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چکيده

بر اساس نظریۀ رسانه و دیدگاه های انتقادی در حوزۀ رسانه و ارتباطات ،رسانه این قدرت را دارد
که محتوای خود را تحت تأثیر خواستگاههای فرهنگی و هویتی بهویژه ماهیت سکوالری خود قرار
دهد و محتواهای دینی را تغییر داده و نتیجه ای دور از روح و اندیشۀ محتوای رسانه ایشده ایجااد
نماید .عمده این نظریات تالش نموده اند تا قدرت تسلط فناوری بار فرهنا را اثباات و تشاری
نمایند و از همین رو ،برخی در نگاهی ناامیدکننده ،بین مفاهیم دین و فناوری های رسانه ای مارزی
هویتی کشیده اند .ظهور شبکه های اجتمااعی مجاازی و در پای آن رشاد اساتفاده از آن هاا بارای
محتواهای دینی و آیینهای مذهبی ،چالشی نظری ایجاد نموده است که آیا این رسانهها نیز قابلیت
تسلط فرهنگی در بازتاب موضوعات دینی را دارند و اگر این چنین است ،چگونه می توان از عاد
تطابق و ناسازگاری هویتی آیینهای دینی رسانهایشده با موجودیت اصلی خود جلوگیری نماود
برای پاسخ به این سؤاالت ،آیین زیارت در دین اسال باه عناوان یکای از ایان موضاوعات دینای
انتخاب شد و تالش نمودیم تا رسانه گری این آیین در فضاای شابکه هاای اجتمااعی ساازگار باا
هویت اسالمی در قالب مدلی ارائه شود .بدین منظور ،بر اساس مدل پارادایمی نظریه برخواسته از
داده ،تعداد  41مصاحبه با مطّلعان این حوزه شامل صاحبنظران و اساتید دانشگاهی ،رساانهگاران
برتر در حوزۀ رسانه های دیجیتال به ویژه افراد باتجربه در رسانهگاری دینای در فضاای مجاازی و
همچنین ،استفاده کنندگان از رسانه های دیجیتال به ویژه شبکه های اجتماعی با موضوع زیارت انجا
شد .در نهایت بر اساس تعداد  14مقوله استخراج شده ،مدل پارادایمی ارائه شد .محور اصلی ایان
مدل مبتنی بر فطریگرایی رسانهگری زیارت قرار دارد که بر چرخش معناایی از مفهاو کااربر و
مخاطب بهسمت معنای زائر و از معنای رسانهگری به معنای خادمیت تأکید دارد .برای تحقق ایان
موضوع چهار راهبرد ارائه شد.
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مقدمه و بيان مسئله

دین به عنوان یک مؤلفه هویتی در جوامع دینی ،در برخورد با رسانه های فناورانه ناوین،
با چالشهای وسیع هویتی روبرو شده است .بخشی از ایان چاالشهاا در دیادگاههاای
انتقادی به فناوری و رسانه های نوین قابل باازخوانی مای باشاد .از دیاد ایان نظریاات،
رسانه های فناورانه دارای ذاتی متحاول کنناده هساتند کاه امکاان تسالط بار فرهنا

را

برایشان فراهم می کند .مواجهه این دیدگاه در بررسی تعامل رسانه و دین بسیار متکی بر
توصیههای هنجاری حذردهنده میباشد .در مقابل دیدگاههای کاامالا متضاادی معتقدناد
که این تعامل و رابطه کامالا خنثی می باشد و سط رسانه را از یک سط هویتی به یاک
سط کارکردی تنزل می دهند .از منظر این دیدگاه رسانه تنها یک ابازار اسات کاه دیان
میتواند از آن بهره ببرد و برای اهداف ارتباطی خود از آن استفاده نماید.
در میانه این طیف گروهی هستند که نه بارای رساانه ذاتای قائال هساتند و ناه از
نظریات دیدگاه های انتقادی صرف نظر میکنند .در ایان دیادگاه تعامال ایان دو پدیاده،
نیازمند درک هویتی از آن هاست تا از مسیر این درک بتوان ضمن توجه به امکان تسالط
رسانه بر دین و تغییرات هویتی در آن ،مسیر کلی جریاان تحاوالت فناوراناه رساانه را
برای سازگاری با هویت دینی جوامع دینی محیا سازد.
ارتباطات آیینی که مشخصاا توسط مذاهب تأسیس شده اند (رسانه های دین نهاد) و
به تعبیری رسانه های سنتی دین (باهنر )4131 ،هستند ،اماروزه باا تحاوالت فناوراناه و
ورود به عصر جامعه شبکه ای ،اشکال جدیدتری نیز به خود گرفته اند و چه باه صاورت
بازنمایی مراسمات مانند آنچه تلویزیون فراهم مای کناد و چاه باه صاورت هاایی مانناد
فضاسازی مجازی از موقعیت های فیزیکی ،آن گونه که فناوری های فضای مجازی فراهم
می کنند ،درهرصورت شکلی از رسانه گاری آیاین هاای ماذهبی را ایجااد مای کنناد .باا
گسترش شبکه های اجتماعی در سط جهان ،به نظر می رسد نهادها ،سازمان ها ،گروه هاا
و افراد با هدف ترویج دین و گسترش ارتباطات دینی اقادا باه راه انادازی شابکه هاای
اجتماعی با موضوعات دینی مانند آیین زیارت نمایند.
ازاین رو الز است تا مشخص شود که رسانه ها ،بر اساس ماهیات فناوراناه خاود،
چه تغییرات احتمالی (سازگار و ناسازگار با هویت سازی دینای) در ماهیات آیاین هاای
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مذهبی رسانهای شده ،ایجاد میکنند و برای سازگاری این شکلهای جدید رساانهگاری
آیینهای مذهبی چه باید کرد.
آیین زیارت به ویژه در مذهب تشیع ،از جمله آیین های بااهمیت قلمداد می شود که
دارای سازوکارهای ارتباطی وسیع و هویت بخش می باشد .این آیاین باا آداب و مراسام
خاص خود ،با هدف های مختلاف از جملاه آماوزش و زیاارت از راه دور ،در فضاای
مجازی حاضر شده است و به علت تعاملی باودن میاان افاراد زائار ،ابازار شابکه هاای
اجتماعی را نیز بکار گرفته است .در نتیجه می توان بیان نمود در میان آیین های ماذهبی،
زیارت بیشترین تعامل را با فضای مجازی ایجاد نموده است؛ بنابراین در این مقاله سعی
شده است به این موضوع پرداخته شود که آسیب هاا و چاالش هاای رساانه گاری آیاین
زیارت در شبکههای اجتماعی از منظر هویتسازی دینی چیسات و چگوناه مایتاوان
این آسیبها و چالشها را به حداقل ممکن رساند
مروری بر ادبيات پژوهش

