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بر  یمرور ن؛ینو هایو رسانه نید یمطالعات ۀحوز یواکاو

ساخت  کردیبر رو دیبا تأک جیرا یها هیو نظر میمفاه نه،یشیپ

 یآور فن ینید یاجتماع

 

 .رانیا. تهران ،یئدانشگاه عالمه طباطبادانشكده علوم ارتباطات اجتماعی  ستادا   یکیخان یهاد

 

 .رانی. اتهران ،یئدانشجوي دكتري علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبا   انیزدی ریام

 

  چکیده
کرد؛اماتاقبلازيریگیپيالدیم07و07يهادردههتوانیورسانهرامنيديمطالعاتدرحوزهنیاول

انديطورجدبهیمطالعاتيحوزهنيايالدیم07يدهه توجه کانون بود.شمندانيدر نگرفته قرار

فرهنگيريرپذیتأث مطالعات از رسانه دیمطالعات بهيزيگرنيو خصلت مطالعاتاتیادبمهمعنوان

شمندانياندن،یهابود.همچنمطالعاترسانهدرآنساليازفضانيديازعواملمهمدوریکيیفرهنگ

بهمطالعاتیترتوجهخاطر،کمنیوبههمدانستندیمنيدفیراعاملتضعیجمعيهارسانهینيعلومد

باا درنيدتیدرجامعهواهميمعناسازيندهايرابرفیفرهنگيکردهايرودیتأکحال،نيرسانهداشتند.

 مهمیکيمقام فرامؤلفهنيتراز در توجهاتبهسمتدیانسانتیعامليمعناسازنديها نيموجبشدتا

هم از دهه،يرونیمعطوفگردد. ادبيالدیم07ياز رشد رسانهنيدیمطالعاتيحوزهاتیشاهد و

مطالعاتمیهست بهامروزيکرمزیوجرتزیگفوردیچونکلیشمندانيانديهاکهباتالشی. آغازشدوتا

هادرسطحجامعه،فردآنمنحصربههايیژگيوونينوهايرسانهينفوذگستردهيواسطهادامهداشتهوبه

ن،يديپوششخبریمحور،بررسمخاطبکرديرو،ینيديهاعملکردگروهیاست.بررسافتهيزینشيافزا

تحليگذاراستیس،ینيدنیمضاميتوامحلیتحل عرصهيانتقاديمحتوالیو یمطالعاتيهاازجمله

انيديحوزه در بودهسالنيورسانه مهمها اما رایمطالعاتيعرصهنيايکردهايرونيتراند؛ نوظهور

مارشالمک«کيتکنولوژيیجبرگرا»درتوانیم وساطت»هاروارد،گیاست«نيشدنديارسانه»لوهان،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

:نويسندهمسئولyazdian.ac.a@gmail.com 

https://nms.atu.ac.ir/?_action=article&au=19362&_au=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C++%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
mailto:yazdian.ac.a@gmail.com
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معنا » مقدسيهاوساطتگونه»استوارتهوور، لیج« نچی. يدیه«يآورفنینيدیساختاجتماع»و

کمبلجستجوکرد.

کردن،  یا وساطت معنا، رسانه ،یمطالعات فرهنگ ن،ینو هایرسانه، رسانه ن،ید :ها واژهکلید

 .یآور فن ینید یساخت اجتماع
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 مقدمه 

پیشرفتفیلمبعدازجنگجهانیدوموهم تلويزيونیوبرنامهزمانبا هايهايسینمايی،

ايشکلگرفت؛البتهبردند(،گفتمانمطالعاترسانهراديويی)کهدراوجخودبهسرمی

اوايلدهه بهمیالديمطالعه07يتا رابطهيدينورسانه يمیانطورجديپیگیرينشد.

ياخیرتوجهاتبسیاريرادرطورمشخصدرسهدههدينورسانهموضوعیاستکهبه

يافتهع،حضوردينسازمانمیانانديشمندانمختلفبهسمتخودجلبکردهاست.درواق

عامهيکیازهايوابستهبهفرهنگهايمختلفواستفادهازعناصردينیدررسانهدررسانه

حوزهمهم به آکادمیک گرايش داليل يکترين از است. بوده رسانه و دين سو،ي

به اجتماعی علوم کنشواسطهانديشمندان نقشمعناسازيديندر بر ويژه تأکید هايي

ايتوجهويژهرسانهشناختیوبههايدينیدرمطالعاتجامعهروزمرهناگزيربهدينومؤلفه

ايبرايهايرسانههايدينیبابسطحضورديندرعرصهاند؛وازديگرسو،گروهداشته

بهاينعرصهگذاشتهجلوگیريازبروزسوءبرداشت پا اينپیشها، امروزه، فرضکهاند.

رس و پديدهدين دو بهانه يکديگرند از جدا است.ي شده چالشکشیده به طورجدي

يگرايشبهرسانهدر،درباره«فرهنگودين»(درنشريه1722میاالويموگوردنلینچ)

يمطالعاتدينی،گرايشياخیرودرحوزهدردودهه»نويسند:مطالعاتدينیچنینمی

برجسته يکیاز رسانه است.ترينعرصهبه رقمزده هايرشدآکادمیکرا » (222)ص.

دين،فرهنگورسانهبهغنايهايدوساالنههايمتعددازجملههمايشهمچنین،کنفرانس

ايچشمگیربودهاستکهبابسطاندازهاند.اينگرايشفزايندهبهادبیاتاينعرصهافزوده

ايم.بودهسانهيمطالعاتیدينورگیريحوزهادبیاتنظريشاهدشکل

هاينويندرسطحجامعهشاهديمينفوذرسانهدرعصرحاضروباگسترشدامنه

وپرورشوخانوادهکامالًکهنهادهاياصلیجامعهازجملهدين،سیاست،اقتصاد،آموزش

هاوهابدونتوجهبهنقشرسانهيهريکازآنکهمطالعهنحويهاهستند؛بهمتأثرازرسانه

رسانهبه بههمیندلیلاستکهردپايويژه امريناممکنبدلگشتهاست. هاينوينبه
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انديشمندانحوزه جامعهآثار از تاريخ،هايمطالعاتیمختلفرا اقتصاد، تا شناسیگرفته

اينیزمشاهدهکرد.تواندرمطالعاترسانهادبیات،موسیقیوغیره،می

عامههستیم.هاينويندربطنفرهنگازپیشرسانههاياخیرشاهدنفوذبیشدرسال

نهادديننیزبیشباگسترشايندامنه ازپیشدستخوشتغییرشدهوخواهدشد.ينفوذ،

مهمازاين شناخت حوزهروي، نظري رويکردهاي بهترين رسانه و دين مطالعاتی ي

فرهنگیخاصخودپژوهشگرانکمکخواهدکردتااينتغییراترادربستراجتماعیو

اين در شده پیموده مسیر آگاهیدقیقاز شناختو با تنها کنند. مطالعه پیگیريو بهتر

توسعهيمطالعاتیمیحوزه به نظريحوزهتوان دريعملیو رسانه يمطالعاتیدينو

یيمطالعاتترينرويکردهاينظرياينحوزهروي،بررسیمهمايراننیزامیدواربود.ازاين

گردد.بدينمنظور،نخستنگاهیخواهیمداشتعنوانهدفاصلیاينمقالهمعرفیمیبه

يمطالعاتیدينهايآکادمیکدرحوزهبهسیرمطالعاتیوبرخیازتأثیرگذارترينتالش

برداشت و رسانه و چون مهمی مفاهیم از معیار دين»هاي » نوينرسانه»و هاي را«

 داد.موردبررسیقرارخواهیم

 ی دین و رسانه ی مطالعاتی حوزه پیشینه

(نشان1770ديويدمورگان)دربررسیسیرتاريخیتوجهبهديندربطنمطالعاترسانه

اياالتمی در که دههدهد در عرصه اين در مطالعات پیشروترين متحده 07هاي 07و

مطالعه الف( کرد: ظهور سرفصل دو قالب در ومیالدي کتاب تاريخ وي فرهنگ

مطالعهرسانه ب( فرهنگهايچاپی؛ و دين استوت)ي آثار )2000عامه. هچ ،)2001،)

وهال)2001نورد) هايسرفصلاولهستندونويسندگانیچونتريننمونه(مهم2000(

عامه(آثاريمهمدربابدينوفرهنگ2002(وگوتالز)2007(،ويلیامز)2000يل)ري

اند.نگاشته

 مورگان)به مطالعاترسانه1770اعتقاد مطالعاتفرهنگیو(، رويکرد با اروپا در

پردازانیچونريموندويلیامز،استوارتهال،روالنبارتوهاينظريهتحتتأثیرفعالیت

ازاين بود. بودريار بهژان دينواسطهروي، مطالعهي مطالعاتفرهنگی، وگريزي دين ي
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شد.ازديگرداليلعدمطورمتناوبپیگیريمیمیالديبه07يدههرسانهدراروپانیزدر

میالدي07يتوانبهاينفرضیهرايجتاپیشازدههتوجهبهديندرمطالعاترسانهمی

مطالعه که کرد رسانهيرسانهاشاره اينکه ديننیستو به توجه هايهايجمعیمستلزم

شود.لهشدناعتقاداتدينیمیاعتبارييامثجمعیموجبتضعیف،بی

يدينورسانهارائهتواندودلیلعمدهبرايمسیرآراممطالعاتدرعرصهدرواقعمی

عالقه دين به و بود متأثر مارکسیسم سنت از فرهنگی مطالعات نخست، نشانداد. اي

فرايندغیردينینمی در امريواپداد. انديشمنداناجتماعیدينرا وسسازيجامعه، گرا

يدنیايمدرنعنوانبخشیازپروژههابهروي،رسانهکردند.ازاينبسیارکماثرمعرفیمی

می که ديگري دلیل دستکشیدند. آن انديشمنداناز عمیق تأثیرپذيري برشمرد توان

نهادهاي با مقدسهمواره امر اينسنت، در سنتمسیحیبود. آمريکايیاز اروپايیو

ناديدهشدودرنتیجهعالمانترجیحمیادييکسانگرفتهمینظارتیواعتق دادنددينرا

بگیرند.

