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تاریخ دریافت 1400/06/19 :تاریخ پذیرش1400/07/27:

چکیده
گســترش شــبکههای اجتماعــی مجــازی همچــون اینســتاگرام در ایــران ،بــه ســبب ایجــاد محیــط و فضــای رســانهای
غیررســمی و افزایــش قــدرت کاربــران در بهاشــتراکگذاری عکــس ،ویدئــو ،ایدههــا ،عواطــف و احساســات،
فرصــت بینظیــری را بــرای رشــد فرهنــگ ســلبریتی و هــواداری از آنهــا ایجــاد کــرده اســت .بنابرایــن ،هــدف ایــن
پژوهــش ،مطالعــۀ دالیــل و زمینههــای فرهنــگ هــواداری از ســلبریتیها در اینســتاگرام اســت .روش تحقیــق
بــه کار رفتــه در ایــن پژوهــش ،کیفــی بــوده و از رهیافــت نظریــۀ زمین ـهای بــه عنــوان روش عملیاتــی پژوهــش
اســتفاده شــده اســت .مشــارکتکنندگان پژوهــش 22 ،نف��ر از فالوورهــا یــا تعقیبکننــدگان ســلبریتیها (بــا
تعــداد فالــوور بیشــتر) در شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام هســتند کــه بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب
شــدهاند .بــرای گــردآوری دادههــا از مصاحبههــای عمیــق نیمهســاختاریافته بهــرهگرفتــه شــده اســت .دادههــای
گــردآوری شــده بــا بهرهگیــری از روش مقایس ـهای مــداوم و مطابــق بــا رویههــای نظاممنــد اشــتراوس و کوربیــن
در ســه مرحلــه (بــاز ،محــوری و انتخابــی) مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد .قابلیــت اعتبــار ،اعتمــاد و انتقالپذیــری
دادههــا نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت .یافتههــای پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه مهمتریــن دالیــل تمایــل
هوــاداران ب��ه س��لبریتیها عبارتانــد از :دیجیتالیش��دن زندگ�یـ جوان��ان ،مصرفیشــدن جامعــه ،ســلبریتیزه
شــدن جامعـ�ه ،نقشآفرین��ی رس��انههای عص��ر اول و فرساــیش اعتم��اد نه��ادی در جامعهــ .همچنیـ�ن تغییــر
الگوهــای اوقــات فراغــت ،اســتحالۀ شــهرت ،وجــود نابرابــری در جامعــه و رواج مدرنیزاســیون یــا نوســازی بــه
عنــوان عوامــل زمینــهای یــا تســهیلگر نیــز در هــواداری از ســلبریتیها نقــش داشــتهاند.
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مقدمه
ظهــور و گســترش شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،بــر کســب شــهرت و ســلبریتی شــدن،
اثرگــذار بــوده اســت .در جهــان امــروز ،شــهرت ،نتیجــۀ بیبدیــل رســانهها و فرهنــگ
رســانهای اســت .در واقــع ،در جهــان مــدرن« ،شــهره شــدن» مســتلزم ویژگیهــا و
خصوصیــات فــردی و درونــی افــراد نبــوده ،بلكــه در ایــن فراینــد ،عوامــل بیرونــی همچــون
فضــای مجــازی و رســانه نقــش چشــمگیری دارنــد .بــه عبارتــی ،افــراد شــهرت خــود را
مدیــون رســانههای مختلــف هســتند ،مكــرر دیــده شــدن در رســانهها و فضــای مجــازی،
عامــل اصلــی شــكلگیری ســلبریتیها و ســتاره شــدن اســت .فرهنــگ ســلبریتی و فرهنــگ
هــواداری از جلوههــای جامعــۀ مــدرن رسانهایشــده و از جملــه موضوعــات موردتوجــه
مطالعــات فرهنگــی و رســانه اســت .بــا گســترش فضــای مجــازی و ایجــاد فرصتهــای
جدیــد رســانهای كــه بــه تقویــت موضــع مخاطبــان و كاربــران انجامیــد ،مطالعاتــی از ایــن
نــوع اهمیــت دوچنــدان پیــدا میكننــد .فضــای مجــازی كــه بــه تعبیــر بــل )2001( 1بــدل
بــه خانــۀ هــزاران نفــر از مردمــی شــده كــه همدیگــر را بــرای بهاشــترا كگذاری و بحــث
دربــارۀ عالئــق مشتركشــان مالقــات میكننــد ،از ســویی ،عرصــۀ جدیــدی بــرای فعالیــت
ســلبریتیها ایجــاد كــرده و از ســوی دیگــر ،امــكان هــواداری را نیــز تغییــر داده اســت (بــه
نقــل از موالیــی.)85 :1395 ،
از قــرن بیســتم بــه ایــن ســو ،رســانهها بــا تحــوالت فراگیــر و روزافــزون خــود ،نقــش
مهمــی در تولــد و دوام فرهنــگ ســلبریتی در جهــان داشــتهاند؛ فرهنگــی كــه بهتدریــج از
كشــورهای غربــی بــه ویــژه آمریــكا شــكل گرفــت و كمكــم جــای خــود را در دیگــر كشــورها از
جملــه ایــران نیــز بــاز كــرد .بــا تأمــل در تحــوالت دو دهــۀ اخیــر ایــران میتــوان نشــانههای
تمامــی فرایندهایــی كــه زمینهســاز ســلبریتیزه شــدن هســتند و همچنیــن شــاخصهای
ســلبریتیزه شــدن را در جامعــه مشــاهده كــرد .از ایــن رو ،فرهنــگ ســلبریتی بــا ســرعتی
پرشــتاب در حــال درنوردیــدن فضــای فرهنگــی و اجتماعــی جامعــۀ ایرانــی اســت .فرهنــگ
هواخواهــی در جامعــۀ ایــران ،در نتیجــۀ ورود رســانههای ارتباطــی نظیــر شــبكههای
تلویزیونــی داخلــی و خارجــی بــه زندگــی مــردم شــروع شــد .هنرمنــدان ،بازیگــران،
خوانندههــا و ورزشــكاران را میتــوان از جملــه ســلبریتیهای هــر جامعــه دانســت كــه
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متناســب بــا گرایــش فرهنگــی و اجتماعــی آن ،بــا اقبــال عمومــی مــردم مواجــه شــده
و بهعنــوان یــك شــخصیت محبــوب در جامعــه پذیرفتــه شــدهاند .در جامعــۀ ایرانــی،
رســانههای تصویــری ،برخــی چهرههــای هنــری و ورزشــی را بــدل بــه ســلبریتیهایی بــا
هــواداران پرشــمار كردهانــد و از ســوی دیگــر ،ظهــور و گســترش شــبکههای اجتماعــی
مجــازی بــه فضــای عمومــی در ایــران ،موجــب ایجــاد فضــای رســانهای غیررســمی و افزایــش
قــدرت مخاطبــان شــده و فرصــت قابــل توجهــی بــرای رشــد فرهنــگ ســلبریتی ایجــاد كــرده
اســت (اســامی1396 ،؛ کوچکزایــی و همــکاران1397 ،؛ خیامــی و همــکاران .)1398 ،در
ایــن میــان ،اینســتاگرام رشــد قابلتوجهــی داشــته اســت .ایــن شــبکۀ اجتماعــی مجــازی
در ایــران فیلتــر نشــده اســت و افــراد بســیاری در آن حضــور دارنــد .از ایــن رو ،شــاهد آن
هســتیم کــه افــراد مشــهور یــا ســلبریتیهای ایرانــی در آن حضــور فعــال دارنــد (اســامی
و همــکاران1399 ،؛ حســینی و دهقــان .)1399 ،در اینســتاگرام ســلبریتیها خودشــان را
بــه دیگــران معرفــی میکننــد و بــا فالوورهــا ارتبــاط مســتقیمی برقــرار میکننــد .همچنیــن
آنهــا تصاویــر و مطالــب خــود را منتشــر و درخصــوص مســائل مختلــف اظهارنظــر میکننــد.
امــا ســلبریتیها تنهــا از آنرو اهمیــت ندارنــد كــه توســط تعــداد زیــادی از مــردم شــناخته
میشــوند ،بلكــه از آن جهــت دارای اهمیــت هســتند كــه اقدامــات ســلبریتیها اثــرات
عاطفــی قابلتوجهــی بــر تعــدادی از مــردم بــه جــای میگــذارد (نایــار.)2009 ،1
ب��ا توج��ه ب��ه راه یافت��ن اینس�تـاگرام در زندگ��ی روزم��رۀ بخش��ی از ایرانی��ان و تأثیــرات
گستــردۀ آن ،مطالع��ه و شنــاخت چیسـ�تی و ابعـ�اد پدیـ�دۀ فرهن��گ ه��واداری مجاــزی ،امـ�ری
ضـ�روری اس��ت ک��ه ب��ه پژوه��ش نیــاز دارد .از ســوی دیگــر ،از آنجایــی کــه درخصــوص
فرهنــگ هــواداری مجــازی ،نظریــه یــا نظریههــای متقنــی وجــود نــدارد و یــا نظریههــای
موجــود ،اغلــب نامناســب بــوده و بــا مشــارکتکنندگان تحتمطالعــه همخوانــی نــدارد،
مطالعــه در ایــن خصــوص بــرای کشــف عرصههــای جدیــد و کســب فهــم تــازه در ایــن
حــوزه ،حائــز اهمیــت اســت .اگرچــه پژوهشهایــی در زمینــۀ ســلبریتیها در داخــل
کشــور انجــام شــده اســت ،امــا ایــن پژوهشهــا بــه تحلیــل دالیــل و عوامــل زمینهســاز
گرایــش بــه ســمت هــواداری مجــازی از ســلبریتیها نپرداختهانــد .در ایــن راســتا ،هــدف
ایــن پژوهــش ،مطالعــۀ دالیــل و زمینههــای هــواداری مجــازی از ســلبریتیها در شــبکۀ
اجتماعــی اینســتاگرام اســت .بنابرایــن ،ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش کیفــی در پــی
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پاس ـخگویی بــه ایــن پرســش اســت کــه چــه دالیــل و زمینههایــی در هــواداری مجــازی از
چهرههــای مشــهور در شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام نقــش دارنــد؟
پیشینه پژوهش
یافتههــای اســامی و همکارانــش ( )1399در پژوهشــی بــا عنــوان «ســلبریتیهای
مجــازی؛ غریبههــای آشــنا در عصــر رســانههای اجتماعــی» ،بــا اســتفاده از روش
قومن��گاری مج��ازی ،بیانگ��ر آن استــ ک��ه «خودبرندس�اـزی»« ،انتشــار مـ�داوم زندگـ�ی
روزم��ره»« ،واقع��ی جلــوه ک��ردن»« ،برقرــاری ارتبـ�اط تعاملمحـ�ور ب��ا ه��واداران»« ،ی��ک شـ�به
راه صدســاله رفت��ن» و «درآمدزای��ی از طری�قـ تبلیغ��ات» ،از جمل��ه مهمتریــن ویژگیهــای
خردهس�لـبریتیهای زن ایرانـ�ی اســت.
حســینی و دهقــان ( )1399در پژوهشــی بــه مطالعــۀ فرهنــگ شــهرگی در رســانهها
پرداختهانــد .یافتههــای آنهــا نشــان میدهــد بــا افزایــش میــزان تحصیــات ،ســن و
پایــگاه اقتصــادی -اجتماعــی شــهروندان ،تمایــل آنهــا بــه اخبــار ســلبریتیها افزایــش
مییابــد .از میــان دوازده نــوع ســلبریتی ،بــه ترتیــب ســلبریتیهای حــوزۀ ســینما و
تلویزیــون ،موســیقی و ورزش ،بیشــترین محبوبیــت را میــان پاســخگویان داشــتند و
کمتریــن محبوبیــت نیــز مربــوط بــه ســلبریتیهای سیاســی اســت.
اجتهــادی و کشــافینیا ( )1398در تحقیقــی بــه مطالعــۀ جامعهشــناختی مخاطبــان
فرهنــگ ســلبریتی در اینســتاگرام پرداختهانــد .یافتههــای آنهــا بیانگــر آن اســت کــه 49/2
درصــد پاسـخگویان ،دارای گرایــش متوســط بــه فرهنــگ ســلبریتی هســتند .زنــان ،جوانــان
(گــروه ســنی  20تــا  29ســال) و کســانی کــه دارای تحصیــات کارشناســی هســتند ،گرایــش
بیشــتری بــه فرهنــگ ســلبریتی دارنــد .همچنیــن بیــن تعلقــات و پیوندهــای مذهبــی بــا
گرایــش بــه فرهنــگ ســلبریتی ،رابطــۀ معکوســی وجــود دارد .امــا بیــن متغیرهــای مصــرف
رســانهای و مصرفگرایــی بــا گرایــش بــه فرهنــگ ســلبریتی همبســتگی مســتقیمی وجــود
دارد.
بیــداهلل خانــی و کهــرازه ( )1397در پژوهشــی بــه مطالعــۀ دیپلماســی ســلبریتی و
جذابیــت و سادهســازی سیاســت بینالملــل در ادراک عامــه پرداختهانــد .یافتههــای
آنهــا نشــان داد کــه فعالیتهــای ســلبریتیها در شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،منجــر بــه
افزایــش توجــه و تمرکــز افــکار عمومــی و شــهروندان بــه مســائل و مشــکالت بینالمللــی و
دوره 4
پیاپی 13
پاییز 1400

8

تبیین فرهنگ هواداری مجازی ...

