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 مقدمه 

داري  ي جدیدي پدید آمد که به رابطه بین دیـن ا رشته دانش بینا 1990در اواسط دهه 
دربـاره اینترنـت و دیـن در کنـار     و فناوري جدید، از منظري دیگر نگریست و مطالعـه  
اي مهم تبدیل شد. مطالعه دیـن و   افزایش توجه آکادمیک به اینترنت، به موضوع و زمینه

شود که در آن پژوهشگران نحوه اعمـال،   یمتوصیف  "1دین دیجیتالی"اینترنت با عنوان 
ی بـین آن  هاي آنالین و آفالین و نحوه ارتباطات درون ینهزمگفتمان، و تعامل مذهبی در 

.  در طـول سـه دهـه    (Campbell &Vitullo, 2016: 74)گیرنـد   یمدو را در نظر 
در اینترنت پرداختند  آنهاهاي  یتفعالي مذهبی و ها گروهگذشته، پژوهشگران به بررسی 

  تواند به صورت  آنالیـن درآیـد و دیـن،    یمیی از اعمال مذهبی سنتی ها جنبهتا دریابند، چه 
 .)(Vitullo, 2016: 340هاي دیجیتالی جدید سازگار شـده اسـت    يفناورتا چه اندازه با 

ي بسـیاري  ها تالششایان ذکر است اگرچه براي افزایش فهم فرهنگ و فناوري دیجیتال 
جدید اسـت. کمبـل    نسبتاًمطالعات اینترنت هنوز یک زمینه پژوهشی  صورت گرفته، اما

ل اعمـ ا ،کنـد  یمـ بیـان   2"لعات اینترنتفضاسازي براي دین در مطا"اي با عنوان در مقاله
مذهبی و جوامع کاربر، نیازمند توجه علمـی بیشـتري هسـتند. وي دلیـل ایـن توجـه را       

عنوان بخش مهمی از زندگی معاصر براي بسیاري از افراد در یک جامعـه   اهمیت دین به
ـ   یمداند. همچنین نشان  یماطالعاتی  ن و دهد که توجه به نحوه پرداختن کارشناسـان دی

ي مهمـی  هـا  روشها و  یلتحلاینترنت درباره مرجعیت، ساخت هویت و جامعه آنالین، 
ــه ــت  ب ــدس ــه   یم ــه در زمین ــد ک ــده ــع    یعوس ــد واق ــت مفی ــات اینترن ــري از مطالع ت
. پژوهش حاضر، با طرح پرسش درباره ارتبـاط دیـن   (Campbell, 2013: 7)شود یم

پـردازد؛ بـدین منظـور     یمـ ین زمینه ، به بررسی مطالعات موجود در اهاي جدید با رسانه
بـه   ،شـود. در ادامـه   یمـ اي از نحوه راهیابی دین بـه فضـاي سـایبري، بیـان      یشینهپابتدا 
ي مختلف پـژوهش در ایـن زمینـه اشـاره و در نهایـت بـه رویکردهـاي اصـلی         ها موج
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ـ کـه در   گیـري اجتمـاعی فنـاوري)    ي شـدن معنـا و شـکل   ا رسانهي شدن دین، ا رسانه(
 شود.  ـ پرداخته می ي جدید بیشتر مورد توجه قرار گرفته استها رسانهدین و  مطالعات

 دین دیجیتالی

تـوان   یماست،  صورت گرفتهبا توجه به تحوالت اساسی در زمینه فناوري ارتباطات 
کار رفته براي توصـیف ایـن تغییـرات و موضـوع درك      اصطالحات یا تعبیرات بهگفت 

تا اواخر این  1990همیشه ثابت نبوده است. از نیمه دهه دین از طریق فرهنگ دیجیتال، 
منظـور توصـیف ورود دیـن بـه محـدوده جدیـد فضـاي         دهه، اصطالح دین سایبري به

کـار   هـاي واقعیـت مجـازي بـه     يفنـاور شـده بـا    چندان واقعی ایجاد سایبري و جهان نه
دیـن در ذهـن   رفت. در نگاه اول، این ساخت استعاري، تصاویر خیالی و آرمـانی از   یم

هاي سـنتی از   یتمحدودتوانست فارغ از الگوها و  یمکرد که در آن عمل دینی  یمایجاد 
وراي صفحه نمایش صورت گیرد. برخی در استفاده از  اصطالح دین سایبري، نوعی از 

اي و دیـن   یانهراآمده بین فناوري  اجتماع و تشریفات مذهبی در نظر دارند و تعامل پدید
ي هـا  دهـه داننـد. در   یمـ زندگی معنوي افراد به فضاي سـایبري   جربه ورودتناشی از را 

هـاي متنـوعی    ینـه زمبعدي کارشناسان اصطالح دین سایبري را تعریف کردنـد و آن را در  
ي دینـی موجـود   ها سازمانیا  ها گروهطور خاص، در تعریف  آن را به 1کار بردند. داوسن به

 دین سـایبري را  3"دین آنالین را به من ارائه کنید" رد 2کار برد. براشر در فضاي سایبري به
هاي  یتفعالي دینی و ها سازمانکند که هم به حضور افراد در  یمیک مفهوم گسترده تلقی 

کند و هم مفهوم پیدایش تـدریجی تصـورات و اعمـال     یممذهبی در فضاي سایبري اشاره 
کریسـتوفر   .(Campbell, 2013: 2)مذهبی به صورت الکترونیکـی را در برمـی گیـرد   

هیلند با اشاره به مفهوم دین دیجیتال، براي نخستین بار تمایز نظري بین دیـن آنالیـن و   
هـاي   دین در محیط آنالین را مطرح کرد و اساس این تمایز را بر مبنـاي بررسـی وبگـاه   
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افراد آزاد بودند و سطوح تعامل بسیار بـاال بـود (دیـن آنالیـن) و      ها آناي که در  یمذهب
خبري از تعامل کـاربران   ها آنکردند و در  یماطالعات مذهبی ارائه  صرفاًیی که ها وبگاه

دیـن آنالیـن و    مفاهیم بیناو  .)94: 1385(هیلند،  دادنبود (دین در محیط آنالین) قرار 
هـا و اعمـال،    یـین آدین در محیط آنالین در استفاده دینی از اینترنت، بر اساس اینکه آیا 

دینـی  هاي آفالین هستند یا اینکه اشکال جدید برآمـده از اعمـال    یینآمال و مبتنی بر اع
 یـن داینکـه   یـت حـائز اهم نکتـه  . (Campbell, 2013: 2)  شدقائل  تفاوت ،هستند

 یگـر با اشـکال د  ،شده است یبترک ها از رسانه اي یژهبه سبب آنکه در شکل و یجیتالید
 یـن از دمتفـاوت  ، یتعامل و فرامتنـ  مثل هایی با ویژگی یجیتالد یند ؛متفاوت است یند

را  يورافنـ  یوندهاياست و پ يورناف یدئولوژياز ا یبخش ،عالوه بر آن بوده و آنالوگ 
و  یمنطقـ  هاي یستمس ،فناوري یدئولوژيا دهد. یو فرهنگ انعکاس م یاستبه اقتصاد، س

فنـاوري و   لوژيیدئو. اکنند یم یترا حما ینکه آن فناوري مع دهد یرا نشان م یاعتقادات
بشـر و   قیـت خال یـروزي پ کـه  اسـت  یهشب یانقالب هاي یتبه فعال یجیتالد یند همچنین

