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نوفههای ارتباطی در خبرنگاری ظهور
علی حاجمحمدی
رضا کرمی
چکیده

در ایهههن مقالهههه بهههه امسهههان و کیفیهههت اسهههتخدام یموانههه ارتبهههاطیی یههها همهههان

ینوفههههههای ارتبههاطیی توسههط دسههتگاه رسههانهای اسههتسبار جهههانی علیههه پیههام
جبهه ح :پرداختهام .استداللم این اسهت کهه پیهام مههدی

پیهام فطهرت

است و مشترک همه انسانها و همهین کهه ایهن پیهام بهه درسهتی بهه مخاطهب
خههود برسههد ،پذیرفتههه خواهههد شههد ،فلههذا جبهههه باطههل مههیکوشههد تهها بهها ایجههاد

موانعی بر سر راه پیام جبهه ح ،:جامعهه بشهری را از ایهن پیهام فطهری محهروم

کند .اینجاست که خبرنگار مهدو ی بهعنوان جزیی از روابط عمومی موعهود

نقشی معنادار مییابد که همانا مبارزه با یموان ارتباطیی است.

اینجانب ابتدا به تعر ی

و تبیین نوفههای ارتباطی از منظهر نظر یهه ارتباطهات

معاصههر پرداختههه و گفتهههام کههه در می هان نوفههههههای ارتبههاطی ذکههر شههده ،ینوفههه

روانیی مهمترین ابزار رسانهای جبهه باطل در رو یارو یی با جبههه حه :اسهت.

در گههام بعههد ،چنههد و چههون مبههارزه بهها نوفههههههای روانهی را در عرصههه ارتباطههات
مههدو ی بررسهی کههردهام .سهپ

بههه تبیهین نوفههای ارتبههاطی پرداختههام کههه در

نظر ی هه ارتبههاط شناس هی معاصههر از آن غفلههت شههده اسههت و مههیتههوان آن را بهها
عنایهت بهه دیهدگاه قههرآن کهر یم ینوفهه درونهیی یها ینوفهه نه هادیی نامیهد .آنگهاه بههه

 .1کارشنا ارشد مطالعات ترجمه (نویسنده مسئول) (.)alihjmd@gmail.com
 .2استادیار دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب.
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تشری این نوفه ارتباطی از منظهر قهرآن کهریم پرداختهه و امسهان مبهارزه بها آن را

بررسی کردهام.
واژگان کلیدی

نوفههای ارتباطی ،نوفه روانی ،نوفه درونی ،رسانه موعود ،خبرنگار مهدوی.

مقدمه 

قیههام مهههدی

جههاری شههدن اراده الهههی بههرای بر پههایی عههدالت در زمههین و تحقهه :وعههده

تاریخی عدل فراگیر از پ

هزارههای فترت بشری است .در آن سوی این کارزار اما اردوگهاه

کفههر کههه کولههه بههاری از تجربههه تخر یههب و تضههعی

حرکههتهههای الهههی و اصههالحمدارانههه را در

انبان خود دارد و میراث خوار هزاران سهال مبهارزه بها خهط سهرخ پیهامبران الههی اسهت بیسهار

نخواهد نشست و نهایت توان خویش را و از جمله تهوان رسهانهای خهویش را بهرای مقابلهه بها

ایههن خههط عههدالتطلبههی بههه کههار خواهههد بسههت و بهها هههزاران ترفنههد رسههانهای و ارتبههاطی ،کمههر

محسم خواهد کرد تا خیزش الهی آخرین ذخیره خدا را ناکار کنهد ،امها هیههات کهه ایهن بهار
َ
ََ َ ََُْ
اهلل لغل َهب َّن أ َنها َو ُر ُسهلی...
غلبه با بقیة اهلل است تها ایهن کریمهه قرآنهی معنها شهود کهه کتهب
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(مجادله .)21

عرصه ههه رسه ههانه ،و در نگه ههاه جه ههام ته ههری ،عرصه ههه ارتباطه ههات از جمله ههه محورهه ههای نبه ههرد

عهدالت طلبهی در دوران موعهود خواههد بهود و راز غلبهه منجهی کهل بهر جبههه کفهر از جملههه در
فرهیختگی تاریخی جبهه ح :در تبیین پیام قسط و مبارزه بها خهط تحر یه  ،غلهو و جههل
است و همین جا ریشههای نظریه ارتباطهات موعهود نضه مهیگیهرد .پیهام مههدی

پیهام

فطهرت اسهت و مشههترک همهه انسههانهها و همههین کهه ایههن پیهام بههه درسهتی بههه مخاطهب خههود
برسد ،پذیرفته خواهد شد.

از آن سو اما پیام رسانهای جبهه کفر به مجرد این کهه در مصهاف رسهانهای بها جبههه حه:

قرار گیرد نابود میشود چون با فطرت الهی انسهان ناسهازگار اسهت .جبههه کفهر نیهز بهه خهوبی

میداند که در این پهنه وورآزمایی اندیشهها چیهزی بهرای عرضهه نهدارد فلهذا مهیکوشهد تها بها

ایجاد موانعی بر سر راه پیام جبهه ح ،:جامعه بشری را از این پیام فطهری محهروم کنهد و در
پناه این محرومیت ،حیهات منحهو

خهود را تهداوم بخشهد .بهه بیهان دیگهر ،جبههه اسهتسبار

خواهههد کوشههید بهها ایجههاد موان ه ارتبههاطی مههان از رسههیدن پیههام حهه :بههه مههردم جهههان شههود.

اینجاسههت کههه خبرنگههار مهههدوی بههه عنههوان جز یههی از روابههط عمههومی موعههود نقشههی معنههادار

می یابد که همانا مبارزه بها یموانه ارتبهاطیی و بهه تعبیهر ادبیهات ارتبهاطی معاصهر ،ینوفههههای

ارتباطیی است .شناخت این نوفههای ارتباطی به خبرنگار مهدوی کمهک مهیکنهد کهه از
1

فرصههتههها و تهدیههدهای رسههانهای موجههود در ایههن کههارزار جهههانی مطله بشههود و شههیوههههای
تجهیز استعدادهای رسانهای خود را فرا بگیرد و روشهای مبارزه رسانهای را تنظیم نماید.
اما این نوفههها کدامانهد؟ از کجها ریشهه مهیگیرنهد؟ چهه تهأثیری دارنهد؟ تسلیه

خبرنگهار

مهدوی با آنها چیست؟ اینها برخی پرسشهایی اسهت کهه تهالش دارم در جسهتار پهیش رو
به آن پاسخی بهدهم .ابتهدا بهه تعر یه

و تبیهین نوفههههای ارتبهاطی از منظهر نظر یهه ارتباطهات

معاصهر مههیپهردازم و مههیگهویم کههه در میههان نوفهههههای ارتبهاطی ذکههر شهده در نظر یههه ارتباطههات
معاصر ،ینوفه روانیی مهمتر ین ابزار رسانهای جبهه باطل در رویارویی با جبهه ح :است.

در گههام بعههد بههه چنههد و چههون مبههارزه بهها نوفههههههای روانههی در عرصههه ارتباطههات مهههدوی

میپردازم .سپ

به تبیین نوفهای ارتباطی میپردازم که در نظریه ارتباطشناسهی معاصهر از

آن غفلت شده است و مهیتهوان آن را بها عنایهت بهه دیهدگاه قهرآن کهریم ینوفهه درونهیی یها ینوفهه

نهادیی نامید .شبسهای از آیات قرآن کریم به بیان این نوفه ارتباطی پرداختهاند که بههو یه ه

ارتباطگیری پیام آوران الهی را در طول تاریخ دچار اختالل کرده است .این نوفه ارتبهاطی را

تشری میکنم و نهایتها بهه بیهان ریشهههها و امسهان درمهان آن خهواهم پرداخهت .روش بررسهی
مههن در ای ههن مقالههه ،مطالع ههه تطبیقههی ق ههرآن کههریم و س ههیره و سههخن امامههان معصههوم

نوفههایارتباطیدرنبردرسانه 


«نوف» یا «نوفه» در اصل واژهای فارسی و به معنای «هیاهو» است 2و چون هیاهو مهان از

رسیدن صدا به صدا میشود ،نوفه توسهعا در معنهای مهان رسهیدن صهدا نیهز بهه کهار مهیرود.

در دانش ارتباطات ،به هر چیزی که مهان رسهیدن پیهام از ارتبهاط گیهر بهه گیرنهده شهود ینوفهه
ارتباطیی یا یمان ارتبهاطیی گفتهه مهیشهود .گیهل 3و ادمهز 4در فرهنهگنامهه مفهاهیم ارتبهاطی
خود که آخرین مفاهیم موجود در حوزه ارتباطات را ارائهه کهرده اسهت ،نوفههههای ارتبهاطی را

نوفههای ارتباطی در خبرنگاری ظهور

فرایندهای ارتباط شناختی در تاریخ دعوتهای آسمانی است.

بهها
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بههه چهههار دسههته تقس هیم مههیکننههد ینوفههههههای مسههانیسیی ،ینوفههههههای معنههاییی ،ینوفههههههای
1. Communication barriers or noises

 .2عنصری شاعر قرن چهارم میگوید از تگ اسب و بانگ و نعره مرد /کوه پر نوف شد ،هوا پر گرد (معین)4855 1377 ،

3. David Gil
4. Bridget Adams

بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

روانیی و ینوفههای سازمانیی (گیل و آدامز.)226 1384 ،
نوفههه سههازمانی بنهها بههه تعر یهه

عبههارت اسههت از مههان ارتبههاطی ناشههی از سههاختار غلههط

سازمانی که موجب اختالل در پیام دهی به اعضای آن سازمان میشود .این نوفه ارتبهاطی
در امر پیام رسانی مهدویت اصال محل بحث نیست.