بحرانهــای سیاســی میشــود.
موالیــی ( )1395بــه مطالعــۀ فرهنــگ ســلبریتیهای ایرانــی و هوادارانشــان در
رســانههای اجتماعــی پرداختــه اســت .وی نشــان داد کــه مطالــب ،ویدئوهــا و تصاویــری
کــه ســلبریتیها در صفحاتشــان بــرای هوادارانشــان بــه اشــتراک میگذارنــد و
نظراتیکــه هــواداران زیــر ایــن مطالــب بیــان میکننــد ،هــر کــدام دارای اهــداف و مقاصــد
متفاوتــی هســتند.
حقپنــاه ( )1395در پژوهشــی بــه مطالعــۀ تأثیرگــذاری ســلبریتیها بــر دانشآمــوزان
پرداختــه اســت .یافتههــای وی بیانگــر آن اســت کــه ســلبریتیها تبدیــل بــه گروههــای
مرجــع هنجــاری بــرای دانشآمــوزان شــدهاند و بــر ســبک زندگــی آنهــا تأثیــر گذاشــتهاند.
بیشــترین تمایــل دانشآمــوزان بــه ســلبریتیهای حوزههــای هنــر ،تفریــح و ســرگرمی،
ورزش و ســلبریتیهای عامهپســند اســت.
یافتههــای ســریناواس و آرونــال )2020( 1در مطالعــهای بــا عنــوان «نســل مشــهور:
فرهنــگ ســلبریتی در عصــر جدیــد فرهن ـگ ســاختگی« ،بیانگــر آن اســت کــه ســلبریتیها
ابــزاری بــرای بازاریابــی جدیــد شــدهاند کــه در آن ،شــرکتها بــرای تبلیــغ کاالهــا و خدمــات
بــه ســلبریتیها پــول میپردازنــد و آنهــا نیــز بــا تبلیــغ کاالهــا و خدمــات بــر مخاطبــان
خــود تأثیــر میگذارنــد.
یافتههــای قباداموســی )2020( 2در پژوهشــی بــا عنــوان «پستمدرنیس ـم ،قومیــت و
فرهنــگ افــراد مشــهور در مصــرف نمادیــن زنــان» ،بیانگــر آن اســت کــه تصمیــم بــه خریــد
زنــان سیاهپوســت آفریقایــی عــاوه بــر عملکــرد محصــوالت ،تحتتأثیــر افــراد نمادیــن یــا
ســلبریتیهای رســانههای اجتماعــی قــرار دارد.
هــو )2019( 3در پژوهشــی بــه بررســی نهادینهشــدن ســلبریتیها در رســانههای
اجتماعــی پرداختــه اســت .یافتههــای وی نشــان میدهــد کــه قابلیتهــای شــبکههای
اجتماعــی مجــازی همچــون یوتیــوب در زمینــۀ بارگــذاری ویدئــو ،ایــن امــکان را بــرای همــۀ
کاربــران ممکــن ســاخته اســت تــا بــا تولیــد یــک اثــر یــا محتــوا بتواننــد در معــرض دیــد و
1 . Srinivas & Arunlal
2 . Gbadamosi
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مشــهور شــدن قــرار گیرنــد.
جافــارووا و راشــورث )2017( 1در تحقیقــی بــه مطالعــۀ «تأثیــر پروفایــل اینســتاگرام
ســلبریتیهای آنالیــن بــر تصمیمــات خریــد زنــان جــوان» پرداختهانــد .آنهــا بــرای مشــخص
کــردن تأثیــر اینســتاگرام بــر رفتــار خریــد زنــان ،مصاحبههــای عمیقــی بــا  18زن کاربــر
اینســتاگرامی در ســن  18تــا  30ســال انجــام دادنــد .یافتههــای تحقیــق آنهــا نشــان
میدهــد کــه افــراد مشــهور در اینســتاگرام بــر رفتــار خریــد کاربــران زن جــوان نفــوذ دارنــد.
مــککا )2015( 2در تحقیــق خــود بــا عنــوان «شــهرت ،ســلبریتی و رســانههای جمعــی
در عصــر دیجیتــال» ،بــا مطالعــۀ افــراد مشــهور و ســلبریتیها در پــی درک ارزشهــای
مــردم اســت .وی میــان صنعتــی شــدن ،پیشــرفتهای قابلتوجــه تکنولوژیــک ،تغییــر
جامعــۀ آمریــکا از روســتایی بــه شــهری و تحــول خــود رابطــه برقــرار میســازد .وی بررســی
چگونگــی و چرایــی نفــوذ تصاویــر در میــان آمریکاییهــا و رشــد ادامـهدار مفاهیــم شــهرت
و ســلبریتی را در مرکــز توجــه خــود قــرار میدهــد و اســتدالل میکنــد کــه ایــن عوامــل،
امــروزه اهمیــت بیشــتری یافتهانــد.
گرینیــن )2012( 3در مطالعــهای بــا عنــوان «ســلبریتیهای بــه عنــوان نخبــگان
جدی��د جامعــه اطالعاتــی» ،نش��ان میدهدــ ک��ه س��لبریتیها ب��ه یک��ی از مهمتری��ن و
تأثیرگذارتری��ن مناب��ع در جه��ان م��درن ام��روز تبدی��ل ش�دـهاند ،ام��ا جری��ان تأثیرگــذاری
آنه��ا در مباح��ث اجتماع��ی یکطرف��ه نیسـ�ت ،ب��ه طــوری ک��ه در برخ��ی از حوزهه��ا حضـ�ور
آن��ان ب��ه توانمندسـ�ازی و رف��اه و در برخـ�ی حوزهه��ا نی��ز ب��ه افزای��ش نابراب��ری و شـ�کاف
اجتماعـ�ی منجـ�ر شــده اسـ�ت.
کلنــر )2010( 4در پژوهشــی بــا عنــوان «دیپلماســی ســلبریتی ،نمایــش و بــاراک اوبامــا»،
نش��ان داد کــه چگونـ�ه فعالیـ�ت ســلبریتیها و یـ�ا اف��راد مش�هـور ،شکــلی از سیاسـ�ت جدیـ�د
را بهوج��ود م��یآورد ک��ه در آن ،حرــکات و ژس�تـهای نمادیـ�ن ،جایگزی��ن پیچیدگیهـ�ای
عقالن��ی و قدرتمحـ�ور دیپلماس��ی ســنتی میشــود.
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یافتههــای پژوهــش الیــوت )2010( 1در مطالع��های ب��ا عن��وان «مــن میخواهــم بــه ایــن
ش��کل نــگاه کن��م :جراح��ی زیبای��ی و فرهنـ�گ س��لبریتی» ،بیانگ�رـ آن اس��ت ک��ه فرهنگهـ�ای
عامهپسـ�ند و رس��انهای ،امرــوزه تمرک��ز خـ�ود را از شخــصیت س��لبریتیها ،ب��ه سـ�مت بـ�دن
آنه��ا تغیی��ر دادهان��د و بـ�دن س��لبریتیها ب��ه نمـ�اد و جایــگاه اصل��ی شــهرت تبدی��ل شـ�ده
ا ست .
یافتههــای موکرجــی )2009( 2در پژوهشــی بــا عنــوان «تأثیــر تأییــد ســلبریتی بــر
تصوی��ر برن��د» ،حاک��ی از آن استــ ک��ه س��لبریتیها دارای ارزشهای��ی هسـ�تند ك��ه دیگـ�ران
آنهـ�ا را گرامـ�ی داشــته و برــای آن احترــام قائـ�ل هستــند و تبدیـ�ل بـ�ه ســرمایۀ نمادیــن
ش��دهاند .ای��ن ش��خصیتها ب��ه عل��ت برخ��ورداری از ویژگیهـ�ای متفــاوت ب��ا هنجارهـ�ای
اجتماع��ی مانن��د سـ�بک زندگ��ی منحص��ر ب��ه فــرد ،جذابی��ت فــردی و ی��ا مهارتهـ�ای خـ�اص
قدــرت جلبتوجـ�ه س��ایرین بـ�ه مقول�هـای كـ�ه ب�هـ آن ورود میكننـ�د را بـ�ه میزــان باالیـ�ی
دارا هســتند.
در یــک جمعبنــدی از پیشــینۀ پژوهــش ،میتــوان گفــت بیشــتر تحقیقــات بــه
ســنخبندی ســلبریتیها ،پیامدهــای وجــود ســلبریتیها و نقــش آنهــا در تبلیغــات یــا
بازاریابــی اینترنتــی پرداختهانــد و از ایــن مســئله کــه چــه عوامــل و زمینههایــی در
هــواداری مجــازی از چهرههــای مشــهور در شــبکههای اجتماعــی مجــازی نقــش دارنــد،
غفلــت کردهانــد .لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف پــر کــردن ایــن خــاء علمــی صــورت گرفتــه
اســت .همچنیــن ،پژوهشهــا (بهویــژه پژوهشهــای داخلــی) درخصــوص مســئلۀ
موردبررســی ،حاکــی از کثــرت پژوهشهــای انجامشــده در ایــن حــوزه در چارچــوب روش
کمــی اســت .از ایــن رو ،ســهم پژوهشهــای کیفــی در ایــن حــوزه بســیار کــم اســت.
ّ
بنابرایــن ،ایــن پژوهــش در نظــر دارد بــا اتخــاذ نــگاه درونــی ،بــه بازســازی معنایــی علــل
و زمینههــای هــواداری مجــازی از ســلبریتیها در شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام بپــردازد.
مبانی نظری
از نظ��ر لغوــی ،س�لـبریتی یعن��ی ش��خصی ك��ه در رش��ته ی��ا فعالی��ت خ��ود برت��ر ب��وده و
ب��ه عن��وان س��خنگو در تبلیغ��ات شـ�ناخته ش��ده و ب��رای تروی��ج محص��ول /خدم��ت اســتفاده
1 . Elliott
2 . Mukherjee
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میش�وـد ،از ای��نرو بــه ایــن اف��راد ،حامیاــن مش�هـور میگوینــد (بانیــت 1و همــکاران.)2011 ،
کلمــۀ ســلبریتی ب��ه اف��رادی اطــاق میش��ود ک��ه از طری��ق فعالی��ت در صنع��ت سـ�رگرمی
و رس��انههای جمعـ�ی ،حضــور گس��تردهای در جامعـ�ه دارنـ�د و حوــزۀ فعالیتهــای آنهـ�ا
نی��ز نســبت بـ�ه بقی��ۀ اعضــای جامعــه ،طیـ�ف وس��یعی از اقدامــات و حوزههــای مختلـ�ف
را شاــمل میشوــد .آنهـ�ا مج��از بـ�ه حرکـ�ت و ســخن گفتـ�ن درموــرد مساــئل مختلــف
سیاس��ت عموم��ی هســتند (کهــرازه و بیــداهلل خانــی .)145 :1397 ،سـ�لبریتیها افـ�راد
شناختهشدــهای هسـ�تند ک��ه بهواس��طۀ برخ�وـرداری از برخ��ی ویژگیه��ا و صفـ�ات خـ�اص،
از دیگـ�ران متمای��ز ش�دـهاند و در ن��زد جم��ع کثی��ری از اف��راد نی��ز شناختهشـ�ده هسـ�تند
(فریــس .)372 :2007 ،2روجــک )2001( 3نیــز ســلبریتی را انتســاب خوشنامــی یــا بدنامــی
بهــ ی��ک شــخص در سـ�طح جامعـ�ه تعریفــ میکن��د .همچنی��ن س��لبریتی عبــارت از شـ�خص
ی��ا چی��زی اس��ت ک��ه توس��ط تعدــاد زی�اـدی از افـ�راد شنــاخته میش��ود (نایــار.)2009 ،
س��لبریتیها كس��انی هســتند ك��ه رس��انههای جمع��ی چـ�ون س�یـنما ،تلویزیـ�ون
و مطبوع��ات آنه��ا را تبدی��ل ب��ه چه��ره كـ�رده و داخ��ل نظ��ام رسـ�انهای ش��كل یافت��ه و
رش��د یافتهان��د (ســلطانیفر و دیگــران .)223 :1399 ،گیلــز )2002( 4نیــز بــا تأکیــد بــر
ابزاره�اـی تولیـ�د سـ�لبریتی معتقـ�د استــ س��لبریتی عضــوی از جامعـ�ه اسـ�ت کـ�ه بـ�ا دخالـ�ت
رســانه معــروف میش��ود .س��لبریتی ،در واق��ع فــردی اس��ت ک��ه عملکــردی شناختهشـ�ده
در انظ��ار عموم��ی دارد ،عالق��ۀ مخاطبــان و رس��انهها را ب��ه خ��ود جل��ب کـ�رده اس��ت و
میتوان��د ش��امل افـ�رادی همچ��ون موس��یقیدانان ،ورزشـ�کاران ،روزنامهنـ�گاران ،بازیگـ�ران،
سیاس��تمداران ،مذهبیـ�ون ،نویسنــدگان و افرــاد مشـ�هور در شـ�بکههای اجتماعـ�ی مجـ�ازی
باشــد .بنابرای��ن س��لبریتی میتوانـ�د هـ�ر کســی ،در هـ�ر جایگــاه و حـ�وزهای باشـ�د بـ�ه
ش��رط آنک�هـ توس��ط رساــنههای جمع��ی و ب��ه ش��کل متمرک��زی بازنمای��ی شــود (حســینی و
دهقــان.)34 :1399 ،
یک��ی از مهمتری��ن مش�خـصههای فرهن��گ س�لـبریتی ،مخاطب��ان ی��ا ه�وـاداران هسـ�تند.
واژه  Fanبــه معنــای مشــوق و مختصرشــدۀ كلمــه  Fanaticیعنــی متعصــب اســت.
1 . Banyte
2 . Ferris
3 . Rojek
4 . Giles
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هــواداران (دوســتداران پروپــا قــرص یــك ســتاره ،بازیگــر ،ســبك نمایشــی ،یــا برنامــه
رســانهای) ،بــه طــور جــدی از كردارهــای ســلبریتیها بــه عنــوان فعالیتهــای معنــادار
و بااهمیــت دفــاع میكننــد .هــواداری رســانهای مســتلزم «تولیــد» یــك عنصــر رســانهای
توســط خــود مخاطبــان اســت ،چــرا كــه فعالیتهــای هواخواهــان ،رویــداد رســانهای را
توســعه میدهــد .هــواداری یــك جنبــه عــادی و معمولــی زندگــی روزمــره و عامــل ایجــاد
شــبكهای از روابــط اجتماعــی بــا دیگــران دارای گرایشهــا و ســایق فرهنگــی مشــابه و نیــز
جزئــی جداییناپذیــر از طــرح «ســاخت خــود» (هویتســازی) اســت (موالیــی.)1395 ،