 یجیتـال د یـن د از ایـن رو   دهد. یمیک را نشان تار یو سنت یزآم تعصب یداز عقا  يآزاد
از جامعه ارائـه   یديانداز جداز ارتباط است که چشم یو شکل یدرسانه جد فراتر از یک

تـا بـر    کنـد  یبـه افـراد کمـک مـ     یجیتالد یند .پردازد یم یانقالب يفتارهاو به ر کند یم
بـه   .( Cloete, 2016: 4)فائق شوند ییرسرعت در حال تغ به یتو عدم قطع یچیدگیپ

و  هـا  فرهنـگ  هـایی جدیـد، از سـوي    یوهشـ ، دینی است که بـه  بیان دیگر دین دیجیتال
ر به درك جدیدي از دین شود کـه  تواند منج یمي دیجیتال تشکیل شده است و ها رسانه

و ادارك منحصر بـه فـرد دریافـت معنـا از طریـق فنـاوري دیجیتـال ناشـی          ها تجربهاز 
معتقد است؛ اصطالح دین دیجیتال، ترکیب فضـاي فرهنگـی و    (2013)شود. کمبل  یم

ي آفالین و آنالین مـذهبی  ها حوزه دهد که چطور یمکند و نشان  یمفناوري را توصیف 
اصطالح دین دیجیتال تنها بـه   گوید: یماو  .)(Campbell, 2013: 3 اند شده یکپارچه

هـاي   کنـد، بلکـه بـه نقـش فضـاها و رسـانه       ینمرفتارهاي دینی در محیط آنالین اشاره 
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گیـري اعمـال دینـی     نحوه شکلهمچنین به دهند و  دیجیتال که به اعمال دینی شکل می
 . (Ibid: 1)اشاره دارد

 ر فضاي وبکیفیت حضور دین د 

انجام اعمال دینـی  با ورود اعمال دینی و گفتگوهاي مذهبی به اینترنت،  1980از دهه 
بـود کـه    از نخستین پژوهشـگرانی  1داشته است. رینولد رشدي مداوم ،هاي آنالین یطمحدر 

نامیـد. در   2"جوامع مجازي"را  ها آناشکال اولیه جوامع مذهبی آنالین را معرفی کرد و 
 1986بـه کـار کردنـد و در سـال     شـروع   3ي مباحثه دینی در یوزنتها روهگهمان دوره 

 1992. در سال (Campbell, 2011: 232)گردیداولین شبکه جهانی آنالین  4نتاکیو
نیز نخستین جماعت کلیسایی مسیحی آنالین با نام نخسـتین کلیسـاي فضـاي سـایبري     

هاي مـذهبی در   وهیرگرز تشکیل. (Campbell & Vitullo, 2016: 73)یس شدتأس
هاي مذهبی شـد و   یتفعالیوزنت و اجتماعات مبتنی بر ایمیل، سبب ظهور اشکال متنوعی از 

 .(Campbell, 2011: 232)و دنیـاي دانشـگاهی را بـه خـود جلـب کـرد       ها رسانهتوجه 
شـد و   مهمی براي انتشار و بحـث دربـاره موضـوعات مـذهبی تبـدیل      5اینترنت به پلت فرم

نـد و  کردي جدیـد مـذهبی امکـان حضـور در حـوزه عمـومی پیـدا        ها جنبشبسیاري از 
 Hjarvard, 2008: 2)( دادنـد هاي تعامل نهادهاي مذهبی با جامعه خود را تغییـر   یوهش

اي  صورت آنالین، زمینـه مطالعـه بینارشـته   بال حضور در حال افزایش ادیان بهو به دن
مرجعیـت، جامعـه و هویـت     هـا، فضـاها،   یـین آجدیدي با تمرکز به موضوعاتی مانند 

 1990. تـا نیمـه دهـه    (Campbell &Vitullo, 2016: 74) مذهبی به وجود آمد
اجتماعی منحصر به فرد وابسته به اینترنـت   -کارشناسان به بررسی این اعمال معنوي 

ــد و در  ــأثیرپرداختن ــد مــذهبی آفالیــن و اعمــال آنالیــن   ت ــالقوه ورود عقای ــلب  تأم
                                                           
1. Rheingold 
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4. Ecunet 
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هایی متمرکز بـود کـه    یوهشمطالعات اولیه بر ثبت  (Campbell, 2011: 232).کردند
ایجاد جوامـع مجـازي در    براي نمونه ؛شدند یمهاي دینی به اینترنت وارد  یینآاعمال و 

محور عبادت، مانند کلیسـاهاي سـایبر و انجـام     ي اینترنتها مکاني گفتگو و ها فرمپلت 
 & Campbell).الیــنو حتـی ازدواج مجــازي آن  نیــایش ثــلمهــاي مـذهبی،   یـین آ

Vitullo, 2016: 73)         به تدریج بـا پیشـرفت فنـاوري در چنـد دهـه گذشـته شـاهد
مـذهبی تـا تنـوع     1يهـا  پادکسـت ي جدید و نوآورانه شکوفایی آنالین دیـن از  ها نمونه

به فضاهاي عبادت در زندگی ، (Godtube.com)ي رسمی رایج مانند ها وبگاهمذهبی 
یهودیـان  شده مجازي) براي مسیحیان، مسلمانان و  سازي (نوعی محیط زندگی شبیه2دوم
   . (Campbell,  2011:  232) ایمبوده

بسیاري بر مسلمانان در  تأثیرگستر،  ویژه وب جهانهب ،اینترنت اسالمی نیزدر جوامع 
 بـراي ایـن رسـانه    از امکانـات ؛ به طوري که آنهـا  معاصر داشته استمختلف هاي  زمینه

 چهارده قـرن،  حدود گذشت اکنون پس از .اند هیم دینی بسیار استفاده کردهتبلیغ و ترویج مفا
 وبگاه وجود دارد که مفـاهیم، تفاسـیر و راهبردهـاي   ها هزار منبع قرآنی در اینترنت، و صدها  ده

 ).Dawson & Cowan, 2013: 123دهنـد(  انتشـار ایـن پیـام وحـی را نشـان مـی      
هـاي   اي و اتـاق  رسانه ها، چند تی اسالمی، وبگاههاي کاربردي متنوع اینترن برنامه همچنین

از  برخـی  ).Bunt, 2009: 13(کننـد  مختلفـی از تعامـل ارائـه مـی     سطوح باگفتگو را 
جوامع مذهبی آنالین، بر مباحثه الهیاتی یا مطالعه مذهبی تمرکز دارند و برخی دیگر بـه  

عنـوان مثـال    بـه دنبال فراهم کردن زمینه مشـترك بـراي اثبـات هویـت دینـی هسـتند؛        
با ایجاد اجتمـاع الکترونیکـی مبتنـی بـر عقایـد مختلـف،        3یی مانند بیالیف نتها وبگاه
ي الکترونیکی و دسترسی به متـون مقـدس، امکـان تبـادل نظـر بـین منـابع و        ها عبادت
 .(Campbell,  2013: 6)سازد  یمرا فراهم  ي مذهبی مختلفها سنت

