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امللخص:
قيم  عىل  برتكيزه  تربويا  ارشاديا  وعظيا  خطابا  بوصفه  الديني  اخلطاب  اتسم 
اجلانب  حيقق  وبام  االنحراف،  قيم  مواجهة  يف  املجتمع  يف  وشيوعها  الفضيلة 

االصالحي االخالقي.
ومتثل خطبة اجلمعة واحدة من ابرز عناوين اخلطاب الديني لشموهلا عدداً كبرياً 
من الناس، وملالمستها االحتياجات اليومية للعموم، وقد هدف البحث اىل تعرف 
املرتبطة  الفضائية  قناة كربالء  التي تضمنتها خطب اجلمعة عرب  الظواهر االعالمية 
منها بشكل خاص بالقضايا او املشكالت االخالقية(*)التي افرزهتا املامرسة االعالمية 
يف ظل تطور تقنيات االتصال اجلامهريي وظهور ادوات جديدة لإلعالم جتاوزت يف 
امتدادها االدوات التقليدية (صحافة ، اذاعة، تلفزيون) ، وقد اعتمدنا يف هذا املجال 
باستخدام  املضمون  واسلوب حتليل  املالحظة  باداة  مستعينني  الوصفي  املنهج  عىل 
الرئيسة  الفئات  اسلوب احلرص الشامل للمجتمع الكيل للدراسة ومن ثم استنباط 
فئات  أفرزت  الرئيسة  الفئات  وهذه  البحث،  عينة   حمتو حتليل  عند  ظهرت  التي 
فرعية عدة.  وكان من اهم النتائج التي توصل اليها الباحثان أن الظواهر االعالمية 
التي تضمنتها خطب اجلمعة عرب قناة كربالء الفضائية كانت تتعلق بام تفرزه املامرسة 
االعالمية او الفردية باستخدام ادوات االعالم اجلديد. وان هذه الظواهر االعالمية 
االعالمية السيام  للمامرسة  مهام   Ethical Frame اخالقيا  اطارا  اعتبارها  يمكن 
الدين  تعاليم  التواصل االجتامعي مستمدا مفاهيمه من  مع شيوع استخدام مواقع 

االسالمي والسنة النبوية املطهرة وتراث اهل البيت عليهم الصالة والسالم.

الكلامت املفتاحية: مضامني اعالمية ، خطبة اجلمعة ، االعالم ، االعالم اجلديد 



١٤٢

م.د. سعد ابراهيم عباس _ م. حيدر فالح زايد

Abstract

As a preaching, guidance, and educa�onal discourse the religious 
discourse focuses on the values   of virtue and its prevalence in the 
society in the face of the values   of devia�on and the achievement 
of the moral reform. 

The Friday sermon represents the most important �tles of the 
religious discourse because it meets the interest of a large number 
of people and their daily needs. This research, Media Phenomena 
in Friday Sermons via Karbala Satellite Channel,  aims to  know to 
the ethical issues reflected by the media prac�ce in light of the 
development of mass communica�on techniques and the emergence 
of new media tools that exceed tradi�onal tools (journalism, radio, 
TV). In this research, we rely on the descrip�ve approach, using the 
observa�on method and the method of content analysis using the 
comprehensive inventory method for the whole society of the study 
and then devising the main categories emerged during the analysis 
of the content of the research sample. 

Key words: Media issues, Media, Friday sermon, New media. 
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املقدمة:
ركزت معظم الدراسات التي عنيت بالعالقة بني وسائل االعالم والدين عىل 
والتطبيقات  االعالم  تكنولوجيا  تطور  ومع  االعالمي،  للخطاب  الديني   املحتو
اجلمهور،  عموم  بني  استخدامها  وشيوع  االجتامعي  التواصل  ومواقع  الرقمية 
اىل  احلاجة  من  ابتداءً  هلا،  معاجلة  اجياد  اىل  استدعت  عدة  ومشاكل  قضايا  برزت 
Conceptual Frames املفاهيمية  االطر  وضع   مستو عىل  النظري  التقعيد 
التي تستوعب هذه املشكالت، رصدا وحتليال وصوال ، اىل وضع احللول العلمية 
كربالء  قناة  عرب  اجلمعة  خلطب  االعالمية  (الظواهر  بحثنا  جاء  هنا  ومن  املناسبة. 
كبرية  امهية  حتتل  اجلمعة  خطبة  ان  من  منطلقني  املجال  هذا  يف  حماولة  الفضائية) 
لد اجلمهور العراقي واالسالمي بشكل عام ملا هلا من دور اقناعي كبري جلمهور 
االطار  االول:  املبحث  مباحث، تضمن  ثالثة  الدراسة عىل  املؤمنني، وقد قسمت 
العالقة  اىل  متطرقا  االعالم)  ووسائل  (الدين  الثاين  املبحث  تناول  فيام  املنهجي، 
املتبادلة بني البنيتني،  وكيفية تطوير اخلطاب الديني اللياته يف الوصول اىل اجلمهور 
مستعينا بالتقنيات احلديثة يف جمال االعالم فضال عىل التطرق اىل امهية خطبة اجلمعة 
من  العميل  لالطار  ليكرس  الثالث  املبحث  وجاء  مهمة،  اعالمية  ممارسة  بوصفها 

الدراسة التحليلية خلطب مجعة كربالء خالل مدة عينة البحث.
اضافة  االجتامعي  الضبط  مؤسسات  احد  بوصفه  الدين  ان  القول  من  والبد 
الضعف  من  الرغم  عىل  عام  بشكل  اعتباره  عىل  حمافظا  ظل  والقانون  االرسة  اىل 
الذي قد ينتاب املؤسستان االخريتان بني مدة واخر ، بفعل التحوالت السياسية 

واالجتامعية التي شهدها العراق يف السنوات املاضية.
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املبحث االول: منهجية البحث
Lilian املشكلة باهنا  Ripple عرف ليليان ريبل  اوال: مشكلة البحث وتساؤالته: 
التفسري، قضية موضوع خالف))(١)ومن  الغموض، ظاهرة حتتاج  به  ((موضوع حييط 
هنا فان مشكلة البحث تتمحور حول التساؤل االيت: (هل تضمنت خطب اجلمعة عرب 
قناة كربالء الفضائية مضامني اعالمية؟)، ومن هذا السؤال الرئيس انبثقت اسئلة فرعية:

ما طبيعة الظواهر االعالمية التي ركزت عليها خطب مجعة كربالء؟.-١
مواقع -٢ تكنولوجيا  اثارهتا  التي  االخالقية  القضايا  كربالء  مجعة  خطب  تناولت  هل 

التواصل االجتامعي بوصفها تيارا اعالميا شائع االنتشار وكوهنا ظاهرة اعالمية منترشة.
أي من القضايا االخالقية ركزت عليها خطب مجعة كربالء يف تناوهلا للظواهر -٣

االعالمية التي افرزهتا األدوات اجلديدة لالعالم؟.
ثانيا: امهية البحث:

حتى اليوم فان الطابع الغالب للدراسات التي تناولت العالقة بني الدين ووسائل 
االعالم او العكس، هو البحث يف املحتو الديني لوسائل االعالم دون التطرق اىل 
الظواهر االعالمية التي قد حيتوهيا اخلطاب الديني، ولعل خطب اجلمعة واحدة من 
هنا  الناس، ومن  مع  املبارش  لتامسه  للعموم،  املوجه  الديني  اخلطاب  اهم مصاديق 

جاءت امهية البحث يف كونه يبحث يف الظواهر االعالمية للخطاب الديني.
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ثالثا: هدف البحث:
هيدف البحث اىل:

التي -١ والقضايا  كربالء  مجعة  خطب  تضمنتها  التي  االعالمية  الظواهر  معرفة   
افرزهتا العملية االعالمية.

معرفة الظواهر االعالمية املرتبطة بمواقع التواصل االجتامعي-٢
 الوقوف عىل مد استجابة خطب اجلمعة للقضايا االخالقية التي افرزهتا املامرسة -٣

.العملية يف جمال استخدام مواقع التواصل االجتامعي نرشا او استهالكا للمحتو
((االساليب  بانه  العلمي  البحث  منهج  يعرف  وادواته:  البحث  منهج  رابعا: 
واالجراءات املداخل التي تستخدم يف مجع البيانات والوصول من خالهلا اىل نتائج 
او تفسريات او رشوح او تنبؤات تتعلق بموضوع البحث))(٢). اما ادوات البحث 
فهي ((الوسيلة او الطريقة التي يستطيع الباحث من خالهلا حل مشكلته مهام كانت 
تلك االدوات، حيث ان املشكلة املطروحة هي التي حتدد االدوات التي يستعملها 
باملنهج  الباحثان  استعان  وقد  املشكلة))(٣)   اداة  مع  يتناسب  بام  بحثه  يف  الباحث 
الوصفي الذي يقوم عىل (( وصف ظواهر او احداث او اشياء معينة ومجع احلقائق 
كام  حالتها  وتقرير  هبا  اخلاصة  الظروف  ووصف  عنها  واملالحظات  واملعلومات 
توجد عليه يف الواقع))(٤). ولتحقيق هدف البحث فقد استعان الباحثان يف بحثهام 

باكثر من اداة وبام يتالءم وطبيعة البحث، وهذه االدوات هي:
املشاهدة)  ايضا  (وتسمى  املالحظة  تأيت  ال   :Observation املالحظة  ١ــ 
 ، Analytic system من فراغ بل هي نتاج جزء مما يطلق عليه بالنظام التحلييل
ف بانه ((اجلهاز من االفكار املوجود يف الذهن والذي يستطيع االنسان  ـرّ عَ الذي يُ
ـقبـِـل عىل الظواهر فيضع الفروض من اجل تفسريها))(٥)؛ ولذا فانه  بواسطته ان يُ
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يمكن تعريف املالحظة - باعتبارها اداة من ادوات مجع البيانات - باهنا: ((املالحظة 
او يسمعه دون االعتامد عىل  السلوك  الباحث  يشاهد  املقصودة، حيث  املوضوعية 

وسائل التقرير الذايت كاملقابلة واالستبيان))(٦).
٢- اجر الباحثان مسحا شامال ملوضوعات خطب اجلمعة يف مدة عينة البحث 

