
 

 رسانه و تیمهدو
 

 

1. 

 و رسانه؟  تیچرا مهدو

ها به   شهیها و اند  ه یکه با فطرت انسان گره خورده است. در زمان ما که نظر ستیا شه یاند  ،ییگرا ی منج شهیاند 

نجات و سعادت انسان   یبرا یی باال یی و توانا تیظرف یکه دارا  ی عیش  تیمهدو شهیمقابله با هم برخاسته اند، اند 

 .آن قرار گرفته است ی ها شهیوقفه از سمت غرب و اند   یو ب  نیسنگ  ی است، مورد هجمه ها

رود؛ بلکه راهکار مقابله را در قدرت   یسراغ قدرت سخت نم گرید ت،یمهدو شهیمقابله با اند  یامروزه دشمن برا

رسانه   تیفعال تیاهم تواند یر و اهداف آن؛ مقدرت نرم، ابزا یها دانیجهت شناخت م نی. از اکند ینرم جستجو م

 .کند آشکار  ش یاز پ ش یما ب ی برا تیمهدو  شهیرا در خصوص اند  ییا

  ی مداوم و ب  ی با تالش ها ارانیمهد  یحداقل ییآشنا یاست، برا  یو رسانه« کوشش تی»مهدو یها ام یمجموعه پ

  .انداختن ظهور امام زمان عجل اهلل فرجه ر یبه تاخ یوقفه دشمنان با ابزار رسانه، برا

 پورمسعود رضایو رسانه، عل ت یمقاله مهدو

 

 

2. 

  ابزار قدرت نرم نیرسانه؛ مهم تر

 .میکن  ف یقدرت و انواع آن را تعر د یموضوع ابتدا با نیا ان یب یبرا

 « و خود گرانی د عت، یاراده خود به طب لیقدرت عبارتست از توان تحم»

آن متفاوت است. قدرت   وهیو ابزار و ش  زانیتنها م کنند،یاز قدرت استفاده م شیهمه افراد در طول روز کم و ب

 :خود چند نوع دارد

 .است ی قدرت سخت: که همان قدرت و توان نظام



  ن یه در آن کشور به وجود آورده و از ادست نشاند  یکشور، دولت ک ی ی سخت: که با استفاده از اعضا مه یقدرت ن

 .کند ی م دایبر دولت، بازار و ارکان مهم آن جامعه تسلط پ قیطر

  ن یتسلط و تصرفِ سرزم  ینوع قدرت بجا   نیاست. در ا  یو اطالعات   ی روان  ، یناظر بر ابعاد فرهنگ   شتر یقدرت نرم: که ب

  ی نخست رسانه ها ت یدر اولو ی هدف ن یبه چن دن یدولت، تصرفِ ذهن ها و قلب ها در دستور کار است. ابزار رس  ای

 .است ی و اطالعات یفرهنگ 

 پورمسعود رضایو رسانه، عل ت یمقاله مهدو

 

 

3. 

 کند؟ ی رسانه چگونه ذهن ها را تصرف م

 ابزار آن رسانه است. اما چگونه؟   ن یکه قدرت نرم کارش تصرف ذهن ها و قلب هاست و مهم تر  میقبل گفت   امیدر پ

 .ابتدا قدرت نرم را شناخت د یسؤال با نیپاسخ به ا یبرا

مطابق خواسته ها خود    د،یو بدون تهد   م یمستق  ر یغ  ی   وه یرا با ش   گرانید   ی ها و انتخاب ها  ت یاولو  ی عنیقدرت نرم  

 .م یده  رییتغ

 .شود ی)متقاعد کردن( استفاده م ی ( و اقناع سازنیدر قدرت نرم از روش القاء )تلق

برقرار است، اما امروزه دو نوع   ی منطق ی سخت و نرم( ارتباط مهیسه نوع قدرت )قدرت سخت، ن ن یا نیاگرچه ب»

 « کند یم  یرا قدرت نرم باز ی د یو نقش کل  کنند یعمل م بان یبا عنوان پشت شتر یاول، ب

 پورمسعود  رضایو رسانه، عل ت یمقاله مهدو

 2٨و  2٧؛  1٨رنجبران، ص  نرم، داوود جنگ

 

 

4. 

 کننده  ران یو ی نرم ول

  ی استفاده م ی قدرت در کجا و با چه اهداف نیا میبدان د یحاال با م، یکرد فی در مطالب گذشته قدرت نرم را تعر

 .شوند 

  غات یو تبل یبه قدرت نرم. جنگ نرم شامل اقدامات روان دنینرم جنگ  یاست و برا ازیبه قدرت ن دنیجنگ  یبرا

در   ت یموفق ی عن ی نیگذارد و ا ی م ری جامعه هدف خود تاث ی به رو ی ر یدرگ چیاست. جنگ نرم بدون ه ی رسانه ا

 .جنگ



در اعتقادات، افکار، رفتار و ساختار   ر ییو تغ شه یبه دنبال نابود کردن اند  ، یغاتیو تبل ی جنگ با بمباران خبر  نیا

 .جامعه است ک یدر  یاس یس 

نرم، انقالب خزنده و ... از اشکال جنگ نرم   ی برانداز ،ی روان اتیعمل ، یجنگ رسانه ا د، یجنگ سف ،ی جنگ روان

 .است

 پورمسعود  رضایو رسانه، عل ت یمقاله مهدو

 2٨و   2٧ _ 1٨نرم، داوود رنجبران. ص  جنگ

 

 

5. 

 نرم  یژگ یچند و

 .یجنگ نرم را بشناس  یها یژگ یو د یمقابله به مثل با یبرا

 : مهم جنگ نرم ی ها یژگ یاز و یبرخ

 .باورها و ارزش ها است ر ییجنگ نرم جنگ تغ

 .کند  ی و نامحسوس عمل م  یجی آرام، تدر ،ینامرئ  یجنگ با سربازها نیا

 و گذشته(   یخی تار یاز نمادها یری کند )با بهره گ  یم  یمطلوب نماد ساز ی ریارائه تصو یبرا

 رکن مهم(  ک یکند. )  یاستفاده م  جانیاحساسات از ه ت یریمد  یبرا

  د، یداشته باش  یاز آگاه ییاست که اگر شما سطح باال یعیهاست. طب یجنگ، جنگ سوء استفاده از ناآگاه نیا

 .کند  یسپر از جان اعتقادات شما محافظت م ک یمثل   یآگاه نیا

 .شود  یبه شدت استفاده م  یاس یو س   یفرهنگ  ، یاقتصاد ،یاجتماع یها ب یدر جنگ نرم از آس 

 .کنند  ی م جادیا ینیو بدب د یاز مسائل ترد ی اریعالوه بر آن نسبت به بس

 .دهند  ی انجام م یبریو سا ی مجاز ی به نام فضا یط یها در مح تیفعال  نیهمه ا

 .و با دوام است داریپا ت یآن در صورت موفق جیالزم به ذکر است که نتا

 پورمسعود رضایو رسانه، عل ت یمقاله مهدو

 33و    2٩نرم، داوود رنجبران، ص  جنگ

 

 



6. 