                                                           
1. Podcast 
2. Second Life 
3. www.belife.net  
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دهـد کـه    ینشـان مـ   یـن از انـواع منـابع آنال   یهبو مـذ  یـاتی دسترس بودن اطالعات اله در
کنـار   یـت و مرجع یـاتی و اطالعـات اله  یند یافتدر يبرا یهعنوان منبع اول به یسنتي ساختارها

عنـوان تنهـا مراجـع     بـه  یگرد ها یشبه طور مشابه اشخاص معتبر مانند کش و گذاشته شده است
بـا فـراهم آوردن امکـان     ینترنـت اد رسـ  یمـ به نظر . شوند ینم یتلق یو مذهب یاتیاله العاتاط

 یـک سـاختار متـداول    یفتضـع  یـق را از طر ینید یتمرجع ی،گسترده به منابع مذهب یدسترس
بر مفهـوم   یند یرناپذ ییعنوان بخش جدا به ینآنال یند ،این رواز  کشد. یبه چالش م ینینظام د
ن سـاختار و  تعامـل بـاز بـدو    یـده بنـا شـده اسـت و ا    یـت هـا و مرجع  نظـارت، مقـام   يعمود

 .( Cloete,  2016:  4) دارد یمراتب سلسله یرغ

 سیر مطالعات اینترنت و دین 

شـود؛   یمـ ي حوزه اینترنت و دین، اغلب با سه مرحله تحقیقـاتی توصـیف   ها پژوهش
ي هـا  گـروه عنوان مرحله توصیفی، با تمرکـز بـر توصـیف     توان به یمي اولیه را ها پژوهش

آنالیـن در نظــر گرفـت؛ در مرحلــه دوم کارشناســان   عنـوان جوامــع مــذهبی   مختلـف بــه 
بـه   هـا  گـروه اعضـاي  خصوصیات مشترك نحـوه اجـراي اعمـال    بندي و شناسایی  دسته به

عـالوه بـر اینکـه اشـکال     دریافتنـد  سـان  صورت آنالین پرداختند؛ در مرحله سـوم کارشنا 
نیـز  کننـد، جوامـع مـذهبی آفالیـن سـنتی       یمـ صـورت اینترنتـی ظهـور    جوامع مذهبی به

هاي دیجیتال براي خدمت به اعضا و افزایش  و فناوري ها فرم یی براي استفاده پلتها روش
یابند. این به معناي توجه بیشتر به تعامل جوامـع مـذهبی آفالیـن      یمخدمات مذهبی خود 

ي پژوهشـی تحـت عنـوان مطالعـات     ها موجي جدید بود. در ادامه با مروري بر ها رسانهبا 
 شود. یمسه دهه اخیر، نحوه مطالعات درخصوص جوامع مذهبی بیان در  دین دیجیتال

 مرحله اول  

عنـوان   از آن بـه پدید آمد که  1990در اواسط دهه  ینترنتو ا ینمطالعات د نخستین
در دهـه  ). (Højsgaard &Warburg , 2005: 1شـود  یمـ پژوهش یـاد  موج  یناول
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عنـوان   بـه  ینترنت یاا ،مطالعات ینر ابود و د یاز اندازه آرمان یش، اغلب بها یدگاهد1990
 یسنت یطور بالقوه تعصب مذهب هب یا شد یدر نظر گرفته م دینیاتحاد ابزاري براي ایجاد 

ي مثبت کاربرد اینترنـت بـراي   ها نگرش. )(Campbell, 2011: 234برد یم ینرا از ب
را تقویـت   هاي مدیریت کلیسا یا اشکال جدید ارتباط معنـوي  ییتوانابهبود بخشیدن به 

واقعـی   اي غیـر  تجربـه  ،معنـوي مجـازي   تجربه و در مقابل منتقدان معتقد بودند، کرد یم
است. بدین ترتیب مطالعات پیشگام دین در فضاي سایبري در معـرض ایـن دوگـانگی    

نیز با در نظـر گـرفتن   کارشناسان . (Campbell &Vitullo, 2016: 75)قرار داشتند
نابود  یارا حفظ  یادن تواند یچطور م ینترنتا ینکهدرباره ای هاي آرمانی و غیرآرمان یهنظر
 یبـه بررسـ  ، یـه متون اول. بودند یدجد ینآنال هاي یدهپد ینا یفو توص ، در پی ثبتکند
مثبـت   اتتـأثیر  پیرامـون  نظراتـی و  ینترنـت؛ ا ی درمـذهب  ی درباره تعاملو عموم یعوس

بـه   افـراد را دوبـاره   توانـد  یمـ  نـت ینترااینکه چگونه بالقوه درباره  یمذهب ی یافرهنگ
از  يانتقـاد  هـاي  یـل تحل یـا  داشتند یشگرا پیوند دهد،مدرن  در جامعه پست یتمعنو

ـ  یجیتـال د يوراکه توسط فنـ  کردند یارائه م یاخالق يها چالش  مـده بـود  آوجـود   هب

.(Campbell, 2013: 8)یـر نظ ینمونـه مطالعـات   یـک ها بر  پژوهشین از ا یاريبس 
معتقـد   (2011)کمبـل   تمرکـز داشـتند.   ،یـن آنال یطمح یا، وبگاه خاص ینجامعه آنال

ـ   یفیتوص یارمطالعات بس ینااست،  و  یاز اعمـال مـذهب   یفـی طـور سـاده ط  هبودنـد و ب
مـوج  مطالعـات  در .)(Campbell, 2011: 234کردند یم یفرا تعر ینآنال هاي یدهپد

را در مواجهـه بـا    یجتماعا ینآنال يرفتارها ییاتجز کردند یپژوهشگران تالش م اول،
هـایی   یوهشـ گفت مطالعات اولیه بر ثبـت   توان یم. (Ibid: 236) کنند یفتوص ینترنتا

شـدند بـراي نمونـه: ایجـاد      یمـ هاي دینی به اینترنت وارد  یینآمتمرکز بود که اعمال و 
محـور عبـادت ازجملـه     ي اینترنـت هـا  مکـان ي گفتگـو و  هـا  فرم جوامع مجازي در پلت

مذهبی مانند نیـایش و حتـی ازدواج مجـازي آنالیـن     هاي  یینآایبر و انجام کلیساهاي س
(Campbell & Vitullo, 2016: 73). 
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 مرحله دوم  
 1990زمان دقیق شروع مطالعات مرحله دوم مشـخص نیسـت امـا در اواخـر دهـه      

تر تغییر  یفیتعریی هستیم که کار خود را از شیوه توصیفی به اکتشافات ها پژوهششاهد 
اما با جسـتجو   ،بنا شده بودند یهاول یفیمطالعات توص یهمطالعات بر پاند. این موج از داد
 تر ینیعیدگاه به سمت د ینآنال یمذهب هاي یدهاشکال مختلف پد یسهو مقا یفتعر يبرا
تـر متمرکـز    یانـه گرا واقـع  یـدگاه د یـک بـر   یقـات مـوج دوم تحق در واقع شدند.  یلمتما
سـاده   يورافنـ  یـک تنها  ین،که ادریافتند ژوهشگران پو  (Campbell, 2013: 8)بود

کننـد. از ایـن    یمـ  یدرا تول یمذهب یانب ینآنال دیدکه اشکال جهستند ، بلکه افراد نیست
بـا   یـت، و سـاخت هو  یـن ماننـد اجتمـاع آنال   ینیخود را در قالـب عنـاو   هاي یافته ،رو

مهم، ارتباط بین اجتمـاع   سؤالتر مطرح کردند. در مطالعات موج دوم  يانداز انتقاد چشم
مذهبی آنالین و آفالین بود و سواالتی در رابطـه بـا اعمـال و رفتارهـاي اعضـا مطـرح       

کننـد   یعمل مـ  ینآنالصورت ه، بیتمانند اجتماع و هو ینیچگونه مضامشد و اینکه  یم
)Campbell, 2011: 238-239(. 

