سال هفتم ،شمارة  ،52بهار  ،0011ص 0تا 63
www.nms.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/NMS.2021.58966.1154

مقاله پژوهشی

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


واکاوی حوزۀ مطالعاتی دین و رسانههای نوین؛ مروری بر
پیشینه ،مفاهیم و نظریههای رایج با تأکید بر رویکرد ساخت
اجتماعی دینی فنآوری
هادی خانیکی
امیر یزدیان



دانشجوي دكتري علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران .ایران.

چکیده
بهطورجدي در کانون توجه انديشمندان قرار نگرفته بود.
حوزهي مطالعاتی  
دههي  07میالدي اين  

بهعنوان خصلت مهم ادبیات مطالعات
نگريزي  
تأثیرپذيري مطالعات رسانه از مطالعات فرهنگی و دي 
مطالعاترسانهدرآنسالهابود.همچنین ،انديشمندان

فرهنگی يکی ازعواملمهمدوري دين ازفضاي 

تاریخ پذیرش00/02/24 :

دردهههاي 07و 07میالدي پیگیريکرد؛اماتاقبلاز

یتوان 
مطالعاتدرحوزهي دين ورسانهرام 

اولین 

تاریخ ارسال99/10/23 :

دانشيار دانشكده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران .ایران.

خاطر،کمترتوجهی بهمطالعات

یدانستند وبههمین 
رسانههاي جمعی راعاملتضعیف دين م 
علومدينی  
مؤلفههادرفرايند معناسازي عاملیت انسانی موجبشدتاتوجهاتبهسمتدين
ازمهمترين  

مقاميکی 
حوزهي مطالعاتی دين و رسانه
معطوف گردد .از همین روي ،از دههي  07میالدي شاهد رشد ادبیات  
کهباتالشهاي انديشمندانی چونکلیفورد گیرتز وجیمز کري آغازشدوتابهامروز

هستیم.مطالعاتی 

ISSN: 2538-2209

نحال ،تأکید رويکردهاي فرهنگی برفرايندهاي معناسازي درجامعهواهمیت دين در
رسانهداشتند.بااي 

فردآنهادرسطحجامعه،


منحصربه
نفوذگستردهي رسانههاي نوين وويژگیهاي 

واسطهي 


ادامهداشتهوبه
مخاطبمحور،بررسیپوششخبريدين،

عملکردگروههايدينی،رويکرد

افزايشنیز يافتهاست.بررسی
عرصهي مطالعاتی نوظهوررا

اند؛امامهمترين رويکردهاي اين 


هابوده
حوزهي دين ورسانهدراين  
سال

رسانهاي شدندين» استیگ هاروارد«،وساطت
مارشالمکلوهان «،

یتوان در«جبرگرايی تکنولوژيک» 
م 
نويسندهمسئولyazdian.ac.a@gmail.com:

eISSN: 2476-6550

استگذاري و تحلیل محتواي انتقادي ازجمله عرصههاي مطالعاتی
تحلیل محتواي مضامین دينی ،سی 

 | 2فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هفتم | شمارة  | 22بهار 0011

فنآوري» هیدي
معنا» استوارت هوور« ،وساطت گونههاي مقدس» جی .لینچ و «ساخت اجتماعی دينی  
کمبلجستجوکرد .

کلیدواژهها :دین ،رسانه ،رسانههای نوین ،مطالعات فرهنگی ،وساطت معنا ،رسانهای کردن،
ساخت اجتماعی دینی فنآوری.
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متأثرازرسانه
بهويژهرسانه هاينوينبهامريناممکنبدلگشتهاست.بههمیندلیلاستکهردپاي
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آثار انديشمندانحوزههايمطالعاتیمختلفرا از جامعهشناسی گرفته تااقتصاد،تاريخ،
ادبیات،موسیقیوغیره،میتواندرمطالعاترسانهاينیزمشاهدهکرد .
هاياخیرشاهدنفوذبیشازپیشرسانههاينويندربطنفرهنگعامههستیم.


درسال
باگسترشايندامنهينفوذ،نهادديننیزبیشازپیشدستخوشتغییرشدهوخواهدشد.

ازاينروي ،شناخت مهمترين رويکردهاي نظري حوزهي مطالعاتی دين و رسانه به

پژوهشگرانکمکخواهدکردتااينتغییراترادربستراجتماعیوفرهنگیخاصخود
بهتر پیگیري و مطالعه کنند .تنها با شناخت و آگاهی دقیق از مسیر پیموده شده در اين
حوزهي مطالعاتی میتوان به توسعهي عملی و نظري حوزهي مطالعاتی دين و رسانه در

ترينرويکردهاينظرياينحوزهيمطالعاتی


روي،بررسیمهم

ايراننیزامیدواربود.ازاين
عنوانهدفاصلیاينمقالهمعرفیمیگردد.بدينمنظور،نخستنگاهیخواهیمداشت


به
هايآکادمیکدرحوزهيمطالعاتیدين

بهسیرمطالعاتیوبرخیازتأثیرگذارترينتالش
رسانههاي نوين» را
و رسانه و برداشتهاي معیار از مفاهیم مهمی چون «دين» و « 
موردبررسیقرارخواهیمداد.

پیشینهی مطالعاتی حوزهی دین و رسانه
دربررسیسیرتاريخیتوجهبهديندربطنمطالعاترسانه ديويدمورگان()1770نشان
میدهد که در اياالتمتحده پیشروترين مطالعات در اين عرصه در دهههاي  07و 07
میالدي در قالب دو سرفصل ظهور کرد :الف) مطالعهي تاريخ کتاب و فرهنگ و
رسانههاي چاپی؛ ب) مطالعهي دين و فرهنگعامه .آثار استوت ( ،)2000هچ (،)2001
نورد()2001وهال()2000مهمتريننمونههايسرفصلاولهستندونويسندگانیچون
)آثاريمهمدربابدينوفرهنگعامه

رييل(،)2000ويلیامز()2007وگوتالز(2002
نگاشتهاند .
بهاعتقاد مورگان (،)1770مطالعاترسانه در اروپا بارويکردمطالعاتفرهنگی و
تحتتأثیرفعالیتهاينظريهپردازانیچونريموندويلیامز،استوارتهال،روالنبارتو
واسطهي دينگريزي مطالعات فرهنگی ،مطالعهي دين و

ژان بودريار بود .ازاينروي ،به
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دههي07میالديبهطورمتناوبپیگیريمیشد.ازديگرداليلعدم
رسانهدراروپانیزدر 
توانبهاينفرضیهرايجتاپیشازدههي 07میالدي

توجهبهديندرمطالعاترسانهمی
اشاره کرد که مطالعهي رسانههاي جمعی مستلزم توجه به دين نیست و اينکه رسانههاي
جمعیموجبتضعیف،بیاعتبارييامثلهشدناعتقاداتدينیمیشود .
درواقعمیتواندودلیلعمدهبرايمسیرآراممطالعاتدرعرصهيدينورسانهارائه
داد .نخست ،مطالعات فرهنگی از سنت مارکسیسم متأثر بود و به دين عالقهاي نشان
نمیداد .درفرايندغیردينیسازيجامعه ،انديشمنداناجتماعی دينراامري واپسگرا و
عنوانبخشیازپروژهيدنیايمدرن

کردند.ازاينروي،رسانه 
هابه

بسیارکماثرمعرفیمی
از آن دست کشیدند .دلیل ديگري که میتوان برشمرد تأثیرپذيري عمیق انديشمندان
اروپايی و آمريکايی از سنت مسیحی بود .در اين سنت ،امر مقدس همواره با نهادهاي
نظارتیواعتقادييکسانگرفتهمیشدودرنتیجهعالمانترجیحمیدادنددينراناديده
بگیرند .
بااينحال ،مطرحشدن حق دينی در کشورهاي مهاجرپذير در دهههاي پايان قرن

بیستم ،دسترسی کلیساهاي نوظهور و رهبران دينی کاريزماتیک در کشورهاي
پسااستعماري و تازه استقالليافته به رسانهها ،حرکت جهانی مهاجران از کشورهاي
گیريجسورانهياقلیتهايدينیازرسانههابراي

درحالتوسعهبهکشورهايغربیوبهره

بسط عاليق و منافع خود موجب شد تا شاهد حضور چشمگیر دين در فضاي رسانهاي
باشیم.محققاندريافتندکهرسانههاباهويتورفتاردينیپیوندخوردهاندوديگرنمیتوان
رسانه ها را ابزار انتقال پیام تلقی کرد .رويکرد فرهنگی موجب برجسته شدن اهمیت
مطالعهيفراينددريافتورفتارشدهاست .

يدينورسانهبايدبهمقالهيجیمز


هايمطالعاتیتأثیرگذاربرعرصه
دربررسیريشه
کري ( )2001با عنوان «رويکرد فرهنگی» به ارتباطات اشاره کرد .کري در اين مقاله
بهعنوانجديتريناثرپیراموندينورسانه،دورويکردعمدهرامعرفیمیکند:رويکرد

انتقالورويکردآيینی.رويکردآيینیهدفارتباطاترا«نهانتقالاطالعاتهوشمندانه،
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بلکهساختوحفظيکجهانفرهنگی،معنادارومنظممیداند؛جهانیکهدرمقامناظرو
حامل کنش انسانی عمل میکند» ( .)20-20 :2000در مقابل ،الگوي انتقال انسانها را
گیرد؛تأثیرهايیکهآنهارابهسمت

دريافتکنندگانِمنفعل اثرات رسانهايدرنظر می
رأيدادن،مصرفگرايیياهمراهیباخواستههايرسانهايهدايتمیکنند .
هرچند مطالعات فرهنگی تحت تأثیر مارکسیسم دين را ناديده میگرفت اما نبايد
فراموشکردکهدرسالهاياخیررويکردفرهنگیدرپیواکاوايفرايندهايمعناسازي
واسطهي شرايط اجتماعی نظیر طبقه و نهاد

عاملیت انسانی بوده است .فرايندي که به
حاکمیت شکلگرفته است .از نظر کري درک فرهنگ با مطالعهي يک آيین انجام
عبارتديگر،کلدربطنجزءرمزگشايیمیشودوبرايدستيابیبهروابط