اساسا ً
ــ ،فرهنـ�گ س��لبریتی ،بدــون وجــود ه��وادار ،قابـ�ل تصــور نیسـ�ت .هـ�واداران فرهنـ�گ
س��لبریتی ،در مقایس��ه ب��ا هوــاداران افـ�راد مشـ�هور در اشـ�کال سـ�نتی شــهرت ،متفــاوت

هس��تند .در فرهن��گ س��لبریتی ،عواط��ف دوسوــیه ،عمومـ ً
�ا بدــون تعاملـات فیزیکـ�ی ،ایجـ�اد

میشوــند .از نظ��ر روج��ک ،شــکل عمومـ�ی تعامـ�ل بیـ�ن ه��وادار و س��لبریتی ،در قالـ�ب
مصرفکنن�دـهای شـ�کل میگیـ�رد ک��ه تصاوی��ر واس��طهگری شـ�ده را ج��ذب میکن��د.
ب��ه ط��ور مشــابه ،س��لبریتیها نی��ز ممک��ن اس��ت ه��واداران خ��ود را در گردهماییه��ا و
رویداده�اـی عمومــی ،یـ�ا از طریـ�ق م��راودات غیــ ِر چهــره بـ�ه چهرــه ،مالقــات کننــد ،امـ�ا
ای��ن ارتبــاط ،عمومـ ً
�ا انتزاع��ی اس��ت و ن��ه از طری��ق تعامـلات چهـ�ره ب��ه چهـ�ره بلندمـ�دت

ی��ا مسـ�تقیم ،بلک��ه بیش��تر از طری��ق رساــنههای جمع��ی ،برق��رار میشــود (اجتهــادی و
کشــافینیا.)125 :1398 ،
در زمین��ۀ جایــگاه ه��واداران در فرهن��گ س��لبریتی ،س��ه رویکـ�رد وجــود دارد :رویکــرد
خوشبینانــه؛ رویکــرد بدبینانــه؛ و رویکــرد میانــه .رویکــرد اول ،خوشبینانــه بــه
پیامدهــای مثبــت فرهنــگ ســلبریتی بــر هــواداران تاکیــد دارد .در ایــن زمینــه ،دریســنس

1

معتقــد اســت کــه در عصــر معاصــر ،بــه کمــک رســانههای جمعــی ،شــبکههای اجتماعــی
مجــازی ،رئالتیشــوها ،2مســابقههای اســتعدادیابی و ،...افــراد عــادی فرصــت بیشــتری
بــرای مشــارکت در فرهنــگ ســلبریتی یافتهانــد .اســترنهایمر 3نیــز در اینبــاره معتقــد
اس��ت درحالیکـ�ه در گذشــته گرــوه کوچکـ�ی از اس��تودیوهای فیلمس��ازی ،یکهتــاز عرصــه
سلبریتیساــزی بودنــد ،ام��روزه ،اینترنـ�ت و ش��بکههای اجتماع��ی مجــازی ،امکــان تولیــد
1 . Driessens
2 . Reality shows
3 . Sternheimer
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انــواع ســلبریتیهای خودساــخته را فراه��م کردهانــد (اجتهــادی و کشــافی نیــا:1398 ،
 .)126همچنیــن جنکینــز 1در کتــاب «یغماگــران متــن» 2شــرح جالبــی دربــارۀ فرهنــگ
هــواداری میدهــد .وی ضمــن رد دیدگاههــای منفــی دربــارۀ هــواداران (دوســتداران
پروپــا قــرص یــک ســتاره ،بازیگــر ،ســبک نمایشــی ،یــا برنامــه رســانهای) ،بهطــور جــدی
از کردارهــای آنــان بهعنــوان فعالیتهــای معنــادار و بااهمیــت دفــاع میکنــد .جنکینــز
اســتدالل میکنــد کــه هــواداران ،فعاالنــه بــا متونــی کــه بــه صــورت انبــوه تولیــد میشــود،
برخــورد میکننــد .وی بــر ایــن بــاور اســت کــه متــون تولیدشــده ،مــواد خــام اولیــه را بــرای
زای��ش فرهنگ��ی و تعاملــ اجتماع��ی هــواداران فراه�مـ میکن��د (مهــدیزاده.)250 :1391 ،
نظریهپردازان��ی چــون جنکینــز ،هواخواهــی رســانهای را نــه نشــانگر فریــبکاری رســانهها،
بلکــه نشــاندهندۀ «قــدرت خالقــۀ» مخاطبــان میداننــد .براســاس ایــن رویکــرد،
«هواخواهــان عناصــ ِر رســانهای ،معانــی جدیــدی از محتواهــای ارائــه شــده میآفریننــد و
ِ
بــه ایجــاد روشهــای شــناخت مســائل فرهنگــی ،نمایشهــای دارای ســبک ،هویتمنــدی
اجتماعــی و اجتماعاتــی کــه هواخواهــان را از دام فریــب رســانهها برهانــد ،کمــک میکننــد
(مــک کوایــل.)56 :1388 ،
در رویکــرد بدبینانــه ،منتقــدان بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایــن مهم نیســت که ســلبریتی
تــا چــه حــد گســترش یافتــه اســت ،ســلبریتی همچنــان یــک دســتهبندی انحصــاری و
سلســلهمراتبی باقــی میمانــد .بــه زعــم ترنــر ،مــا نبایــد فریــب ظاهــر متکثــر و دموکراتیــک
ســلبریتی را بخوریــم ،بلکــه بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کنیــم کــه چگونــه و چــه کســی
ســلبریتی را در جامعــه تولیــد میکنــد ،چیــزی کــه آشــکارا پیامدهــای ایدئولوژیــک دارد
(ترتــر .)157 :2004 ،3در واقــع ،بعضــی از منتقــدان ،هــواداری از عناصــر رســانهای را مــازم
بــا عــدم بلــوغ و کوتــه فکــری میداننــد کــه متأثــر از فرهنــگ تــودهای اســت .بــه ایــن
معنــا کــه هواخواهــی رســانهای بــر عوامفریبــی و اســتثمار [مخاطبــان توســط رســانهها و
صنایــع رســانهای] داللــت میکنــد کــه بــه منظــور تقویــت رابطــه مخاطبــان بــا محصــوالت و
بازیگــران رســانهای یــا افزایــش شــهرت آنهــا ایجــاد میشــود تــا در نهایــت ســود بیشــتری
را عایــد مالــکان رســانهها کنــد (مــک کوایــل.)55 :1388 ،
1 . Jenkins
2 .Text Poachers
3 . Turner
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البت��ه برخ��ی از پژوهشگــران حــوزۀ فرهن��گ س��لبریتی ،رویکـ�رد میانهروانهــای را اتخــاذ
ـل بازیچـ�ه دســت
کردهان��د .بـ�ه طــور مثاــل ،گامســون 1ه��واداران را بهعنوــان افرــاد منفعـ ِ
رس��انهها و فرهنـ�گ س��لبریتی نمیبینــد ،بلکـ�ه معتقـ�د اسـ�ت صنع��ت س��رگرمی ،صرفنظــر
از اینک��ه پیون��د عمیقـ�ی بـ�ا تجاریساــزی و کاالییساــزی دارد ،در آموــزش ش��هروندان نیــز
نق��ش دارد و میتوان��د منج��ر ب��ه افزای��ش آگاه��ی آنه��ا ش��ود .اگرچ��ه گامسـ�ون میپذیـ�رد
ک��ه دس�تـکاری ،افس��ونزدگی و کنت��رل ،بخ��ش جداییناپذی��ر نظ��ام س�لـبریتی را تشـ�کیل
میدهنــد ،ام��ا ای��ن را نی��ز تأیی�دـ میکن��د ک��ه ب��ا قرارگی��ری مخاطب��ان در فرهن��گ سـ�لبریتی،
قــدرت ،دموکراتیکت��ر میشــود (بــه نقــل از اجتهــادی و کشــافینیا.)127 :1398 ،
روش پژوهش
روش تحقیــق بــه کار رفتــه در ایــن پژوهــش ،کیفــی بــوده و از رهیافــت نظریــۀ
دادهبنی��اد ب��ه عنــوان روش عملیات��ی پژوهـ�ش اســتفاده ش��ده استــ .فالوورهــا یــا
تعقیبکننــدگان ســلبریتیها (کــه اکثــر پســتهای ســلبریتیها را پســندیده و زیــر آن
کامنــت نوشــته بودهانــد) در شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام جمعیــت آمــاری ایــن پژوهــش
را تشــکیل دادهانــد .در ایــن پژوهــش ،نمونهگیــری بــا اســتفاده از روش هدفمنــد
شــروع و براســاس نمونهگیــری نظــری تــا اشــباع دادههــا ادامــه یافــت .در واقــع ،براســاس
نمونهگیــری هدفمنــد ،ســعی شــد افــرادی کــه حامــل تجربههــای مرتبــط بــا موضــوع یــا
مســئله و پرس ـشهای تحقیــق بودنــد ،انتخــاب شــوند و انــواع مختلــف اطالعــات الزم از
جنبههــای مختلــف مســئلۀ تحقیــق بــه دســت آورده شــد .در واقــع ،ایــن افــراد در حــوزۀ
مســئله پژوهــش ،بــه گون ـهای انتخــاب شــدند کــه دادههــای موردنیــاز تحقیــق از جهــت
تنــوع و کفایــت آن بــه اشــباع برســد و دادههــای گردآوریشــده ،هــم حالتهــای متوســط
و متعــارف و هــم حالتهــای مفــرط یــا انحرافــی را نشــان دهنــد .ســپس بــرای رســیدن بــه
اشــباع نظــری بــا نمونههــای بیشــتر و دیگــری از فالوورهــای ســلبریتیها مصاحبــه صــورت
گرفــت تــا در نهایــت بــه نظریــهای کــه تــوان کافــی و الزم در زمینــۀ توضیــح و تبییــن
موضــوع و مســئله پژوهــش را دارا باشــد ،دســت یابیــم.
در ایــن مطالعــه ،بــا  22نفــر از فالوورهــای ســلبریتیها مصاحبــه شــد؛ چــرا کــه دادههای
گردآمــده ،تکــراری شــدند و طبقــات اطالعاتــی جدیــدی بــه دســت نیامدنــد و بدیــن ترتیــب
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محققــان بــه اشــباع نظــری دســت یافتنــد .بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع پژوهــش و روش
انجــام آن ،از مصاحبههــای عمیــق نیمهســاختاریافته بــرای گــردآوری دادههــا اســتفاده
شــده اســت .در ایــن راســتا بــا بهرهگیــری از رویههــای نظاممنــد اســتراوس و کوربیــن،
پروتــکل مصاحبــه تنظیــم شــد .در ابتــدای مصاحبــه ،بــا کســب اجــازه از آزمودنیهــا یــا
پاســخگویان و جلــب رضایتشــان ،فراینــد مصاحبــه بــا اســتفاده از یــک همــکار مجــرب
حیــن مصاحبــه مکتــوب شــد .مصاحبههــا بــا وقــت قبلــی و ســؤاالت جــذاب و غیررســمی
شــروع شــدند .در طــول مصاحبــه ،پژوهشــگر بــا ایجــاد یــک رابطــۀ صمیمــی بــا پاســخگو،
ســعی کــرد همــۀ نظــرات و دیدگاههــای وی را در زمینــۀ مســئلۀ پژوهــش بــه دســت
بیــاورد .همچنیــن بــه مشــارکتکنندگان اطمینانخاطــر داده شــد کــه همــه نظــرات
و اطالعــات شــخصی آنهــا کامــاً محرمانــه خواهــد مانــد و کســی جــز محقــق بدانهــا
دسترســی نخواهــد داشــت .مدتزمــان مصاحبــه بــا هــر مشــارکتکننده بــه طــور متوســط
یــک ســاعت طــول کشــید.
پــس از اتمــام مصاحبههــا ،بــه منظــور تحلیــل دادههــای گــردآوری شــده بــا بهرهگیــری
از روش مقایسـهای مــداوم و مطابــق بــا روش اســتراوس و کربیــن در ســه مرحلــۀ کدگــذاری
«ب��از»« ،مح��وری» و «انتخاب�یـ» (فلیــک )2018 ،1موردتحلی��ل ق��رار گرفتن��د .به منظــور رعایت
قابلیــت اعتبــار یــا روایــی پژوهــش ســعی شــد افــرادی وارد مطالعــه شــوند کــه اطالعــات
مفیــدی درخصــوص فرهنــگ هــواداری مجــازی داشــتند .بــرای رســیدن بــه انتقالپذیــری،
از آنجــا کــه در روش کیفــی پژوهشــگر موظــف اســت تــا مجموعهدادههــا و توصیفــات
متنــی خــود را بــه نحــوی کامــل و غنــی عرضــه کنــد ،ســعی شــد بــا عرضــۀ کامــل یافتههــا،
ایــن مهــم تحقــق یابــد .بــرای دســتیابی بــه قابلیــت اعتمــاد ،یافتههــای پژوهــش بــه چنــد
تــن از پاسـخگویان داده شــد و از آنهــا خواســته شــد تــا نتایــج را بررســی و بازبینــی کــرده،
نظــرات خــود را اعــام کننــد .قابلیــت تأییــد نیــز از طریــق بازبینیهــای دقیــق و چندیــن
بــارۀ دادههــا ،تفســیرها و یافتههــای ایــن مطالعــه بــا نگاهــی بــه مطالعــات پیشــین
حاصــل شــد.
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یافتههای پژوهش
ویژگیهای دموگرافیک مشارکتکنندگان
از نظــر ویژگیهــای دموگرافیــک ،مشــارکتکنندگان شــامل  12مــرد و  10زن بودهانــد
کــه میانگیــن ســنی آنهــا  31/19ســال اســت (حداقــل ســن  18ســال و حداکثــر  49ســال).
از نظــر وضعیــت تأهــل 12 ،نفــر از مشــارکتکنندگان مجــرد و  10نفــر نیــز متأهــل هســتند.
همچنیــن تحصیــات مشــارکتکنندگان از مقطــع راهنمایــی تــا دکتــری بــوده اســت .از نظــر
وضعیــت اشــتغال 3 ،نفــر از مشــارکتکنندگان دانشــجو 3 ،نفــر بیــکار 2 ،نفــر کارمنــد،
 2نفــر شــغل آزاد 3 ،نفــر خانــهدار 2 ،نفــر دبیــر آمــوزش و پــرورش 2 ،نفــر فروشــنده1 ،
نفــر خیــاط 1 ،نفــر آرایشــگر 1 ،نفــر بازاریــاب و  1نفــر نیــز صنــدوقدار بودنــد .عــاوه بــر
ایــن ،میانگیــن مدتزمــان عضویــت مشــارکتکنندگان در اینســتاگرام 4 ،ســال (حداقــل
مدتزمــان عضویــت  2ســال و حداکثــر مدتزمــان عضویــت  7ســال) اســت.
شرایط ّ
علی تأثیرگذار در تمایل به فرهنگ هواداری مجازی
دیجیتالیشدن زندگی جوانان
برخــی از مشــارکت کننــدگان ،علــت اصلــی تمایــل هــواداران بــه ســلبریتیها در
اینســتاگرام را بــه رشــد فناوریهــای نویــن اطالعاتــی و ارتباطــی نســبت میدهنــد و بــر
ایــن باورنــد کــه گســترش ابزارهــای ارتباطــی نویــن نظیــر موبایــل و تبلــت و ماننــد آن و
همهگیــری اســتفاده از آنهــا بــرای گروههــای مختلــف ســنی -بهخصــوص نوجوانــان و
جوانــان -بــر شــکلگیری فرهنــگ هــواداری مجــازی تأثیــرات چشــمگیری داشــته اســت.
ایــن گــروه از مشــارکتکنندگان بــه مفاهیمــی نظیــر گســترش اســتفاده از تلفــن همــراه،
افزایــش دسترســی بــه تبلــت ،دسترســی گســترده بــه اینترنــت ،افزایــش اســتفاده از
شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،دسترســی گســترده بــه تلویزیونهــای دیجیتالــی ،افزایــش
اســتفاده از تلویزیــون اینســتاگرامی  ،IGTVافزایــش صفحــات مجــازی در اینســتاگرام اشــاره
کردنــد .مشــارکتکنندگان در ایــن زمینــه معتقدنــد:
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«االن میــزان اســتفاده جوانــان از شــبکههای اجتماعــی مجــازی زیــاد شــده
اســت .اســتفادۀ افــراد مشــهور هــم از شــبکههای اجتماعــی زیــاد شــده
اســت و بــرای خودشــان پیــج و حســاب کاربــری دارنــد و نظــرات خودشــان
را در ایــن شــبکهها بیــان میکننــد».
«بــا افــزوده شــدن امکانــات جدیــد بــه اینســتاگرام همچــون تلویزیــون
اینســتاگرامی بســیاری از ســلبریتیها بــه راحتــی ویدئوهایــی کــه زمانشــان
بیــش از یــک دقیقــه اســت را تولیــد و انتشــار میدهنــد».
دیجیتالیشــدن زندگــی جوانــان متشــکل از دو خردهمقولــۀ بســط فناوریهــای
نویــن اطالعاتــی و ارتباطــی و ســبک زندگــی دیجیتــال اســت .در ســبک زندگــی دیجیتــال،
ه چیــز شــدهاند .همچنیــن ســبک زندگــی
شــبکههای اجتماعــی موبایلمحــور منبــع همــ 
دیجیتــال موجــب افزایــش دسترس ـیها و کاهــش محدودیتهــای کاربــران شــده ،زمــان
و مــکان را بــرای آنهــا منعطــف ســاخته و بــا اســتفاده از قــدرت ارتباطــات ،اطالعــات و
قابلیتهــای شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،آنهــا را توانمندتــر و قدرتمندتــر کــرده اســت.
امــا عــاوه بــر ایــن ،بــا شــناور شــدن ســاعات کار ،آمــوزش و فراغــت ،موجــب غلبــۀ
ســرگرمی ،اتــاف وقــت مفیــد و کاهــش تمرکــز نیــز شــده اســت .در واقــع ،ســبک زندگــی
دیجیتــال موجبــات درگیــری شــدید افــراد بــا شــبکههای اجتماعــی مجــازی شــده و آنهــا

