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Abstract 

Belief in the unseen is fundamental in all heavenly religions, and the invitation of 

heavenly leaders is effective in the people who believes in the existence of a world and 

things beyond this tangible world. Belief in the advent of the last reformer and Mahdī of 

the time is also one of these matters that the Messenger of God (PBUH) informed about 

and its approval and acceptance is obligatory. Quranic verses, frequently transmitted 

narrations from Shiʿites and Sunnis and the consensus of Muslims and what agreed with 

by various schools and religions in the field are among the most important proofs for the 

necessary emergence of the Mahdī of the generation of the last prophet. Therefore, belief 

in prophecy requires belief in the appearance of that Imām, and it is not permissible to 

separate the two. In this way, it seems necessary to pay attention to both dimensions of 

religious content and the requirements of the media and to benefit from these two wings 

in order to recognize the last promised. Therefore, in this study, by using religious texts 

and narratives with the method of theme analysis, we distinguish the unique 

characteristics of Ḥaḍrat Ḥujjat (AS) from false claimants, and then by analyzing the 

discourse, the approaches and the discourse governing the media effects of 9 main active 

groups. We will extract Mahdism from the false claimants, and between these two and 

the analysis of the content of interviews with Mahdism and media experts, we will 

explain the desired model of the media to oppose them. 
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 چکیده

که رسول خدا  در زمره امور غیبی استن و مهدی دوران ایمان به ظهور مصلح آخرالزما
یات قرآن، روایاات متاواتر از   آ است. یید و پذیرش آن واجبتث) ( از آن اطالع داده و 

شیعه و اهل سنت و اجماع و اتفاق مسلمانان و ادراک مکاتب و ادیان گوناگون پیرامون 
مهادی امات از نسال پیغمبار     ظهاور   اثباات  در ادلاه تارین  نیاز به ظهور منجی از مهم

منادی از  ای و بهاره . توجه به هر دو بُعد محتوای دینی و الزامات رساانه است آخرالزمان
. در ایان پاهوهش باا    اسات این دو برای شناساندن مطلوب موعود آخرالزمان ضاروری  

مایه، به تمییز مشخصات منحصر یل درونتحلگیری از متون دینی و روایی با روش بهره
پاردازیم، و سا س باا روش تحلیال     حضرت حجت )عج( از مدعیان دروغین می به فرد

گاروه اصالی فعاال از مادعیان      9ای گفتمان، رویکردها و گفتمان حاکم بر آثاار رساانه  
مایه مصااحبه باا   یل درونتحلکنیم و از میان این دو و دروغین مهدویت را استخراج می

  ی مقابله با آنها را تبیین خواهیم کرد.ارسانهخبرگان مهدویت و رسانه، الگوی مطلوب 
 

 .آخرالزمان، منجی، مهد ، رسانه، مدعیان :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 گر است و تفکیاد بار تشاکیل حکومات    ایول اعتقاد مهدوی در آیات متعدد قرآن جلوه

و جهانی، غلره دین اسالم بر تمامی ادیان و حاکمیت مستضعشان و یالحان، نمایان عدل 
؛ اساراء:  3؛ انشال: 1؛ یک: 92؛ توبه: 21؛ فتح: 99؛ توبه: 93ر است؛ از جمله: انشال: آشکا
دیگری کاه  ؛ و آیات 28؛ مجادله: 38؛ غافر: 839-838؛ یافات: 33؛ نور: 813؛ انریاء: 18

باودن حکومات جهاانی مصالحان و نصارت      تفویلشان داللت بر پیروزی حِ و حتمای 
آن در آخرالزمان و  تحقِوعده و ظهور امام زمان دارد و  ایشان بر اهل باطل و اتمام نور

زمیمه نیز باا سایری    مسلمانان در این . اجماع(227-8: 8179)البحرانی، در همین دنیا است 
در تاریم و نیز دیدگاه علمای عامه و امامیه مسلم و قطعی است، چمان ه از همان قارون  

ر آخرالزمان و اقتدای عیسی باه وی، باا   ابتدایی ضمن تفیید یحت ایل ظهور مهدی د
کردند. در احادی  بیان اویاف خاص وی، ادعاهای مدعیان دروغین مهدویت را رد می

  33اهاال ساامت، روایااات مهاادویت از متااواترات اساات، بااه طااوری کااه باایش از      
تن از مشاهیر علما و محققان عامه در اشعار، قصاید، کتاب یاا تصمیشاتشاان، والدت یاا     

 امامت آن حضرت را به عموان یگانه فرزناد اماام حسان عساکری )ع( ررات و     غیرت و 
 ضرط کردند.

یحابی  91سمت درباره ظهور، روایاتی را از  اهلکتاب حدیدی مشاهیر علمای  816
طوری که موضوع پرداختمد، به این  طور اختصایی بهکتاب به  92ذکر کردند، و نیز در 

روایت کردند کاه:  عرداهلل انصاری از رسول خدا )ص(  بندر برخی از این کتب از جابر 
؛ بادان  «من کذب بالمهدی فقد کشار »دیگر  و در لشظ« المهدی فقد کشر من انکر خروج»

)متقی هندی، « استظهور مهدی را دروغ بشمارد )انکار کمد( کافر شده  هر کس»معما که 

 .(2: باب 8182
ت و ضرط روایات از عصر رساول اکارم )ص(   نشدن ررروایات شیعی به دلیل ممقطع

اماالی پیاامرر و دسات خاط      تاکمون، معتررترین روایات است و اولین کتب ایشاان باه  
های مختلک در بیاان روایاات و احکاام باه آن اساتماد      است؛ و از راهحضرت علی )ع( 
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هم اون   هستمد که باه اِساماد احاادیدی متاواتر،    شده، و عمدتاً ممشف روایاتشان ائمه )ع( 
مجیدند. بمابراین، احادیدی که از طر  شیعه راجع به ظهاور حضارت    رقلین، اعدال قرآن

سلیم  کتابرسیده است، مانمد  ایشانعصر )عج( آمده و به تفیید بزرگان و محدران  ولی
ه. .(  221محروب )متوفای  بن حسن مشیخهه. .( و کتاب  31یا  31)متوفای  قیسبن 

غادیر و آیاات مارترط باا آن و      و خطراه  زمان )عج( تفلیک شدهز والدت امام اکه پیش 
تمهایی برای اررات امامت اماام  واقعه عایم عاشورا و روایات ممتقم آن و سایر روایات به

 زمان، یگانه فرزند امام عسکری )ع(، کافی است.
پیشاین در  و ائماه  نش پیغمرر خدا و به امام و نصب آن از جانب  82تصریح بر تعداد 

 االرار  ممتخاب  است، به طوری که بر اسااس محاساره مللاک   جوامع حدیدی فریقین آمده 
روایات بیاان    31نشار دارد و نیاز    82روایت داللت بر امامات   238 (8932)صافی گلپایگانی، 

بودن حضارت علای   روایت بر اولین 38دارد که مهدی )ع( نشر دوازدهم ایشان است و می
حدی  ضمن بیاان دو مطلاب    813بودن حضرت حجت داللت دارد؛ و ازدهمین)ع( و دو
ایشااان  حساین )ع( و حضارت مهاادی را نهماین    تان از ایشااان را از نسال امااام   3فاو   
امام داللت دارد؛ با توجه باه احادیا     شریک دوازده حدی  بر اسامی 31خواند؛ و نیز می

مهدویت و از سوی دیگر غادیر و   عطک و ممابع، سه قطب غدیر، عاشورا و رجعت نقاط
 اند.شان امر به ترلی  کردهویژه معصومان )ع( دربارهاند که بههای ایلی تشیععاشورا رسانه

 ای آنامام زمان )عج( در خطبه غدیر و امر به بازنمایی رسانه
امات،  غدیر، با تفکید بر استمرار روند پیوسته نراوت و ام  پیامرر در بخش مهمی از خطره
کماد و  گرش را حضرت مهدی )عج( معرفی میو خاتمهآغازگر آن را حضرت علی )ع( 

ای برای اتصال تمامی ملممان در طول تااریم باا رأس ماذهب در قالاب امامات و      رویه
گاذاری و  مشای خطیابد و برای آن چیدمان و الگوی معطوف به آیمده مهدوی شکل می

 شاود و کمشاگری فاو    مردمان جهان تریاین مای   گیری ناام مطلوب االهی برایتصمیم
، یعمای  آن تارین ها حتای در کوچاا  فعال مخاطران، اعم از حاضران و غایران، و سازمان

شود؛ و رفتاری مماساب  گشتن پدران و مادران برای فرزندان مطالره می خانواده، در قالب
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ید مخاطراان نیاز گرفتاه    مطلوب از ملممان خواسته و برای آن بیعت و تفی برای تحقِ آن
از آن عراور   ساادگی بگیرد و بهحقایِ را نادیده بیدار است که این  شود. کدام وجدانمی

 .(17-92: 8931)سیاح، کمد  

ها عالمتت  زنی و عزاداری جمیع امتعاشورا و اربعین رسانه پویای مهدویت: سینه
 ظهور

برای شماساندن خود به مردم دنیا، ظهور، )عج( در همگام حجت  بما بر روایات، حضرت
آن است کاه جهانیاان   دهمده کمد و این نشانمیرا فرزند امام حسین )ع( معرفی خویش 

. از ساوی دیگار، در مماابع و    (18: 8931)سیاح، شماسمد سیدالشهدا )ع( را در آن زمان می
ای هم اون نشاانه  مطلب  هایی در تفیید اینمصادر سایر ادیان، مانمد مسیحیت نیز نمونه

: (97: 21متیی،  )انجییل  که در انجیل متی درباره آخرالزمان آمده، ملید ایان مرحا  اسات    
زماین  اقاوام   آنگاه عالمت فرزند آدم در آسامان پدیادار گاردد، و در آن همگاام هماه     »

کممد که بر ابرهای آسمان ساوار گشاته و باا    زنی کرده و فرزند انسان را مشاهده میسیمه
ای، های کاور عاده  ها و تالشافکمی؛ اگرچه با وجود شرهه«آیدجاللی عایم می شکوه و

های خیابانی در برخای  زنیشاید به ادعای بعضی، مااهر بیرونی عزا و دستجات و سیمه
بیمای  خانه اهل بیت( کم شده باشد، اما تاااهر بیرونای ایان پایش    شهرهای ایران )شیعه

وضوح دید. پرچمای  اربعین تا اربعین در سراسر دنیا بهتوان عالئم ظهور در انجیل را می
 که عده کمی زمین بگذارند روی دوش بسیاری از اقوام و ملل دیگر بلمد خواهد شد.