پذيرد؛به
می
کاملدربطنيکفرهنگبايدبهمطالعهيآيینها،اشعار،نمايشها،آوازها،رقصهاو
اسطورههاپرداخت(کري.)207:2001انديشمندانغربیمتأثراز تعريففرهنگیگیرتز
ازدين،آن(دين)راعنصريمعنابخشدرزندگیبرايمريداندرنظرگرفتهوبراين
باورندکهدين،نظامیازنمادهاستکهدرکياارزشیمنسجماززندگیوجهانیمنظم
ومعناداربرايپیروانشفراهممیآورد.کريباتأکیدبراهمیتکنشدرتعريفدينبر
اينباوراستکهبشرباانجامفعالیتهايدينورزانه(نظیرزيارت)جهانخودرامیسازد
(مورگان .)1770،
هايانديشمندانیچونکلیفوردگیرتزوجیمزکري،مطالعهيفرهنگی

بهرغمتالش

دين ورسانه تادههي  07میالديچندانجديپیگیرينشد.استوارت هوور و خسوس
مارتین باربروازپیشگاماناينعرصهبودندکهباتأکیدبررويکردآيینیدرآثارخودسعی
درعبورازرويکردانتقالداشتند.خودآگاهیدينیبنیانمطالعاتهوورراشکلمیداد.
گیريازاينمفهومبهمطالعهيتبلیغتلويزيونیمسیحیتپرداختوبرآنبودتا

ويبابهره
بفهمد تلويزيون چگونه دين مردم امريکا را تغییر داده است .هوور با بهرهگیري از
روشهايکیفیدرپیدستيابیبهروايتهايجذابازفرايندمعناسازيافرادبود.در
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اينمیان،نظريههايانسانشناختیمتأخربهويکمکشايانیکردند؛چراکهايننظريهها
فرايندمعناسازيرافعالیتبنیاديندينمعرفیمیکردند .
مارتین باربرو با بسط ايدهي وساطت ،تحلیل فرهنگی از تجربه و ويژگی دينی
رسانههارامدونکرد.بهاعتقادوي،بهتراسترسانههارامحلیبرايتجربهومعناسازي
دينی در نظر بگیريم تا حامالن پیامهاي دينی .باربرو ،وساطت را در مقام خودآگاهی
اجتماعمعرفیمیکند.وساطتفرايندياستکهجدل،مقاومتوانتقالخودآگاهیرا
در برمیگیرد و رسانهها در آن سهیم هستند .رسانهها بهعنوان عرصهاي براي تعامل
عاملیتها،اجتماعاتونهادهايمختلفشناختهمیشوند.باربروکلاينفرايندرا«تقديس
گیردکهبهواسطهيمدرنیتهدينزدايیشدهاست«:بهنظرمن،

دوباره» 2جهانیدرنظرمی
بايد در تجربهي مستمر آيینها ،جشنهاي جمعی و همچنین در روشهاي مورداستفاده
رسانه ها براي گردهم آوردن مردم ،به دنبال فرايندهاي مسحورشدگی دوباره باشیم».
(مارتینباربرو )270:2000،
هازدههي 07میالديتاکنونبراينايدهتأکیددارندکهرسانههاابزار

آثارمنتشرشد
انتقال نیستند بلکه به شکلگیري تجربهها ،خودآگاهی و اجتماع کمک میکنند.
گونهبرشمرد:دينبهعنوان

ويژگیهايمطالعاتاخیرحوزهيدينورسانهرامیتواناين
يکنظامفرهنگی(متأثرازتعريفگیرتز)فاقدجوهرفراگیرومستقلاست؛دينامري
عنوانمولفهاي

رسانهايشدهوگونهايازوساطتدرنظرگرفتهمیشود؛اعتقادنهبه
مستقلبلکهدربطنفرايندهاياجتماعینظیرمصرفگرايی،مقاومتسیاسی،ملیگرايی،
واسطهيتوجهمحققانبهکنش

تشکیلاجتماعاتوغیره،موردمطالعهقرارگرفتهاست .
به
يابرازوبیاندينیدغدغهيايشانراشکلنمیدهدبلکه


ها،ديگرشیوه
سازندهيرسانه

مطالعهي کنش محور دين ـ در مقام يک رسانه ـ از اهمیت برخوردار است (مورگان،

 .)1770از انديشمندان برجسته اين عرصه در سالهاي اخیر میتوان به استوارت هوور،
بريجتمیير،جرمیاستولو،ديويدمورگانوهیديکمبلاشارهکرد.
1. Resacralization
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دين صرفاً از طريق رسانههايی خاص منتقل نمیشود .در واقع شکلهاي مختلف
واسطهي


وساطترابايدبخشیاصلیازتعريفدينقلمدادکرد.اديانتاحدزياديبه
ابزارهاي ارتباطی غالبشان شکل میگیرند .اينکه دينی صرفاً شفاهی ،برخوردار از رموز
مکتوبوياحتیبهرهمندازامتیازچاپباشدازاهمیتبرخورداراست.فنآوريچاپدر
اصالحاتپروتستانیدراروپايک«عاملتغییر»بودوبههمینشکلدردورانمعاصرنیز
فنآوريهاي ديجیتال احتماالً در تغییر شکل دين معاصر نقشی اساسی دارند .اينها
فرايندهايیپويابودهوپژوهشهايبیشتريرامیطلبند.
درطولتاريخ،سنتهايدينیمیبايستدربسترهايمتغیرارتباطیبراينسلهاي
نوبهي
کردند.اديانتازه،به 

جديدتعبیرمیشدند؛بنابراين،سنتهادرقالبیجديدپیدامی
خود،ازبسترارتباطاترسانهاي شدهايمتأثرهستندکهدرآنقراردارند.دومردمشناس
بهنامهايبريجیتمیير2وآنلیزمورز1براينباورندکه«دينرانمیتوانخارجازگونهها
و کنشهاي وساطتی تحلیل کرد که معرف آن هستند» ( .)0 :1772ازاينروي ،واکاوي
نقشگذاراز يک نوعارتباطاترسانهايشده به نوع وحالتیديگر بر بازتعريفيک
گردد.بهجايتمرکزبررسانههابايد

کنشدينیمشخصازاهمیتويژهايبرخوردارمی
برکنشهاي فرهنگی وساطت تمرکز کرد .بااينحال ،میزان تأثیرگذاري فنآوريهاي
رسانهاي بر دگرگونی اديان موضوع مهمی است که رويکردهاي نظري را از يکديگر
متمايزمیسازد .
زمانیکه رسانههايتکنولوژيکنظیرتلگراف ودستگاه چاپ به بخشیازفرايند
صنعتیسازي و استعمارگري تبديل شدند در مقام وسايل نقلوانتقال به آنها نگريسته
شد؛وسايلیکهبهگفتهيجیمزکري()2000ازريشهايدينیبرخورداربودندومعناي

می
اخالقیانتقالاينچنینیپیامهاوديدگاههااينبود«:تثبیتوبسطقلمروپروردگاربرروي
زمین» ( .)p. 16بااينحال ،علم و فرايند عرفیسازي موجب شد تا بنیان استعارات دينی
ايبهمسئلهياصلیتبديل

اينچنینیازارتباطاتبرچیدهشودوخودِفنآوريهايرسانه

1. Brigit Meyer
2. Annelies Moors
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شوند؛هرچندجیمزکريبهمايادآوريمیکندکهارتباطاتآيینی(درمقاميکالگوي
جايگزين)نیزازريشههايدينیبهرهمیجويدوبهدنبالبازنمايیوتأيیدباورهايمشترک
است( .)12-20:2000
موضوعاتمختلفموردبحثدرحوزهيمطالعاتیدينورسانهرامیتواناينگونه

خالصهکرد :

بررسیعملکردگروههايدينیدررويارويیبارسانهها


هايدينیرادنبالمیکند؟وچرا؟


محور:چهکسیبرنامه

رويکردمخاطب

 بررسیپوششخبريدينورويدادهايدينی

 تحلیل محتواي (کمی و کیفی) مضامین دينی در برنامههاي رسانهاي (فیلم و
تلويزيون)

يارتباطاتمنطبقباخواستگروههايدينی

هايسیاستگذاريعرصه

 حوزه
ايباارائهيراهبردهاياخالقیودينی


هايرسانه

تحلیلانتقاديمحتوايبرنامه


تعریف دین
ازآنجاکه اصطالح دين هم در بافت الهیاتی و هم در بافت علمی مورداستفاده قرار
درمسجدازمطالعهايکهدريککالس

.مطالعهي«دين»

گیرد،معنايآنتغییرمیکند


می
دانشگاهیسکوالرصورتمی پذيرد،متفاوتاست.عالماندينیفعالیتخودرابرمبناي

يدانشگاهی،فعالیتدرحوزهيدينراهمانند


برند؛اماجامعه

پیشمی

الوهیتیمفروضبه
سايرموضوعاتنگريستهوبرايمطالعهيديناز همانروشهايیبهرهمیجويندکهدر

گیرد.جامعهيعلمی


يتاريخ،علوماجتماعیوعلومانسانیمورداستفادهقرارمی

مطالعه
با همان رويکردي که با موضوعاتی چون ارتباطات سیاسی و يا نظام اخالقی رسانهها
يموضوعدينورسانهنیزبحثمیکند؛جامعهيعلمیبهدنبال


کند،درباره

برخوردمی
حمايتازمعنويتيايکجهانبینیخاصنیست .
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درادبیاتعلومانسانی،دينيکمفهومپرچالشبودهاست.هريکازانديشمندان
اند.درارائهيتعاريفموجودازدينمیتوان

اينعرصهازمنظريبهتعريفدينپرداخته
دستهبنديهايمختلفیرادرمدنظرقرارداد:انديشمندانمسلمانوغیرمسلمان؛انديشمندان
خداباور و غیرخداباور؛ دين از منظر جامعهشناسی و روانشناسی؛ و غیره .ازآنجاکه در
پژوهشحاضردرپیمطالعهيرفتاررسانهاياجتماعاتشیعیهستیم،تعريفیازدينرا

هباشد.بااينحال،ازپرداختنبه

برمیگزينیمکهبرگرفتهازتفکرانديشمندانمسلمانشیع
هاونظراتموجوددربارهيديندرمیانسايرانديشمندانگريزينیست .