مطرحبااين دههحال، در مهاجرپذير کشورهاي در دينی حق قرنشدن پايان هاي

کشورهاي در کاريزماتیک دينی رهبران و نوظهور کلیساهاي دسترسی بیستم،

استقالل تازه و رسانهپسااستعماري به کشورهاييافته از مهاجران جهانی حرکت ها،

هابرايهايدينیازرسانهياقلیتگیريجسورانهتوسعهبهکشورهايغربیوبهرهدرحال

فضايرسانه ديندر چشمگیر حضور شاهد تا موجبشد خود منافع و ايبسطعاليق

توانندوديگرنمیاهاباهويتورفتاردينیپیوندخوردهباشیم.محققاندريافتندکهرسانه

اهمیترسانه شدن برجسته موجب فرهنگی رويکرد کرد. تلقی پیام انتقال ابزار را ها

يفراينددريافتورفتارشدهاست.مطالعه

يجیمزيدينورسانهبايدبهمقالههايمطالعاتیتأثیرگذاربرعرصهدربررسیريشه

( 2001کري عنوان با فرهنگی»( رويکرد ار« مقالهبه اين در کري کرد. اشاره تباطات

کند:رويکردتريناثرپیراموندينورسانه،دورويکردعمدهرامعرفیمیعنوانجديبه

 رويکردآيینیهدفارتباطاترا نهانتقالاطالعاتهوشمندانه،»انتقالورويکردآيینی.
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هانیکهدرمقامناظروداند؛جبلکهساختوحفظيکجهانفرهنگی،معنادارومنظممی

می کنشانسانیعمل )کندحامل »2000 انسان20-20: انتقال الگوي مقابل، در را(. ها

منفعلاثراترسانهدريافت نظرمیکنندگانِ آنايدر تأثیرهايیکه بهسمتگیرد؛ را ها

کنند.ايهدايتمیهايرسانهراهیباخواستهگرايیياهمرأيدادن،مصرف

میهرچ ناديده را دين مارکسیسم تحتتأثیر مطالعاتفرهنگی نبايدند گرفتاما

هاياخیررويکردفرهنگیدرپیواکاوايفرايندهايمعناسازيفراموشکردکهدرسال

بهعاملیت که فرايندي است. بوده نهادواسطهانسانی و طبقه نظیر اجتماعی شرايط ي

شکل کريحاکمیت نظر از است. مطالعهگرفته با فرهنگ انجامدرک آيین يک ي

يابیبهروابطشودوبرايدستديگر،کلدربطنجزءرمزگشايیمیعبارتپذيرد؛بهمی

نمايشيآيینکاملدربطنيکفرهنگبايدبهمطالعه وها،آوازها،رقصها،اشعار، ها

انديشمندانغربیمتأثراز2001:207هاپرداخت)کرياسطوره تعريففرهنگیگیرتز(.

اين بر و عنصريمعنابخشدرزندگیبرايمريداندرنظرگرفته را آن)دين( ازدين،

باورندکهدين،نظامیازنمادهاستکهدرکياارزشیمنسجماززندگیوجهانیمنظم

آورد.کريباتأکیدبراهمیتکنشدرتعريفدينبرومعناداربرايپیروانشفراهممی

سازدورزانه)نظیرزيارت(جهانخودرامیهايديننباوراستکهبشرباانجامفعالیتاي

(.1770)مورگان،

يفرهنگیهايانديشمندانیچونکلیفوردگیرتزوجیمزکري،مطالعهرغمتالشبه

دهه تا وخسوس07يدينورسانه استوارتهوور میالديچندانجديپیگیرينشد.

باربروازپیشگاماناينعرصهبودندکهباتأکیدبررويکردآيینیدرآثارخودسعیمارتین

داد.درعبورازرويکردانتقالداشتند.خودآگاهیدينیبنیانمطالعاتهوورراشکلمی

يتبلیغتلويزيونیمسیحیتپرداختوبرآنبودتاگیريازاينمفهومبهمطالعهويبابهره

تلويز بهرهبفهمد با هوور است. داده تغییر را امريکا مردم دين چگونه ازيون گیري

دريابیبهروايتهايکیفیدرپیدستروش هايجذابازفرايندمعناسازيافرادبود.
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هاشناختیمتأخربهويکمکشايانیکردند؛چراکهايننظريههايانساناينمیان،نظريه

کردند.اديندينمعرفیمیفرايندمعناسازيرافعالیتبنی

ايده بسط با باربرو دينیمارتین ويژگی و تجربه از فرهنگی تحلیل وساطت، ي

هارامحلیبرايتجربهومعناسازيهارامدونکرد.بهاعتقادوي،بهتراسترسانهرسانه

پیام حامالن تا بگیريم نظر در خودآگاهیدينی مقام در وساطترا باربرو، دينی. هاي

مقاومتوانتقالخودآگاهیرااجتماعمعرفیمی وساطتفرايندياستکهجدل، کند.

برمی رسانهدر و رسانهگیرد هستند. سهیم آن در بهها عرصهها تعاملعنوان براي اي

تقديس»شوند.باربروکلاينفرايندراها،اجتماعاتونهادهايمختلفشناختهمیعاملیت

بهنظرمن،»زدايیشدهاست:يمدرنیتهدينگیردکهبهواسطهنظرمیجهانیدر2«دوباره

تجربه در آيینبايد جشنيمستمر روشها، همچنیندر هايمورداستفادههايجمعیو

باشیمرسانه دوباره مسحورشدگی فرايندهاي دنبال به مردم، آوردن گردهم براي «.ها

(2000:270)مارتینباربرو،

هاابزارمیالديتاکنونبراينايدهتأکیددارندکهرسانه07يهازدههآثارمنتشرشد

شکل به بلکه نیستند تجربهانتقال میگیري کمک اجتماع و خودآگاهی کنند.ها،

عنوانگونهبرشمرد:دينبهتواناينيدينورسانهرامیهايمطالعاتاخیرحوزهويژگی

دينامرييکنظامفرهنگی)متأثرازتعريف فاقدجوهرفراگیرومستقلاست؛ گیرتز(

وگونهرسانه اعتقادنهبهايازوساطتدرنظرگرفتهمیايشده هايعنوانمولفشود؛

گرايی،گرايی،مقاومتسیاسی،ملیمستقلبلکهدربطنفرايندهاياجتماعینظیرمصرف

يتوجهمحققانبهکنشواسطهبهتشکیلاجتماعاتوغیره،موردمطالعهقرارگرفتهاست.

دهدبلکهيايشانراشکلنمیيابرازوبیاندينیدغدغهها،ديگرشیوهيرسانهسازنده

کنشمطالعه است)مورگان،ي برخوردار اهمیت از ـ يکرسانه مقام در ـ دين محور

سال1770 در اينعرصه برجسته انديشمندان از می(. استواهاياخیر به رتهوور،توان

 ير،جرمیاستولو،ديويدمورگانوهیديکمبلاشارهکرد.بريجتمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Resacralization 
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رسانه طريق از صرفاً نمیدين خاصمنتقل شکلهايی واقع در مختلفشود. هاي

حدزياديبه اديانتا بايدبخشیاصلیازتعريفدينقلمدادکرد. يواسطهوساطترا

رموزگیرندابزارهايارتباطیغالبشانشکلمی از برخوردار شفاهی، دينیصرفاً اينکه .

آوريچاپدرمندازامتیازچاپباشدازاهمیتبرخورداراست.فنمکتوبوياحتیبهره

بودوبههمینشکلدردورانمعاصرنیز«عاملتغییر»اصالحاتپروتستانیدراروپايک

آوريفن معاصر دين شکل تغییر در احتماالً ديجیتال اينهاي دارند. اساسی هانقشی

 طلبند.هايبیشتريرامیفرايندهايیپويابودهوپژوهش

هايبايستدربسترهايمتغیرارتباطیبراينسلهايدينیمیدرطولتاريخ،سنت

ينوبهکردند.اديانتازه،بههادرقالبیجديدپیدامیشدند؛بنابراين،سنتجديدتعبیرمی

شناسايمتأثرهستندکهدرآنقراردارند.دومردمشدهايباطاترسانهخود،ازبسترارت

هاتوانخارجازگونهدينرانمی»براينباورندکه1وآنلیزمورز2يرهايبريجیتمیبهنام

کنش معرفآنهستندو که )هايوساطتیتحلیلکرد »1772 ازاين0: واکاوي(. روي،

ازيکنوع بازتعريفيکارتباطاترسانهنقشگذار بر نوعوحالتیديگر به ايشده

بهايبرخوردارمیکنشدينیمشخصازاهمیتويژه هابايدجايتمرکزبررسانهگردد.

بااينبرکنش کرد. تمرکز وساطت فرهنگی فنهاي تأثیرگذاري میزان هايآوريحال،

رورسانه استکه مهمی موضوع اديان دگرگونی بر يکديگراي از را نظري يکردهاي

سازد.متمايزمی

رسانه فرايندزمانیکه بخشیاز چاپبه تلگرافودستگاه هايتکنولوژيکنظیر

نقلصنعتی وسايل مقام در شدند تبديل استعمارگري و آنسازي به نگريستهوانتقال ها

داربودندومعنايايدينیبرخور(ازريشه2000يجیمزکري)شد؛وسايلیکهبهگفتهمی

تثبیتوبسطقلمروپروردگاربرروي»هااينبود:هاوديدگاهچنینیپیاماخالقیانتقالاين

)زمین »p. 16بااين عرفی(. فرايند و علم استعاراتدينیحال، بنیان تا سازيموجبشد

فناين ياصلیتبديلايبهمسئلههايرسانهآوريچنینیازارتباطاتبرچیدهشودوخودِ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Brigit Meyer 

2. Annelies Moors 
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کندکهارتباطاتآيینی)درمقاميکالگويشوند؛هرچندجیمزکريبهمايادآوريمی

جويدوبهدنبالبازنمايیوتأيیدباورهايمشترکهايدينیبهرهمیجايگزين(نیزازريشه

(.12-2000:20است)

گونهاناينتويمطالعاتیدينورسانهرامیموضوعاتمختلفموردبحثدرحوزه

خالصهکرد:

 هاهايدينیدررويارويیبارسانهبررسیعملکردگروه 

 کند؟وچرا؟هايدينیرادنبالمیمحور:چهکسیبرنامهرويکردمخاطب 

 بررسیپوششخبريدينورويدادهايدينی 

 برنامه در دينی مضامین کیفی( و )کمی محتواي رسانهتحلیل وهاي )فیلم اي

 تلويزيون(

 هايدينیيارتباطاتمنطبقباخواستگروهگذاريعرصههايسیاستحوزه 

 يراهبردهاياخالقیودينیايباارائههايرسانهتحلیلانتقاديمحتوايبرنامه 

 تعریف دین

قرار مورداستفاده علمی بافت در هم و الهیاتی بافت در هم دين اصطالح ازآنجاکه

ايکهدريککالسدرمسجدازمطالعه«دين»ي.مطالعهکندگیرد،معنايآنتغییرمیمی

پذيرد،متفاوتاست.عالماندينیفعالیتخودرابرمبنايدانشگاهیسکوالرصورتمی

يدينراهماننديدانشگاهی،فعالیتدرحوزهبرند؛اماجامعهپیشمیالوهیتیمفروضبه

جويندکهدرهايیبهرهمیهمانروشيدينازسايرموضوعاتنگريستهوبرايمطالعه

قرارمیمطالعه علوماجتماعیوعلومانسانیمورداستفاده جامعهيتاريخ، يعلمیگیرد.

