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 نعکاسا به کاربردی و ای حرفه طور به که است ای نشریه نخستين، ارتباطي های پژوهش ترجمان تخصصي -علمي مجله ديباچه:

 و دبيران برعهده مقاالت گزینش و ترجمه سفارش. پردازد مي المللي بين معتبر نشریات در منتشره شده نمایه و معتبر مقاالت
 حوزه در که است ترویجي یا پژوهشي -علمي مقاالت ترجمه انعکاس مجله این اصلي راهبرد. باشد مي تحریریه هيات اعضای

 تاکيد. است رسيده چاپ به و درآمده تحریر رشته یا مطالعات اسنادی به ميداني و های پژوهش انجام بدنبال، فرهنگ و ارتباطات
 از، مقاله زبان با آشنایي عدم بدليل زبان فارسي و ایراني دانشجوی و پژوهشگر مخاطبان که است مقاالتي گزینش بر نشریه این

 .گردند مي محروم آن گيری بهره
 به آشنا فرهنگ و ارتباطات حوزه پژوهشگران و تکميلي تحصيالت دانشجویان، اساتيد کليه از اطيارتب های پژوهش ترجمان نشریه

 که اخير سال چند در منتشرشده مقاالت مطالعه و، علمي نشریات معتبر های پایگاه به مراجعه با تا کند مي دعوت خارجي های زبان

 دبير تایيد اخذ و مشورت از پس و گزینش را ای مقاله ،است يتوجه درخور پژوهشي های یافته و ارزنده علمي مطالب حاوی

 و دانشجویان، استادان مشارکت با و نزدیک آینده در که است اميد. نمایند اقدام آن ارسال و ترجمه به مربوطه زبان سرویس

 عزیزمان کشور در ارتباطات علم اعتالی و رشدنيز  و متفاوت نشریه این موضوعي و منظم انتشار شاهد، پژوهشگر آموختگان دانش

 .باشيم



 

 

 ارتباطيهاي  پژوهش ترجمان نشريه نامه شيوه و اصول
 که است کشور در فرهنگ و ارتباطات حوزه در ترجمه تخصصي نشریه تنها ارتباطيهای  پژوهش ترجمان تخصصي -علمي نشریه

 انتشار و گردآوری، شناسایي به تهران شگاهدان اجتماعي تحقيقات و مطالعات موسسه فرهنگ و رسانه مطالعات بخش همت به
 و ارتباطات علوم زمينه در دانش مرزهای گسترش، ای ترجمه مقاالت نشر از هدف. پردازد مي حوزه این در معتبر مقاالت ترجمه

 .باشد مي کشور در فرهنگ و اطالعات
 را فایل پيشنهادی خود، زیر مالحظات و نکات به توجه توانند با مي به ترجمه مقاالت علمي یا مطالب قابل ارائه عالقمند مترجمان

 :نمایند ارسال نشریه دفتر به
 و آی اس آی همچون علمي نشریاتهای  پایگاه در شده نمایه پژوهشي -علمي معتبر مقاالت باها  ترجمه پذیرش اولویت -

 . باشد مي بعد به 2010 سال از ترجيحا
 .شود ارسال و تنظيم طرف چهار از متری سانتي یک حاشيه رعایت با و ميترا ونتف با و 14 اندازه در باید مقاالت متن -
 . گردد درج پاورقي در بيگانه و التين لغات، آن جای به و شود پرهيز مقاله متن در رفته بکار اصلي زبان لغات از شود تالش باید -
 .باشد دهش منتشر زبان فارسي نشریات در قبال نباید ارسالي مطالب یا ترجمه -
 .نماید درج ترجمه متن اول صفحه در را منبع آدرس، کرده خود ترجمه ضميمه را اصلي مقاله باید مترجم -
 پدیدآورندگان علمي جایگاه اثبات منظور به کامل جزئيات ذکر با اثر ناشر نام، انتشار سال، مولف خانوادگي نام و نام درج  -

 .است الزامي
 .باشد مي نشریه سردبير سپس و مقاله زبان سرویس دبير اوليه یيدتا به منوط مقاله پذیرش -
ترجمه در  ویرایش کيفيت و متن رواني، مقاله تازگي، موضوع اهميت به بسته شود مي پذیرفته نشریه سوی از که مقاالتي به -

 .گرفت خواهد تعلق امتياز 2 حداکثرها  ارزیابي
های  بخش از یکي چارچوب در تنها ،مجله به خود مطالب ارسال برای محترم نپژوهشگرا و مترجمان، نویسندگان است الزم •

 :کنند اقدام زیر چهارگانه
 

 :علمي مقاالت
 منظور به تخصصي موضوعات با متناسب  (شده نمایه) المللي بين برجسته و معتبرهای  ژورنال پژوهشي مقاالت انتشار و ترجمه 

 دیگر در انتشار مورد کتب در شده نگارش متون از فصولي یا بخش خالصه بازگرداني ،علمي مطالعات وها  پژوهش آخرین تشریح
 ارتباطات دانش جهانيهای  پژوهش با کشور ارتباطي و علمي جامعه آشنایي اوليه هدف با ؛( المللي بين انتشار شماره دارای) کشورها

 و دنيا مختلف نقاط پژوهشگران و نویسندگان علميهای  پژوهش به دسترسي کردن هموار طریق از مخاطبان علمي بنيه تقویت و
 اصلي متون تطبيق و مقایسه امکان کردن فراهم ثانوی هدف با، ارتباطات علوم ای حرفه و علميهای  گفتمان توسعه و بسترسازی

 .ارتباطي متخصصان و محققان در ترجمه مهارت سطح ارتقای برای ای ترجمه و
  معنوي آثار ارائه شده به  نشريه بر عهده مترجم و يا مترجمان  مالکيت عدم رعايت حقهرگونه

 مقاالت مي باشد و نشريه در اين خصوص هيچ تعهدي نخواهد داشت.

 : نظر و نقد 
 حيطه در علمي مقاالت نيز و کوتاه مقاالت، یادداشت، دیدگاه طرح قالب در ارتباطي متونهای  ترجمه بررسي و تحليل، نقد

 و، ارزنده و مطلوب ارتباطيهای  ترجمه در توانمندی ارتقاء و گسترش به کمک هدف با ارتباطي - علميای ه ترجمه در پژوهش
 .کشور ارتباطي محققان و مترجمان ميان ورزی اندیشه بستر ایجاد نيز

 
 :شناسي مفهوم

 - مقبول و صحيحهای  ردانبرگ ترویج منظور به ارتباطات دانش تخصصي واژگان با آشنایي و شناسي اصطالح، شناسي مفهوم 
 و زباني گنجينه و دایره گسترش -( ترمينولوژی و اتيمولوژی دانش بنابر) آن تبيين و تشریح طریق از مفاهيم بهتر درک
 ارتباطي شده کارگرفته به کمتر و مهم مفاهيم و واژگان از استفاده ترویج و ارتباطات تخصصي واژگان از جا به و اصولي برداری بهره

 . ای حرفه و علمي مجامع و متخصصان ميان در

 :علميهاي  پژوهش خالصه
 موسسات وها  دانشگاه دفاع شده در دکتریهای  رساله بویژه علميهای  پژوهش گزارش خالصه انتشار و علميهای  فعاليت بازتاب 

 و علميهای  فعاليت نتری تازه و علمي جدید موضوعات با مخاطبان آشنایي و آگاهي کسب هدف با جهان سطح در علمي
 . داخلي تحقيقات ادبيات بخشي غنا و مطالعاتيهای  زمينه توسعه به کمک، پژوهشي
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 سخن سردبیر
د ميان رشته اي آن در مجامع علمی و حرفه اي مطرح و مباحث بسياري در خصوص دانش ارتباطات و ابعاها  امروزه پرسش

و زوایاي بسياري از ها  گيرد؛ در حالی كه زمينه می شده و موضوعات بسياري در این حوزه دانشی مورد مطالعه و بررسی قرار
شود. از  می ارتباطی كشور مغفول و مهجور واقع شده یا -مسائل و مباحث علمی و حرفه اي علوم ارتباطات در جامعه علمی 

هاي  دیگر سو ارتباطات در نظر و عمل عالوه بر اینكه خود یكی از مظاهر و زمينه ساز جهانی شدن است، متاثر از ویژگی
جهانی، نياز مند تعامل، تبادل علمی و انتشار منابع در سطح بين المللی است و این موضوع از طریق برقراري ارتباط علمی وبهره 

ن مجالت و نشریات علمی و تخصصی مقدورتر از ابزارهاي دیگر است؛ لذا از این طریق امكان تبادل گيري از ابزاري همچو
مختلف و هاي  علمی پژوهشگران و صاحب نظران، فرصت مناسبی به منظور تنویر و بسط اندیشههاي  اطالعات تخصصی و یافته

ارتباطی فرصت مغتنمی هاي  ي ترجمان پژوهشنشریه گردد. می تعامل علمی ميان متخصصان و فعاالن دانش ارتباطات فراهم
علمی متخصصان ارتباطات در سطح جهان، فارغ از هر زبان، مليت و فرهنگ هاي  است براي بازتاب و نشر رویدادها و گزارش

به دركی  ذهن و اندیشه به مسائل علوم ارتباطات در جوامع مختف به منظور رسيدنهاي  و نيز ابزاري است براي گشودن دریچه
و نتایج تحقيقات منعكس شده در مقاالت معتبر و اسنادي ها  جهان معاصر؛ لذا بی تردید كاربست یافتههاي  ژرف از واقعيت

و ها  پژوهشگران و دانش پژوهان كشورهاي پيشرفته در حوزه ي فناوري اطالعات و ارتباطات در تحقيقات علمی جاري دانشگاه
 شور قابل اعتناء و بهره برداري خواهد بود.دیگر مجامع و مراكز پژوهشی ك

ارتباطی در چند سال گذشته به جاي انتشار مرتب و فصلی به منظور جلب هاي  نشریه ي علمی تخصصی ترجمان پژوهش
ي دانشگاهی و ي اخير نيز متناسب نياز جامعهمخاطبان بيشتر به نشر موضوعی با عنوان ویژه نامه روي آورده و در چند شماره

هميت و ضروت مباحث تخصصی و مفاهيم جدید علمی كمتر تشریح شده با دعوت از صاحب نظران و دانش آموختگان ا
» به موضوع 1395) شماره زمستان  "تبليغات سياسی"جدید و ميان رشته اي، مجلداتی را به موضوعاتی چون هاي  دكتري حوزه

سواد  "پرداخت(، وسپس « نوین در كارزار انتخاباتهاي  رسانه»ع به موضو1396و شماره بهار « نوینهاي  انتخابات و رسانه
هاي  دین، رسانه"ي پيش رو نيز با تقبل سر دبيري از سوي دكتر محسن گودرزي به موضوع اختصاص داد و ویژه نامه "اي رسانه

غ ایشان در فراخوان و گزینش بيدریهاي  دانم در این مقدمه از زحمات و پيگيري می پرداخته است كه الزم "اجتماعی و سياست
آتی هاي  مقاالت مناسب و نيز ویرایش اوليه آنها صميمانه تشكر كنم. در ادامه ضمن یادآوري آمادگی نشریه به اختصاص شماره

به موضوعات مهم و پيشنهادي دانش آموختگان و پژوهشگران عالقمند به همكاري در قالب ویژه نامه، خالصه اي از اهم 
 شود. می رهاي اصلی شش مقاله برگزیده شده در این مجلد مرقوممباحث و محو

به دنبال ترسيم چارچوبی نظري براي  دینی یرسانهی نظریه مسیر گذار به و مکاشفه الهیات روایتی،ي اول با عنوان مقاله
استفاده و ارتباط  نامهخدازیستنامه/ ي خودزیستي دینی با استفاده از الهيات مسيحی است. نویسنده از دوگانهرسيدن به رسانه

گري به مثابه واسطه« مكاشفه»كند. براي این منظور از مفهوم ترسيم می« گريواسطه»شكل گرفته ميان این دو را با كليدواژه 
ي تواند در تفسيرهاي جدید از بشریت و نيز نظریهي رسانه دینی مینمادین استفاده شده است. نویسنده معتقد است كه نظریه

ساختار ارتباطی و  ، بازبينی موضوعات قدسی نظير مكاشفهجدیددینی  شناسی در طرح انسان رسانه سكوالر به بحث بنشيند و
 اي شده تاثيرگذار باشد. عصر رسانهكليسا در 

سازمان  حال تغییر ها و اقتدار دررویهارتباطی،  هایجدید و مذهب: دیدگاه ينهقدرت حیاتی رساي دوم با عنوان مقاله
-پردازد. این مقاله بر تطور رویكردهاي سازمانی در تبليغ و ترویج دین و دینبه موضوع حياتی دین نهادي/سازمانی می معنوی
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اي در شناسایی اقدامات و فرآیندهاي ارتباطی رسانه به طور خالصه به بررسی اهميت نظري و تجربیِ گذاري شده وداري پایه
نيروي حياتی براي  نوعیهاي جدید به رسانهنویسنده بر این اعتقاد است كه  ات مذهبی پرداخته است.ها و اختيارتشكيل سازمان

مطالعات آینده با توجه به اهميت وي در این مقاله اميدوار است كه  .شودمحسوب میماهيت قدرت مذهبی و سازماندهی معنوي 
ها بخش شركت الهام وهاي استداللی ایجاد كند خوبی از مكانيسمدرك   در سازماندهی مذهبی، دیجيتالی هاي اجتماعی ورسانه

 .باشدهاي اقتصاد محور و تغيير اجتماعی یا بنگاه
ابتدا به بيان و  ها،خدا: امیدها، شوخ طبعی، معنویت و کفرگویی@های توییتری به تحلیل محتوای پیامي سوم با عنوان مقاله

و مسائل  ینئيآ مشتركات ،یمذهب ياورهاانعكاس ب و سپس چگونگی ا مخاطب قرار دادهخدا ر پردازد كههایی میتحليل توئيت
 اريبس شانیارتباط كاركرددر محتوا و  هاتیيتورسند كه كند. نویسندگان به این نتيجه میها را بررسی میدر این توئيت یزندگ

دارند و به خداوند  نگاهی طنزگونه یا هجو هاتیيتو یبرخ شود؛را شامل میدرخواست  و دعا تا كفرگوییاز  بوده ومتنوع 
 شخصی، زمانها همتویيت مذهبی يهستند. ایشان معتقدند كه حوزه یمذهب قيعم نيتبدون  در كل ای كفرگویی برخی دیگر

نی فرهنگ هاي دیسنت شبيه بسيار گيرد كهرا در بر می روزمره زندگی است و مسائل غيررسمی كامال و پرسشی آزاد، صميمی،
 .عامه در گذشته است

بازنمایی اسالم و ،  بوکهای اجتماعی: تحلیل گفتمان فیسبازنمایی اسالم و مسلمانان در رسانهي چهارم با عنوان مقاله
 اسالم تنها دینیدهد كه . این مقاله نشان میدهدمورد بررسی قرار می با استفاده از روش تحليل گفتمان مسلمانان در فيسبوك را

جهاد، پيرامون مفاهيم  هاي تند و آتشينیگفتمان و شوداي منفی به تصویر كشيده میهاي اجتماعی به شيوهاست كه در رسانه
 منابعدر این شبكه اجتماعی عليه مسلمانان و اسالم در جریان است. نویسندگان معتقدند كه  منقاب، حجاب، مساجد و تروریس

فيسبوك است و هر ساعت  اجتماعی  هاي شبكه در حال توليد و ارسال محتوا روي سایتبه شدت  ضد اسالمی و ضد مسلمانان
ي نحوه بازنمایی دهی تحقيقات بعدي در زمينهاین مقاله شروع خوبی براي شكل .شودمحتواهاي جدیدي به این شبكه اضافه می

 هاي اجتماعی است.اسالم و مسلمانان در شبكه
های کنند: اطالعات، انگیزش و شبکههای اجتماعی، اعتراضات سیاسی را تسهیل میرسانه چگونهمقالهی پنجم با عنوان 

پردازد. این مقاله نسبتا مفصل، هاي اجتماعی میگيري اعتراضات سياسی از طریق رسانهبه موضوع حساسِ شكل اجتماعی
، مسئله هزینه و فایده  اطالعات ميان معترضان رویكردي اكتشافی به این مسئله دارد و سعی دارد ابعاد متعدد آن شامل تبادل

یابی اجتماعی از ، هویت دهی به اعتراضاتاعتراضات، اطالعات مفيد رد و بدل شده ميان تظاهركنندگان، نقش هيجانات در شكل
اسی و دهی به اعتراضات، موضوع ایدئولوژي سيهاي اجتماعی در شكلطریق شركت در تظاهرات سياسی، نقش ساختارِ شبكه

هاي اعتراضی در ایاالت متحده، اسپانيا، تركيه و اوكراین را یابی را بررسی كند. نویسندگان براي این منظور جنبشمسئله دوست
هاي اجتماعی به عنوان هاي رسانهدهد كه پلتفرمهاي انجام شده در این حوزه نشان میاند. كنكاش ایشان در پژوهشبررسی كرده

هاي احساسی و انگيزشی ؛ به مخابره پيام كندهاي جمعی عمل میسازي كنشت تبادل اطالعات و هماهنگابزاري مهم در خدم
هاي اعتراضی را با پردازد و انتشار اطالعات و موفقيت یا شكست جنبشهاي اعتراضی میدر حمایت از یا مخالفت با فعاليت

 سازد.پيامدهاي مهمی روبرو می
ي ي مختصري درباره، مقالهنگاری و دموکراسیهای اجتماعی در مقابل روزنامهرسانهان ي ششم )آخر( با عنومقاله

هاي هاي اجتماعی است. نویسنده معتقد است كه امروزه رسانهي رسانههاي ارائه دهنده خدمات حوزهانحصارگرایی در سازمان
، زیرا با تنوع  شودنگاري سنتی محسوب مینامهبوك(، آفتِ دموكراسی و روزاجتماعی )مشخصا دو شركت بزرگ گوگل و فيس

در مالكيت و حكمرانی با قواعد ضدتراست همخوانی ندارند. نویسنده راهكار وضعيت فعلی را در وضع قوانين مناسب، احترام 
 داند. می ها و اطالعاتمضاعف به حریم خصوصی و در بازگرداندن نقش كاربران در كنترل بر داده

 چی محمد مهدی فتوره
سردبیر



 

 

 98ه ي اجت     /   بست ن  ن    دین، سی ست و رس ن  ویژهار ب ط / ه ي  پژوهش  رج  ن        -      ج  

 نامه ویژه سردبیر مقدمه

 ای شدهپیوند دین و سیاست در دنیای شبکه

است، پيوند نهاد دین با نهاد در جستار پيش رو كه به عنوان مقدمه ویژه نامه ترجمان پژوهش هاي ارتباطی به نگارش درآمده 

دهنده جامعه بشري هستند و دنيایی كه ترین اركان شكلشود؛ نهادهایی كه اصلیاي شده بررسی میسياست در دنياي رسانه

مولفه اصلی آن حاكميت بالمنازع رسانه مدرن است. رابطه ميان این دو نهاد، در عصري كه تكنولوژي رسانه ارتباطاتِ چهره به 

اي شده را اولویت بخشيده است، مسئله درخور توجهی به اي و شبكههاي جدیدِ ارتباطات تودهرا كمرنگ كرده و گونهچهره 

هاي مداري، سياستاي زمينه فهم بسياري از مناسبات اجتماعی، روندهاي دینآید. قطعا موشكافی چنين مسئلهحساب می

سازد. در این جستار با مرور نهادهاي دین و سياست و سياست را آشكار میهاي دین، رسانه و حاكميتی و خدمات متقابل نهاد

-ورزي پيرامون پيوند دین و سياست در حضور رسانهها، سعی در ارائه چارچوبی داریم كه مسير اندیشههايِ ممكن ميان آنرابطه

 سازد.هاي نوین را هموار 

اند. روحانيون و اصحاب كليسا در غرب پيوسته یا مورد توجه بودهنهادهاي دین و سياست در طول تاریخ بشریت همواره  .1

ها نيز براي مشروعيت اند. از سوي دیگر، حكومتاند یا با حكومت و صاحبان آن پيوند داشتهخود متولی امر سياست بوده

مداران و روحانيون نبخشيدن به كارِ خود و فراهم آوردن قداستِ دستگاه سياست هميشه سعی در نزدیكی و همراهی با دی

كشيد؛ بحران و تنش جامعه رفت یا دوستی كليسا و حكومت به خصومت میداشتند. زمانی كه چنين پيوندي به خوبی پيش نمی

شناسی شدیدا هاي جامعهشد. از این رو، تحليلدار میداد یا مرجعيت نهاد دین خدشهگرفت، فروپاشی سياسی رخ میرا فرا می

ترین ميادین این رشته، شناسی سياسی به عنوان اصلیشناسی دینی و جامعهدین و سياست است تا جایی كه جامعهدرگير دو نهاد 

 جایگاه خاصِ خود را در محافل دانشگاهی و پژوهشی بازكردند. 

شناسی جامعه هاي رشتههاي سازمانی دین با استفاده از ابزارها و روشها و شكلشناسی دین، مطالعه اعتقادات، كنشجامعه

شناختی و هاي جمعيتگيري، تحليلهاي كمی نظير پيمایش، رايرا در دستور كار دارد و در این ميان از هر دو گونه روش

برد. ها و محتواهاي مستند و تاریخی را بهره میهاي كيفی نظير مشاهده مشاركتی، مصاحبه و تحليل بایگانیسرشماري و روش

. این در 1هاي اندیشمندانی چون دوركهيم و وبر را جستجو كردشناسی دین باید اندیشههاي جامعهریشهبراي آشنایی بيشتر با 

هایی كه از دولت و پردازد، پدیدههاي سياسی میشناسانه از پدیدههاي جامعهشناسی سياسی به ارائه تحليلحالی است كه جامعه

هاي اجتماعی و منابع قدرت اجتماعی را یگري نظير شهروندي، جنبشجامعه مدنی گرفته تا خانواده و موضوعات پژوهشی د

-گذاران جامعهرسد و در تفكرات پایههاي منتسكيو، اسميت، فرگوسن میشناسی سياسی به اندیشهشود. ریشه جامعهشامل می

 .2كندشناسی نظير ماركس، دروكهيم و ماكس وبر ادامه پيدا می

                                                           
1
 Hartford Institute for Religion Research. The Sociological Study of Religion. Retrived 3 September 2019 from 

hirr.hartsem.edu/sociology/about_the_filed.html. 
2
 Clemens E.S (2016). What is Political Sociology?. USA: John Wiley & Sons. 

http://www.hirr.hartsem.edu/sociology/about_the_filed.html
http://www.hirr.hartsem.edu/sociology/about_the_filed.html
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هاي چنين پيوندي را در نظر آورد. چنين كاري چارچوب هاد دین و سياست باید امكانبراي شناخت پيوند ميان دو ن .2

كند. از این رو، حصر عقلیِ رابطه ميان نهاد دین و سياست از چهار تحليلی مشخص براي كشف بيشتر جزئيات را فراهم می

ها را به سویی حداكثري. در ادامه آنمهسویی حداقلی و حالت خارج نيست؛ انشقاق و جداافتادگی، ضدیت و رودرویی، هم

 نشينيم.بحث می

ها منفک از هم قرار دارند. در هاي هر كدام از آناي ميان این دو نهاد وجود ندارد و سویهرابطه حالت اول )جدافتادگی(در 

ماند و هر زمان محبوس میاین حالت نهاد دین فارغ از هياهوي سياستمداران و تحوالت سياسی و حاكميتی، درونِ سازمانِ دین 

شود، صرفا داعيه عقيده و ایمان مردمان باایمان را دارد. حوزه دخالت نهاد دین در این حالت كه به سطح جامعه فراخوانده می

-شود. در سوي مقابل، نهاد سياست به دور از اندیشهصرفا به ترویج مذهب در جامعه و هدایت كافران و المذهبان خالصه می

جا، سياستمداران داري و مدیریت امورِ جاري شهروندان مشغول است. در اینساالران، به حكومتهاي دینبی و دغدغههاي مذه

هاي سياسی و اجتماعی شوند. گيري اعتراضات و ناهنجاريسعی دارند تا حداكثر نظم اجتماعی را حاكم كنند و مانع از شكل

هاست؛ نهاد سياست در این حالت به و اعتقادات مردم و نه عاقبت به خيري آنبنابراین، حوزه دخالت نهاد سياست نه ایمان 

هاي سياسی براي ادامه حيات اجتماعی است. به واقع در جداافتادگی نهاد دین و سياست از یكدیگر، نهاد حلدنبال رسيدن به راه

 مشروعيت سازمانی خودشان هستند. دین و سياست هر كدام، جدا از یكدیگر، صرفا به دنبال حفظ مرجعيت اجتماعی و

كنند و سعی در جلب نظر ، نهاد دین و سياست هر كدام به درون حوزه دیگري ورود میحالت دوم )تضاد و رودرویی(در 

مردم )شهروندان( به سمت اَشكال سازمانی تعریف شده خودشان را دارند. در این حالت، اصحاب سازمانِ دین به ميدان سياست 

-ساالران و حاكمان بر این عقيدهگذارند و حاكمان به ميدانِ دین و اعتقادات عمومی مردم. دینياسی شهروندان پا میو اندیشه س

چه بيش از پيش در این حالت نمود دارد، شان است. آناند كه حضور دیگري به ضررِ مرجعيت اجتماعی و مشروعيت تاریخی

بيند و نهاد سياست، ثبات هاي حاكميت( در خطر میردم را )متاثر از دخالتتضاد منافع است؛ نهاد دین، اعتقاد و ایمان م

هاي جا، نهاد دین تمام ظرفيتانگارد. در ایناجتماعی و اقبال شهروندان به سياستمداران را )تحت تاثير نهاد دین( رو به زوال می

گيرد. قد در برابر اصحاب سازمانِ دین قرار میكند و نهاد سياست، تمام اش را براي تخریب حاكمان استفاده میسازمانی

 خروجی این روند، چيزي جز ضعف این دو نهاد و اضمحاللِ همبستگی و ثبات اجتماعی نيست.

جا هدف حفظ مرجعيت شاهد همكاري و مشاركت نهاد دین و سياست هستيم. در این سویی حداقلی(حالت سوم )همدر 

-ساالران از یک طرف حداكثر توان خود را براي بقاي سياستمداران به كار میت. دینو مشروعيت سازمانی دین و حاكمان اس

دهند. حاكمان نيز راه بقاي نظام سياسی را در گيرند و از طرف دیگر ایمان و اعتقادات شهروندان را در دستور كار قرار می

-ند. دین ساالران به راحتی به حوزه سياست ورود میكوببينند و دائما بر كوسِ صالح عمومی جامعه میهمكاري با نهاد دین می

دهند و حاكمان دائما از ادبيات منحصر به فرد دینی و اعتقادي كنند و خودشان را در معرض انتخاب سياسی شهروندان قرار می

اصحاب دین و گري جا اما مرزهاي مشخص كنشبرند. در ایندر رسيدن به اهداف سياسی كوتاه مدت و بلندمدت خود بهره می

هاي اساسی توانند سياستمداران نمیهاي دینی ورود كنند و دینتوانند در برخی حوزهسياست مطرح است. سياستمداران نمی

نظام سياسی را تغيير دهند. در همين زمينه، اگرچه صلحِ راهگشایی ميان نهادهاي دین و سياست برقرار است، ولی هر كدام از 

ترین ركن در نين گفت كه اصلیتوان چدن حد و مرزهاي خود با دیگري دارند. در واقع میها سعی در مشخص كرآن

سویی حداكثري محلی از اي كه در همهاست. مسئلهسویی حداقلی ميان نهاد دین و نهاد سياست، عدم امتزاج آنگيري هم شكل

 اعراب ندارد.
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دیدي از نهاد هستيم كه هم دینی و هم سياسی است. در گيري گونه جشاهد شكل سویی حداکثری(حالت چهارم )همدر 

مداران دخالت دارند و ساالران به راحتی در انتخاب سياستجا امكان تفكيک ميان این دو نهاد وجود ندارد. دینواقع در این

تركيب شده است و هر هاي دینی و حاكميتی با هم دهند. سياستمی مداري جامعه را شكلسياستمداران به راحتی روندهاي دین

اي نيست كه دیگري امكان ورود كند. هيچ حد و مرز و حوزهكدام با در نظر داشتن تماميتِ سازمانیِ دیگري خود را عرضه می

اي نيست كه دیگري نتواند در آن اعمال نظر كند. خدمات متقابل نهاد دین و سياست به آن را نداشته باشد و هيچ قاعده و ضابطه

رسد كه امكان تفكيک امر اجتماعی و فرهنگی از هر كدام از دو نهاد ممكن نيست. در واقع ميق و راهبردي به نظر میچنان عآن

 -سياست را دارد-پيوند این دو نهاد، راهبردي و عميق است و هر اندیشه، موضوع، پدیده و رویدادي در جامعه ردپاي نهاد دین

 نين پيوندي عموما تاكتيكی و براي گذار از مقاطع حساس اجتماعی است.سویی حداقلی چاین در حالی است كه در هم

دهی داربست نظري این حوزه راهگشاست. بدون در نظر فهم روابط مختلف ميان نهاد دین و نهاد سياست در شكل .3

يلِ دقيق، سياست ممكن نيست. این روابط است كه تحل-دهی شناختِ جامع از دینآوردن این روابط، عمال امكان شكل

نگرانه از سازد و تصویري كلی و جامعهاي مختلف تاریخی عملی میساختارمند و بدون سوگيريِ ماهيتِ این پيوند را در زمينه

جا اما وظيفه ما مكاشفه این روابط در تاریخِ چنين پيوندي نيست، بلكه تحليل این پيوند و دارد. در ایندین و سياست عرضه می

 است.« رسانه»در حضور نهادِ تاثيرگذار دیگري به اسم روابط مختلف آن 

گيري تكنولوژي رسانه، هاي تحليلی را متحول ساخت. تا پيش از همهرسانه مدرن مناسبات بشري را دگرگون و چارچوب

پذیرش عموم  شدند و به راحتی موردفرایندهاي تحليلی از پيچيدگی به مراتب كمتري برخوردار بودند، بعضا به سادگی ارائه می

فرهنگی و اقتصادي را متحول -چنان متغيرها و روندهاي سياسی، اجتماعیگرفتند. این در حالی است كه رسانه مدرن، آنقرار می

آفرینیِ منحصر به فرد هاي دین و سياست نيز از نقشكرد كه حتی الگوهاي شناختی بشر مدرن را تغيير داد. در این ميان، نهاد

 نصيب نماندند.بیتكنولوژي رسانه 

تري حاصل كنند و در اي، ابزاري جدید در اختيار نهاد دین و نهاد سياست است تا پيوندهاي عميقهاي تودهتكنولوژي رسانه

هایی نيز براي اصحابِ سازمانِ دین و نيز نهایت مرجعيت و مشروعيت بيشتري براي خود رقم زنند. اگرچه در این مسير چالش

سویی رسانی به این دو نهاد و همتوان خدمتهایی چون رادیو و تلویزیون را میآید، ولی برایند رسانهجود میسياستمداران به و

هاي نوین از جمله توان گفت؛ رسانههاي جدید نيز ادامه یافت. در واقع میها در نظر گرفت. این روند با ظهور رسانهبيشتر آن

سویی ميان یِ خدمتِ تكنولوژي رسانه به نهادهاي دین و سياست، به فرایندِ تقویت همهاي اجتماعی در راستاي روند تاریخشبكه

اي اند، مسئلههاي به مراتب بيشتري براي این دو نهاد به وجود آوردهها چالشنهاد دین و نهاد سياست ادامه دادند. البته این رسانه

 ها دارد.كه ریشه در ماهيت این رسانه

هاي هاي خود را به راحتی ابراز كنند و اقتدارِ رسانههاي مردم هستند تا عقاید و اندیشهاري در اختيارِ تودههاي نوین ابزرسانه

كننده محتوا نيستند و هاي نوین، مخاطب را به كاربر بدل كرده است، كاربرانی كه صرفا مصرفاي را به چالش بكشند. رسانهتوده

هاي سنتی، عمودي و یک هاي نوین بر خالف رسانهشغولند. بنابراین، روند توليد در رسانهخود نيز به توليد، انتشار و بازنشر م

-اي شده خلق كردههاي اجتماعی جوامعی شبكههاي نوین با محوریت شبكهطرفه نيست و روندي افقی و چندطرفه است. رسانه

-زنند، آنژي رسانه به توليد محتواهاي گوناگون دست میاند كه در آن كاربران مختلف در اقصی نقاط جهان با استفاده از تكنولو

اي كه هاي فناورانههاي نوین همچنين به علت ظرفيتكنند. رسانهها در شبكه منتشر و محتواهاي دیگر كاربرها را بازنشر می

ها نيز بازنشر محتواي سایر رسانهاند و به اي را فراهم آوردههاي تودهاي نظير رسانههاي رسانهدارند، امكان همگرایی دیگر گونه

ها و یكی از ها را به قدرت بالمنازع در ميدان رسانههاي نوین، آنگري جامع، گسترده، همه بعدي و پرنفوذِ رسانهمشغولند. كنش
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به وجود اي شده را هاي نوین دنيایی شبكهترین عوامل تحوالت اجتماعی در عصر حاضر بدل كرده است. از این رو، رسانهاصلی

 اند.اند كه كاركرد همه نهادها از جمله دو نهاد دین و سياست را تحت تاثير قرار دادهآورده

هاي اند. دین و مذهب و نيز سياستاي شده ظاهرا قدرت سنتی خود را از دست دادهنهادهاي دین و سياست در دنياي شبكه

هاي گيرد. مردم با استفاده از رسانهش عموم مردم قرار میسياستمداران در عصر حاضر بيش از پيش در معرض سوال و پرس

كنند. چنين محتواهایی به راحتی نوین اعتقاداتی خالف نظر نهاد دین عرضه و به راحتی سياستمداران و عملكردشان را نقد می

نهاد دین و سياست كمرنگ شود. در واقع، قدرت سنتی در شبكه، منتشر و در گوشه و كنار دنيا، خوانده، قضاوت و بازنشر می

جا باید به شود. در اینها و محتواها به چالش كشيده میشده است، چرا كه مشروعيت و مرجعيت این نهادها در ميان انبوه پيام

تر شده اي شده برخالف گذشته، پيچيدهها، در دنياي شبكهاین نكته نيز دقت داشت كه روندهاي تاثيرپذیري شهروندان از رسانه

ها را با الگوهاي خطی تبيين كرد. به هر حال، كاهش یافتن قدرت نهادهاي دین و سياست در دنياي توان آنت و چندان نمیاس

 تاثير نبوده است.امروز در روابط ميان این دو نهاد با یكدیگر نيز بی

مال جداافتادگی این دو نهاد از هم تواند وجود داشته باشد، احتاز ميان روابط محتملی كه بين نهادهاي دین و سياست می. 4

ها در طول تاریخ بشر وجود داشته است. البته این رخداد در صورت وقوع ظاهرا دوام چندانی ندارد، چراكه یا تضاد ميان آن

ات سویی این دو نهاد، احتماال نظم و ثبحيات اجتماعی در گرو پيوند ميان این دو نهاد است. جوامع بدون خدمات متقابل و هم

شود. این دو نهاد هستند كه شهروندان را براي دهند و عمال شرایط زیست اجتماعی شهروندان مختل میخود را از دست می

سویی دو نهاد دین آورند. با همسازند و امنيت جامعه را براي پيشرفت فراهم میهاي متكثر اجتماعی آماده میپذیرش مسئوليت

تهدیدات خارجی را پشت سر گذاشت و سعادت مردمان را رقم زد. بنابراین، در صورتی كه توان موانع داخلی و و سياست می

جا اي فرضی وجود داشته باشد، فروپاشی آن جامعه دور از انتظار نيست. در اینشواهدي از این جداافتادگی یا تضاد در جامعه

ضدِدین یا جدافتاده از آن، نظير سكوالریزم، در عمل به باید این نكته را در نظر داشت كه بسياري از نظامات سياسیِ به ظاهر 

 دهند تا به این وسيله عملكرد سياسی سياستمداران حفظ و ارتقا یابد.پيوند عناصر حكومت با نهاد دین رضایت می

است. به بيان بوده « سوییهم»توان نتيجه گرفت؛ رابطه ميان دو نهاد دین و سياست در طول تاریخ عموما از نوع بنابراین می

تر؛ نهادهاي دین و سياست براي رشدِ جامعه و بهبود وضعيت مردمان نيازمند همكاري و مشاركت با یكدیگر هستند تا به دقيق

اي تاكتيكی از رابطه به عنوان گونه« سویی حداقلیهم»شان را حفظ كنند. در این ميان ظاهرا این وسيله مشروعيت و مرجعيت

سویی همان طور كه پيش از این بيان شد، در سطح بوده و در سياست رواج بيشتري داشته است. این هم ميان نهادهاي دین و

شده است تا ثبات اجتماعی، نظام سياسی و موقعيت مقاطع زمانی مختلف براي حفظ مرجعيت و مشروعيت دو نهاد استفاده می

گرایانه از پيوند دین و سياست دانست كه اي نفعداقلی را گونهسویی حتوان همسازمانی دین حفظ شود و رشد یابد. در واقع می

هایی كه از آن برشمردیم، سویی حداكثري، با آن مولفهشود. این در حالی است كه همدر آن صرفا نفع سازمانی دنبال می

ير حداكثري مدنظر قرار مختصاتِ نظامات سياسی ایدئولوژیک است. شرایطی كه در آن راهبردِ امتزاج دین و سياست براي تاث

ساالران و سياستمداران در الگویی زند و دینناپذیري دین از سياست میگيرد. در چنين نظام سياسی حرف اول را تفكيکمی

سویی )حداقلی یا اي شده، هماي و دنياي شبكههاي تودهافزایی یكدیگر مشغولند. در عصر حاكميت رسانهمنحصر به فرد به هم

 این دو نهاد برقرار است و ادامه خواهد داشت. حداكثري( 

-ها رفتند و راهبرد خود را بهرهاي به دنبال استفاده از این رسانههاي تودهنهادهاي دین و سياست در دورانِ ظهور رسانه

راي این دو نهاد نيز ها بخود تعریف كردند. البته در این مسير برخی چالش برداري حداكثري براي تثبيت و ارتقا جایگاه سازمانی

هایی كه هدف اصلی خود را كسب سود هاي خصوصی دارند، رسانههایی كه عموما ریشه در رسانهوجود داشته است. چالش
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هاي خصوصی در اند و مرجعيت و مشروعيت نهادهاي دین و سياست در اولویت بعديِ كسب سود قرار دارد. رسانهقرار داده

ها براي رسيدن به این ها رواج دهند. آنكننده را به طُرق مختلف ميان تودهاري و محتواي سرگرمپی آن هستند تا تبليغات تج

ها در تعارض با منافع نهاد دین و نهاد سياست قرار گيرد. با وجود این، كنند، حتی اگر این تالشهدف از هيچ كوششی دریغ نمی

دین و سياست و به تبع آن پيوند این دو را تضعيف كنند، به ارتقاي این كه جایگاه نهادي اي بيش از آنهاي تودهظاهرا رسانه

سویی دو نهاد دین و سياست در كنند. این در حالی است كه شرایطِ حاكم بر همها در جامعه كمک میآفرینی آنجایگاه و نقش

 هاي نوین متفاوت است.اي شده و در حضور رسانهدنياي شبكه

هاي جدیدي براي پيوند دین و سياست به هاي نوین امكانآید، رسانهبه ميان می« یی حداقلیسوهم»زمانی كه سخن از 

آورند. محتواهاي كاربرساخته در دنياي امروز اگرچه شرایط را براي حفظ مرجعيت و مشروعيت این دو نهاد با مشكل وجود می

ابطه نهادهاي دین و سياست را ارتقا داده است. در واقع، بخشِ ردهنده و استحكاممواجه ساخته است، ولی دالیل و عوامل شكل

هاي نوین اگرچه برخی ميادین سنتی چنين اي شده دنياي پيوندهاست، خواه ميان كاربران، خواه ميان نهادها. رسانهدنياي شبكه

بخشی این پيوند اد گره و استحكامهاي جدیدي را براي ایجاند، ولی پنجرهها را از بين بردهاند و حتی آنپيوندي را تغيير داده

هاي نوین در دنياي سویی حداقلی نهادهاي دین و سياست، رسانهگرایی حاكم بر هماند. در واقع، با همان منطق نفعگشوده

دهند. بنابراین دغدغه اصلی در عصر حاضر نه رابطه ميان كنند و گسترش میهاي جدید پيوندي را معرفی میاي شده حوزهشبكه

 اي است. دین و سياست، بلكه تحوالت در ميادینِ چنين رابطه

هاي نوین بيش از هر چيز ميان این دو نهاد برقرار باشد، رسانه« سویی حداكثريهم»در سوي دیگر و در شرایطی كه رابطه 

زاجی است، ولی جا اگرچه رابطه ميان نهادهاي دین و سياست راهبردي و امتزنند. در اینگسست و نابسامانی رقم می

پذیري بيشتر از دنياي هاي مشخص، قالبی و الیتغير، عمال شرایط را براي آسيبایدئولوژیک بودن آن و حاكميت چارچوب

هاي متصلب، فراهم آورد. عبور این رابطه از اندیشهها( فراهم میهاي نوین )و در اصل، كاربرانِ این رسانهاي شده و رسانهشبكه

گران مختلف و استقرارِ نظام نخبگانی، شرایط را براي هاي جدید، مهيا كردن بستري براي كنشق افكار و ایدهآوردن امكانِ خل

سازد. ادامه اي شده آماده میسویی حداكثري برخوردار است( در دنياي شبكهسياست )كه از رابطه هم-زیستِ فعاالنه نهاد دین

چه مطرح شد، صرفا ترسيم ميدانی براي تحقيق، پژوهش و مداقه بيشتر ت. آنخارج اس خوانندگانبيشتر این جستار از حوصله 

هاي نوین بيش از پيش در دستور كار ها و ماهيت این رابطه در حضور رسانهاست تا مسئله امر سياسی و امر دینی، رابطه آن

 اي ارتباطات قرار گيرد.پژوهشگران و دانشجویان مطالعات ميان رشته

 یمحسن گودرز

 1398آبان -هرانت
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  1الهیات روایتی، مکاشفه و مسیر گذار به نظریه رسانه دینی
 2فرانتیشک اشتکش

 3مترجم: مختار جعفری

 چکیده
 يبشر هاي داستان گشاید. دینی میرسانه  نظریه مسيرگذاري براي طرح، تییروا اتيتحوالت الهباره مقاله با بحث در نیا

بامعناي در ارتباط  ویژه به -اتياله يرا برا ها آن تياهم یتیروا اتيو اله اند شده يزبان رمزگذار رسانههستند كه در  هایی پيام

 نحوه ادغامتا  كند میبه ما كمک  «طنين»و  ريگ واسطه، نیارتباطات نماد عنوان بهمكاشفه  درك .كرده است بازشناسی-مكاشفه

از آن  یتأمل كنند، بخش مكاشفه در مورد افراد كهآناز  پيش را بنگریم.نامه خدازیست/نامه خودزیستمفهوم  در مكاشفهو  روایت

گري  واسطهت و مشارك نياز تعامل ب و است زندهارتباطات با  الهياتكه  دهد مینامه نشان خدازیستنامه/ خودزیست .هستند

 دینیرسانه نظریه  گام در طرح اوليناست كه ممكن است  الهياتاز منظر  گري واسطهو  واسطهمطالعه  جستار در پی این. بالد می

 .باشد

، واسطه، مكاشفهنامه، خدازیستنامه/ ، خودزیستنامه خودزیست، نامه زندگی، اتي، الهگراییروایتداستان،  کلمات کلیدی:

گري واسطه

                                                           
1 Štěch,František(2019) Narrative Theology, Revelation, and the Road towards a Theological Media Theory. Theology Today. Vol. 

75(4) 420–433. DOI: 10.1177/0040573618810376 
2 František Štěch 
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 قدمهم
 هاي یكی از گونه عنوان به نامه خودزیستو نامه  زیست

در  نهیرید یسنت -نيحداقل از زمان اعترافات آگوست-یادب

از  اي گسترده انی، جرستميدوم قرن ب مهين در 1دارد. الهيات

 هاي داستان این امكان را به، یتیروا اصطالح به اتياله

د. نبشر شو یتاياله سرمایهاز  یبخش گریتا بار د داد یشخص

 هاي داستان این است كه روایتی اتيالهاستنباط ، طوركلی به

 اي واسطه عنوان به-زبان كاركردهاي  ومهم  اتياله يفرد برا

 موازات به .اند ستهیاز تجربه ز یتیروا سان به–اتياله يبرا

درك صرفاً  از -مكاشفه اتي، الهیتیروا اتيتوسعه اله

 تيواقع کی عنوان به) مكاشفه 3مدافعه استداللی ای 2باواسطه

مشرب نحوه ( به است دیيتأكه ازلحاظ منطقی مورد  تاریخی

 چنين. تغيير جهت داد -ي مكاشفهخداوند در محتوا حلول

عنوان  به نظریه مكاشفه بهاز مكاشفه منجر  يدیجد پرسش

 4ي نمادین شد كه اكثریت آن را قبول دارندگر واسطه

 بعد از آن، .(نینماد اترتباطا قیاز طري ا )مكاشفه واسطه

 این مكاشفه 6نظریه طنين نمادینِبا  5ریكورسما يد يجر

 حوزهتحوالت  نظر به. این مقاله با كرد را تكميلمفهوم 

 معاصر ِ دینی، مفهوم مكاشفهالهيات روایتی و الهيات 

 -آن را 8پيتر واردكه  7اينامهخدازیستنامه/ خودزیست

( 2الهيات دانشگاهی( و ) در) دینمطالعه ( روش 1) عنوان به

با اعتقادات دینی )براي كسانی كه  داري معاصر روش دین

                                                           
جامعه بعد از  تيحيمس» تحقيقاتیاز پروژه  یمطالعه بخش این 1

، «در فرهنگ معاصر هاي الهياتی چرخش تناقضاتاست:  مسيحيت
 كارلف است.دانشگاه 

2
 prepositional 

3
 apologetical 

4
Avery Dulles, Models of Revelation (New York: Orbis, 1992), 

131. (“Zur Theologie des Symbols,” in Schriften zur 
Theologie, vol. IV.Einsiedeln, Zu¨ rich, [Koln: Benziger 
Verlag, 1961], 275–311). 

دارد كه  لیتما نینماد ییگرا واقع بهخود  مكاشفه هی}دالس در نظر
 آن را معرفی كرد{. كارل رهنر كهالهام گرفته  مادینن اتياز اله عمدتاً

Ross A. Shecterle, the Theology of Revelation of Avery Dulles 
1980–1994: Symbolic Mediation (Lewiston, NY: 
EdwinMellen, 1996), 50. 
5
 Jerry D. Korsmeyer 

6
 Symbolic resonanc 

7
 auto/Theo-biography 

8
Peter Ward, Participation and Mediation: A Practical 

Theology for the Liquid Church (London: SCM, 2008). Ward 
writes “auto/theobiography” (Ibid, 18) 

اما من در اینجا آن را به شكل دیگري می نویسم، زیرا می خواهم هر »
رد سه جنبه موجود در این اصطالح یعنی خود، خدا و داستان را مو

 .«تاكيد قرار دهم

ترین  مهم .كند یمكرد، تشریح پيشنهاد  -(كنند زندگی می

این است كه براي همه نامه خدازیست/ نامه خودزیست حسن

به یک اندازه  -خود، جامعه، خدا و جهان-عوامل دینی 

 نيارتباط ببرقراري  امكان ر آن،مضاف ب اهميت قائل است.

 ديتأك كند. میفراهم را و روزمره  یدانشگاه اتياله

كه  است شخصیداستان بر نامه خدازیستنامه/ خودزیست

، یشخص يهانامهخدازیستنامه/ خودزیست ریسا اب شهيهم

 به .مرتبط است 9یضمن یو حت تعليمی، ي، نهادیاجتماع

 یفیتعر و انگارانه ید سادهنگاه به الهيات نبا، بيترت نيهم

ارتباطاتی  عنوان باید آن را به بيشتر بلكه ایستا از آن باشد،

مشاركت جامعه حركتی كه ماحصل كه با نگریست  پویا

یی الهيات در جامعه ای. پوشود است، آغاز می مسيحی

 درك از این .10كند ي عمل میگر واسطهمسيحی همچون 

قرار  دینیرسانه  هیرنظ در آغاز راه طرح، ما را الهيات

 نيو همچن گري واسطه ندیدرك فرا يبرا یتالش و دهد می

آنچه در  در در اصطالح خاص الهيات خواهد بود. واسطه

كه مقدم  -آید من دو تحول مهم در حوزه الهيات را ذیل می

 اتي)اله نامهخدازیستنامه/ خودزیستبر ظهور مفهوم 

نظریه رسانه دینی و انگيزه جستجوي ( یوح اتيروایتی، اله

كند الهيات را به  امر كمک می نیا كنم. خالصه می -بوده

آن  واسطه بهحوزه مباحث بيشتري در جامعه بسط داد و 

 معاصر را درك كرد. 11اي شده پيچيدگی وجود رسانه

 . داستان الهیات روایتی1

در كتاب مقدس  غالب ادبی شكل یک روایت به رغم اینكه

 عمدتاً 12يروشنگرعصر  ینشگاهدا دانانالهياتاست، 

                                                           
در نظر افراد خاصی  شاید)را كرده است جهان خدا  اینكهتوجه به  با 9

(، من معتقدم كه تمام گونه است این ، اما مطمئناً در اصلگونه نباشد این
از  ینوع خاص قیآنچه وجود دارد )خلقت( از طر

ور ط همان مثال عنوان   به شود؛ روایت مینامه خدازیست/نامه خودزیست
جالل خدا را  ها آسمان» ع( گواه بر آن است؛داوود )مزامير  19كه مزمور 

سخن  روز به روز. دهد میخبر  هایش دستفلک از عمل  كنند و میبيان 
نيست و كالمی  سخنی كند. میمعرفت را اعالن  ، و شب به شبراندمی

 در تمام جهان بيرون ها آن گستره شود. نمیشنيده  ها آنآواز  و نيست
 .«تا اقصاي ربع مسكون ها آنبيان  و رفت

10
Ward, Participation and Mediation, 107 

11
 mediatized 

12
 Enlightenment 
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 دهیناد اتیروا همچونهاي كتاب مقدس را  داستان تياهم

 ها آناز  1«اي گزاره قیاستخراج حقا پی در» غالباًو  گرفتند می

دانان به الهياتاز  یبرخ ستمياول قرن ب مهي؛ اما در نبودند

گرایی در بازسازي تیو روا یهاي زندگ داستان تياهم

اچ، آر،  مقدمه در توان میرا  یشیگرا نيچن د.الهيات پی بردن

 ی مكاشفهمعنپيرامون در بحث  ،مقوله داستان در 2نيپور

 شتريب پردازي داستانو  گراییروایت، 1960دهه  از 3یافت.