ديدگاه
همزمان با گسترش ادبیات جامعهشناسی و مردمشناسی ،انديشمندانی نظیر دورکیم
تعاريفجامعیازدينارائهدادند.بهاعتقاددورکیم(،)2001ديندستگاهیازباورهاو
آداب است که با مقدسات پیونددهندهي گروههاي اجتماعی ارتباط دارند .اين
جامعهشناسفرانسويدرجايیديگردينرانظامیواحدازباورهاوکنشهايمرتبطبا
کندـاموريکهازسايرچیزهاجداهستندودرزمرهيمحارمبه

امورمقدستعريفمی
شمار میآيند ـ و افراد پايبند به اين باورها و کنشها در يک اجتماع اخالقی گردهم
می آيند.دردايرهالمعارفدينچنینآمدهاست:دينعبارتاستازسازمانيابیحیات
در ابعاد عمقی تجربه که بر طبق فرهنگ محیط ،از نظر صورت ،کمال و روشنی فرق
میکند .
برخی از انديشمندان نظیر جیمز فريزر با رويکردي شهودي به تعريف دين
پرداختهاند .به اعتقاد فريزر ( )2101دين عبارت است از ايمان به قواي مافوق بشري.
)نیزمعتقداستديندراحساسريشهداردونهعقل؛ازاينروي،جوهر

شاليرماخر(2102
دينرااحساسوابستگیمطلقتعريفکردهاست .
از منظر روانشناسی نیز میتوان دين را تعريف کرد؛ از اين منظر ،تأکید بر امور
هاياخالقیبیشازسايراموراست.کانتبرجنبهياخالقی

فردي،منافعشخصیوجنبه
دينتأکیدداردومینويسند:دينعبارتاستازتشخیصهمهيتکالیفووظايفآدمی
بهعنواندستوراتالهی(.)11:2102هیوم()2102دينرايک فعالیتفکري،احساسو
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يکعملاراديمعرفیمیکندومعتقداستدينجنبهايازتجربیاتوازجملهافکار،
احساساتوفعالیتهايفرداستکهبهآنوسیلهکوششمیکندتادررابطهباآنچهالهی
میپندارد،زندگیکند .
رشتهيمطالعاتی
يک 
دنیلاستوت ()1721درکتاب«دين ورسانه؛مفاهیمبنیادين  
نوظهور» پس از بررسی ديدگاههاي مختلف دربارهي دين ،معتقد است براي بررسی
ايبهمفهومیبسیطنیازاست.ازاينروي،ويمفهومامر

پديدههايدينیدرمطالعاترسانه
معنوي را می پذيرد چراکه معتقد است اين مفهوم به تجارب دينِ نهادي يا حوزهي
توانمخاطبانکاتولیکشبکهي

ماوراءالطبیعهمحدودنمیشود.بااتکابهاينمفهومهممی
تلويزيونیاجتماعکاتولیکرامطالعهکردوهمبازيکناننوجوانبازيهايويدئويیرا؛
چراکهاعضايهردوگروهمعتقدنددرحینانجامفعالیتيکتجربهيدينیراپشتسر

گذاشتهاند .
بهاعتقاداستوت()1721رسیدنبهامرمعنويمستلزمچهارعنصراست:احساسات
آيی.استوتبراينباوراستکهاگريکتجربهيرسانهاي

عمیق،اعتقاد،آيین،گردهم
اين چهار عنصر را داشته باشد ،آنگاه مخاطب يک تجربهي دينی را پشت سر گذاشته
است.استوتبهنقلازکیسمنتوتريسیاينپديدهراچنینتوضیحمیدهد :
حیرتانگیز»استو...درجهانپسامدرنرواجيافته

«امرمعنويچیزيشبیهامري«
کهحتیماديگرايانوملحداننیزبروجودکیفیتی«معنوي»درطبیعتو


نحوي

است،به
تجربهي بشري صحه میگذارند؛ تا پیشازاين دوره ،امر معنوي (که از واژهاي التین به

معنايزهد يا ارادهايالهی برگرفته شدهاست) به گفتمانهاي دينیمحدود میشد.امر
معنويدرکنارامرماوراءالطبیعی ـکهآن نیزخارجاز قلمرو دينرسمی وجودداردـ
شدهوامروزهدررويکردهايانسانی،سکوالروعلمیموردتوجهقرارمیگیرد».


دگرگون
(استوت )2:1721،
از اين منظر ،هم مخاطبان ديندار شبکههاي تبلیغ دين (نظیر تلونجلیسم) و هم
شیفتگانالويسپرسلیکههرسالهدرسالروزمرگاينهنرمندطیيکمراسمدرمنزل
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گذارند.اجتماع،مجموعهاياز

آيند،يکتجربهيدينیراپشتسرمی

ويگردهممی
عقايدوباورها،برگزاريمراسمآيینیوبیاناحساساتعمیق،موارديهستندکهدربین
مخاطبانهردوگروهقابلمشاهدهاست .

ايازانديشمندانعرصهيدينورسانهکهدردهههاياخیربا

بااينحال،بخشعمده

اند،تعريفکلیفوردگیرتزرابهعنوانتعريف

رويکردفرهنگیدراينحوزهفعالیتکرده
معیارخودپذيرفتهاند.گیرتزدينراچنینتعريفمیکند:
نظامیازنمادهاکه()1سببايجادخلقیاتوانگیزههايیقدرتمند،فراگیروپايدار
درانسانهاشدهو اينعملرا با() 1شکلبخشیدنبهمفاهیمنظمعمومیهستیانجام

واقعیتمیپوشاندکه()1آناحواالتو

)اينمفاهیمراباچنانهالهاياز 

میدهدو(1

عنوانتنهاواقعیتهايممکنبهنظربرسند(.کمبل )11:1727،

انگیزه 
هابه


رسانههای نوین
درتعريف«رسانههاينوين»میتواندورويکردرادنبالکرد.نخست،تعريفرسانههاي
ايرامیتوانبا


اينمنظر،هررسانه
نوينباتوجهبهبسترزمانیمعرفیرسانهيمفروض.از

يزمانیمعرفیشدنش،يکرسانهينويندرزمانخاصخودبهشمارآورد.


توجهبهبازه
يفنآوري
شده 
هايپذيرفته 

ايبهدلیلاينکهبهصورتبالقوهقالب


هايرسانه
ايننوآوري
هارابهچالش میکشیدند،اغلبتنشهايیرابههمراهداشتهاند.


والگوهاياستفادهازآن
هايديجیتالاطالقمیگرددکه

بهطورکلیبهتمامرسانه
دوم،اصطالح«رسانههاينوين» 
از خصلت تعاملی بودن برخوردارند و امکان ارتباطات دوجانبه را فراهم میآورند.
آوريرايانهاينیازيندارند؛نظیر

هايقديمیبرخالفرسانههاينويناساساًبهفن

رسانه
تلفن ،راديو و تلويزيون؛ اما همین رسانهها نیز امروزه در قامتی تازه و با بهرهگیري از
فنآوري رايانهاي در سطح جامعه حضور دارند .درواقع ،بسیاري از رسانههاي نوين از

آوريرايانهايظهوريافتند .


يقديمیبافن

ترکیبيکرسانه
درسالهاياخیر،تعاريفمتعدديازرسانههاينوينارائهشدهاست.باتلروگراسین

()2000رسانههاينوينرادرچارچوببازمیانجیگريتعريفمیکنندومعتقدندبازنمايی
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يک رسانه در رسانهي ديگر و تعريف ويژگیهاي رسانههاي نوين ديجیتال يعنی
بازمیانجیگري( .لوگان )1727 ،درواقع ،خصلت نوين رسانههاي نوين از همان ويژگی
شدهي رسانههاي قديمیتر نشأت میگیرد .ويژگیهايی که در راستاي پاسخ به
بازسازي 

چالشهايرسانههاينوينبازسازيشدهاند.بدينترتیب،باتلروگراسینرسانههاينوين
راطبقسیرتاريخیتکاملرسانههايقديمیترتعريفمیکنند(.لوگان )1727،
رابرتلوگان)1727(2براينباوراستکهيکیازمهمترينتمايزاتمیانرسانههاي
قديمیونوينايناستکهرسانههايقديمیاکثراًرسانههايجمعیبودندواينويژگی
در مورد رسانههاي نوين صدق نمیکند (البته به جز اينترنت و شبکهي جهانی وب).
هايجمعیمنفعلدانست،درحالیکهرسانههاينوينامکان

رسانههايقديمیرابايدرسانه
دسترسیافرادبهرسانههايتعاملیرافراهممیآورند .
رسانههاي نوين امکان مشارکت را در سطحی گستردهتر براي کاربران فراهم
میآورند؛ کاربرانی که نهتنها ديگر دريافتکنندگان منفعل اطالعات نیستند بلکه به
تولیدکنندگانفعالمحتواواطالعاتنیزتبديلشدهاند .
لوگان ( )1727به نقل از جارون النیير( 1موسیقدان برجسته و پیشرو در عرصهي
واقعیتمجازي)،برامکانبروزخالقیتدررسانههاينوينتأکیدمیکند.النیيرتمايز
رسانههاينوينبارسانههايقديمیرانهصرفاًدرمحتوابلکهدرانسجامبخشیبهروش
انديشیدن میبیند .به اعتقاد وي ،رسانههاي نوين فارغ از نتیجهي خالقانهاي که در پی
دارند،فراينديخالقانهرانیزدراختیارکاربرانقرارمیدهند .
فمیکندکه

)رسانههاينوينراقالبهايفرهنگیجديديتوصی

لومانويچ(1772
سايتها،


اتکادارند:وب
ايهستندوياجهتتوزيعوانتشارمحتوابهرايانه 

يااساساًرايانه
جهانهاي مجازي ،واقعیت مجازي ،چندرسانهاي ،بازيهاي رايانهاي ،انیمیشن رايانهاي،
جلوههايويژهسینمايیوغیره .


