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 مهدویت و رسانه

 

 مقدمه

عالوه  آخرالزمان بوده است به ر،یاخ یهادر سال وودیرفروش هالپُ یهالمیموضوع عموم ف باًیتقر

 ساخته شده توسط دشمنان   یهایمهم در باز یبه شاخص تیزمان و مهدوهاست که امامسال

است که منافع آنها در پرداختن  نیا ،آن لیدل ؛شده است لیفکرانش( تبدمو ه هودی) تیمهدو

صدها نفر از  ییآنها مهم است که موضوع بازجو یموضوع آنچنان برا نیا. موضوع است نیابه 

زمان بوده است. از مورد امام در یسؤاالت ،ییکایعراق توسط سربازان آمر یهرشدیمردم  دستگ

سؤاالت و  نیا است؟ یچه شکل به نظر شما در صورت ظهور ایکجاست  یمهد نکهیجمله ا

براساس  ینیدروغ ی تا مهد دهدیامکان را به آنان م نیا یتیعالوه بر مباحث امن هایبررس

چوپان دروغگو استفاده  یراه از استراتژ نیدر ا آنها. کنند یمسلمانان معرف یتصورات ذهن

کند،  امام ظهور یتا وقت شودیباعث م تیمهدو نیدروغ انیو تعدد مدع یاستراتژ نی. اکنندیم

 است. گرید نیدروغ یمهد کیاو هم  ندیمردم بگو
 

 یغرب یهادر رسانه یمنج یمعرف ریسِ

 

 

 

 
 

 ییگرایرشد منج
 ی  حال منج نیاما در ع ؛کندیم تیتثب یرا قبول و در اذهان جهان ییگرایمنج وودیهال در واقع

 سپتامبر، 11 یهو واقع یالدیم ۲۰۰۰از سال  پس. کندیم یدلخواه خود را به مردم معرف

 و یعیو حوادث طب ایمعنادار وقوع بال شیکرد. افزا دایپ تریجد یدر جهان اثر ییگرایمنج

های غربیمعرفی منجی در رسانه سِیر  

 منجی شِبه انسان )فیلم ایمورتالز( منجی حیوان )شخصیت شیر فیلم نارنیا(

ها و دجال از مسلمانانمنجی از اروپایی منجی انسان )اما از نژاد اروپایی و غربی(  
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 یهاکه از نشانه ریاخ یهاسوز در سالخانمان یهامرگبار و بروز جنگ یهایماریب وعیش

 است. ییگرایمنج متس مردم جهان به شیگرا یبرا یلیآخرالزمان است دل
 

 یشرط آمدن منج
 یایبرسند و جو یاز عدم حضور منج یاست که مردم به درک درست نیا یشرط آمدن منج نیاول

به آن  ثیاز ظهور که در احاد شیاز ظلم و جور پ نیشدن زم رپُ کنندیتصور م یبرخ .او شوند

 شیسال پ ۲۰۰ظهور است که از  یهاامر از نشانه نیکه ایدر حال ؛اشاره شده، شرط ظهور است

امروز  سفانهأمت .میظهور، خود ما مردم هست یهاشرط نیاز مهمتر یکی پس ؛محقق شده است

 ظهورند. یهو فعال  صحن گریباز یکم اریبس یههستند و عد یتماشاچ زمانموافقان امام شتریب
 

 آخرالزماناتفاقات 
و  تیبر کم تیفیک راه نیاست و در ا انیعیحجت بر ش شدن و اتمام غربال یهدور آخرالزمان

 نیحق و باطل است. در ا یهجبه ی  ریارگیعصر اجتهاد و عصر  آخرالزمان. دارد تیاولو ،تعداد

پس  گرددیثابت م ایآنها به مردم دن یو ناکارآمد یامتحان شده و پوچ هایدئولوژیتمام ا عصر

شدت  به ریاخ یهاموضوع در سال نیلم به ابا ع  وودیهال. روندیاز آن، مردم خود به سمت امام م

گالوپ اعالم کرده است که در  یهسسؤم. پردازدیم یهراسو امام یهراسفعال است و به اسالم

