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ه:چکید
شبکه یدتیعقيهابرنامهکیفی يمحتوالیتحلهدف پژوهش حاضر 

مطالب مطروحه در حق بوده است. مورد مطالعه در این تحقیق، وصالياماهواره
سوم فصلدر مذکورياماهوارهيشبکهی با محوریت تشیع،دتیعقيهابرنامه
بدان پرداخته بوده که با استفاده از رویکرد تحلیل محتواي متون، 1396سال 

ي هاي شبکهشد. روش انجام کار بدین صورت بوده که پس از بررسی برنامه
ها، میزگردها، اخبار و گزارشات سازي مصاحبهموصوف، مطالب حاصل از پیاده

هاي عقیدتی، به متن تبدیل شده، متون مذکور مورد بازخوانی قرار گرفته و برنامه
گرایی شیعیان، خرافه"ي هم، چهار مقولهکدگذاري الزم انجام شد. در نهایت 

طلبی مسئولین جمهوري اسالمی ایران، جهادگرایی نادرست شیعیان و منفعت
هاي اصلی، شناسایی شدند، عنوان مقولهبه"گرایی یا خودبرتربینی شیعیانفرقه

توان بیان هاي اصلی، میهاي بدست آمده از مقولهاز تجزیه و تحلیل زیر مقوله
اي وصال ضربه زدن به حکومت اسالمی با ي ماهوارهه هدف اصلی شبکهداشت ک

طلبی نماد شیعی بوده است، چرا که بیشتر مطالب بدست آمده در خصوص منفعت
ي آنها توسط حکومت اسالمی ایران بنا باشد که به گفتهگرایی میو خرافه

ات، جایگاهی در گونه تفکرآید که ایندست میاند؛ بنابراین این نتیجه بهشده
توان به اصل مذهب مذهب شیعه نداشته و با بزرگنمایی برخی انحرافات نمی

شیعه آسیب رساند.
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مسألهیانبودمهمق
، با از مردمذاري بر قشري خاصثیرگأهاي تبلیغاتی در راستاي تاستفاده از تکنیک

تواند در بلندمدت می،ايهاي ماهوارههاي نوین از جمله شبکهرسانهتوسطهاي نرم شیوه
آورد، که از وجودهاي مختلف بهپاسخ فراوانی را براي مخاطبان عام در زمینهاالت بیؤس

حکومت حکومت اسالمی، ضرورت و وجوب":توان به عناوینی چونمیآنهايجمله
پذیري جمع میان شیعه و سنی، اسالمی، ضمانت اجراي احکام اسالمی در حکومت، امکان

در تاریخ اسالم، السالم) (علیهمبیترنگ نمودن نقش اهلشبهه در اصول تفکر شیعی، کم
علماي تشیع در اذهان ينشر اکاذیب ذیل موضوع تاریخ اسالم، مخدوش نمودن چهره

اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، تالش ).Wikipedia("وداشاره نم...عمومی و
آفرینی در موضوعات سازي و شبههها براي بسط و گسترش موضوع شبههاین رسانه

ورود این شبهات به .باشدگسترده ذیل مبانی مذهبی در میان اقشار مختلف جامعه می
ن مخاطبین امري است که پاسخ ماندن آنها در ذهبطن اذهان جامعه و از طرفی بی

موجب جدایی و افتراق هر"تردید منتج به انحراف از اصول اعتقادي در طوالنی مدت و بی
,Sharifiد (گرداسالمی میيدر جامعه"ها و خطوط فکري شیعه و سنیچه بیشتر گروه

2017(.
گر و دی"وصال فارسی و کلمه"نظیرسیسأهاي تازه تسازي، شبکهدر راستاي شبهه

.اندتمام تالش خود را بر موضوع مذکور متمرکز نموده،هاي وهابی فعال در این حوزهشبکه

هاي فارسی زبان سسان این شبکهؤاهر شاهد آن هستیم، اظهار تقید مالبته آنچه که در ظ
تقدیم ها، صرفاًاندازي این شبکههدف کلی از راه"خصوص این موضوع است کهدر

اما در حقیقت آنچه که در حال اجرا و انجام ."ر قرآن و سنت استخود مبنی بيعقیده
در این خصوص مشاهده ). Riahi & et. al, 2014(چیزي غیر از این است،است
تریبون "سنت و چسباندن عنوان اهلياین شبکه با قراردادن خود در حیطه،نیمکمی
وصال با يهسنت در شبکاهل":آورداش میبه خود، در مرام نامه"سنت فارسی زباناهل

بشري و عموم يهاي که دارند، جز خدمت به جامعپاك و مرام صادقانهيهتوجه با عقید
پاك و زالل يهجز تقدیم و معرفی عقید،فهمندهموطنان و همزبانانی که حرفشان را می

قل و فطرت خود که مبنی بر قرآن و سنت صحیح رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله و سلم و ع
سالم و برهان و استدالل محکم و صادقانه با فهم پیشگامان امت به شمول صحابه و اهل

"دیگري ندارنديهحضرت است هیچ طرح و برنامگرامی آنالسالم) (علیهمبیت 

)Zamani, 2015.(
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شود، چیزي غیر از عقایدسنت یاد میعنوان اهلجالب توجه است؛ آنچه که از آن به
توجه به آنچه در این شبکه براي مسلمانان تردید باو بغض و غضب وهابیت نیست، بیپر از

از این عقاید و تقیدات سنت عزیز کشورمان کامالًاهل،شودفارسی زبان روایت می
که در بسیاري از نقاط کشور شیعه و سنی در متعصبانه و کورکورانه مبري هستند. چرا

میز و با عالقه در حال سپري نمودن لحظات هستندآمعیت یکدیگر به شکلی مسالمت
)Montazer Ghaem, 2015(.با ،در این میان آنچه داراي اهمیت فراوان است اینکه

از بیانات گیري این محافل خبري،ها و بهرهتوجه به نقاط مورد سوء استفاده در این شبکه
هاي دینی و در حوزهالخصوصهاي روحانیون و مطلعان، علیعلماي شیعه و سخنرانی

