1386

ا ن رت
کر

ن فر نگ ر



عو کوثری

24-5

ند
تاريخ دريافت68/25/52 :
تاريخ پذيرش68/20/52 :

چکیده :مقالة حاضر به بررسی رابطة اينترنت ،دين و فرهنگ مردمپسند میپردازد و
میکوشد نشان دهد که اينترنت ضمن آنکه امکاناتی را در اختیار دين قرار میدهد،
چگونه به عنوان پايگاهی برای تعاملی جديد میان دين و فرهنگ مردمپسند قرار
میگیرد .در ابتدا ،به اين نکته اشاره خواهد شد که فضای مجازی حداقل به دلیل
پنج ويژگی فضای مساعدی را برای گسترش ارتباطات دينی فراهم میسازد:
 .5سرزمینزدايی و جهانیشدن بازار دين .5 ،دموکراتیزهکردن دينی .3 ،گمنامی،
 .4دسترسی آسان .2 ،اعتماد .مقاله تالش میکند که به دو نوع حضور دين در
فضای مجازی اشاره کند :دين برخط و دين به صورت برخط .تعاملیترين شکل
تعامل دين و اينترنت «دين بهصورت برخط» است که در آن مؤمنان میتوانند در
فضای مجازی به تعامالت دينی خود بپردازند .سرانجام ،مقاله به اين مسئله
میپردازد که اينترنت فضايی برای حضور فرهنگ مردمپسند است و حضور اين
محتوا و تعامل آن با محتوای دينی ،به درک و تفسیر جديدی از دين منجر میشود.
کل د

اژه :اينترنت ،تکنولوژیهای نوين ارتباطی ،دين ،فرهنگ مردمپسند ،دين برخط،
دين به صورت بر خط ،فضای مجازی دينی

 استاديار دانشکده علوم اجتماعی گروه ارتباطات دانشگاه تهران

mkousari@ut.ac.ir

6

ک ر عو کوثری

قد ه

هوور و همکاران ( )5365در کتاب مشهورشان به خوبی به اين نکته پرداختهاند که
چگونه بايد به رابطة سهگانة دين ،رسانه و فرهنگ مردمپسند پرداخت .به زعم آنان،
بدون توجه به فرهنگ مردمپسند و نقشی که رسانهها در پخش و گسترش آن دارند،
درک درستی از رابطة رسانهها و دين به دست نمیآيد .رسانهها اکنون به پايگاهی مهم
برای گسترش فرهنگ مردمپسند درآمدهاند و از اين طريق بر دين و دينداران در وجوه
مختلف اثر میگذارند .مطالعات متعدد در بارة رسانههای مختلف ،به ويژه تلويزيون،
سینما و موسیقی نشان داده است که چگونه نوعی تعامل میان دين و فرهنگ مردمپسند
در اين رسانهها پديد آمده است .دان بار ( )2002با بررسی تحول راک اند رول نشان
میدهد که چگونه اين موسیقی ،به ويژه در دوران اولیة تحولش ،به بیان مفاهیم جديد
دينی در جامعة آمريکا میپرداخت .حرکات کیش گونه راک اند رول در واقع نوعی
مناسک دينی برای جوانان هوادار راک اند رول بود .کاتالدو ( )2005به انتقاد از برخی
نحلههای موسیقی پاپ از مسیحیت میپردازد و بر آن است که اشعار اين آثار مشحون
از نقد مسیحیتی است که خود را از جامعه و فرهنگ جدا نگه میدارد و بنابراين ديگر
نمیتواند درس عشق و پذيرش ديگری را بدهد .در اين آثار نوعی پیام جديد برای
عشقورزی بیان میشود که میخواهد جای کوتاهی مسیحیت را بگیرد .بوما ()2006
معتقد است که ژانر جديد کانتری به نام آلترنیتیو کانتری همچون کانتری سنتی
آمريکايی حاوی نوعی «الهیات رهايیبخش متعصبها»

)(redneck liberation theology

است .به نظر بوما اشعار آلترنیتیو راک حاوی مفاهیمی در بارة زندگی «اينجا و اکنون»
است و رهايی انسان را از درد کشیدن در دنیای کنونی جستجو میکند ،تا آن را به
وعدههای بهشت موعود و دور از دسترس واگذار کند .برای مثال ،اشعار گروه درايو-
بای تراکرز

)(Drive- By Truckers

حاکی از آن است که خداوند و کلیسای سازمان

يافته ناتوان از سامان دادن به وضع بشرند و در نتیجه اين موسیقی است که بايد به منزلة
يک «دين جانشین» پاسخهای معنوی الزم را ،اگرچه به صورت بداهه ،فراهم سازد.
رمان مشهور رمز داوينچی دن براون نیز روايتی مشحون از فرهنگ مردمپسند
در بارة مسیحیت است .فیلمهايی هالیوودی چون مصايب مسیح مل گیبسن از
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نمونههايی است که نوعی بینامتنیت با فرهنگ مردمپسند امريکايی در آن وجود دارد .در
آخرين فیلم گیبسن به نام آپوکالیپتو ( )2007نیز چنین بینامتنیتی ديده میشود.
روايت سقوط و فروپاشی قوم مايا در اين فیلم در اساس روايتی توراتی از فروپاشی
تمدنها به دلیل ظلم و جور و فساد است .مقالة جالب توجه اندرسون ( )2004نشان
میدهد که چگونه نويسندهای نظیر چارلی کافمن ) (Charlie Kaufmanبخشی از زندگی

خود را در روايتهای کهن مسیحی در فیلمهايی نظیر جان مالکوويچ بودن
) ،John Malkovich, 1999اقتباس ) (Adaptation, 2002و درخشش جاودانی ذهن پاکیزه
(Being