همان رسانهبا اخالقی نظام يا و ارتباطاتسیاسی چون موضوعاتی با که هارويکردي

يعلمیبهدنبالهکند؛جامعيموضوعدينورسانهنیزبحثمیکند،دربارهبرخوردمی

بینیخاصنیست.حمايتازمعنويتيايکجهان
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درادبیاتعلومانسانی،دينيکمفهومپرچالشبودهاست.هريکازانديشمندان

توانيتعاريفموجودازدينمیاند.درارائهاينعرصهازمنظريبهتعريفدينپرداخته

د:انديشمندانمسلمانوغیرمسلمان؛انديشمندانهايمختلفیرادرمدنظرقراردابنديدسته

جامعه منظر از دين غیرخداباور؛ و روانخداباور درشناسیو ازآنجاکه غیره. و شناسی؛

اياجتماعاتشیعیهستیم،تعريفیازدينرايرفتاررسانهپژوهشحاضردرپیمطالعه

بااينگزينیمکهبرگرفتهازتفکرانديشمندانمسلمانشیعبرمی حال،ازپرداختنبههباشد.

يديندرمیانسايرانديشمندانگريزينیست.هاونظراتموجوددربارهديدگاه

گسترشادبیاتجامعههم با مردمزمان دورکیمشناسیو انديشمندانینظیر شناسی،

بهاعتقاددورکیم) رهاو(،ديندستگاهیازباو2001تعاريفجامعیازدينارائهدادند.

پیونددهنده مقدسات با که است گروهآداب ايني دارند. ارتباط اجتماعی هاي

وکنشجامعه باورها نظامیواحداز هايمرتبطباشناسفرانسويدرجايیديگردينرا

يمحارمبهکندـاموريکهازسايرچیزهاجداهستندودرزمرهامورمقدستعريفمی

می شمار افراد و ـ کنشآيند و باورها اين به گردهمپايبند اخالقی يکاجتماع در ها

يابیحیاتآيند.دردايرهالمعارفدينچنینآمدهاست:دينعبارتاستازسازمانمی

روشنیفرق و کمال صورت، نظر از فرهنگمحیط، طبق بر که عمقیتجربه ابعاد در

کند.می

روي با فريزر جیمز نظیر انديشمندان از دينبرخی تعريف به شهودي کردي

)پرداخته فريزر اعتقاد به بشري.2101اند. مافوق قواي به ايمان از است عبارت دين )

روي،جوهر(نیزمعتقداستديندراحساسريشهداردونهعقل؛ازاين2102شاليرماخر)

دينرااحساسوابستگیمطلقتعريفکردهاست.

روان منظر میاز نیز شناسی امورتوان بر تأکید منظر، اين از تعريفکرد؛ را دين

ياخالقیهاياخالقیبیشازسايراموراست.کانتبرجنبهفردي،منافعشخصیوجنبه

يتکالیفووظايفآدمینويسند:دينعبارتاستازتشخیصهمهدينتأکیدداردومی

فعالیتفکري،احساسو(دينرايک2102(.هیوم)2102:11عنواندستوراتالهی)به
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ايازتجربیاتوازجملهافکار،کندومعتقداستدينجنبهيکعملاراديمعرفیمی

کندتادررابطهباآنچهالهیهايفرداستکهبهآنوسیلهکوششمیاحساساتوفعالیت

پندارد،زندگیکند.می

درکتاب1721دنیلاستوت) مفاهیمبنیادين»( رسانه؛ يمطالعاتیرشتهيکدينو

نوظهور ديدگاه« بررسی از دربارهپس مختلف بررسیهاي براي است معتقد دين، ي

روي،ويمفهومامرايبهمفهومیبسیطنیازاست.ازاينهايدينیدرمطالعاترسانهپديده

می را حوزهمعنوي يا نهادي دينِ تجارب به مفهوم اين است معتقد چراکه يپذيرد

يتوانمخاطبانکاتولیکشبکهشود.بااتکابهاينمفهومهممیالطبیعهمحدودنمیماوراء

مطالعهکردوهمبازيکناننوجوانبازي هايويدئويیرا؛تلويزيونیاجتماعکاتولیکرا

يدينیراپشتسرچراکهاعضايهردوگروهمعتقدنددرحینانجامفعالیتيکتجربه

اند.گذاشته

احساسات1721داستوت)بهاعتقا (رسیدنبهامرمعنويمستلزمچهارعنصراست:

اييرسانهآيی.استوتبراينباوراستکهاگريکتجربهعمیق،اعتقاد،آيین،گردهم

مخاطبيکتجربه آنگاه باشد، داشته را عنصر گذاشتهاينچهار پشتسر يدينیرا

دهد:ينپديدهراچنینتوضیحمیاست.استوتبهنقلازکیسمنتوتريسیا

استو...درجهانپسامدرنرواجيافته«انگیزحیرت»امرمعنويچیزيشبیهامري»

به درطبیعتو«معنوي»گرايانوملحداننیزبروجودکیفیتیکهحتیمادينحوياست،

میتجربه پیشيبشريصحه تا واژهگذارند؛ از معنوي)که امر يالتینبهاازايندوره،

اراده گفتمانمعنايزهديا به است( شده میايالهیبرگرفته امرهايدينیمحدود شد.

ـ دارد دينرسمیوجود قلمرو آننیزخارجاز که ماوراءالطبیعیـ امر کنار معنويدر

«گیرد.شدهوامروزهدررويکردهايانسانی،سکوالروعلمیموردتوجهقرارمیدگرگون

(1721:2)استوت،

دين مخاطبان هم منظر، اين شبکهاز همدار و تلونجلیسم( )نظیر دين تبلیغ هاي

شیفتگانالويسپرسلیکههرسالهدرسالروزمرگاينهنرمندطیيکمراسمدرمنزل
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يکتجربهويگردهممی پشتسرمیآيند، مجموعهيدينیرا اجتماع، ايازگذارند.

يمراسمآيینیوبیاناحساساتعمیق،موارديهستندکهدربینعقايدوباورها،برگزار

مشاهدهاست.مخاطبانهردوگروهقابل

هاياخیربايدينورسانهکهدردههايازانديشمندانعرصهحال،بخشعمدهبااين

عنوانتعريفاند،تعريفکلیفوردگیرتزرابهرويکردفرهنگیدراينحوزهفعالیتکرده

 کند:اند.گیرتزدينراچنینتعريفمیمعیارخودپذيرفته

هايیقدرتمند،فراگیروپايدار(سببايجادخلقیاتوانگیزه1نظامیازنمادهاکه)

انسان )در با اينعملرا و شده (شکلبخشیدنبهمفاهیمنظمعمومیهستیانجام1ها

چنانهاله1دهدو)می با اينمفاهیمرا (آناحواالتو1پوشاندکه)واقعیتمیاياز(

(1727:11هايممکنبهنظربرسند.)کمبل،عنوانتنهاواقعیتهابهانگیزه

 های نوین رسانه

هايتواندورويکردرادنبالکرد.نخست،تعريفرسانهمی«هاينوينرسانه»درتعريف

توانباايرامیاينمنظر،هررسانهيمفروض.ازنوينباتوجهبهبسترزمانیمعرفیرسانه

ينويندرزمانخاصخودبهشمارآورد.يزمانیمعرفیشدنش،يکرسانهتوجهبهبازه

آورييفنشدههايپذيرفتهصورتبالقوهقالبايبهدلیلاينکهبههايرسانهايننوآوري

اند.هايیرابههمراهداشتهشکشیدند،اغلبتنمیهارابهچالشوالگوهاياستفادهازآن

گرددکههايديجیتالاطالقمیطورکلیبهتمامرسانهبه«هاينوينرسانه»دوم،اصطالح

می فراهم را دوجانبه ارتباطات امکان و برخوردارند بودن تعاملی خصلت آورند.از

بهفنهايقديمیبرخالفرسانهرسانه نظیراينیاآوريرايانههاينويناساساً زيندارند؛

رسانه همین اما تلويزيون؛ و راديو بهرهتلفن، با و تازه قامتی در امروزه نیز ازها گیري

رايانهفن رسانهآوري از بسیاري درواقع، دارند. حضور جامعه سطح ازايدر نوين هاي

ايظهوريافتند.آوريرايانهيقديمیبافنترکیبيکرسانه

هاينوينارائهشدهاست.باتلروگراسیناريفمتعدديازرسانههاياخیر،تعدرسال

کنندومعتقدندبازنمايیهاينوينرادرچارچوببازمیانجیگريتعريفمی(رسانه2000)
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رسانه در رسانه ويژگیيک تعريف و ديگر رسانهي يعنیهاي ديجیتال نوين هاي

 )لوگان، نوي1727بازمیانجیگري. خصلت درواقع، رسانه( ويژگین همان از نوين هاي

نشأتمیهايقديمیيرسانهشدهبازسازي ويژگیتر راستايپاسخبهگیرد. در هايیکه

هاينويناند.بدينترتیب،باتلروگراسینرسانههاينوينبازسازيشدههايرسانهچالش

(1727ن،کنند.)لوگاترتعريفمیهايقديمیراطبقسیرتاريخیتکاملرسانه

هايترينتمايزاتمیانرسانه(براينباوراستکهيکیازمهم1727)2رابرتلوگان

رسانهقديمیونوينايناستکهرسانه هايجمعیبودندواينويژگیهايقديمیاکثراً

رسانه مورد نمیدر صدق نوين شبکههاي و اينترنت جز به )البته وب(.کند جهانی ي

هاينوينامکانکهرسانههايجمعیمنفعلدانست،درحالیقديمیرابايدرسانههايرسانه

آورند.هايتعاملیرافراهممیدسترسیافرادبهرسانه

گستردهرسانه سطحی در را مشارکت امکان نوين فراهمهاي کاربران براي تر

نهمی که کاربرانی دريافتآورند؛ ديگر اطالعاتتنها منفعل بهکنندگان بلکه نیستند

اند.تولیدکنندگانفعالمحتواواطالعاتنیزتبديلشده

( النی1727لوگان جارون از نقل به عرصه1ير( در پیشرو و برجسته ي)موسیقدان

برامکانبروزخالقیتدررسانه النیهاينوينتأکیدمیواقعیتمجازي(، يرتمايزکند.

