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 دهیچک
 قاره ،نژاد ،دسته ،گروه میان فقط نه است قرار که ای منجی آن از تصویرسازی که زیرا ،هاستزدنقلم ترینسخت ازیکی امم موعود از نوشتن

 زا تصویرسازی یپرحقه بازار این در رساند؛ کمال به را علم و سازد برقرار را عدل و قسط عالمیان میان بلکه خاص زبانی و فرهنگ یا و
 به که چهآن رساندن دیگر سوی از و اش قدسی ساحت از مراقبت سویی از !دشواربساستامری ،زیبایی و درستی نام به هازشتی و هاپلیدی

 دکان هک ایدوره در .نهیم قدم عرصه این در زیاد وسواسی با که طلبدمی ،باشد هایشویژگی تمام با موعود شخصیت معرف شکل بهترین
 و ریا بوی چیز همه و گذارندمی فروش به سیاست حراجی در را دیانت و دین اصل ،زیبا ظاهر و کالم پس در مهدویت نام قالب در داران

 آخرالزمانی شتیز و زنندمی پیوند خویش یدسته و گروه کردار زشتی به را مهدویت زیبای تصویر صدا و سر پر نمایان عالم و گرفته ناخالصی
 عصر امام از تصویرپردازی صحیح روش کشف دهند؛می پاسخ مهدویت زیبای هایآموزه به زدن حراج چوب با مشابه ایچهره با را دیگران

 ثارآ گفتمان تحلیل ضمن پژوهش این لذا .زندمی رقم را ماننسل و ما آینده که استحیاتی امر یک که ،ضرورت یک تنها نه ارواحنافداه
 تمرکز هانآ گفتمان تحلیل و ،شوندگان مصاحبه سوی از شده معرفی ،جهان شیعیان هایرسانه سطح در عشریاثنی شیعیان مهدوی برجسته
 ،مفاهیم مجدد تلفیق و ایشان به نتایج عرضه و مهدوی خبرگان به رجوع با و گذارده مهدوی روایات و آیات (تم) موضوعی تحلیل بر را خویش

 .ستا پرداخته روایات و آیات بر مبتنی هارسانه در فرجه تعالی اله عجل زمان امام از مطلوب تصویرپردازی راهکارهای ارائه و تمتحلیل به
 

 .رسانه ،مهدویت ،تصویرپردازی ،موعود :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 که انشیعی کالم در فقط نه دیگر آخرالزمان مسئله که ستهاسال
 و ربغ مدارانسیاست از بسیاری بیان در گوناگون هایمناسبت به

 به نانآ نمایشی و تلویزیونی ،سینمایی آثار ویژه به عرب و شرق
 متفاوت هایقالب در را آن گاهی کهطوری به شود؛می دیده کرات

 مدهآ روایات و آیات در بیانش )که آن حقیقی ماهیت با اکثراً که
 اند.آورده در نمایش و بیان به ،دارد فاصله بسیار است(
 استشده رسانه یک فرد هر که امروزین فضای در دید باید حال

 به بایستمی فرهنگ یا عقاید یا اخبار نشر جهت الگویی چگونه
 نهزمی در مطلوب الگویی طراحی به توانمی چگونه و بست. کار

 تعرف» مشهور اصل بنابر میان این در یافت؟ دست مهدویت
 دروغین دعیانم تاریخی فرایند بر مروری «ضدادها با االشیاء

 یتصویرساز جهت ایشان استفاده مورد تاریخی ابزارهای و مهدویت
 هارسانه از گیریبهره با اصیل مهدویت تصویر با مقابله و خویش از
 رسد.می نظر به ضروری خویش عصر ابزارهای و

 :مهدویت دروغین مدعیان بخشی مشروعیت ابزارهای
 جهت ابزار چندین مهدویت مدعی تاریخی یهاجریان میان در

 به ،معتقدین و مردم میان در نفوذ و خویش به بخشی مشروعیت
 است. شده گرفته کار
 ،ایشان با سازیمشابهت و منجی به مربوط یهاشخصیت -1

 عیبش ،خراسانیسید ،زکیه نفس ،یمانی ،عیسی ،مهدی نام همچون
 مانند ... و سفیانی ،دجال مقابل نقطه در و حسنیسید و صالح ابن

 عمدتاً که الصرخی حسنی محمودسید بودن حسنیسید ادعای
 انآن دانستن منحرف و شیعی مرجعیت نقد به را خویش تمرکز

 نزدآتش در ایشان دخالت از شایعاتی بارها و است داده اختصاص
 و عراق تحوالت جریان در ایران دیپلماتیک محافل یا سفارت

 رپ سبک به خاص یهازنیسینه یهاکلیپ و منتشر هاعزاداری
 ... غیره و است شده نشر

 سمت از سیاه یهاپرچم مانند: ،ظهور زمان نمادهای و هاپرچم -2
 اقعو خراسانی ابومسلم و عباسیان طرف از استفاده مورد که خراسان

 است. شده
 منطقه از داعش استفاده همانند ،ظهور به مربوط هایمکان -3

 ینبرد آخرالزمان در روم و اسالم بین اخبار برخی طبق که «دابق
 از یزیاد تعداد شدنکشته رغم به که ،شودمی پا بر ناحیه این در

 منجر رومیان و دجال بر الهی نیروهای پیروزی به مسلمانان
 .(1393 ،)سیاح گرددمی

 میانرو و عرب ،ایرانیان نام ،ظهور به مربوط روایات در برجسته اقوام -4
 از بسیاری برای بستری خود که ،است شده تکرار بسیار هاترک و

 حکومت تشکیل برای المهدی الهعبید موفقیت که ادعاهاست؛

 ستد این از مهم حوادث دیگر از نیز افریقا در بربرها اقبال با فاطمیان
 ،یتمهدو ادعای با مذهب اسماعیلی حکومتی تشکیل باعث که است

 شد. ،رسید قدرت به اینگونه خود که عباسی حکومت برابر در
 روایات در ،ظهور روایات در مذکور هایبیماری و طبیعی حوادث -9

 یحوادث و هازلزله و سدها شکستن و هاسیل ،هابارندگی افزایش
 تریبس سرخ و سفید مرگ یا مترقبه غیر خسوف و کسوف مانند
 سفید مرگ اخیر ادعای مانند ،است بوده ادعاها از بسیاری برای

 .2119 سال در کرونا ویروس جهانی پاندمی دانستن
 هاینسخه ،ستارگان حرکت ،نجومی ابزارهای ،اشعار ،هاخواب -6

 و کشف و نیستند دسترس در که ناشناخته هایکتاب از خطی
 در هک ،جعلی مکاتبات و توقیت و استخاره و خواب ویژه هب ،شهود
 سودانی مهدی امام و قحطانی ،جهیمان ماجراهای در جدید عصر
 در ارسیف ادبیات در همچنین ،داشتند ایشان تبلیغ در اساسی نقش
 ولی اله نعمت شاه یگویانهپیش یا صوفیانه اشعار ظهور؛ زمینه

