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چکیده

گســترش شــبکه های اجتماعــی مجــازی همچــون اینســتاگرام در ایــران، بــه ســبب ایجــاد محیــط و فضــای رســانه ای 

ــات،  ــف و احساس ــا، عواط ــو، ایده ه ــس، ویدئ ــتراک گذاری عک ــران در به اش ــدرت کارب ــش ق ــمی و افزای غیررس

فرصــت بی نظیــری را بــرای رشــد فرهنــگ ســلبریتی و هــواداری از آنهــا ایجــاد کــرده اســت. بنابرایــن، هــدف ایــن 

ــق  ــت. روش تحقی ــتاگرام اس ــلبریتی ها در اینس ــواداری از س ــگ ه ــای فرهن ــل و زمینه ه ــۀ دالی ــش، مطالع پژوه

بــه کار رفتــه در ایــن پژوهــش، کیفــی بــوده و از رهیافــت نظریــۀ زمینــه ای بــه عنــوان روش عملیاتــی پژوهــش 

ــا  ــلبریتی   ها )ب ــدگان س ــا تعقیب   کنن ــا ی ــر از فالووره ــش، 22 نف ــارکت کنندگان پژوه ــت. مش ــده اس ــتفاده ش اس

ــد انتخــاب  ــری هدف من ــه روش نمونه گی ــوور بیشــتر( در شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام هســتند کــه ب تعــداد فال

شــده اند. بــرای گــردآوری داده هــا از مصاحبه هــای عمیــق نیمه ســاختاریافته بهــره  گرفتــه شــده اســت. داده هــای 

گــردآوری شــده بــا بهره گیــری از روش مقایســه ای مــداوم و مطابــق بــا رویه هــای نظام منــد اشــتراوس و کوربیــن 

ــار، اعتمــاد و انتقال پذیــری  ــاز، محــوری و انتخابــی( مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد. قابلیــت اعتب ــه )ب در ســه مرحل

داده هــا نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت. یافته هــای پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه مهمتریــن دالیــل تمایــل 

هــواداران بــه ســلبریتی ها عبارت انــد از: دیجیتالی شــدن زندگــی جوانــان ، مصرفی شــدن جامعــه، ســلبریتیزه 

ــر  ــن تغیی ــه. همچنی ــادی در جامع ــاد نه ــایش اعتم ــر اول و فرس ــانه های عص ــی رس ــه، نقش آفرین ــدن جامع ش

ــه  ــا نوســازی ب ــه و رواج مدرنیزاســیون ی ــری  در جامع ــات فراغــت، اســتحالۀ شــهرت، وجــود نابراب الگوهــای اوق

ــته اند. ــش داش ــلبریتی ها نق ــواداری از س ــز در ه ــهیل گر نی ــا تس ــه ای ی ــل زمین ــوان عوام عن
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مقدمه

ظهــور و گســترش شــبکه های اجتماعــی مجــازی، بــر کســب شــهرت و ســلبریتی شــدن، 

ــگ  ــانه ها و فرهن ــل رس ــۀ بی بدی ــهرت، نتیج ــروز، ش ــان ام ــت. در جه ــوده اس ــذار ب اثرگ

رســانه ای اســت. در واقــع، در جهــان مــدرن، »شــهره شــدن« مســتلزم ویژگی هــا و 

خصوصیــات فــردی و درونــی افــراد نبــوده، بلكــه در ایــن فراینــد، عوامــل بیرونــی همچــون 

ــود را  ــهرت خ ــراد ش ــی، اف ــه عبارت ــد. ب ــمگیری دارن ــش چش ــانه نق ــازی و رس ــای مج فض

مدیــون رســانه های مختلــف هســتند، مكــرر دیــده شــدن در رســانه ها و فضــای مجــازی، 

عامــل اصلــی شــكل گیری ســلبریتی ها و ســتاره شــدن اســت. فرهنــگ ســلبریتی و فرهنــگ 

ــه  ــات موردتوج ــه موضوع ــده و از جمل ــدرن رسانه ای ش ــۀ م ــای جامع ــواداری از جلوه ه ه

ــای  ــاد فرصت ه ــازی و ایج ــای مج ــترش فض ــا گس ــت. ب ــانه  اس ــی و رس ــات فرهنگ مطالع

جدیــد رســانه ای كــه بــه تقویــت موضــع مخاطبــان و كاربــران انجامیــد، مطالعاتــی از ایــن 

نــوع اهمیــت دوچنــدان پیــدا می كننــد. فضــای مجــازی كــه بــه تعبیــر بــل1 )2001( بــدل 

ــث  ــتراك گذاری و بح ــرای به اش ــر را ب ــه همدیگ ــده ك ــی ش ــر از مردم ــزاران نف ــۀ ه ــه خان ب

ــت  ــرای فعالی ــدی ب ــد، از ســویی، عرصــۀ جدی ــات می كنن ــق مشترك شــان ماق ــارۀ عائ درب

ســلبریتی ها ایجــاد كــرده و از ســوی دیگــر، امــكان هــواداری را نیــز تغییــر داده اســت )بــه 

ــی، 1395: 85(.  ــل از موالی نق

از قــرن بیســتم بــه ایــن ســو، رســانه ها بــا تحــوالت فراگیــر و روزافــزون خــود، نقــش 

مهمــی در تولــد و دوام فرهنــگ ســلبریتی در جهــان داشــته اند؛ فرهنگــی كــه به تدریــج از 

كشــورهای غربــی بــه ویــژه آمریــكا شــكل گرفــت و كم كــم جــای خــود را در دیگــر كشــورها از 

جملــه ایــران نیــز بــاز كــرد. بــا تأمــل در تحــوالت دو دهــۀ اخیــر ایــران می تــوان نشــانه های 

ــاخص های  ــن ش ــتند و همچنی ــدن هس ــلبریتیزه ش ــاز س ــه زمینه س ــی ك ــی فرایندهای تمام

ــا ســرعتی  ــگ ســلبریتی ب ــن رو، فرهن ــرد. از ای ــه مشــاهده ك ســلبریتیزه شــدن را در جامع

پرشــتاب در حــال درنوردیــدن فضــای فرهنگــی و اجتماعــی جامعــۀ ایرانــی اســت. فرهنــگ 

هواخواهــی در جامعــۀ ایــران، در نتیجــۀ ورود رســانه های ارتباطــی نظیــر شــبكه های 

تلویزیونــی داخلــی و خارجــی بــه زندگــی مــردم شــروع شــد. هنرمنــدان، بازیگــران، 

ــه  ــت ك ــه دانس ــر جامع ــلبریتی های ه ــه س ــوان از جمل ــكاران را می ت ــا و ورزش خواننده ه

1 . Bell
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ــده  ــه ش ــردم مواج ــی م ــال عموم ــا اقب ــی آن، ب ــی و اجتماع ــش فرهنگ ــا گرای ــب ب متناس

ــی،  ــۀ ایران ــده اند. در جامع ــه ش ــه پذیرفت ــوب در جامع ــخصیت محب ــك ش ــوان ی و به عن

ــا  ــلبریتی هایی ب ــه س ــدل ب ــی را ب ــری و ورزش ــای هن ــی چهره ه ــری، برخ ــانه های تصوی رس

ــی  ــبکه های اجتماع ــترش ش ــور و گس ــر، ظه ــوی دیگ ــد و از س ــمار كرده ان ــواداران پرش ه

مجــازی بــه فضــای عمومــی در ایــران، موجــب ایجــاد فضــای رســانه ای غیررســمی و افزایــش 

قــدرت مخاطبــان شــده و فرصــت قابــل توجهــی بــرای رشــد فرهنــگ ســلبریتی ایجــاد كــرده 

ــکاران، 1398( . در  ــی و هم ــکاران، 1397؛ خیام ــی و هم ــامی، 1396؛ کوچکزای ــت )اس اس

ایــن میــان، اینســتاگرام رشــد قابل توجهــی 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 ســلبریتی های ایرانــی در آن حضــور فعــال دارنــد )اســامی 

ــان را  ــلبریتی ها خودش ــتاگرام س ــان، 1399(. در اینس ــینی و دهق ــکاران، 1399؛ حس و هم

بــه دیگــران معرفــی می کننــد و بــا فالوورهــا ارتبــاط مســتقیمی برقــرار می کننــد. همچنیــن 

آنهــا تصاویــر و مطالــب خــود را منتشــر و درخصــوص مســائل مختلــف اظهارنظــر می کننــد. 

