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چکيده

شرايط جديد جهاني ،نقش رسانهها را متفاوت از گذشته به پيش ميبرد .اين
شرايط ،باعث پيدايش فرآيندهای جديدی در نحوه عرضه دين و نوع دينداری از
طريق رسانهها شده و در نهايت منجر به پيدايش بازنمودی از دين با خصلتها و
ويژگيهای رسانهای گرديده است .اين پديده كه از آن به رسانهای شدن دين تعبير
ميشود ،فرآيندی پيچيده ،تدريجي ،غيراختياری ،غيرقابل پيشبيني و غيرقابل
اندازهگيری است.
با توجه به ويژگيهای رسانهای شدن ،اين فرآيند ،تأثيرات عميقي را در نوع
تلقي از دين پديد آورده و در نهايت انگاره جديدی از دين را پيش رو ميگذارد.
در اين مقاله سعي بر اين است تا ضمن بررسي و تبيين اين فرآيند ،تأثيرات
ايجادشده بر دين را بر شمرده و در نهايت تأثيرات آن بر شکل دينداری عرضهشده
از رسانه روشن شود؛ هرچند به نظر ميرسد وضعيت دين اسالم تا حدودی
متفاوت از ساير اديان است.
واژگان کليدی

رسانه ،دين ،رسانهای شدن ،رسانهای شدن دين ،سبک زندگي ديني
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مقدمه

شرايط جديد جهاني ،اوضاع خاصي برای فرهنگ و اجتماع پديد آورده است و
تغييرات و تعامالت فرهنگي در فضايي متفاوت از گذشته صورت ميپذيرد .رسانهها
بيش ازپيش در زندگي ما حضور دارند و در مواردی بدون آنکه متوجه باشيم ،ساعتها
مخاطب راديو ،تلويزيون ،اينترنت و موبايل هوشمند ميشويم .رسانهها در عصر جديد،
يک جهان مجازی ميسازند كه در اين جهان مجازی هر فردی برای برقراری ارتباط ،از
امکانهای متعددی برخوردار است و لذا شخصيت فرد از طريق مجموعه ارتباطات او
ساخته ميشود.
در يک بيان تا حدودی اغراقآميز بايد به اين ايده نزديک شويم كه انسان،
برخالف آنچه در گذشته تصور ميشد ،جوهری نيست كه با ساير موجودات ارتباط
برقرار مي كند بلکه اساساً موجودی است كه با ارتباطات خود ،موجوديت پيدا

ميكند و به تعبير دقيقتر موجوديت خود را ميسازد .1در يک فرآيند ارتباطي،
بدون آنکه بخواهيم ،ذائقه رسانهای پيدا ميكنيم و رفتهرفته پيامها به شکل رسانهای
معنادار و درعينحال همين پيامها برای ما حجيت دارند و برای ساير پيامها ارزش
چنداني قائل نميشويم.
در چنين شرايطي مقولههای گوناگون خصلت مجازی پيدا ميكنند و دين بهعنوان
يکي از مهمترين و شايد مهمترين مقوله شکل رسانهای به خود ميگيرد .در اين ميان
انگارهای هم كه از دين برای ما محقق ميشود رسانهای است و از مجرای رسانه به ما
رسيده است .اين همان چيزی است كه از آن به «رسانهای شدن فرهنگ »2تعبير ميشود

و اين فرايند متفاوت با چيزی است كه در گذشته دين با آن مواجه بوده است .دين در
قرون گذشته عمدتاً مشتمل بر فعاليتهای سنتي و متعارفي مانند موعظه ،تبليغ ،اجرای
شعاير كليسايي بوده است و تا پيش از رسانهای شدن عموماً از طريق گفتگو ،نوشتن،
آموزش و سخنراني منتقل شده است ( .(Horsfield, 2005, p135در يک تعامل دو جانبه
ميان فرهنگ ،دين و رسانه ،رسانهها پا به حوزه فرهنگ ميگذارند و نهايتاً فرآيند
رسانهای شدن در حوزه دين نيز واقع ميشود.

تأثيرات رسانهای شدن در ايجاد انگاره جديد از دين

347

در اين شرايط اين پرسش اساسي و جدی بار ديگر مطرح ميشود كه تکليف
رسانه با دين چيست؟ آيا اساساً بايد در يک سر طيف ،اين نگاه افراطي را پذيرفت كه
رسانه ديني نميشود و شرايط جديد ،اجازهای به حضور دين و مالکها و ارزشهای
ديني را در رسانه نميدهد و تکليف اين است كه بايد دين را از گزند رسانه دور نگه
داشت يا اينکه در سر ديگر طيف بهراحتي مدعي شد كه ميتوان بدون هيچ دغدغه از
رسانه بهنحو مناسب تر از گذشته در جهت پيشبرد اهداف دين بهره جست .سادهانگاری
است كه تصور كنيم برای حضور دين در رسانه صرف برخي برنامهها با كاركردهای

ارشادی كفايت كند؛ زيرا مک لوهان 3اين انديشه را قوت بخشيد كه پيام همان رسانه
است (مک لوهان ،1377 ،ص)7؛ و يک رسانه ميتواند سبک روابط اجتماعي را شکل
دهد و معيارهای عملکردهای موجود در اين روابط را مشخص كند.
در اين مقاله سعي شده است با تبيين فرآيند رسانهای شدن و بيان تأثيرات آن بر
انگارهای كه از دين به وجود ميآيد ،به اين پرسش پاسخ داده شود كه رسانهای شدن
چه تأثيراتي بر دين دارد و بهويژه با توجه به ويژگيهای اسالم و مذهب تشيع اين
تأثيرات به چه شکل خواهد بود .به همين منظور ابتدا به ذكر مباني نظری گفتمان
رسانهای شدن ،تبيين فرآيند رسانهای شدن و بيان ويژگيهای اين پديده ،تبيين تأثيرات
مثبت و منفي رسانهای شدن و چهره دين عرضهشده در رسانه پرداخته و در ضمن آن
ويژگيهای اسالم در خالل اين فرآيند مورد توجه خواهد گرفت.
مباني نظری رسانهای شدن دين

برای تبيين فرايند رسانهای شدن از سه نظريه عمده بازنمايي ،4چارچوبسازی 5و

برجستهسازی 6بهره برده شده است .واتسون و هيل بازنمايي را اينگونه تعريف
كردهاند كه كاركرد اساسي رسانهها بازنمايي واقعيتهای جهان خارج برای مخاطبان
بوده و شناخت ما از جهان توسط رسانهها ايجاد ميشود و بر اين اساس بازنمايي
عنصری محوری در تعريف واقعيت است

)& Hill, 2006, p248

 .(Watsonنظريه

بازنمايي دو سطح تحليل كالسيک و مدرن دارد كه بر طبق نظريه كالسيک بازنمايي،
آثار رسانهای بهمثابه آيينه بازتابدهنده واقعيت جامعه خود هستند؛ اما در ديدگاههای

 348دين و ارتباطات ،سال بيستم و يکم ،شمارة دوم (پياپي  -) 64پاييز و زمستان 3131

جديد بازنمايي ،رسانهها آيينهوار عمل نميكنند .مفهوم جديد بازنمايي بهتر از همه در
ديدگاه استوارت هال 7چهره شاخص مطالعات فرهنگي مدنظر قرار گرفته است .بر طبق
نظر او معنا در ذات وجود ندارد بلکه ساخته ميشود و محصول يک رويه داللتي است