 و خشاب ر یبدون ت ک؛یشل

وان درک  ت  ی به وضوح م یگذاران غرب  استیو س  شمندانیدشمنان را در سخنان اند  ی جنگ نرم برا تیاهم زان یم

 .کرد 

  ان یب نگونه یقدرت و جنگ نرم را ا تیاهم یی از جمله آنهاست. او در جا کایجمهور سابق آمر سیرئ  زنهاور،ی ژنرال آ

مسلط   ی ا ه یناح ایفشار و اعمال زور، بر قلمرو و  قیدر جنگ نرم از طر میوجه قصد ندار چ یکرده است: ما به ه

  ن ی گسترش ا ی که برا یی. ابزارهامیاز آن خود گردان زی ممسالمت آ یتا جهان را از راه ها می. ما در تالش میگرد

 .مشهورند   یروان یبه ابزارها م،یکن ی استفاده م تیواقع

 .دهد  یجنگ نرم در واقع ذهن ها و اراده افراد را مورد هدف قرار م 

 پورمسعود  رضایو رسانه، عل ت یمقاله مهدو

 

 

٧. 

 !گرفتهمغزت را هدف 

 !کاله خودت کجاست؟ 

اطالع    ی برا  ی ابزار   گریرا در مغزها فرو کند و به عبارت د   ی تواند معنا و مفهوم مشخص  ی که م  ست یا  له یرسانه وس »

 «است یرسان

 .از رسانه هستند  یینمونه ها ،یاجتماع یو عکس و شبکه ها  لمیکتاب، روزنامه، ف

 :شوند  ی م م یبه دو گروه تقس ، یرسانه ها از جنبه ارتباط  ،یبند  میتقس ک یدر 

 :یشخص  یرسانه ها

 داشته اند. مانند تلفن و تلگراف  یاریبس ییبرخوردارند و در گذشته کارا ی از مخاطبان محدود که 

 :یجمع یرسانه ها

 .کرد م ینوع رسانه صحبت خواه ن یبه طور مفصل درمورد ا نده یآ ی ها امیدر پ که 

 پورمسعود  رضایو رسانه، عل ت یمقاله مهدو

 

 

٨. 



 !اجتماع ناآشناها

  گریکد یکه نامشخص و با  ، یادیز یافراد ناآشنا نیکه در آنها ب شودیگفته م ییبه رسانه ها یجمع یرسانه ها»

رابطه    ی برقرار ،ی جمع ی. هدف رسانه ها شودیارتباط برقرار م ستند، یقابل شمارش ن  ینامتناسب هستند و به آسان

 « بلکه جمع را در نظر دارند  ست،یمخاطب و گروه کوچک ن کیبا 

 :شوند یم  میبه چهار دسته تقس ی جمع یرسانه ها

 ...(، مانند: روزنامه و یمکتوب )چاپ یرسانه ها

 ...و  وی مانند: راد ، یصوت یرسانه ها

 ...و  نمایس  ون، یزیمانند: تلو  ،یر یتصو  یرسانه ها

 ...و  یاجتماع یرسان، شبکه ها  امیپ ی مانند: شبکه ها ، یمجاز یرسانه ها

 پورمسعود  رضایو رسانه، عل ت یمقاله مهدو

 

 

٩. 

 !اگه مطابقت داشت، خودشه

 :یجمع ی رسانه ها  یها ی ژگیو

 ی جمع یارتباط لیوسا  رندگانی گ اد یز اریتعداد بس

 آنها  رندگانیگ  بِیتنوعِ ترک

 ی ارتباط جمع لیوسا  قیاز طر امیبا ارسال پ ام،یتکثر پ ی نوع جادیا

 در آنها ام یپ عی توز یسرعت باال

 مصرف کننده ی کم آنها برا  نهیهز

 متعدد و متنوع  ی بودن، بُرد باال و محتوا ع یبودن، وس  ینشیز

 116ص   ،یمحمود اکرام غات، یتبل یمردم شناس 

 

 

10 . 

 م؟یبدان د یچرا با



  ان یرا ب ل یسه دل  نجایکه در ا م یو اثرات آنها بدان یجمع ی درباره رسانه ها د یکرد که با ان یب توان یم ی ادیز لیدال

 : میکنیم

  ت یتثب  ای  ریی موجب تغ  ،یگاه  یو حت  د یجد   ی فرهنگ   یالگوها  جاد یما، باعث ا  یاجتماع  ی رسانه بر زندگ  یگذار  ریتاث

 .شود یفرهنگ جامعه م 

بر نگرش   نیدولت ها و هم چن ی ریگ  می بر تصم توانند ی هستند، که م یابزار قدرتمند  ،یاس یرسانه ها در امور س 

 .داشته باشند   ی قیعم راتی تاث یالملل  نیمردم نسبت به دولت ها و امور ب

( افراد و شکل دادن  یمنف  ای تازه، همواره در حال آموزش )مثبت    یها  یرسانه ها با انتشار اخبار، اطالعات و دانستن

 .آنها هستند  یبه ارزش ها

حساس شدن ما، بعنوان    یبرا   ل، یسه دل  نیاز موارد باالست، اما هم  شتر یب  اریما، بس  یرسانه ها در زندگ   ر یگرچه تاث

 .است یمتحمل شده است، کاف  « ی را از »جنگ رسانه ا بیآس   نیشتریکه ب  یمردم کشور 

 ی زاده ملک بیاصحاب حب ،یرسانه شناس   ؛یمحمود اکرام  ،یاصول ارتباط جمع

 

 

11 . 

 است از یجذب مخاطب ن ی آنچه برا

رسانه مورد قبول مخاطب قرار   کی  یمحتوا نکهیاز رسانه هستند. ا یو مخاطب، دو جزء مهم و جدا نشدن امیپ

 :سه بخش وابسته است نیبه داشتن ا  یقابل توجه  زانیبه م  رد،یبگ 

  ش یآن از سمت مخاطب افزا رش یباشد، احتمال پذ  یو منبع معتبرتر  شتریاصالت و اعتبار ب یدارا ام،یهر چه پ

 .ابد یی م

  دایپ ی و بدون صرف وقت )برا ی باشد، که مخاطب به راحت یو کاف  ی آنقدر قو د ی( باام یمنطق و استدالل محتوا )پ

 .ردی( قانع شده و آن را بپذ یکردن ناهماهنگ 

و بجا،   ی قو یاحساس  یغذاست. جاذبه ها ی برا ناتیمحتوا، مانند تزئ ک یارائه مناسب  ی برا  ، یعاطف ی جاذبه ها

 .کند یم بیموضوع ترغ ک ی ع یسر رش ینگرش و پذ  رییتغ  یمخاطب را برا 

 و رسانه  ت یمقاله مهدو

 

 

12 . 