رسانهرسانه انسجامهايقديمهاينوينبا در بلکه درمحتوا نهصرفاً بخشیبهروشیرا

می رسانهانديشیدن وي، اعتقاد به نتیجهبیند. از فارغ نوين خالقانههاي پیي در که اي

دهند.دارند،فراينديخالقانهرانیزدراختیارکاربرانقرارمی

کندکهفمیهايفرهنگیجديديتوصیهاينوينراقالب(رسانه1772لومانويچ)

رايانه ها،سايتاتکادارند:وبايهستندوياجهتتوزيعوانتشارمحتوابهرايانهيااساساً

چندرسانهجهان واقعیتمجازي، مجازي، بازيهاي رايانهاي، رايانههاي انیمیشن اي،اي،

هايويژهسینمايیوغیره.جلوه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Robert K. Logan 

2. Jaron Lanier 
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برمیهاينوينپنجمشخصهرمانويچدرتعريفرسانه شمردکهدرواقعنقاطتمايزا

نمونهرسانه با حاضر عددي،هاي بازنمايی هستند: پیشین خودسامان1پودمانگی،2هاي

بازنمايیعدديبهرقمی1772)1وتوانايیتبديلکد1پذيريتنوع1بودن، سازياشاره(.

يعنیوقتی اسبابرسانهدارد؛ طريقبازنمايیعدديبهکه صورتديجیتالیهاينويناز

هاکنترلتوصیفوازطريقالگوريتمهارابهزبانرياضیتوانآناندومیکدگذاريشده

به رسانهعبارتکرد؛ اين بهديگر، محها يا قابلصورتعددي هستند.برنامهاسباتی ريزي

هاينوينازساختاريپودمانیبرخوردارهستند.پودمانگیبدانمعناستکهاسبابرسانه

قسمت در که بزرگعناصري میهاي جاي حفظتر را خويش مستقل هويت گیرند

بااينکهگويیاينعناصردرکناريکديگرقرارگرفتهنحويکنندبهمی توانحال،میاند؛

کاريکرد.ساختارپودمانیاسبابطورمستقلومجزاازيکديگرکنترلودستهارابهآن

برايخودسامانیبسیاريازفعالیترسانه هايدرگیردرفرايندخلق،هاينوينشرايطرا

بهايفراهممیکاريودسترسیرسانهدست ايدخالتانسانیتوانتااندازهنوعیمیکند.

هاينوينايرادردي.ان.اِي.رسانههايسببیويژهکردودرعوض،مشخصهراحذف

تنوعبرنامه هاينوينبهصورتبالقوهپذيريبهاينمعناستکهاسبابرسانهريزيکرد.

بینسخه رسانههاي عناصر کدگذاري دارند. اطالعاتشماري که معناست بدان نیز اي

داده قالبی در ساختاري میبنیاد واسطذخیره به ويژگی اين مختلفاجازهگردند. هاي

دادهمی اين با تا بهدهد باشند داشته تعامل دادهنحويها از گونهکه يکسان، هايهايی

سازدتااطالعاتیراايراقادرمیهايرايانهشوند.اينامرهمچنینبرنامهمتنوعیخلقمی

به درنتیجه و گردآوريکرده کاربر ترکیبقالبرسانهاز ايجديدراصورتخودکار

هاينوين،يعنیتوانايیتبديلکد،شکلدهند.مانويچدرتوصیفآخرينويژگیرسانه

قرارمی موردتوجه اينهاينوينرسانهآوريدهدکهفنايننکتهرا از ايدربطنخود

.راحتیازقالبیبهقالبديگردرآيندتوانايیبرخوردارندکهبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Numerical Representation 

2. Modularity 

3. Automation 

4. Variability 

5. Transcoding 
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ايداند:يکسطحرايانههاينوينرامتشکلازدوسطحمیهمچنین،مانويچرسانه

هايدهدماهیتِرسانهدهد؛وسطحفرهنگیکهنشانمیکهساختارفنیرسانهراشکلمی

ايعنوانرابطهشوند.ويازاينوضعیتبههايخاصیازتعاملراموجبمینوين،گونه

اييکديگرراشکلوتحتکندکهدرآنسطوحفرهنگیورايانهگونهيادمیزيستهم

می قرار انتظاراترسانهتأثیر و اَشکالنوينیازکاربردها موجبمیدهندو شوند؛ايرا

ايدرهاينوينرسانههاينوينبهاينمفهوماشارهداردکهگونهبنابراين،اصطالحرسانه

بحث به و يافته ظهور زمان نههطول دربارهايی قالبتنها پیرامون بلکه خود، وي ها

رسانه میکاربردهاي دامن نیز پیشین نسلاي به اشاره براي همچنین اصطالح اين زنند.

هايهمراهـهاوتلفنايوسیارـنظیراينترنت،رايانههايديجیتال،شبکهآوريحاضرازفن

اندکهگرفتههايجديديشکلريزبانوتکنیککارگیهايیکهبابهآوريبهکاررود؛فن

کاربردوتعاملمیبهخلقگونه رسانههاينوينِ هاينوينانجامند.همچنین،ماهیتخودِ

می توانمند را کاربران نحوي اجتماعیبه و فرهنگی مشارکت در هم ايشان که سازد

ها.رسانهگیريفنیازاينشوندوهمدراستفادهوبهرهتأثیرگذارمی

برندکهديجیتالهابکارمیايازرسانههاينوينرابراياطالقبهدستهامروزهرسانه

رسانه از همینجهتنیز از تعاملیهستندو لوهاندرهايالکترونیکجمعیکهمکو

خصلتديجیتالیرسانهنظريه متمايزهستند. مطرحکرد، هاينوينموجبشدهيرسانه

سادگیپردازش،ذخیره،سازندبهيکديگرمرتبطشوندواطالعاتیکهمنتقلمیاستتابا

دررسانه بازيابیوجستجوشوند. ومصرفجابجا، تولیدکننده عامالنیهاينوين، کننده

 يکسانهستند.

 های نوینی دین و رسانه رویکردهای نظری غالب در مطالعه

 متفاوتیدر و رسانهحوزهرويکردهاينظريمتعدد هاينوينمطرحيمطالعاتیدينو

است.درابتداوپیشازبررسیرويکردهاينظريتأکیدبرايننکتهازاهمیتبرخوردار

اياست.ردپايرويکردهايرشتهيمطالعاتیدينورسانهپیچیدهومیاناستکهحوزه

شناسیدين(وعلوموروانشناسیدينشناسیدين،مردممختلفازعلوماجتماعی)جامعه
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همچنین، است. مشاهده قابل دينی مطالعات در الهیات تا گرفته اديان( )تاريخ انسانی

هايعلومانسانیوعلوماجتماعیجستجوکرد.ايرابايددرسنتيمطالعاترسانهريشه

اسیهرکدامشنشناسی،علومسیاسی،اقتصاد،تاريخ،زبان،ادبیات،موسیقیوزيبايیجامعه

هايدهند.حتیزمانیکهصحبتازرسانهايراتحتتأثیرقرارمینوعیمطالعاترسانهبه

می میان به رايانهنوين علوم به توجه از گريزي هنگامآيد، به انفورماتیکنیست. و اي

تنیدگیرابهرسمیتبشماريم.يدينورسانهبايدايندرهمبررسیادبیاتحوزه

هپنجرويکردنظريبرجستهموردبررسیقرارخواهندگرفتکهتأثیربسزايیدرادام

اند.يمطالعاتیداشتهبراينحوزه

 جبرگرایی تکنولوژیک

هايالکترونیکراشبکه«يجهانیدهکده»2021(درسال2022-07مارشالمکلوهان)

پیش هیچ و بود تلويزيون عصر انديشمند وي اما بود؛ کرده رسانهبینی از هايذهنیتی

عنوانيکیاز(اورابه2021«)رسانهپیاماست»يمعروفديجیتالامروزينداشت.جمله

اصطالحیبودکهپساز«يرسانهنظريه»ايمطرحساخت.پردازانرسانهتريننظريهمهم

تأثیراتفن بر و يافت رواج آنآوريمرگوي که محتوايی و ارتباطی انتقالهاي ها

نظريهمی بهويژگیدادندتمرکزداشت. تأثیراتمتمايزهريکازرسانهيرسانه و هاها

هايمتفاوتیازهايمکتوبوتلويزيونبهگونهکهچطوررسانهتوجهدارد؛برايمثال،اين

نظام زنند)میهايارزشیدامنمیتفکرو اگرمک1770رويتز، مسلماً لوهاندرعصر(.

هاينوينياينرسانهيامکاناتويژهکرددربارههايهوشمندزندگیمیتلفناينترنتو

داد.ايارائهمینیزنظريه

عنوانآوريبرزندگیمردمبودبهلوهانازاينمنظرکهمعتقدبهتأثیرگذاريفنمک

جبرگرايیتکنولوژيکشناختهمی بااينحامیِ مکشود. زما»لوهانمعتقدبودحال، نیتا

اراده بودنقطعیيآنچهرخمیايبرايتأملکردندربارهکه محتوم دهدوجوددارد،

شناسفرانسويلوهان،جامعه(.دهسالپیشازمک2020:11لوهانوفیوره،)مک«نیست
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آوريبرزندگیاجتماعیصحبتکردهبود.الولدراثريفنيسلطهدرباره2ژاکاِلول

هايیرادرآوريارزش(براينباوربودکهفن2021يتکنولوژيک)هخودباعنوانجامع

دهند.الولدرتکمیلمباحثنظريهاياجتماعیوفرهنگیراشکلمیبرداردکهکنش

آوريبرتمدنبهيکتفکرانقالبیخودبراينعقیدهاستکهبرايبررسیتأثیراتفن

خو شخصی اعتقادات میان اين در و هست ونیاز کرده دخیل را کاتولیک( )نگاه د

مکمی دنبالدرمانیمسیحیبرايبیماريتکنولوژيکباشیم. به بايد باافزايد اما لوهان

می استفاده نظراتالول فراينداحتیاطاز در را دينیخود باور تالشاستتا در کندو

مکپردازيپیرامونفننظريه اجازهلوهانهیچآوريدخیلنکند. تأمالتدينیگاه نداد

اشتأثیربگذارد.اياشبرنظرياترسانهناپخته

مک انديشه واژهدر واژهيزبانلوهان جمله واقعیتشناختی)از جداياز يخدا(

رسانه و شدهمادي قالبچاپاي در يکواژه ندارد. واژهاشوجود با زبانشده بر ي

شدهاستيکساننیستطورديجیتالیثبتبهايکهشدهياخوشنويسیشدهوياواژهرانده

تعابیرمعناشناختیبهماهیترسانهومعناييکسانینمی يزباناشارهدارند.ايشدهدهد.

