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مقابله با آنينترنت و راههایدر ايغات ضد مهدویتبل

1زهیر دهقانی آرانی

مقدمه

اینترنت و فضاي مجازي از بدو فراگیـر شـدن، گسـتره وسـیعی از اطالعـات را در معـرض       
و با کمترین هزینـه -صحیح و ناصحیح–ساخت و پس از آن، انواع اطالعات نمایانهمگان 

پـس از آن بـود کـه اندیشـه هـا و مکاتـب       . رض عموم قرار گرفتدر معتوسط هر شخصی 
گوناگون از این بستر جهت ارائه مطالب موردنظر خویش بهره بردند و چندي نگذشـت کـه   

از آنجـا کـه مـذهب    . فضاي مجازي بستري براي تقابل و جنگ همه جانبه اندیشه ها گشت
همه مکاتـب و انگـاره هـاي    حقه تشیع به طور عام و عقیده مهدویت به طور خاص مخالف 

انحرافی جهان است، هجمه اي همه جانبه علیه اسالم و تشیع و بـه طـور خـاص اندیشـه و     
.دکترین مهدویت در عرصه اینترنت به راه افتاد

در عرصـه  يمقابلـه دشـمن بـا فرهنـگ مهـدو     يوه هایشین مقاله در صدد است به برخیا
ن حرکـات دشـمن   یـ وه مقابله با ایدر مورد شیاداتشنهیز پیان نیدر پا. نترنت و وب بپردازدیا

.شودیداده م

:دشمنيصف بند

نگارنـد بـه دو   یت موضـع گرفتـه و مطلـب مـ    یح مهـدو یکه در برابر فرهنگ صحییتهایسا
ر یـ منظـور از مقابلـه غ  . پردازنـد ین تفکر مـ یم در برابر ایر مستقیم و غیصورت مقابله مستق

عه یاسـالم و مـذهب شـ   يه هـا یـ اصـول و پا یق نفیز طرايم، تقابل با فرهنگ مهدویمستق
ـ از ا. ن تفکـر هسـتند  یـ ت کننـده ا یقت پشتوانه و تثبیاست که در حقیدوازده امام ن نمونـه  ی

یفرق ضاله و حتـ يتهایع، سایضد مذهب تشيتهایضد خدا، سايتهایتوان به سایتها میسا
شود یاطالق میم هم به تقابلیستقمقابله م. ه نمودرو سرگرم کننده اشایضد اخالقيتهایسا

وتردانش آموخته دوره تخصصی مهدویت و داراي لیسانس کامپی-1
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و هـم در  مـذکور  يتهایاست کـه هـم در سـا   يما معارضه با تفکر مهدویکه هدف آن مستق
ـ نمونه بـه سـه دسـته از ا   يبرا. شودیده میدیضمنا یح یبه صورت صرخاص يتهایسا ن ی
:شودیاشاره مینترتنیايگاههایپا

شود، یکه از آن میعیوسیاسیو سیلمایبانیل پشتیت به دلیوهاب: تیوهابيتهایسا-1
یعه وارد مـ یل شین هجوم خود را نه به کافران و مشرکان بلکه به فرهنگ اصیشتریب

ه، لوح فشرده و یع در قالب کتاب، نشریراژ وسیت در تیشبهات مرتبط با مهدو. آورد
ت هـم  یـ وهابيتهایسـا . گـردد یع میع توزیراژ وسین و  در تیعه نشیدر مناطق ش... 