) (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004گنجانده است.
اسکافیلد ( )1999بر آن است که اثر رسانهها فراتر از انتقال صرف محتوای فرهنگ
مردمپسند است .به گفتة وی رسانهها برای جوانان چیزی شبیه دين پديد میآورند .به
ديگر بیان ،جوانان که از سازمانها و فضاهای رسمی دين گريزان شدهاند ،معبد خود را
در رسانههای جمعی میجويند .اين عملکرد شبه دينی رسانههای جمعی ،به ويژه
تلويزيون ،اعمال و مناسک خاصی را شبیه اعمال و مناسک دينی پديد میآورد .نقش
رسانههای نوين در ايجاد چنین نگرشی در میان کاربران ،به ويژه جوانان،
حتی از رسانههای سنّتی نظیر راديو و تلويزيون نیز بیشتر است .تیلور از پیچیدگی
البیرنت گونه اينترنت به عنوان امری که به آن خصلتی الهی میبخشد ،ياد میکند
(2006, p.68

 .)Hecht,در میان رسانههای نوين ،اينترنت و بازیهای رايانهای از

جايگاهی ويژه برخوردار هستند؛ زيرا همان گونه که در پی خواهد آمد ،اينترنت و تا
حدودی بازیهای رايانهای و ويدئويی ،نقش يک فضا -رسانه را بازی میکنند .در اين
فضا -رسانه و به مدد ويژگیهايی نظیر تعاملی بودن ( )McMillan, 2002است که کاربر
همزمان هم مخاطب است و هم پیامفرست يا تولیدکننده.
اينترنت از سويی ،رسانهای قدرتمند برای انتقال محتوای فرهنگ مردمپسند میان
کاربران و گسترش سريع آن است .به گفتة فرن بک ( )2003آنچه به ارتباطات کاربران
در اينترنت چنین قدرتی میبخشد ،همانا شباهت آن به ارتباطات شفاهی و چهره به
چهره است که وی آن را «شفاهیت ثانويه» مینامد .اما عالوه بر انتقال فرهنگ مردمپسند
به عنوان محتوا ،اينترنت فضايی برای تولید و بازتولید فرهنگ مردمپسند است .در اين
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مقاله ،ابتدا به بررسی کاربردهای اينترنت برای دين میپردازيم و سپس تعامل دين و
فرهنگ مردمپسند را در فضای اينترنت بررسی خواهیم کرد.
ا ن ر ت :ک فض -

ه

اينترنت تنها يک ابزار به معنای مرسوم کلمه نیست .در عوض ،رساترين تعبیر برای
اينترنت يک فضا -رسانه است .از اين رو ،ما نه تنها از اينترنت به عنوان يک رسانه بهره
میبريم ،بلکه در آن زندگی میکنیم .زندگی در اينترنت از آن رو مهم است که مواجهة
ما با اين پديده بايد با مواجهة ما با پديدههای مشابه (نظیر تلويزيون و راديو) تا حدی
متفاوت باشد .متولیان دين در دنیای مسیحی و سپس دنیای اسالمی به سادگی ،و البته
پس از مدتی ترديد ،آموختند که راديو و تلويزيون میتواند ابزاری در خدمت تبشیر و
تبلیغ دينی درآيد .از اين رو ،تعابیری چون تله ونجلیسم به وجود آمد .مبلّغان دينی که
پیش از اين در کلیساها به تبلیغ میپرداختند ،اکنون در استوديو شوهای دينی اجرا
میکردند .با اين همه ،و بهرغم شباهت اينترنت با رسانههای پیش از خود ،نظیر راديو و
تلويزيون ،از يک منظر مهمترين تفاوت اينترنت و رسانههای قديمی در آن است که ما
در اينترنت زندگی میکنیم .به بیان ديگر ،مسئلة فضا در اينترنت بسیار جدّی است.
بخشی مهم از آنچه به عنوان فضای مجازی تحقق پیدا کرده ،به کمک اينترنت است.
البته امکان تجربه فضای مجازی حتی در بازیهای رايانهای نیز وجود دارد .با اين حال،
زندهترين و پوياترين تجربه متعلّق به اينترنت است .به گفتة پیس ( )2004اينترنت
رسانهای قدرتمند است که از طريق آن نه تنها اطالعات ،بلکه عواطف و همدردی،
تبادل میشود و جايی است که جامعهپذيری رخ میدهد .مردم در اينترنت تنها به دنبال
اطالعات نیستند ،بلکه به دنبال انسانهای ديگر هستند و همین تعامل است که به
جامعهپذيری در اجتماعات مجازی منجر میشود .اينترنت يک رسانة گرم است ،به اين
معنا که عواطف و احساسات را میتوان به صورت آنالين تجربه و رد و بدل کرد.
بنابراين ،ارتباطات دينی که مشحون از تجربة عاطفی است ،نسبت به اين رسانة نوين
عقب میماند.
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چپمن ( )2005بر آن است که اينترنت تا اندازهای پیامدی از اصالح پروتستانی
است .به نظر وی ،اينترنت با پخش و اشاعة شرايط پست مدرن عدم وحدت و
قطعهقطعهشدگی دانش و فرهنگ ،نوعی پروتستانتیسم تشديد شده
)protestantism

(hyper

را تسهیل میکند .از اين رو ،برای فهم آيندة اينترنت بايد تاريخ

پروتستانتیسم را مطالعه کرد .چپمن ( )2005, p.14نیز بر آن است که انتقال اطالعات در
اينترنت نقش کامالً ثانويه دارد و به جای آن بايد به وب سايتها به منزلة نوعی
ارتباطات مناسکی ) (ritual communicationنگريست .به نظر وی ،ارتباطات مناسکی در
بارة انتقال اطالعات نیست ،بلکه به جای آن تمرکز بر ارزشهای مشترک است.
ارتباطات مناسکی متضمن حس «مراسم مقدس» به هدف گردهم آوردن مردم برای
دوستی و همراهی است .ريشة مشترک مفهوم ارتباطات با شراکت ،اشتراک و اجتماع
) (commonness, communion, community, communicationاين معنا را تا حدودی بیان
میکند.
در يکی از تحقیقات ،جستجو در موتورهای جستجو نظیر گوگل نشان داد
(2003, p.478