در  .قرار گرفت یحيمس هاي فرقه دانانالهياتدر دستور كار 

هانس  كه« 4زوال روایت انجيلى»این باره مشخصا كتاب 

 فري كرد، یک آغاز است.منتشر  1974در سال آن را  5يفر

نشان كرد: دانشمندان در دوره مدرن معنا را از متن  خاطر

قرار  آنیا خارج از در وراي متن خارج كرده و آن را 

. به كند ذكر میعنوان نمونه شالیرماخر را   به او اند. داده

ی كيبه هرمنوت «6حد و حصر بی»نوع انتزاع  نی، ايگفته فر

محضی  حقيقت تنهاكتاب مقدس  دهد میكه نشان  انجاميد

. كند صحبت میخدا و انسان وجود در مورد  است كه

 روایتدوباره با  اداد تا معن پيشنهاد فريبرخالف آن، 

این تنها »حال از این امر دفاع كرد كه  و درعينشود تركيب 

دهد، بلكه معنا  شكل داستان نيست كه معنا را توضيح می

 7.«آن استاز  آمدهبر

نظر اجماع  اتياله يداستان برا تياگرچه در مورد اهم

به  قاًيدق گراییروایتاصطالح  كه این درباره ولی، وجود دارد

 اتيدرباره اله همچنين 8نظر هست. اختالفاست،  یچه معن

گرایی هرچند درباره اهميت روایت است. نيچن زين یتیروا

، ماع عمومی ایجاد شده استاج عنوان یک جنبش الهياتی  به

مشخص كامالً  يعنوان روند  بهدر خصوص تعریف آن اما 
                                                           

1
 Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction 

(Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011), 129. 
2
 H. Richard Niebuhr 

3
 Helmut Richard Niebuhr, the Meaning of Revelation (New 

York: Macmillan, 1941). 
4
 Eclipse of Biblical narrative 

5
 Hans Frei 

6
 unduly 

7
 Hans W. Frei, the Eclipse of Biblical Narrative: A Study in 

Eighteenth and Nineteenth Century Hermeneutics (New 

Haven: Yale, 1974), 280. 
8
 Cf. George W. Stroup, the Promise of Narrative Theology: 

Recovering the Gospel in the Church (Eugene, OR: Wipf & 

Stock, 1997), 71. 

بر  10،، به گفته استروپحال با این 9نظر هست.  اختالف

 یروایتی را به سه دسته اصل اتياله توان یم تیاساس روا

 اي بر مقدمهعنوان  به الهيات دانان كالً برخی 11.كرد ميتقس

 تیبه روا به الهيات مسيحی خاص طور بهو  نیمطالعه د

دیگر  برخی .(12، ناووني، فرمثال عنوان   به)شدندمند  عالقه

افراد  یداستان زندگاز  یانسان تجربهعنوان   را به يگرتیروا

 13،نامک كلندجيمز ، مثال عنوان   به) دنديخاص فهم

به  یقبل يكردهایاز رو كه دیگر يا (؛ اما دسته14هاوروا

 همچونهاي كتاب مقدس را  داستان ،بودند یناراض تیروا

در مورد  یو به سؤاالت دانستند تیاز روا یخاص هاي نمونه

را معتبر  ها آنكه  -یحيدر جوامع مس اتیروا نیعملكرد ا

ها را بازگو  شان آنخاص خود يها نهيو در زم دانند می

 (.16مک فاج ای 15كولمنمثال  عنوان  به پرداختند ) -كنند می

ود ی بكه از مقوالت استروپ ناراض 17كاال كامست گري

تنش  فيتوص منظور  به  -و ي پيشنهاد دادگرید یشناسنوع

یتی روا الهيات دانانو  18یتی سرهروا الهيات دانان نيب

 19كرد. ميدو اردوگاه تقسبه را  یتیروا دانانالهيات -ناسره

                                                           
9
 Cf. McGrath, Christian Theology, 129. 

10
 Stroup 

11
 Cf. Stroup, The Promise of Narrative Theology, 71–84. 

Stroup introduced these categories in the first edition of his 

book in 1981 
12

 Navone 
13

 McClendon Jr 
14

 Hauerwas 
15

 Cullman 
16

 McFague 
17

 Gary L.Comstock 
18

 pure 
19

Gary L. Comstock, “Two Types of Narrative Theology”, 

Journal of the American Academy of 

Religion 55.4 (1987): 687–717 
 كه درحالی: كند میتوصيف  بدین شيوهخود را  هاي بندي ستهد كامستاك

معتقدند »كلسی( ، ليند بک، فري، هوورواس، مثال عنوان به)ها  اولين
براي كارهاي الهيات مناسب بویژه است كه  یادبی مستقل گونهروایت 

 انتزاعی استداللاز نثر گفتمانی و  ازحد بيشبا استفاده  ها . آناست
با درك قوانين و توان  را میمسيحی  دینرار دارند كه و اص اند مخالف

درك ممكن آن به بهترین وجه  عمل كردن بهمفاهيم دستوري متون و 
وضعيت منكر » ریكور، تریسی، هارت( مثال عنوان  به ) گرانید ،«كرد

با اعتقاد به اینكه روایات  ها در الهيات هستند. آنروایت  فرد  منحصر به
، به اند روانشناسیتاریخی، فلسفی و  مبتال به مسائل تماماًمقدس مسيحی 

براي اند.  مسائل براي تفسير آن ها رشتهآن  هاي روشدنبال استفاده از 
 .Ibid ،688« مستقلاست و نه  سره، روایت نه ها آن
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از  یكیكه  كنم می، من فكر زاتیتما نیهمه ا باوجود

روایت  ایاست كه آ نی، اتیبا روا تالهيا اساسی مسائل

از  یاساس یبخش عنوان به  اینكه ایاست  اتياله اي بر مقدمه

جورج  یدومآشكار از طرفداران  یكی. كند عمل می الهيات

 براي تیروا یواقع تياهم آن است كه بر 1،استروپ ويدبل

 يا تازه ديمف یا جدید اي مقدمهكه  ستين نیا عقاید دینی

 روایت. دهد میارائه  يتحيمسي دین اره معنابحث درب يبرا

انسان و  تیدرك هو يبرا رایز ؛مهم است الهياتیمقوله  یک

كه مسيحيان آن را با  -ندیفرا نیافراد در ا تیهو برايچه آن

 يضرور دهد، میرخ  -كنند مكاشفه وصف می 2آموزه

 3.است

 منظررا از  تیروا ،هياول سندگانینو شتريب كه  در حالی

آخرین (، اي بر الهيات مقدمهعنوان   )بهنگرند  ت مینخس

می متمایل به دو الهيات،در  تیروا جایگاه اجماع درباره

، الكساندر مثال عنوان  به (. الهياتاز  یبخشعنوان  به)است 

معاصر  یتیروا اتيالهدر زمان تلخيص  4تياسم یلوس

 مكاشفهمالقات زن و مرد و  مكان ،انسان داستان: گوید می

 مكاشفهقطب مخالف  تواند می هك يزينه چ و است یاله

5محسوب شود.
 

بنيادي به سراغ مسائل كامالً  یتیروا اتي، الههامروز

 درمشروع  یعنوان روش خود را بهاین الهيات و  رود می

 اتيروش، اله از نظركرده است.  تيتثب یدانشگاه الهيات

( بلكه با 6یاسي)روش ق ینه با كاوش در اصول انتزاع یتیروا

در كه  شود می( شروع 7ییداستان خاص )روش استقرا کی

 .ابدی یمنمود  یو ضمن حیبه هر دو روش صر آن الهيات

هاي  داستان دنیدر د بسزاییسهم بی تردید یتیروا الهيات

گفته  8.داشته است اتيعنوان اله  به یانسانوجودهاي  زندگی

                                                           
1
 George W. Stroup 

2
Doctrine 

3
 Stroup, The Promise of Narrative Theology, 88–89 

4
 Alexander Lucie-Smith 

5
Alexander Lucie-Smith, Narrative Theology and Moral 

Theology: The Infinite Horizon (London, New York: 

Routledge, 2016), 3. 
6
 deductive 

7
 inductive 

فهرست كه  ستنديچند گزاره ن انيحياعتقادات مس نكهیا اذعان به با» 8

این نام از ؛ truth functions] حقيقتیمانند توابع بندي شوند یا 

شدت  به  ددان می یانسان وجود چهاست كه تمام آن شده 

 است. زندگیبه داستان  محدود

 هاي داستان اي از تنها مجموعه  الهيات، حال  با این

، خدا مكاشفهاز مشترك تجربيات انسانی شامل زندگی بشر 

، مانخود حال  دینی شرح تیبا روا ما نيست.و جهان  دین

 از تري بزرگ تیروابستر هاي خود را در  داستان» در واقع

خود شامل داستان خدا ) الهيات. «9دهيم یمخود قرار  دین

و داستان ی انسان وجودهاي (، داستان10بخش هستیو  یزندگ

، ممكن در نتيجه( است. یزندگي جاري شدن جهان )جا

زنده درك  هاي داستانعنوان  را به ها انساناست ما زندگی 

كاتوليک رومی با الهام از كار  اندیشمند 11،جان شیم. كني

تا  گویيم میرا  مانيها ما داستان»ت: نوش 12،الی ویزل

 زندگی گوید. میهستيم كه خدا  هایی ما داستان و  ...كنيم

این  .13«آید میما كلماتی است كه از دهان او  ي ازبسيار

مردم »است كه  14مشهور ادوارد اسخيلبكس يادعا برابر

به هم  دقيقاً 15«.گوید میرا ش هستند كه خدا داستان یكلمات

نه خدا  توانند نمی انيحياست كه من معتقدم مس ليدل نيهم

                                                                                        
تعاریف دقيق چهار  1921در  بار نخستينویتگنشتاین است و او براي 

شوند از  نوع از این توابع را كه شامل نفی، عطف، فصل و شرط می

در رایانه  [كرد ارائه (truthtables) جداول حقيقتی»طریق روشی به نام 

كه به  هستند اي زندهاعتقادات  بلكه، ها تردستی كرد نيستند كه بتوان با آن

 يمان روما آغوش دهند. میشكل  یواقعاجتماعات و  یواقع هاي زندگی

به  یواقع يايرا در دن تيحيمس يباورها نكهیا یباز است. حت یهر امكان

 تعمق درباشد. با  نامه زندگیحداقل  دیبا اتياله .میبوته نقد بسپار

را اصالح  مان ینیدكه اعتقادات  میريگ یمیاد ، ها ي[ زندگیها ]داستان

 شویم و تر می شود، امروزي تر راسخباورمان به اعتقادات گشته ، كنيم

 نامه زندگی پذیر خواهد بود. دشوار توجيه استفسارازآن است كه این  پس

 .«است خداشناسیحالت  نیدر بهتر
James W.McClendon, Jr. Biography as Theology: How Life 
Stories Can Remake Today’s Theology (Eugene, OR: Wipf & 
Stock, 2002), 22. 
9
Kathleen R. Fischer, the Inner Rainbow: The Imagination in 

Christian Life (New York: Paulist, 1983), 1. 
10

The Giver Of Life 
11

 John Shea 
12

 Elie Wiesel 
13

John Shea, Stories of God: An Unauthorized Biography 

(Chicago: Thomas More, 1978), 8. 
14

 Edward Schillebeeckx 
15

Edward Schillebeeckx, Church: The Human Story of God 

(New York: Crossroad, 1993), xiii. 



 

 

ظریهرسانهدینیالهیاتروایتی،مکاشفهومسیرگذاربهن 13 

 یحيمس یو نه جهان را از داستان خود حذف كنند. زندگ

 ؛داستان خدا و جهان است آن. ستين یفقط داستان انسان

نویسی نامه زندگیدر  الهيات دقيق، به نظر من تمركز بنابراین

ت اس 1محورانهانسان  از حد بيش  یسینونامه خودزیست ای

 ريو تفس دنید درما  یبه روش انسان از حد بيش مركز با ت)

حالتی كه در آن )خدا محورانه به همان اندازه  ای( زهايچ

، حال با این  .(می ببيندرا از منظر خدا  شخص، اشياء

الهيات حائز  برايهنوز  ی، داستان شخصمیدیكه د طور همان

ت انسان منظور اجتناب از مواجه با روای به  .است اهميت

 من 3،خاروبدیسیا روایت خدامحورانه  2محورانه سكوال

و اي زنده نامهخدازیست/نامه را همچون خودزیست الهيات

 یانسانوجود  شخصیداستان در آن كه  كنم می ارائه روایتی

 روایتبا داستان خدا و داستان جهان در  اقتضاء مطابق  به

توازنی ، اینبنابر ؛استی حيمس عام دین( یو متن ی)فرهنگ

عنوان   به الهياتو  الهياتعنوان   به نامهيزندگ نيبمتناسب 

مفهوم اول ممكن  كه  در حالی. كند می برقرار نامه زندگی

حال  شرحنگارش مغرضانه  یاكاذب  تينياست در دام ع

در معرض  شهي، مفهوم دوم همگرفتار شود مقدسينو  اءياول

 نامه/ تمن، خودزیس از نظر. خودفریبی استخطر 

از هر دو افراط جلوگيري كند، زیرا  تواند می نامهخدازیست

و نه كامالً  محور انساننه كامالً  -دیدگاهی بينابينی

-خدازیستنامه/ خودزیستآن ) .ندیگز یبرمرا  -محورخدا

                                                           
1
Anthropocentric 

2
Scylla 

 او .ا استمِسين، هيوالي دریایی تنگه هاي یونان اسطوره در سكوال

پري دریایی زیبایی بود. گالوكوس عاشقش شد و او نپذیرفت.  درواقع

اي به نام كيركه رفت. كيركه به  جویی نزد ساحره گالوكوس براي چاره

كوس دل بست، اما چون جواب رد شنيد، از سر انتقام سكوال را به گالو

و هر  دهان یکهيوالیی با دوازده پا و شش سر تبدیل كرد كه هر سر 

دهان یک ردیف دندان داشت. تنها راه رهایی از دست او پناه بردن به 

 .مادرش كرتائيس بود
3
Charybdis 

 ست.تنگه مسينا اي در گردابی افسانه هاي یونان اسطوره در خاروبدیس

دانند كه هيوالیی ماده است و  می یاگا و پوسيدون خاروبدیس را دختر

فرستد و  بلعد و دوباره بيرون می روز سه بار آب دریا را می در هر شبانه

 .شكند ها را در هم می گونه كشتی این

اي  تجربه همچون-ی انسان-خدا دگاهیدر دبيشتر  (نامه

 رد؛گي جاي می -(یانسان-طنين خدااز مكاشفه )زیسته 

 نامه/ خودزیست تر عميقبه بحث  نكهی، قبل از ابنابراین

 اتيمختصر تحوالت اله ینامه بپردازم، بررسخدازیست

 است. مكاشفه حائز اهميت

 نینماد یگر واسطه و نیطن عنوان  به مکاشفه. 2

راي موافق باشند كه مكاشفه ب الهيات داناناكثر  دیشا هامروز

 ها آننمادین  واسطه و آید یم نینماد یبه روشی انسانوجود 

در  است كه 4(يتحي)مس دینی نمادهاياز  یمجموعه خاص

ي دینی . نمادهااند افتهی  تجسميت حيمس یمذهب باور

ه همين دليل ب 5دارند؛ ابزاريو  یكيهرمنوت هاي ویژگی

 حوزهدر كه   اي عنوان نشانه  به -راهر دو  توان یم

تحول  هايابزارعنوان  بهو فهميد )تفسير( با  -اند شناسی نشانه

به هستی  امر،این كرد. )شخصی، اجتماعی، فرهنگی( درك 

در همان زمان به هستی تفسير نماد و  امكان بيرونی نماد،

نماد داللت بر  ی را كهمواجهه با واقعيتدرونی نماد، امكان 

از صحيح نماد دینی ) تفسير مسئله، یک دهد. آن دارد، می

در و نماد با  6مشاركتی تعاملدیگري ( و شناسی نشانه منظر

سوي  بهافراد  هدایتامكان  كه نمادزیرا  ؛درون آن است

                                                           
4
Cf. Avery Dulles, The Craft of Theology (New York: 

Crossroad, 1995), 17–39. 
5
Cf. Robert C. Neville, The Truth of Broken Symbols (Albany, 

NY: SUNY, 1996), 1–2. 
ی متن يرهاياغلب محدود به تفسكه –ینشانه شناس رویكرد كه درحالی 6

ابزار  عنوان به، درك نماد ثبات كمتري داشته باشدممكن است  -است

كند  میرا فراهم  هاي مكنون در آن واقعيتبا  یامكان تعامل مشاركت تغيير

. به گفته سازد( می ميسرامكان ورود به نماد را خود  نوبه بهو این امر )

 براي نمادبا  یمشاركت تعامل، (Michael Polanyi) پوالنی كلیما

نمونه از آداب و  عنوان بهاو  .مهم است اريبس نینماد سازي مفهوم

 یاد« ثبات متصوردرجه  نیباالتر» عنوان بهو عبادت  یمذهب هاي آیين

 :Michael Polanyi, Personal Knowledge (Chicagoكند: می

University of Chicago, 1959), 198 الزم به ذكر است كه مفهوم .

و  يسه منبع الهام گرفته است: مفهوم وجود زا (Dulles) دالس مكاشفه

در  یشخص تعاملو  یی، نمادگرا(Rahner) رارنر نمادین شناسی هستی

به آموزه  (Lindbeck) ندبکيل كردیو رو یپوالن سازي مفهوم فرایند

 .ینید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7
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استنباط من  در راستاي هدف این مطالعه، رستگاري را دارد.

وجودي متفاوت از نشانه  1دالز ياوراز نماد همچون 

را كه به آن  یتيكه واقع ليدل نیبه ا ویژه به است؛ 2گر داللت

عنوان نقطه  به ،ليدل نيو به هم شود می، شامل كند میاشاره 

( عمل ی)متعال تيآن واقع به 3دسترسی عام ای یابيدست

است كه ی مشهودي رونيعالمت ب»، نماد زدال ازنظر. كند می

 نی؛ بنابرااثرگذار استانسان  یبر آگاه نحوي مبهمبه 

نشانه كرد...  تعریف یا آن را توصيف توان ینمی سادگ به

معناست و در عوض بيان صریح، حاوي معناي  سرشار از

 درك این 4«.توان آن را استخراج كرد كه می ضمنی است

 كلیاما طبق گفته ما ؛است قبول قابل ،كامالً مشخص از نماد

مجالی »اگر نماد را همچون متغيري فرض كرد؛  -5مک گوآن

باید امكان تعميم  -6«یابد كه خداوند از طریق آن تجلی می

از سه طریق انجام  تعميمن، این وآمک گ ازنظر شت.آن را دا

باید از منظر نظر بيرونی بلكه ماز  تنها  را نه نماد د:شومی

این احتمال را هم در نظر گرفت  باید كرد؛درونی نيز درك 

 نیا دیبا مكاشفه و كه نماد هيچ احساسی را برنينگيزاند؛

 شده است، انيب وضوح به چه را امكان را داشته باشد كه آن

باشد كه صورت هم  نیابه كند. ممكن است  بيان دقيقاً

بنا بر اما  كند؛ می ابراز كند می انيب چهاز آن شيمكاشفه ب

 گونه هم این هميشهممكن است استدالل مک گوآن 

بيانگر و نمادهاي مكاشفه در نظر داالس ، حال  با این7.نباشد

 ها آن ترتيب  نای به  و 9با خدا هستند 8رسانه خود ارتباطی

                                                           
1
Avery Dulles 

2
Indicative 

3
Open Door 

4
Dulles, Models of Revelation, 131–32 

5
Michael McGowan 

6
Michael W. McGowan, the Bridge: Revelation and Its 

Implications (Eugene, OR: Pickwick, 2015), 120. 

 قدر آنبدون اینكه  مقوله ما است ترین گسترده «نماد»ن وآمک گ ازنظر

دارند. مقوله  معنی  آننمادها با شود.  معنا بی« مكاشفه» كهگسترده شویم 

خداوند  تجلی هاي راهكتاب مقدس و روایت و دیگر  نماد شامل

بنابراین كلمه  شود؛ ... می، دستورات و غيره(ها گزاره، ها سنت همچون)

خداوند از طریق آن  سان متغيري فرض كرد، مجالی كه توان به نماد را می

 (  یابد)همان تجلی می
7
Cf. ibid 

8
 self-communication 

است شخص را از مرامش قادر معنوي اند كه قدرت  حامل»

 «.10برگرداند و رهایی بخشد

عنوان ارتباطات  به-مكاشفه واسطه ، خالصه طور به

 امر در هر این. استتجربه در جهان  همواره -نینماد

عموماً  زیرا ؛از آن است شتريب منتهی، ی صادق استارتباط

، دیگر عبارت به. آن را تفسير كردتوان  به هر طریقی می

كه  است آزادي شخصی مواجه وجودهاي نمادینارتباطات 

. كند می فایرا اواسطه  نقشجزء ضروري و در آن نماد 

 يساختار ي،فرد ميان ارتباطاتیعنوان  به مكاشفه الهی

خدا  اگر 11.است نیانسان نماد یزندگ رایز دارد؛ نینماد

 این ارتباط برقرار كند، 12بخواهد از طریق نماد انسانی

خداوند . را طی كند مسيري نمادینمكاشفه باید شكل یا 

 اتيمنظر اله از 15است. 14آفرین نماد خدا الزاماً 13مُبيِّن

كه  است ور غوطه حضورش دراي  گونه به، خداوند یحيمس

تجلی  (حيمس یسي)در عنحوي نامعلوم و پر از ابهام به 

و  آفرین نمادو  نمادان عنو )به ترتيب نیو بدیابد  می

( ی وساطتعامل واقع -ارتباطبرقراركننده و  اميپ نيهمچن

 حال در عين  ،استحاضر  خی، فرهنگ و تاريجهان ماددر 

 .ماند ی میباق یدر همان زمان كامالً متعال

)خود(  روایتبا كشف مجدد تجربه و  زمان هم

 16نظري ماهيت، اتيعنوان منبع اله  به نامه نویسی زیست

                                                                                        
9
Avery Dulles, “The Symbolic Structure of Revelation, 

Theological Studies 41.1 (1980): 56. 
10

Patrick W. Carrey, Avery Cardinal Dulles, SJ: A Model 

Theologian, 1918–2008 (Mahwah, NJ: Paulist, 2010), 311. 
و هم  يكه هم ماد وجودياست،  نینماد اساساًانسان شخص » 11

. كند می انيب نیدائماً خود را در اعمال نماد رو ازایناست و  يمعنو

 نینماد شهيكه هم یانسان حيهنگام انجام اعمال صح یانسانوجودهاي 

: صحبت كردن، كار سازند آشكار میخود  و دیگران را براست، خود 

 ماري، مسافرت، عبادت، بورزي عشق، غذا خوردن، دنيردن، لباس پوشك

 «شدن و مرگ
Gerald OʼCollins, Rethinking Fundamental Theology (New 

York: Oxford University, 2011), 40. 
12

homo symbolicus 
13

Revealer ؛ آشكاركننده  
14

symbolizer 
15

Ibid. 41 
16

speculative 
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عنوان   مكاشفه به به شيوه مشاركتی تغيير شكل داد. الهيات

دارد تا بتوان  ازين یبه دانش مشاركت نیارتباط نماد کی

 نظري دانش كه در حالی . بسط دادآن را  گراي تحول ظرفيت

 هدیه یتالق یدانش مشاركت ؛ وعقل بشر است جهيصرفاً نت

آن  سی ازحاكی از قدرشناو  گانیرا رشیو پذ الهی 1رایگان

. دهد میبه شخص  سهمی از مكاشفه رااست. خداوند 

الوهيت »از  یكه دانش مشاركت سازد میافراد را قادر  خداوند

عنوان  را به مكاشفه خداوند .داشته باشند را 2«خویش

عنوان  ما مكاشفه را فقط به نیو بنابرا دارد ارزانی می اي هدیه

آن  رشیاص( و پذكانال خ قی)از طر اميارسال پ ندیفرا کی

اي  و رابطهفعال  درگيري همچونبلكه  كنيم؛ نمیدرك 

( كحرم)و  هندزيانگبر 3برانگيز، زندگی مشترك، چالش

با ی كه مشاركت دانش .ميفهم یمی انسان ليتخ و فعاليت

 كند؛ میآن را دگرگون  رندگاني، گشود میحكمت حاصل 

كه ذهن دهد  بينشی رازآلود میو  دهد می رييرا تغ ها آنرفتار 

 كلِ براي، مكاشفه ترتيب این به 4كند.دركش  تواند نمیانسان 

 است. یاساس اتياله

 به مكاشفه را سداال كردیرو نیا 5ریكورسما يد يجر

س موفق شد اثبات كند كه ، دااليو دگاهید از ستاید. می

چه آن 6هستند. مكاشفهو  یتجربه انساننمادها رسانه 

 هیاست كه نظر تيواقع نیا ،تسين یاز آن راض ریكورسما

و  خدا سهم مشتركدرباره  موجهكامالً  اي نظریهس فاقد داال

تا با  كند میتالش  كورسمایر 7است.درام تجربه از  انسان

را  نقطه ابهام اینخدا و انسان، وجود  نحوه تجربه درك

آلفرد نورث  8يندیمنظور، او از فلسفه فرآ بدین .كند روشن

                                                           
1
free 

2
Godself 

3 Convivence 
 اتياز اله برگرفته -«ی مشتركزندگ» معنايبه  -است اصطالحی

 ؛ استپيشنهاد داده  ریتئو ساندرما كه التين يكایآمر بخش رهایی
4
Cf. Dulles, Models of Revelation, 136–39 

5
 Jerry D. Korsmeyer 

6
Jerry D. Korsmeyer, God, Creature, Revelation: A 

Neoclassical Framework for FundamentalTheology (Lanham, 

MD: University Press of America, 1995), 161. 
7
Ibid.162 

8
Processual philosophy 

مرجع  فرایندعنوان  و تجربه بشر را به گيرد بهره می 9تهدیوا

با  نمادهاتعامل در آن كه  كشد می ریبه تصو نینماد

 10ییشناسا ،فاعل است كه اي  زمينهدر درون  شان معانی

 جادی. مردم نمادها را اكند میمشخص چارچوب آن را 

 نييشان را تعو روابط دهند می یمعن ها آنكنند، به  می

 برند میتجربه به كار  انيب يبرا ها آنكه  زبانی .كنند می

 نینماد طور هم همين انسانیتجربه  رایز ؛است یینمادگرا

عمل  نیعنوان مرجع نماد  به ینی، تجربه درو از این  .است

 رسانه آن هستند.كه نمادها  كند می

بشر از  عام تجربهرا از  مكاشفهچه چيز تجربه » اما

عنوان   مفهوم مكاشفه به آن 11«.؟كند میمرجع نمادین متمایز 

 فردي ميان همدلیو  تيميصم-یک رویداد است 

از طریق و نماد واسطه آن كه  خداییو  یانسانوجودهاي 

 .شود یممحقق  12انسانی-خدارابطه طنين 

از  ریكورسمامبسوط  حيتوض از كليدي 13قياسی طنين،

 يو یاست كه رشته اصل آنامر  نیا لياست. دل مكاشفه

هاي فيزیكی  سيستمكه تمام  دهد می حيو توضاست. ا کیزيف

. هر شان را داردخاص خود یعيفركانس طب مشخص،

 یخارج تأثير اانگيزه یدامنه خود به هر  بسطبا  ستميس

از این . دهد میخود واكنش نشان  یعيطب ركانسمتناسب با ف

كه خداوند  ميكن شنهاديپ ریكورسما ه، ما ممكن است بنظر

 قی. عشق خالق از طركرده است جادینوسان ا درجهان را 

عنوان   به -را به موجودات خالق خودش مسيح یسيع

ي كه در آن خدا دهد مینشان  -خودشكوفایی مطلوبامكان 

 یكیزيف ستميس کی -شود میبه انسان  لیكامالً تبد متعال

هم كامالً  كه با وجود ]تجسم[خاص  كالبدي 14ماندگارواقعاً 

با  ما زعم به»: 15شوراي دوم واتيكانبه قول  یااست.  یمتعال

 رستگاريحقيقت در مورد خدا و  ترین عميق، مكاشفهاین 

                                                           
9
 Alfred North Whitehead 

10
knowing subject 

11
 Ibid. 171 

12
God– human relationship 

13
 analogy 

14
Immanentدر سراسر جهان نفوذ كامل ؛  داراي 

15
Second Vatican Council 

https://fastdic.com/word/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C


 

 

 139816هایاجتماعی/تابستاننامهدین،سیاستورسانهویژه

 

است و هم  1واسطهكه هم  درخشد میانسان در مسيح 

، مكاشفه 3مسيح شناسی بعد .2«ها مكاشفهتمام  سرشار از

به  ماندگارشانتا با عشق  سازد میرا قادر  یانسانوجودهاي 

خود را با  افراد قادرند .سخ دهندپا 4وحيانیعشق متعالی 

 ؛كنند كه باعث ميفركانس خدا تنظ

كه به  شود تقویت همدلی و صميميت ميان فردي می

 ميتصم 5«ميتنظ» .مميانب «مكاشفه»آن را  توانيم می قياس

 «یعيفركانس طب»را در  طنينی، یاله 6جذب يانسان برا

رك د هاي حالت گرید رندهيگبا كه  كند می جادیانسان ا

 نمادین صورت به و  ییمعنا تیتقو همچون -اسحسا

 7شود. تجربه می –با آن  مرتبط

 هایی موج ای ها لرزشتبادل  همچونمداوم  طنين فرایند

ارتباطات  صورت نمادین به، كنيم می افتیو در فرستيم میكه 

صحبت از ارتباط  ی. وقتسازد می پذیر امكان را اي واسطه

امكان  نیا یعنوان شرط اصل  به نطني، شود می با خدا ژهیو

 ريتفس اساس برمكاشفه را بخوانند. تا رمز  دهد می افرادرا به 

نشود ممكن است  انداز نيطن مكاشفه اتفاقاً اگر، ریكورسما

كه  باشد تياهم كم 8يا دادهگردش  تصور ما از آن همچون

 گردشبه  یبه ما امكان دسترس طنين. نظر است صرف قابل

عنوان ارتباطات   كه ممكن است ما آن را به دهد میداده را 

 قی)از طر سازدمیقادر را ما این امر و  ميكن درك اي واسطه

به لطف خدا(  شده برانگيختهو شهود  یانسان عقلهاي  قدرت

 استمعقول  هاي دادهاز  اي ش را كه حاوي مجموعهاميپ

درك،  تواند میكه  فهم ی قابلاطالعات –ميكن ییرمزگشا

. دریافت یا ارسال مفهوم یا حالتی[ شود] واسطه و لارسا

 ميبتوان كهآننكته مهم باشد كه قبل از  نیتوجه به ا دیشا

 یكه حت، قبل از آنميكن انيعنوان اطالعات ب مكاشفه را به

                                                           
1
mediator 

2
Dogmatic Constitution on Divine Revelation, Dei Verbum 2 

3
Christological 

4
revealed 

5
Tuning in 

6
 lure 

7 Korsmeyer, God, Creature, Revelation, 172  
موازي خود  (Korsmeyer) كورسمایر« ركانس طبيعیف»بدیهی است كه 

 Cf.Ibid. 159 .یابد ( میRahner) رارنر« موجود ملكوتى»را در 
8
 dataflow 

 ، همكنيم تأملآن  در مورد یا ميبنام «مكاشفه»آن را  ميبتوان

 نینماد نيطناز  اي تجربه: ما مياز آن هست یاكنون بخش 

ی در نظر تجربه بدن همچون حتی آن را توان می. میدار

آمده است: از طرف  ینب ايارم يكه برا طور همان، گرفت

 سخنو از جانب تو  كنمالم تو را اعالم كنخواهم  اگر دیگر

 كه شودور می  شعلهتو در دلم مثل آتش،  كالم، آنگاه بگویم

 9بگيرمآرام  توانم مین و سوزاند میرا  هایم استخوانتا مغز 

 .(9:20)جر 

 همچون بازتابشگرینامه خدازیست نامه/ خودزیست. 3

 دینیرسانه مسیر گذار به نظریه  -یزندگو شیوه دینی 

داده  حيكه در باال توض روایتیو  مكاشفه الهياتتحوالت در 

در كه  -نامهخدازیستنامه/ است در مفهوم خودزیست شده 

 شخصیو داستان  یانسان وجودهاي شخصیداستان آن 

از   پيش. زنديآم یم در -یابند تالقی می با هم خدا 10گانه سه

را  نامهخدازیستنامه/ كه خودزیست گردید پيشنهاد این

 .دانست دینی زندگی شيوهو  مطالعه دینروش  کی توان می

 نامهخدازیست/نامه نخستين خودزیست 11وارد تيپ از منظر

 -یاز مطالعات فرهنگ برگرفته -12«بازتابشگري» روشاز 

( مكتوب) اتيروش در اله نی. كاربرد اكند میاستفاده 

از  یبخش سندهیتعهدات نو»دانشگاهی مبتنی بر این است كه 

                                                           
و دیگر آنكه زندگی »: كند می انيآن را ب تر دقيق طور بهپاول  سنت 9

 .Gal)«كند كند من نيستم، بلكه مسيح است كه در من زندگی می می

2:20). 
یكی از اعتقادات بنيادین مسيحيت  باوري گانه سه یا يثتَثلتثليث؛  10

خداي  ،خداي پدر است كه بر اساس آن خداي یگانه در سه شخص

باشند.  می القدس روح تجسم پيدا كرد( و خداي عيسی مسيح كه در) پسر

 .باشند این سه، ذات یكسانی داشته ولی از هم متمایز می
11

Pete Ward 
12

Reflexivity؛ 

 صورت به موردنظربازتابشگرى فرآیندى است كه طى آن فرد در فرآیند 

 دردهد.  هاى معينى را در آن بازتاب مى قالبشود و  مند حاضر مى نظام

مند پژوهشگر در بافت برساخت  پژوهش، بازتابشگرى به حضور نظام

آورى  در جمع ویژه بهشناخت و تأثير او در هر مرحله از فرآیند پژوهش 

 .ها داللت دارد و تحليل داده

http://saleh-asghari.blogfa.com/post/180
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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بازتابشگري این امكان را در  .1«است یدانشگاه فرایند

خاص  هاي هد تا نظریاتش را در متند قرار می الهيات اختيار

ي تاریک و ايدنانداز روشنی پيش روي  چشمقرار دهد و 

 ؛بازتابشگري سدینو یموارد  بگذارد.مدرن  پساسيال 

تأثيرگذاري در مورد مند  آگاهانه و قاعدهاز تأمل اي  شيوه

اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر بر  شخصی،هاي  زمينه

، است... اساساً تحقيقانجام  روشو  ...تحقيق موضوع

است  3نظري و تبادل 2بيانگر فرایند افشاء گري بازتابشگري

كار  سوء گيرانهو  نسبی ماهيت این است كه هدفشكه 

 4را نشان دهد.دانشگاهی 

كند  ایجاب می»وارد روش  5،هدر والتون زعم به 

گيرد،  ها دانش الهيات شكل می فرآیندهایی را كه مبتنی بر آن

 هاي پژوهشی دستورالعمل نوبه خود امري كه به ساده كرد.

 با وارد، قتيدر حق 6«.كند آشكار میمحقق  برايرا  یخاص

مطالعه دینی خود  جدید، روش بازتابشگري استفاده از روش

كه اي نامهخدازیستنامه/ روش خودزیست ؛كرد را ایجاد

 توان در تجربه و زندگينامه در مورد الهيات می دهد مینشان 

]اظهارنظر كرد  فرهنگ در خصوصو گشت و[ تأمل كرد ]

 .7و نوشت[

 اما 8؛است یفرهنگ يا پدیدهبشر  تجربهعنوان  به اتياله

دربش[ روي ] زیرافراتر از فرهنگ است  حال  در عين

الهيات بپذیرد كه  اگر گشوده است.خداوند ابدي  معماي

. امكان خطا را بپذیرد بایستی مقدم بر خلقت است، خداوند

در  هميشه، باشد بشريفرهنگ  خواسته از بركه  داري دین 

                                                           
1
Ward, Participation and Mediation, 4 

2
disclosure 

3
dialogue 

4
Ibid. 3 

5
Heather Walton 

6
Heather Walton, Writing Methods in Theological Reflection 

(London: SCM, 2014), 97 
7
Ward, Participation and Mediation, 18 

 امر بر این شود. داري در چارچوب فرهنگی خاص انجام می دین» 8

، دهيم یهایی كه انجام م بندي دسته، كنيم میصحبت با آن كه  یزبان

 مسائلی كه دغدغه ماست و، كنيم می بر آن اساس عملكه  اي تجربه

 «ما تأثيرگذار است اتيفرض
Clemens Sedmak, Doing Local Theology: A Guide for 

Artisans of a New Humanity (New York: Orbis, 2002), 80. 

 تواند می شهيهمزبان ساده، خدا  بهاشتباه است.  معرض

در عين ؛ اما كنيم میفكر كه به آن  از آنچه باشد متفاوت

 شویم. به اندیشيدن درباره او فراخوانده می، دائماً حال 

 يايدن و 9عالم مادهدر  [متضمن ]حضور افرادوجود[ ]

 توانند با تجربه هم می حال  در عين، اما استفرهنگ 

 خوداز آنجا كه  د.نرا درك كن یتعالامر م ایمان،و  مكاشفه

داري افراد در طول  در دوره دیننامه خدازیستنامه/ زیست

 مناسبعنوان روش   به توان آن را گيرد، می زندگی شكل می

، هاي بازتابی لحظهدر  امر این .در نظر گرفتمطالعه الهيات 

به  كشند و افراد الهيات دانان دست از كار می در زمانی كه

با رابطه یعنی درباره  –پردازندیمدر جهان  یاسرار زندگ

. یابد می بسط -كنند تأمل می دیگر هاي انسانمتعال و  خداي

باهم مواجه  بازتابیِ زمان حالدر لحظه  ندهیگذشته و آ

چينی،  10بيانات الهيات دان مصلح. من خصوصاً شوند می

كه در این خصوص  دوست دارمرا  11چوهان سِنگ سونگ

 نوشت:

است كه به سراغ  د به اصول دینیافراد بعد از اعتقا

مكثی است بعد از  این روند. مطالعه دین می ی برايروش

 اعتقادات دینی وموتور  مجددانجام كار، تمرینی براي شارژ 

خود  اصول دینیكه براي ترسيم مجدد است تالشی 

و  كنيد نمیتعریف  شما مطالعه دین روشمند نيست. كنيد. می

 كنيد تا محدود كنيد؟ ف نمیآیا تعری— كنيد نمیمحدود 

 12.ديانجام ده دیبا كار چه ،از شروع قبل

را صرفاً نامه خدازیستنامه/ خودزیست دی، نباحال بااین

كه  ستين تیروا نی. اخاص مطالعه دین تنزل داد به روشِ

كند، بلكه  ميتنظ شيو مقصد خود را از پ ريمس تواند می

هاي داستان  حله گرهمر به  ]مرحله  شود میكه گفته  طور همان

 نياست، اما همچن مطالعه دین روشِ نی. اشود میباز  [از هم

                                                           
9
Physical World 

10
Reformed 

11
Choan-Seng Song 

12
Choan-Seng Song, “Five Stages toward Christian Theology 

in the Multicultural World, in PeterC. Phan and Jung Young 

Lee (eds.), Journeys at the Margin: Toward an 

Autobiographical Theologyin American-Asian Perspective 

(Collegeville, MN: Liturgical, 1999), 2. 

http://saleh-asghari.blogfa.com/post/180
http://saleh-asghari.blogfa.com/post/180
http://saleh-asghari.blogfa.com/post/180
http://saleh-asghari.blogfa.com/post/180
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 1زندگی دینی(.) باشد زندگی روش دینیعمدتاً،  دیو شا

یا ( اوبا داستان ) وضوح به انسان  یداستان زندگ بنابراین

 در پی كشفمرتبط است و  اشرستگاري 2(تاریخ)

-خدایی) «یزندگ فيط»محكم آن در درون  هاي ریشه

 دیگو یم 3تيالر دو شاردن كه  طور همان ایجهان( -یانسان

 4خداوند است. قلمرو

 كنشگر گانه سه وجودكه  -5آشكار يخداانسان با ایمان، 

اجتماعات و  افرادو  كند میدرك را  –است  مختاريو 

ثقيل و دور  اي گانه سهبهتر اسرار  فهم منظور بهكه   -مذهبی

. كنند می شیو ستا آن را طلب -دشده ان از ذهن تشكيل

يت را در حيمس دینیتجربه  كه شخصی یزندگ هاي داستان

توان آن را  میمكاشفه  كه با -خدا تیروا در دل خود دارند

ابراز  واسطه به» بيشتر سهم این. سهيم هستند -درك كرد

ارتباطات را در  الهيات،و  است 6«یحيجامعه مس داري[ ]دین

ی چند ارتباطاتهمچون  اتي. الهدهد می چيز قرار  وراي همه

 بعدي؛

 آن در وندخدا حال نيدرعو  دیز یمفرهنگ  همچون

 7بخشی جان. دیز یم جامعه در ینی. ارتباطات ددارد حضور

 -در زمان برقراري ارتباط-است كه  8«محيی»بيانگر ]صفت[

با ابراز و  و افراد جوامع بخشد. به امر الهی حيات می

بخشی  رو جان دارند؛ ازاین زنده نگاه می شناخت الهيات را

 یروش بيانگر بخشی جان، حال درعين شيوه زندگی است.

روح خدا  يآزاد قی)همانند تأمل( از طر اتياست كه اله

در  در هنگام حركت و گردش الهيات، بنابراین شود؛ میزنده 

                                                           
1
Jean-Yves Lacoste, From Theology to Theological Thinking 

(Charlottesville, VA: University ofVirginia, 2014), 85. 
نویسنده در اینجا در متن اصلی با كلمات بازي معنایی كرده است و  2

 story (His-story)(hi)صورت مشتق داستان آورده است:  تاریخ را به
3
Teilhard de Chardin 

4
For Teilhard de Chardin, God even reveals himself as a 

universal milieu. Pierre Teilhard deChardin, Divine Milieu: An 

Essay on the Interior Life (New York: Harper & Row, 1965), 

114. 
5
Revealing معادل الظاهر از اسماء خداوند ؛   

6
Ward, Participation and Mediation, 106 

7
animation 

8
Quickening از اسماء الهی ؛   

، جان گرفتكه  زمانیو  گيرد جان می مسيحیجامعه 

 ی.در دگرگون آفرینی نقش یعنی، ودش می ]دوباره[ الهيات

 ی، بدن عرفانسايكل هاي رگخون در  سان به اتياله

یا ) خداشناسی؛ كتاب مقدس احياشدهتجسم و كه  -حيمس

سيري دورانی و گردشی را طی  -است 9اهلل( كالمهمان 

 واسطه كتاب مقدسعنوان تجسم   به حيمس عيسی كند. می

فرستنده و  كه او ميان آن نيست معنايبه  نیا اما ؛استخدا 

 یسيعدر الهيات مسيحی  10است.سوم در جایگاه  رندهيگ

 زين اميخداوند بلكه خود پ یوح رسان پيام  تنها  نه حيمس

اما در این  (؛23:8نيست )یوحنا از این جهان  او 11.هست

بنابراین او در این  (؛37:18جهان زاده شده است )یوحنا 

كه با  ییخدا یعنی ؛ستامانوئل ا حيمس عيسی جهان است.

خداوند  رایز ؛مقدس است یمكان (. جهان1:23)متی  ماست

 ور غوطه، خود را در ماده مقدس[] كتابتجسم  قیاز طر

را از  حيمس یسيممكن است ع ليدل نيكند و به هم می

، بلكه تیبشر 12«امتداد»عنوان   به تنها  نه یشناس معاد دگاهید

 اي پيچيده طيمح -ميدرك كن یواسطه واقع کیعنوان  به

 سان بهجهان درك از ، بنابراین ؛(كریستوفر) یزندگ يبرا

ساكن  عتيدر آغوش طب القدس در آن روح كه  است مكانی

                                                           
9
logos tou theou 

 وحنای ليدر انج یفن هاي رسانه مورد زبان و تأمل در گابور امبروس با 10

اي مدعی و  وجود واسطه به رغم» :داد حيتوض روشنی به  مقاله خود در

را كه واسطه چيز سومی اصل  نیا حيمس یسيع حنايوی، ارجاع خود

كه مشخصه  گانه را سه ساختار انجيل، پذیرد. ست، نمیميان دو چيز ا

خدا  نيب« واژه مستقلسوم » مسيح تابد. برنمی رسانه سكوالر است نظریه

 .خدا و جهان است «فصل مشترك»در  مسيح یسي.... عستيو جهان ن

ی میپارادا اي نمونه، «من در جهان هستم»خداست  ارجاعخود  حيمس

 اي نمونه ني، اما او همچنشود میهان از ج یخدا جزئ آن در كه است

 .«گردد بازمیدر جهان است كه به خدا تعلق دارد و به خدا ی میپارادا
Gabor Ambrus, “In the Beginning wasthe Word: Theological 

Reflections on Language and Technical Media in the Context 

of the Gospelof John, Acta Universitas Carolinae Theologica 

6.2 (2016): 148–49. 
در اینجا كيست كه نتواند شباهت ميان این جمله با گفته مشهور مک  11

 را دریابد.« رسانه پيام است» لوهان
 Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of 

Man (Cambridge, MA: MIT, 1994), 7. 
12

 extension 
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را  حكمت 1حكمت پدر در دامان مادر نشسته است.است و 

و داستان او داستان  دهند می نشان مسيح یسيداستان ع با

 از جمله -تین بشراست كه داستا ابدان معن ایناست.  یوح

 .داستان خداست و بالعكس -یهر داستان شخص

و آشكار  آشكارسازي، كنندهآشكار یوح»، دیگر عبارت به

 ،كند خدا خود را آشكار می كه بيان این امر، بنابراین ؛است

: میيو بگو ميده حيتوض شتريرا ب نیاست ا الزم .ستين یكاف

خود  این 2«.كند آشكار می شخود قیرا از طر شخود او

نامه  خودزیست) وحیخود خدا در  گري واسطه

 ها انسانخود  گري واسطهنامه( همراه با خدازیست/خدا

ی زندگ قی( از طرهانامهخدازیست/ نامه انسانی خودزیست)

سؤاالتی نامه( خدازیستنامه/ خودزیست صورت به) الهی

گري و شاید  فرایند واسطه درباره درك دینی واسطه،

 .كند طرح مییه رسانه دینی متمایز جستجوي نظر

 م؟یدار ازین الهیرسانه  هیبه نظر ای: آگیری نتیجه

 ،وجود ندارد دینیرسانه  نظریه نظير يزيهنوز چ اگرچه

 نامه/ و مفهوم خودزیست یوح اتي، الهیتیروا اتيمطالعه اله

 مسيحی، اتياست كه در اله حاكی از آننامه خدازیست

 این از .ستندينهاي نپخته و خام  هپدید گري واسطهو  واسطه

رسانه خود  نظریه باید اتيگرفت كه اله جهينت توان می زاویه

موضوع با این  این، ممكن است حال در عين  د.را توسعه ده

 یطوالن یسنت ،رسانه سكوالر نظریهكه  مواجه شوداعتراض 

، پس چرا ما گري دارد فرایند واسطهواسطه و  صيدر تشخ

                                                           
خدا و خلق  نيكه واسطه ب یزنشفعيه ] عنوان به توان یمرا  ع() مریم 1

و پاسخ انسان.  یاراده اله نياز وحدت ب نظير بی ییالگو -دید[ است
باشد(  سايكل يبرا الگویی تواند میكه كسی ) میكه مر طور همان

كليسایی كه خداوند در آن تجسم  اي ميان خدا و خلق[ بود، ]واسطه
، ابدي تجسمی) اي ميان خدا و خلق[ باشد هواسط] تواند می نيز یابد می

 گري، خدایی واسطهما  عمومی فضاهايدر امروزه  .(قدسیو  ياستعار
 با نقش بسزا در) میاست. مر ی كلمهواقع يمعنابه  انسانی بودنو بودن 

به در تجسم،  ها آننقش  واسطه به گسترش تجسم( با ) سايتجسم( و كل
 واسطه هستند. خود  خودي 

Cf. John Macquarrie, Principles of Christian Theology 

(London: SCM, 2003), 393–95. 
2
 Gerald OʼCollins, Trinitarian Theology, West and East: Karl 

Barth, the Cappadocian Fathers, andJohn Zizioulas (Oxford: 

Oxford University, 2001), 55. 

پيوسته افزایش رسانه  هاي مربوط به گفتمان كه یطیدر شرا

است  ممكن م؟یدار ازين دینیرسانه  زیمتما هی، به نظریابند می

 ییكه فاقد فضا اي نظریهكه  مياعتراض ادعا كن نیدر برابر ا

هم  دیكند و شا نمی یخدا باشد، ذهن مؤمن را راض يبرا

رسانه  هیدر مباحث معاصر نظرالهيات است كه خاطر  بدین

این از  ی. برخدارد را ارزانی می ارزشمندي انداز چشم

عنوان  به. ها قبل آغاز شده است از مدت اخير هاي تالش

 بابدر كه خود  شگاميدر مقاله پ-بورامبروسنمونه، گا

 مسيرهاي آغازین -ی استفن هاي رسانهدر  دینی دیدگاه

 بر بستر الهياتی یوحناي كتاب مقدسرا  دینیرسانه  هینظر

از  یكالهيات یوحنا یكه  او بر آن است د.كن می ميترس

 يايمتعال و دن يخدا نيب زیتمای اوليه قائل به نید اتيتجرب

كه  اي نظریه دینی است.رسانه  هینظر مندازيناست كه  ميظع

آن با تضاد اما م خود است، سكوالر يبا همتا متفاوتلزوماً 

 3.ستين

 ناشی ازگري  واسطهرسانه و  مالحظات دینی درباره

 رتأثنوبه خود م آن نيز بهاست كه  دینیاز تجربه  دیدرك جد

 با نظر به اینكه -ی استارتباط هاي رسانه عیتوسعه سراز 

و  هشد کی( نزدیی)وب معنا 3.0به مرحله وب  نترنتیا

، دو در نتيجه... هاي همراه هم رشد روزافزونی دارند دستگاه

و  نیآنال دین ؛تاليجید هاي رسانهبه  ینیپاسخ د هيمرحله اول

در كه است  هداد دیخود را به مرحله جد يجا 4دینی، آنالین

تجربه  يبرا یطيمحهمچون  مجازي يفضاآن، درك از 

این امر فرصت بازسازي و ترقی  5حضور دارد. آنالین ینید

                                                           
3
 Cf. Ambrus, “In the Beginning was the Word, 149. 

4
Cf. Christopher Helland, “Online Religion as Lived Religion: 

Methodological Issues in the Studyof Religious Participation 

on the Internet, Heidelberg Journal of Religions on the Internet 

1.1(2005), http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5823. 

Accessed November 23, 2017 
 عنوان به فنی اینترنت واسطه دین آنالین  ،در مرحله اول كه در حالی 

، صفحات مثال عنوان  به ) شد میابزاري براي ارائه دین آنالین استفاده 

ابزاري  عنوان به اینترنت  دین آنالین ازوب آموزنده(، در مرحله بعدي 

 هاي مثال گروه عنوان  )به  الین استفاده شددینی آن تبراي تعامال

 نمازگزار آنالین(.

