهاداف آن را دریافتهاناد و باه هماین سابب
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پاام از پیااروزی انقااالب اسااالمی در ایااران ،نشااانههای اعتقاااد بااه فهااور حضاارت مهاادی

در طااول حیااات نظااام جمهااوری اسااالمی ایااران ،همااه و همااه باعااث شااد مااوجی از امیااد و
خااو بیناای نساابت بااه بر پااایی دولاات کریمااه آخرالزمااان و تحقا وعاادههای الهاای در سراساار

جهااان طنینانااداز شااود و دشاامنان و جنااود اسااتعمار و اساات بار نیااز بااه خااوبی اهمیاات تااأثیر
همه تال  ،ابزارها ،ام انات و همت خود را برای رویارویی با آن وارد میدان ساختند.

منتظر

در میاان ملال جهاان اساالم و حتای غیار اساالم ،یعنای پرسای از او و ساخن گفاتن

پیرامون او و م العه و تألی

درباره او به اوج خود رسید ،تا جایی که این ل یفاه شاای( شاده
1. Globalization

2. End of History

کاه وزارت اطالعاات امری اا پرونادهای از تماام اطالعاات الزم در بااره اماام مهادی

تهیااه و

تنظ اایم ک اارده ک ااه تنه ااا نق ااص آن ،تص ااویر آن حض اارت اس اات (کااورانی1382 ،ا  .)17گرچ ااه

تال هااا و و سااخنان دشاامنان مهاادویت در براباار وعاادههای تخل ناپااریر الهاای مبناای باار
جانشینی صالحان و پرهیزکاران بیهوده و باطل است ،اما این م لب نبایاد باعاث کوتااهی

یاران و محبان فهور حضرتی در زمینهسااز ی رساانهای _ تبلیغااتی آن شاوده بل اه ضاروری

ماینمایاد کاه شایعه صاالچ منتظار مصالچ ،گاوی سابقت را از دشامنان و بادخواهان بربایااد و
تال هااای پیاادا و پنهااان ایشااان را باارای مصااادره و انحااراف باااور الهاای _ جهااانی منجاای و

مهدویت خنثی سازد.

 .4وارونهسازی حقایق مربوط به منجی و آخرالزمان در هالیوود و دنیای تصویر غرب

سینمای غرب و بهویوه هالیوود در امری ا از همان آغاز پیروز ی انقاالب ایاران تال هاای

فراواناای را باارای تحر ی ا

و دگرگااونی مفهااوم منجاای ،آخرالزمااان و انتظااار آغاااز کاارده اساات کااه

علات آن را بایااد تاأثیر شااگرف تصااویر و فایلم باار مخاطاب جسااتوجو کاارده ( یارا زمااان حاضاار
دنیای سی ره تصویر و فیلم است و دوره حاکمیت سخن و قلام باه طاور م لا ساپری شاده
حرکت ،گفاتوگو ،صحنهساازی ،پیرناگ و درام قابلیات بااالیی در تاأثیر بار اناوا مخاطباان

دارد و پیامهای مختلفی که در پم هر فیلم و تصویری نهفته است به صورت ناخود آ گااه و

عمی به بیننده منتقل میشود.

درباره اهمیت و جایگاه هالیوود در سینماها و تلویزیونهای دنیا ،همین بم کاه بادانیم

ساالنه حدود هفتصد فیلم تولید میکند و شانزده میلیاارد دالر ساود خاالص در ساال دارد و
نزدیک به  %78سینماها و تلویزیونهای جهان از آن تغریه مایشاود (شافیعی سروساتانی و
هم اران1383 ،ا  .)128این امار بادان معناسات کاه بخای عماده فیلمهاای ارایاه شاده در

رسااانههای عمااومی و شخصاای جه ااانی ،ماااده خااام خ ااود را از سااینمای هااالیوود امری ااا و

فرهنگ غرب دریافت میکناد کاه نتیجاه طبیعای آن سای ره مباانی ف اری ،فلسافی و حتای

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

اسا ات (پس ااتمن1375 ،ا  )67ف اایلم و تص اااویر ب ااا اس ااتفاده از عناص ااری چااون تنااو رن ااگ،
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دینی و اعتقادی امری ا و لیبرال دموکراسی آن بر ذهن و جان جهانیان است.
برای این که تال

غرب و سینمای هالیوود در راستای مقابله با م تب مهادویت شایعه

روشاان شااود کااافی اساات نگاااهی کوتاااه باار فیلمهااایی ماننااد روز اسااتقالل ،پااییگوییهااای
نوس ااترآدامو  ،این ااک آخرالزم ااان ،م اااتری م ،آرما گ اادونّ ،
دج ااال ،پای ااان روزگ ااار ،ار ب اااب

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

حلقهها و( ...هموا  )120 - 118بیف نیم تا تاال

هنرمنادان و دساتاندرکاران ساینمایی را

برای معرفی دولت امری ا و م تب لیبرال _ دموکراسی به عنوان منجی دنیا مالحظاه کنایم.

در این فیلمها _ که با محوریت آخرالزمان و نزدیک شدن پایان دنیاا سااخته شادهاناد _ هماه
شخصیتهای قهرمان و اول داستانها باه عناوان امری اایی یاا برخاساته از تف ار امری اایی

معرفی میشوند به گونهای که بیننده هیچ چارهای جز چنگ زدن به ریسمان نجاات آنهاا
نمیبیند و این یعنی مصادره مهدویت ،منجی و آخرالزمان به صورت حرفهای و هنری.

بهترین نمونه برای شرح و فهم مقاصد پیادا و پنهاان ساینمای هاالیوود و دنیاای غارب در

راستای سوء استفاده از موضو منجی آخرالزمان فیلم  2012اسات و در ایان فایلم _ کاه ساال

 2012به عنوان پایان دنیا در نظر گرفته شده است _ حواد

و وقاایعی در قالاب یاک داساتان

به وقاو مایپیونادد کاه بینناده را بارای مارک و ناابودی آمااده مایکناده اشاکهای او را جااری

میسازد و باعث تال

فراوان وی برای نجات خود و خانوادها

مایشاود تاا جاایی کاه وی

حاضر میشود مبالغ هنگفتی را برای س ونت موقت یا دایم در من قاهای در روسایه یاا سافر
به کرات و سیارههای دیگر بپردازد و خالصه به دنبال هر راهی برای نجات باشد.
 .5تهاجم فرهنگی غرب بر ضد باور مهدویت

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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ی اای دیگاار از ضاارورتهای مهاام طاارح و بسااط موضااو زمینهساااز ی رسااانهای _ تبلیغاااتی

است .دشمنان قسم خورده صهیونیستی _ غربی تال

دارند باور مترقی مهدویت شایعه را

تحت عناوینی چونا آخرالزمانگرایی ،جناگ جهاانی آرما گادون ،نزدی ای فهاور مسایچ در

سرزمین موعود و ضارورت زمینهسااز ی بارای آن ،تشا یل جنابی صهیونیسام _ مسایحی در
ایاالت متحده (هماوا  )6و ...باه نفا( خاود مصاادره کنناد .ایان مادعا بادان سابب اسات کاه
حجم اطالعات جدید وارد شده در سیستم فرهنگی مهدویت به حادی اسات کاه افازون بار

ایجاد اضمحالل ،از طر یا ایجااد تاراکم فرهنگای در عناصار فرهنگای نوفهاور توساط غارب،

موجب (وال تدریجی فرهنگ خودی مهدویت مایشاوده ( یارا تناساب باین عناصار جدیاد و

قدیم را به شدت به هم میزناد (بنای فاطماه1379 ،ا  .)38در اهمیات و بحرانای باودن ایان
وضعیت ،همین بم که یادآور شویم تهاجم فرهنگای غارب بار ضاد مهادویت باعاث ایجااد

بحااران شااده و بااه تغییاار در رفتارهااا ،اندیشااهها ،ارز هااا ،تعااامالت و بااه طااور کلاای الگوهااای

قبلی و سنتی میانجامد (هموا  .)39این امور همه به شیع قرن  21خاطرنشان میسازد کاه
همه توان و ام انات خود را برای مقابله با این تهاجم فرهنگی ضاد مهادویت باه کاار گیارد و

در نق ه مقابل آن ،تال

خود را برای معرفی حقیقت مهدویت به جهانیان متمرکز سازد.