امــا ســلبریتی ها تنهــا از آن رو اهمیــت ندارنــد كــه توســط تعــداد زیــادی از مــردم شــناخته 

ــرات  ــلبریتی ها اث ــات س ــه اقدام ــتند ك ــت هس ــت دارای اهمی ــه از آن جه ــوند، بلك می ش

ــار1، 2009(.   ــذارد )نای ــای می گ ــه ج ــردم ب ــدادی از م ــر تع ــی ب ــی قابل توجه عاطف

ــه راه یافتــن اینســتاگرام در زندگــی روزمــرۀ بخشــی از ایرانیــان و تأثیــرات  ــا توجــه ب ب

گســتردۀ آن، مطالعــه و شــناخت چیســتی و ابعــاد پدیــدۀ فرهنــگ هــواداری مجــازی، امــری 

ــوص  ــه درخص ــی ک ــر، از آنجای ــوی دیگ ــاز دارد. از س ــش نی ــه پژوه ــه ب ــت ک ــروری اس ض

ــا نظریه هــای  ــدارد و ی ــی وجــود ن ــا نظریه هــای متقن ــه ی ــگ هــواداری مجــازی، نظری فرهن

ــدارد،  ــی ن ــه همخوان ــا مشــارکت کنندگان تحت مطالع ــوده و ب ــب نامناســب ب موجــود، اغل

ــن  ــازه در ای ــم ت ــب فه ــد و کس ــای جدی ــف عرصه ه ــرای کش ــوص ب ــن خص ــه در ای مطالع

حــوزه، حائــز اهمیــت اســت. اگرچــه پژوهش هایــی در زمینــۀ ســلبریتی ها در داخــل 

کشــور انجــام شــده اســت، امــا ایــن پژوهش هــا بــه تحلیــل دالیــل و عوامــل زمینه ســاز 

گرایــش بــه ســمت هــواداری مجــازی از ســلبریتی ها نپرداخته انــد. در ایــن راســتا، هــدف 

ــبکۀ  ــلبریتی ها در ش ــازی از س ــواداری مج ــای ه ــل و زمینه ه ــۀ دالی ــش، مطالع ــن پژوه ای

اجتماعــی اینســتاگرام اســت. بنابرایــن، ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش کیفــی در پــی 

1 . Nayar
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پاســخ گویی بــه ایــن پرســش اســت کــه چــه دالیــل و زمینه هایــی در هــواداری مجــازی از 

ــد؟ چهره هــای مشــهور در شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام نقــش دارن

پیشینه پژوهش

یافته هــای اســامی و همکارانــش )1399( در پژوهشــی بــا عنــوان »ســلبریتی های 

روش  از  اســتفاده  بــا  اجتماعــی«،  رســانه های  عصــر  در  آشــنا  غریبه هــای  مجــازی؛ 

قوم نــگاری مجــازی، بیانگــر آن اســت کــه »خودبرندســازی«، »انتشــار مــداوم زندگــی 

روزمــره«، »واقعــی جلــوه کــردن«، »برقــراری ارتبــاط تعامل محــور بــا هــواداران«، »یــک شــبه 

ــای  ــن ویژگی ه ــه مهمتری ــات«، از جمل ــق تبلیغ ــی از طری ــن« و »درآمدزای ــاله رفت راه صد س

اســت. ایرانــی  زن  خرده ســلبریتی های 

ــانه ها  ــهرگی در رس ــگ ش ــۀ فرهن ــه مطالع ــی ب ــان )1399( در پژوهش ــینی و دهق حس

ــن و  ــات، س ــزان تحصی ــش می ــا افزای ــد ب ــان می ده ــا نش ــای آنه ــد. یافته ه پرداخته ان

ــش  ــلبریتی ها افزای ــار س ــه اخب ــا ب ــل آنه ــهروندان، تمای ــی ش ــادی- اجتماع ــگاه اقتص پای

می یابــد. از میــان دوازده نــوع ســلبریتی، بــه ترتیــب ســلبریتی های حــوزۀ ســینما و 

تلویزیــون، موســیقی و ورزش، بیشــترین محبوبیــت را میــان پاســخ گویان داشــتند و 

ــت.  ــی اس ــلبریتی های سیاس ــه س ــوط ب ــز مرب ــت نی ــن محبوبی کمتری

ــان  ــناختی مخاطب ــۀ جامعه ش ــه مطالع ــی ب ــافی نیا )1398( در تحقیق ــادی و کش اجته

فرهنــگ ســلبریتی در اینســتاگرام پرداخته انــد. یافته هــای آنهــا بیانگــر آن اســت کــه 49/2 

درصــد پاســخ گویان، دارای گرایــش متوســط بــه فرهنــگ ســلبریتی هســتند. زنــان، جوانــان 

)گــروه ســنی 20 تــا 29 ســال( و کســانی کــه دارای تحصیــات کارشناســی هســتند، گرایــش 

ــا  بیشــتری بــه فرهنــگ ســلبریتی دارنــد. همچنیــن بیــن تعلقــات و پیوندهــای مذهبــی ب

گرایــش بــه فرهنــگ ســلبریتی، رابطــۀ معکوســی وجــود دارد. امــا بیــن متغیرهــای مصــرف 

رســانه ای و مصرف گرایــی بــا گرایــش بــه فرهنــگ ســلبریتی همبســتگی مســتقیمی وجــود 

دارد.

ــلبریتی و  ــی س ــۀ دیپلماس ــه مطالع ــی ب ــرازه )1397( در پژوهش ــی و که ــداهلل خان بی

جذابیــت و ساده ســازی سیاســت بین الملــل در ادراک عامــه پرداخته انــد. یافته هــای 

آنهــا نشــان داد کــه فعالیت هــای ســلبریتی ها در شــبکه های اجتماعــی مجــازی، منجــر بــه 

افزایــش توجــه و تمرکــز افــکار عمومــی و شــهروندان بــه مســائل و مشــکات بین المللــی و 
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بحران هــای سیاســی می شــود.