نوفههای معنایی مطاب :نظریه فوق به مشسالت معنایی اشاره دارند کهه در ههر دو سهوی

فرایند ارتباط وجود دارد .بهر ایهن اسها  ،نوفههههای معنهایی زمهانی رخ مهیدهنهد کهه یها افهراد
رمزگههان مشههترکی ندارنههد و یهها میههزان احاطه آنههها بههر رمزگههان و بههانی یسسههان نیسههت .مههاال و بههان

متفاوت ،گویش متفاوت یا تعبیهرات و بهانی متفهاوت .مهاال وقتهی ههات
وبان رمزگونه عرفای شاعر میسراید
هه ههات

اصهفهانی در بیهان

ار به ههاب معرفه ههت که ههه گهه ههی مسه ههت خوانندشه ههان و گهههه هشهههیار  /از مهههیو به ههزم و

سههاقی و مطههرب وز مههغ و دیههر و شههاهد و زنههار  /قصههد ایشههان نهفتههه اسههراری اسههت کههه بههه
ایما کنند گاه اظهار

این اختالل ارتباط میان شاعر و مخاطب تا حهدودی معلهول نوفههههای معنهایی حاصهل

عصر آدینه
سال نهم ،شماره  ،19پاییز 1395
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از دوگانگی رمزگان واژگانی میان شاعر و مخاطب است.
نوفههههههای معنههایی در زمههان حضههرت حجههت

بههه قههدرت الهههی از سههر راه ارتباطههات

مهههدوی برداشههته خواه ههد شههد ،چنان کههه در روای ههت اسههت کههه ینههدای آسههمانیی را _ کههه از
نشانههای حتمی ظهور است _ هر کسی در هر جای عالم به وبان خهودش مهیشهنود و درک

مههیکنههد (نعمههانی .)293 1373 ،ایههن مسههئله بههه هههر شههسلی مههیخواهههد رخ بدهههد ،بیههانی

نمادین از این حقیقت اسهت کهه نوفههههای معنهایی در فراینهد ارتبهاطی حاکمیهت موعهود از

میان خواهند رفت .خصوص آن که بنا بر روایتی از امهام رضها

شناساندن حضرت حجت

 ،محتهوای نهدای آسهمانی،

به مردمان گیتی است (همان .)278

نوفهههه ههای مس ههانیسی بن هها ب ههه تعر یه ه

ای ههن دو دانش ههمند غر بههی نقائصههی هسههتند کههه در

مجههرای ارتبههاطی بههه وجههود مههیآیههد ،از اشههساالتی کههه ممسههن اسههت در خطههوط مخههابراتی
پهیش آیهد و موجهب کهاهش گیرنهدگی پیهام شهود تها اخهتالالت امهواج مهاهوارهای .رسهانه کفهر
در طههول تههاریخ بههه ایههن نوفههه ارتبههاطی بههه عنههوان ابههزاری بههرای مقابلههه بهها پیههام حهه :و حقیقههت

اتس هها کردهان ههد .ام هها در دوران ظه ههور ،ای ههن نوف ههه ارتب ههاطی بههه سههبب چیرگههی سههختاف ههزاری

حاکمی ههت مه ههدی

از حی ههز انتف ههاع س ههاقط خواه ههد ش ههد .چنان ک ههه معص ههومین

 ،آن

حضرت را « ّ
موید بالنصر» میخوانند.

و باالخره نوفه روانی بنا به نظریه فهوق عبهارت اسهت از برداشهت ذهنهی نادرسهت گیرنهده

پیام از ارتباط گیر و این برداشت ذهنی نادرست به نوبه خود تحت تاثیر نگرش هها ،باورهها

و ارزشهای گیرنده پیام است و طبعا زمهانی کهه نگهرش گیرنهده پیهام بهه ارتبهاطگیهر ،منفهی
باشههد ،پیههام را سههوء تعبیههر خواهههد کههرد .ایههن نوفههه ارتبههاطی در طههول تههاریخ ،محههور حمههالت
جبهه باطل به پیام ح :بهوده و در دوران ظههور نیهز رسهانه باطهل بهرای ناکارآمهد کهردن رسهانه

ح :به آن متوسل خواهد شد .در ذیل به تفصیل در این باره بحث خواهم کرد.

بها یههک جمه بنهدی نتیجههه مههیگیهرم کههه نوفهههههای مسههانیسی و نوفهههههای روانههی از جملههه

موان ارتباطی خواهند بود که دستگاه رسهانهای خصهم در مبهارزه بها پیهام جبههه حه :بهه آن

دست خواهد یاوید .ما ترکیبی از این دو نوفه ارتباطی را در ماجرای یعمرو دوسیی در صهدر

اسهالم مشهاهده مههیکنهیم .طفیههل بهن عمههرو دوسهی کههه از اندیشهمندان عههرب بهود و بعههدها از

صحابه رسول خدا

شد وقتی میخواست در آغاز دوران دعوت اسهالم وارد مسهه شهود،

جمعهی از قهر یش بهها بهدگویی از پیهامبر بههه وی گفتنهد کهه سههخن وی همچهون جهادو پسههر را از
پدر و برادر را از برادر و شوهر را از زن جهدا مهیکنهد ،په

پنبهه در گهوش خهود کهن و چیهزی از

وی نشنو و با و ی نیز سخن مگهو .طفیهل نیهز پنبههای در گهوشههای خهود فهرو کهرد و بعهد وارد

اندیشمندی و میتوانی سهخنان خهوب و بهد را از ههم تمیهز دههی .چهرا گهوش نهدهی کهه ایهن

مههرد چههه مههیگو ی هد؟ پنبههه از گههوش بههرون کههرد و سههخن رسههول اهلل
(ابنهشام  1372ج.)256 ،2

را شههنید و ایمههان آورد

ایههن توصههیه بههه پنبههه در گههوش کههردن مصههداق نوفههه مسههانیسی اسههت و آن تهمههت سههحر و

جادو مصداق نوفه روانی و هر دو با این تهالش باطهل کهه پیهام رسهول اهلل

شهنیده نشهود،

چون شهنیدن همهان و پهذیرفتن همهان .پنبهه کهه از گهوش بهرون آمهد ،نوفهه مسهانیسی برطهرف

شد و به دنبال آن نوفه روانی نیز از بین رفت و ارتباط برقرار شد.

نوفههای ارتباطی در خبرنگاری ظهور

مس ههجدالحرام ش ههد و پیهههامبر

را در ح ههال نم ههاز دیهههد .بع ههد ب ههه خهههود نهی ههب زد ک ههه تهههو
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امهها اتسههای جبهههه باطههل در طههول تههاریخ ب ههخصههوص بههه ایجههاد نوفههههههای روانههی در ذهههن

مخاطبان بوده است تا پیام ح :را نشنوند یا اگر شنیدند به درسهتی درک نسننهد .در دوران

موعود نیز ایجاد نوفه روانی مهمتر ین ابزار جبهه باطل در معارضهه بها پیهام مههدوی و دعهوت
جهانی حضرت مهدی

خواهد بود .جبهه باطل میکوشد با ایجاد نوفههای روانی مهان

بررسی
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ی

انتظار.
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ُْ
از شنیده شدن پیام ح :شود ،چون پیام ح :که شنیده شود ،باطل از میان میرودَ .وقهل
َج َاء ْال َح َُّ :و َز َه َْ :ال َباط ُل إ َّن ْال َباط َل َک َ
ان َز ُهوقا (اسراء  .)81خاصیت ح ،:پذیرفته شدن
و خاصیت باطل ،از میان رفتن است.

ام هها درک ای ههن نوف ههه ارتب ههاطی نی ههاز ب ههه موش ههسافی بیش ههتری دارد .پرس ههش آن اس ههت ک ههه

ماهی ههت نوف ههه روان ههی چیس ههت؟ ش ههیوهه ههای نش ههو و نم ههای آن کههدام اسههت؟ و چگونههه بای ههد
با آن مبارزه کرد؟

نوفهروانی،ابزاررسانهباطل 

میگویند میان دو تن در دهی دشمنی بود .چهون یسهی درگذشهت ،بهه خهاکش سهپردند و

دیگری را که خطیب بود گفتند تلقین او بگوی .خطیب گفت «از بههر ایهن کهار دیگهری را

بخواهیههد ،و یههرا کههه او سههخن مههرا بههه غههرض مههیشههنود» .یعنههی تلقههین وی را هههم سههوء تعبیههر
خواهههد کههرد و پاسههخ درسههتی نخواهههد گفههت ،چههون نوفههه روانههی دارد .حههال تصههور کنیههد کههه

رسههانه خصههم بههه لطههای

الحیلههی ذهههن مردمههی را نسههبت بههه یههک شخصههیت یهها یههک نظههام

سیاسی تخر یهب کنهد .اتفهاقی کهه مهیافتهد آن اسهت کهه ارتبهاط شخصهیت یها نظهام فهوق بها

عصر آدینه

دیگههر اعضههای جامعههه انسههانی مختههل خواهههد شههد .یعنههی بههرای منطهه :درسههتش هههم گههوش
شنیدن ندارند .اگر هم بشنوند ،تعبیر درستی از آن نخواهند کرد.

1

گههاه چنههین نوفههههههایی توسههط دسههتگاه اسههتسباری بههه عنههوان مقدم ههای بههرای اسههتعمار

سال نهم ،شماره  ،19پاییز 1395
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فرهنگی استخدام میشود .به این ترتیب کهه بها ایجهاد نوفههههای روانهی رابطهه اعضهای یهک
فرهنگ را با اندیشمندان خودش مختل میکنند .ماال در یک جامعه سنتی ،از یک طهرف
گرایش افراطی به عناوین دانشگاهی را رواج میدهند تا ارتباط مردم با اندیشمندان سهنتی

صاحب یدرکی و فاقد یمدرکی مختل شود و از طرف دیگر ،جامعه را دچهار یخودبهاختگیی

مههیکننههد تهها دغدغههه خههودی را نشههنود و در عههوض حههرف پههو بیگانههه هههم بههرایش درخشههش
داشته باشد.

ما آثار چنین نوفهای را در جامعهمان میبینهیم .در جامعهه مها بهه غلهط رسهم شهده اسهت

کههه هههرک

حههرف خههوبی مههیزنههد فههورا سههرا مههدرکش را مههیگیههریم و همههین کههه معلههوم شههود

صاحب سخن دکترای فالن رشته را ندارد یا بعضا تحصهیالت آ کادمیهک نهدارد ،پایههههای
 .1در این مقاله فرض بر این است که نوفههای روانی فقط در ذهن مخاطب یا گیرنده پیام است و نه در سوی دیگر پیام.