در حوزه ارتباطات ،سازگاری و ناسازگاری میان پیا ارسال شده و پیا دریافات شاده از
زوایای مختلف بررسی شده است .از نظر دیدگاه انتقالی ،ناسازگاری ارتبااطی ،ناشای از
تبدیل معیوب کادهای پیاا اسات و اولاین مفهاومی کاه در ایان زمیناه اساتفاده شاد،
«پارازیت» بود که به اختالالت مسیر انتقال پیا اشاره داشت .بر اساس این دیدگاه آنچاه
در طراحی رسانه ای اهمیت دارد تولید پیا درست است آن گوناه کاه بتواناد در هنگاا
انتقال به مخاطب خود ،او را تحت تأثیر قرار دهد و آنچه مدنظر فرستنده پیا می باشاد،
توسط دریافتکننده دریافت شود.
در مقابل رویکرد تبادل معنا ،ناسازگاری ارتباطی را ناشای از زمیناه هاای فرهنگای
متفاوت میداند و به جای انتقال پیا  ،بر تبادل معنا تأکید میکند .این رویکارد ارتباا را
تولید و تبادل معنا می داند و دل بسته آن است که چگونه پیا ها یا متن ها در کنش متقابل
با مرد قرار می گیرد تا معنا تولید کند؛ یعنی به نقش متن ها در فرهن

وابسته است .این

مکتب اصطالحاتی چون «داللت» را به کار میبرد و سوء تفاهماات را لزومااا از شاواهد
شکست ارتباطی نمی داند .شاید شکست ،ناشی از تمایزات فرهنگی فرساتنده و گیرناده
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باشد .برای این رویکرد ،مطالعه ارتبا  ،مطالعه متن و فرهن

اسات و روش اصالی آن

نشانهشناسی (علم نشانهها و معانی) است (فیسک ،4131 ،ص.)41
بر اساس هر دو رویکرد در مطالعات ارتباطی ،رسانه به عنوان مسیر انتقاال پیاا یاا
معنا ،چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است .رسانه در این دو دیادگاه باه واساطه بادون
تأثیر تبدیل می شود و با تولید پیا اثربخش و در نظر گفتن مؤلفاه هاای فرهنگای بارای
دریافت معنا ،می توان از هر رسانه ای که امکان ارتبا را فراهم کناد ،اساتفاده نماود .در
این دیدگاهها ،به جای تحلیل سرشت و ماهیات رساانه باهعناوان یاک پدیاده همچناان
چارچوب اصلی تحلیلشان را از دیگر رشته ها و چارچوب های نظاری ،همچاون علاو
سیاسی و اجتماعی و مطالعات فرهنگای وا مای گیرناد .ازایان رو معماوالا رساانه را در
خدمت چیز دیگری (ابزارگرایی) ،ماثالا قادرت ،انباشات سارمایه ،ایادئولویی ،تعامال
اجتماعی و فرهن

عمومی میپندارند .در اغلب اوقات با رسانه ها به منزله یاک واساطه

میان شرکت ها یا قدرت ها و مصرف کنندگان مواجه میشوند؛ اماا در روزگاار ماا خاود
رسانه به یک وجود مجزا برای مطالعه تبدیل شده است.
بیشتر پژوهش ها در حوزه مطالعات رسانه ای بر رویکردهای تاأثیرگرا ،محتاواگرا و
متن گرا (یعنی رویکردی که بر توجه به بافت و سیاق اجتماعی رساانه تأکیاد مایورزد)
تأکید میکنند یا آنکه فرآیندهای رسانهگری را از جنبه نظری و تجربی کااوش کارده ،از
دید کارکردی به تحلیل آن ها میپردازند .وجه مشترک این رویکردها ،این است که خود
رسانه را به صورت فرستنده صرف پیا فرض می گیرند و به هیچ وجاه باه ایان واقعیات
توجه ندارند که خود رسانه های مدرن دستگاه تولید معنا باوده و هرگوناه پیاامی را بار
اساس چارچوب مبانی وجودشناختی و معرفت شناختی خاص خود درمی آورند .از ایان
حیث ،ناسازگاری ارتباطی را ،عالوه بر ناساازگاری تاأثیر ،محتاوا و ماتن ،مای تاوان در
«ناسازگاری رسانهگری» جستجو نمود.
استفاده از هر وسیله و روش به عنوان واسطه برای انتقاال پیاا و معناا ،باه معناای
رسانه گری می باشد .در ابتدایی ترین روش ها یعنای اساتفاده از زباان عالمات و بادن و
همچنین روش های کالمی این رسانه گری قابل تشخیص است ،با این تفااوت کاه ایان
روش ها آن قدر به انسان نزدیک بوده اناد کاه باه عناوان بخشای از وجاود انساان تلقای
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میشده اند و کمتر ماهیت رساانهای آن ماورد توجاه قارار مایگرفتاه اسات .باا ظهاور
رسانه گری مدرن ،به واسطه ماهیات فناوراناه آنهاا مفهاو رساانهگاری متماایزتر شاد.
دیدگاههای انتقادی در حوزه فناوری ،به مفهو ناسازگاری رسانهگری بیشتر پرداختهاند.
دیدگاههای انتقادی ،مدعی است کاه رساانه ذاتااا دارای هویات فرهنگای و تااریخی
مستقلی است ،لذا در تعامل با دیگر ابعاد زندگی انسانی ،باید به تناسب و تناسب نداشاتن
این ذات و ماهیت با هویت های دیگر توجه کامل داشت .این دیدگاه عمادتاا از دو مبناای
مختلااف فلساافی و رسااانهای نشاائت گرفتااه اساات .هایاادگر بااا نقااد و بررساای مبنااای
هستی شناختی فناوری ،الگوی ابزارانگاری را ویران می کند .هایدگر بر خالف تلقی سانتی،
فناوری را امری هستی شناختی می داند .انسان باا فنااوری رابطاه ای بیرونای نادارد ،بلکاه
فناوری با ساختار وجودی انسان عجین شده است .ویژگی فناوری تنها از طریاق توافاق و
انطباق آن با نوع بشر قابل درک است .از دیدگاه هایدگر ،جهان بینی مبتنی بار ابزارانگااری
باید به طور کلی وایگون شود ،نه آنکه صرفاا اصالحاتی چند در آن صورت پذیرد؛ بنابراین
فناوری ابزار صرف نیست ،بلکه گونه و نحوه ای از ظهور و انکشاف است؛ یعنی حقیقتای
است در گسترهای که این انکشاف و ظهور رخ میدهد (هایدگر.)4131 ،
ورود بحث سکوالریسم به عرصه رسانهها و مطارح شادن سکوالریسام رساانهای
بعد از اختراع رسانههایی همچون رادیو ،تلویزیون و اینترنت و در واقع پاگذاشاتن بشار
به عصر ارتباطات الکترونیکی ،به طور جدی مطرح گردید و تا پیش از آن یعنی در عصر
ارتباطات چاپی که همان دوران اختراع چاپ توسط گوتنبرگ باود ،ایان بحاث مطارح
نشد و در هیچ جامعه ای تفکر مساوی انگاشتن چااپ باا اندیشاه سکوالریساتی غربای
وجود نداشت ،علت این مطلب آن بود که چاپ به عنوان یک نوع فنّاوری خفیف شده و
تقلیل یافته نمیتوانست در اصل پیا تغییراتی ایجاد نماید (بشیر ،)4131 ،واقعیتی کاه در
رسانههای نوین صادق نیست.
در این دیدگاه ،ماهیت رسانه دارای عاملیات اسات و بار ایان اسااس دیان را در
مواجهه با رسانه ،با ناسازگاریهای رسانه گری جدی روبرو میدانناد .ناساازگاریهاایی
که از سلطه رسانه بر فرهن