(مهدیزاده ،1387،ص .)14هال با رجوع به نظريات سوسور ،8فوكو 9و گرامشي

11

نظريهای جامع ارائه كرده است .وی بازنمايي را در كنار توليد ،مصرف ،هويت و

مقررات ،بخشي از چرخه  11فرهنگ ميداند ).)Hall, 1997, p.15

هال نظريه بازنمايي را در سه دسته كلي نظريههای بازتابي ،12نظريههای التفاتي

و نظريههای برساختي

14

13

بررسي كرده است .در نگاه بازتابي زبان به شکل سادهای

بازتاب معنای قبلي موجود در جهان است .در نگاه التفاتي زبان بيانگر چيزی است كه
صاحب اثر قصد بيان آن را دارد؛ اما در نگاه برساختي ،معني «در» و «بهوسيله» زبان
ساخته ميشود .هال با استفاده از نشانهشناسي سوسور و نگاه گفتماني فوكو بازنمايي را
دارای خصوصيات برساختي معرفي ميكند.
البته زبان در مفهوم عام مطرح است و بسياری از مقولههای ديگر مانند تصاوير،
فيلم ،مد ،لباس ،غذا و ...را شامل مي شود .هال در درون نظام زبان از سه مقوله مفاهيم،
اشيا و نشانهها ياد مي كند و فرايندی كه اين سه مقوله را به هم ربط ميدهد
بازنمايي مينامد .بازنمايي مقولهای پيچيده است و با احساسات ،نگرشها و عواطف
همراه است و در سطح عميقتری از آنچه عرف عام 15ناميده ميشود ،عمل ميكند

) .(Hall, 1997, p.225عرف عام نيز به امر روزمره مرتبط ميشود كه مدام در حال تغيير
و تحول است و در نهايت به اين نکته در خور اهميت ميرسد كه «تالش برای تثبيت
معنا در نتيجه بازنمايي محقق ميشود و سعي ميشود پای معاني متفاوت به متن كشيده
شده و به يک معنای مرجح دست پيدا كنيم ).(Hall, 1997, p.228
نهايتاً در بحث از راهبُردهای بازنمايي به دو مقوله كليشهسازی و طبيعيسازی

پرداخته ميشود .كليشهسازی را اول بار ليپمن 16مطرح كرد .كليشهها ايدهها و فرضياتي
هستند كه درباره گروههای خاصي از افراد صادقاند .دربرگيرنده سويهای ارزشي و
قضاوتي جهتدار بوده و فرايندی است كه بر اساس آن جهان مادی و معنايي برای
ايجاد معنا طبقهبندی ميشود تا مفهومي از جهان شکل گيرد و در يک كالم كليشهسازی
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است .رسانهها بهعنوان ميانجي انتقال اطالعات كليشهها را

تقويت ميكنند ،بازتوليد ميكنند و حتي به اضمحالل ميكشند.
طبيعيسازی نيز به مقولهای اطالق ميشود كه از طريق آن ساختهای اجتماعي،
فرهنگي و تاريخي به شکل اموری آشکارا طبيعي عرضه ميشوند (گيويان،1388 ،
ص .)152شايد در نگاه اسطورهشناسانه روالن بارت اين فرايند به گوياترين شکل
ممکن مطرح شده است .به نظر بارت «كاركرد اسطوره تحريف كردن و مخدوش كردن
است» (بارت ،1381 ،ص .)97اسطوره تاريخ را به طبيعت مبدل ميكند و گفتاری است
كه به شيوه مفرط موجه جلوه داده ميشود (بارت ،1381 ،ص.)115
بر اين اساس بازنمايي به شکل كامل واقعيت را نمايش نميدهد و محتوای
رسانه ها همواره ساختاری دارند كه شفاف و روشن نيست و در حقيقت بازنمايي
دستكاری شده واقعيت بيروني است.
مقصود از چارچوب در محتوای پيام ،وجود تركيب و شکلي خاص در بيان
مفاهيم است .چارچوبها ساختارهای شناختي اساسي و بنيادين هستند كه نحوه ارائه
حقيقت و ادراک را تعيين ميكنند (مهدیزاده ،1392 ،ص .)86چارچوبها كمک
ميكنند تا فرد بتواند دنيای اطراف خود را تفسير كند .بهوسيله چارچوبها فرد به
برخي از جنبههای مشاهدات خود معنا ميدهد و برخي ديگر از جنبههايي را كه به نظر
او بيربط و بيمفهوم است حذف ميكند.
چارچوبها ساختارهای شناختي هستند كه در حافظه ضبط و ثبت ميشوند و فرد
به كمک آنها تجارب جديد خود را تفسير و تعبير ميكند .آنها مجموعهای از ادراكات
هستند كه مردم برای تفسير و توضيح يک موقعيت ،سازماندهي اطالعات و تشخيص
مهم يا بياهميت بودن مسائل به كار ميبرند .آنها مجموعه ارزشهای فرد ميباشند.
مهمترين نکته در چارچوبسازی اين است كه رسانهها آيينه واقعيت نيستند بلکه
سازنده واقعيت است (مهدیزاده ،1392 ،ص.)86
در حقيقت رسانهها حوادث و موضوعات را شکل و چارچوب
ميدهند همانطور كه يک عکاس قاب تصويرهای عکس را كنار هم قرار ميدهد،
قطعههای جالب را انتخاب ميكنند و ساير قطعهها را كنار ميگذارد .به بياني ديگر
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فرايند چارچوبسازی رسانهها شبيه ساخت يک چارچوب برای خانه است كه
متناسب با چيزهايي كه در آن قرار خواهد گرفت برای آن چارچوبي تهيه ميگردد
(مهدیزاده ،1392 ،ص.)88
بخشي از فرايند چارچوبسازی بافتزدايي ارتباطگر از رويداد يا پديده است تا
رسانه بتواند آن رويداد را بافتزايي كند .از طريق فرايند بافتزدايي و بافتزايي
ويژگي مشاهدات تغيير مييابد .رويدادی آشنا كه در رسانهها ارائه شده است وقتي در
بافت تازهای ادراک ميشود تغيير ماهيت ميدهد و آنچه معموالً آشنا به نظر ميرسيد
ممکن است عجيب و ناآشنا به نظر آيد (ويندال ،سيگنايرز و اولسون ،1376 ،ص258
به نقل از مهدیزاده ،1392 ،ص.)88
رسانهها با برجسته ساختن بعضي از موضوعها و رويدادها ،بر آگاهي و اطالعات
مردم تأثير ميگذارند .گرچه نميتوانند تعيين كنند كه مردم «چگونه» بينديشند ،اما
ميتوانند تعيين كنند كه «دربارۀ چه» بينديشند.
منظور از برجستهسازی رسانهها اين است كه رسانهها اين قدرت را دارند كه
توجه عموم را به مجموعه ای از مسائل و موضوعات معين و محدود معطوف سازند و
از مسائل و موضوعات ديگر چشمپوشي كنند (اميرپور ،1392 ،ص123؛ مهدیزاده،