1. Robert K. Logan
2. Jaron Lanier
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ابرمیشمردکهدرواقعنقاطتمايز

مانويچدرتعريفرسانههاينوينپنجمشخصهر

رسانههاي حاضر با نمونههاي پیشین هستند :بازنمايی عددي 2،پودمانگی 1،خودسامان
).بازنمايیعدديبهرقمیسازياشاره

تنوعپذيري 1وتوانايیتبديلکد1772( 1
بودن  1،
دارد؛ يعنی وقتیکه اسباب رسانههاي نوين از طريق بازنمايی عددي بهصورت ديجیتالی
هارابهزبانرياضیتوصیفوازطريقالگوريتمهاکنترل


توانآن

اندومی

کدگذاريشده
برنامهريزي هستند.
عبارتديگر ،اين رسانهها بهصورت عددي يا محاسباتی قابل 

کرد؛ به
پودمانگیبدانمعناستکهاسبابرسانههاينوينازساختاريپودمانیبرخوردارهستند.
عناصري که در قسمتهاي بزرگتر جاي میگیرند هويت مستقل خويش را حفظ
حال،میتوان


اند؛بااين

کهگويیاينعناصردرکناريکديگرقرارگرفته

نحوي

کنندبه

می
هارابهطورمستقلومجزاازيکديگرکنترلودستکاريکرد.ساختارپودمانیاسباب


آن
هاينوينشرايطرابرايخودسامانیبسیاريازفعالیتهايدرگیردرفرايندخلق،

رسانه
توانتااندازهايدخالتانسانی


نوعیمی

کند.به

ايفراهممی

کاريودسترسیرسانه

دست
هايسببیويژهايرادردي.ان.اِي.رسانههاينوين


کردودرعوض،مشخصه
راحذف 
پذيريبهاينمعناستکهاسبابرسانههاينوينبهصورتبالقوه


ريزيکرد.تنوع

برنامه
نسخههاي بیشماري دارند .کدگذاري عناصر رسانهاي نیز بدان معناست که اطالعات

ساختاري در قالبی دادهبنیاد ذخیره میگردند .اين ويژگی به واسطهاي مختلف اجازه
نحويکه از دادههايی يکسان ،گونههاي

میدهد تا با اين دادهها تعامل داشته باشند به

ايراقادرمیسازدتااطالعاتیرا


هايرايانه

شوند.اينامرهمچنینبرنامه

متنوعیخلقمی
از کاربر گردآوري کرده و درنتیجه بهصورت خودکار ترکیب قالب رسانهاي جديد را
شکلدهند.مانويچدرتوصیفآخرينويژگیرسانههاينوين،يعنیتوانايیتبديلکد،

هاينوينرسانهايدربطنخودازاين


آوري

دهدکهفن
ايننکتهراموردتوجهقرارمی
توانايیبرخوردارندکهبهراحتیازقالبیبهقالبديگردرآيند .

1. Numerical Representation
2. Modularity
3. Automation
4. Variability
5. Transcoding
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هاينوينرامتشکلازدوسطحمیداند:يکسطحرايانهاي

همچنین،مانويچرسانه
دهد؛وسطحفرهنگیکهنشانمیدهدماهیتِرسانههاي


کهساختارفنیرسانهراشکلمی
عنوانرابطهاي


شوند.ويازاينوضعیتبه

هايخاصیازتعاملراموجبمی
نوين،گونه
کندکهدرآنسطوحفرهنگیورايانهاييکديگرراشکلوتحت

زيستگونهيادمی


هم
ايراموجبمیشوند؛

تأثیرقرار میدهند واَشکال نوينیازکاربردها وانتظاراترسانه
هاينوينرسانهايدر


هاينوينبهاينمفهوماشارهداردکهگونه
بنابراين،اصطالحرسانه
طول زمان ظهور يافته و به بحثهايی نهتنها دربارهي خود ،بلکه پیرامون قالبها و
کاربردهاي رسانهاي پیشین نیز دامن میزنند .اين اصطالح همچنین براي اشاره به نسل
هاوتلفنهايهمراهـ


ايوسیارـنظیراينترنت،رايانه

هايديجیتال،شبکه

آوري

حاضرازفن
گرفتهاندکه
هايجديديشکل 


ريزبانوتکنیک
هايیکهبابهکارگی


آوري

بهکاررود؛فن
بهخلقگونههاينوينِکاربردوتعاملمیانجامند.همچنین،ماهیتخودِرسانههاينوين

به نحوي کاربران را توانمند میسازد که ايشان هم در مشارکت فرهنگی و اجتماعی
رسانهها .
شوندوهمدراستفادهوبهرهگیريفنیازاين 


تأثیرگذارمی
امروزهرسانههاينوينرابراياطالقبهدستهايازرسانههابکارمیبرندکهديجیتال
وتعاملی هستند و از همین جهت نیزاز رسانههاي الکترونیکجمعیکهمکلوهاندر
نظريهيرسانهمطرحکرد،متمايزهستند.خصلت ديجیتالیرسانههاي نوين موجبشده

سازندبهسادگیپردازش،ذخیره،

استتابا يکديگرمرتبطشوندواطالعاتیکهمنتقلمی
جابجا،بازيابیوجستجوشوند.دررسانههاينوين،تولیدکنندهومصرفکنندهعامالنی
يکسانهستند.

رویکردهای نظری غالب در مطالعهی دین و رسانههای نوین
حوزهي مطالعاتی دين و رسانههاي نوين مطرح
رويکردهاي نظري متعدد و متفاوتی در  
است.درابتداوپیشازبررسیرويکردهاينظريتأکیدبرايننکتهازاهمیتبرخوردار
رشتهاياست.ردپايرويکردهاي
استکهحوزهيمطالعاتیدينورسانهپیچیدهومیان 

مختلفازعلوماجتماعی(جامعهشناسیدين،مردمشناسیدينوروانشناسیدين)وعلوم
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انسانی (تاريخ اديان) گرفته تا الهیات در مطالعات دينی قابل مشاهده است .همچنین،
ريشهيمطالعاترسانهايرابايددرسنتهايعلومانسانیوعلوماجتماعیجستجوکرد.

جامعهشناسی،علومسیاسی،اقتصاد،تاريخ،زبان،ادبیات،موسیقیوزيبايیشناسیهرکدام
بهنوعیمطالعاترسانهايراتحتتأثیرقرارمیدهند.حتیزمانیکهصحبتازرسانههاي

نوين به میان میآيد ،گريزي از توجه به علوم رايانهاي و انفورماتیک نیست .به هنگام
يدينورسانهبايدايندرهمتنیدگیرابهرسمیتبشماريم .


بررسیادبیاتحوزه
درادام هپنجرويکردنظريبرجستهموردبررسیقرارخواهندگرفتکهتأثیربسزايی
براينحوزهيمطالعاتیداشتهاند .


جبرگرایی تکنولوژیک
دهکدهيجهانی»شبکههايالکترونیکرا

مارشالمکلوهان()2022-07درسال«2021
پیش بینی کرده بود؛ اما وي انديشمند عصر تلويزيون بود و هیچ ذهنیتی از رسانههاي
)اورابهعنوانيکیاز

ديجیتالامروزينداشت.جملهيمعروف«رسانهپیاماست»(2021
نظريهيرسانه»اصطالحیبودکهپساز
مهمتريننظريهپردازانرسانهايمطرحساخت «.
مرگ وي رواج يافت و بر تأثیرات فنآوريهاي ارتباطی و محتوايی که آنها انتقال
دادندتمرکزداشت.نظريهيرسانهبهويژگیهاوتأثیراتمتمايزهريکازرسانهها

می
توجهدارد؛برايمثال،اينکهچطوررسانههايمکتوبوتلويزيونبهگونههايمتفاوتیاز
زنند(میرويتز.)1770،مسلماًاگرمکلوهاندرعصر

تفکرونظامهايارزشیدامنمی
يامکاناتويژهياينرسانههاينوين


کرددرباره
اينترنتو تلفنهايهوشمندزندگیمی
نیزنظريهايارائهمیداد .
آوريبرزندگیمردمبودبهعنوان

مکلوهانازاينمنظرکهمعتقدبهتأثیرگذاريفن
شود.بااينحال،مکلوهانمعتقدبود«تازمانی

حامیِجبرگرايیتکنولوژيکشناختهمی
ايبرايتأملکردندربارهيآنچهرخمیدهدوجوددارد،محتومبودنقطعی

کهاراده
(مکلوهانوفیوره.)11:2020،دهسالپیشازمکلوهان،جامعهشناسفرانسوي
نیست» 
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يسلطهيفنآوريبرزندگیاجتماعیصحبتکردهبود.الولدراثر


درباره
ژاکاِلول 2
خودباعنوانجامعهيتکنولوژيک()2021براينباوربودکهفنآوريارزشهايیرادر
برداردکهکنشهاياجتماعیوفرهنگیراشکلمیدهند.الولدرتکمیلمباحثنظري
خودبراينعقیدهاستکهبرايبررسیتأثیراتفنآوريبرتمدنبهيکتفکرانقالبی
نیاز هست و در اين میان اعتقادات شخصی خود (نگاه کاتولیک) را دخیل کرده و
میافزايد بايد به دنبال درمانی مسیحی براي بیماري تکنولوژيک باشیم .مکلوهان اما با
احتیاط از نظرات الول استفاده میکند و در تالش است تا باور دينی خود را در فرايند
نظريهپردازيپیرامونفنآوري دخیل نکند.مکلوهان هیچگاهاجازه نداد تأمالت دينی
ناپختهاشبرنظرياترسانهاياشتأثیربگذارد .
در انديشه مکلوهان واژهي زبانشناختی (از جمله واژهي خدا) جداي از واقعیت
مادي و رسانهاي شدهاش وجود ندارد .يک واژه در قالب چاپشده با واژهي بر زبان
طورديجیتالیثبتشدهاستيکساننیست

راندهشدهياخوشنويسیشدهوياواژهايکهبه

ايشدهيزباناشارهدارند.

ومعناييکسانینمیدهد.تعابیرمعناشناختیبهماهیترسانه
تازمانیکهاينموضوعفهمنشودنمیتوانبهمحوريتخطاطیوتالوتدرفهماسالمو
يا محوريت قدم زدن در باغهاي معابد کیوتو براي فهم سنت زِن پی برد .بهرغم آنکه
طورمستقیمدربارهيخطاطیوباغهاصحبتنکردهاستاماوياز


گاهبه
مکلوهانهیچ
تفکريتمثیلیسخنبهمیانمی آوردکهبرايفهمروابطمیاندينورسانهمفیداست.
انديشهيمکلوهانبهعصررسانههاينويننیزقابلتعمیماست.مکلوهانرسانههاامتداد

حواسبشرمیداند.رسانههادرشکلتلگرافياتلسکوپ،خودکارياآيپد،ابزارهاي
مصنوعی به شمار میآيند که نهتنها ما را قادر میسازند تا کارهايی را انجام دهیم که
تاکنونهرگزقادرنبودهايموبهجاهايیبرويمکههرگزنرفتهايم،بلکهحتینفسِبودنما
راتغییرمیدهند.تازمانیکهرسانههاحضوردارند،همهچیزتغییرمیکندوبازگشتبه
عقببیمعناست.اينگفتهبدانمعناستکهديننیزهرگزبهعقببازنمیگردد .
1. Jacques Ellul
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رسانهای شدن دین
اياهلدانمارکاستکهنظريهيرسانهاي