 های اختصاصی مهدی امتلزوم شناخت ویژگی
هایشاان، بالاذات یاا    حال که در بسیاری از یاشت و اشخاص در عین  موجوداتتمامی 

االشتراک(، خصوییاتی نیز دارناد  اند )مابهتراری با دیگران مشترکطور اع بالعر  یا به
 احکاام ترین االمتیاز(، که این از مهماند )مابهکه با آنها از سایرین متمایز و مشخش شده

ماات و لام    مان »کمد. بما بر حدی  معروف می را تضمین جهان هستی است و بقای آن
باشاد،  زمان خاود را نشاماخته    یة؛ هر کس بمیرد و اماممیتة جاهل ماتزمانه  یعرف إمام
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شاماخت اماام بارای هار فارد       (8/908: 8170)کلینیی،  « اسات جاهلیت مرده  همانمد مردن
ترین شخصیت آخرالزماان  در شماخت اویاف مهم است. تکلیک شرعی و واجب عقلی

 ها بسیار مهم است.ویژگی شماخت این

 زمان )عج(صحیح امام هدویت با شناخت اوصاف ابطال دعوی مدعیان دروغین م

 حضارت  مختلاک حادیدی مساتمد بارای    هایی که در روایات و ممابع اویاف و ویژگی
را بشماسد هرگز ایشاان را باا فارد     )عج( بیان شده مشخصاتی است که هر که آن مهدی

رفتن گا خصاایش، اشاتراه   اطالعای از ایان  دیگری اشتراه نخواهد گرفات. غشلات و بای   
دانساتن  عاام و تماام   شمردن برخی یشاتخاص، خاصعمومی با یشات خصوییات 

 عمد در یا اجتماعی، وو سیاسی مادی  ای از اغرا جاه و ریاست و سلسله آنها، حب
شیطانی در های دروغین و بدیلمدعیان  ترویج و پذیرشموجب عقیدتی افکمی انحراف

هاایی کاه بارای    است. وگرناه ویژگای  شده تاریخی گوناگون های امر مهدویت در زمان
در آیات و روایات ذکر شده اویافی است که به جاز بار آن فارد    مهدی )عج(  حضرت

خاص و شخصیت ارجممد مویوف بدان یشات ویژه، یعمی یگانه فرزند امام عساکری  
ماعشر، امام دوازدهام و  ارائمه مراتب در سلسلهحسین )ع( )ع( و نهمین از فرزندان امام 

حتمی در همگام ظهور او بر احد دیگاری از مادعیان تطاابِ    عالئم خاتم ایشان با اتشا  
 شده روشن است.ها و عالئم بیاننیست و بطالن ادعای آن مدعیان با نشانه

شاکل مساتمد ایان    علما و دانشممدان علم رجال و تراجم در کتب معترر حدیدی باه  
نیست. بمابراین، ماا از  اند، اما ذکر همه روایات در ایمجا ممکن کردهخصوییات را بیان 

 )صیافی  ممتخاب االرار فای االماام الداانی عشار )ع(      ویژگی از اویااف ذکرشاده در    11

تعدادی را با رقم روایااتی کاه بار هار یاا از خصویایات        (211-9/30: 8932گلپایگانی، 
 آوریم:داللت دارد، در مقابلشان می

یکسااان و نیااز و کمیااه  . در اساام2(؛ 913ساات )پیااامرر اسااالم ا از نساال. مهاادی 8
 شا. والاده 83(؛ 813والدش حسان اسات )  . نام 86(؛ و ... 11ایشان بوده )ترین به شریه
ایشاان اسات   و خااتم  از ائماه  . نشر دوازدهم 81(؛ 896است )و بهتریمشان کمیزان سیده 
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 کشد کاه میطول  قدر غیرتش. آن21(؛ 81و کرری( ) ریدارد )یغ. دو غیرت 83(؛ 896)
. 93(؛ و ... 38شوند )و تردید می و شماختشان ضعیک است دچار شاایمان مردمی که 
هاایی  معجزه. بیان 11(؛ 281ارجممدشان )والده کیشیتش و احوال و زمان و نوع میالدش 
افاراد  غیرت یاغری و کراری، اساامی     نقدرشان و زماوالد گرانهمگام حیات از ایشان 

سوم،  ابواب دو و سه از فصلروایات »اند. حضرت مشرف شده بسیاری که به دیدار آن
«. االرار ممتخاب   پامجم  و دو از فصال  یاا و ابواب چهارم،  یا و دو از فصلو ابواب 

دروغاین  و مدعیان  یشیطان هایو نقد بدیل رقیب هایرید فعالیت ضمن بمابراین، باید
 و الگوهاای  اویااف بارخالف   از آنها، که هر یا خأل و ضعککردن ایرسانه از طریِ

هاای  و شخصایت قطعای  ظهور و عالئم  و شرایطحجت حضرت  از شخصیت شدهبیان
و یات در آشده بیان الگوها و اویافتدریت است، به یا در برابر حضرت با ایشان همراه 

 هاا همات  در رساانه هدف مخاطب به با توجه مختلک در ژانرهای  آن و عرضهروایات 
 گماشت.

 های فعال فعلی مدعی آخرالزمان و مهدویتجریان
تار از  شااخش ای رساانه  در عریاه را کاه  ایلی چمد جریان مهدویت مدعیان در میان 
و رساانه شماساایی کاردیم. ساپس باه       تمهادوی خررگاان  ساخن   اند بر اساسسایرین

ای مهمشان در هر بخاش پارداختیم؛ و باا    های ایلی ایشان و آرار رسانهشماسایی رسانه
ای آرار و از میان یدها ساعت آرار تصویری و رساانه رید، مطالعه و دیدن و شمیدن آن 

و تحلیال   اسای شماز روشروش برگرفتاه   بار اسااس   ایشانها ارر کتری و نیز مطالعه ده
ای ایشاان را  و رسانهفکری گشتمان ( 882: 8938السادات، )نقیبموعودگرا مضامین  استمراط

هاای  شماساانه، در مللشاه  کردیم. در این راه، از ممار نشاانه  تشکیا شماسایی و تحلیلبه
کاررفته در آرار ایشان مداقاه کاردیم. ساپس باا عرضاه مجادد نتاایج باه خررگاان و          به
گماشتیم، که نتیجاه در جادول   ایشان به تکمیل این فرآیمد همت های کردن دیدگاهاظلح

 شود:ذیل عرضه می
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 گروه شاخص از مدعیان دروغین مهدویت 1ای : تحلیل گفتمان رسانه9جدول 
 ویکردها ور 

 هارسانه 
 

 بدیل آخرالزمانی

رویکردهای ناری 
 ایرویکردهای رسانه مهم ایآرار رسانه های ایلیرسانه )گشتمان فکری(

 ای()گشتمان رسانه

. بازسازی و مصاادره  8 بهاییت و بابیت
گشتمانی رویکرد شیعی؛ 

. بااااه دام انااااداختن 2
اطاالع و  های کمجریان

ظاااهرگرا امااا شاایشته   
مهااادویت و اساااتشاده  
مستقیم یا غیرمستقیم از 
آنها برای ترلیا  موعاود   
یااا مهاادیان دروغااین   

خصاااوص در دوره بااه 
. تغییاار در 9ش؛ پیاادای

احکااااام و تقیاااادات  
روز و . باااه1شااارعی؛ 

دادن مالااااوم نشااااان 
. بازسااازی 3خااویش؛ 

گااااااون اسااااااطوره
های تشایع در  شخصیت

بااااین ملسسااااانش و 
آرایی از ایشان باه  چهره

عمااوان ماادالً اولااین زن 
خااواه و مترقاای و آزادی

شاعر در قالب اشخایی 
 العینهم ون فاطمه قرة

ای سااارویس رساااانه »
شااامل « ییفارساای بهااا

رادیاااو و تلویزیاااون و 
هاای  پخش زنده؛ شارکه 

ای و ایمترنتاای ماااهواره
اختصایی بهاییات زیار   
نااار جامعااه بهاییااات   

العدل و ... آمریکا یا بیت
وی؛ پرشاین  ؛ نوین تای 

اس. )شاااارکه .ام.باااای
جدید(؛ حضور گسترده 

ای در سااااایر رسااااانه
زباان  هاای فارسای  شرکه

ساای. باای.اعاام از باای. 
ایمترنشمال،  فارسی، ایران

، 8ماان وتااو، فارساای   
ساای. پرشاایا و  باای.ام.

یدای آمریکاا و رادیاو   
هاای  فردا و نیاز بخاش  

؛ ساای.باای.جهااانی باای.
هاایی مدال   ساخت فایلم 

هااای دروازه در کمپااانی
ای خااااود در رسااااانه

آمریکای شمالی؛ حضور 
هااای گسااترده در شاارکه

اجتماااااعی هم ااااون 
بوک، توییتر و ... و فیس

تی هااای مشااارکسااایت
مانمااد  2مرتماای باار وب 

 باالترین و ...