 ی با برند مهدو  یرسانه ا



را به حرف اول رسانه    تیمهدو  ی روز   م یتوانی . ما هم مزند ی امروز، رسانه حرف اول را در جذب مخاطب م   ی ایدر دن

افکار   یبر رو م یتا بتوان م،ی کن د یتول ی قو یرسانه ا یمحتوا  د یکار، با نیانجام ا ی. اما برا میمبدل کن ایدن یها

 .می داشته باش  ی مخاطب اثرگذار

انتشار آن و جذب مخاطب،   یو با اعتبار باال هستند و برا یمنابع قو یا(، دارا)به عنوان محتو تیامامت و مهدو

 .داشت ییو انتخاب رسانه مناسب، توجه باال ی به کار تخصص د یتنها با

  ، یاز جمله وجود منج  ی است؛ غالب موضوعات مهدو  ی ا  ژه یو  گاهیجا  ی دارا  ، یدر معارف مهدو  ز یمنطق و استدالل ن

 .است یقابلِ استدالل عقل  یامامت و... به راحت

 .محبت امام، انتظار و... اشاره کرد ،ی بخش بودن معارف مهدو د یبه ام توان ی م زین  یعاطف  یدر مورد جاذبه ها

را بر جامعه   ی اثرگذار نیباالتر توانی م ی متناسب با محتوا، به سادگ ام،ینحوه ارائه پ تیموارد و با رعا ن یبا وجود ا

 .خاطب داشتم

 

 

13 . 

 رسانه؛ از گذشته تا امروز 

ارتباطات از   ، ینوشتار ،یان یبود؛ که بعدها به ارتباطات ب یکالم  ریو غ ی از نوع اشاره ا یارتباطات انسان نینخست»

اساس، قدمت   نیشد. بر ا ل یتبد  نینو  یارتباط جمع لیو وسا ونیزیتلو نما،یس  و،ی راه دور، تلگراف و تلفن، راد

 « کیالکترونمکتوب و  ، یشفاه ی رسانه ها عبارت است از رسانه ها

  ی بعض   ان یم  نیبه قدمت ابداع خود رسانه ها دارد؛ اما در ا  ی خیتار  ،یرسانه ا   یها  تیفعال   نه یشیبتوان گفت پ  د یشا

زمان خود، در جامعه موثرتر بوده اند. روزنامه،    ط یشرا  لی آنها و هم به دل  یذات  یها  یژگ یو  لیاز رسانه ها، هم به دل

 .در عصر حاضر از آن جمله اند   ی اجتماع  یمانند شبکه ها  ن ینو  ی معارتباط ج  لیدر گذشته و وسا  ون یزی تلو  و، یراد

 یبا ارائه اطالعات ساختگ   ،ی جنگ روان  جاد یا  ی برا  ینظام  ی جنگ ها  ن یبه طور مثال، صاحبان قدرت قبل و در ح»

  ن یو عراق از ا ران یدوم و جنگ ا یکرده اند. جنگ جهان و یاز راد ی فراوان ی سوء استفاده ها ، یواقع ر یاز منابع غ

 « جمله است

 35زاده، ص بی اصحاب حب ،یرسانه شناس 

 خجسته  نیدر جنگ، حس و یراد ی کارکردها مقاله 

 

 

14 . 



 !زور ندارد؟ یکه قدرت مند است، ول   ستیآن چ

آن را   د یبا ، یفرهنگ  ت یکسب موفق ی است و ما برا یاجتماع یشبکه ها ،یمجاز  یبخش فضا نیامروزه مهمتر

 .میبشناس  شتریب

تبادل   ، یفور  ی ها ام یساده مانند ارسال پ ی انجام امور یی به کاربران خود توانا ،یاجتماع ی شبکه ها یها تیسا

و افکار(، دوست    قیو....)اشتراک عال  دئویو  ر،یمانند وبالگ ها، تصاو  ، ید یتول  یمحتوا   ی و بارگذار   یشخص  یها  امیپ

 .دهند ی را م  ییتا تجارت و درآمد زا ،یابی

روند   ن یرشد قارچ گونه آنها آغاز شد و ا ،یالد یم 1٩٩٧در سال  یشبکه اجتماع تِیسا نینخست تیپس از موفق

  نیپ  ن،ینکدایل  تر،ییتو  سبوک،یفعال، عبارت اند از: ف  یاجتماع  یشبکه ها  نیاز مهم تر  یهمچنان ادامه دارد. بعض

 ...تامبلر و  نستاگرام، یگوگل پالس، ا  وب،یوت یترست، 

 جنگ نرم، داوود رنجبران 

 

 

15 . 

 فول آپشن  یشبکه اجتماع

 :آنها عبارتند از نیکه مهمتر دهند؛ی کاربرانشان قرار م  اریدر اخت ی اریبس د یامکانات و فوا ،یاجتماع یشبکه ها

افراد هستند و همزمان    نیاطالعات ب  عی ارتباطات آسان و انتقال سر  یبرا  ، ییفضا  جادیقادر به ا   ،یاجتماع  یشبکه ها

به همراه داشته باشند. هر چند که کاربرد   زیو... را ن  ک یتجارت الکترون ،ی حیتفر ،ی آموزش  ی کاربردها توانند ی م

 .شبکه هاست نی کارکرد ا  نیمهمتر ،یارتباط

 .ینترنت یا یها ط یزمان، مکان و تنوع گوناگون مح   تیدر افراد به خاطر نبودن محدود ت، یامکان بروز خالق

که در جامعه کمتر    ست،یز  ط یمانند طرفداران مح  ییگروه ها  ا یندارند و    ی ادیبضاعت ز  ی که از نظر مال  یی گروه ها

 .را دارند  یخود در اجتماعات مجاز ی ها دگاهید انیمورد توجه هستند، امکان ب

 فرد  یواحد  د یسع دها،یها و تهد  تیقابل  ؛یاجتماع یمقاله شبکه ها

 

 

16 . 

 !بیبه کام تخر ده،یبه اسم فا

  ی فقط بخش  ر،یکاربران خود دارد. موارد ز  ی هم برا  یو خطرات  ی آثار منف  ار،یبس  د یدر کنار فوا  ،یاجتماع  ی شبکه ها

 :شبکه ها هستند  نیا یاز آثار منف 



 .و سوء استفاده از اطالعات افراد وجود دارد  یامکان جعل، کالهبردار  ت؛یامکان پنهان کردن هو ل یبه دل

  ی جنس  یسوء استفاده ها   نهیزم  جاد یا  ی جوانان و گاه  نی موجب گسترش ارتباطات نامتعارف ب  ،ی نبودن نظارت کاف

 .شودی از افراد م

  ی نیگزیافراد و جا ی سبک زندگ ی جیتدر  رییباعث تغ ن،ی شبکه ها توسط معاند  نیو ارائه هدفمند محتوا در ا  د یتول

 .شودی م  ینیو ضد د ی غرب یآن با ارزش ها

  ر ی و غ  ی ستیترور  ی روبرو هستند، )شبکه ها  ت یبا محدود  یق یدر جامعه حق  تیفعال   یکه برا  یی گروه ها و شبکه ها

 .آورند ی م ی رو یاجتماع یبه شبکه ها یر یعضوگ ی( برا یاخالق

 فرد  یواحد  د یسع دها،یها و تهد  تیقابل  ؛یاجتماع یمقاله شبکه ها

 

 

1٧ . 