.پردازنـد یگونـاگون بـه مقابلـه مـ    يکار ننشسته و به اشکال مختلف و در زبانهـا یب
ـ از اياریجالب آن است که بس دارنـد و از  يار قـو یبسـ یتها بخـش فارسـ  ین سـا ی

ـ   يبحثهایبرخوردارند و در برخيقویعموم2يفرومها یچندجانبه و  بـه ظـاهر ب
یت عرضـه مـ  یه صاحبان ساینظريبه هنگام جمع بندیرد ولیگیطرفانه صورت م

ـ به نمونه ز3.رندیگیه قرار میا در حاشیا سانسور شده و یشود و نظرات مخالف  ر ی
:دیدقت کنتها ین سایاز ایکیدر 

بر این اتفاق است يسوم و چهارم و پنجم هجرياولیه شیعه در قرنهايکتابها"
بـر والدت  یبرهاناست، و هیچ دلیل و یو خیاالتیامام زمان افتراضکه مفکوره

مـا بـا   ”: گوینـد کـه  یو دیگران مـ “ یالعمان”و “ یالمرتض”همه آقایان .او نیست
و یو هیچ دلیل و برهان تاریخ. کنیمیوجود این انسان را فرض میعقليدلیلها

کـه بـر پایـه عصـمت و     یامامت الهفرضیه.”بر وجود او نداریمیدرستیعلم
سـاخته و  ينیسـت، ایـن تئـور   اهل بیـت ییاسغیبت او بنا نهاده شده، نظریه س

4".نسبت داده شده استپرداخته متکلمین بوده و به اهل بیت بزور و بهتان

س، یسـاله دارد، بـا کمـک انگلـ    150حـدودا  يت که سـابقه ا یبهائ: تیبهائيتهایسا-2
. دیـ نمايادیشرفت زیپیغاتیو تبليست توانسته است از نظر مادیونیل و صهیاسرائ

ش از یدارد، جهت جذب هم کياریمشکل بسیو اخالقیدتیقه که از نظر عقن فریا

2 - Forum
هستند"http://www.aqeedeh.net"و نیز "http://forum.mosalman.net"نمونه این پایگاهها دو سایت -3

4 - http://www.aqeedeh.net/index.php?id=100&nid=100
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یزان فرهنگـ یـ ردکه توجه به آنها بر برنامـه ر یگیبهره ميدیجذاب و جديروشها
ن فرقـه از  یاییت و ظهور ابتدایبا توجه به رستنگاه بهائ. استيالزم و ضروريامر
بـه  يژه ایـ سـت توجـه و  یبای، مـ يغلط از فرهنگ مهدويبهره بردارق فهم و یطر

ن یاز تهاجمات ايخوب است به نمونه ا. ن فرهنگ داشتین گروه به ایايریهدفگ
سنده بـه برنامـه   یاشاره نو(؛ میشان اشاره کنیايتهایدر سايفرقه در برابر تفکر مهدو

)ظهور بوده استيبه سو

مهمـان  ان اختصـاص داشـت ،   یمـورد مـدع  از برنامه که به بحث دریدر قسمت"
}بابمحمدید علیس{حضرتو جنون به آنیوانگیبا زدن تهمت د... برنامه 

زمـره  شان با قرار دادن حضـرت بـاب در  یا. پرداختند یواهي، به تکرار ادعاها
یشـان مـدع  ین نکته مهم را فرامـوش کردنـد کـه ا   یت این مهدویان دروغیمدع

... ن بودندیراستيامبریو پموعود اسالم بودند يت نبودند بلکه خود مهدیمهدو
مهمان محترم صـحبت از مکـان ظهـور    نیگر در سخنان همیار جالب دیکته بسن

یشـان مقصـود علـ   یر خـود ا یـ تعبات مشرق ذکر شده و بنابـه یکه در روايمهد
مهمـان  ن یاد کنم که باز همـ ییثید از حدین بایهمچن. باشد یران میالخصوص ا

کنند کـه  یام میدر آخرالزمان قیکه گروهضمونن میذکر کردند از امام صادق بد
خ ، یتـار . د هسـتند ینها شـه یايو کشته هاکنندیام میشود باز قیحقشان داده نم

شان را ندادند و چـه خونهـا   یکه حق ایبدرستاورد ویاد میان را خوب بیام بابیق
5".دد شدنیواالنصاف که آنها شهختند و الحق ویشان نریکه از ا