مذهبی، اشخاص فعال در این حوزه باید توجه خود را به این موضوع گسیل دارند که 
آنچه که توسط این عزیزان در مواقع عصبیت یا عصبانیت، با منظور و یا بدون بالشک هر"

هاي گذاريگرفته و با توجه به هدفها قرارشود، مورد رصد این شبکههدف خاص بیان می
ابزاري در جهت يشکلی مقطعی و فرسایشی مورد تحریف و استفادهندمدت، بهبل

.)Office of Cultural Studies, 2007("گیردافکنی قرار میتفرقه
شبکه، با هدفمندي خاصی این ي در معارفه،1وصال حقيخط فکري پشتوانه شبکه

يدور از سلطهرشان بهوصال پیام وصلی است بین بندگان و پروردگا"دارد، اظهار می
خواهند تمام امور دین و طلبانی که میقهریه و جبروت کاذب مستبدان و دیکتاتوران و جاه

البته در تفسیر این "ا را با منطق زور و فشار و تقلید کورکورانه بر مردم تحمیل کنندنید
فشار و با تردید آنکه در پی منطق زور و جمله باید توجه خود را معطوف داریم که بی

، به "فاشیسم"و سرسپردگی "دوگماتیزم"از جمله "کاردستی غرب"هاي پیروي از اندیشه
اول منطق يزند و با اغناء ناصحیح الیهاستفاده از منطق زور و تهدید و کشتار دست می

انسانی از طریق سفسطه و توجیه افکار خود، به نابودي اسالم و مسلمین و ترویج اسالم 
,Majdabadi Farahani(گري استوهابیيجهان دامن زده، اندیشهستیزي در

ام ناي وصال حق، فعالیت خود را با رویکرد وهابیت سلفی، با مدیریت شخصی بهي ماهوارهشبکه١
هاي هاتبرد و از طریق ماهواره1389ایرانیان متواري و پناهنده به کویت)، از بهمن عبدالرحیم مالزاده (از

سازي و براي بسط و گسترش موضوع شبههاي هماهواريشبکهتالش اینست، آغاز نموده است. نایل
ورود این باشد.بی در میان اقشار مختلف جامعه میآفرینی در موضوعات گسترده ذیل مبانی مذهشبهه

تردید منتج پاسخ ماندن آنها در ذهن مخاطبین امري است که بیشبهات به بطن اذهان جامعه و از طرفی بی
ها و خطوط موجب جدایی و افتراق هر چه بیشتر گروه"النی مدت و به انحراف از اصول اعتقادي در طو

گردد.اسالمی میيدر جامعه"فکري شیعه و سنی
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توان ظهور و بروز در معرفی این شبکه به روشنی و کمال میالزم به توضیح اینکه .)2014
... بین "عنوان مثال در ادامه آورده است کهرا مشاهده نمود، بهتاندیشه و تفکر وهابی

اهللا متعال از رگ گردن نیز به بندگانش نیست، واي بندگان و آفریدگارشان هیچ واسطه
هاي اي از تالش این طرز تفکر، براي از میان برداشتن واسطهکه نمونه"تر استنزدیک

). Habibollahi, 2015(فیض الهی است
که السالم) (علیهمبیت پیامبر ضمن این توهین به ساحت مقدس اهل،در ادامه
نماید که اي اشاره میدرجه180اند، با چرخشی نبوتهاي متصل به زنجیرهمگی حلقه

جویانى که در طلب حق منان و تمام حقؤوصلی باشد بین ميهوصال آمده تا حلق"
"شائبه آشنا گردندتا از منبر آن، حق بگویند و حق بشنوند، و با حق خالص و بی،تپندمی

)Jahangardi, 2015ها ها، حسادتها، کینهکدورتوصال آمده تا "افزاید همچنین می)؛
هایی که مدعیان اسالم ناب و پیروي از اهل بیت پیامبر گرامی صلی اهللا علیه و و دشمنی

کن نماید، و فضایی از محبت و اخوت و ها کاشته را ریشهآله و سلم به نام دین در بین ملت
اما اشاره "وجود آوردهآمیز را در میان آحاد جامعه ببرادري و برابري و همزیستی مسالمت

روشن نمودن اذهان "که هدف اصلی، اخوت و برداري و باصطالح یصورتکند درنمی
شکلی ناپسند در باشد، چرا باید مدام و بهاسالمی میيو اصالح جامعه"مسلمانان

الخصوص عقاید ها و آراء مختلف مسلمانان و علیهاي مختلف خود به اندیشهبرنامه
شیعی و نخبگان شیعی پرداخته يشکل دائمی به تمسخر اندیشها گفته و بهناسز،شیعیان

هایی که به این شبکه و دیگر شبکهينامهکه در مرامحالیدر.)Shahab, 2012(شود
قرآن کریم، اشاره يپردازند و بنا بر آیهسنت میترویج وهابیت و تحریک نمودن اهل

دین هیچ اجباري نیست، اما در عمل، آنچه در در"الاکراه فی الدین"نماید که می
.افکنانه نیستشود، مسایلی جز موضوعات تفرقهها مشاهده میهاي تبلیغی این شبکهبرنامه

اما آنچه که در این پژوهش اهمیت دارد و بدان پرداخته خواهد شد، بررسی این 
ئلی مطرح اي وصال حق در خصوص شیعیان چه مساماهوارهيموضوع است که شبکه

فوق سعی يباشد که شبکهنماید و آنچه که قابل ذکر است این مینموده و استدالل می
نموده و اصل مذهب شیعه را زیر دارد از برخی نقاط ضعف فعلی شیعیان سوء استفاده 

توان بیشتر به این مسائل هاي اجرا شده میال ببرد که در ادامه با بررسی محتواي برنامهسؤ
آگاهی یافت.برده وپی
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پژوهششناسی وشر
تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی و با توجه به روش، تحلیل محتواي متون بوده است. 