 .6نظریه جهانی کردن

نظریه جهانی کردن ،ترفندی است که از ساوی اسات بار جهاانی و صهیونیسام بینالملال

طراحاای شااده اساات تااا بااه وساایله ابزارهااای علماای ،ارتباااطی ،تبلیغاااتی ،هنااری ،ادباای و

فرهنگی قدرتمند خود ،هدایت امور سیاسای ،اقتصاادی ،فرهنگای ،اجتمااعی و  ...جهاان
را در دست گرفته و همه کشورها را همچون مومی در دست خود قبضه کنند.

کشورهای اسالمی امروز باید آ گاه باشند که جهانی شدن یعنای امری اایی شادن ،1یعنای

مااکدونال اادی شاادن 2و یعن اای م اادرنیزه شاادن .3س ااردمداران سیاساای _ اقتصااادی غاارب،

سااالها پاایی بااه ایاان نتیجااه رساایدهاند کااه جواماا( جهااان سااومی باارای پیشاارفت و توسااعه
اقتصادی و دستیابی به استقالل ،باید همان مسیری کاه کشاورهای نوساازی شاده غارب در

ق اارن ن ااوزدهم ش ااامل فراین اادهای ش ااهری ش اادن ،ص اانعتی شاادن و سا ا والریزه شاادن 4ط اای

کردهاند ،بپیمایند ) .(Hayness, 1998:3این عباارات نمایاانگار آن اسات کاه جهاان غارب
اساات برنامااهریزی گسااتردهای کاارده و در تااال

اساات باادون جنااگ و خااونر یاازی و از طر ی ا

ابزارهااای تبلیغاااتی _ رسااانهای ،زمینااه اجاارای اهااداف پلیااد سیاساای ،اقتصااادی و فرهنگاای

خود را فراهم سازند.

به نظر میرسد جنگ نرم ،بهترین والهای است که برای تال هاای جدیاد اساتعمارگران

غربی در قالب جهانی کردن و استیالی همهجانبه بر کشورهای جهان سوم ،میتوان در نظار

گرفت که در تعبیرات و م توبات آناان نیاز باه صاورت گساترده قابال مشااهده اسات .ی ای از
اندیشمندان غربی در اینباره میگویدا

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

برای تغییر مسیر سایر جوام( و بهویوه کشورهای آسیای مرکزی که خاستگاه ادیان توحیادی

جهااانی شاادن پدیاادهای اساات کااه تشاادید روابااط اجتماااعی جهااانی را در پاای دارده
رواب ی که موقعیتهای م انی دور از هم را چنان پیوند میدهد که هر رویاداد محلای
تحااات تاااأثیر رویااادادهای دیگااار کاااه کیلومترهاااا از آن فاصاااله دارناااد ،شااا ل م اایگیااارد.
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1. Americanization
2. MacDonaldism
3. Modernization
4. Secularization

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

)(Giddens, 1990: 53

شرایط نیز به گونهای خواهد شد که دیگر تصمیمات مهام در اماور کشاورهای جهاان ساوم

نااه در پایتختهااا و توسااط اندیشاامندان و نخبگااان علماای ،دیناای و سیاساای آنااان ،بل ااه در
واشنگتن  ،لنادن  ،پااریم  ،تالآو یاو  ،ساازمان ملال و ...رقام خواهاد خاورد و ایان هادفی
1

3

2

4

5

است که دنیای است بار تمام ام انات خود را بارای وصاول آن ،بسای کارده و هار روز در پای
توسعه آن است.

 .7دیپلماسی رسانهای و جنگ روانی و نرم

در دنیااای امااروز قلاام و رسااانه جااای خااود را بااه اساالحه و تفنااگ داده اساات و کلمااات و

تصاویر هم به خوبی جای فشانگ و خشااب را پار کردهاناد تاا حادی کاه موضاو دیپلماسای

رسانهای و جنگ نرم در زمینه هدف قرار دادن اف اار ،عقایاد ،ارز هاا ،باورهاا و ...و تاال

بارای کنتاارل و تغییاار آن از الویتهااای کاااری _ سیاسای دولتهااای باازرک اسااتعمارگر و حتاای

کشااورهای ضااعی

و جهااان دوم و سااوم قاارار گرفتااه اساات تااا باادون خشااونت و جاااری شاادن

ق اارهای خ ااون ،خواس اات خ ااود را ب اار مق ااررات سیاس اای ،اجتم اااعی ،فرهنگاای و اقتص ااادی

کشورهای مورد نظر تحمیل کنند و سپم در بهرهبرداری از آن اقدام کنند.

عصر آدینه

کارشناسان و مدیران رسانهای غرب و بهویوه کشور سل هگار امری اا ساالها پایی باه ایان

امااور پاای باارده و همااه تااال

خااود را باارای حصااول کاماال آن متمرکااز کردهانااد .امری ااا بااا شاای

سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394

درصد جمعیت کل جهان 75 ،درصاد تبلیغاات و عملیاات روانای دنیاا را انجاام مایدهاد.

کااار ایاان گااروه ،هاار سااال باایی از  90فاایلم 12 ،مجلااه بااه  ( 22بااان و  800ساااعت برنامااههای

 28

 )90تا راه اجرای سیاساتهای خصامانه دولات امری اا در سراسار جهاان و البتاه نقااط ماورد

بنگاههای تبلیغاتی ایان کشاور سااالنه بایی از  45میلیاارد دالر صارف تبلیغاات مایکنناد و

دولت امری ا هر ساله بیی از  400میلیون دالر برای استخدام هشات هازار کارمناد تبلیغااتی

صرف میکند تا بارای دساتگاه تبلیغااتی ایان کشاور پیامهاای مناساب تهیاه کنناد .حاصال
صادای امری اا باه  ( 37باان بارای چنادین میلیاون شانونده اسات (رضاااییان1387 ،ا - 89
1. Washington
2. London
3. Paris

4. Tel Aviv

5. United Nation

نظاار سااران سیاساای _ ف ااری آن فااراهم شااود .باارای این گونااه زمینهساااز ی رسااانهای _ رواناای
نمونههای فراوانی وجود دارد که از آن جمله میتوان به حمله به ویتنام ،حمله باه گراناادا در
اسپانیا ،حمله به عراق و افغانستان اشاره کرد.

دیپلماساای رسااانهای و جنااگ ناارم و رواناای در موضااو منجاای ،آخرالزمااان و مهاادویت از

اهمیتی ویوه بر خوردار استه (یرا این موضوعات هماه منشاأ دینای و اعتقاادی دارد و باا دل

و جان مردم در ادیاان مختلا

پیوناد خاورده اسات .در هماه ادیاان توحیادی و غیرتوحیادی

در باااره فهااور منجاای و پایااان کااار جهااان آموزههااای مشااهور و شااناخته شاادهای وجااود دارد کااه
اغلب پیروان ادیان آن را میدانند و عدهای هم به آن ایمان دارند و بایصابرانه منتظار فهاور

دولا اات کریما ااه آخرالزما ااان و تحق ا ا وعا اادههای الها اای نشسا ااتهاند (شا اافیعی سروسا ااتانی و
هم اران1383 ،ا  .)14این موضو باعث شده اسات در جهاان ماوجی از انتظاار و اشاتیاق

برای دیدار منجی جهان بشری باه وجاود آیاد و دساتگاه تبلیغااتی _ رساانهای غارب و باهویوه
امری اا و صهیونیساام بااا آ گااهی از ایاان موضاام( هماه ام انااات مااادی _ معناوی خااود را باارای

بهرهبرداری از آن و هدایت آن به سوی اهداف و خواستههای پلید خود به کار گرفتهاند.