در  و هواداران شــان  ایرانــی  فرهنــگ ســلبریتی های  بــه مطالعــۀ  موالیــی )1395( 

رســانه های اجتماعــی پرداختــه اســت. وی نشــان داد کــه مطالــب، ویدئوهــا و تصاویــری 

و  می گذارنــد  اشــتراک  بــه  هواداران شــان  بــرای  صفحات شــان  در  ســلبریتی ها  کــه 

نظراتی کــه هــواداران زیــر ایــن مطالــب بیــان می کننــد، هــر کــدام دارای اهــداف و مقاصــد 

ــتند. ــی هس متفاوت

ــر دانش آمــوزان  ــه مطالعــۀ تأثیرگــذاری ســلبریتی ها ب ــاه )1395( در پژوهشــی ب حق پن

ــای  ــه گروه ه ــل ب ــلبریتی ها تبدی ــه س ــت ک ــر آن اس ــای وی بیانگ ــت. یافته ه ــه اس پرداخت

مرجــع هنجــاری بــرای دانش آمــوزان شــده اند و بــر ســبک زندگــی آنهــا تأثیــر گذاشــته اند. 

ــرگرمی،  ــح و س ــر، تفری ــای هن ــلبریتی های حوزه ه ــه س ــوزان ب ــل دانش آم ــترین تمای بیش

ــت. ــند اس ــلبریتی های عامه پس ورزش و س

ــهور:  ــل مش ــوان »نس ــا عن ــه ای ب ــال1 )2020( در مطالع ــریناواس و آرون ــای س یافته ه

فرهنــگ ســلبریتی در عصــر جدیــد فرهنــگ  ســاختگی »، بیانگــر آن اســت کــه ســلبریتی ها 

ابــزاری بــرای بازاریابــی جدیــد شــده اند کــه در آن، شــرکت ها بــرای تبلیــغ کاالهــا و خدمــات 

ــان  ــر مخاطب ــات ب ــا و خدم ــغ کااله ــا تبلی ــز ب ــا نی ــد و آنه ــول می پردازن ــلبریتی ها پ ــه س ب

ــد. ــر می گذارن ــود تأثی خ

ــا عنــوان »پست مدرنیســم ، قومیــت و  یافته هــای قباداموســی2 )2020( در پژوهشــی ب

فرهنــگ افــراد مشــهور در مصــرف نمادیــن زنــان«، بیانگــر آن اســت کــه تصمیــم بــه خریــد 

زنــان سیاهپوســت آفریقایــی عــاوه بــر عملکــرد محصــوالت، تحت تأثیــر افــراد نمادیــن یــا 

ــرار دارد. ــی ق ــانه های اجتماع ــلبریتی های رس س

رســانه های  در  نهادینه شــدن ســلبریتی ها  بررســی  بــه  پژوهشــی  در   )2019( هــو3 

ــبکه های  ــای ش ــه قابلیت ه ــد ک ــان می ده ــای وی نش ــت. یافته ه ــه اس ــی پرداخت اجتماع

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

3 . Hou

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Gbadamosi%2C+Ayantunji
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مشــهور شــدن قــرار گیرنــد. 

ــتاگرام  ــل اینس ــر پروفای ــۀ »تأثی ــه مطالع ــی ب ــورث1 )2017( در تحقیق ــارووا و راش جاف

ســلبریتی های آنایــن بــر تصمیمــات خریــد زنــان جــوان« پرداخته انــد. آنهــا بــرای مشــخص 

ــر  ــا 18 زن کارب ــی ب ــای عمیق ــان، مصاحبه ه ــد زن ــار خری ــر رفت ــتاگرام ب ــر اینس ــردن تأثی ک

ــان  ــا نش ــق آنه ــای تحقی ــد. یافته ه ــام دادن ــال انج ــا 30 س ــن 18 ت ــتاگرامی در س اینس

می دهــد کــه افــراد مشــهور در اینســتاگرام بــر رفتــار خریــد کاربــران زن جــوان نفــوذ دارنــد.

ــوان »شــهرت، ســلبریتی و رســانه های جمعــی  ــا عن مــک کا2 )2015( در تحقیــق خــود ب

ــای  ــی درک ارزش ه ــلبریتی ها در پ ــهور و س ــراد مش ــۀ اف ــا مطالع ــال«، ب ــر دیجیت در عص

ــر  ــک، تغیی ــه تکنولوژی ــرفت های قابل توج ــدن، پیش ــی ش ــان صنعت ــت. وی می ــردم اس م

جامعــۀ آمریــکا از روســتایی بــه شــهری و تحــول خــود رابطــه برقــرار می ســازد. وی بررســی 

چگونگــی و چرایــی نفــوذ تصاویــر در میــان آمریکایی هــا و رشــد ادامــه دار مفاهیــم شــهرت 

ــد کــه ایــن عوامــل،  ــرار می دهــد و اســتدالل می کن و ســلبریتی را در مرکــز توجــه خــود ق

ــد. ــتری یافته ان ــت بیش ــروزه اهمی ام

نخبــگان  عنــوان  بــه  »ســلبریتی های  عنــوان  بــا  مطالعــه ای  در   )2012( گرینیــن3 

جدیــد جامعــه اطاعاتــی«، نشــان می دهــد کــه ســلبریتی ها بــه یکــی از مهم تریــن و 

ــذاری  ــان تأثیرگ ــا جری ــده اند، ام ــل ش ــروز تبدی ــدرن ام ــان م ــع در جه ــن مناب تأثیرگذارتری

آنهــا در مباحــث اجتماعــی یک طرفــه نیســت، بــه طــوری کــه در برخــی از حوزه هــا حضــور 

ــری و شــکاف  ــش نابراب ــه افزای ــز ب ــاه و در برخــی حوزه هــا نی ــه توانمندســازی و رف ــان ب آن

ــت. ــده اس ــر ش ــی منج اجتماع

کلنــر4 )2010( در پژوهشــی بــا عنــوان »دیپلماســی ســلبریتی، نمایــش و بــاراک اوبامــا«، 

نشــان داد کــه چگونــه فعالیــت ســلبریتی ها و یــا افــراد مشــهور، شــکلی از سیاســت جدیــد 

ــای  ــن پیچیدگی ه ــن، جایگزی ــت های نمادی ــرکات و ژس ــه در آن، ح ــی آورد ک ــود م را به وج

ــی و قدرت محــور دیپلماســی ســنتی می شــود. عقان

1 . Djafarova & Rushworth

2 . McCaa

3 . Grinin

4 . Kellner
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یافته هــای پژوهــش الیــوت1 )2010( در مطالعــه ای بــا عنــوان » مــن می خواهــم بــه ایــن 

شــکل نــگاه کنــم: جراحــی زیبایــی و فرهنــگ ســلبریتی«، بیانگــر آن اســت کــه فرهنگ هــای 

عامه پســند و رســانه ای، امــروزه تمرکــز خــود را از شــخصیت ســلبریتی ها، بــه ســمت بــدن 

آنهــا تغییــر داده انــد و بــدن ســلبریتی ها بــه نمــاد و جایــگاه اصلــی شــهرت تبدیــل شــده 

. ست ا

یافته هــای موکرجــی2 )2009( در پژوهشــی بــا عنــوان »تأثیــر تأییــد ســلبریتی بــر 

تصویــر برنــد«، حاکــی از آن اســت کــه ســلبریتی ها دارای ارزش هایــی هســتند كــه دیگــران 

ــن  ــرمایۀ نمادی ــه س ــل ب ــتند و تبدی ــل هس ــرام قائ ــرای آن احت ــته و ب ــی داش ــا را گرام آنه

ــا هنجارهــای  ــه علــت برخــورداری از ویژگی هــای متفــاوت ب شــده اند.  ایــن شــخصیت ها ب

اجتماعــی ماننــد ســبک زندگــی منحصــر بــه فــرد، جذابیــت فــردی و یــا مهارت هــای خــاص 

ــی  ــزان باالی ــه می ــد را ب ــه آن ورود می كنن ــه ب ــه ای ك ــه مقول قــدرت جلب توجــه ســایرین ب

دارا هســتند.