و دین و دست کاری رسانه در محتوای دینی و روح دینای

در رسانهگری دینی ناشی میشود.
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اگر بنا باشد دیدگاه ابزارگرایانه را در یاک سامت طیاف و دیادگاه انتقاادی را در
سمت دیگر طیف قرار دهیم ،دیدگاه بینابینی وجود دارد که نه ساده انگاری و ساده سازی
ابزارگرایانه و نه احتیا گرایی انتقادی را میپذیرد .درعینحال به نتایج هر دو دیدگاه باه
دید مثبت و کاربردی می اندیشد و در پی طرح ریزی مسیری برای پیوند رسانه با دین از
رهگذر سازگارسازی رسانهگری است.
این گروه دنیای جدید را می پذیرند و با تما انتقادهاای موجاود باه مدرنیزاسایون
جهان بشری ،به دنبال تعریف هویت نوین بشر در این جهان جدید هستند .در این میان
محققین اسالمی چه در حوزه مطالعات دینی و اجتماعی و چه در حوزه مطالعات دیان
و رسانه ،با پذیرش راهگشایی دین اسال در هماه اعصاار بارای نمایانادن راه ساعادت
بشری و پاسخگویی دین به نیازهای فطری انسان ،سعی در حل ایان مناقشاات و ارائاه
راهکارها برای ساماندهی به زندگی بشر امروز دارند ،بدون اینکه بخواهند انسان را باه
انسان قرون گذشته برگرداند و بدون اینکه بخواهند زیست الهی را از جامعاه بزدایناد و
تن به توسعه بشرساخته بدهند و دین را از سط اجتماع به انزوای تنهایی بشر برسانند.
در میان محققین غربی ،شاید بتوان فعالیت هاای اساتوارت هاوور و همکااران وی
(هوور و الندبای )4131 ،را در جهت تعامل گرایی دین و رسانه ها دانست .وی با اشااره
به نقش رسانه ها در فرآیند خلق و آفارینش نمادهاا و همچناین تفسایر و کااربرد ایان
نمادها ،بر تعامل رسانه و دین تأکید میکند .هوور با درک هویتی از دین و رسانه رابطاه
مبتنی بر معناسازی را برای این دو نهاد پیشنهاد می کند و در پی بررسی راه های سااخت
هویتی نوین برای بشر از طریق تعامل دین و رسانه میشود.
ناسازگاریهای رسانهگری دين مجازی

با توسعه و ظهور رسانه های جدید ،دیان چاه در شاکل ترویجای آن و چاه در شاکل
هویتی آن خود را با این رسانهها هرچند با تأخیر ،همگا نموده است و دینداران ساعی
نموده اند هم از نظر عملی و هم نظری از فضاای رساانه هاا اساتفاده نمایناد .باا ظهاور
اینترنت و رسانه های دیجیتال (اعم از آنالین و آفالین) ضمن وجود مقاومت هاایی در
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استفاده بهمانند سایر رسانهها ،در نهایت با هجو رسانهگاری دینای هماراه باود .هماین
موضوع اهمیت بررسی ناسازگاریهای رسانهگری دینی را بیشازپیش نمود.
مفهو «دین مجازی» معطوف به دنیای اینترنت برای اولاین باار در نیماه اول دهاه
 ،4111مطرح شد .استفاده های اولیه آن عا و هر نوع انعکاس دین در اینترنت را شاامل
می شد .به عنوان مثال برندا برشر ( )1114دین مجازی را حضاور ساازمان هاای دینای و
فعالیت های دینی در فضای مجازی ،و داسون ( )1111دین مجازی را به ساازمان هاا یاا
گروههای دینی که صرفاا در فضای مجازی حضور دارند ،تعریف کردند.
جهان مجازی که با ظهور اینترنت ایجاد شد ،یعنی جهان نمادها ،و نمادها هماواره
از بعد «خود معنایی» و «دگر معنایی» برخوردارند ،لذا مخاطب برای فهم معاانی ،دسات
به رمزگشایی می زند .این فضای مجازی فراگیر است و «مخاطب» را به «کااربر» تبادیل
می کند و سط «من» و «او» یعنی «من» و «فضا» را به سط «ماا» تغییار مای دهاد .دیان
مجازی حاصل این جهان ،کامالا صنعتی است و تماا تولیادات آن در صانعت و یاا باا
واسطه صنعت انعکاس پیدا میکند (عاملی.)4131 ،
غلبه ماهیت فناورانه دنیای اینترنت آن گونه که ساختار جامعاه را دساتخوش تغییار
میکند زمینهساز ناسازگاریهای ارتباطی بهویژه ناسازگاریهای رساانه گاری در عرصاه
دین مجازی و تعامل دین مجازی و دین واقعی شد .زالساکی ( )4111در کتااب «روح
فضای مجازی» با نگاه تردیدآمیزی به توانایی فضای مجازی در انتقاال «حاس ماذهبی»
نگاه می کند .از نظر او فضای تندشده مجازی ،واقعیت متفاوتی را منتقل می کند .از نظار
او ارتباطاتی که به منظور شبیه سازی صورت می گیرد ،در قلمرو خاصای ظرفیات انتقاال
معنا را دارد .در واقع تردید اساسی او این است که آیا تجربه های ماذهبی مای تواناد در
«متن» و فضای مجازی تجسد پیدا کند .براشر ( )1114نیز بر این معنا تأکید می کناد کاه
فضای مجازی یک «فضای سرد» است که امکان انعکاس حس را ندارد.
در کنار این ناسازگاری رسانه ای در موضوع دین مجازی ،فرآینادهای سازگارساازی
نیز مطرح شده است که اثرات مخرب بر روی دین واقعی از سوی دین مجاازی را کنتارل
می کند .عاملی ( )4131این سازگارسازی را در قالب فرآیندهای نهادیناه شادن فنااوری و
خنثی شدن «اثر نو بودن و جدید بودن» بیان می کند که در نتیجه آن خصلت «سالطه آمیاز
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فناوری» و همچنین «پیوستهای ایدئولوییک و فرهنگی» آن کم اثر میشوند .همچناین او
معتقد است که جهان مجازی یک «ابر فناوری» است که در ذات جهان شامول خاود ،بعاد
ابزاری آن بسیار کم رن