توانبهمحوريتخطاطیوتالوتدرفهماسالموتازمانیکهاينموضوعفهمنشودنمی

باغ در زدن محوريتقدم سنتيا برايفهم کیوتو بههايمعابد برد. پی آنکهزِن رغم

هاصحبتنکردهاستاماويازيخطاطیوباغطورمستقیمدربارهگاهبهلوهانهیچمک

آوردکهبرايفهمروابطمیاندينورسانهمفیداست.تفکريتمثیلیسخنبهمیانمی

هاامتدادهلوهانرسانتعمیماست.مکهاينويننیزقابللوهانبهعصررسانهيمکانديشه

رسانهحواسبشرمی آيداند. يا خودکار تلسکوپ، درشکلتلگرافيا ابزارهايها پد،

می شمار به نهمصنوعی که میآيند قادر را ما کهتنها دهیم انجام را کارهايی تا سازند

بودنمجاهايیبرويمکههرگزنرفتهايموبهتاکنونهرگزقادرنبوده اايم،بلکهحتینفسِ

تغییرمی تازمانیکهرسانهرا همهدهند. کندوبازگشتبهچیزتغییرمیهاحضوردارند،

گردد.معناست.اينگفتهبدانمعناستکهديننیزهرگزبهعقببازنمیعقببی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jacques Ellul 
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 ای شدن دینرسانه

نظريهيشناسرسانهاستیگهاروارديکجامعه اييرسانهاياهلدانمارکاستکه

 )شدن نظريه1770دين از بخشی را رسانهيعمومی( )تر جامعه معرفی1770ايشدن )

نظريهمی رسانهکند. تغییر عامل مقام در رسانه )ي جبرگرايی1770aاي معناي به )

فاصله تکنولوژيکنیستهرچند با نیز يرسانهنظريه»يزيادي )هاروارد،« :1770ندارد

هايديگرينیزمطرحاستاماهارواردايشدننظريهانهيفرايندهايرس(.درباره270-27

مطرحمی نیزشاملمیبحثیمنسجمرا بهاعتقادهاروارد،رسانهسازدکهدينرا ايشود.

طرفدرهاازيکدرجريانآنرسانه»شدنيکفراينددوطرفهدرمدرنیتهمتأخراستکه

منطقخاصخودظهورمی نهاديمستقلبا آنيامقام با بايدخودرا نهادها بندکهساير

رسانه سو، ديگر از و دهند؛ بهتطبیق همها نهادهاطور ساير از هماهنگ بخشی زمان

(.دينيکیازايننهاداست.1770:271«)شوندمی

هاايذيلمنطقرسانههطورفزايندايکردنبهديندرفرايندرسانه»بهاعتقادهاروارد،

اياشارهگانههايسه(.هارواردبرايتبیینبحثخودبهاستعاره1770:22«)ردگیقرارمی

سازد:(مطرحمی2001رويتز)کندکهجاشوامیمی

 هامجرايیبرايانتقالمحتواهستند؛رسانه 

 يمفروضرامشخصهستندکهخروجیيکرسانه«گرامر»هايیباهازبانرسانه

 دهند؛شکلمی

 ايشدههايیهستندکهيکبسترمشخصرابرايارتباطاترسانهمحیطهارسانه

 سازند.می

)به هاروارد رسانه1770زعم اشباع( جوامع در ارتباطی مجاري مقام در ازها شده

بهمنبعاولیهبرايايدهرسانه ازاينمنظرکهروزنامههايدينیتبديلشدهها نگارانواند؛

ساتهیه براي رسانهکنندگان مطالب کنارخت را دينی متون و نمادها تصاوير، خود اي

ويمیيکديگرمی مقاميکرسانه»افزايدنشانند. در طبقژانرهايها زبانتخیلدينیرا

میفرهنگ شکل محیطعامه مقام در و کارکردهايدهند از بسیاري نیز فرهنگی هاي
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هاهم(.بهاعتقاداينانديشمند،رسانه1770:0)«انداجتماعیادياننهاديرابرعهدهگرفته

شکلمی همحساجتماعرا معنويهستندو اينراهنمايیاخالقیو درمجموع، دهند.

نشانفرايند انجامپیمايشيرسانهدهندهها هارواردبا هاياجتماعیايکردندينهستند.

نشانمی)نمونه دانمارک( ازيمردم بیشتر مردم دينیوطريقرسانهدهدکه امور در ها

شوندتاحضورمستقیمدرامکانعبادي.معنويدرگیرمی

می نظر عاملفراطبیعیکنشانسانیدر دينرا درهاروارد هاروارد هرچند گیرد.

مطرحنکردهاستاماديدگاهويبسطمباحثنظريخودرسانه هايديجیتالراصراحتاً

شود.هاراشاملمیتمامرسانه

 وساطت معنا

( می1771سیلوراستون معرفی زبان فرايندهاي وساطترا جايی( بهکند؛ معنا واسطهکه

شود.دربطنمطالعاتدينورسانهنیزاينهايدريافتومصرفمخاطبانمنتقلمیکنش

هاياجتماعیوفرهنگیرادهدکهفرايندهايارتباطاتیچگونهمحیطاصطالحتوضیحمی

کندتاارتباطاتاند.دراينعرصهمطالعاتی،وساطتمعنابهماکمکمینساختهدگرگو

رادرمقامفراينديجهتخلقمعنايمشترکدرککنیم.اينرويکرددرآثاراستوارت

( رسانه1772هوور هوور، اعتقاد به است. کرده پیدا بسط براي( ارزشمند منبعی ها

وآرمانیمعناسازيدراختیارمردمقرارم باورها افرادقادرندتا بدينترتیب، هايدهند؛

 (.1722دينیخودرادرجامعهکنونیتوضیحدادهوبازنمايیکنند)کمبل،

مطالعه به فرهنگی رويکردي با میهوور رسانه و دين تأثیري تحت وي پردازد.

ي(بودهواينچرخشفرهنگیدرمطالعاتتلويزيونومطبوعات)بهسردمداريجیمزکر

گیرد.هوورهاينوينارتباطاتديجیتالنیزبهکارمیرويکردفرهنگیرادربررسیگونه

بهنظرياتیپیرامونرسانه،«ازرسانهتامعنا»ودربحثکلی«ديندرعصررسانه»درکتاب

(1772:12هايديجیتالدارد.)پردازدونگاهیگذاربهرسانهدينوفرهنگمی

هاراتکمیلطوربالقوهآنتمرکزبرمعناهمدرتقابلباسايررويکردهاستوهمبه»

هابرايمردمدربر(.اينرويکرددرپیمعانیاجتماعیاستکهرسانه1772:12«)کندمی
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هايمتنوعیکهدرهاوپیامرسانه»دهد:دارندوبهسمتدريافتارتباطاتتوجهنشانمی

هايدردسترسافرادهستندچگونهدريافتوفهمشدهودرديگرحوزهفضايخصوصی

می کار به فرهنگی و اجتماعی روندزندگی » 1772)هوور، رسانه12: ديجیتال(. هاي

شخصینیزدرفرايندهايمعناسازيزندگیروزمرهدرسطحیگستردهدردسترسمردم

هاآمريکايیندهايمعناسازيدربینخانوادهيفرايحال،هووردرمطالعهقراردارند.بااين

میبه موردمطالعه افراد وياز داشت. تمرکز تلويزيون خاصبر رواياتطور خواستتا

روشخودازرسانه بیانکنند. را فراهممیقومها ازفرايندنگارياينفرصترا آوردتا

ختیدقیقبهدستآوريم.هادربسترهايمتنوعکاربريشنامعناسازيمردمازرسانه

يمردمايمورداستفادهتلفنهمراهوابزارهايارتباطیکوچکمقیاسمنابعرسانه

بسطداده منابعیکهمردمدرتعاملاجتماعوفرايندمعناسازيدرزندگیروزمرهرا اند؛

قرارمی رسانهمورداستفاده اينرويکرد، در اشیايتدهند. يا متن، ازنهاد، کنولوژيکها

 مقام در و رفته کنش»فراتر می« رسانهظاهر استشوند. ممکن نیز نوين ديجیتال هاي

هاهابهوساطتحال،اينرويکردتمرکزخودراازرسانههايماراشکلدهند.بااينکنش

(.دراينمیان،بسترفرهنگیيکیازعواملمهمو2001کند)مارتینباربرو،معطوفمی

میکتعیین شمار به فرهنگوننده ارتباطات، از ماتريکسی بطن در معنا وساطت آيد.

می رخ هژمونی باربرو، )مارتین درحالی2001دهد رسانه(؛ فرهنگ ويژه نقش ايکه

«اندشدهحاصلشدهاييمنابعرسانهواسطهاياستکهبهمعانی»يتوجهیويژهبهشايسته

هايدينیگرايانه)وساطتی(درفرهنگهايمیانجینش(.شرايطاينک1772:12)هوور،

استبه پیچیده تغییرمینحويبسیار بااينکهماهیتدينومعنويتاساساً اينيابد. وجود

(.1770ايکردنبهشمارآوردتاوساطت)هوور،هارابايدجزوفرايندهايرسانهکنش

کندکهبهافرادراقادرمنبعیمهممعرفیمیهارابنابراين،رويکردوساطتمعنارسانه

هانقدهايخودرادربطنيکفرهنگابرازداشتهوپیرامونآنسازدتاباورهاوارزشمی

ونظرکنند.
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 های مقدسوساطت گونه

شناسبريتانیايیاستکهبااتکابهآرايامیلدورکیمسعیداردگوردنلینچيکجامعه

دين از را خود يکپديدهفهم را دين دورکیم دهد. میارائه معرفی اجتماعی کند:ي

هايمرتبطباامورمقدس...کهدريکاجتماعاخالقینظامیيکپارچهازباورهاوکنش»

می يکديگر به هستندواحد پايبند امور اين به آن اعضاي تمام که اجتماعی ... «رسند

(2001 لینچدرپیجامعه11: شناسیفره(. 1721نگیامرمقدساست)لینچ، الزم17: .)