ال ترونی اای و وبال کهااا ،روزنامااهها و مجااالت موجااود در س ا چ جهااان کااه بااا موضااوعات

منجای ،آخرالزمااان ،انتظاار ،آرما گاادون و ...نشااان مایدهااد سااران سیاسای _ ماارهبی دنیااای
اس اات بار و غ اارب برناماااهریزی و طرحه ااای فراوانااای را ب اارای مصاااادره مه اادویت ،منجااای و
آخرالزمان در سر دارند که ریشه آن در اهداف سیاسای _ اقتصاادی یاا تحریفاات ایجااد شاده

در کتب آسمانی عهد قدیم و عهد جدید جا دارد.

جستوجو یی کوتاه در شب ه جهانی اینترنت در موضوعات آخر الزماان ،منجای و پایاان

دنیا نشان میدهد تعداد (یادی پایگاه ال ترونی ی ،وبال ک و ...در سراسر جهان نسبت باه
این موضو اهتمام دارند و اگر تعداد شاب ههای رادیاویی ،تلویز یاونی و مااهوارهای را هام باه

آن اضافه کنیم ،عددی خیرهکننده نمایان خواهد شد.

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

نگا اااهی گا ااررا با ااه تعا ااداد رسا ااانهها ،شا ااب ههای تلویز یا ااونی و رادیا ااویی ،پایگاهها ااای
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سانهای_تبلیغاتیظهورمهدویتوعناصرآن 

زمینهسازیر

تعریف

راب ه رسانه و زمینهساز ی فهور مهدی موعود

بسیار حیاتی و مهم است تا حدی کاه

به نظر نگارنده این س ور ،رسانه و انوا آن مهمتر ین رسالت را در موضو مهادویت برعهاده

دارده بااه ایاان ساابب کااه اردوگاااه اسااتعمار و امپریالیساام جهااانی بااا اسااتفاده از قاادرت و تنااو

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

رسااانهها ،همااه حقااای و اصااول مر بااوط بااه منجاای و آخرالزمااان را وارونااه ساااخته و درصاادد

بهرهبرداری از آن در س چ جهانی است.

گااام نخساات در راسااتای روشاان ساااختن راب ااه رسااانه مهاادویت توجااه بااه تعر یا

زمینهساااز و عناص اار آن اساات ت ااا بتااوان در س ااایه ایاان تعر یاا

رسااانه

بااه ارایااه ابزارهااا و رو هااای

زمینهسا اااز ی رسا ااانهای پرداخا اات .با اارای رسا ااانه زمینهسا اااز تعااااری

مختلفا اای از دیا اادگاه

پژوهی گران محتارم م ارح شاده اساته مانناد ایان رساانه زمینهسااز ،رساانهای اسات کاه باا
اش ا ال گوناااگون زمینااههای رشااد ،آ گاااهی و بالناادگی را در میااان مااردم محق ا و موجبااات

تااروی گفتمااان موعودخااواهی وفلاامسااتیزی را فااراهم مااینمایااد و باادین وساایله بااه موضااو

زمینهساز ی و تحق نصابها برای فهور منجی مدد میرسااند (پوررساتمی1389 ،ا .)32

این تعری

گرچه قابل تحسین و پسندیده است ،اماا باا توجاه باه ضارورتهای م ارح شاده

باارای زمینهساااز ی رسااانهای و شاارایط پیچیااده دنیااای امااروز رسااانه و ارتباطااات ،دو اش ا ال

عمااده باار آن وارد اسااتا نخساات ایاانکااه ایاان تعر ی ا

محور یاات را باار رسااانه قاارار داده و نااه

زمینهساز ی و این امر باعث مایشاود شاخص صاالچ منتظار مصالچ ،اول رساانه را انتخااب

کند و در مرحلاه بعاد رو هاا و شایوههای زمینهسااز ی را جساتوجو نمایاد و ایان موضاوعی

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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است که از نظر حرفهای مش لساز است ،به ایان دلیال کاه بادون داشاتن شاناخت کاافی از

موضو زمینهساز ی و شاخههای آن ،نمیتاوان در بااره ناو رساانه ماورد نیااز نظاری ارایاه کارده
( یاارا مفهااوم و داناای مقاادم باار اباازار و رو

در آن اساات کااه

اساات .اش ا ال دوم ایاان تعر ی ا

موعودخواهی و فهور منجی را به عنوان یک گفتمان لحاظ کارده اسات ،در حاالی کاه طبا

اصول و مبانی مرهب شیعه ،امامات و جانشاینی پیاامبر جازو خدشاهناپریر اصاول مارهب
است و باید به آن به عنوان یک م تب و اصل بنیادی نگرسته شود کاه در قارآن ،احادیاث و
روایات رسیده از پیشوایان مورد تأ کید و توجه قرار گرفته است.
به نظر میرسد برای ارایاه تعر یا

صاحیچ از زمینهسااز ی رساانهای ،محور یات قارار دادن

معرفت و آ گاهی ضروری استه (یرا هدف فهور منجی بشاریت ،تجلای و اجارای حقیقات
بدون کم و (یاد است و این معیاری است که تعری

زمینهساز ی رساانهای بایاد ماورد دقات

قارار گیارد .بااه نظار نگارنااده ،زمینهسااز ی رساانهای فهااور مهادی موعااود
انع ااا

عباارت اساات از

ص ااحیچ حقیق اات و ج ااوهره ن اااب مف اااهیمی چ ااون منج اای ،آخرالزم ااان ،فه ااور،

زمینهساااز ی ،انتظااار ،جنبااههای وجااود مقااد

حضاارت صاااحب الزمااان

 ،شاایوههای

یاری حضرت بقیةاهلل ،اهمیت خواست وتال

محبان و منتظران و ...برای فراهم ساختن

زمینااه فهااور و حضااور مبااارک حضاارت بقی اة اهلل االعظاام

بااا اسااتفاده از همااه رسااانههای

صوتی _ تصویری ،نوشتاری و م توب ،ماهوارهای ،اینترنتی _ مجازی ،دولتی _ غیردولتی،

عرفاای _ مردماای و ...بااا بهره گیااری از آخاارین دسااتاوردهای فناای و علماای روز بشاار و در قالااب
خباار ،فاایلم و انااوا آن ،گفااتوگو ،روزنامااه ،مجلااه ،وبسااایت ،و بااال ک ،نماییناماه ،مقالااه
ً
1
و . ...بنابراین دغدغاه رساانه زمینهسااز مهادویت و فهاور ،کشا حقیقات اسات ناه صارفا

مقابله با انحرافات ،راه رسیدن به مقصد است ،نه ازدحام وسایل حرکات ،روشان سااختن

دروغ و تزویر دشامنان اسات ،ناه افازایی ابهاماات ،آمااده سااختن یااران و محباان اسات ،ناه
افازودن دشاامنان ،ایجااد شااور و عالقاه در جهانیااان اساات ،ناه افاازودن تنفار و وحشاات ،تااال
برای کسب حداقل آمادگیهای الزم بارای درک وجاود مقاد
تعیین وقت برای فهور و در نهایت این که تال

اسات ،ناه

صااحب االمار

برای جهانیسازی توحید ،ایمان ،براباری و

رفاه هماه آحااد بشار اسات ناه تبلیاغ ناخواساته لیبارال _ دموکراسای ،امپریالیسام ،پلاورالیزم و
اومانیسم و. ...

باارای این کااه زمینهساااز ی رسااانهای _ تبلیغاااتی باارای فهااور مهاادی موعااود

مساایر درساات آغاااز شااود و براسااا

بتوانااد در

اصااول و جهاات گیری صااحیحی تااداوم یابااد ،الزم اساات

اصااول و مبااانی آن وضاا( شااود تااا بااه نتیجااه مااورد نظاار در تعر ی ا

ارایااه شااده منجاار گااردد و از

ضمانت اجرایی و تأثیرگراری قدرتمتندی نیز برخوردار باشاد .بارای نیال باه ایان مقصاود باه
نظر میرسد اجرای اصول و مبانی هفت گانهای ضروری است که به آنها میپردا(یمه
 .1تشکیل اتاق فکر زمینهسازی رسانهای _ تبلیغی ظهور مهدی موعود

هیچ کاری بدون داشتن آ گااهی و احاطاه علمای در جزییاات و شااخههای مر باوط باه آن

به نتیجه نمیرسد .دانی کلیدی است که همه درها به وسیله آن باز میشاود تاا حادی کاه

امام جواد

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

رسانهای_تبلیغاتیبرایظهورمهدیموعود

زمینهسازی

اصولومبانی
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فرمودا

هر کم کار ی را بدون دانی انجاام دهاد تبااه کاردنی بایی از اصاالح کاردنی خواهاد
 .1این تعر ی

توسط نگارنده ارایه شده و نیازمند نظر و نقد دوستان محترم است.