5
Cf. Menahem Blondheim and Hananel Rosenberg, “Media 

Theology: New CommunicationTechnologies as Religious 

Constructs, Metaphors, and Experiences, New Media and 

Society19.1 (2017): 50. 
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نظر  طبق گذارد. طرز تفكر را در اختيار الهيات می

 1،رسانه مارك هانسن پرداز نظریه

را در مورد تفكر  يدیمعاصر ... مطالبات جد هاي رسانه

قائالن به  ای یساختارشكن هایی كه با خواستهكنند،  مطرح می

. به شود نمی برآورده 2جدید وحدت متعالی ادیانتفكر 

-كردن شكاف استعالیی با پر رسانه نظریه، ليدل نيهم

تجربی كه اندیشه غربی در تفكر آفریده است، امكانی در 

3اندیشه خود را تعالی بخشيم. گذارد تا ا میاختيار م
 

 اینتا  یاري رساند الهياتبه  تواند می دینیرسانه  هینظر

 همچنين مدنظر قرار دهد. اندیشه دینیرا در  دیجد مطالبات

و  تیاز بشر دیجد يرهايدر مورد تفس توان نظریه می نیابا 

 4به بحث نشست.رسانه سكوالر  هینظر]قائالن به[ خود با 

دینی  شناسی در طرح انسان دینیبر این، نظریه رسانه  عالوه

و ( مكاشفهموضوع  ازجملهالهيات بنيادي ) ، بازبينیجدید

و ماهيت ارتباطی كليسا اي  رابطهساختار  مجددتفسير  نهایتاً

حيط توان م كه در آن رسانه را می -5اي شده عصر رسانهدر 

 ی درمهم أثيراین امر ت 6تاثير گذار است. -زندگی دانست

 یسيع ،انيحيمس زیرا به عقيده دارد، دینیرسانه  نظریه طرح

 یطيمح طور همين و 7واسطه -عنوان كالم خدا به -حيمس

هر  يبرا یطي( است. او محدینی) یزندگ يبرا

، ممكن است بنابراین ؛نامه استخدازیستنامه/ خودزیست

 درك گري واسطه فرآیندعنوان  را به -رسانهدر  -یزندگ

در محيط  8فكنی با برون زندگی یتحقق واقع -ميكن

                                                                                        
از گسست  یناش» آنالین ینیروزنبرگ معتقدند كه تجربه دو  میبلوندها

و  است دیجيتال يايدن محرز اتیو روا ها كنوانسيون ي همه یو فروپاش

 دیجد اتياله اي بر آغاز تواند... مقدمه می و مرج هرج گشودن پرتگاه پر 

.Ibid,«نفس باشد تازه
 

1
 Mark Hansen 

2
 neo-transcendentalist 

3
Hansen, “Media Theory, Theory, Culture, and Society 23.2–3 

(2006): 299. 
 يامدهايو پ یفن اتيدر مورد جزئ-رسانه سكوالر  هینظر دیدگاه 4

 هاي پژوهش يبرا یتوجه قابل تياهم-یارتباط هاي رسانه شناسی انسان

 Ambrus, “the Beginning was the Word, 150دارد: مرتبط ینید
5
mediatized 

6
Hansen, “Media Theory, 299–300. 

7
Cf. Ambrus, “In the Beginning was the Word, 147. 

8
exteriorization 

 یزندگ مطالباتبه  رود انتظار می از الهيات اگر گري. واسطه

صورت  نیشود. فقط در ا یزندگ خودِ یستیپاسخ دهد، با

مجدد خود را  يريكد بارگ این امكان را خواهد داشت تا

 داشته باشد. دسترسی نیآنال ینیو به تجربه د كند یابیباز

-خدازیستنامه/ از خودزیست یبخشرفته  رفتهكه  سترسید

بدانند كه در  دیبا الهيات دانان. شود هاي انسانی مینامه

 فقط .ستندين طرف بی اي واسطه هاي تفسير و مطالعه واقعيت

و دانند كنار بگذارند  میكنند  چه را كه فكر میآن كه هنگامی

، بروند هياتال ريدرك، ارائه و تفس دیجد هاي روشبه سمت 

 .معاصر بپردازند اي شده رسانه وجودي هاي چالشبه ند قادر

ممكن  هاي گزینهاز  یكیممكن است  دینیرسانه  نظریه یک

نه مسئله این ] اینباشد، اما  حركت بدین سمت براي

 خواهد بود. هاي آتی بررسی پژوهش[ بلكه موضوعی براي

 منابع

(، Theology Todayها به شیوه نشریه اصلی )رفرنس

در پانویس هر صفحه آمده است. بنابراین این مقاله، 

ترجمان برخالف دیگر مقاالت این شماره از نشریه 

 ، فاقد فهرست منابع پایانی است.های ارتباطیپژوهش
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 98ه ي اجت     /   بست ن  ه ي ار ب ط / ویژه ن    دین، سی ست و رس ن         رج  ن پژوهش  - ج       

سازمان  حال تغییر ها و اقتدار دررویهارتباطی،  هایاتی رسانه جدید و مذهب: دیدگاهقدرت حی

 1معنوی

 2پولین هُپ چِونگ

 3مترجم: وجیهه سلمانی

 چكيده

 بلكه مهم، تنها نه این دو ميانابطه د؛ زیرا رهستيم كه بر رسانه و مذهب جدید تمركز دار متمایز و فرعی ايشاهد رشد حوزه

در ابعاد گوناگون نمادین و واقعی است. ارتباطات  ،پردازم كه چگونه این قدرت حياتیبحث میاین در این مقاله به . است حياتی

كند. اقتدار مذهبی را به صورت مشاركتی وضع می زند ورا رقم می هاي معنويها و مشاركتواقعيت بازتوليدو  مطرح ،ايرسانه

، به عنوان نيروي حياتی براي ماهيت در حال دارندتر ارتباطات هاي قدیمیدر فعاليت ریشه هاي جدید كهبه این طریق، رسانه

یافته و تجسم هاي مختلف آنالینشناسایی شيوه، كنند. تحقيقات بيشترتكامل قدرت مذهبی و سازماندهی معنوي عمل می

حاصل  جهانی سطح در شده توزیع ايپدیده نعنوا به خصوص به را دیجيتال از دین ترغنی دركی و هاي ارتباطی مذهبیفعاليت

 كند.می

 اقتدار، ارتباطات، هم گرایی، رسانه دیجيتال، جهانی سازي، دین، سازماندهی معنوي کلمات کلیدی:

 

 

                                                           
1 Cheong, P. H. (2017). The vitality of new media and religion: Communicative perspectives, practices, and changing authority in 

spiritual organization. New media & society, 19(1), 25-33. 
2 Pauline Hope Cheong 
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 مقدمه 
موضوع مذهب باعث افزایش عالقه به تحقيقات در زمينه 

 هايحوزه محققان، .هاي اخير شده استارتباطات در سال

 با مقابله در مختلف اعتقادي هايسيستم تاثير نظير مختلف

 و( غيرمادي) گروهی معنوي هویت بهداشتی، مسائل و بحران

 اندكرده بررسی را ارتباطات آموزش و مدیتيشن بين ارتباط

به طور (. رجوع شود 2011 1استفورد و دیوید مثال به)

بر  متمركز فرعی مهم است كه شاهد رشد رشته مشخص

رابطه بين این دو ؛ زیرا و مذهب جدید هستيمموضوع رسانه 

. در این مقاله استنه تنها بسيار مهم است، بلكه بسيار حياتی 

طور به پردازم كه چگونه این قدرت حياتی می موضوعبه این 

گسترانده ریشه  متعدديمجازي )تلویحی( و واقعی در ابعاد 

 ،هاتواقعي بازتوليداي باعث ایجاد و . ارتباطات رسانهاست

شود. اي میهمكاري مقامات منطقه نيزهاي معنوي و مشاركت

هاي جدید به عنوان نيروي حياتی به این ترتيب، رسانه

هاي مذهبی سازماندهی مذهبی و به حركت درآوردن فعاليت

 د.كننهاي محلی و جهانی خدمت میدر مقياس

سازمان مذهبی به عنوان یک ضرورت پیشرو از 

 ای شدهوزمره و رسانهطریق ارتباطات ر
هاي بررسی رابطه بين رسانه دروازههاي ارتباطی دیدگاه

-شروع میبا این فرض  است و )این كار( دیجيتال و مذهب

روزانه از طریق تعامالت آنالین  ،مذهبی دهیكه سازمانشود 

 صرفا در اینجا، مطالعه ارتباطات گيرد.صورت میو آفالین 

 مشخصهاي هاي مذهبی در كانالها یا نمادانتشار ایدهبا 

و به طور  . بلكه مذهب(2009، 2)كري شوددرك نمی

مثابه ضرورتِ ارتباطات و به  مشخص سازمان مذهبی

اي زنده، به مثابه تبادالت گفتمانی عجين هاي رسانهفعاليت

اي شدن، و اي شدن هر روزه، فرارسانهشده با رسانه

هاي سر پلتفرمدر سرا فرایندهاي بهبودسازي و اصالح

اي و سيار در فرهنگ همگراي كنونی، متصل، شبكه

 . سازي شده است مفهوم

                                                           
1 Stafford  & David 
2 Carey 

 ، فراتر ازراجع به مذهب سازنده ارتباطیِ این دیدگاهِ

 هايپيرامون ساختِ سازمان یتحقيقات پيشين ارتباطات

 ؛2013 3نظير چيانگ و همكاران،) معنويغيرانتفاعی و 

؛ 2014نگ و همكاران، ؛ چيا2013 4،برومنز و همكاران

نقش  دیدگاهشود. این می ترسيم (2009 5،مكفی و ایورسون

متمایز زبان و دیگر اقدامات نمادین را به عنوان شكلی از 

ها نمایندگان روابط انسانی و گيرد، زیرا آنعمل در نظر می

كنند و ما را به سوي جاد میمعنا ای هستند؛كليسایی 

دهند. به این كی سوق میهاي فيزیكی و متافيزی جهان

 شدناي رسانهباره اخير در كارهاي باها ترتيب، این ایده

 ؛2008   7،مذهب )یاروارد اي شدن( و رسانه2008 6،)ميير

اي هاي رسانهبر تكنولوژيمرتبط است و ( 2013 8،و الندبی

 د.تحوالت دینی تمركز دار نتيجهذاتی دین و  جدید به عنوان

نظري و تجربی در اینجا بر  توجه با وجود این، مركز

ساخت  سازماندهی معنوي و اقدامات روزانه )براي(

 ات قرار دارد و بر عامليتِاقتدار از طریق ارتباط )دوباره(

این نقطه  شود؛توجه بيشتري می مذهبیرهبران  فعاالن و

اي شدن هاي قبلی پيرامون رسانهمبهم پژوهشی در بحث

( 2014 10،)پاالس و همكارانه و جامع( 2011 9،)لویمدین 

  .قابل شناسایی بود

پردازي در زمينه مذهب از دیدگاه بر این اساس، نظریه

 ماهيت با صرفا را مذهبی دهیسازمان مطالعه ی،اتارتباط

 روي تحليلی كانون. دهدنمی وفق شانعينی و انتزاعی

 معابد و كليساها آیا كهاین یا مخابراتی ارتباطات زیرساخت

-شكل دیگر و اجتماعی هايرسانه شبكه سایت، وب ايدار

 متمركزقابل مشاهده حضور آنالین هستند یا خير،  هاي

 در «همكار» عنوان به هاي مذهبینيست. در عوض، سازمان

و افراد  (1979 11،اي )ویکرسانه اغلب و «جاري» تعامالت

                                                           
3 Cheong et al. 
4 Brummans et al. 
5 McPhee and Iverson 
6 Meyer 
7 Hjarvard 
8 Lundby 
9 Lovheim 
10 Pallas et al. 
11 Weick 
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 عنوان به را مادي-یجتماعي اهااین سيستم غير عضو كه

-می ارائه جهانی و محلی سطح در شناسایی قابل واحدهاي

شوند. به عبارت دیگر، یک سازمان مذهبی دهند، شناخته می

شود كه اي مطرح میبه صورت پویا در ارتباطات روزمره

را  هاي نمادین و ماديجمعی با ویژگی «یشتنخو» بازتوليد

كه یک فلسفه  یگفتمان منسجمهمچون  سازد؛ممكن می

كند )چيانگ قابل تشخيص را تشریح می تمصنوعاخاص و 

 (. 2014و همكاران، 

بيانگر لزوم توجه به این مسئله حور م-این دیدگاه ارتباط

هاي چگونه رهبران، اعضا و تعامالت آنالین، رسانهاست كه 

فردي براي  ميانهاي سنتی و دیجيتال را در كنار سایر رابط

 . اینكنندظور می، منشانیسازمان ساختِارتباط و در نتيجه 

-اتی به جمعارتباط فرایندهاي است كه آن به دليل موضوع

كند تا خودش را از طریق خلق گرایی مذهبی كمک می

مرزهاي زبانی و مادي همراه با محيط پيرامونی خود و 

)برومز و  هاي ارتباطات خودكار، بازتوليد كندشيوه

در  (. ارتباطات خودكار یا خود ارجاعی1983 1،گامبرگ

رسانی به هایی نظير اطالعسازماندهی معنوي شامل شيوه

دستاوردهاي سازمان و باره مخاطبان داخلی و خارجی در

 هاي معنوي رهبرانیا آموزه 2استجابت دعاها یا ارائه مانتراها

 (.2014شود )چيانگ و همكاران، طور مكرر میه ب

اللی، پویا و اجرایی عمل داست ،ین به صورت گفتمانید

هاي تحقيقات تجربی و كشفيات جدید در دامنه و كندمی

دهی معنوي شكال جدید سازمانشامل درك گسترده اَمتعدد 

برخی از اشكال قطعا  با وجود این، و قدرت مذهبی است.

سازماندهی معنوي در حال تغيير و بازسازي هستند. 

موسسات مذهبی عمدتا در غرب، جوامع پست مدرن یا 

عنوان جوامع رو به زوال، كم جمعيت، كم پست سكوالر به 

شوند )نوریس و اهميت و كم رفاه به تصویر كشيده می

ها )این آن استقرار عدم (. با این حال2004 3،اینگلهارت

و نه از قبل مقدر است رسانه نه قطعی  دنياي در موسسات(

                                                           
1 Broms and Gahmberg 

 شود. )م(كلمه یا صوتی كه براي ایجاد تمركز در مدیتيشن استفاده می 2
3 Norris and Inglehart 

هاي معنوي، رشد نمایی و توسعه برخی سازماناست و  شده

اساسا، تجزیه و تحليل درونی  د.انكردهجهانی را تجربه 

ي مذهبی، هاسازمان هاي جدید در زمينهمذهب و رسانه

نشان را  هاآنتوافقات همكاري كننده و حتی هماهنگ كننده 

 هم نيست. بدون اختالف دهد؛ توافقاتی كه در عين حالمی

هاي جدیدتر معموال به در واقع، در حالی كه رسانه

 به شكلی كهشوند، انقالبی پنداشته میهاي عنوان رسانه

سلسله مراتب  و مكانی-زمانیدستورات باعث بی ثباتی 

هاي سانهر (،2008 4،ساسنشوند )مینده دهسازمانی آزار

داران توانند با توانمندسازي سهاممی دیجيتال و اجتماعی

داخلی و خارجی خود، به حمایت و تقویت یک سازمان 

آن را به صورت اجتماعی  این وسيلهبه  معنوي بپردازند تا

اجتماعی در یک بافت  عنوان یک سيستم بسته عملياتی به

د. به عنوان مثال، این فرآیند با نجهانی رقابتی بازتوليد كن

)ایمان  كه در آن مومنان قابل مشاهده استهایی شيوه

حق سازمانی  دارايبراي اینكه كليسا و معابدشان  آورندگان(

درون  به ، رسانه دیجيتال راشناسایی باشد قابلمتمایز و 

اي رسانه. ارتباطات دهندراه میمحيط ارتباطی بومی خود 

كند؛ تسهيل می را راهبرديسرایی داستان ،)متمركز(شده 

هاي روایی از طریق استفاده آگاهانه از تكنيک فرایندي كه

( و 2007 5،)تویيچل الهام بخشِ داراي شخصيت حقوقی

( براي ایجاد 2012 6،دسازي )موسی و ابراهيمبرنهمچنين 

. گيرد، صورت میهاسرمایه فرهنگی در بازار مذهبی ایده

كه چگونه كليساها و  استهمچنين تحقيقات نشان داده 

اي خود را براي هاي چند رسانهمعابد متعددي، وب سایت

جامعه دهی( تصورات و )شكلهاي جغرافيایی ایجاد داده

از  كار. بخشی از این اندراه انداختهو  دهكرجهانی طراحی 

طریق استفاده تركيبی از تصاویر، امكانات سمعی و بصري و 

ها، متون )به عنوان مثال تعامالت متقابل، عالوه بر نقشه

هاي آینده یا موعظات و مراسمات مذهبی( و شرح جشنواره

 ؛ این كارشوداعداد )به عنوان مثال تعداد اعضا( انجام می 
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 تابه جایی متصل شوند  سازدرا قادر می گوشچشم و 

ساختار جامعه مذهبی به صورت واقعی و تخيلی تقویت 

 (.2009 1)چيانگ و همكاران، شود

هاي اجتماعی ممكن است رسانه اعتباراتعالوه بر این، 

هاي جاري سازمان اي در تطبيق و تركيبِنقش احياكننده

افتخاري  يباشد. اعضامذهبی همانند جوامع معنوي داشته 

طور ه كنند تا باز فيس بوك، تویيتر و یوتيوب استفاده می

ها و جشن فعاليتبرگزاري و  هامنظم اطالع رسانی

و به این ترتيب به اهداف  نندرسانی  كزدستاوردها را به رو

-حياتی سازمان مشروعيت بخشند. اعضا همچنين از رسانه

ها و شرایط نيایشهاي اجتماعی براي گسترش نمادها و 

-ارتقاي وحدت سازمانی استفاده می به منظوردعاهایشان 

و به  گذارندمیها را به اشتراك ها شفاعت خواهیكنند. آن

ها ابراز عالقه )الیک( می كنند تا دیگران را به سمت آن

این كار در ها براي ؛ آنكنند تشویقتعامالت اجتماعی 

)چيانگ و  كنندمیت سازمان شرك یبازتوليد معناي جهان

 به طور مشخصچه (. در این رابطه، آن2014 همكاران،

بدیهيات به چگونگی ضروري بودنِ  جالب توجه است،

-اهميت، حتی كارهاي معمول مانند ارسال آپدیتظاهر بی

هاي سازمان سازيقانونیهاي آنالین، براي تصویب و 

محتواي  توانند هر بار با بزرگنماییها میمذهبی است. آن

 كنند و به این ترتيبایجاد  یتفاوتتغيير و رسانه اجتماعی، 

را مجددا  منسجم خود كمابيشهاي زبانی و مادي دامنه

هاي هاي جدید در شكل. به بيان دیگر، رسانهمتحد سازند

كنند، اما حياتی ایفا می ینقش ،سازماندهی مذهبی گوناگونِ

تعيين نشده است.  انهو ثابتِ فناور قطعی ها به شكلِنقش آن

 «مجازي خودِ»جاري، یک اي رسانهبلكه، اقدامات ارتباطی 

اجتماعی كه  ايمجموعه ؛(1999 2را بازتوليد می كند )وارال،

كند و اهداف معنوي، منسجم عمل می یبه عنوان كل

و موفقيت آن به نيروهاي بنيادي و اساسی تعاملی  تعمليا

  تكيه دارد.

                                                           
1 Cheong et al. 
2 Varela 

 ارتباط همثابمقام مذهبی به 
سازي مذهب به عنوان فرآیندي در حال ظهور با مفهوم

، اقتدار مذهبی نه تنها ناشی از سنت مقدس اتدر ارتباط

، بلكه منتصب به یک مقام واالتر و كاریزماي شودتلقی می

مرتبط هاي مافوق طبيعی یا الهی درتق كه با ادراكی است

و تر اطیتوان در اصطالحات ارتب. قدرت مذهبی را میاست

توان در تعامالت طور كه میهمان تر جستجو كرد؛واضح

پویا بين رهبران و پيروانی كه ماهيت نامتقارن و پيوسته 

تبادالت خود را تصدیق می كنند، ایجاد و حفظ كرد 

(. 1994؛ لينكلن، 2011؛ چيانگ و همكاران، 2012)چيانگ، 

شان ن به طور آشكار ارتباطی نیدگاه بنيادیمشخصا یک د

به اجرا در دهد كه چگونه اقتدار از طریق گفتمان روزمره می

اي را به كار سازد نوعی نظم مذاكرهو مردم را قادر می آیدمی

ين یآن هم در جایی كه تمایزات نقش و وضعيت در آ ؛ببرند

ها و اصول حكومتی پيوسته مورد بحث و جدل قرار نامه

؛ 2013 3،ارانشود )برومنز و همكو تكميل می گيردمی

(. به 2011 4؛ تيلور و فون اوري،2011چيانگ و همكاران، 

دهی این ترتيب، بسته به زمينه و محتوا، اقتدار و سازمان

هاي رسانه اعتبارات مذهبی معاصر نه تنها شامل تخصيص

  .وابستگی هم داردها نآجدید می شود، بلكه گاهی به 

ومی از در راستاي این دیدگاه و برخالف تصور عم

مقاومت روحانيون در برابر تكنولوژي، رابطه بين رسانه 

كه رهبران چنان قابل توصيف است؛ جدید و قدرت مذهبی

كنند تا شان را بازسازي میعالی رتبه معنوي، ارتباطات

بخشی دیگران كارشان را به همه اعالم كنند و باعث الهام

هاي لشك رقابتی بودنِ توانند. رهبران مذهبی میشوند

اعمال  را متون آنالین و آفالین ميانداوري استراتژیک 

 ایجاداي از اینترنت باعث تسهيل چنين استفاده كنند؛

رفتارهاي هنجاري را  شود واطالعات و تخصص می

. كه باعث ناپایداري كليسا نشود ؛ رفتارهاییكندتحریک می

كشيشان مسيحی این كار را بر اساس كتاب مقدس براي 

اعتماد از طریق جلسات  افزایشاز تفاسير خود و  حمایت

                                                           
3 Brummans et al. 
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 ایجاد براي دهند، اقدامی كهانجام می دیجيتال و رو در رو

و رفتار مدنی )غير روحانيون( عموم مردم بين همكاري 

-می. تحقيقات تجربی پيشين نشان پذیردصورت میآنالین 

هاي ایجاد مكان ؛روحانيت از طریق ارسال ادعيه دهد؛

ترویج گرایان؛ ایمانین براي مناظره با اعضا و مقدس آنال

 ها وسایتشان از طریق انتشار در آنالین آراء و نظرات

مناجات روزانه براي تقویت منافع عاطفی ارائه ها و الگبو

مراقبت و حمایت  به منظور جمعی و وفاداري سازمانی

-(. كشيش2011روحی مشاركت دارند )چيانگ و همكاران، 

هاي آنالین در كنار كنند كه آموزشی توصيه میهاي بودای

ين و رسوم مادي در ئهاي معنوي ميان فردي و آراهنمایی

ها فضاهاي مقدس در محوطه معبد انجام شود، در نتيجه آن

 تحت تاثير قرار داده و داوري تا وابستگی معرفتی را قادرند

، (. بنابراین2011نهایی را انجام دهند )چيانگ و همكاران، 

 هايمهم است تشخيص دهيم كه روحانيت با وجود نقش

و تا چه حد  شودمتوسل می هاییبه چه روش متغيرش،

به عنوان وسایلی براي مشروعيت ا هاي ارتباطی رتكنولوژي

شان كاریزماي شخصی گيرد تابه كار میاقتدار خود بخشیِ 

هاي تعليم و تربيتی كه قبال را از طریق به كارگيري شيوه

 .ببرندها ممكن نبوده است، باال مكان به كار بردن آنا

بر این اساس، ویژگی اصلی رسانه جدید در ارتباط با 

تر ارتباط هاي قدیمیشكل نسبت بهمذهب، ميزان تكامل آن 

 هاي(. جدیدترین رسانه2011 1است )كمپبل و لوویم،

افزارهاي كاربردي تلفن ا نرمیها و اجتماعی و برنامه

ارتباطی  چشم اندازاغلب نقش اساسی را در رابطه با  ،همراه

كنند تا مشروعيت و اي ایفا میهاي رسانهموجود و گروه

قدرت معنوي و رهبانی را تقویت و حفظ كنند )چيانگ و 

(. عالوه بر این، رهبران مذهبی در سراسر جهان، 2012اس، 

ند تا ابه كار گرفته تویيتر و دیگر ابزارهاي ميكروبالگينگ را

ها و شخصی كامال جدید را بيافرینند و فعاليت هویت

دستآوردهایشان را براي كسب بازخورد و پشتيبانی از اعضا 

(. كشيشان براي نقل قول، 2014به نمایش بگذارند )چيانگ، 

                                                           
1 Campbell and Lövheim 

 ؛كنندریميكس و تفسير كتاب مقدس از تویيت استفاده می

 هايهبا تركيب عبارات كتاب مقدس با موعظ براي مثال،

توجه پيروان را به  ،شخصی و بزرگنمایی كلمات خاص

 ء(. اعضا2016كنند )چيانگ، جلب می دلخواه مطالب

هاي روحانی از طریق توانند با احضار چهرههمچنين می

هاي اجتماعی آنالین، بر هایشان و تعامالت رسانهسخنرانی

به طوري  ؛بازسازي مشاركتی رهبران مذهبی تاثير بگذارند

سازمان، نام برده شوند. ي هاي اعضارهبران در نوشتهكه 

یا اداي احترام  هافراخوان)فالوورها( از طریق  پيروان

هاي آنالین روزانه، رهبران و قدرتمندان نوشتاري و فعاليت

حتی در  وشان را ایفا كنند وادار می كند كه نقشمذهبی را 

نز و گذارد )برومببه نمایش شان، قدرت خود زمان غيبت

  (.2013همكاران، 

در نتيجه، در حاليكه تعامالت آنالین قطعا امكان مناظره 

 هاياظهارنظربرخی دریافت  كند،و مباحثه را فراهم می

موجود در  مخالف یا اهانت آميز درباره اختيارات مذهبی

سازمان، غير  یحوزه استداللی رسانه اجتماعی و دیجيتال

حامی رهبري باره در معمول نيست. مطالعات متعددي

ی، بحث مذهبی و ایدئولوژي از جنس تعاملی دیجيتال

هاي . نتایج حاصل از مطالعات بر پایه سيستماند كرده

اند كه چگونه تعامالت متفاوت نشان داده اعتقاديِ

-لتسهي هاي انتقاديدر پایان دادن به دیدگاهآنالین  متقابل

دود كننده و مح كننده هاي كنترل، شيوهاندكننده بوده

 دسترسی عمومی را تقویت و از انتشار سریع چرخه

كند، حمایت و الگوهاي رفتاري كه فلسفه كليسا را تایيد می

؛ چيانگ و 2013، 2،)براي مثال باروز اندكردهپشتيبانی 

 3؛ هاچينگز،2011؛ چيانگ و همكاران، 2014 همكاران، 

ن وجود ندارد (. مسلما، این امكارا ببينيد 2013 4؛ نالز،2011

تواند در بكه مقاومت در برابر قدرتمندان و مسئولين مذهبی 

اقتدار  هاي گوناگونی مانند ظهورو به شكل جاي دیگري

موضوعات مذهبی منتسب به افراد مشهور  بارهآگاهانه در

                                                           
2 Burroughs 
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را  2011 1ظاهر شود )به عنوان مثال كالرك، ،تلویزیونی

و قابل قبول براي (. با این حال، چندین دليل موجه ببينيد

 ترغيب كننده ماهيت معنويكه آنالین  پژواكِ هايایجاد اتاق

وجود دارد، حداقل نه به این دليل كه رهبران و  هستند،

 طریق از مجازي منسجمِ ه یک خودِئبه دنبال ارا ءاعضا

 تقویت تمایزات و درك جمعی هستند. 

 بی،مذه ارتباطی اقتدار اساسنامه این بدان معنا نيست كه

 هاي منطقی یا وجود. تنشاست چالش یا دوگانگی بدون

اي هاي رسانههمزمان نيروهاي مخالف در شيوه دوگانگی و

؛ چيانگ و همكاران، 2012 2س،وجود دارد )چيانگ و ا

تر در رابطه بين رسانه جدید و ( و سزاوار بررسی دقيق2012

(. همانطور كه 2015 3،مذهب است )چيانگ و آراسا

 حتی با وجود اینكه ؛كنند( اشاره می2012گ و اس )المبور

براي كشيشانی كه به  معموالفيس بوكی  روابط دوستانه

، است ، موثر و مفيدشان هستندیدنبال رابطه نزدیكتر با اعضا

ها آن زیرا ؛كنندها را تجربه میاین رهبران هستند كه تنش

یک بين ارائه و شناسایی  دقيقبه مذاكره درباره تعادل 

 رهبريِ ايِعموم و نشان دادن حرفه اشخصيت مرتبط ب

بسيار به طور  هاآن . عالوه بر این،مشغول هستندجامعه 

 جدید ارتباطاتبا استفاده از  پرزحمت و غير مستقيم،

بسيار دقيق اما فشرده از هویت  اينسخه ،ميكروبالگينگ

به طور همزمان به حریم خصوصی  دهند ورا ارائه می جدید

. پردازندمیسازي مناسب فرهنگی و موقعيتی نيز بدیهی و

، اینكه روحانيت باید نيازها و انتظارات پيروان خود در مورد

ها ارتباط برقرار چه زمانی و چگونه رهبران باید با آن

از جمله عواقب اشتراك بيش از اندازه اطالعات در  كنند

 كنندیت هاي اجتماعی را به اشتراك بگذارند و مدیررسانه

صادره از  ،ه فرمان رسانه اجتماعی)به عنوان مثال، به انتشار نُ

، 4پاین ؛مقامات رسمی كليساي انگلستان مراجعه نمایيد

گيرند تا (. هنگامی كه روحانيون تحت فشار قرار می2014

در و را بدون توقف پخش كنند، اي رسانههاي به روز رسانی

                                                           
1 Clark 
2 Cheong and Ess 
3 Cheong and Arasa 
4 Payne 

و  یمتواضعانه خدمات هاي آرام وبه سمت فعاليت عين حال

هاي ارتباطی روز استراحت )تعطيل، سبت( حفظ محدودیت

آید وجود میه هاي دیالكتيكی بشوند، تنشتشویق می

(. این حقایق بيشتر بر این 2016؛ چيانگ، 2012)چيانگ، 

معاصر از طریق  تاكيد دارد كه چگونه اقتدار مذهبیِنكته 

و حتی متناقض،  هاي پيچيدهاي به روشارتباطات رسانه

 د.گيرمورد بحث و بررسی قرار می

 گیری از افکار و تحقیقات آیندهنتیجه
این مقاله به طور خالصه به  ؛توان گفتبه عنوان نتيجه می

شناسایی اقدامات و  بررسی اهميت نظري و تجربیِ

ها و اي در تشكيل سازمانفرآیندهاي ارتباطی رسانه

تحقيقات مفهومی و اختيارات مذهبی پرداخته است. 

-رسانهارتباطات  كنندهءاحيا به بررسی نقش جدیدميدانی 

چهره به تر و اي قدیمیهاي رسانهي جدید، انجام شيوها

هاي مختلف فرهنگی ها در زمينهموجود در سازمان چهره

تري را براي توضيح تر و جامعهاي قويتئوري تاپردازد می

بنابراین و . فراهم كندهاي جدید براي مذهب اهميت رسانه

تر انجام تحقيقات بيشتر، متنوع چه گفته شد،با توجه به آن

ضروري  جدید و مذهب هايرسانه دربارهدارتر و آینده

چنين امري در اگر  است تا شكوفایی حاصل شود؛ البته

  حال تكوین باشد. 

كه بيشتر تحقيقات موجود به طور خاص، با توجه به این

اي در آمریكاي شمالی ه وسيله مطالعات ریشهدر این حوزه ب

نيازمند تشویق به  (،2012 5،شود )تریسیانجام می و اروپا

ها و مذهبی، جغرافياي آن هايسنتتنوع از نظر انواع ایجاد 

. ممكن است با تشخيص و هستيمفرآیندهاي ارتباطی 

 بر جوامع فرهنگی غيرغربی كه حمایت از مطالعات آینده

هاي قابل توجهی ایجاد شود كه پيشرفتباشد،  متمركز شده

 برگيرد در را نظرات نقطه و آراء افراد، تري ازگستره وسيع

 اجتماعی و انسانی تنوع عصر در را جدیدي هايبينش تا

 . كند ایجاد

                                                           
5 Tracey 
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-رسانه دربارهاي از تحقيقات عمده بخشبه عنوان مثال، 

ه هاي دورتجارب و گرایش ،سازي مذهب در مفاهيماي

انجام شده است؛ فردگرایی  پروتستان غربی نسبت به اپس

هاي مذهبی تثبيت شده و فرسایش سنت اي كهدوره

هاي ر محيطمذهبی دشكاكيت در مورد اقتدار نهادهاي 

توانند به عنوان منابع اصلی ها میدموكراتيک، جایی كه رسانه

اطالعات درباره مسائل مذهبی در جامعه عمل كنند یا عمل 

اند، مطرح شده است. این بدان معنی است كه تغييرات دهكر

سازي عمدتا در ندمدت رسانهاجتماعی و پيامدهاي بل

درك نشده  ها و مشاركت جمعیهاي متعهد به ارزش زمينه

و هماهنگی اجتماعی  همبستگی گروهی هایی كهاست؛ زمينه

هاي ارتباطی مذهبی جهت حمایت از وضعيت براي شيوه

سانسور  اجتماعی یا پيروي از مقررات دولتی یا خانوادگی و

اي مختلف در مورد مذهب به اندازه كافی محتواي رسانه

تحقيقات ]انجام[ به جلو،  مطلوب رومهم نيست. یک گام 

هاي غير آنگلوساكسون است تا از باورهاي بيشتر در فرهنگ

-هاي تسهيلرسانه و مكانيزمباره مذهبی متمایز در

جدید در سازماندهی روزمره  هايرسانهاز  استفاده كننده

براي مثال شناسایی  به دست بياید؛مذهبی درك دقيقی 

هاي كارميک در توسعه مذهبی اصول یوان یا وابستگی

یا چگونگی  (2014اي جهانی )چيانگ و همكاران، رسانه

ها و گانوكسی یا پيوندهاي عاطفی در چارچوبفعاليت 

هاي مذهبی فراملی در شبكه یهاي قانونی و سياسمحدودیت

-آن(. به همين ترتيب، 2009 1،چيانگ و پون )به عنوان مثال

مفيد خواهد بود بررسی این است كه چگونه استفاده از  چه

فرایندهاي ارتباطی را تسهيل  احتماالهاي دیجيتال رسانه

متروك و رها ، ها نمادهاي دینیكه در آنبه نحوي  ؛كندمی

-هاي سازمانی قرار میدوباره در بافت شده نيستند، بلكه

 توسط زیادي حد تا اهداف و هاسازمان طریق از و گيرند

 توزیع عمومی فضاي در رسمی سياسی یا و مذهبی رهبران

 شوند.می تفسير دوباره و

                                                           
1 Cheong and Poon 

اي رسانهبا توجه به موارد باال، قدردانی بيشتر از اقدامات 

شود و نجر میاي به سازماندهی مذهبی مشده و غير رسانه

آوري و بخشد تا از جمعمی سرعتانجام تحقيقات بيشتر را 

-هاي مشاهداتی آنالین فراتر رود. همانتجزیه و تحليل داده

( 2011) 2طور كه مرور جوامع مجازي كه توسط هرشویی

انتگرال  شناختیِدهد، رویكردهاي روشانجام شد نشان می

تاثير  بيشتري براي كمک به ما جهت درك چگونگی

ها و انگيزهخصوصا ها بر فضاي تعاملی آنالین، سازمان

بنابراین،  ت.ها براي رفتارهاي آنالین مورد نياز اسمحرك

 هاي تركيبی تحقيقروش سازيتحقيقات آتی باید سه جانبه

روش مبتنی بر وب، كمی و كيفی را در نظر بگيرند  شامل

ي تركيبی ها(. به كارگيري روش2015)چيانگ و همكاران، 

هاي تيم، ایجاد ممكن است ورود افراد غير دانشگاهی

 نيز هاي تحقيق گسترده واي با زمانتحقيقی چندرشته

پذیري بسيار زیاد براي هدایت نوآوري و اكتشاف ریسک

بيشتر و  ضروري سازد. تحقيقات تطبيقیِ راشناسی روش

فراتر از یک مورد مطالعه شده،  مداومِ هاي طولیِتحليل

ها و تناقضات موجود در سازماندهی مذهبی و اقتدار دیدگاه

درك بهتر و سازد تا به این وسيله میبيش از حد را روشن 

 .حاصل شودتري از رسانه و مذهب جدید پيچيده

تر هكند و برجستهمانطور كه این زیر شاخه رشد می

به جلو، در نظر گرفتن این  رو دیگرِ مطلوب، گام شودمی

گونه فرآیندهاي ارتباطی ممكن است بسيج شوند است كه چ

 فعال كنند.نتایج اجتماعی  در جهتهاي مذهبی را و فعاليت

در  دیجيتالی هاي اجتماعی وبا توجه به اهميت رسانه

تواند درك خوبی از مطالعات آینده می سازماندهی مذهبی،

ها یا بخش شركت هاي استداللی ایجاد كند كه الهاممكانيسم

. عالوه بر این، باشدهاي اقتصاد محور و تغيير اجتماعی هبنگا

آنچه  بنا بر بينش به دست آمده از تحقيقات در این حوزه،

قدرت  مفيد خواهد بود این است كه موفقيت ارتباطیِ

براي بهبود، تجدید و بازسازي اجتماعی مورد  مذهبی

                                                           
2 Hercheui 
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 رهبري آیندهباره بدبينی موجود در تا شاید گيردبررسی قرار 

 اصالح شود.موسسات مذهبی 

بررسی عميق تجربيات ارتباطی و ظهور  ،در مجموع

اي جدید و متمایز آن، زیر شاخه تكنولوژي هاي رسانه

مطالعات آینده در زمينه ارتباطات  د.كنمذهب را غنی می

است،  امروزمذهبی كه بر پایه كارهاي اميدوار كننده 

در پيوسته وسيع و تر از چشم انداز تر و غنیتصویري جامع

اي به ویژه به عنوان پدیده را مذهب دیجيتالی حال تكاملِ

 دهد.جهانی نشان می
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  1هاخدا: امیدها، شوخ طبعی، معنویت و کفرگویی@های توییتری به تحلیل محتوای پیام

 4توال کیماو  3، جان باستوباکا2کیم هولمبرگ

 6، علیرضا الوندی5مترجمان: محسن گودرزی

 چکیده
. هدف پردازدی میاجتماع يهارسانهمذهبی در  تبادالت یبررس هب تریيبه خدا در تو یارسال يهااميپ با تحليل محتواي مقاله نیا

 ،یمذهب ياورهاانعكاس ب اند و ثانيا ارائه چگونگیخدا را مخاطب قرار داده هایی است كهاوال بيان و تحليل توئيت قيتحق نیا

 یبررسپدیدارنگاري محتوا و  ليتحل يهاکيها با استفاده از تكنتیي. توهاستدر این توئيت یمسائل زندگ و ینئيآ مشتركات

از پرستش و كفرگویی همزمان را در  يحوزه منحصر به فرد تریيدر تو داريدیندهد كه مذهب و ینشان م تحقيق جی. نتاشدند

 ی،قرعه كش بردن يدرخواست برا و دعا تا كفرگوییاز  هستند؛متنوع  اريبس نشایارتباط كاركرددر محتوا و  هاتیي. توگيردبر می

 دارند و برخی دیگربه خداوند  نگاهی طنزگونه یا هجو هاتیيتو ی. برخشوندرا شامل می داخ درباره نظراظهارو با خدا  همكالم

 يبرا یواقع ییهااميپ حاوي ظاهرا گرید يهاتیيتوهستند؛ این در حالی است كه  یمذهب قيعم نيتبدون  در كل ای كفرگویی

 گذارند.دهند و به اشتراك میشان نشان میكنندگانرا به دنبالاعتقادات خود  هابا آن كه فرستندگان خداي متعال هستند؛ دعاهایی

 رسانه جمعی، تویيتر، خدا، تحليل محتوي، پدیدارنگاري، مذهب، دینداري ها:کلید واژه

                                                           
1 Holmberg, K., Bastubacka, J., & Thelwall, M. (2016). “@ God please open your fridge!” Twitter messages to@ God in content 

analysis: Hopes, humor, spirituality, and profanities. Journal of Religion, Media and Digital Culture, 5(2), 339-355. 
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 مقدمه

دانشمندان  يبرا هاداده ی غنی ازبه منبعمروزه اوب دنياي 

؛ است بدل شده مندمحققان عالقه گریو د یعلوم اجتماع

، بلكه برخط يهادهیمطالعه پد صرفا براينه فقط این فضا 

 زندگی وها ، رفتارها، ترسكلی عقاید یبررس براي نيهمچن

-بالگ تیمثال سا ي. برا(2013 1رود )راجر،افراد به كار می

 احتو ر فوري يبه عنوان ابزار 3تویيتر 2نویسی كوچکِ

و به اشتراك گذاشتن اطالعات به سرعت  اميارسال پ يبرا

كاراكتر( ارسال شده  140كوتاه )تا  امي. پشده است محبوب

 یموضوعات بارهالعات درري اطاشتراك گذا يبرا تریيدر تو

محصوالت  (،2011 4،ی)ارل و دیگرانعيطب يایبال نظير

مربوط به و اطالعات ( 2009 5،ي )جنسن و دیگرانرتجا

( بسيار موثر بوده است. 2010 6،)اسكنفلد و دیگران سالمتی

 از جملهمختلف  يهانهيدر زم تریيتو يهااميپ همچنين

؛  2010 7،روابط دانشگاهيان )براي مثال راس و دیگران

 (،2012 9؛ شاي، پِپ و بُلِن 2010 8،ليترس و دیگران

 يگوها، ال(2014 10،ی )كالدرلی و دیگراناسيس انتخابات

؛ 2013 11،)برونياتسكی، پل و درز نزاالوگسترش آنف

 13،؛ كينا و دیگران2011 12سگر و پلگرین، سيگنرینی،

)بُلِن، مئو و  روند بازار سهام ینيبشيپ یو حت( 2014

 اند.( تحليل شده2011 14زِنگ،

 يهادر رسانه یمذهب تبادالت يمحتواپژوهش  نیا

به  ي ارسال شده در تویيتر خطابهااميپ ی و به ویژهاجتماع

هاي مربوط پيام براي این منظور كند.یم یبررس راخداوند 

هاي مرتبط با این موضوع به یک كاربر خاص در تویيتر، داده

و تمامی اظهارات ارتباطی بالقوه در نظر گرفته شدند. براي 
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نام  ي حاويهاتیيتو يآورجمعاین منظور، مشخصا با 

رد. تمركز ك یارتباط يهاتیيتوبر  توانمی 15خدا@يكاربر

 مختلف يهانهيزم ليو تحل ترسيمپژوهش، این  یهدف كل

اشاره به نام خدا در تویيتر، چگونگی ارائه محتواهاي مذهبی 

و  مناسک مذهبی ،باورهاها و نحوه انعكاس در تویيت

 .هاستروزمره در آن هايدغدغه

 وبدنیای در  یندارید ادلتبو  انیب

 يهادر رسانه یمذهب تبادالت بارهدر قيتحق از عمر اگر چه

در ، گذردزیاد نمی تریيتو مشخصاو  یبه طور كل یاجتماع

تر مذهب موضوع گسترده بارهدرزیادي  اريمطالعات بسكل 

 16انجام شده است )براي مثال برتولتی و سينره، نترنتیو ا

. (2005 19،؛ هالند2011 18،دبی؛ لن2012 17،؛ كمپبل2013

 نماینده اغلب برخط یمذهب هايكنشها و تيفعال

 يهاتيفعال یبررس بنابراین هستند؛ 20خطبرون يها تيفعال

ها و تياز فعال يدیدانش و فهم جد احتماال برخط یمذهب

؛ شلتون و 2012)كمپبل،  ندنكمیراهم ف ینیدكلی  يباورها

 معتقد استل، كمپبل . به عنوان مثا(2012 21دیگران،

-یژگیو بينشی در زمينهنه تنها  نترنتیدر ا مذهبمطالعه "

، بلكه به كندارائه می برخط مذهبی اعمالمشترك  يها

تعامالت  یو حت مذهبی هايكنش یروند فعل حيتوض

: 2012) "اي نيز كمک می كنددر جامعه شبكه یاجتماع

64.) 

 بارهدر یفعل قاتيتحقمعتقدند  برتولوتی و سينرري

 (؛51: 2013) "در مسيري اشتباه قرار دارد"برخط  يِندارید

مذهب و  دیشكال جداَ كشف"از نظر این دو محقق 

هاي شناختی مشابه برآمده از مواجهه سرمایه تیمعنو

ها و انهیظهور را باكه  طيمح متفاوتی از النوع كامبا  ها انسان

 "است. تره است، به مراتب جالببه وجود آمد نترنتیا

این  برخط يِندارید مطالعات انجام شده درباره یبرخ
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این مطالعات با در نظر داشتن  اند:بررسی كرده موضوع را

 دیجد يهايفنآور به وجود آمده از يندارید دیاشكال جد

 دیجد يهاروشی به بررسی اجتماع يهامانند شبكه

 .پرداختند دیبه اشتراك گذاشتن عقا وارتباط  يبرقرار

چگونگی ابراز دینداري  (2011) 1ب كوسكی و پيرسبا

كشف كردند  را بررسی و 2اسپيساز سوي جوانان در ماي

خود  یمذهب یكه اكثر جوانان مورد مطالعه وابستگ یدر حال

 کی، تنها اندي این شبكه اجتماعی بيان كردههالیرا در پروفا

سخن  شانلیوفادرباره مذهب در خارج از پر هاسوم آن

را دنبال كرد و  ي دیگركردیور( 2012) 3تيند. اسماهتگف

را در  آمریكایی هايي بودائیهاتیساوب 4اَبَرپيوند شبكه

را  گریكدیها به آن نحوه اتصالكرد تا  ليمتحده تحل االتیا

. ها از ابرپيوندها را بررسی كندمنافع مشترك آنو ترسيم 

مطالعه  يراب 5یمتن محاسبات لياز تحل شكارانو هم تریر

 تریيتو مسيحی و ملحد كاربرانشده از سوي  استفادهزبان 

 هاآنمطالعه  مورد انيحيكه مس ها دریافتندكردند. آناستفاده 

نسبت به  یمثبت و كمتر منف یاحساسبيشتر از كلمات "

 یمذهب ميكلمات با مفاه واستفاده  (243: 2014) "انیخدا

افراد  هامطالعه آن مورد نمونهاند. بيشتري تویيت كرده

تویيتري با تعداد  يهاحسابمسيحی و ملحدي بودند كه 

 چاردیو ر شانزدهم كتیحساب پاپ بندكاربر زیاد نظير 

( 2014) 7شو همكاران ریتر. كردندرا دنبال می 6نزيداوك

احتماال به سمت افراد ها آن يريگنمونه كنند كهمی قیتصد

از  يرويپاست و  افراطی مسيحی یا ملحد گرایش داشته

فرد  یمذهب يهادگاهیدمنعكس كننده لزوما  یمذهب يفرد

 .نيست رويپ

از وبالگ  شانقاتيتحق پایهبر  8و كوونویس نگ، هاالاچ

 مانیدرباره ا نوشتنكه  معتقدند یمذهب یعمل مثابهبه  یسینو

و  107: 2008) باشد "ی متفكرانهتجربه مذهب" تواندیم فردي
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نگه  شبيه یبه لحاظ فن یسیوبالگ نوكه  یدر حال (؛116

امكان تامل عميق درباره  و استخاطرات  چهداشتن دفتر

نحوه اثرگذاري مذهب و ایمان بر زندگی روزمره را فراهم 

اطالعات و  عیسر شتنبه اشتراك گذا يبرا تریيتوولی ، كندمی

چگونگی ( 2014) 9كودونشده است.  یارتباطات كوتاه طراح

 هاي مدنظر خوداميگسترش پاز تویيتر براي  هااستفاده كشيش

ماهيت متغير چونگ همزمان  و ليتحلها را سايكل جیو ترو

 ريو تفس تركيبنحوه نقل قول، "متون مقدس را با مطالعه 

-اكولچچن، وبر و (. 1: 2014بررسی كرده است ) "هاآن

 يافراد تریيشبكه توبه ترسيم و تحليل  (2014) 10كُزاران

ها . )آناندكرده ابراز شانپروفایلخود را در  انیاد هپرداختند ك

 دریافتند( این افراد تمایل زیادي براي اتصال به دیگرانی با

 .داشتند خود مشابه نید

و  تریيدر تو یارتباطات مذهب یبررس حيناساسا 

-یكه به خداوند مربوط م ییهاتیيتو يمخصوصا محتوا

. ميكنیم نگاهالعات و اط ارتباطات مذهب از منظرشود، به 

 يهادهیا انينحوه استفاده و ب مطالعه این مقالههدف 

كه در  ییجا. از آناست هاي روزانهتویيتدر  یمذهب

 دنبال است، به قياسی ی ماشناختروش كردیرو نهایت

 از این منظر. از مذهب نيستيمو همه جانبه  یقطع فیتعار

 معنادار است: 11بوكر فیتعر

مذهب  ،شده است فيه كه تاكنون توصچآن نسبت به"

قرار ... اطالعات اگر داردحفاظت و انتقال  يبرا يشتريبچيز 

 یسازمانده نيازمند دنو به اشتراك گذاشته شو رهيذخاست 

حفاظت و  ،معنابخشینظارت،  ی برايستمي. مذهب سهستند

: 1997) "و داراي ارزش بسيار زیادي است انتقال اطالعات

XVIII.) 

هاي بحث ولی ؛وكر بر ارتباطات متمركز استب فیتعر

المعارف رهیدر دا مثال مذهبمفهوم  درباره تريگسترده

. در جریان است( BEWR 2006) اكيتانیبر مذاهب یجهان

آورده است كه  المعارفاین دایره "مذهب فیتعر" مدخل
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از با مسائل گوناگون مفهومی و كاربردي  "مذهب"تعریف 

اصطالح  بنابراین. مواجه است فمختل پژوهشی يایزوا

 عالئقكه بر اساس  گيردی را دربر میميمفاه "مذهب"

شكل  هابه آن مربوط يهافرض شيمختلف و پ پژوهشی

 گرفته است:

هاي بيانگر دغدغه تعاریف پژوهشگران از مذهب،..."

دهنده ها در این زمينه است؛ تعاریفی كه نشانآن خاص

كه ی تعریفآن  قاعدتا. هاستتوافق اندك ميان صاحبان آن

در علوم بيند، ریشه میروابط اجتماعی  را بازنماییِمذهب 

مند باشد، هعالق یشناسبه روان يدارد. اگر فرد اجتماعی

ناخودآگاه  ای یذهن تِياز واقع نینماد یشیرا نما مذهب

 یكیزيمتاف یا یاله بينش كسی درگير اگركند. یا می فیتعر

احساس  یی،نها مشغولیدلبه عنوان  را باشد احتماال مذهب

 "كندامرِ قدسی تعریف میاز  یشینما ایمطلق  یوابستگ

(2006 :915.) 

ارتباطی در  1زمانی كه مذهب را مشخصا به مثابه كنشی

گيریم، دیدگاه نسبتا خاص بوكر ها در نظر میزمينه تویيت

 به این وسيله چگونگی استفاده ظاهرا مفيد و مناسب است.