 موضع انفعال 

  ی گرفته، تا فرهنگ سطح یدنیتا پوش  ی از خوردن م؛ یرسانه قرار گرفته ا ی و معنو یسالهاست که ما در سلطه ماد 

  ن یو ا کنند ی و آن را عرضه م  کشند ی هم به اصطالح آب طال م  شانیآشغالها ی که آنها بر رو نجاستیغرب. درد ا

 .میکنی نم  تفادهکه از آن اس   میاز طال دار تینها  یب ی که ما منبع  ستیدر حال

 .میابزار داشته باش  نیاستفاده را از ا نیبهتر میتوانی م  م،یبشناس  یا به درسترسانه ر  یها ت یاگر ظرف

  ی رضرور یبه محصوالت و امور غ  ازیگوناگون، ن  یرا دارند تا به روش ها  ییتوانا  نیآنهاست. رسانه ها ا  نیاول  ازین  جادیا

 .را در ما به وجود آورند 

اما در حال   م؛یاطراف خود هست ط یدر حال آموختن از مح شهیهم ی: ما انسان ها به طور فطر یرسانه ا تیترب

  ی زرهایها، ت لم یها، ف الیسر  له یرسانه ها هستند. رسانه ها به وس  ت یتحت ترب ز،یاز هر چ ش یحاضر انسان ها ب

 .و... دائما در حال آموزش ما هستند   یغاتیتبل

از جمله   ، یفطر  یازهایرشد ن ی عنی حش،یها در جهت صح یی توانا نیاز ا م یتوانیکه ما م نجاستیاما نکته مهم ا

 .م یاستفاده کن تیو مهدو  نید  ریافراد در مس ت یترب نطور یو هم یبه جاودانگ  ل یو م ی به منج ازین

 

 

1٨ . 

 ت یهکر مغز، هکر شخص



شماره    نی. در امیاشاره کرد  ی رسانه ا  ت یو ترب  از ین  جادیا   یعن یرسانه،    ی ها  تیدر شماره گذشته، به دو مورد از ظرف

 .میپردازی م ی فکر  تیهدا یعنیها،  تیظرف نیاز ا گر ید ی کیبه 

  ، یی توانا نیکردنِ افکار انسان هاست. صاحبان رسانه، با استفاده از ا تیهدا ییرسانه، توانا یها تیظرف گریاز د

م جهت با منافع و اهدافشان است.  که مورد نظر آنها و ه برند ی م ییافکار مخاطبان خود را به همان سمت و سو

و    دهند ی افکار مخاطبان انجام م بیفر لهیرا به وس  یفکر تِ یهدا نیا یعنیاغواگر هستند؛  ،ی غرب ی البته رسانه ها

 .کنند ی استفاده م ی هم به خوب ی روان اتیو عمل  یرسانه ا  یها ک یکار از تکن  نیا یبرا

  ی عن ی ،یفطر  قیفکر و قلب انسانها به سمت حقا تیهدا ی برا ت، یقابل نیاز ا میتوانیما نم  ایآ نجاستیاما سوال ا

 م؟یاستفاده کن  تیو مهدو د یتوح

 

 

1٩ . 

 !تا ذهنتان سالم بماند  د، یریبگ  «یاطالعات میرژ»

  ی است. انسان همانطور که برا یاطالعات  می رژ م، یپردازیشماره به آن م  نیرسانه که در ا ی کاربرد ت یظرف نیآخر

رسانه   م یاز رژ ز یسالمت ذهن خود ن ی برا د یبا کند،ی استفاده م یی غذا می حفظ سالمت و تناسب اندام خود، از رژ

 .استفاده کند  یا

از اخبار و   ی اد یما را در معرض حجم ز ، یامروزه گسترش ارتباطات رسانه ا ست؟یچ م یرژ ن یما به ا ازین ل یاما دل 

که   شودی ندارد و باعث م  ی که بر خالف تصور عموم مردم، عمق و کاربرد چندان یاطالعات قرار داده است. اطالعات

 .م یداشته باش   عی از وقا ی درست  لیتحل مینتوان

  ا ی کیفرد در  شودی امر باعث م نیکند؛ ا افتیمخاطب اطالعات را با برنامه و هدفمند در ی عنی ، یاطالعات میرژ

 .کند  ل یتحل  یاتفاقات را به درست تواند ی م جه ی و توانمند شود، در نت  یچند موضوع قو 

 .افراد توجه کرد نیموضوعات مرتبط، ب  میو تقس یالت یبه انجام کار تشک د یهم، با  تیمانند مهدو  یدر امر مهم

 پورمسعود # رضایو رسانه، عل ت یمقاله مهدو

 

 

20 . 

 !ییمغز شو نیماش  ایرسانه 

  ن یاز مهمتر یکی کنند؛یبر آنها استفاده م  یرگذاریمتقاعد کردن افراد و تاث یبرا یمختلف  یرسانه ها از روش ها

  ی ما به صورت ناخودآگاه از افکار و خواسته ها ی عنی ، یمغز  ی است. شست و شو یمغز  ی روش ها، شست و شو

 .شودی ما م   ی ر در اعتقادات، باورها و رفتارهاییباعث تغ  ن یکه هم  م؛ ی کن  ی رویخاص( پ  ط ی)البته تحت شرا  گرانید



 «:نیاز نظر »پروفسور ادگار شا یمغز  یشست و شو  ی اصل دهیدو ا

  ی گریاطالعات د ی تا از منبع ورود م، یقطع کن ایرا محدود  گران یارتباطات فرد با د ی عنی: گرانیشدن از د زوله یا

 .نداشته باشد 

 .جذاب باشد  ش یکه با ما ادامه دادن برا م، یبه خودمان گره بزن یمنافع فرد را طور  یعن ی: ییطال یدست بندها

 .شد  میرسانه ها آشنا خواه  یاثر گذار ی با روش ها شتریبعد، ب  ی در شماره ها

 پورمسعود  رضایو رسانه، عل ت یمقاله مهدو

 

 

21 . 

 .شدن است ف یشستشو، کث ن یمواظب باش! سرانجام ا

 :کنند ی و اجرا م  تیمخاطب، حداقل پنج اصل مهم را رعا  یمغز  ی وشست و ش  ی رسانه ها برا

 .تا اصطالحاً ملکه ذهن مخاطب شود دهیا کی اصل اول: تکرار مداوم 

مورد نظر را به   دگاهیمتفاوت از د دگاهیو د دهیکه مخاطب ا ی به طور گران،یترس و وحشت از د  ی اصل دوم: القا

 .متهم کند   یکار  بیاشتباه، توطئه و فر

در ذهن   دهیکامل ا تیتثب ی و مکمل، برا یبعنوان چاشن جانات،یاز احساسات و ه یاصل سوم: استفاده افراط

 .مخاطب

همه   کهیمتفاوت، تا مخاطب تصور کند که قدرت انتخاب دارد؛ در صورت یبا شکل ،یاصل دهیاصل چهارم: ارائه ا

 .شودی ختم م ده یا کیبه  هاریمس

 .مختلف  یکردن فرد، با ترفند ها زوله یو ا  گرید  ی و اصل پنجم: قطع ارتباط مخاطب با منابع اطالعات

 .میشوی آشنا م ی مغز یمقابله با شستشو یدر شماره بعد با راهکارها

 

 

22 . 