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

بود( .مجلسی :1404 ،ج)364 ،78

باه صاورت

برای این که موضو زمینهساز ی رسانهای _ تبلیغاتی فهور مهادی موعاود

علمی و کاربردی مورد طرح و بسط قرار گیرد ،الزم است در قادم اول اتااقی ف اری متشا ل از

اندیش اامندان معتق ااد و متخص ااص در زمین ااههای مه اادویت ،رس ااانه ،ارتباط ااات ،فن اااوری

اطالعااات و تبلیغااات از حااوزه و دانشااگاه تش ا یل شااود تااا موضااوعات ،عناصاار ،شاااخهها و
زمینههای مورد اهتمام زمینهساز ی رسانهای _ تبلیغاتی مورد طرح وبررسی قرار گیرد و لاوازم

و مبانی آن به طور دقی مشخص شود .برای این که ایان اتااق ف ار بتواناد رساالت خاود را در

راسااتای تعیااین چااارچوب و مبااانی علماای _ عملاای زمینهساااز ی رسااانهای _ تبلیغاااتی ،ب اه

خوبی ایفا کند داشتن ویوگیهای (یر ضروری استا

 .1اس ااتفاده از نخبگ ااان و ص اااحبنظران معتق ااد ب ااه ض اارورت زمینهس اااز ی رس ااانهای _

تبلیغاتیه

 .2لحاظ کردن آخرین پیشرفتهای رسانهای _ تبلیغاتی در برنامههای خوده
 .3معیار قرار دادن تف ر جام( آیندهنگره

 .4برگزاری جلسات به صورت هفتگی و منظمه

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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 .5رصد منظم تهاجم دشمنان غر بای و شارقی علیاه مهادویت و آخرالزماان و تاال

مصادره آنه

بارای

 .6آشنایی با جنبی صهیونیسم مسیحی امری ا و اف ار و برنامههای آنانه

 .7ایجاد ارتباطات منظم با مراج( عظام تقلید و صاحبنظران عرصه مهدویت.
پم از این که اتاق ف ر مرکور بار اساا

معیارهاای گفتاه شاده تشا یل شاد و اعضاای آن

برای ادامه مسیر خود هماهنگ و همراه شدند قدم اول آن اسات کاه وفاای

و اولویتهاای

کاری خود را مشاخص کنناد و نقشاه راه خاود را بارای حرکات در مسایر مباارک زمینهسااز ی _
تبلیغاتی ،ترسیم نمایند تا همه امور و تال ها با توجه باه نقشاه از پایی تعیاین شاده انجاام

شود و از افزایی ابهام و خ ا در مسیر آنان کاسته شود.

اتااق ف ار زمینهسااز ی رساانهای _ تبلیغااتی ،بارای حصاول اهاداف و اولویتهاای کااری

خود الزم است فعالیتها و وفای

(یر را انجام دهدا

 .1تعیین دقی مرزهای زمینهساز ی رسانهای _ تبلیغاتیه

 .2تعیین اهداف زمینهساز ی رسانهای_ تبلیغاتی به صورت کوتاهمدت و بلندمدته

 .3تعیین رو های زمینهساز ی رسانهای_ تبلیغاتی به صورت کوتاهمدت و بلندمدته

 .4تعیین ابزارهاا و وساایل ماورد نیااز بارای زمینهسااز ی رساانهای_ تبلیغااتی فهاور مهادی

موعود

ه

 .5تعیین تش یالت سازمانی برای فعالیت رسمی و مشخص کاردن شااخههای کااری _

اجرایی آنه

 .6گزینی افراد مناسب و صالچ برای مدیریت شاخههای کاری _ اجرایی آنه
 .7تعیین سیستم نظارت و ار(یابی فعالیتها به صورت پیوسته و منظمه
 .8تعیین مناب( مالی و بودجه برای اجرای فعالیتها و تحق اهدافه
 .9حمایت مادی و معنوی همهجانبه و دایم از فعالیتها.

 .2تعیین الزامات و مبانی فعالیت و نظریهپردازی در حوزه زمینهسازی رسانهای_ تبلیغی

فعالیاات در عرصااه مهاادویت ،آخرالزمااان و منجاای بساایار حسااا

و مهاام اساات بااه دلیاال

این که در هر یک از ادیان و مراهب بشارت فهور منجی به انوا مختل آمده است و همه
ً
در راه زمینهساز ی برای فهور وی ،در حال تال و ت اپو هستند .البته ایشاان غالباا منجای
خااود دالیاال و ماادارکی دارنااد غافاال از ایاانکااه منجاای حقیقاای عااالم بشااریت امااام دوازدهاام

شایعیان ،حضاارت بقیاةاهلل االعظاام
دروغ و سرابی بیی نیستند.

اساات و سااایر افااراد م اارح شااده در ادیااان مختلا ،

موضااو منجاای ،آخرالزمااان ،موعااود و ...از اصاالیترین موضااوعاتی اساات کااه در دنیااای

غاارب مااورد سااوء اسااتفاده و مصااادره قاارار گرفتااه و در نظر یاااتی چااون جهانیسااازی ،ده ااده
جهااانی ،پایااان تاااریخ ،برخااورد تماادنها و ...م اارح شااده اساات کااه همااه آنهااا در خاادمت

تأمین مناف( اقتصاادی _ سیاسای دنیاای امپریالیسام غارب و صهیونیسام بینالملال اسات.

در این شرایط رسالت شیعه صالچ زمینهساز فهور مصلچ ،از اهمیات و پیچیادگی فراوانای
برخوردار استه گویا تاریخ صدر اسالم در حال ت رار اسات و دشامنان در ساقیفه رساانهها و

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

موعود خود را همان شاخص حقیقای وعاده داده شاده در ادیاان آسامانی مایپندارناد و بارای
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تبلیغاا ااات قا ا اارن  21قصاا ااد مصا ا ااادره مها ا اادویت و ح وماا اات را دارناا ااده ( یاا اارا وارد دورهای

شگفتانگیز از تاریخ شدهایم که دیگر تبلیغات تنها در خیابانها و تلویزیون نیست ،بل ه

در پشت رایانهها و در مغزهاا نیاز هساتند (روساتا و خو یاه1390 ،ا  )47و ایان جاسات کاه الزم
اساات مااوارد ،ن ااات و اصااول مبااانی ( یاار در راسااتای زمینهساااز ی تبلیغاااتی _ رسااانهای باارای

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

فهااور یااار غایااب از نظاار مااورد توجااه و پی گیااری قاارار گیاارد تااا زمینااه روشاانی چشاام همگااان بااه
جمااال باایمثااال آن امااام همااام ،فااراهم آیااد و تبلیغااات منفاای رسااانههای غر باای در راسااتای
انحراف آن خنثی شودا

 .1اعتقاد قلبی به نقی مهم خواست و تال

 .2ایمان به قاعده ل

محبان و منتظران در تعجیل فهوره

الهی مبنی برحضور امام در بین مردمه

 .3شناخت عمی نسبت به موضو مهدویت ،منجی ،آخرالزمان و ...ه

 .4شناخت عمی نسبت به موضو انتظار پویا ،زمینهساز ی و ...ه
 .5آشنایی کامل با انوا رسانه و ابزارهای آن در دنیای معاصره

 .6شناخت ترفندهای غرب و صهیونیسم برای مصادره مهدویت ،منجی و آخرالزمانه
 .7آشنایی با مهارتهای هفتگانه رایانهای  ICDLه
 .8آشنایی با مبانی هنر ،سینما و فیلمسازی.