اوقــات خــود را عمدتـ ً
ـا در ایــن فضــای مجــازی ســپری میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه
بــا افزایــش مدتزمــان حضــور در شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،صفحــات و پســتهای
افــراد مشــهور تبدیــل بــه خــوراک افــراد بــرای گــذران زمــان میشــود .در ایــن زمینــه یکــی
از مشــارکتکنندگان میگویــد:
«االن هــر کــه را نــگاه میکنــی در اینســتاگرام عضــو هســت و ســاعات زیــادی
از وقــت خــودش را صــرف دیــدن پسـتهای افــراد مشــهور میکنــد».
مصرفیشدن جامعه
برخــی از مشــارکت کننــدگان پژوهــش ،مصرفیشــدن جامعــه را از شــرایط ّ
علــی تأثیرگذار
بــر گرایــش هــواداران بــه دنبــال کــردن ســلبریتیها دانســتهاند .آنهــا معتقدنــد فعالیــت
ســلبریتیها در فضاهــای مجــازی هــم عامــل و هــم معلــول مصرفیشــدن جامعــه اســت.
مشــارکتکنندگان در مقولــه مصرفیشــدن جامعــه کــه برآمــده از خردهمقولــۀ مصــرف
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متظاهرانــه یــا نمایشــی اســت بــر عواملــی همچــون دنبــال مــد بــودن ،حــرص و ولــع
مــد روز داشــتن ،اهمیــت داشــتن مــارک و برنــد ،پیگیــری لــوازم آرایشــی جدیــد ،دنبــال
دکوراســیون بــودن ،جســتوجوی برندهــای جدیــد ،تنوعگرایــی ،حــرص و ولــع داشــتن
بـ�رای خری��د اش��اره کردهانــد« .مصــرف متظاهرانــه مصرفــی اســت کــه بــرای تحتتأثیــر قــرار
دادن دیگـ�ران از طریـ�ق بهدسـ�تآوردن و نمایـ�ش چیزهـ�ای گرانقیمـ�ت تعریـ�ف میشـ�ود»
(ســاندی 1و همــکاران .)664 :2011 ،در واقــع« ،مصــرف متظاهران ـه بــه ایــن معناســت کــه
افــراد كاالهــا را مصــرف میکننــد تــا جایــگاه اجتماعــی خــود را بــه نمایــش بگذارنــد و خــود
را از طبقــات فراتــر و فروتــر متمایــز کننــد» (وبلــن .)1395 ،2برخــی از مشــارکتکنندگان در
ایــن زمینــه گفتهانــد:
«یکــی از عمــده دالیــل دنبــال کــردن صفحــات ســلبریتیها ایــن اســت کــه
امــروزه بــرای خیلــی از افــراد مــد ،خریــد ،مــارک و برنــد اهمیــت یافتــه
اســت و در صفحــات ایــن ســلبریتیها انــواع و اقســام لباسهــای مــد روز،
مــارکدار و برنــد معرفــی میشــود».
«مــن خیلــی از مانتوهــا و لباسهــای ســلبریتیای کــه پیجــش را فالــو
کــردم ،خوشــم میــاد و خیلــی وقتهــا از مــد و طــرح لباسهــای او الگــو
میگیــرم».
سلبریتیزه شدن جامعه
بــا تحلیــل مصاحبههــای مشــارکتکنندگان ،یکــی از علتهــای اصلــی گرایــش بــه
هــواداری از ســلبریتیها در فضــای مجــازی ســلبریتیزه شــدن جامعــه میباشــد .ســلبریتیزه
شــدن جامعــه فراینــدی اســت کــه در آن ســلبریتی جایگاهــی فراتــر از صــرف جلــب توجــه و
مصــرف پیــدا کــرده و خــود را بــه عنــوان یــک «گــروه منزلتــی» در جامعــه مطــرح میکنــد.
ایــن گــروه جدیــد ب ـه عنــوان نمــای فرهنگــی جامعــه مــدرن ،تجلــی از آرزوهــا ،رویاهــا و
آرمانهــای تودههــای مــردم مــورد توجــه و تحســین قرارگرفتــه و بــه جهتدهــی ارزشهــای
فرهنگــی میپــردازد .همیــن مســئله موجــب میشــود کــه اشــتیاق نســل جدیــد بــه
خودبیانگــری و مــورد تحســین و توجــه قــرار گرفتــن افزایــش یابــد و جایــگاه شــهرت ب ـه
1 . Sundie
2 . Veblen
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عنــوان یــک ارزش غایــی و مســتقل برجســتهتر از هــر زمــان دیگــری در تاریــخ اجتماعــی
حیــات انســان شــود.
ســلبریتیزه شــدن جامعــه از دو خردهمقولــۀ حــس کنجــکاوی نســبت بــه زندگــی
ســلبریتیها و میــل بــه تعامــل بــا چهرههــا بــه دســت آمــده اســت .در ایــن زمینــه،
برخــی از مشــارکتکنندگان ایــن پژوهــش ذیــل مقولــه حــس کنجــکاوی نســبت بــه زندگــی
ســلبریتیها بــه مفاهیمــی ماننــد ارضــای حــس فضولــی ،آگاهــی یافتــن از زندگــی خصوصــی
آنهــا ،اطــاع از نحــوه ازدواج آنهــا ،طــاق گرفتــن آنهــا ،خوشگذرانــی آنهــا ،اطــاع از تفریــح
آنهــا ،کســب اطــاع از کارهــای هنــری آنهــا ،کســب اطالعاتــی در زمینــۀ فیلــم و ســریال
آنهــا و ...اشــاره کردهانــد .در واقــع ،ارضــای حــس کنجــکاوی فالوورهــا و کســب اطــاع از
حریــم خصوصــی زندگــی ســلبریتیها یکــی از دالیــل اصلــی فرهنــگ هواخواهــی مجــازی در
اینســتاگرام اســت .بــرای مثــال یکــی از مشــارکتکنندگان میگویــد:
«برخــی از فالوورهــا از روی کنجــکاوی و یــا فضولــی بــرای اینکــه ســر از
کارهــای ســلبریتیهای دربیارنــد و یــا اطالعاتــی درمــورد زندگــی خصوصــی
آنهــا بــه دســت بیاورنــد ،پیجهــای آنهــا را فالــو میکننــد».
همچنیــن ،مشــارکتکنندگان ،یکــی دیگــر از علتهــای تمایــل هــواداران بــه طرفــداری
از ســلبریتیها را میــل بــه تعامــل بــا چهرههــا بیــان کردهانــد .ایــن میــل ،بیانگــر تمایــل
افــراد بــه دیــده شــدن ،برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا افــراد مشــهور ،ابــراز عالقــه بــه
ســلبریتیها اســت .در ایــن زمینــه یکــی از مشــارکتکنندگان معتقــد اســت:
«ســلبریتیها بــرای مــن محبــوب هســتند و دوســت دارم بــا آنهــا در
اینســتاگرام حــرف بزنــم یــا آنهــا پســتهای مــن را الیــک کننــد».
«عاشــق اینــم کــه ســلبریتیهایی کــه دنبا لشــون کــردم ،زیــر پســتهام
کامنــت بگذارنــد .ایــن کار باعــث میشــه تــا بــه فالوورهــای خــودم نشــان
بــدم کــه چقــدر پســتم خــوب بــوده کــه از طــرف یــک فــرد مشــهور الیــک
خــورده».
نقشآفرینی رسانههای عصر اول
برخــی از مشــارکت کننــدگان ،یکــی از عوامــل مؤثــر بــر تمایــل بــه هــواداری از
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ســلبریتیها در فضــای اینســتاگرام را تأثیــر رســانههای عصــر اول همچــون رادیــو و
تلویزیــون دانســتهاند و بــر مفاهیمــی نظیــر حضــور ســتارهها در تلویزیــون ،گرایــش مــردم
بــه برخــی از برنامههــای رســانههای داخلــی ،فراگیــری رســانههای صوتــی و تصویــری،
برنامههــای مناســبتی تلویزیــون و رادیــو ،برنامههــای گفتوگومحــور تلویزیــون،
جشــنوارههای ســینما ،افزایــش پخــش فیلمهــای ســینمایی ،و ازدیــاد ســریالهای
خانگــی اشــاره کردهانــد .در واقــع ،بســیاری از افــراد مشــهوری کــه بــه عنــوان ســلبریتی در
اینســتاگرام شــناخته میشــوند ،اولیــن بــار در برنامههــای رســانه داخلــی چهــره شــدهاند و
امــروزه بــا حضــور در اینســتاگرام بــر میــزان محبوبیــت و شهرتشــان افــزوده شــده اســت.
یکــی از مشــارکتکنندگان در ایــن زمینــه معتقــد اســت:
«ســلبریتیهای موردعالقــهام مثــل پرویــز پرســتویی و نیکــی کریمــی را
اولیــن بــار در تلویزیــون دیــدم و چــون از فیلمهــا و نــوع بازیشــون خــوش
میــاد ،بــرای همیــن در اینســتاگرام هــم پســتها و صفحاتشــان را فالــو
کــردهام».
فرسایش اعتماد نهادی
فرســایش یــا کاهــش اعتمــاد نهــادی کــه متشــکل از بیاعتمــادی افــراد بــه عملکــرد
برخــی از مســئوالن و ســوءکارکردهای رســانههای داخلــی اســت نیــز از جملــه عواملــی
اســت کــه منجــر بــه فرهنــگ هــواداری مجــازی از ســلبریتیها شــده اســت .در واقــع ،از
ســویی ،سانســور در برنامههــای رســانههای داخلــی و عــدم پوشــش برخــی از واقعیتهــا
و وارونــه نشــان دادن آنهــا در رســانۀ ملــی و از ســوی دیگــر ،کوتاهــی برخــی از نهادهــای
دولتــی و حاکمیتــی در انجــام وظایــف خــود ،باعــث شــده عمــوم افــراد دنبــال جایگزینــی
بــرای ایــن نهادهــا و رســانهها باشــند .ایــن در حالــی اســت کــه ســلبریتیها بــا اســتفاده
از قابلیتهــای اینســتاگرام (ســرعت انتشــار اطالعــات و اخبــار) بــا نمایــش بهموقــع
واقیعتهــا و بیــان بــدون سانســور آنهــا توانســتهاند نقــش ارزنــدهای در افزایــش فرهنــگ
هــواداری مجــازی داشــته باشــند .در ایــن زمینــه ،برخــی از مشــارکتکنندگان گفتهانــد:
«بــه نظــرم عــدم جذابیــت برنامههــای داخلــی و سانســور خیلــی از
واقعیتهــا و عــدم پوشــش آنهــا و گاه بــا تأخیــر ،باعــث گرایــش افــراد بــه
ســلبریتیها شــده اســت».
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«برخــی مســئوالن در جامعــۀ مــا از انجــام بســیاری از وظایــف خــود در
مواقــع اضطــراری همچــون ســیل و زلزلــه طفــره میرونــد و حضــور کمتــری
در ایــن مناطــق دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ســلبریتیها همیشــه ایــن
اخبــار را پوشــش میدهنــد و از راههــای مختلفــی کمکهــای زیــادی را بــرای
مــردم ایــن مناطــق جمــعآوری میکننــد».
جدول  .1شرایط ّ
علی تأثیرگذار بر فرهنگ هواداری از سلبریتیها
مفاهیم