بعد التعرف إىل جمتمع البحث.
موضوعات  يف  قيل  ماذا  ملعرفة   املحتو حتليل  اسلوب  الباحثان  ٣-استخدم 
باعتبار ان حتليل املحتو هو ((اسلوب كمي  البحث  خطب اجلمعة يف مدة عينة 

ومنهجي وموضوعي لوصف وحتليل حمتو االتصال))(٧)
خامسا: الصدق والثبات: 

الصدق: ويعني (( أن يقيس السؤال او العبارة املوجودة يف االستبيان ما يفرتض 
الباحث بعرض استامرة  البحث قياسه بالفعل))(٨) وللتحقق من صدق االداة قام 
االخذ  تم  وقد  علميا  لتقويمها  املتخصصني  اخلرباء  من  جمموعة  عىل  التحليل 

بمالحظاهتم يف هذا الشأن(**).
الثبات: يقصد به ((أن الباحث حيصل عند القياس عىل النتائج نفسها اذا استخدم 
ذات االساليب عىل املادة املبحوثة))(٩)واعتمد الباحثان طريقة االتساق الزمني للتحقق 
من الثبات ، أي ان القائمني بالتحليل سيتوصلون بالرضورة اىل النتائج نفسها بتطبيق 
وحدات التحليل وفئاته عىل املضمون نفسه لو اجري يف اوقات خمتلفة، وقد قام الباحثان 
التحليل االول وتبني ظهور اختالفات طفيفة بني  التحليل بعد ميض شهر عىل  باعادة 
نتائج التحليلني من دون ظهور فئات جديدة ، اذ ظهر ان الفئات التي حصلت عىل اتفاق 
تام بلغت ٣٦ من الفئات التي تم ترميزها البالغ عددها ٣٨ فئة ، وعند تطبيق معادلة 

هولستي لقياس الثبات حصل الباحثان عىل درجة ثبات عالية وهي (٩٤٫٧).
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                             ٢*عدد الفئات املتفق عليها
معادل الثبات=    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    جمموع فئات الرتميز
٢*٣٦                              

معادل الثبات=ـــــــــــــــــــــــ= ٩٤٫٧                
٣٨+٣٨                              

سادسا: حدود البحث:
حدود البحث : متثلت حدود البحث بام يايت:

بـالظواهر  البحث  الموضـوعية فـي  الحـدود  الموضوعية: متثلت  الحدود    -١
االعالمية خلطب مجعة كربالء عرب قناة كربالء الفضائية.

٢- الحــدود  الزمانيــة: قام الباحثان بحرص شامل خلطب مجعة كربالء يف ثالثة 
االعالمية  القضايا  اىل  للتعرف   ،  ٢٠١٩/٤/٣٠ لغاية   ٢/١ من  للمدة   ، اشهر 

املطروحة يف جمتمع البحث املتمثل بخطب مجعة كربالء عرب قناة كربالء الفضائية.
٣ -   احلدود املكانية: ومتثلت يف خطب اجلمعة املنقولة عرب قناة كربالء الفضائية 

يف مدة عينة البحث واقترصت عىل خطب اجلمعة يف الصحن احلسيني املقدس.
سابعا: جمتمع البحث وعينته:

ثّت عرب قناة كربالء الفضائية  يتمثل جمتمع البحث هنا بخطب مجعة كربالء التي بُ
اىل  الباحثان  جلأ  وقد   ، خطبة   ١٣ وبلغت   ٢٠١٩/٤/٣٠ لغاية   ٢/١ من  للمدة 
مجيع  واخضاع  الكيل  املجتمع  دراسة  عىل  يقوم  الذي  الشامل  احلرص  اسلوب 

مفردات العينة للتحليل لضامن تكافؤ الفرص بينها.
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تعريف مصطلحات البحث:
تفرزه  ما  او  االعالم  لوسائل  الظاهر   املحتو به  يقصد  االعالمي:  املضمون 
املرتبطة  االعالمية  املامرسة  سواء  ومشكالت  قضايا  من  االعالمية،  املامرسات 
باألدوات  املرتبطة  تلك  او  التلفزيون)  االذاعة،  (الصحافة،  التقليدية  باألدوات 

اجلديدة لإلعالم متمثلة بالتقنيات الرقمية وتطبيقاهتا.
خطبة اجلمعة:  ((اسم ملا يشتمل عىل حتميد اهللا والثناء عليه، والصالة عىل رسول 

اهللا صىل اهللا عليه[ وآله] والدعاء للمسلمني، والوعظ والتذكري هلم)).(١٠)
قناة كربالء الفضائية:  قناة تابعة اداريا وتنظيميا وماليا للعتبة احلسينية املقدسة، 
مدعومة من ديوان الوقف الشيعي تبث عىل القمرين الصناعيني هوت بريد ونايل 
القرآن  من  أصالته  يأخذ  الذي  املعارص  الثقايف  الفكري  اخلطاب  ((تعتمد  سات، 
الكريم والسنة املعصومة الصحيحة املطهرة لنبي اإلسالم وأهل بيته الكرام [ عليه 

وعليهم أفضل الصالة والسالم ] )) (١١) .
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املبحث الثاين: االطار النظري
الدين ووسائل االعالم

بات االعالم الديني يمثل حمتو كبريا ومنافسا لبقية انواع املحتو االعالمي 
العام ٢٠٠٣ اذ ظهرت  بأنواعها املختلفة، خاصة بعد  العراقية  يف وسائل االعالم 
والصحف  االذاعات  اىل  اضافة  العراق  يف  الدينية  الفضائيات  من  العرشات 
باألعالم  املرتبطة  الرقمية  التقنيات  تطور  انسحب  وقد  االلكرتونية،  واملواقع 
ما  فظهر  نفسه،  الديني  اخلطاب  هبا  يقدم  التي  الكيفية  عىل  اجلامهريي  واالتصال 
الدينية  الدرس  وحلقات  االلكرتونية،  واملكتبات  االلكرتوين،  باملسجد  يعرف 
االلكرتونية، وتطبيقات الشاشات الذكية الهم املراجع واملصادر الدينية، وغريها 
فايرب،  اب،  (واتس  الفوري  الرتاسل  تطبيقات  من  اختذت  التي  املجموعات  من 
الديني يف جمتمعاتنا  تلغرام، وغريها) مكانا هلا و((يؤكد االنتشار الواسع لإلعالم 

العربية واإلسالمية الدور الكبري الذي يمثله الدين يف هذه املجتمعات)). (١٢)
القرن  ثامنينات  هناية  االشرتاكي  املعسكر  اهنيار  ومنذ  االسالمي   املستو وعىل 
املايض فقد ((شكل اخلطاب الديني.. مادة أساسية يف النقاشات االعالمية والعامة، 
عىل اعتبار أنه خطاب حساس، وإذا ما ايسء استخدامه بإمكانه أن يلعب دوراً أساسيا 
لقيادات  برزت دعوات عديدة  السلم. وقد  ثقافة  العنف عىل حساب  ثقافة  يف نرش 

روحية الستعادة اخلطاب الديني من املتشددين وأصحاب االجندات اهلدامة))(١٣).
ولغاية ((منتصف التسعينات كان هناك القليل جدا من الدراسات التي تناولت 
عالقة الدين بوسائل اإلعالم اجلامهريي، خصوصا فيام يتعلق بمجتمعات ما بعد 
للحركات  العاملي  االرتفاع  مع  العالقة  تلك  بدراسة  االهتامم  وزاد  االستعامر. 

الدينية))(١٤).
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ولعل العالقة بني وسائل االعالم والدين يف عرصنا احلايل عالقة ارتباط عضوية، 
ففي الوقت الذي يركز فيه الدينيون عىل سيادة قيم الفضيلة يف املجتمع يف مواجهة قيم 
االنحراف نجد ان معظم وسائل االعالم -  يف العراق خاصة - وبمختلف توجهاهتا 
تلجا اىل افراد مساحة مهمة من مساحات النرش والبث للمضامني الدينية، واذا كانت 
ووسائل  الدين  ان  عىل  الدالئل  من  ((الكثري  قدمت  املعارصة  الغربية  الدراسات 
اإلعالم حيتالن نفس املكانة واملساحة يف احلياة املعارصة))(١٥). فان هذه املساحة ربام 
 إىل مستو يتسامى  أن  ((فاإلعالم مدعو  للدين يف جمتمعنا االسالمي،  اكثر  تتسع 
األديان ليعود اإلنسان إىل حرية برشية ولدت ىف كينونته ويسمو إىل حرية دينية من 
أجل كرامته، لترشع مقولة: كام يف األديان كذلك يف اإلعالم.))(١٦)ومن املعلوم ان 
الوعظ الديني يمكن ان يتناول أي جانب من جوانب احلياة يف مسعاه لرتسيخ قيم 
الفضيلة يف املجتمع،  ذلك ان ((املشكالت املتعلقة بقضايا االمة العامة كتفيش الظلم 
واملنكرات العامة وغري ذلك من  املشكالت النفسية كمشكالت القلق واالحساس 
أن  به  حقيق  بل  هذه  يعالج  فهو  كالطبيب  واخلطيب  ذلك.  ونحو  النفيس  بالضيق 
امهية  اجلمعة  خلطب  فان  هنا  حلها))(١٧)ومن  يف  ليساعد  الناس  مشكالت  يتلمس 
كبرية يف تربية املجتمع عىل قيم الفضيلة ، اذ ((إن خطبة اجلمعة تتميز بمزايا، وختتص 
متثل شعرية  إهنا  األخر، حيث  اخلطب  أنواع  من  نوع  أي  تتوفر يف  بخصائص ال 
من شعائر اإلسالم، وتتم يف جو مهيب خاشع تتهيأ فيه النفوس للتلقي واالستامع، 
ويشعر املسلم فيه أنه يف صالة وطاعة هللا جل وعال، كام أهنا تتميز بوجوب اإلنصات 
واملحارضات،  اخلطب،  سائر  عن  يفردها  مما  عنه،  التشاغل  وعدم  اخلطيب.  إىل 
(١٨)، واذا كان مطلوبا من  ينطبق عليها احلكم الرشعي نفسه.))  التي ال  والندوات 
ه اكثرُ الناس  علَمَ خطيب اجلمعة ان  ((جيتنب التكرار املتسلسل اململ املتعارف وما يَ
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(١٩)((من املسائل املطروحة يف اجلرائد واملجالت وما تبثه وسائل االعالم االخر
يتطلب  اجلمعة  خلطيب  كبريا  حتديا  يمثل  االعالمي  البعد  ذات  القضايا  تناول  فان 
مهارة عالية يف تناوهلا؛ كون هذه القضايا تتعامل مع املألوف اليومي عند الناس، ومن 
هنا فان املامرسات االعالمية خاصة تلك املرتبطة باالنتشار واسع النطاق الستخدام 
مواقع التواصل االجتامعي مل تكن بعيدة عن موضوع املنرب بوصفها - أي املامرسات 