ـ ا. نـد ینمایت را عرضه میده مهدویه تفکرات غلط در مورد عقکییتهایسا-3 ن گونـه  ی
يح خـود از فرهنـگ مهـدو   یا ناخودآگاه به رواج برداشت ناصحیتها که آگاهانه یسا
رند، به یگیموعود عج بهره ميان به مهدیعینه از تعلقات شین زمیپردازند و در ایم

تفکـرات  يتها کـه حـاو  ین سایاازيدر دسته ا. شوندیم میتقسیمختلفيدسته ها
از یاسیا برداشت سیه و مشابه آن است هرگونه برخورد با حکومتها و یانجمن حجت

ـ ا. دانندیعج ممنوع مياسالم را تا ظهور حضرت مهد ن طـرز تفکـر کـه از قضـا     ی

5 http://www.newsaqar.info/article-print-29.html &
http://www.newsaqar.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&printertopic=1&t=497&start=
0&postdays=0&postorder=asc&vote=viewresult&popup=1
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یده مـ یدهمینترنتیاينوشته هایرد، در برخیگیار مورد توجه استعمار قرار میبس
ع یغ وسـ یـ غلط ارتباط بـا حضـرت و تبل  يوه هایشگر دربردارنده یديدسته ا. شود

ن یـ ر مخـرب ا یگـر اسـت کـه تـأث    یمالقاتها، مشاهدات، کرامات، خوابهـا و مـوارد د  
یادمـان نمـ  ی. ستیقابل اغماض نیدتیح عقیبرداشتها در صورت نبود پشتوانه صح

ا مورد بهـره  حضور حضرت در آنجيبه واسطه ادعایمکانید که هر از چندگاهرو
شـود و پـس از   یت هم ساخته میآن سايبرایرد و حتیگیقرار ميعده ايبردار
اسـت  ییتهایدسته سوم شامل سا.گرددیآشکار مآنب و دروغ عامالن یفریبررس

ط یبـا شـرا  یط کنونیق شرای، به تطبیو علمیثیحدیتخصصيکه بدون ارائه بحثها
ن گفتارهـا در  یـ مضـرات ا . نـد ینمایمـ (!) هورظيبرایهنگام ظهور و ارائه زمانده

ـ با.سـت یده نیپوشـ ینان مردم بـر کسـ  یصورت عدم صحت در سلب اطم د توجـه  ی
گـان و  یرايگسـتره ا که –یبه صورت وبالگدر باال مطالب ذکرشده ياریداشت بس

6.در حال انتشار و ارائه است-ر قابل نظارت داردیغ

ن یـ رب زده و به دامان غـرب پنـاه بـرده ا   تفکرات روشنفکران غيکه حاوییتهایسا-4
سـندگان آنهـا موردتوجـه و مداقـه     یتها که از قضا مقـاالت نو ین سایا. روزگار است

) مثال با نوشتار(م یرد، به طور مستقیگیجوانان در عرصه دانشگاه هم قرار مياریبس
ا ح خـود ر یر صـح یـ مطالب غ)ق مصاحبه ها و کنفرانسهایمثال از طر(م یر مستقیو غ

امام زمان به "با نام یسلسله مقاالتن مطالب که در یاز ايبه نمونه ا. کنندیعرضه م
: دییذکر شده توجه فرمانجیگاکبر يآقاو توسط"د؟یآیچه کار فقها م

ویمالمحمد بـاقر مجلسـ  بحاراالنوارزدهمیث جلد سیبه دقت احادیگر کسا"
امـام زمـان   يافت که برسـاخته ید را از نظر بگذراند، درخواهینیکلیاصول کاف

، متعلق به فرهنـگ و یعنی. استیخیکامالً تاريا، برساخته)ازدهمیامام فرزند(
7".استیجامعه عرب

.مالحظاتی از ذکر آدرس آنها خودداري می گرددبرخی از این مطالب را در سایتها و وبالگهاي متعدد می توانید ببینید که به علت -6
7 http://www.radiozamaneh.org/idea/2008/11/post_430.html
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:مقابله با دشمنيراهکارها