 مرحله سوم  

ی و سـواالت  کنـد  یحرکـت مـ   یريسو تف يبه سمت نظر یشترسوم، مطالعات ب مرحله در
اینکـه  و  شـود  یمطـرح مـ  گذاري شرایط اجتماع آنالین بر اجتماع آفالیـن  تأثیردرباره نحوه 

. کنـد  یمـ  یـین را تع ینآنال ین شیوه عمل و رفتارهاياجتماع آفال يچگونه گفتمان و الگوها
 یرفتن چگـونگ به در نظر گ ینآنال یزندگ یمموج سوم، پژوهش را از ترس یقاتتحق ینبنابرا

برد. این مطالعات در تالش بـراي تعریـف اشـکال     یم یشپ آنالین–ینآفال هاي یطتعامل مح
داد و بر ایـن موضـوع تمرکـز داشـتند کـه       یمجدید مشارکت اجتماعی بودند که آنالین رخ 

 توانـد شـکلی جدیـد از ارتبـاط را در اجتمـاع مـذهبی فـراهم کنـد         یمـ ي آنالین ها گفتمان
)Campbell, 2011 : 241(. در گـرایش وهش ژموج پ ینسومتوان گفت  یمطور کلی به 

 ییو ابزارهـا  هـا  یوهشـ  ییبه دنبال شناسا کارشناسان وبود  ينظرو  یريپژوهش تفس يبه سو
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 بزرگتــر بودنــد ينظــر يهــا در پرتــو چــارچوب هــا ی یافتــههــا و بررســ داده یــلتحل يبــرا
(Campbell, 2013: 9). 

 هاي جدید عه دین و رسانهرویکردهاي نظري در مطال  
مروري بر رویکردهاي نظري مهم در مطالعه رابطـه دیـن و    ،هدف اصلی این بخش

 شـود.  یـدگاه اشـاره مـی   دتنها بـه سـه    عنوان یک رسانه جدید است. در اینجا اینترنت به
 )1(جدول

 )Campbell, 2013( ي جدیدها رسانهرویکردها در مطالعات دین و . 1جدول 

 پردازنظریه و دین ها رسانهلعه رویکرد به مطا
 S. Hjarvard ي شدن دینا رسانه
 S. M. Hoover ي شدن معناا رسانه

 H. Campbell گیري اجتماعی فناوري شکل

   2یاوارد .اچ .اس -1اي شدن دین رسانه
مختلـف   يهـا  در حـوزه و  روزمـره  یها در تمام وجـوه زنـدگ   حضورگسترده رسانه

در علـوم  "ي شـدن ا رسانه"یدي به نام مفهوم جدي و اقتصاد یاسیس ی،، فرهنگیاجتماع
یگ اسـت  یـن ها و د در مطالعات رسانه را مفهوم ینا .پدید آورده است یو انسان یاجتماع
 مطرح کـرده  3"مذهب ییرعنوان عوامل تغ به ها رسانهیه نظر" ي با عنوانا در مقاله یاوارد،
ي شـدن دیـن را ارائـه    ا رسـانه عه، نظریه ي شدن جاما رسانهاو با استفاده از نظریه است. 

 هـا  رسـانه توانـد بـراي درك    یمـ ي شـدن  ا رسانهنظریه  .(Zoonen, 2011: 6)کند یم
عنوان نهادهاي فرهنگی واسطه ارتباطات مفید باشد که فرصت بـراي سـاخت معنـا را     به

ا و نهادهـ  هـا  رسـانه طور خـاص در روابـط بـین    ي شدن بها رسانهکنند. نظریه  یمفراهم 
                                                           
1 Mediatization of Religion 
2 Stig Hjarvard 
3 The mediatisation of religion: a theory of the media as agents of religious change 
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عنوان بخشی از جامعـه هسـتند،    به ها رسانهشود  یمیابد. در این نظریه فرض  یمبازتاب 
 .(Cloete, 2016: 6)گیرند  یمبنابراین در انواع نهادها مورد استفاده قرار 

اشتباه گرفته 1 "اي رسانه"نباید با اصطالح معمولی "اي شدن رسانه"در دیدگاه یاوارد 
کنـد   یمـ ي ارتباط از طریق یک یا بیشتر از یک رسانه اشـاره  به برقرار "اي رسانه"شود، 

ها تحت  کننده توسط افردنس که از طریق آن هم پیام و هم رابطه بین فرستنده و دریافت
ي هـا  رسـانه هـاي   یژگـی وگیرد و این به معناي فعال کردن و محدود کردن  یمقرار  تأثیر

ود، ممکـن اسـت تـا زمـانی کـه      خ "اي رسانه"خاص و ژانرهاي موجود است. بنابراین 
 هـا  آنعمیقی بر  تأثیر ،نهادهاي اجتماعی مانند سیاست و دین در کنترل ارتباطات هستند

هاي خاص ارتباط و  یتموقعمربوط به  "اي رسانه"توان گفت  یمنداشته باشد. در نتیجه 
در  (Hjarvard, 2008: 6). ي خاص در شـرایط ویـژه اسـت    ا رسانهتعامل از طریق 

هـاي   یوهشـ مدت از تغییر نهادهاي اجتماعی و  یک روند طوالنی "اي شدن رسانه"بل، مقا
واسطه اهمیت روزافزون رسـانه در تمـام سـطوح اجتمـاع      تعامل در فرهنگ و جامعه به

هـاي   ینـه زمفرایند تغییر اجتماعی است که تا حدودي زیربناي  "اي شدن رسانه"است و 
عنـوان   به ها رسانه. در مورد دین، هاست رسانه اجتماعی و فرهنگی دیگر در جهت منطق

هاي دینی را در جامعه  یامپ، محتوا و جهت تغییرات در مقدارها  یطمحو  ها زبان، ها کانال
شـده   دهنـد، اقتـدار نهادینـه    یمـ بازنمایی دین را تغییر  آنهاکه  کنند و در حالی یمتسهیل 

ینـد، دیـن   این رو، از طریـق ایـن فرا   کنند. از یمکشند و جایگزین  یمادیان را به چالش 
کنـد  بیان مییاوارد  Ibid: 7).(ي شده استا رسانهعنوان فعالیتی اجتماعی و فرهنگی  به

اکثر افراد در جوامـع   براي زیرایرد: ها مورد مطالعه قرارگ از رسانه جدا تواند ینم یندکه 
ـ  یـان  اد یگـر خود و د ینچه در مورد دـ   یمذهب هاي یدها یها به منبع اصل رسانه ی،غرب

از  یاريبسـ همچنـین   ؛ینـی هسـتند  تصـورات د براي  یاصل منبع ها رسانه ؛اند شدهتبدیل 
 از طریـق  یمـذهب  يهـا  یینو آ یبویژه مسائل ساخت اجتماع ین،د یاجتماع يکارکردها