 .3تعیین اهداف رسانهای _ تبلیغی زمینهسازی به صورت کوتاهمدت و بلندمدت

هدف گااراری اصاال اول موفقیاات اساات و باارای این کااه تال هااا و پی گیریهااا در نق ااه
ً
درستی متمرکز شود چارهای جز هدف گراری دقی نیست .از آنجاا کاه برناماهریزی اصاوال

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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چند مرحلهای اسات ،بایاد هادفهای کوتاهمادت و مقاصاد بلندمادت معلاوم و مشاخص

شود .البته منظور از هدفها ،هدفهای هر مرحله اسات (حمیادی زاده1388 ،ا  .)97در
ً
موضو زمینهساز ی رسانهای _ تبلیغاتی ،الزم است مشخص شود دقیقا چه کارهایی بایاد
در چه زمانی انجام شوند تا مسیر تعیین شده برای این موضو به خوبی طی گردد.

ی اای از ن ااات مهاام در باااره هدف گااراری ،زمااانبناادی و تعیااین مهلاات زمااانی اساات ک اه
ً
دارای اهمیاات فااراوان اسااته ( یاارا اوال اهااداف اولیااه بایااد کوچااک و سااهلالوصااول باشااند تااا
ً
موجب یأ و ناامیدی مجریان نشونده ثانیا اهداف مانند حلقههای زنجیار باه هام متصال
ً
هستند و تحق هر یک مقدمه دستیابی به هدف بعادی اساته ثالثاا هار هادفی بارای زماان
خاص اای لح اااظ م اایش ااود و ه اار ک اااری را نم اایت ااوان در ه اار زمااانی انج ااام داده ( یاارا ش اارایط و
زمینااههای انجااام کارهااا در هاار زمااان فااراهم نیساات و در نهایاات این کااه تجربیااات بااه دساات

آمااده در ضاامن انج ااام فعالیتهااا از اهمی اات باااالیی برخااوردار هسااتند .بااه نظاار ماایرسااد
هدف گا ااراری زمینهسا اااز ی رسا ااانهای _ تبلیغا اااتی فها ااور مها اادی موعا ااود

کوتاهمدت و بلندمدت _ به شرح (یر قابل طرح و بسط و پی گیری استا

در دو حا ااوزه

الف) اهداف کوتاهمدت

 .1تش یل کمیته زمینهساز ی رسانهای _ تبلیغاتی برای فهور مهدی موعود

 .2تش یل شاخه زمینهساز ی رسانهایه

ه

 .3تش یل شاخه زمینهساز ی تبلیغاتیه

 .4گزینی و جرب نخبگان رسانهای مرهبیه

 .5تعی ا ااین مب ا ااانی ،اص ا ااول ،رو ه ا ااا و ابزاره ا ااای فعالی ا اات زمینهس ا اااز ی رس ا ااانهای_

تبلیغاتی فهوره

 .6تعیین چالیها ،موان( و محدودیتهای فعالیت در این دو عرصهه

 .7نقااد و بررساای مسااتمر فعالیتهااا و تال هااای جناابی صهیونیساام مساایحی امری ااا

درباره منجی ،آخرالزمان در رادیو ،تلویزیون ،اینترنت ،ماهواره ،روزنامه ،مجله و. ...
ب) اهداف بلندمدت زمینهسازی رسانهای_ تبلیغاتی

 .1راهاندازی شب ه 24ساعته مااهوارهای باه ناام «خورشاید مغارب» باه ساه ( باان فارسای،

عربی و انگلیسیه

فارسی ،عربی و انگلیسیه

 .3تأساایم پایگاااه اینترنتاای بااه نااام « آخرالزمااان حقیقاای» بااه سااه ( بااان فارساای ،عر باای و

انگلیسیه

 .4تأسیم روزنامه ال ترونی ی بینالمللی باه ناام «منجای جهاان» باه ساه ( باان فارسای،

عربی و انگلیسیه

 .5تهی ااه و س اااخت مجموع ااههای داس ااتانی در افش ااای مص ااادره آخرالزم ااان ب ااه دس اات

امپریالیسم و صهیونیسم به سه (بان فارسی ،عربی و انگلیسیه

 .6اجرای میزگرد تلویزیونی با حضور کارشناسان بینالمللای داخلای_ خاارجی باا عناوان

«نسا اایم وصا اال» در طا اارح و بسا ااط زمینهسا اااز ی فها ااور در جنبا ااههای مختل ا ا
اقتصادی ،فرهنگی ،علمی ،روانشناسی ،اجتماعی و ...ه

سیاسا اای،

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

 .2تأسیم رادیاوی 24سااعته بینالمللای _ اینترنتای باه ناام«مدیناه فاضاله» باه ساه ( باان
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 .7تهیه خبرنامه ،کاتالوک ،بروشور و تیزر تبلیغاتی در موضوعات مرتبطه

 .8راهاندازی مجله علمای _ پژوهشای بینالمللای مینهسرا ان باه ساه ( باان فارسای ،عر بای

و انگلیسی.

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

 .4تعیین شیوهها و روشهای انجام فعالیتهای رسانهای_ تبلیغی زمینهساز

در انجام هر کاری شیوه و رو

انجام آن بسیار مهم است .به ایان معناا کاه بارای رسایدن

به یک هدف یا انجام یک کار و فعالیات ،رو

انجاام آن ،ضاامن تحقا یاا عادم تحقا آن

اساات .باارای این کااه رسااانه زمینهساااز بتوانااد بهتاارین نقاای را در دنیااای انفجااار اطالعااات و

ده ااده جهااانی امااروزی ایفااا نمایااد الزم اساات پاام از هدف گااراری رسااانهای در ساا وح

مختل  ،شیوه رسایدن باه آنهاا را هام تعیاین کناد و اصاحاب رساانه و تبلیغاات زمینهسااز
بدانند که به وسایله چاه رو هاایی مایخواهناد اهاداف معاین خاود را محقا ساازند و گاام
نخست برای تعیین رو

نیل به اهداف شری

زمینهساز ی رساانهای_ تبلیغااتی آن اسات

که رسانهها با بهره گیری از فنااوری در حاال رشاد و پیاروی از اصاول شایگاناه کنیپاریری،
تبدیلپااریری ،تحاارک ،اتصااالپریری ،حضااور در همااه جااا و جهااانی شاادن باایی از گرشااته

ماایتواننااد ذهاان جهانیااان را تحاات تااأثیر خااود قاارار دهنااد (عیوضاای1388 ،ا  .)261هاایچ
جامعااهای در دنیااای امااروز نماایتوانااد ادعااا کنااد رسااانهها در آن تااأثیر و نقاای ایفااا نماایکننااد

گسااتر

روزافاازون اینترناات ،شااب ههای ماااهوارهای ،تلویز یااون اینترنتاای ،لوحهااای فشاارده

صاااوتی _ تصا ااویری و ...هما ااه برناماااهریزیها و هدف گا ااراریهای مااادیران ،کارشناساااان و

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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مجریان رسانههای داخلی یک کشور را شدیدا تحت تأثیر قرار داده اسات و باه نظار مایرساد
اینک زمان آن فرا رسیده اسات کاه نخبگاان و کارشناساان و دلساوزان رساانهای _ تبلیغااتی

در جهااان اسااالم و شاایعه بااهو یااوه ایااران ،در ایاان زمینااه طرحاای نااو دراف ننااد و تااا حااد ام ااان
تبلیغات مسموم و گسترده بوقهای رسانهای غربی _ صهیونیستی را خنثی نمایند.
تعیااین رو

مهدی موعود

و شاایوه پاارداختن بااه جزییااات زمینهساااز ی رسااانهای_ تبلیغاااتی باارای فهااور
گام اساسی در اینباره استه چرا کاه بادون داشاتن اصاول و مباانی جاام(

علمی _ دینی در شیوه انجام کارها ،نمیتوان امیدی به تحق اهداف تعیین شده داشات.
ب ااه نظ اار م اایرس ااد ب اارای حرک اات در مس اایر زمینهس اااز ی رس ااانهای _ تبلیغاااتی فهااور مه اادی