ایـن تقویـت و   . اولین و عمومی ترین راهکار، تقویت عقاید و باورهاي دینی اسـت -1
کـه دشـمن   -یی همچون والیت و مهدویت استحکام بخشی به ویژه در مورد باورها

-ا داردهـ روي آنها تمرکز بیشتري نموده و سعی در تخطئه و یا به انحراف کشیدن آن
این راهکار عمومی بوده و هـر انسـان متعهـدي کـه خـود را در      . ضروري می نماید

و تهاجم می بیند، می بایسـت خـود را مجهـز بـه ایـن سـپر و سـالح        معرض تقابل
نگاهی گذرا به برخی شبهه هاي نو در عرصـه شـبکه مجـازي بینـدازیم،     اگر . بنماید

شاید الزم ببینیم همه ما بازبینی مجددي بر عقایدي که تصور می کـردیم آنهـا را بـه    
.خوبی و به صورت استداللی فراگرفته ایم، بنماییم

د یـ ت کـه بتوانـد عقا  یروز و چندزبانه در مورد مهـدو ا، بهیجامع، پویهایتیجاد سایا-2
ن نمـوده و تمـام شـبهات و سـؤاالت     ییآخرالزمان تبیع را در مورد منجیمذهب تش

اگرچـه جسـته و   . ، راهکار مهم دیگـر اسـت  دینه را پاسخ گوین زمیمطرح شده در ا
ـ  یمختلف به ايتهایخته در سایگر و بـه  (یتینبـود سـا  ین موضوع پرداخته شـده ول

و یکـاربران خـارج  يموضـوع بـرا  نیجامع و چندزبانه در ا) قتر پورتالیعبارت دق
سر زدم کـه  ینجانب به وبالگیش ایپيبه عنوان مثال چند. ان استینمایداخلیحت
ده یشن"يمهد"در مورد که را یمطالباو . بودي آمریکاییسنده آن جوان دانشجوینو

من در قسمت نظـرات  . از آنها هم نادرست بودیبود در چند ستر آورده بود که برخ
ـ ییراهنمایماو را ک یمناسـب یسـ یمتأسـفانه بـه علـت نبـود مرجـع انگل     یکردم ول

گـر یک نظـر د یـ نجاست که در یجالب ا. جامع رهنمون کنمیتینتوانستم او را به سا
فرقـه  درج شده بود کـه مربـوط بـه    ییراهنمايبراینترنتیل متن آن فرد، آدرس ایذ

!بودمنحرفه احمدیه و قادیانیه
ـ ا. دیگـر شـیوه تقابـل اسـت    تهـاجم دشـمن،   برابـر در يت جهادگران مجازیترب-3 ن ی

همچـون علـوم   (یو فنـ یه علمـ الزم در دو جنبـ یمهارتيد آموزشهایجهادگران با
م که یفراموش نکن. نندیق و حساب شده ببیرا به طور دق...) و ی، زبان خارجياانهیرا

رنـد  یگیمبهرهيرایبسیو فنیاز پشتوانه ماليمقابله با فرهنگ مهدودشمنان براي 
آنـان  يافزارهـا تها، کتابها و نرمیسايآورتوان در تعداد و تنوع و فنیکه نمود آنرا م

بـه هـر   ییعه قادر به پاسخگویشیو کالمیم بعد علمیاز آنجا که ما معتقدید ولید
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یغ کاربران زبـده فنـ  یت و تبلیاست با تربیاست، کافیدانیدر هر ميروزیشبهه و پ
ق یـ توان از طرین جهاد را میا. میم به جنگ با دشمن برویپشتوانه و عقبه عظن یبا ا

حملـه و هـک   يدر مواردی، ورود به عرصه چت و حتییپاسخگويجاد وبالگهایا
بـه  را )علیه السـالم (و در آخر کالم گهربار امام رضا. گرفتیدشمن پيتهاینمودن سا

:یاد بیاوریم

موا مللَو ع َناإنَّ النّاسنَ کَالمعوناحاس8.لَاتَّب

.کنندمیهاي سخنان ما را بشناسند، قطعاً از ما پیروياگر مردم زیبایی
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