 )Kale,که بیش از  51میلیون صفحه وب برای کلمة مسیحیت،

 5/532/222برای اسالم 882/222 ،برای هندو 485/222 ،برای ويکا و درست زير 2
میلیون صفحه برای کلمة «نیو ايج» ) (new ageوجود داشته است .تحقیق مفصل هوور و
همکاران ( )2004در بارة رفتار کاربران آمريکايی در فضای اينترنت نتايج جالب توجهی
به دست داده است .طبق نتايج به دست آمده  84درصد ( 556میلیون) کاربران آمريکايی
در محیط آنالين کوشیدهاند تا به مطالب دينی يا معنوی دسترسی پیدا کنند .به گفتة اين
محققان دو سوم (نزديک به  62میلیون) بزرگساالنی که از اينترنت در اياالت متحده
استفاده میکنند ،از اينترنت برای دست يافتن به مطالب اعتقادی و ايمانی سود جستهاند.
از جمله رايجترين و مهمترين فعالیتهای آنالين مربوط به مسائل معنوی موارد زير
بوده است:
  36درصد از  556میلیون کاربر اينترنت ايمیلهايی با محتوای معنوی ارسال يادريافت کردهاند.
 32 -درصد کارتهای تبريک مرتبط با اعیاد دينی ارسال يا دريافت کردهاند.
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  35درصد از محیط آنالين برای خواندن اخبار و شرح امور و وقايع دينیاستفاده کردهاند.
  55درصد به جستجوی اطالعاتی در بارة اينکه چگونه اعیاد دينی را جشنبگیرند ،پرداختهاند.
  50درصد در پی يافتن اطالعاتی راجع به اينکه در کجا میتوانند به خدماتدينی دست يابند ،بودهاند.
به نظر کیل ( )Kale, 2003, p.479به دلیل پنج ويژگی زير ،ارتباطات مجازی چنین
فضای مساعدی را فراهم ساخته است:
 .0ر

ن ای

ج ی د

ب ا

ن:

اينترنت با زدودن مرزهای زمان و مکان

سبب شده است که همة اديان ،از اديان با سابقه گرفته تا جنبشهای معنوی تازه
رويیده ،دسترسی يکسانی به مخاطبان خود در سطح جهانی داشته باشند؛ پديدهای که
پیش از اين سابقه نداشته است.
.2

وکرات ه کر

نی :فضای دموکرات اينترنت به هر گروهی از مؤمنان اجازه

داده است که باور خود را عرضه کنند و در اين بازار معنوی شرکت کنند .بازاری که
پیش از اين انحصاری بوده است .اين مسئله ،ماهیت و سطح رقابت در بازار دينی را
دگرگون کرده است.
 .3گ ن ی:

افراد و گروههايی که به داليل مختلف نمیتوانند در نیايش اجتماع

سنّتی خود مشارکت کنند ،میتوانند چنین اجتماعی را در اينترنت ايجاد کنند .افراد و
گروههايی که به داليلی از اجتماع دينی حذف شدهاند يا خود را حذف کردهاند،
میتوانند اکنون از راه دور و به صورت گمنام به مطالب دينی مورد نیاز خود
دست يابند.
 .4دسترسی آسان :اينترنت امکان دسترسی آسان به مطالب دينی مربوط به عقايد
خود و حتی عقايد ديگران را فراهم ساخته است .اينترنت تنها اطالعات مربوط به اديان
را عرضه نمیکند ،اينترنت اجازه میدهد که افراد از راه دور به صورت همزمان يا
ناهمزمان به نیايش بپردازند.
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اينترنت میتواند فضايی مناسب را برای اعتماد که از عناصر مهم در

ارتباطات دينی است ،فراهم آورد .پیس ( )2004نشان میدهد که اينترنت چگونه
میتواند اعتماد میان رهبران دينی و پیروانشان را تقويت کند .برقراری اعتماد میان
رهبران دينی و پیروان آنان ،به ويژه در جنبشهای نوين دينی ،از اهمیت خاصی
برخوردار است.
ک کر

ی ا ن ر ت برای ن

استفادهها يا کاربردهای اينترنت برای دين و دينداران متعدد است .اينترنت درک
انسان معاصر را از ذهنیت (سوبژکتیويته) ،اجتماع و عاملیت تغییر داده است
(2006, p.67