 ! از غالف استفاده کن ر،یکردن شمش  منیا یبرا

 .م یاصول هم آشنا شو نیمقابله با ا یاز روشها یالزم است تا با بعض  ، یمغز  یبعد از شناخت اصول شستشو 

 .متنوع است  یاطالعات میرژ  ایگام، داشتن منابع   نیاول



است. محدود کردن ذهن، باعث   یمتفاوت با منبع اصل دگاهیبا د ،یارتباط یگام دوم، حضور موثر در شبکه ها

 .شودی م  جایو تعصب ب ی استبداد فکر

 .ست یعقل  لیبراساس شواهد و دال ،ی افتیدر  یمحتوا قیدق  ل یو تحل  سهیگام سوم، مقا

 .ستیمهم است، داشتن سواد رسانه ا اریو گام چهارم که بس

خوردن در مواجه با رسانه ها را به   ب یو امکان فر کند یم  تیما را تقو  ص ی رسانه ها، قدرت تشخ ی محتوا ل یتحل

 .رساند ی حداقل م

 

 

23 . 

 !میسواد هم دار  یمتخصص ب  ر، یتفاس  نیبا ا

 !سوادها بخوانند  ی فقط ب

از اصول    ی شماره با بعض  نی در ا  ست، یداشتن سواد رسانه ا  ، یمغز  ی مقابله با شستشو  یاز راهها  ی کیکه    یی آنجا  از

 : یکسب سواد رسانه ا  ی . پنج گام از هزار گام برامیشوی مهم سواد رسانه آشنا م

 .د یرسانه ها را بشناس  یروان  اتیعمل یها ک یگام اول: ترفندها و تکن

 .د یکن ییها و روابط آن را شناسا یمنبع اطالعات رسانه مورد نظر و وابستگ   تیگام دوم: هو

 .د یکن ی آن را بررس  یها ی ریگ گام سوم: سابقه رسانه و موضع 

 .د یرسانه و اطالعات اکتفا نکن یاخبار و محتوا  تر یگام چهارم: تنها به ت

  ی لیتا به تحل  د،یکن  یو بررس   ییمورد نظر را شناسا  یبا منبع اطالعات  بیرق   ایمخالف    ی گام پنجم: منابع و رسانه ها

 .د یطرفانه برس  یو ب   قیدق

 انه یاب یریدر حوزه رسانه و خبر؛ احمد قد  ، یروان اتیعمل ی ها کیتکن

 

 

24 . 

 نگاه کن  یحرفه ا 

با نکات مهم    ی (، الزمه تا کمی)با مطالعه مطالب قبل  د یآشنا شده ا   ی سواد رسانه ا  تی با رسانه و اهم  یحاال که کم

 .م یآشنا بش « یرسانه مهدو ی»الزامات مهندس 



با نگاه   م یتوانی نگاه جامع و کل نگر. ما م یعن ی کیستماتیاست؛ نگاه س  تیبه مهدو ک یستماتیمورد:نگاه س  ن یاول

دادن به اجزا غافل   تیاز اهم د ینگر نبا ی و کل کیستماتی. درنگاه س میابیرا در یموضوع، نکات مهم ک یجامع به 

 .میبده  تیآن اهم ی تک اجزا کبه ت  ،یشناخت کل مجموعه و موضوع ی برا د یبا ی عنی. میشو

که موضوعات آن مانند    می نیبب  ی را مانند صفحه پازل  تیمهدو  یعنیباشد؛    کیستماتیس   د یهم با  تیبه مهدونگاه ما  

در   ک یستماتیو مطرح شود. نداشتن نگاه س  رد یخود قرار بگ  یدر زمان مناسب، در جا د یپازل است و با ی تکه ها

 .شودی م بمخاط  یباعث تکرار محتوا و خستگ   ،یمهدو  یمحتوا   د یحوزه تول

 مسعود پور رضایو رسانه، عل ت یقاله مهدوم

 

 

25 . 

 !فرزند زمان خودت باش 

  ت یبه مهدو کیستماتیداشتن نگاه س  ی عن ی « یرسانه مهدو یمورد از »الزامات مهندس  نیدر شماره گذشته به اول 

 .و زمانه حاضر ط ی: شناخت شرایعن ی م؛یشوی آشنا م نهیگز نی . و امروز با دوممی اشاره کرد

که در    یزمان  ط یاز اوضاع و احوال و شرا  د یانسان با  یعنی  نیباش«. ا  شتنیفرمودند: »فرزند زمانه خو  نیرالمومنیام

فعاالن   ی عنیدر حوزه رسانه هم کاربرد دارد؛  تیسخن ارزشمند در مورد فعال نیآگاه باشد. ا کند،ی م ی آن زندگ

 د یبگذارند، با  ریشکل بر ذهن مخاطب تاث  نیبه بهتر  د،ی جد   یبزارهابتوانند با استفاده از ا  نکهیا  یبرا   ،یرسانه مهدو

 .زمان را بشناسند   ط یو شرا یازهاین

 پورمسعود  رضایو رسانه، عل ت یمقاله مهدو

 

 

26 . 

 پژوهشگر است  نده، یمعمار آ

 زمی وچریدهد. ف  یاهد آن را شکل مخو  ی را کشف و آن طور که م  نده یاست که آ  یپژوه، همان عالم و هنرمند   ندهیآ

(Futurism) و   ی عیطب ی نشانه ها ز،یاتفاقات شگفت انگ  حیبشر و توض ی عاد ی دوران آخر زندگ ی ؛ شامل بررس

 .شودی م یحکومت واحد جهان لیو تشک ی آخرالزمان، ظهور منج  ینید

مخاطب   ازیمدت و بلند مدت، با توجه به ن انیکوتاه مدت، م ی زیبرنامه ر یبه معن یدر رسانه مهدو  ییگرا ندهیآ

را هم   یبه منج  ازیاحساس ن ،یاثرگذار است که عالوه بر زنده کردن تفکر مهدو  یمحتوا د یتول ی و جامعه، برا

 .کند  ت یتقو

 پورمسعود  رضایو رسانه؛ عل ت یمقاله مهدو



 

 

2٧ . 

 21کبوتر نامه رسان در قرن  

انتقال مطلب بود، اما ابزارها و روش    یبرا   نه یتنها گز   ون،ی زیو تلو  و یاستفاده از روزنامه، راد  ش،یسال پ  40در حدود  

 .خوردی نم ی به درد عصر و زمانه فعل یمیقد  یها

انتقال و   ، یرگذاریروش تاث ن یبهتر ،یر یو تصو ی صوت د یجد  ی ها ک یامروزه با توجه به گسترش رسانه ها و تکن

جذاب، استفاده از عکسنوشت    ی ترهایدر ذهن و قلب مخاطب است؛ مثل انتخاب ت  ام،ی محتوا و پ  م یمستق  ر یغ  تیتثب

 .یینمایس   ی ها لمیمستند و ف شن،یمیان پ، یاثرگذار، ساخت کل یها

 پورمسعود رضایو رسانه؛ عل ت یمقاله مهدو

 

 

2٨ . 