در یــک جمع بنــدی از پیشــینۀ پژوهــش، می تــوان گفــت بیشــتر تحقیقــات بــه 

ســنخ بندی ســلبریتی ها، پیامدهــای وجــود ســلبریتی ها و نقــش آنهــا در تبلیغــات یــا 

بازاریابــی اینترنتــی پرداخته انــد و از ایــن مســئله کــه چــه عوامــل و زمینه هایــی در 

ــد،  ــش دارن ــازی نق ــی مج ــبکه  های اجتماع ــهور در ش ــای مش ــازی از چهره ه ــواداری مج ه

غفلــت کرده انــد. لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف پــر کــردن ایــن خــاء علمــی صــورت گرفتــه 

مســئلۀ  درخصــوص  داخلــی(  پژوهش هــای  )به ویــژه  پژوهش هــا  اســت. همچنیــن، 

ــن حــوزه در چارچــوب روش  ــرت پژوهش هــای انجام شــده در ای موردبررســی، حاکــی از کث

ــت.  ــم اس ــیار ک ــوزه بس ــن ح ــی در ای ــای کیف ــهم پژوهش ه ــن رو، س ــت. از ای ــی اس کّم

ــا اتخــاذ نــگاه درونــی، بــه بازســازی معنایــی علــل  بنابرایــن، ایــن پژوهــش در نظــر دارد ب

ــردازد. ــتاگرام بپ ــی اینس ــبکۀ اجتماع ــلبریتی ها در ش ــازی از س ــواداری مج ــای ه و زمینه  ه

مبانی نظری

از نظــر  لغــوی، ســلبریتی یعنــی شــخصی كــه در رشــته یــا فعالیــت خــود برتــر بــوده و 

بــه عنــوان ســخنگو در تبلیغــات شــناخته شــده و بــرای ترویــج محصــول/ خدمــت اســتفاده 

1 . Elliott

2 . Mukherjee
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می شــود، از ایــن رو بــه ایــن افــراد، حامیــان مشــهور می گوینــد )بانیــت1 و همــکاران، 2011(. 

ــت در صنعــت ســرگرمی  ــق فعالی ــه از طری ــرادی اطــاق می شــود ک ــه اف ــۀ ســلبریتی ب کلم

ــا  ــای آنه ــوزۀ فعالیت ه ــد و ح ــه دارن ــترده ای در جامع ــور گس ــی، حض ــانه های جمع و رس

نیــز نســبت بــه بقیــۀ اعضــای جامعــه، طیــف وســیعی از اقدامــات و حوزه هــای مختلــف 

ــف  ــائل مختل ــورد مس ــن درم ــخن گفت ــت و س ــه حرک ــاز ب ــا مج ــود. آنه ــامل می ش را ش

ــراد  ــلبریتی ها اف ــی، 1397: 145(. س ــداهلل خان ــرازه و بی ــتند )که ــی هس ــت عموم سیاس

شناخته شــده ای هســتند کــه به واســطۀ برخــورداری از برخــی ویژگی هــا و صفــات خــاص، 

ــتند  ــده هس ــز شناخته ش ــراد نی ــری از اف ــع کثی ــزد جم ــده اند و در ن ــز ش ــران متمای از دیگ

)فریــس2، 2007: 372(. روجــک3 )2001( نیــز ســلبریتی را انتســاب خوش نامــی یــا بدنامــی 

بــه یــک شــخص در ســطح جامعــه تعریــف می کنــد. همچنیــن ســلبریتی عبــارت از شــخص 

یــا چیــزی اســت کــه توســط تعــداد زیــادی از افــراد شــناخته می شــود )نایــار، 2009(. 

تلویزیــون  رســانه های جمعــی چــون ســینما،  كــه  كســانی هســتند  ســلبریتی ها 

ــه و  ــكل یافت ــانه ای ش ــام رس ــل نظ ــرده و داخ ــره ك ــه چه ــل ب ــا را تبدی ــات آنه و مطبوع

ــر  ــد ب ــا تأکی ــز ب ــز 4 )2002( نی ــران، 1399: 223(. گیل ــلطانی فر و دیگ ــد )س ــد یافته ان رش

ابزارهــای تولیــد ســلبریتی معتقــد اســت ســلبریتی عضــوی از جامعــه اســت کــه بــا دخالــت 

ــردی شناخته شــده  ــه عملک ــردی اســت ک ــع ف ــروف می شــود. ســلبریتی، در واق رســانه مع

ــت و  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــانه ها را ب ــان و رس ــۀ مخاطب ــی دارد، عاق ــار عموم در انظ

ــگاران، بازیگــران،  ــد شــامل افــرادی همچــون موســیقی دانان، ورزشــکاران، روزنامه ن می توان

سیاســتمداران، مذهبیــون، نویســندگان و افــراد مشــهور در شــبکه های اجتماعــی مجــازی 

ــه  ــد ب ــوزه ای باش ــگاه و ح ــر جای ــی، در ه ــر کس ــد ه ــلبریتی می توان ــن س ــد. بنابرای باش

شــرط آن کــه توســط رســانه های جمعــی و بــه شــکل متمرکــزی بازنمایــی شــود )حســینی و 

دهقــان، 1399: 34(. 

ــان یــا هــواداران هســتند.  یکــی از مهمتریــن مشــخصه های فرهنــگ ســلبریتی، مخاطب

واژه Fan بــه معنــای مشــوق و مختصرشــدۀ كلمــه Fanatic یعنــی متعصــب اســت. 

1 . Banyte

2 . Ferris

3 . Rojek

4 . Giles
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ــه  ــا برنام ــی، ی ــبك نمایش ــر، س ــتاره، بازیگ ــك س ــرص ی ــا ق ــتداران پروپ ــواداران )دوس ه

ــادار  ــای معن ــوان فعالیت ه ــه عن ــلبریتی ها ب ــای س ــدی از كرداره ــور ج ــه ط ــانه ای(، ب رس

ــك عنصــر رســانه ای  ــد« ی ــد. هــواداری رســانه ای مســتلزم »تولی ــاع می كنن ــت دف و بااهمی

ــانه ای را  ــداد رس ــان، روی ــای هواخواه ــه فعالیت ه ــرا ك ــت، چ ــان اس ــود مخاطب ــط خ توس

توســعه می دهــد. هــواداری یــك جنبــه عــادی و معمولــی زندگــی روزمــره و عامــل ایجــاد 

شــبكه ای از روابــط اجتماعــی بــا دیگــران دارای گرایش هــا و ســایق فرهنگــی مشــابه و نیــز 

ــی، 1395(.  ــت )موالی ــازی( اس ــود« )هویت س ــاخت خ ــرح »س ــر از ط ــی جدایی ناپذی جزئ

اساســًا، فرهنــگ ســلبریتی، بــدون وجــود هــوادار، قابــل تصــور نیســت. هــواداران فرهنــگ 

ــاوت  ــهرت، متف ــنتی ش ــکال س ــهور در اش ــراد مش ــواداران اف ــا ه ــه ب ــلبریتی، در مقایس س

هســتند. در فرهنــگ ســلبریتی، عواطــف دوســویه، عمومــًا بــدون تعامــات فیزیکــی، ایجــاد 

ــب  ــلبریتی، در قال ــوادار و س ــن ه ــل بی ــی تعام ــکل عموم ــک، ش ــر روج ــوند. از نظ می ش