 و آداموس نوستر اشعار و هاپیشگویی غرب در نیز و کرمانی
 و هندی هایمرتاض و یهود کهانت و مقدس کتاب هایپیشگویی
 و ساختگی هایگوییغیب و غریبه علوم و گیرانجن و جادوگران

 ایفا سزایی به نقش مهدویت امر در صوفیانه ادعاهای و غیره؛
 گذاربنیان و قطب نوربخش محمدسید ادعای مانند: اند؛نموده

 خویش خواندن موعود مهدی اثبات برای که نوربخشیه سلسله
 نوشت. هستم( مهدی من معنی به الهدی )رساله نام به ایهرسال

 ماتیکل افتادگی جا یا ظهور روایات نقل در نقص از گیریبهره -7
 و یثیحد مجعول یا و السند ضعیف متون کارگیری به یا روایات در

 ،رویت و مشاهده ،همسری ،فرزندی ادعاهای و هاآن تحریف
 یا و رجهف تعالی اله عجل زمان امام به نسبت غیره و نیابت ،بابیت

 معروف اسماعیل احمد ادعاهای همچون ظهور زمان یهاشخصیت
 اربسی ایرسانه تیم کمک با را خویش همت که بصری دجال به

 مایسی و صدا همچون هاییشبکه داخل در سفانهأمت که ،قدرتمند
 یعیانش تکفیر به ،شد ترویج و تبلیغ نیز ایران اسالمی جمهوری
 یبرا شیعیان مال و جان دانستن هدر و داعش سبک به مخالفش
 ای سیاسی هایستون و دین علمای و مراجع تخریب و پیروانش
 صرف حال زمان خواندن «مقدس ظهور عصر»و شیعه فرهنگی

 سپس و یمانی به ،حجت حضرت با مالقات ادعاهای از و نمود
 شیعه امامان تعداد بر کردن اضافه و خویش نامیدن موعود مهدی

 یو دوست آنکه جالب رسید. شیعی احادیث گفتمانی مصادره و
 علما اب گیری ارتباط بر سعی بارها خود مرگ از پیش مشتت حیدر
 نمود. وی به ایشان نظر جلب جهت

 اسطرالب و رمل یا ابجد حروف و ریاضیات علم از گیریبهره -8
 ذهن در بدان بخشی تقدس جهت دینی متون با هاآن تطبیق و

 آن. اساس بر اجتماعی واقعیت ساخت و مخاطب
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 و سیاسی مهم رویدادهای تناسب به ظهور وقت تعیین و زمان -9
 متصل دولت و صفوی شاهان حکومت تطبیق همچون اجتماعی

 اهش دوره «آخرالزمان فی دولتنا رساله» مانند آنان خواندن ظهور به
 نامه بنس ساخت و علمی اکتشافات تطبیق نیز و صفوی طهماسب

 باب. این در گزاف ادعاهای جهت خود برای سیادت جعلی
 و دش آغاز مهدویت و نیابت و وکالت ،بابیت با که ادعاهایی -11
 الهءبها و باب محمد علی مانند: شد؛ ختم الوهیت و نبوت مدعای به
 زا که نسلی در بعدها و دخترش در ابومسلم روح حلول ادعای یا و

 اراطه ائمه تک تک به نسبت مهدویت ادعاهای یا و ،آمد پدید وی
 و حلول ادعاهای یا و ایشان فرزندان و اجمعین علیهم اله سالم
 وکالت و سفارت ادعای با ابتدا که نصیر بن محمد و شلمغانی تناسخ

 .شد منتهی حلول و مهدویت به غالیانه باورهای با سپس و آغاز
 تلفیقی ریبردابهره نفی معنی به فوق نکات تفکیک است گفتنی

 این از یبرخ بودن تربرجسته بیانگر بلکه ،نیست هاآن از جریانات
 ریاناتج است؛ مکاتب یا فرق این قدرت بسط یا پیدایش در عناوین
 چه به هک گنجیدنمی نیز بانیانشان اندیشه در گاه مهدویت مدعی
 نشانپیروا گنجایش حد در را پلکانی سیری و شد؛ خواهند تبدیل

 عوامل اترتأثی و نفوذ گستردگی به توجه با باالتر مراحل پذیرش به
 نمودند. طی ...( و خارجی استعمار ،سیاسی )قدرت بیرونی

 باعث آنچه :هارسانه در معصوم از چهره تصویر مسئله

 بهش نوعی نیز فرهیختگان یجامعه در ،آنکه است سفأت
 رفتهگ شکل رسانه و دین پیرامون مسائل قبال در فکریروشن
 ساحت و موجود هایرسانه تفاوت شناخت بدون افرادی و است

 نمایش چگونگی یدرباره نظر اظهار به یکدیگر با یک هر
 اننش پیرامون نمونه بعنوان پردازند؛می هاآن در دینی هایگزاره
 اسالم تاریخ هایصحنه و اشخاص برخی کردن تصویر و دادن

 معصوم 14 )همچون برخوردارند شیعیان برای ویژه تقدسی از که
 شاهد ،دیگر( برجسته مقدس یهاشخصیت و السالم علیهم

 هستیم. نظرها اظهار اینگونه
 تعزیه انندم هنرهایی بستر تفاوت گرفتن نادیده با اینان طرف یک از
 یزیونتلو و سینما یصحنه در نماییواقعی و تصویرسازی آنچه با
 قضاوت به دید یک با را متفاوت کامالً ساحت 2 ،رودمی شمار به

 از اریبسی اظهارات بر بستن چشم با دیگر سوی از و نشینند؛می
 تصور در زدایی تقدس ظرفیت در سینما و رسانه متخصصین
 ظرن اظهار به ،مخاطب در گذاردنعکس اثر و ناصحیح تصویرسازی

 عاشورا یواقعه هایصحنه و هاشخصیت برخی نمایش یدرباره
 پردازند.می

 که مقوالتی در بخصوص ایرسانه اساسی رویکردهای در بنابراین
 ،هاموج از فارغ باید شودمی مرتبط و ختم مردم دیانت یحوزه به

 ستبایمی و نشست بحث به ایرسانه هایسازیفضا و هازدگی جو
 سائلم به علمی رویکرد ،عرصه این در هاگذاریسیاست تعیین در

 د.نش اساس و پایهبی و غیرعلمی هایالبی قدرت اسیر و داشت
 برخی توجهیبی و رجوع عدم امروز یرسانه و ارتباطات جهان در

 ماعال علمای نظرات به دین یحوزه در سازانسریال و سازانفیلم
 و حین در ،پیش هایتماسعدم ،دین باب در رسانه متخصصین و

 برای انتولیداتش از هایینمایشپیش نکردن برگزار و تولید از پس
 عدم و هادانشگاه و هاحوزه در ایرسانه فعاالن و فرهیختگان

 در دینی متون از ناقص و ناصحیح یاستفاده یا برداریبهره
 است. برانگیز السؤ ،هاتصویرسازی