تر نظير انجام معنوي و شخصی مسائل تبادل براي تویيتر از

 شود.بررسی می نمایش دینداري یا دینی و اعمال

 هاروش

و بالفاصله ذكر اسم  @ از استفاده با توانندمی تویيتر افراد در

براي  (@kholmberمثال  عنوان به)كاربري فرد مخاطب 

 بران برايكار كنند. بنابراین ارسال دیگر كاربران تویيت

هاي تویيت در را "خدا@" تویيتر در خدا مخاطب قرار دادن

 در 2007 ژانویه از 2خدا@كاربري  نام. كنندخود تایپ می

تویيتر  هزار كاربر 180از  بيش توسط و دارد وجود تویيتر

-شده آن نشان می منتشر هايتویيت محتواي شود؛دنبال می

چه  اگر. ه داردطنزگون ماهيت دهد كه ظاهرا این اكانت

 كرد كه توان فرضولی می دارد، وجود تویيتر در خدا@

 ابزاري هاتویيت در خدا@موارد استفاده از  برخی در حداقل
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خداست. همچنين استفاده از این نام  به اتصال نمایش براي

تواند قراردادي براي مخاطب قرار دادن افراد و كاربردي می

ویيت خداست. در این نشان دادن آن باشد كه گيرنده ت

 خدا@هاي ارسال شده به تویيت از برخی صورت حداقل

 از بسياري و شوندنمی عمدا به نام كاربري موجود ارسال

 خبرند.وجود این حساب كاربري بی از احتماال فرستندگان

 بيستم بين "خدا "@ حاوي تویيت مجموعا چهار هزار

 ري تویيتررابط كارب طریق از 2012 آوریل تا سوم مارس

-نيمی ریتویيت )توئيت این تعداد حدود از. شد آوريجمع

تمام  هاغربالگري اوليه داده بودند؛ در 3هاي دوباره(

 هاي فوروارد شده حذف شدند،تویيت دیگر ها وریتویيت

 به شده ارسال اصلی و شخصی هايها پيامچرا كه آن

 دیگر هايصرفا پيام فردي شوند ومحسوب نمی خدا@

 ریتویيت )مثال( اگرچه. است كرده را مجددا ارسال اربرانك

ولی در مجموع نمایانگر  نشان دهد، را پرستش تواندمی

 این از پس شخصاً خلق شده نيست. باورهاي یا افكار

 مجموعه در خدا@حاوي  تویيت 1910 مجموع مرحله در

 اينمونه استخراج براي. شد گنجانده نهایی داده هاي

 تویيت هر به اي تصادفیها، شمارهتویيتاز  تصادفی

 اولين و مرتب نزولی ها،تویيت سپس. شد داده اختصاص

 محتوا تحليل و بنديطبقه براي ليست از تویيت 320

 تا با شد انتخاب تویيت 320 نمونه، حجم. شدند انتخاب

اطمينان  فاصله شده آوري جمع )هاي( تویيت كل به توجه

 همه. شود حاصل ٪95 اطمينان سطح در ٪5 مورد انتظار

هاي زیر ناشناس مثال در خدا@از  غير كاربري هاينام

  هستند تا هویت كاربران حفظ شود. 

 مرحله دو در متفاوت بنديطبقه دو از استفاده با هاداده

 اول یكی از نویسندگان مقاله مرحله در. شدند تحليل متوالی

 دیگر نویسنده دو داد و انجام را داده عمومی بنديطبقه الزاماً

 به هنگام یافتن .پرداختند بنديطبقه به بررسی این

همخوانی نداشتند،  موجود هايدسته با كه هایی تویيت

بندي انجام شده بر طبقه. هاي جدیدي ساخته شددسته
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ها هاي كلی و اَشكال مشخص ارتباطاتی كه در تویيتنقش

 شده ساخته هايديبندسته. قابل مشاهده باشد، متمركز بود

 .آمده است 1 جدول در

 خدا@به  شده ارسال هایتوییت کلی بندی. طبقه1جدول
 های نمونهتوییت توصیف بندیدسته

اي مكالمه هايتویيت مكالمات
 یا دو( معموال) بين
 غالبا فقط. نفر چند

 مكالمات از هاییبخش
 .شد آوريجمع

را  خدا@باید  ]...[@
 ):پيدا كند 

 براي دعا یا درخواست ستدرخوا
تقاضا از  یا چيزي

 انجام جهتخدا @
 .كاري

 مرا كس هيچ خدا@
ناراحتم!  ندارد، دوست

 !!!!!!كن لطفا كمكم

 خدا@مسيح _عيسی@ تشكر بابت چيزي تشكر
ممنونم كه دوباره بيدارم 

 كردي

اي هاي مكالمهتویيت خدا@مكالمه با 
 خدا@خطاب به 

هی مَرد، خيلی  خدا@
ازت نشنيدم. وقته 

 غریبگی نكن. 

در  خدا@درباره 
 تویيتر

 نشان هایی كهتویيت
وجود  از آگاهی دهنده

 عنوان یک به خدا@
 .هستند تویيتر حساب

 خدا@ليدي گاگا از 
هاي بيشتري كنندهدنبال
 داره. 

هاي تویيت
 گروهی

 شده ارسال هايتویيت
گيرنده.  چندین به

 FF# هایی مانندليست
( بال كنجمعه رو دن)
 مكالمات. جاي به

-با ميخوان نفر #10

.... ]...[@ خدا@
 كنند.مالقات 

هایی كه از تویيت پرسش
 پرسند.چرایی می

هاي مورد عالقم كفش
 خدا@خراب شدن. 

ها رو سر كار چرا اون
 پوشيدم

-نشان كه هاییتویيت ابراز عقيده

 اعتقادات دهنده
 خداوند به كاربران

 .است

یگر از دیشب یكی  د
هاي بزرگ دعا با شب
  خدا@

  هاسایر تویيت سایر

هاي تویيتر و درباره محتواي پيام اوليه اطالعات

مختلف خطاب قرار دادن خدا در این طرح كلی  هاي زمينه

 چگونه درباره اینكه سواالتی حال، این با. ارائه شده است

 چگونه هستند و مذهبی حاوي و بيانگر محتوي هاتویيت

 را زندگی مسائل و آئينی اعمال مذهبی، باورهاي قوهبال

 از پس بنابراین. مانده است پاسخ بدون كنند،می منعكس

-دسته ایجاد با نویسندگان از یكی ها،داده كلی بنديطبقه

همان  روي كيفی محتوي توصيفی، تحليل ترِدقيق هايبندي

 مختلف، كيفی هايانجام داد. وي روي ویژگی تویيت 320

تویيت تمركز  ارسال هايلحن و مطالب موضوعات، ها،مت

 320 از همه ذهنی اينقشه این تحقيق ایجاد اصلی كرد. ابزار

 یک تویيت در 320 تک تک قرار دادن بود؛ یعنی تویيت

ها بندي آندسته و( به عدد عدد) بعدي دو بزرگ ذهنی نقشه

 ابلق هايشباهت كننده،تفكيكی و داللت محتویات بر اساس

 پيام هر در هاتفاوت این .هاپيام بين هايتفاوت و مشاهده

 درك آسانی به هاتفاوت تا شدند گذاريعالمت و مشخص

-داده كل از كامل بصري تصویر امكان ارائه همزمان و شوند

 .وجود داشته باشد( هاآن برجسته هايویژگی خصوصا) ها

 هاي خاصیيبندگروه اوليه احتماال مراحل واضح بود كه در

 ها با هماین همه. شودمی ظاهر هاداده در لحن و محتوا از

 این 1 شكل .را شكل دادند تحليل در اظهارات فضاي كل

 تنها كه ذهنی نقشه از متراكم اينسخه: دهدمی نشان را فضا

 موضوعات این. كندرا ارائه می جاري و غالب موضوعات

ربط  یكدیگر به و كنندیكدیگر را همپوشانی می عموما

 طور به جااین در نقشه ذهنی، بزرگتر از آن است كه .دارند

 .شود ارائه كامل
 محتویات و موضوعات

 

 

ابراز 

 احساسات

 شوخی مشاهير پول اميد

 

 

ابراز 

باورها و 

 هاناباوری

 چالش كفرگویی ورزش شيطنت

 موفقيت شادي
رابطه 

 جنسی

مسخره 

 كردن

 پرسش تنهایی جذابيت ناراحتی

 تمنا قدردانی تقاضا/دعا نااميدي

   نيایش نگرانی

    اعتراف  

  
مسائل 

 روزمره
   

  
هاي پيام

 نامفهوم
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 موضوعات، - توصيفی هايبندي دسته: 1شكل 

خدا. @ به شده ارسال هايتویيت در هالحن و محتویات

 نقشه مشاهده قابل و اصلی هايشامل ویژگی تصویر این

هاست؛ این ابعاد شامل داده از متفاوت بعد سه ارائه با یذهن

 هايلحن همچنين و مرجع مفاهيم احساسی، هايجنبه

 هاست.باورها و ناباوري بيان در مختلف

مدنظر  تحليل در 1صریح و ضمنی متنی عنصر دو هر

به  وابسته توصيفی هايدسته ایجاد امكان تا قرار گرفت

. مشترك فراهم شود و شانیهمپو عناصر حاوي و یكدیگر

 عنوان به) اششماره با ذهنی نقشه در تویيت یک مثال، براي

-تعریف می زیر محتوایی نشانگرهاي و( 320 از 50 مثال

 باعث كه كند می احساس( ب/  كمک دعاي( الف: شود

 نشانگر یک فقط موارد برخی. تنهایی( ج/  دردسر شده

 بسته كنار هم نگرنشا چندین اوقات شود و گاهیمی اضافه

تویيت تصادفی و  320همه . دارد وجود پيام هر محتواي به

وابسته به  و همزمان طور ذهنی به نقشه ها درنشانگرهاي آن

 روابط از دقيق تحليلی وجود ارائه این با. شوندمی ارائه هم

در اینجا  -است  مطالعه این ظرفيت از فراتر هاداده درونی

 و محتوي هاویژگی و توصيفی هايبنديدسته روي تمركز

 .آنهاست كيفی

 نوع از تجزیه و تحليل نه تنها از عناصر تحليل این

 با كالسيک 2پدیدارنگاري از عناصر بلكه كالسيک، محتواي

 كند )براي مثال بهمی استفاده توصيفی نيز هايبنديدسته

این تجزیه و . رجوع شود( 240-242: 2011 3،مِتسامُرورِن

 ها راغنی داده كيفيت دارند؛ وجود به طور همزمان اهتحليل

یكدیگر را پشتيبانی  هايمربوطه روشن و یافته زوایاي از

نه  محتوا استفاده از نشانگرهاي با تحليل دوم مرحله. كنندمی

ميزان  و تمركز بلكه تنها تضادي با دسته بندي كلی ندارد،

ی كاربردي شناختروش برینكمن موضع .بردباال می دقت را

 به": (37-38: 2012دهد )گونه شرح میاین پژوهش را این

وجود  پارادایمی مشخص حتی روش یا اینكه صرفا جاي

                                                           
1
 denotative and connotative  

2
 Phenomenography 

3
 Metsämuuronen 

 كيفی موضعی عنوان تواند بهمی رویكرد كامال داشته باشد،
 می زندگی آن در كه و شخصی اجتماعی دنياهاي به نسبت

 18-22: 2012)همچنين به برینكمان، "كنيم توصيف شود

 نگاه كنيد(.

 نتایج و بحث

 هابندی کلی توییت( دسته1

كاربري  نام داند كهمی فرستنده هاتویيت ٪9 حدود فقط در

؛ این موضوع (1 شكل) دارد وجود تویيتر در واقعاخدا @

 هاتویيت در اغلب "خدا"@ فرضيه است كه این تائيد كننده

 ویيترت در كسی خطاب قرار دادن براي قراردادي عنوان به

 كه تویيتر كاربران در بحث و تبادل نظر بين. رودبه كار می

 خدا@داد، می تشكيل را هاتویيت از درصد 31 حدود

اي به مشابهی كه نام خدا در انگليسی محاوره به شكل اغلب

 "بركت بده  خدا"@ رود استفاده شده است؛ مانندكار می

 هاتویيت از ٪9 حدود همچنين. "رو شكر داخ"@ یا

در این . اندرا خطاب قرار داده خدا@مشخصا  اي ومكالمه

غالبا  شدند و بنديبه عنوان پرسش طبقه هاتویيت ٪4ميان 

 افتاده اتفاق چيزي چرا چنينی بودند كهسواالت این شامل

 خدا@" مانند داده است؛ انجام كاري را خدا یا چرا است

 "تنها بميرمبيایم و  دنيا به تنها كه شدم انتخاب من چرا

ها دیگر از تویيت ٪4 ."خلق كردي را هاپشه چرا خدا"@و

 فرستنده اعتقاد تائيدكننده یا دهنده هاي نشانتویيت به عنوان

هاي ها شامل تویيتتویيت ترینجالب. بندي شدندطبقه

-تویيت از بودند. بسياري( ٪10)و تشكر  (٪19)درخواستی

 مانند بودند، خدا زا قدردانی صادقانه ظاهرا تشكر، هاي

براي  نه وقتت را بگيرم، دقيقه یک خوام، عزیز میخدا"@

فقط براي اینكه بگویم متشكرم براي تمام  چيزي، خواستن
 مبهم و طنز هايبا این حال تویيت؛ "دعا#چيزهایی كه دارم 

 شدند. كشف دسته این در نيز

 بردن درباره خدا@شده به  ارسال هايخواسته از برخی

 عالقه مورد ورزشی تيم براي برنده شدن دعا یا كشیقرعه

نيز  هاتویيت از در بازي بعدي بوده است. بعضی

 به مربوط موارد مانند تري بودند؛معمولی هايدرخواست
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 رو گرد و خاك این تونمنمی من دیگه" هوا نظير و آب
خدا "@و  "خدا؟@ ميشه یكم بارون بياد …تحمل كنم

-جدي هايتویيت همچنين و "!كن ازب رو لطفا در یخچالت

خدا لطفا منو با همه "@ دهنده نظير هشدار حتی شاید و تر

 "كن. چی مجازات

 هاخدا و درصد آن@های ارسال شده به . محتوی توییت2شکل 

 موضوعات، - توییت 320 متن کیفی محتوای ( تحلیل2

 هالحن و هاکیفیت محتواها،

 320 جزئی محتواي تحليل ها درداده بعدي چند ايغن

 اميد، دعا، تنها نه هاداده این. شد آشكار تصادفی تویيت

 تعداد زیادي بلكه كنند،می بيان را روزمره مسائل و كفرگویی

 این در دارد كه و قابل توجه نيز وجود معنادار مفاهيم ضمنی

ت خالصه پاره نمایان است. موضوعا پاره و زودگذر متونِ

همبستگی  و تر و به دليل غناشده زیر در نتيجه تحليل عميق

 ها به دست آمده است:پيام محتویات

 تأثير و خود هايبيان دیدگاه( ب احساسات، ابراز( الف 

 و مسائل معنوي و مطالب( پ دیگران، اعتقادي هاينظام بر

 و همبستگی، و تماس( ت محتوا، مرتبط با لحن: عرفانی

 هاتویيت محتویات ،انتهاي مقاله در. خداوندگاري هاید( س

 بررسی خود فضاي در مذهب شكل و مكان با ارتباط در را

 .كنيممی

 الف( ابراز احساسات

 وضوح به تویيتر در تبادل نظر ناپایدار و مختصر شكل

 ایجاد براي را طنزگونه و انگيز، احساسیهيجان رسانی پيام

 جایی كهآن از. آوردمی انارمغ به جالب هاي شخصی پيام

 مختلف مسائل و هانگرانی مذهب، خدا با به هاتویيت اكثر

 در احساسات كه نيست جاي تعجب زندگی مرتبط است،

 و شادي تواندمی هيجانات. دهندمتون خود را نشان  این

 نااميدي یا اندوه غم، خشم، خداوند، به نسبت سپاسگزاري

 و شخصی مشكالت رآمده ازب اضطراب یا دیگران و خود از

 هيجانات طور كه گفته شد،همان .دیگران باشد مشكالت

 مثال باشند، خدا به نسبت سپاسگزاري و شادي تواندمی

ازت وقت ميخوام! نه براي  دقيقه یک خدا عزیز،@"
درخواست چيزي، فقط براي اینكه بگم ممنون بابت تمام 

ند، نظير ؛ یا بيانگر خشم باش"دعا#چيزهایی كه دارم 

 غم دهنده؛ یا نشان"عيسی همتون برید به جهنم!@خدا @"

 به تنها كه شدم انتخاب من چرا خدا@"اندوه باشند نظير  و
خدا @"خود مثل  از نااميدي . یا"بيام و تنها بميرم دنيا

 یا "عيسی من رو ببخشيد كه اون دختر رو مسخره كردم@

حال  تونم می من ...متنفرم از این" نااميدي از دیگران نظير

 كه دوباره كنهیكی دیگه كاري می كسی رو بهتر كنم، بعد
 رو می كنن؟ كار این مردم چرا چرا؟ خدایا@ بشه، غمگين

 یا و شخصی مشكالت ناشی از اضطراب ؛ یا*آه كشيدن*

خدا لطفا نذار امشب الكل @" دیگران، نظير مشكالت

 "بنوشه.

 یاعتقاد یهاامنظ بر ریتأث و خود یهادگاهید انیب( ب

 گرانید

تاثير  براي مستقيم هايتالش برخی آور اینكه شگفت

 وجود دیگران نظام اعتقادي یا اخالقی رفتار بر گذاشتن

 كه هستيم كسی چه ما" نظير هاییپيام در موضوع این. دارد
، یا "دارد اختيار خدا@فقط ..  كنيم؟ داوري# را دیگران

 ]....["یا "ریافت كنيد.خدا بخواهيد و از او د@فقط از "
 این كند. بانمود پيدا می "خدا رئيس است@رئيس نيستيد، 

 مسائل و به خدا طنزآميز و شاعرانه بيانات بسياري از حال

 و مشاهير ورزش، غذا، جنسيت، قيافه، جمله از) زندگی

 غير مستقيم طور متون به اشاره دارد؛ این( خانوادگی زندگی

. است دیگران به نفوذ براي تالش از خاصی هايجنبه شامل

 زیر سوال بردن احتماال كفرگویی شادمانه هدف یک
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 مصلوب نویسنده یک تویيت در مثال مذهبی است؛ اعتقادات

 یا در كند؛مرغی را برابر فرض می شكالت تخم و شدن

 خيالی از هايبه صورت چهره از خداوند تویيتی دیگر

 به ها احتماالپيام این حال، این با. شودیاد می عامه فرهنگ

هاي( )تویيت اینكه گونه نخست نيستند؛ برجسته دو دليل

 خدا، آشكارا دربرابر@به  شخصی و طنزآميز خواهانه،آزادي

-می مقاومت موعظه یا كردن متقاعد براي مستقيم هايتالش

هاي كوتاه قالب موعظه در موعظه كلی طور به. كند

 این در اما است، شده ناختهش رسميت به تویيتر در 1تویيتري

خودجوش و  رسانیپيام دهندهخدا نشان@ پيام به جا

 ها،تویيت موجز و متنی شكل است. دوم اینكه ترصميمانه

. كندپيش روي محقق باز می هايِ تفسيري مختلفیقابليت

و اساسا قرار  هستند مبهم خود تفسير در غالبا متون تویيتري

 از من كه چيزهایی تنها" مانندگونه باشند؛ است كه این
 نياز زیاد براي فهميده شدن احتمال به كه"خواهم!خدا می@

 این ."خدا سه روز!"@ یا ها داردهمراهی سایر تویيت به

مرسومِ رستگاري  هايلفاظی كه آن است معناي به هاویژگی

 گناه، از راهی براي رها شدن مشخصِ ارائه هدف با مذهبی

 .ندارد وجود هاداده در

 مرتبط با لحن: عرفانی و مسائل معنوی و پ( مطالب

 محتوا

 توانند درمی مذهبی عميق ها همانند عباراتكفرگویی

تا  -باشند طنزآميز مفاهيم و اصطالحات حاوي مجموع

 به) اندشده اشباع آميزطنز و طنز عبارات از هاداده حدي كه

خونه؟  محض خروج من از به قيمتی هايسنگ" مثال عنوان
 هايلحن هاكفرگویی (."دارلطفا احترامم رو نگه خدا@

 طنزآميز، همزمان تواندمی پيام لحن و محتوا متفاوتی دارند.

 زشت هايفاحشه امروز این لطفا" مثال) باشد فریبنده و شاد

خدا كَلَكِت "@ ؛ "خدا هستم@عاشق  من نكنيد، بيدار را
ا چرا من رو دنبال خد"@؛ "زنمرو بلدم، دارم ازت جلو می

طور كه پيش از این همان. ("كنی(كنی!؟ )فالوبک نمینمی

                                                           
1
 twermons 

 مسائل شدن روشن نه تنها براي هااشاره شد، این تویيت

 ها،آن هيجان انگيزتر كردن و ترجالب همچنين براي جدي و

 هاي نظام با مقابله و هاپيام خوانندگان تمسخر براي بلكه

 و حضور. شوندز مطرح میكاربران ني فكري و اعتقادي

ترجيح  دهندهنشان احتماال زمينه این در طنز از استفاده

كاربران )یا همان جوانان(  سنی گروه بزرگترین ايرسانه

 طبيعتا. زنندخدا تویيت می@حساب كاربري  به كه است

 زبان، اما است؛ كار سختی كاربران سنی گروه تعریف

 كاربران هاينگرانی و هاامپي محتواي شده، استفاده هاي نشانه

 كالج و مدارس نهایی آزمون و هاپروژه مسائلی مانند درباره

 دهدمی نشان وضوح به غيره و التحصيلی فارغ به اشاره و ها

 و نوجوانان نویسندگان این اي ازعمده بخش بالقوه كه

 آزمون آوریل 16 خدا،@" مثال عنوان به) هستند جوانان

 فارغ كمكم كن بتونم شه،می برگزار من مدرسه در نهایی
امتحانات تا فردا ادامه داره.... لطفا كمكم " ؛"التحصيل بشم

(. با "خدا لطفا تو هم ترك تحصيل كن!"@؛ "خدا@كن 

 نيست و معقول فعلی هايداده با كمی دقيقِ حال، تحليلاین

موضوع همچنين  این. زد تخمين توان به طور تقریبیتنها می

شود می تایيد( 2015) 2همكاران و اسلون هايیافته توسط

بيشتري به   تمایل عموم مردم به نسبت تویيتر كاربران كه

هاي به دست داده به توجه و با كلی طور به. دارند سرزندگی

 جوانان شاد براي طنزآميز و استفاده از زبان خودمانی، آمده،

يت توی مشخصا. ندارد مذهبی و سواالت بيانات با منافاتی

 واژگان یا لزوما پيچيده زبان به هيچ خدا@كردن براي 

 .ندارد نياز مذهبی

 شده است یافت هاتویيت در مقدس كتاب از جمله چند

 گرفته مقدس كتاب مختلف هايبخش از مجموعه این مثال)

 شادي نزد تو به كه كسانی همه شان،برادران و": شده است

 شنودمی خدا@ شد، تعميد كه وقتی عيسی و كردند، اعتماد
 سازمان عبادت به اشاره یک و "به فریاد خواهد رسيد. و

 ساعت هر ثانيه، هر ما خدا، خدا عيسی،@عيسی "@ یافته
 خواهيم پرستش هميشه براي را و ماه و سال شما روز از

                                                           
2
 Sloan et al. 
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 پرستش مقدس، كتاب یا انجيل كلی طور به اما (،".كرد

متون  در هبیمذ منصبانمتخصصان و صاحب یافته و سازمان

 و نام پاپ نه الزاما مثبت. شونددیده نمی بررسی شده

-رو بی پاپ]...[ "@است؛ مثال  شده ذكر گاهی محترمانه،

 در شركت. "خدا داري@ بيشتري از پيروان تو خيال،

هاي مذهبی زمينه متعلق به برخی هاي وعظ و خطابهمراسم

 خوبی به یجنتا این طبيعتا. آمده است هاتویيت برخی نيز در

 مذهب تغيير حال در هايدرباره ویژگی علمی هايبحث با

 (1-7: 2007) 1لينچ گوردون كه هاییمرتبط است؛ نظير ایده

. بررسی كرده است خود در زمينه معنویت كتاب مقدمه در

 (:2: 2007نویسد )لينچ می

 سنتی اعتقادات لحاظ به قطعا مسيحی فرهنگ"

 به اعتقاد از باالیی سطح. نيست یكسان ارتدوكس مسيحيت

 جهنم و بهشت فرشتگان، شيطان، به دعا، اهميت خداوند،

و مالقات با  ماورالطبيعه به باور از باالیی سطوح همواره با

با وجود  مسيحيت. شده است موجودات فرازمينی مخلوط

 ها، چارچوبشيوه و هاارزش باورها، تنوعی از چنين

 آمریكایی هویتِ احساس و ااغلب باوره براي را ايگسترده

 ".كرده است فراهم

این پژوهش خودش را  تحليل در نتایج لينچ هايایده

ساختارهاي  و اعتقادات پردهبيانِ بی .نشان داده است

 معنویت، اما مستثنی شده است، هاداده در سنتی مسيحيت

 پرسش درباره ماورالطبيعه غالب است.  و اعتقاد

 هاي خندهعالمت ها وشكلک این تعدادي از بر عالوه

مورد استفاده  شاخصی از گرایش به طنز و فكاهی عنوان به

 این اشكال عموما مضامين آشكار طنز، قرار گرفته است؛

غالبا تفاسير  متون، حال، خودِ این با. خشم دارند یا اهانت

به  اوقات گاهی و مبهم گاهی كوتاه دارند كه طنزآميز

 هايشيوه و ان در لفافهبي. است تشخيص قابل وضوح

 در طنزگونه هايیا ابراز قصد و نيت طنز ارائه گوناگون

 و شدن مصلوب بين رابطه پارادوكس. دارد وجود هاپيام

 اينمونه پيش از این مثال زده شد( )كه شكالتی مرغ تخم

 .است مناسب در این باره
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 Gordon Lynch 

 همبستگی و تماس( ت

 كه دارد وجود هرابط حفظ و ایجاد براي هاییپيام همچنين

 به كه هاییپيام. كندمحقق می ارتباطاتی همبستگی را عنصر

شود طبيعتا حائز این می فرستاده( انسان) دیگري گيرنده

ها به عملكرد است؛ اما نكته قابل توجه ارسال برخی تویيت

 این در هاتویيت. است كه به آن باور وجود دارد الهی گيرنده

 حتی یا و شكرگذاري پرستش، حاوي دعاي واقعی، موارد

در این ميان، فرهنگ  .است خداوند به انسانی عشق اعتراف

سازي پيام در مفهوم .غائب نيستند نيز ورزش و پسندعامه

 فضایی ها با همقالب دعا فرایندي آئينی است و همه پيام

آئينی )براي مثال به  جنبه. دهندرا شكل می مجازي-آئينی

 در خاص طور به رجوع شود( 140-147: 2006 2بویی،

 دعا، براي هاییكانال كه به عنوان شودمی ظاهر هاییتویيت

 .كنندمی عمل اعتراف و پرستش

"فرازبان"( 356: 1960) 3یاكوبسون
 كنندهروشن را 4

 این تحقيق در تنها نه داند؛ مفهومی كهمی 5هادستورالعمل

-خيره نقش نای. آیدارتباطات روزمره نيز به كار می در بلكه

همبستگی است؛  همراه با مفهوم اساسا كننده )فرا زبان(

شود. مفهومی كه از ارتباطات نشات گرفته است و حفظ می

 تمام در ماهرانه ولی فرازبان چندان واضح نيست، اگرچه

 نوعی به كه عالئمی تفسيري و هايسرنخ نكات، ها،نشانه

می دهند  را هدایت و سوق خواننده تفسير و درك توجه،

 حضور دارد. 

 تفسير براي هدایت متنی هاينشانه و هاخنده ها،شكلک

 عمل شكل دو به ارتباطات اختصاري گونه. است خوانندگان

 ساده عبارات و امكان نگارش كلمات طرف یک از: كندمی

نيازمند  دیگر سوي از سازد ورا مقدور می واضح و

 براي ین زبانا. نویسی استاصطالحات عاميانه و گزیده

تعلق  خرده فرهنگی مشترك به ظاهرا و آشناست نویسندگان

 شده استفاده عالئم و( هادستورالعمل)كد بنابراین دارد،

 زمينه این در تویيت كردن هستند. فرهنگ مشترك و واضح
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 Bowie 

3
 Jakobson 

4
 metalingual 

5
 claryfing the code 
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 به نيازي كند كهمی تشویق را هایینگارش پيام آشكارا

 تردیدبی ین اساس،بر ا. ندارد مكالمه توالی اتصال محكم به

 هاي انتخاب شده در این پژوهش،تویيت تصادفی در نمونه

مكالمه  گفتگوهایی )كه داراي توالی چنين احتمال یافتن

هایی پيام در نوعی فرازبان به این، بر عالوه. است كم باشند(

 معنی یا استفاده ها توضيحآن هدف كه دهدخود را نشان می

 یا خدا@ بلكه حساب كاربري ،(اهدستورالعمل)نه تنها كد

 .نيز هست خاص پيامی

 اكثر خدا در@ ها هستند؟پيام مخاطبان چه كسانی

 خيلی از جاها در. هاستهميشه مخاطب پيام نه اما موارد

 هاي دیگريگيرنده و است گيرندگان از یكی تنها خدا@

گانش، @بودا، @عيسی، @ 1ه،الا@خدا، @نظير 

ولدمورت و تعدادي اسم @ر و هري پات@پاپانوئل، @

ها داده این كنند. بنابراین، درها را دریافت میدیگر نيز پيام

 هايشامل سایر نام هاستگيرنده پيام كه خدا این ایده

 اعتقادي هاينظام غيرتوحيدي، غيرمسيحی و ادیان خدایان

 در شود.پسند نيز میعامه فرهنگ هاي شخصيت و یا

مورد باور افراد ارسال  الهی گيرنده به كه هاییپيام مجموع

 یا خدا با ارتباط برقراري براي انسانی شود مشخصا نيازمی

 در ذهن فرد بلكه در تنها نه را بشري فوق موجودات

 فناوري معاصر ارتباط برقرار كردن از طریق و نوشتن

 كه دهدمی نشان هاداده این. دهدمی ارتباطاتی نشان

 تواندمی از واقعيت متعالی مورد انتظار گيريفناوري با بهره

 یا نزدیكی براي تالش یا ایجاد براي ايوسيله عنوان به

 این واقعيت با خوبی به یافته این. همبستگی عمل كند

 بشریت، تاریخ در طول كه هماهنگی دارد شده شناخته

ارتباط تنگاتنگی  -انسانی فرهنگ تمام مانند-ادیان  تاریخ

-می كالن مثال. داشته است ارتباطاتی فناوري توسعه با

 مدرن پيدا رسانه كوتاه تاریخ در كه هاییداستان": نویسد

 نيستند؛ تكنولوژیک هاينوآوري هايداستان صرفا كنيد،می

 هم در سياست و فرهنگ اقتصاد، با هاآن واقع، در

                                                           
1
به منظور استفاده نكردن از اسم جالله، حروف آن جدا از هم نوشته   

 شدند )م(.

كامال  موارد برخی در اند؛ درهم آميختگی كه آميخته

 اطالعات همچنين فناوري. (3: 2013) "است ناپذیرجدایی

 دینی گيريبه شكل و است همواره بر دین تاثير داشته

 هيدي. كرده است نيز كمک ارتباطی مختلف ابزارهاي

پيرامون ابعاد معاصر این تاثيرات به تحليلِ واقعيتِ  كمپبل

 ارتباطاتی هاي مدرنمذهب و فنآوري درهم آميخته

 رجوع شود(. 2010است )به كمپبل،  پرداخته

-عالقه اساسا براي همه ارتباطی جایی كه فضاياز آن

 خانواده، نزدیک، افراد براي هاپيام مندان باز است، بيشتر

 حتی شود؛ارسال می جامعه كل همچنين و آشنایان دوستان،

نوشته و فرستاده  خدا براي مشخصا و شخصی پيامی اگر

 چنين اتفاقی اجتماعی هايرسانه در رفته هم شود )كه روي

طور  به تواندمی دارد؛ دوگانه كاركردي حداقل افتد(می

 همزمان احتماال و باشد شخصی و خودمانی متناقضی دعایی

 با. را ببينند آن اجتماعی رسانه بالقوه مفسران و ناظران تمام

 احتماال ها نویسندگانپيام از گروهی در حال به وضوح این

 .دارد وجود خدا واقعا@ حساب كاربري كه نشدند متوجه

 خداوندگاری  ایده( س

 ابعاد و بيانگر مفاهيم نویسندگان خدا براي@گيرنده 

 هاپيام از بسياري در( خدا@ یا) خداوند. است مختلفی

 یا موجود مورد یک شخص است نه خود نویسنده براي

. است اميد و پرستش دعا، درخواست، بلكه آشكارا بحث،

هایی دیده پيام در "شرط و قيدبی دبُع" اي اینآینه تصویر

 این. دهدگري و استهزا را نشان میپرسش شود كهمی

 اعتقادي هايسيستم بين تمایز فقدان خصوصا و دوگانگی

 آن بيانگر احتماال هاخداباورانه در پيام و مذهبی مختلفِ

خداي  شود در اصلاو فرستاده می به هاپيام خدایی كه است

 آن بازتابی از و بيشتر است مسيحی-ديیهو سنتِ توحيدي

 "خدا"@ كاربري نام راستا این در. فرهنگی است تجسم

 یا لعن براي ايوسيله عنوان به و الهی رحمت طلب براي

 یكی. گيردمی قرار استفاده مورد احساسی نيز هايجنبه بيان

 مشخصا ،"خدا" مفهوم از استفاده مهم هايروش از دیگر

 از دیگري همراه با تعداد كه است یخيال بيانگر شكلی
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 ظاهر ايایده یا موجود عنوان به خدا شود؛می ارائه اشكال

 ذهنی بُعد. است پوچ یا آزاردهنده كننده، سرگرم كه شودمی

 نسبت نگرش و -در زمينه احساسات خصوصا- نویسندگان

 و داشتن دوست احترام، گستره متنوعی دارد؛ از خدا@ به

 خدا@" مثال)خيرخواه  غالبا و طلقم یک قدرت پرستش
 خوام بدونیمی فقط....  خدا@ زیبا؛ روز این ممنون براي

 و درباره وجود پرسش كمک، تقاضاي تا (،"دارم دوستت

 به مؤثر و حمالت و پرسش طنزآميز شوخی خدا، كارهاي

 بسياري از براي كفرگویی. خدایی( )تک ایده توحيد

-ایده به نسبت ان نارضایتیبي روشن براي نویسندگان ابزاري

 با مخالفت براي ابزاري و خيرخواه شخصی و خداي هاي

هایی است. چنين توهين برخط مذهبی اقدامات و هانگرش

 است. وحشيانه شكلی شدیدا گاهی به به مقدسات

 عقالنی-عاطفی هايپرسش هاپيام برخی حال در این با

 الهی و حیو عنوان به مقدس هاي پذیرش كتابدرباره ایده

 در نيز شيطان. شودمی یافت كریمانه پروردگار طبيعت

جا شود؛ در اینمی خدا ظاهر@با  همراه چندین تویيت

خوبی و نيكی  ذهنی براي همتاي نوعی شيطان به وضوح

در مجموع  "خدا" مفهوم مورد قبول )عامه مردم( است.

 این از در واقع استفاده رسد؛می نظر به قدرتمند و دارمعنی

را  فلسفی-اختالف نظرهاي الهياتی كلمه به طور مبهمی

 عنوان به را باید خدا آیا دهد:می نشان درباره این مفهوم

گرفت، یا تجسمی انسانیِ  نظر در غایی و واقعی وجودي

 از بيگانگی نمادِ یا ها،برآمده از اختالالت روانی )و( یا آرمان

رجوع  378: 1997 1سياسی )به بُكر، و مادي هايواقعيت

 شود(.

 گیری: مکان و شکل مذهبنتیجه
 دین را هستند؟ دینی نهایت خدا در@ ها بهتویيت بيشتر آیا

 هايشكل برخی كه بدانيم اعتقادي هايشيوه و اگر نظام

 و مقدس دارد، در تمایز ]امري[ نظر در را ماورالطبيعه

حسِ اميدواري  حتی بيانگر شاید و شودسكوالر تعریف می
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 Bowker 

را  2-3: 2014 2ست )براي مثال كار ملور و شيلينگ،ا

 ها صرفاكه در آن هایی دینی هستندبنابراین تویيت ببينيد(،

موضوعی  "خدا" و هاستآن مدنظر و مخاطب ،"خدا"@

در نهایت، . است پرستش و اعتراف تقاضا، درخواست، براي

-پيام این مرجع محتواي انسانی، زندگی مسائل در كنار خدا

 همان واقع در هاآن محتویات و هاپيام این بنابراین. تهاس

هایی كه مذهبیِ سنتیِ فرهنگ عامه است. كنش هايكنش

 رایج در مذهب": كندگونه تعریف میها را اینمثال بُكر آن

 بزرگ هايسيستم هنجارهاي كوچک محلی با جوامع

 ها تخصيصآن.....تروسيع ...از منظري...ندارد پيوندي

)بُكر،  "مردمی هستند سطحی در دینی هايكنش و اداتاعتق

2005 :198-197.) 

-را نيز می هاتویيت متونی كه درباره خدا هستند، همانند

 كند، دعامی بيان بُكر كه طورهمان. در نظر گرفت توان دعا

 و مذهبی هاي مختلفسنت گستره بسيار متنوعی در كمابيش

 پرستش، توبه، اعتماد،" زدعا متشكل ا. دارد هاآن هايشيوه

 هايراه"مندانه تفسير متفكرانه و اندیش ،"هدف و تقاضا

 از ترمهم و (762: 1997)بكر،  "قرار گرفتن در محضر خدا

 تعاریف، این به توجه با. است "خدا فرد با ارتباط" همه بيان

 شكرگذاري، پرستش، ها، دعاهايتویيت به وضوح

 و زندگی براي نگرانی دیگران، از مراقبت سرسپردگی،

را  خدا به نسبت خشم حتی و نااميدي پرسش، خود، اعمال

 هاآن نویسندگان براي هاپيام این محتویات. شودشامل می

 هايمثال از برخی در كه طورهمان. است با اهميت بسيار

 روابط صميمی، خانوادگی، زندگی شود،می دیده باال

 موفقيت، فرهنگی، تعلق سالمت، بدنی، تصویر كودكان،

 در عاشقانه انتظارات و جنسيتی و صميمی مسائل غذا، الكل،

 .دارد وجود هاتویيت

تر و با نگاه به بُعدي كه به حال، از منظري بسيط این با

در  هاتویيت مداري دردین روشنی شكل نگرفته است،

 نظر به. است متفاوت یافته سازمان و سنتی دین مقایسه با

 صميمی، شخصی، زمانها همتویيت مذهبی حوزه رسدمی
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 )با وجود این( مسائل. است غيررسمی كامال و پرسشی آزاد،

 ها،درس در موفقيت درباره نگرانی نظير روزمره زندگی

-داده در موضوعات جنسی و غذا، مراودات، به منديعالقه

هاي دینی سنت شبيه بسيار هاي بررسی شده نمایان شد كه

به  مسائل این همه در دین. ذشته استفرهنگ عامه در گ

 انرژي منبع دین در ظاهر. برجسته است منفی و شكل مثبت

-كسل قدیمی و چيزي و همچنين برخی مواقع خوشبختی و

 نيز "خدا" مفهوم در این ميان، .است آزاردهنده یا كننده

 .باور دینی است و دین نماینده

 ارگذ از بخشی عنوان به اجتماعی هايرسانه ظهور

مقوله  و )به طور كلی( ارتباطات در حوزه فعلی دیجيتالی

. با كاركردهاي دینی عجين شده است هارسانه از استفاده

و سواالت  عقاید مبادله براي ايوسيله عنوان به نيز تویيتر

و همچنين به طرز جالبی براي  كاربران با دیگر مذهبی

 این نتایج. كندعمل می برقراري ارتباط با امر قدسی و خدا

 در كاربران برخی كه دهدمی و داللتی نشان توصيفی مطالعهِ

 و دینداري تبادلی در دین این و دهندمی پيام خدا به تویيتر

خلق  كفرگویی و پرستش براي را همزمان فضائی تویيتر،

 عملكرد و محتوا بسيار متنوع هستند و در هاكند. تویيتمی

 بردن براي درخواست از ا،كفرگویی تا دع از شانارتباطی

او را شامل  درباره نظر دادن با خدا و گفتگو تا كشیقرعه

 با استفاده از نام مشابه ايشيوه به هاتویيت برخی. شودمی

 كنند؛خدا استفاده می@روزمره از  هايكفرگویی در "خدا"

 براي كه هستند واقعی هايپيام هاتویيت سایر كه حالی در

-می فرستندگان دعاهایی كه شوند،تاده میمتعال فرس خداي

شان عقاید خود را به دنبال كنندگان هاخواهند از طریق آن

 اشتراك به هاآن این عقاید را با و دهند در تویيتر نشان

 چيزها این از تمامی اجتماع" 1برینكمن، گفته به. بگذارند

: 2012) "موضوعات و گفتمان تجربه،: است شده ساخته

 فرهنگیِ و مذهبی عناصر هاي بررسی شدهداده در. (35

 موضوعات و گفتمان تجربه، در وضوح به ارتباطاتی-ذهنی

 .دارد وجود عشق و ترس اميد،

                                                           
1
 Brinkmann 

 ايمجموعه تحقيق این توصيفی استفاده شده در رویكرد

 و هاهایی درباره راهها را آشكار ساخت؛ دادهداده از غنی

 مشخصا تبادل از طریق و دین برخطِ چندگانه تبادلِ اَشكال

 نحوه از ترعميق تحليل براي ايزمينه مطالعه این. تویيتر

 منبع این از استفاده نحوه و كندتویيتر ارائه می در دین تبادل

 بررسی همچنين و دینی باورهاي بهتر درك براي داده غنی

نشان  را هاتفاوت و هافرهنگ خرده فرهنگی، الگوهاي

مختلف اجتماعی و  هايه باید رسانهآیند تحقيقات. دهد می

ارتباطاتی،  كاركردهاي ها،لحن ها،حالت رفتارها، ویژه به

 این با مرتبط اجتماعی هايگيريشكل و گوناگون هايزمينه

 .ها را مدنظر قرار دهدرسانه
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  1بوکی اجتماعی: تحلیل گفتمان فیسهابازنمایی اسالم و مسلمانان در رسانه

2توفیق احمدو  محمد اتفاق
 

 3زادهمترجم: زهرا سلمانی

 چکیده

اسالم و مسلمانان را از رهگذر تحليل گفتمان واكاوي  پيرامونصورت گرفته در رسانه هاي اجتماعی هاي بحثمقاله حاضر، 

دهد. از تحليل گفتمان فيسبوك این استنباط مورد بررسی قرار می . این پژوهش، بازنمایی اسالم و مسلمانان در فيسبوك راكندیم

محتوایی را  4وندها )شهروندان اینترنتی(بوك در حال تغيير است. نتها و عقاید مردم در سراسر فيسشود كه ادراكات، نگرشمی

دهند. آن نظر و تفسير ارائه میباره در گذارند وها مطابقت دارد، آن را به اشتراك میپسندند كه با عالیق و ایدئولوژي آنمی

اي منفی به تصویر كشيده شيوه هاي اجتماعی بهدهد كه اسالم تنها دینی است كه در رسانهنشان میاین پژوهش هاي یافته

جهاد،  :ازبوك هستند عبارتند هاي فيسترین گفتمانهاي تند و آتشينی كه در این زمينه رایجها، گفتمانشود. براساس یافته می

 منقاب، حجاب، مساجد و تروریس

 بوكعمومی، بازنمایی اسالم، فيس امنيتهاي اجتماعی، تروریسم، جهاد، سالم، مسلمانان، رسانها: کلمات کلیدی
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 مقدمه
ها هستند كه هاي اجتماعی شكل جدیدي از رسانهرسانه

-مشاركت كاربران خود را از طریق بارگذاري، به اشتراك

ها و محتوا فراهم زنی و پسند كردن پستبگذاري، برچس

اي، مفهومی با عنوان رغم سایر اشكال رسانهكنند. علیمی

-هاي اجتماعی وجود ندارد. رسانهبانی خبر در رسانهدروازه

شان در ایجاد ي نقش و اثربخشیهاي اجتماعی به واسطه

آگاهی و اعطاي حس برانگيختگی به كاربران در زمينه 

گون اجتماعی، سياسی، اقتصادي و مذهبی، به مسائل گونا

اند. محتواي موضوع داغی براي بحث و جدل بدل شده

هاي اجتماعی نيز به دليل اطالعات غيرقابل موجود در رسانه

ها، مسائل جدیدي را در جامعه ایجاد اعتماد و نامعتبر آن

هاي مختلف ها، افراد و فعاالن رسانهكند. سازمانمی

این منبع بسيار محبوب براي گسترش اجتماعی از 

وندها احساسات و تمایالت ضد اسالم در ميان نت

 كنند. )شهروندان اینترنتی( استفاده می

هاي ي اسالم در اینترنت با پيدایش فناوريمطالعه

به سرعت توسعه یافت. لذا پژوهش  1990ارتباطی از سال 

یا محدود ها، موضوعی جدید و ي مسلمانان در رسانهدرباره

هاي چاپی و الكترونيكی نيست، اما بسياري از به رسانه

هاي جدید و فضاي مجازي متمركز پژوهشگران بر رسانه

مسلمانان  1هاي خود را به سمت برساختاند و پژوهششده

، 2002) 2اند. بانتهاي دیجيتال هدایت كردهدر رسانه

و  5( و اندرسون2006) 4و پول 3(، ریچاردسون2009، 2003

ها در این زمينه هستند. ( بهترین نمونه2003) 6آیكلمن

مقاالت پژوهشی بسيار اندكی با هدف فهم چگونگی استفاده 

هاي ضد اسالم در هاي آنالین براي گسترش گفتماناز رسانه

ميان مخاطبان فضاي مجازي انجام شده است. ارزیابی این 

اي هاي آنالین بري مدرن، صورتحقيقت كه در جامعه

ي باورهاي ضد اسالمی در چه وسعتی ترویج و توسعه

                                                           
1
 construction 

2
 Bunt 

3
 Richardson 

4
 Poole 

5
 Anderson 

6
 Eickelman 

هاي اجتماعی شوند، براي پژوهشگران رسانهاستفاده می

-ادعا می 7رسد. پژوهش گوران الرسونضروري به نظر می

هاي ارتباطات و هيچ پژوهشی بر اهميت فناوري»كند كه 

اطالعات در گسترش باورهاي اسالم هراسی تمركز نكرده 

-نگاران براي گزارش(. روزنامه53 :2007سون، )الر« است

آوري اخبار و اطالعات از هاي پژوهش محور و نيز جمع

كنند، لذا اینترنت در چگونگی منابع آنالین استفاده می

ها و گفتمان عمومی نقشی مستقيم و معرفی اسالم در رسانه

 كند.غيرمستقيم ایفا می

-ري متاخر می( این بود كه فناو2007ارزیابی الرسون )

تواند براي گسترش و مبارزه با اسالم هراسی استفاده شود. او 

گونه تكميل كرد ارزیابی خود را این 8با تحليل ویكی اسالم

تواند به آسانی هاي منتشر شده در ویكی اسالم، میكه انگاره

: 2007به عنوان مفهوم اسالم هراسی درك شود )الرسون، 

ها براي هاي جدید، از این شبكه(. فعاالن گوناگون رسانه53

هاي خود با اجتماعات آنالین به اشتراك گذاشتن فعاليت

كنند. دانشگاهيان و فعاالن، منافع خود از وابستگی استفاده می

هاي درسی و سياسی را از رهگذر آزادي عمل و بيان، فعاليت

استفاده از این آزادي براي گسترش نفرت و تعصب عليه 

-هاي سياسیآورند. این افراد با وابستگیدست میمسلمانان به

هراسی شوند و بر صورت خاصی از اسالمشان فعال می

ي یازده سپتامبر، چنين كنند. بعد از واقعهگذاري میسرمایه

ي بيشتري به دست آوردند و در راستاي هایی جاذبهگروه

هاي چاپی  شان، اشتياق خود را نه تنها از طریق رسانهاهداف

كنند تا بلكه با استفاده از اینترنت به عموم مردم منتقل می

واكنش خود بر ضد اسالم و مسلمانان را نشان دهند. مانند 

هاي كه در قالب سایت 9تشكيالت دیوید هوروویتز

JihadWatch.org ،Discover the networks،Front Page 

Magazine   و نيزCampus Watch  وIslamic Watch  در

ها این نت بسيار فعال هستند. خالصه توصيف دقيق آناینتر

                                                           
7
 Göran Larsson 

8
 Wiki-Islam 

9
 David Horowitz 
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اند شود كه در تغيير آگاهی از اسالم و اعراب موفقمی

 (.2008، 1)ساليتا

ي اسالم و اینترنت با هاي بسياري دربارهپژوهش

هاي موضوعات گوناگونی مانند اسالم آنالین، فعاليت

ر مسلمانان در فضاي مجازي، برساخت آگاهی از اسالم د

اینترنت، مشاوران مجازي، مراجع آنالین روشنگر، فتواهاي 

آنالین، استفاده از اینترنت توسط اجتماعات مسلمان، بحث 

ي حجاب در فضاي مجازي توسط مسلمانان، استفاده درباره

هاي جهادي یا استفاده از اینترنت از اینترنت توسط گروه

فت هاي مسلمان یابراي گسترش تروریسم توسط سازمان

ي هاي بسيار اندكی به تحقيق دربارهشود. اما در پژوهشمی

هاي سوء نمایش داده شده از اسالم در اینترنت جلوه

 پرداخته شده است.

هاي رسانه گسترش نفرت عليه مسلمانان به واسطه

اجتماعی، به عامل اصلی تخریب آرامش و هماهنگی در 

هراسی سالمي اجامعه تبدیل شده است. در پژوهشی درباره

-باید به اسالم»كند كه ( استدالل می2014) 2در توئيتر، اوان

هراسی خيابانی توجه هراسی آنالین در سطحی برابر با اسالم

(. در این مطالعه، پژوهشگران به 133: 2014)اوان، « شود

ي اسالم و مسلمانان در فيسبوك نگري دربارهبررسی منفی

كاربردي  ترین برنامهرگپردازند كه در حال حاضر، بزمی

هاي اجتماعی است. طبق آمار شركت فيسبوك، تا رسانه

ميليارد كاربر فعال در فيسبوك  07/2، ماهانه 2017سپتامبر 

(. اگرچه مطالعات بسياري 2017فعاليت داشتند )فيسبوك، 

ي بازاریابی، رفتارهاي اجتماعی، فعاليت سياسی و ... درباره

شده است، اما محققان اندكی بر بر روي فيسبوك انجام 

ي اسالم و مسلمانان در فيسبوك منفی درباره 3اطالعات

در  4ي پيشگيري از نفرت آنالیناند. موسسهتمركز كرده

هراسی در اینترنت: اسالم»گزارش تفصيلی خود با عنوان 

ادعا كرد كه در « رشد نفرت آنالین نسبت به مسلمانان

نفرت نسبت به  –تماعیترین شبكه اجمحبوب–فيسبوك 
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مسلمانان وجود دارد. این گزارش، مضامين مختلفی را 

صفحه  50كند؛ مضامينی كه از تجزیه و تحليل برجسته می

 349آميز بر ضد مسلمانان و همچنين از صفحات نفرت

آميز هاي نفرتتصویر منتخب از این صفحات به عنوان پيام

مضامين منتخب  به دست آمده است. مسلمانان در ميان این

عموما به عنوان تهدیدي براي فرهنگ، هویت، اقتصاد، 

شوند. این گزارش، در امنيت و سالمت عمومی معرفی می

آميز نه تنها این سخنان نفرت»كند كه نهایت استدالل می

حمله به جامعه مسلمان، بلكه حمله به تمام جامعه محسوب 

رشد، دست به شود. ما باید براي حل این مشكلِ رو به می

 (. در این مطالعه6: 2014 5)ابلر،« دست یكدیگر دهيم

صفحه را  50پست فيسبوك از ميان  500موردي تجربی، 

 ایم.بررسی كرده 2017تا آگوست  2017ي طی ژانویه

 مروری بر ادبیات نظری

ي هاي بسياري دربارهغرب، تصورات غلط و كليشه

ها دارد؛ اما رسانه مسلمانان به دليل جهالت، تعصب و وجود

در چند دهه گذشته، اسالم در تمام كشورهاي اروپایی به 

سرعت رشد كرده است و این رشد همچنان ادامه دارد. 