استیگهاروارد يکجامعهي شناسرسانه
شدن دين ( )1770را بخشی از نظريهي عمومیتر رسانهاي شدن جامعه ( )1770معرفی
میکند .نظريهي رسانه در مقام عامل تغییر رسانهاي ( )a1770به معناي جبرگرايی
نظريهي رسانه» ندارد (هاروارد:1770،
تکنولوژيک نیست هرچند فاصلهي زيادي نیز با « 
).دربارهيفرايندهايرسانهايشدننظريههايديگرينیزمطرحاستاماهاروارد

27-270
بحثیمنسجمرامطرحمیسازدکهدينرانیزشاملمیشود.بهاعتقادهاروارد،رسانهاي
هاازيکطرفدر

شدنيکفراينددوطرفهدرمدرنیتهمتأخراستکه«درجريانآنرسانه
مقامنهاديمستقلبامنطقخاصخودظهورمیيابندکهسايرنهادهابايدخودراباآن
تطبیق دهند؛ و از ديگر سو ،رسانهها بهطور همزمان بخشی هماهنگ از ساير نهادها
میشوند»(.)271:1770دينيکیازايننهاداست .
بهاعتقادهاروارد«،ديندرفرايندرسانهايکردنبهطورفزايندهايذيلمنطقرسانهها
قرارمیگیرد»(.)22:1770هارواردبرايتبیینبحثخودبهاستعارههايسهگانهاياشاره
میکندکهجاشوامیرويتز()2001مطرحمیسازد :
 رسانههامجرايیبرايانتقالمحتواهستند؛

مشخصهستندکهخروجیيکرسانهيمفروضرا

 رسانههازبانهايیبا«گرامر»
شکلمیدهند؛
 رسانههامحیطهايیهستندکهيکبسترمشخصرابرايارتباطاترسانهايشده
میسازند.
بهزعم هاروارد ( )1770رسانهها در مقام مجاري ارتباطی در جوامع اشباعشده از

رسانههابهمنبعاولیهبرايايدههايدينیتبديلشدهاند؛ازاينمنظرکهروزنامهنگارانو
تهیهکنندگان براي ساخت مطالب رسانهاي خود تصاوير ،نمادها و متون دينی را کنار
يکديگر مینشانند.وي میافزايد«رسانههادرمقام يکزبانتخیل دينیراطبق ژانرهاي
فرهنگعامه شکل میدهند و در مقام محیطهاي فرهنگی نیز بسیاري از کارکردهاي
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اجتماعیادياننهاديرابرعهدهگرفتهاند»(.)0:1770بهاعتقاداينانديشمند،رسانههاهم
راهنمايی اخالقی و معنوي هستند و هم حس اجتماع را شکل میدهند .درمجموع ،اين
دهندهيرسانهايکردندينهستند.هارواردباانجامپیمايشهاياجتماعی

فرايندهانشان
(نمونهيمردمدانمارک)نشانمیدهدکهمردم بیشتراز طريقرسانههادر امور دينیو

معنويدرگیرمیشوندتاحضورمستقیمدرامکانعبادي .
هاروارد دين را عامل فراطبیعی کنش انسانی در نظر میگیرد .هرچند هاروارد در
بسطمباحثنظريخودرسانههايديجیتالراصراحتاًمطرحنکردهاستاماديدگاهوي
تمامرسانههاراشاملمیشود .

وساطت معنا
سیلوراستون ( )1771وساطت را فرايندهاي زبان معرفی میکند؛ جايیکه معنا بهواسطه
هايدريافتومصرفمخاطبانمنتقلمیشود.دربطنمطالعاتدينورسانهنیزاين


کنش
اصطالحتوضیحمیدهدکهفرايندهايارتباطاتیچگونهمحیطهاياجتماعیوفرهنگیرا

اند.دراينعرصهمطالعاتی،وساطتمعنابهماکمکمیکندتاارتباطات

دگرگونساخته
رادرمقامفراينديجهتخلقمعنايمشترکدرککنیم.اينرويکرددرآثاراستوارت
هوور ( )1772بسط پیدا کرده است .به اعتقاد هوور ،رسانهها منبعی ارزشمند براي
دهند؛بدينترتیب،افرادقادرندتاباورهاوآرمانهاي

معناسازيدراختیارمردمقرارم 
ی
دينیخودرادرجامعهکنونیتوضیحدادهوبازنمايیکنند(کمبل.)1722،
هوور با رويکردي فرهنگی به مطالعهي دين و رسانه میپردازد .وي تحت تأثیر
چرخشفرهنگیدرمطالعاتتلويزيونومطبوعات(بهسردمداريجیمزکري)بودهواين
رويکردفرهنگیرادربررسیگونههاينوينارتباطاتديجیتالنیزبهکارمیگیرد.هوور
درکتاب«ديندرعصررسانه»ودربحثکلی«ازرسانهتامعنا»بهنظرياتیپیرامونرسانه،
دينوفرهنگمیپردازدونگاهیگذاربهرسانههايديجیتالدارد )12:1772(.
«تمرکزبرمعناهمدرتقابلباسايررويکردهاستوهمبهطوربالقوهآنهاراتکمیل
میکند»(.)12:1772اينرويکرددرپیمعانیاجتماعیاستکهرسانههابرايمردمدربر
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دارندوبهسمتدريافتارتباطاتتوجهنشانمیدهد«:رسانههاوپیامهايمتنوعیکهدر
فضايخصوصیدردسترسافرادهستندچگونهدريافتوفهمشدهودرديگرحوزههاي
زندگی اجتماعی و فرهنگی به کار میروند» (هوور .)12 :1772 ،رسانههاي ديجیتال
شخصینیزدرفرايندهايمعناسازيزندگیروزمرهدرسطحیگستردهدردسترسمردم
حال،هووردرمطالعهيفرايندهايمعناسازيدربینخانوادههاآمريکايی


قراردارند.بااين
بهطور خاص بر تلويزيون تمرکز داشت .وي از افراد موردمطالعه میخواست تا روايات
خودازرسانههارابیانکنند.روش قومنگارياينفرصترافراهممیآوردتاازفرايند
معناسازيمردمازرسانههادربسترهايمتنوعکاربريشناختیدقیقبهدستآوريم .
ايمورداستفادهيمردم

تلفنهمراهوابزارهايارتباطیکوچکمقیاسمنابعرسانه
رابسطداده اند؛منابعیکهمردمدرتعاملاجتماعوفرايندمعناسازيدرزندگیروزمره
مورداستفادهقرارمیدهند.دراينرويکرد،رسانههاازنهاد،متن،يااشیايتکنولوژيک
فراتر رفته و در مقام «کنش» ظاهر میشوند .رسانههاي ديجیتال نوين نیز ممکن است
هايماراشکلدهند.بااينحال،اينرويکردتمرکزخودراازرسانههابهوساطتها

کنش
معطوفمیکند(مارتینباربرو.) 2001،دراينمیان،بسترفرهنگیيکیازعواملمهمو
تعیینکننده به شمار میآيد .وساطت معنا در بطن ماتريکسی از ارتباطات ،فرهنگ و
هژمونی رخ میدهد (مارتین باربرو)2001 ،؛ درحالیکه نقش ويژه فرهنگ رسانهاي
اياستکهبهواسطهيمنابعرسانهايشدهحاصلشدهاند»

شايستهيتوجهیويژهبه«معانی

(هوور.)12:1772،شرايطاينکنشهايمیانجیگرايانه(وساطتی)درفرهنگهايدينی
يابد.بااينوجوداين

بسیارپیچیدهاستبهنحويکهماهیتدينومعنويتاساساًتغییرمی

کنشهارابايدجزوفرايندهايرسانهايکردنبهشمارآوردتاوساطت(هوور .)1770،
بنابراين،رويکردوساطتمعنارسانههارامنبعیمهممعرفیمیکندکهبهافرادراقادر

هايخودرادربطنيکفرهنگابرازداشتهوپیرامونآنهانقد


سازدتاباورهاوارزش

می
ونظرکنند .
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وساطت گونههای مقدس
گوردنلینچيکجامعهشناسبريتانیايیاستکهبااتکابهآرايامیلدورکیمسعیدارد
فهم خود را از دين ارائه دهد .دورکیم دين را يک پديدهي اجتماعی معرفی میکند:
«نظامیيکپارچهازباورهاوکنشهايمرتبطباامورمقدس...کهدريکاجتماعاخالقی
واحد به يکديگر میرسند  ...اجتماعی که تمام اعضاي آن به اين امور پايبند هستند»
(.)11:2001لینچدرپیجامعهشناسیفرهنگیامرمقدساست(لینچ.)17:1721،الزم
نیست تجارب مقدس را به نمودهاي دين منتسب بدانیم .لینچ از کاربرد تعبیر «سکوالر
مقدس»حذرداردچراکهگونه هايمقدسنظیرحقوقبشريامراقبتازفرزندانبهاعتقاد
ويازپیشینههايدينیپیچیدهوضمنیبرخوردارندوبههماناندازهکهدرزندگیافراد
سکوالر از اهمیت برخوردارند ،زندگی افراد و گروههاي دينی را نیز شکل میدهند.
ازاينروي،ويبه جايتمرکزبرتمايزاتمیانامرمقدسوامرسکوالربراينباوراست

هايچندگانهيمقدسمفیدترخواهدبود(لینچ .)20:1721،

کهانديشیدنپیرامونگونه
لینچامرمقدسرااينگونهتوصیفمیکند(«:)10:1721آنچهمردمبهطورجمعی
بهعنوان واقعیاتی مطلق و غیرتصادفی تجربه میکنند و ادعاهايی هنجاري براي معانی و

هدايت زندگی اجتماعی ارائه میدهند» .وي امر دنیوي را نسبت به امر مقدس اينگونه
توضیحمیدهد«:واقعیت هنجاريمتأثرازگونهايمقدسهمزماننیرويشررانیزشکل
می دهدکهممکناستبهآن(امرمقدس)اهانتکندوپیروانامرمقدسآلودگیاين
).اينتجربهي

واقعیتمقدسرابهعنوانزخمیدردناکتجربهمیکنند»(لینچ10:1721،

دردناکنیرويشرنیازمندآناستکهارتباطات  بهنحويامرمقدسرابازگرداند«.امر
بايستدرنقطهيتالقیفرايندهايوساطتيافت؛میاننمودهايساختيافته

مقدسرامی
ازامرمقدسبالقوهوپايبنديواقعیمخاطبان»(الندباي .)27:1772،
بهاعتقادلینچتمامگونههايمقدسرسانهايشدهاند«:تعاملنماد،انديشه،احساسو
واسطهيرسانههاامکانپذيرمیشود؛

کنشکهگونههايمقدسراتعريفمیکنندصرفاًبه
رسانههايی که نمودي مادي به گونههاي مقدس میبخشند .رسانهها موجب میشوند تا
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هاوتعاملباآنهاشکلبگیرد»(.)00:1721حوزههايبستهو

ارتباطاتدربارهياينگونه

محرمانهايوجوددارندکهنمادهايمقدسخودرامحترممیشمارندامافرايندوساطت(با
تکیهبررسانههايتکنولوژيک)معموالًايننمادهاراعمومیمیکنند.بازنمايیودريافت
امرمقدسونیرويشردرگسترهيرسانههارخمیدهد«.منطقیخواهدبوداگربگويیم

رسانههايعمو میبهساختاراولیهبرايپرداختنبهامرمقدستبديلشدهاند»(لینچ:1721،
)01؛درچنینشرايطیشاهدرسانهايکردنامرمقدسهستیم(لینچ .)00-00:1721،
هايتجربیازنحوهيرسانهايکردن

گوردنلینچرويکردنظريخودرادرتحلیل
امرمقدسبهکارمیبندد.ويبهگفتمانهادرنمونههايمتعدديازپوششهايرسانهاي
(بهويژهازبی.بی.سی،نزاعهايخاورمیانهورنجهايکودکانه)توجهدارد(-00:1721

 .)221لینچ و گروهی از همکارانش اذعان دارند که رسانههاي ديجیتال نوين نظیر
وبالگهادربازنمايیودريافتامرمقدسدينیوامرمقدسسکوالردررسانههايخبري
اصلیدخیلهستند .