می شود .جهان مجازی یک «جهان فناوری» است که همه فضاای

جهان واقعی را با همه موجودیت های «فناوراناه و غیرفناوراناه» تکارار مای کناد (عااملی،
)4131؛ به عبارت دیگر میتوان گفت یکی از فرآیندهای سازگارسازی رسانه گاری دینای،
تقویت ابعاد غیرابزاری فضای مجازی دانست.
در این میان «جایگزین شدن جهان مجازی به جای جهان واقعی» در گسترش دیان
مجازی ،یکی از این ناسازگاری های رسانه گری دینی میباشد .نگاه استیو ولگار ()1111
که به نقش های جهان مجازی توجه کارده اسات ،اشااره باه هماین موضاوع و فرآیناد
سازگارسااازی ماارتبط بااا آن دارد .او یکاای از نقااشهااای برجسااته فضااای مجااازی را،
نزدیک تر شدن مرز «امر مجاازی» و «امار واقعای» مای داناد؛ لاذا نتیجاه مای گیارد کاه
«پدیده های فردی و اجتماعی هرچه بیشتر مجازی باشند ،باه هماان میازان باه واقعیات
نزدیک تر می شوند» .البته او در واقع فضای مجازی را عامل توجه به جهان واقعی تلقای
می کند و نگاه جایگزین شدن جهان مجازی به جهان واقعی را در درازمدت ماورد نقاد
قرار می دهد .او می گوید مشاهده موزه ها در فضای مجازی موجب می شاود کاه انگیازه
برای مراجعه به موزه تقویت شود .از این منظر تماشای مراسم نماز جماعت در مساجد
و یا مراسم عشاء ربانی در کلیسا می تواند انگیزه مراجعاه باه فضااهای دینای در جهاان
واقعی را تقویت کند.
ناسازگاریهای رسانهگری زيارت در فضای مجازی

موضوع رسانه گری زیارت در فضای مجازی به عنوان بخشای از تعامال دیان و فضاای
مجازی بهویژه اینترنات محاور (ساایبری) ،باا وجاود طارح برخای از مفااهیمی مانناد
«هم جایگاهی عمل روحاانی« ،»4تشارف معناوی 1و درجاه دیگاری باودگی»« ،تقادس

سایبری» و «خاکساری »1کمتار از منظار ساازگاری ارتبااطی و رساانه ای ماورد مطالعاه
پژوهشگران قرار گرفته است.
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حذف تجربه فیزیکی شدن و فیزیاکمنادی از زیاارت ( )Kalinock, 2006یکای از
ناسازگاری های رسانه گری زیارت در فضای سایبری است که اشاره دارد به اینکه برخی
از اعمال مانند کلیک کردن می توانند جایگزین اعمال فیزیکی و عملی شوند و یا شکلی
از اعمااال را باادون درک فضااای فیزیکاای مکااان واقعاای زیااارت از زائاار از پشاات
صفحه نمایش رایانه اتفاق بیفتد .در این تجربه این موضوع که شخصی از اولیاء خادا در
آن مکان دفن است و آن مکان محل دریافت فرج یا خواستی اسات اهمیات خاود را از
دست می دهد .مکان به این معنا از محتوای تاریخی و اعتباردهنادهاش خاالی مایشاود.
فرد به عنوان زائر در زیارت مجازی فرج خود را از ارتباا معناوی و روحاانی مساتقیم
خود با امامزاده به دسات مای آورد و جایگااه یاا مکاان زیاارت و تقادس آن از دایاره
اثرگذاری در ذهن فرد خارج میشود.
هرچند بیشتر کنشگران حوزه زیارت سایبری بر تفااوت و گسسات آن از زیاارت
حضوری تأکید دارند اما برخی از آنان تالش متمرکزی را نیاز در راساتای فاراهم آوری
امکانات فناورانه بارای جاایگزینی آن باا زیاارت حضاوری و پار کاردن خألهاای آن
داشته اند .مفهو طراحیشده هم جایگاهی عمل روحانی به خاوبی بیاانگر تغییار جایگااه
مکان مقدس و چرخش اهمیت آن باه عمال مقادس و معناوی اسات کاه زائار انجاا
می دهد .در واقع جایگاه امر مقدس و مکان مقدس و تأکیاد بار اهمیات آن در زیاارت
حضوری جای خود را به کنش مقدس زائران در فضای مجازی میدهد .بهاینترتیب باه
شکل بسیار ظریفای خلاوص و شافاعتی کاه در زیاارت مجاازی آن را چنادان جادی
نمی گیریم ،از طریق تأکید بار عمال گرایای ماذهبی زوار در زیاارت مجاازی بازتولیاد
میشود (.)Kalinock, 2006
این پدیده هم جایگاهی را می توان باه عناوان متقابال کاردن اعماال روحاانی ،باین
فضاهایی جداگانه از لحاا فیزیکای در نظار گرفات؛ مانناد مناازل مشاارکت کننادگان
گوناگون و یا بین خانه زائرین سایبری و یک وبگاه زیارت سایبری .زائار در خاناه در
ساعات طوالنی صب و شب به همراه ساایر زائاران در تماامی شاعائر ماذهبی آناان را
همراهی می کند .به این معنا او تنها احساسی انتزاعی نسبت به مناسک عظیم دینی ندارد
و به آن احساس تعلق نمی کند ،بلکه او خود یکی از برگزارکنندگان آن است و مستقیماا
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در آن شرکت دارد .پس او کنش مذهبی یا زیاارتی را انجاا مای دهاد و صارفاا حسای
انتزاعی از رخداد آن ندارد .این در حالی است که زیارت کاردن باه معناای اساالمی آن
بخشی از وظایف دینی افراد (زیارت کننده) تلقی می شود و فاصله گیری از آن ،برای این
افراد پیامدهای عملی در زندگی مذهبی شان خواهد داشت .از ایان منظار زیاارت نبایاد
هیچ گاه تبدیل به سیاحت خالی از معنویات شاود و مکاان مقادس نیاز جاای خاود را
هیچگاه نباید به مکانهای مقدس دور و نزدیک ایجادشده در فضای سایبر بدهد.
زيارت در شبکههای مجازی