 زندگی داستان» همان یا فرمان 11 چون ایهزینه پر فیلم اینکه
 هایتکنیک روزترین به از و شود ساخته لیوودها در «موسی حضرت

 گردد استفاده حضرت آن معجزات تصویر جهت در آن در ایرسانه
 انبیای هدف خالف امری مخاطب ذهن در مانده جای بر تصویر اما

 در یلمف آن توفیق نشان قطعاً ،باشد ایشان جایگاه تخفیف و عظام
 پیام و دعوت خالف بر اتفاقی بلکه ،نیست مذهبی تصویرسازی

 است. داده روی الهی مذاهب
 السالم همعلی معصومین ائمه و پیامبر تصویر ندادننشان واقع به آیا
 در صورتشان که السالم علیه اکبرعلی حضرت چون بزرگانی یا

 شده بیان مسل و آله و علیه اله صلی اکرم پیامبر شبیه روایات آیینه
 دگاریمان راز پس نماید؟می وارد ضربه دینی آثار ماندگاری به ،است
 یهاشخصیت از بسیاری صویرت عدم وجود با «الرساله»چون اثری
 شودمی احساس کامالً فیلم در شانقوی حضور که ،اسالم صدر
 هک ایهبینند چرا چیست؟ بینیممین ایشان از تصویری ولی

 یلمف این پای به بارها و بارها بیندنمی را داستان اصلی قهرمانان
 نمایش به خویش هنر نهایت با که آثار بسیاری اما نشیندمی

 نماید؟نمی دنبال پایان تا یکبار حتی را اندپرداخته هاچهره
 هل» نوای از گیریبهره با «واقعه روز»فاخر اثر نیز داخلی بعد در

 حسین امام زیارت متن با مطابق که ،«ینصرنی ناصر من
 ،قولویه ابن و ق؛ 14 ،الجنانمفاتیح ،)قمی رجب ماه در السالمعلیه

 به ندا آن به پاسخ در منینؤم ارواح مجردات عالم در حتی ق( 4
 تصویری دادن نشان بدون ،اندهآمد در جوش و جنب و حرکت

 را ربالک معنوی و متعالی هایپیام زیبایی به واقعه خود از مستقیم
 نماید.می منتقل

 71 و 61 یدهه یهاتکنولوژی با که امری اینجاست سؤال و
 عظیم یهاپیشرفت با و امروزه چگونه است شده ممکن میالدی

 ینا آیا گردد؟می بیان ناممکن رسانه و سینما صنعت در داده رخ
 و دین یعرصه در سازیسبک و بلوغ به نرسیدن از نشانی خود

 (1394 ،)سیاح آید؟نمی شمار به رسانه
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  پژوهش روش
 روایات و آیات تم( )تحلیل موضوعی مطالعه به پژوهش این در

 هتج حاصل نتایج گفتمان تحلیل سپس و مهدویت با مرتبط
 پرداخته آن از دین اصلی منابع در شده معرفی تصویر به دستیابی

 وشر از کریم قرآن حضور در مطالعه برای منظور بدین و است شده
 روش از صحیح روایات از استفاده برای و )تم( موضوعی تحلیل
 ادهاستف هامصاحبه تم تحلیل و خبرگان به مراجعه و تم تحلیل
 و اریج آثار ،فتمانگ تحلیل و شناسینشانه با همچنین شد. خواهد
 ،یشیع جامعه درون در مهدویت معرفی به معطوف ایرسانه گذشته

 از نفر12 با مصاحبه با و گرفتهقرار مداقه مورد ،رقبا به بانگاهی
 رانگ)پژوهش رسانه و مهدویت با آشنا متخصصان شامل ،خبرگان

 در وزین و مستقل آثار صاحبان یا دانشگاهی و حوزوی مبلغین و
 هایرسانه در مهدویت و دین حوزه فعالین ،تقلید مراجع و باره این

 تحلیل هب مجدداً ایشان به روایات و آیات تحلیل نتایج ارائه و شیعه(
 پرداخت. خواهیم تلفیقی صورت به مفاهیم تم

 در :شیعی هایرسانه در مهدوی رویکرد با برجسته آثار

 عرصه خبرگان معرفی و نظر با را اثر 14 مهدوی شیعی آثار میان
 ابربن آثار این دادیم؛ قرار تحلیل مورد و انتخاب مهدویت و رسانه

 رب هستند؛ سایرین از ترشاخص ایرسانه عرصه در خبرگان نظر
 و آثار آن شنیدن و دیدن و مطالعه ،رصد به سپس اساس این

 صوتی آثار هاساعت میان از اساس این بر و پرداخته شاننقدهای
 دلوژیمت براساس کتبی اثر هاده مطالعه نیز و ایرسانه و تصویری
 )نقیب راگ موعود مضامین استنباط و تحلیل شناسیروش از برگرفته
 به را ایشان ایهرسان و فکری گفتمان (116 ص ،1391 ،السادات
 ،(1391 ،مقدمی ؛1381 ،)فرکالف نموده تحلیل و شناسایی تفکیک

 هنشان منظر از ایشان آثار در رفته کار به هایمؤلفه ،راه این در و
 به ایجنت مجدد عرضه با سپس و گرفتقرار مداقه مورد نیز شناسانه
 مته فرایند این تکمیل به ایشان نظرات نمودن لحاظ و خبرگان
 (1 )جدول گردد:می عرضه 1 جدول در نتیجه که شد گماشته

 از رغی به :مهدویت مفاهیم به گراشاره مذهبی آثار سایر

 تصویری یهاکلیپ و کافی مرحوم مخاطب پر یهاسخنرانی
 ،اهرمان و اشعار ،سخنرانان سایر و وی صدای همراه به شده ساخته

 شنای همچون: هاسال این مذهبی دیگر یهاسریال و هافیلم
 ابراهیم ،عشق والیت ،سردار تنهاترین ،واقعه روز ،(1398) پروانه
 ایوب ،مالسال علیه علی امام ،امیرکبیر ،سربداران ،سفیر ،اله خلیل
 طفالن ،مقدس مریم ،رفته دست از معصومیت ،عشق پرده ،نبی

 آثار ،نبراس ،دهم روز عصر ،ری مسافر ،رستاخیز ،انتظار ،مسلم
 طتوس السالم علیه امیرالمومنین درباره فیلمی ،مجیدی مجید

 چشم به هاآن در مفهوم این به اشاراتی گرچه کویت شیعیان

 وضوعم بر متوقف شانهمت بیشترین و اصلی رویکرد اما خورندمی
 ایرسانه کارهای دیگر سوی از است بوده شان انتخابی سوژه و

 ،مفیل ،کانادا تورنتو شیعیان 1441 عاشورای کلیپ همچون موفقی
 ندهساز کویتی )کارگردان الیوسفی عباس هایکلیپ و سریال