 تعبیر کاربرد لینچاز منتسببدانیم. نمودهايدين به سکوالر»نیستتجاربمقدسرا

هايمقدسنظیرحقوقبشريامراقبتازفرزندانبهاعتقادحذرداردچراکهگونه«مقدس

دازهکهدرزندگیافرادهايدينیپیچیدهوضمنیبرخوردارندوبههمانانويازپیشینه

گروه و افراد زندگی برخوردارند، اهمیت از میسکوالر شکل نیز را دينی دهند.هاي

جايتمرکزبرتمايزاتمیانامرمقدسوامرسکوالربراينباوراستروي،ويبهازاين

(.1721:20يمقدسمفیدترخواهدبود)لینچ،هايچندگانهکهانديشیدنپیرامونگونه

اين طورجمعیآنچهمردمبه(:»1721:10کند)گونهتوصیفمیلینچامرمقدسرا

میبه غیرتصادفیتجربه واقعیاتیمطلقو ادعاهايیهنجاريبرايمعانیوعنوان و کنند

می دهندهدايتزندگیاجتماعیارائه مقدساين«. امر نسبتبه دنیويرا گونهويامر

نیزشکلايمقدسهمهنجاريمتأثرازگونهواقعیت»دهد:توضیحمی زماننیرويشررا

دهدکهممکناستبهآن)امرمقدس(اهانتکندوپیروانامرمقدسآلودگیاينمی

ي(.اينتجربه1721:10)لینچ،«کنندعنوانزخمیدردناکتجربهمیواقعیتمقدسرابه

بازگرداند.دردناکنیرويشرنیازمندآناستکهارتباطات امر»بهنحويامرمقدسرا

يافتههايوساطتيافت؛میاننمودهايساختيتالقیفرايندبايستدرنقطهمقدسرامی

(.1772:27)الندباي،«ازامرمقدسبالقوهوپايبنديواقعیمخاطبان

حساسوتعاملنماد،انديشه،ا»اند:ايشدههايمقدسرسانهبهاعتقادلینچتمامگونه

شود؛پذيرمیهاامکانيرسانهواسطهکنندصرفاًبههايمقدسراتعريفمیکنشکهگونه

گونهرسانه به مادي نمودي که مقدسمیهايی رسانههاي موجبمیبخشند. تاها شوند
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هايبستهو(.حوزه1721:00«)بگیردهاشکلهاوتعاملباآنياينگونهارتباطاتدرباره

شمارندامافرايندوساطت)باايوجوددارندکهنمادهايمقدسخودرامحترممیرمانهمح

ايننمادهاراعمومیمیتکیهبررسانه کنند.بازنمايیودريافتهايتکنولوژيک(معموالً

منطقیخواهدبوداگربگويیم»دهد.هارخمیيرسانهامرمقدسونیرويشردرگستره

:1721)لینچ،«اندمیبهساختاراولیهبرايپرداختنبهامرمقدستبديلشدههايعمورسانه

(.00-1721:00ايکردنامرمقدسهستیم)لینچ،(؛درچنینشرايطیشاهدرسانه01

ايکردنيرسانههايتجربیازنحوهگوردنلینچرويکردنظريخودرادرتحلیل

ايهايرسانههايمتعدديازپوششهادرنمونهنبندد.ويبهگفتماامرمقدسبهکارمی

نزاع)به بی.سی، -1721:00هايکودکانه(توجهدارد)هايخاورمیانهورنجويژهازبی.

رسانه221 که دارند اذعان همکارانش از گروهی و لینچ نظیر(. نوين ديجیتال هاي

هايخبريسکوالردررسانههادربازنمايیودريافتامرمقدسدينیوامرمقدسوبالگ

اصلیدخیلهستند.

 0آوری؛ساخت اجتماعی فن

مستقیماًبهسراغ1«هاينوينرويارويیدينبارسانه»(درکتابخودباعنوان1727کمبل)

نوينمی ديجیتال بهابزار و رسانهرود شکلجايطرحاينپرسشکه دينرا چگونه ها

فرايندمی به دهند، سنتهايیتوجه که جريانآندارد شکلهايدينیدر در دهیبهها

مطالعهفن نظري مبناي نقشدارند. نظريهآوري را وي فني ساختاجتماعی آوريي

می میشکل نشان نظريه اين انتخابدهد. هم که شکلدهد در طراحان بههاي دهی

ازالگوهايموجوددرهايکاربران.ايننظريهيکیآوريتأثیرگذاراستوهمانتخابفن

آورياستکهسعیداردبهروابطمیانالگوهاياجتماعیويمطالعاتعلموفنحوزه

نیز1يشبکهـبازيگرونظريه1آوريآوريپیببرد.نظرياتینظیربرساختاجتماعیفنفن
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داعاتخانوادهبودهودرتقابلباجبرگرايیتکنولوژيکوتفکرخطیابباايننظريههم

ورزند.قراردارندوبرنقشعامالنانسانیتأکیدمی

آوري،(بابهرهازنظرياتمذکوروالبتهتمرکزبرساختاجتماعیفن1722کمبل)

سازد.بهمطرحمی«آوريساختاجتماعیـدينیفن»رويکردنظريخودراتحتعنوان

هاييکاجتماعدينیدرارزشياِعمالاعتقادويکنشتاريخی،سنتتفسیريونحوه

آوريتأثیرگذاراست.هابرايپذيرشوسازگارييکفنهايآنعصرکنونیبرتصمیم

شودتافرايندنقدونظرکمبلمعقتداستکهاقتصاداخالقیاجتماعاتدينیموجبمی

رسانهآن پیرامون منحصربهها نقها فرايند اين به منظر چهار از کمبل باشد. نظرفرد و د

هايخاصيکاجتماعدينی؛باورهاوالگوهاياصلیآننگرد:پیشینهوسنتايمیرسانه

نحوه رسانهاجتماع؛ رويارويیبا در نظر و نقد فرايند چارچوبيبروز بنديهاينوين؛

 هاينويندربطنآناجتماعدينی.رسانه

شناسیومطالعاترسانهياخیر،مطالعاتمربوطبهفصلمشترکجامعهدردودهه

حوزهآمیختهدرهم تا فناند اجتماعی ساخت عنوان با پژوهشی گیرد.اي شکل آوري،

يحوزه،محصولِتعاملمیانعواملمختلفاجتماعیوفنیدردوحوزهآوريدراينفن

شدهوامکانآوري،فرايندياجتماعیدرنظرگرفتهشود.فنطراحیوکاربرد،معرفیمی

گروهشکل فندهی به اجتماعی همآوريهاي شناختهها رسمیت به اهدافشان، با راستا

بهمی ـ نحوهشود که فنجايپذيرشاينباور توسطيکاربرد نتايجآنصرفاً آوريو

پیبررسیايننکتهآوريتعیینمیسرشتفن در اينرويکرد مطالعاتمبتنیبر شود.

اجتما فرايندهاي که ازهستند کاربران توصیف و نظر بر گروه بطن در موجود عی

هايمختلفچهتأثیريدارد.درگامبعدي،اينتعامالتاجتماعی،آوريتعامالتشانبافن

دهد.درهارادرآيندهتحتتأثیرقرارمیهاونوعاستفادهازآنآوريفهمکاربرانازفن

فن میآورياينموضوعبرويکردساختاجتماعیِ رسمیتشناخته هرگروهه که شود

فن از استفاده در متمايز پیشمیروشی در ازاينآوري روشمنحصربهگیرد؛ فردروي،

آوري،الگوهايمشخصزندگیياکنشگروهیراسازيفنهادرکاربرديامتناسبآن
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ينآورياهاياساسیدررويکردساختاجتماعیفنفرضکند.يکیازپیشتقويتمی

امريذاتیاست.اينيابداعاتتکنولوژيک،انتخاباستکهدرفرايندطراحیوتوسعه

توانندمتناسبباهايکاربريمیپذيربودهوگروهآوريانعطافگفتهبدانمعناستکهفن

آوري،موضوعاتآوريراشکلدهند.درمطالعاتساختاجتماعیفناهدافخود،فن

)استفاده2آوريسازيفنشود؛ازمسائلمرتبطبااهلیيراشاملمیامدنظرطیفگسترده

ارزيابی و طراحی( فرايند در )نقشکاربر کاربر بازتعريفمفهوم زندگیروزمره(، در

سودمنديفن بهآوري)پیشمیزان نیازهايکاربران ارائهبینیاثراتاجتماعیو يمنظور

مرحله در تابازخورد گرفته طراحی( پیامدهايِي و )کاربردها اجتماعی انفورماتیک

فرهنگهايفرهنگی(.باپذيرشفنآورياطالعاتدربطننهادوبافتفن آوريدردلِ

سازيدرويژهدرمحیطخانه،مطالعاتمرتبطبااهلیياتثبیتآندرزندگیروزمرهوبه

بوده موضوع اين بررسی فنپی که اند در برايکاربرد اجتماعیچگونهحوزهآوري ي

سازيشدهاست.متناسب

ساختاجتماعیفن رويکرد بازتعريفنقشکاربر»آوريبه داده« نشان عالقه نیز

آوريشاهدچنینگرايشیهستیم؛بررسینقشيمطالعاتعلموفناست.اغلبدرحوزه

شود.تیدنبالمیيمطالعاکاربردرفرايندتکوينودرمراحلطراحیواجرادراينحوزه

آوريدرطراحیيکمصنوعاست.دراينجاتمرکزاصلیبرتأثیرکاربردهايخاصازفن

روي،شودازاينآوريبادرنظرگرفتنکاربرطراحیمیياينگرايش،فندرباوراولیه

فنمی که شد مدعی تعیینتوان را آن مرزهاي و تعريفکرده را هويتکاربر آوري

شوندکهباخودمعناوارزشبهفهممی«متونی»عنوانمصنوعاتتکنولوژيکبهکند.می

فرايند در دانستکه نظر بحثو فرايند پیامدهاي از بايد را شرايط اين دارند؛ همراه

(.1727گیرد)کمبل،ياجرا)توسطکاربران(شکلمیطراحیومرحله

ينیازهايکاربریبررويمطالعهآوري،تمرکزاصلدرارزيابیمیزانسودمنديفن

تبیینمرحله به پیشآورييطراحیفناستتا کمکشود. نیازها اجتماعیو بینیاثر

جامعه فرايند ازکاربراندر توسعه، فرايندطراحیو نتايجآندر هدفاِعمال پذيريبا
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بدينمنظورنهمهم يندنوآوريبايدتنهانوکپیکانفراتريننکاتدراينرويکرداست.

هدف فنکاربرانرا فرايندتوسعه کاربراندر بلکه، دهد برقرار نقشیفعال آوريبايد

اجتماعاتکاربري استکه مسئله اين واکاوي مستلزم رويکرد اين باشند. داشته عهده

فن به خود اجتماعی گروه نیازها راستاي در میچگونه سروشکل اينآوري در دهند.

ف اغلببههايچندرسانهآورينرويکرد، فناي آوريعنوان ناتمام»هايی گرفته« نظر در

شوند.هايیکهدرجريانفراينداستفادهواجراتکامليافتهومعنادارمیآوريشوند؛فنمی

مطالعه پی در اجتماعی انفورماتیک ازنهايتاً، استفاده پیامدهاي و کاربردها ي

درآوريفن اطالعاتی رشتهبافتهاي اين است. نهادي و فرهنگی بههاي علمی هاي

دهند.رابايشدنراهدفقرارمیمندهستندکهابعاداجتماعیرايانههايیعالقهپرسش

بنیان عنوان ويبا اغلباز که میکلینگـ انفورماتیکاجتماعیياد معتقدگذار ـ شود

 دنبال به رويکرد اين نظاممطالعه»است ي میانمند ورشتهو کاربرد طراحی، فرايند ايِ

فن آنآوريپیامدهاي تعامل استو اطالعاتی بافتهاي و نهادها با را فرهنگیها هاي

(.1770)کلینگ،«کندبررسیمی

فن ساختاجتماعی اجتماعیِرويکرد نتايج و پیامدها انتقاديِ بررسی براي آوري

فن از بزرگاستفاده چارچوبی آوري، صاحبتر اختیار میدر قرار رويکردنظران دهد.