دم ایماان  سپیده»فیلم مستمد 
« و ظهاااور بهاییااات: دروازه 

(The Gate: Dawn of 
the Baha'i 

Faith (2018) باااااااااه )
کااارگردانی باااب هرکااولس  

(Bob Hercules و )
کممدگی اساتیو ساروویتز   تهیه
(Steve Sarpwitz کاااه )

خود بهاایی اسات )و ساابقاً    
ا بودجاه ساه   کلیمی بوده( با 

میلیااااون دالری؛ مسااااتمد   
هااای آیااین بهاییاات؛  ریشااه

دویسات ساال بعاد؛ طاااهره؛    
امیدی از ایران؛ روزی بارای  
خاادمت؛ سااروش عماادلیب؛ 
مسااتمدهایی درباااره اماناات؛  
بامداد تابان؛ نوری برای عالم؛ 
سااشر پرفااروغ؛ ورقااا اولااین  
مجله کودکان بهایی در ایران؛ 
روایاات یااا تاااریم؛ مسااتمد 

ا؛ مرزهاااای تربیااات؛ رضااا 
یااادگیری؛ ماادارس بهااایی:   
تحقِ یا رؤیا؛ انیس؛ حااال  

ساااله شاادم؛ مسااتمد  83کااه 
سی. درباره بهاییات و  بی.بی.

مراکز مهم مذهری آن؛ پخاش  
هاااای اختصایااای  برناماااه

سشارشی به یورت میزگرد و 
هااای جهااانی و ... در شاارکه
ساای. یااا  .باای.فارساای باای 

زبان دیگار؛  های فارسیشرکه
هاای کوتااه و   ینویسا داستان

مصااااورنکردن باااااب و  
های ایلی بهاایی  شخصیت

بخشای باه   به مماور تقدس
سااازی بااا  وی و مشااابهت

مصااورنکردن پیااامرر اکاارم؛ 
بخشاای بااه ارکااان  تقاادس

مااذهری خااویش هم ااون  
محماد بااب و فاطماه    علی
العین باه تماساب تغییار    قرة

ذائقه مخاطب هار عصار از   
طر  مختلک فیلم و مستمد 

یال با تحریک گسترده یا سر
نمااایی تاااریم در راه ساایاه 

نمایی خویش، رقرا و مالوم
روش و ابتدا ناشماس و نهان

پس از نزدیکی به سوژه مد 
نارشان هویداکردن هویات  

هاای اجتمااعی در   در شرکه
راه جااذب، یااا اقاادام بااه   

نمایانه اخراار  پوشش مالوم
هاااای خاااویش در اعاااالن

عمومی، و حقو  بشاری و  
انااادن ماااذهب خومااادرن

خااااویش و تفکیااااد باااار 
خواندن آیین خاویش و  دین

حضور حداکدری در تمامی 
محافل و سمیمارهای غربای  
یا شرقی به مماور تخریاب  
تشیع؛ نشوذ افراد وفاادار باه   
آیاین باه عماوان کارشاماس     
بدون معرفی هویات بهاایی   

هاااای خراااری؛ در شااارکه
یاااااارگیری در عریاااااه 
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ای از المللاای و رسااانهبااین هارمان
مماور گمجانادن   نخرگان به

نااام بهاییاات در هاار بیانیااه  
حماااااایتی عماااااومی از  

های دیمی یا ماذهری؛  اقلیت
هااای نمااایی فعالیااتباازر 

بهاییان به عموان خادمان باه  
فرهمااا، و اقلیااات نخراااه 
جوامعی کاه در آن حضاور   
دارند؛ مستمدسازی از افاراد  
عااادی فرقااه بااه عمااوان    
الگوهاااایی کاااه در عاااین  
مالومیت باا سرساختی باه    

فقیاات رساایدند؛ تغییاار   مو
روایت واقعی وقایع تاریخی 

اخالقی مملو از کشتار و بی
رهرران فکریشان به روایات  

مانمااد قهرمانانااه و مقاادس 
دادن ماجرای بدشت و جلوه

آور اخالقای  رفتارهای شارم 
سابقه در جهان به ممزلاه  بی

مرارزه برای حقو  زناان  و  
حجاااب اختیاااری ؛  کشااک

رواباط  کردن سعی در پمهان
بااا اسااتعمار و یهیونیساام؛ 

کاردن سایر   سعی در پمهاان 
گاذاران از  تغییر ادعای بمیان

اماام زمااان در درون   بابیات 
الوهیات و   شیعه به ادعاای 

اسالم و  سپس الغای احکام
زمااان در  دشااممی بااا امااام

ترلیغات اماروز ؛ ساعی بار    
و  طلاب طلب، وحدتیلح

دادن خااود؛ الئیااا جلااوه 
ای رساانه  نزدیاا  همکاری

 های ضدشیعیبا تمام گروه
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جریااااان احمااااد 
الحسااان و ساااایر 
ماادعیان نیاباات و  

 بابیت

. بازسازی و مصاادره  8
گشتمانی رویکرد شایعی  
و سوءاستشاده از حدی  

. باااه دام 2ویاااایت؛ 
هااای انااداختن جریااان

اطالع و ظاهرگرا اماا  کم
شاااایشته مهاااادویت و 
اساااتشاده مساااتقیم یاااا 
غیرمستقیم از آنها بارای  

لی  موعود یا مهادیان  تر
. تکشیااار 9دروغاااین؛ 

شاااایعیان مخااااالک و 
هاااادربودن جااااان و  

. تغییااار در 1مالشاااان؛ 
احکااااام و تقیاااادات  

. حضاااور  3شااارعی؛ 
حاااداکدری در فضاااای 

هااای شاایعی و مماساارت
گاااااذاری بااااارای دام

. تااارویج 6یاااارگیری؛ 
ترعیت محض از رهرران 

بااااودن روشو نهااااان
هااا در مراحاال فعالیاات

 ابتدایی و سپس تارویج 
 علمی

ای شاااارکه ماااااهواره 
السااود؛ حضااور رایااات

هااای گسااترده در شاارکه
بوک اجتماعی مانمد فیس

و تولیاااد ویااادئوهای   
هاای  متعدد حااوی پیاام  

گروه باا آرم ویاژه آن و   
با جمله الریعة هلل؛ توزیع 
گسترده بولتن در محافل 
ماااااذهری شاااااایعی؛  

های گسترده مستمدسازی
هاای  از طریِ شخصیت

ای شاااخش در  رسااانه
غاارب مانمااد کمپااانی   

 ای عرداهلل هاشمرسانه

هااا و یاادها  مسااتمدهای ده
قساامتی عرااداهلل هاشاام بااا   

 Theعمااوین کلای ظهاور )   
Arrivalsو ظهورکرده ) 

(The Arrived و ... ؛ )
السود مستمدهای شرکه رایات

علیاااه مرجعیااات شااایعه،   
هااای عاارا  پااس از  دولاات

یاادام و ایااران؛ تمرکااز باار  
هااای خرااری روز و فعالیاات

هااای یااوتی مااداوم و  پیااام
وگو ارتراط با مریدان و گشت

با مخالشان )این جریان دچاار  
ای انشعاب نیز شده(؛ در برهه

از زمااان در سااطح داخلاای   
ای فریاب  هاای رساانه  بخش

این جریان را خوردند و مرل   
ای ایشان های رسانهشخصیت

شاادند: برنامااه راز یاادا و   
ساایمای جمهااوری اسااالمی  

زاده ای نادر طالبایران با اجر
بااا حضااور محمااد طیااب در 

 1شارکه   31مرداد  21تاریم 
و ترلیااا  عراااداهلل هاشااام و 
مسااتمدی کااه ظهااور احمااد  

داد بارای  الحسن را نوید مای 
اولااین بااار در راز ؛ ملسسااه 

ای مصاف با محوریات  رسانه
پاور و برخای دیگار از    رائشی

 های مهدویتملسسه

ساااااعی بااااار جاااااذب 
ای هااای رسااانه شخصاایت

سااواد ی و طااالب کاامشاایع
علوم دیمی و فریب ایشاان؛  
حضااور در مجااامع باازر  
شیعی مانمد اربعین و تفکیاد  
بر نام حضرت امام حساین  
)ع( در گشتمان خاویش باه   

گیاااری از جهااات بهاااره 
احساسات ماذهری؛ تکشیار   
شیعیان مخالک؛ اساتشاده از  
نارضایتی جواماع شایعی از   

هایشان بارای جاذب   دولت
ش؛ نیرو و بسط قدرت خوی

خواندن مراجع بازر   دجال
شیعه هم اون سیساتانی و   
علماااای قااام و نجاااک؛   
یااارگیری از بااین شاایعیان  

ممااد بااه مهاادویت و عالقااه
ظهور؛ الغای برخای احکاام   
دیمی؛ تشویِ به خشونت و 
قتل علیاه شایعیان و ایجااد    

شاااایعی در جماااا، درون
های مقدس و مراقد سرزمین

گیری از مقدس شیعی؛ بهره
ختلاک در  مقدسات ادیان م

نماااد و لوگااوی خااویش از 
ستاره داوود گرفته تا شاعار  
الریعة هلل و شمشیر دو سر و 

شکمی، ... ؛ تشویِ به تقدس
ورزی و سااتیز در خشااونت

نجااک و کااربال بااه اساام   
سااازی پاااالیش و خااالش 

مشابه با رویکارد وهابیات،   
 82خااود و فرزناادان را تااا 

نسل به عموان امام از نسال  
و  )عااج( حضاارت مهاادی 

فرزنااد امااام عسااکری )ع(  
کااردن؛ و معرفاای  معرفاای

سلساااله امامااات جدیاااد  
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برخالف متاون مهادویت و   
ممادی  رجعت شیعی و بهره
هاااای از تقطیاااع و تفویااال
هااایی در خااالف یااا نقااش