 یـروي هـا پ  از منطق رسـانه  ،خود ینید ينهادهادر آخر اینکه  گیرد؛ یها صورت م رسانه
                                                           
1 Mediation  
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 يکـه بـرا  سـازند   یمـ اشـکالی  به خود را  هاي یتاقدامات و فعال به این معنا که کنند؛ یم
  .(Zoonen, 2011: 6) آنها جذاب هستند مخاطبانها  و  رسانه

یندي دو سـویه اسـت کـه در آن،    افر "ي شدنا رسانه"به عقیده یاوارد، از اواخر مدرنیته 
بـه عبـارت    .شـوند همسـو   ها آنبا دیگر باید  مؤسساتنهادهاي مستقلی هستند که  ها رسانه
از نهادهـاي دیگـر تبـدیل شـدند. دیـن یکـی از ایـن         ناپذیر به بخش جدایی  ها رسانه ،دیگر

اي از منطـق حـاکم بـر     ینـده فزا، بـه طـور   "ي شـدن ا رسـانه  "نهادهاست که از طریق فرآیند
ابع اولیـه بـراي طـرح    ي ارتباطی، بـه منـ  ها کانالعنوان  نیز به ها رسانهگیرد و  یم تأثیر ها رسانه

بـه هـدایت اخالقـی و     ها رسانهشوند. او همچنین معتقد است که  یمهاي مذهبی تبدیل  یدها
ي شـدن دیـن   ا رسـانه پردازند و به طور کلی این فرایندها بـه   یممعنوي و احساس اجتماعی 

یـن  و د هـا  رسانهگوید، نظریه رابطه بین  یاوارد می. (Lundby, 2012: 229)کند  یماشاره 
ي ا رسـانه  "مناسـب در نظـر گیـرد و    ي تاریخی و فرهنگیها بافتو دین را در  ها رسانهباید 
نـه تـاریخی و نـه فرهنگـی و جغرافیـایی اسـت بلکـه        ، دین نه یـک پدیـده جهـانی    "شدن
کند کـه   می تأکیداو  ،. از سوي دیگره استمدرن که در جوامع غربی شکل گرفت ستای پدیده
د نیستند بلکه وابسته به خصوصیات فناوري خـود ماننـد قراردادهـاي    اي واح پدیده ها رسانه
تواند به این معنی باشـد کـه پیامـدهاي طـرح      یمشناسی و چارچوب نهادي هستند و  زیبایی

 (Hjarvard, 2008: 4). تواند تا حدودي متفـاوت باشـد    یمدین در اینترنت و تلویزیون 
مطـرح   هـا  رسـانه پـرداز در حـوزه    نظریه 1یرویتزدهد که جاشوا م یماو به سه استعاره ارجاع 

 یی بـا دسـتور زبـان   هـا  زبـان  ا باشند؛مجرایی براي انتقال محتوتوانند  یم ها رسانهاست:  کرده
هـایی در نظـر    یطمحـ یـا  ؛ کند یمبندي خاص داشته باشند که خروجی رسانه خاص را قالب

 کننـد  یمـ شـده ایجـاد    يا سـانه رگرفته شوند که زمینه یا موقعیت خاصی را بـراي ارتباطـات   
(Lundby,  2012:  229). 

کنـد   یمـ هایی تلقی  یدهارا نفی  ها رسانهیاوارد افزایش حضور موضوعات مذهبی در 
عوامـل   هـا  رسـانه دانند و با بیـان اینکـه    یمي مدرنیته ها مشخصهکه سکوالرسازي را از 

ــروشــنگري هســتند نتیجــه  ــه ســمت   یم ــرایش ب ــن پیشــرفت، گ ــه ای ــرد ک ــدم  گی ع
                                                           
1 Joshua Meyrowitz 
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هاي سکوالر بـه   سازي جامعه مدرن است که در آن گرایش سکوالریزاسیون یا بازمقدس
شـده جدیـدتر دیـن جـایگزین      يا رسـانه تدریج با احیـاي مسـیحیت، اسـالم و اشـکال     

شوند. او معتقد است به رغم ظهور دوباره دیـن   یمشوند، یا حداقل به چالش کشیده  یم
ي کـردن  ا رسانهسازي جامعه وجود دارد و  سکوالر هنوز گرایش شدیدي به ها رسانهدر 

گیرد. یاوارد بر این باور است کـه   یمدین را بخشی از سکوالریزاسیون تدریجی در نظر 
بسـیاري از کارکردهـایی    ها رسانهفرآیندي تاریخی است که طی آن  ،اي شدن دین رسانه

. مناسـک، عبـادت،   انـد  گرفتـه شد بر عهده  یمنهادهاي مذهبی انجام در را که در گذشته 
هاي اجتماعی هستند که سابق به نهاد رسـمی دیـن تعلـق     یتفعالعزاداري و جشن همه 

. انـد  شـده هاي کـم و بـیش سـکوالر تبـدیل      یتفعالبه  ها رسانهداشتند اما اکنون توسط 
(Hjarvard, 2008: 3). از  یکـی  یـن د يبرندسـاز  معتقدنـد، یگـر نیز د نظرانصاحب

یـن   د ییبازنمـا را  یند يبرندسازبرخی از کارشناسان،  است. يساز بارز رسانه يالگوها
داننـد   یمـ ي سازرسانه ینیدیرغ ییدر فضاآن با حفظ جنبه مقدس ي تجاري ها رسانهدر 

دارد.  ینترنـت در ا یـن نمود را در اعمـال و حضـور د   یشترینب رسد این امر یمو به نظر 
شـکل آنالیـن بـه دیـن      ینهـا ا گوید، یم زیتمابیان این در  1یلنده یستوفرکر یناز ا یشپ
 یجـاد ا ییناز باال به پای حضور آنالین سلسله مراتبی سنت یمذهب ينهادها یعنی ؛دهند یم
ارد کـه در آن تجـارب   لی دتعام یمذهب یطاشاره به مح ینآنال یند که در حالی .کنند یم

 ییـر عنـوان عوامـل تغ   هها ب رسانه ینکهبا فرض ا بنابراین .شود یمبادله م ینو فهم د يفرد
رسـد   یمـ بـه نظـر    یقطعـ  يتا حـد  يساز رسانه مسئله توان گفت کنند می یعمل م یند

(Zoonen, 2011: 6) . هـا  رسـانه هاي ارتباط دیـن بـا    یوهشاو معتقد است در مطالعه 
سـازي وجـود دارد و امکـان دارد     هاي سکوالریزاسیون و بازمقدس هایی از گرایش نشانه

ي رابطه بین دین و ها جنبهو  ها حوزهاگرچه  ؛مان وجود داشته باشندهر دو گرایش همز
ي هـا  برنامـه ي ماننـد اخبـار و   ا رسانهي ها گونهاند. براي مثال، برخی  متفاوت ها رسانه

کـه ژانرهـاي    بینی سکوالر داشته باشـند، در حـالی   توانند به طور کلی جهان یممستند 
 تمایـل دارنـد   طبیعی و متافیزیکی ت فوقوحشت و تخیلی بیشتر به فراخواندن تصورا

                                                           
1. Christopher Helland 
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(Hjarvard, 2008: 3)ي محبـوب  ها رسانهاز استدالالت یاروارد مربوط به  . بسیاري
دهد مردم بیشـتر از   یم. نتایج تحقیق او در دانمارك نشان  شود یممانند فیلم و تلویزیون 