 .)Hecht,عدهای نظیر اولیری بر آن هستند که اختراع اينترنت برای

گسترش و بسط دين به همان انقالبی بودن رسانههای چاپی برای دين بوده است
(2006, p.67

 .)Hecht,با اين حال ،در اين باره ديدگاههای خوشبینانه (اتوپیايی) و

بدبینانه (ديستوپیايی) همچنان وجود دارد .ارتباطات رايانه -محور امکاناتی جديد را در
اختیار دين ،سازمانهای دينی و دينداران قرار داده است .البته ،برداشت دينداران از
اينترنت بسیار متفاوت است .برخی آن را موهبتی برای گسترش دين میدانند ،برخی
نگاهی ابزاری به آن دارند و عدهای ديگر کامالً ،بدبینانه به آن مینگرند .بدبینان،
اينترنت را ابزاری میدانند که همزمان اجتماع دينی را ضعیف میکند؛ سنت دينی را بر
هم میزند و امر مقدس را به امری روزمره بدل میکند .البته ،همانگونه که هالند
( )2005میگويد بايد بین دو مفهوم «دين به صورت آنالين» و «دين آنالين» تمايز
گذاشت .منظور هالند از دين به صورت آنالين گذاشتن اطالعات دينی بر روی
سايتها و صفحههای وب است .در اين شکل ،سايتها بیشتر به صورت يک قفسه
مطالب و مواد دينی را عرضه میکنند و از پويايی اندکی برخوردار هستند .اما ،منظور از
دين آنالين ،استفاده از فضای وب برای ارتباط با ساير مؤمنان ،زيارت آنالين ،نذر
آنالين و خالصه تجربة دينیای است که در سايتهای پیشگفته امکان تجربة آن
وجود ندارد.
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سؤال مهمتر آن است که آيا استفاده از اينترنت به نوعی تضاد بین -دينی دامن
میزند يا میزان هارمونی و گفتگو میان اديان را افزايش میدهد؟ زيرا در گذشته امکان
تعامل يا مواجهه میان طرفداران اديان مختلف بسیار بود .زيرا کمتر پیش میآمد که
اجتماعات يا گروههای دينی به اين امکان دست يابند که در فضای واقعی به رويارويی
و محاجه با يکديگر بپردازند .حتی برای مواجهه میان طرفداران دو مذهب از يک دين
واحد (نظیر اسالم) گاه اين رويارويی در جهان واقعی کمتر پیش میآيد .البته ،اين
محاجه همواره در داخل مرزهای ملی و با «دشمن تصوری» صورت میگیرد .حال
اينترنت ،امکان اين رويارويی را به سهولت فراهم آورده است .اين رويارويی بدون
هزينة زياد و به سريعترين وجه صورت میگیرد .مواجههای که پیش از اين واقع ًا
تصورناپذير بود .حال در اين مواجهه که میتوان آن را «مواجهه تشديد شده» نامیدش،
هم امکان افزايش تعارضهای دينی وجود دارد و البته ،امکان گفتگو و تعامل.
اين ويژگیها سبب شده است که اينترنت کارکردهای متفاوتی برای دين داشته
باشد .هاکت ( )2006اين کارکردها را عبارت از برقراری ارتباط ،تبلیغ ،اطالعجويی،
آموزش و تجربة دينی میداند .در زير به اختصار به هر يک از اين
کارکردها میپردازيم.
برقرا ی ا

تب ط ت :يکی از کارکردهای مهم اينترنت برای دين برقراری ارتباط است.

ارتباطات رايانه -محور که هم زمان دارای خصلت نوشتاری و شفاهی است،
قابلیتهايی دارد که آن را از ارتباطات پیشین متمايز میسازد .اديان بیش از هر چیز بر
ارتباط استوارند؛ زيرا اديان همواره «پیامی رو به بیرون» هستند .جوهرة پیام دينی
همگان ،از پیامبران گرفته تا تودة مردم ،را به ارتباط برقرار کردن فرامیخواند .از اين
رو ،اديان به جای آنکه حرکتی معطوف به درون داشته باشند ،حرکتی معطوف به بیرون
داشتهاند .به همین دلیل است که اديان اولین مناديان جهانی شدن بودهاند .اين داعیه به
ويژه در اسالم و مسیحیت قوی بوده است .البته ،کیل ( )2003, p.479بر آن است که
اديان به دلیل دو آموزهای که به پیروان خود تعلیم میدهند ،مخالف سرزمینزدايی که
پیامد ناگزير جهانی شدن است ،هستند .نخست ،تحقق اصالت خود و ديگری به اقتدار
اجتماع دينی گردن نهادن.
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اينترنت چون موهبتی نوين ارتباطات مؤمنان را با يکديگر فراهم میسازد و از اين
طريق خوشنودی از احساس «مای» دينی (دورکیم )5364 ،فراهم میشود .برای برخی
از مسیحیان مشارکت در اينترنت يعنی تحقق «پیکرة مسیح(ع)» و برای مسلمانان يعنی
تشکیل «امت واحدة اسالمی» .اما ،پرسش مهم اين است که آيا ارتباطات مجازی تنها
«توهم جامعه» را به وجود میآورد ،يا واقعاً شواهدی دال بر تعامالت اجتماعی واقعی
که میتواند اجتماعات انسانی را در دنیای «آفالين» تقويت کند ،وجود دارد؟ نتايج
تحقیقات ولمن ( )2001در بارة اينترنت و انزوای اجتماعی متناقض است .برخی از
تحقیقات نشان میدهند که استفاده از اينترنت کاربران را در دنیای واقعی دچار انزوای
اجتماعی میکند و از اين طريق به تضعیف همبستگی اجتماعی منجر میشود .با اين
حال ،تحقیقات ديگر نشان دادهاند که اين امر بستگی زيادی به سابقة کاربری دارد .به
ديگر بیان ،به زبان آماری رابطة استفاده از اينترنت و انزوای اجتماعی يک رابطة خطی
نیست؛ بلکه يک رابطة سهمی است .در ابتدا ،با افزايش میزان استفاده از اينترنت انزوای
اجتماعی افزايش میيابد ،و سپس با افزايش سابقة کاربری نه تنها اينترنت به انزوای
اجتماعی منجر نمیشود ،بلکه به افزايش روابط اجتماعی منجر خواهد شد .کاربران با
سابقه ،به ويژه با يافتن دوستان جديد ،شبکة روابط اجتماعی خود را حتی در دنیای
واقعی گسترش میدهند.
بری ولمن ( )2001کوشیده است که با کمک «نظرية روابط ضعیف» راپاپورت
توضیح دهد که اينترنت ممکن است در ابتدا به تضعیف روابط قوی (رابطه با خانواده)
منجر شود ،ولی تقويت روابط ضعیف (رابطه با دوستان و ديگران در سطوح مختلف)
میتواند به تقويت روابط اجتماعی در مجموع بینجامد .به نظر راپاپورت در جامعة
معاصر اهمیت روابط ضعیف در گسترش اعتماد و همبستگی اجتماعی حتی از روابط
قوی هم بیشتر است .در هر حال ،مفهوم اجتماع يکی از محوریترين مفاهیم اديان
مختلف است و همین امر نقش اينترنت را در تقويت يا تضعیف اجتماع دينی محل
بحث و منازعه قرار میدهد.
تبل غ