متون برخی نسم در جهات  
تدریت ایان امار؛ ساعی بار     
خلِ متن جدید دیمی، نشای  

ساازی  حجیت قرآن، مشاابه 
بااا روایااات شاایعه و ساامی 

اره ظهااور و مصااادره  درباا
گشتمانی و نمادی مهادویت  
شیعی؛ مصاورنکردن چهاره   
تا جاای ممکان باه ممااور     

بخشااای و اداماااه تقااادس
روشاای؛ دجااال اکراار  نهااان

خواندن آمریکاا و غارب و   
شادن در  سعی در سرسلسله

مقابل فراماسونری و کساب  
سااتیزی؛ رهرااری در غاارب

تشابه کامل ناام ترلیغای باا   
روش داعااااش؛ رازآمیااااز 

دادن فضای شخصایت  ننشا
شده به مماور جذاب ساخته

دادن آن از بعااااد جلااااوه
ای؛ بازگشت حکومت رسانه
العراس خواندن حکومت بمی

فعلی عارا  باا تمرکاز بار     
همکاااااری و اسااااتشاده از 

وزیران شیعه تصاویر نخست
در کمااار رؤسااای جمهااور  

 آمریکا
وهابیت و سلشیت 

 سمتی
. اعتقاااد بااه ممجاای   8

 تحاات نااام مهاادی در 
آخرالزمان با تشکیا در 
والدت وی و رد آن و 
اختالف در بودن ممجی 
از نساال امااام عسااکری 

. سااااعی در دور 2)ع(؛ 
دادن امار ظهاور و   نشان

دعااوت بااه ترعیاات از  

ای هااای رسااانهکمپااانی
MBC  همکااااار بااااا(

کمپانی فااکس روبارت   
مااارداک( و روتاناااا و  

العربیه  های خرریشرکه
و ... و استشاده از فضای 

های غربی هم ون رسانه
سای. باا سااخت    بی.بی.

هاای  مستمدها یا گزارش

های مستمد و خراری؛  برنامه
سااریال عماار باان خطاااب،   

سراط )اماام حسان و اماام    اال
، (و معاویااااه حسااااین )ع(
الرشاااااید و ... ؛ هاااااارون

هاای  گاذاری در فایلم  سرمایه
ساایممایی؛ حملااه بااه آرااار   

د ای رقیب؛ کتب متعاد رسانه
 ویژه علیه شیعیانبه

سااازی از خلشااای قهرمااان
جااور، تاارویج فتوحااات،   

دادن فضااای آرمااانی نشااان
خالفاات امااوی و عراساای؛ 

بخشاااای بااااه  تقاااادس
هایی چاون عمار   شخصیت

بااان خطااااب، معاویاااه،   
الرشید و حتی یزیاد؛  هارون
الحرمین و نموناه تاام   خادم
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پادشاااهان حاااکم باار   
 های اهل سمتسرزمین

سشارشاای علیااه تشاایع،  
حوزه و اعتقادات شیعی 
مانماااد مساااتمد اخیااار  

.ساای. جهااانی  باایباای.
دادن درباره فحشا نشاان 

ییغه باا تکارار ماداوم    
تصاویر مراقد ماذهری و  

هاای  تخریب شخصایت 
و عاارا ؛  دیماای نجااک

مراکااااز پژوهشاااای و  
انتشاراتی عایم و فعاال  
علیااه شاایعه در مکااه،   

 مدیمه و ...

کردن خاویش  اسالم معرفی
دانساتن دیگاران؛   دیان و بی

کمی از شاااااااتقااااااادس
های ایلی تشایع  شخصیت

بااا تصااویر چهااره یااا بااد   
دادن ایشااااان یااااا نشااااان
شاان باا افاراد    ساازی مشابه

طلاااب و عاااادی  قااادرت
دادن اختالفاتشااان بااا جلااوه

خلشای جاور و مخاالک در   
حااد دو گااروه دنیاطلااب و 

بودن ایشان به دلیال  محکوم
نکااردن از خلیشااه  ترعیاات

وقت؛ تکشیر شیعیان؛ حملاه  
ل و باااه زیاااارت، توسااا  

اعتقادات و الگوهای شیعی؛ 
گرایای شادید،   ترویج عرب

عاشوراساااتیزی و نشااای و  
 تمسخر شعائر و زیارت

وهابیت و سالشیت  
اخوانی )جهیماان(  
و جهادی، القاعاده  

 و داعش

. تالش برای بازسازی 8
خالفاااات ساااالک در 
آخرالزمااان بااه مماااور  

سازی برای ظهاور  زمیمه
. 2ممجااای دروغاااین؛  

رویکااارد تهااااجمی و  
هاا؛  یر تمامی جریانتکش
شااهر . ساااخت آرمااان9

دابِ و بازسازی حامالن 
های سیاه به عموان پرچم
. 1ساازان ظهااور؛  زمیماه 

ترعیت محض از خلیشاه  
به عموان نایب تا زماان  
. 3ظهااااور ممجاااای؛   

گیااری از آیااات و بهااره
گرایانه روایات مهدویت
بخشای  برای مشروعیت

 به خود

دابااِ، الشرقااان و ... بااا  
ای نهپوشااااش رساااااا 

زباان و  های تارک شرکه
شاارکه الجزیااره، شاارکه 
کلماااه، ویاااال و ... در 

 بخش فارسی

کتب متعدد؛ پخاش تصااویر   
رهرااران فکااری و مسااتمد و  

سااازی از ایشااان از  قهرمااان
الدن گرفتااه تااا ابااوبکر  باان

الرغدادی؛ مساتمدهای قتال و   
کشتار که در واکمش به ظلام  
انجااام شااده اساات شااامل   

راان  زدن )خلسربریدن، آتاش 
اردنی( و انواع شکمجه علیاه  
رقرااای فکااری بااا مسااتحِ  

هااای دادن آنهااا؛ فاایلمنشااان
ترویج خشونت وِیژه کودکان 

هااای جهااادی؛ پخااش پیااام 
یوتی و تصاویری رهراران؛   
پخش مستمد علیه رقرا؛ سایت 

های مارترط باا   اعما  و کانال
هااای اجتماااعی آن در شاارکه

 دهمده اخرار داعشپوشش

ادن خالفت دشهر نشانآرمان
سلک و دعوت به بازگشت 

ستیزی و تکشیار  بدان؛ شیعه
تمااااام فاااار  اسااااالمی؛ 
عاشوراساااتیزی و نشااای و  
تمسااخر شااعائر و زیااارت؛ 
تاااااارویج فتوحااااااات؛  

ساااتیزی؛ تااارویج  غااارب
خشونت و کشتار باا ظاالم   

دادن دیگران و مالاوم  نشان
گیری دادن خود با بهرهنشان

ای مدالً پیش از ایول رسانه
دن سااااوزاندن دااز نشااااان

خلراااان اردنااای تصااااویر  
کودکان و زناان ساوخته در   

هایشااان بااا بمراااران  خانااه
هوایی علیه مواضع خاود را  

کممااد؛ رازآمیااز پخااش ماای
دادن ناام رهرری برای نشان

جذابیت؛ استشاده یاحیح از  
هااای لوکیشاان و ساااحت 
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مااااذهری و زیراسااااازی و 
ای مادالً  بخشی رسانهتقدس

در تصااویر اولااین حضااور  
شااه داعشاای در مسااجد خلی

دادن مویل؛ مقادس نشاان  
عملیاااااات انتحااااااری و 

سازی از کسانی کاه  قهرمان
دهماد؛  این کار را انجام مای 

دادن شایعیان  خیانتکار نشان
در جریان ساقوط بغاداد و   
سرنگونی خالفت عراسی و 

گرفتن از شایعه  ترویج انتقام
بااه ایاان دلیاال؛ بازسااازی   
گشتمان تاریخی اهل سامت  

ویج بااااه مماااااور تاااار  
ستیزی، عاشوراستیزی شیعه

و نشاای و تمسااخر شااعائر؛  
تااارویج خشاااونت میاااان  
کودکان جهادی با بازنماایی  
کشتارها باه دسات ایشاان؛    

سازی گروه خاویش  جهانی
کردن ناام ممااطِ   با برجسته

نیروهااایش در پایااان نااام   
سازی از آنها ایشان و قهرمان

به مماور الگوساازی بارای   
آن ممااااطِ مااادالً اباااوعمر 

شااااانی و ... ؛ تکشیاااار شی
ای سااازندگان آرااار رسااانه 

شااان مانمااد خااالف عقیااده
سازنده فیلم الرسالة مصطشی 
عقاد که به قتل وی به دست 
ایشاااان انجامیاااد )سااایاح، 

8939) 
المسالمین و  اخوان

 وهابیت مدرن
. اعتقاد به ممجی 8

تحاات نااام مهاادی در  
آخرالزمان با تشکیا در 
والدت وی و رد آن و 

بودن ممجی اختالف در 
از نساال امااام عسااکری 

. سااااعی در دور 2)ع(؛ 

ای کمپااانی رسااانه
هاای  دهمده شرکهپوشش

هااای الجزیااره و شاارکه
هاای  زبان و کمپانیترک

سااازی عاارب و سااریال
ترک با دوبلاه و پخاش   

های ممطقاه  به تمام زبان

های مستمد پخش برنامه
ساااازی و خراااری؛ ساااریال

هااای خصااوص در شاارکهبااه
ترکی و عربی و بعاد تارویج   

هاای مختلاک دنیاا و    به زبان
های سیممایی حمایت از فیلم

و همکااااری باااا دو نهااااد   

بااه خشااونت تاارویج 
و  وهابیات مخالشاان   سمت

 بااه سااتیزیشاایعهتاارویج 
هایی تر از گروهنرمیورت 

و القاعااده؛  مانمااد داعااش 
 داعش هایازنمایی فعالیتب

باه  طور مدرات   بهو القاعده 
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دادن ظهاااور و  نشاااان
نکاردن  دعوت به ترعیت