مقوالت فرعی

گسترش استفاده از تلفن همراه ،افزایش دسترسی به تبلت ،دسترسی

بسط

گسترده به اینترنت ،افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،دسترسی

فناوریهای

گسترده به تلویزیونهای دیجیتالی ،افزایش استفاده از تلویزیون اینستاگرامی

ارتباطی و

 ،IGTVافزایش صفحات مجازی در اینستاگرام

اطالعاتی

حضور طوالنیمدت در اینستاگرام ،چک کردن هر روزۀ اینستاگرام ،سپری
کردن اوقات فراغت خود در اینستاگرام ،ارتباط با دوستان خود در اینستاگرام،
شبکهسازی در اینستاگرام ،تبادل اطالعات در اینستاگرام
بهدنبال مد بودن ،حرص و ولع مد روز داشتن ،اهمیت داشتن مارک و برند،
پیگیری لوازم آرایشی جدید ،بهدنبال دکوراسیون بودن ،جستجوی برندهای
جدید ،تنوعگرایی ،حرص و ولع داشتن برای خرید

سبک زندگی

جوانان

مصرف

مصرفی

متظاهرانه

شدن جامعه

ارضای حس فضولی ،آگاهی یافتن از زندگی خصوصی آنها؛ اطالع از نحوۀ

حس کنجکاوی

ازدواج آنها ،طالق گرفتن آنها ،خوشگذرانی آنها ،اطالع از تفریح آنها ،کسب

نسبت

اطالع از کارهای هنری آنها ،کسب اطالعاتی در زمینۀ فیلم و سریال آنها

به زندگی

میل به دیده شدن ،برقراری ارتباط و تعامل با سلبریتیها ،ابراز عالقه به

میل به تعامل

سلبریتیها ،ارتباط با هواداران دیگر

با چهرهها

داخلی ،فراگیری رسانههای صوتی و تصویری ،برنامههای مناسبتی تلویزیون و

تأثیر رسانههای

رادیو ،برنامههای گفتوگومحور تلویزیون ،جشنوارههای سینما ،افزایش پخش

داخلی

حضور ستارهها در تلویزیون ،گرایش مردم به برخی از برنامههای رسانههای

فیلمهای سینمایی ،ازدیاد سریا لهای خانگی
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مقولۀ اصلی

کاهش اعتماد مردم به دولت ،کاهش اعتماد مردم به نهادهای رسمی،

بیاعتمادی

کاهش اعتماد مردم به حاکمیت ،کوتاهی یا بدعملی برخی نهادهای دولتی و

افراد به دولت

حاکمیتی در انجام وظایف خود

و حاکمیت

عدم بیان برخی از واقعیتها در رسانههای داخلی ،سانسور در رسانههای

سوءکارکردهای

داخلی ،وارونه جلوه دادن برخی از واقعیتها در برخی رسانههای داخلی ،تأخیر

رسانههای

در پوشش برخی از واقعیتها

داخلی

سلبریتیزه
شدن جامعه

نقشآفرینی
رسانههای
عصر اول

فرسایش
اعتماد
نهادی
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شرایط زمینهای تأثیرگذار بر شکلگیری فرهنگ هواخواهی مجازی
تغییر در الگوهای اوقات فراغت
در دوران جدیــد زندگــی بشــر ،رشــد شهرنشــینی و مشــكالت ناشــی از آن بــه ویــژه در
شــهرهای بــزرگ مســائلی ماننــد تنهایــی انســانها ،كاهــش صمیمیتهــا و برخوردهــای
عاطفــی را ســبب شــده اســت .افــزون بــر ایــن ،یكنواختــی كارهــای صنعتــی و اداری،
افســردگی ،فشــارهای عصبــی و فرســودگی انســانها توجــه بــه اوقــات فراغــت را افزایــش
داده اســت .گســترش وســایل ارتبــاط جمعــی و فضــای مجــازی از مهمتریــن عوامــل
تأثیرگــذار بــر مفهــوم اوقــات فراغــت اســت (مختارینبــی و صفایــی .)24 :1394 ،بــرای
فضــای مجــازی میتــوان قابلیتهــای فراغتــی زیــادی ترســیم کــرد .فضــای مجــازی ،از
بســیاری جهــات فضــای خصوصــی ویــژهای را بــرای فعالیتهــای فراغتــی عرضــه میکنــد.
چــت کــردن بــا دوســتان ،بازیهــای اینترنتــی ،آزمایــش و ســاخت هویتهــای جدیــد
(بــازی بــا هویــت) ،گــوش کــردن بــه موســیقی ،اســتخراج و بــه نمایــش گذاشــتن تصویــر
و کلیپهــای ویدئویــی ،ماجراجوییهــا یــا چشــمچرانیهای اجتماعــی ،مشــارکت و
رفتارهــای داوطلبانــه مجــازی و درگیرشــدن در فعالیتهــای ســایتهای شــبکۀ اجتماعــی را
بایــد از فرصتهــای فراغتــی مجــازی دانســت کــه عرصههــای تــازهای را پیــش روی کاربــران
آن بــه ویــژه جوانــان میگــذارد (ذکایــی .)306 :1391 ،همچنیــن در عصــر حاضــر ،رشــد و
گســترش فناوریهــای نویــن اطالعاتــی و ارتباطــی ،بــر الگوپذیــری جوانــان بــرای انتخــاب
ســرگرمی و تفریــح تأثیــر گذاشــته اســت .ایــن تحــوالت تکنولوژیــک گــذران اوقــات فراغــت
آنهــا را نیــز تحتتأثیــر قــرار داده اســت (ســپهری .)27 :1393 ،بــه طــوری کــه اوقــات
فراغــت ،بیــش از پیــش رســانهای شــده و افــراد بــه ویــژه جوانــان و نوجوانــان اوقــات
فراغــت خــود را بــا گوش ـیهای هوشــمند و شــبکههای اجتماعــی مجــازی ســپری میکننــد.
برخــی از مشــارکتکنندگان در ایــن زمینــه گفتهانــد:
«مــن زمــان زیــادی را صــرف اســتفاده از اینســتاگرام میکنــم و بــا پس ـتها
و کامنتهــای ســلبریتیها خــود را ســرگرم میکنــم».
«اصلیتریــن اســتفادۀ مــن از اینســتاگرام ،ســپری کــردن اوقــات فراغــت و
زمانهــای آزادم هســت کــه بــا اینســتاگرام پــر میکنــم».
همچنیــن امــروزه بــا رســانهای شــدن اوقــات فراغــت ،افــراد در منــزل خــود بــدون
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اینکــه نیــازی بــه بیــرون رفتــن از خانــه باشــد اوقــات فراغــت خــود را ســپری میکننــد.
در گذشــته بســیاری از افــراد بــه ویــژه نوجوانــان اوقــات فراغــت خــود را در کوچههــا بــا
بازیهــای گروهــی ســپری میکردنــد امــا بــا ورود رســانههای مــدرن و ابزارهــای تکنولوژیــک
بــه خانههــا ،اوقــات فراغــت از طریــق رســانهها و در خانههــا صــورت میگیــرد .یکــی از
مشــارکتکنندگان در ایــن زمینــه میگویــد:
«کمتــر پیــش میــاد وقتهــای آزادم را بیــرون بــرم و خــودم را بیشــتر بــا
شــبکههای اجتماعــی مجــازی مشــغول میکنــم».
استحالۀ شهرت
در گذشــته ،شــهرت افــراد بــه ســه شــیوۀ انتســابی ،اکتســابی و اعطایــی بهدســت
میآمــد .امــا شــهرت ســلبریتیها از نــوع دیگــری اســت و ویژگیهــای خــاص خــود را
ً
عمدتــا از طریــق واســطههای فرهنگــی همچــون رســانههای
دارد .شــهرت ســلبریتیها
ارتبــاط جمعــی ،شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،ســینما ،آژانشهــای تبلغاتــی و ...بــه
دســت میآیــد .همچنیــن شــهرت ســلبریتیها وابســته بــه تصدیــق یــا بازشناســی
هــواداران یــا کاربــران اســت و ســلبریتیهای تــا زمانــی معــروف هســتند کــه هــواداران
بــه آنهــا عالقــه داشــته باشــند .عــاوه بــر ایــن ،ســرعت رســیدن بــه شــهرت بــه شــیوه
ســلبریتیها بــه مــدد شــبکههای اجتماعــی مجــازی بســیار باالتــر از اشــکال ســنتی رســیدن
بــه شــهرت اســت .افــزون بــر ایــن ،شــهرت ،متکثــر شــده و فقــط معــدود بــه برخــی از
خاندانهــای ســلطنتی و برخــی از افــراد در اجتمــاع محلــی نیســت .در واقــع ،امــروزه فقــط
سوپراســتارهای ســینما ســلبریتی نیســتند ،بلکــه یــک سیاســتمدار ،اســتاد دانشــگاه و یــا
فــردی کــه زندگــی معمولــی دارد ،مثــل یــک جهانگــرد نیــز میتوانــد بــه ســلبریتی تبدیــل
شــود .بــرای مثــال:
«االن خیلــی از افــراد در اینســتاگرام در عــرض چنــد روز یــا چنــد هفتــه
تبدیــل بــه ســلبریتی میشــوند و اگــر تعــداد فالوورهاشــون زیــاد باشــد،
بهتــر و بیشــتر میتواننــد مشــهور شــوند».
ی در جامعه
وجود نابرابر 
در جوامعــی کــه در آنهــا نابرابریهــای اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی زیــاد اســت،
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راههــای دســتیابی بــه موفقیتهــای مــادی و اجتماعــی ،دشــوار و محــدود هســتند .ایــن
در حالــی اســت کــه فرهنــگ ســلبریتی ،توهــم ســریع رســیدن بــه موفقیــت و کســب پــول
را بــه افــراد یــاد میدهــد .در واقــع ،در ایــن نــوع جوامــع ،ســلبریتیها همچــون یــک
«ایدئولــوژی توه ـمزا» عمــل میکننــد؛ بهنحــوی کــه بــه افــراد تلقیــن میکننــد کــه تحــرک
عمــودی در جامعــه امکانپذیــر اســت و نمونــۀ بــارز آن ،ســلبریتیها هســتند کــه خیلــی
ســریع بــه موفقیــت ،درآمــد ،منزلــت و پرســتیژ دســت پیــدا کردهانــد .در ایــن زمینــه
برخــی از مشــارکتکنندگان گفتهانــد:
ۀ خیلــی از افــراد مشــهور و ســلبریتیها را کــه میخوانــی میبینــی
«زندگینامـ 
چقــدر اول کار ،وضعشــان خــوب نبــوده و حتــی فقیــر هــم بودهانــد .امــا
هوششــان را بــه کار گرفتهانــد و یــا از شانسشــان اســتفاده کردهانــد و
االن خیلــی پــو لدار و معــروف هســتند».
«خیلیهــا بــه شــرایط جامعــه اعتــراض دارنــد کــه فرص ـت پیشــرفت بــرای
همــه مهیــا نیســت و پارتــی نداشــته باشــی بــه جایــی نمیرســی و فــان.
خــب چطــور ســلبریتیها توانســتهاند تــو ایــن جامعــه پیشــرفت کننــد و
االن کلــی پــول و ملــک دارنــد؟».
رواج مدرنیزاسیون یا نوسازی
نوســازی بــه عنــوان یــک فراینــد کالن بــه گــذار از جامعــۀ ســنتی بــه جامعــۀ مــدرن
تعریــف میش��ود کـ�ه منج��ر ب��ه ظه��ور ش��یوههای زندگ�یـ اجتماعــی میش��ود (گاوروف
و کلیوکانــوف .)707 :2015 ،1همچنیــن ،نوســازی ،فراینــد دگرگونــی اجتماعــی اســت کــه
در آن کشــورهای در حــال توســعه ارزشهــا ،باورهــا و ویژگیهــای معــ ّرف کشــورهای
توســعهیافته را بــه خــود میگیرنــد (میرزایــی و همــکاران .)617 :1393 ،در واقــع ،نوســازی
اشــاره بــه تغییراتــی دارد کــه از طریــق آن ،جوامــع ســنتی درصدنــد خودشــان را بــه لحــاظ
فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی بــا شــرایط جهــان معاصــر تطبیــق دهنــد (برایــت.)2000 ،2
مدرنیزاســیون یکــی از عوامــل زمینـهای مؤثــر در ظهــور فرهنــگ هواخواهــی مجــازی اســت.
ایــن مقولــه ،متشــکل از فردگرایــی ،رشــد نگرشهــای لیبرالیســتی ،عرفیشــدن باورهــای
1 . Gavrov & Klyukanov
2 . Bright
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دینــی و بازاندیشــی اســت .فردگرایــی عبــارت اســت از گرایــش ذهنــی و رفتــاری کــه بــه
خــود مختــاری فــرد منجــر میشــود و خواســتههای فــردی از اهــداف و خواســتههای
دیگــران برایــش مهمتــر میشــوند .اســاس فردگرایــی نویــن ایــن اندیشــه اســت کــه هــر
فــرد حاکــم بــر امــور خویــش اســت چــون صاحــب قدرتــی اســت کــه خــاص اوســت و
برخــوردش بــا دیگــری تنهــا بــه واســطه روابــط قــراردادی میســر میگــردد کــه بــرای هــر
کــس بیشــترین حــد ممکــن اســتقالل و اختیــار را قائــل اســت .آنچــه در فردگرایــی رخ
میدهــد یــک تحــول اندیش ـهای اســت .فــرد خــود را میبینــد و ســرمنزل مقصــود بــرای
او مفهــوم خاصــی مییابــد ،بــه ایــن معنــا کــه دیگــر صــرف ســعادت جمعــی بــرای او هــدف
نیســت بلکــه او ســعادت فــردی خــود را میجویــد .در معنــای عامیانــه ،فردگرایــی بــه
هدایــت زندگــی توســط خــود فــرد گفتــه میشــود کــه بــدون توجــه بــه دیگــران صــورت
میگی��رد .بــدون گسســت از پیوندهــای ســنتی جمعگرایانــه ،ظهــور فرهنــگ ســلبریتی،
امکانپذیــر نبــود .فردگرایــی و ســلبریتی ،در قلــب فرهنــگ غــرب قــرار دارنــد و بنیانهــای
ایدئولوژیــک آن را تشــکیل میدهنــد .بــا رشــد افراطگونــۀ فردگرایــی ،تمــام پیوندهــای
اجتماعــی در جامعــه ،از هــم گســیخته و افــراد ،مســتعد پذیــرش اســطورههای جدیــد
(ســلبریتیها) میشــوند .یکــی از مشــارکتکنندگان در ایــن زمینــه گفتــه اســت:
«نظــر خــودم مهمتــر از هــر کســی اســت و میخواهــم آنطــور کــه دوســت
دارم ،زندگــی کنــم .از اول هــم طــوری بــار آمــدهام کــه مســتقل و بینیــاز
از دیگــران باشــم .از بــودن در جمــع خوشــم نمیآیــد و بــرای همیــن،
بیشــتر در اینســتاگرام هســتم ...پســتهای افــراد مشــهور ایــن حــس را
بــه مــن میدهنــد کــه آنهــا کامــاً مســتقل از دیگــران هســتند و حرفهــای