ن :اديان مختلف نه تنها از پیروان خود میخواهند که با هم باشند و اجتماع

مؤمنان را تشکیل دهند ،بلکه از آنان توقع دارند که به تبلیغ پیام دين و فراخواندن
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ديگران به دين خود

)(proselytizing

بپردازند .امر به معروف و نهی از منکر در دين

اسالم رفتاری بر اين ايده استوار است که پیام دينی در موقعیت عملی مورد دفاع و
تبلیغ قرار گیرد .اينترنت با هزينة کم و با سهولت اين امر را امکانپذير میسازد که افراد
به تبلیغ دين خود بپردازند .از اين موضوع با عنوان «بازاريابی دين» در فضای سايبر
( )Kale, 2003هم ياد میشود .اينترنت فضايی است که در آن هر گروهی میتواند برای
عقايد و باورهای خود مشتريانی بیابد .در دانش ارتباطات به اين نظريه ،نظرية
«بازاريابی اطالعات» گفته میشود .اما ،نکتة مهم آن است که در جهان معاصر که آزادی
عقیده و دين جزء اصول مورد توافق است ،چگونه میتوان از اينترنت برای تبلیغ عقايد
استفاده کرد .پرسش اساسی اين است که آيا اينترنت بايد وسیلهای برای تبلیغ عقايد
باشد يا نه؟ اين پرسش ،تنها از اين منظر که تبلیغ دين ممکن است به تغییر دين عدهای
منجر شود ،حايز اهمیت به شمار نمیرود .بلکه مسئله اين است که تبلیغ دينی در
فضای اينترنت میتواند وسیلهای برای ترويج شیوههای خشونت آمیز برای ترويج
عقايد دينی باشد .نگاهی به گفتگوها و مکالمات اتاقهای گفتگوی دينی نشان میدهد
که بیشتر کنشهای ارتباطی در اين اتاقهای گفتگو مبتنی بر تعصب ،پیشداوری و
خشونت کالمی هستند.
هاکت میگويد که دانشجويان از وجود مسیحیان دو آتشهای خبر دادند که میتوان
آنان را سايبرونجلیست

)(cyberevangelists

نامید .سايبرونجلیستها به اتاقهای

گفتگوی مسلمانان حمله میبرند تا با آنان منازعهای خشمگینانه بر سر باورها
واعمالشان به راه اندازند

(2006, p.69

 .)Hecht,گمنامی کاربران در اينترنت چنین

محاجهای را برای افراد کم دردسرتر میسازد و در نتیجه امکان گفتگوهای خشونت
آمیز را به وجه خطرناکی افزايش میدهد .هاکت از پیغامهايی که به دست عدهای از
هواداران يک دين خاص به اتاقهای گفتگوی پیروان اديان ديگر فرستاده میشود به
عنوان موشک تبلیغی

)(proselytic missile

ياد میکند .نکته ديگر ،به تفکیک عرصة

عمومی و خصوصی باز میگردد .آيا وارد شدن به اتاقهای گفتگو يا فرستادن پیغامهای
تبلیغی دينی مداخله در عرصة خصوصی افراد نیست؟ اگر به خود اجازه دهیم که
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صرفاً به وظیفة دينی خود برای تبلیغ عمل کنیم ،امکان مداخله در عرصة خصوصی
افراد بسیار پیش خواهد آمد.
اطالع

ی:

کارکرد دوم که با کارکرد نخست مرتبط است ،اطالع رسانی است.

اينترنت راهی برای اطالعرسانی و اطالع جويی مؤمنان است .اين اطالع رسانی نه تنها
به مسائل دينی (اعیاد ،مناسبتها و پديدههای مرتبط با دين) مربوط میشود ،بلکه
میتواند در بارة مسائل غیردينی که به نحوی با زندگی دينداران مرتبط است ،نیز به کار
آيد .در خصوص مسائل دينی در اسالم اين کار به ويژه برای اخذ فتاوای مراجع به کار
میآيد ،کاری که در جهان واقعی هر روزه به دست مؤمنان صورت میگیرد .اطالع
رسانی میتواند به دست سازمانهای دينی (نظیر حوزههای علمیه ،دفتر مراجع يا
سازمانهای تحقیقاتی و اطالعرسانی دينی) يا به دست افراد و به صورت غیرسازمانی
صورت گیرد .وبالگها و پادکستها از اين نظر میتوانند به عنوان رسانههايی بسیار
پويا و انعطافپذير عمل کنند .هرچند ،وبالگها مفهوم سنّت و حجیت و مشروعیت
مقامهای دينی در تفسیر پديدههای دينی را به منازعه میکشند و به بسط اين مشروعیت
منجر میشوند .به اين ترتیب ،هر نويسندة وبالگی به خود اجازه میدهد که به تفسیر
پديدههای دينی بپردازد و اين امر بیشک باب نوعی تفسیرگرايی و شخصی شدن
تفاسیر را باز میکند.
آ و ش:

وجه ديگر از کاربرد اينترنت ،آموزش مسائل دينی است .آموزش دينی

میتواند هم مربوط به کتب مقدس اديان باشد و هم به متون و مواد ثانويه (روايات و
احاديث) ،نوشتههای روحانیون و محققان در بارة دين .اينترنت با کاهش هزينه و
دسترسپذير ساختن مطالبی که ممکن است به دلیل سانسور در جوامع مختلف در
دسترس نباشد ،تأثیری مهم در دموکراتیزه کردن دسترسی به اطالعات دينی برعهده
دارد .البته اين دسترسپذيری گسترده و ارزان بسیار بیشتر از پیدايش چاپ میتواند
سنّت دسترسی به مطالب مقدس را دگرگون سازد.
تجربه کر

 :از جمله مسائل مهم در همة اديان تجربة روحانی يا تجربة امر مقدس

است .همین تجربه است که به نظر بسیاری از دينداران اليدرک و اليوصف است .يکی
از داليل گرايش بسیاری از افراد در جوامع معاصر به اديان غیرمناسکی (نظیر ذن،
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بوديسم و حتی يوگا) تجربه يک سفر معنوی يا روحانی است که چندان با مناسک
ربطی ندارد .اينترنت فضايی را فراهم میآورد که امکاناتی جديد را برای تجربة روحانی
يا دينی (مجذوب شدن ،يکتايی ،گريز از زندگی روزمره ،پارسايی و حس اجتماع) در
اختیار افراد قرار میدهد.
همچنین اينترنت اجازة «سفارشی کردن» تجربة دينی را بسته به نوع سبک زندگی
افراد میدهد .اين موضوع به ويژه برای کسانی که به داليل مختلف (کمبود وقت،
درگیریهای شغلی و غیره) نمیتوانند به شیوة مرسوم تجربة دينی داشته باشند،
میتواند راهی برای تجربه دينی باشد .صوفیهای مدرن از اينترنت برای ارتباط بین
مرشد و شاگردانش استفاده میکنند .مسلمانان هم میتوانند يک امت يا اجتماع جهانی
را تجربه کنند ( .)Hecht, 2006, p.70به نظر هاکت وب گردی نوعی تجربة شمنیستی
است ،نوعی بیخانمانی ،جستجو و سفر کردن دائمی .راديوهای اينترنتی که همراه بیان
تجربههای دينی موسیقیهای عرفانی را پخش میکنند ،افراد را به نحوی به «سفرهای
ناوبری روانی» ) (psychonavigation tripsمیبرد.
اجرای اع

نی:

به نظر ترنر

(2005, p.7

 )Lovheim,يکی از کارکردهای مهم

مناسک دينی آن است که در قدم اول رابطة فرد را با امور روزمره قطع میکند و او را
مهیای تجربة امر مقدس میسازد .حرکات و آدابی که در مناسک دينی اجرا میشود،
زمان را به بیزمانی تبديل میکند و فرد را موقتاً از تعلقات روزمره و مکانی که در آن
به سر میبرد ،میگسلد .به همین دلیل ،لوهايم اينترنت را يک «فضای انتقالی» مینامد.
فضای مجازی مکانی مناسب برای تجربة مناسک دينی معنادار است .کسانی که به
داليل اجتماعی از رفتن به مکانهای رسمی نیايش پرهیز میکنند ،يا تحت فشار
اجتماعی از چنین کارهايی سرباز میزنند ،میتوانند از اينترنت به عنوان فضايی برای
اجرای مناسک دينی بهره ببرند .اين موضوع به ويژه برای جوانان مهم است .زيرا
جوانان گروهی هستند که در جوامع معاصر از وجوه مناسکی دين در دنیای واقعی
میگريزند ،و اين تجربهای جهانی است .برای جوانان که به داليل اجتماعی نمیخواهند
همچون تودة مردم در مناسک دينی شرکت کنند ،اينترنت فضايی مناسب به شمار
میرود .تلويزيون بسیار پیش از اينترنت چنین وضعی را پديد آورده است .پخش
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مناسک عزاداری از شبکههای تلويزيونی برای کسانی که به داليل مختلف نمیخواهند
يا نمیتوانند به مناسک دينی در دنیای واقعی بروند ،فضايی مشابه ايجاد میکند .اين
کارکرد ،حتی تا حدودی بسیار در نحوة گوش دادن به مراسم عزاداری دينی ،به ويژه به
شکل گوش دادن جوانان به موسیقی پاپ دينی در اتومبیل ،مشاهدهپذير است .البته ،در
بارة قدرت تأثیرگذاری عاطفی و بیانی اينترنت نسبت به رسانههای جمعی سنّتی نظیر
تلويزيون اختالف نظر وجود دارد .قدرت اينترنت نسبت به تلويزيون هرچه باشد ،از
تأثیر آن نبايد غافل ماند.
همچنین ،به دلیل وابستگی مناسک به «زمان» و «مکان» مناسب ،درست و دقیق
انجام اعمال ،اينترنت میتواند در گسترش اين زمان و مکان مؤثر واقع شود .کسانی که
به دلیل اجبارهای مالی و ناتوانیهای فیزيکی نمیتوانند به زيارت اماکن مذهبی بروند
يا مناسک را در مکانهای مرتبط انجام دهند ،میتوانند از اينترنت استفاده کنند.
ال
وبکمها (دوربینهای رايانهای) میتوانند از طريق زنده کردن اين تجربه ،فضايی کام ً
واقعی به وجود آورند .اعمال و مناسک دينی برای کسانی که در دياسپوراها

)(diaspora

(اجتماعات پراکنده) (نظیر مسلمانان در جوامع غربی) زندگی میکنند و به راحتی
نمیتوانند مناسک خود را اجرا کنند ،اينترنت فضايی مناسب است .از ديگر سو،
انجام مناسکی که به داليلی در حال حاضر تحريم شده است ،در چنین فضايی
امکانپذير است.
سرانجام ،بايد به اين مسئله اشاره کرد که اينترنت فضايی برای انجام مناسک دينی
فراهم میکند ،فضايی که ممکن است در همه جای آن روحانیان خبره برای هدايت
مناسک به شیوة درست وجود نداشته باشند .از اين رو ،نوعی شخصی شدن مناسک نیز
ممکن است به اين شیوه پديد آيد.
ج جو کر