از پادشاااهان حاااکم باار 
های اهل سمت سرزمین

و تاااارویج تفساااایس  
هااای مقرااول حکوماات

مردمااااای در بعاااااد  
گشتماااااااااانی و درون

بااااااودن فراماااااارزی
. تااالش 9گشتمانشااان؛ 

برای بازسازی خالفات  
سلک در آخرالزمان باه  

سازی ظهور ر زمیمهمماو
ممجی دروغین و حملاه  
به اعتقاد شیعیان در این 

. حمایت پیادا و  1باب؛ 
هااای پمهااان از جریااان 

 تکشیری
 

ه المستقله، و جهان؛ شرک
شاارکه نااور در بخااش   
فارسی؛ در ترلی  خلشای 
امااااوی و عراساااای و  
اسااااتشاده از فضااااای  

های غربی و ترلی  رسانه
علیه تشیع؛ همپوشانی و 
همکاری نزدیاا باا دو   
جریااان دیگاار وهااابی   
دارند؛ مراکز پژوهشی و 
انتشااااااراتی عاااااایم 

خصااوص مسااتقر در بااه
قطر و فعال علیه شیعه و 

هاااای رقیاااب جریاااان
المسلمین )سایاح،  واناخ

8939) 

های وهابی دیگر؛ حمله رسانه
ای رقیب؛ سریال به آرار رسانه

ی حااریم ساالطان ورژن ترکاا
المساالمین بااا تشکاار اخااوان

ترکیسااام و مایاااه پااااندرون
الدین ایوبی ارار  سریال یالح

حاتم علی کاارگردان ساریال   
عمر که از شرکه نور به زباان  

 فارسی پخش شد.

خراااری؛  پوشاااشبهاناااه 
های گروهبرای نمایی مالوم

آنهااا  عماال کااهجهااادی 
و ایشان به العمل ظلم عکس

کااااردن عماااالخااااالف 
از ناار ماذهری   مخالشانشان 
موجاب  که  استیا سیاسی 
شااود؛ آنهااا ماای  تحریااا
 ساااتیزی؛ تااارویج غااارب
و اخاااوانی  هاااایاندیشاااه
 سیاسی هایاز گروهحمایت 
در سراسار جهااان؛  اخاوانی  

فتوحااااااات؛ تاااااارویج 
از خلشااای سااازی قهرمااان

شاااکمی از جاااور؛ تقااادس
و شاایعه و ائمااه  مقدسااات

و و نشااای عاشوراساااتیزی 
تمسااخر شااعائر؛ رد عقایااد 

و تاارویج شاایعه مهاادوی 
دربااااره عقایاااد وهابیااات 

و ی مهدویت؛ حمایت فکار 
سایر  هایاز سریالای رسانه
وهابی؛ آرماانی   هایکمپانی
 خالفاات دادن فضاااینشااان

و عراساااااای؛  امااااااوی
 بااااه بخشاااایتقاااادس
عمار   چاون  هاییشخصیت

بااان خطااااب، معاویاااه،   
یزیاد؛   الرشید و حتیهارون

از  شاااااااکمیتقااااااادس
تشایع   ایلیهای شخصیت

بااا تصااویر چهااره یااا بااد   
 یاااااایشااااان  دادننشااااان
باا افاراد   شاان  ساازی مشابه

 و عاااادیطلاااب قااادرت
بااا  دادن اختالفاتشااانجلااوه
در  جاور و مخاالک   خلشای
و دنیاطلااب گااروه  2حااد 
 ایشان به دلیال بودن محکوم
 از خلیشااه نکااردن ترعیاات
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وقت؛ تکشیر شیعیان؛ حملاه  
و  زیاااارت، توسااال  باااه

شیعی؛ و الگوهای اعتقادات 
فاات خالدادن نشااانمدراات 

حاااریم عدماااانی )ساااریال 
باا   که استای نمونهسلطان 
از عمایار  همرممدانه استشاده 
در رسااانه شماسااانه زیرااایی

خاونریز در   هاای شخصیت
دهد نشان می مدرترا  تاریم

و جعاال را قلااب  تاااریمو 
بااا آن کمااد و مخاطااب ماای

پماداری  ذاتها همشخصیت
طرفااااداری و از ایشااااان 

دادن (؛ خیانتکار نشانکمدمی
 سااقوطشاایعیان در جریااان 

بغداد و سارنگونی خالفات   
اهال  ناام  عراسی؛ قاراردادن  

 بااه عمااوان شخصاایتبیاات 
ایشاان  مخالشاان   و نام ممشی
مدرات  شخصایت  عماوان   به
 آرار

ترشیری، مسیحیت 
اوانجلیساااااات و 
کلیساهای خانگی، 

 سیمییهیون

گشتماااان . بازساااازی 8
مسیح و موان به ع دجال

 انتاار برای ظهور مسیح
. 2شاده  معرفی دروغین
از شایطانی   ساازی بدیل

موعود شیعی به عماوان  
. رویکااارد 9مهااادی؛ 
 یهیونو تریین تهاجمی 
 های اوانجلیستیو المان

بااا و شاار  در غاارب 
 گیری از نماد تماام بهره
 و نژادها به عماوان  فر 

 ممجی آخرالزمانی

هاای  مپاانی هالیوود و ک
سااازنده آرااار در آن در  
عریه فایلم و ساریال و   

هایی مانمد کمپانی رسانه
FOX هاااای و شااارکه

مساایحی اوانجلیساات و 
یهیونیست؛ اساتشاده از  
تقریراااً تمااام ظرفیاات   

هااای ایاالی و  رسااانه
هاااااای پژوهشاااااکده

شااان در سیاساایمااذهری
هاای  سطح جهان؛ باازی 

 ای مدالً کمپانی:رایانه
Puma Reality 

War Games 

 تولیدشااااده محصااااوالت
 گرفتهشمار است؛ از کتاب بی

تاا  تا فیلم، از مساتمد گرفتاه   
 چماد نموناه  باه   ولای  سریال
 پردازیم:می از هر یا مطرح
 و کتاب:رمان 

بااا رویکاارد   تصااویرپردازی
 دوازدهم از امامسازی اهریمن

 در رمان آخرالزمانی:
 The« )امام دوازدهام »یا. 

Twelfth Imam )
 دو. شااااامارش (،2188)

دمشاااااااِ معکاااااااوس 
(Damascus 

Countdownو ) 
 Tehranسه. ابتکار تهران )

Initiative ارار  « گاناه سه»(؛
روزنرااار ؛ فجااار طالیااای  

از مهادی   ساازی . اهریمن8
باا   دجاال  با عماوان شیعیان 
از ای اعام  رساانه  هایجلوه

دلیل، گریم زشت، کشتار بی
برای  جا و تالشبی دشممی

غاااارب، زیرااااا  نااااابودی
هااای شخصاایتدادن نشااان

دادن اختیار نشانمقابل، و بی
 . تخریاااااب2پیاااااروان؛ 

ظهاور   اختصاییهای المان
مانماااد یااایحه در تشااایع 

مااان: آسااامانی در ایکاااس
. 9و ... ؛ آخرالزمان، رجعت 

 دچار دوگانه راجع به مسیح
باا  قداست  زمان شکستهم

مشاااارط و تصااااویرگرایی 
در  مسیحدادن گماهکار نشان
 هاا و از ساوی  برخی فایلم 
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( ارر کوساتیگن؛ ضاد   2182)
( اراار 2183مساایح اسااالمی )

جوئل ری اردساون؛ مهادی:   
رفتااه ساارقتمساایحای بااه 

کاااانترل؛  ( ارااار رون2111)
در هاازاره  مهاادی: هراساای 

( ارااار داکمااادورف؛   8333)
 ( ارر کوئیمل؛8319مهدی )
 فیلم:
(؛ 2186من: آخرالزمان )ایکس

نوستراداموس: مردی که فردا »
ارر رابارت جمات باا    « را دید

(؛ 2182) ؛حضور اورسن ولز
نارنیا؛ روز استقالل؛ چمدگانه 
دجاااال و ورژن جدیاااد آن؛ 
ماتریکس؛ آخرالزمان؛ آگاهی؛ 

ان روزهاا؛  جم، دنیاهاا؛ پایا  
رمز داویم ی؛ روی خط سرز؛ 

گیر؛ روح؛ اورشلیم؛ سشر جن
به سرزمین موعود؛ همکااک؛  

فرماان؛  هاا؛ زنادانی؛ ده  نشانه
داساااتان آفاااریمش؛ کلیاااه   

 هاای های قهرمانی؛ دروغفیلم
حقیقی؛ هری پاتر؛ آرماگدون؛ 
مومیااااایی؛ ایماااادیاناجونز؛  

هااا؛ ترمیماااتور؛ ارباااب حلقااه
امراای؛ هااای زبیگانااه؛ فاایلم 

سیصااد؛ پرسااپولیس؛ شااری  
بادون شاااه؛ شااهزاده ایااران:   

هااای زمااان؛ آخاارین   شاان
وسوسااه مساایح؛ نااوح؛ پساار 

تاارین (؛ باازر 2121خاادا )
شااده؛ عیساای؛ گشتااه داسااتان

مصائب مسیح؛ شاهمشاه )شاه 
شاهان(؛ داستان میالد؛ روزی 
که مسیح کشته شد؛ بن هور؛ 
لژیون؛ کتاب الی )یا عیلای(؛  