 و کتب ،غیره( و 12ائمتی ،الرکب رجع ،السماء نبا ،امیرزمان
 ،یستانیس مجتهد ،یفلسف ،یگانیگلپا یصاف ،دیوح اتیآ یهاپیکل
 و مدیا فطرس مهدوی مستندهای ،رهیغ و سند ،یطبس ،یثربی

 ،ورهی کریس چون غربی پژوهان مهدی و مستشرقین با مصاحبه
 با ییهاکلیپ و مستندها و کربالیی باسم کودک کارهای و کلیپ

 و مند سامان طور به نه عرصه این در نیز مهدوی اربعین موضوع
 گشایراه مدار عصر و هوشمندانه رویکردهایی با اما سیستمی

 .اندهشد مهدوی جدید یهاافق
 سوی هب»مانند ج.ا.ا یمایس و صدا ترکیبی یهابرنامه دیگر سوی از

 عطر ،امید صبح ،دیگر سپهری ،موعود ،تماشا وادی چهل ،«ظهور
 سازیبرنامه و خدا سمت و انتظار عصر ،دوران پایان ،عاشقی
 ،کربال ،هدهد ،ثامن ،)والیت شیعه خصوصی ایهماهوار یهاشبکه
 یمندبهره با ،اخیر سالیان در جهان نقاط اقصی در غیره( و االنوار

 اندهبرداشت مهدویت ترویج عرصه در ییهاگام مهدوی مفاهیم از
 هستند. مواجه نوین ابتکارت فقد با البته که

 

 اصیل مهدویت رقبای هایفعالیت

 زدایی قداست -1
 تاریخی مبانی و دینی ایهپای یهاآموزه در افکنی تردید -2
 باطل عملکردهای با مقدس اشخاص و مفاهیم سازیمشابهت -3

 همینگونه هم هاآن الهنعوذب که پیام این با وجهه )تخریب امروز
 (اندهبود
 نماییچهره و تصویرگرایی -4
 مثبت: مفاهیم درباره منفی نمادپردازی و پردازیچهره -9

 اله عجل دوازدهم امام از سازیاهریمن رویکرد با تصویرپردازی
 آخرالزمانی: رمان در فرجه

 THE TWELFTH (2111) «دوازدهم امام» الف(

IMAM، )دمشق معکوس شمارش ب DAMASCUS 

COUNTDOWN تهران ابتکار ج( و TEHRAN 

INITIATIVE 
 روزنبرگ اثر گانه سه

 کوستیگن اثر (2112) طالیی فجر

 ریچاردسون جوئل اثر (2119) اسالمی مسیح ضد

 کانترل رون اثر (2114) رفته سرقت به مسیحای مهدی:

 داکندورف اثر (1999) هزاره در هراسی ،مهدی
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 کوئینل اثر (1983) مهدی

 دیانا سایر نیز و شیعی نمادهای از استفاده مانند نمادها: مصادره -6
 نتفلیکس. شبکه ساخت (2121) مسیح یا موعود سریال در مذاهب و
 منفی نمادهای سازیمثبت و مثبت نمادهای سازیمنفی -7
 طانیشی هایبدیل جایگزینی و اعتقادی یهاءخال با سازیفرقه -8
 غریبه علوم و گراییخواب ،گراییتشرف -9

 مذهبی داخلی اختالفات از استفاده -11
 ولاص تخریب جهت تبیین نیازمند فروعات سازیبرجسته -11
 یهاچهره و مذهب مرجع نهادهای و سنتی یهاپایه تخریب -12

 دین صادق
 یعیش یهارسانه و منابر ضعیف ازسخنان گیریبهره و تمسخر -13

 

 (2 )جدول مهدوی روایات و آیات تم تحلیل
 پیرامون کریم قرآن آیات از حاصله کد صد و هزار قریب میان از

 اصلی تم 9 هاآن میان از و شده استخراج فرعی تم 33 مهدویت
 تحقق رجعت» و «گستر عدالت جهانی واحده و کامل نور حکومت»

 زا انتقام زمان» و «امامت نظام و دین اکمال ،دنیا آفرینش غایت
 شرک مظاهر محو و شیطان مجازات و پیروانشان و طاغوت و جبت

 امید» و «امان و امن نوید و خرد و علوم اکمال» و «فساد و نفاق و
 «شدگانیاری امداد و روزگاران یگانه انتظار با جهان اصالح به

 نتایج جدول در هاآن از یک هر با مرتبط آیات که گردید حاصل
 است. آمده مهدوی آیات )تم( موضوعی تحلیل از حاصله یهاتم

 روایات 1111 قریب از حاصل اصلی تم 9 است ذکر به الزم
 (1393 ،گلپایگانی )صافی االثر منتخب کتاب از مستخرج مهدوی

 ،)همو و (1389 و1389 ،گلپایگانی)صافی لفشؤم آثار سایر و
 یهاکتاب از تفسیری روایات همراه به نیز ،(1391 و 1339

 تفسیر ،البرهان تفسیر همچون: کریم قرآن آیات تأویل و تفسیری
 بحر و الدقائق زکن تفسیر ،الصادقین منهج ،نورالثقلین تفسیر ،قمی

 عترهال فضائل فی الظاهره یاتاال تاویل ،البیان مجمع ،الغرائب
 ینتیجه نیز الرجعه یعل بالبرهان الهجعه من االیقاظ و الطاهره
 هک داد ما به را کریم قرآن آیات از مستخرج یهاتم با یکسانی

 خودداری آن جزئیات ذکر از کالم تطویل از اجتناب دلیل به
 اتیآ زا حاصله یقیتلف یهاتم از ترکلی نگاه یک در اما نمودیم

 مهدوی بینی جهان بهتر فهم برای رویداد( )کالن 4 به روایات و
 رویداد 4 قالب در که رسیدیم رسانه عرصه در آن معرفی و

 عاشورا ،فدکیه خطبه ،خم غدیر بیانند. قابل ذیل یمذهب-تاریخی
 (1 )نمودار رجعت. و اربعین( )و
 
 

 گیرینتیجه
 و مهدوی آثار گفتمان تحلیل از حاصل تلفیقی هایتم تحلیل
 خبرگان با بهصاح و روایات و آیات گفتمان و تم تحلیل

 رجوع و هدوی آثار گفتمانی مضامین و روایات و آیات میان تلفیق از
 میان از سپس و ،آمد بدست پژوهش با مرتبط 313 کد ،خبرگان به

 استخراج اصلی تم 7 هاآن میان از و فرعی تم 48 حاصله کدهای
 ،خبرگان به آمده بدست هایتم مجدد عرضه با آخر سر و گردید؛

 وبمطل پاسخ چون سپس و گردید؛ اقدام هاآن اصالح و تکمیل به
 در ،ترمطلوب نتیجه اخذ جهت ،بود نشده کسب پژوهش سؤال

 محوری تمی ،فوق اصلی هایتم میان از پژوهش هدف راستای
 گردید. استخراج

 سترب و مدار عصر رسانه مثابه به شعائر و عاشورا اول: اصلی تم

 مهدوی آفرین رسانه
 رینآف رسانه بستر و مدار عصر رسانه مثابه به شعائر و عاشورا»