اطرافیانشــان برایشــان مهــم نیســت .بــرای همیــن ،مــن هــم مثــل آنهــا
زندگــی میکنــم».
نظــام ســرمایهداری ،بــا ورود اندیشــۀ لیبرالیســم اقتصــادی در دهــه  1370شمســی
بــه ایــران ،فرهنــگ خــود را نیــز بــه همــراه آورد .فرهنگــی كــه هــر چنــد در آن زمــان بــه
راحتــی دیــده نمیشــد ،امــا پیدایــش لیبرالیســم اخالقــی در گروههــای مختلفــی از
جامعــه از نتایــج بعــدی آن بــود؛ اندیش ـهای كــه بهتدریــج تغییــرات فرهنگــی گوناگونــی
را بــرای جامعــۀ ایرانــی بــه همــراه داشــت .اگــر لیبرالیســم اقتصــادی بــر خصوصیســازی
و ســرمایهداری رقابتــی تأكیــد داشــت ،مشــخصه لیبرالیســم اخالقــی نســبیتگرایی
دوره 4
پیاپی 13
پاییز 1400

26

تبیین فرهنگ هواداری مجازی ...

شــدید آن بــود .لیبرالیســم اخالقــی ،بنیانــی فلســفی بــرای توجیــه الگوهــای رفتــاری جدیــد
آفریــده اســت؛ منطقــی نویــن كــه نــه تنهــا ایــن رفتارهــای جدیــد را نابهنجــار نمیدانــد،
ً
اساســا هرگونــه هنجــار غالــب را نیــز بــه چالــش میكشــد و بــر اراده آزاد ســوژه در
كــه

انتخــاب ارزشهــای رفتــاریاش تأكیــد میكنــد؛ چــرا كــه براســاس لیبرالیســم اخالقــی،
هیــچ قانــون كلــی اخالقــی وجــود نــدارد .بنابرایــن ،معیــار تشــخیص خــوب و بــد ،خــود
ســوژه اســت (آزاد ارمکــی و همــکاران .)58 :1391 ،از منظــر نگــرش لیبرالیســتی ،رواج
فرهنــگ هواخواهــی مجــازی از ســلبریتیها بــه منطــق بــازار و تولیــد رســانه برمیگــردد
و فضــای دموکراتیــک معاصــر اجــازه میدهــد تــا هــر فــردی ،رســانه و مخاطبــان خــود را
داشــته باشــد و بتوانــد شــعارها ،ســبک زندگــی و ســلیقۀ خــود را بــه مخاطبــان عرضــه
کنــد .یکــی از مشــارکتکنندگان در ایــن زمینــه میگویــد:
«فضــای اینســتاگرام فضــای بــازی اســت و آنجــا هــر طــور کــه دوســت داری،
میتوانــی باشــی .در اینســتاگرام ،حــق انتخابــت باالســت و میتوانــی از
میــان افــراد معروفــی کــه آنجــا هســتند ،بــا هــر کــدام کــه حــال میکنــی،
پیجــش را دنبــال کنــی و از افــکارش اســتفاده کنــی».
عرفیشــدن بــه ایــن معناســت کــه بهطــور نظاممنــد عقــل و علــم جایگزیــن نهادهــا،
اعتقــادات و کردارهــای مذهبــی میشــود (واتــرز .)242 :1381 ،یکــی از مهمتریــن عوامــل
شــکلگیری فرهنــگ هواخواهــی مجــازی از ســلبریتیها ،تضعیــف باورهــا و ارزشهــای
مذهبــی و دینــی در جامعــه اســت .در ایــن زمینــه ،روجــک ( )2001معتقــد اســت کــه افــول
جامعــۀ دربــاری در قرنهــای هفدهــم و هجدهــم ،منجــر بــه تفویــض ســرمایۀ فرهنگــی
بــه زنــان و مــردان خودســاخته شــد و بــه میزانــی کــه جامعــۀ مــدرن توســعه پیــدا کــرد،
ســلبریتیها ،خــأ ایجــاد شــده در نتیجــۀ افــول بــاور عامــه بــه حــق الهــی پادشــاهان و
مــرگ خــدا را پــر کردنــد .بــه زعــم او ،در عصــر جدیــد ،ســلبریتیها بــه عنــوان نمادهــای
جدیــد «شــناخت 1و تعلــق ،»2جایگزیــن نظامهــای ســلطنتی شــدهاند و بــا افــول ایمــان
بــه خــدا ،بــه جاودانگــی دســت یافتهانــد .یکــی از مشــارکتکنندگان در ایــن زمینــه گفتــه
اســت:

1 . Recognition
2 . Belonging
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«بیشــتر افــراد موفــق و مشــهوری کــه در اینســتاگرام هســتند ،طبــق
یافتههــای علمــی حــرف میزننــد و حرفهــای قدیمــی و دینــی چندیــن
هــزار ســال پیــش را تــو گوشــت نمیخواننــد .چنــد تــا از ایــن افــراد موفــق
کــه از طریــق اینســتاگرام شناختمشــون یــه جورایــی مرجــع تقلیــد مــن
شــد هاند».
بازاندیشــی نیــز بهعنــوان یکــی از خردهمقــوالت مهــم در ایــن زمینــه ،بــه ایــن
واقعیــت اشــاره دارد کــه در فضــای حرکــت بــه ســمت مدرنیتــه ،مــا مجبوریــم پیوســته
دربــارۀ اوضــاع زندگیمــان ،تد ّبــر و تأمــل کنیــم .ویژگــی مدرنیتــه بازاندیشــی دربــارۀ همــه
چیــز اســت و بازاندیشــی در بــاب ســنت و ارزشهــای ســنتی یــا پیشــین جامعــه یکــی از
مهمتریــن پیامدهــای مدرنیتــه اســت« .بازاندیشــی در زندگــی اجتماعــی مــدرن دربرگیرنــدۀ
ایــن واقعیــت اســت کــه عملکردهــای اجتماعــی پیوســته بازســنجی میشــوند و در پرتــو
اطالعــات تــازه دربــاره خــود آنهــا اصــاح میشــوند و بدینســان ،خصلتشــان را بــه
گونــۀ اساســی دگرگــون میســازند» (گیدنــز .)47 :1394 ،بــه نظــر گیدنــز ،در تمدنهــای
ســاده و ماقبــل مــدرن ،كــه ســنت حاكمیــت مطلــق داشــت ،بازاندیشــی تــا انــدازه زیــادی
محــدود بــه بازتفســیر و توضیــح ســنت پیشــین بــود .در ایــن دوره ،ســنت ،وســیلۀ برخــورد
بــا زمــان و مــكان بــود؛ زمــان و مكانــی كــه گذشــته در آنهــا تــداوم و تجلــی مییابــد .امــا
در دورۀ تجــدد ،ماهیــت بازاندیشــی تغییــر كــرده اســت .ویژگــی تجــدد ،بازاندیشــی دربــارۀ
همــه چیــز اســت و در ایــن بیــن ،بازاندیشــی ســنت و ارزشهــای پیشــین جامعــه ،یكــی
از مهمتریــن پیامدهــای تجــدد اســت كــه بــا فراینــد جهانیشــدن ،شــدیدتر نیــز شــده
اســت .بــه تعبیــر گیدنــز ،تضــاد بــا ســنت معــادل تجــدد اســت و ایــن تضــاد ،بــا فراینــد
بازاندیشــی حاصــل میشــود .در ایــن دوره ،تأییــد عملكردهــا دیگــر ،بــا ضمانــت ســنت،
كارایــی نخواهنــد داشــت .بلكــه پشــتوانه تفكــر نویــن بــه «دالیــل» گفتــار اســت و نــه
«مراجــع» ســنتی آن.
یکــی از مهمتریــن امکانــات شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام بــرای ســلبریتیها مهیــا
نم��ودن بس��تری بـ�رای انتقــاد از شـ�رایط جامعــه و مشکــالت اجتماعیــ ،اقتصــادی ،فرهنگــی،
سیاســی و ...اســت .امــروزه شــبکههای اجتماعــی بــا قابلیتهــای فــراوان خــود در بیــان
صریــح مشــکالت و مســائل روز ،افــراد را بــه تردیــد و تجدیدنظــر در عرصههــای مختلــف
زندگــی تشــویق میکننــد و ســعی در مهــم جلــوه دادن تجــارب شــخصی نســبت بــه عــرف
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و ســنتهای جامعــه دارنــد .یکــی از مشــارکتکنندگان در ایــن زمینــه میگویــد:
«ســلبریتیهای موردعالقــهام کارشــان نقــد فضــا و شــرایط حاکــم بــر
جامعۀمــان هســت .تحتتأثیــر حرفهــا و انتقاداتشــان دیدگاهــم
نســبت بــه زمینههــای مختلــف زندگــی تغییــر پیــدا کــرده اســت و االن
مــدام کارهــای خــود و اطرافیانــم را مــورد بازبینــی و تجدیدنظــر قــرار
میدهــم».
جدول  .2شرایط زمینهای تأثیرگذار بر فرهنگ هواداری از سلبریتیها
مفاهیم
پر کردن اوقاتفراغت با رسانهها ،سپری کردن اوقاتفراغت با فیلم و
سریال ،گوش دادن به موسیقی در اوقات فراغت ،گذران اوقات فراغت در
فضای مجازی
سپری کردن اوقات فراغت در خانه ،کاهش بازیهای گروهی بیرون از خانه

مقوالت فرعی
رسانهای شدن
اوقات فراغت
خانگیشدن

مقولۀ اصلی
تغییر در
الگوهای
اوقات فراغت

اوقات فراغت

انتسابی نبودن شهرت ،اکتسابی نبودن شهرت ،اعطایی نبودن شهرت،
به دست آوردن شهرت از طریق واسطههای فرهنگی (رسانههای جمعی،

مشهور شدن از

استحالۀ

شبکههای اجتماعی مجازی و غیره) ،تصدیق شهرت توسط مخاطبان،

طریق متفاوت

شهرت

تسریع در رسیدن به شهرت ،متنوع شدن شهرت
وجود بیعدالتی در جامعه ،عدم برابری فرصتها برای افراد در جامعه،
عدم برخورداری یکسان افراد از شرایط و امکانات رفاهی جامعه ،وجود