مااین؛ شااکن؛ پساار ز باارف
؛ 3محایره؛ یابر؛ پیشگویی؛ 

 روایات  باه  کمستانتین؛ انجیل

 گرایای نماایش  دیگر تقدس
 هسااتیم )گااویی معجاازات 

شیعه گویی از حقیقتدلهره 
و نشای نااام   مسیح درآمدن 

آنهاا  بر غرب موجود حاکم 
و هار  تارس انداختاه    ا بهر

در  سااعیقهرمااان  ممجاای
 موجاود و دفاع   حشظ وضع
آن زنماااده بااارهمدشاااممان 
اندیشااه . تاارویج 1دارد (؛ 

در  یهیونیسااتمساایحیت 
ممطقاه  دادن شهر نشانآرمان
وجود  یهیون و نیاز بهکوه 

باردن  اسرائیل امن برای پماه
. 3بااادان در آخرالزماااان؛  

 با ممجای  ینام مهدتخریب 
. 6مهادی؛  داعش خوانادن  

 مسالمان  کهنگاه  اینترویج 
ممجای  بدون خوب مسلمان 

. 3و همکار با غرب اسات؛  
 مسایحی کاه  نگاهی ترویج 

گرا با تعریاک  خوب، ممجی
هااالیوودی اساات و آمریکااا 
رهرر نررد آرماگدون اسات؛  

. تخریب اساامی و اعاداد   1
. تخریاب  3مقدس اسالمی؛ 

ی ممجای اساالمی و   نمادها
تاارویج عاشوراساااتیزی، و  
نشاای و تمسااخر شااعائر و  

. تخریب ایران و 81زیارت؛ 
نمادهای آن به عموان یاوران 

. تخریاب چهاره   88ممجی؛ 
امااام زمااان بااا اسااتشاده از  
سخمان غیرممطقی سیاسیون 

. 82طلااب داخلاای؛ فریاات
کردن رویدادهایی کاه  ویل

خشاام افکااار عمااومی را   
گرایای  جیانگیزد به ممبرمی

. اشااااره باااه 89اساااالمی؛ 
ماجرای بازگشت مردگان و 
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جاوان؛ جاودس؛   متی؛ مسیح 
ماااریم: ماااادر عیسااای؛ ردا؛ 

کمد؛ می حمله باراباس؛ مریم
برخاسته؛ لاورنس عربساتان؛   

؛ 2118طالی سیاه؛ چهار پار  
های عربای؛ دلتاافورس؛   شب
تیرانداز امریکاایی؛ دکتار   تا

 ...استرنج؛ جم، جهانی زد و 
 سریال:

هوملمد )میهن(؛ بازی تخت و 
متحرک؛ فریمج؛ تاج؛ مردگان 
؛ 1111فوروارد؛ الست؛ فلش

هااای (؛ سااریال2121مساایح )
 و ... و قهرمانیزامری 

 انیمیشن و کودک نوجوان:
؛ راز کلز؛ مستمد 3 ؛ماتریکس
(؛ 2116مسااایحیان ) کمااا 
حضرت مصر )زندگی پرنس 

 حضاارتموساای(؛ زناادگی  
نوح؛ چاوبین   ؛ کشتییوسک

 )غیرهالیوودی( ...
 ای:های رایانهبازی 

ایرانی؛ آیین قااتالن؛  شاهزاده 
ماجراجو؛ مردگان  کانتر؛ سام

 ما .. متحرک؛ آخرین
موساااایقیایی؛ و تولیاااادات 

مسااااااتمدهای متعاااااادد؛  
ای و رسااااانه میزگردهااااای

تحلیلای؛ و  خراری  هایبرنامه
 گوناگون: مقاالت

 سااااااماریوهای نمونااااااه
در  خرااااری مستمدسااااازی

 ضدشایعه  جهانی سی.بی.بی.
در  زمااااانهاااام و پخااااش

باااه مختلااک   هااای بخااش 
 المللی:بین هایزبان

در شاایعه روحااانیون قااوادی 
از  جمسیاستشاده و سوءعرا  

 1در اماکن مقادس ) کودکان 
نااوال »( ساااخته 2183اکتراار 

پادشاااه آنهااا و نقراای باار    
رجعت از دیدگاه شیعی باا  

آور )مادالً  مایه وحشتدرون
سریال بازی تخت و تاج یاا  

. 81مردگان متحارک و ...(؛  
تشااویِ حااذف و روحیااه  
کشااتار مخالشااان بااه شااکل 
گسترده )در واقع داعشیسم 

و  داده و زیراسااازیزیماات
 شده(موجه جلوه داده
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 سی.بی.خررنگار بی.« المقافی
در  کاماال ارشو گاازعرباای 

در برناماه   فارسیسی. بی.بی.
و  31مهار   89دقیقه شمره  61

 21مسااتمد در بامااداد  پخااش
 36دی  3؛ پرگار شمره 31آذر 

ایاران   به وقت شب 3ساعت 
در « مهااااادویت»دربااااااره 

 هایبرنامه فارسی سی.بی.بی.
 مشابه:

جاای   باه کودکاان  واگذاری 
باااه ساااادات در    خماااس 
(؛ 39اساااشمد  2ن )افغانساااتا
ابتال به  افزایش عامل حجاب

اس. در برناماااه بیمااااری ام.
انااااداز باماااادادی چشاااام

 3فارسااای  سااای.بااای.بااای.
؛ فاااایلم 8932اردیرهشاااات 

« مسااالمانانگمااااهی بااای»
(Innocence of 

Muslims( )2182 ساخته )
نقاوال   باا ناام   قرطای  مسیحی
 هاااینقااوال؛ برنامااه باساایلی
 وقاات»ونااه نم فااالول جااری

« انجیااال سااااعتقااادیمی 
اکدریات  »با ناام   ویملسسه 
 پتهای ؛ برنامه«اخال برای 

کمپااانی  یاااحب رابرتسااون
 تلویزیااون شاارکتای رسااانه
پراکماای سااخنشاارکه »دیماای 

دانشااااگاه »و « مساااایحیان
 گراهاام  بیلی؛ برنامه «ریجمت
کتاااب آخرالزمااانی  یاااحب
 هااااسااب ساام شاادننزدیااا

هااال  هااای(؛ برنامااه8319)
شااارکه »لیمدسااای یااااحب 

و « تدلیااا  پراکمااایساااخن
 معکاوس شمارش های کتاب
زمین: ، نهایی آرماگدون جم،
جما،  ، گذشاته  بزر سیاره 
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، شهر خدا، المقدسبیتبرای 
در و  رسدفرا مینویمی  دنیای

 انجیلهای پیشگویی
عرفاااان کااااذب و 

 گراشیطان
پرساتی  . ترویج شیطان8

گر یا های اباحهو عرفان
گرا بارای پرکاردن   لذت

. والیات  2خأل معموی؛ 
قطااب یااا شخصاایتی   

گاارا بااه جااای  شاایطان
. 9والیاات امااام زمااان؛ 

ترعیاااات محااااض از  
غیرمعصوم به جای امام 
 معصوم و حجت االهی

اجتماااعی، هااای شاارکه
ای رساانه های صیتشخ

 هااایدر شاارکه نشااوذی
از آنها یا جداشده  شیعی

یوفیه،  هایو شخصیت
 تحااتکااه  هاااییفرقااه

 هاااایدرماااانعماااوان 
و شاکل گرفتاه   ماورایی 
بر ای فرقه روابط سلسله

از طریِ آنها حاکم است 
و اجتمااعی  هاای  شرکه

هاااای حضاااور رساااانه
و  زباان فارسای  مختلاک 

 سرگرمیهای شرکه نیز

 روشنهان یورتحضور به 
ها فیلم انواع در سماریونویسی

 هاای هاا مادالً فایلم   و ساریال 
هاااا، رساااوایی، اخراجااای 

 کتاب  و ... ؛ ترویج مارمولا
 و کتاب مانمد مدماوی  عرفانی 
عرباای؛ تاارویج داسااتان  اباان

بااه  و شاارانموساای  جعلاای
 عمااوان واقعیاات؛ و موساایقی

 ا؛ تاااارویجگاااارشاااایطان
ضادمهدویت   هاای سخمرانی

اقطاب و رساله رهرران فکری 
 مدعی مهدویت، رمانیوفیه 

هاای امداال   و داستان؛ برناماه 
سید محمد حسایمی )مجاری   
سااابِ یاادا و ساایما( یااا    

در  و ... آزماااایش مصاااطشی
و زبااان هااای فارساایشاارکه
و تلگرامااای  هاااایکاناااال
 ایمترنتیهای تلویزیون

و وحادت   تماسم یج. ترو8
نگری؛ خدایی. همه2وجود؛ 

هااای راه عقیااده . تاارویج9
تعداد همه  خدا بهبه رسیدن 
. تخریاب  1ها اسات؛  انسان

و  و شااااریعتفقاهاااات 
. تارویج  3مرجعیت شایعه؛  
. تطهیاار 6سااحر و جااادو؛ 

. ترویج 3اهل بیت؛ دشممان 
باالتر حتی  قطبمقام ایمکه 

. 1ت؛ از امااااام )ع( اساااا 
قارآن؛   حجیات تشکیا در 

. عاشوراسااااااااااتیزی،  3
و و نشاای  سااتیزیفاطمیااه

تمسااخر شااعائر و زیااارت؛ 
در . تاارویج جررگرایاای  81

جور در خلشای  ظلم توجیه
و نماااایی مالاااومعاااین 
از چهااره  سااازیاهااریمن
هار   و مرل غانرقیب رهرران 
 علیه خویش  ترلیغی
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سوپرناسیونالیسم و 
 ضددین

ویج انکاار و  . تر8
گری در میان افراد اباحه

ضااعیک باورممااد بااه   
مهدویت یا نخرگاان باا   
نمایش مطالب غیرایلی 
و غیرمسااتمد و ایجاااد  
خااااأل اعتقااااادی در  

. تااارویج 2مخاطراااان؛ 
پرسااااتی و کااااوروش
هاااای ایاااران اساااطوره

باساااتان باااه ممااااور  
سااااازی بااااا تقاباااال
. در 9های حاکم؛ اندیشه
هااا ای از جریااانپاااره

هااااجمی و رویکااارد ت
دعوت به نابودی مراکز 

 شیعی

 هاااااایشااااارکه
 هاای و برناماه ضاددیمی  

و شاارکه بهارام مشاایری  
آمریکااا، رادیااو یاادای 

هاای  فردا، اندیشه، شرکه
از بستر مجازی، استشاده 

 چاون  مجاازی فضاهای 
و ...، شرکه من باالترین 

و تااو سااردمدار تاارویج 
ایاان نااوع نگاارش بااه   
یااورت ترلیغااات ناارم  

 است.