 (2 )نمودار است: 2 نمودار ذیل فرعی تم 9 حاصل «مهدوی

 وایاتر و آیات بر مبتنی ایرسانه تصویرپردازی دوم: اصلی تم
 یمبتن ایهرسان تصویرپردازی» اصلی تم ،3 نمودار فرعی هایتم
 (3 )نمودار سازد.می هویدا را «روایات و آیات بر

 تبلیغ رد بدیل بی اصلی خردورزانه؛ تصویرسازی سوم: اصلی تم

 مهدویت
 غتبلی در بدیلبی اصلی خردورزانه؛ تصویرسازی» اصلی تم

 (4 )نمودار آید.می دست به 4 نمودار هایتم از «مهدویت

 زا نژادگرایانه نه جهانی؛ و انسانی تصویر چهارم: اصلی تم

 مهدویت( از فرامکانی و فرازمانی )تصویر مهدویت
 )تصویر مهدویت از نژادگرایانه نه جهانی؛ و انسانی تصویر»

 تم 7 از که است اصلی تمی «مهدویت( از فرامکانی و فرازمانی
 (9 )نمودار آمد. دست به 9 نمودار فرعی

 گرایانه توجیه نه و خواهانه آرمان تصویر پنجم: اصلی تم

 یهاتم تلفیق ثمره «گرایانه توجیه نه و خواهانه آرمان تصویر»
 یهامت با رسانه نیز و مهدویت کارشناسان سخنان از حاصل فرعی
 را اصلی تم این که فرعی تم 6 است. روایات و آیات از حاصل
 (6 )نمودار اند.آمده 6 نمودار در نمودند ایجاد

 صلح مبنای بر رقیب یهارسانه تصویرسازی ششم: اصلی تم

 اسالمی موعود از سازی دجال و خویش بودن طلب
 بودن لبط صلح مبنای بر رقیب یهارسانه تصویرسازی» اصلی تم

 نمودار فرعی هایتم از «اسالمی موعود از سازی دجال و خویش
 (7 )نمودار شد. منجر 7
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 عینت و منصوص امامت ایهرسان تصویرسازی هفتم: اصلی تم

 ناییمع همگرایی عین در شده ذکر متقن صفات و شخص در یافته
 امم منجی تبلیغ با

 در تهیاف تعین و منصوص امامت ایهرسان تصویرسازی» اصلی تم
 بلیغت با معنایی همگرایی عین در شده ذکر متقن صفات و شخص
 بدست (8 )نمودار ذیل فرعی یهاتم از ایهمجموع از «امم منجی

 (8 )نمودار آمد:

 

 پژوهش محوری تم
 ،شیعی مهدوی آثارگفتمان از حاصل هایتم مجدد تم تحلیل با

 که دیمرسی نتیجه بدین ایشان تلفیق و خبرگان و روایات و آیات
 برقراری» مهدویت مباحث ثقل مرکز و یمرکز دال و محوری تم

 هیافت معنا «جور و ظلم» غیریت برابر در که است «قسط و عدل
 ظهور تحقق و امام بدون آینده و دیروز و امروز بشریت و است

 متعالی هدف بدان رجعت در سیره آن تداوم و بشریت عالم منجی
 با مهدویت و رجعت از توامان تصویرسازی و یافت نخواهد دست

 رعایت با بشریت تمام برای قسط و عدالت از تصویرسازی محوریت
 ازیتصویرس مانده مغفول نکته پژوهش اصلی تم 7 از حاصل نکات
 در مهم این است. شیعی هایرسانه در مهدوی مفاهیم از فعلی

 ایرسانه و ترویج به امر که بطوری است نمودار نیز ما روایات
 هب پاسخ در السالمعلیه صادق امام است؛ شده تکرار رجعت نمودن

 و دارد؛ حقیقت رجعت که کن نقل را رجعت احادیث فرمودند زراره
 ار رجعت با مرتبط احادیث ،بیانی در زراره از نقل به (1399) سند

 فهرستی است. آورده شمار به اسرائیل بنی روایات از انگیزتر شگفت
 دمشاه و السالم علیهم معصومین ائمه زیارات در رجعت به اقرار از

 یلذ ادعیه در توانمی را اجمعین علیهم اله سالم بیت اهل مشرفه
 مشاهد در رجبیه زیارات (ب ،عهد دعای (الف نمود: مشاهده نیز

 معصومین ائمه وداع زیارت (د ،کبیره جامعه زیارت (ج ،مشرفه
 ره فرماید:می المتهجد مصباح در طوسی شیخ (ه ،السالم علیهم

 زیارت دور راه از را السالم علیهم معصومین از یک هر بخواهد که
 مقام برتری به معتقد من بگوید: چنین و کند غسل جمعه روز ،کند

 و نکرده انکار را خدا قدرت و دارم اقرار شما بازگشت به و شمایم
 .ندارم گمان است خواسته خداوند آنچه به جز
 عقائد ضروریات و ارکان به اقرار روز جمعه روز داشت توجه باید
 رد است( رجعت به اقرار بر مشتمل )که زیارت این ورود ،است حقه
 عهشی اعتقادی منظومه در رجعت خطیر موقعیت بیانگر جمعه روز
 (1399 ،همان) باشد.می
 اندهم مغفول نکته مهمترین رجعت به پرداخت عدم گفت توانمی

 بطوری ماست هایرسانه در مهدویت از تصویرپردازی مباحث در
 که حالی در داریم ظهور یک تنها ما که دارد وجود تصور این که
 نمود. خواهند ظهور مجدداً السالم علیهم معصومین همه واقع در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 121 مهدویت از روایات و آیات بر مبتنی تصویرپردازی الگوی طراحی

 
 شیعی ایرسانه تصویری(-)صوتی آثار میان از منتخب مهدوی اثر 14 گفتمان تحلیل نتایج - 1 جدول

 آثار اصلی گفتمان آثار نام

 منجی والدت حقیقت و امامت و نبوت نظام پیوست ،فرهنگی بین همانی این روم شاهزاده

 انتظار مورد انتظار و زمان موسی غیبت (پویانمایی )فیلم بنیامین

 ظهور عالئم 313 فیلم

 دین مصلح با گرانمقابله جهل و نمادین مبداء سامرا داستان انیمیشن

 انتظار یوسف پیراهن بوی

 ظهور عصر نشانه و عصر امام بزرگ مبلغ و یاور مسیح منجی بشارت سریال و فیلم

 هاشباهت و انتظار پیامبر یوسف

 جهانی واحده حکومت و ظهور عجایب سلیمان ملک گانه سه

 منتقم و عاشورا از نمادی مختارنامه

 رجعت مفهوم با کهف اصحاب یا آنجلس مردان

 رحمت پیامبر با زمان امام شباهت اله رسول محمد فیلم

 تغیب زمان در شیعیان فرهنگی گیسرگشته و گیگمگشته و شعبان نیمه اهمیت قدمگاه

 مهدویت شیطانی یهابدیل بعنوان غیره و واقفیه رویکردهای نفی المراد باب سریال

 آینده به امید و موجود وضع نفی فانی علی فرجه اله عجل زمان امام هایکلیپ
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 اتیروا بر یمبتن کریم قرآن مهدوی آیات )تم( موضوعی تحلیل از منتج بندیدسته - 2 جدول