 !جنگ است؛ مراقب باش  دانیم نجایا

و   ی بر فکر، زندگ ،یداریو شن ی دارید ی رسانه ها، بخصوص رسانه هاهمه پژوهشگران حوزه رسانه، معتقدند که 

 .اختالف نظر وجود دارد رگذارند،یخود چقدر تاث ی هر کدام به خود نکه یاما در ا گذارند؛ی رفتار مخاطبانشان اثر م

بر   ییوجاد ی اثر و، یراد لهیاول به وس  یتوانست در جنگ جهان تلر یمطرح شد که ه یزمان ،یی گلوله جادو ه ینظر

بر نوع نگاه و   یجمع یرسانه ها یست که به موضوع اثرگذار ییها هی نظر نیجزء اول ه ینظر نیمخاطبان بگذارد. ا

بر مخاطبان دارد و   کسانیو  یقو م،یمستق  یثر اصل استوار است که رسانه، ا نیرفتار مخاطب پرداخته و بر ا 

 .ردیپذ ی آن خلع سالح است و خواسته و ناخواسته آن را م امیمخاطب در مقابل پ

مانند   ییهامطبوعات و رسانه  تیخاطر که حاصل مشاهده محبوب نیبه ا یالد ی م 1٩50در سال  دگاه ید نیاما ا

 .توسط پژوهشگران کنار گذاشته شد  یبود، پس از مدت یعلم یو نه حاصل کاوش ها و یو راد  لمیف

 پورمسعود  رضایرسانه، عل یها ه ینظر

 

 

2٩ . 

 !رسانه؟  یزراع ن یزم ا یذهن مخاطب 



  گر ی]و د ون یزی معتقدند که تلو هی نظر ن یا انیاست. بان ی جمع ی رسانه ها یها ه یاز نظر گرید ی کیکاشت،  ه ینظر

آنها   نی. همچنکند ی خانواده ها نفوذ کرده و شروع به کاشت باورها و ارزش ها در ذهن افراد م نیها[ در برسانه

از اقشار متوسط و   شتریجامعه، ب نیها در اقشار پائ دگاهیدر کاشت نظرات و د ونیزیتلو ر یدارند که تاث د یتاک

روزمره مردم   ی در زندگ یرسانه ها، حضور پر رنگ تر  هی نسبت به بق ون یزیاست که تلو  ن یهم ا لشانیباالست. دل

 .دارد

ها،    دگاهید  ر ییو تغ  جاد یقادر به ا  ییبه تنها  ی گریهر رسانه د  ای  ون یزیثابت شده است که تلو  تیواقع  نیاما امروزه ا

 .است رگذار ی آن تاث د یتشد  ای لیدر تعد   یگر یو عوامل د  ستیمخاطبان ن ی احساسات و باورها

 پورمسعود رضاینه؛ علرسا یها ه ینظر

 

 

30 . 

 ی رسانه ا یدهکده جهان

  ی ارسانه  یها هی نظر نیاز اثرگذارتر ی کی توانیرسانه ها« که توسط مک لوهان مطرح شد را م یی »جبرگرا  هینظر

 .تازه در رسانه ارائه داد  ی کردیاست«، رو ام یجمله کوتاه »رسانه پ انیدانست. لوهان با ب

  ون، یزیو معتقد بود که تلو  گذارند ی م  ر یچند حس از حواس ما تاث  ا ی  کی از رسانه ها، بر کارکرد    ک یاو باور داشت هر  

مجزا دور شده و سرانجام   ی ملت ها _ در خواهد آورد و ما بر اثر آن، از دولت ی ا له یما را بصورت قب  یدوباره زندگ 

 .داشت م یخواه یدهکده جهان کی

 رسانه  یها ه ینظر

 

 

31 . 

 !سکوت را بشکن نیا

موضوع   ک یکه با  یسکوت است. مردم هنگام چیرسانه ها که توسط »نئومان« مطرح شد، مارپ هی نظر نیچهارم

بفهمند که نظرشان در   کنند ی م یو سع زنند ی م ییحدس ها گرانیدرباره واکنش د شوند،ی مواجه م  زیبحث برانگ 

 .آن  خالف م ایموافق نظر آنهاست  ، یمومافکار ع نکه یو ا تیاقل  ایاست  تیاکثر

.  کنند ی در حال دور شدن از نظر آنهاست، درباره آن سکوت م ایمخالف آنها  گران،یاگر احساس کنند که افکار د 

 :گذارند ی م  ر یسکوت« تاث چی روش بر »مارپ 3رسانه ها به 

 .کنند ی م جاد یافراد جامعه ا نیرا، در ب  ده یباور و عق کی



 .را در جامعه گسترش دهند  دهیآن باور و عق کنند ی م یسع

و تنها شدن    ی غالب جامعه است و مخالفت آنها با آن باعث منزو   ده یباور، عق  ن یکه ا  کنند ی طور به مردم القا م  نیا

 .شودی آنها م

 .رسانه هاست  لهیشده بوس  جاد یا یراه غلبه بر جو روان د،یسکوت جد  چیمارپ  جادیطرح سوال و ا

  پورمسعودرضایرسانه؛ عل یها ه ینظر

 

 

32 . 

 سم  د یکارخانه تول

خاطر    ن یانتقال فرهنگ و اعتقادات است؛ به هم  یبرا   لهی وس   نیکه زبان هنر، بهتر  افتند یدر  ی ها به خوب  ستیونیصه

در سلطه    وود ی. سالهاست که هالکنند ی ضربه ها را به اعتقادات ملت ها وارد م   نیآن، مهلک تر  لهیمدتهاست که بوس 

  د یشک و شبهه در عقا  جادیو با ا  وودی هال  لهیها بوس   ستیونیها و در خدمت اهداف آنهاست. صه  ست یونیکامل صه

و نوع نگاه آنها    نک یفرد با ع  تیکه در نها  کنند ی فرد م   د ی عقا  نیگزیخود را جا  اتیو نظر  د یملت ها، چنان عقا  ریسا

 .کند ی به جهان نگاه و در مورد مسائل فکر م

شده    لیسم تبد   د یبه کارخانه تول  وود، ی هال  یساز  ا یمعتقد است: »کارخانه رو  وود یهال  ی ها  لم ی مدوِد منتقد ف  کلیما

 « دهد یم   جیو فساد را ترو یو انحرافات جنس کند ی خانواده حمله م  تیو حقان ن یاست، که به د

 .میشوی آشنا م وودیبا اهداف هال شتریب ی بعد  ی شماره هادر 

 ی رلوحیهاشم م  د یها، س  شه یو شکل دهنده افکار و اند   زیقالب ر وود؛ یهال

 

 

33 . 

 ( 1 ی زیو اسالم ست وود ی)هال طان یدفتر کار ش 

قابل انکار و   ریغ ی بحث  وود، یو هال ی غرب  یو تفکرات آنها در رسانه ها  سم یونیکه نفوذ صه م یگفت ش یدر شماره پ

نه خدا؛   خواهد،ی م طانیکه ش  د یدرآ ی است که جامعه به صورت نیها ا ستیونیاز اهداف صه یکیگسترده است. 