االعالمية-  اصبحت مرتبطة باألفراد انفسهم وبسلوكياهتم.
فان  املواجهي  االتصال  وسائل  من  اهنا  عىل  اجلمعة  خطبة  اىل  النظر  كان  واذا 
اجلمعة  خطبة  وضع  االعالمية  الرقمية  التقنيات  جمال  يف  التكنولوجي  التطور 

كواحدة ((من أهم وسائل االتصال اجلامهريي))(٢٠).
املشاهدين  مجهور  عموم  اىل  املصلني  من  احلضور  اجلمعة  صالة  اثر  جتاوز  وقد 
واملستمعني ومستخدمي الفضاء السيرباين. بل ان بعضهم ير يف خطبة اجلمعة وسيلة 
إعالم مهمة(٢١) من شاهنا ((تصحيح املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم، ورد الشبهات 
بليغ، وبرهان ساطع حكيم.))(٢٢) بأسلوب  أعـداؤه للصد عنه، وذلك  يثريها  التي 
فيام عدها اخرون باهنا ((رسـالة إعالميـة ذات رؤيـة إسـالمية تصـاغ ملخاطبـة النـاس 
للتـأثري فـيهم بشـكل إقنـاعي عـاطفي وعقلـي وسـلوكي تنسـجم مـع الواقـع املعيشـي 
والظـروف الزمانيـة واملكانيـة وتعد من وسائل اإلصالح الفردية واجلامعية من خالل 

تبليغ الـدين ونشـر الـدعوة وبـث اإلصـالح بني افراد املجتمع))(٢٣)
االعالم الديني:

عندما نتحدث عن االعالم الديني، فإننا نقصد بذلك، (( اإلعالم الذي يركز يف 
براجمه ومنتوجه وحمموالته عىل الربامج الدينية، سواء كانت، عبارة عن دروس أو 
مواعظ أو فتاو أو أناشيد أو حوارات أو نصائح أو نقل للطقوس الدينية، أو بث 
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ف االعالم  رّ ـعَ للقرآن الكريم، وبصفة عامة كل ما يتعلق باملنظومة الدينية))(٢٤) ، ويُ
الرسول)) وسنة  اهللا  كتاب  من  املستمدة  بالتعاليم  اجلامهري  ((تزويد  بانه  الديني 
تابعيه  ا بانه: ((وهو الذي يستخدم منهجاً متوازناً يريد تعريف مُ (٢٥). ويعرف أيضً

((بالدين الذي يدعو إليه بالطريقة التي ال تستفزّ أتباع األديان واملذاهب األخر
اجلامهري  لعقلية  املوضوعي  (( التعبري  بانه  الديني  االعالم  اوتو جوت  (٢٦)ويعرف 

ولروحها وميوهلا واجتاهاهتا يف نفس الوقت)) (٢٦)وهيدف االعالم الديني اىل:(٢٨)
• تزويد الناس باألخبار الصحيحة.

• املعلومات السليمة.
• احلقائق الثابتة؛ وذلك لتكوين رأيٍ عامٍّ حول هذه املعلومات.

• املوضوعية.
• التعبري عن عقلية اجلامهري واجتاهاهتا أو ميوهلا العقلية.

• الوضوح عكس الغموض.
• الرصاحة؛ ألهنا تُقنع القارئ أو املُستمع أو املشاهد.

• الدقة.
• التوثيق، فيجب ذِكر املصادر يف كل حالة.

• الصدق.
• التنوير أو التثقيف.

• خماطبة العقول ال الغرائز
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املبحث الثالث: الدراسة التطبيقية
قناة كربالء الفضائية

قناة كربالء الفضائية يف ١ ترشين األول ٢٠٠٨ املوافق للثالثني من شهر  أسست
رمضان ١٤٢٩ للهجرة،. وانطلقت ببثها التجريبي يف ٢٢ آب ٢٠٠٩ ميالدية..

املوافق االول من شهر رمضان ١٤٣٠ هجرية وهي قناة تابعة اداريا وتنظيميا وماليا 
للعتبة احلسينية املطهرة وتتلقى دعام ماليا من ديوان الوقف الشيعي. واخذت القناة 
اسمها من مدينة كربالء حيث مرقد االمام احلسني واخيه العباس بن عيل بن ايب 
طالب عليهم السالم، وتعتمد القناة خطابا فكريا ثقافيا معارصا، وهي تبث خطب 
السيد  العظمى  اهللا  اية  بمرجعية  متمثلة  الدينية  املرجعية  راي  عن  املعربة  اجلمعة 
عيل السيستاين(٢٩). تبث القناة عرب تردداهتا عىل االقامر الصناعية هوت بريد ونايل 
سات ونايل سات HD.(٣٠)اختار الباحثان عينة بحثهام من خطب اجلمعة عرب قناة 
كربالء الفضائية لثالثة اشهر للمدة من ٢٠٠١٩/٢/١ ولغاية ٢٠٠١٩/٤/٣٠

 وقد قابل هذه املدة ضمن التقويم اهلجري االشهر القمرية (آخر ٥ ايام من مجاد
االوىل ، ومجاد االخر، ورجب واخر ١٠ ايام من وشعبان) وهلذه االشهر السيام 
رجب وشعبان امهية استثنائية عند مجهور املسلمني ملا حيمالن من خصوصية تسهم 
يف عناية املسلمني يف العراق وخارجه يف التوجه نحو العتبات املقدسة يف كربالء 
ما  لطبيعة  استثنائية  امهية  تأخذ  ان خطب اجلمعة   ، املقدسة  العتبات  وغريها من 
الباحثان حتليال   السائد يف هذه االشهر وقد اجر الروحي  املناخ  بفعل  تتضمنه 
لثالث عرشة خطبة ضمن املجال الزمني موضوع البحث معتمديَن عىل (الكلمة) 
وحدةً للتحليل، وقد استنبط الباحثان الفئات الرئيسة االتية كام موضح يف اجلدول 

١ والفئات الفرعية كام موضح يف بقية اجلداول:
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كربالء  قناة  عرب  اجلمعة  خلطب  االعالمية  للمضامني  الرئيسة  الفئات   : اوال 
الفضائية:

  (االخبار الزائفة) و(الدور االجتامعي لوسائل االعالم):-١
 يتضح من اجلدول ١ ان الفئتني الرئيستني(االخبار الزائفة)  و (الدور االجتامعي 
بتكرارات بلغت ١٧ تكرارا وبنسبة بلغت  باملرتبة االوىل  لوسائل االعالم) جاءتا 
١٧% لكل منهام، ويشري ذلك اىل الرتكيز الذي اولته خطب اجلمعة جلانب اعالمي 
مهم يتعلق برضورة االبتعاد عن االخبار الزائفة مقرتنة بوظيفة وسائل االعالم يف 
حتت  اندرجت  وقد  العام.  الراي  وارباك  اجلمهور  تظليل  شاهنا  من  التي  املجتمع 
الزائفة) جمموعة فئات فرعية هي (تلفيق، خداع، تظليل)،  الرئيسة (االخبار  الفئة 
فيام اندرجت حتت الفئة الرئيسة (الدور االجتامعي لوسائل االعالم) جمموعة فئات 
االجتامعية،  العالقات  اجتامعية،  ظاهرة  اجتامعي،  متاسك  املجتمع،   ) هي  فرعية 

والتعايش االجتامعي).
(التسقيط االعالمي)-٢

١ جدول  يف  الثانية  باملرتبة  االعالمي)  (التسقيط  للمتغري  الرئيسة  الفئة  حلت 
لتحليل الفئات الرئيسة بتكرارات بلغت ١٦ تكرارا وبنسبة ٢١٫٧% وقد انبثقت عن 
هذه الفئة جمموعة فئات فرعية هي: ( االفرتاء، االهتام، البهتان، التزوير، و التسقيط).

(التحقق من املعلومات):-٣
جاءت الفئة الرئيسة (التحقق من املعلومات) يف املرتبة الثالثة بتكرارات بلغت 
١٠ تكرارات وبنسبة ١٣٫٥% وقد اشتملت عىل عدد من الفئات الفرعية هي: ( 

االمانة، احلقائق، الصدق، الكذب).
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(استخدام مواقع التواصل االجتامعي):-٤
حلت الفئة الرئيسة (استخدام مواقع التواصل االجتامعي) باملرتبة الرابعة بـــ ٩
بـــ  الفرعية متثلت  املجموعات  تكرارات وبنسبة ١٢٫١% وقد تضمنت عددا من 

:(اخلصوصية، املضامني، االساءة، النرش، الكتابة، االبتزاز)
 (الغزو الثقايف):-٥

احتلت الفئة الرئيسة (الغزو الثقايف) املرتبة اخلامسة بتكرارات بلغت ٥ تكرارات 
وبنسبة ٦٫٧% وقد اشتملت عىل عدد من الفئات الرئيسة هي: ( االخالق، القيم، 

احلرية، اهلوية، الفوىض، التقاليد، والغزو الفكري).
ثانيا: الفئات الفرعية:

الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (االخبار الزائفة):-١
(التلفيق):-١

ضمن  االوىل  املرتبة  احتلت  (التلفيق)  الفرعية  الفئة  ان   ٢ اجلدول  من  يتضح   
الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (االخبار الزائفة) بتكرارات بلغت ١١ تكرارا وبنسبة 
كربالء  قناة  عرب  اجلمعة  خطب  اهتامم   مد يؤرش  وهذا   ،  %٦٤٫٨ اىل  وصلت 
الفضائية يف حمارصة هذه الظاهرة السلبية التي تتخذ من املنصات االعالمية مسارا 
ا. خاصة مع شيوع  هلا واسع االنتشار والتنبيه عليها كوهنا آفة ومرضاً اجتامعياً خطريً