اعتماد ما به صاحب همان سخن خوب سست میشود و همان حرف نیهک و مقبهول را بها

دیههده تردیههد مههینگههریم .ایههن نههوع دریافههت پیههام معلههول نوفههای روانههی بههه نههام یمههدرکزدگههیی
است .از آن طرف هم مصداق دارد؛ به محهض این کهه فهردی صهاحب دکتهرا در فهالن رشهته

علوم انسانی سخنی میگوید ،صرف این که مدرک دکترا را یدک میکشد تاییهد برخهی را بهه
همراه دارد .نظیر همین نگرش در میان بعضی الیههای دانشهگاهی و اجتمهاعی مها نسهبت

به نظریات و ادبیات علوم انسانی مغرب زمین وجود دارد؛ همین که فالن عالم غر بهی فهالن

دیدگاه را ارائه میکند مال کی میشود برای پهذیرش .ایهن نگهرش ههم ناشهی از نوفههای روانهی
به نام یخودباختگیی است.

اما قرآن کریم با نگاهی نوفه زدا از از جمی بندگان میخواهد کهه در پهذیرش ههر سهخنی
َ
خههردورزی کننههد و اسههیر مههدرک و عنههوان و دبدبههه و کبسبههه کسههی نشههوند .مههیفرمایههد ف َب ّشه ْهر
َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
َّ
هون أ ْح َسه َهن ُه( ...زمههر  )18آفههرین بههر بنههدگانی کههه همههه
ع َبههاد الههذی َن ی ْسههتمعون القه ْهول ف َیتبعه
سههخنههها را مههیشههنوند و بعههد بهتههرین آنههها را انتخههاب مههیکننههد .بههه عبههارتی دنبههال یدرکی
هستند و نه یمدرکی.

جامعهای که دچار چنهین نوفهه روانهی اسهت میهان حهرف نیهک و رأی پسهندیده دههاتی و

شهری تفاوت قائل میشود .بهرای چنهین جامعههای بهه صهرف این کهه صهاحب دیهدگاهی از
رس ههانهای کمت ههر دی ههدهایم ک ههه دی ههدگاهی علم ههی ب هها لهجه ههای شهرسههتانی بی ههان ش ههود .ای ههن
لهجهپرستی و شهرپرستی نوع دیگهری از نوفهه روانهی اسهت کهه مخهال
مطاب :توصی

منطه :قهرآن اسهت.

تاریخی قهرآن کهریم ،یسهی از موانه اصهلی دعهوتههای انبیهای الههی همهین

نوفه بوده است؛ به انبیای الهی غالبا اعتراض میشد که افرادی به تهو ایمهان آوردهانهد کهه از

نظههر آنههها جایگههاه اجتمههاعی ندارنههد و دون شههان آنهاسههت کههه هههم ردیه ایههن افههراد در کنههار
َ َ َ َ َّ َ َ َّ َّ
َ ُ
ک إال الهذی َن ُه ْهم أ َراذل َنها
پیامبر زمان قرار گیرند .ماال بهه نهوح مهیگفتنهد ومها ن َهرا ک ات َبعه
ْ
َبهاد َی اله َّهرأی( ...ههود  .)27امهها قههرآن کهریم گههاه ههدایتبخههشتههرین مواضه خههود را از و بههان
افراد غیرشهری بیان میکند .ماال وقتی حضرت موسی

نوفههای ارتباطی در خبرنگاری ظهور

شهههر اسههت یهها از روسههتا مال کههی اسههت بههرای داوری و ارو یههابی سههخن وی .مههاال در تبلیغههات
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با مخالفت قهومش مواجهه شهد،

می فرمایهد فهردی از دورتهرین نقطهه شههر (یها همهان حومهه شههر بهه اصهطالح امهروزی) آمهد و از
ْ
ْ
َ َ َ َ
َْ
وی حمایههت نمههود َو َجه َ
هاء مه ْهن أق َصههی ال َمدی َن هة َر ُجههل َی ْسه َهعی قههال َیهاق ْوم ّاتب ُعههوا ال ُم ْر َسههلی َن
(ی

)20
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در دوران حاکمیت عدل کل یسی از وظای

خبرنگار مهدوی مبارزه رسانهای با چنین

نوفههای روانی است .چون در آن حاکمیت ،تقهوای الههی _ و نهه ثهروت و مقهام و موقعیهت _

مهال ک برتههریههای اجتمههاعی خواههد بههود و نهادینهه شههدن چنهین بینشههی در درجهه نخسههت
نیازمند زدوده شدن چنان نوفههای روانی است.

اما جبهه باطل از نوفههای روانی بهخصوص در معارضه سیاسی با جبهه ح :اسهتفاده

میکند .در این حالهت ،نوفهه روانهی بهخصهوص بها سهوء اسهتفاده از احساسهات بعضها پهاک
مخاطب و با هدف ایجاد نفرت ،بدگمانی ،و بغض نسبت بهه ارتبهاط گیهر ایجهاد مهیشهود.
امیرمومنان علی

میفرمایند «بغض الشی یعمی و یصم» (نه البالغه خ  .)107بغض

هر چیز چشهم آدمهی را کهور و گوشهش را کهر مهیکنهد .جبههه باطهل در ایهن راه بهخصهوص بهر
1

جهههل افههراد نسههبت بههه ارتبههاط گیههر تسیههه مههیکنههد .روایههت اسههت از امیرمؤمنههان علههی

«النا

کههه

اعداء ما جهلوا» (نه البالغهه کلمهه  .)438همهین قهدر کهه جههل در میهان بیایهد،

ارتباطات مختل میشود .اما اگر مخاطب به نوعی با منب پیهام ههمذات پنهداری کنهد ،راه
برای رف این نوفه تا حدودی هموار میشود.

پیشههتر گفههتم کههه پیههام اسههالم پیههام فطههرت اسههت و زمینههه پههذیرش آن بههه صههورت ذاتههی در

عصر آدینه
سال نهم ،شماره  ،19پاییز 1395
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وجود انسانها پابرجاست ،لذا تالش جبهه کفر همیشه بر این متمرکز بوده و خواهد بود کهه

این پیام شنیده نشود و بهترین شهیوه بهرای شهنیده نشهدن ایهن پیهام ،همهین ایجهاد بغهض و

نفرت و بدگمانی حاصل از نوفههای روانی با تسیه بر جهل افراد است .ظهور اصهلی چنهین

نوفههای روانهی در عرصهه جنهگ نهرم جبههه اسهتسباری بها جبههه اسهالم خواههد بهود .بهر ایهن
اسا  ،جنگ نرم از یک نگاه ایجاد تلقی نادرست از ارتبهاط گیهر در اذههان عمهومی اسهت

تا پیامش درست شنیده نشود یا اصال شنیده نشود .یک بار نمرود خواسهت از در احتجهاج
َ َ َّ
ََ
هت الهذی کف َهر (بقهره
با پیام آسمانی حضرت ابهراهیم در آیهد کهه شهد آن چهه شهد ف ُبه
 .1محبت افراطی نیز گاه به تشسیل نوفه روانی میانجامد .کما اینکه آن حضرت میفرمایند «حب الشی یعمی و یصم».
دوستی یک چیز چشم آدمی را کور و گوشش را کر میکند .تاثیر نوفه روانهی ناشهی از محبهت افراطهی در روابهط اجتمهاعی
همان ندیدن وجوه منفی فرد محبوب است .حال اگر ایهن نوفهه روانهی در روابهط سیاسهی و نسهبتی کهه افهراد بها اشهخاص
سیاسی یا احزاب سیاسی برقرار میکنند ایجاد شود ،خطر دوچندان است .ماال تصور کنید جامعه اسالمی به فهردی بها
شعارهایی خهاص رای داده اسهت و تصهور مهیکنهد کهه ایهن شهخص مجهری آن شعارهاسهت .اگهر ایهن نوفهه روانهی شهسل
بگیهرد ،مهادامی کهه محبهت ایهن شهخص در دلهاسهت ،جامعهه نمهیتوانهد بهه درسهتی دربهاره رفتارههای و ی و پیامههای
سیاسی که در بطن رفتارهای و ی است داور ی کند و در نتیجه دچار تشخیص نادرست میشود .در این حالت ،دیگر
اگر رفتار منفی هم از این شخص صادر شود ،جامعه حمل به خیر میکند ،چون نوفه روانی دارد.

 .) 258لذا مخالفان خط عدالت در سراسر تاریخ به جای احتجاج با پیام حه ،:بهه شهگرد
تولید و تروی نوفههههای روانهی در مقابلهه بها خهط انبیهاء پنهاه بردهانهد .آنهها بها ایجهاد ذهنیهت

منفی از پیامآوران حقیقت در ذهن مردمان تالش کردهانهد کهه پیهام حقیقهت شهنیده نشهود
یا درست تعبیر نشود.

فرعههون در ابتههدا کههه بهها پیههام آسههمانی حضههرت موسههی

مواجههه شههد ،شههروع کههردن بههه

ترساندن مردم که آی ،چه نشسته اید که اینها می خواهند شما را از سرزمینتان بیرون کنند

و قصد کشورگشایی دارند (طه  .) 63وی با تحریک حه
بی خانمانی و سپ

وطهن پرسهتی انحرافهی و تهر

از

با توسهل بهه اتههام خرابسهاری ،بهی خهردی ،فسهاد و ابتنهای بهه سهحر در

برابر پیام الهی حضرت موسی

نوفههای روانی برپا کند.

ماجرای یازده سپتامبر نشان داد کهه نوفههههای روانهی ،محهل اردو زدن جبههه کفهر در نبهرد

رسانهای است .ماجرای یازده سپتامبر اوج برنامهه رسهانهای غهرب بهرای نوفهه زایهی روانهی در
اذهان ملتها علیه معارف اسالمی بود .اما سالو

یازده سهپتامبر مهادامی پابرجاسهت کهه

آن نوفههای روانی پابرجاست و به مجرد این که آن نوفهها کنار بهرود ،حقیقهت اسهالم دلهها

را جذب خواهد کرد و هدایت یافتن برخی شخصیتهای برجسهته غر بهی کهه بهخصهوص
بعد از ماجرای یهازده سهپتامبر بها حقیقهت اسهالم آشهنا شهدهاند ،دلیلهی بهر ایهن مدعاسهت.