و تو؛ مدالً در من شرکه 
و سارگرمی  های برنامه قالب
بشرمایید »و « ویتیبرین»طمز 
و ...؛ تلویزیااون ایااران « شااام

آمریکااا؛ ایمترنشاامال؛ یاادای 
شاارکه اندیشااه؛  ؛رادیاو فااردا 

 هاای و رماان نویسای  داساتان 
 مانماد آراار یاااد   ضاددیمی  

احمد کسروی، هدایت، کتب 
حضااااور در میزگردهااااا و 

محاور،  کارشاماس  هاینامهبر
و  مشایری بهرام حضور امدال 

 هااااایدر رسااااانهغیااااره 
زبااان یاا ساامیمارها و  فارسای 
 هاایی شرکه خرری هایبرنامه

فارسای،   سی.بی.هم ون بی.
آمریکا و ...،  و تو، یدایمن 

و  هااای ایمترنتاای تلویزیااون
 شخصای تلگرامای   هایکانال

تر و بسا و خراری   یا تحلیلی
و  اجتمااعی هاای  سایر شرکه

 های آتئیسات یوتیوب، رسانه
از  و بخشای جهاان   در سطح
فرانساه،  ها و سایممای  رسانه

 آلمان، همد و آمریکا، نشریات
و غربااای مانماااد  فرانساااوی

 دخیال  ها و مجاالت روزنامه
 کاریکاتورهااای در ماااجرای

مقدسااات آمیااز علیااه تااوهین
رناماه  بویاژه  اسالمی؛ نموناه  

دار یادای آمریکاا در   جهت
در برنامااه ترلیاا  زرتشااتیت  

گاری  آخر، با مجاری یشحه 
 2186ژانویااه  فالحتاای، یااا

 (8931دی  88)جمعه 

دانستن کال  . خرافی8
ویااژه اعتقااادات دیماای، بااه 

. 2اعتقااااد باااه ممجااای؛   
شااکمی از مقدسااات تقادس 

دیماای و اسااالمی از طریااِ 
. پخش 9تمسخر و توهین؛ 

مان شاااذ یااا گزیمشاای سااخ
ایراددار یا آن اه ساخمرانان   

مااذهری مااذهری یااا سیاساای
نکاردن آن در  توییه به نقل

اناد در  مجامع عمومی کرده
ها به قصد تمساخر و  رسانه

تضعیک باورها مانمد مار   
ساااشید خوانااادن بیمااااری 
ویروسااااااای کروناااااااا 

(COVID-19 از سااوی )
برخااااااای مااااااادعیان  

گرایای باه عماوان    مهدویت
وایات عالمت ظهور که در ر

 آماااده و تمساااخر چماااین
 . یکاااااای1تطریقاااااای؛ 

هااای کااردن جریااانمعرفاای
سیاسی و فسادهای رهراران  
و مااااادعیان دیانااااات در 
کشورهای اسالمی باا اهال   
بیاات عصاامت )ع( و رواج 

از کجااا »ایااطالح عامیانااه 
معلوم آنها هم هماین گوناه   

 . قاااراردادن3؛ «انااادنرااوده 
و  ایرانااایگرایااای باساااتان

و ابار دیان   در بر زرتشاتیت 
و تااااااارویج  تشااااااایع
. 6پرساااااتی؛ کاااااوروش

عاشوراساااااااااااااتیزی، 
و  و نشاای سااتیزیفاطمیااه

 تمسخر شعائر و زیارت
. این جریان رویکردی 8 دیندیمی یا بیشره

گااااارا یاااااا شااااارهه
طلرانه باه مراانی   فریت

مهدویت دارد و جایگاه 

هااای اسااتشاده از شاارکه
سای.  بای. اجتماعی، بای. 

فارسی، مان و تاو و در   
تر در همان قالب خشیک

 عرفااانی، آرااار و کتااب کتااب
خلدون )حاوزه انادلس(،   ابن

 حازم احمد امین مصری، ابن
اندلسی و برقعای، کساروی،   

بااا . انتقاااد از مهاادویت  8
دانساااتن اشاااتراهات یکااای

ماادران بااا شاارایط سیاساات
 . تاارویج2ظهااور ممجاای؛  
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خاااویش را در قشااار  
مماد باه   روشمشکر عالقه

دیاااان و پاااااالیش آن 
. 2؛ کماادتعریااک ماای 

هاای  کردن جریانبزر 
فرعاای بااه عمااوان ساایر 
تاریم تشیع به یاورت  

شاده و بعاد نقاد    تقطیع
تشاایع باار آن اساااس   

مکتب در )جمجال کتاب 
 (فرآیمد تکامل

هاااااااای  رساااااااانه
سوپرناسیونالیسااااات و 
 ضااددین نیااز حضااور  

 دارند

 گمجااای، ساااروش )نموناااه
باا   32شاعران  نیماه  سخمرانی
، «(اقرال و مهادویت »موضوع 

 و طراطرایی، کدیور و ... )کاه 
دارناد   بسیار با هم اختالفات

 بار پاذیرش   و برخی اذعاان 
 نتیجاه دارناد ولای    مهدویت

رفتار مشابه )ممکران( خواهد 
 هاای بود(؛ حضور در رساانه 

یاا ساامیمارها و   زبااانفارسای 
 هاایی شرکه خرری هایبرنامه

و فارسای  سای.  بای. مانمد بی.
و تااو،  آمریکااا، ماان یاادای
 هااایو ...؛ تلویزیااونکلمااه 
های تلگرامی و کانالایمترنتی 
 و خرریلی یا تحلی شخصی

و کتاب   یا مقاالتسخمرانی 
و اشاعار  و احادی  ضعیک 

گشتمان مهدویت گرا به شرهه
. 9حاکم بار مماابع شایعی؛    

های عاماه یاا   ترویج دیدگاه
یوفیانه درباره مهادویت و  

شاادن در قصااه داسااتانهاام
تشکیا به والدت یا تقلیال  
جایگاه معصوم و علم اماام  
در سطح بشر عادی )ناریاه  
علمای ابارار دانساتن ائماه    

. تاااارویج تساااامن 1)ع((؛ 
هاای  امامی و دیادگاه دوازده

. نقاد  3گرا؛ افراطی وحدت
هاااای شاااعائر و عااازاداری

فاطمیه و عاشورا و زیاارت  
. 6شماسای؛  به اسام آسایب  

و  مهدویتگشتمان تحریک 
 خااص  یا وجه عاشورا به
تاارویج دیاادگاه  در قالااب
گارا یاا   هاای ماادی  انقاالب 

 مارکسیستی )شریعتی(شره

 نتیجه
 الزاماات تن از نخرگان رسانه و مهدویت با هدف تریین  با عرضه جدول فو  به دوازده 

گوهاای رقیاب و   مطلوب از امام عصر )ع( در برابار ال  ای به مماور تصویرپردازیرسانه
هایی از ایشان انجام شد که از تلشیِ میان آیاات و روایاات و   های شیطانی، پرسشبدیل

کد مرترط با پژوهش باه   989مضامین گشتمانی آرار مدعیان دروغین و مصاحره خررگان، 
 3مایاه فرعای و از میاان آنهاا     درون 23دست آماد، و ساپس از میاان کادهای ماذکور      

آمده باه  دستهای بهمایهراج شد؛ و سرانجام با عرضه مجدد درونمایه ایلی استخدرون
خررگان، آنها را تکمیل و ایالح کردیم؛ و سپس چون پاسم مطلاوب پرساش پاژوهش    

تار، در راساتای هادف پاژوهش از میاان      کسب نشده بود، بارای اخاذ نتیجاه مطلاوب    
 مایه محوری استخراج شد.های ایلی فو ، درونمایهدرون
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گستر و حکومت جهانی واحده عدالت تصویرپردازیای رسانهه اصلی اول: الزام مایدرون
 مدار در پرتو ظهور دادگستر جهاناخالق

جهان امروز به مدابه جهان بدون عادل و  »شوندگان و ممابع پژوهش، تصویرکردن پرسش
 و« نمایش تصویر کریه ظلم و جور حاکم بر جهاان و نیااز بشار باه رفاع آن     »و « قسط

هاای  جاهلیت مدرن بدتر از جاهلیات گذشاته در فقادان اخاال  و ارزش    »نمایش آنکه 
شاهری  هاا باه الگاوی آرماان    ای را یکای از بهتارین پاسام   در آرار رساانه « انسانی است

دانمد، الگوهاایی کاه یاا قائال باه      شده از هر یا از مدعیان دروغین مهدویت میساخته
هستمد یا بازگشات باه دورانای نماادین و شاکوه       انداکمون ساختهبودن آن ه هممطلوب

گیاری از عقال نااقش    دهمد یا دنیایی مالیخولیاایی باا بهاره   تاریخی گذشته را وعده می
هاا و  عادالتی های پیشاین، بای  پسمدند که تجربهبشری، آن هم از یا گروه خاص را می

آن باوده  هاایی از نتاایج   کشتارها و تخریب محیط زندگی بشری و زیست جهانی جلوه
میاان مکاتاب و   « کمماده های مستهلانقصان عقل و علم علت اختالف و رقابت»است. 