نابرابری اجتماعی

تبعیضهای زیاد در جامعه

وجود نابرابری

یکسان نبودن قدرت خرید کاال و خدمات میان مردم ،سخت شدن

در جامعه

دسترسی به موفقیتهای مادی در جامعه ،فاصلۀ طبقاتی زیاد در میان

نابرابری اقتصادی

مردم
ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی ،کاهش جمعگرایی ،افزایش استقالل
افراد ،آزادی افراد از قید و بند سنتها

افزایش فردگرایی

نسبیشدن امور ،دموکراتیکشدن جوامع ،تکثرگرایی ،افزایش حق انتخاب

رشد نگرشهای

یا گزینشگری افراد

لیبرالیستی

کاهش ارزشهای دینی در جامعه ،تضعیف باورهای دینی در جامعه،
کاهش پایبندی افراد به مناسک دینی ،تقدسزدایی از باورها و آئینهای
دینی ،اهمیت یافتن یافتهها و تحقیقات علمی نسبت به آموزههای دینی

عرفیشدن
باورهای دینی

رواج
مدرنیزاسیون
یا نوسازی

رواج فرهنگ انتقاد در جامعه ،مورد نقد قرار گرفتن مسائل در جامعه،
تردید و تجدیدنظر در عرصههای مختلف زندگی ،مهم بودن تجربۀ شخصی

بازاندیشی

نسبت به عرف و سنتهای جامعه
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بحث و نتیجهگیری
از اوایــل قــرن بیســتم ،بــا ظهــور رســانه و صنعــت ســینما ،پدیــدهای نویــن بــه نــام
سـ�لبریتی پ��ا بـ�ه عرصــه نهــاد .تــا پیــش از آن ،بــا زیــر ذرهبیــن بــردن افــراد مشــهور هــر
جامع��ه در ه��ر دوره تاریخ��ی ،میتوانســتیم بــه تصویــری از ارزشهــا و باورهــای مــورد
قبـ�ول آن جامع��ه دس�تـ یابی��م .پیش��تر ،از آنجــا كــه در هــر دوره ،برخــی ویژگیهــا ،فضیلت
ب��ه حس��اب میآمدن��د ،ف��رد دارای آنه��ا بـ�ه شــهرت میرســید ،امــا از هنــگام پیدایــش
رساــنههای جمع��ی كـ�ه میتوانس��ت افــراد را ف��ارغ از توانمندیهــا و فضیلتهــای
آن��ان بــه ش��هرت برس�اـند ،اینــ رونــد واژگ��ون ش��د .ســلبریتیها كساــنی هســتند كــه
رسـ�انههای جمعـ�ی چـ�ون سـ�ینما ،تلویزیـ�ون و مطبوعـ�ات آنهـ�ا را تبدیـ�ل بـ�ه چهـ�ره كـ�رده و
داخــل نظــام رســانهای شــكل یافتــه و رشــد یافتهانــد و ســپس ســازمانهای رســانهای از
شهــرت ســلبریتیها در جهــت منافــع خــود چــون بازاریابــی و تبلیغــات بهــره جســتند .رشــد
شــبکههای اجتماعــی مجــازی همچــون اینســتاگرام ،فضایــی را بــرای بــه اشــتراكگذاری و
گفتوگوهــای دوطرفــه بهوجــود آورد و ایــن امــکان را بــرای افــراد مشــهور یــا ســلبریتیها
فراهــم ســاخت تــا بــا حــذف میانجیگــری ســازمانهای رســانهای ارتبــاط بیواســطهای بــا
مخاطبــان یــا هــوارداران خــود برقــرار کننــد .حــال پرسشــی کــه طــرح میشــود ایــن اســت
کــه چــه عواملــی باعــث روی آوردن هــواداران بــه ســلبریتیهای در شــبکههای اجتماعــی
مجــازی میشــود؟ یافتههــای ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه دیجیتالیشــدن زندگــی
جواناــن ،مصرفیشدــن جامعـ�ه ،س�لـبریتیزه ش��دن جامعـ�ه ،نقــش آفرینــی رســانههای عصــر
اول ،و فرســایش اعتمــاد نهــادی در جامعــه مهمتریــن علــل روی آوردن کاربــران شــبکۀ
اجتماعــی اینســتاگرام بــه ســمت ســلبریتیها هســتند.
امــروزه شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ابزارهــای نویــن اطالعاتــی و ارتباطاتــی همچــون
گوشــی و تبلــت گســترش فراوانــی در میــان کاربــران بــه ویــژه جوانــان پیــدا کردهانــد.
مخاطبــان از شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــرای بیــان اندیشــهها احساســات و عواطــف
خــود ،آگاهــی از اخبــار و اطالعــات ،تبــادل اطالعــات ،تســهیل ،تکمیــل و تقویــت ارتباطات،
مدیریــت زندگــی روزمــره ،ســرگرمی و ...اســتفاده میکننــد .تأثیــر شــبکههای اجتماعــی
مجــازی بــر روی کاربــران بــه حــدی اســت کــه باعــث دیجیتالیشــدن شــیوه زندگــی شــده
اســت .در واقــع ،دیجیتالــی شــدن باعــث افزایــش حضــور افــراد در شــبکههای اجتماعــی
مجــازی شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بــا افزایــش حضــور ،تعامــل و درگیــری افــراد
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در شــبکههای اجتماعــی مجــاری ،صفحــات و پس ـتهای ســلبریتیها نقــش بســیار مهمــی
در ســپری کــردن اوقــات فراغــت مخاطبــان و تأثیرگــذاری بــر ســبک زندگــی آنهــا دارد .ایــن
یافتــه در راســتای یافتههــای پژوهــش ذکائــی و نزاکتــی ( )1397اســت .همچنیــن عباســی
و جعفــری ( )1399نی�زـ در ایــن خص��وص معتقدن��د کـ�ه کنشـ�گران ایرانــی در فضــای مجــازی،
شبــكه اینستــاگرام را بس��تری ب��رای نمای��ش زندگ��ی روزانـ�ه ،بهاشــتراکگذاری جنبههــای
ج��ذاب سـ�بک زندگ�یـ و ارائ��ۀ گزارش��ی از تفریح�اـت و لذتهــای فردگرایانــه میداننــد .بــه
ای��ن ترتی��ب ،راهبرده��ای نمایش��ی كنشگــران در شــبكۀ اجتماعــی اینســتاگرام ،بیشــتر در
جهـ�ت بازنمایـ�ی سـ�بك زندگـ�ی مـ�درن اسـ�ت و کاربـ�ران نیـ�ز بـ�ه دنبـ�ال محتواهـ�ا ،برنامههـ�ا
و شــبکههایی میرونــد کــه جوابگــوی نیازهــا ،ذائقههــا و عالقهمنــدی آنــان باشد.روشــن
اس��ت ک��ه هرچ��ه میـ�زان اس��تفاده از اینس��تاگرام و پیرــوی از س��لبریتیها بیشـ�تر باشــد،
تغییــر در ســبک زندگــی نیــز بیشــتر خواهــد بــود.
مصرفیشــدن جامعــه یکــی دیگــر از علــل روی آوردن هــواداران بــه ســلبریتیها اســت.
امــروزه بســیاری از ســلبریتیها ابــزاری بــرای تبلیــغ وســایل متنــوع هســتند و از ایــن طریــق،
درآمدزایــی میکننــد .ســلبریتیها از طریــق معرفــی محصــوالت متنــوع در زمینــۀ آرایــش و
بهداشــت ،پوشــاک ،خــوراک ،دکوراســیون منــزل و همچنیــن اســتفاده از محصــوالت مــارک
و برنــد و معرفــی آنهــا در صفحاتشــان نقــش بســیار مهمــی در جــذب فالــوور دارنــد.
افزایــش تمایــل بــه خریــد و لــوازم مــارک و برنــد ،بــه جــز اینکــه نتیجــۀ زندگــی در دنیایــی
پــر از تنــوع محصــوالت و تولیــدات در حوزههــای مختلــف اســت ،نتیجــۀ نمایــش زندگــی
مصــرفزده ســلبریتیهایی اســت کــه شغلشــان مصرفگرایــی اســت .امــروزه بــا تشــدید
مصرفگرایــی در جامعــه ،ســلبریتیها در حوزههــای مختلــف توانســتهاند تــا حــدودی
نقــش تأثیرگــذار خــود در حــوزۀ تبلیغــات را تثبیــت کننــد .شــرکتها و تولیدکننــدگان
حــال بــه اینســتاگرام و دیگــر شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــه چشــم یــک ابــزار تأثیرگــذار
تبلیغــات نــگاه میکننــد و بــر اثرگــذاری ســلبریتیها در بــاال رفتــن فــروش خدمــات و
محصوالتشــان حســاب ویــژهای بــاز میکننــد .ایــن یافتــه ،همســو بــا یافتههــای
پژوهــش ســامی و همــکاران ( ،)1399جافــارووا و راشــورث ( ،)2017قباداموســی ()2020
و ســریناواس و آرونــال ( )2020اســت کــه شــبکههای اجتماعــی مجــازی را بــا توجــه بــه
قابلیتهــا و امکانــات متعددشــان ابــزاری مهــم بــرای دیدهشــدن افــراد و تبلیــغ انــواع
محصــوالت و ترویــج مصرفگرایــی میداننــد.
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سلبریتیزهشــدن نیــز از دیگــر علــل تمایــل هــواداران بــه ســلبریتیها اســت .ســلبریتیزه
شــدن بــرای آن دســته از تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی بــه کار مـیرود که مســتلزم حضور
ســلبریتی اســت .ســلبریتیزه شــدن جامعــه نیــز فراینــدی اســت کــه در آن ،ســلبریتیها
در ســطح جامعــه تبدیــل بــه یــک گــروه یــا الگــوی مرجــع میشــوند و بــه جهتدهــی
ارزشهــای فرهنگــی و اجتماعــی و حتــی سیاســی هــواداران یــا مخاطبانشــان میپردازنــد.
بــا توجــه بــه شــهرت ســلبریتیها در ســطح جامعــه بســیاری از مخاطبــان عالقهمندنــد تــا
ه دســت آوردنــد.
از زندگــی شــخصی ،کارهــا و زمینههــای مــورد عالقــه آنهــا اطالعاتــی بــ 
از ســوی دیگــر ،بســیاری از هــواداران مایلنــد تــا از طریــق تعامــل بــا چهرههــا (درخواســت
فالــو و الیــک از ســلبریتیها) دیــده شــوند یــا کارهــا و فعالیتهــای خــود را بــه دیگــران
نش��ان دهن��د .ای��ن یافت�هـ ،همس��و بـ�ا یافتهه��ای پژوه��ش حقپنــاه ( )1395و موالیــی
( )1395اســت کــه در پژوهــش خــود نشــان دادنــد اگــر یــک ســلبریتی بــه ابــراز احساســات
یــک هــوادار پاســخ دهــد و او را فالــو کــرده و یــا بــه یــک مطلبــش الیــک بزنــد افتخــار
بزرگــی بــرای یــک هــوادار اســت .ایــن افتخــار تــا آن انــدازه اهمیــت دارد کــه گاه برخــی
هــواداران در توضیحــات معرفــی خــود در بــاالی صفحاتشــان مینویســند« :ایــن صفحــه
توســط فالنــی دنبــال میشــود» و یــا «فالنــی مطالــب ایــن صفحــه را الیــک کــرده اســت».
از دیگــر عوامــل هــواداری از ســلبریتیها ،نقشآفرینــی رســانههای عصــر اول همچــون
رادیــو ،تلویزیــون و ســینما اســت .بســیاری از هنرپیشــهها ،ورزشــکاران و ســایر افــراد
مشــهوری کــه بهعنــوان ســلبریتی در شــبکههای اجتماعــی مجــازی شــناخته میشــوند
از طریــق رســانههای عصــر اول چهــره یــا ســتاره شــدهاند و بــا حضــور در اینســتاگرام
روزبــه روز بــر محبوبیــت و شهرتشــان افــزوده شــده اســت .ایــن مقولــه بیارتبــاط بــا
مقولــۀ فرســایش یــا کاهــش اعتمــاد نهــادی (بیاعتمــادی افــراد بــه دولــت و حاکمیــت و
ســوءکارکردهای رســانههای داخلــی) نیســت .بســیاری از افــراد مشــهور در اینســتاگرام بــا
توجــه بــه سانســور و عــدم پوشــش برخــی از واقعیتهــا یــا وارونــه نشــان دادن آنهــا در
رســانۀ ملــی و تضعیــف اعتمــاد مخاطبــان بــه دولتمــردان توانســتهاند از طریــق امکانــات
و قابلیتهــای اینســتاگرام همچــون ســرعت انتشــار اطالعــات و اخبــار ،گریــز از سانســور و
ه همســو
بیــان بیپــردۀ واقعیتهــا ،هــواداران زیــادی را بــه خــود جــذب کننــد .ایــن یافتـ 
بــا یافتههــای پژوهــش حســینی و دهقــان ( )1399اســت .همچنین بیــداهلل خانــی و کهرازه
( )1397نیــز در ایــن خصــوص ،در مطالعۀشــان نشــان دادنــد کــه اســتفاده از شــهرت ،یکــی
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از ویژگیهــای کلیــدی فرهنــگ سیاســی مــدرن اســت .شــهرت و سلبریتیشــدن بهعنــوان
شــکلی از ســرمایۀ سیاســی کار میکنــد و میتوانــد منجــر بــه شــکلگیری سیاســتمداران
ســلبریتی یــا ســلبریتیهای سیاســتمدار شــود .امــروزه بســیاری از ســلبریتیها بــا اســتفاده
از شهرتشــان ســعی میکننــد تــا بــر چشــمانداز عمــل سیاســی تأثیرگــذار باشــند.
ع�لاوه برــ عوام��ل ی��ا ش��رایط ّ
عل��ی ،مق��والت تغیی��ر در الگوهای اوق�اـت فراغت ،اســتحاله
شهــرت ،وج�وـد نابراب�رـی در جامعــه ،و رواج مدرنیزاســیون یــا نوســازی بهعنــوان عوامــل
زمینــهای یــا تســهیلگر در هــواداری مخاطبــان از ســلبریتیها نقــش داشــتهاند .فضــای
مجــازی شــبکههای اجتماعــی بســتر مناســبی را بــرای گــذران اوقــات فراغــت مخاطبــان مهیــا
ســاخته اســت .از جملــه قابلیتهــای شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــرای ســپری کــردن
اوقــات فراغــت میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :بهاشــتراکگذاری عکــس ،گــپ زدن
بــا دوســتان ،بازیهــای آنالیــن ،دیــدن تصاویــر و کلیپهــای دوســتان و افــراد مشــهور
و ...بــا افزایــش دسترســی مخاطبــان بــه شــبکههای اجتماعــی مجــازی اوقــات فراغــت
بی�شـ از پی�شـ رساــنهای و خانگیــ ش��ده اس��ت .وجــود زمانــی بــا عنــوان اوقــات فراغــت و
از ســویی نیــاز مــردم بــه تفریــح و ســرگرمی بــه عنــوان یکــی از نیازهــای ثانویــه باعــث شــد
جذابیتهــای ســلبریتیها پاســخی باشــد بــه ایــن نیــاز و بــر همیــن اســاس ،ســلبریتیها
محــور اصلــی نیــاز بــه تفریــح و ســرگرمی شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،افزایــش دسترســی
کاربــران بــه شــبکههای اجتماعــی مجــازی باعــث متکثــر شــدن شــهرت و تســریع آن شــده
اســت .امــروزه شــهرت محــدود بــه نفــرات معــدودی همچــون هنرپیشـهها نیســت .بلکــه
شــخصی کــه یــک زندگــی عــادی دارد میتوانــد تبدیــل بــه ســلبریتی شــود .از ســوی دیگــر،
فراینــد بــه شــهرت رســیدن بهعنــوان ســلبریتی از طریــق شــبکههای اجتماعــی مجــازی
بســیار ســریعتر از هــر زمــان دیگــری صــورت میگیــرد.
وجــود نابرابریهــای اجتماعــی و اقتصــادی در ســطح جامعــه ،عامــل دیگــری اســت کــه
باعــث میشــود بســیاری از کاربــران شــبکههای اجتماعــی مجــازی و ســایر افــراد جامعــه،
راههــای رســیدن بــه موفقیــت را محــدود بداننــد .نفــوذ رســانهها و شــبکههای اجتماعــی
مجــازی ،بهخصــوص اینســتاگرام کــه بهنوعــی بــه زندگــی دوم بســیاری از افــراد بــدل شــده
اســت ،تلقــی افــراد از ســبک زندگــی ایــدهآل را دســتخوش تغییــرات فراوانــی کــرده اسـت.
افــراد بهطــور مــداوم در معــرض انبوهــی از تصاویــر و ویدئوهــای بــه نمایــش درآمــده
از زندگیهــای لوکــس طبقــات بــاال قرارگرفتــه و ایــن باعــث بــه وجــود آمــدن نارضایتــی
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و احســاس محرومیــت نســبی بیشــتری شــده و شــکاف طبقاتــی را پررنگتــر از گذشــته
جلــوه میدهــد .امــروزه نســبت بــه گذشــته ،وضــع طبقــات پاییــن و متوســط جامعــه
از لحــاظ اقتصــادی بهبودیافتــه ،امــا ایــن بــا اینحــال ایــن طبقــات بــه میــزان بیشــتری
احســاس فقــر و محرومیــت نســبی میکننــد ،زیــرا ســبک زندگــی خــود را بــا طبقــات بــاالی
جامعــه مقایســه میکننــد و درصــدد شــبیه شــدن بــه آنهــا هســتند و وقتــی در ایــن
مســیر بــا مانــع مواجــه میشــوند ،احســاس ســرخوردگی میکننــد .هنگامیکــه فــرد بــا
ســبک زندگــی لوکــس و نمایشــی مواجــه شــده و از ســوی دیگــر ،وســایل رســیدن بــه ایــن
ســبک زندگــی را در دســترس نــدارد ،دچــار شــکاف بیــن ســاختار و خــود بهعنــوان کنشــگر
شــده و احســاس ناتوانــی میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ســلبریتیها و فرهنــگ
آنهــا توهــم دســتیابی بــه موفقیــت ،پــول و منزلــت را بــه افــراد القــا میکننــد .آنهــا بــا
هوادارانشــان تلقیــن میکننــد کــه تحــرک و پیشــرفت اجتماعــی امکانپذیــر اســت و
مصــداق عینــی آن ،ســلبریتیها هســتند کــه بــه موقعیتهــای خوبــی رســیدهاند .ایــن
تلقیــن یــا ایدئولــوژی توه ـمزا نقــش مهمــی در جــذب هــواداران بــه ســمت ســلبریتیها
دارد .اینــ یافت��ه ،همس��و بـ�ا یافتهه��ای پژوه��ش اســامی و همــکاران ( )1399اســت کــه
در مطالعهشــان نشــان دادنــد «یــک شــبه راه صــد ســاله رفتــن» از مهمتریــن ویژگیهــای
خــرده ســلبریتیها اســت.
رواج فرهنــگ و ارزشهــای مدرنیزاســیون از دیگــر عوامــل زمینهســاز هــواداری از
ســلبریتیهای در شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام اســت .مهمتریــن پیامــد فردگرایــی سســت
نمــودن پیوندهــای اجتماعــی ،اتمیــزه شــدن جامعــه و ذرهای شــدن فــرد اســت .در یــک
جامعــۀ اتمیــزه شــده افــراد ذرهای شــده مســتعد پذیــرش اســطورههای جدیــد همچــون
ســلبریتیها میشــوند .از ســوی دیگــر ،ترویــج نگرشهــای لیبرالیســتی و دموکراتیــک
در ایــن خصــوص کــه هــر ســوژه یــا کنشــگری میتوانــد رســانه و هــوادار خــاص خــود
را داشــته باشــد و از ایــن طریــق ،ایدههــا ،باورهــا ،ارزشهــا ،و شــیوۀ زندگــی خــود را
بــه هــواداران عرضــه کنــد ،زمینــه را بــرای ظهــور ســلبریتیها و هواخواهــی از آنهــا مهیــا
کردهانــد .بازاندیشــی نیــز بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای مدرنیتــه و نوســازی ایــن امــکان
را بــرای ســلبریتیها در شــبکههای اجتماعــی مجــازی فراهــم ســاخته تــا بــه نقــد وضعیــت
موجــود ،عــرف و ســنتهای جامعــه پرداختــه و فــارغ از محدودیتهــای رســانههای
داخلــی بتواننــد افــراد یــا تودههــا را بــه ســمت خــود جــذب کننــد.
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بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،پیشــنهادات زیــر بــرای سیاســتگذاران حــوزۀ رســانه
ملــی پیشــنهاد میشــود:
از آنجــا کــه صــدا و ســیما یــا رســانۀ ملــی یکــی از عامــان اصلــی ظهــور ســلبریتیها
اســت (مهمانهایــی کــه در مناســبتهای مختلــف بــرای جــذب مخاطــب بــه تلویزیــون