موعود

میتوان رو ها و شیوههای (یر را مورد استفاده قرار دادا

 .1ت یه بر دانی و مبانی اعتقادی شیعه در همه امور کلی و جزییه

 .2معیا ااار قا اارار دادن قا اارآن و روایا ااات  14معصا ااوم در موضا ااوعاتا مها اادویت ،انتظا ااار،

زمینهساز ی و ...ه

 .3اسا ا ا ا ااتفاده از جدیا ا ا ا اادترین فناوریها ا ا ا ااای اطالعا ا ا ا اااتی_ ارتبا ا ا ا اااطی و هنا ا ا ا ااری در

موضوعات فعالیته

 .4اسا ا ااتفاده از کارشناسا ا ااان و نخبگا ا ااان دینا ا اای_ ما ا اارهبی در یرناما ا ااهریزی و اجا ا اارای

فعالیتهای مختل ه

 .5حرکات در مساایر زمینهساااز ی رساانهای_ تبلیغاااتی باار اساا

آیندهنگر (سیستمی_ استراتژیک)ه

تف اار و عماال همهجانباه

 .6شرح و تبیین اصول ،اهداف و ویوگیهای دولت کریمه مهدوی

ه

 .7بیا ااان انحرافا ااات و ک ا ا رویها ااای یها ااود و مسا اایحیت افراطااای در موضاااو منجا اای و

آخرالزمانه

 .8ارایه الگوی جام( و مان( از شرایط و وفای

فرد صالچ زمینهساز فهور مصلچه

 .9اسااتفاده از فرفیاات تمااام انااوا رس ااانههای صااوتی _ تصااویری ،م تااوب ،دیااداری _

شنیداری ،مجازی و اینترنت و. ...
 .5مش خ

زمینهساز

کخخردن ابزارهخخا و وسخخایل مخخورد نیخخاز در انجخخام فعالیتهخخای رسخخانهای_ تبلیغخخی

فعالیتها نامم ن است .از اینرو برای رسیدن به هر هدف باید در مرحله نخست ابازار آن

مشخص شود .هر مؤسسه با ت یه بار قابلیتهاا و مناابعی کاه داراسات و باا تو( یا( ماؤثر منااب(
بین ترکیبات مختل

محصول /بازار سعی میکناد در دراز مادت موفا شاود و توساعه یاباد

(امیرکبیری1389 ،ا  .)52در میان امور و مسایل انسانی رساانه و تبلیغاات ی ای از مهمتار ین

مواردی است که باید برای تعیین و شاناخت ابازار آن ،توجاه فراوانای مبارول شاود دلیال ایان

ادعا آن است که رسانه و تبلیغات نقی اساسی در تعیین مسایر ف ار و عمال مخاطاب خاود

ایفااا ماایکنااد و ایاان مهاام نشااان گر آن اساات کااه ماادیران و مجر یااان رسااانهای_ تبلیغاااتی در
جزییتارین فعالیتهاای خاود نیاز الزم اسات اهتمااام خاصای نسابت باه تعیاین ابازار انتقااال

پیامها مبرول دارند.

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

انجام هر عملی نیازمند مناب( و ابازار اسات و بادون اساتفاده از ابازار ،انجاام کوچاکتارین
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تحقا اهااداف زمینهساااز ی رسااانهای _ تبلیغاااتی مهاادویت مسااتلزم اسااتفاده از ابزارهااا و

وسااایل مناسااب و تااأثیر گاارار اساات و بااه نظاار ماایرسااد اسااتفاده از ابزارهااا و وسااایل ( یاار باارای
رسیدن به اهداف زمینهساز ی رسانهای _ تبلیغاتی مفید استا

 .1تلویزیون کابلی و ماهوار ایا ی ی از مهمتر ین ابزارها و وسایل تأثیر گراری بر توده عظایم

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
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مخاطبان داخلی و خارجی در جهان امروز تلویزیون کابلی و ماهوارهای است .دلیل این امر
آن اسات کااه کمتاار کساای یافات ماایشااود کااه در طاول روز دقااایقی از تلویز یااون اسااتفاده ن نااد.
البته گستر

روزافزون شب ههای ماهوارهای به صاورت ماداوم زماان اساتفاده مخاطباان را

افزایی میدهد و افراد بیشتری را به خاود جارب مایکناد .ی ای از ضاروریترین موضاوعاتی

که جای خالی آن در س چ شاب ههای تلویز یاونی مااهوارهای باه وضاوح احساا

موضو زمینهساز ی رسانهای تبلیغاتی حقیقی برای فهور منجی عاالم بشاریت

مایشاود،
اسات.

البته کشورهای غربی و صهیونیسم بینالملل شب ههای تلویزیونی فراوانی را برای مصادره

موضاو منجاای و آخرالزماان بااه نفا( خااود تأساایم کردهاناد و تااال

گساتردهای در ایاان زمینااه

دارنااد و جبهااه باطاال وفیفااه خااویی را تمااام و کمااال انجااام ماایدهااده امااا در یااغ از تحاارک و
فعالیاات صااالحان و منتظااران جبهااه ح ا در ایااران و سااایر کشااورهای اسااالمی عر باای کااه بااا

کمتوجهی و غفلت خود ،عرصه را برای فعالیت سران کفر و الحاد خالی نهادهاناد و خاود باه
کن عافیتطلبی خریدهاند.

 .2رسانههای مکتوب (رو نامه مجله فص نامه و)...ا گرچاه در فضاای علمای ،رساانهای

و تبلیغاتی امروز حضور قدرتمند شب ه اینترنت و شاخههای آن پررنگ است ،اما حقیقت

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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آن اس اات ک ااه رس ااانههای م ت ااوبی ک ااه از قا ادرت محت ااوایی و (یب ااایی ف اااهری و مض اامونی
برخوردارنااد ،همچنااان جایگاااه خااود را در میااان عامااه مااردم ،نخبگااان و اصااحاب رسااانه و

تبلیغات حفظ کردهاند.

تصور این که در دنیای انفجاار اطالعاات کناونی ،ماردم از رساانههای م تاوب و سانتی باه

کلاای دور شااده و همااه اطالعااات خااود را از مناااب( اینترنتاای و مجااازی یاا رادیااو و تلویز یااون ،بااه

دست میآورند غیر واقعای اساته ( یارا باا انادک نگااهی گاررا باه عرصاه رساانههای م تاوب

میتوان دالیل (یر را برای رون آن ارایه دادا

_ نبود اینترنت دارای سرعت باال برای بخی گستردهای از مردمه

_ وجود شک و تردید نسبت به اعتبار علمی _ پژوهشی محتویات پایگاههای اینترنتی از

دید پژوهی گران حرفهایه

_ گساتردگی دامنااه فعالیتهااای تبلیغاااتی _ تجاااری و بااروز ضااع

پژوهشیه

علماای در پایگاههااای

_ نگرانی از ابتال باه بیماریهاای عصابی _ جسامی در اثار اساتفاده بایی از حاد از فضاای

اینترنت و مجازیه

_ کمبود مناب( دست اول رایگان علمی در فضای اینترنت و عدم ام ان پرداخات مباالغ

ساانگین باارای دریافاات مقاااالت از پایگاههااای معتباار جهااانی مانناادا Science Direct ,
Elsevier, Cambridge Journals , Emerald , Highwire Press JSTOR , NTIS
(EV2) Scopus ,Web of Science (ISI), IEEE , Springerk , ACM , Proquest

_ اتالف وقت بخای ( یاادی از ماردم در فضاای مجاازی و اینترنات باا ورود باه ساایتهای

غیراخالقی یا عرفانهای منحرف نوفهور شرقی و غربیه
_ گستر

پدیده اعتیاد اینترنتی و افزایی سااعات اساتفاده از اینترنات کاه کااربر را دچاار

بیماری ساخته است.