 ،1392ص .)62اين نظريه در اوايل دهۀ  1971توسط مک كومبز 18و شاو 19مطرح شد.
خالصه نظريه برجسته سازی اين است كه تأكيد و برجستگي موضوعات و مسائل در
وسايل ارتباطجمعي باعث برجسته شدن آنها در ذهن مخاطبان ميشود .نکتهای كه
اين نظريه اشاره دارد اين است كه برجستگي مسائل ،تغييرات رفتاری به دنبال ندارد،
بلکه تغييرات شناختي (اطالعاتي) به وجود ميآورد و منجر به ساخت آگاهي عمومي و
مرتبط با موضوعاتي است كه در رسانههای خبری در مورد آنها صحبت نميشود.
دو فرضيه بنيادين اين نظريه كه مبنای بسياری از تحقيقات برجستهسازی است،
عبارتاند از:
 .1رسانهها واقعيت را بازتاب نميدهند .آنها واقعيت را از صافيهای خود عبور
ميدهند و به آن (واقعيت) شکل ميدهند.
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 .2تمركز رسانهها بر روی عده قليلي از موضوعات و سوژهها ،باعث ميشود تا
عموم مردم (و بهعبارتي بهتر افکار عمومي) اين موضوعات را بسيار مهمتر از ساير
موضوعات تلقي كنند.
رسانهها برای چارچوبسازی رويدادها و توليد معنا برای مخاطبان ،از رويهها و
شگردهايي چون انتخاب واژگان ،استعارهها ،كنايهها ،تمثيلها و ...استفاده ميكنند تا
داستان و روايتي معنادار از آنچه ميخواهند بسازند ،و نظام معاني خاصي برای مخاطبان
خلق كنند .البته مفهوم برجستهسازی پيچيدهتر از اولويتگذاری است و حاكي از آن
است كه فرايند قرار دادن موضوعي در اولويت عموم ،زمانبر است و از چند مرحله

ميگذرد .هارولد زوكر 21آشنا بودن موضوع و رويداد را عامل مهمي در وقوع يا عدم
وقوع برجستهسازی ميداند .او استدالل ميكند كه هر چه عامه تجربه مستقيم كمتری
نسبت به يک موضوع و رويداد خاص داشته باشند بيشتر به اطالعات رسانههای خبری
متکي هستند (مهدیزاده ،1392 ،ص.)64
در كنار اين نظريات شناختهشده ارتباطي فرآيند رسانهای شدن دين از چند اصل
ديگر نيز بهره ميبرد:

21

الف .با وجود تالشهايي كه در قرون گذشته در جهت گسترش اثباتگرايي و

عقالنيت ابزاری 22و كنار زدن جنبههای فرهنگي و ديني حيات بشری صورت گرفته
است ،اما امروزه عمالً اين اتفاق نيفتاده است و در دورههای اخير روزبهروز شاهد
بازگشت و توجه بيشتر به جنبههای فرهنگي و ديني هستيم .گويا فرهنگ مهمترين
جنبه انساني است كه در هيچ شرايطي نميتوان از آن صرفنظر كرد و حدود آن را
محدود به چارچوبهای خاصي نمود .به همين نسبت ميتوان دين را نيز كه جزيي از
مؤلفههای اساسي فرهنگ و به تعبير دقيقتر و طبق شرايط جامعه ديني ،مؤلفه اصلي
فرهنگ است ،مقولهای دانست كه فراتر از مجموعه آداب و توجه به امور مقدس است.

امروزه تقريباً بين پژوهشگران عصر فراسکوالر 23اتفاقنظر وجود دارد كه با توجه به

نوع جوامع ،دين مهمترين و يا حداقل يکي از مهمترين منابع توليد فرهنگ
است

(& Vattimo, 2005, p55

 .)Rortyدين آنگونه كه برخي تلقي ميكنند ،صرفاً

امری محدود به رويدادهايي كه در قلمروی امور مقدس رخ ميدهد نيست بلکه

 372دين و ارتباطات ،سال بيستم و يکم ،شمارة دوم (پياپي  -) 64پاييز و زمستان 3131

بخشي از فرهنگ است كه تصوير قابل قبولي از نظام حاكم بر هستي ميدهد (ام هوور،
 ،1382ص.)29
ب .با عطف نظر به ويژگيهای رسانه در مييابيم ،رسانهها دارای قدرت اجتماعي
ويژهای هستند و به همين جهت ميتوانند مولدان پيامهای ديني باشند؛ به عبارت
سادهتر بهمثابه زمينهای ديني قرار گيرند .اگرچه در برنامههای ديني رسانه ،دين ،محتوا و
باطن رسانههاست اما رسانههای جديد ،زيست -جهان

24

انسان امروز را متحول

ساختهاند و در جهان جديد ،حتي در رسانههای كامالً ديني نيز ،ديگر دين نميتواند بر
رسانه مسلط باشد و هر آنچه را كه مدنظر دين است بدون كم و كاست و تغييری به
مخاطب منتقل كند .در حقيقت ارتباط خطي دين و رسانه كنار گذاشته شده و بايد
نوعي ارتباط هرمنوتيکي را ميان رسانه و دين در نظر گرفت.
ج .با توجه بهنحوه همکاری دين و رسانه ،رسانهها قادرند به كمک آموزههای
ديني چارچوب های خاصي را برای زندگي امروزی پديد آورند و بهاصطالح ارائهگر

سبک زندگي 25خاصي برای جامعه شوند و به همين دليل ميتوان به قول بورديو 26از
نوعي سبک زندگي ديني سخن به ميان آورد كه از محتوای ديني بهره ميگيرد
)(Bourdieu, 1991, p12

و در هر حال نبايد تأثيرات رسانهای شدن دين را در پيش رو

قرار دادن سبکهای خاص زندگي و ايجاد زيست جهانهای متفاوت از نظر دور
داشت .البته در اين مورد بايد ديدگاه اسالمي را تا حدودی متفاوت از ديدگاه غربي
دانست .پرفسور موالنا با محور قرار دادن فرآيند تبليغ بهعنوان شاخص ارتباطات
اجتماعي در اسالم به بررسي آن و تفاوتهای آن با ارتباطات تبليغات در غرب
ميپردازد و در نهايت بيان مي كند كه اگر در اياالت متحده و اروپا تلويزيون ،دين است،
در ايران اين دين است كه برای تلويزيون ،توشهساز است (موالنا ،1384،ص.)91
د .به نظر ميرسد ميتوان نگاه جامعتر و عميقتری نسبت به رابطۀ دين و رسانه

داشت .ديدگاه ابزارگرا 27يا ديدگاه ذاتگرا 28هيچ يک به تنهايي چندان كامل نيستند و
عنصر اساسي ديگری بين رسانه و دين وجود دارد كه همان فرهنگ است؛ بنابراين،

ميتوان گفت كه رابطه پيچيدهتری بين دين ،رسانه و فرهنگ وجود دارد و مخاطب از
طريق چارچوب فرهنگ ،دين و رسانه را ميفهمد؛ بنابراين ،در هر جامعهای برنامهها از
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مجرای فرهنگ آن جامعه عبور كرده و رسانهای ميشوند .در اينجا رسانه ديگر ابزار
صرف نيست بلکه رسانه از مفاهيم فرهنگي استفاده ميكند و در واقع رسانه مبتني بر
فرهنگ است و از طريق آن فرهنگ ،دين را بهگونهای كه دريافته ،بروز ميدهد .البته در
هر حال رسانه تنها ،بهعنوان مجرايي نيست كه چيزی از طريق آن ظهور كند بلکه خود
ميتواند تغييراتي در محتوا نيز به وجود آورد.
رسانهای شدن دين و ويژگيهای آن