امروزه رسانه گری مجازی در اشکال مختلف خود در بستر اینترنت دیده می شود کاه در
این میان شبکههای اجتماعی بر پایۀ اینترنت مانناد فیسابوک و ماای اساییس محبوبیات
بسزایی کسب کرده اند .این شبکه های اجتماعی درعین حال که فضاهایی برای پیدا کردن
دوستان جدیدی هستند و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغییرات زندگی شان قرار
می دهند ،مکان هایی برای تبادل نظر هم هستند که در آن ها مرد به ویژه جوانان عقایاد و
نظرات خود را با هم به اشتراک میگذارند.
شبکه های اجتماعی مجازی محصول فناوری های وب  1هستند .وب  1به آن دسته
از فناوری هاایی اطاالق مای شاود کاه امکاان مشاارکت کااربر در تولیاد محتاوا و باه
اشتراک گذاری اطالعات ،شامل متن ،عکس ،فیلم ،ارتبا  ،فایل و هرگوناه دادۀ دیگار را
فراهم می آورند .شبکه های اجتماعی ،به خصاوص آن هاایی کاه کاربردهاای معماولی و
غیرتجاری دارند ،مکان هایی در دنیای مجازی هستند که مرد خود را باه طاور خالصاه
معرفی می کنند و امکان برقراری ارتباا باین خاود و هام فکرانشاان را در زمیناه هاای
مختلف مورد عالقه فراهم می کنند .شبکه های اجتماعی ،اجتماعات مجاازی موجاود در
فضااای سااایبر هسااتند .شااکلگیااری ایاان شاابکههااا از طریااق گااروههااای رایانامااهای،
وبنوشتها ،اتاقهای گفتگو ،فرو ها و وبگااههاای دوساتیاابی نظیار اورکاات یاا
وبسایتهای اطالعرسانی فوری ،مانند توئیتر امکانپذیر است.
رسانهگری آیین زیارت در شبکههای اجتماعی موضاوعی اسات کاه ماورد عالقاه
برخی از محققین بوده است« :گزارش ها از زیارت آنالین بر موضوعات تجربه روحانی،
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تعامالت و روابط تأکید دارند .در هریک از این موارد ،افراد قادر هساتند تاا باه شاکلی
مجازی با یک رویداد ،مکان یا گروهی از افرادی که آن ها معماوالا قاادر باه شارکت در
یک محیط واقعی نیستند ،مواجهه و درگیار شاوند .اینترنات زوار را ناه تنهاا باه دیادن
فضاهای مقدس قادر میسازد ،بلکه آنها میتوانند باا ساایرینی کاه در حاال مشاارکت
هستند ،تعامل برقرار کنند .یک ویژگی مشترک ،حسی از روابط است که زوار نه تنهاا در
مکان یا یک رویداد بلکه از طریق چنین مواجهاتی با خادا متصال مای کناد .تساهیالت
آنالین زیارت برای درگیر کردن روحانی افراد در زمینه معاصار منحصاربه فارد اسات».
(.)Campbell, 2001
نکته قابل توجه در سخنان کمیبل استفاده و به کارگیری از ارتباطاات آنالیان میاان
افراد در جهت اتصال با خدا یا امر مقدس است .در واقع این امر یکای از ویژگای هاای
منحصربه فرد زیارت سایبری است؛ به عبارت دیگر از ایان طریاق افاراد واساطه هاا یاا
میانجی های ارتباطات معنوی خود را در فضای سایبر گزینش می کنند .برخای را بیشاتر
تأیید میکنند و برخی را نفی .در واقع تمامی فرایندهای حذف ،گزینش ،تأیید گازارههاا
و ...که در شبکه های اجتماعی نوظهور آن ها را مشاهده می کنیم ،در وب گاه های زیاارت
برخط (آنالین) وجود دارند .افراد واسطه های تقویت گرایشات دینای خاود را از میاان
افراد انتخاب میکنند و با آنها تعامل برقرار میکنند (.)Kalinock, 2006
پيشنه پژوهش

با وجود این مطالعات ،بررسی ناسازگاری های رسانه گری آیاین زیاارت در شابکه هاای
اجتماعی ،از منظر سازگارسازی رسانه ای ،مورد بررسی پژوهش گران قرار نگرفته اسات.
این در حال است که بررسی های انجا شده در این حوزه نشان از به کاارگیری وسایع از
رسانه های سایبری و به ویژه شبکه های اجتماعی توسط نهادهای دینی و جامعه دیندار با
رویکرد رسانهگری آیین زیارت در سط ایران و جهان میدهد.
تمامی مطالعاتی نیز که به نوعی به موضاوع پرداخات رساانه ای دیان و زیاارت در
فضای مجازی پرداختهاند ،به فرآیندهای سازگارسازی اشاره نکردهاند ،بلکه تنهاا وجاود
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برخی ناسازگاری ها را هشادار داده اناد .جادول زیار خالصاه ایان تحقیقاات را نشاان
میدهد:
ناسازگاریهای مدنظر

ردیف

پژوهشگر

سال ارائه

4

زالسکی

4111

1

براشر

1114

1

ولگر

1111

جایگزین شدن جهان مجازی به جای جهان واقعی

1

کالینوک

1111

حذف تجربه فیزیکی شدن و فیزیکدرمانی از زیارت

1

کالینوک

1111

همجایگاهی عمل روحانی

تردید در توانایی فضای مجازی در انتقال «حس مذهبی»
«فضای سارد» و عاد امکاان انعکااس حاس در فضاای
مجازی

روششناسي پژوهش

در پژوهش حاضر به دلیل اینکه در زمینه سازگارساازی رساانه گاری آیاین زیاارت در
شبکه های اجتماعی هیچ نظریه از قبل وجود ندارد استفاده از نظریه برخاسته از داده هاا

1

ضروری به نظر می رسد .با استفاده از رویکرد برخاسته از داده ها می توان مدل مورد نظر
را از ساختار درونی نگرش ها ،ارزش ها و تجربه های فعاالن فضای مجاازی باا رویکارد
سازگارسازی با هویت دینی درک کرد.
در خصوص روش تحقیق نظریه برخاسته از داده هاا ،تأکیاد شاده اسات کاه ایان
روش ،دستیابی به نظریه برآمده از داده ها است ،داده هاایی کاه باه خصوصایات واقعای
موضوع تحقیق مربو می شوند و به همین دلیل ،در این نوع تحقیاق باه اطاالع رساانان
کلیدی و درگیر با ابعاد مسئله و موضوع تحقیق مراجعه مای شاود و کوشاش باه عمال
می آید که با روش کیفی و از طریق مصاحبه عمیق با ایان مطلعاان ،در سااختار درونای
ارزش ها و نگرش ها و تجارب آنان که به نحوی از انحا با موضوع تحقیاق ارتباا دارد،
تعمق و امعان نظر شود (فراستخواه.)4133 ،
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مراحل پژوهش بر اساس روش شناسی نظریه برخاسته از داده ها توساط کاوربین و
اشااتراوس