دشمنان  یهراساسالم لیاز دال گرید یکیاول جهان خواهد بود؛  نیاسالم د نده،یسال آ ۲۰

و  یسازدر حال اسطوره وودیهال ل،یدل نیاست به هم یمنتظر منج ایدن .موضوع است نیهم

آنها به  یاما در معرف میقهرمانان را دار نیاست که ما بهتر یدر حال نیاست. ا یسازقهرمان

 و امامان به امبریمانند پ یداشتنو دوست یواقع یها و قهرمانان. اسطورهمیکنیم یجهان کوتاه

 .و حضرت عباس نیحسامام ژهیو
 

 تیدشمنان به مهدو نگاه
 رانیا یانقالب اسالم ریرا تحت تأث انهیجهان و خاورم یکشورها ،یاسالم یداریب دشمنان 

در  انیعیکه ما شیدر حال ؛کنندیم یرا خطرناک و آشوبگر معرف رانیا یهعیدانسته و مردم ش

نظر خود را  زمان موردند تا امامادر تالش یمهدو ع یمقابله با تش یآنها برا میخواب غفلت هست

امامت  ریمس هودی. کنند تیخاص خود را در ذهن مردم جهان تثب یالقا و ساختار ذهن دمبه مر

اسالم  امبریخاطر به دنبال پ نیبود به هم دهیامامت را در تورات د یهاداده و نشانه صیرا تشخ

 تیدشمنان مهدو زیبه شهادت رساندند. امروز ن یگریپس از د یکیبودند و ]پس از آن[ امامان را 
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امامت  یهااز جمله نشانه شیدایپ 1۷باب  ۲۰ یهیآ. هستند شانیا یزمان و نابوددنبال امامبه 

 او را بارور گردانم و از او نکیتو را اجابت فرمودم ا لیاما در خصوص اسماع و»: در تورات است

 یعبر یهدر ترجم گرچه« امام به وجود آورم 1۲م َئدم ئَد،  یهبه وجود آورم و به واسط رینسل کث

، پادشاه ترجمه شده «امام» یعبر یمهحذف شده و کل« م ئَدم ئَد» یهتورات، واژ یسیبه انگل

مسلمانان است. در  یهقبول هم ( موردی)گرچه با اختالفات تیکه مهدو دانندیدشمنان م. است

 امام 1۲دن آم یهدر آنها وعد امبرینقل شده است که پ امبریاز پ یفراوان ثیاحاد سنتمنابع اهل

زمان از نسل امام نکهیدر ا یرا به امت خود داده است و همگ ریو ام فهیخل 1۲ و بینق 1۲ و

مقابله  یبرا یتالش چیدشمنان از ه. نظر دارند اتفاق عهیاست با ش نیرالمؤمنیحضرت زهرا و ام

زمان، خشن از امام یاچهره میو ترس یاز جمله با معرف کنندینم یکوتاه تیمهدو بیو تخر

 ثیاز احاد یاریبس یحت ؛مهربان امام در اذهان مردم دارند یهدر مخدوش کردن چهر یسع

وارد اسالم  انیحیمس توسط انددهیکش ریاز امام به تصو زیرخون یاکه چهره عهیکتب ش ی جعل

 .شده است
 

 گیریهجینت
 و یدر مورد منج یافکار عموم یدهبه شدت در حال شکل ستیونیصه یهاو رسانه هاشبکه

 نیو منتظران ظهورند و در ا انیعیزمان و ظهور و خطرناک جلوه دادن شامام یهچهر بیتخر

زمان امام تیبه مظلوم انیعیاست که ما ش یدر حال نیا ؛کنندینم غیدر یتالش چیاز ه نهیزم

 .میکنینم یتیتالش و فعال زمان به جهانظهور و امام قتیحق یمعرف یبراو  میندار یتوجه

ما را  دیانتظار با م؛یاز انتظار منفعالنه دست بردار دیما وارد شود. با یبه بطن زندگ دیبا تیمهدو

قدم  نیپس در اول میآماده و آدم  ظهور شو دیاست که ما با نینکته ا نیبه حرکت وادارد. مهمتر

و آنها را  میریرا بگ گرانیو در گام دوم، دست د میآراسته کن یخودمان را به فضائل اخالق دیبا

 .میزمان آشنا کنبا امام
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