ساخت اجتماعی فنآوری؛

0

کمبل()1727درکتابخودباعنوان«رويارويیدينبارسانههاينوين»1مستقیماًبهسراغ
ابزار ديجیتال نوين میرود و بهجاي طرح اين پرسش که رسانهها چگونه دين را شکل
میدهند ،به فرايندهايی توجه دارد که سنتهاي دينی در جريان آنها در شکلدهی به
فنآوري نقش دارند .مبناي نظري مطالعهي وي را نظريهي ساخت اجتماعی فنآوري
شکل میدهد .اين نظريه نشان میدهد که هم انتخابهاي طراحان در شکلدهی به
فنآوريتأثیرگذاراستوهمانتخابهايکاربران.ايننظريهيکیازالگوهايموجوددر
حوزهيمطالعاتعلموفنآورياستکهسعیداردبهروابطمیانالگوهاياجتماعیو

ونظريهيشبکهـبازيگر1نیز

فنآوريپیببرد.نظرياتینظیربرساختاجتماعیفنآوري1
1. Social Shaping of Technology
2. When Religion Meets New Media
3. Social Construction of technology
4. Actor-Network Theory
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باايننظريههمخانوادهبودهودرتقابلباجبرگرايیتکنولوژيکوتفکرخطیابداعات
قراردارندوبرنقشعامالنانسانیتأکیدمیورزند .
کمبل() 1722بابهرهازنظرياتمذکوروالبتهتمرکزبرساختاجتماعیفنآوري،
رويکردنظريخودراتحتعنوان«ساختاجتماعیـدينیفنآوري»مطرحمیسازد.به
اعتقادويکنشتاريخی،سنتتفسیريونحوهياِعمالارزشهاييکاجتماعدينیدر

هايآنهابرايپذيرشوسازگارييکفنآوريتأثیرگذاراست.

عصرکنونیبرتصمیم
کمبلمعقتداستکهاقتصاداخالقیاجتماعاتدينیموجبمیشودتافرايندنقدونظر
آنها پیرامون رسانهها منحصربهفرد باشد .کمبل از چهار منظر به اين فرايند نقد و نظر

رسانهايمینگرد:پیشینهوسنتهايخاصيکاجتماعدينی؛باورهاوالگوهاياصلیآن
اجتماع؛ نحوه ي بروز فرايند نقد و نظر در رويارويی با رسانههاي نوين؛ چارچوببندي
رسانههاينويندربطنآناجتماعدينی.
ياخیر،مطالعاتمربوطبهفصلمشترکجامعهشناسیومطالعاترسانه


دردودهه
آمیختهاند تا حوزهاي پژوهشی با عنوان ساخت اجتماعی فنآوري ،شکل گیرد.


درهم
آوريدراينحوزه،محصولِتعاملمیانعواملمختلفاجتماعیوفنیدردوحوزهي


فن
آوري،فرايندياجتماعیدرنظرگرفتهشدهوامکان


شود.فن

طراحیوکاربرد،معرفیمی
آوريها همراستا با اهدافشان ،به رسمیت شناخته

شکلدهی گروههاي اجتماعی به فن

میشود ـ بهجاي پذيرش اين باور که نحوهي کاربرد فنآوري و نتايج آن صرفاً توسط

سرشت فنآوري تعیین می شود .مطالعات مبتنی بر اين رويکرد در پی بررسی اين نکته
هستند که فرايندهاي اجتماعی موجود در بطن گروه بر نظر و توصیف کاربران از
تعامالتشانبافنآوريهايمختلفچهتأثیريدارد.درگامبعدي،اينتعامالتاجتماعی،

هارادرآيندهتحتتأثیرقرارمیدهد.در


هاونوعاستفادهازآن
فهمکاربرانازفنآوري

رويکردساختاجتماعیِفنآوري اين موضوع به رسمیت شناخته میشودکههر گروه
روشی متمايز در استفاده از فنآوري در پیش میگیرد؛ ازاينروي ،روش منحصربهفرد
سازيفنآوري،الگوهايمشخصزندگیياکنشگروهیرا


هادرکاربرديامتناسب

آن
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هاياساسیدررويکردساختاجتماعیفنآورياين

کند.يکیازپیش 
فرض


تقويتمی
يابداعاتتکنولوژيک،انتخابامريذاتیاست.اين


استکهدرفرايندطراحیوتوسعه
هايکاربريمیتوانندمتناسببا


پذيربودهوگروه

آوريانعطاف

گفتهبدانمعناستکهفن
آوريراشکلدهند.درمطالعاتساختاجتماعیفنآوري،موضوعات


اهدافخود،فن
سازيفنآوري(2استفاده


شود؛ازمسائلمرتبطبااهلی

يراشاملمی
مدنظرطیفگستردها

در زندگی روزمره) ،بازتعريف مفهوم کاربر (نقش کاربر در فرايند طراحی) و ارزيابی
میزان سودمندي فنآوري (پیشبینی اثرات اجتماعی و نیازهاي کاربران بهمنظور ارائهي
بازخورد در مرحلهي طراحی) گرفته تا انفورماتیک اجتماعی (کاربردها و پیامدهايِ
هايفرهنگی).باپذيرشفنآوريدردلِفرهنگ


آورياطالعاتدربطننهادوبافت

فن
ويژهدرمحیطخانه،مطالعاتمرتبطبااهلیسازيدر


ياتثبیتآندرزندگیروزمرهوبه
حوزهي اجتماعی چگونه
پی بررسی اين موضوع بودهاند که فنآوري براي کاربرد در  
متناسبسازيشدهاست .
رويکرد ساخت اجتماعی فنآوري به «بازتعريف نقش کاربر» نیز عالقه نشان داده
يمطالعاتعلموفنآوريشاهدچنینگرايشیهستیم؛بررسینقش


است.اغلبدرحوزه
کاربردرفرايندتکوينودرمراحلطراحیواجرادراينحوزهيمطالعاتیدنبالمیشود.
دراينجاتمرکزاصلیبرتأثیرکاربردهايخاصازفنآوريدرطراحیيکمصنوعاست.

شودازاينروي،


آوريبادرنظرگرفتنکاربرطراحیمی
درباوراولیهياينگرايش،فن

میتوان مدعی شد که فنآوري هويت کاربر را تعريف کرده و مرزهاي آن را تعیین

فهممیشوندکهباخودمعناوارزشبه

مصنوعاتتکنولوژيکبهعنوان«متونی»

میکند.

همراه دارند؛ اين شرايط را بايد از پیامدهاي فرايند بحث و نظر دانست که در فرايند
ياجرا(توسطکاربران)شکلمیگیرد(کمبل .)1727،


طراحیومرحله
یبررويمطالعهينیازهايکاربر

درارزيابیمیزانسودمنديفنآوري،تمرکزاصل

آوريها کمک شود .پیشبینی اثر اجتماعی و نیاز

است تا به تبیین مرحلهي طراحی فن
کاربران در فرايند جامعه پذيري با هدف اِعمال نتايج آن در فرايند طراحی و توسعه ،از
1. Domestication
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تريننکاتدراينرويکرداست.بدينمنظورنهتنهانوکپیکانفرايندنوآوريبايد


مهم
کاربران را هدف قرار دهد بلکه ،کاربران در فرايند توسعه فنآوري بايد نقشی فعال بر
عهده داشته باشند .اين رويکرد مستلزم واکاوي اين مسئله است که اجتماعات کاربري
چگونه در راستاي نیازها گروه اجتماعی خود به فنآوري سروشکل میدهند .در اين
آوريهاي چندرسانهاي اغلب بهعنوان فنآوريهايی «ناتمام» در نظر گرفته

رويکرد ،ف 
ن
آوريهايیکهدرجريانفراينداستفادهواجراتکامليافتهومعنادارمیشوند .


شوند؛فن

می
نهايتاً ،انفورماتیک اجتماعی در پی مطالعهي کاربردها و پیامدهاي استفاده از
بافتهاي فرهنگی و نهادي است .اين رشتههاي علمی به
آوريهاي اطالعاتی در  


فن
ايشدنراهدفقرارمیدهند.راب


مندهستندکهابعاداجتماعیرايانه

هايیعالقه

پرسش
کلینگ ـ که اغلب از وي با عنوان بنیانگذار انفورماتیک اجتماعی ياد میشود ـ معتقد
رشتهايِ فرايند طراحی ،کاربرد و
مطالعهي نظاممند و میان 

است اين رويکرد به دنبال «
پیامدهاي فنآوريهاي اطالعاتی است و تعامل آنها را با نهادها و بافتهاي فرهنگی
بررسیمیکند»(کلینگ .)1770،

رويکرد ساخت اجتماعی فنآوري براي بررسی انتقاديِ پیامدها و نتايج اجتماعیِ
استفاده از فنآوري ،چارچوبی بزرگتر در اختیار صاحبنظران قرار میدهد .رويکرد
ساخت اجتماعیِ فنآوري نیز بهمانند جبرگرايی تکنولوژيک بر اين باور است که
آوريهاخنثینیستند؛اينباورموجبمیشودتاپیرواناينرويکردبهدنبالواکاوي


فن
گروهها و نهادهاي هژمونیکی باشند که روابط اجتماعی را تغییر داده و کاربران را به

سمتوسوي خاصی هدايت میکنند .بحث و تبادل نظر دربارهي پیامد اجتماعیِ ابداع

آوريدراينرويکردموردحمايتقرارمیگیرد .