ها، میزگردها، اخبار و گزارشات ترین مطالب مطروحه در مصاحبهمورد بررسی، مهمينمونه
1396سوم سالياي وصال حق در سه ماههماهوارهي(مذهبی) شبکههاي عقیدتیبرنامه

تحلیـل هولسـتیخصوص مذهب تشیع، مطالبی مطرح شده است. است که در آنها در
ها به پیامهاي خاصعینی ویژگیونظامندبراي استنباطهـر تکنیکـی کهرا بـهي محتـوا

را يتحلیل محتواسندلوسکی.)Holeston & et. al, 2011(کندرود، اطـالق میمیکار
ها خالصه، آن دادهي وسیلهبهداند کهکیفی میو تحلیل مطالعاتي تجزیـهاهیکی ازروش

تحلیل «خود باعنوان در کتـابباردن)Sandelowski, 2011(شـوندمیتوصیف و تفسیر
اصولی و عینـی،در حقیقـت فـن پـژوهش» يتحلیل محتوا«کند کهاشاره می» يمحتوا
عبـارتي، بنیـادي تحلیـل محتـواکـرمنظور تفسـیر و تحلیـل محتواسـت و تفبهکمی

حسببر)امثـالهمهـا وست از قراردادن اجزاي یـک مـتن (کلمـات، جمـالت، پـاراگراف
را ي تحلیـل محتـواچلیمسـکی).Barden, 1995(شوندواحدهایی که انتخاب می

رد شده اطالعات در یک شکل استانداآوري و سازماندهیبـراي جمـعايرویـهمجموعــه
وادمعناي مها وبـراي استنباط در مورد ویژگیهاییبه محقق اجازه تحلیلداند کهمی

به بیشتر در پی جوابگوییيعقیده وي تحلیل محتوابه؛دهدرا میدهنوشتاري یـا ثبت ش
عبارتی وقتی در پی یافتن مواردي همچون نوع چه چیزي است تا چرایی. بهسؤاالتی از

فهـم نویسـنده، یـا تأثیر آن برروي مخاطبان قیـده وعمحتواي نوشتاري،خالصـه کردن 
هاي وقوع یک بـراي یـافتن علتدر حـالی کـه؛کنـیمتفاده میساین روش اهستیم، از

).Chelimsky, 2011(دیگري استفاده شودهايروشاست ازبهتر، امر
ري طبقـات از قبـل تعیـینکـارگیبـهاز، پژوهشـگرمتون، واي روش تحلیل محتدر

درون نامشـان ازدهـد کـه طبقـات وعـوض اجـازه مـیدرورزد وشـده اجتنـاب مـی
بـه ءاها بـا اتکدادهجاي اینکه شروع گردآوريرون آیند. در این روش، بهها بیداده

ال واسـاس سؤرشـروع آن بيآمده است، نقطهبیرونه از دل یک نظریهباشد کیاتیضفر
درك یا غرق شده تا به یککامالًهابنابراین پژوهشگر در داده.هـدف پـژوهش اسـت

مـتن بـرايها با خوانـدن مکـرردسـت پیـدا کند. ابتدا تحلیل دادهبصیرت جدیـدي
بـه هکلم،سپس متـون؛شودک درك کلی آغاز میور شـدن درآنهـا و یافتن یغوطـه

استخراج پیوسته ازطوراین فرایند به؛تـا کـدها اسـتخراج شوندشـود کلمـه خوانـده مـی
هایشـان ها یا شباهتاساس تفاوتکدها برسپس،یابـدگذاري آنهـا تـداوم مـیکدها تا نام
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متن مفهوم، شواهدي ازپایان به ازاي هردرشـوند وبنـدي مـیداخـل طبقـات دسـتهبـه
گردند.ها تعیین میوالت اصلی و زیر مقولهکه در قالب مقشودنقل قول می

ها، میزگردها، اخبار و گزارشات در پژوهش حاضر، به دلیل حجم بسیار باالي مصاحبه
هاي عقیدتی این اي وصال در طول سال، در گام اول، تنها برنامهماهوارهيهاي شبکهبرنامه
هاي عقیدتی، تنها نامهاي انتخاب شد و در گام دوم، از بین کل برهي ماهوارشبکه
ها انتخاب شد و عنوان واحد تحلیل برنامهایی که با محوریت موضوع تشیع بوده، بههبرنامه

هاي قمري محرم و صفر (مهر، آبان و آذر) را که ماه1396در گام بعدي، فصل سوم از سال 
ین راستا، عنوان واحد زمان مورد تحلیل، انتخاب گردید. در همدر آن قرار داشت را به

هاي عقیدتی با محوریت تشیع در ها، میزگردها، اخبار و گزارشات برنامهمصاحبهيکلیه
سازي و تبدیل به متن گردیده، متون مذکور مورد بازخوانی مدت مورد اشاره، در ابتدا پیاده

یی و ها، شناساهاي اصلی و زیرمقولهقرار گرفته و کدگذاري الزم انجام و در نهایت نیز مقوله
هاي تحقیق، اشاره مورد تحلیل متحواي کیفی قرار گرفتند که نتایج آن در قسمت یافته

خواهد شد.

ي پژوهشهایافته
) ی(مذهبیدتیعقيهامطالب مطروحه برنامهنیترمهمدر این بخش از پژوهش، 

مورد تجزیه و تحلیل قرار 1396سوم سال يوصال حق در سه ماههياماهوارهيشبکه
در این منتشر شده هايبرنامهيارائهتوزیع فراوانی سبکرفت که در یک بررسی کلی، گ

364با » منولوگ-میزگرد«سبک شبکه، مورد اشاره قرار گرفت که مشخص گردید، 
را ي موصوف شبکههاي منتشرهاز برنامهدرصد، بیشترین حجم 57/55و اختصاصفراوانی

دوم را به خود ي، رتبهدرصد63/18فراوانی و122ا ب» تماس نلفنی«پوشش داده است. 
با » مصاحبه یا گفتگو«و درصد31/9فراوانی و61با »گزارش«به اختصاص داده است. 