 تم

 و کامل نور حکومت

 پرتو در جهانی واحده

 گستری عدالت

 غایت تحقق رجعت؛

 اکمال ،دنیا آفرینش

 امامت نظام و دین

 و جبت از انتقام زمان

 قاتلین و طاغوت

 و پیروانشان و کربال

 و شیطان مجازات

 و شرک مظاهر محو

 دوران فساد و نفاق

 خرد و علوم اکمال

 نوید و ایمان و

 امان و امن

 با جهان اصالح به امید

 و روزگاران یگانه انتظار

 شدگان یاری امداد

 آیات

 قرآن

 کریم

 83 ،بقره 199 های:آیه
 ،انفال 39 ،عمران آل
 128 ،مائده 14 ،نساء 199

 198 ،اعراف 93 ،اعراف
 ،مائده 94 ،انعام 44 ،انعام
 199 ،نساء 77 ،انعام 89

 199 ،اعراف 197 ،نساء
 33 ،انفال 39 ،اعراف

 ،توبه 36 ،توبه 34 ،توبه
 12 ،یونس 24 ،یونس 21
 ،یوسف 111 ،انبیاء 13 و

 ،ابراهیم 46 ،ابراهیم 49
 ،حجر 87 ،حجر 36-38
 6-4 ،نحل 49 ،نحل 1

 81 ،اسراء 33 ،اسراء
 ،طه 139 ،مریم 37 ،اسراء

 ،انبیاء 119 ،انبیاء 11-19
 ،حج 61 ،حج 41 ،حج 39

 11 ،نور 99 ،مؤمنون 111
-219 ،فرقان 26 ،فرقان
 ،شعراء 227 ،شعراء 216

 9-1 ،قصص 9 ،نمل 62
 29-28 ،سجده 21 ،روم

 ،سبأ 91 ،سبأ 18 ،سجده
 93 ،فصلت 17 ،زمر 69

 19 ،شوری 2-1 ،سجده
 24 ،شوری 21 ،شوری
 28 ،شوری 41 ،شوری
 4-1 ،زخرف 66 ،زخرف

 18 ،جاثیه 14 ،دخان
 ،فتح 28 ،فتح 29 ،محمد

 ،الذاریات 23 ،ق 41-42
 ،قمر 2 ،قمر 1 ،طور 1-3

 ،حدید 16 ،الرحمن 41
 8 ،ممتحنه 13 ،حدید 17

 ،ملک 31 ،صف 9 ،صف
 ،معارج 26 ،معارج 1-3

 ،مدثر 11-8 ،معارج 44
-19 ،مدثر 46 ،مدثر 31
-19 ،بروج 1 ،تکویر 16

 611 و آیه 71 به قریب
 رجعت بر داللت روایت
 ایقاظ ،عاملی )حر دارند

 در ما ،ه(3 قرن ،الهجعه
 آیه 111 قریب اینجا

 ایم: نموده استخراج
 ،نمل 83 ،نمل 82 های:آیه

 39 ،نحل 38 ،غافر 11
 28 ،انبیاء 99 ،نور 99 ،نحل

 199 ،اعراف 93 ،بقره
 38-36 ،ابراهیم 9 ،اعراف
 ،اسراء 8 ،اسراء 6-4 ،حجر

 27 ،سجده 21 ،قصص 9
 88 ،سجده 29-28 ،سجده
 42-41 ،جاثیه 14 ،صافات

 13 ،طور 3-1 ،غافر 91 ،ق
 ،جن 24 ،معارج 4 ،ممتحنه

 ،القیامه 41 ،حج 6 ،جن 29
 299 ،بقره 243 ،یس 92
 ،اعراف 99 ،بقره 96 ،بقره
 ،عمران آل 99 ،توبه 111
 92 ،انعام 164 ، مائده 48
 ،یونس 93 ،بقره 113 ،نحل
 ،انعام 198 ، عبس 17-23

 4 ،مؤمنون 77 ،انعام 119
 آل 189 ، انبیاء 99 ،شعراء
 آل 144 ،سجده 21 ،عمران

 ،عمران آل 198 ،عمران
 6-9 ،کهف 49 ،اسراء 9-6

 71 ،نبأ 18-17 ،قصص
 33 ،مدثر 36-39 ،اسراء
 آل 81 ،حجر 2 ،توبه
 ،طارق 9 ،تکویر 9 ،عمران

 ،مائده 21 ،سبأ 28 ،حج 2
 ،دخان 13-11 ،طور 47
 73 ،قلم 16-19 ،انعام 119

 2-1 ،انبیاء 119 ،انبیاء
 ،انعام 37 ،نجم 96 ،مدثر

 یس 78-79

 ،انعام 44 ،نساء 77 های:آیه
 197 ،اعراف 93 ،اعراف 1

 ،انفال 39 ،زمر 17 ،اعراف
 ،توبه 36 ،توبه 34 ،توبه 33

 ،انعام 49 ،یونس 24
 8 ،شعراء 4 ،انبیاء 13و12
 ،یوسف 111 ،هود 81 ،هود
 49 ،ابراهیم 44 ،نساء 77

-36 ،ابراهیم 46 ،ابراهیم
 6-4 ،نحل 49 ،حجر 38

 ،اسراء 33 ،اسراء 8 ،اسراء
 79 ،مریم 37 ،اسراء 81

 39 ،انبیاء 19-11 ،مریم
 99 ،حج 61 ،حج 41 ،حج
 ،فرقان 26 ،فرقان 11 ،نور

 227 ،شعراء 219-216
 ،قصص 9 ،نمل 62 ،شعراء

-28 ،سجده 21 ،روم 1-9
 17 ،سبأ 91 ،سجده 29

 93 ،فصلت 16 ،فصلت
 19 ،شوری 2-1 ،سجده

 24 ،شوری 21 ،شوری
 49 ،شوری 41 ،شوری
 18 ،جاثیه 14 ،شوری

 2 ،فتح 28 ،فتح 29 ،محمد
 ،صف 8 ،الرحمن 41 ،قمر
 44 ،معارج 3-1 ،صف 9

 11 ،مدثر 11-8 ،معارج
 31 ،مدثر 21-19 ،مدثر
 4-1 ،طارق 17-19 ،مدثر

 4-1 ،فجر 4-1 ،غاشیه
 ،مائده 3 ،لیل 2-1 ،شمس

 13 ،هود 111 ،انفال 7
 19-12 ،طه 113 ،رعد

 13 ،صف 13 ،انبیاء
 مطففین

 ،اعراف 197 های:آیه
 ،حجر 87 ،یونس 39

 ،قصص 9 ،طه 139
 ،شوری 2-1 ،سبأ 18

 ملک 31

 21 ،بقره 3 و 2 های:آیه
 8 ،نمل 62 ،بقره 148 ،یونس
 37 ،سباء 94 – 91 ،هود
 47 ،نحل 49 ،نساء 79 ،مریم
 199 ،عمران آل 34و33 ،نساء