-احترامی كردند، دیدگاهمسيحيان به پيامبر اسالم )ص( بی

هاي نادرستی به ایشان نسبت دادند و از القاب موهنی براي 

اي از انجيل به عنوان نسخهایشان استفاده كردند. قرآن كریم 

آميز هاي جعلی، دروغين و اغراقجلوه داده شد. نوشته

هاي صليبی و مسلمانان، ي جنگمسيحيان غربی درباره

هاي نفرت و كينه را برافروخت. این عمل، هنوز با شعله

هاي كفرآميز یا اقدامات گوناگونی مانند بارگذاري فيلم

در مطبوعات غرب ادامه  هایی از این دستانتشار كارتون

 (.2004 6،دارد )اریک

، ادراك 2001ي مركز تجارت جهانی در سال حادثه

ي اسالم و مسلمانان را تغيير داده است. گرایان دربارهغرب

ها به طور گسترده تصویري منفی از مسلمانان را در رسانه

اند. اي خود به كار بردههاي رسانهها و داستانگزارش
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6
 Eric 
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سپتامبر، تصویري منفی از  11اي پس از رسانه هايگزارش

هاي منفی گوناگونی در اسالم به جهان عرضه كرده و گفتمان

اي دنيا آغاز شده است. مسلمانان به عنوان بازارهاي رسانه

تروریست و اسالم به عنوان تهدیدي براي صلح جهانی 

( اینگونه ارزیابی 2007) 1معرفی شدند. به عنوان مثال، احمد

سپتامبر، مسلمانان و اسالم عمدتاً در  11رد كه پيش از ك

ها و چارچوب تعارض مذهبیِ اورشليم، ميان فلسطينی

شدند و اندكی پس از آن، اسالم در ها معرفی میاسرائيلی

پرستی بافت خشونت قرار داده شد و مسلمانان پيرامون وطن

 (.2007ي صدر به تصویر كشيده شدند )احمد، و سعه

 های غربی و مسلمانانرسانه

اند. هاي غربی شدهاسالم و مسلمانان، موضوع داغ رسانه

هاي غربی با نمایش دخالت مسلمانان در حوادث رسانه

گذاران هاي دو قلو، بمبگوناگونی مانند كشتار برج

آميز، انتحاري، هواپيما ربایی و همچنين ویدئوهاي اهانت

اند. الزم به رضه كردهها به جهانيان عتصویري منفی از آن

ذكر است كه برساخت منفی از اسالم و مسلمانان توسط 

شناسی ادوارد سعيد پژوهشگران بسياري همچون شرق

(، خطر اسالمی )كریم، 1982) 2(، پوشش اسالم1978)

( و 2006 4،رینا-و تورس 3(، تقویت ترس ما )ناكوس2003

بحث و  ( مورد2007 6،و گرینبرگ 5هراسی )گاتز چاكاسالم

(، جک 1994) 7بررسی قرار گرفته است. همچنين استاكتون

( مطالعات 2006) 9( و ساالیت2008، 2001، 1997) 8شاهين

هاي غربی انجام خود را حول تصویر مسلمانان در رسانه

اند. تمامی این پژوهشگران، زوایاي گوناگونی از داده

ند. ها را بررسی كردبرساخت اسالم و مسلمانان در رسانه

شاید در جهان امروز، و در واقع در تمام طول »این گزاره كه 

تاریخ، اسالم دستخوش بيشترین سوء تعبيرهاست. اسالم نه 
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تنها از سوي غيرمسلمانان، بلكه از سوي خود مسلمانان نيز 

شود روز به روز تقویت می« به درستی درك نشده است

بهی (. چندین سال قبل، مفهوم مشا691: 1997)محمد، 

ها نسبت به اسالم و مسلمانان در ي نگرش غربیدرباره

ادوارد سعيد بيان شده بود كه اسالم براي « شناسیشرق»

مدتی طوالنی به عنوان یک بال، تهدید و نوعی انحراف 

هاي سعيد، گفتمان استعماري و شد. در بحثمعرفی می

شناسان برجسته به تدریج چارچوب منفی مرجعی شرق

 (.1978لمانان ساختند )سعيد اي. دبليو.، درباره مس

اي، تحریف تنها هدف چنين كارزارهاي تبليغاتی رسانه

تصویر اسالم با تحميل و تعرض است. در این زمينه، چهار 

-هاي جهانی به كار برده میتاكتيک خاص از سوي رسانه

شود. اول، تحریف اقدامات اسالمی در سراسر جهان؛ دوم، 

هاي رادیكال مسلمان در دي و گروهنمایش اقدامات فر

هاي اسالم؛ سوم، توصيف اسالم به عنوان راستاي آموزه

تهدیدي اجتماعی براي غرب؛ چهارم، توجيه مشهود 

ها به عنوان خشونت عليه مسلمانان. اسالم با این تاكتيک

گر به سمت ظلم و خشونت معرفی نيرویی منفی و هدایت

هاي اصلی جریان ه(. نقش رسان1996 10،شود )صفیمی

ها، به ویژه ي تصویري از اسالم در روزنامهغرب در ارائه

شود، زمانی كه مشروح كشتارهاي جمعی گزارش می

هاي فرهنگی غرب متعصبانه است و همين روند در رسانه

شود. فرهنگ عمومی ساخت هاليوود حول نيز یافت می

انند شود، مهاي منتسب به مسلمانان سازماندهی میكليشه

اي از كه در آن پرده« دروغ واقعی»اي از فيلم مشهور صحنه

دهد تروریست وجود دارد و در نهایت نشان می 80كشتن 

(. نه تنها 1997 11،ها عرب بودند )توزوكه تمام آن

هاي خبري، بلكه مجالت معروف نيز مسلمانان را به  داستان

 13و ميشلمور 12اند. داجانیهمين اسلوب نمایش داده

ي تایم درباره اسالم و ( مقاالت منتخب مجله1999)

سال را بررسی و روشن كردند كه  50مسلمانان طی 
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هاي آمریكا، اسالم را دینِ ترور، عقب ماندگی و نفرت  رسانه

ساله، اسالم منحصراً  50 اند. در طول این دورهتوصيف كرده

به عنوان موضوعی سياسی مورد توجه قرار گرفته است. این 

درصد مقاالت، اسالم را  30دهد كه تقریباً العه نشان میمط

اند. گرایی و تروریسم مورد بحث قرار دادهبه عنوان افراطی

عامل دیگر بررسی شده در این تحقيق، مسائل تاریخی و 

معاصري است كه بنيادگرایی اسالم را نيرویی سياسی معرفی 

 (.60: 1999كند )داجانی و ميشلمور، می

خطر اسالمی: رسانه و خشونت »( در 2003كریم )

-هاي غربی دربارههاي رسانهها و ضعفمحدودیت« جهانی

كند؛ پوشش تعارضات مرتبط با مسلمانان را بررسی می

برخی تعارضات مانند قفقاز، بالكان و بسياري دیگر در 

-خاورميانه، بدون ادراكات فرهنگی و تاریخی )در این رسانه

خت اسالم در جامعه و در اخبار، ها( گزارش شدند. برسا

بيشتر به عنوان یک تهدید جهانی پس از تهدید شوروي 

(. در مورد مشابهی، مسلمانان در 2003مطرح شد )كریم، 

به عنوان  1،هاي درامتلویزیون آمریكا به ویژه در فيلم

ها به عنوان شوند. آنشهروند به رسميت شناخته نمی

خود به تصویر كشيده  مهاجرانی خطرناك با دینی مختص

هاي شوند كه شرور و بيگانه هستند. دینی كه در دراممی

دهنده تصویري از شود نشانتلویزیونی نمایش داده می

خشونت و تجاوز است. اقدامات جایگزین بسيار اندكی 

تواند دیدگاهی اساسی بر ضد نمایش وجود دارد كه می

 2،د )حسينهاي منفی از مسلمانان به ارمغان آوركليشه

هاي درام و بسياري از هاي تلویزیونی، فيلم(. در برنامه2009

ها و مسلمانان به عنوان اهداف هاي هاليوودي، عربفيلم

شوند؛ انگيز به تصویر كشيده میجرایم نفرت غيرمنصفانه

« تروریست»ها را به عنوان ها، مسلمانان و عرباگر فيلم

این چنينی اساساً شامل هاي گاه داستاننمایش دهند، آن

شود تا تصویرسازي از یک مسلمان می« مثبت»بازنمایی 

 منفی را جبران كند.
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در تلویزیون تجاري آمریكا، مسلمانان معموالً در جرایم 

انگيز، حوادث متعصبانه و همچنين تبعيض در محل نفرت

( از 2013) 3شوند. اِولين السلطانیكار نمایش داده می

هاي پيچيده بازنمایی»ها با عنوان نان در رسانهبازنمایی مسلما

ي آن، هدف اساسی یاد كرده است كه به واسطه« ساده شده

بازنمایی، یافتن توازن ميان بازنمایی منفی با یک بازنمایی 

كنندگان تلویزیون مثبت است. كارگردانان، نویسندگان و تهيه

و به  كنندها به روشی ساده استفاده میاز این استراتژي

را احساس كنند. « دشمن»دهند تا بينندگان فرصت می

ها فعاليت خود براي توجيه بدرفتاري، كه رسانههنگامی

كنند، این تصویر تبعيض و دشمنی عليه مسلمانان را آغاز می

(. وابستگی 162: 2013شود )السلطانی، مثبت تحریف می

مادین هاي جمعی، ادراك مخاطبان از تهدید نشدید به رسانه

 5دوك 4،هایی مانند مسلمانان را تغيير داده است. وایتگروه

هاي جمعی اند كه رسانه( تحقيق كرده2012) 6و نيوكامب

ها درباره مسلمانان تاثيري قوي بر مخاطبان در تغيير افكار آن

گونه ارزیابی كرده است كه افرادي كه دارند. این مطالعه این

بسته هستند از سوي هاي جمعی وابه شدت به رسانه

كنند و این عامل، نقشی مسلمانان احساس تهدید می

كه از ها دارد. زمانیافزایشی در كاهش تحمل و مداراي آن

شود تا درباره تحمل ها خواسته میافراد وابسته به رسانه

گيري كنند. هاي فرهنگی مسلمانان تصميمكردن فعاليت

دخيل در  هاي در دسترس بيشتري از مسلمانِنمونه

آورند )وایت، دوك و النهرین به خاطر میهاي بيندرگيري

 (.3076: 2012نيوكامب، 

 بازنمایی اسالم هراسانه در مطبوعات روزانه، علتِ بالقوه

هراسانه است. این فرآیندِ گذار از بازنمایی تعصباتِ اسالم

اي مسلمانان تا بازنمایی غالبِ اجتماعی به بحث اصلی رسانه

( 2010) 8و سينيرال 7شده است. تجزیه و تحليل جاسپال بدل

ابراز لفظی تعصب عليه اسالم ارائه كرده است.  ابعادي را از
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مطبوعات ممكن است موجب احساس تمایز و اعتماد به 

هراسانه نفس شود، اما ابرازِ روانی و اجتماعی تعصبات اسالم

ساس ناامنی، كند. بنابراین، احميان مخاطبان را نيز تقویت می

شود. در ترس و خصومت بر اذهان خوانندگان مستولی می

هاي جایگزینی براي همين حال، باید در جستجوي روش

ها از مسلمانان بود. راهبرد اصالح بازنمایی منفی رسانه

هراسانه، بایستی مقابله با این نگرش از طریق تعصبات اسالم

ی اجتماعی از نادیده گرفته شود زیرا پيامد این بازنمای

تواند مشاهده تهدیدهايِ ميان فردي و ميان مسلمانان می

گروهی را همچون تعصبات ضد مسلمانان افزایش دهد 

 (.307: 2010)جاسپال و سينيرال، 

توان یافت كه با اسالم و مسلمانان اصطالحات بسياري می

پيوندي قوي دارد؛ مانند بنيادگرایی، تروریسم جهانی، 

فراطی، جهادگرایی اسالمی، استبداد و فاشيسم. گرایی ا اسالم

ترسيم مسلمانان با برچسب این الفاظ، ترسی غيرمنطقی از 

مسلمانان در سراسر جهان ایجاد كرده است. با پارادایم 

شناسی جدید، اصطالحات ضد دموكراسی و ضد  شرق

مدرنيته با این دین پيوند داده شده است. دانشمندان غربی، 

اند ( دنبال كرده2003) 1را بر اساس كار لوئيساین پارادایم 

چه چيزي اشتباه بود؟ درگيري ميان اسالم و »زیرا او در 

دهد كه اسالم به مركز هراس شرح می« مدرنيته در خاورميانه

 تبدیل شده و مخالف دموكراسی و مدرنيته است.

شود[ مسلمانان بسيار لجوج و بنيادگرا هستند ]گفته می

گرایی و  مذهبی خود كه منجر به افراطو به تفكرات 

ها نسبت به اند. آنشود، به شدت وابستهها میبنيادشكنی آن

هاي ضدسكوالر داشته و با دیگر ادیان و جهان، دیدگاه

ها احساس همدردي ندارند. بسياري از آثار فرهنگ

ها، به این موضوعات با هاي علمی و نظریهپژوهشی، كتاب

گرایی زش اسالم رادیكال: افراطیخي»عناوینی مانند 

: مافياي مسلمان»(، 2005 2،)ویكتوروویز« مسلمانان در غرب

« باطن دنياي پنهانی كه قصد اسالمی كردن آمریكا را دارد

 5،)براچمن« جهادگرایی جهانی»(، 2009 4،و اسپري 3)گوباتز

                                                           
1
 Lewis 

2
 Wiktorowicz 

3
 Gaubatz 

نظریه و »(، 1998 6،)دیویدسون« بنيادگرایی اسالمی»(، 2009

جنگ »(، 2008 8،و نگرین 7)پري« سم اسالمیعمل تروری

(، 2004 9،)كپل« براي اذهان مسلمان: اسالم و غرب

بنيادشكنی اسالمی »(، 2006 10،)كارش« امپریاليسم اسالمی»

( و 2009 13،و ادگار 12رگنز 11،)اسپرینگر« و جهاد جهانی

 14)لوئيس،« بحران اسالم: جنگ مقدس و وحشت نامقدس»

 كنند.( اشاره می2004

 صطالحات بسياري مانند بنيادگرایی، تروریسم جهانی،ا

گرایی افراطی، جهادگرایی و استبداد اسالمی سالما فاشيسم،

هاي غربی به عنوان رسانه دربه منظور نمایش مسلمانان 

 15،شود )االسودهراسی استفاده میبرساختی به نام اسالم

ر هاي اصلی است كه به طو(. تروریسم یكی از كليشه2013

مسلمانان به كار  ههاي جمعی دربار اي از طریق رسانهگسترده

می، هاي جمعی و فرهنگ عموشود. رسانهبرده می

اعراب و مسلمانان به عنوان تروریست  هایی را درباره كليشه

16،ند )مرسكيناایجاد كرده
-تاثير عميق این كليشه  (.2004  

ابل اعتماد و مانند اینكه مسلمانان غير ق ؛ها امري رایج است

 هاي قومی دیگر گروه از جمله خشن هستند. مسلمانان

 اغلب. شوندمی بدنام  در ابعاد روشنیو به شدت  هستند كه

هاي سرآمد، از طریق پوشش پيام كه دهدمی نشان رویدادها

هاي  بندي جنگ عليه تروریسم به شيوهي و چارچوبا رسانه

 اجزايمانان و هاي منفی در مورد مسلخاص، قدرت كليشه

بنابراین براي بسياري از »كنند. ها را تقویت میاین كليشه

عنوان چيزي به  ها دشوار است كه به مسلمانان بهآمریكایی

 (. انگاره597 :2013 )سایدز و گراس،« جز دشمن فكر كنند

به عنوان  «سنت پوشش براي زنان مسلمان»اي  كليشه

پذیري سلطهو  جهالت داري،گرایی، دین ماندگی، سنت عقب
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 Davidson 
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و مسلمانان در آمریكا به بخشی از است مرسوم شده 

اي منفی  هاي رسانه ند كه اغلب، پوششا گروهی تبدیل شده

 يدهنده ها، نشانكنند و تعصبات عليه آن را دریافت می

 ت.هاس آمریكایی ميان در نگرشی مشترك

گري بيانگر این دیدگاه است كه تمام  افراطیي كليشه

ها و سوء تفسير  تحریف شده رسانه مانان به دليل پوششمسل

 خاصیهاي  شخصيت از اسالم و مسلمانان، تروریست هستند.

ایدئولوژي ضد اسالمی و ان توان به عنوان معماررا می

به اصول رساندن هراسی مطرح كرد. آسيب اسالم

هاي  هاي انسانی در رسانهدموكراتيک و همچنين ارزش

(. به 2013)االسود،  ندهست و غيرقابل قبول آميزغربی اهانت

با تمركز بر معرفی « دیگران»همين صورت، مفهوم 

هاي بریتانيا، با ها در رسانههاي قومی و تصویر آن اقليت

هاي غربی توسعه یافته و متداول شده رسانه پوشش مغرضانه

گيري كرده كه ( اینگونه نتيجه2007است. امير سعيد )

معرفی كرده « دیگران»هاي قومی را به عنوان يتها، اقلرسانه

كه  ها به عنوان كسانیو مسلمانان بریتانيایی در رسانه

اند، اسالم را انتخاب كرده همچنان فرهنگ عقب مانده

 (.2007شوند )امير، برجسته می

 قیتحق روش
تمام صفحات ضد اسالم، به زبان انگليسی در این پژوهش، 

ه از كشورهاي گوناگون انتخاب و نه از یک كشور بلك

 آمریكا، متحده ایاالت از عمدتاًشدند. صفحات انتخاب شده 

  مطالب .هستند دانمارك و آلمان استراليا، كانادا، انگلستان،

هاي اروپایی و همچنين به سایر زبان ،بر ضد اسالم افراطی

 اندكی هايپست شود.كشور نيز ارسال میآن با زبان خاص 

 .است  شده گذاشته اشتراك به هادیگر زبان صفحات از

بررسی اطالعات براي  صفحه از صفحات فيسبوك 50

با  این رسانه(در )هاي جنجالی موجود و ارزیابی گفتمان

گيري هدفمند به عنوان نمونه انتخاب استفاده از روش نمونه

. براي انتخاب این نمونه از ميان ليست بلند باالیی از شدند

به شدت مورد پسند واقع شده، بسيار  كه وكصفحات فيسب

كننده را داشتند، مندي و دنبالهفعال بوده و بيشترین عالق

ها، مراكز و افراد تعدادي از سازمان .ایجاد شد مقياسیک 

پاسخ به اسالم و  خود و در كار و فعاليتبسيار فعال 

-كسب كردهو انجمن خود  شغلمختص هویتی مسلمانان، 

ها به ویژه در فيسبوك نيز مورد نالین آن. حضور آاند

 ت.مشاهده و تجزیه و تحليل انتقادي قرار گرفته اس

هاي پژوهش از داده گزینشگيري هدفمند براي نمونه

زمانی  در بازه انجام شد.صفحه انتخابی فيسبوك  50 ميان

 10، صفحهاز هر  2017آگوست  30تا  2017اول ژانویه 

در  وانتخاب  ،و نظر ازانتشاربپست با بيشترین پسند، 

این  ميانها از پستترین )محبوبپست  500مجموع 

. با برگزیده شدندماه براي تجزیه و تحليل  8طی ( صفحات

توجه به ماهيت این پژوهش و به منظور دستيابی به نتایج 

مورد انتظار، از روش تحليل گفتمان براي تجزیه و تحليل 

 د.ها استفاده شداده

 ها و کدگذاریدیبندسته

هاي تحليل شده را  ها، پژوهشگران، دادهبه منظور تفسير داده 

هاي گوناگونی تقسيم كردند تا بتوان به درك شفافی به دسته

را به منظور  هادستهها دست یافت. پژوهشگران، این از داده

ها در هاي موجود با قرار دادن آنتوضيح و تفسير داده

ها مطابق با یجاد كردند. این دستههاي معين ا بندي دسته

قبالً  ،بنديها توسعه داده شدند. این نوع از دستهماهيت یافته

 ،1)ابلربه وسيله دیگر محققان مورد استفاده قرار گرفته است 

ها . تمام این دسته(99 :2010 ،2اقبال( ) 34 :2014

ند الف، ب، پ، ت با حروف الفبا مان( شده كتهدیدات در)

ها به صورت نوشتاري یا و مطابق با محتواي آنغيره  و

 .ندتصویري متمایز شد

 .ندهست 3مسلمانان تهدیدي براي صلح و عدالت )الف(

مسلمانان تهدیدي براي سالمت و امنيت عمومی  )ب(

 هستند.

 1مدنيت مسلمانان تهدیدي براي سبک زندگی و )پ( 

 هستند.
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ادیان مسلمانان تهدیدي براي ایدئولوژي و دیگر  )ت(

 د.هستن

مسلمانان تهدیدي براي نيروهاي حاكم و سایرین  )ث(

 د.هستن

 هایافته  نتایج و

 دمسلمانان تهدیدي براي صلح و عدالت هستن

پست با این موضوع  94بزرگی )شامل( حتواي بسيار م

یافت شد. این محتوا به دو زیر دسته تقسيم شده است: 

 توجه با «.تخشون و توحش ترویج»  و «اطاعت از جهاد»

 عاشقان عنوان به مسلمانان ،«جهاد از اطاعت» موضوع به

پست بر  40 حدود زیرا نشدند، كشيده تصویر به بشر حقوق

 جهادي نيروهايكه مسلمانان،  ه استاین موضوع تاكيد كرد

و صلح و ثبات را از  انددر بر گرفتهيا را دن از گوناگونی نقاط

سالم افراطی در همه جا اند. مفهوم جدیدي از ابين برده

ها، زنان مسلمان به  پدیدار شده است. در بسياري از پست

هاي جهادي معرفی  فعاليت مروجعنوان حامی تروریسم و 

هاي ، براي چالشزنندزنان مسلمانی كه پوشيه می. اندشده

پست، یک زن  یکشوند. در امنيتی یک خطر محسوب می

 روي كه شد كشيده تصویر به دستش پوستري درسودانی با 

 در. «شد خواهد مسلط جهان بر شریعت» بود شده نوشته آن

 مطرح حالل غذاي ممنوعيت تقاضاي اندكی، هاي پست

 قابل جهادي اهداف براي غذا، از ميزان این تا شود می

از اصطالحات  ،هاي انتخاب شدهباشد. در پستن استفاده

راي ب« پذیرجهادگران شریعت»مختلفی مانند اصطالح 

ترین تصاویر، شود. در یكی از محبوبمسلمانان استفاده می

و  گري، فئوداليسم، ضد یهوديتروریسم به فاشيسم،

 ت.ستون اسالم اشاره شده اس گرایی به عنوان پنج افراط

، «توحش و خشونت ترویج»پست با موضوع  54حدود 

-، بیعاطفه، شرور، وحشی، بی)بربر(تمدن مسلمانان را بی

ها هيچ آن ؛كرده است معرفی یانسان يفاقد خو رحم و

كشی هاي آدمبا افراد بشر نداشته و مانند ماشين ايهمدردي

                                                                                        
1
 civilization 

ها به انسان ها، مسلمانان با كشتاراند. در ميان این پستشده

 كشته افراد سر با بازي گلو، بریدن حيوانات، ي ذبحشيوه

ران ، تيراندازي به دختران و حوادث تجاوز به دختشده

معرفی شدند. در تمام این تصاویر، مسلمانان به  كوچک

ترین تهدید و دشمن افراد بشر نمایش داده عنوان بزرگ

-ها زندگی میاي كه در جنگلمانند حيوانات درنده شدند؛

 هاپست این . تماماندنبردهانسانيت  اي ازبهرهكنند و هيچ 

موجوداتی  را مسلمانانتواند  كس نمیهيچ دهد كهنشان می

 حاوي. همچنين در پستی بداندو آرامش طلب جو صلح

مسلمانان »كه  است نوشته شده ،هایی سوختهتصویر انسان

ها و كشتار، اسالم و قانون شریعت را به واسطه بمببه

 «.دمسلمان هستن ،دهند و تمام مجرمانسرعت گسترش می

 دمسلمانان تهدیدي براي سالمت و امنيت عمومی هستن

بر این موضوع یافت  پست دالّ 106بندي،  ین دستهادر 

قانونی  گرایی، بی ناك و هم ارز با افراطشد كه مسلمانان خطر

با  ها عنوان شده است كه[]در این پست و تروریسم هستند.

 ربودن یا ها، تسخير فرودگاهكودكان ربودنتوجه به وقایع 

گناه، احساس  مردم بی كشتار و هاساختمان به حمله هواپيماها،

هاي  ناامنی تبدیل به تهدیدي بزرگ شده است. گفتمان

هاي زنان، پوشيه و فعاليت براي هامختلفی در این پست

لحن ها[ استفاده شده است. ]در این پست تروریستی

 به كار گرفته شده است. دختران ربوده شدهاي براي دلسوزانه

اده شده بندي استف در این دستههاي مختلفی از استعاره

 پيوند خورده و از «كاله ایمنی»براي مثال پوشيه با  ؛است

شود. كلمات  دار استفاده میبراي زنان پوشيه «قلدرها»

مربيان : مانند ،مختلفی براي مسلمانان انتخاب شده است

 سهاز  تيراندازها و ربایندگان.تک جوان، تبهكاران ،گذاربمب

 و اسالمی تتروریس اسالمی، گرایانافراط اصطالح

هاي بسيار می در سطح وسيعی در پستاسال جویان ستيزه

مسلمانان با  ها[]در این پست .شده استزیادي استفاده 

تحصيل دختران جوان مخالفند، تمایلی به آموزش زنان 

ها را كنند یا آنمیحمله ندارند و اغلب به مدارس دخترانه 

 به مسئلهپست انتخابی مربوط  چهارربایند. بيش از می
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. استمسلمان  تروریستِ هايسازمان ربایی توسط آدم

حمایت از زنان در جوامع  موضوع چندین پست درباره

مسلمان بود كه در بازداشت مسلمانان خشک و متعصب در 

 د.برنشدید به سر می ناامنی

 هستند تمدن و یزندگ سبک یبرا یدیمسلمانان تهد
پست مربوط به  63پست انتخاب شده،  113از ميان تمام 

 سبکسبک زندگی مردم غرب بود كه كامالً متفاوت از 

تفاوت بسيار زیادي ميان  همچنين زندگی مسلمانان است.

هاي گفتمان زندگی غربی و اسالمی وجود دارد. سبک

هاي اجباري، ازدواج :در این زمينه عبارتند از شاخص

خندیدن  ،، آزادي زنان مسلمانكوچکازدواج با دختران 

 اجتناب كردنزنان در اماكن عمومی، دست دادن با مردان، 

وضعيت زنان در  و همچنين با ظاهري پوشيده از مردان

 استفاده از زبان نمادین وها[ ]در این پست. مسلمان جوامع

منفی اي به شيوهدین بسيار دیگري نيز نما تصاویر همچنين

 از همچنين شود. سبک زندگی مسلمانان یافت می هدربار

 شده استفاده زنان بر شریعت تحميل تمسخرآميز برايلحنی 

شناسانه معرفت رویكردي بر موضوع این اصلی دليل. است

 بسيار 1ها، بعضی اصطالحاتپست برخی در. است مبتنی

شریعت هست،  كه جایی» به عنوان مثال، هستند مهم

 ها[]در این پست . اغلب رویكردهاي نگرشی«هستبدبختی 

 برخیهمچنين . است  الل پيوند خوردهحشتار كموضوع به 

بارها استفاده شده « فقدان انسانيت»و  «بربریت»كلمات مانند 

در  و معرفی شده است «فرقه»اسالم به عنوان یک است. 

تا كشتارهاي است ها، درخواست شده بسياري از پست

حيوان توسط كشتن یک  شيوهزیرا  ؛حالل ممنوع شود

وي است. مواد غذایی تفكيک شده با مسلمانان كامالً بد

ي بزرگ است. در یک پست، اعنوان غذاي حالل نيز مسئله

به تصویر كشيده شده  در كشورهاي مسلمانساختار خانواده 

 است.با غرب متفاوت كه كامالً 

 شود كهگونه استنباط میاین پست دیگر، 50از 

آداب و رسوم و سبک زندگی مسلمانان بسيار  ،ها سنت

                                                           
1
 jargons 

پست  30 بنديدسته در این فاوت از تمدن غربی است.مت

: مرگ زنان جوان مرتبط با این موضوعات بودند كامالً

 دست قطع خصوصامجازات اسالمی  باردار به دليل ارتداد،

دور  حالل، ذبح بزرگ، شهرهاي در مساجد ساخت دزدان،

 خاطر به كه زنانی انگليس، و آمریكا از شریعت نگه داشتن

-می ترویج را جهاد كه مساجدي رسيدند، قتل به تجاوز

بریتانيا، لزوم حضور نداشتن  در مساجد كنند، توقف تمام

 دليل زنان به مرگ به و محكوميت كار محل اسالم در

غرب، فرهنگ اسالمی را انكار  ي-اسالم. جامعه از خروج

زیرا تمدن اسالمی كامالً متفاوت از تمدن غربی  ؛كندمی

فرهنگ  اسالم برايبسياري مانند اینكه هاي كليشه. ستا

اند. عناوین گوناگونی  مطرح شده ،نيستمناسب غربی 

مانند اینكه افزایش مسلمانان با رشد باندهاي تبهكاري 

همگانی و  يبه عنوان تجربه مقدسشود ، روز  مجسم می

هاي اسالمی به  قانون شریعت به عنوان فرهنگ مرگ، گزاره

و دكترین اسالمی به عنوان عدم عنوان مجازات وحشيانه 

 د.ان تحمل و خشونت مطرح شده

 انیاد ریسا و یدئولوژیا یبرا یدیمسلمانان تهد

 هستند

 50پست با این موضوع یافت شد. از این ميان،  95 تقریباً

]در این  پست به طور مستقيم با تهدید ایدئولوژي مرتبط بود

نوان ها به عتروریست مخربهر نوع فعاليت  ها[پست

 و شوند هاي اسالمی محسوب می عملی از آموزه صورتی

 آیند.مقابل تفكرات غربی به شمار می نقطه تفكرات اسالمی

به  «فرقه سياسی» اسالم را به عنوان یک، ها پست محتواي

مورد  «جهاد استبدادي»عنوان  باكشد و جهاد  تصویر می

بسيار  ،ها نسبت به قرآن كریمپست لحنگيرد.  اشاره قرار می

نسبت به  تمسخرآميز انتقاديِلحن آميز بود. زننده و توهين

 مانند افعالی. است رایج لحنی ،)اسالمی( ایدئولوژي

 با مرتبط هايداستان در «زدن گردن» و «كردن تيراندازي»

نمایش داده  دو نفر ی،پست در. شودمی یافت بسيار مسلمانان

گناه را ببرند بییک مرد  گلويكردند تالش می شوند كهمی
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ها و در زیرنویس آن، این موضوع برجسته شده بود كه آن

و در  دستورات قرآن هستند پيرو خوب، مانند مسلمانانِ

تواند براي شود نمیتفكراتی كه از قرآن دریافت می نتيجه،

بيشتر   ها[پست نیدر ا] باشد. متواضعانهدیگران مناسب و 

گيرند و اغلب  ار نمیموسسات اسالمی مورد استقبال قر

 سایر و هاكالج مدارس، هستند، براي مثالتحت انتقاد شدید 

 دین آزادي حق با اسالمی هاي آموزه هاآن در كه موسساتی

 مورد اروپایی محيط در شود،می ترویج مسلمانان براي

 بررسی، مورد هايپست از یكی در. گيرند نمی قرار پذیرش

دین یا ایدئولوژي نيست بلكه  ذكر شده كه اسالم نه تنها یک

آزادي  گرایش به سست كردنسياسی است كه  يفرقهیک 

 ها دارد.انسان

پست حاكی از آن است  45تهدید سایر ادیان،  در زمينه

ها آمده ]در این پستادیان است.  تقابلكه اسالم مسئول 

 ؛ترین تهدید براي سایر ادیان استبزرگاسالم  است كه[

ها را ندارند و پيروان سایر ادیان را تحمل آن زیرا مسلمانان

. )در مطالب كشندبودن می[ غيرمومن] «كافر» اندیشهبا 

خصوصاً  هاآن بررسی شده آمده است كه( جنگ مقدس

مطالب بررسی  مسيحيان و یهودیان هنوز ادامه دارد. عليه

 مسلمانان و اسالم منفی واكنش بندي،دسته این شده در

بينی يحيان را پيشمس و یهودیان ویژه به ادیان سایر به نسبت

در ميان پيروان سایر ادیان  ]گفته شده است كه[ .است كرده

اسالم تنها دینی  همچنين اجتماعات مسلمانان امنيت ندارند.

 موجوداست كه ارتباطی قوي با جنگ به ویژه با سایر ادیان 

 يوظيفهرا بر اساس [ غير مومنان]مسلمانان، كافران ؛ دارد

ها به هاي بسياري در این پستكشند. كليشه دینی خود می

 كند وتحمل نمیخورد: اسالم سایر ادیان را چشم می

 كنند. مسلمانان، مسيحيان را وادار به پذیرش اسالم می

حمله به كليساها یا كشتار ی نظير حوادثبر  همچنين

 شده است.مسيحی با تيترهاي بزرگ تاكيد  هايجمعيت

 هستند نیریسا و حاکم یروهاین یبرا یدیمانان تهدمسل

. در داشت بندي وجودپست درباره این دسته 92در مجموع 

پست ادعا شد كه اسالم تهدیدي براي نيروهاي حاكم  42

 امروزطور كه یعنی همان ها[]در این پست اسالم غلبه است.

 غرب ،كشورهاي مسلمان جزو كشورهاي جهان سوم هستند

كشورهاي جهان سوم بدل خواهد شد. این موضوع به  نيز

ترین دین پيشرو در جهان تبدیل شده كه اسالم به بزرگ

-جمعيت روند هاست؛تهدیدي مستمر براي غربی، است

 رسيده خود سطح باالترین مسلمان( به )مهاجران شناسی

 .انتخابی یافت شد پست 12 از بيش در تهدید این و است

هاي ها و پست بسياري از فيلم را اصلی این دسته محتواي

 هاي دهد. برخی پيامتشكيل می« پذیرش اسالم»با عنوان 

 وجود آینده هايبينی پيش درباره ویژهبه نيز دیگر دارمعنی

 جوامع آینده كنند، پيدا غرب غلبه در مسلمانان اگر كه دارد

 شد؟ خواهد چه اروپایی

می ارائه تصویري منفی از خالفت اسال ها[]در این پست

همه باید  ،كه اگر سيستم اسالمی حاكم شود است شده

انتظار اعدام انبوه را داشته باشند. در چند پست، تصاویر 

دهد كه اگر این  نشان می داعش يافراد اعدام شده به وسيله

 سيستم حاكم شود باید براي چنين فضایی آماده شد. در

بر دنياست،  غلبه اسالمشده بود كه هدف اصلی  پستی نوشته

 «كنيد؟اي زندگی میشما در چه سياره»صورت  ایندر 

پست با ماهيت محتواي موجود درباره محو  52د حدو

تهدید براي سایرین  و نيزانسانيت، تعصب عليه مسلمانان 

بندي آخر، مسلمانان به عنوان انتخاب شد. در این دسته

ند. با ها متنفر باشافرادي معرفی شدند كه همه باید از آن

ها، اسالم یک نژاد، توجه به مضامين تمامی این پست

آميز نيست، بلكه تنها فرهنگ، دین، مليت و ایدئولوژي صلح

كنند یک فرقه شيطانی است. زنانی كه در اروپا زندگی می

ها آزاد هستند و از برتر از زنان مسلمان هستند؛ زیرا آن

 بسيار هاتپس برند. لحن اینحقوق و آزادي خود بهره می

سگ در حال تعليم زنانی  یک پست، چند در است. منفی

 سطل در را اسالمی زنند، مردي نمادهاياست كه پوشيه می

 آزاد ايمنطقه باید زمين این كه ها یعنیاین و گذاردمی زباله

 مسلمان زنان اینكه مانند متعددي هاياستعاره باشد. اسالم از

فرقه »اسالم با الفاظی مانند  شده است؛ ذكرمثل گربه هستند، 
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شود و ماهيت مسلمانان با  به تصویر كشيده می «شيطانی

 .شودشرح داده می «حيوانات لعنتی»الفاظی مانند 

 هاهای آتشین و ماهیت دادهگفتمان

هاي مرتبط با اسالم و مسلمانان در گفتمانترین رایج

به ، قران ، قانون شریعتگوشت حاللفيسبوك عبارتند از: 

 ها، تروریست دیگر، ادیان تحمل عدم عنوان كتابی مضر،

ربایی،  هواپيماربایی، آدم سنگسار، انتحاري، گذارانبمب

 حجاب جهاد، از اطاعت مسلمانان، گري وحشی و خشونت

-ازدواج گرایان، افراط از ایمنی و امنيتی تهدیدهاي نقاب، و

ران تدخ با ازدواج ارتداد، اسالمی مجازات اجباري، هاي

كشتار  ،ساخت مساجد، كوچک، تحميل قانون شریعت

حقوق بشر و  ،حيوانات، فضاي جهاد و آموزش، دین صلح

زنان، آزادي بيان، زنا، تهاجم فرهنگی، حمالت به كليساها، 

و مسيحيان،  تنفر از یهودیانقرآن یک ابزار جنگی، 

پذیرد،  را می قویاً آنكه اسالم  ستيزي ایدئولوژي اسرائيل

ها، سبک زندگی گ اسلحه، حمایت از روسپیفرهن

مسلمانان، جایگاه زنان، مجازات شالق، روزهاي مقدس 

به دليل ترك اسالم، دولت اسالمی، حمایت  گمسلمانان، مر

 (،غير مومن)هاي حالل، مفهوم كافر از حيوانات، سرمایه

 عليهجنگ مقدس  ،اسالم سياسی، تيراندازي و سربریدن

، جهاد پنهانی، گرایش به خالفت اسالمی ،اعدام انبوهاروپا، 

مهاجرت مسلمانان،  گرایی، فرهنگ ترس و ارعاب،افراط

، قرآن و گفتار در حال گسترشاسالم به عنوان دین 

به  ، اسالم، نهادهاي مسلمان، ایدئولوژي اسالمیجویانه كينه

هاي زیستی و پوشش زنان تفاوتدموكراسی ستيزي، عنوان 

 .مسلمان

موضع در این صفحات  ترینمرتبطفتی، موضع معر 

، جهاد جهانی، انواع است. تمام اخبار مربوط به تروریسم

ها بازتابی از جریان اصلی  گفتمان گوناگون تهدیدها و اكثر

ها . چيستی تمام این داستانهستنداي هاي رسانهگفتمان

همانگونه است كه در پخش همگانی یا سایر اشكال 

 ها كامالًاین پست حاكم بر. نگرش شود اي بحث می رسانه

برند. آنها  منفی است. مسلمانان در نقاط بسياري به سر می

 .آیندبه حساب می مایهو فرو ، افرادي پستدر اراضی غربی

موارد بسيار اندكی وجود دارد كه در آن، نگرش دلسوزانه به 

اي ربوده شده و زنان ویژه نسبت به دختران مدرسه

 و حجاب جهاد، به نسبت ر رفته است. نگرشكااي به نيجریه

 عنوان به مسلمانان از. است منفی به شدت حالل غذاي

 شده نقد خطرناك و وحشی انسانی، خوي فاقد موجوداتی

 استفاده. است انتقادي و منفی بسيار صفحات لحن این. است

 براي شدید الفاظ و منفی اصطالحات خاص، صفات از

شایع است. از لحن بسيار خشن ار بسي منفی، عقاید توصيف

هاي جهادي و نيز قرآن ، فعاليتيهاي براي پوشو منزجركننده

هاي متعددي نيز از كریم استفاده شده است. در موقعيت

 ي ظاهريجلوهو پوشش لحنی تمسخرآميز به ویژه براي 

زنان مسلمان استفاده شده است. لحن مورد استفاده براي 

آميز توهينخشن و به شدت  بسيار ،قرآن كریم و مساجد

مسلمانان به عنوان افرادي كه تحمل  موارد،. در بعضی است

نيست كه  موردياند. هيچ  دیگر ادیان را ندارند معرفی شده

در آن از لحنی مثبت نسبت به مسلمانان و تعاليم اسالمی 

اي  آزاردهنده هايلحناز  مورد،استفاده شده باشد. در هر 

 فاقددینی ، حقيقتاً م تصور كنند اسالماستفاده شده تا مرد

 است. ناصحيح و عدالت

اي  نمونه ،ن تمسخر و استهزا نسبت به مسلمانانلح

بسيار رایج است. در صفحات فيسبوك متعددي نيز از 

اسالم، قرآن، پوشيه،  عمدتاًها استفاده شده است. استعاره

مساجد و قانون شریعت به صورت استعاري مورد بحث 

، ابزار مضراند. از قرآن با عناوینی مانند كتابی فتهقرار گر

-جویانه نام برده شده است. اسالم با اسمجنگ و گفتار كينه

 و فریبنده مشكل، سرطان، ، هاري،هایی مانند فرقه، ویروس

 پوشيه كهزمانی مسلمان، زنان از همچنين. شودمی خوانده ...

نام برده  «ينیگونی سيب زم»و  «اقلدره» عنوان زنند بامی

 نام بردهبه عنوان ماسک یا كاله ایمنی  پوشيهشود. از  می

اي بسيار  شود. در بيش از پنج پست، پوشيه به شيوه می

 ،پستبراي مثال در یک  ه است؛نشان داده شدمنزجركننده 

 .پوشيه زده استكه  یک سگ در حال تعليم به زنی است
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ش ناميده قانون شریعت، قانون توح ها؛()در این پست

مساجد  ؛گيرند مینام هاي كشتار مسلمانان، ماشين ؛شود می

 پليسِ ایستگاه كوچکِ یا محل آموزش نيروهاي شریعت

 شوند.شریعت ناميده می

ها این یافته با توجه به مشاهدات و به طور خالصه

موضع معرفتی بيشتر مورد استفاده قرار  شود:حاصل می

هاي  مانی كه در رسانهطوري كه هر گفته ب ،گرفته است

نگاهی اجمالی به جریان اصلی  ،شود اجتماعی یافت می

مردم اروپا از  ؛شود اي محسوب میهاي رسانهگفتمان

مانند  ها و اقدامات اتخاذ شده عليه مسلمانانسياست

نگرانی  ؛كنند حمایت می كامالً پوشيه استفاده ازممنوعيت 

مردم  ؛ ود داردبسيار جدي نسبت به مهاجرت و تبعيد وجو

عمال ممنوعيت مهاجرت مسلمانان بوده و كامالً حامی اِ

 .ها هستندخواستار اخراج آن

 عناصر فعال در فیسبوک

هاي به در این صفحات ضد اسالمی، تصاویر و لينک

چند سایت و  .ندهست اشتراك گذاشته شده بسيار رایج

كه اي هستند هاي جنجالیوبالگ محدود، توليدكننده گفتمان

محتواي الزم براي برافروختن آتش عليه اسالم و مسلمانان 

براي گسترش نفرت و را فراهم و سایر منابع از این محتوا 

كنند. با تحليل  تعصب عليه اسالم و مسلمانان استفاده می

ثر این صفحات، كشود كه در اعميق این صفحات آشكار می

كه  یزیرا هرگونه اطالعات، چند پست مشابه وجود دارد

منفی نشان دهد براي تمام این  ايشيوهبتواند مسلمانان را به 

 بلكه1انگليس، پدافند ليگصفحات ارزشمند است. نه تنها 

 ایاالت با ویژه به و یكدیگر با دیگر، صفحات از بسياري

هراسی، پيوند قوي با  . عامالن اسالماندبه هم پيوسته متحده

به شدت در این كارزار یكدیگر دارند. این منابع اینترنتی 

همكاري و  ،هاي اجتماعی تبليغاتی ضد اسالم در رسانه

 2،مانند نيروي دفاعی اینترنتی یهودي ؛كنند مشاركت می

 ،5سياسی فریب ،4جویان اسالم بان ستيزهدیده 3د،بان جهادیده

                                                           
1
 English defense league 

2
 Jewish Internet Defense Force 

3
 Jihad Watch 

 شریعت ،8خليج مردم ،7برهنه اسالم ،6شراگس اطلس

شوبت دات  ،11اسالم افشاي ،10كافر بالگر پيمان ،9خزنده

 .14بریتانيا اول ،13نخست صفحه مجله ،12كام

این منابع به شدت در حال توليد و ارسال محتوا روي 

 نه تنها روزانه بلكه )فيسبوك( اجتماعی  هاي این شبكه سایت

 دارد وجود منبع چند ليست، این در. هستند ساعت هر در

 آمریكا، براي اقدام فعالند، مانند بسيار فيسبوك در ویژه به كه

 به. افشاي اسالم و اسالم آزاد اسالم، ضد پيمان برهنه، اسالم

 بریجيت مانند بسياري فردي بازیگران دیگر، عبارت

 18س،جان مار 17فرانک گافنی، 16اسپنسر، رابرت 15گابریل،

پی.  ،21پامال گلر ،20پيتر تی. كينگ ،19ك اي. گابریلمار

 كه دارند وجود و... 23)پاستور( تري جونز ،22دیوید گوباتز

 هایی سازمان و 24غيردولتی نهادهاي اندازيراه حال در

اجتماعی حساب  هاي رسانه و فيسبوك ها درهستند. این

 و كنندتوليد می را ها پيام دارند؛ را كاربري شخصی خودشان

هاي شخصی و  دیوارها و حساب رويرا  هاآن سپس

 ايدئولوژيگذارند و از همان ایاشتراكی خود به اشتراك می

 شود.اي یافت میدر هر صفحهاحتماال كنند كه پشتيبانی می

                                                                                        
4
 Militant Islam Monitor 

5
 Politically Incorrect 

6
 Atlas Shrugs 

7
 Bare Naked Islam 

8
 Bay People 

9
 Creeping Sharia 

10
 Infidel Blogger Alliance 

11
 Islam Exposed 

12
 shoebat.com 

13
 Front page 

14
 Britain first 

15
 Brigitte Gabriel  

16
 Robert Spencer 

17
 Frank Gaffney 

18
 John Marsh 

19
 Mark A. Gabriel 

20
 Peter T. King 

21
 Pamela Geller 

22
 P. David Gaubatz 

23
 Terry Jones (Pastor) 

24
 NGO 
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 کنند: های اجتماعی، اعتراضات سیاسی را تسهیل میچگونه رسانه

   1های اجتماعیاطالعات، انگیزش و شبکه

 2جان تی. جاست و دیگران

 3مترجم: سید محمد حسین میرهاشمی

 چکیده

اي، مشاركت سياسی را شكل گسترده هاي اجتماعی همچون فيسبوك و تویيتر به طرزهاي رسانهشود كه پلتفرماغلب گفته می

هاي توليد دادهكه چنين ادعایی درست باشد یا خير، تحليل كالنبه ویژه وقتی سخن از رفتار اعتراضی باشد. فارغ از این دهند؛می

ا اقدامات اي را جهت بررسی تأثيرات پيچيده، پویا و مرتبط بسابقههاي بیهاي اجتماعی، فرصتشده در پی استفاده از رسانه

هاي هاي صورت گرفته درباره جنبشاي از شواهد به دست آمده از پژوهشآورد. ما در این مقاله خالصهجمعی فراگير فراهم می

هاي اجتماعی تبادل هاي رسانه. پلتفرم1كنيم تا نشان دهيم: اعتراضی در ایاالت متحده آمریكا، اسپانيا، تركيه و اوكراین را ارائه می

-وهاي اعتراضی همچون انتشار اخبار مرتبط با امكانات حملسازي فعاليتكنند كه این امر براي هماهنگرا تسهيل می اطالعات

. عالوه بر 2كنندگان، حضور نيروهاي پليس، ميزان خشونت، خدمات پزشكی و حمایت قانونی حياتی است. نقل، شمار شركت

هاي اعتراضی را نيز تسهيل تواي احساسی و انگيزشی در حمایت و بر ضد فعاليتهاي اجتماعی، تبادل محهاي رسانهاین، پلتفرم

هایی پيرامون انصاف، عدالت، یابی اجتماعی، كارآمدي گروهی و دغدغههایی كه معطوف به خشم، هویتكنند؛ از جمله پياممی

هاي اجتماعی آنالین كه ممكن است ه. مشخصات ساختاري شبك3محروميت و همچنين موضوعات كامالً ایدئولوژیک هستند؛ و 

هایی مواجه خواهد هاي سازمانی را با پيامدبسته به ایدئولوژي سياسی متفاوت باشد، نشر اطالعات و موفقيت یا شكست تالش

 یاجتماع هايفهم نقش رسانه يبرا یولاست كمتر مورد مطالعه قرار گرفته ساخت. در ادامه به منظور پژوهش در موضوعی كه 

آوریم؛ این موضوع، دوستی است. در پایان، دعوت مختصري به عمل می دارد، یاساس جایگاهی ،یاسيمشاركت س لير تسهد

گيرد با همان موقعيتی مقایسه هاي اجتماعی پيش روي پژوهشگران قرار میهاي رسانهموقعيتی را كه با گردآوري انبوهی از داده

 بررسی توالی ژنتيكی با آن روبرو بودند.شناسان سيستم در آغاز كنيم كه زیستمی

 یابی گروهی، ایدئولوژي سياسی، دوستیهاي اجتماعی، كنش جمعی، هویتهاي اجتماعی، شبكه: رسانههاکلیدواژه
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 مقدمه: رسانه اجتماعی و اعتراض سیاسی
این ادعا همواره تكرار شده كه تویيتر، فيسبوك و دیگر منابع 

به طور  -هاي مشخصغياب دادهاغلب در  -اجتماعی رسانه

هاي سياسی مخرب و غيرمخرب را شكل عميقی، مشاركت

؛ جانگر،  2010، 1دهند )چا، حدادي، بنوتو و گماديمی

(. ما 2011، 4؛ شيركی2011، 3؛ لينچ2011، 2جارگنز و شوئن

به عنوان یک گروه پژوهشی هنوز درپی فهم این موضوع 

هاي اجتماعی به صورت هستيم كه چگونه استفاده از رسانه

دادن هایی همچون رايسياسی در حوزه مند بر مشاركتنظام

-یا راهپيمایی عليه عاملی مشخص یا یک رژیم تأثير می

و نيز  گذارد. بررسی انحصاري عوامل مستقيم و ویژه

هاي اجتماعی، همچنان بسيار پيامدهاي استفاده از رسانه

شناختی حادي روشو مسائل نظري و   برانگيز استچالش

 5بایست حل شوند )آداي و دیگران،وجود دارد كه می

هاي ترین پژوهش(. حتی دقيق2010 6؛ گلدوي،2010

هایی همراه بوده كاربردي كه تاكنون انجام شده با محدودیت

ها وجود این فرض غيرواقعی است؛ از جمله این محدودیت

جنبش كاربران در همان زمانی كه درباره یک »است كه 

-)گنزالز« اندكنند، به آن جنبش پيوستههایی ارسال میتویيت

 (.2: 2011 7هلتفر، ریورو و مورنو،-بایلون، بورخه
هاي اجتماعی با گسترش با وجود این، استفاده از رسانه

اعتراضات سياسی در بسياري از شهرهاي جهان از جمله 
ابلس، یف اوكراین، استانبول، آنكارا، قاهره، طرمسكو، كی

كنگ، فرگوسن و آنجلس، هنگآتن، مادرید، نيویورك، لس
ميسوري مرتبط دانسته شده است. بدیهی است كه خودِ 
اعتراض سياسی به هيچ عنوان موضوع جدیدي نيست؛ ولی 

 8واقعی-هاي كاربري زمانتوان به حساباین واقعيت كه می
از ها دسترسی پيدا كرد كه رفتارهاي سياسی صادر شده از آن

-هاي رسانهها )همچون تویيتر( یا وبسایتطریق ریزبالگ

                                                           
1
 Cha, Haddadi, Benevento, & Gummadi 

2
 Jungherr, Jurgens, & Schoen 

3
 Lynch 

4
 Shirky 

5
 Aday et al. 

6
 Gladwell 

7
 Gonzalez-Bailon, Borge-Holthoefer, Rivero, & Moreno 

8
 Real-time accounts 

اند، هاي اجتماعی )همچون فيسبوك( آرشيو و مستند شده
گذرد شود. در واقع، هر چه میاي جدید محسوب میپدیده

یافتن اعتراضی كه هشتگی مختص به خود در تویيتر نداشته 
براي اشغال  OWS#شود )براي نمونه باشد، دشوارتر می

هاي مصر؛ براي اعتراض Jan25#استریت؛ وال
#direngenziparki ها در تركيه؛ و براي اعتراض

#Euromaidan ها در اوكراین( و به سادگی براي اعتراض
و  9ها را به محتواي پيام، فراداده كاربرتوان این هشتگمی

هاي كاربري . فراداده11مرتبط ساخت 10هاي اجتماعیشبكه
هاي كاربري این امكان را براي بمربوط به این حسا

آورد تا به اطالعات حساسی درباره پژوهشگران فراهم می
اش و ساختار مكان، زمان، موقعيت فرد در شبكه اجتماعی

نظير براي هایی بیكه همگی فرصت این شبكه اجتماعی
 كنند، دست یابند.هاي علمی اجتماعی ایجاد میپژوهش

ها دهندگان جنبشزمانهاي اجتماعی، براي سارسانه
ابزاري كارآمد را براي انتقال سریع اطالعات مربوط به 

-ریزي شده و تحوالت سياسی فراهم میرویدادهاي برنامه

هاي اعتراضی را تسهيل دهی فعاليتآورند؛ بنابراین سازمان
  گيرد:( نتيجه می2011كنند. به همين دليل، شيركی )می

تر و تر، پيچيدهطات، مبهمانداز ارتباهمانطور كه چشم»
اي نيز دسترسی شود، جمعيت شبكهتر میمشاركتی
هاي بيشتري براي تري به اطالعات یافته، فرصت گسترده

تري سخن گفتن در ميان عموم جامعه داشته و توانایی افزون
؛ همچنين 1)ص « یابدبراي انجام اقدامات جمعی می

از سوي دیگر، مشاهده شود(.  2012 12دیاموند و پلتنر،
 هايهاي اجتماعی، فرصتاستفاده مخالفان بالقوه از رسانه

                                                           
9
 User metadata 

10
 Social networks 

11
( است كه به micro-bloggingنویسی )تویيتر یک سرویس ریزبالگ 

حرف بنویسند. كاربران تویيتر  140هایی تا دهد پيامكاربران اجازه می

آن « هايتویيت»كنند، به این معنا كه « دنبال»توانند كاربران دیگر را می

شما « دوست»كنند، « دنبال»ان را ببينند. اگر دیگران شما را كاربر

هاي دیگري توان به مشاهده و جستجوي پياممحسوب خواهند شد. می

پرداخت كه عنوان مشخصی ندارند. به منظور تسهيل چنين 

ها شكل گرفته كه بر جستجوهایی، قراردادي براي استفاده از هشتگ

شده توسط افراد، پس از نماد پوند هاي كليدي تعریف اساس آن، واژه

 OWS#استریت، گيرند. بدین ترتيب مثالً هشتگ اشغال وال( قرار می#)

 بود.
12

 Diamond & Plattner 



 

 

کنند:اطالعات،...اجتماعی،اعتراضاتسیاسیراتسهیلمیهایچگونهرسانه 61 

دهد تا اي را پيش روي مسئوالن دولتی قرار میالعادهفوق
هاي اعتراضی را شناسایی كرده و در مقابل بتوانند فعاليت

براي مثال، دولت چين به  ها دست باال را داشته باشند.آن
ترنت بدل شده است و با یک رهبر جهانی در سانسور این

-هایی میگيري از فناوري به شناسایی و سركوب تالشبهره

ها پردازد كه به منظور سازماندهی تجمعات و راهپيمایی
طور همزمان اجازه انتقاداتی كه بهحال آن -گيردصورت می

رسد كه این طور به نظر میشود و ایناز دولت هم داده می
شود )كينگ، پَن و عمومی انجام میكار به منظور رصد افكار 

فناورانه ميان « موش و گربه»(. یک بازي 2013 1رابرتز،
-مخالفان و طرفداران رژیم كنونی در جریان است )مک

-( و دشوار می2011؛ شيركی، 32011؛ مرزوو،2012 2كينون،

 توان براي آن پایانی را متصور شد.