آموزههای ديني كه از طريق رسانههای سنتي منتقل ميشدند ،همواره با نوعي تاكيد و
وسواس در كمترين مغايرت با واقع برخورد ميكردند اما با فرايند رسانهای شدن دين،
طبق نظريه بازنمايي در حقيقت انسانها با يک دين مجازی روبرو ميشوند و تغييرات
گستردهای در نمود خارجي دين ،بروز ميكند .رسانههای جديد امور ديني را در يک
فضای اساساً تغييريافته منتقل ميكنند .پستمن ميگويد آنچه از تلويزيون عرضه ميشود
در همان لحظه تغيير مييابد .به اين معنا كه خصلتهای متعدد تلويزيون با شرايط
پيراموني آن در هم ميآميزد و سبب ميشود كه تأثير سازندگي در آثار رواني يک
مجموعه مستند و موثق از ميان برود (پستمن ،1378 ،ص .)254
طبيعي است كه هر رسانه ای چه قديم و چه جديد ،تغييراتي در محتوای پيام بر
جای بگذارد؛ اما نکته اين است كه در رسانههای جديد اين تغييرات تا بدان حد
گسترده است كه منجر به تغييرات بنيادين در متن و محتوای پيام ميشود و گويا پيام
ديگری را منتقل مي كند كه بسيار متفاوت با پيام اصلي است .شايد دليل اين باشد كه در
رسانه ايجاد فضای معنوی ديني ،يا اساساً ممکن نيست و يا آن فضا امری متفاوت با
شور و حال معنوی و ديني اصيل و واقعي است .چرا كه يکي از مهمترين عناصر برنامه
ديني ،اين است كه فضای برنامه از نوعي قداست معنوی و ماورای مادی ويژه
برخوردار باشد و به طوركلي مجموعه حركات ما نظام و ساختاری متناسب و هماهنگ
با شرايط «آن جهاني» داشته باشد .تلويزيون دارای ماهيتي ذاتي و برخوردار از گرايشي
نيرومند به روانشناسي اين جهاني است و تبديل شکل دين به مقولهای اين جهاني در
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تلويزيون به مقوله ای آن جهاني متناسب با معنويت و قداست مذهبي ،چگونه ممکن
است (همان ،ص.)254
اديان واقعي و فيزيکي در جهان قديم ،آموزش دادهاند كه خداوند در يک زمان و
مکان واقعي و بهصورت هميشه و همه جا حاضر بر عقل ،قلب ،روح و ذهن مؤمنان و
موحدان سيطره دارد ) .(Byrne, 2000, p5منطق دين سنتي همچنان بازتوليد كالم الهي از
طريق رسانه سنتي زبان و به شيوه حضوری بوده است .اين در حالي است كه در
رسانههای جديد جای خالي اين نوع ارتباط وجود دارد و در مقابل بر حواس بينايي و
شنوايي و جنبههای مادی انسان اصالت داده ميشود .الهيات مجازی و دين رسانهای
بهعنوان مصداقي از آن ،يک خدای مجازی و روی خط را به وجود ميآورند و طبق
نظريه ساختارسازی ساختاری جديد را شکل ميدهد.
در اين شرايط معنا و تصور جديد از آموزههای ديني به وجود ميآيد و معنايي كه
رسانه بهويژه راديو و تلويزيون به باز توليد آن ميپردازند ،ممکن است متفاوت و در
مواردی حتي متعارض با آموزههای اصيل ديني باشد .بهطور مثال در مجموعههايي كه
در سالهای اخير پخش ميشود بازنمودهای جديدی از شيطان ،فرشته ،عالم برزخ و
مفاهيم ديني ديگر در رسانه مالحظه ميشود .اين مفاهيم در برخي موارد با مفهوم ديني
استخراجشده توسط كارشناس خبره ديني از متون اصيل ديني ،تفاوتهای فاحش
دارند .چراكه همانطور كه هوور 29بيان ميدارد تا حدودی زيادی چارچوب و بستر

تجارب فردی در اين مسئله دخيل است« .رسانه به خلق معنا و باز توليد آن ميپردازد و
اين عمل را در چارچوب و بستر تجارب فردی انجام ميدهد» (.)Hoover, 1988, p45

از سويي ديگر رسانه در خلق معنا قادر است مفاهيم اسطورهای 31را در فرهنگ

وارد كند .اسطورهها اموری هستند كه بشر در ابتدا آنها را مقدس شمرد ،در آغاز دوره
جديد آنها را رها كرد اما در دنيای امروز مجدداً به آنها اقبال نشان داده است؛ اما اين
بار در رجوع مجدد به اسطورهها ،به خلق آنها توسط رسانهها پرداخته است
و اين اسطورهها نيز خود را با معنويت درآميختهاند و در رسانهها حضور چشمگير
دارند .رسانههای گروهي هستند كه امروزه به خلق نمادهای مقدس ميپردازند و
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ميآموزند كه چگونه هر مکاني را برای استقرار و اسکان برگزينند و سحرآميز كنند
(باربرو ،1382 ،ص.)152
بهعالوه امروزه بهويژه در رسانههای خارجي ،دين ،با مؤلفههايي همچون جادو،
مسايل فرا روانشناسانه ،مسايل علمي و تخيلي و ...آميخته ميگردد كه
متفاوت با آموزههای اصيل اديان است و اين انديشه را به ذهن القاء ميكند كه پرداختن
به دين بدون نزديک شدن به اين مقوالت ناممکن است و گويا اين حوزهها با دين
قرابت ذاتي دارند.
بنابراين با فرآيند رسانهای شدن ،جهان مجازی شکل ميگيرد كه در آن شاهد
بازتوليد آموزه های ديني و خلق مفاهيمي هستيم كه تاكنون چندان صدا يا تصويری
عيني از آن وجود نداشته است .بهطور مثال تصوير يا صدايي كه از شيطان در رسانه
ارائه ميشود ،تاكنون اساساً وجود نداشته و اكنون توليد ميشود كه البته بايد نسبت اين
انگاره از شيطان ،با چهره شيطان در منابع ديني بررسي شود.
اگرچه اين نسبت سنجي ممکن است در ابتدای امر حتي از سوی مخاطبان عادی
نيز وجود داشته باشد ،اما بهمرور اين بازنمود بهعنوان چهره اصلي و مطابق با واقع تلقي
خواهد شد .بهويژه آنکه رسانه برای مخاطبان دارای چنين حجيتي نيز هست؛ بنابراين،
بايد رفتهرفته شاهد پيدايش حالل و حرامها و مستحب و مکروههای رسانهای بود و در
نهايت نظاره گر فرهنگي جديد و ديني متفاوت از دين اصيل باشيم .در حقيقت در اينجا
يک دين مجازی پديد ميآيد كه بايد بهدقت بررسي شود.
اگر بخواهيم فرايند رسانهای شدن را بهطور اختصار بيان كنيم بايد گفت با
وساطت فنّاوری رسانهای مفاهيم الهيات سنتي معنای جديدی پيدا ميكند و يک زبان
ديني جديد برای بحث و گفتگو درباره خداوند خلق ميشود و بهتبع آن يک فرهنگ
ديني كه حاوی سنتها ،ارزشها و هنجارها و باورهای جديدی از خداوند است ،بروز
مييابد