فن
آوريرابابرساختاجتماعیفنآوري 2متناظر

اخیراًمطالعاتساختاجتماعیفن
اند.اينرويکردبرآمدهازنظريهيشبکهـبازيگر 1است(کمبل)1727؛رويکردي


دانسته
که ماهیت و نفوذ ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي کالنتر را به چالش میکشد و در
1. Social Construction of Technology
2. Actor-network theory
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کندکهاينبازيگرانبا
عوض،تمرکزخودرابربازيگرانمنفردواينموضوعمعطوفمی 

انتخابهاي خود چگونه به جهان پیرامون شکل میدهند .پیروان اين رويکرد با نگاهی

ينخستبرانتخابهاي


پردازند؛نگاهیکهدروهله

آوريمی
عاملیتمحوربهمطالعه 
يفن

کاربراندرزمینهيطراحیواستفادهتمرکزدارد.در اينجامیتوانمفهومعاملیترابا

ديدگاه سنتی دربارهي اختیار متناظر دانست و اينکه کاربران فنآوري قادرند بر اساس
هايخويشتصمیمبگیرند.بااينحال،التورمعتقداستکهتمرکزصرفبر


ارادهوانگیزه
عاملیتانسانيافنآوريدردسرآفرينخواهدبود.درعوض،رويکردبرساختاجتماعی

آوريهمبرايانسانعاملیتدرنظرمیگیرد وهمبراياشیاء؛بنابراين،انسانواشیاء


فن
در شبکه اي با يکديگر در تماس هستند که معنا و ساختار اجتماعیِ فنآوري را تولید
می کند .اين گفته بدان معناست که از نظر پژوهشگران برساخت اجتماعی فنآوري،

آوريتحتتأثیرنیروهايبازار،طراحانفنآوري،نیازهايمشتريانوخواستههايافراد


فن
هاشکلمیگیرد .


وگروه
برساختاجتماعیفنآوريبخشیمهمازگفتمانساختاجتماعیِفنآوريباقی

يفنآوريتأکیددارد .
ماندـبهويژهازايننظرکهبرنقدآرايجبرگرايانهدرمطالعه 


می
در مطالعهي فنآوري با رويکرد برساختگرايی اجتماعی برخی از محدوديتها
مورد اشاره قرار گرفته است؛ بهويژه اينکه مطالعات اين حوزه بهجاي بررسی تحوالت
آوريهاتمرکزدارد.برخی

آورياززمانمعرفیآنها،برچگونگیظهورفن

حوزه 
يفن

ازمطالعاتمبتنیبراينرويکردموردانتقادنیزبودهاند؛منتقدانبراينباورندکهايندسته

از مطالعات ،تأثیرات ساختارهاي اجتماعی و پويايیهاي اجتماعی گستردهتر را بر
منظورمطالعهي

خوبیموردواکاويقرارندادهاند(کمبل 1727،
).به

انتخابهايکاربربه

آوري،اينرويکردموارديراموردتأکیدقرارمیدهدکه


تعاملاجتماعاتدينیبافن
عبارتاند از :لزوم توجه به عملکرد اجتماعات دينی در مقام اجتماعات کاربر و نقش

فرايندهاي اجتماعی در بطن اين گروهها در شکلدهی به برداشت آنها از فنآوري
رسانهايوتعاملباآن؛لزومبررسیِمسائلاهلیسازيـبررسیاينمهمکهاجتماعات
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آوريهاي رسانهاي را

دينیِ کاربر چگونه متناسب با اقتصاد اخالقی اجتماع خود ،فن
ساختمی دهند؛ولزومتوجهبهتأثیراجتماعاتدينیبربرخیازکاربردهايخاصاز

اييانقشافرادمبدعومبتکردرانتقالمعناوارزشبهفنآوريهايیکه


آوريرسانه

فن
درراستايمقاصددينیخلقمیکنند .

بسط رویکرد ساخت اجتماعی دینیِ فنآوری
کمبل() 1722براينباوراستکهبادرنظرگرفتناقتصاداخالقیاجتماعاتدينیوبستر
فرهنگی و تاريخی ِآنها ،بايد نحوهي مديريت رسانهها از سوي اين اجتماعات را
فرددانست.ازاينروي،بهنظرويبه«رويکردساختاجتماعیدينیِفنآوري»

منحصربه
نیازاست؛رويکرديکهباتکیهبرساختاجتماعیِفنآوري،ابعادآنراگسترشدادهو
هاومحدوديتهايخاصاجتماعاتدينیرادنبالمیکند .


ويژگی
در وهله ي نخست بايد توجه داشت که اين رويکرد در ديدگاه ساخت اجتماعی
فنآوري ريشه دارد؛ ديدگاهی که تغییر تکنولوژيک و ابداعات کاربران را فرايندي

آوريبهمامیگويدکهيک


کند؛بنابراين،ساختاجتماعیدينیفن

اجتماعیقلمدادمی
آوريتحتتأثیربستريکهدرآنزيستمیکندوتوسطعامالنیکهآنرابهکار


فن
طورمعمولمجموعهايازباورهاياعناصر

گیرند،ساختمیيابد.يکاجتماعدينیبه


می
هويتساز مشترک را در اختیار دارد؛ درعینحال ،طیفی متنوع از اولويتها و تفاسیر

ارزشی ممکن بر اساس نقش ،جنسیت ،سن يا طبقهي اعضا در اين اجتماع نیز مشاهده
گیرياعضابرايگردهمآيیدريکفضايـفیزيکیياايدئولوژيکـ


شود.باتصمیم

می
يکاقتصاداخالقیخواهیمبودکهبهموجبآن،اعضابايد

مشترک،شاهدشکلگیري 

ها،قضاوتهايمشترکیارائهدهند .


هاوقواعدتعاملباآن
يپذيرشياردفنآوري


درباره
کمبل()1727معتقداستانتخابعنوان«ساختاجتماعیدينیِفنآوري»براياين
رويکرد جديد ازآنروست که برخالف ساير رويکردهاي وابسته به ساخت اجتماعیِ
آوريمواجهمیشود.

فنآوري،درپیتبیینِشرايطخاصیاستکهکاربرمؤمنبايکفن

توانشاهدبروزتغییراتیدرکاربردفنآوريدربافتاجتماعیمفروضبود.

بااينکارمی
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همچنین ،اين رويکرد از منظر اجتماعی ـ تکنولوژيک در صدد است تا واکنشها به
عبارتديگر ،موفقیت ،شکست يا طراحی مجدد يک

فنآوري جديد را تبیین کند؛ به

فن آوريدرمیانِگروهیمشخصازکاربران،صرفاًبرمبنايويژگیهايدرونیِفنآوري

رخ نمیدهد؛ بلکه در اين میان ،توانايی کاربران نیز در برساختنِ اجتماعیِ فنآوري
همراستابااقتصاد اخالقیِاجتماعکاربريابافتمفروضتأثیرگذاراست.عالوهبراين،در

آوريهمانندرويکردهايبرساختاجتماعیفنآوري

رويکردساختاجتماعیدينیِفن
اعتقاد بر اين است که افراد و گروهها در موقعیتهاي اجتماعیِ خاص ،در میيابند که
هاوانتخابهايپیشرورا

نیونظاماعتقاديگزينه

مؤلفههايساختاريِموجوددرجهانبی
محدودمیکند .

آوريبراينفرضاستواراستکهبهرغمشباهتکارکرد

ساختاجتماعیدينیِفن
اجتماعات دينی با ديگر قالبهاي اجتماع ،ـ از منظر بحث و بررسی اجتماعیِ براي
ربهفردي آنها را محدود میکند که
تصمیمگیري دربارهي فنآوري ـ مؤلفههاي منحص 

بايد برجسته شده و موردتوجه قرار گیرند .بررسی دقیقِ نقش قوانین هنجاريِ معنوي،
اخالقی و الهیاتی در جهتدهی بهنقد و بررسیهاي تکنولوژيک ،يکی از مؤلفههاي
حال،دراينرويکردتأکیدمیشودکهبرايبررسی


فرداينرويکرداست.بااين
منحصربه
نقشتاريخوسنتدرفرايندنقدوبررسیاجتماعاتدينی،بهشناختیعمیقترنیازهست.
هاوباورهايمعاصريکهانگیزههاي


اينتأکیدبدانمعناستکهدرکنارشناختارزش
مرتبط با استفاده از فنآوري را شکل میدهند ،بايد ريشههاي تاريخی و بالغت اين
گفتمانها در يکاجتماع دينیمفروضرا نیز موردکندوکاو قرار داد .بهاعتقاد کمبل

ايازپرسشهااست؛


آوريدرپیپاسخبهپاره

)،رويکردساختاجتماعیدينیفن
(1722
هادرسايهي


هاواستفادهازآن

آوري

يفن

يانديشیدندرباره

هايیپیراموننحوه

پرسش
باورهاوقوانیناخالقیاجتماعدينیوچیستیِسنتتاريخیاجتماعدينیدرپرداختنبه
آوريرسانهاي .


هايفن

ديگرگونه
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ساختاجتماعیدينیفن آوريبرايننکتهتأکیدداردکهاجتماعاتدينیصراحتاً

قالبهاي نوين رسانهاي را رد نمیکنند بلکه ،براي تعیین پیامدهاي يک فنآوري در

اجتماع خود ،فرايند بررسی پیچیدهاي را پشت سر میگذارند .گروه میبايست با دقت
دراينباره تصمیم بگیرد که در برابر کداميک از ابعاد فنآوري بايد مقاومت نشان داد.