 آل 211 ،مائده 94 ،بقره
 ،نساء 69 ،نساء 99 ،عمران

 ،انعام 198 ،انعام 44 ،انعام 89
 17 ،اعراف 197 ،اعراف 128
 ،انفال 39 ،اعراف 199 ،زمر
 ،توبه 36 ،توبه 34 ،توبه 33

 ،یونس 24 ،یونس 21
 4 ،یونس 39 ،انبیاء13و12

 ،یوسف 111 ،هود 81 ،شعراء
 44 ،نساء 77 ،ابراهیم 9

 46 ،ابراهیم 49 ،ابراهیم
 1 ،حجر 38-36 ،ابراهیم

 81 ،اسراء 33 ،نحل 49 ،نحل
 ،طه 111 ،مریم 37 ،اسراء
 19-11 ،طه 139 ،طه 119
 41 ،حج 39 ،انبیاء 119 ،انبیاء
 ،مؤمنون 111 ،حج 61 ،حج
 ،فرقان 11 ،نور 99 ،نور 39
 ،شعراء216-219 ،فرقان 26

 9 ،نمل 62 ،شعراء 227
 ،سجده 21 ،روم 9-1 ،قصص

 91 ،سبأ 18 ،سجده 28-29
 17 ،زمر 69 ،صافات 83 ،سبأ

 2-1 ،سجده 93 ،فصلت
 19 ،شوری 18 ،شوری
 24 ،شوری 21 ،شوری
 28 ،شوری 41 ،شوری
 4-1 ،زخرف 66 ،زخرف

 ،محمد 18 ،جاثیه 14 ،دخان
 ،ق 42-41 ،فتح 28 ،فتح 29

 1 ،طور 3-1 ،الذاریات 23
 16 ،الرحمن 41 ،قمر 2 ،قمر

 ،ممتحنه 13 ،حدید 17 ،حدید
 ،ملک 31 ،صف 9 ،صف 8
 44 ،معارج 26 ،معارج 1-3
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 ،غاشیه 4-1 ،طارق 17
 ،شمس 4-1 ،فجر 1-4
 9 ،قدر 9 -4 ،لیل 1-2

 ،مائده 3 ،عصر 3-1 ،بینه
 111 ،توبه 3 ،انفال 7

 ،طه 113 ،رعد 13 ،هود
 ،صف 13 ،انبیاء 12-19

 13 ،مدثر 46-47
 مطففین

-8 ،جن 26 ،جن 24 ،معارج
 ،مدثر 46 ،مدثر 31 ،مدثر 11
 1 ،انشقاق 19 ،تکویر 19-16

 4-1 ،طارق 17-19 ،بروج
 4-1 ،فجر 4-1 ،غاشیه

 ،قدر 9-4 ،لیل 2-1 ،شمس
 ،بقره 249 ،عصر 3-1 ،بینه 9
 111 ،توبه 3 ،انفال 7 ،مائده 3

-12 ،طه 113 ،رعد 13 ،هود
 13 ،عنکبوت 11 ،انبیاء 19

 13 ،مدثر 47-46 ،صف
 مطففین

 

 
 یمهدو اتیروا یهاتم از مستخرج یدادهایرو کالن - 1 نمودار

 

 غدیر خم

 خطبه فدکیه

 عاشورا و اربعین

کالن رویدادهای   رجعت

های  مستخرج از تم

 روایات مهدوی
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 یمهدو نیآفر رسانه بستر و عصرمدار رسانه مثابه به شعائر و عاشورا :1 یاصل تم - 2 نمودار

 

حضرت حجت  از زبان
هنگام ظهور خود بهمعرفی

  سیدالشهدا به عنوان فرزند
 السالم علیه

ه ممیز بسیاری از  طعاشورا نق
 هایجریانات انحرافی و بدیل

شیطانی موعودگرا با جریان 
 اصیل مهدوی

به طول  ایهعاشورا رسان
تاریخ جهت تمیز حق از  
باطل و رستاخیزی علیه  

  )سیاح، ضاللت و جهالت
1399) 

های موعودگرا با  قیام
ذکر انتقام شهدای  

کربال )مختار،  
 عباسیون و ...(

رسانه و   اربعین به مثابه
جلوه گاه حرکت مهدوی 

 زمانه ما در

ظهور؛ طلیعه حکومت  
جهانی سیدالشهدا در  

 رجعت

بودن زبان عاشورا جهانی 
پیونددهنده مردم با قیام  
خاتم االوصیا )بسترساز  

 ها(رسانه

عاشورا و شعائر 

به مثابه رسانه 

بستر  عصرمدار و

رسانه آفرین 

 مهدوی

حدیث قدسی زیارت 
عاشورا و بیان نام منتقم 

و ناحیه  سیدالشهدا؛
مقدسه روایت عاشورا در  

 کالم منتقم کربال

صفات اصحاب حضرت  
سیدالشهدا در آیینه  

 الهیاران خاص بقیة 
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 اتیروا و اتیآ بر یمبتن یارسانه یرپردازیتصو :2 یاصل تم - 3 نمودار

 
 
 

ای و  ضعف حرفه
محتوایی در تهیه  

محتوای آثار دینی خالء  
 امروز در عرصه مهدویت

دوری از متن دینی انتقاد 
دین به  گی نهادهمیشه

 رسانه

تصویرپردازی خیالی و 
 تقلیدی و هالیوودی

ای با اثر  تصویرپردازی رسانه
ی عدم فهم معکوس ثمره

 عناصر دینی

ضعف متونی که پیوند دهنده  
رسانه و عناصر و منابع دینی  

  ای معتبر)خالء متون رسانه باشد
در عرصه نهاد دین و عکس آن  

 ای(در نهاد رسانه

ارتباط صحیح رسانه  نبود 
با نهادهای دینی مرجع و 

 و )سیاح یا مرجعیت شیعه
 (93 نعمتی،

ی  اتصویرپردازی رسانه

 مبتنی بر آیات و روایات
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 تیمهدو غیتبل در لیبد یب یاصل خردورزانه یرسازیتصو :3 یاصل تم - 4 نمودار

 

 
 (تیمهدو از یفرامکان و یفرازمان ری)تصو تیمهدو از انهینژادگرا نه ؛یجهان و یانسان ریتصو :4 یاصل تم - 1 نمودار

 