1

حرفهای غرب بودهاند و لذا آیه محسمهای الزم بهوده تها دلهایشهان را جهذب کنهد .در عهین
حال ،سرگذشت آنها نشان میدهد کهه آنچهه مهان از ایمهان آنهها شهده بهود ،نوفههههای روانهی
بوده است که دستگاه رسانهای غرب در اذهانشان برپا کرده بود.

نمونه دیگهر بهازی نوفههههای روانهی در نبهرد رسهانهای بها جبههه حه :را در اعتراضهات اخیهر

خاورمیانههه مههیبینههیم .بههرای آن کههه پیههام اعتراضههات سراسههری خاورمیانههه کههه نههدای فطههرت
بشری است شهنیده نشهود ،آن را بهه مسهائل معهاش پیونهد مهیزننهد و مهیگوینهد ایهن مهردم بهه

جان آمده از دیستاتوری و به پاخاسته علیه دشمنان فطرت برای شسمشان قیام کردهانهد و

نوفههای ارتباطی در خبرنگاری ظهور

بسیاری از این افراد هدایت شده ،شهروندانی عادی نبودهاند ،بلسه خهود جز یهی از جامعهه
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الغیههر .یهها در تظههاهرات سههال گذشههته فرانسههه کههه اعتراضههی مردمههی علیههه پایههههههای نظههام
سرمایهداری بود ،رسانههای امپریالیسم در حرکتی واحد گفتند کهه تظهاهرات مهردم فرانسهه
 .1اخبار برخی شخصیتهای غربی که اخیرا به دین اسالم مشرف شدهاند در سایت  zendegi.esteva.irموجود است.
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علیه افزایش سن بازنشستگی به شصت و دو سالگی است .این نوفه روانی را میسازند بهه

امید این که پیام تظاهرات منتقل نشود ،چهرا کهه انتقهال پیهام همهان و گسهترش اعتراضهات

در سراسر گیتی همان.

ما حد اعالی کاربرد شگرد نوفهههای روانهی را بهخصهوص در مقابلهه اسهتسبار بها انقهالب

اسالمی و میوه سیاسی آن ،جمهوری اسالمی ،مشاهده مهیکنهیم ،چهه آن زمهان کهه انقهالب
اسههالمی را یارتجههاع سههیاهی و علمههای مبههارز را یآخونههد مفههتخههوری نامیدنههد ،چههه آن زمههان کههه
الیحه قصهاص را یغیرانسهانیی خطهاب کردنهد ،چهه آن زمهان کهه حجهاب اسهالمی را یسهلب
آزادیی نامیدند و چه آن زمان که والیهت فقیهه را کهه از فهراز قهرون و اعصهار ،چتهر حمهایتی بهر

سههر ای ههن مههرز و ب ههوم گسههتراند ،یدیست ههاتوریی خواندنههد .ایههن نوفههههههای روانههی را سههاختند و
میسهازند بهه خیهال این کهه پیهام اسهالم را دلههای تشهنه نشهنوند ،امها هیههات کهه ُیر یه ُد َ
ون
َ
اهلل ُمت ُّم ُنوره َو َل ْو َکر َه ْال َساف ُر َ
ل ُی ْطف ُئوا ُن َور اهلل بأ ْف َواهه ْم َو ُ
ون (ص .)8
حاصهل آنکهه ،راهبهرد خبرنگهاری ظههور مبتنهی اسهت بهر زدودن نوفههههای روانهی از مسهیر

پیههام مهههدویت .چههون پیههام مهههدویت پیههام فطههرت اسههت و بههر جههان هههر آن ک ه

کههه دفتههر

تقدیرش مههر ههدایت خهورده اسهت خواههد نشسهت .ایهن پیهام مبنها و منشهایی الههی دارد و

عصر آدینه

چونان آب معرفت در سنگالخهای جامعه بشری نفوذ خواهد کرد و آنچه بر دوش خبرنگار

مهههدوی اسههت زدودن نوفههههههای روانههی اسههت تهها راه ارتبههاطی همههوار شههود و پیههام مهههدوی بههه
اهلش برسد.

سال نهم ،شماره  ،19پاییز 1395

از جمله ،یسی از اهداف ارتباطی و خبهری خبرنگهار منتظهر در کهار رسهانه ایهش مهیتوانهد

دو حرف موجود معلومهات بشهری را تها بیسهت و هفهت حهرف گسهترش مهیدههد (مجلسهی،
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ایشههان خواهنههد بههود .کمهها ایههنکههه ،یسههی از دهههها علههل گههرایش دسههته جمعههی مردمههان بههه

ایههن باشههد کههه مههردم جهههان بههاور کننههد کههه لبههه تیههز شمشههیر امههام عصههر

متوجههه آحههاد

خدمتگذار بشریت نیست .وقتی روایت داریم که ایشان علم را وسعتی نجومی میدههد و
 1361ج ،)328 ،52یههک معنههای ضههمنیاش آن اسههت کههه دانشههمندان در کنه

حمایههت

حضرت ،همین بحث گسترش نجومی دانهش اسهت کهه بهه سهان تحهدی محسمهی در برابهر

علم و فناوری تمدن مغرب زمین عمل خواهد کرد.
رفتاررسانهای،سالحمبار زهبانوفهروانی 


گفتههیم کههه نوفههههههای روانههی بهخصههوص بهها تسیههه بههر جهههل افههراد نسههبت بههه منب ه پیههام و

شخص پیامگیر ایجاد میشوند که ممسن است در اثر افتراقات نگرشهی و فرهنگهی شهدت
ههم بیابنههد .یعنهی همههین قهدر کههه جههل در میههان بیایهد ،ارتباطههات مختهل مههیشهود .امهها ا گههر

مخاطههب بههه نههوعی بهها منب ه پیههام هههمذاتپنههداری کنههد ،راه بههرای رفه ایههن نوفههه تهها حههدودی

همهوار مهیشهود .لهذا بهرای آن کهه چنهین نوفههههای روانهی مهانعی بهر سهر راه پیهام وحهی نشهوند،
َ ْ
فرسههتادگان خههدا بههه هههر قههوم و گروهههی از میههان خودشههان انتخههاب شههدند َو َمهها أ ْر َسههل َنا مههن
َّ
َ
َ
َ
ول إال بل َسان ق ْومه ل ُی َب ّی َن ل ُه ْم (ابراهیم .)4
ّر ُس ا
از نگههاهی فرهنههگ شههناختی ،واژه یلسههانی در ایههن آیههه مههیتوانههد برآینههد همههه گههرایشههها،

بینشها و ارزشهای سخنگویان یک وبان باشد ،کما این که نفرمود یباللغة قومهی و بهر ایهن
اسها  ،آیههه فهوق معنههای عمیقهی در بطههن خهود دارد .یعنههی همهه فرسههتادگان الههی بهها برآینههد

همه گرایشها ،بیهنشهها و ارزشههای قهومی کهه در آن مبعهوث شهدهاند آشهنا هسهتند و لهذا

هیچگونه نوفه روانی از این جهت مان دریافت پیام الهی آنان نخواههد شهد 1.انبیهای الههی
وبان قومشان را میفهمیدند و میدانستند که چگونه با آنها سخن بگویند که پیام الهی به
درستی به آنها منتقل شود ،می خواهند بپذیرند یا نپذیرند .در عین حهال ،نفه
پیام آنها از جن

پیام فطرت بود به پیشبرد پیام الهی آنها کمک میکرد.

همهین کهه

در دوران ظهور نوفههای روانی حاصل از جهل افراد در پایینترین سط خود هستند بهه

ذکرش رفت از دالیل نمادین چنین حقیقتی است .در عین حال ،نهوعی همهذات پنهداری
نیهز در سراسهر زمههین بها پیههام ایشهان هسههت .چهون نهوع پیههام حضهرت بازتابنههده خواسهتههههای

مشترک انسانی است؛ شهعار بر پهایی عهدالت کهه شهعار محهوری قیهام حضهرت اسهت فصهل

مشترک همهه جوامه انسهانی در دوران معاصهر اسهت .مها نمونههههای ایهن اشهتراک پیهام را در
 .1شاید گفته شود که اشارت این آیه فقط به نوفهههای معنهایی حاصهل از افتهراق وبهانی اسهت کهه در ابتهدا بحهث شهد .امها
راوورز ی واژه یلسانی فراتر از بحث نوفههای معنایی است .در دانش و بهانشناسهی نهو ین نسهبتی میهان وبهان و تفسهر برقهرار
میکنند و میگو یند وبان برآیند تفسر سخن گو یان آن است .برخی همین نسبت را میان وبان و فرهنگ برقرار میکننهد و
میگو یند که وبان آیینه فرهنگ مردمی است که با آن وبان سخن میگو یند .البته برخهی دیگهر وبهانشناسهان در برقهرار ی
چنین نسبت مطل :میان وبان و فرهنگ کمی محتاط هسهتند (ن ک محمدرضها بهاطنی ،مسهایل وبهان شناسهی نهو ین،
مقاله نخست) ،اما همانها هم دست کم معتقدند که بین واژگان وبان و فرهنگ و تمدن جامعه رابطه ای بسیار نزدیک
برقرار است .اما همین قدر هم مو ید رابطه ای نزدیک میان وبان و تفسر اسهت .کمها اینسهه واژگهان وبهان فهرسهتی اسهت از
نامهایی که مردم یک جامعهه بهر اشهیاء ،موجهودات ،وقهای  ،پدیهده هها و فراینهدهای موجهود در محهیط خهود و بهه افسهار و
تجارب خود مینهند.