تاري، شناسان سياسی و دیگر دانشمندان رفبراي روان

ها و سایتهاي اجتماعی و ادغام وبرواج گسترده رسانه

یاد « 2وب»ها با عنوان كلی هاي آنالین كه از آنسرویس

هاي تجربی و (، فرصت2010 4شود )كاپالن و هائنلين،می

اي را فراهم هاي نظري و روانشناختی قابل مالحظهچالش

لون و بای-؛ گنزالز2012 5آورده است )آلبریشی و ميلسی،

؛  2010 6؛ هوگِ، ویسرز، استولِ و مائيوو،2011دیگران، 

؛ پستمس و 2013 7گارتی، توماس، الال، اسميت و بليک،مک

هاي اجتماعی، (. ظهور ناگهانی رسانه2002 8برنستينگ،

هاي كنش جمعی را كه مبتنی بر مفروضاتی درباره مدل

سبک و سياق ارتباطات انسانی بود، دگرگون ساخت. 

-هاي شبكهها كه از وبسایتمان، انبوهی از بایگانی دادههمز

سازي به دست آمده، منابعی را در اختيار پژوهشگران قرار 

ها پيش در مهمی بپردازند كه از مدت هايداد تا به پرسش

ها قرار گرفته بودند. طی نيمه دوم قرن بيستم، برابر آن

هایی یشدانشمندان علوم اجتماعی و رفتاري متكی بر پيما

دهنده به هاي صدها یا شاید هزاران پاسخبودند كه از پاسخ

                                                           
1
 King, Pan, & Roberts 
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 MacKinnon 
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 Morozov 
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ها تنها در همين دوران اخير، این توانایی دست آمده بود؛ آن

هاي مبتنی بر وب به منظور گردآوري را یافتند كه از روش

-دهنده را دربرمیها هزار پاسخهایی كه دهمجموعه داده

؛ 2012 9ر و لنز،گرفت، بهره بگيرند )برینسكی، هوب

؛ نوسک، 2004 10گاستلينگ، وزیرِ، سرویستاوا و جان،

هاي اجتماعی (. در مقابل، رسانه2002 11باناجی و گرینوالد،

این قابليت را براي پژوهشگران ایجاد كردند كه مجموعه 

ها ميليون كاربر به دست آورند كه هایی از اطالعات دهداده

القی فراوانی را پدید هاي علمی و اخاین امر خود، چالش

كه دانشمندان (. پيش از آن2011؛ كينگ، 2013 12آورد )دار،

هاي استثنائی ببرند، اي از این فرصترفتاري بتوانند بهره

جانبه از ميزان موثر بودن ضروري است كه دركی همه

تقاضاهاي اطالعاتی و انگيزشی شكل بگيرد؛ آن هم در 

ارتباطات، ایفاي نقش  بستري كه ابزارهاي فناورانه نوینِ

ایدئولوژي، هویت گروهی، هيجانات و دیگر عوامل 

روانشناختی در تسهيل یا جلوگيري از مشاركت -اجتماعی

در كنش جمعی و نيز اعمال نفوذ از طریق دوستی و دیگر 

 هاي اجتماعی پيچيده وجود دارد.شبكه

هدف ما در این مقاله، از یک سو ارزیابی انتقادي 

هاي اجتماعی در سطحی است كه از تأثير رسانهادعاهایی 

گویند و از سوي دیگر كالن بر مشاركت سياسی سخن می

هاي قابل آزمایش و كاربردي درباره ارائه و تصحيح نظریه

فرآیندهاي سطح خُردي )اجتماعی، روانشناختی( است كه 

 13آیند )آداي و دیگران،ها پدید میاین تأثيرات از طریق آن

-؛ مک2011؛ گنزالز، بيلون و دیگران، 2012 14رل،؛ فا2010

(. گرچه این امكان 2011 15؛ ميير،2013گارتی و دیگران، 

هاي آنالین از لحاظ كيفی، اَشكال وجود دارد كه فناوري

جدیدي از مشاركت سياسی را به وجود آورده باشند، این 

هاي تواند صحيح باشد كه استفاده از رسانهروایت هم می

                                                           
9
 Berinsky, Huber, & Lenz 

10
 Gosling, Vazire, Srvistava, & John 

11
 Nosek, Banaji, & Greenwald 

12
 Dhar 

13
 Aday et al. 

14
 Farrell 

15
 Meier 
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( بيان 2013كارتی و سایرین )طور كه مکهمان -اجتماعی

بخشی به فرآیندهایی داشته شتاب»نقش بزرگی در  -اندكرده

-باشند كه این فرآیندها در حالت عادي، بسيار كندتر رخ می

هاي اجتماعی عالوه بر این، ممكن است تأثير رسانه«. دهند

د توجه اي موردر جوامع نسبتاً بسته و استبدادي به طور ویژه

هایی قرار بگيرد، البته تا جایی كه ارتباطات آنالین، فرصت

هاي را بيافریند كه در نبود آن، شهروندان نتوانند نارضایتی

خود را بيان كنند و برآوردي از افكار عمومی داشته باشند 

؛ 2013گارتی و دیگران، ؛ مک2012)دیاموند و پالتنر، 

 (.2011شيركی، 

های ی پژوهشی درباره رسانهاگیری برنامهشکل

 های سیاسیاجتماعی و اعتراض
هاي اعتراضی شواهد تجربی مربوط به تعدادي از جنبش

هاي اعتراضی شكل گرفته در سراسر جهان از جمله جنبش

تركيه، اوكراین، ایاالت متحده و اسپانيا را به طور خالصه در 

ن به جزئيات كنيم. در اینجا به دنبال پرداختاین مقاله بيان می

-مند میها نيستيم؛ خوانندگان عالقهدقيق هر یک از جنبش

ها و سایر موارد توانند به مقاالت منتشر شده، گزارش

كننده مراجعه كنند )براي نمونه مشاهده كنيد: باربرا، تكميل

 2015الف؛ باربارا و دیگران،  2015 1جاست، تُكر و یونئو،

؛ توكر 2014 3و دیگران، ؛ توكر2015، 2ب؛ النگر و دیگران

كوشيم شواهد برگرفته از (. در عوض می2016و دیگران، 

( نشان دهيم 1این موارد متنوع را تلخيص و تركيب كنيم تا 

هاي اجتماعی، تبادل اطالعاتی را كه هاي رسانهكه پلتفرم

هاي اعتراضی حياتی است، تسهيل براي هماهنگی فعاليت

هاي هاي رسانهتواي پيام( نشان دهيم كه مح2كند، می

اجتماعی به جز تمهيدات اطالعاتی فراهم آمده، موضوعات 

( و این 3كنند، هيجانی و تقاضاهاي انگيزشی را نيز تبادل می

هاي اجتماعی حقيقت را تشریح كنيم كه ساختارهاي شبكه

هاي مهم و ناآشكاري براي ارتباطات سياسی، آنالین، داللت

 وها دارند.سازماندهی و بسيج نير

                                                           
1
 Barbera, Jost, Nagler, Tucker 

2
 Langer et al 

3
 Tucker et al 

 لیتسه را اطالعات تبادل چگونه یاجتماع یهارسانه

 کنندیم

سال، این فرض كه افراد بر اساس سود و  50براي بيش از 

شان از مشاركت، تصميم به مشاركت یا بينی شدهزیان پيش

-گيرند، جزئی الینفک از مدلعدم مشاركت در سياست می

؛ فينكل، 1957 4علمیِ كنش جمعی بود )دانز، هاي اجتماعی

 7؛ مارول و اوليور،1996 6؛ هكاتورن،1989 5مولر و اُپ،

 10؛ ریكر و اردشُک،1965 9؛ السون،1973 8؛ ابرشال،1993

هاي (. در بطن مدل1998 12؛ اسيم،1978 11؛ تيلی،1968

علمی، این فرض قرار هاي اجتماعیعقالنی همچون این مدل

سبه فواید گرفته است كه مشاركت مستلزم توانایی محا

هاي بالقوه گوناگون )همچون بينی شده از خروجیپيش

و رهبري( و مقایسه این فواید با   تغييراتی در سياست

بينی شده مشاركت )همچون جراحت و هاي پيشهزینه

است كه آن فواید بر این  و مشخص كردن این بازداشت(

 ها چيرگی دارند.هزینه

 اعتراض دهیفا و نهیهز به بردن یپ
بندي استداللی كه در شرایط كنونی معقول به نظر یک فرمول

هاي سازماندهی شده تا چه دهد كه تالشرسد، نشان میمی

پذیر است، آسيب« سواري دادن رایگان»حد در برابر مسئله 

ها جهت مشاركت در انتخابات باشد یا براي خواه این تالش

 14انكلين،؛ فر1993، 13ساماندهی یک رفتار اعتراضی )الدریچ

(. این مسئله را 2006 16؛ مورتن،1993، 15؛ گرفمن2004

چرا اصالً كسی »توان به صورت سوالی نيز مطرح كرد: می

باید دست به اعتراض بزند وقتی كه موفقيت جنبش متأثر از 

                                                           
4
 Downs 

5
 Finkel, Muller, & Opp 

6
 Heckathorn 

7
 Marwell & Oliver 

8
 Oberschall 

9
 Olson 

10
 Riker & Ordeshook 

11
 Tilly 

12
 Useem 

13
 Aldrich 

14
 Franklin 

15
 Grofman 

16
 Morton 
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مولر « حضور یا عدم حضور هيچ شخصی به تنهایی نيست؟

-می ( در این رابطه معتقدند كه هر شهروندي1986) 1و آپ

مند شود، فارغ تواند از مزایاي بالقوه یک اعتراض موفق بهره

اي بشود یا كه براي مشاركت در آن متحمل هزینهاز این

آید: اگر هر فردي نشود. در اینجا یک پاردوكس پيش می

اش عمل شده و بر اساس منفعت شخصیگونه حساباین

 كند، دیگر هرگز اعتراضی رخ نخواهد داد.

ها نفر در سياست، مشاركت دارند و بسياري نهنوز ميليو

كنند، با هاي جمعی شركت مینيز در اعتراضات و دیگر كنش

این حساب باید مجموعه بزرگتري از مالحضات در كار 

« فایده-هزینه»باشد. با وجود پارادوكسی كه در چارچوب 

وجود دارد، باز هم افراد كمی هستند كه منكر سودمندي این 

درك وقوع یا عدم وقوع اعتراضات سياسی یا چارچوب در 

هاي شخصی معطوف به مشاركت سياسی باشند گيريتصميم

طبق بخش جالبی از این   (.2009 2الچز و توكر،-)پاك، پاپ

استدالل، هر شهروندي كه از رژیم حاكم شاكی باشد واجد 

(. 1991، 1989 3یک آستانه مشاركت فرضی است )كران،

-مار افرادي كه عليه آن رژیم اعتراض میبدین معنا كه اگر ش

هاي بالقوه اعتراض كنند كمتر از آستانه مورد نظر باشد، هزینه

رغبت )نسبت به احتمال موفقيت( او را براي مشاركت، بی

خواهد ساخت. ولی زمانی كه شمار معترضان فراتر از آستانه 

 پيوندد.مشاركت او باشد، او نيز به آن اعتراض می

ترین نتایج بسيار جالبی به همراه دارد؛ مهم این مدل،
پيامد آن، این است كه پی بردن به قدرت احساسات 

ها( آن هم تنها با ضدحكومتی افراد )یا مواضع بازگونشده آن
آیا تمایل »یا « آیا شما مخالف حكومتی؟»پرسيدن اینكه 

غيرممكن است. « دارید به اعتراض عليه حكومت بپيوندید؟
مر آن است كه پاسخ فرد به برآوردش از شمار دليل این ا

فعلی معترضان بستگی دارد. با تغيير رژیم، در مقایسه با 
دوران پيش از آن، احتماالً افراد بسيار بيشتري خواهند گفت: 

-علت آن صرفاً ترس پاسخ«. بله من با رژیم مخالف بودم»

دهندگان از بيان واقعيت نيست، بلكه دليلش آن است كه 

                                                           
1
 Muller and Opp 

2
 Paak, Pop-Eleches, & Tucker 

3
 Kuran 

-تلقی می« مخالف»ها نسبت به رژیم، تنها زمانی آن نگرش

شود كه تعداد معترضان دیگر، تكليف آستانه مشاركت این 
 افراد را روشن كنند.

توان فرض كرد كه فایده می-از دیدگاه تحليل هزینه
هاي اجتماعی احتماالً از طریق تغيير كيفيت استفاده از رسانه

شوند، رفتار ن مواجه میو كميت اطالعاتی كه شهروندان با آ
توان تر میسازد. به طور مشخصها را متأثر میسياسی آن

گفت رسانه اجتماعی ممكن است با ایجاد افزایش یا هر 
تغيير دیگري، در نسبت هزینه به فایده بر تصميم به 

این معادله، « هايهزینه»مشاركت تأثير بگذارد. در سمت 
يابی به اطالعات درباره توانند دستهاي اجتماعی میرسانه

احتمال وقوع یک اعتراض و زمان و مكان محتمل براي آن 
را تسهيل كنند و دسترسی به اطالعات بهنگام درباره شماره 

سازند. تر معترضان، حضور پليس و وقوع خشونت را ساده
هاي اجتماعی در مجموع باید رفع از این نظر، رسانه

تسهيل كنند. بدین  هاي جمعی رامشكالت پيش روي كنش
تر خواهند ها وقوع اعتراض را محتملترتيب این رسانه

ساخت؛ به ویژه اگر قطعيتی )در مقابل ابهام یا ریسک 
ها وجود دارد، احتمال نامشخص( كه در ارتباط با هزینه

با این وجود نشر اطالعات در  4اقدام افراد را افزایش دهد.
هاي ادراك شده نهتواند با افزایش هزیبرخی شرایط می

مشاركت، به كاهش مشاركت بينجامد. به عنوان مثال اگر 
هاي بسيار چشمگير خشونت پليس مردم پس از نشر نمونه

ها ها به این نتيجه برسند كه این خشونتدر این رسانه
تر از آن چيزي است كه در واقعيت وجود دارد، چه متداول

مدت، در كوتاه كمها در این اعتراضات دستبسا حضور آن
 كاهش نامتناسبی داشته باشد.

 اریاخت در را یدیمف اطالعات ،یاجتماع یهارسانه ایآ
 دهند؟یم قرار معترضان

هاي اجتماعی، ناظران بسياري بر این موضع هستند كه رسانه
نقشی حياتی در انتشار اطالعات اساسی همچون اطالعات 

                                                           
4
در  همچنين ممكن است آگاهی فرد از این كه افراد بسيار دیگري 

كنند به كاهش احتمال حضور او در مشخص فرضی شركت می اعتراض
« توزیع مسئوليت»آن اعتراض بينجامد؛ دليل این امر فرآیند روانشناختی 

است. منطق این فرآیند است كه: اگر افراد پرشمار دیگري در اعتراض 
اند، دیگر ضرورتی ندارد كه من هم در آن شركت كنم كرده شركت

 رجوع شود(. 1970به دارلی و التان،  )براي مثال
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ند؛ این هاي مولداوي دارمربوط به وقوع راهيپمایی
اي رسمی مورد پوشش ها از سوي منابع رسانهراهپيمایی

؛ 2011 2؛ لوتان و دیگران،2010 1قرار نگرفت )فاریس،
(، 2012) 4(. به زعم ليسنكو و دسوزا3پيپيدي و مانتنن-منگی

سازي اعتراضات مولداوي و انتشار المللیتویيتر در بين
این كشور، هاي گسترده هاییاطاالعات درباره راهپيمایی

بسيار مفيد واقع شد. در همين حال، ادعاهایی از این دست 
شود؛ او به به چالش كشيده می الف( 2009) 5از سوي مُرُزُو
رسد كه در زمان اعتراضات مولداوي، كاربران این نتيجه می

تویيتر این كشور بسيار كمتر از آن بودند كه چنين تأثيراتی 
كه بدبين هستند، به عدم  در كل، افرادي 6را رقم بزنند.

-كنند و نشان میوجود شواهد رفتاري مشخص اشاره می

دهند؛ مشاركت آنالین شهروندان به طور مستقيم، 
گيرند كه ها نتيجه میدهد. آنرویدادهاي آفالین را شكل می

هاي اجتماعی نه دليل الزم براي اعتراضات استفاده از رسانه
، 8؛ گالدول2010 7ان،است، نه دليل كافی )آدي و دیگر

 (. 2011؛ لينچ، 2010

هاي مدنی كه پيشتر و در پی همين بحث پس از ناآرامی
در ایران رخ داده بود نيز درگرفت.  2009انتخابات سال 

( بر این باور بود كه ابزارهاي دیجيتالی 2010) 9هوارد
ها گيري این آشوبمختلف، نقش بسيار زیادي در شكل

هاي اجتماعی داخل این كشور به جنبشداشتند كه این امر 
امكان داد تا به سازماندهی اعتراضات و به تبادل اطالعات 
بپردازد و همچنين حفظ ارتباط با بقيه جهان را براي این 

در واقع، وزارت خارجه  10(.11ها ممكن ساخت )ص گروه

                                                           
1
 Faris 

2
 Lotan et al 

3
 Mungiu-Pippidi & Munteanu 

4
 Lysenko and Desouza  

5
 Morozov 

6
خواهد كه همه الف( از منتقدان می 2009تنها چند روز بعد، مورزو ) 

ابعاد ماجرا را در نظر داشته باشند: این حقيقت كه تعداد بسيار اندكی ]از 

ران تویيتر[ در پی آن هستند كه به مدت تقریباً یک هفته كل فضاي كارب

جهانی تویيتر را به بحث درباره كشوري ناشناخته وا دارند، تنها نشان 

 كنيم.دهنده این است كه قدرت تویيتر فراتر از آن چيزي است كه فكر می
7
 Aday et al. 

8
 Gladwell 

9
 Howard 

مصر و به ميزان كمتري ليبی با  هاي تونس،انقالب به زعم برخی،10
هاي اجتماعی از سوي فعاالن همراه بود اي از رسانهاستفاده گسترده

وائل (. 2012؛ استاربيد و پالن،  2011؛ لينچ،  2011)لوتان و دیگران، 

-اي تویيتر را در پيشبرد اپوزیسيون مهم میآمریكا تا اندازه

-ا از این شركت درخواست كرد، اقدامات برنامهدانست و لذ

داشت آن به تأخير بيندازد تا ریزي شده اي را براي نگه
 11دهی آن ]در آن روزها[ ایجاد نشود.اختاللی در خدمات

( به این نتيجه 2010این در حالی است كه اَدِي و همكاران )
 توان با اطمينان گفت كه تأثير تویيتر بر اینمی"رسيدند كه 

( و منابع 18)ص  "اعتراضات، بسيار محدود بوده است
سنتی به همان اندازه در انتقال اطالعات این  ايرسانه

 اعتراضات از اهميت برخوردار بودند.

شود كه روشن شد حكومت تر میقضيه وقتی پيچيده
ایران از همين پلتفورم رسانه اجتماعی براي شناسایی 

م استفاده كرد )ادي و مخالفان و ساماندهی حاميان نظا
كند (. این موضوع، این احتمال را تقویت می2010دیگران، 

تراشی براي جهت مانع هاي اجتماعی دركه تأثير نهایی رسانه
ها ایجاد اختالل مشاركت سياسی است؛ چرا كه این رسانه

كنند. ها را تسهيل میهاي مخالفان از سوي دولتدر فعاليت
تواند از رصد همان فيدهاي می هاییتراشیچنين مانع

گيري با یكدیگر استفاده تویيتري كه مخالفان براي ارتباط
تا محدودسازي دسترسی به اینترنت از طریق  12كنندمی

استفاده از ابزارهاي فنی همچون فيلترینگ و مسدودسازي 
؛ 2011 13ها را دربرگيرد )براي مثال به كيانگ،كليدواژه
تواند (. این اقدامات همچنين میرجوع شود 2008 14زیترین،

هاي بسيار پيشرفته اِعمال كنترلی همچون حمالت روش
سازي از سرویس، قرارگيري عوامل بلواگر ]كه بهانه محروم

آورند[ در ميان جوامع آنالین مخالفان، سركوب را فراهم می
هایی بگيرد، فناوريهاي جدید را دربرو استفاده از فناوري

دهد با استفاده از تصاویر بارگذاري امكان می هاكه به دولت
هاي اجتماعی به هاي رسانهشده از اعتراضات در سایت

شناسایی معترضان بر اساس صدا و چهره آنان بپردازند 
 (.2011)مُرُزُو، 

                                                                                        
( مدیر یكی از تأثيرگذارترین صفحات فيسبوك در مصر 2012) ميغن

-در ایجاد نخستين جرقهعاملی كليدي "هاي جمعی مدعی شد كه رسانه

 (.51)ص  "هاي تغيير هستند
11

 See http://blog.twitter.com/2009/06/down-time-

rescheduled.html. 
12

 See, for example, www.allvoices.com/contributed-

news/10014037-dubai-police-monitor-the-means-of-social- 

communication-in-anticipation-of-protests. 
13

 Qiang 
14

 Zitrain 
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 پرداختندترکیه می 2013. محبوبیت صفحات فیسبوکی مهمی که به اعتراضات سال 1جدول

 

ها(ي شمارش شده از صفحات فيسبوكی ( است و تعداد پسندها )الیک2016فته از تاكر و همكاران )توجه. این جدول برگر

 (.2013)از اوت  دهدمهم مرتبط با اعتراضات تركيه را نشان می

 در نیاوکرا و هیترک اعتراضات یط اطالعات تبادل

14-2013 

آغاز شد، موقعيتی  2013جنبش اعتراضی تركيه كه در سال 

هاي اجتماعی در يدبخش در كشف اثربخشی رسانهبسيار ام

شود سازماندهی مشاركت سياسی گسترده محسوب می

بنگرید(.  2016تر به تاكر و دیگران، )براي بحثی مشروح

هاي سنتی اي ادراك شده از سوي رسانهفقدان پوشش رسانه

دارد كه به سراغ تویيتر و تركيه، معترضان را بر آن می

به انتشار و دریافت اطالعات درباره فيسبوك بروند و 

این  وقایعی كه در استانبول در جریان است، بپردازند. نتيجه

كننده از انتشار اطالعات با استفاده از كار، نمایشی خيره

، ما پنج مورد از 1هاي اجتماعی آنالین بود. در جدول شبكه

ترین صفحات فيسبوكی را كه به پوشش اعتراضات محبوب

ایم. طی پردازند، فهرست كردهاز پارك گزي میبرخاسته 

دادیم، چهار مورد از زمانی كه ما این پژوهش را انجام می

-پسند )الیک( دریافت می 725تا  250این صفحات روزانه، 

ترین صفحه فيسبوك كه به زبان تركی كردند. محبوب

الیک  643.951اي سه ماهه، كرد، طی بازهفعاليت می

الیک  7000ن رقم به معناي ميانگين بيش از دریافت كرد. ای

 در روز است. 

افزون بر این، شواهد روشنی یافتيم كه تویيتر براي 

همان دست مقاصد تداركاتی كه مورد ادعاي هواداران 

پرشور كنشگري آنالین است، استفاده شده بود )تاكر و 

 30(. تنها در ماه نخست اعتراضات، بيش از 2016دیگران، 

هاي اعتراضات ارسال ترین هشتگتویيت با اصلیميليون 

ها به زبان تركی و از داخل تركيه ارسال شد. شد؛ بيشتر آن

این ارقام به شدت بيشتر از آن چيزي است كه چند سال 

 2011پيش از آن و در جریان انقالب مصر در سال 

درصد  30مشاهده شده بود.  در اعتراضات مصر كمتر از 

گرفتند )استاربيد این كشور سرچشمه می ها از داخلتویيت

-(. موقعيت جغرافيایی نيم ميليون از تویيت2012و پالن، 

ها مشخص بود، بنابراین این مجموعه از تویيت هاي تركيه

منبعی ارزشمند درباره چگونگی گسترش آنالین و آفالین 

توان به آورند؛ منابعی كه میرفتارهاي اعتراضی فراهم می

ها را به محک آزمایش گذاشت. ما صحت آن صورتی عينی

ها را اي بزرگ از تویيتتوزیع جغرافيایی نمونه 1در شكل 

هاي اصلی اعتراضات كه به یک یا چند مورد از هشتگ

ها به طور مستقيم ایم. بيشتر این پيام پردازند، نشان دادهمی

كاربر مختلف  30.000اند و از ميدان تقسيم ارسال شده
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اند؛ این موضوع ک تویيت از این منطقه فرستادهكم یدست

هاي اجتماعی در زمان كند كه استفاده از رسانهتأیيد می

 اعتراضات شایع بوده است.

تویيت مربوط به اعتراضات  800اي تصادفی از ما نمونه

ها را به انگليسی ترجمه كردیم. برخی تركيه را انتخاب و آن

به منظور تشویق و حمایت  هاییها به وضوح پياماز تویيت

المللی از این هاي دیگر، پوشش خبري بينبودند و تویيت

ها اطالعات كردند. بسياري از تویيترویداد را مخابره می

كردند؛ براي مثال به می روزرسانیمشخصی را به

شوند، اي جمعهاي ویژهگفتند كه در محلتظاهركنندگان می

دادند، و پليس هشدار میها در صورت نزدیک شدن به آن

هاي پزشكی اطالعاتی در زمينه شيوه به دست آوردن كمک

دادند. حتی ها قرار میبراي مداواي مجروحان در اختيار آن

هایی براي هاي دیگر در پی دریافت راهنماییبرخی پيام

آور بودند یا انجام اقدام متقابل در برابر اثرات گاز اشک

طلبيدند هاي خونی مشخص را میهاهداكنندگان خون با گرو

تا كسانی كه در جریان اعتراضات زخمی شده بودند، مداوا 

 (.2016شوند )بنگرید به تاكر و دیگران، 

 
های دارای موقعیت جغرافیایی که درباره . توییت1شکل

ژوئن  29مه تا  31اند )اعتراضات ترکیه از شهر استانبول ارسال شده

2013.) 

هاي ، تحليل2014اضات اوكراین در سال با توجه به اعتر

هاي اجتماعی به چهار نتيجه اصلی ما درباره نقش رسانه

 (.2014انجامد )تاكر و دیگران، می

ویژه به  -هاي اجتماعیهاي رسانهكه پلتفرمنخست آن

آشكارا به تسهيل سازماندهی اعتراضات  -فيسبوك

ز معترضان كمک كردند. بر مبناي پيمایشی كه ا 1یوروميدان

% از پاسخ دهندگان از طریق یک 5صورت گرفته است، 

گروه دانشجویی در فيسبوك درباره اعتراضات، اطالع یافته 

ها به این موضوع اشاره كردند كه از طریق % آن40بودند، و 

دوستان و خویشاوندان خود در فيسبوك به شركت در 

 2 در جدول (.2014، 2اعتراضات تشویق شده بودند )اونچ

برخی از تأثيرگذارترین صفحات فيسبوك، فهرست و تشریح 

هایی هاي فراوان از روشاند. این موارد، شامل نمونهشده

هاي اجتماعی در زمان اعتراضات و است كه از سوي رسانه

ها و جذب افراد جدید به سازي فعاليتبه منظور هماهنگ

وامبر ن 21شود. صفحه فيسبوك یوروميدان در كار گرفته می

و درست در همان آغاز اعتراضات ایجاد شد. طی دو  2013

كردند. این « پسند»نفر این صفحه را  125.000هفته، بيش از 

صفحه فقط براي نشر اخبار و اطالعات درباره اعتراضاتی كه 

شد. صفحه دیگري طی حدود در جریان بود، استفاده می

اخبار و شده بود و « پسند»بار  40.000یک سال، بيش از 

كرد. براي پاسخ به اطالعات را به زبان انگليسی منتشر می

تر، صفحات جدیدي ساخته شد كه این نيازهاي خاص

نقل، خدمات پزشكی و وسازي حملصفحات به هماهنگ

 پرداختند.هاي حقوقی میحمایت

                                                           
 

1 Euromaidan .اصطالحی است براي اطالق به اعتراضات اوكراین :

 )م(
2
 Onuch 
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 2014. محبوبیت صفحات فیسبوک مهم مرتبط با اعتراضات اوکراین در سال 2جدول

 
  

 
 (.15-2014های فیسبوکی مرتبط با اعتراضات اکراین برحسب صفحه وب، تاریخ و رویدادهای مرتبط با اعتراضات ). تعداد پُست2شکل

هاي فيسبوك در هر دهنده تعداد پُستاین شكل، نشان 

یک از صفحات اینترنتی كليدي مرتبط با اعتراضات 

ط با یوروميدان در طول زمان است. رویدادهاي مهم مرتب

اند تا چگونگی داده شده اعتراضات با خطوط عمودي نشان

ها در صفحاتی ویژه در پی تحوالت گيري فعاليتاوج

سياسی آفالین را به نمایش بگذارند. ]شكل رنگی در 

 قابل مشاهده است[ wileyonlinelibrary.comوبسایت 
دهندگان رسد كه سازماناین موضوع بدیهی به نظر می

لجستيكی براي معترضان،  ه منظور تأمين حمایتاعتراضات ب
هاي اجتماعی استفاده كردند. یک صفحه هاي رسانهاز پلتفرم

1كمک براي رسيدن به ميدان"فيسبوك با عنوان 
كه در  "

                                                           
1
 Helpgettomaidan 
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دهی اوایل ماه دسامبر شروع به فعاليت كرد، سازمان
كرد تا از مناطق كيِف و را تسهيل می 1خودروهاي همپيمایی

برسانند. كاربران، « ميدان»دیگر اوكراین خود را به شهرهاي 
توانستند حمل كنند، زمان و مكان تعداد مسافري را كه می
گذاشتند. این كار، ها را به اشتراك عزیمت و شماره تلفن

ساخت كه معترضان بالقوه از سراسر اوكراین را قادر می
سفر خود و سایر جزئيات را هماهنگ كنند. صفحه دیگري 

2پزشكان ميدان")
هاي پزشكان ساخته شده بود تا فعاليت  ("

را با هم هماهنگ كند. صفحات مشابهی از جمله 
".اساُیوروميدان اس."

"ميدان كمک"و  3
هایی را حمایت 4

، تعداد 2در اختيار قربانيان خشونت گذاشتند. ما در شكل 
هاي ارسال شده در بسياري از صفحات مهم فيسبوك پيام

ایم. همه این ره بحران در اوكراین را نشان دادهطی دو
پی اعتراضات، فعال باقی درهاي پیصفحات طی موج

اي كه تا صفحه -"یوروميدان"ماندند. ميزان فعاليت صفحه 
قابل توجه است.  -وجود نداشت 2013نوامبر  21پيش از 

 "رسانیهم"ميليون  2.2، "اظهار نظر" 600.000این صفحه، 
را ثبت كرده است. محبوبيت این  "پسند"يون ميل 7.9و 

طور پيوسته افزایش یافت كه این امر صفحه در طول زمان به
دهد با شروع اعتراضات، اطالعات موجود در این نشان می

 5صفحه از اهميت برخوردار بوده است.
اي كه از تحليل ما به دست آمد این بود كه سومين نتيجه
اعی در طول این بحران، رابطه هاي اجتماستفاده از رسانه

تنگاتنگی با تحوالت سياسی رخ داده طی این بحران دارد. 
هاي مشاهده كرد، قله 2توان در شكل گونه كه میهمان

هاي نمودارِ فعاليتِ آنالین، تناظر بسيار نزدیكی با دوره
ها رخ داده اي دارد كه فعاليت آفالین مهمی در آنزمانی

ها كه در اواخر ماه نوامبر شكل تراضاست؛ موج آغازین اع

                                                           
1
 Carpool 

2
 Maidan Medics 

3
 EuromaidanSOS 

4
 Maidanhelp 

5
ما در فيسبوك، فعاليت اندكی عليه جنبش ميدان مشاهده كردیم. این  

لتفرم، مورد عالقه شهروندانی است كه دهد كه این پموضوع نشان می
هایی كه مخالف اعتراضات گرایش به غرب دارند. در عوض آن

( رفتند كه یک VKontakteكانتكت )یوروميدان بودند، به سراغ وي
زبانان از محبوبيت پلتفرم رسانه اجتماعی جایگزین بود و در ميان روس
ت كه در ماه كانتكبرخوردار است. به طور خاص یک صفحه در وي

، ميزان معقولی از فعاليت ضداعتراضی داشت، در فوریه 2014ژانویه 
 ها را نشان داد.همان سال، افزایش چشمگيري در ميزان این فعاليت

گرفت، برخوردهایی كه پس از تصویب قوانين ضداعتراض 
هاي رخ داد و موج دیگر فعاليت 2014ژانویه  16در 

تن از  20اعتراضی در پی خشونت پليس كه به كشته شدن 
-دوره انجاميد، همگی از جمله 2014فوریه  18معترضان در 

در آغاز، استفاده از تویيتر در  هاي زمانی ذكر شده هستند.
هاي تویيتري جدید در اوكراین اندك بود ولی تعداد حساب

پی هر موج جدید از اقدامات اعتراضی، به شدت افزایش 
دهد كه چه نگاه كنيد(. این الگو نشان می 3یافت )به شكل 

ها به منظور دنبال كردن رویدادهاي بسا بسياري از اوكراینی
اي ویيتر پيوسته باشند. افزایش چشمگير ویژهیوروميدان به ت

در استفاده كاربران از تویيتر وجود دارد كه این افزایش، 
فوریه  18دقيقاً همزمان با بروز خشونت از سوي پليس در 

، 2014تا ژوئيه  2013است. در بازه زمانی ژوئيه  2014
شمار كاربران تویيتر در اوكراین، بيش از دو برابر افزایش 

ترین هشتگ نيز در این باز زمانی به یابد و محبوبمی
 ها مربوط است.اعتراض

چهارمين چيزي كه مشاهده شد این بود كه شبكه هاي 
هاي اجتماعی، به اجتماعیِ كاربران روسی و اوكراینیِ رسانه

ميزان قابل توجهی همپوشانی دارند. یعنی ما دیدیم كه 
حساب تویيتري خود،  نامِبسياري از كسانی كه در هنگامِ ثبت

هایی به شان را اوكراینی برگزیده بودند، تویيتزبان ترجيحی
زدند؛ و بسياري از افرادي كه زبان زبان روسی هم می

ترجيحی خود را روسی انتخاب كرده بودند، به زبان اوكراینی 
هاي روس زبان، اكثریت زدند. حتی در شبكههم تویيت می

آمد افرادي بود كه به نظر می ها از سويبزرگی از تویيت
ها باشند. ما همچنين متوجه شدیم؛ كسانی كه طرفدار اوكراینی

اوكراینی یا روس زبان بودند، اغلب به زبان انگليسی تویيت 
-خواهند صدايزدند كه این امر یا به این دليل است كه میمی

خواهند المللی برسانند یا میهاي بينرا به رسانه شان
ها هاي مقيم در خارج را مطلع سازند. شمار تویيتیاوكراین

در همه این سه زبان )اوكراینی، روسی و انگليسی( در پی 
 2014فوریه  18هاي معترضان و نيروهاي پليس در رویارویی

-كه گروه دهدافزایش چشمگيري یافت؛ این موضوع نشان می

هاي خبري خارجی را كه گزارشنفع به جاي اینهاي ذي
شر كنند، به پيشبرد رویدادها با هم در زمان واقعی منت
 (.2014پرداختند )بنگرید به تاكر و دیگران،  می
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 (.2014-15های توییتری جدیدی که به صورت روزانه پیش و پس از اعتراضات ساخته شده است ). تعداد حساب3شکل

هاي دهنده توزیع تاریخ ایجاد حساباین ارقام، نشان 

هاي مجموعه داده  ط به كاربرانی است كه درتویيتري مربو

كم یک بار با استفاده از ما قرار دارند )یعنی كسانی كه دست

هایی كه ما گردآوري كرده بودیم، ها و هشتگكليدواژه

هاي یوروميدان زده بودند(. تعداد تویيتی درباره اعتراض

هاي كاربري ساخته شده پيش از اعتراضات، به حساب

ولی از اواخبر نوامبر، رشد چشمگيري در  بود نسبت ثابت

هاي كاربري جدید رخ داد؛ تغييري كه نشان ایجاد حساب

دهد پيوستن شهروندان به تویيتر تا حدي به دليل دنبال می

كردن اعتراضات بوده است. این ارقام از پژوهش متزگِر و 

 ( به دست آمده است.2017) 1تاكر

 موضوعات خشپ به چگونه یاجتماع یهارسانه

 پردازندیم یزشیانگ یهافراخوان و یجانیه
هاي روانشناسی اجتماعی فرض ما بر مبناي نظریه و پژوهش

توانند تأثيرات هاي اجتماعی میو سياسی این است كه رسانه

معناداري بر مشاركت سياسی داشته باشند؛ البته منظور، آن 

ساسی دسته از مشاركت سياسی است كه با پخش اطالعات ا

همچون زمان و مكان یک تظاهرات، سروكار ندارد. بيشتر 

-هاي كنش جمعی و مشاركت سياسی، ریشه در نظریهمدل

؛ 1970 4؛ گر،1976 3)كرسبی، 2هاي محروميت نسبی

                                                           
1
 Metzger and Tucker 

2
 Relative deprivation 

3
 Crosby 

 یابی( و/یا هویت1966 6من،؛ رنسی1967 5پتيگرو،

 9؛ سابسيک، رینولدز و ترنر،1997 8)كالندرمنس، 7اجتماعی

 11؛ ون زمرن، ليچ و اسپرز،1979 10و ترنر، ؛ تجفل2008

ها بر اهميت مراحل ( دارند. هر دوي این نظریه2012

كه هر با توجه به این -یابی گروهی تأكيد دارند ولیهویت

بر اساس جنسيت، نژاد، دین، ایدئولوژي، شغل،  فردي

 -هاي مختلف بسياري تعلق داردوضعيت تأهل و... به گروه

كه شكل پنهانی از اً پنهان است. براي اینچنين مراحلی عمدت

و آشكار تبدیل شود،  12یابی به شكلی كامالً برجستههویت

بایست رویداد محركی )یا تغيير در محيط بيرونی( رخ می

( با 1شود كه )(. عموماً مشاهده می2014دهد )كالندرمنس، 

یابی گروهی، احتمال افزایشِ اهميت و برجستگی هویت

د از طرف آن گروه به مشاركت سياسی در كنش كه افرااین

( برجستگی و قدرت 2شود و )جمعی بپردازند، بيشتر می

را در كنش جمعی  هایشیابی در گروهی كه نارضایتیهویت

 یابد.ها افزایش میكند، با مشاركت در كنشدنبال می

                                                                                        
4
 Gurr 

5
 Pettigrew 

6
 Runciman 

7
 Social Identification 

8
 Klandermans 

9
 Subasic, Reynolds, & Turner 

10
 Tajfel & Turner 

11
 van Zomeren, Leach, & Spears 

12
 Salient 
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 یکارآمد و یاجتماع یابیتیهو ،یاخالق انزجار

 یگروه

ی اجتماعیِ كنونی بر این عوامل تأكيد هاي روانشناختمدل

آید عدالتی می( خشم یا برافروختگی از بی1ورزند: )می

؛ جاست و 2006 2؛ گودوین و جاسپير،1998 1)باربلت،

؛ استرمر و 1995 4؛ كاواكامی و دیون،2012 3دیگران،

؛ واكسلک،  2011 6؛ توش و دیگران،2009 5سيمون،

 8زمرن، پستمس و اسپيرز، ؛ وَن2007 7جاست، تيلور و چِن،

-( هویت2(، )2004 9؛ ون زمرن، اسپيرز، فيشر و ليچ،2008

یابی اجتماعی به معنايِ حسِ قويِ تعلق گروهی و منافع 

؛ جاست و دیگران،  2009 10مشترك است )دروري و ریچر،

-؛ مک1997؛ كالندرمنس، 1996 11؛ كيلی و برینلينگر،2012

گارتی، وماس و مک؛ اسميت، ت2013گارتی و دیگران، 

( اعتقاد داشتن به كارآمدي گروهی یا 3( ؛ و )2015

داشتن اعتماد و اطمينان به این كه احتمال  -توانمندي

 12موفقيت این جنبش بيشتر از شكست آن است )باندورا،

؛ تاچ و 2015 13؛ مازونی، وَن زُمِرِن و سيكوگانی،1997

گارتی و (. مک2012؛ ون زمرن و دیگران، 2011 14دیگران،

اي از وضعيت ادبيات پژوهش را ( خالصه2013همكاران )

با وجود اختالف نظري كه درباره "اند: بدین گونه بيان كرده

اهميت نسبی و نظم علّی عوامل وجود دارد، كنش جمعی 

تر است كه افراد منافع مشترك داشته باشند، زمانی محتمل

ند، باور احساس محروميت نسبی داشته باشند، خشمگين باش

توانند تأثيرگذار باشند و خود را قویاً با داشته باشند كه می

(. برخی این 2)ص  "هاي مناسب، نزدیک ببينندگروه

اند كه هر یک از این متغيرها موضوع را مطرح ساخته

                                                           
1
 Barbalet 

2
 Goodwin & Jasper 

3
 Jost et al. 

4
 Kawakami & Dion 

5
 Stürmer & Simon 

6
 Tausch et al. 

7
 Wakslak, Jost, Tyler, & Chen 

8
 van Zomeren, Postmes, & Spears 

9
 van Zomeren, Spears, Fischer, & Leach 

10
 Drury & Reicher 

11
 Kelly & Breinlinger 

12
 Bandura 

13
 Mazzoni, van Zomeren, & Cicognani 

14
 Tausch et al. 

طوري كه متقابل بر یكدیگر اثر بگذارند؛ به توانند به شكل می

گروهی یابی گروهی به تقویت حس كارآمدي هویت

بينجامد و درك این كارآمدي گروهی نيز ممكن است به 

یابی گروهی بينجامد )ون زمرن و دیگران، تحكيم هویت

آید كه در عمل، (. اكنون چنين برمی191-190: 2012

هاي متفاوت ولی مشابه قابل استفاده باشند، شماري از مدل

 ویژه با توجه به شرایط متنوعی كه ممكن است اعتراضاتبه

 در آن آغاز شود )یا نشود(.

انزجار اخالقی،  -شناختیرواناین عوامل اجتماعی 

بر گرایش یا  -یابی اجتماعی و كارآمدي گروهیهویت

گذارند. باید انگيزه فرد براي مشاركت در اعتراض تأثير می

ها ممكن است در معرض تأثيرات به یاد داشت كه آن

عدالتی یا اندیشه بیغيرعقالنی )یا عقالنی( همچون انكار 

آرزومندانه در قبال كارآمدي گروهی قرار بگيرند. افزون بر 

هاي اجتماعی بر مشاركت اي كه رسانهاین، دو روش عمده

به هيچ عنوان   -اطالعاتی و انگيزشی -گذارندتأثير می

توانيم حدس بزنيم كه می مستقل از یكدیگر نيستند. در واقع

گذارند. در كت سياسی تأثير میها در كنار هم بر مشارآن

(، معترضان بالقوه 2012همين راستا وَن زمرن و همكاران )

را تا جایی كه هم بر مبناي عوامل هيجانی )همچون احساس 

تر عدالتی و خشم( و هم بر مبناي مالحظات ابزاريبی

همچون محاسبه سود و زیان و درك كارآمدي گروهی 

و تاچ و دیگران،  2009)همچنين به استرمر و سيمون، 

« اقتصاددانانی پرشور»روند، نگاه كنيد( به پيش می 2011

كنند. در برخی موارد، تشخيص تفاوت دالیل توصيف می

ابزاري )یا اقتصادي( و نمادینِ )یا روانشناختی( رفتار سياسی 

وقتی شركت در  اگر غيرممكن نباشد، شاید دشوار باشد.