استخدام مواقع التواصل االجتامعي وتطبيقات الرتاسل الفوري.
ومواقع  األنرتنت  يف  موقع  لديّ  أو  املاليني  يشاهدها  فضائيّة  «لديّ  مثال: 
التواصل االجتامعيّ من اليوتيوب وغري ذلك، وهذه الوسيلة يُشاهدها بزرّ يُضغط 

فإذا املاليني يقرأون ويشاهدون هذا التلفيق» . (خطبة يوم ٢٠١٩/٢/١)
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 (اخلداع) و (التضليل): -٢
بتكرارات  حلت باملرتبة الثانية بالتساوي الفئتان الفرعيتان (اخلداع) و (التضليل)

بلغت ٣ تكرارات وبنسبة بلغت ١٧٫٦% لكل منهام كام موضح يف اجلدول ٢.
يةً هو اللسان والقلم مها اللذان يكشفان عن هذه األمور،  مثال: «لكن األكثر أمهّ
إن كان اللسان أو القلم الذي يقوم مقام اللسان صادقاً يف هلجته كاشفاً عن احلقائق 
أن  أمكن  ذلك  كلّ  يف  صادقاً  وكان  والعواطف  واملشاعر  احلقائق  كشف  يف  أميناً 
يكون ناقلَ خريٍ وصالح ورسولَ صالحٍ وخريٍ اىل املجتمع، ويؤدّي اىل هذه احلالة 
ا إن كان كاذباً  التي ينشدها املجتمع من االستقرار والسعادة وإعطاء الوظائف وأمّ
ووسيلته التضليل واخلداع والكذب والتزوير وغري ذلك يف نقل احلقائق التعليميّة 
أو نقل حقائق التاريخ وتراجم الرجال واألقوام السابقة، أو كاذباً يف الكشف عن 
املشاعر واإلرادات واملواقف حينئذٍ سيكون رسولَ رشٍّ وإهالكٍ للفرد واملجتمع». 

(خطبة يوم ٢٠١٩/٢/١).
 كتابةً يف وسائل التواصل االجتامعيّ وغريها؟ كم منّا ير مثال: « كم منّا ير
األمور  هذه  ة  بصحّ احلكم  يف  ل  ويتعجّ ع  ويترسّ آخرين  عن  مقاالتٍ  ويقرأ  أفالماً 
ة هذه األمور أو حقيقتها،  املنشورة، ثمّ يقوم بنقلها ونرشها دون أن يتثبّت من صحّ

ويكون قد ساهم بنرش الباطل والتضليل». (خطبة يوم ٢٠١٩/٢/١).
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٢- الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (الدور االجتامعي لوسائل االعالم)
املجتمع:-١

يتضح من اجلدول ٣ ان الفئة الفرعية (املجتمع) جاءت باملرتبة االوىل بني الفئات 
الفرعية للفئة الرئيسة (الدور االجتامعي لوسائل االعالم) بتكرارات بلغت ١٧٩

تكرارا وبنسبة ٦٨% ويشري ذلك اىل حرص خطب اجلمعة عىل ان يكون املجتمع 
حمورا مهام من حماور اخلطب خاصة فيام يتعلق بدور وسائل االعالم.

ض له كيانٌ جمتمعيّ ثقايفّ تربويّ  ض له الفرد وتارةً يتعرّ مثال:  تارةً اخلطأ يتعرّ
، وغري ذلك من الكيانات التي يكون تأثري اخلطأ فيها عظيامً عىل الفرد  علميّ سيايسّ

واملجتمع ويف مجيع جماالت احلياة.»
(ظاهرة اجتامعية) :-٢

الفرعية  املفردات  ضمن  الثانية  باملرتبة  اجتامعية)  (ظاهرة  لفرعية  الفئة  جاءت 
تكرارا   ٤١ بلغت  بتكرارات  االعالم)  لوسائل  االجتامعي  (الدور  الرئيسة  للفئة 
الظاهر  اىل  التطرق  سياق  يف  عام  بشكل  الفئة  هذه  جاءت  وقد   %١٥٫٦ وبنسبة 

االجتامعية السلبية يف املجتمع كام موضح يف اجلدول ٣.
القضيّة  التفتوا اىل هذه  ، إخواين  ي والرتبويّ الثقايفّ والصحّ الوعي  قلّة   » مثال: 
سات املجتمع  نحن نحتاج يف  الواقع ابتداءً من األرسة اىل املدرسة اىل اجلامعة اىل مؤسّ
ة، اىل وسائل اإلعالم اىل الفضائيّات اىل وسائل التواصل  سات الرتبويّ املدينّ اىل املؤسّ
ع هذه الظاهرة» ، أن تكون هناك محلة توعية تتناسب مع حجم انتشار وتوسّ االجتامعيّ

(التامسك االجتامعي):-٣
املفردات  ضمن  الثالثة  باملرتبة  االجتامعي)  (التامسك  الفرعية  الفئة  جاءت 
١٦ بلغت  بتكرارات  االعالم)  لوسائل  االجتامعي  (الدور  الرئيسة  للفئة  الفرعية 
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امهية  عىل  بالرتكيز  اجلمعة  خطب  اهتامم  اىل  ذلك  ويسري   %٦٫٥ وبنسبة  تكرارا 
وسائل االعالم يف تعزيز التامسك االجتامعي كام موضح يف اجلدول ٣.

ضها  يعرّ عامّ  األوطان  صيانةُ  واملصرييّة  ة  املهمّ السالمة  موارد  «ومن  مثال: 
للمخاطر الداخليّة واخلارجيّة، وعدم إضعاف متاسك مواطنيها وإدخاهلم وإدخاهلا 
(خطبة  والقوميّة»  واملذهبيّة  الدينيّة  الداخليّة  والفتن  والعداوات  النزاعات  يف 

يوم٢٠١٩/٣/٢٩).
 (العالقات االجتامعية):-٤

احتلت الفئة الفرعية (العالقات االجتامعية) املرتبة الرابعة بني الفئات الفرعية 
تكرارا   ١٦ بلغت  بتكرارات  االعالم)  لوسائل  االجتامعي  (الدور  الرئيسة  للفئة 
وبنسبة ٦% من جمموع التكرارات الكلية للفئات الفرعية ضمن هذه الفئة الرئيسة 
االهتامم  حمور  عىل  اجلمعة  خطب  حرص  يؤكد  ما  وهو   ،  ٣ اجلدول  من  ويتضح 

بالقضايا االجتامعية اجلوهرية.
تها  وصحّ سالمتها  عىل  نحرص  أن  علينا  التي  ة  املهمّ األمور  «من  مثال: 
التناحر  بيننا، يف نفس الوقت نبعد أنفسنا عن  سالمة العالقات االجتامعيّة فيام 
العالقات  ضعف  اىل  تؤدّي  التي  األمور  من  ذلك  وغري  والبغضاء  والعداوات 

االجتامعيّة» (خطبة ٢٠١٩/٣/٢٩)
 (التعايش االجتامعي) :-٥

الفئات  بني  اخلامسة  املرتبة  االجتامعي)  (التعايش  الفرعية  الفئة  احتلت 
الفرعية للفئة الرئيسة (الدور االجتامعي لوسائل االعالم) بتكرارات بلغت ١٠
تكرارات وبنسبة ٣٫٩% من جمموع النسبة الكلية للتكرارات ضمن هذه الفئة 

الرئيسة وكام موضح يف اجلدول ٣.
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مثال: من وظائفنا األساسيّة أن نبنيّ املعارف اإلهليّة واألحكام الرشعيّة ومناهج 
املنظومة  د  هتدّ التي  الظواهر  بتلك  املجتمع  تعريف  عىل  نعمل  وكذلك  اإلسالم، 
ن املجتمع حني نشعر أنّ بعض الظواهر  ، وأن نحصّ األخالقيّة والتعايش االجتامعيّ
هذه  مجلة  من  األخالقيّة.  ومنظومته  االجتامعيّ  ومتاسكه  كيانه  د  هتدّ االجتامعيّة 

الظواهر االجتامعيّة االفرتاء وتلفيق األخبار ونرشها».(خطبة يوم ٢٠١٩/٢/١)
الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (التسقيط االعالمي):-٣

(التسقيط):أ-
جاءت الفئة الفرعية (التسقيط) باملرتبة االوىل يف جدول حتليل الفئات الفرعية 
للفئة الرئيسة (التسقيط االعالمي) كام يتضح من اجلدول ٤ وبتكرارات بلغت ١٧
تكرارا ما يمثل نسبة ٤٧٫٢% من جمموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية 

هلذه الفئة الرئيسة.
ت وسقطات اآلخرين  مثال: «إنّ البعض من مجلة مهومه أن يتتبّع عورات وزالّ

ة» (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢). ويقوم بنرشها وينرش أرسارهم اخلاصّ
(االهتام):ب-

الفرعية  الفئات  حتليل  جدول  يف  الثانية  باملرتبة  (االهتام)  الفرعية  الفئة  حلت 
بلغت  وبتكرارات   ٤ اجلدول  من  يتضح  كام  االعالمي)  (التسقيط  الرئيسة  للفئة 
النسبة الكلية لتكرارات الفئات  ٦ تكرارات ما يمثل نسبة  ١٦٫٦٦% من جمموع 

الفرعية هلذه الفئة الرئيسة.
بأمورٍ  الكيان  وهذا  اجلهة  هذه  عىل  وأكذب  ر  وأزوّ ق  ألفّ اثنني  أمام  أنا  مثال: 
لديّ  وتارةً ال..  ثالثة،  أو  أمام شخصني  باطلة  بأمورٍ  األبرياء  م  وأهتّ باطلة،  كاذبة 
التواصل االجتامعيّ  أو لديّ موقع يف األنرتنت ومواقع  املاليني  فضائيّة يشاهدها 
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من اليوتيوب وغري ذلك، وهذه الوسيلة يُشاهدها بزرّ يُضغط فإذا املاليني يقرأون 
ويشاهدون..» (خطبة يوم ٢٠١٩/٢/١).