های مردمان هر گوشه از جهان باه  سازی تالشانژادهای مختلک بشری است که به خمد
نیااز  »انجامد. بما بر همین ایل، خررگان و مآخذ دست مردمانی از سوی دیگر جهان می

شامرند کاه در تصویرساازی از    را یکی از ایولی برمی« نبه وحدت رویه در اداره جها
مایاه  درون 3مهدویت اییل در برابر مدعیان دروغین باید ماد ناار قرارگیارد. از میاان     

تصویرپردازی حکومت جهانی »مایه ایلی مستخرج تحت عموان شده درونفرعی مطرح
 یل شد.حا« مدار در پرتو ظهور دادگستر جهانگستر و اخال واحده عدالت
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گستر و مایه اول پژوهش؛ تصویرپردازی حکومت جهانی واحده عدالت: درون9نمودار 

 مدار در پرتو ظهور دادگستر جهاناخالق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شمار نماد به سوی یک حقیقتمایه اصلی دوم: یک راه بیدرون 

تجرباه  »را مشاابه  « شکستن ساحت قدسی باا تصاویر چهاره   »خررگان و مآخذ پژوهش 
بیان و تصاویر مساتقیم پیاام را    »دانستمد و « خورده سیممای غربهای شکستمشیخط

گیری بهره»معرفی کردند. برای حل این مشکل « ضعک ایلی آرار دیمی در عریه رسانه
مطرح شد؛ باا توجاه باه    « هااز همر به عموان عریه نمادپردازی و باورپذیرکردن شگشتی

 نماد تماام »و است « همرممدانه هایآیات و روایات عریه نمادپردازی»خود که این نکته 
 تصاویر حضارت  معارف  روایاات   در این« موعود آخرالزمانو حقیقت و ادیان پیامرران 

 مایاه دانماد، درون خدا معترر می سوی را بهراه نهایت بیکه کسانی گشته  است، برخالف
 آمد.به دست نخرگان سخن از میان « حقیقت یا سویار نماد به شمراه، بییا»ایلی 

تصویرگری جهان امروز 
به مثابه جهان بدون 

 عدل و قسط

ظلم  نمایش تصویر کریه
و جور حاکم بر جهان و 

 به رفع آننیاز بشر 

جاهلیت مدرن بدتر از 

جاهلیت گذشته در فقدان 

 های انسانیاخالق و ارزش

نقصان عقل و علم علت 

 هایاختالف و رقابت

 مستهلک کننده

نیاز به وحدت رویه در 
 اداره جهان

تصویرپردازی حکومت 
گستر جهانی واحده عدالت

 مدارو اخالق
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 شمار نماد به سوی یک حقیقتمایه دوم پژوهش؛ یک راه، بی: درون2نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مایه اصلی سوم: امید به اصالح جهان با انتظار یگانه روزگاراندرون 

با انتاار یگانه جهان  ایالح امید به»ایلی مایه متون، درونو مهدویت و رسانه نخرگان 
 دادند. نتیجه 9نمودار فرعی های مایهدرون را از میان« روزگاران

 
 
 
 
 
 

 شکستن ساحت قدسی با تصویر چهره

نمایانه چهرههای مشیخط

خورده تجربه شکست

 سینمای غرب

 یاصلپیام: ضعف تصویرمستقیم

 هارسانهآثار دینی در 

عرصه نمادپردازی و  هنر

 هادن شگفتیکرباورپذیر

 

های ینمادپردازآیات و روایات عرصه 

 هنرمندانه

نماد تمام پیامبران و ادیان و حقیقت موعود در 

 تصویر روایات از صاحب الزمان

بی شمار  یک راه،

 نماد به سوی یک حقیقت
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 مایه سوم پژوهش؛ امید به اصالح جهان با انتظار یگانه روزگاران: درون9نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای مهدویت اصیلمایه اصلی چهارم: غدیر و عاشورا؛ دو بال رسانهدرون

مایاه ایالی اسات کاه حایال      درون« ای مهدویت ایایل غدیر و عاشورا دو بال رسانه»
ممیاز کشار و ایماان و    »معرفی امام از دو رکن اساسی تااریم تشایع اسات؛ اماامی کاه      

گیرنده از ستمکاران و فاتح دژهای ظالمان و وارث علوم دوران و پیروز همه ادیان انتقام
و « خااتم االویایا و خااتم االئماه    »یعمی ممتقم عاشاورا و  « ن و ایمانو بهترین نایر دی

االنریاء وی را در محل غدیر معرفی کرد است و خاتم« مشابه در نام و یشات با خویش»
اکماال دیان در   »شد و اعاالن  « نقطه آغاز تشکیا حِ و باطل و موجب یفس شیطان»و 

 با این بیان یورت گرفت.« قرآن
 
 

اعمال  ترینیلتفضبا برترین و

 انتظار فرج

 به زندگی بهتر طلبی و امیداصالح

 طرد نفی وضع موجود؛

 یهادولتپذیرش حاکمان و 
 دانستن آنها(نامشروعمفسد )

 وجباران؛انقیادظالمانینف

 بهار روحانیو رسیدنطوالنیزمستانیانپا

س و ناامیدی؛ انتظار پایان شب أنفی ی

 ظلمانی و رسیدن صبح نورانی

انتظار فرج همچون شهادت 

 در راه خدا

به اصالح جهان با امید 
 انتظار یگانه روزگاران
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سار ای چشمهمایه چهارم پژوهش؛ غدیر و عاشورا دو بال رسانهن: درو3نمودار 

 مهدوی معارف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها در عرصه مهدویتها و داستانها و نشانهمایه اصلی پنجم: تصویرسازی با واسطهدرون

ی تصویرساز»مایه ایلی های مدعی مهدویت درونای جریانهای رسانهدر برابر فعالیت
 3نماودار  فرعای  های مایهبا درون« ها در عریه مهدویتها و داستانها و نشانهبا واسطه

 ترسیم شد.
 
 
 
 
 

از گیرنده و انتقامیزکفرو ایمان ممامام

و وارث علوم دوران و  و فاتح ستمکاران

 و ایمان ناصر دین و بهترینیاناد همهپیروز 

خاتم االنبیا معرف خاتم االوصیا و خاتم 

 االئمه

اعالن والیت و  اکمال دین در قرآن با

 امامت مهدی دوران

ظهور و مشابهت صفات و نام خاتم االنبیا 

 در آیینه خاتم االوصیا

و روز یأس و باطل  حق یکتفک آغازنقطه

 روزگاران امیدآفرین با معرفیشیطان 

ای غدیر و عاشورا دو بال رسانه
 چشمه سار معارف مهدوی
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 ها در عرصه مهدویتها و داستانها و نشانهمایه پنجم پژوهش؛ تصویرسازی با واسطه: درون1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

فناوری در خدمت 

 محتوای رسانه

 

دنیای نمادها دنیای 
 بدون مرز

رسانه ابزار تصویرپردازی 
سازی معنایی در و مشابهت

 افکار

 

تصویرپردازی 
گون برگرفته داستان

 از آیات و روایات

فرازمانی و 
بودن رمز فرامکانی

ماندگاری خط قرآن و 
 عترت در طول زمان

تصویرسازی با 
ها و و نشانه هاواسطه

ها در عرصه داستان
 مهدویت
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 مایه محوری پژوهشدرون

ایه محوری پژوهش؛ تصویرپردازی اقناعی، انسانی، شتعائری و  مدرون: 6نمودار 

 گرابودن به مهدویتبخش و آیندهستیزانه با رعایت دو شاخص الهامجهل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مایاه فرعای کوشایدیم باه یاا درون     مایاه درون 23ایلی حایل از  مایهدرون 3از 

ان دروغاین مهادویت   محوری برای طراحی الگوی تصویرپردازی مطلوب در برابر مدعی
محااوری بااا عمااوان  مایااهآن دساات یااابیم کااه ماحصاال آن درونای رسااانهو الزامااات 

بخاش  ستیزانه با رعایت دو شاخش الهامتصویرپردازی اقماعی، انسانی، شعائری و جهل»
 شکل گرفت و در قالب مدلدی با اضالع ذیل تشکیا شد.« گرابودن به مهدویتو آیمده
 
 
 

تصویر پردازی حکومت 

گستر و واحده عدالت جهانی

مدار در پرتو ظهور اخالق

 دادگستر جهان

امید به اصالح جهان با انتظار 

 یگانه روزگاران

 

غدیر و عاشورا دو بال 

سار معارف ای چشمهرسانه

 مهدوی

 

و  هاواسطهتصویرسازی با 

ها در ها و داستاننشانه

 عرصه مهدویت

 

شمار نماد به بی یک راه،

 سوی یک حقیقت

 

تصویرپردازی اقناعی، انسانی، 
ستیزانه با رعایت دو شعائری و جهل

گرابودن بخش و آیندههامشاخص ال
 به مهدویت
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نگرانه نیازهای آینده»مایه محوری پژوهش در مثلث تفکیکی عکاس درون: ان7نمودار 

 «ای تبلیغ مهدویترسانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

و  رویکرد اقناعی
 آفرینمشروعیت
 هایتاولوبر اساس 

رویکرد مهاری و 
زدا از رقیبان مشروعیت

 )یعرف االشیاء باضدادها(

رویکرد امیدآفرین، انسانی، 
بخش و شعایری و الهام

 گرا به مهدویتآینده
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