:

يکی ديگر از کارکردهای اينترنت برای دين جستجو است .اين

جستجو از سويی نوعی تالش برای درک و فهم اديان و يافتن اطالعاتی راجع به آنها
است و از ديگر سو نوعی سلوک معنوی و حقیقتجويی .در اينجا ،مسئله فقط
دستيابی به اطالعات نیست که در بندهای گذشته به آن اشاره شد؛ بلکه مسئله نوعی
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تالش برای کسب حقیقت است .وبگردی دينی اکنون میتواند تا حدودی جايگزين
سلوک و حقیقت جويی سنّتی گردد.
ک ال ی کر

:

اينترنت میتواند تبديل به فضايی شود که در آن نیازمندیهای

مؤمنان عرضه شود .بنابراين ،در اينجا با نوعی بازاری کردن ( )Kale, 2003امر مقدس
روبهرو هستیم .به گفتة کیل از آنجا که اينترنت به عنوان واسطة تجارت در دسترس
قرار گرفته است ،دين و پورنوگرافی دو صنعتی هستند که بیشتر از همه در پی
بهرهبرداری از امکانات بالقوه اين شیوه ارتباط بودهاند

(2003, p.477

 .)Kale,به گفتة

کیل در روزگاری که نیازهای معنوی بیش از هر زمان ديگری در گذشته مهم شدهاند،
دسترسپذيری تکنولوژی اينترنت میتواند شیوة رقابت سازمانهای دينی را برای تهیة
کتابهای جیبی زيارت از طريق وب به صورت انقالبی دگرگون کند .جاشوا رامو
نخستین کسی که از تأثیر اينترنت بر دين سخن گفت ،بر آن بود که اينترنت يک «بازار

معنوی با سرعت باال» را فراهم آورده است که در آن هزاران تن از مؤمنان – و حتی
تعداد بیشماری از غیر مؤمنان -يکديگر را مالقات میکنند و در باره چیزهايی ،نظیر
ايمان و باورهای دينیمان ،که ما مدتها بحث در بارة آنها را در میان عموم مردم
فراموش کرده بوديم ،به بحث میپردازند (.)Kale, 2003, p.478
در اينترنت نه تنها میتوان اشیای دينی و غیردينی مورد نیاز مؤمنان را عرضه کرد،
بلکه حتی میتوان به نیازهای جنسی آنان ،از طريق يافتن همسر مؤمن مناسب برای
افراد مجرد ،پاسخ داد .برای نمونه ،میتوان نام تعدادی از سايتهای مسیحی و اسالمی
را در اين خصوص ياد کرد.
طرفدا ی

ب

نی:

نويسندگان بسیاری از نقش اينترنت به عنوان يک عرصه

عمومی جديد ياد کردهاند .نويسندگان حتی نقش اينترنت به عنوان ابزاری برای تقويت
جنبشهای اجتماعی (راسل )5222 ،نظیر زاپاتیستها را خاطر نشان ساختهاند .از اين
رو ،میتوان گفت که برای ايجاد تغییرهای اجتماعی ،دينی و فرهنگی میتوان از فضای
اينترنت بهره فراوان برد .دينداران میتوانند برای بیان مخالفت خود با تصمیمها و
حوادثی که در جامعة خودشان يا حتی جوامع ديگر میگذرد ،عکسالعمل نشان دهند و
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حتی جريانهای مبارزه راه بیاندازند .اين مبارزات حتی میتواند در خصوص برخی از
مسائل دينی باشد.
راقبت

5

کی حل

ئل:

سرانجام ،بايد به ارائة خدمات مشاورة روانی و پزشکی

از طريق اينترنت اشاره کرد .از طريق اينترنت میتوان از مشکالت مختلف روانی و
اجتماعی مؤمنان آگاه گشت و به آنان خدمات پزشکی و مشاوره ارائه داد .در برخی از
مواقع افراد نمیتوانند به سازمانهای دينی و خیريه مراجعه کنند تا نیاز يا مشکل خود
را برطرف سازند .از اين رو ،با اطالع از مشکل اين دسته از افراد از طريق اينترنت
میتوان برايشان کمکهای الزم را فرستاد .برخی از سايتهای اينترنتی میکوشند که با
قراردادن مشکالت دينداران و راه حلهای آنان که به دست مشاوران مختلف ارائه شده
است ،به راهنمايی آنان بپردازند .اين امر گاه شجاعت آنان را که مسائل مشابهی دارند،
برای درخواست کمک از اين سازمانها افزايش میدهد .اين سايتها با انتشار نتايج
تحقیقات علمی ،به راهنمايی افراد میپردازند .در اينجا ،گمنامی باز هم اين امکان را
فراهم میسازد که افراد بیآنکه ترس از ريختن آبروی خود را داشته باشند ،بتوانند
مسائل خود را مطرح کنند و به راه حلهای مناسب اين مسائل پیببرند.
ن ا ن ر ت فر نگ ر