(البهتان):ج-
الفرعية  الفئات  حتليل  جدول  يف  الثالثة  باملرتبة  (البهتان)  الفرعية  الفئة  حلت 
للفئة الرئيسة (التسقيط االعالمي) كام يتضح من اجلدول ٤ وبتكرارات بلغت ٥
تكرارات ما يمثل نسبة  ١٣٫٩% من جمموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية 

هلذه الفئة الرئيسة.
ة  الفكريّ املناقشات  الوسائل املرشوعة يف  مثال: «إنّ االفرتاء والبهتان ليس من 
كان  إذا  أو  بالدليل..  والدليل  ة  باحلجّ ة  احلجّ مقارعة  من  فيها  البُدّ  بل  ة،  والعقديّ
والكراهيّة  والبغضاء  املشاحنة  ثري  يُ ما  فيه  أو  اآلخرين  لكرامة  هدرٌ  النرش  هذا  يف 
قوميّة  أو  مذهبيّة  أو  دينيّة  فتنةٌ  فيه  كانت  ما  الناس، خصوصاً  بني  والفتنة  والعداء 
يوم  (خطبة  واالجتامعيّة»  ة  األرسيّ األوارص  تفكيك  أو  املجتمعيّة  بأبعادها  خطرية 

.(٢٠١٩/٤/١٢
(التزوير) و (االفرتاء):د-

جدول  يف  الرابعة  باملرتبة  (االفرتاء)  و  (التزوير)  الفرعيتان  الفئتان  جاءت 
حتليل الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (التسقيط االعالمي) كام يتضح من اجلدول ٤
وبتكرارات بلغت ٤ تكرارات لكل منهام، ما يمثل نسبة  ١١٫١٢% لكل من الفئتني 

من جمموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية هلذه الفئة الرئيسة.
مثال: «حتى نعرف ما هي آثار الكذب والتلفيق والتزوير واالفرتاء نذكر هذه 
ية اللسان- تارةً يُستعمل الستعامل اخلري  مة التي هي من نقطتني، -الحظوا أمهّ املقدّ
، والتفتوا اىل حديثٍ واحد خلطورة اللسان أو ما يقوم  وتارةً يُستعمل الستعامل الرشّ
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، خطورته يف بعض األحيان  مقام اللسان وهو القلم، فالذي تكتبه إنّام هو لسانٌ ثانٍ
، هذه النقطة األوىل  أشدّ من اللسان وخصوصاً مع توفّر وسائل التواصل االجتامعيّ

مة». (خطبة ٢٠١٩/٢/١). يف املقدّ
ة  الفكريّ املناقشات  يف  املرشوعة  الوسائل  من  ليس  والبهتان  االفرتاء  إنّ  مثال: 
(خطبة  بالدليل».  والدليل  ة  باحلجّ ة  احلجّ مقارعة  من  فيها  البُدّ  بل  ة،  والعقديّ

.(٤/١٤/ ٢٠١٩
٤ - الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (التحقق من املعلومات):

(احلقيقة):أ-
جاءت الفئة الفرعية (احلقيقة) لتحتل املرتبة االوىل بني الفئات الفرعية للفة أ-

الرئيسة (التحقق من املعلومات) بتكرارات بلغت ٢١ تكرارا من جمموع تكرارات 
اىل  مايشري  ، وهو  الرئيسة، وبنسبة ٤٦٫٦% وكام موضح يف اجلدول ٥  الفئة  هذه 
مواقع  استخدام  شيوع  مع  خاصة  االعالمي  التسقيط  موضوعة  وحساسية  امهية 

التواصل االجتامعي.
اآلخرين ب- عن  به  ثون  يتحدّ وما  اآلخرين  من  األخبار  أسمع  «حني  مثال: 

اه باللّسان، ثمّ أنقله وأنرشهُ بالفم دون أن أتبنيّ صدقه من كذبه وحقيقته من  أتلقّ
أقرأه وأطّلع عليه  بطالنه، وأحسبهُ هيّناً وبسيطاً ولكنّهُ عند اهللا عظيم.. كذلك ما 
أو  ته  وأتبنيّ من صحّ أتثبّت  أن  البُدّ  بل   ، هكذا عىل عواهنِهِ أنرشهُ  وأريد نرشه ال 
يّته أو بطالنيّته، وحينئذٍ إذا تبنيّ يل أنّه حقّ وصحيح أقوم بنرشه وإالّ  كذبه، ومن أحقّ

أتوقّف عنده».(خطبة يوم ٢٠١٩/٤/١٢).
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(الكذب):ب-
حلت الفئة الفرعية (الكذب) باملرتبة الثانية بني الفئات الفرعية للفة الرئيسة ج-

النسبة  تكرارا ونسبة ٢٤٫٥% من  بلغت ١١  بتكرارات  املعلومات)  (التحقق من 
الكلية لتكرارات هذه الفئة الرئيسة وكام موضح يف اجلدول ٥ وهو ما يؤرش امهية 
التنبيه عىل عدم نرش املعلومات الكاذبة الرامية اىل احلد من شان االخرين او تسقيطهم

هذه د- نذكر  واالفرتاء  والتزوير  والتلفيق  الكذب  آثار  هي  ما  نعرف  حتى  مثال: 
ية اللسان- تارةً يُستعمل الستعامل اخلري  مة التي هي من نقطتني، -الحظوا أمهّ املقدّ
، والتفتوا اىل حديثٍ واحد خلطورة اللسان أو ما يقوم  وتارةً يُستعمل الستعامل الرشّ
، خطورته يف بعض األحيان  مقام اللسان وهو القلم، فالذي تكتبه إنّام هو لسانٌ ثانٍ
، هذه النقطة األوىل  أشدّ من اللسان وخصوصاً مع توفّر وسائل التواصل االجتامعيّ

مة . (خطبة ٢٠١٩/٢/١). يف املقدّ
(الصدق):ج-

للفئة ه- الفرعية  الفئات  الثالثة يف جدول  باملرتبة  (الصدق)  الفرعية  الفئة  حلت 
الرئيسة (التحقق من املعلومات) كام يتضح يف جدول ٥ بتكرارات بلغت ٧ تكرارات 
وبنسبة ١٥٫٥% من جمموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية هلذه الفئة الرئيسة.

اآلخرين و- عن  به  ثون  يتحدّ وما  اآلخرين  من  األخبار  أسمع  «حني  مثال: 
(خطبة  كذبه»  .  من  صدقه  أتبنيّ  أن  دون  بالفم  وأنرشهُ  أنقله  ثمّ  باللّسان،  اه  أتلقّ

.(٢٠١٩/٢/١
 (االمانة يف نقل املعلومات):د-

الفئات  بني  الرابعة  باملرتبة  املعلومات)  نقل  يف  (االمانة  الفرعية  الفئة  جاءت 
الفرعية للفئة الرئيسة (التحقق من املعلومات) وكام هو موضح يف جدول ٥.
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األمانة  هذه  من  ّلت  محُ بام  املسؤوليّة  من  وافراً  قسطاً  الدولة  ل  «تتحمّ مثال: 
سات كلٌّ بحسبه  الكبرية لرعاية األفراد واملجتمع والوطن، وحيمل األفراد واملؤسّ
قسطاً من املسؤوليّة بحسب ما متوفّر هلم من إمكانات، وهذا يتطلّب منّا اإلحساس 
العايل باملسؤوليّة وتفعيل الشعور هبا باالنطالق نحو املسؤوليّة العمليّة واألخالقيّة 

واملهنيّة ألدائها عىل أفضل وجه» (خطبة يوم ٢٠١٩/٣/٢٩)
الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (استخدام  مواقع التواصل االجتامعي):-٤

(النرش):-١
حلت الفئة الفرعية (النرش) باملرتبة االوىل يف جدول الفئات الفرعية للفئة الرئيسة 
(استخدام مواقع التواصل االجتامعي) كام يتضح يف جدول ٦ بتكرارات بلغت ٥٥
هلذه  الفرعية  الفئات  لتكرارات  الكلية  النسبة  جمموع  من   %٧٦٫٣ وبنسبة  تكرارا 
قناة  عرب  اجلمعة  خطب  توليها  التي  الفائقة  العناية  عىل  مؤرش  وهو  الرئيسة.  الفئة 
كربالء الفضائية لعملية النرش التي يقوم هبا مستخدمو مواقع التواصل االجتامعي 

وحماولتها وضع ضوابط اخالقية هلذه العملية.
لْ بنرش كلّ ما جيول بخاطرك أو  ه وال تتعجّ رْ وتدبّرْ يف عاقبة ما تريد نرشَ مثال: « فكِّ
ما تراه من أفكار وآراء ومواقف ومعلومات، أو ما تطّلع عليه وتستحسنه يف نفسك أو 
د ضغطة زرّ بأحد أناملك سيجعل ما تريد نرشه ينطلق عرب الفضاء  تُعجب به، فإنّه بمجرّ
رْ وتدبّرْ يف عاقبة  اإللكرتوينّ ليصل اىل املئات بل اىل اآلالف بل ربّام اىل املاليني، لذلك فكّ

هُ والذي سيصل ربّام اىل املاليني من الناس». (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢). ما تريد نرشَ
(اخلصوصية):-٢

جاءت الفئة الفرعية (اخلصوصية) باملرتبة الثانية يف جدول الفئات الفرعية للفئة 
بتكرارات   ٦ جدول  يف  يتضح  كام  االجتامعي)  التواصل  مواقع  (استخدام  الرئيسة 
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بلغت ٦ تكرارات وبنسبة بلغت ٨٫٣% من جمموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات 
الفرعية هلذه الفئة الرئيسة.