نوفههای ارتباطی در خبرنگاری ظهور

نحوی که ارتباط حضرت با مردمان به سههولت برقهرار مهیشهود .پدیهده ینهدای اسهمانیی کهه
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بی ههداری اس ههالمی اخی ههر در خاورمیانه هه و در خی ههزش مل ههته ههای مغ ههرب زم ههین علی ههه نظ ههام

کاپیتالیس ههم مش ههاهده م ههیکن ههیم .فراخ ههوان حض ههرت ب ههه مح ههور مش ههترک انس ههانی ع ههدالت

اجتماعی گفتمان مشترکی است که تدریجا بسترساز گرد آمدن جامعهه بشهری حهول محهور
یستاپرستی و کلمه «ال اله اال اهلل» خواهد شد.

اما ،به هر تقدیر ،نوفههای روا نی حاصل از جهل را ،که بهه بغهض و بهدگمانی مخاطهب از

ارتباط گیر منجر شده است ،نمهیتهوان صهرفا بها نفه

ارائهه اطالعهات خبهری برطهرف نمهود.

یعنههی کههار خبههری صههرف ،ابههزار مناسههبی بههرای رفه ایههن نوفههه ارتبههاطی نیسههت .چههرا کههه نوفههه

ارتباطی خود مانعی است بر سر راه جریان اطالعات و در عین حهال ،منبه ایجهاد ایهن نوفهه

روانههی (رسههانه اسههتسبار) بیسههار نمههینشههیند و بهها بمباردمههان اطالعههاتی ،نوفههه روانههی مههذکور را
در مبهارزه بهها ایههن نوفهههههای خصههمانه منطهه:

برقهرار نگههاه مههیدارد .لهذا منطهه :اهههلبیههت

یرفتار رسانهایی است.

رفت ههار رس ههانهای یعن ههی رفت ههاری ک ههه خ ههود رس ههانه اس ههت ،یعنه هی ک ههار خب ههری را ب هها رفت ههار

هدفمنههد همههراه ک ههرده اسههت و هههدفش آب ک ههردن یههخه ههای بههیاعتمههادی یهها بههدگمانی بهها

عصر آدینه

حرارت خل :و خوی نیک و پسهندیده اسهت .بهر ایهن اسها  ،نوفههههای خصهمانه را بایهد بها

ترکیبی از کار رسانهای و رفتار پسندیده برطرف نمود .در این حالت ،نقش خبرنگار منتظهر

فقط کار خبری نیست ،بلسه رفتار رسانهای نیهز هسهت و بهر ایهن اسها  ،خبرنگهار مههدوی
سال نهم ،شماره  ،19پاییز 1395
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انسانی فرهیخته و خودسهاختهای اسهت کهه بها رفتهار خهود بسهتر شهنیده شهدن پیهام الههی را

فراهم میکند.

نمونههه ایههن نوفهههزدایههی را در رفتههار کریمانههه امههام حسههین

بهها اهههالی شههام مههیبینههیم.

شامیها به خاطر فضای رسانهای حسومت معاو یهه از اهلبیهت

تصهور منفهی داشهتند.

معاویه استاد القای نوفههای روانی بهود و طهوری فضاسهازی کهرده بهود کهه ههرک

مدینهه مهیآمههد و بها خهانواده اهلبیههت

1

از شهام بهه

مواجهه مهیشههد ،شهروع بهه بههدگویی مهیکهرد .اینههها

نیههتشههان شههر نبههود ،منتههها ذهههنشههان خههراب بههود .معاو ی هه بههه اینههها باورانههده بههود کههه هرچههه
بههدبختی اسههالم دارد نعههوذ بههاهلل از دسههت علههی

و اوالد علههی

اسههت .بهها ایههن افههراد کههه

نمیشد احتجاج کرد .یعنی نوفه روانی آنها را با دادن اطالعات نمیشهد درمهان کهرد .چهون
 .1این ماجرا را متفسر شهید استاد مطهری در ضمن داستان شماره  12از مجموعه داستان راستان تحلیل کردهاند.

اصال گوش شنوا نداشهتند .چهاره فقهط در رفتهار کریمانهه بهود تها یهخ بهیاعتمهادیشهان ذوب
شود و گوش شنیدن پیدا کنند.

همههین رفتههار را از پیههامبر ا کههرم

در شهههر طههائ

اسهالم مهی بینهیم .سهران کفهر و شهرک در شهههر طهائ

در اوایههل دوران علنههی شههدن دعههوت

در اذههان مهردم نوفهه روانهی ایجهاد کههرده

بودند تا سخن الهی ایشان شنیده نشهود .مهیدانسهتند بهه مجهرد این کهه سهخن حه :شهنیده

شههود پذیرفتههه مههیشههود .در مههاجرای کههربال نیههز اهلبیههت

در شههام بهها رفتههار رسههانهای پیههام

عاشههورا را رسههاندند .چ ههون دسههتگاه رسههانهای بن ههیامیههه در شههام کههه نومسههلمانان چنههدان

شناختی از اسالم نداشتند کاروان اسرای کربال را خوارج نامید تها نوفهه روانهی درسهت کنهد و

کسی حرفشان را درست نشنود .لذا تبلیغات کاروان اسرا ههم رفتهاری بهود و ههم گفتهاری.
با رفتارشان نوفهزدایی میکردند و بعد سخن میگفتند.

َ
َ َّ
َ َ
کهه ْادفه ْ بهالتی هه َی أ ْح َس ُهن فهذذا

همچنین توصیه قرآن کریم است به پیامبر اعظهم
َ ََ
َ
َّالذی َب ْی َن َ
ک َو َب ْی َن ُه َعد َاوة کأ ّن ُه َول ّی َحمیم (فصلت  )34یهک تعبیهرش آن اسهت کهه رفتهار
موجب زدودن ذهنیتههای منفهی خواههد شهد .البتهه در ادامهه مهیفرمایهد
نیک پیامبر
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
َ
ُ
ّ
اهها إال الهذی َن َص َهب ُروا َو َمها ُیل ّق َ
َو َمها ُی َل َّق َ
اههها إال ذو َح اهظ َعظهی ام (فصهلت  .)35یعنهی کسههانی
واجد چنین رفتاری میشوند که شسیبا باشند و گرده این کار را نیز داشته باشند .آری ،نهه
گیر در فرایند ارتباطات است .نوفه روانی در حسم زنگاری بهر فلهز وجهود یها غبهاری بهر مبنهای

اندیشهه انسههانی اسهت کههه دوای آن صهیقل اسهت؛ صهیقلی کههه زنگهار بزدایههد و غبهار برطههرف

کند و چنین صهیقل انسهانی بهه دسهت نمهی آیهد مگهر از طر یه :اخهالص در رفتهار و گفتهار .بهه
همههین ترتیههب ،ا گههر صههاحب پیههام اخههالص داشههته باشههد ،کههردارش و گفتههارش نوفههههههای

ارتباطی را خواهد زدود.

اخالص رکن مبارزه با نوفههای روانی است و مسایلی چون جذابیتهای ظاهری مانند

شههسوه بنهها ،صههدای خههوش ،ویبههایی چهههره ،دکههور صههحنه و از ایههن قبیههل در مرتبههه دوم قههرار

دارند .پیامبر

نوفههای ارتباطی در خبرنگاری ظهور

هر که چهره بر افروخهت دلبهری دانهد و ایهن «حهظ عظهیم» از جملهه حاصهل اخهالص ارتبهاط
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حضرت بالل را به سبب خلوصش مامور ندای اسهالم نمهود ،حهال آن کهه

بالل سیاه پوست بود ،سابقا برده بود ،و بعضا لفظ اذان را با ایراد میگفت 1.امها پیهامبر وی

 .1در وبان حبشی یشی ندار یم و لذا بالل میگفت یاسهد ان ال اله اال اهللی (مجلسی 1361 ،ج )119 ،21
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را انتخاب کرد و هر بار نیز که می خواست وی را به اذان گفتن امر فرماید ،با بیهانی راوورزانهه

میفرمود «ارحنها یها بهالل» (فهیض کاشهانی 1373 ،ج .)126 ،1یعنهی آراممهان بهبخش ،ای
بالل .این عبارت در بطن خود رمز اخهالص دارد .ایهن آرامبخشهی صهدای بهالل سهوای تهاثیر

عبارات آسمانی اذان ،از خلوص بالل در اعالم این عبارات نیز سرچشمه میگرفت.
اخالص رازی اسهت از رازههای خهدا در تربیهت نفهو

انسهانی .ا گهر تربیتهی در عهالم واقه

شده و اگر هدایتی صورت گرفته ،به نام خدا بوده است .در «دعای عهد» با مصل کهل ههر

بامدادان با این نجوا آغاز میکنیم که « اسئلک باسمک الذی یصل به االولهون واآلخهرون»
هر اصالحی در عالم واق شده به اذن خدا بوده و به نام خدا و حتی مصل کل نیهز بها اسهم

خهدا و اذن خهدا حرکهت مهیکنهد و ایهن اسهت معنهای حقیقهی اصهالح کهه بها او آغهاز کنههیم و
برای او کار کنیم و خود را منشأ امور نهدانیم و ا گهر چنهین بیهنش و گرایشهی در انسهانی ایجهاد

شود ،نیروهای تربیتی عالم به استخدام وی در خواهند آمد.

خداون ههد در بط ههن ع ههالم ق ههدرته ههایی نه ههاده اس ههت ک ههه از چش ههم ظ ههاهر پنه ههان اس ههت و
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لههیسن بههر همههه قههدرتهههای انسههانی دیگههر غلبههه دارد .خههدا لشههگرهایی دارد کههه بههه یههاری
َ
َ َ
مومنهان مهیفرسهتد َ ...وأ ْن َهزل ُج ُنهودا ل ْهم َت َر ْو َهها( ...توبهه  .)26و از جملهه آنهها تهاثیر نیههروی
اخالص در زدایش زنگارهای دل است .در حدیث قدسی اسهت کهه بنهدگان حقیقهی خهدا

بههه مقههامی مههیرسههند کههه خداونههد گههوش آنههها خواههد شههد کهه بهها آن مههیشههنود و دیههدگان آنههها

خواهد شد که با آن میبینند و و بهان آنهها خواههد شهد کهه بها آن سهخن مهیگوینهد (مجلسهی،

 1361ج.)22 ،67

در جهانی که محفوف به نوفههای روانی جبههه رسهانهای کفهر اسهت مها اصهحاب رسهانه

مهدوی باید به این جالی قلوب مجهز شویم و زمانی به این جهالی نوفهه زدا مجههز خهواهیم
شد که اخالص پیشه کنیم و برای خدا کار کنیم ،نه برای شهرت ،تمجید دیگران ،امتیاز،

پول ،سفر خارجی ،پاداش کهاری ،کارانهه شهغلی ،ارتقهای شهغلی ،مقهام و مهدیریت و از ایهن

قبیل دلبستگیهای دنیوی و مادی.