 .است طانی اهداف ش  ققتح  یو در راستا طان یفرهنگ ش  وود، ی خاطر فرهنگ هال نیو به هم

و بخصوص    انیاد  ریمختلف سا  یکردند تا به روش ها  یسع  افتند،یدست    وودیها از همان ابتدا که به هال  ستیونیصه

مطلوب با    یآخرالزمان  ریو ارائه تصو  یزیست  یمهد   ریاخ  یو در سالها  رانیخاطر اسالم، ا  نیاسالم را بکوبند. به هم

 .در دستور کار آنها قرار گرفت   یستیونینگاه صه



  ی اعراب و کشورها  ی بر رو  شترید، تمرکز آنها بحاکم بو  ران یکه هنوز طاغوت در ا  یزمان  یعن ی  ستم،یقرن ب   لیدر اوا

  ی ز یست  یو مهد   رانیکرد و بر ا  رییتغ   جیروند به تدر  نی انقالب، ا  یروز یو ائمه اطهار بود؛ اما با پ  امبریزادگاه پ  یعرب

 .پرداخت م یبه آن خواه نده یآ یمتمرکز شد؛ که در شماره ها 

 ی لوح ر یهاشم م د یها، س  شهیو شکل دهنده افکار و اند   زیقالب ر وود یهال

 

 

34 . 

 ( 2  یز یو اسالم ست وود ی بساز! )هال والی از دشمنت، ه

نادرست و غلط در غرب است که توسط رسانه ها به مردم ارائه شده و   ی از برداشت ها یمجموعه ا  ،یاسالم هراس 

 .اسالم و مسلمانان است ه ی و ظالمانه عل  یرمنطق یغ  ی ها ضیباعث قضاوت و تبع

سپتامبر را باعث شدت گرفتن    11واقعه    توانی قرار داشته، اما م  وودیهمواره در دستور کار هال  یز یاگرچه اسالم ست

اسالم و موعود    یها  وهیاز ش   ی تنها بخش  ری دانست. موارد ز  یاز اسالم هراس   ید یموج جد   ی ریو شکل گ  استیس   نیا

 :است وود یهال یزیست

 ی بعنوان منج یهودی  ای یی کایآمر ک ینشان دادن 

 ع ی نشان دادن تش ی و ضد منج حیضد مس

 مسلمانان  یتمدن غرب و شکست حتم یی غلبه نها یالقا

 مسلمانان  انیخشونت و ... در م  ، یانحرافات جنس ،ییگرا  یو رواج ماد   یتهاجم فرهنگ 

 ...و  شرفت یو پ  یاسالم با تکنولوژ  تیضد  یو القا  میترس 

 پورمسعود  رضایو رسانه، عل ت ی؛ مهدو٩3مجله موعود، مرداد   ، یز یست یو مهد  وود یهال

 

 

35 . 

 دوازدهم  ستگاهیا وود، یهال

است؛ که سالهاست با دقت و   وودیبخصوص هال ،یغرب ی در دستور کار رسانه ها ژهی پروژه و کی ،یزیست یمهد 

را انکار،   تیمختلف امام زمان و مهدو یها  وهیتا به ش  کنند ی م ی سع زان یست ی. مهد شودی م ی ریگ یپ تیجد 

 .آن کنند  نیگزیرا جا ن یدروغ  یمنج کی تیکرده و در نها ف یتحر  ب،یتخر



  ب یتخر ی برا وود یهال یو خشن از امام زمان از جمله تالش ها زی خونر ی چهره ا میزشت جلوه دادن ظهور و ترس 

صورت   نیگرفت؛ به ا یشتریشدت ب وود،یهال ینمایدر س   یالدیم  2000از سال  یز یست تیاست. مهدو تیمهدو

مشترک است.    انیهمه اد  ان یدر م  بایکه تقر  ،یآخرالزمان  یو نه بحث منج   رد یگی باور انتظار هدف قرار م  شتر،یکه ب

 ست؟ یما چ  فهیحال وظ

 ت ینسبت به مهدو یی و جهل زدا  ییمعرفت افزا

 یو حکومت امام زمان بخصوص در قالب هنر  ت یمختلف شخص  یشفاف ساختن جنبه ها

 یهاما در مقابل تالش   فی آنها از جمله وظا  یها  تیمقابله با فعال  یشدن برا  ایآن و مه  یها  وهیشناخت دشمن و ش 

 .دشمنان است

 2جلد  نشیآفر نی؛ نگ ٩3مجله موعود، مرداد   ، یز یست یو مهد  وود یهال

 

 

36 . 

 ...آخرالزمان  نک یا و

  ن ی. در امیآشنا شد  تیبرخورد آن با موضوع مهدو وهیاهداف و ش  وود،یبا هال یگذشته تا حدود ی در شماره ها

  گاهیغرب، جا ینمایدر س   ی. انتظار منجمیشویآشنا م یی گرا یبا منج وودیبا نحوه برخورد هال شتریب یشماره کم

  ی ن یانسان ها ارائه و اسالم د ی وحشتناک برا ی ا ندهیآ وود، یهال ی آخرالزمان یها لم یدارد؛ در عموم ف یاژه یو

نجات بخش    نید  ،یستیونی صه  تیحیتا به مخاطب گفته شود، مس  شودی م   یمعرف   زی ناکارآمد، خشن و وحشت انگ 

 .است

خودش را به مخاطب ارائه   د ییو تا فی مورد تعر یامام زمان، منج  یعنیاسالم  ی منج بیو تخر ف یبا تحر وود، یهال

 :کرد  یدسته بند   نطوریرا ا ی آخرالزمان ی ها لم یدر ف  یانواع منج  توان ی م وود، یهال ی ها لمی. براساس فدهد ی م

 ی معمول یها  یژگیبا و یمنج

 ذن(  م یتحت تعال ایدانشمند، جادوگر   ی )منج ژهیو  یها یی توانا ی دارا  یمنج

 ی ابر منج

 ی انسان ر یغ یمنج

  ییکایآمر  یمنج

 فاسد   یمنج

 ی اتفاق یمنج



پاتر، دکتر استرنج،   ی عبارتند از: مجموعه هر  وود یهال زانه یست ی و مهد  ی مطرح آخرالزمان ی ها لم یاز ف یبرخ

 ...من آخرالزمان و کسیزد، ا ی، جنگ جهان2012آرماگدون،    ا،ینارن کس،یماتر

 .م یپردازیم "X_Men Apocalypse" لمی به نقد ف نده یآ یهاشماره  در

 

 

3٧ . 

 دهد؟  یرا چگونه نشان م  عه یش  یغرب منج  یرسانه ها

  ف یدر جهت تحر یو آخرالزمان انه یگرا ی منج ی لمی، ف2016، محصول سال "X_Men APocalypse" لمیف

  ی با قدرت ها  یباستان  یدر مورد بازگشت موجود  لمیاست. داستان ف  انیعیش   یمنج  ب یو تخر  ییگرا  یمنج   دهیعق

  ه یرا نابود و حکومت خود را پا ا یتا دن کند ی به جهان رجعت م  یمخف  یاست، که پس از سالها خواب در مکان ژه یو

 .کند   یزیر

  له ی( و نجات جهان بوس انی )جن افتگان یموجود با جهش  ن یو نبرد ا یی ارویداستان رو لم یکامل تر، ف ی فی در تعر

موجود    نیبودن نام ا  یاز عرب  پردازد؛ ی م  تیمهدو  فیو تحر  ب یبا استفاده فراوان از نمادها به تخر  لم یف  نیآنهاست. ا

  ی به عبا و شال سبز رنگ بر رو  هی شب  یدر لباس   ی عرب  یکشور   زرجعت او ا  یو حت  یمنتظران او با زبان عرب  ی و دعا

  ی خطرناک بودن منج  ی در القا ی سع ی و عالئم ظهور، همگ   ثیسوال بردن احاد ر یاو گرفته، تا اشاره و ز ی شانه ها

 .ن دارند کردن امام زما ی معرف یو صلح جهان ت یاسالم و ضد امن

  ی اشارات ضد مهدو نیرا از بارزتر «یآسمان حهی»ص یف یتحر  یسکانس بازساز توانی عالوه بر نکات ذکر شده، م

 ...و تنفر از امام زمان دانست. ادامه دارد  ی دشمن یمردم جهان برا  یدر جهت آمادگ  لم،یف

 

 

3٨ . 