 ، اإللكرتوينّ للفضاء  االستخدام  وحقّ  ية  احلرّ ستار  وحتت  البعض  إنّ  مثال:» 
مة،  يرة وأهوائه الشيطانيّة وشهواته وغرائزه املحرّ يوظّف ذلك إلشباع نزعاته الرشّ
ومن ذلك اخرتاق مواقع اآلخرين والقرصنة ملا يُنرش فيها أو استخدام خصوصيّات 
االجتامعيّة،  وخصوصيّاهتم  الناس  بأعراض  يتعلّق  ما  خصوصاً  اآلخرين، 
أو  األشخاص  أولئك  تسقيط  لغرض  ونرشها  واهلتك  لالبتزاز  فيستخدمها 

البتزازهم ماليّاً أو أخالقيّاً». (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢).
(الكتابة):-٣

للفئة  الفرعية  الفئات  جدول  يف  الثالثة  باملرتبة  (الكتابة)  الفرعية  الفئة  جاءت 
الرئيسة (استخدام مواقع التواصل االجتامعي) كام يتضح يف جدول ٦ بتكرارات 
الفئات  لتكرارات  الكلية  النسبة  جمموع  من   %٧ بلغت  وبنسبة  تكرارات   ٥ بلغت 

الفرعية هلذه الفئة الرئيسة.
يده..  وكتابة  هِ  وقلمِ لسانِهِ  من  املسلمون  لِم  سَ من  احلقيقيّ  مثال:"فاملُسلم 
اً مريضاً  فاحرصْ أن تكون عضواً نافعاً يف جمتمع التواصل االجتامعيّ ال عضواً ضارّ

يُعدي بمرضه اآلخرين". (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢).
(االبتزاز االلكرتوين):-٤

الفئات  جدول  يف  الرابعة  باملرتبة  االلكرتوين)  (االبتزاز  الفرعية  الفئة  جاءت 
الفرعية للفئة الرئيسة (استخدام مواقع التواصل االجتامعي) كام يتضح يف جدول 
الكلية  النسبة  جمموع  من   %٤٫٢ بلغت  وبنسبة  تكرارات   ٣ بلغت  بتكرارات   ٦

لتكرارات الفئات الفرعية هلذه الفئة الرئيسة.
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لْ صفحات التواصل االجتامعيّ اىل صفحات سبٍّ وشتمٍ وبذاءةٍ  مثال: «ال حتوّ
باللّسان وفحشٍ ونرشٍ للفساد والفاحشة ومذامّ الصفات. هذه النقطة األخرية التي 
وهي:  منها  واحذروا  وسأبيّنها   ، االجتامعيّ بالرضر  العوائل  من  الكثريُ  فيها  وقع 
ى بظاهرة  (االستخدام السلبيّ ملواقع النرش اإللكرتوينّ واحلذر منها، ومنها ما يُسمّ

». (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢). االبتزاز اإللكرتوينّ
(املضامني):-٥

جاءت الفئة الفرعية (املضامني) باملرتبة اخلامسة يف جدول الفئات الفرعية للفئة 
الرئيسة (استخدام مواقع التواصل االجتامعي) كام يتضح يف جدول ٦ بتكرارات 
الفئات  لتكرارات  الكلية  النسبة  بلغت ٢٫٨% من جمموع  وبنسبة  تكرار   ٢ بلغت 

الفرعية هلذه الفئة الرئيسة.
مثال: « هل حيمل مضامني أخالقيّة أم حيمل مضامني غري أخالقيّة؟ ثمّ اعرضْ 
.» (خطبة  اإلنساينّ والضمري  والرشع واألخالق  العقل  موازين  تريد نرشه عىل  ما 

.(٢٠١٩/٤/١٢
 (االساءة):و-

يتضح من اجلدول ٦ ان الفئة الفرعية (االساءة) حلت باملرتبة السادسة يف جدول 
بتكرارات  االجتامعي)  التواصل  مواقع  (استخدام  الرئيسة  للفئة  الفرعية  الفئات 
لتكرارات  الكلية  النسبة  جمموع  من   %١٫٤ بلغت  وبنسبة  واحدا  تكرارا  بلغت 

الفئات الفرعية هلذه الفئة الرئيسة.
مثال: «ما أريد نرشهُ من رأيٍ أو فكرٍ أو موقفٍ أو صورةٍ أو فيلم أو مقال.. هل 
هو حقٌّ أم باطل؟ هل هو علمٌ أم جهل؟ هل فيه هداية أم ضاللة؟ هل هو صدقٌ 
ن أو عشرية أو جمتمع  أم كذب؟ هل فيه فائدة أو رضر؟ هل فيه إساءةٌ لفرد أو ملكوّ
أو أصحاب طائفة أو أصحاب دين أو أصحاب قوميّة». (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢).
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الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (الغزو الثقايف):-٥
(االخالق):أ-

يتضح من اجلدول ٧ ان الفئة الفرعية (االخالق) حلت باملرتبة االوىل يف جدول 
وبنسبة  تكرارا   ٦٥ بلغت  بتكرارات  الثقايف)  (الغزو  الرئيسة  للفئة  الفرعية  الفئات 
بلغت ٤٩٫٢% من جمموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية هلذه الفئة الرئيسة. 
وهذا يشري اىل حرص خطب اجلمعة عىل الرتكيز عىل الضوابط االخالقية للمجتمع 
االسالمي يف مواجهة التيارات الثقافية املختلفة التي يتعرض هلا الفرد املسلم خاصة 

مع االنفتاح الواسع عىل العامل يف عرص التواصل االجتامعي واالنفتاح االعالمي.
الشباب يف خضمّ  انفتحت عىل  الثقافات واملعارف  مثال: «نجد اآلن كلّ هذه 
من  عارمة  سيولٌ  بل  عارم  سيلٌ  هناك  االتّصاالت،  عامل  يف  التكنولوجي  ر  التطوّ

الثقافات واملعارف والعادات واملبادئ واألخالق». (خطبة ٢٠١٩/٤/٢٦).
 (القيم) و (احلرية):ب-

الفئات  جدول  يف  الثانية  باملرتبة  (احلرية)  و  (القيم)  الفرعيتان  الفئتان  حلت 
بلغت  وبنسبة  تكرارا   ٢٥ بلغت  بتكرارات  الثقايف)  (الغزو  الرئيسة  للفئة  الفرعية 
الفئة  هلذه  الفرعية  الفئات  لتكرارات  الكلية  النسبة  جمموع  من   ، منهام  لكل   %١٩

الرئيسة وكام موضح يف اجلدول ٧.
نا بأمورٍ أخر كثرية نفعها  مثال: «اهتاممنا باملبادئ والقيم، املشكلة اآلن اهتاممُ
القيم  ليس كنفع األخالق، هنتمّ هبا كثرياً ونعتني هبا كثرياً، ثقافة األخالق مبادئ 
حبّ العدل واخلري كراهيّة الرشّ بسط العدل بني الناس حبّ اخلري لآلخرين احرتام 
املبادئ  هذه  من  ذلك  وغري  التعاطف  التكافل  التسامح  املحبّة  التوادد  اآلخرين 

ه».(خطبة ٢٠١٩/٣/٢٩). األخالقيّة علينا أن نعطيها االهتامم الذي تستحقّ
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أبناءُ  ونحن  قيم  وهلا  أصول  هلا  ة  واحلريّ قلنا-  -كام  ضوابط  هلا  ية  «احلرّ مثال: 
ة». (خطبة ٢٠١٩/٤/٥). احلريّ

 (الفوىض):ج-
للفئة  الفرعية  الفئات  جدول  يف  الثالثة  باملرتبة  (الفوىض)  الفرعية  الفئة  حلت 
الرئيسة (الغزو الثقايف) بتكرارات بلغت ٢٤ تكرارا وبنسبة بلغت ١٨٫١% من جمموع 
النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية هلذه الفئة الرئيسة وكام موضح يف اجلدول ٧.

أن  وحاولوا  فشلوا  هؤالء  وراءها،  نْ  مَ وراءها  كان  وإن  فوىض  «هذه  مثال: 
لب  روا هزيمتهم لنا، هؤالء سُ روا فشلهم لنا، هؤالء اهنزموا وحاولوا أن يصدّ يصدّ
منهم احلياء فيُحاولون أن يسلبوا احلياء منّا، وإن شاء اهللا ال يتوفّق أحدٌ مهام أويت من 
 اجتامعيّاً،  دعمٍ وجهدٍ أن يسلب احلياء من جمتمعنا. إخواين املجتمع البُدّ أن يتصدّ
البُدّ أن تكون هناك حصانة، البُدّ أن تكون هناك حضانة متنع وحتضن املجتمع من 
أن ينهار، أنا لو شئتُ اآلن أن أذكر أرقاماً واقعاً هناك أرقام خميفة، وأنتم ترون اآلن 
املجتمع أمامنا، ما شاء اهللا أنت حماط اآلن بفضائيّات وحماط بإعالم، فاجلس جلسة 

ج» (خطبة ٢٠١٩/٣/٨). ل ال جلسة املتفرّ الناقد املتأمّ
 (التقاليد):د-

للفئة  الفرعية  الفئات  جدول  يف  الرابعة  باملرتبة  (التقاليد)  الفرعية  الفئة  جاءت 
الرئيسة (الغزو الثقايف) بتكرارات بلغت ٦  تكرارات وبنسبة بلغت ٤٫٥% من جمموع 
النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية هلذه الفئة الرئيسة وكام موضح يف اجلدول ٧.
اخلطأ  اىل  ض  معرّ إنسانٍ  كلّ  املعصوم-  عدا  -ما  ة  عامّ بصورةٍ  «البرش  مثال: 
اإلخفاق  اىل  ض  ومعرّ واآلثام  الذنوب  واىل  العثرات  واىل  الزلل  اىل  ض  ومعرّ
تعاىل  اهللا  مع  وعالقته  عباداته  جمال  يف  تارةً  اخلطأ  اىل  ض  ومعرّ حياته،  يف  والفشل 
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وتارةً يف مسريته األخالقيّة والسلوكيّة، وتارةً يف ثقافاته تارةً يف فكره تارةً يف مبادئه 
اخلطأ».(خطبة  اىل  فيها  ضٌ  معرّ اإلنسان  احلياة  جماالت  مجيع  وتقاليده،  وعاداته 