یابی اجتماعی هویت اعتراض به عنوان امري ضروري در

از گروه « خوبی»شود )یعنی فرد با انجام آن، عضو تلقی می

است(، اقدامی همچون شركت توام با اكراه در اعتراض، 

بسيار سنگينی براي اعتبار فرد به بار  ممكن است هزینه

(. آیا 1989 15)مقایسه كنيد با نورث و وینگاست، بياورد

                                                           
15

 North & Weingast 
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كند كه راتی شركت میوقتی یک فرد به این دليل در تظاه

اش آن را اقدامی كامالً هنجاري )اگر اعضاي شبكه اجتماعی

هاي كنند، این رفتار او منطبق بر انگيزهنه اجباري( قلمداد می

فایده در پشت آن -محور است یا محاسبات هزینه-گروه

 دهيم هر دو مورد درست باشد.قرار دارد؟ ما احتمال می

به این موضوع   (2017) 1دانجاست، بِكِر، آزبُرن و با

روانشناختیِ كنش جمعی، هاي اجتماعیاشاره كردند كه مدل

اند؛ این امر به هاي ایدئولوژیكی را نادیده گرفتهآشكارا عامل

ها معموالً در بافت رغم این واقعيت است كه اعتراض

دهند كه در این بافت، برخی افراد واجد اجتماعی رخ می

ت حاكميت رژیم كنونی هستند و برخی انگيزه دفاع و تقوی

دیگر از انگيزه ]كافی براي[ به چالش كشيدن یا مخالفت با 

آن رژیم برخوردارند. این نویسندگان پيشنهاد كردند كه یک 

دهد این افراد )به كه نشان می- 2دیدگاهِ توجيه سيستمی

( 3درجات مختلف، بسته به عوامل وضعی و شخصی

اع، تقویت و توجيه سيستم اند تا به دفتحریک شده

اي بپردازند كه به آن وابسته اجتماعی، اقتصادي و سياسی

تواند كمک كند تا مشخص شود چه زمانی افراد می -هستند

كه آیا این كنند و اینرا تجربه می 4ها خشمی اخالقیو گروه

شود. خشم عليه وضع موجود یا در دفاع از آن هدایت می

دهند كه انگيزشِ توجيه سيستمی میمطالعات فراوانی نشان 

خواهانه و هاي اعتراضی ترقیبه تضعيف حمایت از جنبش

فمينيست و   ها همچون جنبشبرانگيز براي سيستمچالش

؛ 2011 5انجامد )بِكِر و رایت،استریت میجنبش اشغال وال

 7؛ جاست و دیگران،2012 6هنس، نام، استرن و جاست،

تواند (. این امر همچنين می2013 8؛ اُزبُرن و سيبلی،2012

با واكنشی شدید عليه فعاالن اجتماع و سایر افرادي كه به 

شوند، همراه گران وضع موجود در نظر گرفته میمثابه اخالل

                                                           
1
 Jost, Becker, Osborne, and Badaan 

2
 System Justification 

3
 Situational and Dispositional Factors 

4
 Moral indignation 

5
 Becker & Wright 

6
 Hennes, Nam, Stern, & Jost 

7
 Jost et al. 

8
 Osborne & Sibley 

؛ 2005 10؛ اُبرین و كراندال،2007 9باشد )دیكمن و گودفرند،

؛ یونگ، كِی و 2012، 11راسين، فالن و ناتز-رادمن، موس

(. بر مبناي یک پژوهش كه به تحليل 2014 12پيچ،

ایدئولوژي سياسی پرداخته است؛ بسته به ایدئولوژي 

-سياسی، اقدامات توجيهی معطوف به سيستم هم تفاوت می

شود به جاي تغيير شرایط كنونی، بهتر كند؛ مثالً گفته می

هاي هاي اجتماعی جناحاست همين مسير تداوم یابد. جنبش

هاي كن است با دغدغهراست و چپ سياسی هم مم

)بنگرید به هِنِس و  انگيزشی نسبتاً متفاوتی تغذیه شوند

 (.2006؛ جاست، 2012دیگران، 

 از یکی به مربوط یهاتییتو یمحتوا لیتحل

 تیاستروال اشغال تظاهرات
( براي بررسی محتواي اطالعاتی و 2015النگر و همكاران )

ها با ارتباط آن هاي اجتماعی و فهمهاي رسانهانگيزشی پيام

اي مشاركت سياسی، تحليلی كيفی را روي زیرمجموعه

 هايتویيت انجام دادند كه هشتگ 80.000متشكل از 

#OWS ،#occupy ،#mayday هاي مرتبط در و سایر هشتگ

یعنی  2012مه  1ها در روز ها وجود داشت؛ این تویيتآن

شهر استریت در یک روز پس از وقوع اعتراضات اشغال وال

نيویورك ارسال شده بود. اعضاي تيم پژوهشی ما به 

اي تصادفی شامل بيش از كدگذاري دستی زیرمجموعه

تویيت پرداختند. هر تویيت از سوي دو دستيار  7000

پژوهشی متفاوت كدگذاري شد؛ نتایج، با در نظر گرفتن 

خالصه شده است. مواردي  3محتواي اطالعاتی، در جدول 

و « استریتطرفدار اشغال وال»عنوان كه در جدول، تحت 

« بندينامرتبط/غيرقابل دسته»و « استریتمخالف اشغال وال»

نوشته شده است، كامالً مستقل از یكدیگر بوده و سایر 

-طرفدار اشغال وال»موارد مجاز هستند كه با یكدیگر و با 

 همراه شوند.« استریت

                                                           
9
 Diekman & Goodfriend 

10
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11
 Rudman, Moss-Racusin, Phelan, & Nauts 

12
 Yeung, Kay, & Peach 
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ه بر نخستين چيزي كه باید به آن توجه كرد این است ك

ها، ابزاري هاي ما فيلتر كردن بر مبناي هشتگاساس تحليل

% از 25هاي مرتبط است؛ كمتر از موثر براي گردآوري پيام

بندي شدند. دوم دسته« هرز»یا « نامربوط»ها به عنوان تویيت

گونه كه در اعتراضات تركيه هم مشاهده كردیم، كه، هماناین

-تی اساسی را با دیگران همها منابع اطالعابسياري از تویيت

كنند. براي مواردي كه مورد توافق هر دو كدگذار میرسانی 

ها دربردارنده محتواي اطالعاتی % از تویيت44است، 

همچون جزئيات محل اعتراض، امنيت، حضور پليس و 

همچنين تالش براي تصحيح اطالعات نادرست منتشر شده 

توجه  3اي جدول ههاي جمعی است )به مثالاز سوي رسانه

-ها شامل لينک یک وبكنيد(. تقریباً نيمی از این تویيت

آورد و حدود است كه اطالعاتی اضافی را فراهم می سایت

دهد كه نویسنده تویيت در ها نشان می% از این تویيت4

 اعتراضات شركت كرده است یا قصد شركت دارد.

ا از ها به ازاي هر هشتگ ر، ما تعداد تویيت4در شكل 

مه  1ایم. در عصر ترسيم كرده 7:30عصر تا  3:30ساعت 

-هستند، باز هم می« نویز»ها داراي كه این داده، با این2012

محور و از -توانيم نقطه تيز نمودار را در تنها هشتگ مكان

، براي ميدان unionsq#عصر ببينيم ) 5:30تا  4:30ساعت 

ی است، چراكه یونيون شهر نيویورك(. این موضوع پراهميت

دهد از تویيتر براي انتقال اطالعاتی كليدي درباره نشان می

بندي و محل اعتراضات، استفاده شده است. مطابق یک زمان

استریت، قرار بر این بود برنامه زمانی آنالین براي اشغال وال

كه كمی پيش از آن كه معترضان راهی وال استریت شوند، 

عصر در ميدان یونيون  5:30تا  4یک راهپيمایی از ساعت 

شود كه انجام پذیرد. با پذیرش تأخيرهایی، مشخص می

حين تظاهرات در ميدان  unionsq#هایی با هشتگ تویيت

داشته است و با آغاز راهپيمایی به  یونيون، رشدي شدید

 یابد.استریت به تدریج كاهش میسوي وال

استریت )با کدگذاری الهای اشغال و. محتوای اطالعاتی در توییت3جدول

دستی(

 
 

هاي ارائه شده از سوي توجه. این جدول بر اساس داده

( تهيه شده است. ستون سوم آن 2015لنگِر و همكاران )

هایی است كه در آن ها در زمينهدهنده درصد تویيتنشان

بندي ها هر دو كدگذار از شيوه یكسانی براي دستهزمينه

هایی كه به عبارت دیگر، تویيت اند.ها استفاده كردهتویيت

مورد توافق كدگذاران قرار نگرفتند از محاسبه این درصدها 

 كنار گذاشته شدند. 
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 (. 2012مه  1استریت به عنوان تابعی از هشتگ و زمان )در های مربوط به اشغال وال. دفعات تکرار توییت4شکل 

هایی ترسيم شده كه در پژوهش این شكل بر مبناي داده
 ( آمده است.2015النگِر و همكاران )

اي دستياران این پژوهش به كدگذاري دستی زیرمجموعه
روانشناختی كليدي از -ها بر مبناي ابعاد اجتماعیاز تویيت

یابی اجتماعی و كارآمدي جمله انزجار اخالقی، هویت
-؛ مک2012گروهی پرداختند )براي مثال جاست و دیگران، 

ها (. آن2012ون زمرن و دیگران،  ؛2013گارتی و دیگران، 
ها براي موضوعاتی مرتبط با همچنين به كدگذاري تویيت

عالیق شخصی و ایدئولوژي سياسی پرداختند. پایایی بين 
%(. 80ارزیابان براي همه این پنج بُعد بسيار باال بود )بهتر از 

ها و همچنين هایی از این نوع تویيتنمونه 4در جدول 
را بر مبناي تحليل محتواي خودمان فهرست نتایج توصيفی 

% 60هایی كه مورد توافق كدگذاران بود، ایم. در تویيتكرده
اي از احساسات به نفع یا بر ها دربرگيرنده گونهاز تویيت

% از این 7استریت بود. در حدود عليه جنبش اشغال وال
اي به منافع فردي و جمعی افراد شده بود ها اشارهتویيت

داري ناكام، نوميدانه در حال بلعيدن هر سرمایه"ي مثال )برا
چيزي است كه ما عاشق آن هستيم: آموزش، مراقبت 

ها % از تویيت5(، و "ديكن تمامشسالمت، افراد سالخورده، 
اقدام مستقيم "متوسل به كارآمدي فردي یا گروهی شدند )

طور به (."مانند راي دادن است، این كار واقعاً تأثيرگذار است
یابی اجتماعی با ها حس هویت% از تویيت12تقریبی 
كنندگان در آن استریت و شركتدهندگان اشغال والسازمان

امشب براي همه برادران و خواهرانم در "داد )را انتقال می

#OWS  99آرزوي موفقيت و شبی ایمن دارم. ما %
هاي خود درباره انصاف، % هم به بيان دغدغه10(، و "هستيم

به "اخالق، عدالت اجتماعی، فقر یا محروميت پرداختند )
استریت، جمهور اوباما بگویيد: به كالهبرداران والرئيس

 12افزون بر این،  (."كارتِ سبز خروج از زندان ندهيد
ها آشكارا به موضوعات ایدئولوژیكی درصد از تویيت

هاي سياسی یا اقتصادي همچون انتقاد یا تأیيد سيستم
رسد گویا و شفاف می OWS#اخباري كه از "ند )پرداخت
دیگر طبق روال گذشته عمل نخواهيم كرد. نظم  .است

 (."اقتصادي كنونی باید تغيير كند!
كم بر اساس برآوردهاي دستياران ها دستگذشته از این

با مشاركت  1هاي انگيزشی در همبستگیپژوهشی ما، دغدغه
-قرار داشت. همبستگی 2واقعی در اعتراضات روز اول ماه مه

فهرست  5هاي دومتغيره در كنار متغيرهاي پژوهش در جدول 
-اند. طبق مشاهدات ما، ابراز طرفداري از اشغال والشده

استریت به طور مثبتی در همبستگی با مشاركت قرار داشت 
(r=0.387 , p<0.001درحالی )كه ابراز ضدیت با آن به گونه-

 , r= -0.290داشت )اي منفی با مشاركت، همبستگی 

p<0.001 كه این امر، اطمينان از سنجش مشاركت كاربران را )
یابی با جنبش اشغال، به شدت وابسته به تقویت كرد. هویت

كه این  (r= 0.391 , p<0.001مشاركت در اعتراض بود )
روانشناختی كنش جمعی، -هاي اجتماعیموضوع با مدل

                                                           
1
 Correlated 

2
 May day 
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 , r=0.044دالت )سازگاري دارد. ابراز نگرانی درباره ع

p<0.001( منافع شخصی ،)r=0.092 , p<0.001 و كارآمدي ،)
نيز با مشاركت در اعتراضات،  (r=0.155 , p<0.001گروهی )

 , r= -0.24خود )وابستگی مثبت داشتند. خشم به خودي

p<0.05( همچون بيان موضوعات ایدئولوژیک )r= -0.046 , 

p<0.001هاي د. بيشتر پيام( ارتباطی منفی با مشاركت دار
استریت ایدئولوژیكی كه در روز اعتراضات درباره اشغال وال

شد، موضعی انتقادي نسبت به آن داشتند )براي مثال تبادل می
 -هاي انسان استاستریت نمایانگر بدترین جلوهاشغال وال"

گري، حرص، تنبلی، حسادت، خشونت، نفرت، تخریب
خشمگينانه و ایدئولوژیک  (. یعنی محتوایی كه"ذهنيت بردگی

هایی عليه جنبش و نه در حمایت شد، بيشتر در پيامقلمداد می
 از آن شایع بود.

 )رمزگذاری به صورت دستی انجام شده است(  (OWSاستریت )های جنبش اشغال وال. محتوای هیجانی، انگیزشی و ایدئولوژیکی توییت4جدول

 

 

دهنده ( تهيه شده است. ستون سوم آن نشان2015رائه شده از سوي لنگِر و همكاران )هاي اتوجه: این جدول بر اساس داده

اند. ها استفاده كردهبندي تویيتها هر دو كدگذار از شيوه یكسانی براي دستههایی است كه در آن زمينهها در زمينهدرصد تویيت

 د از محاسبه این درصدها كنار گذاشته شدند.هایی كه مورد توافق كدگذاران قرار نگرفتنبه عبارت دیگر، تویيت
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های اشغال ؛ بر اساس کدگذاری دستی توییت2012. همبستگی میان موضوعات هیجانی و انگیزشی با مشارکت در اعتراضات روز مه 5جدول

 (OWSاستریت )وال

 
 دار است )دو دامنه(.معنی 0.05*همبستگی در سطح 

 دار است )دو دامنه(.یمعن 0.001**همبستگی در سطح 

( روشی ابداع كرده است كه بر مبناي 2015باربرا )

هاي كاربري سياسی و منابع خبري كه یک بمجموعه حسا

اي از ایدئولوژي سياسی كند، برآوردي نقطهشخص دنبال می

كند. ما اعتبار این روش مبتنی بر حساب تویيتري او ارائه می

ایم )بنگرید به ون بررسی كردهكننده را به اشكال گوناگدنبال

الف(. ما در ابتدا به مقایسه  2015باربرا و دیگران، 

عضوِ یكصد و  365برآوردهاي ایدئولوژیكی آن دسته از 

سيزدهمين كنگره آمریكا پرداختيم كه در تویيتر بيش از 

ها هم بر مبناي آن 1«آلنقاط ایده»كننده داشتند و دنبال 5000

، 2ود كه در كنگره داده بودند )جاكمنراي آري یا خيري ب

الف نشان داده شده است، 5(. همانطور كه در شكل 2014

العاده زیادي با طرز فوق این دو برآورد ایدئولوژیكی به

در مجلس نمایندگان،  ρ= 0.442یكدیگر همبسته هستند )

ρ= 0.943  در سنا(. حتی همبستگی درون حزبی هم به

 =ρخواهان، براي جمهوري ρ= 0.442نسبت زیاد بود )

ب به مقایسه توزیع 5ها(. در شكل براي دموكرات 0.647

برآوردهاي ایدئولوژیكی مبتنی بر تویيتر براي بازیگران نخبه 

و شهروندان عادي در نمونه خود پرداختيم. الگویی كه ظاهر 

كند؛ را بازتوليد می هاي شناخته شدهشود همان یافتهمی

خواه و بق آن سياستمداران جمهوريهایی كه مطایافته

                                                           
1
 Ideal Points 

2
 Jackman 

)بافمی و  تر از شهروندان عادي هستنددموكرات بسيار قطبی

البته گروه نخست، یک توزیع ایدئولوژیكی  -(2010، 3هرون

كه گروه دوم به طور دو اوجی را نشان داده است، حال آن

 دهد.تقریبی یک توزیع نرمال را نشان می

ده شده است، طور كه در شكل ج نشان داهمان

برآوردهاي ایدئولوژیكی مبتنی بر تویيتر، همبستگی باالیی با 

هاي ليبرال درصد شهروندانِ هر ایالت دارد كه به تبليغ ایده

كار( در طيفی از مسائل مختلف هاي محافظه)در برابر ایده

(. این مقدار به وسيله لكس و فيليپس ρ= 0.871پردازند )می

هاي افكار عمومی و شاخص ( بر اساس پيمایش2012)

اقتصاد اجتماعی به دست آمده است. در سطح ایالتی، 

ميانه، همبستگی  برآوردهاي مبتنی بر تویيتر از ایدئولوژي

 2012هایی داشت كه اوباما در سال  شدیدي با درصد راي

(. در ρ= 0.813در یک نظام دو حزبی به دست آورده بود )

اي شامل ت آمده از نمونهنهایت اجازه دهيد نتایج به دس

هاي كاربر تویيتر را كه به شكل علنی و در ایالت 42.800

آركانزس، كاليفرنيا، فلوریدا، اهایو و پنسيلوانيا به عنوان 

اند، بررسی كنيم. نام كردهخواه ثبتدموكرات یا جمهوري

د مشاهده كرد، طبق روش 5توان در شكل طور كه میهمان

دهندگان دموكرات در همه پنج ایالت، ( راي2015باربِرا )

                                                           
3
 Bafumi & Herron 
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-خواه محسوب میدهندگان جمهوريتر از رايواقعاً ليبرال

 شوند.

زمانی كه ما همين روشِ برآورد ایدئولوژي سياسی را بر 

درباره اشغال  2012مه  1نمونه خودمان از كاربرانی كه در 

كنيم، مشاهده استریت تویيت زده بودند، اِعمال میوال

تر هستند با كه كاربرانی كه از نظر سياسی ليبرالشود  می

استریت احتمال بيشتري به ابراز عقيده در دفاع از اشغال وال

كه و احتمال این  (r=0.0452و  ρ= 0.813پردازند )می

 >ρاستریت بيان كنند، كمتر است )وال عقایدي بر ضد اشغال

راضات ها در اعت(؛ همچنين مشاركت آنr= - 0.552و  0.001

(. هر چه r= - 0.216و  ρ< 0.001تر است )مه محتمل 1

تر بودند، احتمال بيشتري هم وجود داشت كه كاربران ليبرال

و  ρ< 0.001یابی اجتماعی )موضوعاتی در ارتباط با هویت

r=  0.262( عدالت ،)ρ< 0.001  وr=  0.120 منافع ،)

 >ρ(، و كارآمدي گروهی )r=  0.115و  ρ< 0.001شخصی )

ها كه ليبرال( را مطرح سازند. احتمال اینr=  0.181و  0.001

( خود را ابراز كنند یا به r= - 0.123و  ρ< 0.001خشم )

و  ρ< 0.001موضوعاتی بپردازند كه به وضوح ایدئولوژیک )

r= - 0.100كاران كمتر است. ( است، در مقایسه با محافظه

است كه ما  بایست در نظر داشت اینمهمی كه می نكته

هایی را تحليل كردیم كه در حين همان اعتراضات تویيت

ارسال شده بود. این امكان وجود دارد كه حاميان و منتقدان 

هاي اجتماعی مدت زیادي پيش یا پس از برگزاري جنبش

هاي متفاوتی را به اشتراك بگذارند اعتراضاتی خاص، پيام

ود این، وقتی كه (. با وج2015)بنگرید به النگر و دیگران، 

هاي ارسالی گسترش دادیم تا تویيت ما دامنه تحليل خود را

در دو هفته منتهی به این اعتراضات را نيز دربربگيرد، نتایج 

 (.2018مشابهی را به دست آوردیم )النگر و دیگران، 

 
ها از پژوهش باربرا، ی کاربران توییتر. این شکلکننده در برآورد وضعیت ایدئولوژیک. چهار راه اعتبارسنجیِ روش مبتنی بر دنبال5شکل 

 قابل مشاهده است[ wileyonlinelibrary]شکل رنگی در وبسایت  الف( برداشت شده است. 2015جُست، نگلر، تاکر و بونو )
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 تبادل بر یاجتماع یهاشبکه یساختارها چگونه

 گذارندیم ریتأث اطالعات

1مالكولم گلدوِل
اي در نامدار در مقالهنگار (، روزنامه2010) 

تغيير كوچک: چرا انقالب، تویيت »یک نشریه با عنوان 

هاي اجتماعی كه گوید این نوع از شبكهمی« نخواهد شد

ها به لطف تویيتر یا فيسبوك فراهم آمده گيري آنشكل

)به جاي « ضعيف»هاي اجتماعی است، مستلزم پيوند

د است كه آن نوع هستند و بنابراین بعي«( قدرتمند»پيوندهاي 

هایی را كه براي استمرار یک جنبش تعهدها و فداكاري

اعتراضی مورد نياز است برانگيزند. به زعم گلدوِل، استفاده 

هاي اجتماعی ممكن است طيف خاصی از از رسانه

)این عبارت در فرهنگ واژگان شهري « زحمتبیمبارزات »

شاركت در اقدام به م"گونه تعریف شده است: آنالین این

هدف به عنوان جایگزینی هایی آشكارا كور و بیفعاليت

بر در راستاي حل یک هاي هزینهمناسب براي تالش

( را پيش ببرد، ولی تهدید بسيار ناچيزي را در برابر "مشكل

 دهد:هاي سياسی موجود قرار میرژیم

تر و هاي اجتماعی، ابراز وجود فعاالن را آسانرسانه

هاي سازد. امكانات رسانهرا دشوارتر می تأثيرگذاري آن

تر ساختن نظم اجتماعی به خوبی در راستاي كارآمد

ها دشمنی طبيعی براي وضع اجتماعی موجود قرار دارد. آن

چه جهان موجود نيستند. اگر بر این عقيده هستيد كه همه آن

نياز دارد صرفاً این است كه دستی بر نقش روي دیوار 

آورد. كه این كار مشكلی برایتان پيش نمی بكشيد، باید گفت

كنيد كه هنوز ميزهاي غذایی هست كه باید اما اگر فكر می

ادغام شوند ]اشاره به جداسازي ميز غذاي سياهان و سفيدها 

در ایاالت متحده[ باید گفت كه انجام این كار به تأمل 

 بيشتري نياز دارد. )تأكيد اضافه شده(

(، رویكردهاي نوین به 2012) 2به زعم بنت و سگربرگ

سازماندهی اعتراضات الزاماً غيرموثر نيستند، بلكه چنانچه 

هاي گوید فهم این تأثيراتِ مفروض بر پایه مدلگلدویل می

                                                           
1
 Malcolm Gladwell 

2
 Bennet and Segerberg 

این نویسندگان شكل  آشنا و سنتیِ كنش جمعی دشوار است.

جدیدي از سازماندهی را مطرح ساخته و از آن با عنوان 

"كنش پيوندي"
پيوندي در پاسخ به  كنند؛ كنشیاد می 3

هاي جدیدي كه به اقتضاي فناوري دیجيتال و فرصت

هاي اجتماعی به وجود آمده، پدیدار شده استفاده از رسانه

ها بر خالف گلدویل، مدعی هستند كه ماهيت است. آن

هاي اجتماعی، نامتمركز و پراكنده سازماندهی در این جنبش

ها، بلكه مبنایی است براي اي از ناكامی جنبشنه نشانه

ها با اشاره به مثالِ اعتراضات ها به موفقيت. آندستيابی آن

15M با توجه به سازماندهی به ظاهر "گویند در اسپانيا می

غيررسمی این اعتراضات، بسيج افراد و منابع، بسياري از 

زده كرد؛ زیرا با گذشت زمان، قدرت آن ناظران را شگفت

هاي آنالین افزوده شد، تركيبی از فعاليتحفظ و حتی بر آن 

و آفالین از جمله سازماندهی چهره به چهره به كار گرفته 

-هاي استقرار موقت افراد در مراكز شهرها راهشد، محل

هایی در سراسر كشور صورت اندازي شد و راهپيمایی

 (.741)ص  "گرفت

 ( این ایده را2013هلتوفر و مُرنو )-بيلُن، بُرخه-گنزالز

-كنند كه با بلوغ یک جنبش اعتراضی، ماهيت بهمطرح می

ظاهر افقی ارتباطات آنالین به شدت متمركز شده و به 

برانگيز یابد. ادعاي چالشمراتبی سازمان میصورت سلسله

هایی واجد سطوح باالیی از ها این است كه چنين جنبشآن

ساختار و سازماندهی هستند، هرچند این ساختار تحت 

نهاد هاي مردمنهادهاي جمعی رسمی )همچون سازمان تسلط

هاي جامعه مدنی( نيست؛ از همين رو این گزاره یا سازمان

ها از سبک و سياق سنتی بسيج نيروها و صحيح است كه آن

اند. هاي شناخته شده كنش جمعی فاصله گرفتهنيز مدل

هاي اجتماعی همچون مطالعات جدیدي درباره كاربرد رسانه

د مورد اشاره به سرعت در حال مطرح شدن هستند، موار

ولی این واقعيت هنوز وجود دارد كه جامعه بزرگتر ]متشكل 

 از[ دانشمندان رفتاري در زمينه امكان تسهيل فعاليت

هاي اجتماعی آنالین و شيوه دقيق اعتراضی توسط شبكه
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 Connective action 



 

 

 139878هایاجتماعی/تابستاننامهدین،سیاستورسانهویژه

 

( 2010آیا حق با گلدول )  وقوع آن، اتفاق نظري ندارند.

را  ابراز وجود فعاالن" هاي اجتماعیگوید رسانهیاست كه م

-تر ساخته و تأثيرگذاري آن ابراز وجود را دشوارتر میساده

هاي اجتماعی، ؟ یا انواع خاصی از ساختارهاي شبكه"سازد

كنند؟ ما در بخش بعد به بينی میها را پيشموفقيت جنبش

پردازیم كه بر توصيف نتایج دو برنامه پژوهشی می

ها هاي اجتماعی و پيامدهاي بالقوه آنختارهاي شبكهسا

 براي بسيج سياسی متمركز هستند.

 یاجتماع یهااعتراض رشد در منتقد نانینشهیحاش
اند ( به بررسی این احتمال پرداخته2015باربرا و همكاران )

همان افرادي كه با  -هاي اجتماعیاي جنبشكه اعضاي حاشيه

ممكن است با  -ناميده شدند« تزحممبارزان بی»تمسخر، 

هایی مهم در هاي اجتماعی، نقشاستفاده از منابع رسانه

هایی هاي اطالعاتی و انگيزشی بازي كنند، نقشگسترش پيام

شده است.  انگاشته كه به زعم این پژوهشگران همچنان نادیده

هاي هاي پيشين درباره نقشِ شبكهبا این كه بيشتر پژوهش

اندازه شبكه، قدرت  1ركز بر تأثير تراكم،اجتماعی، متم

و تمركزگرایی بوده است  2پيوندهاي اجتماعی و درجه توزیع

 5؛ واتز،1993 4، مارول و اليور،2013 3)براي مثال سنتوال،

هاي شبكه« پيرامون-هسته»(، ما به بررسی ساختار 2002

 2013اجتماعی آنالین پرداختيم )سرملی و لندن، وُو و ازي، 

تر سخن بگویيم، تمركز ما بر يز نگاه كنيد(. اگر مشخصرا ن

كنندگانی كه پيرامون اكثریت مشاركت -اينقش فعاالن حاشيه

 -انددهندگانِ متعهد جنبش گرد آمدهاقليتی كوچک از سازمان

در سه رویداد اعتراضی عمده قرار داشته اند؛ یعنی اعتراضات 

ت اشغال ، اعتراضا2013پارك گزي در تركيه در سال 

و جنبش  2012استریت در ایاالت متحده آمریكا در سال  وال

 .2012در اسپانيا در سال  6خشمگينان

                                                           
1
 Density 

2
 Degree Distribution 

3
 Centola 

4
 Marwell & Oliver 

5
 Watts 

6
 Indignados Movement 

-بازتویيت» ما در همه این سه مورد به تحليل شبكه

كننده به هایی كه از یک مشاركتپرداختيم )یعنی پيام7«ها

شود( و از این می 8رسانیافراد دیگر در همان نمونه هم

داري استفاده كردیم كه ها به عنوان پيوندهاي جهتبازتویيت

كاربران را در شبكه تبادل اطالعات به یكدیگر متصل 

شود اي در این شبكه از كاربري ناشی میسازد. )هر لبه می

شود كه كه آن پيام را همرسانی كرده و به كاربري ختم می

رسانی شده است(. ما از مجموع پيامش بازتویيت یا هم

هاي مرتبط هایی كه حاوي هر كدام از هشتگد پيامتعدا

كه بازتویيت شده باشند یا خير( بودند، به عنوان )فارغ از این

-اطالعات مربوط به یک گره استفاده و مجموع تعداد دنبال

كنندگان براي هر گره را محاسبه كردیم. با تقسيم تعداد 

-كنندهنبالكننده بر تعداد كل دكنندگان هر فرد مشاركتدنبال

هاي آن شبكه به تخمينی از تعداد دفعات بازدید منحصر به 

دست یافتيم. این تخمين، با كمی اغماض، با  (reachفرد )

محاسبات مربوط به سهم مخاطب در مطالعات بازار رسانه 

كه در رادیو و تلویزیون كاربرد  9بندي نيلسِنهمچون رتبه

يلی كه محاسبات دارد، قابل قياس است. درست به همان دل

بندي، قادر به تضمين تعداد افرادي كه در خانه مخاطب رتبه

توان یک برنامه فرضی هستند، نيست، به هيچ وجه هم نمی

هاي مربوط به اطمينان یافت كه كاربران تویيتر، همه پيام

-شود، میتویيترشان ظاهر می اعتراضات را كه در صفحه

يم تخمينی از تعداد افرادي توانستخوانند. با این حال ما می

را كه به صورت بالقوه در معرض اطالعات مرتبط با 

كم از طریق یكی از منابعی كه اعتراضات قرار داشتند دست

 كردند، به دست آوریم.دنبال می

این نوع تحليل، پتانسيل به تحرك درآوردن افراد بر اثر 

دهد. قرارگيري پياپی در معرض اطالعات را به دست می

دهد كه هاي انجام شده در حوزه روانشناسی نشان میپژوهش

شان وقتی افراد از طریق منابع مختلفی در شبكه اجتماعی

شوند، با احتمال بيشتري اي خاص میتشویق به رفتار به شيوه

                                                           
7
 Retweet 

8
 Forward 

9
 Nielsen ratings 
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 2؛ التان،1987 1ورزند )هاركنيز و پتی،به آن مبادرت می

ماً درست هم و این آشنایی فرد با اظهاراتی كه الزا (1981

ها از سوي فرد را افزایش نيستند، احتمال درست پنداشتن آن

(. بنابراین ما انتظار 1992 3)بِگ، آناس و فاریناچی، دهدمی

داریم افرادي كه به تعداد دفعات بيشتري در معرض اطالعات 

گيرند، حضورشان هاي اعتراضی قرار میآنالین درباره فعاليت

باشد. ما با استفاده از تكنيک تجزیه تر در این جنبش، محتمل

هاي پيوندي تودرتو كه یک شبكه را به پوسته 4كور-كِی

اي اي و هستهكنندگان حاشيهكند، مشاركتبندي میبخش

هاملين، داالستا، بَرت و -را شناسایی كردیم )آلوارز 5)اصلی(

تر، ما به ارزیابی تأثير كلی (. به بيان دقيق2005 6وِسپيگنانی،

سازي اي پرداختيم و براي انجام آن با شبيهربران حاشيهكا

اي از شبكه اجتماعی، چگونگی تأثير آن حذف كاربران حاشيه

بر تعداد دفعات بازدید منحصر به فرد مخاطبان در مقایسه با 

 یک الگوي تصادفی را بررسی كردیم.

7ما براي پرداختن به اعتراضات تركيه، رابط 
API  براي

هاي تویيتر را به كار گرفتيم و از آن داده تحليل جریان

هاي هایی شدیم كه شامل هشتگخواستار دستيابی به پيام

اي متشكل از مرتبط با اعتراضات بودند؛ این رابط، نمونه

كاربر  2.908.926تویيت را كه از سوي  30.019.710

ارسال شده  2013ژوئيه  29مه تا  31متفاوت در بازه زمانی 

كور مربوط به شبكه -، تجزیه كِی6ورد. در شكل بود، گرد آ

ارتباطی پدید آمده درحين اعتراضات تركيه ترسيم شده 

هاي سازي شده از تعاملاي سادهاست؛ این شكل، نقشه

كنندگان است. گروهی كه باالترین درصد آنالین مشاركت

كاربرانی را دارد و از حضور در پارك گزي ميدان تقسيم 

گویند، هسته این یی اعتراضات( سخن می)كانون جغرافيا

ها از همين هسته دهد و بيشتر بازتویيتشبكه را تشكيل می

دهد كه بخش اعظم گيرد. این امر نشان میسرچشمه می

                                                           
1
 Harkins & Petty 

2
 Latane 

3
 Begg, Anas, & Farinacci 

4
 K-core 

5
 Core and Peripheral Participants 

6
 Alvarez-Hamelin, Dall’Asta, Barrat, & Vespignani 

7
 Application program Interface 

اطالعات از هسته به حاشيه جریان یافته و این موضوع به 

ها حضور كنندگانی كه در تظاهراتبسياري از مشاركت

دهد تا به سرعت از آن آگاهی یابند. نداشتند، امكان می

هاي آنالین در دسترسی به اطالعات بهنگام از طریق شبكه

هاي شرایطِ خاص كشور تركيه بسيار حياتی بود؛ زیرا رسانه

جریان اصلی در این كشور به شدت تحت كنترل بودند و از 

ها به منظور منحرف ساختن توجه عمومی از رویدادهاي آن

 شد.ر پارك گزي استفاده میدر حال جریان د

اي به صورت این یک واقعيت است كه كاربران حاشيه

فعاليت  8اي،كنندگان هستهفردي، بسيار كمتر از مشاركت

ها از تعداد آنها منشاء گرفته است. داشتند ولی قدرت آن

اي وجود داشتند كه تعداد بسيار بيشتري از اعضاي حاشيه

-عات، بيشتر از سهم مشاركتها از تبادل اطالسهم كلی آن

كورها، به -ترین پنج كِیاي بود. حذف پایينكنندگان هسته

-% از دفعات بازدید منحصر به فرد مخاطبان می50كاهش 

هاي ]فورواردهاي[ ارسالی-انجامد. به عبارت دیگر، اگر باز

اي شبكه نبود، نفوذ مشاركت كنندگان اعضاي حاشيه

 .یافتاي به شدت كاهش می هسته

هاي هاي دوم و سوم، فعاليتما براي مجموعه داده

متحد »المللی را كه با شعار تویيتري مرتبط با یک اعتراض بين

ریزي شده برنامه 2012مه  12براي تاریخ « براي تغيير جهانی

 125.219تویيت كه توسط  606.625بود، دنبال كردیم. ما 

ارسال شده  2012مه  30آوریل تا  30كاربر منحصر به فرد از 

هاي هایی را كه شامل هشتگبود را گردآوري كردیم تا پيام

مرتبط با جنبش ایندیگنادوس در اسپانيا )جنبش خشمگينان( 

بودند، به دست آوریم. این « Occupy»و اَشكال مختلف واژه 

دو شبكه تویيتري در مقایسه با موردي كه از تركيه بررسی 

شود و همين امر سبب می تر استكردیم، كوچكتر و پراكنده

كورهاي كمتري وجود داشته باشد. با این -كه در مجموع، كِی

حاشيه كامالً یكسان است. بيشتر این -حال، دیناميک هسته

یابد؛ با وجود جریان می اطالعات از هسته به سوي حاشيه

بسيار  اي به تنهایی، فعاليتكه هر كدام از اعضاي حاشيهاین

                                                           
8
 Core Participants 
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ها در مجموع به اندازه ادند، مشاركت آندكمتري انجام می

كور -اي بود. حذف سه كِیهمان تعداد پيامِ اعضاي هسته

% از دفعات بازدید منحصر 50بيرونی به كاهش ناگهانی حدود 

ب(.  2015انجامد )نگاه كنيد به باربرا و دیگران، به فرد می

اي نقشی حياتی در تقویت صداي بنابراین، كاربران حاشيه

 دهندگان جنبش بازي كردند.انسازم

هاي تحليل دو مجموعه داده دیگر كه ارتباطی با فعاليت

اعتراضی ندارند به تقویت این تفسير ما انجاميد كه 

اي براي بسيج نيروها جهت حاشيه-هاي هستهدیناميک

اي برخوردارند. نخستين هاي جمعی از اهميت ویژهكنش

شد كه دربازه ت میتویي 7.527.157شامل  مجموعه داده

كاربر منحصر  3.910.627توسط  2014مارس  5تا  2زمانی 

-ها به دليل برخورداري از هشتگبه فرد ارسال شده بود؛ آن

 و علوم كه توسط آكادمی« اسكار»هاي مرتبط با مراسم 

شود، انتخاب شده بودند. دومين برگزار می 1سينما هنرهاي

هاي یيت درباره بحثتو 2.957.847ها شامل مجموعه داده

شكل گرفته در ایاالت متحده پيرامون افزایش حداقل حقوق 

از  2015فوریه  2تا  2014فوریه  3بود كه در بازه زمانی 

كاربر منحصر به فرد ارسال شده بودند.  1.199.414سوي 

چه در اجتماعی با آن در هر دو مورد، ساختار شبكه

 بسياري داشت. هاي اعتراضی دیده بودیم، تفاوت شبكه

 
. تجزیه شبکه توییتری پدید آمده طی اعتراضات پارک  6شکل 

. این شکل از پژوهش باربرا و همکاران 2013گزی ترکیه در سال 

 اخذ شده است.  ب(2015)

                                                           
1
 Academy of Motion Picture Arts and Sciences 

اند بندي شدهگروه 2هاي متناظركاربران انفرادي در پوسته

 اند.هایی نمایش داده شدهها به صورت گرهكه این پوسته

گيرد اي شبكه را دربر میتر، اعضاي حاشيههاي پایينپوسته

اي هستند. كنندگان هستههاي باالیی شامل مشاركتو پوسته

هاي انجام شده متناسب است اندازه گره با مجموع فعاليت

هاي اعتراضی محاسبه واین مقدار از طریق مجموع تعداد پيام

هاي نمایانگر فعاليت هاها(. كمانشود )نه صرفاً بازتویيتمی

ها متناسب با قدرت بازتویيتی هستند و عرض این كمان

هاست. به منظور افزایش وضوح تصویر آن 3بهنجار شده

اند. هایی كه قدرت كمی دارند حذف شدهشبكه، كمان

كنندگانی است كه دهنده نسبت مشاركتها نشانتيرگی گره

ی اعتراضات(؛ در پارك گزي حضور داشتند )كانون جغرافيای

ها ها در پارك بر اساس موقعيت جغرافيایی تویيتحضور آن

كنندگان در هسته مشخص شده است. بيشتر این شركت

شبكه قرار دارند و این هسته همان جایی است كه بيشتر 

اند. به این ترتيب، ها از آن سرچشمه گرفتهبازتویيت

اند دهاطالعات اغلب از هسته به سوي حاشيه در جریان بو

 wileyonlinelibrary.comسایت ]شكل رنگی را در وب

 قابل مشاهده است[.

 آیدفعاليت ارتباطی كه از هسته این شبكه به وجود می

گيرد، شدت بسيار چه از حاشيه نشئت میدر مقایسه با آن

اي این شبكه، هاي حاشيهكمتري دارد. در نتيجه، حذف الیه

هاي ارتباطیِ كل شبكه تغيير به نسبت كمی در دیناميک

 ایجاد كرد.

چه به دست بر مبناي آن  ب(2015باربرا و همكاران )

هاي متعهد، آمد، به این نتيجه رسيدند كه ممكن است اقليت

یک جنبش اعتراضی را تشكيل دهند. با این « قلب»واقعاً 

ها در حداكثرسازي شمار شهروندانی كه به حال، موفقيت آن

گيرند هاي اعتراضی قرار میرض پيامصورت آنالین در مع

 دارد.« حاشيه منتقد»سازي شان در فعالبستگی به توانایی

                                                           
2
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3
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در شبكه به صورت فردي، « زحمتمبارزان بی»هرچند 

ها در انتشار فعاليت كمتري داشتند، )ولی( مشاركت كلی آن

اطالعات در زمينه جنبش اعتراضی از نظر اندازه قابل قياس 

 دادند.اي انجام میكه اعضاي هسته با مشاركتی بود

 یهاشبکه ساختار در یکیدئولوژیا و یمتن راتییتغ

 یاجتماع

اجتماعی همچون خودِ  هايناخرسندي در ارتباط با رسانه

اینترنت همواره وجود داشته است. این ناخرسندي كه این 

كنند تا را ایجاد می 1ها، محيطی همچون اتاق پژواكرسانه

نتخاب قرارگيري یا عدم قرارگيري در برابر منابع كاربران با ا

اطالعاتی، از فراگيري چيزهاي جدید پرهيز كرده و 

شان را تحكيم بخشند. به عبارت اعتقادات و باورهاي كنونی

هاي دموكراتيک كنار آلدیگر مشكل این است كه ایده

بسياري از مردم، خودشان را محدود "اند؛ زیرا شده گذاشته

ها بيشتر و یا ليبرال -اندشان ساختههاي مورد عالقهاهبه دیدگ

ها، آثار معتدل؛ بينند؛ معتدلتنها آثار ليبرال را می

هاي ها یا سمپاتكار؛ نئونازيكاران، آثار محافظه محافظه

 "هاهاي تروریستها، آثار نئونازي و سمپاتتروریست

هاي (. خوشبختانه بسياري از پژوهش2: 2007، 2)سنستين

بينی شده ها هم كه پيشدهد كه اوضاع آنقدراخير نشان می

؛ باربرا و  2015 3بود، بد نيست )بكشی، مسينگ و آداميک،

؛ گرت، 2016 4الف، فلكسمن، گُئل و رائو، 2015دیگران، 

(. براي 2016 6، واكاري و دیگران،2013 5كارنهن و لينچ،

كه درجه  الف( دریافتند 2015مثال، باربرا و همكاران )

مشابهت ایدئولوژیكی در الگوهاي آنالین ارتباطات، تابعی 

بندي و گرایش از عوامل متنی همچون موضوع، زمان

طور مشخص این موضوع را بررسی ایدئولوژیک است. ما به

                                                           
1
 Echo chamber 

2
 Sunstein 

3
 Bakshy, Messing, & Adamic 

4
 Flaxman, Goel, & Rao 

5
 Garrett, Carnahan, & Lynch 

6
 Vaccari et al. 

اتاق »كردیم كه ارتباطات آنالین تا چه اندازه مشابه یک 

ژیک، است؛ اتاق پژواكی كه در آن تفكيک ایدئولو« پژواك

گفتگوي »سازي، و قرارگيري گزینشی در برابر یک قطبی

هاي حاكم است و در این گفتگوي ملی، افراد با انگيزه« ملی

خوانند و براي همدیگر ها را میایدئولوژیكی گوناگون، پيام

كنند. ما همچنين در پی آن بودیم كه روشن سازیم ارسال می

رسياسی و براي با تغيير موضوعات سياسی به موضوعات غي

هاي اجتماعی، كار رسانهكاربران ليبرال و محافظه

هاي آنالین، چه ميزان تغييرات هاي ساختاري شبكه مشخصه

 كنند.را در طی زمان تجربه می

كاران ها و محافظهليبرال معموالً فرض بر این است كه

به یک اندازه مایل به دریافت و پردازش اطالعات گزینشی 

زش اطالعات گزینشی، عملی در راستاي تأیيد هستند؛ پردا

دستی( هاي )یکهاي كنونی فرد بوده و مشابهتدیدگاه

سازد. این هاي اجتماعی نمایان میایدئولوژیكی را در شبكه

هایی همچون كاهش ناهماهنگی به آن دليل است كه فرآیند

9و نگهداري هویت اجتماعی 8استدالل انگيزشی، 7شناختی،
 

ميزان براي كل جمعيت اهميت دارند )فریمر،  همگی به یک

؛  2016 12؛ كاهان،2007 11؛ هوگ،2017 10اسكتكا و متيل،

(. در همين حال، 2007 14؛ سانستين،2002 13منرو و دیگران،

گذرد هر چه می 15در ارتباط با شناخت اجتماعی انگيزشی

آید. شواهد بيشتري از عدم تقارن ایدئولوژیكی به دست می

 16ها، سختیكاران در مقایسه با ليبرالمحافظهبراي مثال، 

شناختی و مفهومی، دگماتيزم، نياز شخصی براي نظم، 

-و ساختار، عدم تحمل ابهام و عدم قطعيت، خود 17فرجام،

اساس و سطحی كه خود را ژرف فریبی، پذیرش چيزهاي بی

                                                           
7
 cognitive dissonance reduction 

8
 Motivated reasoning 

9
 Social Identity Maintenance 

10
 Frimer, Skitka, & Motyl 

11
 Hogg 

12
 Kahan 

13
 Munro et al. 

14
 Sunstein 

15
 Motivated Social Cognition 

16
 Rigidity 

17
 Closure 



 

 

 139882هایاجتماعی/تابستاننامهدین،سیاستورسانهویژه

 

زنند؛ و درك ذهنی تهدید بيشتري دارند. در سوي جا می

نياز  1در مواردي همچون پيچيدگی تلفيقی،ها مقابل، ليبرال

-و بازتاب شناختی، باالتر از محافظه شخصی براي شناخت

چه (. به دليل همه آن2017گيرند )جاست، كاران قرار می

كاران به قرارگيري در كه محافظهبيان شد، احتمال این

مند باشند بيشتر از عالقه« اتاق پژواك»محيطی همچون 

 هاست.ليبرال

هایی كه بر اَشكال سنتی رسانه تمركز دارند با وهشپژ

اند. برخی توجه به مسائل یاد شده، با یكدیگر تلفيق شده

مطالعات، عدم تقارن الگوهاي قرارگيري گزینشی، خودداري 

از ناهماهنگی و انطباق نگرشی را نشان دادند )فریمر و 

وسترویک و -؛ نبلچ2009 3؛ اینگار و هان،2017 2دیگران،

؛ نيسبت، كُپر و 2002 5؛ منرو و دیگران،2009 4نگ،مِ

كه برخی دیگر از مطالعات، نشان (. حال آن2015 6گارت،

گونه كاران اینمحافظه كهدادند كه در واقع احتمال این

رفتارها را بروز دهند بيشتر از احتمال انجام آن از سوي 

ر، ؛ اینگار، هان، رُسنيک و واك2009هاست )گارت، ليبرال

؛ نام، جاست و وَن 2006؛ متز، 2006؛ ال و رِدالسک، 2008

 (.2010؛ نيهان و ریفلر، 2013باول، 

-الف( از روش مبتنی بر دنبال2015باربرا و همكاران )

)كه در سطور پيشين تشریح كردیم( استفاده كردند  7هاكننده

ميليون كاربر  3.8هاي ایدئولوژیک تا به برآوردي از اولویت

در ایاالت متحده دست یابند و این كار را با استفاده  تویيتر

ميليون  150هایی انجام دادند كه  متشكل از داده از مجموعه

مسئله سياسی و غيرسياسی بود و  12تویيت مرتبط با 

كار را با هاي اجتماعی ليبرال و محافظهساختارهاي شبكه

ترین كرد. ما بار دیگر بر یكی از رایجیكدیگر مقایسه می

                                                           
1
 Integrative complexity 

2
 Frimer et al. 

3
 Iyengar & Hahn 

4
 Knobloch-Westerwick & Meng 

5
 Munro et al. 

6
 Nisbet, Cooper, & Garrett 

7
 Follower-based method 

اَشكال تعامل اجتماعی در تویيتر به نام بازتویيت متمركز 

شویم كه عبارت است از بازارسال ) یا بازپُست( محتواي می

دهنده نمایش یا انتقال یک كاربر دیگر. رفتار بازتویيتی نشان

اطالعات است، ولی الزاماً به معناي تأیيدكردن اطالعات 

شخص شده است، م 7طور كه در شكلاصلی نيست. همان

-پيام 8سازي و حد نهاییميزان تفكيک ایدئولوژیک، قطبی

بندي، تغيير در پی تغيير موضوع و زمان هاي بازتویيت شده

كند. در مسائل سياسی همچون انتخابات اي میقابل مالحظه

، 2013، تعطيلی دولت در سال 2012ریاست جمهوري سال 

انی ]سخنر 2014در سال  9سخنرانی وضعيت كشور

جمهور ایاالت متحده در جلسه مشترك نمایندگان  رئيس

ها در مجلس نمایندگان و سنا[، اكثریت قاطع بازتویيت

گرفت. به این معنا هاي ایدئولوژیكی صورت می داخل گروه

-كردند و محافظهها بازتویيت میها از سایر ليبرالكه ليبرال

پرداختند. یكاران دیگر مكاران به بازتویيت محتواي محافظه

در این ميان باید در نظر داشت كه همه گفتگوهاي شكل 

در ارتباطات اینترنتی « اتاق پژواكی»گرفته مصداق دیدگاه 

گذاري مسابقات ایجاد شده در پی بمب هاينيستند. واكنش

و  2014، سوپر بول 2013دوي ماراتن در بوستون در سال 

گفتگوي »، همگی از یک الگوي 2014المپيک زمستانی 

هاي كرد كه در این الگو، افراد با انگيزهتبعيت می« ملی

خوانند و هاي همدیگر را میایدئولوژیكی كامالً متفاوت، پيام

 كنند.براي یكدیگر بازتویيت می

                                                           
8
 Extremity 

9
 State of the Union Address 
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 ها در پی تغییر موضوعات.در شبکه بازتوییت . تغییرات ایجاد شده در مشابهت ایدئولوژیک، محبوبیت و حدنهایی7شکل 

الف(  2015این شكل از پژوهش باربرا و همكاران ) 

اخذ شده است. ما در ستون سمت چپ، نسبت 

هاي انجام شده از سوي كاربرانی كه مواضع  بازتویيت

-ایدئولوژیكی شدیدي )در برابر مواضع معتدل( را اتخاذ می

دهد كه محتوایی ایم. مقادیر بيشتر نشان میكردند نشان داده

وژیكی تند از محبوبيت بيشتري برخوردار با موضع ایدئول

است و احتمال بازتویيت شدن آن نيز بيشتر است. ستون 

ایدئولوژيِ  OLSميانی نمایانگر ضریب شيب رگرسيون 

است. اگر « كنندهبازتویيت»بر ایدئولوژي « بازتویيت شده»

رسانی شده توسط كاربرانی را افراد تنها محتواي هم

ها را ت ایدئولوژیكی مشابه آنبازتویيت كنند كه وضعي

دارند، این ضریب برابر با یک خواهد بود. اگر مجاورت 

ایدئولوژیكی ربطی به احتمال بازتویيت نداشته باشد، شيب 

برابر با صفر خواهد بود. ستون سمت راست نمایانگر 

ميانگين فاصله مطلق ميان نگارنده تویيت و مركز 

ها(. مقادیر بيشتر، یيتایدئولوژیک است )صرفاً براي بازتو

داللت بر آن دسته از اطالعات به اشتراك گذاشته شده از 

طریق بازتویيت دارد كه از مواضع ایدئولوژیكی شدیدي 

 برخوردار است. ]شكل رنگی در وبسایت

wileyonlinelibrary.com ]قابل مشاهده است 

 همچون دیگر مسائل با ارتباط در آنالین ارتباطات

 وتاونِين شهر در یدبستان در يراندازيت زيگانغم ماجراي

دهد. مباحثات فرآیندي پویا را نشان می 1،كتيكنت التیا

مربوط به این موضوع در آغاز همچون یک گفتگوي ملی 

بود ولی به تدریج به یک مشاجره بسيار قطبی تبدیل شد، 

چرا كه گفتگوي شكل گرفته درباره آن تراژدي به جدالی بر 

توجه كنيد،  8بدل گشت )به شكل  رل سالحسر سياست كنت

دهد(. شدن را نشان میاین شكل تغيير روزانه درجه قطبی

-الگوي دوم مشابهی هم مشاهده شد كه این الگو به چشم

پردازد. با انداز مداخله نظامی ایاالت متحده در سوریه می

كاران بر سر این موضوع، ها و محافظهبحث ميان ليبرال

كه در نهایت توجه به این ایش پيدا كرد تا اینقطبيت هم افز

 موضوع در تویيتر فروكش كرد.