د. نقرار دارها،برنامهبعديهايردهدر درصد، 41/6فراوانی و42
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اي وصال در فصل ماهوارهيهشبکيمنتشر شدههايبرنامهيارائهتوزیع فراوانی سبک: 1جدول 
1396سوم 

Table 1: Frequency Distribution of Presentation Style of Satellite
Networking Program in Third Season 2017

درصدفراوانیلبامطي ارائهسبک ردیف
RowPresentation StyleFrequencyPercentage

36455/57منولوگـمیزگرد1

12218/63تماس تلفنی2

6610/08خبري3

619/331گزارش4

426/41وگومصاحبه یا گفت5

655100جمع کل

ناسایی شده در هاي شبرنامهتوزیع فراوانی مذکور، يدر ادامه تحلیل محتوایی شبکه
566ا ب» عقیدتی«هاياي که برنامهگونهبه، استمشاهده شبکه وصال حق قابل هاي برنامه

ها را به خود اختصاص داده است. برنامهمحتوایی بیشترین حجم درصد41/86وفراوانی
از حجم درصد 75/2وفراوانی18کدام با هر» الملل و نظامی دفاعیبین«موضوعات
مراتب سایر موضوعات نیز به ترتیب در.اندها را به خود اختصاص دادهبرنامهمحتوایی 

گیرند.بعدي جدول قرار می

ال وصال حق در فصل سوم سيشبکههايبرنامهورهاي محتوایی محتوزیع فراوانی :2جدول 
1396

Table 2: Distribution of Content Frequency of Axes of Vesal Satellite
Networks Program in the Third Season 2017

درصدفراوانیهاي ارائه شدهکلی برنامهموضوعردیف
Row

The Overall Theme of The Proposed
Programs

FrequencyPercentage

56686/41عقیدتی1

182/75المللبین2

182/75دفاعی-نظامی3

162/44سیاسی خارجی4

152/29سیاسی داخلی5

60/92اجتماعی6

40/6امنیتی7
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درصدفراوانیهاي ارائه شدهکلی برنامهموضوعردیف
Row

The Overall Theme of The Proposed
Programs

FrequencyPercentage

20/31اقتصادي8

20/31زندان و زندانیان سیاسی9

20/31ايهسته10

20/31حقوق بشر11

40/6سایر12

655100جمع کل

ترین محورهاي اخبار،ترین و عمدهمهم،3عنوان پژوهش، جدول با عنایت به
وصال حق در فصل سوم يشبکههاي عقیدتی در برنامهها و میزگردهاگزارشها، مصاحبه

بررسی قرآن و مفاهیم «شود؛طور که مشاهده میانکند. هممعرفی می، را 1396سال 
را به خود اختصاص داده ي عقیدتیهابیشترین حجم برنامهو درصد82/12با» دینی

ي هارصد برنامهد06/12با اختصاص» تالش براي ایجاد اختالف میان شیعه و سنی«ت.اس
» تفسیر آیات قرآن«و » تکفیر مذهب شیعه. «است، دومین فراوانی را پوشش دادهعقیدتی

د.نقرار داربعدي يفراوانی در مرتبه43هر دو با اختصاص 

فصل سوم از وصال دريهاي عقیدتی شبکهبرنامهترین محورهاي توزیع فراوانی عمده:3جدول 
1396سال 

Table 3: Frequency Distribution of the Most Common Axes of the Vesal
Satellite Network Ideological Program in the third chapter since 2017

درصدفراوانیهاي عقیدتی برنامهترین محورهاي عمدهردیف
RowThe Main Axes of the Ideological ProgramFrequencyPercentage

8412/82قرآن و مفاهیم دینیبررسی1

8712/06تالش براي ایجاد اختالف میان شیعه و سنی2

7611/6تکفیر مذهب تشیع3

6910/53هاي دینی و مذهبیاالت دینی و عقیدتی در شبکهؤس4

436/56تردید در تفکر شیعه5

436/56تفسیر آیات قرآن6

263/97پرستی شیعیانادعاي قبرپرستی و امام7

253/82ادعاي تحریف قرآن از سوي شیعیان8

253/82(ع)اطهارين پیرامون فضایل ائمهادعاي غلو شیعیا9
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درصدفراوانیهاي عقیدتی برنامهترین محورهاي عمدهردیف
RowThe Main Axes of the Ideological ProgramFrequencyPercentage

182/75تبلیغ اهل سنت در راستاي گرایش افراد به تسنن10

172/6طرح و تفسیر مسائل اخالقی و تربیتی از دیدگاه اسالم11

101/53هاي مذهبینقض حقوق اقلیت12

101/53نفی مهدویت و ادعاي خیالی بودن امام زمان(عج)13

101/53دعاي دشمنی شیعیان با اهل بیت (ع)ا14

81/22اخبار و مسائل مرتبط با کشورهاي منطقه و جهان15

81/22گرفته نسبت به آنهاي صورتتفکر وهابیت و تحلیل16

71/07شهداي ایران در سوریه17

40/6هاي قومینقض حقوق اقلیت18

19
در کشورهاي منطقه. ا.ا. حمایت از تروریسم و دخالت ج

40/6با رویکرد مذهبی

40/6انتقاد از مسیحیت20

8512/95سایر موارد21

655100جمع کل

يرا در شبکهي عقیدتیهاگیري برنامهجهتارائه خواهد شد که 4در ادامه جدول 
. دهدرا نشان می1396وصال حق در فصل سوم از سال 

59/73بافراوانی482با » )منفی(علیه تشیعگیري جهت«اساس جدول مذکور، بر
ها به خود اختصاص داده این شبکهعقیدتی هاي ، باالترین درصد را در میان برنامهدرصد
فراوانی 37و »گیري خنثیجهت«ها داراياین برنامهفراوانی 117درصد با 86/17است.