در چنا ااین شا اارای ی جا ااای آن اسا اات کا ااه محبا ااان و منتظا ااران فها ااور مبا ااارک حضا اارت

صاحباالمر

نسبت به استفاده از فضای مغفول رساانههای م تاوب اهتماام ورزناد و از

فرفیتهای باالی آن برای نیل به اهداف متعالی زمینهساز ی رسانهای _ تبلیغااتی ،تاال

خااود را متمرکااز سااازند .از ایاانرو بااه نظاار ماایرسااد کااه در ح اوزه رسااانههای م تااوب ،انجااام

فعالیتهای (یر ضروری مینمایدا

صفحات سیاسی ،اقتصادی ،بینالملل ،فرهنگی ،هناری ،علمای ،پژوهشای ،اجتمااعی،
روانشناسی و ...ه

_ انتشار مجلاه علمای _ پژوهشای مهردییراوران باه منظاور انع اا

مربوط به جنبههای مختل

زمینهساز یه

پژوهیهاا و تحقیقاات

_ انتش ااار کتابه ااای تخصص اای در موض ااوعات و ش اااخههای مختلا ا

زمینهساااز ی ب ااا

استفاده از پژوهی گران برجسته برای فرهنگسازی زمینهساز ی در شاخههای مختل .

 .3رسااانههای مجااازی و سااایبریا شاااید بااا اختاارا اینترناات در سااال 1980کساای تصااور

نمیکرد که این ابدا متفاوت بشری ،نقی اصلی ارتباطات انساانی را در دنیاای آیناده ایفاا

کنااده امااا حقیقاات آن اساات کااه والههااای ده ااده جهااانی و عصاار انفجااار اطالعااات ،پاام از

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

_ انتش ااار روزنام ااه مینهس ررا ان ب اارای پوش اای همهجانبا اه ام ااور مر ب ااوط ب ااه زمینهس اااز ی ب ااا
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ابدا اینترنت وارد ادبیات رساانهای _ اجتمااعی دنیاا شاد .ایان امار بیاان گر آن اسات کاه هار

عماال ،هاادف و فعااالیتی باادون توجااه جاادی بااه فضااای گسااترده اینترناات و وبسااایتها،
تاالرهای گفاتوگو ،انجمنهاای تخصصای ،خبرگزاریهاای اینترنتای ،کتابهاا و مجاالت
ال ترونیااک ،پساات ال ترونیااک (ایمیاال) ،پایگاههااای تخصصاای علماای ،دانااینامااههای

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

اینترنتی ،شب ههای اجتماعی ،فروشگاههای آنالین و ...مح وم به انزوا و ش سات اسات

و موضو زمینهساز ی برای فهور مبارک مهدی موعود

نیز از این اصل جدا نخواهاد باوده

(یرا در زمانی که نامهها و پیغامهای کتبی در قرون گرشته و سالهای دور فرف چند روز یاا
حتی چند ماه توسط کبوتران نامهبر یا پیک نامهرسان (چاپار) از کشاور یاا شاهری باه کشاور یاا

شهری دیگر منتقل میشد ،در دنیای امروز تنها با یک کلیک نیمثانیهای میتوان ناماهای را
ً
به هر نق اه از دنیاا و بارای چناد گیرناده متفااوت ارساال نماود و فاورا جاواب آن را نیاز دریافات

کااارد .حتا اای در سا ااالهای اخیااار با ااا اسا ااتفاده از دور باااین اینترنتااای و گفاااتوگوی تصاااویری
( )Webcamمیتوان به صورت زنده و تصویری با دوستان و آشانایان خاود در سراسار جهاان

به گفتوگو نشست ،در حالی کاه در زمانهاای گرشاته ،افاراد دوساتان و آشانایان خاود را در
ً
سرزمینهای دور حتی سالی یکبار هم نمیتوانستند مالقات کنند و بعضا در آر(وی دیادار
دوستان و آشنایان خود سر به بالین خاک نهادند.

آ گاااهی از قاادرت ،فرفی اات و تواناییهااای فضااای مجااازی در فعالیتهااای تبلیغاااتی_

رسااانهای دیناای_ ماارهبی در جهااان امااروز نااهتنها یااک ضاارورت اساات ،بل ااه اسااتفاده از آن

بهویوه در موضو زمینهساز ی برای فهاور مهادی موعاود

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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واجاب اسات تاا بتاوان باا تاال

در این عرصه جهانی و کمهزینه ،اسباب نیال اهال زماین باه قلاههای ایماان ،رفااه ،توحیاد و
عدالت در دولت کریمه مهدوی فراهم شود .به نظر میرسد برای رون هرچه بیشاتر موضاو
زمینهس ا اااز ی رس ا ااانهای_ تبلیغ ا اااتی ب ا اارای فه ا ااور مه ا اادی موعا ااود

فعالیتهای (یر مفید استا

انجا ااام اق ا اادامات و

_ راهاناادازی پایگاااه جااام(  www.zaminesazan.comباارای پوشاای اطالعاااتی خبااری

فعالیتهای زمینهساز ی در موضوعات مختل ه

_ راهاناادازی انجماان «جوانااان فااداییان مهاادی» باارای تمرکااز اطالعااات افااراد آماااده باارای

جانفشانی در رکاب ایشانه

_ راهانااادازی انجمنهاااای تخصصااای فرعااای باااا عنااااوینا الا ا ) انجمااان زمینهساااازان

سیاسیه ب) انجمن زمینهسازان اقتصاادیه ج) انجمان زمینهساازان فرهنگایه د) انجمان
زمینهساازان اجتماااعی) ه ا ) انجماان زمینهساازان امنیتاای _ نظاامیه و) انجماان زمینهسااازان

رسااانهای_ تبلیغاااتیه ز) انجماان زمینهسااازان علماای _ پژوهشاایه ح) انجماان زمینهسااازان
هنریه ط) انجمن زمینهسازان روانشناسیه ی) انجمن زمینهسازانه

_ راهانا اادازی کتابخانا ااه تخصصا اای زمینهسا اااز ی فها ااور با ااا حجا اام با اااالی کتابها ااای

 pdfمرتبطه

_ راهاناادازی پرتااال جااام( اطال رسااانی در باااره مهاادو یت ،منجاای و آخرالزمااان در غاارب و

شیوههای مصادره آنه

_ راهاندازی مجلاه ،ماهناماه ،فصالنامه و هفتاهناماه ال ترونیاک در موضاوعات مختلا

زمینهساز یه

_ تش یل بانک اطالعات زمینهساز ی و مهدییاوران در گستره ملی و جهانی.
 .6تعیین چارچوب سازمانی _ تشکیالتی زمینهسازی ظهور همراه با تقسخیم مسخئولیتها

و تکالیف

انجااام کارهااا و دسااتیابی بااه اهااداف در دنیااای پیچیااده امااروز نیازمنااد ماادیریت قااوی،

کارشناسان مجارب ،مجر یاان توانمناد و ساازماندهی پایادار اسات .ساازماندهی ،فراینادی
است که طی آن تقسیم کاار میاان افاراد و گروههاای کااری و همااهنگی میاان آناان ،باه منظاور

کس ا ااب اه ا ااداف ص ا ااورت م ا اایگی ا اارد (رض ا اااییان1389 ،ا  .)138ب ا اادون توج ا ااه ب ا ااه ای ا اان
نباشااد ،بساایار مش ا ل و طااوالنی خواهااد بااود .در اهمیاات داشااتن سااازمان و نظاام در کارهااا
همین بم که پیشوای راستین شیعیان امام علی

فرمودا

اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم؛ (شریف رضی :1379 ،نامه )47

شما را به رعایت تقوای الهی و نظم در کارها سفار

میکنم.

این م لب بیان گر آن است که تجلی نظم و انضباط درکارها و لاوازم آن ،ضاامن رسایدن

گروهها و مجموعههای مختل

به اهداف ا(پییتعیینشده است.