فن اجتماعیِ بهساخت نیز کهآوري است باور اين بر تکنولوژيک جبرگرايی مانند

اينباورموجبمیآوريفن شودتاپیرواناينرويکردبهدنبالواکاويهاخنثینیستند؛

دگروه تغییر را اجتماعی روابط که باشند هژمونیکی نهادهاي و بهها را کاربران و اده

هدايتمیسمت خاصی دربارهوسوي نظر تبادل و بحث ابداعکنند. اجتماعیِ پیامد ي

گیرد.آوريدراينرويکردموردحمايتقرارمیفن

مطالعاتساختاجتماعیفن برساختاجتماعیفناخیراً با متناظر2آوريآوريرا

(؛رويکردي1727است)کمبل1يشبکهـبازيگراند.اينرويکردبرآمدهازنظريهدانسته

اقتصاديکالن و اجتماعی ساختارهاي نفوذ ماهیتو چالشمیکه به را درتر و کشد
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کهاينبازيگرانباکندعوض،تمرکزخودرابربازيگرانمنفردواينموضوعمعطوفمی

انتخاب شکلمیهاي پیرامون جهان به چگونه نگاهیخود با اينرويکرد پیروان دهند.

هايينخستبرانتخابپردازند؛نگاهیکهدروهلهآوريمیيفنمحوربهمطالعهعاملیت

زمینه میکاربراندر اينجا در تمرکزدارد. بايطراحیواستفاده توانمفهومعاملیترا

سنتیدرباره اينياختیديدگاه دانستو متناظر کاربرانفنار اساسکه بر آوريقادرند

حال،التورمعتقداستکهتمرکزصرفبرهايخويشتصمیمبگیرند.بااينارادهوانگیزه

آوريدردسرآفرينخواهدبود.درعوض،رويکردبرساختاجتماعیعاملیتانسانيافن

وهمبراياشیاء؛بنابراين،انسانواشیاءگیردآوريهمبرايانسانعاملیتدرنظرمیفن

شبکه فندر اجتماعیِ ساختار و معنا که تماسهستند در يکديگر با تولیداي را آوري

فنمی اجتماعی برساخت پژوهشگران نظر از که معناست بدان گفته اين آوري،کند.

هايافرادنوخواستهآوري،نیازهايمشترياآوريتحتتأثیرنیروهايبازار،طراحانفنفن

گیرد.هاشکلمیوگروه

فنبرساختاجتماعیفن آوريباقیآوريبخشیمهمازگفتمانساختاجتماعیِ

آوريتأکیددارد.يفنويژهازايننظرکهبرنقدآرايجبرگرايانهدرمطالعهماندـبهمی

مطالعه فندر برساختي رويکرد با آوري برخی اجتماعی محدوديتگرايی هااز

گرفته قرار اشاره بهمورد ايناست؛ بهويژه مطالعاتاينحوزه جايبررسیتحوالتکه

هاتمرکزدارد.برخیآوريها،برچگونگیظهورفنآورياززمانمعرفیآنيفنحوزه

ندستهاند؛منتقدانبراينباورندکهايازمطالعاتمبتنیبراينرويکردموردانتقادنیزبوده

پويايی و اجتماعی ساختارهاي تأثیرات مطالعات، گستردهاز اجتماعی برهاي را تر

خوبیموردواکاويقرارندادههايکاربربهانتخاب به1727اند)کمبل، يمنظورمطالعه(.

فن تأکیدقرارمیتعاملاجتماعاتدينیبا مورد اينرويکردموارديرا دهدکهآوري،

اعبارت عملاند به توجه لزوم نقشز: و اجتماعاتکاربر مقام اجتماعاتدينیدر کرد

گروه اين بطن در اجتماعی شکلفرايندهاي در آنها برداشت به فندهی از آوريها

مسائلاهلیرسانه بررسیِ لزوم آن؛ اجتماعاتايوتعاملبا بررسیاينمهمکه سازيـ
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اقتصاد با متناسب چگونه کاربر فندينیِ خود، اجتماع رسانهآورياخالقی راهاي اي

تأثیراجتماعاتدينیبربرخیازکاربردهايخاصازساختمی به ولزومتوجه دهند؛

هايیکهآورياييانقشافرادمبدعومبتکردرانتقالمعناوارزشبهفنآوريرسانهفن

کنند.درراستايمقاصددينیخلقمی

 آوری جتماعی دینیِ فنبسط رویکرد ساخت ا

(براينباوراستکهبادرنظرگرفتناقتصاداخالقیاجتماعاتدينیوبستر1722کمبل)

ِآن تاريخی و نحوهفرهنگی بايد رسانهها، مديريت راي اجتماعات اين سوي از ها

ازاينمنحصربه بهنظرويبهفرددانست. فن»روي، «آوريرويکردساختاجتماعیدينیِ

آوري،ابعادآنراگسترشدادهونیازاست؛رويکرديکهباتکیهبرساختاجتماعیِفن

کند.هايخاصاجتماعاتدينیرادنبالمیهاومحدوديتويژگی

وهله ساختاجتماعیدر ديدگاه در رويکرد اين داشتکه توجه نخستبايد ي

فن و تکنولوژيک تغییر که ديدگاهی دارد؛ ريشه فراينديآوري را کاربران ابداعات

گويدکهيکآوريبهمامیکند؛بنابراين،ساختاجتماعیدينیفناجتماعیقلمدادمی

بهکارآوريتحتتأثیربستريکهدرآنزيستمیفن کندوتوسطعامالنیکهآنرا

ياطورمعمولمجموعهيابد.يکاجتماعدينیبهگیرند،ساختمیمی عناصرايازباورها

درعینهويت دارد؛ اختیار در مشترکرا اولويتساز از متنوع طیفی تفاسیرحال، و ها

طبقه يا سن جنسیت، اساسنقش، بر مشاهدهارزشیممکن نیز اجتماع اين در ياعضا

آيیدريکفضايـفیزيکیياايدئولوژيکـگیرياعضابرايگردهمشود.باتصمیممی

شاهدشکل بايديکاقتصاداخالقیخواهیمبودکهبهگیريمشترک، اعضا موجبآن،

هايمشترکیارائهدهند.ها،قضاوتهاوقواعدتعاملباآنآورييپذيرشياردفندرباره

براياين«آوريساختاجتماعیدينیِفن»(معتقداستانتخابعنوان1727کمبل)

ازآن جديد رويکردهرويکرد ساير برخالف که اجتماعیِروست ساخت به وابسته اي

شود.آوريمواجهمیآوري،درپیتبیینِشرايطخاصیاستکهکاربرمؤمنبايکفنفن

آوريدربافتاجتماعیمفروضبود.توانشاهدبروزتغییراتیدرکاربردفنبااينکارمی
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واکنش تا است صدد تکنولوژيکدر ـ اجتماعی منظر از رويکرد اين بههمچنین، ها

بهفن کند؛ تبیین را جديد يکعبارتآوري مجدد طراحی يا شکست موفقیت، ديگر،

آوريهايدرونیِفنآوريدرمیانِگروهیمشخصازکاربران،صرفاًبرمبنايويژگیفن

نمی فنرخ اجتماعیِ برساختنِ در نیز کاربران توانايی میان، اين در بلکه آوريدهد؛

اخالقیِاجتماعکاربريابافتمفروضتأثیرگذاراست.عالوهبراين،درراستابااقتصادهم

فن آوريآوريهمانندرويکردهايبرساختاجتماعیفنرويکردساختاجتماعیدينیِ

گروه و افراد ايناستکه بر موقعیتاعتقاد در میها در خاص، يابندکههاياجتماعیِ

هايپیشروراهاوانتخابگزينهنیونظاماعتقاديبیهايساختاريِموجوددرجهانمؤلفه

کند.محدودمی

رغمشباهتکارکردآوريبراينفرضاستواراستکهبهساختاجتماعیدينیِفن

قالب ديگر با دينی براياجتماعات اجتماعیِ بررسی و بحث منظر از ـ اجتماع، هاي

مؤلفهيفنگیريدربارهتصمیم ـ میفرديآنربههايمنحصآوري محدود را کهها کند

معنوي، هنجاريِ نقشقوانین دقیقِ بررسی گیرند. قرار موردتوجه و شده برجسته بايد

جهت در الهیاتی و بهاخالقی بررسیدهی و مؤلفهنقد از يکی تکنولوژيک، هايهاي

رايبررسیشودکهبحال،دراينرويکردتأکیدمیفرداينرويکرداست.بااينمنحصربه

ترنیازهست.نقشتاريخوسنتدرفرايندنقدوبررسیاجتماعاتدينی،بهشناختیعمیق

وباورهايمعاصريکهانگیزهاينتأکیدبدانمعناستکهدرکنارشناختارزش هايها

فن از استفاده با میمرتبط شکل را ريشهآوري بايد ايندهند، بالغت و تاريخی هاي

گفتمان کمبلها اعتقاد به داد. قرار موردکندوکاو نیز دريکاجتماعدينیمفروضرا

هااست؛ايازپرسشآوريدرپیپاسخبهپاره(،رويکردساختاجتماعیدينیفن1722)

ازآنآورييفنيانديشیدندربارههايیپیراموننحوهپرسش واستفاده درسايهها يها

سنتتاريخیاجتماعدينیدرپرداختنبهباورهاوقوانیناخالقیاج تماعدينیوچیستیِ

اي.آوريرسانههايفنديگرگونه
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آوريبرايننکتهتأکیدداردکهاجتماعاتدينیصراحتاًساختاجتماعیدينیفن