ً
عمومــا ورزشــکاران ،بازیگــران و خوانندههــا هســتند ،یــا مجریــان
دعــوت میشــوند،
مســابقات تلویزیونــی و برخــی برنامههــا بازیگــران مشــهور هســتند و از آنهــا بــرای
تبلیغــات تلویزیونــی اســتفاده میشــود) ،پیشــنهاد میشــود برنامهســازان تلویزیونــی و
رادیویــی ،اســتفادۀ بیشــتری از نخبههــای فرهنگــی ،روشــنفکران و فعــاالن عرصــۀ مدنــی
در برنامههایشــان داشــته باشــند .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ســلبریتیها درمــورد
همــه چیــز (سیاســت ،اقتصــاد ،مســائل اجتماعــی و فرهنگــی و )...نظــر میدهنــد و از
ایــن طریــق ،هــواداران خــود را تحتتأثیــر قــرار میدهنــد و بــرای جامعــه معناآفرینــی
میکننــد ،الزم اســت کــه برنامهســازان رســانۀ ملــی ،تــاش بیشــتری بــرای افزایــش ســواد
رســانهای و تفکــر انتقــادی مخاطبــان در مواجهــه بــا ســلبریتیها داشــته باشــند .در واقــع،
ارتقــای دانـ�ش تش��خیص جای�گـاه ،حوــزۀ فعالیـ�ت و میزــان اعتمــاد یـ�ا بیاعتماــدی بــه
س��لبریتیها و اینکـ�ه در مواجهـ�ه ب��ا آنــان چ��ه ح��د و ح�دـودی از تأثیرپذیــری را بایـ�د
رعای��ت نم��ود ی��ا ی��ک سلــبریتی در چ��ه حوزههاییــ میتوان��د اظهارنظ��ر تخصص�یـ کن��د از
جملـ�ه وظایـ�ف رساــنۀ ملـ�ی در ارتبــاط بـ�ا مخاطبــان خــود اســت.
عــاوه بــر ایــن ،پژوهشــگران حــوزۀ شــبکههای اجتماعــی مجــازی نیــز الزم اســت در
پژوهشهــای آتــی بــه منظــور شــناخت دقیــق و بســترمند فرهنــگ هــواداری مجــازی بــه
کمــی و کیفــی اظهارنظرهــای (کامنتهــا) دنبا لکننــدگان بپردازنــد.
تحلیــل محتــوای ّ
همچنیــن ،بــه منظــور فهــم بهتــر پدیــدۀ فرهنــگ هــواداری مجــازی ،الزم اســت بــا
متخصصــان حــوزۀ ارتباطــات و رســانه نیــز مصاحبههایــی صــورت گیــرد.
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ذکائی ،محمدسعید ( .)1391فراغت ،مصرف و جامعه ،تهران :تیسا.
ذکائــی ،محمدســعید و نزاکتــی ،فرزانــه (« .)1397ســبک زندگــی موبیتــال در جامعــه دانشــجویی :فهــم تجربــۀ
زیســتۀ دانشــجویان دانشــگاههای عالمــه طباطبائــی و صنعتــی شــریف» ،مطالعــات رســانههای نویــن،
شــمارۀ .41-74 :16
ســپهری ،آســیه (« .)1393تحلیــل ســبک زندگــی جوانــان کاربــر شــبکۀ اجتماعــی فیسبــوک» ،مطالعــات جــوان
و رســانه ،شــمارۀ .13-40 :13
ســلطانیفر ،مهــدی؛ گرانمایهپــور ،علــی و هاشــمی ،شــهناز (« .)1399خالقیـ�ت س��لبریتیها در اینس��تاگرام بـ�ر
فراین��د سیاس�تـگذاری عمومــی» ،ابتــكار و خالقیــت در علــوم انســانی ،شــمارۀ .217-242 :4
عباســی ،عاطفــه؛ و جعفــری ،علــی (« .)1399تأثیــر کنشهــای اینســتاگرامی ســلبریتیها بــر ســبک زندگــی
کاربــران ایرانــی» ،پژوهشهــای ارتباطــی ،شــمارۀ .33-54 :101
کهــرازه ،یاســر؛ و بیــداهلل خانــی ،آرش (« .)1397دیپلماســی ســلبریتی و جذابیــت و سادهســازی سیاســت
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بینالملــل در ادراک عامــه» ،تحقیقــات سیاســی بینالمللــی ،شــمارۀ .126-150 :37
کوچکزایــی ،مصطفــی؛ فیضیــان ،مجیدرضــا و شــاهآبادی ،محمدحســین (« .)1397بررســی سلبریتیســازی در
رســانه و بحــران هویــت نوجــوان در جامعــه» ،جامعــه ،فرهنــگ و رســانه ،شــمارۀ .103-121 :29
گیدنز ،آنتونی ( .)1394پیامدهای مدرنیت( ،مترجم :محسن ثالثی) ،تهران :مرکز.
مختارینبــی ،ابراهیــم و صفایــی ،صف ـیاهلل ( .)1394جامعهشناســی اوقــات فراغــت و مطالعــه ،تهــران :دانشــگاه
پیــام نــور.
ک کوایــل ،دنیــس ( .)1388درآمــدی بــر نظریــۀ ارتباطــات جمعــی( ،مترج��م :پروی��ز اجالل��ی) ،تهرــان :پژوهشــگاه
مـ 
فرهنـ�گ ،هنـ�ر و ارتباطـ�ات.
مهــدیزاده ،ســیدمحمد ( .)1391نظریههــای رســانه :اندیشــههای رایــج و دیدگاههــای انتقــادی ،تهــران:
همشــهری.
موالیــی ،محمدمهــدی (« .)1395گــردش فرهنــگ ســلبریتی در رســانههای اجتماعــی :مطالعــه فعالیــت
ســلبریتیهای ایرانــی و هوادارانشــان در اینســتاگرام» ،جامعــه ،فرهنــگ و رســانه ،شــمارۀ .57-80 :21
میرزایــی ،حســین؛ شــریعتی ،ســارا و باباصفــری ،نافــع (« .)1393بررســی رابطــۀ نوســازی و تغییــر نگرشهــا و
رفتارهــای دینــی جوانــان شــهر و روســتاهای ســنندج» ،مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی در ایــران ،شــمارۀ
.603-637 :4
واترز ،مالکوم ( .)1381جامعۀ سنتی و جامعۀ مدرن( ،مترجم :منصور انصاری) ،تهران :نقش جهان.
وبلن ،تورستاین ( .)1395نظریۀ طبقۀ تنآسا( ،مترجم :فرهنگ ارشاد) ،تهران :نی.
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