.(٢٠١٩/٢/١٥
 (اهلوية):ه-

للفئة  الفرعية  الفئات  جدول  يف  اخلامسة  باملرتبة  (اهلوية)  الفرعية  الفئة  جاءت 
الرئيسة (الغزو الثقايف) بتكرارات بلغت ٤  تكرارات وبنسبة بلغت ٣% من جمموع 
النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية هلذه الفئة الرئيسة وكام موضح يف اجلدول ٧.
يتعلّق  كان  ما  سواءً  ة  مهمّ الشباب  اىل  بالنسبة  احلياة  جماالت  «فجميع  مثال: 
ة أو األخالق أو املبادئ أو القيم أو التطلّعات أو األماين أو  بالعقيدة أو املعرفة العامّ
» (خطبة ٢٠١٩/٤/٢٦). ة التي ينتمي اليها الشابّ هات أو اهلويّ التقاليد أو التوجّ

 (الغزو):و-
جاءت الفئة الفرعية (الغزو) املرتبة السادسة بني الفئات الفرعية للفئة الرئيسة 
النسبة  جمموع  من   %٢٫٣ وبنسبة  تكرارات   ٣ بلغت  بتكرارات  الفكري)  (الغزو 

الكلية للتكرارات ضمن هذه الفئة الرئيسة وكام موضح يف اجلدول ٧.
سات املعنيّة اىل ما ينبغي االهتامم به يف الوقت  مثال: نُلفت نظر املجتمع واملؤسّ
يات التي يواجهها الشباب هو الغزو الثقايفّ واملعريفّ  احلارض، أهمّ املخاطر والتحدّ

. (خطبة ٢٠١٩/٤/٢٦). واألخالقيّ
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النتائج: 
كربالء -١ قناة  عرب  اجلمعة  خطب  تضمنتها  التي  االعالمية  الظواهر  اغلب  ان 

ادوات  باستخدام  الفردية  او  االعالمية  املامرسة  تفرزه  بام  تتعلق  كانت  الفضائية 
االعالم اجلديد.

كربالء -٢ قناة  عرب  كربالء  مجعة  خطب  افرزهتا  التي  االعالمية  الظواهر  مثلت 
مع  السيام  االعالمية  للمامرسة  مهام   Ethical Frame اخالقيا  اطارا  الفضائية 
الدين  تعاليم  من  مفاهيمه  مستمدا  االجتامعي  التواصل  مواقع  استخدام  شيوع 

االسالمي والسنة النبوية املطهرة وتراث اهل البيت عليهم الصالة والسالم.
االعالم، -٣ لوسائل  االجتامعي  والدور  الزائفة،  (االخبار  اآلتية:  القضايا  مثلت   

التواصل  مواقع  واستخدام   ، املعلومات  من  والتحقق  االعالمي،  والتسقيط 
االجتامعي، والغزو الثقايف) اهم الظواهر االعالمية الرئيسة التي وردت يف خطب 
اجلمعة عرب قناة كربالء الفضائية يف مدة عينة البحث، وهذه القضايا تعد من القضايا 

االخالقية الناشئة بفعل تطور تكنولوجيا االعالم. 
مقدمة -٤ االعالم)  لوسائل  االجتامعي  والدور  الزائفة  (االخبار  قضيتا  احتلت 

الظواهر الرئيسة التي تناولتها خطب اجلمعة عرب قناة كربالء الفضائية وقد ركزت 
االخبار  لفئة  بالنسبة  والتضليل  واخلداع  التلفيق  شملت  اخالقية  قضايا  مجلة  عىل 
الزائفة وهي قضايا ومشكالت اخالقية صارت مدار البحث االكاديمي يف العقد 
املنرصم يف حماولة للحد من تاثريها يف مجهور املستخدمني فيام تصدرت قضايا جمتمعية 
مثل (الظواهر االجتامعية والتامسك االجتامعي و العالقات االجتامعية والتعايش 

االجتامعي) املضامني االعالمية املتعلقة بالدور االجتامعي لوسائل االعالم.
والتي -٥ االعالمي  التسقيط  الرئيسة  بالفئة  املتعلقة  االعالمية  الظواهر  ركزت 
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تناولتها خطب اجلمعة عرب قناة كربالء الفضائية يف مدة عينة البحث عىل مشكالت 
اخالقية متمثلة بالتسقيط، واالهتام، والبهتان، والتزوير، واالفرتاء. 

 متحورت الظواهر االعالمية خلطب اجلمعة عرب قناة كربالء الفضائية يف مدة عينة -٦
البحث واملتصلة بالفئة الرئيسة (التحقق من املعلومات) عىل (احلقائق، والكذب، 

والصدق، واالمانة يف نقل املعلومات).
عنيت خطب اجلمعة عرب قناة كربالء بالظاهرة االعالمية املتعلقة بـ( استخدام -٧

النرش، واخلصوصية، والكتابة،  التواصل االجتامعي) ومتثل ذلك يف قضايا  مواقع 
واالبتزاز االلكرتوين، ومضامني النرش، واالساءة. ومتثل هذه القضايا صلب املشاكل 

االخالقية التي يعنى هبا دارسو مجهور مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي.
اشتملت الظواهر االعالمية يف خطب اجلمعة عرب قناة كربالء الفضائية يف مدة -٨

عينة البحث عىل قضايا ذات صلة مبارشة باالعالم كوهنا متثل مضمونا حمموال عرب 
وسائل االعالم التقليدية منها واجلديدة متمثال بالفئة الرئيسة (الغزو الثقايف) وقد 
تضمنت هذه الفئة قضايا اثارهتا خطب اجلمعة مثل (االخالق، والقيم، واحلرية، 
والفوىض، والتقاليد، واهلوية، والغزو) ومتثل هذه القضايا حمور اهتامم الباحثني يف 

جمايل علم االجتامع والعلوم السياسية واالعالم يف ظل موجة العوملة.
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التوصيات:
االجتامعية  العلوم  يف  للباحثني  منفصلة  دراسات  باجراء  الباحثان  يويص   -  ١
للمنهج االسالمي  للمامرسة االعالمية وفقا  باالطر االخالقية  تتعلق  الصلة  ذات 
وصوال اىل اطار مفاهيمي اخالقي يرتكز اىل القران الكريم والسنة النبوية ومنهج 

اهل البيت عليهم الصالة والسالم.
يويص الباحثان املؤسسات االكاديمية املعنية بعلوم االعالم بالسعي اىل  دراسات -١

االعالمية  املامرسات  تفرزها  التي  االخالقية  واملشكالت  القضايا  بحث  بشان 
االطر االخالقية  مع  يتالءم  بام  هلا  اجلديد ووضع حلول  االعالم  بادوات  املرتبطة 

للدين االسالمي. 
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اجلداول:
%التكرارالفئة الرئيسةمرتبةت
٢٣%١٧االخبار الزائفة١١
٢٣%١٧الدور االجتامعي لوسائل االعالم٢١
٢١٫٧%١٦التسقيط االعالمي٣٢
١٣٫٥%١٠التحقق من املعلومات٤٣
١٢٫١%٩استخدام مواقع التواصل االجتامعي٥٤
٦٫٧%٥الغزو الثقايف٦٥

١٠٠%٧٤               املجموع

جدول (١) يوضح التوزيع النسبي لفئات التحليل الرئيسة خلطب اجلمعة من 
قناة كربالء الفضائية يف مدة عينة البحث (ص١٢)

%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٦٤٫٨%١١تلفيق١١
١٧٫٦%٣خداع٢٢
١٧٫٦%٣تضليل٣٢

١٠٠%١٧املجموع

(االخبار  الرئيسة  للفئة  الفرعية  للفئات  النسبي   التوزيع  يوضح   (٢) جدول 
الزائفة) يف خطب اجلمعة عرب قناة كربالء الفضائية يف مدة عينة البحث (ص١٤)

%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٦٨%١٧٩املجتمع١١
١٥٫٦%٤١ظاهرة اجتامعية٢٢
٦٫٥%١٧متاسك اجتامعي٣٣
٦%١٦العالقات االجتامعية٤٤
٣٫٩%١٠التعايش االجتامعي٥٥

١٠٠%٢٦٣املجموع

(الدور  الرئيسة  للفئة  الفرعية  للفئات  النسبي   التوزيع  يوضح   (٣) جدول 
االجتامعي لوسائل االعالم) يف خطب اجلمعة عرب قناة كربالء الفضائية يف مدة عينة 

البحث (ص١٦)
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%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٤٧٫٢%١٧التسقيط١١
١٦٫٦٦%٦االهتام٢٢
١٣٫٩%٥البهتان٣٣
١١٫١٢%٤التزوير٤٤
١١٫١٢%٤االفرتاء٥٤

١٠٠%٣٦املجموع

(التسقيط  الرئيسة   للفئة  الفرعية  للفئات  النسبي  التوزيع  يوضح   (٤) جدول 
االعالمي) الواردة يف خطب اجلمعة من قناة كربالء الفضائية يف مدة عينة البحث. 

(ص١٨)
%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٤٦٫٦ %٢١احلقائق١١
٢٤٫٥ %١١الكذب٢٢
١٥٫٥ %٧الصدق٣٣
١٣٫٤%٦االمانة يف نقل املعلومات٤٤

١٠٠%٤٥           املجموع

جدول (٥) يوضح التوزيع النسبي للفئات الفرعية  للفئة الرئيسة (التحقق من 
املعلومات) يف مدة عينة البحث. (ص٢٠)

%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٧٦٫٣%٥٥النرش١١
٨٫٣%٦اخلصوصية٢٢
٧%٥الكتابة ٣٣
٤٫٢%٣االبتزاز االلكرتوين ٤٤
٢٫٨%٢املضامني٥٥
١٫٤%١االساءة٦٦

١٠٠%٧٢املجموع

(استخدام  الرئيسة  للفئة  الفرعية  للفئات  النسبي   التوزيع  يوضح   (٦) جدول 
مواقع التواصل االجتامعي) يف خطب اجلمعة عرب قناة كربالء الفضائية يف مدة عينة 

البحث. (ص ٢٢)
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%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٤٩٫٢%٦٥االخالق١١
١٩%٢٥القيم٢٢
١٩%٢٥احلرية٣٢
١٨٫١%٢٤الفوىض٤٣
٤٫٥%٦التقاليد٥٤
٣%٤اهلوية٦٥
٢٫٣%٣الغزو ٧٦

١٠٠%١٣٢املجموع

(الغزو  الرئيسة  للفئة  الفرعية  للفئات  النسبي   التوزيع  يوضح   (٧) جدول 
الثقايف) يف خطب اجلمعة عرب قناة كربالء الفضائية يف مدة عينة البحث. (ص٢٦)
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هوامش البحث  
Ethical وتسمى ايضا القضية االخالقية Ethical problem (*) يقصد باملشكلة االخالقية
للقيم  نظام  او  ((نظرية  هي  او   ، الصحيحة  باالجراءات  املتعلقة  املبادئ  جمموعة  هي   issue

h�ps:��www.thefreedic�onary.com/Ethical+issues االخالقية)).. ينظر :
والعلوم  االعالم  يف  وتطبيقاهتا  العلمي  البحث  مناهج  بكر،  ابو  خري  الطائي،  مصطفى   (١)

السياسية، دار الوفاء، االسكندرية، ٢٠٠٧، ص٣١.
(٢) سعد سلامن املشهداين: مناهج البحث االعالمي، دار الكتاب اجلامعي،ط١، ٢٠١٧،ص٤٢.