يبهکارگیري
انجامد؛اينبازسازيممکناستدرنحوه 


آوريمی

مقاومتبهبازسازيفن
يفنآورييابحثپیرامونآن دربطناجتماعرخدهد.اينفرايندحتیممکن
وعرضه 

گونهاي که ابعاد فنی ياساختارهايکاربري براي
است به ابداعفنآوريمنتهی شود؛ به 
انطباقبیشترباالگويزندگیاجتماعیودينیدراجتماع،اصالحمیشوند.کمبلمعتقد
است اگر پژوهشگران بخواهند دربارهي نحوهي تعامل کاربران و اجتماعات دينی با
ايوبروزواکنشدرقبالآنهابهتحقیقومطالعهبپردازند،

آوري 
رسانه


هاينوينفن

قالب
حتماً بايد چهار حوزهي اصلی را مدنظر قرار دهند )2 :برجستهسازي پیشینه و سنت؛ )1
توجهبهالگوهاوباورهاياصلی؛)1تمرکزبرفرايندهاينقدونظر؛و)1درنظرگرفتن
ياجتماعاتدينیازرسانهها


ياستفاده

منظورمطالعه

بنديجمعی.به

هاوچارچوب

گفتمان
اين موارد در کنار يکديگر ،بنیان رويکرد ساخت اجتماعی دينی فنآوري را فراهم
میآورند .


پیشینه و سنت
پژوهشگرانبامالحظهيدقیقِبافتتاريخیِاجتماعدينیموردمطالعه،رويکرداجتماعدر

قبالرسانههايمختلفونحوهياستفادهازآنهارادرگذرزمانموردبررسیقراردادهو

آيندکهممکناستدرشکلدهیبه


هايارويدادهايیتاريخیبرمی
درجستجويِتصمیم
هايکنونینقشداشتهباشند.بافهمفرايندبسطباورهاوآيینهاياجتماعمرتبطبا


تصمیم
هايارزشمنديدستمیيابیم .


ايبهبینش

هايرسانه

نخستینقالب
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الگوها و باورهای اصلی
در اينجا بر اين نکته تمرکز میشود که اجتماعات دينی چگونه در بافت معاصر،
ارزشهاي اجتماعی اصلی را زيست میکنند .باورهاي اصلی بايد متناسب با بافت
اجتماعی ،فرهنگیوتاريخیيکاجتماع،مجدداًبازتفسیرشده،دربستريمناسبجاي
گرفتهودوبارهبهکارگرفتهشوند.پژوهشگرانبايدبهدنبالشناسايیارزشهايمسلط
دينیواجتماعیدراجتماعباشندواينکهاينارزشهاچطورباالگوهايزندگیمعاصر

کرديخاصدرواکنشبهرسانههادارد؛رويکرديکه

درهممیآمیزند.هراجتماعروي

ينحوهيتعاملاعضاباجامعهمدرناست .


هادرباره
تحتتأثیرباورهاوتفاسیراصلیِآن

فرایند نقد و نظر
آوريازلحاظقالبياشرايطیکهدرجامعهايجادمیکندکامالًجديدباشد


اگراينفن
گیريدربارهي


ايروبروشودـاجتماعبرايتصمیم

هايتازه

کهاجتماعباچالش
بهنحوي

پذيرشفنآوريبايدفرايندنقدونظررادرپیشگیرد.اگر


هاياکاربردهايقابل
مؤلفه
حالدارايابعاديبسیارمشکلسازمعرفیکند،

اجتماعدينیفنآوريراارزشمندودرعین

احتماالً فنآوري نیازمند گذر از فرايند بازسازي است؛ در اين فرايند ،با نوآوري سعی
ياجتماعهماهنگوهمراستاکرد.


آوريراباباورهاوهنجارهايپذيرفتهشده

شودفن

می
ياصلیدراينحوزهتوجهبهمواضعاجتماعدرقبالنقشهاوساختارهايمرجعیت

نکته
است؛ مواضعی که تعیین میکنند چه کسی میتواند فرايند تصمیمگیري رسانهاي را
هدايتکردهودرفرايندنوآورينقشداشتهباشد .

گفتمان و چارچوببندی جمعی
آوريهاي رسانهاي،

در جريان چارچوببندي و توجیه رويکرد اتخاذشده در قبال فن
کند.پژوهشگرانبايددرپینحوهي

گفتماننقشمهمیرابراياجتماعاتدينیايفامی
تأثیرگذاري فن آوري نوين بر فضاي اجتماعی در اجتماع باشند .همچنین متأثر از ورود
يک فنآوري جديد ،پژوهشگران بايد دربارهي لزوم اصالح ادبیات پیشین دربارهي
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آوريرسانه ايياحتیايجادوترويجادبیاتیتازه،بهمطالعهبپردازند.شايدپذيرشو


فن
تلزمآنباشدکهگروهدينیبراياعتباربخشیدنبهفنآوريدر

هماهنگیبافنآوريمس

بطن اجتماع ،يک گفتمان عمومی شکل دهد يا اينکه بهمنظور استفادهاي موافق با
شدهي اجتماع ،مرزهايی را تعیین کند .از گفتمان جمعی هم میتوان
ارزشهاي پذيرفته 
برايتأيیدمجددسنتهاومعیارهايگذشتهوهمبرايتعیینمسیرِآيندهوواکنشاجتماع
درقبالفنآوريجديدبعدياستفادهکرد(کمبل .)1727


جمعبندی
پس از پذيرش قدرت رسانهها در شکلدهی به افکار عمومی و درآمدزايی،
آگهیدهندگان و سیاستمداران از يکسو و اخالقگرايان از سوي ديگر به رسانههاي

رغمنگاهمنفیاولیهدينمدارانبهرسانههايجمعیبهخاطر


کردند.به
جمعیگرايشپیدا
يآنهاکهمعموالًرنگوبويیدينینیزنداشتاماباگسترشو

کارکردسرگرم 
کننده

هادرزندگیاجتماعی،مبلغانونهادهايدينیدرنهايترسانههارا

نفوذبیشازپیشرسانه

اتجمعیپذيرفتند.همزمان،رسانههايجمعینیزنهاددينرا

بهعنوانفرصتیبرايارتباط

با زبان همگانی هماهنگ کرده و از مقاومت آن در برابر اين فرهنگ کاستند .برخی
رويدادهادر دهههاي 07و  07میالدينظیرتصمیم دادگاهعالیقضايیامريکادر سال
اخالقگرايانبهاينمسئلهموجبشد

جنینوواکنشهاي


مبنیبرقانونیکردنسقط
2001
هايتلويزيونیوبهطورکلیدرفضايعمومیديدهوشنیده


دينبیشازگذشتهدربرنامه
شود .ناگهان دين با رسانه ارتباط برقرار کرد و از دههي  2007میالدي به بعد نظريهي
سکوالريزاسیونبهدلیلچشمپوشیازجايگاهديندرزندگیمردم،درسطحیگسترده

ردشد(استوت .)1721،
دين و رسانه به موضوعی مهم و شايسته براي تحلیلهاي فرهنگی ،سیاسی و
جامعه شناختیبدلشدوحجمچشمگیريازآثارعلمیبهموضوعدينورسانهاختصاص

هايدينیدررويارويیبارسانههاراموردمطالعهقراردادندو


يافتند.برخیعملکردگروه
يمخاطبانبرنامههايدينیبودند.بررسی


محوربهدنبالمطالعه

برخیبارويکردمخاطب
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ايوتحلیلهاي


گذاريرسانه

پوششخبريدين،تحلیلمحتوايمضامیندينی،سیاست
هايموردمطالعهانديشمنداندراينسالهابودهاست.بهرغم


هاازديگرسوژه

انتقاديبرنامه
عاريفمتعددازدين،اکثرانديشمندانحوزهيدينورسانهبهخاطرتأثیرپذيري

ارائهيت

ازرويکردفرهنگی،تعريفکلیفوردگیرتزازدينرامعیارمطالعاترسانهايخودقرار

دادهاند.گیرتزدينرانظامیازنمادهايايکنظامفرهنگیمعرفیمیکند .

رويکردهاينظريمختلفیرابرايمطالعهيدينو

طیسالهاياخیر،انديشمندان

اند.دراينمیان،جبرگرايیتکنولوژيکمدنظرمارشالمکلوهان،وساطت


رسانهبرگزيده
هايمقدسگوردونلینچ،وساطتمعناياستوارتهوور،رسانهايشدنديناستیگ


گونه
آوريهیديکمبل،جزومهمترينرويکردهاينظري


هارواردوساختاجتماعیدينیفن
به شمار میآيند .مکلوهان با جملهي معروف «رسانه همان پیام است»؛ بر غلبهي
هادرعرصهيجامعه

غیرقابلانکار فنآوري برپیامتأکید ورزيد و اينمهمکه تارسانه

وجوددارند،همهچیزتغییرمیکند.لینچورايايستارقديمی«امرسکوالروامرمقدس»،

عنوانواقعیتمطلقوغیرتصادفیتجربهمیکنندوزندگیاجتماعیايشان


آنچهرامردمبه
را معنا میبخشد ،امر مقدس مینامد .ازاينروي ،معتقد است که تمام گونههاي مقدس،
ها،عمومیشدهاندو

ايشدهاند.نمادهايمقدسدرفرايندوساطتباتکیهبررسانه


رسانه
ايکردنامرمقدس،رسانههايعمومیرابستراولیهپرداختنبهامرمقدس


ررسانه
درکنا
معرفیمیکند .

ايشدندينبراينباوراستکهرسانههادرمقامنهادي

هارواردبابسطايدهيرسانه

مستقلمنطقخاصخودراعرضهمیدارندوسايرنهادهاياجتماعیازجملهدينبايدخود

را با آن تطبیق دهند؛ همچنین ،رسانهها به بخشی هماهنگ از نهادهاي اجتماعی تبديل
شوند.استوارتهوورباطرحتعبیروساطتمعناوتأکیدبرنقطهيدريافتارتباطاذعان


می
يدريافتوفهمپیامهاي

هامعانیاجتماعیبرايمردمدارندوبايدبهنحوه

داردکهرسانه
رسانهايوبست رهاياجتماعیوفرهنگیدريافتتوجهکرد.بهاعتقادهووروساطتمعنا

دربطنماتريکسیازارتباطات،فرهنگوهژمونیرخمیدهد .
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درنهايت،کمبلنیزباتمرکزبرنظريهساختاجتماعیفنآوري،رويکردخودرابا

آوريارائهمیدهد.دراينرويکرد،کنشتاريخی،سنت

عنوانساختاجتماعیدينیفن
تفسیري ،ارزشهاي اجتماع دينی و نحوهي اِعمال آنها بر فرايند تصمیمگیري پیرامون
پذيرشيکرسانهتأثیرگذاراست.مطالعهيپیشینهوسنتهايخاصيکاجتماعدينی،

باورها و الگوهاي اصلی آن اجتماع ،نحوهي بروز فرايند نقد و نظر در رويارويی با
هاينويندربطنآناجتماعدينیمهمتريناجزاي

رسانههاينوينوچارچوببنديرسانه
رويکردنظريمدنظرهیديکمبلراشکلمیدهند.
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