ي هـا  مکـان پردازنـد تـا در    یمـ هاي مختلف به موضوعات مذهبی و معنوي  طریق رسانه
در پژوهشی که یاوارد روي جوانـان دانمـارکی در    .(Lundby, 2012: 229)عبادت 
را  سـؤال سـنجی انجـام داد، ایـن     با استفاده از نظـر   2005سال در سال به باال  18سنین 

عنوان منبعی بـراي دسـتیابی بـه     به ها رسانهمطرح کرد که جوانان دانمارکی تا چه اندازه از 
کنند. نتایج حاکی از آن بود که بحث و تبادل نظر با اعضـاي   یماستفاده موضوعات معنوي 

ین شیوه براي پـرداختن بـه موضـوعات دینـی بـود و      تر متداولخانواده و دوستان نزدیک، 
هـاي   یوهشـ داسـتانی و اینترنـت ازجملـه     ي غیـر هـا  کتابي تلویزیونی، ها برنامهاستفاده از 

شـده   ي نهادینهها روشدند. مسئله قابل توجه اینکه پرداختن به موضوعات دینی نام برده ش
پرداختن به امور دینی مانند رفتن به کلیسا یا مطالعه متون دینـی در مقایسـه بـا اسـتفاده از     

هایی در حاشیه بودند. خواندن انجیل یا دیگـر متـون دینـی نیـز کمتـرین       یتفعال، ها رسانه
 .(Hjarvard, 2008: 13-14)استفاده در پرداختن به موضوعات دینی را داشت 

 2هوور .ام .استوارت - 1اي شدن معنا رسانه  
مطالعـات   تـأثیر هـا و دیـن تحـت     رویکرد فرهنگی استوارت هوور در مطالعه رسانه

است. او ایـن رویکـرد فرهنگـی را در     3گرایانه تلویزیون و مطبوعات جیمزکري فرهنگ
 ،به اعتقاد هـوور در ایـن رویکـرد   ي جدید ارتباطات دیجیتال اعمال کرده است. ها گونه

ي بـراي  ا بـالقوه هم در تضاد با رویکردهاي دیگر قرار دارد و هم مکمـل   ،تمرکز بر معنا
گرایانه در جستجوي معناهاي اجتمـاعی اسـت    توان گفت رویکرد فرهنگ یم. هاست آن

فی که تلهاي مخ یامپو  ها رسانهبراي افراد دارند؛ یعنی نحوه دریافت و درك  ها رسانهکه 
هـاي دیگـر زنـدگی فرهنگـی و      ینـه زمطـور بـالقوه در   در زندگی خصوصی افراد و بـه 

. بـه بیـان دیگـر، او    Lundby, 2012: 230) گیرنـد(  یمـ اجتماعی مورد استفاده قرار 
                                                           
1. Mediation of meaning  
2. Stewart. M. Hoover  
3. James Carey 
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کـاري تجـاري یـا ایـدئولوژیک در نظـر       ابزارهـاي فریـب   صـرفاً ي گروهـی را  ها رسانه
شناسـی و سـایر    واسطه آن انسـان داند که به یمهنگی اي فر یدهپدرا  ها آنگیرد بلکه  ینم

 .)143: 1382شود (هوور و الندباي، یمعلوم فرهنگی قابل فهم 
ي گروهی ابزاري هستند که بسیاري از مردم بـا آنهـا بـه زنـدگی خـویش معنـا       ها رسانه

 به مردم مجال و امکان گرد هم آمدن به قصد شناختن مسـائل اساسـی و   ها رسانهد. بخشن یم
دهند، از معناي هنر گرفته تا معناي مرگ، بیماري، جـوانی، زیبـایی،    یماصلی زندگی خود را 

کند که باید فرآیند رازآمیـز شـدن دوبـاره جهـان را در      یم تأکیدشادي و رنج. بنابراین هوور 
هایی دنبـال کـرد کـه     یوهشي اجتماعی و سایر موارد و در ها جشناجراي مستمر مناسک، در 

هـاي اجتمـاعی در    یـین آکنند و بـا پرسـش از اثراتـی کـه      یممردم را دور هم جمع  ها رسانه
ي بـزرگ  هـا  منـاظره ي موسـیقی راك و  هـا  کنسـرت هاي المپیک، تظـاهرات سیاسـی،    يباز

 .)144و دیـن را بهتـر شـناخت (همـان،      هـا  رسانهتوان رابطه  یمگذارند  یمتلویزیونی برجا 
 ويگیـرد.   یمان نوع خاصی از معناي فرهنگی در نظر عنو استوارت هوور معناي مذهبی را به

کنـد کـه دیـن را     یمـ شـناس، ارائـه    انسان 1رویکرد خود را با توجه به تعریف کلیفورد گرتز
او بـا بیـان اینکـه     .(Hoover, 2006: 23)دید یمعنوان نظامی از نمادها یا نظام فرهنگی  به

دیـن را   ،به رویـدادهاي مقـدس نیسـت   شود محدود  یمگونه که در نگاه سنتی تلقی  دین آن
دهـد،    یمـ داند که تصویر قابل قبـولی از نظـام حـاکم بـر هسـتی ارائـه        یمبخشی از فرهنگ 

شـود   یمـ آنچـه مقـدس تلقـی     2ناپذیرند و به عقیده النـدباي  بنابراین دین و فرهنگ تفکیک
گیـرد. از   یمـ را دربرتواند متغیري به شمار آید که دامنه آن از امري ذاتی تا امري کارکردي  یم

تـوان آن را   یمـ این رو به سبب آنکه دین در تمام زوایاي اندیشه و عمل آدمی حضـور دارد  
همچنـین هـوور فهـم     .هاي فرهنگ و جامعه به شـمار آورد  یهنظریکی از موضوعات اصلی 

دانـد و معتقـد    یمـ ارتباط دین و رسانه در چارچوب گسترده فرهنگ و رسـانه را ضـروري   
تحقیقات فرهنگی، ابزار الزم براي نظم بخشیدن به موقعیت دریافت پیـام را کـه    است حوزه

 ).29: 1382(هوور و الندباي، کند یمحوزه تعامل بین دین و رسانه است فراهم 
                                                           
1. Clifford Geertz 
2. Lundby 
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کنـد،   مـی  بیان "و فضاهاي سوم دین دیجیتالی ها رسانهنظریه "ي با عنوان ا مقالههوور در 
اساسی به دین در پرتو فناوري دیجیتال نیـاز دارد. زمـانی   به توجه  بحث درباره دین دیجیتال

آیـد و ایـن    یمـ فضاي سوم پدید  ،شوند یمکه اعمال مذهبی و فرهنگ دیجیتال با هم مواجه 
دارد.  نیـاز  ي جدید و ظهور اشکال جدیدي از ساخت معنـا ها منطقبه  ،زمینه سیال و ترکیبی

حوه شکل دادن به اعتقادات و اعمـال مـذهبی   مفهوم دین دیجیتال نه تنها به ن ،از سوي دیگر
دهد که چگونه ادیـان بـا تعریـف     یمفناوري و فرهنگ دیجیتال اشاره دارد بلکه نشان  توسط