((Horsfield, 2005, p.143

و اينها همه معلول نوع بازنمايي است كه در رسانه

اتفاق ميافتد .بنابر نظريه بازنمايي آنچه كه در رسانه عرضه شده است «نعل بالنعل»
مطابق با دين نيست بلکه صورت تغييريافتهای از دين است.
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رسانهای شدن ويژگيهايي دارد كه قطعاً اين ويژگيها تأثيرات عميقي را در باورها
و رفتارهای دينداران سبب ميشود .بهطور خالصه برای فرايند رسانهای شدن دين
ميتوان ويژگيهای زير را برشمرد:
يک .غيرقابل اندازهگيری بودن :با توجه به اينکه اساساً مفهوم دينداری ،ميزان
تأثيرگذاری برنامههای رسانهای در دينداری و نقش عوامل خنثيكننده دراينبين به
روشني مشخص نيست ،نميتوان ميزان رسانهای شدن كه در جريان بازنمايي پديد
ميآيد را بهدقت اندازه گرفت .از سوی ديگر اين فرآيند در يک فضای مجازی اتفاق
ميافتد پس طبيعي است كه حد و مرز آن برای ما مشخص نباشد.
دو .غيرقابل پيشبيني بودن :با توجه به اينکه رسانهای شدن و بازنمايي در طي يک
فرايند اتفاق ميافتد ،نميتوان بهراحتي آينده آن را پيشبيني كرد .اگرچه با توجه به
تغييرات گسترده عالم رسانه ميتوان انتظار شرايط جديدی را داشت كه به سمت تعامل
جدی رسانههای سنتي و جديد پيش ميرود اما اين شرايط تا حدود زيادی غيرقابل
پيشبيني است.
سه .غيراختياری بودن :عوامل پديدآورنده اين فرايند در كنترل نيستند و چه
بخواهيم و چه نخواهيم اين فرايند واقع خواهد شد .نظريه رسانهای شدن ،خاستگاهي
فراتر از نظرياتي پيرامون ذات دار بودن يا ابزار بودن رسانه دارد چرا كه منطق توسعه
ابزار در حال تغيير است .در گذشته ابزار جديدی شکل ميگرفت و تا زماني قابل
توجهي اين ابزار حضور داشت و بعداً تکامل پيدا ميكرد و پس از زمان قابل توجهي
منسوخ ميشد؛ اما امروزه شدت و كيفيت اين تغييرات به حدی گسترده است كه اساساً
بسياری از ابزارهای رسانهای حتي پيش از اين كه بهصورت نهايي تکميل و ارائه شوند
منسوخ ميشوند .نمونه اين تغييرات را ميتوان در فنّاوریهای صنعت تلفن همراه
مالحظه كرد.
چهار .تدريجي بودن :به اين معنا كه تأثير تغييرات ابزار رسانهای در عالم دين و
فرهنگ به نحو تدريجي است و با طي مراحل گوناگوني اين فرايند كامل خواهد شد.
اين تغييرات و گوناگوني فرآيند رسانهای شدن به يکباره و يا در زمان كوتاه حادث
نميشود بلکه بهمرور زمان و بهتدريج ظاهر خواهد شد.
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روشن است كه ديدگاه رسانه ای شدن دين ،با تقابل برخي محققان رسانه و دين
روبه رو شود ،اما بههرحال اين دو حوزه مطالعاتي ،از پژوهشهای نهادی عدول كرده و
به تحقيقات فرهنگي درباره دريافت پيام روی آوردند (كالرک ،1382 ،ص.)27
بههرحال آنچه مسلم است اينکه «در فهم ما بايد ويژگي رسانهای لحاظ شود .به قول

مارتين باربرو ) 1993( 31فهم ما از دين همانند فهم ما از فرهنگ ،زماني معنا مييابد كه
رسانهها در خالل فرايند ميانجيگری تفسير شوند (امهوور ،1382 ،ص.)368
نقطه حساس بحث در همينجاست كه اساساً برخورد با رسانهای شدن چگونه
بايد باشد .اگر حقيقت دين امری قدسي باشد كه دسترسي بشر به آن ممکن نيست و
هرگونه ارتباط با آن از طريق وسايط است ،آنچه در هر سطح از معارف ديني ظاهر
مي شود ،طبق نظريه بازنمايي در اصل جنبه نموداری و پديداری دين است .بهاصطالح
ادبيات ديني ،اينها جنبه نازلشده و تنزل يافتهای از دين هستند .در حقيقت دين يک
جهت قدسي دارد كه همان نظام ارتباط معنوی ميان خدا و انسان و طبيعت است و ما با
ابزار مختلف اعم از سنتي و جديد اقدام به بازنمايي آن ميكنيم و همه اين ابزارها هم
بهاصطالح جنبه طريقيت دارند نه موضوعيت .ابزار سنتي تبليغ و تبيين دين ،قصد در
واقعنمايي دارند اما ابزار جديد ،مجازیسازی ميكنند.
درهرحال ،اگرچه بنا بر نظريه بازنمايي رسانهای شدن ممکن است حتي به قلب
ماهيت دين منجر شود ،اما نظر به نموداری بودن معرفت ديني و البته وجود دين اصيل
و ثابت ،بايد فرآيند رسانه ای شدن دين را در جهت تبليغ دين هدايت نمود و البته در
هر حال نبايد فراموش كرد كه ابزارهای جديد رسانهای همانطور كه فرصتهايي را
برای دين ايجاد ميكند ،ممکن است تهديدهايي را برای آن نيز به دنبال داشته باشد.
پيامدهای رسانهای شدن دين

رسانهای شدن دين تيغي دو لبه است كه هم فرصتهای جديدی را پيش رو ميگذارد
و هم تهديدهايي را سبب ميشود .فرصتهای منحصربهفردی را كه رسانهای شدن دين
در اختيار دين قرار ميدهد بسيار حائز اهميت است و رسانه هيچگاه نميتواند از آنها
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غافل شود و همواره بايد برای آن برنامهريزی و راهبُرد داشته باشد .در اينجا به برخي
از آنها اشاره ميشود:
يک .افزايش مخاطبان در سطح بسيار وسيع :مخاطبان رسانههای قديم و جديد از
نظر كميت و كيفيت و تنوع مخاطبان ،غيرقابل مقايسهاند .آموزههای ديني ،به مدد
رسانههای جديد شرايطي متفاوت از گذشته از نظر كثرت ،تنوع و شمول مخاطبان پيدا
مي كنند و همين امر باعث پيدايش نسبت جديدی بين گيرنده و فرستنده ،در ابالغ پيام
ديني مي شود .به همين دليل است كه صحبت از تأثيرات عميق و سريع فرهنگي،
حاصل از فعاليت رسانهای به ميان ميآيد .اجماالً ميتوان گفت كه كثرت دست كم
چند صد برابری مخاطبان ،چنان قدرتي را به پيام رسانهای ميدهد كه تفاوتهای
ماهوی با پيامهای رسانههای سنتي پيدا ميكند .خصوصاً نظر به ويژگيهای پيام ديني
كه همواره در يک بافت معنوی ارائه ميشود ،اين تغييرات بيشتر جلب توجه ميكند.
امروزه ايجاد راديو و تلويزيونهای ديني كه كارويژه آنها نشر معارف و آموزههای
ديني است ،در جوامع ،اديان و فرهنگهای مختلف ديده ميشود .اين رسانهها
پديدآورنده پايگاههای قدرتمندی برای نشر دين در جامعه هستند .ويژگيهای
منحصربهفرد اين رسانهها در هيچ رسانه سنتي وجود ندارد .دسترسي دايم و آسان به
آنها ،انبوه معارف ديني انتقاليافته توسط اين گروه از رسانهها ،استفاده از قالبهای
عموماً فاخر و تأثيرگذار در آنها و ...همگي ويژگيهايي است كه منحصراً در
رسانههای جديد ديني ميتوان يافت .بهعنوان نمونه در راديو معارف و در ساعات قابل
توجهي از روز در مدت زماني محدود اطالعات زيادی را در حوزههای گوناگون ديني
ميتوان كسب كرد كه گاهي برای حتي فرهيختگان ديني نيز مفيد و مثمرثمر است .البته
در هر حال به اين مسايل بايد مخاطراتي از قبيل برداشتهای منفي از آموزشهای
رسانهای ،ارجحيت آموزشهای شفاهي و رودررو و هزينههای باالی رسانههای مجازی
را

افزود ).(Reis, 2003, p.78

دو .رسانههای امروزی ،واجد خصيصه تعميمدهي و عمومي كردن هستند.
بهنحوی كه ارائه ارزشهای ديني از طريق آنها در بسياری موارد منجر به بسط و
توسعه همهجانبه آنها ميشود و از همين طريق ميتوان بسياری از اعتقادات ،احکام و
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اخالق ديني را در جامعه بهعنوان هنجار مطرح كرد .طرح مفاهيم ديني در بين افراد
خانواده ،بستگان ،دوستان و جماعتهای بزرگتری از جامعه رفتهرفته مفاهيم ديني را
عام و فراگير ميسازند .مفاهيمي كه شايد توسط رسانههای سنتي حداكثر در سطح افراد
حاضر در يک مسجد و محله قابل تعميم بود .شايد بتوان در اين خصوص برنامههای
مربوط به نماز در رسانه ملي را مثال زد كه توانسته است در اين زمينه تأثيرات قابل
توجهي را بر جای بگذارد و فريضه نماز را بهنحوی عموميت بخشد.