نفوذ در نخبگان از طریق 
 ورزانه مهدویت طرح خرد

مهدویت طرح عقالنی 
 موجب جهان شمولی

  مهدویت آموزه عقالنی و
 حیانی مستتر در اصول دینی

زدگی اعتقادی با طرح  پس
 مباحث غیر مستدل

تصویرسازی خردورزانه  

اصلی بی بدیل در تبلیغ  

 مهدویت

مقصود فطری  عدالت و قسط 
تمام بشریت در جهان  

 مهدویت

فرازمانی و فرامکانی بودن  
 (1398 )سیاح، مهدویت

امام، امام بر کل جهانیان 
 است

امام، امام بر زمان است  
 )جوانی که پیر دوران است(

اشاره آیات و روایات به  
موعود و صاحب االمر کل  

 بشریت بودن

دستیابی به تعالی و تکامل و 
 انسان کامل؛ رویای بشریت

سیره تاریخ، اعتقاد به 
مهدویت در ادیان و افکار  

های گوناگون در  و ایده
 تمام دوران

تصویر انسانی و  

جهانی، نه  

نژادگرایانه از  

مهدویت )تصویر  

فرازمانی و 

فرامکانی از 

 مهدویت(
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 انهیگرا هیتوج نه و خواهانه آرمان ریتصو :1یاصل تم - 9 نمودار

 

مهدویت؛ نقطه آرمانی 
 تکامل بشر

ساخت واقعیت اجتماعی  
 آرمان از طریق رسانه

  السحر گرایی؛ باطلآرمان
 گراییتوجیه

مداران متظاهر، خائنان سیاست
 یشه مهدویت اندهب

توجیه وضع موجود به اسم  
مهدویت سم مهلک تخریب  

 اندیشه مهدوی

زدگی؛ آفت ترویج  سیاست
 صحیح موعودگرایی

  تصویر آرمان خواهانه و

 نه توجیه گرایانه
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 یاسالم موعود از یساز ودجال شیخو بودن طلب صلح یمبنا بر بیرق یهارسانه تصویرسازی :9یاصل تم - 1 نمودار

ای خشونت  تصویر رسانه
آمیز و دجال گونه از امام  
زمان و موعود شیعی و  
اسالمی با تمرکز به  

ای با حمایت از تصویر رسانه مهدی و محمد هایمنا
مداران و رهبران  کلمات سیاست

  مذهبی برجسته غربی مذهبی
)اوانجلیست(، اسراییلی و 

 )وهابی( ضدشیعی حکام عربی

استفاده از گفتمان  
غیرخردمندانه در میان  

های سیاسی شیعی  شخصیت
که همپوشانی با تبلیغات  

 مخالفان دارد  

های نی روایتبازسازی گفتما
رقیب درون شیعی و اسالمی با  

نمادهای اصیل و حتی عدم  
 سازیتصویر جهت قدسی

های  تبیین صهیون و المان
اوانجلیستی در غرب و شرق با 

گیری از نماد تمام فرق و  بهره
 نژادهابه عنوان منجی

ترویج شیطان پرستی و 
یا   های اباحه گرعرفان

گرا برای پر کردن خالء لذت
 معنوی

و اباحه گری در   ترویج انکار
میان افراد ضعیف باورمند 

نخبگان  به مهدویت با
ر  غی جامعه با نمایش مطالب

اد  ایج غیر مستند و اصلی و
 خالء اعتقادی

تصویرسازی  

های رقیب  رسانه

بر مبنای صلح 

طلب بودن  

خویش و دجال 

سازی از موعود  

 اسالمی

به دام انداختن جریانات 
اطالع و ظاهرگرا اما  کم 

شیفته مهدویت و استفاده  
مستقیم یا غیرمستقیم از  

ها برای تبلیغ موعود با آن
 مهدیان دروغین

بازسازی گفتمان دجال به 
های  و بدیل عنوان مسیح؛

شیطانی از موعود شیعی به  
 عنوان مهدی
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 با ییامعن ییهمگرا نیع در شده ذکر متقن وصفات شخص در افتهی نیتع و منصوص امامت یارسانه یرپردازیتصو :1یاصل تم - 8 نمودار

 امم یمنج غیتبل

 
 
 

 
 

حی بودن امام به منظور  
ابطال جبت و طاغوت در  

آیینه دعای سرداب  
اله  حضرت حجت عجل

 فرجه تعالی

نص محوری، نقد و پاسخ،  
مناظره و تولیدات آنی یا فاخر  

سازی از  ای و فرصترسانه
تهدید در بیان گفتمان اصیل؛ 

هویتی  راهکار مقابله با بی 
 های شیطانی وبدیل گفتمانی،

 شیادان و مهدیان دروغین

اسوه نیکو بودن حضرت زهرا  
علیها برای امام عصر   الهسالم 

)روایت بحار از زبان امام زمان  
احزاب و حدیث  21ارتباط آیه  و

 فاطمه بضعه منی(

های زیارت  تصویرگرایی از المان
جامعه و خطبه فدکیه به عنوان  

شیعه در عصر   اعتقادیمرامنامه 
 غیبت در مقابل شبهات مهدویت

  پرهیز از: نمادگرایی و ظاهرگرایی
ر  کید بأبدون پشتوانه و افراطی، ت

  تعیین وقت عالئم غیرحتمی ظهور،
  زدگیگرایی و خوابظهور، تطبیق

گرایی، گرایش به الگوهای  و خرافه
رقیب برای معرفی و شتاب زدگی 

 ایرسانه

شناسی،  آموزش مخاطب 
و رصد سیر   رسانه شناسی

تطور جریانات انحرافی و 
  ای از رفتارالگوگیری رسانه

ائمه اطهار علیهم السالم و 
مهدی  بزرگان تشیع با

 سازان و مدعیان دروغین

رجعت نقطه پیوند مهدویت و 
های  امامت و نبوت؛ رجعت

ای برای  دوران انبیا آیینه
تصویرسازی موفق از نمایش 

عصر   ر، و عدالت دردوران ظهو
 ظهور پسا

تصویرپردازی  

ای امامت رسانه

تعین  منصوص و

یافته در شخص  

صفات متقن   و

ذکر شده در عین  

همگرایی معنایی 

با تبلیغ منجی  

 امم
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Abstract  

 

Writing from the Promised Imam is one of the hardest to pen, because it is difficult to 

portray a saviour who is supposed to do justice not only between a group, a race, a 

continent, a continent or a particular culture and language, but also between the worlds. 

On the one hand, taking care of her sanctuary and, on the other hand, achieving what is 

best for her personality, with all its characteristics, requires that we move forward in 

this field with obsessive-compulsive disorder. In a situation where the enemies of the 

truth want the Promised One, which is the manifestation of beauty, to be introduced as 

an ugly lie, the true scholars must introduce the truth as it is. Discovering the right way 

of depicting Imam Mahdi (as) is not only a necessity but also a fundamental thing that 

shapes our future and that of our generation. This research, first analyzes the prominent 

works of Mahdavi with the method of discourse analysis, Then, by analyzing the theme 

of verses and narrations, and interviewing the experts and analyzing the theme of their 

views, we combined the above concepts and then re-analyzed the theme and from the 

result of this action, we expressed the desired imaging strategies of Imam Mahdi in the 

media. 
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