کــه تصاویــر واســطه گری شــده را جــذب می کنــد.  مصرف کننــده ای شــکل می گیــرد 

ــا و  ــود را در گردهمایی ه ــواداران خ ــت ه ــن اس ــز ممک ــلبریتی ها نی ــابه، س ــور مش ــه ط ب

ــا  ــد، ام ــات کنن ــره، ماق ــه چه ــره ب ــِر چه ــراودات غی ــق م ــا از طری ــی، ی ــای عموم رویداده

ــه چهــره بلندمــدت  ــه از طریــق تعامــات چهــره ب ــاط، عمومــًا انتزاعــی اســت و ن ایــن ارتب

ــادی و  ــود )اجته ــرار می ش ــی، برق ــانه های جمع ــق رس ــتر از طری ــه بیش ــتقیم، بلک ــا مس ی

 .)125  :1398 کشــافی نیا، 

ــرد  ــرد وجــود دارد: رویک ــگ ســلبریتی، ســه رویک ــگاه هــواداران در فرهن ــۀ جای در زمین

بــه  خوش بینانــه  اول،  رویکــرد  میانــه.  رویکــرد  و  بدبینانــه؛  رویکــرد  خوش بینانــه؛ 

پیامدهــای مثبــت فرهنــگ ســلبریتی بــر هــواداران تاکیــد دارد. در ایــن زمینــه، دریســنس1 

ــه کمــک رســانه های جمعــی، شــبکه های اجتماعــی  معتقــد اســت کــه در عصــر معاصــر، ب

ــتری  ــت بیش ــادی فرص ــراد ع ــتعدادیابی و...، اف ــابقه های اس ــوها2، مس ــازی، رئالتی ش مج

ــد  ــاره معتق ــز در این ب ــترنهایمر3 نی ــد. اس ــلبریتی یافته ان ــگ س ــارکت در فرهن ــرای مش ب

ــاز عرصــه  ــروه کوچکــی از اســتودیوهای فیلم ســازی،  یکه ت ــه در گذشــته گ اســت درحالی ک

ــد  ــکان تولی ــازی، ام ــی مج ــبکه های اجتماع ــت و ش ــروزه، اینترن ــد، ام ــازی بودن سلبریتی س

1 . Driessens

2 . Reality shows

3 . Sternheimer
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ــا، 1398:  ــافی نی ــادی و کش ــد )اجته ــم کرده ان ــاخته را فراه ــلبریتی های خودس ــواع س ان

126(. همچنیــن جنکینــز1 در کتــاب »یغماگــران متــن«2 شــرح جالبــی دربــارۀ فرهنــگ 

هــواداری می دهــد. وی ضمــن رد دیدگاه هــای منفــی دربــارۀ هــواداران )دوســتداران 

ــه  رســانه ای(، به طــور جــدی  ــا برنام ــر، ســبک نمایشــی، ی ــک ســتاره، بازیگ ــرص ی ــا ق پروپ

ــز  ــد. جنکین ــاع می کن ــت دف ــادار و بااهمی ــای معن ــوان فعالیت ه ــان به عن ــای آن از کرداره

اســتدالل می کنــد کــه هــواداران، فعاالنــه بــا متونــی کــه بــه صــورت انبــوه تولیــد می شــود، 

برخــورد می کننــد. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه متــون تولیدشــده، مــواد خــام اولیــه را بــرای 

زایــش فرهنگــی و تعامــل اجتماعــی هــواداران فراهــم می کنــد )مهــدی زاده، 1391: 250(. 

ــب کاری رســانه ها،  ــه نشــانگر فری ــز، هواخواهــی رســانه ای را ن ــی چــون جنکین نظریه پردازان

رویکــرد،  ایــن  براســاس  می داننــد.  مخاطبــان  خاقــۀ«  »قــدرت  نشــان دهندۀ  بلکــه 

ــد و  ــه شــده می آفرینن ــدی از محتواهــای ارائ ــی جدی »هواخواهــاِن عناصــِر رســانه ای، معان

بــه ایجــاد روش هــای شــناخت مســائل فرهنگــی، نمایش هــای دارای ســبک، هویت منــدی 

اجتماعــی و اجتماعاتــی کــه هواخواهــان را از دام فریــب رســانه ها برهانــد، کمــک می کننــد 

)مــک کوایــل، 1388: 56(. 

در رویکــرد بدبینانــه، منتقــدان بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایــن مهم نیســت که ســلبریتی 

ــاری و  ــته بندی انحص ــک دس ــان ی ــلبریتی همچن ــت، س ــه اس ــترش یافت ــد گس ــه ح ــا چ ت

سلســله مراتبی باقــی می مانــد. 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 

ــک دارد  ــای ایدئولوژی ــکارا پیامده ــه آش ــزی ک ــد، چی ــد می کن ــه تولی ــلبریتی را در جامع س

)ترتــر3، 2004: 157(. در واقــع، بعضــی از منتقــدان، هــواداری از عناصــر رســانه ای را مــازم 

ــن  ــه ای ــوده ای اســت. ب ــگ ت ــر از فرهن ــه متأث ــد ک ــری می دانن ــه فک ــوغ و کوت ــدم بل ــا ع ب

ــان توســط رســانه ها و  ــی و اســتثمار ]مخاطب ــر عوام فریب ــا کــه هواخواهــی رســانه ای ب معن

صنایــع رســانه ای[ داللــت می کنــد کــه بــه منظــور تقویــت رابطــه مخاطبــان بــا محصــوالت و 

بازیگــران رســانه ای یــا افزایــش شــهرت آنهــا ایجــاد می شــود تــا در نهایــت ســود بیشــتری 

را عایــد مالــکان رســانه ها کنــد )مــک کوایــل، 1388: 55(. 

1 . Jenkins

2 .Text Poachers

3 . Turner
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ــه ای را اتخــاذ  البتــه برخــی از پژوهشــگران حــوزۀ فرهنــگ ســلبریتی، رویکــرد میانه روان

ــوان افــراد منفعــِل بازیچــه دســت  ــه طــور مثــال، گامســون1 هــواداران را به  عن ــد. ب کرده ان

رســانه ها و فرهنــگ ســلبریتی نمی بینــد، بلکــه معتقــد اســت  صنعــت ســرگرمی، صرف نظــر 

از اینکــه پیونــد عمیقــی بــا تجاری ســازی و کاالیی ســازی دارد، در آمــوزش شــهروندان نیــز 

نقــش دارد و می توانــد منجــر بــه افزایــش آگاهــی آنهــا شــود. اگرچــه گامســون می پذیــرد 

ــر نظــام ســلبریتی را تشــکیل  ــرل، بخــش جدایی ناپذی ــه دســتکاری، افســون زدگی و کنت ک

می دهنــد، امــا ایــن را نیــز تأییــد می کنــد کــه بــا قرارگیــری مخاطبــان در فرهنــگ ســلبریتی، 

ــادی و کشــافی نیا، 1398: 127(. ــل از اجته ــه نق ــر می شــود )ب ــدرت، دموکراتیک ت ق

روش پژوهش

روش تحقیــق بــه کار رفتــه در ایــن پژوهــش، کیفــی بــوده و از رهیافــت نظریــۀ 

داده  بنیــاد بــه عنــوان روش عملیاتــی پژوهــش اســتفاده شــده اســت. فالوورهــا یــا 

تعقیب   کننــدگان ســلبریتی   ها )کــه اکثــر پســت های ســلبریتی ها را پســندیده و زیــر آن 