رسانهقالب نوين نمیهاي رد را يکفناي پیامدهاي تعیین براي بلکه، درکنند آوري

فراي خود، پیچیدهاجتماع بررسی میند پشتسر را میاي گروه دقتگذارند. بايستبا

کدامدراين برابر در که بگیرد تصمیم فنباره ابعاد داد.يکاز مقاومتنشان آوريبايد

کارگیرييبهانجامد؛اينبازسازيممکناستدرنحوهآوريمیمقاومتبهبازسازيفن

دربطناجتماعرخدهد.اينفرايندحتیممکنآورييابحثپیرامونآنيفنوعرضه

ابداعفن بهاستبه ساختارهايکاربريبرايگونهآوريمنتهیشود؛ فنیيا ابعاد ايکه

شوند.کمبلمعتقدانطباقبیشترباالگويزندگیاجتماعیودينیدراجتماع،اصالحمی

درباره بخواهند پژوهشگران اگر نحوهاست کاربي تعامل باي دينی اجتماعات و ران

هابهتحقیقومطالعهبپردازند،ايوبروزواکنشدرقبالآنرسانهآوريهاينوينفنقالب

حوزه بايدچهار حتماً دهند: قرار مدنظر برجسته2ياصلیرا ) سنت؛ و (1سازيپیشینه

(درنظرگرفتن1(تمرکزبرفرايندهاينقدونظر؛و1توجهبهالگوهاوباورهاياصلی؛

هاياجتماعاتدينیازرسانهياستفادهمنظورمطالعهبنديجمعی.بههاوچارچوبگفتمان

فن دينی اجتماعی ساخت رويکرد بنیان يکديگر، کنار در موارد فراهماين را آوري

آورند.می

 پیشینه و سنت

بافتتاريخیِاجتماعدينیموردمطپژوهشگرانبامالحظه العه،رويکرداجتماعدريدقیقِ

هارادرگذرزمانموردبررسیقراردادهوياستفادهازآنهايمختلفونحوهقبالرسانه

تصمیم دهیبهآيندکهممکناستدرشکلهايارويدادهايیتاريخیبرمیدرجستجويِ

ماعمرتبطباهاياجتهايکنونینقشداشتهباشند.بافهمفرايندبسطباورهاوآيینتصمیم

يابیم.هايارزشمنديدستمیايبهبینشهايرسانهنخستینقالب
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 الگوها و باورهای اصلی

اين میدر تمرکز نکته اين بر معاصر،جا بافت در چگونه دينی اجتماعات که شود

میارزش زيست را اصلی اجتماعی بافتهاي با متناسب بايد اصلی باورهاي کنند.

بازتفسیرشده،دربستريمناسبجاياجتماعی، فرهنگیوتاريخیيکاجتماع،مجدداً

دنبالشناسايیارزش پژوهشگرانبايدبه بهکارگرفتهشوند. هايمسلطگرفتهودوباره

هاچطورباالگوهايزندگیمعاصرکهاينارزشدينیواجتماعیدراجتماعباشندواين

هراجتماعرويدرهممی هادارد؛رويکرديکهکرديخاصدرواکنشبهرسانهآمیزند.

يتعاملاعضاباجامعهمدرناست.ينحوههادربارهتحتتأثیرباورهاوتفاسیراصلیِآن

 فرایند نقد و نظر

جديدباشدآوريازلحاظقالبياشرايطیکهدرجامعهايجادمیاگراينفن کندکامالً

اجتماعبرايتصمیميتازههاکهاجتماعباچالشنحويبه يگیريدربارهايروبروشودـ

کاربردهايقابلمؤلفه يا اگرپذيرشفنها درپیشگیرد. آوريبايدفرايندنقدونظررا

سازمعرفیکند،حالدارايابعاديبسیارمشکلآوريراارزشمندودرعیناجتماعدينیفن

فن فرايناحتماالً از گذر نوآوريسعیآورينیازمند با اينفرايند، در بازسازياست؛ د

راستاکرد.ياجتماعهماهنگوهمآوريراباباورهاوهنجارهايپذيرفتهشدهشودفنمی

هاوساختارهايمرجعیتياصلیدراينحوزهتوجهبهمواضعاجتماعدرقبالنقشنکته

می تعیین که مواضعی میاست؛ کسی چه فراينکنند تصمیمتواند رسانهد راگیري اي

هدايتکردهودرفرايندنوآورينقشداشتهباشد.

 بندی جمعی گفتمان و چارچوب

چارچوب جريان فندر قبال در اتخاذشده رويکرد توجیه و رسانهآوريبندي اي،هاي

براياجتماعاتدينیايفامی يکند.پژوهشگرانبايددرپینحوهگفتماننقشمهمیرا

ورودرگذاريفنتأثی از همچنینمتأثر باشند. اجتماع فضاياجتماعیدر بر آورينوين

فن دربارهيک بايد پژوهشگران جديد، دربارهآوري پیشین ادبیات اصالح لزوم يي
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ايياحتیايجادوترويجادبیاتیتازه،بهمطالعهبپردازند.شايدپذيرشوآوريرسانهفن

آوريدرزمآنباشدکهگروهدينیبراياعتباربخشیدنبهفنآوريمستلهماهنگیبافن

اين يا دهد شکل عمومی گفتمان يک اجتماع، بهبطن استفادهکه بامنظور موافق اي

میشدههايپذيرفتهارزش گفتمانجمعیهم از تعیینکند. مرزهايیرا توانياجتماع،

رايتعیینمسیرِآيندهوواکنشاجتماعهاومعیارهايگذشتهوهمببرايتأيیدمجددسنت

(.1727آوريجديدبعدياستفادهکرد)کمبلدرقبالفن

 بندی جمع

رسانه قدرت پذيرش از شکلپس در درآمدزايی،ها و عمومی افکار به دهی

يکآگهی از سیاستمداران و اخالقدهندگان و رسانهسو به ديگر سوي از هايگرايان

هايجمعیبهخاطرمدارانبهرسانهرغمنگاهمنفیاولیهدينکردند.بهجمعیگرايشپیدا

باگسترشويآنکنندهکارکردسرگرم رنگوبويیدينینیزنداشتاما هاکهمعموالً

هاراهادرزندگیاجتماعی،مبلغانونهادهايدينیدرنهايترسانهازپیشرسانهنفوذبیش

هايجمعینیزنهاددينرازمان،رسانهاتجمعیپذيرفتند.همعنوانفرصتیبرايارتباطبه

برخی فرهنگکاستند. اين برابر در مقاومتآن از و هماهنگکرده همگانی زبان با

دهه در 07هايرويدادها سال07و در عالیقضايیامريکا میالدينظیرتصمیمدادگاه

گرايانبهاينمسئلهموجبشداخالقهايجنینوواکنشمبنیبرقانونیکردنسقط2001

طورکلیدرفضايعمومیديدهوشنیدههايتلويزيونیوبهدينبیشازگذشتهدربرنامه

دهه از و کرد ارتباطبرقرار رسانه با دين ناگهان نظريه2007يشود. بعد يمیالديبه

رسطحیگستردهپوشیازجايگاهديندرزندگیمردم،دسکوالريزاسیونبهدلیلچشم

(.1721ردشد)استوت،

تحلیل براي شايسته و مهم موضوعی به رسانه و ودين سیاسی فرهنگی، هاي

شناختیبدلشدوحجمچشمگیريازآثارعلمیبهموضوعدينورسانهاختصاصجامعه

برخیعملکردگروه موردمطالعهقراردادنهايدينیدررويارويیبارسانهيافتند. را دوها

رويکردمخاطب بهدنبالمطالعهبرخیبا بررسیيمخاطبانبرنامهمحور هايدينیبودند.
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سیاست تحلیلمحتوايمضامیندينی، تحلیلگذاريرسانهپوششخبريدين، هايايو

رغمهابودهاست.بههايموردمطالعهانديشمنداندراينسالهاازديگرسوژهانتقاديبرنامه

يدينورسانهبهخاطرتأثیرپذيريعاريفمتعددازدين،اکثرانديشمندانحوزهيتارائه

معیارمطالعاترسانه تعريفکلیفوردگیرتزازدينرا ايخودقرارازرويکردفرهنگی،

کند.اند.گیرتزدينرانظامیازنمادهايايکنظامفرهنگیمعرفیمیداده

انديشمندانطیسال برايمطالعههاياخیر، يدينورويکردهاينظريمختلفیرا

لوهان،وساطتاند.دراينمیان،جبرگرايیتکنولوژيکمدنظرمارشالمکرسانهبرگزيده

ايشدنديناستیگهايمقدسگوردونلینچ،وساطتمعناياستوارتهوور،رسانهگونه

ترينرويکردهاينظريآوريهیديکمبل،جزومهمهارواردوساختاجتماعیدينیفن

می شمار مکبه جملهآيند. با لوهان معروف است»ي پیام همان غلبه«رسانه بر ي؛

فنغیرقابل رسانهانکار تا اينمهمکه تأکیدورزيدو پیام درعرصهآوريبر يجامعهها

لینچورايايستارقديمیچیزتغییرمیوجوددارند،همه ،«سامرسکوالروامرمقد»کند.

کنندوزندگیاجتماعیايشانعنوانواقعیتمطلقوغیرتصادفیتجربهمیآنچهرامردمبه

می معنا مقدسمیرا امر ازاينبخشد، گونهنامد. تمام معتقداستکه هايمقدس،روي،

اندوها،عمومیشدهاند.نمادهايمقدسدرفرايندوساطتباتکیهبررسانهايشدهرسانه

هايعمومیرابستراولیهپرداختنبهامرمقدسايکردنامرمقدس،رسانهررسانهدرکنا

کند.معرفیمی

هادرمقامنهاديايشدندينبراينباوراستکهرسانهيرسانههارواردبابسطايده

دارندوسايرنهادهاياجتماعیازجملهدينبايدخودمستقلمنطقخاصخودراعرضهمی

 با رسانهرا همچنین، دهند؛ تطبیق تبديلآن نهادهاياجتماعی بخشیهماهنگاز به ها

يدريافتارتباطاذعانشوند.استوارتهوورباطرحتعبیروساطتمعناوتأکیدبرنقطهمی

هاييدريافتوفهمپیامدارندوبايدبهنحوههامعانیاجتماعیبرايمردمداردکهرسانه

بهاعتقادهووروساطتمعناايوبسترسانه رهاياجتماعیوفرهنگیدريافتتوجهکرد.

دهد.دربطنماتريکسیازارتباطات،فرهنگوهژمونیرخمی
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آوري،رويکردخودرابادرنهايت،کمبلنیزباتمرکزبرنظريهساختاجتماعیفن

کنشتاريخی،سنتدهد.دراينرويکرد،آوريارائهمیعنوانساختاجتماعیدينیفن

ارزش نحوهتفسیري، و دينی آنهاياجتماع اِعمال تصمیمي فرايند بر پیرامونها گیري

هايخاصيکاجتماعدينی،يپیشینهوسنتپذيرشيکرسانهتأثیرگذاراست.مطالعه

نحوه اجتماع، آن اصلی الگوهاي و باباورها رويارويی در نظر و نقد فرايند بروز ي

تريناجزايهاينويندربطنآناجتماعدينیمهمبنديرسانهاينوينوچارچوبهرسانه

 دهند.رويکردنظريمدنظرهیديکمبلراشکلمی
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