ند

کارکردهای اينترنت برای دين به خوبی حاکی از تأثیرگذاری اينترنت در گسترش دين
و مطالب دينی است .با اين حال ،بايد به اين نکته هم اشاره کرد که اينترنت میتواند به
«عوامانه کردن دين» هم کمک کند .اين مسئله ،نه از منظر گسترش محتوای خرافی يا
نادرست در بارة دين ،بلکه از منظر وفور مطالب و امکان تفسیر شخصی از اين مطالب
است .نگاهی به سايتها و وبالگهای دينی در فضای وب ايرانی به خوبی نشان
میدهد که اينترنت تالقیگاه فرهنگ مردمپسند و دين خواهد بود .همان گونه که پیش
از اين آمد ،اينترنت میتواند به عنوان يک فضا -رسانه عمل کند ،و از اين منظر رابطة
اينترنت و دين را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد .در نگاه نخست ،اينترنت
رسانهای است که امکان تبادل محتواهای فرهنگ مردمپسند و محتواهای دينی هر دو را
فراهم میسازد .عرضة محتواهای فرهنگی مردمپسند و محتواهای دينی هم در ترکیب با
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هم میتوانند بر هم اثر بگذارند ،و هم رابطهای بینامتنی بین آنها وجود دارد .هورسفیلد
( )5364به خوبی نشان میدهد که چگونه رابطهای بینامتنی بین فیلم مصايب مسیح مل

گیبسن و نقاشیهای ايتالیايی در بارة تصلیب مسیح و ديگر فیلمهای او نظیر شیردل و
میهنپرست وجود دارد .در اينجا به خصوص بايد به وبالگهای دينی اشاره کرد که
چگونه در آنها با در کنار يکديگر قرار گرفتن محتواهای مختلف دينی و فرهنگ
مردمپسند نوعی رابطة بینامتنی ايجاد میشود.

از ديگر سو ،اينترنت به عنوان يک فضا هم عمل میکند .در اينجا ،به ويژه از فضا
اين نکته را در نظر داريم که متفاوت با ديگر رسانهها «جايی برای زيستن» نیز هست.
اگر نويسندگان بسیاری به مدد مفهوم فضای مجازی تا حدودی به اينترنت به عنوان
يک فضا اشاره کردهاند ،با اين حال کمتر به زندگی واقعی و روزمرهای که در اينترنت
ايجاد میشود ،توجه شده است .بنابراين ،زندگی در فضای اينترنت به طور کامل و
عمیق مورد نظريه پردازی و تحقیق قرار نگرفته است .به نظر بارزيالی و بارزيالی
( )2004ما همواره با «تکنولوژی فرهنگیشده» مواجه هستیم؛ يعنی با تکنولوژیای که
معنا و کاربرد آن به صورت اجتماعی برساخته میشود .به نظر اين دو محقق يکی از
عناصر مهم فرهنگی ،که به تکنولوژی رنگ و معنای خاص میدهد ،دين است .اين
عنصر به ويژه در جوامع دينی پررنگتر است و از جمله عواملی است که در «برساختن
اجتماعی معنای تکنولوژی» مؤثر واقع میشود .آنان بر آن هستند که استفاده از اينترنت
در اجتماعاتی که نوعی بنیادگرايی دينی در آنها وجود دارد ،حداقل از چهار جنبه با
تنگنا و تنش مواجه است :سلسله مراتب ،پدرساالری ،انضباط و خلوت .حال آنکه ،در
بیشتر موارد بنیادگرايی دينی با تکیه بر سلسله مراتب ،پدرساالری ،انضباط و خلوت
گزينی برای نیايش همراه است ،در اينترنت سلسله مراتب دينی تغییر میکند ،زنان و
مردان قدرت برابر میيابند؛ از رسمی و خشک بودن انضباط (ديسیپلین) دينی کاسته
میشود و سرانجام نوعی تجربة جمعی نیايش تجربه میشود .البته ،اگرچه اين ابعاد در
بارة همة اديان صادق است ،با اين حال تأکید اديان مختلف بر سلسله مراتب يا مناسک
متفاوت است .همان گونه که کروگر

(p.188

 )2002,معتقد است ،برای مثال در بارة
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دينی مثل زرتشتی تأکیدی کمتر بر سلسله مراتب وجود دارد .از اين رو ،بین گفتمان
درون نهادی مراجع رسمی و گفتمان مردم عامی در اينترنت فاصلهای اندک وجود دارد.
ج عبندی

تعامل دين و اينترنت به مسئلة بسیار جالب توجهی تبديل شده است که افقی جديد را
به روی محققان حوزة رسانه و دين میگشايد .حتی جامعه شناسان دين نیز در وضع
جديد ناگزير از بازنگری در نظريهها و مفاهیم سنّتی خويش هستند .از آنجا که میتوان
اينترنت را يک فضا -رسانه دانست ،تعامل دين و اينترنت را بايد از اين دو منظر
نگريست .عمیقترين وجه تعامل دين و اينترنت که افقی جديد را به روی تجربة دينی
ما میگشايد ،اينترنت به عنوان يک فضاست .در اين فضا نه تنها متون دينی معنايی
ديگر میيابند ،بلکه سلسله مراتب دينی ،اجرای مناسک دينی و تجربة دينی دگرگون
خواهد شد .اين موضوع به ويژه از اين منظر شايان توجه است که نه تنها در اينترنت
محتوای فرهنگ مردمپسند در کنار متون دينی قرار میگیرند ،بلکه نوعی بینامتنی جديد
نیز در اين جهت ايجاد میشود که عمیقترين نحوة تعامل دين و فرهنگ مردمپسند در
فضای اينترنت است.
ا ت
 .5مبارزات اينترنتی ) (e- campaignو طومار الکترونیکی ) (e- petitionاز جمله کاربردهای
اينترنت برای بسیج سیاسی هستند.
ک بن ه
دورکیم ،امیل ( .)5364صور بنیانی حیات دینی .ترجمة باقر پرهام .تهران :نشر مرکز.
واترز ،مالکوم ( .)5301جهانی شدن .ترجمة اسماعیل مردانی و سییاوش مريیدی .تهیران :نشیر
سازمان مديريت صنعتی.
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