والنرش،  للطباعة  احلكمة  دار  بغداد،  ومناهجه،  العلمي  البحث  د. وجيه حمجوب، طرائق   (٣)
١٩٩٣، ص١٣٣.

والتوزيع  للنرش  املسرية  دار  االعالمي،  البحث  مناهج  املزاهرة،  هالل  منال  الدكتورة   (٤)
والطباعة، عامن، ٢٠١٤، ص٣٠٧.

 ،١٩٧٧ ط٣،  الكويت،  املطبوعات  وكالة  العلمي،  البحث  مناهج  بدوي،  الرمحن  عبد   (٥)
ص١٣١.

(٦) موفق احلمداين واخرون، مناهج البحث العلمي.. اساسيات البحث العلمي/ جامعة عامن 
العربية للدراسات العليا، ط١، عامن، ٢٠٠٦، ص٢٢٠.

(٧) املصدر السابق، ص ١١٩.
(٨) د. سعد سلامن املشهداين، مصدر سبق ذكره ص١٥١.

كلية  /صحافة،  حسن  فليح  هادي  (ا.د.  هم  التحليل  استامرة  حكموا  الذين  اخلرباء   (**)
االعالم، جامعة ذي قار، ا.م.د عالء مصطفى، عالقات عامة، كلية االعالم، جامعة بغداد، أ.م.د 

حامد جميد فاره، صحافة اذاعية وتلفزيونية، كلية االعالم ، جامعة ذي قار.
(٩) ريتشارد بن واخرون ، حتليل مضمون االعالم..املنهج والتطبيقات العربية، ترمجة د. حممود 

ناجي اجلوهر، اربد، قدسية للنرش، ١٩٩٢، ص١٧٥.
(١٠) أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، حتقيق، عيل حممد 

معوض و عادل أمحد عبد، دار الكتب العلمية، ج١، ٢٠٠٣، ص ٢٦٢.
 (١١) ينظر موقع قناة كربالء الفضائية عىل االنرتنت ، يف

  h�ps:��www.karbala-tv.net/about.php�
(١٢) عامر احلايف، ازمة االعالم الديني، يف

،h�ps://taadudiya.com/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a
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7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9
%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a/
(١٣) دراسة خطاب وسائل االعالم الديني ومطابقته ملبادئ السلم االهيل، تقرير ، برنامج االمم 

�
�� ،UNDP، pdf املتحدة االنامئي

 h�p://mahara�ounda�on.org/media/1266/undp-maharat-study-
of-religious-media-2017.pdf
h�p://www. يف:  ، املتمدن  احلوار  االعالم،  ووسائل  الدين  صالح،  حممد  امحد   (١٤)

ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46987&r=0
(١٥) املصدر السابق نفسه.

(١٦) االب رفيق جريش، أي عالقة االعالم والدين اليوم، موقع صحيفة الرشوق االلكرتوين، 
يف 

h � p s : / / w w w . s h o r o u k n e w s . c o m / c o l u m n s / v i e w 
aspx?cdate=13102018&id=a05023d0-263e-4fae-b38d-
f3b4f1ddabb0 ، 6/2019 / 8 تار�ــــخ ال��ارة.
(١٧) عبد الرمحن بن معىل اللوحيقي، موضوعات خطب اجلمعة، بال تاريخ، بال دار نرش، ص٦٩.
(١٨) د.عبد الغني جرب امحد مزهر، خطبة اجلمعة ودورها يف تربية االمة، بال تاريخ، بال دار نرش، 

ص٤.  
صالة  وجوب  يف  فقهية  رسالة  اجلمعة..  صالة  الطهراين،  احلسيني  حسني  حممد  السيد   (١٩)

اجلمعة عينا وتعيينا، ط١، قم املقدسة، ١٤٢٨ هجرية، ص٣٤.
(٢٠) د. عبد احلليم عامر مغريب دور خطبة اجلمعة يف معاجلة املشكالت االقتصادية، يف:

h�ps://khutabaa.com/orums/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88
%D8%B9/307650#.XRao8OgzbIU

(٢١) ينظر، الشيخ حفيظ الرمحن االعظمي، خطبة اجلمعة وسيلة اعالم مهمة، يف: 
h�ps://khutabaa.com/%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9
%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8/%D8%AA%D8%A3%D8
%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%
8A/307651
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(٢٢) د. سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي، دور خطب اجلمعة والعيدين يف تعزيز االمن الفكري، 
بحث مقدم للمؤمتر الوطني االول لالمن الفكري، جامعة امللك سعود، ١٤٣٠ هجرية.، ص١٣.
(٢٣) حاتم بديوي عبيد الشمري، دور اخلطاب الديني يف إصالح قضايا املجتمع.. دراسة حتليلية 
خلطبة مجعة كربالء إنموذجا، جملة مركز بابل للدراسات االنسانية، املجلد ٩، العدد ١، ص٣٩١
h�ps://www.hespress. ،(٢٤) رشيد جروموين : سوسيولوجيا اإلعالم الديني ،٢٠١٦
com/writers/311659.html.h�p://www.almayadeen.net/ar�cles/

opinion/838297، تار�ــــخ ال��ارة 4/5/2019.
والتوزيع،  للنرش  املعتز  دار  الثقافية،  والتعددية  الديني  االعالم  امحد،  اسامعيل  نجالء  د.   (٢٥)

القاهرة، ص١٤.
الزيارة  تاريخ   ،٢٠١٧  ، الطائفي  التحريض  وفخ  الديني  االعالم  شعيب:  قاسم   (٢٦)

.h�p://www.almayadeen.net/ar�cles/opinion/838297 .٢٠١٩/٥/٤
(٢٧) نقال عن ، عبد اللطيف محزة، الدعاية واالعالم، ط٢، القاهرة، دار الفكر العريب، ١٩٧٨، 

ص٧٦.
h�ps://www.  (٢٨) حممد خري رمضان يوسف : خصائص االعالم الديني االسالمي، يف

alukah.net/culture/0/77296/#_�n7
(٢٩)  ينظر املوقع االلكرتوين لقناة كربالء الفضائية عىل شبكة االنرتنت ، مصدر سبق ذكره

(٣٠) املصدر السابق نفسه.
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مصادر البحث 
اوال: الكتب*
بدائع * احلنفي،  الكاساين  مسعود  بن  بكر  أبو 

الرشائع، حتقيق، عيل حممد  ترتيب  الصنائع يف 
معوض و عادل أمحد عبد، دار الكتب العلمية، 

ج١، ٢٠٠٣. 
البحث * مناهج  املشهداين:  سلامن  سعد  د. 

االعالمي، دار الكتاب اجلامعي، ط١، ٢٠١٧. 
د. عبد الغني جرب امحد مزهر، خطبة اجلمعة *

ودورها يف تربية االمة، بال تاريخ، بال دار نرش. 
البحث * مناهج  املزاهرة،  هالل  منال  د. 

والتوزيع  للنرش  املسرية  دار  االعالمي، 
والطباعة، عامن، ٢٠١٤. 

الديني * االعالم  امحد،  اسامعيل  نجالء  د. 
والتعددية الثقافية، دار املعتز للنرش والتوزيع، . 

العلمي * البحث  طرائق  حمجوب،  وجيه  د. 
ومناهجه، بغداد، دار احلكمة للطباعة والنرش. 

ريتشارد بن واخرون، حتليل مضمون االعالم. *
حممود  د.  ترمجة  العربية،  والتطبيقات  املنهج   .

ناجي اجلوهر، اربد، قدسية لنرش، ١٩٩٢. 
السيد حممد حسني احلسيني الطهراين، صالة *

اجلمعة. . رسالة فقهية يف وجوب صالة اجلمعة 
عينا وتعيينا، ط١، قم املقدسة، ١٤٢٨ هجرية. 

العلمي، * البحث  مناهج  بدوي،  الرمحن  عبد 
وكالة املطبوعات الكويت، ط٣، ١٩٧٧. 

اللوحيقي، موضوعات * عبد الرمحن بن معىل 
خطب اجلمعة، بال تاريخ، بال دار نرش. 

الدعاية واالعالم، ط٢، * اللطيف محزة،  عبد 
القاهرة، دار الفكر العريب، ١٩٧٨. 

مناهج * بكر،  ابو  خري  الطائي،  مصطفى 

البحث العلمي وتطبيقاهتا يف االعالم والعلوم 
السياسية، دار الوفاء، االسكندرية، ٢٠٠٧. 

مناهج * بكر،  ابو  خري  الطائي،  مصطفى 
البحث العلمي وتطبيقاهتا يف االعالم والعلوم 

السياسية، دار الوفاء، االسكندرية، ٢٠٠٧. 
البحث * مناهج  واخرون،  احلمداين  موفق 

العلمي. . اساسيات البحث العلمي/ جامعة 
عامن،  ط١،  العليا،  للدراسات  العربية  عامن 

 .٢٠٠٦
ثانيا: البحوث والتقارير*
الديني * االعالم  وسائل  خطاب  دراسة 

تقرير لربنامج  السلم االهيل،  ملبادئ  ومطابقته 
يف   ،pdf  ،UNDP االنامئي  املتحدة  االمم 
http: //maharatfoundation. org/
media/١٢٦٦/undp-maharat-

study-of-
اخلطاب * دور  الشمري،  عبيد  بديوي  حاتم 
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