 دهند؟   یرا چگونه نشان م  عه یش  یغرب منج  یرسانه ها

  افتگان« ی»جهش    ی عنی   لم،یف  ن یدروغ  ان یدر مورد منج  ی حاتیتوض  انیمن آخرالزمان، به ب _کس یا  لم یدر ادامه نقد ف

طور واضح،   ن یاست که ا ییها لم یجزء معدود ف لم یف نی گفت ا توان ی . ممیپردازی هستند، م  ان یجن قت یکه در حق

 .کند ی م  یانسان و جهان معرف  یرا به عنوان منج انیجن

موجودات و تسلط آنها بر ذهن و جهان انسانها از جمله اشارات    ن یارتباط آسان تر ا  یروز، برا  ی تکنولوژاستفاده از  

و انسانها در نقاط   اءیکردن اش  دایشدن، پ بیچهره، غ رییبودنِ قابل کنترل، قدرت تغ ی است. آب لمیپر تکرار ف



و ارتباط با فلز و   سیراد، تسلط بر مغناطاجسام و اف ییاجابج ، ینشدن توسط انسانها، ذهن خوان ده یمختلف، د

 .اشاره شده است یقرآن هم به برخ  اتیاست که در آ افتگانیجهش  یهای ژگیباال از جمله و اریسرعت بس

  ی انسانها زندگ انیخارق العاده، اما صلح طلب اند که در م یهابا قدرت  یموجودات افتگان«ی»جهش  لمیف نیدر ا

برسند  یآگاه نیهستند و تالش و آرزو دارند تا انسانها به ا یمهری اما همچنان مورد ب  کنند،ی و به آنها کمک م

اتحاد و   ن یهم، ا لم یف نیا انیهاست؛ چنانکه در پاانسان نفع و انسانها( الزم و به  انی)جن  ز یمسالمت آم ی که زندگ

 .شودی ها ماست که باعث نجات جهان و انسان  افتگانیکمک جهش 

استاد   یبه سخنران د یتوانیم  شتریب یآگاه یاشارات است؛ برا نیاز ا شتریب اریبس لم یف نینکات قابل تامل ا

 .د یمراجعه کن لم یف  نیدر مورد نقد ا( 53عهد  تیپور )روا_یرائف #

 

 

3٩ . 

 از رسانه غرب   گرید  یکرد یرو یهراس  عهیش 

  عهیش   تیبحث مهدو  شتری ب  ب یشروع تخر  یبه نوع   توانی را م  ی الدی م  2013محصول سال    Word War Z لمیف

که    ی است؛ مفهوم امت یاز ق ش یو پ ا یدن ی ها( در زندگ ی شدن مردگان )زامب خته یبرانگ  لم، یف ی دانست. موضوع کل

 .شودی م  اد ی« از آن رجعتبا نام » یدر منابع اسالم 

و او را گاز   کند ی حمله م  ی به کس یزامب  ک ی ی مثال وقت یشده است؛ برا  یاژه یتوجه و 12به عدد  لم یف ن یدر ا

که عدد امام زمان است، به   12عدد  لی. )تبد شودی م لی تبد  یزامب کی به  ه یثان 12آن فرد هم، بعد از  رد،یگی م

 عدد ترس و خطر( 

با مسلمانان ارتباط   ع یاوق ن یاما ا شود،ی مشخص نم ق یبطور دق ی آشوب آخرالزمان نیمنشاء ا لم،یاگرچه در ف

 .دارد م یمستق

  ی و تنها راه نجات از حمله زامب ماندهیبعنوان تنها مکان امن باق لیاسرائ یمعرف  لم،یف گریاز جمله نکات مهم د

 .است ل یشده به دور اسرائ ده یحائلِ کش ی وارهایکه راز آن، وجود د یتیهاست. امن

و دوستانش، مردم را به    یست که منج   یخاص  یماریها، داشتن ب  یتنها راه در امان ماندن از زامب   لم،ی ف  یدر انتها

)مسلمان( شدن   یتا از خطر زامب  رفت یآن را پذ  د یاست که با یجهان د یجد  ن ید ،یمار ی. و آن بکنند ی آن مبتال م 

 .در امان بود 

 پور  یرائف، استاد «Word War Z لمی»نقد ف یسخنران

 

 



40 . 

 ...جنگ ادامه دارد  نیا

به آموختن    ازیکه امروزه همه ما ن  یو رسانه است؛ علم  تیمهدو  یها  امیشماره از مجموعه پ  نیرو، آخر  شیشماره پ

دشمنان در برابر ما، جنگ در حوزه قدرت سخت و با   یروزها  ن یجنگ ا م، یچون همانطور که گفت م؛ یآن دار

 .است ی روان اتیعمل یها وه یش  احوزه قدرت نرم و ب در  یابلکه جنگ رسانه  ست؛ین ی نظام زاتیتجه

  ن یتریو قو  نیرسانه بهتر   ر،یمس  نیتصرف قلب ها و ذهن هاست و در ا  یروزها تمرکز دشمن به رو   ن یکه ا  م یآموخت

ما    یاحساسات و باورها  ،یاقناع ساز  یها  کیالقاء مفهوم و تکن  یهاابزار اوست. دشمن با استفاده از رسانه و روش 

  ر ییهنجارها، باعث تغ رییو تغ شودی او م ی هنجارها رییتغ فرد، باعث  یارزش ها رییرا نشانه گرفته است. چون تغ 

  گانه یخودش ب یبا فرهنگ و باورها جیکه فرد به تدر ییتا جا ابد یی ادامه م یروند به آرام  نیفرد؛ ا یسبک زندگ

و به خطر   یمدن نینو یها یباعث نافرمان تواند ی م یحت ،ی رسانه ا یو فشارها و موج ها یگانگ یب نیو ا شودی م

 .کشور شود   یمل  تیامن  فتادنا

  ی که اگر به خوب م،ی دار اریو اعتبار باال را در اخت ی عال یبا محتوا  ت، یمهدو ی است که ما فرهنگ غن ی در حال نیا

  .کند ی خود م  فتهیرا ش  نایجو قت یبه مخاطب ارائه شود، همه حق طلبان و حق

 .به عنوان منتظران امام زمان است ارانیهمان رسالتِ بزرگ ما مهد  نیا و