. انداشتهد»دوپهلوگیريجهت«رصد نیز د65/5با
1نیز با » گیري مثبتجهت«درصد و 75/2فراوانی با18با »گیريعدم جهت«

درصد در انتها قرار دارد.15/0فراوانی و
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ي وصال حق در سال در شبکهمنتشر شده هاي عقیدتی برنامهگیريفراوانی جهت: 4جدول 
1396

Table 4:Frequency Distribution of Orientation of the  Vesal Satellite
Network Ideological Program in the Third Chapter Since 2017

درصدفراوانیگیريجهتردیف
RowOrientationFrequencyPercentage

48273/59(علیه تشیع)منفی1

11717/86خنثی2

375/65دوپهلو3

182/75گیريعدم جهت4

10/15مثبت5

655100جمع کل

گرایی شیعیان، خرافه"ي مقوله4در گام بعدي محتواي کیفی متون قرار گرفتند که 
گرایی طلبی مسئولین جمهوري اسالمی ایران، جهادگرایی نادرست شیعیان و فرقهمنفعت

هاي اصلی شناسایی عنوان مقولهبا توجه به متون تحلیل شده به"یا خودبرتربینی شیعیان
اند که نتایج هاي مختلفی بودهین متون اصلی، خود داراي زیر مقولهشدند که هر یک از ا

باشد.می5شرح جدول آن به
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هاي اصلیها و زیر مقولهمقوله:5جدول
Table 5: Categories and Subcategories

هاي مقوله
هاي مقولههازیر مقولهاصلی

هازیر مقولهاصلی

Main
Categories

Sub Categories
Main

Categories
Sub Categories

گرایی خرافه
شیعیان

یرتیو بصینیدنشیبعدم 

گرایی منغفت
در مسئولین 
جمهوري 

اسالمی ایران

فروشانو مذهبفروشاننید
یافکنو تفرقهییدروغگوامبریبه پعهیشنیتوه

زجر دادن مردمیضاللت و گمراه
عدم عدالتنادانانیعیش

منافق بودن سران اسالم شیعهتوهین به مقدسات و افراد اهل سنت
زورگویی سران فعلی شیعهتناقص در اسالم شیعه

طلبی شیعهقدرتی شیعیانذهنيوشوشست
گریزي شیعهقانونشرك ورزي شیعه
طرفداري از جنایتکارانگمراه بودن شیعه

شیعیانکشی مظلومانحراف در توبه کردن
ی شیعهفروشوطنهمتا دانستن امامان با پروردگار

ی شیعهجهادفروشدینخارج شدن از اصل
شیاد بودن سران شیعهسیها و ابلانساننیبيریدرگ

یی در شیعهمجاهدنماوجود امام زمان توسط یک زن
تجارت دین توسط سران شیعهخرافات دینی

رانی سران شیعهوتشهفتنه در دین اسالم
ظالم بودن سران شعیهخرافاتی بودن روایات شیعه

یافکنو نفاقیافکنتفرقهپرستی در شیعهانسان

گر بودن سران فعلی مکار و حیلهپرستی در شیعهاشیاء
شیعه

طلبی شیعیانمنفعتکفرگوئی در شیعه
فریب خوردگی مردم ایرانتضاد در اعتقادات

شیعیاننیدروغيشعارهاء استفاده از عقایدسو
گذاري در شیعهبدعتایجاد آداب و رسوم بجاي دین

یپراکنشبههانحرافات فکري و عقیدتی شیعیان
اندوزي و دنیاپرستی شیعیانمالشیعیانزیتوسل ناجا

همسو نبودن شعیه با قرانساختگی بودن امامت
نهادینه شدن شیطان صفتی در شیعهنیدروغيهاتیروا
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هاي مقوله
هاي مقولههازیر مقولهاصلی

هازیر مقولهاصلی

Main
Categories

Sub Categories
Main

Categories
Sub Categories

شیعیان
تجسس در زندگی دیگرانساختکی بودن دین شیعه

دورویی سران شیعهغلو شیعه در خصوص امامان
ییسودجوگري شیعهافراطی

هیتقنهادینه شدن پرستی شیعیانمرده
یعهدشکنعلم و غیب داشتن امامان

نامشروع تیوالو تیحاکمیالهیقطع شدن وحعدم 
شیعه

یینمااهیسو دعا نابجاطلب شفاعت
اهلیت نداشتن سران شیعهنابجاطلب حاجت

اي احادیث و قرآنتفسیر سلیقهانحراف در عزاداري ماه محرم

جهادگرایی 
نادرست 
شیعیان

اغتشاش در سایر کشورها

گرایی یا فرقه
خودبرتربینی 

شیعیان

رستي دمعنويهاآموزشعدم 
زنی شیعهتهمتیستیتروريهاگروهایجاد 

توهین شیعیان به همسران یکی بودن دین و سیاست
پیامبر

درگیري و جنگ با برخی کشورها: 
آسیب رساندن به سایر ادیانسوریه و عراق

جهاد بخاطر اجتهاد

باطل دانستن سایر ادیان الهی
کافر و زندیق دانستن سران اهل 

سنت
شیطانی دانستن وهابیت

قومیتعصبات 
خود برتربینی شعیه

تیبمحبت اهليادعا
اختالف بین عقاید مراجع

مورد تقیسم 4هاي اصلی به توان بیان داشت که مقولهبا توجه به جدول فوق، می
صورت جداگانه بههاي بدست آمده بهشدند که در ادامه براي هر یک با توجه به زیر مقوله

خواهیم پرداخت:تحلیل 
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گرایی در بین شیعیانخرافه-1
گرایی اي یکی از دالیل خود را براي ضدیت با شیعه، بحث خرافهماهوارهياین شبکه

پرستی غرق طور کلی در خرافهدارد که شیعیان بهنماید و عنوان میشیعیان، مطرح می
رد نظر آنها از دین بوده و نقش مهمی در دینداري کنند که این خرافات موشده و فکر می