(& Strauss, 2007

 )Corbinبااه ترتیااب عبااارت اساات از کدگااذاری باااز

(توصیف) ،کدگذاری محوری (طبقهبندی) و کدگذاری گزینشی (تفسیر و روایتگری).
در پژوهش حاضر از مصاحبه هاای نیماه سااختاریافته باه عناوان ابازار گاردآوری
اطالعات مورد نیاز جهت مفهو سازی و فرموله کردن فرآیند سازگارسازی رساانه گاری
آیین زیارت در شبکه های اجتماعی بهره گرفته شد .این مصاحبه هاا بار اسااس پرساش
اصلی پژوهش پیرامون موضوع تحقیق ،بنا به بازخوردهایی که در طی فرایند گاردآوری
و تحلیل دادهها دریافت شد انجا گرفت.
در جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها از یادآوری نویسی نیاز اساتفاده شاد .بادین
ترتیب که در هنگا جمع آوری و تحلیل داده ها ،چنانچه ایاده هاا یاا روابطای باه ذهان
پژوهشگر می رسید به طور جداگانه یادداشت می شد .این یادآورها بنیاد اولیاه نظریاه یاا
چارچوب در حال ظهور را شاکل مای دهناد .طراحای ساؤاالت پاژوهش بارای انجاا
مصاحبه به صورت مستمر در حین انجا مطالعاه انجاا شاد .باااین وجاود قبال شاروع
مصاحبه ها ،تعدادی سؤال بر اساس مبانی نظری و ادبیات مطالعاه شاده و همچناین بار
اساس سؤال اصلی پژوهش و سؤاالت مدل پارادایمی آماده شد که در حین مصااحبه هاا
سعی میشد به فراخور مطرح شود.
تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش کنونی برابر  41نفر است .از این تعداد  1نفر از
مشارکت کنندگان جزو صاحب نظران و اساتید دانشگاهی 1 ،نفر جزو رسانه گران برتر در
حوزه رسانههای دیجیتال بهویاژه افاراد دارای تجرباه در رساانهگاری دینای در فضاای
مجازی و  1نفر جزو استفادهکنندگان از رسانههای دیجیتال به ویژه شبکههاای اجتمااعی
و موضاوعات دینای باهویااژه زیاارت در فضاای مجاازی هسااتند .یکای از مهامتاارین
شاخصهای انتخاب مشارکتکنندگان در پژوهش ،داشتن دغدغههای دینی و توجاه باه
موضوع هویت سازی رسانه ها بود که باعث می شد تا موضوع سازگارسازی در دیدگاه ها
و دغدغه های آن ها قرار گیرد .انتخاب هر مصاحبه شونده نیز به این صورت باوده اسات
که هرکدا از شرکت کنندگان ،یک یا چند نفر دیگر از متخصصان یا کارشناساان حاوزه
رسانهگری مذهبی را به پژوهشگر معرفی کردند.
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يافتهها

در تحلیل مصاحبه ها نیز متن پیاده شد و فرازهایی که شاامل کاد مای بودناد ،اساتخراج
گردیدند و سیس بر اساس مفاهیم یا دسته های مفهومی مورد طبقه بندی قرار گرفتند .در
این مرحله کدگذاری اولیه دادههای حاصل از مصاحبهها انجا گرفت و به دادههایی کاه
مشابه یکدیگر بوده اند مفاهیمی متناسب اختصاص داده شده است .در فرایند کدگاذاری
باز در مجموع از  41مصاحبه انجاا گرفتاه  441کاد اولیاه شاکل گرفات .از مصااحبه
دوازدهم ،غنای نظری به وجود آمد و مفهو جدیدی کشف نشد.
بعد از انجا عمل برچسب گذاری و نا گذاری داده ها ،برای کشاف چیازی ناو در
دادهها و به دست آوردن فهم بهتر« ،تحلیل خرد» که تحلیل دقیاقتار و موشاکافانهتاری
است انجا گرفت .در تحلیل خرد از ترتیبات تحلیل مقایسه ای اساتفاده شاد؛ هادف از
این کار دریافتن طیف معانی ممکن در کلمات مصاحبه شوندگان بود .با ایان روش کاار
دسته بندی مفاهیم آغاز شد و هر دسته زیر اصطالح انتزاعی تر ،یعنی مقوله ها طبقه بنادی
شد .طبقه بندی اولیه ای از داده ها انجا شاد و مفااهیم حاصال از کدگاذاری بااز در 14
مقوله به ترتیب زیر جای گرفتند:
 )4خلق جامعه مجازی هنجارمحور؛
 )1تقویت خود مدیریتی کاربر (سواد رسانهای)؛
 )1جایگزینی معنایی ارتبا انسان باا ماشاین باه جاای انساان باا انساان (هماد
دیجیتال)؛
 )1کارکرد فضاسازی از مسیر ایجاد تعامل؛
 )1کارکرد امتداد زمانی و مکانی زیارت؛
 )1خلوتزدایی از ذهن انسان؛
 )1عد تطابق معنابخشی به فضای مجازی با معنای زیارت؛
 )3انطباق زبان نر افزار با فرهن