کامنــت نوشــته بوده انــد( در شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام جمعیــت آمــاری ایــن پژوهــش 

را تشــکیل داده   انــد. در ایــن پژوهــش، نمونه گیــری بــا اســتفاده از روش هدف منــد 

شــروع و براســاس نمونه گیــری نظــری تــا اشــباع داده هــا ادامــه یافــت. در واقــع، براســاس 

نمونه گیــری هدف منــد، ســعی شــد افــرادی کــه حامــل تجربه هــای مرتبــط بــا موضــوع یــا 

مســئله و پرســش های تحقیــق بودنــد، انتخــاب شــوند و انــواع مختلــف اطاعــات الزم از 

جنبه هــای مختلــف مســئلۀ تحقیــق بــه دســت آورده شــد. در واقــع، ایــن افــراد در حــوزۀ 

مســئله پژوهــش، بــه گونــه ای انتخــاب شــدند کــه داده هــای موردنیــاز تحقیــق از جهــت 

تنــوع و کفایــت آن بــه اشــباع برســد و داده هــای گردآوری شــده، هــم حالت هــای متوســط 

و متعــارف و هــم حالت هــای مفــرط یــا انحرافــی را نشــان دهنــد. ســپس بــرای رســیدن بــه 

اشــباع نظــری بــا نمونه هــای بیشــتر و دیگــری از فالوورهــای ســلبریتی  ها مصاحبــه صــورت 

ــن  ــح و تبیی ــۀ توضی ــی و الزم در زمین ــوان کاف ــه ت ــه ای ک ــه نظری ــت ب ــا در نهای ــت ت گرف

موضــوع و مســئله پژوهــش را دارا باشــد، دســت یابیــم.

در ایــن مطالعــه، بــا 22 نفــر از فالوورهــای ســلبریتی  ها مصاحبــه شــد؛ چــرا کــه داده های 

گردآمــده، تکــراری شــدند و طبقــات اطاعاتــی جدیــدی بــه دســت نیامدنــد و بدیــن ترتیــب 

1 . Gamson



16

تبیین فرهنگ هواداری مجازی ...

دوره 4
 پیاپی 13
پاییز 1400

محققــان بــه اشــباع نظــری دســت یافتنــد. بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع پژوهــش و روش 

ــتفاده  ــا اس ــردآوری داده ه ــرای گ ــاختاریافته ب ــق نیمه س ــای عمی ــام آن، از مصاحبه ه انج

ــن ،  ــتراوس و کوربی ــد اس ــای نظام من ــری از رویه ه ــا بهره گی ــتا ب ــن راس ــت. در ای ــده اس ش

ــا  ــا کســب اجــازه از آزمودنی هــا ی ــه، ب ــه تنظیــم شــد. در ابتــدای مصاحب پروتــکل مصاحب

ــک همــکار مجــرب  ــا اســتفاده از ی ــه ب ــد مصاحب ــب رضایت شــان، فراین پاســخ گویان و جل

حیــن مصاحبــه مکتــوب شــد. مصاحبه هــا بــا وقــت قبلــی و ســؤاالت جــذاب و غیررســمی 

شــروع شــدند. در طــول مصاحبــه، پژوهشــگر بــا ایجــاد یــک رابطــۀ صمیمــی بــا پاســخگو، 

ــت  ــه دس ــش ب ــئلۀ پژوه ــۀ مس ــای وی را در زمین ــرات و دیدگاه ه ــۀ نظ ــرد هم ــعی ک س

بیــاورد. همچنیــن بــه مشــارکت کنندگان اطمینان خاطــر داده شــد کــه همــه نظــرات 

ــا  ــق بدان ه ــز محق ــی ج ــد و کس ــد مان ــه خواه ــاً محرمان ــا کام ــخصی آنه ــات ش و اطاع

دسترســی نخواهــد داشــت. مدت زمــان مصاحبــه بــا هــر مشــارکت کننده بــه طــور متوســط 

یــک ســاعت طــول کشــید.

پــس از اتمــام مصاحبه هــا، بــه منظــور تحلیــل داده هــای گــردآوری شــده بــا بهره گیــری 

از روش مقایســه ای مــداوم و مطابــق بــا روش اســتراوس و کربیــن در ســه مرحلــۀ کدگــذاری 

»بــاز«، »محــوری« و »انتخابــی« )فلیــک1، 2018( موردتحلیــل قــرار گرفتنــد. به منظــور رعایت 

قابلیــت اعتبــار یــا روایــی پژوهــش ســعی شــد افــرادی وارد مطالعــه شــوند کــه اطاعــات 

مفیــدی درخصــوص فرهنــگ هــواداری مجــازی داشــتند. بــرای رســیدن بــه انتقال پذیــری، 

ــات  ــا و توصیف ــا مجموعه داده ه ــت ت ــف اس ــگر موظ ــی پژوهش ــه در روش کیف ــا ک از آنج

متنــی خــود را بــه نحــوی کامــل و غنــی عرضــه کنــد، ســعی شــد بــا عرضــۀ کامــل یافته هــا، 

ایــن مهــم تحقــق یابــد. بــرای دســتیابی بــه قابلیــت اعتمــاد، یافته هــای پژوهــش بــه چنــد 

تــن از پاســخ گویان داده شــد و از آنهــا خواســته شــد تــا نتایــج را بررســی و بازبینــی کــرده، 

ــز از طریــق بازبینی هــای دقیــق و چندیــن  ــد. قابلیــت تأییــد نی نظــرات خــود را اعــام کنن

ــین  ــات پیش ــه مطالع ــی ب ــا نگاه ــه ب ــن مطالع ــای ای ــیرها و یافته ه ــا، تفس ــارۀ داده ه ب

حاصــل شــد. 

1  . Flick
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یافته های پژوهش 

ویژگی های دموگرافیک مشارکت کنندگان 

ــد  ــرد و 10 زن بوده ان ــامل 12 م ــارکت کنندگان ش ــک، مش ــای دموگرافی ــر ویژگی ه از نظ

کــه میانگیــن ســنی آنهــا 31/19 ســال اســت )حداقــل ســن 18 ســال و حداکثــر 49 ســال(. 

از نظــر وضعیــت تأهــل، 12 نفــر از مشــارکت کنندگان مجــرد و 10 نفــر نیــز متأهــل هســتند. 

همچنیــن تحصیــات مشــارکت کنندگان از مقطــع راهنمایــی تــا دکتــری بــوده اســت. از نظــر 

ــد،  ــر کارمن ــکار، 2 نف ــر بی ــجو، 3 نف ــارکت کنندگان دانش ــر از مش ــتغال، 3 نف ــت اش وضعی

ــر فروشــنده، 1  ــرورش، 2 نف ــوزش و پ ــر آم ــر دبی ــه دار، 2 نف ــر خان ــر شــغل آزاد، 3 نف 2 نف

ــر  ــاوه ب ــد. ع ــدوق دار بودن ــز صن ــر نی ــاب و 1 نف ــر بازاری ــگر، 1 نف ــر آرایش ــاط، 1 نف ــر خی نف

ــل  ــت مشــارکت کنندگان در اینســتاگرام، 4 ســال )حداق ــان عضوی ــن مدت زم ــن، میانگی ای

ــت. ــال( اس ــت 7 س ــان عضوی ــر مدت زم ــال و حداکث ــت 2 س ــان عضوی مدت زم

شرایط عّلی تأثیرگذار در تمایل به فرهنگ هواداری مجازی 

دیجیتالی شدن زندگی جوانان 

برخــی از مشــارکت کننــدگان، علــت اصلــی تمایــل هــواداران بــه ســلبریتی ها در 