حاصل آنکه ،خبرنگهار منتظهر وظیفهه دارد کهه بها رفتهار رسهانهای خهود کهه تلفیقهی از کهار

خبری و رفتار پسندیده و نوفه زداست به نبرد با نوفههای روانهی بهرود و البتهه شهرط موفقیهت

در ایههن مب ههارزه خلههوص نی ههت اسههت و در ای ههن مق ههام ،خبرنگههار منتظههر نمههادی مههیشههود از
حاکمیههت موعههود .در عههین حههال ،خبرنگههار منتظههر بایههد فرهنههگهههای دیگههر و بهخصههوص

فرهنهگ مردمهان مغههرب زمهین را _ بههه عنهوان مرکهز ثقههل نبهرد فرهنگههی و رسهانهای آخرالزمههان و

دوران ظه ههور _ مطالع ههه کن ههد و از چن ههد و چ ههون ش ههسلگی ههری نوفهههه ههای روانههی و روشه ههای

نوفهزایی رسانه های استسباری آ گاه باشد تها در تنظهیم و تهدوین رفتهار رسهانهای مناسهب از
آن بهره بگیرد.

یکنوفهمغفولعنه 

یسههی از معههارف اسههالمی پیرامههون ارتباط هات جمعههی در جامعههه انسههانی کههه شههناخت و

ریشهیابی آن خاص قرآن کریم است وجود نوعی نوفه ارتباطی در نهاد انسهانهاسهت کهه در

فرایند ارتباطگیری رسوالن الهی چونان مانعی رادع ظهاهر شهده اسهت .بهر اسها

ایهن نظر یهه

ارتباطی قرآن کهریم ،برخهی عوامهل تهأثیر بهر پهذیرش پیهام مسهتقیما از درون انسهان و بهه تعبیهر

بهتر از نهاد انسان ناشی میشوند.
بر اسا

بیان قرآن ،نوفه ارتباطی مذکور ،مسانیسهمی درونهی اسهت کهه طهی آن فهرد بیمهار

به منب پیهام پشهت مهیکنهد و اصهال اراده شهنیدن نهدارد .در ایهن حالهت بهرخالف وضهعیت
نوفه روانی ،فرد بیمار ،ارتباط گیر را به درستی میشناسد و تلقی نادرستی هم از منبه پیهام

ندارد اما نمیخواهد بشنود ،نمیخواهد ببیند ،نمهیخواههد بفهمهد و نمهیخواههد بپهذیرد.

این نوفه را از آن جهت که عوامل موجدهاش در نهاد انسان قرار دارد باید نوفه درونی یها نوفهه
حاکمیت دارد ،باید نوفه قلبی نامید.

ادبیات ارتباطات در ایران که عمهدتا ادبیهاتی ترجمههای اسهت در بهاره ایهن نوفهه ارتبهاطی

سسوت کرده است .البته از اندیشمند غربی که با اکتفا به حصار تنگ جهانبینی مادی،
خویش ههتن خ ههویش و جامع ههه خ ههویش را از درک جه ههان درون انسههان و روابههط معنههوی ع ههالم

هستی محروم ساخته است انتظاری جز این هم نمیرود .از نظریهپهردازان جبههه باطهل نیهز

انتظار نیست که به افشهای پیچیهدگیههای درونهی خهود بپردازنهد .امها قهرآن بهرای اندیشهمند
مس ههلمان دره ههایی از ش ههناخت انس ههانی و از جمل ههه در زمین ههه دانههش ارتباطههات اجتم ههاعی

نوفههای ارتباطی در خبرنگاری ظهور

نهادی نامید و از آن جهت که بر مرکز تصمیمگیریها و خواستها و گرایشهای فهرد بیمهار
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گشههوده اسههت کههه جه هان بینههی مههادی راهههی بههه آن نههدارد .آیههاتی کههه بههه تبیههین ایههن معضههل
ارتباطی پرداختهاند پرتعداد و در سراسر قرآن کریم پراکندهاند.

1

 .1قرآن کر یم از آن جهت که کتاب ههدایت اسهت بهه صهورتی نظهاممنهد بهه رفتارشناسهی مخاطبهان پیهام الههی نیهز پرداختهه



بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
..

قرآن در وص طایفهای از یهود که با انبیا در طول تاریخ معارضه داشتند مالهی مهیزنهد
َّ
َ َ َ
ُ ُ
که ناظر به همین نسبت مخاطب با منب پیام است .میفرماید ن َبذ فر یه :م َهن الهذی َن أوتهوا
ُ
هاب ک َته َ
ْالس َته َ
هاب اهلل َو َر َاء ظ ُهههوره ْم (بقههره  .)101یعنههی اصههال قصههد شههنیدن پیههام آسههمانی را
َ َ َ َْ َ َ
ُُ
َ
میگفتند  ...قل ُوب َنها فهی أ ک ّن اهة م ّمها تهد ُعونا إل ْیهه َوفهی آذان َنها
نداشتند .مخالفان پیامبر
َو ْقهر َومه ْهن َب ْین َنها َو َب ْینه َ
ک ح َجهاب( ...فصههلت  .)5یعنهی مطمههئن بهاش کههه حرفهت را گههوش
نخواهیم کرد.

َّ َ َ َ
َ
مهیگفتنههد َر ّب َنها َع ّجههل ل َنها ق ّط َنهها ق ْبهل َیه ْوم

کفهار قههریش بها تمسههخر دعهوت رسههول اهلل
ْ
الح َساب (ص  ) 16یعنی ای خدا ،سهم ما از عذاب را پیش از روز قیامهت بفرسهت .آنهها

بهخصههوص بهها اسههتفاده از واژه یقههطی بههه پیههام آسههمانی حضههرت طعنههه مههیزدنههد .و ایههن نوفههه
درونی در همه امتها وجود داشته است و مان حرکت سازنده پیامبران الهی شده اسهت
ْ ُ
ُ ُّ ُ َ
َ ...و َه َّم ْت کل أ ّم اة ب َر ُسوله ْم ل َیأ ُخذ ُوه( ...غافر .)5
نمونه دیگر نوفه درونی را در رفتار حارث بن نعمان بها مسهئله والیهت علهی

وقتی خبر منصهوب شهدن علهی
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مهیبینهیم.

بهه امامهت امهت اسهالمی در میهان قبائهل عهرب پیچیهد،

حارث بن نعمان که از زمره منافقین بود ،به مسخره رو به آسهمان کهرد و گفهت یخهدایا ،ا گهر

آنچه محمد

درباره علی

می گوید از جانب تو است ،پ

باران سنگ ببار.ی (بحرانی 1375 ،ج)382 ،5

از جانب آسمان بر سر مها

بهر ایهن اسها  ،نوفهه درونهی بها نوفهه روانهی تفهاوت دارد ،از آن جههت کهه نوفهه روانهی بنها بههه

تعریفههی کههه در ابت ههدای مبحههث ارائههه ش ههد ،حاصههل تلقههی نادرسههت در مخاطههب اسههت و

موجب سوء تعبیر از سخنان ارتباط گیر میشود (گیهل و آدامهز ،)226 1384 ،امها در تهاریخ
ارتباط شناختی جوام گذشته و حال می بینیم که گهاه ههیچ برداشهت نادرسهتی از ارتبهاط

گیهر (اعههم از پیهامبر ،امههام معصهوم یهها نماینهدگانشههان) در کهار نیسههت ،امها بههاز ههم پیههامشههان

شهنیده یهها پذیرفتهه نمههیشهود .قههرآن کهریم در بههاره تلقهی و برداشههت یهودیهان از رسههول اهلل
مهیفرمایهد کهه َ ...ی ْعر ُف َون ُهه َک َمها َی ْعر ُف َ
هون َأ ْب َن َ
هاء ُه ْم( ...بقهره  )146ماهل پسهرانشهان پیههامبر را
میشناختند .اما پیام وحی که آمد نوفههای درونی مان از پذیرش آن شد .لذا در ادامه آیه
ون ْال َح ََّ :و ُه ْم َی ْع َل ُم َ
میفرماید َفر یقا م ْن ُه ْم َل َی ْس ُت ُم َ
ون میدانند و کتمان میکنند.
است و به همین ترتیب ،آیات ناظر به رفتارشناسی مخالفان پیام وحی نیز به صورتی نظام در سراسر این کتاب آسمانی
توو ی شدهاند.

ایههنجهها در گیرنههده پیههام ،ارادهای بههرای دریافههت پیههام نیسههت ،در عههین این کههه بههه صههدق

نیت و خیرخواهی منب پیهام اشهعار و وقهوف کامهل دارد و ایهن مسهئله مهمتهر ین وجهه تمهایز

نوف ههه نه ههادی ب هها نوف ههه روان ههی اس ههت .چن ههانک ههه در نوف ههه روان ههی اشه هعاری ب ههه ص ههدق نی ههت و
خیرخواهی منب پیام نیست و لذا پیام بد فهمیده میشود و بهه مجهرد این کهه مخاطهب بهه

خیرخههواهی ارتبههاط گیههر پههی ببههرد ارتبههاط برقههرار مههیشههود و تههاثیر هههم مههیگههذارد .امهها در نوفههه
نهادی ،اراده بر نشنیدن و نپذیرفتن است و این اراده عدم پذیرش با گذشت زمان راسختهر

و لجبازانهههتههر مههیشههود .چنان کههه بعههد از قههرنههها تبلیههغ رسههالت و کههار فرهنگههی ،بههه جنههاب
ن ههوح گفتنهههد کهههه َ ...قهه ْهد َج َاد ْل َت َن هها َفهه َهأ ْک َث ْر َت جهه َهد َال َنا َف ْأت َنههها ب َم هها تعهه ُهد َنا إن ُک ْنهه َ
هت مهه َهن
َّ
الصادقی َن (هود  .)32به تعبیری یعنی ب کن دیگر .حوصله مها را سهر بهردی .ا گهر راسهت

میگویی عذابی را که مدام از آن سخن میگویی بیاور تا ببینیم.