دینی؛

 )1تبدیل معنای مخاطب به زائر؛
 )41عرفیسازی؛
 )44سرعت و آسانی ارتبا و تبادل اطالعات؛
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 )41تبدیل معنای رسانهگری به خاد ؛
 )41بهرهمندی از فناوریهای پیشرفته ارتباطی؛
 )41یکیارچهسازی شبکه اجتماعی مجازی و واقعی؛
 )41سلطه نظا سرمایهداری؛
 )41تغییر و تحول فضای مجازی؛
 )41اختالالت ارتباطی شبکههای اجتماعی؛
 )43کارکرد آموزش زیارت؛
 )41حفظ هویت از طریق ارتبا زائرین؛
 )11سوءاستفاده اجتماعی سیاسی؛
 )14کنترلهای فناورانه؛
 )11تولید و انتشار محتوا هویتی؛
 )11مدیریت ارتباطات میان فرهنگی؛
 )11تقدسزدایی؛
 )11فضاهای دینی و مذهبی؛
 )11تنوع شبکههای اجتماعی؛
 )11رسانه بهعنوان یاریگر زیارت؛
 )13جایگزینی زیارت مجازی بهجای زیارت حضوری؛
 )11خرافهگرایی؛
 )11ترویج زیارت؛
 )14تعمیق زیارت.
طاای کدگااذاری محااوری ،مقولااههااای مسااتخرج از کدگااذاری باااز باار اساااس
جهت گیری ها ،تناسب ،ماهیت و بار معنایی با یکدیگر ادغا شده و در قالب ابعااد مادل
پارادایم شامل مقوله محوری ،شرایط علی ،شرایط مداخله گر ،شرایط بساتر ،راهبردهاا و
پیامدها قرار گرفتند .ابعاد مدل پارادایم و مقوالت زیرمجموعه به همراه فراوانی آن ها در
جدول زیر نشان دادهشدهاند:
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یافتن مقوله محوری مهمترین و محوریتارین اقادا در ایان مرحلاه باود .از باین
مقولههای استخراجشده ،مقوله «فطری گرایی رسانه گری زیارت» بهمنزله مقوله محاوری
در نظر گرفته شده و در هسته اصلی مدل قرار گرفته اسات .اثار ایان مقولاه در اغلاب
داده های گردآوری شده از مصاحبه ها به خوبی یافت مای شاود .در واقاع عصااره اصالی
مصاحبه ها مبتنی بر این امر است کاه فضاای شابکه هاای اجتمااعی زیاارت در فرآیناد
سازگاری نیازمند تأکید بر فطرت است و اگر بتوان مبتنای بار فطار الهای عمال نماود،
ناسازگاریهای مطرح در این زمینه را میتوان کنترل نمود.
فطرت الهی به عنوان یک ودیعه الهی و هدایت کننده بشریت ،مهام تارین عامال در
ترویج دین الهی است .این فطرت است که انسان را به پاکی و محبت هدایت مای کناد.
اگر فطرت های انسان ها مورد خطاب باشند ،پیا استفاده خواهد شد .درک این موضاوع
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از سوی رسانه ها بسیار می تواند در شکل محتواسازی اهمیت پیدا کند .از این منظر تما
انسانهای جهان باهاساتثنای آناانی کاه فطارت خاود را در مسایر دوری از انساانیت و
خدامحوری از دست دادهاند ،مخاطب پرداخت رسانهای زیارت هستند.
البته باید توجه داشت در اینجا البته موضوع باا مخاطاب عاا متفااوت اسات .در
مخاطب عا نقطه مشترک ،در دریافت پیا توسط عمو مرد است و تقسیم بنادی هاای
مختلف برای رسانه اهمیت ندارد ،اما در فطرت الهی نقطه ای مشترک بین همه انسان هاا
وجود دارد و آن پذیرش بر اساس فطرتهاست.
«فطری گرایی» بر این نکته تأکید دارد که راه برون رفت انساان از چمباره فنااوری
(های ارتباطی) بر حیاتش ،در درون خود انسان نهفته است .فطری گرایی مطرح میکند
که علت محوری در ایجاد ناسازگاری های رسانه گری افزایش قدرت انسان است کاه در
سایه فناوری ارتباطی و رسانه ای شکل می گیرد و راه برون رفت از این چاالش در خاود
انسان نهفته است .از این منظر تنها مهارکننده انسان امروز ،خود اوست.
این مقوله نیز به خوبی می تواند با سایر بخش های مدل ارتباا برقارار نمایاد و در
تدوین مدل کمک نماید .از طرفی در میان تمامی گفتگوها ،به شکل مصرح یا باه عناوان
پیش فرض به این موضوع اشاره شده است .البته در هنگاا تفسایر داده هاا ،موضاوعات
دیگری نیز برای قرار گرفتن در مقوله محوری نامزد شدن ،که در نهایت مقولاه «فطاری
گرایی رسانه گری زیارت» مشتمل بر دو مقوله «تبدیل معنای مخاطب به زائر» و «تبادیل
معنای رسانهگری به خاد » در یک سیر تفسیری و تکاملی انتخاب شد.
محور اصلی در سازگارسازی رسانه گری آیاین زیاارت در شابکه هاای اجتمااعی،
«تبدیل معنای مخاطب به زائر» و «تبدیل مفهو رسانه به خاد » است که در قالاب یاک
مفهو کالن تر با عنوان «فطری گرایی رسانه گری زیارت» تعبیر شاد .در پاساخ باه ایان
فطری گرایی رسانه گری زیارت ،راهبردها و کنش ها عبارت اند از خلق جامعاه مجاازی
هنجارمحور ،تقویت خود مدیریتی کاربر (ساواد رساانهای) ،انطبااق زباان نار افازار باا
فرهن

دینی و یکیارچهسازی شبکه اجتماعی زیارت مجازی و واقعی.
مدل شماتیک زیر این فرآیند را بهخوبی ارائه مینماید.
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جمعبندی

فرآیند سازگارسازی ارتباطی آیین های مذهبی ،در بیشتر مطالعات به صورت توصایفی و
از مسیر بررسی تأثیر و تأثر رسانه و آیین های مذهبی انجا شده است .در حوزه فضاای
مجازی این دغدغه بیشتر بوده است و بررسی های حوزه دین و فضای مجازی به عناوان
یک شاخه از حوزه فرهن

و هویت مجازی مورد بحث و بررسای قارار گرفتاه اسات.

بررسی های پژوهش حاضر به نوعی بخش عمده ای از نتایج مطالعات رساانه ای باه ویاژه
دیدگاه های انتقادی را تأیید کرد .دیدگاهی که تالش می کند فنااوری را تنهاا یاک ابازار
صرف نبیند و برای آن هویت و ماهیتی سلطه گر قائل است .علی رغم این موضوع عمده
نتایج حکایت از امکان فضای تعاملی با رسانه های نوین دارد که ضمن عاد رد دیادگاه
ذاتگرایانه ،معتقد است امکان تنازل فنااوری باه ابازار وجاود دارد .عباور از فنااوری
هویتمند نیازمند راهبردهایی که تکیه این پژوهش بر آن هاست و نظریه تنزل فناوری باه
ابزار از دل آن بیرون میاید.
همانطور که بسیاری از صاحبنظران مطرح نمودهاناد فنااوری در زنادگی اماروز
بشر نقش فعالی را بازی میکند .ریشه قدرتمندی فناوری که در خصوص فنااوری هاای
رسانه به تسلط فناوری رسانه ای بر فرهن

اشاره شده است از دیدگاه افارادی از جملاه

هایدگر ،در قدرت نظم بخشی به زندگی عناوان شاده اسات .غفلتای کاه ایان دساته از
نظریه پردازان که آن ها را به دا جبرگرایی فنااوری مایکشااند و تحاوالت اجتمااعی را
معطوف به فناوری میدانند ،ناشی از نادیده گرفتن خود انسان اسات .در حقیقات ،اگار
قدرت فناوری افزایش یافته است ،به دلیل افزایش قدرت و توانایی بشر و اختیااری کاه
انسان به واسطه فناوری پیدا کرده مایباشاد .انساان خاودش محاور تحاوالت اسات و
فناوری به عنوان یک ابزار توانسته است سرعت و تاوان انساان را بارای ایان تحاوالت
افزایش دهد و عمده ناسازگاریهای سنت و نوگرایی (مدرنیسم) ریشه توان خاود بشار
دارد .به علت توان کم انسان در گذشته ،فرهن