32

سه .استفاده از ويژگي آموزشي رسانه در امور ديني چيزی نيست كه بتوان از كنار
آن به سادگي عبور كرد .بسياری از آموزشها ناظر بر اعتقادات ،احکام و اخالق ديني با
جذابترين و تأثيرگذارترين روشها در رسانه قابل ارائه است .كافي است تفاوتهايي
كه ميان آموزش مناسک حج از طريق تلويزيون و يک كتاب آموزش مناسک حج وجود
دارد را تصور كنيم تا مسئله روشن شود.
در هر حال فوايد بسياری از فرآيند رسانهای شدن عايد دين ميشود كه نميتوان
بيتفاوت از كنار آنها گذشت .همين چند فايده ذكرشده كافي است تا هيچگاه از لزوم
حضور دين در رسانه غفلت نورزيم.
در كنار اين فرصتها ،رسانه ای شدن دين ،پيامدهای نه چندان مثبتي نيز برای دين
به دنبال دارد كه برخي از آن موارد ،قابل پيشگيری است .برخي ديگر از اين پيامدها
حتي قابل برطرف شدن نيز نيست و همواره همراه دين رسانهای وجود دارد و تنها
ميتوان نسبت به حضور آنها در فرآيند رسانهای شدن آگاهي و تنبه ايجاد كرد .برخي
از اين پيامدها از اين قرار است:
يک .مهمترين ويژگي دين رسانهای ،محور قرار دادن نظرات مخاطبان است .گويا
جذب مخاطب شرط الزم برای هر كار رسانهای است و زماني كه اين خواسته به سطح
توليد رسانهای كشانده ميشود ،خواهناخواه دغدغه جذب مخاطب اهميت مييابد و
بههرحال در توليد رسانهای نيز تأثير خود را ميگذارد« .تلويزيون برنامههای خود را
خوشبختانه و خدا را شکر به پيامهايي كه نمايانگر كينه و نفرت و برانگيزاننده احساس
انزجار هستند ،اختصاص نميدهد .از آن رو كه انسان نميداند چه كساني نظارهگرند
لذا ضرورتي ندارد آدمي از خود چهره خشن و مهاجم در اذهان برجای گذارد»
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(پستمن ،1371،ص)249؛ بنابراين ،طبق نظريه برجستهسازی بسيار محتمل است كه آن
دسته از آموزه های ديني كه چندان خوشايند مخاطب نيست در رسانه منعکس نگردد و
يا حتي برای كسب رضايت بيشتر مخاطب ،اموری در تعارض با دين هم مطرح شود و
حتي فراتر از اين ،اموری متعارض با دين به نوعي ديني جلوه داده شود.
دو .پيامد ديگر رسانههای جديد برای دين ،به آميختگي ساختار رسانههای جديد
مربوط مي شود كه البته اين وضعيت تا حدودی قابل كنترل و مديريت است .در
تلويزيون همواره برنامههای ديني در كنار مجموعهای از برنامههای ديگر و آميخته با
آگهيهای بازرگاني نمايش داده ميشود .طبيعي است كه در چنين بافتي ،برنامههای
ديني هر اندازه هم كه مناسب توليد شده باشند ،در فضای كلي رسانه معنای ديگری
پيدا كنند و بنابر نظريه ساختارسازی ،ساختار جديدی به خود بگيرند .هم قبل
و هم بعد از برنامههای مذهبي در تلويزيون ،آگهيهای تجاری ،اعالم برنامهها ،مشتي
بيشمار از تصاوير غيرديني و گفتگوهای عادی و عاميانه پخش ميشود .بهگونهای كه
در وعده و وعيد اعالم پيوسته و الينقطع اعالم سرگرمي خالصه ميشود (پستمن،
 ،1378ص.)256
كازنو اين مسئله را به كل فرهنگ تعميم ميدهد .برنامههای يک هفته تلويزيون را
در نظر بگيريد .در آن همهچيز را مخلوط و در هم و بر هم مشاهده ميكنيد .برنامههای
ارزنده فرهنگي در رديف برنامههای فکاهي و غيرجدی قرار داده شده است (كازنو،
 ،1377ص  .)169اين ويژگي ر سانه با توجه به وجود احکام و مقررات ديني خاص در
جامعه ايراني نمود آشکارتری دارد و شرايط ويژهای را برای جامعه فراهم ميآورد.
بهطور مثال ممکن است در قبل يا بعد از يک برنامه كامالً مذهبي يک قطعه موسيقي
حرام پخش شود و طبيعي است كه چنين برنامه ديني ،عالوه بر اين كه صداقت رسانه
را زير سؤال ميبرد ،از ميزان تأثيرگذاری آن نيز كاسته و نهايتاً حتي ممکن است كه
محتوای اصلي پيام ديني را نيز مخدوش كند و شايد ناگوارتر از همه اين باشد كه
رفتهرفته ساختار جديدی را شکل ميدهد كه نوعي دين التقاطي را به نمايش ميگذارد.
سه .از ديگر تأثيرات رسانهای شدن فرهنگ و دين ،تقليل فعاليتهای فکری است.
با توجه به ساختار رسانه و بهو يژه تلويزيون كه تاكيد بر حواس سمعي و بصری دارد،
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حتي آن قسم از برنامههای رسانه كه در زمينههای ديني تهيه و پخش ميشوند ،بهدليل
اينکه بر مخاطب عام عرضه ميشوند ،چندان دارای عمق فرهنگي نميباشند .بهعالوه
چينش و نظم و ترتيب اين برنامهها هيچگاه پد يدآورنده چارچوب فکری روشني برای
مخاطبان نيست و در نهايت باعث تحقق شناختي در مخاطب ميشود كه فرهنگ
موزاييکي يا فرهنگ عاميانه و آزاد ناميده ميشود و اساساً ميتواند ذهني پرمحتوا به
وجود آورد اما نه ذهني كه از مطالب استوار و مفيد پر شده باشد .در چنين
شرايطي وارد شدن پيامها و اطالعات ،توليد نوعي اشباع ذهني ميكند و ذهن را از
شناخت مسايل اساسي و تالش بهمنظور جستجوی آگاهيهای مفيد بازميدارد (كازنو،
 ،1377ص.)171
بنابراين به آساني مي توان تصور كرد كه مخاطب رسانه ديني كمتر واجد
آگاهيهای نظاممند از دين باشد و انديشههای او چون از مجرای احساس حاصل شده،
از جنس احساس است تا جنس تأمل و تعمق و در بهترين حالت ،يک متدين رسانهای،
بيشتر متديني احساسي است تا اينکه يک ديندار صاحب فکر و انديشه باشد.
چهار .تهديد ديگر رسانه ای شدن دين به ذهنيت و ذائقه و ضعفهای متصديان
توليد مربوط ميشود كه عموماً به جهت عاليق هنری و رسانهای ،شناخت دقيقي از
آموزه های ديني ندارند و به همين دليل ممکن است اموری را مثبت يا منفي تلقي كنند
و بهتبع آن در رسانه منعکس كنند كه در تضاد با نظر دين باشد .در موارد ديگری
ممکن است اين مسئله بهصورت سطحينگری بروز كند .بهطور مثال طرح
موضوع مهدويت در رسانه ميتواند از اين قبيل باشد .در سطح جامعه آثار سطحي
توليدشده ،با آموزههای رسانهای غرب در موضوع آخرالزمان تركيب ميشوند و ممکن
است موضوع مهدويت را بهصورت دم دستي و يا در چارچوب يک پارادايم غربي
عرضه كند.
همچنين در برخي مواقع فيلمها ،الگوبرداری ضعيفي از فيلمهای خارجي است و
فقط اسم افراد و محيط زندگيشان عوض ميشود؛ برای مثال ،در يکي از مجموعههای
تلويزيوني ،بازيگر نقش شيطان ،بهراحتي آدم ميكشد ،درحاليكه در اعتقادات اسالمي،
شيطان چنين قدرتي ندارد .در اين مجموعه تلويزيوني ايراني ،برخي از آموزههای
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فيلمهای خارجي حضور دارند و عوامل مجموعه به خاطر نداشتن اطالعات ديني ،در
اين دام گرفتار ميشوند و در نهايت ممکن است تأثيرات اين مجموعه نزديک به
آموزههای شيطانپرستي باشد و نتواند ديدگاه اسالمي را درباره شيطان مطرح كند.
 -1جمله مشهور مک لوهان كه ميگويد« :رسانه خود پيام است» در واقع نقدی
بر ابزارگرايي سنتي نسبت به رسانه است .رسانه صرفاً واسطه نيست؛ بلکه خود حاوی
ذاتي است كه ميتواند جهان نماديني را خلق كند؛ برای مثال ،در فيلم جنگ ستارگان،
تصوری كه از انسان ،جهان و خلقت توصيف ميشود ،جهاني بازنمايي شده توسط
رسانه است و اين در حالي است كه رسانه نميتواند به تنهايي و به صرف استفاده از
امکانات رسانهای دين را تعريف كند .رسانه تصويرساز بوده و نماد ميآفريند اما
هيچ گاه قادر نيست شور و حس ديني را كه در يک ارتباط دو طرفه ايجاد ميشود
بهطور كامل منتقل كند .همچنين نمادهای رسانهای و بهويژه تلويزيون به جهت تاكيد بر
خصلتهای بصری قادر نيستند كه امر قدسي را بهنحو تام و تمام منتقل كنند .رسانه
نمادهای ديني را تنزل داده و واجد ويژگيهای نمايشي ميكند .در حقيقت ،رسانه در
جهان معاصر مروج نوعي فرهنگ نمايش ساالری بوده كه در نتيجه آن ،فرهنگ بصری
در جوامع ،سلطۀ بيشتری يافته است .افراد ترجيح ميدهند ببينند تا بخوانند و اين باور
كردن از طريق ديدن ،ويژگي فرهنگي جوامع معاصر است.
 -2رسانهها در عصر جديد ،خود مناسک ميآفرينند و در اين مناسک مشاركت
دارند و بيشتر در قالب اين مناسک است كه مخاطبان امر قدسي را درک ميكنند؛ چرا
كه تجربۀ قدسي در مناسک قابليت دستيابي بيشتری دارد .چنانچه رسانهها در جوامع
جديد به رشد مناسک غيرديني هم كمک ميكنند .اين مناسک جديد كه در ورزش،
كنسرتهای موسيقي و سرگرمي حاصل ميشود ،شبکههای واسطي هستند كه فرد را
به ساختار اجتماع ارتباط ميدهند و در واقع ،بدين طريق ما نوعي جايگزيني را تجربه
مي كنيم كه طي آن ،ارتباط فرد با گروه و ساختار اجتماعي از طريق ساختار ايجادشده
توسط رسانه برقرار ميشود .در شرايط فعلي ،بعضي حتي ترجيح ميدهند رابطۀ خود را
با مجالسي مثل دعا و عزاداری ائمه دين از طريق رسانه برقرار كنند.
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در جوامع جديد ميتوان گفت كه رسانه ها در توليد و به گردش انداختن تصورات
جمعي ،قدرت زيادی دارند .فيلمهای سينمايي كه راجع به مرگ ،يا تجربه شبه ديني
ساخته شده ،نشان ميدهند كه رسانهها در ساختن و به گردش درآوردن اين تصورات
بسيار مؤثرند .ازاينرو ميتوان گفت كه رسانهها در شکل دادن به وجدان جمعي معاصر
بسيار نقش دارند و به نوعي اساساً رقيب دين شدهاند .رسانههای جديد ،شيوههای
جديدی برای تفکر و شناخت خود به ما ارائه ميدهند كه الزاماً با شيوه ديني هم راستا
نيست .بهعبارتديگر الهيات مجازی كه متشکل از هنر ،فنّاوری و رسانه برای تجلي امر
ديني است؛ نوعي نمايش هنری محسوب ميشود ،كه كاركرد رسانهای آن مردميتر
كردن خداوند و تقويت الهيات سنتي است ).(Marsh, 2006, p451
 -3يکي از مقوالت ذاتي كه رسانه را شکل ميدهد ،يکسانسازی يا يکسانبيني
است .رسانههای جديد و بهويژه تلويزيون ،عموماً ارتباطي يک طرفه برقرار ميكنند و