مههیفرمایههد

در بیههان رفتههار فرعونیههان در برابههر نشههانههههای ارائههه شههده حضههرت موسههی
ََ
َ ُ َ
فل َّما َج َاء ْت ُه ْم آ َی ُات َنا ُم ْبص َرة قالوا هذا س ْحر ُمبین (نمل  .)13بالفاصله قرآن در ریشههیهابی
َ
ُ
این امر به وجود نوفهای درونی در آنان اشاره میکند و میفرماید َو َج َحدوا ب َهها َو ْاس َهت ْیق َن ْت َها
َ ُ
أنف ُس ُه ْم( ...نمل  )14یعنی حقیقت امر بر آنها مسشوف بود ،اما بیان نسردند.

نوفه درونی در بیان قرآن کریم معلول ریشههای متعددی است .یسی از این ریشهها کبهر
َ َّ
است .ا گهر کبهر در وجهود انسهان نباشهد ،بهه خواسهتهههای الههی تمسهین مهیکنهد إ ّن الهذی َن
َ َّ
ُ
ُی َجههاد ُل َ
ون ف هی آ َیهات اهلل ب َغ ْی هر ُسه ْهل َطان َأ َته ُ
هاه ْم إن ف هی ُصههدوره ْم أال ک ْبههر( ...غههافر  )56ریشههه
ا
َ َْ َ ُ ُ َ ُ ّ
َ
اهلل َعلهی کهل
مجادله با پیهام الههی وجهود کبهر در قلهب اسهت .یها مهیفرمایهد کهذلک یطبه
َ ْ ُ َ َ ّ َ َّ
هار (غهافر  .)35قلههب انسهان متسبهر مهههر خهورده اسههت ،یعنهی در نهادشههان
قلهب متسب اهر جبه ا
نوفه ارتباطی وجود دارد.
یسههی دیگههر از ریشههههههای نوفههه درونههی احسهها

نوفههای ارتباطی در خبرنگاری ظهور

لههذا نوفههه درونههی کههه ایجههاد شههود ،قههرآن کههریم نیههز کههه چشههمه جوشههان یههاد خداسههت ،مایههه
َ ْ ُ َ َّ َّ
ْ
َّ ُ
ُ
ََْ
نفرت برخی خواهد شد َولقد َص َّرف َنا فی هذا الق ْرآن ل َیذک ُروا َو َمها َیز یهد ُه ْم إال ُنفهورا (اسهراء
َ َ ُ َ ُ َ ْ ََ
اهلل َو ْحهد ُه اش َهمأ ّز ْت
 .)41اینها حتی با شنیدن پیام الهی حهالشهان بهد مهیشهود و إذا ذکهر
ُ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َ ْ
ون باآلخ َرة( ...زمر .)45
قلوب الذین ال یؤمن

 161

بههی نیههازی اسههت .انسههانههها تهها وقتههی کههه
بههی نیههازی مههیکننههد،

احسهها نیههاز مههیکننههد ،سههر بههه و یههر هسههتند ،امهها همههین کههه احسهها
َ
َّ ْ َ َ َ
هان ل َی ْط َغهههی أن َر ُآه ْاسهه َهت ْغ َنی (علههه .)6 :دیگهههر پهههردهای بهههر
طغیهههان مه ههیکننه ههد إن اإلنسهه
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ْ
ُ
َ
َ َ َّ َ َ ْ
هاءت ُه ْم ُر ُسهل ُهم بال َب ّی َنهات فر ُحهوا
گوششان میآید که مان از در یافت پیام مهیشهود فلمها ج
ْ ْ
َ
ب َما عند ُهم م َن العلم (غافر .)83
لجاجت نیز از دیگر ریشههای ایجاد نوفه درونی است .در روایت است از امهام علهی

کههه «مههن ل ه و تمههادی فهههو را ک ه

ران اهلل علههی قلبههه» (ریشهههری 1384 ،ح .)5668ا گههر

کسی به ورطه لجبازی بیفتد و دست نسشد ،خدا بر قلبش مهر خواهد زد .قرآن ریشههههای
َ ُ
دیگری هم برای عدم پذیرش حقیقت بر میشمارد ،مانند پیروی کورکورانه از پدران قالوا
َ
َ
ْ
َح ْس ُب َنا َما َو َجد َنا َعل ْیه َآب َاء َنا (مائده  )104و پیروی کورکورانهه از بزرگهان قهوم  ...إ ّنها أ َط ْع َنها
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َّ َ
السبیال (احزاب .)67
سادتنا وکبراءنا فأضلونا

نوفههه درونههی گههاه تهها زمههان مههری بهها صههاحبش همههراه اسههت و هنگههامی کههه چنگههال مههری را
ََ َ ْ
َُ
َ ََ
َ ُ َ
میبیند ،نوفه کنار میرود فل َّما َرأ ْوا َبأ َس َنا قالوا َآم ّنا باهلل َو ْحد ُه َوکف ْر َنا ب َمها ک ّنها بهه ُم ْشهرکی َن
(غافر  .) 84اما در برخی این نوفه درونی حتی تها روز حشهر نیهز وجهود دارد و تبهر مهری نیهز کهه

انسههان را از همههه مههتعقالتش در ایههن دنیهها جههدا مههیکنههد ،قههادر بههه رف ه ایههن نوفههه نیسههت؛ در

روایت است که وقتی پیامبر

در شب معراج از کنار اهل جهنم عبهور مهیکردنهد ،نسهیم

عصر آدینه

خنسههی بههه یمههن قههدوم مبههارک آن جنههاب بههه ابوجهههل رسههید .او از علههت ایههن نسههیم خنههک

پرسید و پاسخ شنید که از برکت قهدوم حضهرت رسهول اعظهم

مهیباشهد .او گفهت یدر

آتش بسوزم بهتر است از این که به خاطر محمد چیزی به من برسدی.

سال نهم ،شماره  ،19پاییز 1395
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قیامبالسیف،چارهنوفهدرونی 


پیشه ههتر گفه ههتم که ههه نوفه ههههه ههای روانه ههی محه ههل اردو زدن دشه ههمنان جبهه ههه حه هه :اسه ههت.

اکنههون مههیگههویم کههه صههاحبان نوفههه درونههی بهها انگیخههتن نوفههههههای روانههی بههه جنههگ بهها پیههام
ح :و راسهتی مهیرونهد .مهاال یهک بهاور عامیانهه در جوامه بشهری ایهن بهوده کهه بایهد فرسهتاده

خدا از جایی دیگهر بیایهد و لهذا بهرای بشهر دشهوار بهوده کهه بهه مهردی از میهان خودشهان ایمهان
ََ ُ َ َ َ ُ
هاء ُهم ّمنههذر ّمه ْهن ُه ْم( ...ص  )4و همیشههه طایف ههای در هههر قههومی
بیاورنههد .وعجبههوا أن جه

بودهانههد کههه بههر ایههن تردیههد بشههری سههرمایهگههذاری مههیکردنههد و آن را بههه صههورت نوفههای روانههی
ُ َ َ
ّ ْ
مطرح میکردند و میپرسیدند َءأنزل َعل ْیه الذک ُر مهن َب ْین َنها( ...ص  )8چهرا بهه ایهن نهازل

شود و به ما نازل نشود؟ اما قهرآن کهریم در ادامهه آیهه بهه آسهیبشناسهی ایهن ادعها مهیپهردازد و
ْ
میفرماید َ ...ب ْل ُه ْم فی َش ا ّ
ک من ذکهری( ...ص  )8اینهها فرافسنهی مهیکننهد و بها اصهل

پیام الهی مشسل دارند.

در سههوره مههدثر ،صههاحبان نوفههه درونههی بهههعنههوان افههرادی برنامهههدار معرفههی مههیشههوند کههه بهها

اندیشه و شناخت و برنامهریزی به جنگ دکترین آسمانی پیامبران خدا میآیند و با ایجهاد

نوفههای روانی سعی در ممانعت از پیام الهی دارند و این مفهاهیم در آیهاتی پیهاپی مهیآیهد.
در ابتههدا در وصه ه کف ههار مههیفرمای ههد َکهه َّال إ َّنه ُهه َکهه َ
ان آل َیات َنهها َعنیههدا (مههدثر  .)16اینههها بهها

نشانههای ما عناد دارند .یعنی حقیقهت را مهیداننهد ،امها نمهیخواهنهد بپذیرنهد .در دنبالهه
َ َ َّ َ َّ
میفرماید إ ّن ُه فس َر َوقد َر  .چنین آدمهایی اندیشه میکنند و برنامههر یهزی ههم دارنهد .یعنهی
ّ
ّ
هم یفسری یعنی از روی اندیشه سخن میکنند و هم یقدری یعنی به رأی هم میرسند و البتهه
نهههه گتهههرهای و بهههیحسهههاب ،بلسهههه بههها برنامهههه و تهههدبیر و تقهههدیر .کتهههاب ههههم مهههینویسهههند.

کتابهایشان را ههم بهه تیراژههای بهاال مهیرسهانند .روزنامهه ههم در مهیآورنهد .خبرگهزاری ههم

تأسههی مههیکننههد .سههایت هههم مههیزننههد .مههاهواره خبههری هههم بههه دل آسههمان نههزول وحههی
َُ َ
میفرستند و با خدای احد واحد اعالم جنگ اندیشه و نبرد رسانهای میکننهد .امها فقتهل
َ َ َ َّ
ک ْی قد َر خاک بر سرشان با این طهرز مشهی و انتخهاب و برنامههر یهزیشهان .بعهد ههم کهه در
َ َّ
َ
َْ
مقام احتجاج با نشانههای خدا در میآیند ،میگویند إ ْن ههذا إال س ْهحر ُیهؤث ُر یها إ ْن ههذا
َّ َ ُ ْ
إال ق ْول ال َب َشر یعنی نوفه روانی ایجاد میکنند تا تاج و تختشان برجا بماند.
در اواخر دههه هفتهاد شمسهی مبنهایی قرآنهی داشهت .تعبیهر یدگرانهدیشی هرچهه باشهد در دل
خود نوعی گرایش به یافتن حقیقت دارد و اگر به خطا برود نهایتا ناشهی از نهوعی نوفهه روانهی

یهها دیگههر نوفههههاسههت و لههذا همههین کههه حقیقههت حقههه بههه صههاحبانش برسههد اندیشهههشههان نیههز

دگرگون مهیشهود .امها معانهدان از ابتهدا دچهار نوفهه درونهی هسهتند و اصهال نمهیخواهنهد پیهام
راستی و درستی را بپذیرند.