و جامعاه باه عناوان نیروهاای بیرونای

قدرت کنترل او را داشتند و امروز این توان کم شده است .همین امر باعث شاده اسات
که قدرت درونی انسان ها برای هدایت آن ها از اهمیت بیشتری پیدا کناد .ایان پاژوهش
نیز نشان داد ناسازگاری های رسانه گری آیین زیارت در شبکه های اجتمااعی ،ریشاه در
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قدرت فناورانه رسانه های اجتماعی دارد و اما از سویی نشان داد رفع این ناسازگاری هاا
نیز در گرو رجوع به درون انسانها و قدرت مدیریت بشر بر خود است.
در حقیقت ،درست است که دیدگاه انتقادی به رسانه ها به نوعی تأیید شد و دیدگاه
ابزارگرایانه صرف را مورد نقد قرار دادیم ،ولی در اینکه این بشر به چاه علات مغلاوب
فناوری میشود با ذاتگرایی نیز تفاوت داریم؛ به عبارت دیگر ،انتقاد رسانهای مبتنی بار
نوعی جبرگرایی را نمی پذیریم و با این پیش فرض انتظا بخشی فناوری را می پذیریم که
انسان خود دلیل و ریشه این توان فناوری است و لذا امکان کنترل فنااوری بارای بشار
همچنان وجود دارد و فناوری ارتباطی توسط خود بشر قابل مهار شدن است.
بستر اصلی در فرآیند سازگارسازی رسانه گری آیین های مذهبی در فضای مجاازی
در تضعیف معنای مواجهه فناورانه و تقویت معنایی ماهیت این آیین ها دارد .شبکه هاای
اجتماعی زیارت ،برای تقویات معناای برگرفتاه از ماهیات زیاارت حضاوری نیازمناد
چرخش معنایی از مفهو کاربر و مخاطب به سمت معنای زائر و از معنای رساانه گاری
به معنای خادمیت است .روح این چرخش معناایی ریشاه در تفسایر انساان از خاود و
فناوری رسانه ای دارد که در قالب مفهو فطری گرایی به عنوان اصلی ترین و مهام تارین
بستر هدایت بشر طرح ریزی و بنا شده است ،موضوعی که باعاث مایشاود فنااوری از
یک فراابزار به سط ابزاری صرف تنزل پیدا کند.
بر این مبنا ،مدل پارادایمی در این پژوهش بیان میکنند که در فرآیناد سازگارساازی،
علل یا به تعبیری ضرورت پرداختن به این مبحث ریشه در ناساازگاری هاایی دارد کاه در
مسیر رسانه گری آیین زیارت در شبکه های اجتماعی ایجاد مایشاود .جاایگزینی معناایی
ارتبا انسان با ماشین به جای انسان با انسان (همد دیجیتال) ،عد تطاابق معنابخشای باه
فضای مجازی با معنای زیارت ،جایگزینی زیارت مجاازی باه جاای زیاارت حضاوری و
کژکارکردهای شبکه اجتماعی زیارت مشتمل بر خلوت زدایی از ذهن انسان ،عرفی ساازی،
تقدس زدایی و خرافه گرایی ،ناسازگاریهای رسانه گاری در حاوزه شابکههاای اجتمااعی
زیارت است .در این بخش از یافته های پژوهش ماجرا از لحاا معناشناساانه دیاده شاده
است و علت قدرت انتظا بخشی رسانه را در معنایی کاه بشار باه آن مایدهاد مای بیناد.
جایگزینی انسان با ماشین در تعامالت بهعنوان یکی از ابعاد فراابزارانگاری رساانه بار ایان
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تأکید دارد که انسان در معنابخشی خود دچار اشتباه می شاود و باه جاای هماد شادن باا
انسانها ممکن است از سر بیتوجهی و عادت به دا رسانه بیفتد.
در نهایت این پژوهش با مشخص شدن فطری گرایای باه عناوان کانش اصالی در
فرآیند سازگارسازی رسانهگری ،چهار راهبرد بهعنوان واکنش عملی نشان داد:
 )4خلق جامعه مجازی هنجارمحور
ریشه فاصله گرفتن فضای مجازی با فرهن

عمومی در فردیت آن اسات کاه ایان

فردیت ریشه در ارتبا انساان باا ماشاین دارد .در نتیجاه موضاوعات اجتمااعی مانناد
هنجار ،هویت و فرهنا

در فضاای مجاازی تحقاق پیادا نکارد .در خاالل گفتگاو باا

مشارکت کنندگان هم از بعد تجرباه هاای تحقاقیافتاه و هام از بعاد نظاری ،موضاوع
هنجارها در فضای مجازی خود را نشان داد .عد حضور دین داران در فضای مجازی و
نیز آگاهی های کم مخاطبان باعث شده است هنجارهای دینی که در فضای واقعی بسیار
کنترلکننده است در فضای مجازی کاربردی نداشته باشد.
 )1تقویت خود مدیریتی کاربر (سواد رسانهای)
با عنایت به اینکه محور اختیار خود انسان اسات ،پاس محاور تغییارات و کنتارل
فناوری هم خود انسان باید باشد .در حقیقات فنااوری دارد باه آن سامت مای رود کاه
قدرت و اختیار انسان را افزایش دهد و تنها راه کنترل اختیار انسان چیازی نیسات جاز
خود انسان .تکیه بر مدیریت انسان بر خودش باید منشأ مواجهه انسان باا فنااوری هاای
امروز باشد .هرچه انسان آگاه تر و خوددارتر باشد می تواناد از مشاکالت فنااوری هاای
نوین بکاهد.
بازگشت انسان باه چراجاویی و یاافتن قادرت تشاخیص درسات از نادرسات و
کنترلهای درونی میتوان نفس انسانی امروز را مدیریت کند.
 )1انطباق زبان نر افزار با فرهن

دینی

با نگاه معناشناختی که در موضوع فطری گرایی رسانه گری ارائه شد ،باید به مقولاه
زبان ارتباطی توجه مناسب داشت .زبان نر افزاری مورد استفاده در شبکه های اجتمااعی
زیارت باید بتواند معنای معنوی را در فضاسازی برای زائر مجازی (مخاطب یاا کااربر)
فراهم نمایاد .اساتفاده از نشاانه هاای زباانی ،نوشاتاری ،صاوتی و تصاویری رایاج در
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شبکه های اجتماعی الز است تا تغییر یابد و به جای آن از جایگزین ها مطابق با فرهن
و هویت دینی استفاده شود.
 )1یکیارچهسازی شبکه اجتماعی زیارت مجازی و واقعی
دو فضایی شدن باعث شده تا زندگی واقعی از زندگی مجازی جادا شاوند و ایان
معنا که دنیای مجازی جزئی از دنیای واقعی است کمتر مورد توجه قارار گرفتاه اسات.
برای اینکه بتوانیم این دو جهان را به هم نزدیک کنیم و در نتیجه فضای مجاازی را باه
سط ابزار تنزل دهیم الز است انسان ها در میان این دو فضا حرکت کنند و اتصال این
دو را بیشازپیش فراهم کنیم.
يادداشتها
1. co-location of spiritual practice
2. liminal
3. communitas
4. grounded theory
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