برای این کاه زمینهسااز ی رساانهای _ تبلیغااتی فهاور مهادی موعاود

کارآمااد انجااام شااود الزم اساات در قاادم اول ساااختار تش ا یالتی آن تعر ی ا
نمااودار سااازمانی آن ترساایم شااود تااا همااه مساائولیتها و وفااای

باه صاورت ماؤثر و
و در مرحلااه بعااد

مشااخص گااردد و اهااداف و

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

سلسلهمراتب ،نیل به اهداف و مقاصد در کوچکتر ین گروهها و سازمانها نیاز ا گار ناامم ن

 41

برنامااههای مش ااخص شااده در زم ااان معااین ،محقا ا ش ااوند .بااه نظاار نگارنااده ،بهتاار اساات
تشا ا یالت و س اااختار س ااازمانی ذی اال ب اارای اف اازایی ض ااریب ب ااازدهی وت ااأثیر فعالیته ااای
رسانهای _ تبلیغاتی مهدویت ،لحاظ شودا

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

مدیریت زمینهساز ی رسانهای_ تبلیغاتی

الف) معاونت امور رسانه

ب) معاونت امور تبلیغات

 .1واحد کارشناسان علمی و تهیه محتوا

 .1واحد کارشناسان علمی و تهیه محتوا

 .2واحد رسانههای مکتوب

 .2واحد تبلیغات سایبری و مکتوب

 .3واحد رسانههای عرفی_ دینی

 .3واحد تبلیغات عرفی_ دینی

 .4واحد رسانههای سایبری و مجازی

 .4واحد تبلیغات صوتی_ تصویری

 .5واحد رسانههای صوتی_ تصویری

 .5واحد تبلیغات خارجی و روابط عمومی

 .6واحد نظارت بر رسانههای ضد مهدویت

 .6واحد گرافیک ،طراحی و امور هنری

 .7واحد روابط عمومی و امور بینالملل

 .7واحد چاپ و نشر

 .7تعریخخخف س خخامانه دقی خخق کنت خخرل و ارزی خخابی ب خخرای پ خخای

کاستیها

فعالیته خخا و اص خخالح کمبوده خخا و

ّ
کنترل و پایی از ارکان مسلم مدیریت است و بدون داشتن هیچ ساامانه دقیا نظاارتی _

ار( یااابی از فعالیتهااای ی اک مجموعااه یااا گااروه ،تال هااای ماادیران و کارکنااان در هالااهای از

ابهام باقی خواهد ماند .هایچ برناماهای بادون کنتارل باه درساتی اجارا نمایشاود و کنتارل نیاز

عصر آدینه

بدون وجود برنامه ،مفهوم و معنا پیدا نمیکناد (رضااییان1389 ،ا  .)261باه عباارت دیگار،
نظارت و پایی وسیلهای است که میتواند میزان و کیفیت تحق اهداف را مشخص سازد

سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394

و مش الت و موان( احتمالی را از سر راه بر دارند و مسیر نیل باه اهاداف از پایی تعیاین شاده

ار(یابی فعالیتها تعر یا
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برنامهنویسی رایانه در ضمن برگزاری جلساتی تهیه نرمافازار ی را در دساتور کاار قارار دادناد کاه

را هر چه بیشتر هموار سازد.

باارای ایاانکااه زمینهساااز ی رسااانهای تبلیغاااتی باارای فهااور مهاادی موعااود

بااه اهااداف

خااود محق ا شااود الزم اساات یااک سااامانه دقی ا رایانااهای سراسااری باارای پااایی ،نظااارت و
شاود کاه باه نظار نگارناده ،مایتواناد در قالاب نرمافازاری قدرتمناد

تهیا ااه شا ااود و الزم اسا اات کارشناسا ااان و مدرسا ااان حا ااوزه مها اادویت ،رسا ااانه ،تحقیقا ااات و
دارای ویوگیهای (یر باشدا

 .1ام ان دسترسی آنالین آن در سراسر کشور و در شاخههای مختل ه

 .2تعری

پنجره (لینک) برای هم واحدهای کاری_ اجراییه

 .3ام ان تعری

شرح وفای

هفتگی برای واحدهای کاری به صورت جزیی و دقی ه

 .4ام ان درج نتای کارهای انجام شده روزانه توسط کارشناسان و مجریانه

 .5ام ااان نظااارت باار فعالیتهااای انجااام شااده توسااط ماادیران عااالی و میااانی در س ا چ

کشور و استانهاه

 .6ام ان برگزاری جلسات تخصصی بر خط (آنالین) در س چ کشوری و استانیه
 .7تعر ی ا

فاارم نظرخااواهی از کارشناسااان و مجر یااان باارای بهبااود روزافاازون فعالیتهااا و

تشوی شایسته از ایدههای ممتازه
 .8ام ان گزار

گیری از فعالیتهای انجام شده توسط واحدهای کاری و تخصصیه

 .9تعر یا ا

س ااامانه ارس ااال و دریاف اات پی ااام کوت اااه ب ااه ش ااماره  3000313ب اارای دریاف اات

 .10تعر ی ا

سااامانه ال ترونیااک انجااام م اتبااات اداری _ رساامی باارای کاااهی هزینااه و

پیشنهادها و انتقادهای عامه مردم و نیز ارسال پیامهای تبلیغاتی _ آموزشیه
افزایی سرعت تحق اهداف.
نتیجهگیری 


بارای فهاور مهادی موعاود

در حاال حاضار وفیفاه اصالی و ضاروری شایعه صاالچ منتظاار

مهاادی اسااته چاارا کااه روشاان شااد کااه دشاامنان و باادخواهان منجاای حقیقاای و مهاادویت بااه
ص ااورت ش اابانهروزی از هم ااه ابزاره ااا و وس ااایل رس ااانهای _ تبلیغ اااتی خ ااود ب اارای مص ااادره
مهدویت به نف( اهداف پلیاد سیاسای ،اقتصاادی ،فرهنگای و ...اساتفاده مایکنناد و هایچ
جایگاهی برای موعود حقیقی و منجی واقعی بشریت قایال نیساتند .البتاه ایان امار طبیعای

استه چرا که صحبت از منجی حقیقی و تال

برای کمک به حضور و فهور ایشان ،یعنای

جم( شدن بساط سرمایهداری ،لیبرالیسام ،امپریالیسام و صهیونیسام کاه ایان م لاب بارای

سران جبهه باطل پسندیده نیست.

خداوند در قرآن وعده داده است زمین را بندگان صالچ او به ار

 .)105بنااابراین حقیقاات چیاازی دیگاار اساات و تااال

میبرناد (ناکا انبیااءا

جبهااه اساات بار و صهیونیساام باارای

زمینهسازی رسانهای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

بدون شک خوانناده محتارم ایان سا ور دریافتاه اسات زمینهسااز ی رساانهای_ تبلیغااتی
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مصاادره مهاادویت و انحااراف آن ،تالشای مربوحانااه بااه شاامار میآیااده امااا بااه راسااتی آیااا ایاان

طوفااان تبلیغاااتی ،هیاااهوی رسااانهای بایااد طاارفداران حقیقاات و محبااان و منتظااران قاادوم

مبارک آخرین ذخیره الهی را از انجام فعالیت سازنده و جدی در این راه منحرف سازد؟

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

منتظااران و محبااان قاادوم مبااارک حضاارت صاااحب االماار

هرگااز از عظماات و قاادرت

پوشالی سران امپریالیسم و صهیونیسم ترسی به دل راه نمیدهند و از انجام وفای

اصالی

خود ناامید و دلسرد نمیشوند و زمینهسااز ی رساانهای_ تبلیغااتی فهاور مهادی موعاود

مهمتر ین بخی از شاخههای مربوط به زمینهساز ی _ شامل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگای،
اجتماااعی ،امنیتاای ،روانشناساای ،دیناای و _ ...اس ااته ( یاارا ساای ره رسااانه و تبلیغااات در
زناادگی افااراد و جواماا( در دنیااای معاصاار ،فرصاات خااوبی اساات کااه از آن در راسااتای تااروی و
تقو یات جبهااه حا اسااتفاده شاود و بااا اسااتفاده از ابزارهاای مختلا

ادبای ،هنااری ،صااوتی،

تصااویری ،س ااایبری و ...زمین ااه فرهنگس ااازی زمینهساااز ی و فهااور آخاارین ذخیااره الهاای،

اطال رساانی در باااره شاااخهها و فعالیتهاای مختلا

ماارتبط ،افشااگری تال هااای پیاادا و

پنهان دشمنان و بدخواهان مهدویت و مدینه فاضاله الهای ،فاراهم شاود و چشام هماه ماا باا

دیدار یار غایب از نظر روشن گردد.

عصر آدینه
سال هشتم ،شمارۀ  ،15پاییز 1394
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