كه دریابند آیا با الف( براي این2015باربرا و همكاران )

-عرضه اطالعات، یک عدم تقارن ایدئولوژیک به وجود می

آید یا خير، مدلی آماري را ایجاد كردند كه هم نرخ نهایی 

ها و م شده از سوي ليبرالانجا 2مشاهده شده از بازتویيت

ها را توضيح كاران و هم احتمال بازتویيت شدن آنمحافظه

دهد. مدل یاد شده این توانایی را به ما داد كه دریابيم می

هاي رقيب در مقایسه ایدئولوژي احتمال بازتویيت مطلبی از

                                                           
1
 Newtown, Connecticut 

2
 Marginal rates of retweeting 
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بينی شده، بيشتر است یا با آن چيزي كه بر مبناي شانس پيش

نمایش داده شده  9چه در شكل ليل مطابق آنكمتر. این تح

است، نشان داد كه هم در مسائل سياسی و هم غيرسياسی، 

ها دست به انتشار مطلبی از ایدئولوژي كه ليبرالاحتمال این

-رقيب بزنند بيشتر از احتمال انجام این كار از سوي محافظه

موردِ بررسی شده )همه  12مورد از  11كاران است. در 

به جز موردِ المپيک زمستانی( یک اختالف آماري با  موارد

اهميت دیده شد كه نشان داد احتمال رفتار بازتویيتی در 

كاران ها بيشتر از محافظهدر ليبرالارتباط با ایدئولوژي رقيب 

ها با نظریه ایدئولوژي سياسی به مثابه است. این یافته

سر، شناخت اجتماعی انگيزشی، سازگار است )جاست، گال

 2(. 2003 1راگلنسكی، سالووي،

 
. تغییرپذیری پویا )طی زمان( در مقدار قطبیت ایدئولوژیکی 8شکل 

های بازتوییت بر حسب تغییرات موضوع رویداد. این شکل در شبکه

الف( اخذ شده است. ]شکل 2015از پژوهش باربرا و همکاران )

 ه است[قابل مشاهد wileyonlinelibrary.comسایت رنگی در وب

توانستند به الف( نمی2015اگرچه باربرا و همكاران )

هاي معرفتی، وجودي صورت مستقيم به بررسی نقش انگيزه

اي در این پژوهش بپردازند، ما دو عامل مرتبط یعنی و رابطه

هاي شخصی را مورد بررسی قرار دادیم. در سن و ویژگی

                                                           
1
 Jost, Glaser, Kruglanski, & Sulloway 

( عدم تقارن ایدئولوژیكی مشابهی را در ساختار 2017بوتيالین و ویلر )4
 260.000اي شامل بيش از شبكه به ثبت رساندند و در این راه از نمونه

هاي غيرانتفایی كار و نيز سازمانكننده سياستمداران ليبرال و محافظهدنبال
ها دریافتند كه آن دسته از كاربران تویيتر نتر آبهره بردند. به بيان دقيق

-( كه به لحاظ سياسی، محافظهcatoكنندگان موسسه كيتو )همچون دنبال

الملل كنندگان عفو بينكار بودند، در مقایسه با كسانی كه همچون دنبال
بودند، گرایش بيشتري به حضور افراد شبيه  به لحاظ سياسی، ليبرال

 هاي آنالین داشتند.خودشان در شبكه

با افزایش دانند، افراد طور كه همه میارتباط با سن همان

(، و 1999 3شوند )سيرز و فانک،كارتر میسن، محافظه

تر، از تویيتر به عنوان رسد كه افراد جوانمنطقی به نظر می

تري داشته باشند ايیک پلتفرم رسانه اجتماعی، استفاده حرفه

هاي كاربري سياسی بيشتري را و در همين راستا حساب

بازتویيت بپردازند. اگر  تر بوده و بيشتر بهدنبال كرده، فعال

-توان در نظر گرفت كه تأثير ليبراليسمچنين باشد، می

هاي رقيب، به دليل كاري بر بازتویيت ایدئولوژيمحافظه

كه ما كاران بوده است. با اینها و محافظهاختالف سنی ليبرال

در نمونه كامل خود، به سن كاربران تویيتر دسترسی 

اي اطالعات سال تولد زیرمجموعه توانستيمنداشتيم، ولی می

اي دادهدهنده كه به مجموعهراي 27.613از كاربران را )

انجامد( از طریق تطبيق بازتویيت می 166.795متشكل از 

هاي تویيتري با سوابق ثبت راي به دست آوریم )به حساب

 شكل در كه طورهمانهمان صورتی كه در باال تشریح شد(. 

 نتریجوان جز به هاگروه همه در ست،ا شده داده نشان 10

ها اقدام به كه ليبرالاحتمال این (هاساله 24تا  18گروه )

كاران هاي رقيب كنند، بيشتر از محافظهبازتویيت ایدئولوژي

كاران جوان درست به است. تصور بر این است كه محافظه

هاي هاي جوان به بازتویيت پيامهمان ميزانی كه ليبرال

پردازند، در این زمينه مشغول از ایدئولوژي رقيب میسياسی 

هاي غيرسياسی هستند؛ هرچند كه امكان بازتویيت پيام

ها كمتر است. به طور متعلق به ایدئولوژي رقيب از سوي آن

ها از ایدئولوژي رقيب در پی افزایش كلی، بازتویيت پيام

كاران در سن كاهش یافت؛ ولی این كاهش براي محافظه

 ها شدت بيشتري داشت.یسه با ليبرالمقا

                                                           
3
 Sears & Funk 
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کاران در قبال ایدئولوژی رقیب بر حسب موضوع رویداد. این شکل از پژوهش باربرا و همکاران ها و محافظه. تغیرات رفتار بازتوییتی لیبرال9شکل 

اخذ شده است. الف(2015)
 

هر نقطه در شكل متناظر با یک ضریب نمایی رگرسيون 
ضوع و گروه ایدئولوژیک است. این پوآسون براي هر مو

دهند كه برخی از % را نشان می99.9هاي اطمينان ها بازهخط
ها غيرقابل ها به دليل اندازه بسيار بزرگ نمونه تویيتآن

است كه  1چين عمودي متناظر با عدد رویت هستند. خط
گيري هاي بازتویيت یكسانی را براي افرادي با جهتنرخ

گيري ن در برابر افرادي با جهتایدئولوژیک یكسا
-دهد ]شكل رنگی در وبایدئولوژیک متفاوت نشان می

 قابل مشاهده است[. wileyonlinelibrary.comسایت 
هاي هاي پيشين كه به موضوع تفاوتبا توجه به پژوهش

هاي پنج عامل بزرگ شخصيت ایدئولوژیک در ویژگی
؛ گربر، 1،2008اند )كارنی، جاست، گاسلينگ و پوتر،پرداخته

(، 2003؛ جاست و دیگران، 2010 2هابر، دهرتی، دلينگ و ها،
ها امتياز باالتري ما این احتمال را هم در نظر گرفتيم كه ليبرال

داشته باشند و « هاي جدیدگشودگی نسبت به تجربه»در 
كه چه بسا تر باشد و اینپایين 3«وجدانی بودن»امتيازشان در 

ها مرتبط باشد. با وجود ار بازتویيتی آنها با رفتاین ویژگی
هاي شخصيتی درباره نمونه كاربران تویيتري كه ما دادهاین

خود نداشتيم، این قابليت را داشتيم كه با مقایسه برآوردهاي 
ایدئولوژیكی در سطح هر ایالت با امتيازهاي شخصيتی 

( دست به 2008) 4محاسبه شده توسط رنتفو، گُسلينگ و پاتر
چه به دست آمد با شواهد پيشين ل اكتشافی بزنيم. آنتحلي

دهندگان عادي هایی كه رايهاي ما، ایالتسازگار بود؛ در یافته
 rتر بودند، رتبه باالتري نيز در گشودگی داشتند )آن ليبرال

                                                           
1
 Carney, Jost, Gosling, & Potter 

2
 Gerber, Huber, Doherty, Dowling, & Ha 

3
 Conscientiousness 

4
 Rentfrow, Gosling, and Potter 

( و sρ< 0.01هر دو با هم: 0.43رتبه اسپيرمن :  0.41پيرسون: 
  0.36پيرسون :  rبود  ) تربودن، پایينشان در وجدانیرتبه

 (.sρ< 0.01هر دو با هم: 0.44رتبه اسپيرمن : 
كاربر  300.000سپس با تمركز بر یک نمونه تصادفی از 

شان را داشتيم، به تویيتر كه امكان تعيين موقعيت جغرافيایی
ها با نرخ بازتویيت ایدئولوژي رقيب آن مقایسه امتياز شخصيت

ین نتایج باید با احتياط نگریست؛ در هر ایالت پرداختيم. به ا
 5ها به صورت بالقوه مشمول پارادوكس سيمپسونزیرا آن

هستند. این پارادوكس متوجه این موضوع است كه روندهاي 
موجود در سطح انباشته، ممكن است تفاوت بسيار زیادي با 

-الگوهایی داشته باشند كه در سطح فردي وجود دارد. با این

هاي نظري بود: در بينیدر راستاي تأیيد پيش هاحال، این یافته
تحليلی كه در سطح ایالتی انجام شد، بازتویيت محتوا از 

 rهاي رقيب، همبستگی مثبتی با گشودگی داشت )ایدئولوژي
( و sρ≤ 0.02هر دو با هم:  0.25رتبه اسپيرمن :   0.24پيرسون: 

رتبه   0.19پيرسون:  rبودن منفی بود )اش با وجدانیهمبستگی
(. به جهت داشتن sρ≤ 0.05هر دو با هم: 0.21اسپيرمن : 

رابطه ميان گشودگی و نرخ  11تصویري از این رابطه، شكل 
هاي رقيب را به تصویر كشيده است. هيچ بازتویيت ایدئولوژي
هاي پنج عامل بزرگ شخصيتی، ارتباطی با كدام از سایر ویژگی

هاي هاي ایدئولوژييتكاري یا نرخ بازتویمحافظه-ليبراليسم
هم رفته، نتایج به دست آمده توسط باربرا و رقيب ندارند. روي

كه بعداً مفاهيم آن عيناً از سوي بوتيلن و  الف(2015همكاران )
( برگرفته و بسط داده شد، نشان می دهد كه 2017) 6ویلر

ممكن است یک عدم تقارن ایدئولوژیكی مهم در ارتباط با 

                                                           
5
 Simpson’s Paradox 

6
 Boutyline and Willer 
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هاي اجتماعی اختار و عملكرد شبكهعرضه اطالعات و س
آنالین وجود داشته باشد كه اهميت آن تاكنون مورد توجه قرار 

 نگرفته است.

 
های رقیب بر حسب سن. این شکل از پژوهش باربرا و همکاران کاران در قبال ایدئولوژیها و محافظه. تغییرات رفتار بازتوییتی لیبرال10شکل 

 قابل مشاهده است[ wileyonlinelibrary.comاخذ شده است. ]شکل رنگی در وبسایت  الف(2015)محتوای تکمیلی، 

 
های رقیب در موضوعات سیاسی و . مقایسه ایالتی امتیازهای گشودگی میانگین )شخصیت( و رفتار بازتوییتی در قبال ایدئولوژی11شکل 

الف( اخذ شده است. ]شکل رنگی در وبسایت 2015غیرسیاسی. این شکل از پژوهش باربرا و همکاران )محتوای تکمیلی، 

wileyonlinelibrary.com ]قابل مشاهده است
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شاید در آینده مشخص شود كه این عدم تقارن 

العاده معناداري براي ارتباطات ایدئولوژیک، پيامدهاي فوق

دهی و بسيج نيروها سياسی، مباحثات، مالحظات، سازمان

اخبار »نوان مثال بازار دارد. شواهدي وجود دارد كه به ع

كند در راستاي عالیق طيف سياسی عمل می« جعلی

اي كه بر روي (. در مطالعه2016؛ سيدل، 2016)اینگراهام، 

ها طی كارزار گرآوري شده از رسانهميليون مقاله  1.25

انتخابات ریاست جمهوري ایاالت متحده آمریكا در سال 

ترامپ در مقایسه انجام شد، مشخص شد كه طرفداران  2016

هاي اطالعاتی جمع»با طرفداران كلينتون، توجه بيشتري به 

-ساختند، نشان میمنتشر می 2كه اخبار ساختگی 1«جدااُفتاده

(. مطالعه 2017 3)بنكلر، فاریس، رابرتز و زكرمن، دادند

ميليون كاربر تویيتر پرداخته بود،  12دیگري كه به بررسی 

نِ ایاالت متحده در مقایسه با كاراآشكار ساخت كه محافظه

ها به احتمال بيشتري خود را در معرض كارزارهاي ليبرال

دهند )هورث  اخبار ساختگی معطوف به منافع روسيه قرار می

(. همچنين شواهدي وجود دارد كه 2017 4نيسن،-و آدلر

تر در ميان تر و گستردههاي توطئه به شكلی سریعنظریه

كار )در برابر ليبرال( منتشر نِ  محافظههاي اجتماعی آنالیشبكه

ها (. همه این یافته2015 5شود )ميلر، ساندرز و فرهارت،می

كننده نگران 6كه از دیدگاه نظریه دموكراتيک هنجاري

شوند، با این ایده سازگار هستند كه در زمينه محسوب می

هاي عدم تقارن 7اي،منابع انگيزشی شناختی، وجودي و رابطه

 داري وجود دارد.لوژیک معنیایدئو

 های دوستی: دستور کاری جدیداهمیت سیاسی شبکه

هاي اجتماعی در حوزه استفاده گسترده از رسانه

پردازي در سنت رسانی نظریهروزسياست، یادآور ضرورت به

فایده است؛ آن هم به دليل این حقيقت كه امروزه -هزینه

مچون پوشش ه -هاي سنتی مخابره اطالعاتبرخالف روش

                                                           
1
 Insulated knowledge communities 

2
 Disinformation 

3
 Benkler, Faris, Roberts, & Zuckerman 

4
 Hjorth & Adler-Nissen 

5
 Miller, Saunders, & Farhart 

6
 Normative democratic theory 

7
 Relational 

اطالعات به شيوه كامالً  -اي روزنامه و تلویزیونرسانه

بر  شود. ما در این زمينه به طور خاصمتفاوتی دریافت می

هاي كه اطالعات كانالدو جنبه تأكيد داریم. نخست این

اي اجتماعی دریافت هاي اجتماعی به واسطه شبكهرسانه

ه است. به شود كه فرد با انتخاب خودش به آن پيوستمی

برقرار است « دوستان»اي از عنوان مثال در فيسبوك، شبكه

)كه در آن هر دو طرف براي ایجاد نوعی رابطه به توافق 

وجود « كنندگاندنبال»اي از رسند( و در تویيتر، شبكهمی

تواند تصميم بگيرد كه چه كسی دارد كه در آن هر كاربر می

ع اطالعاتی پيش از كند. در هر دو مورد، منب« دنبال»را 

انتخاب مورد ارزیابی قرار گرفته است. شانس زیادي وجود 

هاي فرزندان این منبع دارد كه گيرنده پيام به تازگی عكس

كه تولد یا ارتقاء اطالعاتی را در فضاي مجازي دیده یا این

شغلی او را تبریک گفته باشد. چندین دهه پژوهش در 

د كه اثرگذاريِ اطالعات دهشناسی اجتماعی نشان میروان

سياسیِ به اشتراك گذاشته شده از این طریق، بسيار فراتر از 

نگاري مستقيم، یا هایی است كه از طریق روزنامه، نامهپيام

دیگر اَشكال مرسوم ارتباطات سياسی راهبردي منتقل 

؛ 2001  9؛ هاردین و كلنی،1993 8شود )ایگلی و چایكن، می

 (.1985 10گایر،مک

-هاي رسانهكه، اطالعات به دست آمده از كانالایندوم 

هاي اجتماعی، تنها از منابعی كه مورد عالقه، اعتماد و 

شود؛ بيشتر این اطالعات پيشتر احترام است، دریافت نمی

اند؛ به این معنا كه از سوي مورد تصدیق و تأیيد قرار گرفته

شده، به  11سایر اعضاي اجتماع مجازي یک فرد، پسند

یا بازتویيت  12تراك گذاشته شده، مورد عالقه قرار گرفتهاش

 14؛ همچنين كارهاي فستينگر،2013 13شده است)اكالند،

را ببينيد(.  1991و ترنر،  1996 15؛ هاردین و هيگينز،1954

اجتماعی با  در نتيجه، بيشتر اطالعاتی كه فرد از طریق رسانه

                                                           
8
 Eagly & Chaiken 

9
 Hardin & Conley 

10
 McGuire 

11
 liked 

12
 Favorited 

13
 Ackland 

14
 Festinger 

15
 Hardin & Higgins 
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مهمِ شبكه  شود صرفاً محتواي مورد تأیيد افرادآن روبرو می

اش نيست. مواجهه فرد با محتوا عمدتاً در بافتی رخ اجتماعی

داند كدام یک از اعضاي دهد كه فرد در آن، دقيقاً میمی

اش با آن محتوا موافق و كدام یک مخالف شبكه اجتماعی

بایست است. این اطالعات به دالیل ابزاري و انگيزشی می

به افراد كمک كنند تا  العاده سودمند باشند؛ به حدي كهفوق

به محاسبه سود و زیان اَشكال مختلف مشاركت سياسی 

توانند به پرداخته و دریابند كه چگونه )و از چه كسی( می

 هاي اضافی دست یابند.ها و حمایتاطالعات، مشوق

پژوهشگران تنها به تازگی به كشف یا شاید هم كشف 

-اهميت شبكه( 1980 1دوباره )براي مثال بنگرید به تدین،

اند؛ هاي سياسی دست یافتههاي دوستی در ایجاد نگرش

گروهی از   (2010) 2براي مثال، الزار، رُبينو، چتكویچ و نبلو

ها به یک دانشجویان كارشناسی ارشد را در هنگام ورود آن

هاي دوره تحصيالت تكميلی بررسی كردند تا دریابند نگرش

-گيري دوستیر شكلها چگونه بسياسی از پيش موجودِ آن

-ها چگونه نگرشهاي آنگذارد و دوستیتأثير می شانهاي

ها شواهد سازد. آنگيرد، متأثر میهایی را كه بعداً شكل می

كه دانشجویان، پيوندهاي اجتماعی خود را اندكی مبنی بر این

گزینند، یافتند هاي ایدئولوژیک برمیگيريبر مبناي جهت

در طول زمان وجود  3فوذ اجتماعیولی شواهد روشنی از ن

داشت: تا ترم دوم این دوره تحصيالت تكميلی، دانشجویان، 

هاي سياسی خود را در راستاي تقویت پيوندهاي نگرش

اجتماعی تغيير داده بودند )البته نه در قالب یک وظيفه 

ميليون كاربر  61محول شده(. پژوهشی دیگر كه بيش از 

ی بيش از پژوهش قبلی بر گرفت، حتفيسبوك را دربرمی

متأثرساختن رفتار سياسی صحه گذاشت. قدرت دوستی در 

وك مطلع باز طریق فيس افراد  این پژوهش نشان داد كه اگر

-ها راي دادهآن «دوستان نزدیک»شوند كه یک یا چند تن از 

كنگره،  2010سال  اتشان در انتخاباحتمال راي دادن ،اند

مثال سوم و . (2012 4دیگران، )بوند و افزایش خواهد یافت

                                                           
1
 Tedin 

2
 Lazer, Rubineau, Chetkovich, and Neblo 

3
 Social Influence 

4
 Bond et al. 

دهی اعتراضات تري به سازمانآخر به شكل اختصاصی

( دریافتند كه 2011مرتبط است. گنزالز بيلون و همكاران )

الگوهاي جذب افراد جدید و پخش اطالعات در جنبش 

ایندیگنادوس )خشمگينان( در اسپانيا از فرآیندهاي مُسري 

رسد این كه به نظر می كند؛ از جملهاي تبعيت میپيچيده

هاي تكراري درباره اعتراض، به قرارگيري در معرض پيام

انجامد. البته این اتفاق تنها زمانی كاربران می« سازيفعال»

هاي شخصی ها از منابع مختلفی در شبكهدهد كه پيامرخ می

آیند. كاربرانی كه موثرترین افراد در گسترش كاربران می

عتراضات هستند، الزاماً بيشترین تعداد اطالعات مرتبط با ا

ها را ندارند ولی در عوض از موقعيتی مركزي در كنندهدنبال

شبكه اجتماعی برخورداند و بنابراین پيوند نزدیكی با سایر 

 شده دارند.كاربران شناخته

هاي روشن است كه تأثيرات اطالعاتی و انگيزشیِ رسانه

هاي به ویژه شبكه یهاي اجتماعاجتماعی به واسطه شبكه

یابد ها انتقال میطریق این شبكه گيرد یا ازدوستی، شكل می

 7آدام،؛ دیانی و مک1983 6؛ برت و مينور،1990 5)برت،

؛ 1993 9آدام و پولسن،؛ مک2009 8؛ لویتان و ویسر،2003

(. با این حال، هنوز 2004 11؛ ویسر و ميرابيل،2011  10پلوك،

شک باید پاسخ داده اند كه بیماندههم سواالتی اساسی باقی 

هاي اجتماعی هاي دریافت شده از تماسشوند. آیا پيام

چه در ارتباط با دوستان و اعضاي خانواده همانند آن -مستقيم

هاي هاي دریافتی از تماسدر قياس با پيام -وجود دارد

نگاران، تأثير ها یا روزنامهاجتماعی غيرمستقيم همچون غریبه

تر ولی مشابهی داشته یا از لحاظ كيفی متفاوت ی قويانگيزش

قلب دادن یا هاي حمایت اجتماعی همچون قوتاست؟ پيام

ها( صورت تشویقی كه از سوي دوستان )و شاید حتی غریبه

كند تا بر گيرد، تا چه حد به فعاالن بالقوه كمک میمی

بازداري و هراس خود براي شركت در اعتراضات غلبه كنند؟ 
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 Burt 

6
 Burt & Minor 

7
 Diani & McAdam 

8
 Levitan & Visser 

9
 McAdam & Paulsen 

10
 Paluck 

11
 Visser & Mirabile 
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توانند در خلق هاي اجتماعی چگونه میهاي رسانهیتسا

اجتماعات مجازي كه حس قدرتمند واقعيت اشتراكی، 

كنند، یابی اجتماعی و كارآمدي گروهی را عرضه میهویت

تر باشند؟ موفقيت آنالین در این زمينه، تا چه اندازه به موفق

ی هایشود؟ در آینده، پژوهشفعاليت سياسی آفالین تبدیل می

 هاي مشابه بپردازند.ها و پرسشنياز است تا به این پرسش

هی در روانشناسی دیدگا 1نظریه واقعيت اشتراكی،

اجتماعی است كه در بررسی نقش دوستی در سياست بسيار 

سودمند است؛ این نظریه بر رابطه نزدیک ميان منابع 

(. 2004اي متمركز است )هاردین، انگيزشی شناختی و رابطه

نظریه واقعيت اشتراكی، افراد، تمایل زیادي به دنبال  مطابق

دركی از واقعيت كه از سوي هر دو  -«زمينه مشترك»كردن 

ها نزدیک با افرادي دارند كه به آن -طرف ایجاد شده است

شوند )هاردین و بوده یا براي آنها افراد مهمی محسوب می

ها، ش(. افراد در پاسخ به چنين تمایلی، نگر1996هيگينز، 

كنند كه با اي تنظيم میعقاید و رفتارهاي خود را به گونه

ها، عقاید و رفتار افراد نزدیک به خود سازگار و با نگرش

ها از افراد غيرصميمی و نامطلوب، ناسازگار همين مشخصه

-(. دست22005باشد )سينكلر، هنتسينگر، كورینكو، هاردین،

د نياز به كم دو روش اصلی وجود دارد كه امكان دار

ها، رابطه ميان استفاده از از طریق آن« اشتراك واقعيت»

سازد. هاي اجتماعی و مشاركت سياسی را متأثر میرسانه

كه صميميت ادراك شده از سوي افرادي كه در نخست آن

-اجتماعی یک فرد هستند باید به افزایش تأثير روان شبكه

 3رزبولت، شناختی تقاضاهاي سياسی او بينجامد )داویس و

كه امروزه مردم نسبت (. با توجه به این2016 4؛ یوو،2001

به گذشته، اطالعات بسيار بيشتري را در ارتباط با سياست از 

كنند، دوستان نزدیک و اعضاي خانواده خود دریافت می

اي بر مشاركت سياسی را اغراق توان تأثير انگيزش رابطهنمی

رسد ممكن است پردازش كه، به نظر میشده دانست. دوم آن

اطالعات رویدادهاي مهم سياسی از یک منظر مشترك )براي 

                                                           
1
 Shared reality theory 

2
 Sinclair, Huntsinger, Skorinko, & Hardin 

3
 Davis & Rusbult 

4
 Yu 

سركوب معترضان "مثال، اتفاق نظر بر این موضوع كه 

معترضان از كنترل خارج "یا  "توسط پليس، هولناك است

( به تسهيل نزدیكی ادراك شده بينجامد. به عبارت "شده اند

هنگی رفتاري با سایر دیگر، تجربه توافق ایدئولوژیک و هما

انجامد. پژوهشی كه می 5ايافراد به تحكيم پيوندهاي رابطه

بایست شواهدي شود، میدر آینده در این زمينه انجام می

اي متقابل را با مربوط به هر دو تأثير را كه چه بسا رابطه

یكدیگر شكل دهند، به دست آورد؛ به طوري كه مشخص 

يزش از جمله گرایش به دوستی اي انگ( منابع رابطه1كند: )

هاي ایدئولوژیک براي به چالش كشيدن به تقویت انگيزه

( منابع ایدئولوژیكی 2انجامد و )وضعيت كنونی جامعه می

اي در دوست شدن با هاي رابطهانگيزش به تقویت انگيزه

 انجامد.افرادي با طرز فكر مشابه می

 سخن پایانی
-كه به بررسی و یكپارچه ما در این مقاله در پی آن بودیم

 هاي پژوهشیشماري از برنامه هايسازي حداكثري یافته

-بردن به راهگرا و واگرایی بپردازیم كه همگی به دنبال پیهم

هاي هاي تسهيل اعتراضات سياسی از طریق استفاده از رسانه

اي از شواهد به اجتماعی بودند. ما به طور مشخص، خالصه

هاي اي گوناگون در ارتباط با جنبشهدست آمده از پژوهش

اعتراضی در ایاالت متحده، اسپانيا، تركيه و اوكراین را ارائه 

هاي هاي رسانهدهند پلتفرمكردیم كه همگی نشان می

اجتماعی همچون تویيتر و فيسبوك در واقع به عنوان ابزاري 

هاي سازي كنشمهم در خدمت تبادل اطالعات و هماهنگ

گيري عمومی عرضه شد؛ ند. سه نتيجهكنجمعی عمل می

نخست آن كه اطالعاتی همچون اخبار مربوط به وسایل 

نقل، ميزان مشاركت، حضور پليس، خشونت، وحمل

هاي قانونی كه براي هماهنگی خدمات پزشكی، و حمایت

شوند، به سرعت هاي اعتراضی، حياتی محسوب میفعاليت

هاي اجتماعی گسترش هاي رسانهاي موثر از كانالو به گونه

هاي اجتماعی به هاي رسانهیابند. دوم آن كه پلتفرممی

هاي احساسی و انگيزشی در حمایت و در مخابره پيام

                                                           
5
 Relational Ties 
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پردازند؛ از جمله، هاي اعتراضی هم میمخالفت با فعاليت

یابی جمعی و كارآمدي هایی كه بر خشم اخالقی، هویتپيام

عدالت اجتماعی،  گروهی تأكيد دارند و دغدغه انصاف،

محروميت و همچنين موضوعاتی آشكارا ایدئولوژیک را 

كه چه   هاي اجتماعی آنالینكه، ساختار شبكهدارند. سوم آن

بسا بر حسب عوامل متنی همچون ایدئولوژي سياسی، متغير 

هاي باشد، انتشار اطالعات و موفقيت یا شكست جنبش

زد. هدف سااعتراضی را با پيامدهاي مهمی روبرو می

هاي پژوهشی كه همچون این برنامه به بلندمدت برنامه

هاي اجتماعی بر كنش بررسی تأثيرات استفاده از رسانه

هاي گيري از روشپردازند، این است كه با بهرهجمعی می

هاي یادگيري ماشين، منابع اطالعاتی جدید همچون الگوریتم

هاي ها در شبكهو انگيزشی را همزمان با گسترش آن

اي را اجتماعی، مشاهده و رصد كرده و نيز توجه ویژه

ها در تسهيل و/یا جلوگيري از متوجه نقش دقيق آن

كه هاي اعتراضی داشته باشند. براي اینمشاركت در فعاليت

هایی را كه بایست راهپژوهشگران به این مسائل بپردازند، می

هاي دوستی به ایفاي نقش در مشاركت سياسی شبكه

اي كه منابع آنالین تقاضاهاي گونهپردازند، بشناسند؛ به می

اطالعاتی و انگيزشی، از پيش مورد ارزیابی قرار گرفته و 

 انتخاب شده باشند. 

هنوز خيلی زود است كه در این رابطه با اطمينان سخن 

شناسانِ گفته شود؛ وضعيت شبيه زمانی است كه زیست

و  ا آن مواجه بودندها در آغاز قرن بيست و یک بدستگاه

هاي به دست آمده از مطالعه ماموریت داشتند كه از انبوه داده

ژنومی عملكرد سلولی صدها موجود زنده، معنایی را 

اي كه در رشته هاي اوليهاستخراج كنند. با وجود مقاومت

گيري شناسی در برابر برآمدن نظم جدیدِ ناشی از اوجزیست

هاي عظيم مجموعه دادهژنتيک و تحليل قياسی و كمی 

صورت گرفته بود، پژوهشگران در مدتی كوتاه، ابزارهاي 

اي را پدید آوردند كه این ابزارها به محاسباتی نوآورانه

-زمانی كمک میهاي پيچيده و سريكاهش و پردازش داده

هایی عملياتی كه هزاران كنند تا به این ترتيب بتوان فرضيه

آزمایش گذاشت. امروز در گيرند به محک ژن را دربرمی

هاي مبتنی بر علوم رفتاري، منابع داده آنالین و طرح

ها و هاي وب، حجم عظيمی از بررسیگردآوري داده

مطالعات را شكل داده است كه در فهم دالیل و پيامدهاي 

تمركز ما چه بر  رفتار سياسی، بسيار سودمند هستند.

كارزارها هاي فردي همچون راي دادن یا شركت در  كنش

ها یا هاي جمعی همچون راهپيماییباشد و چه بر كنش

اعتراضات سياسی باشد، استفاده فراگير و روزافزون 

هایی را ها، بلكه روشهاي اجتماعی نه تنها خودِ كنش رسانه

شناسان سياسی و سایرین مطالعه ها توسط روانكه این كنش

نتيک مطرح دهد. مثالی كه از ژشوند نيز شكل میو فهم می

دهد كه با فروكش كردن هيجانات و شد، نشان می

هاي جدید علمی، پيشرفت هاي همراه با فناوري نگرانی

 شود.حقيقی به سرعت حاصل می
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نگاري معاصر با مشكالت متعددي روبروست روزنامه

كند: ها بيش از پيش مقاومت میكه از نظر من یكی از آن

. 5بوكو فيس 4هاي اجتماعی، بویژه گوگلهاي رسانهشركت

نگاري بيشتر ها الگوي تجاري كه روزنامهین شركتا

اند. كرد، از بين بردهدرآمدش را از آن طریق كسب می

هاي متمادي با تبدیل خوانندگان به نگاري سالروزنامه

گرانی كه هزینه توجه گران رونق گرفته بود؛ تبليغاتتبليغات

رید مخاطبان را پرداخت كرده و انتظار داشتند این كار به خ

 40شان منجر شود. اما امروزه گوگل حدود كاالها و خدمات

درصد  18درصد بازار تبليغات دیجيتال در ایاالت متحده و 

این بازار در سراسر جهان را در اختيار دارد و فيس بوك نيز 

درصد بازار جهانی را از آنِ  18درصد بازار آمریكا و  20

، 7تينگ چارتزو مارك 2017، 6ماركتر)اي خود كرده است

(. این ارقام در چهار سال گذشته نسبتا ثابت بوده 2017

است؛ یعنی این دو شركت به راحتی وضعيتی دو قطبی را بر 

اند. در همين بازار سودآور تبليغات در جهان حاكم كرده

 شان درها پيوسته شاهد كاهش مشاركتحال، روزنامه

 

                                                           
1
 Mosco, V. (2019). Social media versus journalism and 
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منجر به  تبليغات چاپی و آنالین هستند؛ شرایطی كه 

نگاري و بسته شدن كامل هتوقف حمایت از روزنام

 ها شده است. روزنامه

بوك تاثير عميقی بر عناصر كليدي همچنين گوگل و فيس

اند. زندگی سياسی شامل افكار عمومی و انتخابات داشته

شان، به طور تاریخی وظيفه هايها، به غم همه كاستیروزنامه

-اي از ارزشدر برابر مجموعه حفظ تعادل نيازهاي تجاري را

طرفی هایی كه عينيت، بیهاي خبري بر عهده داشتند؛ ارزش

و خدمت به اجتماعات را در كنار استانداردهاي اخالقی براي 

كرد. البته در این واقعيت گزارشگران و دبيران خبر دنبال می

كردند ها عموما در حفظ این تعادل كوتاهی میكه روزنامه

-این در حالی است كه دو شركت مطرح رسانهشكی نيست. 

یعنی منابع اصلی اطالعات براي اكثریت  -هاي اجتماعی

اي براي محدود كردن كسب و هيچ انگيزه -جمعيت جهان

بندي جستجوي گوگل و كار سود ندارند. در نتيجه، رتبه

بوك با مطالبی چون نژادپرستی، فيس 8فيدهاي خبري

است؛  گرایانه پر شدهي افراطزدگی و دیگر محتواهاجنسيت

ترین ارتباطی با درستی و واقعيت محتواهایی كه كوچک

بوك در یادداشتی كه طور كه معاون رئيس فيسهمان ندارند.

 نویسد:به بيرون درز كرد، خطاب به كارمندان می

اي تروریستی كه با ابزارهاي ما شاید كسی در حمله

لی ما همچنان افراد را ترتيب داده شده باشد، كشته شود. و

                                                           
8
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كه عميقا به  به هم پيوند می دهيم. حقيقت زشت این است

اي كه عموما هر برقراري ارتباط بين افراد معتقدیم؛ به گونه

چيزي كه امكان دهد افراد بيشتري را به هم پيوند دهيم، 
 (.2018، 2)سِلک است 1خوب *عمال*

لِ موثرِ هاي تجاري تابع تحودو طرفه بنگاه هايفعاليت

ها، توجه و اطالعاتِ )با جزئيات فراوان( كاربران به كليک

هاي اجتماعی هاي رسانهگران است. سایر شركتتبليغات

دهند، هاي هميشگی كه براي تغيير رویه مینيز به رغم قول

كنند. همكاري فيس بوك با همين رویكرد را دنبال می

د و این اولين ها بدل شبه تيتر رسانه 3كمبریج آناليتيكا

هاي خصوصی نبود كه از اطالعات به مورد از شركت

دست آمده از مشتركان خود سواستفاده كرد و انتظارات 

منطقی حفظ حریم خصوصی را به شدت نقض و به نوسان 

نتایج انتخابات )به ویژه رقابت ریاست جمهوري سال 

ایاالت متحده( كمک كرد. این افتضاح به سقوط  2016

منجر شد. این ماجرا نشان  2018ناليتيكا در می كمبریج آ

گرایی و قيد و بندهاي ها، عينینگاري واقعيتداد: روزنامه

هنجاري، شانس اندكی براي مقاومت دربرابر چنين تهاجم 

 4انداز اطالعات دیجيتالیاي در چشمتجاري افسارگسيخته

 دارند. 

نگاري در كسب سود از ظهور درباره شكست روزنامه

نياي دیجيتال و نيز از دست دادن یكی پس از دیگري د

ها مطالب زیادي گفته شده است. كار به جایی رسيده فرصت

چنان تثبيت هاي تكنولوژي اطالعات آنكه قدرتِ شركت

-شده است كه تقریبا انجام هر كاري غيرممكن به نظر می

 5كه تكنولوژي بزرگ،توان اميد داشت رسد؛ تنها می

اري را در دسترس كاربران قرار داده است. با نگروزنامه

وجود این، جاي شگفتی نيست اگر بدانيم: در تاریخ صنعت 

كه بتوانند هنگامِ  ايهاي پاگرفتهارتباطات، یافتن شركت

فرارسيدن تحوالت گسترده فناورانه، تغييرات پرمخاطره و 
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 6ضروري را انجام دهند، سخت است. وسترن یونيون

يستم تلفن جهش كند و شركت تلفن و نتوانست به س

در تسلط بر پخش رادیویی و تلویزیونی  7تلگراف آمریكا

كنندگان از رادیو به شكست خورد؛ وقتی برخی پخش

تلویزیون گذر كردند، این دو شركت در گرفتن مزیتِ 

اي شكست خوردند. به هر حال، تلویزیون كابلی و ماهواره

فرصتِ دنياي  -نگاريهو نه فقط روزنام -همه این صنایع

 را از دست دادند. 8برخط

هاي ها و طرحبا این وجود، فقط از دست دادن فرصت

تجاري فسيل شده نبود. قوانين دولتی كه براي تقویت 

ها نظير نوآوري در نظر گرفته شده بود، حركت شركت

شركت تلفن و تلگرافِ آمریكا را به سمت صنایع نوظهور 

این، نكته بسيار عجيب دنياي مشكل كردند. عالوه بر

ميلی كامل دولت آمریكا در ایجاد دیجيتالی امروز، بی

هایی خود است؛ شركت هاي برجستهممنوعيت براي شركت

روي براي نزدیک شدن به كنترل انحصاري كه در حال پيش

كه پنج شركت بزرگ هاي مربوطه هستند. نتيجه آنحوزه

بوك( هم و فيس 11نآمازو 10گوگل، مایكروسافت، 9)اپل،

ها در جهان هستند. گذشته از اكنون ثروتمندترین شركت

باید بدانيم كه دولت آمریكا  هاي مربوط به بازار آزادلفاظی

هاي ارتباطاتی براي تسلط در گذشته، زمانی كه خطر شركت

بر بازارها وجود داشت، براي اعمالِ قوانين و قدرتِ 

 ميل نبود.بی 12ضدتراست

ر ساخت یک صنعت عمومی كه در اختيار دیگ مسلما

 -دولت باشد و در قانون اساسی كشور نيز نوشته شده باشد

شود. این در تكرار نمی -13خدمات پستی ایاالت متحده

حالی است كه دولت فدرال، شركت وسترن یونيون را به 

اش تهدید كرد و امكان تسلط علت سوءاستفاده از قدرت

                                                           
6
 Western Union 

7
 American Telephone and Telegraph (AT&T) 

8
 online 

9
 Apple 

10
 Microsoft 

11
 Amazon 

12 anti-trust قوانينی كه اجازه رقابت به همه بازیگران اقتصادي را :

 دهد. )م( می
13

 United States Postal Service 
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لفنی را مشكل ساخت. همچنين نيروگاه تلگراف بر سيستم ت

دولتی مشابه در آمریكا ظرفيت شركت تلفن و تلگراف را 

هاي جدید پخش براي گسترش انحصارش بر فناوري

-رادیویی و تلویزیونی محدود كرد. صنعت پخش رادیویی

تلویزیونی عموما از ابتدا تحت نظارت قانون، مداخالت 

و تبليغات بود؛  سازيضدتراستی و قوانين محتوایی در برنامه

همچنين چنين صنایعی باید نشان دهند كه در خدمت عالیق 

تلویزیونی، حتی اگر -پخش رادیویی عمومی هستند. سيستم

شركتی  بيشتر با تبليغات رشد كرده باشد، غالبا به عنوان

-شود؛ چراكه این سيستم تحت نظر سازمانعمومی دیده می

وه بر این، هاي نظارتی و وزارت دادگستري است. عال

هاي رادیویی و تلویزیونی عمومی به این اعتبار تاسيس شبكه

گردید و نياز شدند كه رسانه بسيار قدرتمند محسوب میمی

رسانی به شهروندان بسيار مهم بود. وقتی اشكالِ به خدمت

اي ظهور كرد، جدید پخش، نظير تلویزیون كابلی و ماهواره

ض قوانين و نظارت دولتی ها بيش از پيش در معراین رسانه

 قرار گرفتند.

-شاید كسی منطقاً انتظار داشته باشد كه سنت قانون

هاي گذاري در حوزه منافع عمومی به موج بعدي فناوري

نوین نيز كه اینترنت را به ارمغان آورد تسري یابد، ولی 

ها ها رقم نخورد، حتی وقتی كه دموكراتكدام از آنهيچ

ر دست گرفتند. بنابراین در پایان دولت كنترل كاخ سفيد را د

 2خصوصا فيس بوك و آلفابت،–پنج شركت بزرگ  1اوباما،

بر بازار ایاالت متحده مسلط شدند و حتی  -والدین گوگل

المللی در ابعاد بين هایی ناچيزشان را با محدودیتقدرت

چشمی رو به رشدِ گسترش دادند )همچون چشم و هم

كشور چين(. فيس بوك در سال  بخش تكنولوژي اطالعات

ميليون كاربر، بدون حتی یک اتاق خبر مناسب،  2.3با  2018

 بزرگترین منتشركننده خبر و اطالعات تاریخ بشر بود.

آور است؛ كسانی كه نگران ميزانِ كنترلِ بسيار تعجب

هاي ارتباطاتی بر اعمال شده از سوي شركت

موج جدید  نگاري، سياست و دموكراسی بودند، روزنامه

                                                           
1
 Obama 

2
 Alphabet 

دانند؛ ولی دهنده و حامل آسودگی میفناوري را تسكين

 3هایی كه من اینترنت آتیاین نوع نگاه احتماال در سيستم

دیجيتالی شدن طور كه در همان شود.نامم، یافت نمیمی
 4( توضيح دادم: همگرایی پردازش ابري،2017)مسكو، 

در كنار  6و اینترنت اشيا، 5هاي بزرگتجزیه و تحليل داده

(، ظرفيتِ 5Gهاي مخابراتی )رشد نسل بعدي سيستم

سازي، پردازش و انتشار اطالعات را به آوري، ذخيرهجمع

طور قابل توجهی گسترش داده است. اینترنت آتی شدیداً 

تحت كنترلِ پنج شركت بزرگ تكنولوژي و تعداد انگشت 

-كنندگان خدمات مخابراتی است. این شركتشماري ارائه

شان داري، قدرت، در غياب تغييرات عمده در حكومتها

را بيشتر خواهند كرد؛ قدرتی كه شامل كنترل بر اطالعات 

شود كه چگونگی تبدیل هایی میدیجيتال و الگوریتم

نگاري كند. روزنامه سازي را تعيين میاطالعات به تصميم

-سنتی جایگاه خود را پيدا خواهد كرد؛ ولی ظرفيت شكل

هاي وي عمومی كماكان در دستان رسانهدهی گفتگ

اي براي هایی كه هيچ انگيزهماند؛ رسانهاجتماعی باقی می

 نگاري ندارند.دنبال كردنِ كمال و سالمت روزنامه

نگاري و مسئله تهدید شدن رسيدگی به بحران روزنامه

دموكراسی آمریكایی نيازمند طرحی قوي است تا بتوان 

به ویژه فيس بوك و گوگل را هاي بزرگ قدرت تكنولوژي

هاي متعددي براي به سرانجام رسيدن این مهم مهار كرد. راه

-ها در طول تاریخ آمریكا اثبات شدهوجود دارد كه بيشتر آن

ها شامل تقویت و اِعمال قوي قوانين حلاند. این راه

ها در استفاده از شود تا ظرفيت این شركتضدتراست می

نگاري و طر انداختن روزنامهقدرت بازار براي به خ

بوك مسلما خدماتی دموكراسی كاهش یابد. گوگل و فيس

كنند، بنابراین باید به ضروري در دنياي آنالین ارائه می

7تنظيم شوند عنوان صنایع همگانی
تا احتماال در راستاي  

سازي قانون قوي حفظ حریم عالئق عمومی عمل كنند. پياده

                                                           
3
 Next Internet 

4
 cloud computing 

5
 big data analytics 

6
 Internet of Things 

7
 regulate as utilities 
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تفاده عظيمِ پنج شركت خصوصی ضروري است تا سواس

بزرگ را در این زمينه محدود سازد. قانون حفاظت از 

 -براي شروع خوب است 1اطالعات عمومی اتحادیه اروپا

هاي فعال حاضر در قانونی كه كنترل دقيقی را بر شركت

ها اِعمال و آوري و انتشار دادهاتحادیه اروپا در حوزه جمع

 كند.یها را به شدت مجازات مسوءاستفاده

همچنين مهم است كه كنترل بر داده و اطالعات به 

از جمله افرادي كه از  -ها بازگرددكنندگان آن تهيه

كنند و هاي اجتماعی استفاده میهاي رسانه سایت

هاي حياتی را براي حفظ هایی كه پژوهش و روایت سازمان

كنند. این حق كاربران است كه اطالعات دموكراسی خلق می

هاي اجتماعی بردارند و در جایی كه هاي رسانهایترا از س

كنند، ارائه دهند. همچنين باید قوانين انتخاب می

اي وضع شود كه استفاده و سواستفاده از  سختگيرانه

اي بر شفافيت هرچه بيشتر در ها را با تمركز ویژهالگوریتم

نظير قوانينی كه ]این امكان را فراهم می كند  -كنترل بگيرد

كند. هاي تجاري را فيلتر جستجوهاي مبتنی بر ضرورت تا[

كم و كاست به تعهدي كلی براي توسعه این موضوع باید بی

هوش مصنوعی بيانجامد تا از این طریق همه جوامع از سود 

مشترك حاصله بهره ببرند. و سرانجام  اینكه، سوء استفاده 

ا تركيبی ها باید بگران از دادههاي پژوهشی و تبليغاتشركت

 از قوانين و مقررات متوقف شود.

اي نيستند و باید به طور كامل هاي سادهحلها راهاین

ها بحث و ]قوانين[ با دقت فراوان اعمال  شود. درباره آن

این  هاي ضروريخطر قابل توجه این است كه سياست

عرصه به علت افراطی بودن رد شود، به تعویق بيافتد یا در 

ها ریشه در توجهی به سياستنگيرد؛ این بیاولویت قرار 

خداي بيرون هاي فناورانه، حلانداز دارد كه راهاین چشم

چنين  3آورد.)امداد غيبی( را به ارمغان می 2آمده از ماشين

                                                           
1
 European Union General Data Protection Regulation 

2
 deus ex machina 

3
گذاري و پرهيز از و قانون گذارينویسنده لزوم توجه به سياست  

 كند )م(.هاي ارتباطاتی را گوشزد میتقویت بيش از پيش فناوري

ناپذیرِ دار و اجتنابوضعيتی صرفا به فرسایش ادامه

 انجامد.نگاري و بقایاي دموكراسی می روزنامه



 

 

نگاریودموکراسیهایاجتماعیدرمقابلروزنامهرسانه 101 

 منابع

 eMarketer (2017) Google and Facebook tighten grip on US digital ad market. Available at: 
https://www.emarketer.com/Article/Google-Facebook-Tighten-Grip-on-US-Digital-Ad-Market/1016494 (accessed 2 May 

2018). 

 Marketing Charts (2017) Google and Facebook to combine for one-quarter of global media ad revenues this year. 

Available at: https://www.marketingcharts.com/advertising-trends/spending-and-spenders-81522 (accessed 2 May 2018). 

 Mosco V (2017) Becoming Digital: Toward a Post-Internet Society. London: Emerald Publishing. 

 Selk A (2018) ‘Maybe someone dies’: Facebook VP justified bullying, terrorism as costs of network’s ‘growth’. The 

Washington Post. Available at: https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/03/30/maybe-someone-dies-

facebook-vp-justified-bullying-terrorism-as-costs-of-growth/ (accessed 2 May 2018). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Abstracts of articles 103 

Narrative Theology, Revelation, and the Road towards a Theological Media 

Theory 
František Štěch 

Translated by: Mokhtar Jafari 

 

Abstract 

This article opens the road towards a theological media theory by discussing developments in narrative 

theology. Human stories are messages encoded in the medium of language, and narrative theology has 

rediscovered their importance for theology, especially in connection with the meaning of revelation. 

Understanding revelation as symbolic communication, mediation and “resonance” helps us to see how 

narrative and revelation merge within a concept of auto/Theo-biography. Before people are able to 

reflect upon revelation, they are already a part of it. Auto/Theo-biography suggests that theology is 

animated communication, growing from the interplay between participation and mediation. This calls 

for study of the medium and of mediation from a theological perspective, which may be a first step 

towards a theological media theory. 
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The Vitality of New Media and Religion: Communicative Perspectives, Practices, 

and Changing Authority in Spiritual Organization 
Pauline Hope Cheong 

Translated by:Vajihe Salmani 

 
Abstract 
We are witnessing the growth of a distinct sub-field focusing on new media and religion as the 

relationship between the two is not just important, it is vital. I discuss in this article how this vitality is 

both figurative and literal in multiple dimensions. Mediated communication brings forth and constitutes 

the (re)production of spiritual realities and collectivities, as well as co-enacts religious authority. In this 

way, new mediations grounded within older communication practices serve as the lifeblood for the 

evolving nature of religious authority and forms of spiritual organizing. Further research to identify 

diverse online and embodied religious communication practices will illuminate a richer understanding of 

digital religion, especially as a globally distributed phenomenon. 
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“@ God please open your fridge!” Twitter messages to@ God in Content Cnalysis: 

Hopes, Humor, Spirituality, and Profanities 
Kim Holmberg; Johan Bastubacka & Mike Thelwall 

Translated by:Mohsen Goudarzi & Alireza Alvandi 

 
Abstract 
This study investigates religious communication in social media by analyzing messages sent to God on 

Twitter. More specifically, the goal of this research is to map and analyze the various contexts in which 

God is addressed on Twitter, and how the tweets may reflect religious beliefs, ritual functions, and life 

issues. Using content analysis techniques and phenomenography, tweets addressing God were 

investigated. The results of this descriptive and indicative study show that religion and religiosity are 

communicated on Twitter in a manner that creates a unique sphere in which praise and profanities 

coexist. The tweets in the sample vary a great deal in their content and communicative function, ranging 

from profanities to prayers and from requests to win the lottery to conversations with and comments 

about God. Some tweets address God as a form of humour or satire, cursing, or otherwise without any 

deeper religious intention, while other tweets are apparently genuine messages directed to the 

transcendent, prayers, with which the senders want to show and share their belief with their followers on 

Twitter. 
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Representation of Islam and Muslims on Social Media: A Discourse Analysis of 

Facebook 
Mohammad Ittefaq & Taufiq Ahmad 

Translated by:Zahra Salmanizadeh 

 
Abstract 
This paper explores social media conversations about Islam and Muslims through discourse analysis. 

The study looks into Facebook about the representation of Islam and Muslims. A discourse analysis of 

Facebook reveals that people are changing their perceptions, attitudes and opinions through the 

Facebook. Netizens like, comment and share the material in accordance with their interests and 

ideology. The study has found that Islam is the only religion on social media which is being portrayed in 

a negative fashion. The hot discourses we have found are jihad, niqab, hijab, mosques, terrorism, which 

are the most common discourses on Facebook. 
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How Social Media Facilitates Political Protest: Information, Motivation, and Social 

Networks 
John T. Jost & et al. 

Translated by: Seyed Mohammad Hossein Mirhashemi 

 
Abstract 

It is often claimed that social media platforms such as Facebook and Twitter are profoundly shaping 

political participation, especially when it comes to protest behavior. Whether or not this is the case, the 

analysis of “Big Data” generated by social media usage offers unprecedented opportunities to observe 

complex, dynamic effects associated with large‐ scale collective action and social movements. In this 

article, we summarize evidence from studies of protest movements in the United States, Spain, Turkey, 

and Ukraine demonstrating that: (1) Social media platforms facilitate the exchange of information that is 

vital to the coordination of protest activities, such as news about transportation, turnout, police presence, 

violence, medical services, and legal support; (2) in addition, social media platforms facilitate the 

exchange of emotional and motivational contents in support of and opposition to protest activity, 

including messages emphasizing anger, social identification, group efficacy, and concerns about 

fairness, justice, and deprivation as well as explicitly ideological themes; and (3) structural 

characteristics of online social networks, which may differ as a function of political ideology, have 

important implications for information exposure and the success or failure of organizational efforts. 

Next, we issue a brief call for future research on a topic that is understudied but fundamental to 

appreciating the role of social media in facilitating political participation, namely friendship. In closing, 

we liken the situation confronted by researchers who are harvesting vast quantities of social media data 

to that of systems biologists in the early days of genome sequencing. 
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Social Media versus Journalism and Democracy 
Vincent Mosco 

Translated by:Mohsen Goudarzi 

 

Abstract 
Among the many problems facing contemporary journalism, one stands out most in my mind: social 

media firms, especially Google and Facebook, have decimated the business model that provided 

journalism with most of its revenue. For many years, journalism thrived by delivering readers to 

advertisers who paid for their attention, on the expectation that this would translate into purchases of 

their goods and services…. 
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