هایی مانند: انحراف در عقاید، جعلی بودن برخی احادیث، نادانی مردم، آنها دارد و مثال
و ... به عهیدر شیگوئکفر، عهیدر شیپرستاءیاش،عهیدر شیپرستانسانتوسل نابجا، 

ها توجه داشته و دینی خود بدانعنوان خرافاتی مطرح هستند که شیعیان در امور جاري و
نمایند. باید عنوان داشت که مطمئناً خیلی از مسائل مطرح شده مربوط به اصل عمل می
درآمده مورد توجه است صورت رسم و رسومباشد و تنها در بین برخی عوام که بهدین نمی

همچنین ند؛کنو هیچ عقل سلیم و منطقی آنها را مورد پذیرش قرار نداده و حمایت نمی
فوق سعی دارد بسیاري از مسائل کوچک يآنچه که حائز اهمیت بوده، این است که شبکه

نمایی کرده و از شود را بزرگیافته نیز پیدا میرا که در تمامی جوامع مدرن و توسعه
زند که این ... سر باز میپرداختن به سایر مسائل درست دینی شیعیان مانند: عبادت، حج و

این است که این شبکه سعی دارد با تمرکز بر روي برخی نقاط ضعف يدهندهشانامر ن
جاي دین توسط برخی عوام مورد قبول است) به اصل مذهب شیعه دینی که به (البته غیر

شیعه نداشته يثیر چندانی بر روي جامعهي آنها تألطمه وارد نماید که تالش چندین ساله
هاي همسو شده است.اي و سایر شبکهماهوارهياز این شبکهاست، بلکه باعث افزایش تنفر

طلبی مسئولین جمهوري اسالمی ایرانمنغعت-2
ال بردن برخی امور مانند: جدایی دین از ل حق سعی دارد که با زیر سؤوصايشبکه

... به مسائل فرعی مانند سیاست، مقصر بودن مسئوالن در امور اقتصادي و داخلی کشور و
دنبال طلبی از طریق دین، پرداخته که اعتقاد دارند برخی با استفاده از ابزار دین بهعتمنغ

مسائلی مانند: ورزند و بهتحقق اهداق شخصی خود بوده و از هیچ کاري دریغ نمی
يزیگرقانون، عهیشیطلبقدرت، یافکنو تفرقهییدروغگو،فروشانو مذهبفروشاننید
... اشاره داشته باشند. در این خصوص باید عنوان داشت که وعهیشیجهادفروش، عهیش

افرادي مطالب مذکور هیچ جایگاهی در دین اسالم و شیعه ندارد و این امور به رفتاريکلیه
توانند اساس هاي فوق نمینمایند، بنابراین با تهمتگردد که از دین اسالم تخطی میبر می

همچنین باید اذهان طلبی یکی نمایند؛ا با منفعتال برده و آن رمذهب شیعه را زیر سؤ
طلبی در جوامع بوده که باید گونه منفعتداشت که شعار اصلی مذهب شیعه مبارزه با هر

توسط افراد جامعه مورد توجه قرار بگیرد؛ که این امر با توجه به ماهیت آشکار مذهب 
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گان بوده و هیچ ارتباطی به دنبال تحقق عدالت اجتماعی است، مورد قبول همشیعه که به
اصل مذهب شیعه ندارد.

جهادگرایی نادرست شیعیان-3
دنبال کند که شیعیان ایرانی همواره بهاي وصال حق ادعا میماهوارهيشبکه

يریدرگ، استیو سنیبودن دیکی، یستیتروريهاگروهجادیا، کشورهاریاغتشاش در سا
بوده است. در این خصوص باید عنوان اطر اجتهادخه ب،جهادوکشورها یو جنگ با برخ

دنبال داشت که هدف اصلی مذهب شیعه ایجاد صلح و آرامش در یک جامعه است و به
هاي ها و درگیريایجاد تنش و یا درگیري نبوده و نخواهد بود. از سوي دیگر برخی تنش

ها يگونه درگیرندنبال سرکوب ایاند که مذهب شیعه بهخارجی داشتهایجاد شده منشأ
گونه موارد در تضاد با تفاوتی نسبت به اینتواند صلح جوامع را بهم زده و بیبوده که می

گونه ظلم و ستمی که در قالب جنگ در قابل هرممذهب شیعه است. بنابراین باید در 
که هدف اصلی مذهب گیرد اقدامات الزم نیز انجام پذیرد. چرابرخی جوامع صورت می

این است که در تمامی جوامع باید صلح و آرامش برقرار باشد و کشورهاي اسالمی شیعه 
باید نسبت به آن احساس مسئولیت نموده و به پا خیزند که این اصل تناقضی با اصل 

سایر کشورهایی که يدخالت در امور کشورهاي دیگر ندارد و پیروان مذهب شیعه با اجازه
افروزي برخی هاد شده است و سعی دارد آتش جنگجدر آنها جنگ و آشوب است وارد 

همچنین بحث جهاد در راه خدا هم در این مسیر طلب را کاهش دهد؛هاي سلطهقدرت
مطرح شده است که باید منافقان و مزدوران جهانی را با جهاد در راه خدا از بین برد.

ربینی شیعیانیی یا خودبرتگرافرقه-4
عدم تا با استفاده از برخی تعبیرات نابجاي خود مانند:وصال حق سعی دارد يشبکه

(صلی اهللا امبریبه همسران پانیعیشنیتوه، عهیشیزنتهمت، درستيمعنويهاآموزش
و کافر، یالهانیادریدانستن ساباطل،انیادریرساندن به سابیآسسلم)، علیه و آله و

ینیبرتربخود، یقومتعصبات، تیدانستن وهابیطانیش، سنتدانستن سران اهلقیزند
به پیروان مذهب مراجعدیعقانیباختالفو السالم)(علیهمتیبمحبت اهليادعا، هیشع

گرایی یعنی تعصب به دین خود را بزند. در این خصوص باید عنوان شیعه برچسب فرقه
مین و رین دین خدا بر روي زخعنوان آداشت که بر همگان آشکار است که دین اسالم به