تـر، در پـی فرهنـگ    هاي زندگی و عقایـدي دربـاره ماهیـت واقعیـت و جهـان بـزرگ       یوهش
را  عمـل مـذهبی   یک حوزه فرهنگی متمـایز  . دین دیجیتالیي جدید هستندا رسانههاي  ینهزم

 گونـه اینبنابراین، دهد که منحصر به فرد است اما با اشکال دیگر دین مغایر نیست.  یمنشان 
آورد که با در نظـر گـرفتن ایـن     یمفهم از دین دیجیتال این امکان را براي کارشناسان فراهم 

ي هـا  گفتمـان مسئله که اعمال مذهبی آنالین، بیان ضروري دین در فرهنـگ معاصـر اسـت،    
عنـوان نـوآوري رخ داده در    بـه  صـرفاً ي دارنـد و آن را  ا سـاده پیشین که به دین آنالین نگاه 

 .Campbell,  2013: 4) (کنند کنار گذاشته شود یمي تلقی ا رسانهفضاي 
ي دیجیتال شخصـی در فرآینـدهاي سـاخت    ها رسانهبا توجه به حوزه در حال رشد 

ي دیجیتـال جدیـد   هـا  رسـانه ي موجـود،  هـا  رسانهمعناي زندگی روزمره نسبت به سایر 
گیـري رفتـار باشـند. بنـابراین رویکـرد       توانند سبب تغییر رفتار افراد و حتـی شـکل   یم

به این معنـا کـه    ؛دهد یمتغییر  "ي شدنا رسانه"به مفهوم  "رسانه"را از  تمرکز ،فرهنگی
قـرار   ي شدن، معنا را نسبت به کـاربرد یـک رسـانه خـاص بیشـتر مـورد توجـه       ا رسانه

و بایـد   شـود ه مـی عنوان یک جنبه مهم در نظـر گرفتـ   بنابراین زمینه فرهنگی به ،دهد یم
ي شدن معنا در مـاتریس بزرگتـري از ارتباطـات، فرهنـگ و هژمـونی رخ      ا رسانهگفت 

در رابطه با ساخت معنـا از طریـق    ها رسانهاي که فرهنگ  یژهونقش  ،از این رو .دهد یم
ي شـده در  ا رسانهوضعیت این اعمال د شایسته توجه ویژه است. ي شده دارا رسانهمنابع 
ي مذهبی با توجه به اینکه ماهیت دین و معنویت خود به طور اساسـی تغییـر   ها فرهنگ
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ي شـدن،  ا رسـانه را  بـه جـاي    هـا  آنتواند بسیار پیچیده باشد. بنـابراین بایـد    یمکند  یم
 .Lundby, 2012:  230)( سازي در نظر گرفتفرآیندهاي رسانه

 2هیدي کمبل -1گیري اجتماعی فناوري شکل
گیري اجتماعی فناوري یکی از الگوها در زمینه مطالعـات علـم و فنـاوري و     نظریه شکل

پـردازان   فهم رابطه بـین الگوهـاي اجتمـاعی و فنـاوري اسـت. از ایـن رو نظریـه        ،هدف آن
هـاي جدیـد مبتنـی     ياورفنمختلف ایجاد  هاي یوهشگیري اجتماعی فناوري، به بررسی  شکل

 شود.   یمهاي گوناگون  يفناورپردازند که منجر به پذیرش  یمي مختلف ها انتخاببر 
، مبنـاي نظریـه خـود    ها رسانهجاي طرح پرسش از نحوه بازنمایی دین در  هیدي کمبل به

دهد که فنـاوري   یمدهد. او با طرح این نظریه نشان  یمگیري اجتماعی فناوري  قرار  را شکل
ي طراحـان و کـاربران شـکل    هـا  انتخـاب قط یک داده و چیزي معین نیست بلکه از طریق ف
ممکن است هدفمند یـا غیـر    ها انتخابشود. او معتقد است اگرچه این  یمگیرد و ساخته  یم

هدفمند باشند اما در واقع نتیجه تعامالت اجتماعی با فناوري هستند. وي در کتـاب خـود بـا    
به بررسی ابزارهاي دیجیتال جدیـد در ایـن رابطـه    3"ي جدیدها رسانهمواجهه دین با "عنوان 

گیـري   ي مذهبی بـه شـکل  ها سنت ها آنوسیله  کند که به می تأکیدپردازد و بر فرآیندهایی  یم
و بسـط آن،   گیـري اجتمـاعی فنـاوري    شکلاستفاده از نظریه کنند. کمبل با  یمفناوري کمک 
مـذهبی   –شـکل گیـري اجتمـاعی    "کند کـه اصـطالح    یمبه رویکردي تبدیل  این نظریه را 

هـاي الهیـاتی سـنت     یـت موقعکند. او معتقد است متون مقدس خاص و  یمرا بیان "فناوري 
. بـر  (Lundby, 2012: 231)شـوند  یمـ دیگر اعمـال اجتمـاعی ترکیـب    و   یینآمذهبی با 

عی در نظـر  اساس این رویکرد، کمبل، تغییر فنـاوري و مشـارکت کـاربر را فرآینـدي اجتمـا     
 ي بنیـادینی هـا  ارزشمستلزم شناسـایی باورهـا و   را  گیرد و مطالعه پاسخ کاربر به فناوري یم

 .(Hatcher, 2012: 51) گذارد یم تأثیرکه بر این تعامل  داندمی
                                                           
1. Social shaping of technology 
2. Heidi Campbell 
3. When Religion Meets New Media 
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ي جدید را بـا توجـه بـه    ها رسانهکمبل با بیان اینکه هر جامعه مذهبی نحوه استفاده از 
عامل با متون مقـدس؛ و درك منحصـر بـه فـرد از مرجعیـت      باورها و اصول خود؛ سنت ت

طور خاص به بررسی ساخت معنا در جوامع مسـیحی،  ي بها مطالعهکند، در  یمدینی تعیین 
پـردازد   یمـ هاي ساختاري  یتمحدودشده از سوي نهاد یا  یهودي و مسلمان با اصول تعیین

. (Schultze, 2011: 322)کننـد   یمـ که روابط خود و فرآیندهاي معناسازي را تعریف 
دهد که جوامع دینی را باید جوامعی از کاربران تلقی کرد که در پی به خـدمت   یماو نشان 

هاي خود هستند. از این رو در جوامع مذهبی این امـر   یتفعالدرآوردن فناوري براي انجام 
بـه دنبـال    هـا  آنبه معنی تحقیق درباره سرمایه معنوي جامعه یا منابع و اقداماتی است کـه  

 .ارتقا و ترویج آنند
 –گیري اجتمـاعی   براي بررسی در رویکرد خود از شکلرا کمبل چهار حوزه اصلی 

 کند: یممذهبی فناوري مشخص 
 الف: تاریخ و سنت جامعه مذهبی؛

 ي جامعه مذهبی؛ها ارزشها و   یتاولوب: 
 یازهاي فعلی؛  ج: تعامل و نوآوري فناوري توسط جامعه براي پاسخگویی به اهداف و ن

ه د: گفتمان جمعی همگانی براي تعیین چارچوب و استفاده از فناوري در یک جامع
  .(Hatcher, 2012: 52)دینی

ي مذهبی ها جنبششده به طور نهادي در مقابل او همچنین بر جوامع مذهبی تعریف
ی از دهد که رهبران یهودیان ارتدوکس در برخـ  یمکند و در مثالی شرح  یمفعال تمرکز 