ــر  ــد و ب ــبت می دهن ــی نس ــی و ارتباط ــن اطاعات ــای نوی ــد فناوری ه ــه رش ــتاگرام را ب اینس

ایــن باورنــد کــه گســترش ابزارهــای ارتباطــی نویــن نظیــر موبایــل و تبلــت و ماننــد آن و 

همه گیــری اســتفاده از آنهــا بــرای گروه هــای مختلــف ســنی- به خصــوص نوجوانــان و 

ــت.  ــته اس ــمگیری داش ــرات چش ــازی تأثی ــواداری مج ــگ ه ــکل گیری فرهن ــر ش ــان- ب جوان

ــر گســترش اســتفاده از تلفــن همــراه،  ــه مفاهیمــی نظی ایــن گــروه از مشــارکت کنندگان ب

ــتفاده از  ــش اس ــت، افزای ــه اینترن ــترده ب ــی گس ــت، دسترس ــه تبل ــی ب ــش دسترس افزای

شــبکه های اجتماعــی مجــازی، دسترســی گســترده بــه تلویزیون هــای دیجیتالــی، افزایــش 

اســتفاده از تلویزیــون اینســتاگرامی IGTV، افزایــش صفحــات مجــازی در اینســتاگرام اشــاره 

ــد:  ــه معتقدن ــن زمین ــارکت کنندگان در ای ــد. مش کردن
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»االن میــزان اســتفاده جوانــان از شــبکه های اجتماعــی مجــازی زیــاد شــده 

ــده  ــاد ش ــی زی ــبکه های اجتماع ــم از ش ــهور ه ــراد مش ــتفادۀ اف ــت. اس اس

اســت و بــرای خودشــان پیــج و حســاب کاربــری دارنــد و نظــرات خودشــان 

ــد«. ــان می کنن ــبکه ها بی ــن ش را در ای

ــون  ــون تلویزی ــتاگرام همچ ــه اینس ــد ب ــات جدی ــدن امکان ــزوده ش ــا اف »ب

اینســتاگرامی بســیاری از ســلبریتی ها بــه راحتــی ویدئوهایــی کــه زمان شــان 

ــد«. ــد و انتشــار می دهن بیــش از یــک دقیقــه اســت را تولی

فناوری هــای  بســط  خرده مقولــۀ  دو  از  متشــکل  جوانــان  زندگــی  دیجیتالی شــدن 

نویــن اطاعاتــی و ارتباطــی و ســبک زندگــی دیجیتــال اســت. در ســبک زندگــی دیجیتــال، 

ــی  ــبک زندگ ــن س ــده اند. همچنی ــز ش ــه  چی ــع هم ــور منب ــی موبایل مح ــبکه های اجتماع ش

دیجیتــال موجــب افزایــش دسترســی ها و کاهــش محدودیت هــای کاربــران شــده، زمــان 

ــات و  ــات، اطاع ــدرت ارتباط ــتفاده از ق ــا اس ــاخته و ب ــف س ــا منعط ــرای آنه ــکان را ب و م

ــر کــرده اســت.  ــر و قدرتمندت قابلیت هــای شــبکه های اجتماعــی مجــازی،  آنهــا را توانمندت

ــۀ  ــب غلب ــت، موج ــوزش و فراغ ــاعات کار، آم ــدن س ــناور ش ــا ش ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــا ع ام

ســرگرمی، اتــاف وقــت مفیــد و کاهــش تمرکــز نیــز شــده اســت. در واقــع، ســبک زندگــی 

ــا شــبکه های اجتماعــی مجــازی شــده و آنهــا  دیجیتــال موجبــات درگیــری شــدید افــراد ب

اوقــات خــود را عمدتــًا در ایــن فضــای مجــازی ســپری می کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه 

ــت های  ــات و پس ــازی، صفح ــی مج ــبکه های اجتماع ــور در ش ــان حض ــش مدت زم ــا افزای ب

افــراد مشــهور تبدیــل بــه خــوراک افــراد بــرای گــذران زمــان می شــود. در ایــن زمینــه یکــی 

می گویــد: مشــارکت کنندگان  از 

»االن هــر کــه را نــگاه می کنــی در اینســتاگرام عضــو هســت و ســاعات زیــادی 

از وقــت خــودش را صــرف دیــدن پســت های افــراد مشــهور می کنــد«.

مصرفی شدن جامعه 

برخــی از مشــارکت کننــدگان پژوهــش، مصرفی شــدن جامعــه را از شــرایط عّلــی تأثیرگذار 

بــر گرایــش هــواداران بــه دنبــال کــردن ســلبریتی ها دانســته اند. آنهــا معتقدنــد فعالیــت 

ســلبریتی ها در فضاهــای مجــازی هــم عامــل و هــم معلــول مصرفی شــدن جامعــه اســت. 

مشــارکت کنندگان در مقولــه مصرفی شــدن جامعــه کــه برآمــده از خرده مقولــۀ مصــرف 
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ــع  ــرص و ول ــودن، ح ــد ب ــال م ــون دنب ــی همچ ــر عوامل ــت ب ــی اس ــا نمایش ــه ی متظاهران

ــوازم آرایشــی جدیــد، دنبــال  مــد روز داشــتن، اهمیــت داشــتن مــارک و برنــد، پیگیــری ل

ــتن  ــع داش ــرص و ول ــی، ح ــد، تنوع گرای ــای جدی ــت وجوی برنده ــودن، جس ــیون ب دکوراس

بــرای خریــد اشــاره کرده انــد. »مصــرف متظاهرانــه مصرفــی اســت کــه بــرای تحت تأثیــر قــرار 

دادن دیگــران از طریــق به دســت آوردن و نمایــش چیزهــای گران قیمــت تعریــف می شــود« 

)ســاندی1 و همــکاران، 2011: 664(. در واقــع، »مصــرف متظاهرانــه  بــه ایــن معناســت کــه 

افــراد كاالهــا را مصــرف می کننــد تــا جایــگاه اجتماعــی خــود را بــه نمایــش بگذارنــد و خــود 

را از طبقــات فراتــر و فروتــر متمایــز کننــد« )وبلــن2، 1395(. برخــی از مشــارکت کنندگان در 

ــد: ــه گفته ان ــن زمین ای

»یکــی از عمــده دالیــل دنبــال کــردن صفحــات ســلبریتی ها ایــن اســت کــه 

ــه  ــت یافت ــد اهمی ــارک و برن ــد، م ــد، خری ــراد م ــی از اف ــرای خیل ــروزه ب ام

اســت و در صفحــات ایــن ســلبریتی ها انــواع و اقســام لباس هــای مــد روز، 

ــود«. ــی می ش ــد معرف ــارک دار و برن م

»مــن خیلــی از مانتوهــا و لباس هــای ســلبریتی ای کــه پیجــش را فالــو 

ــو  ــای او الگ ــرح لباس ه ــد و ط ــا از م ــی وقت ه ــاد و خیل ــم می ــردم، خوش ک

می گیــرم«.

سلبریتیزه شدن جامعه

بــا تحلیــل مصاحبه هــای مشــارکت کنندگان، یکــی از علت هــای اصلــی گرایــش بــه 

هــواداری از ســلبریتی ها در فضــای مجــازی ســلبریتیزه شــدن جامعــه می باشــد. 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 می کنــد. 