تمامی ادیان است و امامان نیز با توجه به احادیث پیامبر اسالم (صلی اهللا يکنندهتکمیل
نها پیروي نمود، لذا اند و باید از آعنوان جانشینان وي معرفی شدهسلم)، بهعلیه و آله و

دلیل کامل نبودن مورد توجه شیعیان نباشند و از سوي جا نیست که سایر ادیان بهبی



243هاي عقیدتی شبکه ...تحلیل محتواي برنامه

گاه تفکر شیعی به خود اجازه نداده است تا به سایر ادیان توهین نموده و آنها را هیچدیگر
نادرست بداند، چرا که تمامی ادیان آسمانی داراي منشاء خدایی بوده و تمامی آنها یک 

توان بیان داشت که جهت بررسی یک نمایند. لذا میهدف را یعنی سعادت انسان دنبال می
ید مذهب شیعه نیست شته و برخی رفتارهایی که مورد تأیآن توجه داموضوع باید به اصل

توان نتیجه و نبوده مالك قضاوت در خصوص مذهب شیعه نخواهد بود. از تعبیرات فوق می
ال بردن ؤسیاسی بوده که از طریق زیر سيوصال حق، یک شبکهيگرفت که شبکه
ان است.اسالمی ایردنبال ضربه زدن به حکومتمذهب شیعه به

گیريبحث و نتیجه
اي بر علیه جمهوري هاي ماهوارهشبکه،هاي مالی وهابیون منطقهبا کمکاخیراً

» حقوصال«اي ماهوارهيشبکه.اندازي شده استاسالمی ایران با هدف حمله به تشیع راه
يئمهایران و اشیعیانهاي خود به صورت مداوم به مذهبی، در برنامهيدر قالب یک شبکه

اندازي شدهکه در کویت مدیریت و راهشبکهاین .کندتوهین میالسالم)(علیهماطهار
ست، توسط یکی از شیوخ معروف عرب پشتیبانی شده و بیشتر تمرکز خود را بر روي 

، در این شبکه. اي مذهبی قرار داده استهحمله به جمهوري اسالمی ایران و تخریب چهره
اصول و مقدسات تشیع حمله کرده و با مسخره خواندن قوانین الهی، هاي مختلف به هبرنام

در زیرنویس این شبکه نیز، قصد تشویش اذهان و ایجاد شبهه در بین مردم ایران را دارد.
دادهنمایشاستایرانملتبهتوهینحاويکههاي بینندگانبه صورت پیاپی پیام

شیعی توسط اي ضدهاي ماهوارهکهشدت ایجاد شببه،در چند سال گذشته.شودمی
اندازي ها اقدام به راهشیوخ منطقه رواج یافته است، در این اواخر نیز بعضی از این شبکه

اند که جا دارد مسئولین ...) کردههاي قومی ایران (کردي، ترکی وهایی با زبانشبکه
براي اقدام متقابل » ممکتب اسال«مربوطه به جاي هزینه براي نمایشگاه بازیگران و ترویج 

.ها کوشش نمایندبر علیه این شبکه

کلی طورها بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ و سایر امور جامعه و بهتأثیر فراوان رسانه
توجه هاي ارتباطی با). رسانهAmiri, 2013:139(کس پوشیده نیستزندگی مردم بر هیچ

گیرند، به سه شوند و از آن بهره میمیتعداد افرادي که در جریان ارتباط با آن درگیربه
شوند؛ گروه اول، وسایل ارتباط فردي، یعنی وسایلی که براي ایجاد ارتباط گروه تقسیم می

گیرنده (گیرنده) مورد دهنده (فرستنده) و شخص پیامبدون واسطه بین شخص پیام
ی، یعنی وسایلی که گیرد، مثل زبان و خط. گروه دوم، وسایل ارتباط گروهاستفاده قرار می
تواند گفتاري گیرد، این وسایل میواسطه و از راه دور مورد استفاده قرار میهنگام ارتباط با
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هایی جمعی، یعنی رسانهیا نوشتاري باشند، مثل تلفن و تلکس. گروه سوم، وسایل ارتباط
جمعی رتباطگیرند، وسایل اهاي جامعه مورد استفاده قرار میهستند که براي تمامی گروه

,Motamed Nezhadبیشتر مطبوعات، رادیو و تلویزیون است ( 2003:61 .(
بهتریاجمعیارتباط"نویسد: میجمعیارتباطتأثیرکتاباستوتزل درکهچنان

افرادازفراوانیتعدادبههااندیشهاز: انتقالاستعبارتها،تودهمیاندرارتباطاتبگوییم
,Rastegar Moghadam("واحدآنِدر ثیر کالیر در کتاب تأ). همچنین2000:127

هابرداشتوهاایدهاطالعات،رساندنازاستجمعی عبارتارتباط"نویسد جمعی میارتباط
یکدرهاانساناززیادييعدهوسیلهبهاطالعاتایندریافتوارتباطیوسایلطریقزا

,Mohsenianزمان ( درتوجهیقابلنقشیهارسانهمروز،ادنیاي). در1995:64
افرادهايارزشوهانگرشروزگارياند. اگر درکردهپیداهانگرشوهاارزشبهدهیشکل

کههستندهارسانهامروز اینشد،میمشخصمحدودييهکنندتعیینعواملاساسبر
هاي بابهتجرگسترشدرمؤثرعاملیبهوکردهتغییردستخوشراپیشینيهقاعد
بیشترچههرگسترشبااثرگذاريایناند.شدهتبدیلفرهنگیتغییروافراديهواسط

ايشبکهيهجامعواطالعاتیيهجامعآنبهکهعصريبهورودوهاي ارتباطیآوريفن
کهحالیدراست.یافتهدیگريهايجنبهاست،شدناز جهانیجدیدينوعوشودمیگفته

تبیینبهایدئولوژیک،یااجتماعیسیاسی،مختلف اقتصادي،هايشاخصکمکبهتاکنون
گفتهمفهوم سخنازها،رسانهگسترشاثردرامروزهاند.پرداختهشدنجهانیيهپدید
به افراد،هاينگرشوهاارزشدرتحولوتغییرباکههستندهارسانهاینامروزه.شودمی