لذا نوفههای درونی درمانپذیر نیستند .یعنی با هیچ کار رسانهای نمیتوان از نوفههههای
ْ
مههیفرمای ههد َو َمهها َأنه َ
هت ب َهههادی ال ُع َمههی َعههن
درونههی عب ههور کههرد .ق ههرآن کههریم ب ههه پی ههامبر
َ َ َ
ضاللته ْم( ...نمل  .)81کسی که بر چشمش مانعی هسهت را کهه نمهیشهود راهبهری کهرد.
ُّ
َ َ ُ ْ ُ ُّ
َ َّ ْ
الصه َّهم الههد َع َاء إذا َوله ْهوا ُمههدبر ی َن (روم  )52کسههی کههه گوشههش را گرفتههه و فههرار
 ...وال تسههم
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
میکند ،هرچه صدایش بسنهی بهاز نخواههد گشهتَ .و َج َعل َنها َعلهی قلهوبه ْم أ ک ّنهة أن َیفق ُه ُ
هوه
ُ َّ
ْ
َ ْ
َ
َوفی آذانه ْم َوقرا َو إن َی َر ْوا کل آ َی اة ال ُیؤم ُنوا ب َها (انعام  .)25بر قلبهای اینهها نوفههای اسهت

نوفههای ارتباطی در خبرنگاری ظهور

بر این اسا  ،تفسیک تاریخی رهبر معظم انقالب میهان مفهاهیم یدگرانهدیشی و یمعانهدی
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بررسی
تطبیق
ی

انتظار.
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و در گوشهای اینها نوفهای دیگر و لذا هر نشانهای هم ببینند ،هر اسهتداللی ههم بشهنوند و

اصال هر کار رسانهای هم به ایشان ارائه شود ،ایمان نخواهند آورد.

بهر ایههن اسها  ،خداونههد کهار مبتالیههان نوفهه درونههی را مر بهوط بههه خهود مههیدانهد .لههذا بعههد از
َّ
َ ُ
قرنها فراخوان الهی به نوح میفرماید که کشتی بساز و برو َ ...وال ت َخاط ْبنی فی الهذی َن
َ َ
ظل ُمههوا ...یعنههی دیگههر در بههاره مخالفههان راه حهه :بهها مههن سههخنی در کههار نسههن و حرفههی پههیش
نیاور چرا که  ...إ َّن ُهم ُّم ْغ َر ُق َ
ون (هود  .)37اراده خدا بر این است که همگهی غهرق شهوند.
و بههه ابههراهیم کههه بهها مال ئههک خههدا در بههاره امسههان فرصههتی دو بههاره بههرای قههوم لههوط مجادلههه

مینمود ،فرمود کهای ابراهیم ،دست از مجادله بردار که اراده خهدا بهر ههال ک کسهانی اسهت
َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ّ َ َ
ْ َ
هم َعهذاب
ک َو إ ّن ُه ْهم آتهی
که نوفه درونی دارند؛ یاإبراهیم أعهرض عهن ههذا إنهه قهد جهاء أمهر ر به
َ
_ که رحمهت للعهالمین اسهت _ مهیفرمایهد
غ ْی ُر َم ْر ُد اود (هود  )76و به پیامبر اعظمش
َ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ َ َ
ات...
مبههادا دلههت بههه حههال ایههن دسههته افههراد بسههوزد  ...فههال تهذهب نفسه
ک عله ْیه ْم َح َسه َهر ا
(فاطر .)8

پیههامبران الهههی در رسههاندن پیههام خههویش بههه مههردم بهها شههسیب و مهههر و خههردورزی از همههه

نوف هههه ههای ارتب ههاطی عب ههور کردن ههد ،ام هها نوف ههه درون ههی ه ههمچ ههون م ههانعی رادع ب ههر س ههر راه پی ههام

عصر آدینه

هدایتبخش و سعادتآفرین رسوالن خدا باقی ماند و ماموریت آسمانی اجهرای عهدالت و
قسط در پهنه زمین را مختل نمود .پیامبران خدا مهامور بهه اعهراض از صهاحبان نوفهه درونهی

بودن ههد ،ام هها حض ههرت حج ههت
سال نهم ،شماره  ،19پاییز 1395
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اذن خاص ههی دارد ب ههرای دفهه شههر مبتالیههان بههه ایههن نوف ههه

ارتباطی؛ دیگر نباید فرصت داد که نیروهای عظهیم اجتمهاعی بهه دسهت ایهنهها ههدر بهرود و

لذا یقیام بالسی ی ضروری میشود 1.یعنی آنگاه که موعظه اثر نمیکنهد ،شمشهیر بهه میهان

خواهههد آمههد .موضههوع قیههام بهها شمشههیر و خههونهههایی کههه حضههرت مههیر یههزد همههین طایفههه از
جامعههه بشههری هسههتند کههه در طههول تههاریخ سههد راه تربیههت نفههو

گشههتند و مههان از اجههرای

فرامین الهی به دست فرستادگان خدا شدند .آن حضرت چنان بهر ایهن قهوم خواههد تاخهت
که ّدی اری از آنها بر روی زمین باقی نمانهد .امها گهویی ایهن قهوم در چنهین شهرایطی نیهز بهاز ههم

دست از نوفهزایی روانی در اذهان جامعه بشری بر نمیدارند .چنانچهه در ضهمن روایتهی از
امام باقر

است که در توصی

«قیام بالسی » میفرماید

کهههار بهههه جهههایی م ههیرسهههد کهههه برخ ههی از مردمهههان کهههه تعدادشهههان ههههم انهههدک نیسهههت
 .1در روایت است که ایشان «قام بالسی » یعنی با شمشیر قیام میکند (مجلسی 1361 ،ج)152 ،1

مههیگوینههد ایههن شههخص از آل محمههد
 1361ج.)354 ،52

نیسههت و اگههر بههود رحههم مههیکههرد (مجلسههی،

تا پیش از دوران موعود گفتمهان انبیها و اولیها و اوصهیا در مبهارزه بها نوفهه درونهی اعهراض از
صاحبان این نوفه بود ،اما در گفتمان مهدویت دیگر بنا نیست که نوح امهت کشهتی بسهازد
و از میههان مزاحمههان راه انسههانیت و تربیههت نفه بههرون رود ،بلسههه ایههن بههار مزاحمههان جامعههه
بشری هستند که باید جم کنند و بروند .در عین حال ،اینان در جامعهه جههانی موعهود در
هههیچ نقط ههای از زمههین سههرپناهی نخواهههد یافههت و نهایتهها موضههوع شمشههیر حضههرت واقهه
خواهند شد .اینها اگر توبه هم بسنند حقیقی نیست و از سر وقت کشی تا یافتن راه چاره یا
فرصتی برای ضربه زدن دوباره است و چنین است که در برخی روایات آمده است که توبهه
برخی در آخرالزمان پذیرفتهه نمهیشهود .هرچنهد قیهام موعهود رسهتاخیز بازگشهت انسهانهها بهه
مسههیر هههدایت و توبههه دسههته جمعههی جامعههه بشههری اسههت ،امهها قههومی کههه نوفههه درونههی دارنههد،
توبهشان نیز حقیقی نیست و لذا در توبه به روی اینها بسته خواهد شد.
نتیجهگیری 


نوفههای ارتباطی در خبرنگاری ظهور

جبهههه باطههل خواهههد کوشههید بهها ایجههاد موان ه ارتبههاطی و بهخصههوص نوفههه روانههی مههان از
رسیدن پیام ح :به مردم جهان شود .چون پیهام مههدو یت پیهام فطهرت اسهت و بهر جهان ههر
آن ک ه کههه دفتههر تقههدیرش مهههر هههدایت خههورده اسههت خواهههد نشسههت .لههذا جبهههه باطههل
می کوشد با ایجاد نوفه روانی مان از شنیده شدن این پیهام یها درک درسهت آن شهود .در ایهن
حالههت ،نوفههه روانههی بهخصههوص بهها سوءاسههتفاده از احساسههات بعضهها پههاک مخاطههب و بهها
هههدف ایجههاد نفههرت ،بههدگمانی ،و بغههض ایجههاد مههیشههود و آنچههه بههر دوش خبرنگههار مهههدو ی
است زدودن این نوفههای روانی است تا راه ارتبهاطی همهوار شهود و پیهام مههدو ی بهه اهلهش
برسههد .در عههین ح ههال ،اخههالص ،رک ههن مبههارزه ب هها نوفهههه ههای روانههی اسههت و مسههایلی چههون
جذابیتهای ظاهری مانند شسوه بنا ،صدای خوش ،و یبایی چهره ،دکور صحنه و از این
قبیل در مرتبه دوم قرار دارند .اما اصحاب رسانه مهدوی زمانی به این جهال ی قلهوب مجههز
خواهند شد که برای خهدا کهار کننهد ،نهه بهرای شههرت ،تمجیهد دیگهران ،امتیهاز ،پهول ،سهفر
خههارجی ،پههاداش کههار ی ،کارانههه شههغلی ،ارتقههای شههغلی ،مقههام و مههدیر یت و از ای هن قبی هل
دلبستگیهای دنیوی و مادی.
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با ایهن همهه ،برخهی دچهار نوفهه درونیانهد کهه بهه ههیچ کهار رسهانهای راسهت نیاینهد .اینهها

فقط با لبه تیز شمشیر مهدوی راست خواهند شد.
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