عمدتاً منتظر بازگشت نتيجه اين ارتباط نميمانند .33برخورد فلهای رسانه در بسياری
مواقع باعث خواهد شد كه رسانه از در نظر گرفتن سطوح مختلف افراد غافل شود و
مطالبي را بيان كند كه متناسب با همه اقشار جامعه نباشد و نهايتاً به كاهش ميزان
دينداری در برخي افراد بيانجامد .جريان دينداری همواره يک جاده دو طرفه است كه
دراين بين فرستنده بايد تناسب پيام با مخاطب را مدنظر قرار دهد؛ اما در رسانههای
جديد بهو يژه راديو و تلويزيون اين جريان تا حد زيادی يک طرفه ميشود و چه بسا
رسانه پيامي را صادر كند كه اگرچه باعث تقويت دينداری در گروهي از مخاطبان شود
اما درباره گروه ديگر (كه حتي ممکن است درصد بسيار بااليي از مخاطبان باشند) نه
تنها كمکي به دينداری مخاطبان نکند بلکه حتي عقايد قبلي آنان را نيز تضعيف كند.
 -4مراسم ديني خاص كه از تلويزيون پخش ميشود ،مانند مراسم سخنراني ،دعا
و مداحي ،تأثيری متفاوت از شركت مستقيم در اين مراسم و حضور در جمع نفسهای
زنده و مشتاق بر مخاطب ميگذارد .شرايط معنوی تجمعات ديني مانند ،شرايط مکاني
اماكن مقدس از قبيل مساجد ،امامزادهها ،حسينيهها و  ...روابط خاص ميان
شركتكنندگان در مراسم ،ايجاد و تقويت انگيزههای ديني در متدينين و در مجموع
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قرار دادن مخاطبان در يک بافت و بستر مستقيم و پر شور ،امری است كه در رسانههای
جديد كمتر وجود دارد.
نکته قابل توجه اينکه اساساً پخش اين مراسم از رسانهها و بهويژه تلويزيون ،چه
بسا در بسياری موارد اهميت اين قبيل امور ديني را كمرنگ ميكند (مثالً بيننده برنامه
تلويزيوني ،دعای كميل را در احوال گوناگون مانند خوابيدن و غذا خوردن گوش
ميكند) .همچنين تاكيد يک جانبه بر دينداری رسانهای مانع از حضور مستقيم در
اينگونه مناسک ديني ميشود.
جمعبندی