.Nourbakhsh & etشوند (میمنجررفتاريجدیدهايورتصرواجیاتغییرگیري،شکل

al., 2013:5.(
هاي تصویري همچون تلویزیون و ماهواره، بر ویژه رسانهجمعی بههايامروزه رسانه

,Mohseni Tabriziگذارند (ثیر میأبزرگی از فرهنگ هر جامعه تروي بخش

باً مشابه پخش همگانی تلویزیونی یقراي تهاي تلویزیونی ماهوارهپخش برنامه). 2007:154
نیاز به سیم و صورت مستقیم و بدوناست. پخش همگانی تلویزیونی، سرویسی است که به

,Mahini, 2012د (رسانمی،بینندهيهاي تلویزیونی را به دستگاه گیرندهکابل، برنامه

داخله در امور است؛ مها را نگران کردهوري برخی ملتآاین فناستفاده ازامکان سوء). 63
هاي ملی و تجاوز به حقوق داخلی، تبلیغات سیاسی و تجاري، تهاجم به اخالقیات و ارزش

.)Zamani, 2015:11(مالکیت معنوي از جمله این موارد است
وصال ياماهوارهيشبکهیدتیعقيهابرنامهيمحتوادر این پژوهش به بررسی -1

سازي میزگردها، اخبار، د. پس از پیادهپرداخته ش1396حق، در سه ماه سوم سال 
نظر بازخوانی و کدگذارشد، که ها و تبدیل آنها به متون، متون موردگزارشات و مصاحبه
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فوق را تشکیل يهاي عقیدتی شبکهاصلی محتواي برنامهيمقوله4مشخص شد که 
ي اسالمی رطلبی مسئولین جمهوبین شیعیان، منغعتگرایی درخرافه«دهند که شامل می

اند که هر بوده» انگرایی یا خود برتربینی شیعیایران، جهادگرایی نادرست شیعیان و فرقه
اصلی يها مربوط به دو مقولهاند که بیشتر زیر مقولهها نیز بودهکدام شامل برخی زیر مقوله

ت بوده است. در این خصوص باید عنوان داشنیمسئولیطلبمنغعتشیعیان و ییگراخرافه
فوق هنوز هیچ آشنایی درستی با اصل مذهب تشیع نداشته و از طریق برخی يکه شبکه
آویز نمودن برخی اي از تاریخ و احادیث و دستهاي نادرست و سلیقهها و برداشتفرافکنی

مذهب شیعه را تخریب نموده که هدف اصلی آنها ضربه يانحرافات سعی دارد که چهره
ران است و برایشان چیز دیگري مهم نبوده و سعی دارند با زدن به حکومت اسالمی ای

تشویش افکار عمومی علیه دولت مقاصد خود را دنبال نمایند. لذا با توجه به تحقیق صورت 
تواند موارد ذیل باشند:اي وصال حق میي ماهوارهثیرات شبکهترین تأگرفته، مهم

ه در میان برخی از مردم عادي.هاي شیعشدن اعتقادات، باورها و ارزشرنگکم-1
مذهبی کشور.ـ اي در برخی مناطق قومیرشد تحرکات فرقه-2
تشدید روند جذب نیرو از میان شیعیان به عقاید وهابیت.-3
تعمیق اختالف بین شیعه و سنی.-4
.اا.یابی تشیع و نظام ج.. و نشان دادن خطر قدرتاا.تبلیغ سوء بر علیه ج.-5
.یري از یکپارچگی و انسجام اسالمی مسلمانان و تشکیل امت اسالمیجلوگ- 6
.جلوگیري از گسترش تفکر شیعی در دنیاي اسالم-7
.عقاید و کتب شیعه و تاریخ اسالمگسترش نقد، تحریف -8
.ناجیه در دنیاي اسالميعنوان فرقهگسترش تفکر وهابیت به-9

و ارتباطات و نقش آنها در رشد وآوريدر پایان با توجه به گسترش روزافزون فن
عنوان راهبردهاي پیشنهادي الذکر بهاي، راهبردهاي ذیلهاي ماهوارهثیرگذاري شبکهأت

هاي مشابه باشد:اي با این شبکه و البته سایر شبکهمقابله
هاي تخصصی از اهداف پشت پرده این هاي آموزشی و نمایشگاهبرگزاري کارگاه-
شبکه.
هاي پژوهشی و پیمایشی مستمر و روند شناسانه براي اطالع از اجراي طرح-
افکار و شبهات این شبکه.پندارها،
قم یا دروالیتايي ماهوارهشبکهسیما، وهاي روشنگرانه صداتقویت برنامه-
سازي اثرات مخرب این شبکه.وازنا در خوزستان در راستاي خنثیاالهيشبکه
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Abstract:
The purpose of the present study was to analyze the quality of

contents of the ideological programs Satellite Network of Vesal. In this
study, the contents of the Shiite-based ideological programs, this Satellite
Network, in the third season of 2017 (October, November and August),
have been dealt with using the text content analysis approach. The
method of doing this is that after reviewing the Network's programs, the
results of the implementation of interviews, roundtables, news and
reports on the ideological programs of this network, have been converted
to text send the texts have been read and coded. There are four categories
in the match "Shiite superstition, the interest of the officials of the
islamic republic of Iran, the injustice of Shi'a jihadism and the
sectarianism or self-control of the shiites "were identified as the main
categories, which, from the analysis of the categories derived from the
categories, can be said that the main purpose of the satellite network is to
knock the islamic state with the symbol shiite, because most of the
material about the profligacy and superstition that they say is based on
the islamic government of Iran have. Therefore, it is concluded that such
thinking does not have a place in the Shi'a religion and, by magnifying
some deviations; it can not be damaged by the principle of Shiite
religion.
Key Concepts: Content Analysis, Ideological Programs, Satellite
Network of Vesal
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