بـراي   هـا  گـروه کـه رهبـران دیگـر    جوامع خواستار ممنوعیت اینترنت هستند در حـالی 
  .(Schultze, 2011: 322) کنند یماهدافشان از اینترنت استفاده  به دستیابی

دهـد، اعتقـادات و  اقـدامات اصـلی مقامـات یـا        یمـ کمبـل نشـان   نتیجه مطالعـات  
تعامالت سنتی با متون مقدس همـه، بـر    محور، مانند رهبران مذهبی و ي جامعهها قدرت

کنـد افـراد مـذهبی     یمگذارند. او همچنین بیان  یم تأثیري جدید ها رسانهنگرش اشکال 
شـوند   یمـ مبتنی بر اجتماع و دین محـدود  توسط عواملی  ها آن  فناوري نیستند، بلکهضد
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 هـا  سـانه رشده توسط اشـکال جدیـد    ي ارائهها چالشو  ها فرصترا به  ها آنکه واکنش 
روي اخالقـی جوامـع    میانـه  کنـد، وي بیان می .(Hatcher, 2012: 52)کند یمهدایت 
سازد و در بررسی  یممنحصر به فرد  ها رسانهرا در تبادل ارتباطات خود با  ها آنمذهبی، 

اي سعی دارد نحـوه  اسـتفاده    یسهمقاجوامع یهودي، مسیحی و مسلمان با کاربرد روش 
ي را دریابد  و معتقد است اختالف بزرگـی در نحـوه   ا رسانهجدید  هاي از فناوري ها آن

ي جدیـد وجـود دارد کـه ایـن     ا رسـانه هاي  و نهادهاي مذهبی با فناوري ها گروهارتباط 
 .(Lundby, 2012: 233) ستها آناختالفات تا حد زیادي بر مبناي اصول دینی 

ي جدید را بـا  ها سانهرهیدي کمبل از نخستین محققانی است که کاربردهاي مذهبی 
ي جدیـد در نظـر کمبـل     هـا  رسـانه دهـد.   یمـ توجه به نظریه فرهنگ و ارتباطات نشان 

به لحاظ زمان و مکان هستند. مانند نشریات چـاپی در دوره اصـالحات    ها رسانهآخرین 
ي ماننـد اینترنـت و   ا شـبکه هـاي   و امروزه پیدایش اشـکال جدیـدتر دیجیتـال، فنـاوري    

کننـد. او در مطالعـات خـود     یماي عمل  ي رایانهها شبکهل که از طریق ي دیجیتاها تلفن
ــر از  ــژوهشهــدفی فرات ــه پیشــینهــا پ ــذهبی را هــا گــروهکــه  دارد ي رفتارگرایان ي م

 .کردنـد  یمـ هاي جدید را قبول یـا رد   فناوري صرفاًدانستند که  دهندگان منفعلی می پاسخ
و برخی از شرکت کنندگان اسـت  بر اساس مشاهدات شخصی او  عمدتاًمطالعات کمبل 

ي مذهبی مختلـف بـه طـور فعـال     ها گروهدهد که چطور  یمو در این مطالعات او شرح 
هاي زندگی معاصـر   یوهشي مشخص خود و ها سنتهاي جدید را با  سعی دارند فناوري

 .Schultze, 2011: 321) سازگار کنند 

 گیريهنتیج

ي مختلف زنـدگی اجتمـاعی، از جملـه    ها حوزهبا راهیابی اینترنت به  1990در دهه 
ي بی نظیري براي انتقال مفاهیم دینی در مقیـاس جهـانی فـراهم آمـد و     ها فرصتدین، 

اینترنت به تدریج به فضـایی تبـدیل شـد کـه در آن شـاهد حضـور و فعالیـت افـراد و         
صورت آنالین هستیم. از سوي دیگر با ظهـور مفـاهیم جدیـد نظیـر؛      نهادهاي مذهبی به
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اي بـا تمرکـز بـر     دیجیتـالی و جوامـع مـذهبی آنالیـن، زمینـه مطالعـات بینارشـته       دین 
ها، مرجعیت، جامعه و هویت مذهبی در اینترنت فراهم شـد و در   یینآموضوعاتی مانند 

یی از اعمـال مـذهبی سـنتی کـه     هـا  جنبـه طول سه دهه گذشته پژوهشگران بـراي درك  
دین در سازگاري با فنـاوري دیجیتـال تـا    تواند به صورت آنالین انجام شود و اینکه  یم

در  هـا  آنهـاي   یـت فعالي مـذهبی و  هـا  گـروه کند، به بررسـی دقیـق    یمچه اندازه تغییر 
اینترنت پرداختند. نظر به ظهور مطالعات دین دیجیتالی و تحول جوامع مذهبی آنالین و 

ه نقـش  هاي اجتمـاعی کـاربران و نهادهـاي مـذهبی کـ      یتفعالآفالین، همچنین افزایش 
مهمی در شکل دادن به دین دیجیتالی دارد، در ایـن پـژوهش سـعی شـد بـا اشـاره بـه        

هـاي   ي از رویکردهاي مسلط سه دهه گذشته، در زمینه مطالعات دیـن و رسـانه  ا خالصه
ي پژوهشی و محورهاي اصلی مطالعـات  ها موججدید و به طور خاص دین و اینترنت، 

موضوعات مورد مطالعه در ایـن رویکردهـا    دهدینتایج نشان مدر این حوزه بیان شود. 
گیـرد. در دو رویکـرد    یمـ ي دیجیتـال را دربر هـا  رسـانه ي جمعـی تـا   ها رسانهطیفی از 
ي جمعـی توجـه   هـا  رسـانه ي شدن معنـا، پژوهشـگران بـه    ا رسانهي شدن دین و ا رسانه

اعمـال مقـدس   ي دیجیتال بر دین یا ها رسانه تأثیرگرایانه  کنند و با  دیدگاهی فرهنگ یم
مـذهبی فنـاوري، بـر     -گیـري اجتمـاعی   رویکرد شکل ،دهند. از سوي دیگر یمرا نشان 

گیـري فنـاوري    ي مـذهبی بـه شـکل   ها سنت ها آنواسطه کند که به می تأکیدفرآیندهایی 
ي مرتبط با این رویکرد نسـبت بـه دو رویکـرد    ها پژوهشتوان گفت  یمکنند.  یمکمک 

هاي دیجیتال جدیـد اسـت. در مجمـوع ایـن سـه رویکـرد،        دیگر بیشتر در زمینه رسانه
دهند. شـایان ذکـر    یمدر رابطه با دین نشان  ها رسانههاي مختلف را درباره نقش  یدگاهد

وجـود دارد و   هـا  رسانهبندي نیز در رابطه با مطالعات دین و  هاي دیگر دسته یوهشاست 
ـ  یمها  یهنظرنامگذاري این  ه زمینـه دیگـر متفـاوت باشـد؛     تواند از یک زمینه تخصصی ب

اي اسـت و بایـد    واقع به این معنا که حوزه پژوهش دین و رسانه پیچیـده و بینارشـته   در
آینـدهاي  فرو  ها رسانهي این مطالعات بدون فهم نحوه فعالیت ها جنبهگفت هیچ یک از 

 شوند.   ینمواقع  مؤثرارتباطی در جامعه امروز 
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