رسانه بازنمايي جديدی از دين ارائه ميكند كه در آن ساختار جديدی خلق ميشود و
بر همين اساس بخشهای خاصي از دين برجسته ميشود و در نهايت امری تحقق پيدا
ميكند كه رسانهای شدن ناميده ميشود .آنچه ميتواند برآيند زمينههای فرآيند رسانهای
شدن به شمار آيد ،در سه مؤلفه قابل خالصه شدن است .اين سه مؤلفه عبارتاند از:
الف .ايجاد سبک زندگي متفاوت و يا حتي متعارض با دين :در اين وضعيت
رسانه خواسته يا ناخواسته مروج روشها و مدلهايي خواهد شد كه اساساً از نظر دين
مردود هستند .بهطور مثال درحاليكه از منظر ديني بيداری در شب ،بهجز در موارد
خاص ،نکوهيده است ،برنامه های مهم و پرمخاطبي در اين ساعات پخش ميشوند و
جالب است كه حتي برخي از اين برنامهها رنگ و بوی ديني هم دارند؛ يعني درحاليكه
دين به سبک ديگری از زندگي فرا ميخواند ،رسانه در قالب برنامههای ديني سبک
ديگری از زندگي را گاهي حتي به نام دين پيشنهاد ميكند.
ب .ارائه چهره كاريکاتوری از دين :دين ارائهشده در رسانه ممکن است در
بسياری از مؤلفهها و ويژگيها ،متفاوت با دين اصلي باشد و در حقيقت بازنمودی از
دين عرضه شود كه چندان شکل و شمايل متناسب و واقعي را نداشته باشد .نمونههای
زيادی در اين خصوص ميتوان بيان كرد كه برخي از آنها در متن مقاله مورد توجه
قرار گرفتند .بهعنوان يک ويژگي شاخص ،نوع ديني كه در رسانه عرضه ميشود بيشتر
ديني احساسي است تا اينکه ديني عقالني باشد .اين دين چهرهای كاريکاتوری دارد.
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قلبي بزرگ دارد اما سر آن كوچک است و اين با ماهيت دين اسالم و بهويژه مذهب
تشيع در تناقض است.
ج .تغيير ماهيت مفاهيم ديني :بسياری از مفاهيم و آموزههای ديني بهمحض
حضور در رسانه نمود جديدی پيدا ميكنند كه كامالً محتمل است متفاوت و يا حتي
مخالف با آموزههای ديني باشد و در حقيقت ما را از وصول به مرتبهای كه اگر حاق
دين هم نباشد اما بسيار نزديک به آن است ،محروم ميكنند .همانطور كه در متن مقاله
توضيح داده شد انگارههای مربوط به شيطان از اين قبيل است.
در اينجا توجه ب ه يک نکته مهم ضرورت دارد و آن وضعيت ويژه دين اسالم
است .اگر چه تغييرات جديد در حوزه دين و رسانه تا حدود زيادی در مورد همه اديان
يکسان است ،اما برخي ويژگيهای دين اسالم و بهويژه مذهب تشيع باعث ميشود كه
در جامعه اسالمي اين تأثيرات متفاوت از ساير اديان باشد .بهطوركلي اين ويژگيها را
ميتوان در موارد ذيل خالصه نمود:
الف .تلقي غيرنهادی از دين :اسالم ديني جامع است كه خواستار سريان آموزههای
ديني در ابعاد مختلف اجتماعي ،اقتصادی ،سياسي و ...است؛ بنابراين ،طبيعي است كه با
نهاد تأثيرگذار رسانه ،تعامل جدی و فراتر از نوع تعاملي داشته باشد كه دو نهاد متناظر
در كنار هم دارند .چنانچه ضرورتهای رسانه ديني در نظر گرفته شود و رسانهای در
طراز جامعه ديني تعريف شود ،بسياری از تأثيرات بيانشده قابل كنترل خواهد بود.
ب .همگاني و جاوداني بودن اسالم :اعتقاد به گسترش و توسعه اسالم بهعنوان
دين خاتم كه مشتمل بر آموزه های الهي همه اديان است ،مستلزم تعامل جدی دين با
رسانه است .تبليغ در اسالم به خالف ديني همچون يهوديت ،نه تنها منع نشده است
بلکه جزء مهمترين عبادات و تکاليف ديني است و روشن است كه در تحقق اين مهم،
رسانهها سهم به سزايي را ايفا خواهند كرد.
ج .تعقلگرايي :اعتبار خاص و ويژه به جنبههای عقالني در دين اسالم و حجيت
عقل به عنوان يکي از منابع معرفت ديني و حاكم بودن اصول عقلي در استفاده از ساير
منابع معرفت ديني ،باعث مي شود كه اسالم شيعي ،از تعصبات خشک به دور باشد و با
انديشههای نو ،سازگاری داشته باشد و بنابراين با مقولههای جديد نظير رسانههای
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جمعي ارتباط مناسبي برقرار كند .فراموش نبايد كرد كه در دنيای رسانهای امروز با
وجود استفاده از شگردهای متنوع و پيچيده رسانهای ،هنوز هم ابزار منطق و عقل
كارآمدترين و محکمترين ابزارهاست .بهويژه زماني كه اين ابزار برای امور اعتقادی به
كار گرفته شده باشد.
بر اين اساس مي توان در دين اسالم ،شرايط تعامل مناسب ميان دين و رسانه را در
فرآيند رسانهای شدن دين و رسانه تصور كرد .به نظر ميرسد با تمام پيچيدگيهايي كه
در فرايند رسانهای شدن دين وجود دارد امکان بهرهگيری از رسانههای جديد برای
تبليغ ،تعميم و توسعه فرهنگ ديني وجود دارد كه بررسي مستقل اين مسئله خود
ميتواند يکي از پيشنهادهای اين مقاله باشد.
يادداشتها
 .1مبنای تفکر اگزيستانسياليستي بر اين انديشه استوار گشته است .اين تفکر قرابت زيادی با
انديشه حركت جوهری حکمت متعاليه دارد.
2. Mediatisation of Culture
3. Marshal McLuhan
4. representation
5. Framing
6. Agenda setting
7. Stuart Hall
8. Ferdinand de Saussure
9. Michel Foucault
10. Antonio Gramsci
11. The circle of culture
12. reflective
13. intentional
14. constructive
15. Common sence
16. Walter Lippman
17. signifing
18. Maccombs Maxwell
19. Donald Shaw
20. Harold Zuker
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21. Positivism
22. Instrumental Rationality
23. Post Secularism
24. Life World
25. Life Style
26. Bourdieu
27. Instrumentalist
28. Essentialism
29. Stewart M. Hoover
30. Mythos
31. Martín Barbero

 .32بر اساس نظرسنجيهای معتبر جهت توجه در پرداختن به موضوع نماز ،در سالهای
اخير تفاوت معناداری ميان باور و عمل به فريضه نماز در بين مخاطبان برنامههای رسانه
ملي و ساير فرايض به وجود آمده است.
 .33البته اين نقيصه در سالهای اخير و با گسترش رسانهای تعاملي تا حدودی جبران
شده است .اما ماهيت رسانه بهگونهای است كه هيچگاه نميتواند آن را بهطور كلي
برطرف كرد.
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