ــی از آرزوهــا، رویاهــا و  ــوان نمــای فرهنگــی جامعــه مــدرن، تجل ــه  عن ایــن گــروه جدیــد ب

آرمان هــای توده هــای مــردم مــورد توجــه و تحســین قرارگرفتــه و بــه جهت دهــی ارزش هــای 

ــه  ــد ب ــل جدی ــتیاق نس ــه اش ــود ک ــب می ش ــئله موج ــن مس ــردازد. همی ــی می پ فرهنگ

خودبیانگــری و مــورد تحســین و توجــه قــرار گرفتــن افزایــش یابــد و جایــگاه شــهرت بــه  

1 . Sundie

2 . Veblen 
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ــخ اجتماعــی  ــی و مســتقل برجســته تر از هــر زمــان دیگــری در تاری ــک ارزش غای ــوان ی عن

حیــات انســان شــود.

ســلبریتیزه شــدن جامعــه از دو خرده مقولــۀ حــس کنجــکاوی نســبت بــه زندگــی 

ــه،  ــن زمین ــت. در ای ــده اس ــت آم ــه دس ــا ب ــا چهره ه ــل ب ــه تعام ــل ب ــلبریتی ها و می س

برخــی از مشــارکت کنندگان ایــن پژوهــش ذیــل مقولــه حــس کنجــکاوی نســبت بــه زندگــی 

ســلبریتی ها بــه مفاهیمــی ماننــد ارضــای حــس فضولــی، آگاهــی یافتــن از زندگــی خصوصــی 

آنهــا، اطــاع از نحــوه ازدواج آنهــا، طــاق گرفتــن آنهــا، خوش گذرانــی آنهــا، اطــاع از تفریــح 

ــم و ســریال  ــۀ فیل ــی در زمین ــا، کســب اطاعات ــری آنه ــا، کســب اطــاع از کارهــای هن آنه

آنهــا و... اشــاره کرده انــد. در واقــع، ارضــای حــس کنجــکاوی فالوورهــا و کســب اطــاع از 

حریــم خصوصــی زندگــی ســلبریتی ها یکــی از دالیــل اصلــی فرهنــگ هواخواهــی مجــازی در 

ــد: ــارکت کنندگان می گوی ــی از مش ــال یک ــرای مث ــت. ب ــتاگرام اس اینس

»برخــی از فالوورهــا از روی کنجــکاوی و یــا فضولــی بــرای اینکــه ســر از 

ــا اطاعاتــی درمــورد زندگــی خصوصــی  ــد و ی کارهــای ســلبریتی های دربیارن

ــد«. ــو می کنن ــا را فال ــای آنه ــد، پیج ه ــت بیاورن ــه دس ــا ب آنه

همچنیــن، مشــارکت کنندگان، یکــی دیگــر از علت هــای تمایــل هــواداران بــه طرفــداری 

ــد. ایــن میــل، بیانگــر تمایــل  ــان کرده ان ــا چهره هــا بی ــه تعامــل ب از ســلبریتی ها را میــل ب

ــه  ــه ب ــراز عاق ــهور، اب ــراد مش ــا اف ــل ب ــاط و تعام ــراری ارتب ــدن، برق ــده ش ــه دی ــراد ب اف

ــت: ــد اس ــارکت کنندگان معتق ــی از مش ــه یک ــن زمین ــت. در ای ــلبریتی ها اس س

»ســلبریتی ها بــرای مــن محبــوب هســتند و دوســت دارم بــا آنهــا در 

اینســتاگرام حــرف بزنــم یــا آنهــا پســت های مــن را الیــک کننــد«.

ــت هام  ــر پس ــردم، زی ــون ک ــه دنبال ش ــلبریتی هایی ک ــه س ــم ک ــق این »عاش

کامنــت بگذارنــد. ایــن کار باعــث می شــه تــا بــه فالوورهــای خــودم نشــان 

بــدم کــه چقــدر پســتم خــوب بــوده کــه از طــرف یــک فــرد مشــهور الیــک 

خــورده«.

نقش آفرینی رسانه های عصر اول

برخــی از مشــارکت کننــدگان، یکــی از عوامــل مؤثــر بــر تمایــل بــه هــواداری از 
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اینســتاگرام را تأثیــر رســانه های عصــر اول همچــون رادیــو و  ســلبریتی ها در فضــای 

تلویزیــون دانســته اند و بــر مفاهیمــی نظیــر حضــور ســتاره ها در تلویزیــون، گرایــش مــردم 

بــه برخــی از برنامه هــای رســانه های داخلــی، فراگیــری رســانه های صوتــی و تصویــری، 

تلویزیــون،  گفت وگومحــور  برنامه هــای  رادیــو،  و  تلویزیــون  مناســبتی  برنامه هــای 

ازدیــاد ســریال های  و  فیلم هــای ســینمایی،  افزایــش پخــش  جشــنواره های ســینما، 

خانگــی اشــاره کرده انــد. در واقــع، بســیاری از افــراد مشــهوری کــه بــه عنــوان ســلبریتی در 

اینســتاگرام شــناخته می شــوند، اولیــن بــار در برنامه هــای رســانه داخلــی چهــره شــده اند و 

امــروزه بــا حضــور در اینســتاگرام بــر میــزان محبوبیــت و شهرت شــان افــزوده شــده اســت. 

ــت: ــد اس ــه معتق ــن زمین ــارکت کنندگان در ای ــی از مش یک

»ســلبریتی های موردعاقــه ام مثــل پرویــز پرســتویی و نیکــی کریمــی را 

اولیــن بــار در تلویزیــون دیــدم و چــون از فیلم هــا و نــوع بازی شــون خــوش 

ــو  ــان را فال ــت ها و صفحات ش ــم پس ــتاگرام ه ــن در اینس ــرای همی ــاد، ب می

کــرده ام«.

فرسایش اعتماد نهادی

ــه عملکــرد  ــا کاهــش اعتمــاد نهــادی کــه متشــکل از بی اعتمــادی افــراد ب فرســایش ی

ــی  ــه عوامل ــز از جمل ــت نی ــی اس ــانه های داخل ــوءکارکردهای رس ــئوالن و س ــی از مس برخ

ــه فرهنــگ هــواداری مجــازی از ســلبریتی ها شــده اســت. در واقــع، از  اســت کــه منجــر ب

ســویی، سانســور در برنامه هــای رســانه های داخلــی و عــدم پوشــش برخــی از واقعیت هــا 

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 رســانه ها باشــند. ایــن در حالــی اســت کــه ســلبریتی ها بــا اســتفاده 

از قابلیت هــای اینســتاگرام )ســرعت انتشــار اطاعــات و اخبــار( بــا نمایــش به موقــع 

واقیعت هــا و بیــان بــدون سانســور آنهــا توانســته اند نقــش ارزنــده ای در افزایــش فرهنــگ 

ــد: ــارکت کنندگان گفته ان ــی از مش ــه، برخ ــن زمین ــند. در ای ــته باش ــازی داش ــواداری مج ه

از  خیلــی  و سانســور  داخلــی  برنامه هــای  نظــرم عــدم جذابیــت  »بــه 

واقعیت هــا و عــدم پوشــش آنهــا و گاه بــا تأخیــر، باعــث گرایــش افــراد بــه 

ســلبریتی ها شــده اســت«.
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ــود در  ــف خ ــیاری از وظای ــام بس ــا از انج ــۀ م ــئوالن در جامع ــی مس »برخ

مواقــع اضطــراری همچــون ســیل و زلزلــه طفــره می رونــد و حضــور کمتــری 

در ایــن مناطــق دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ســلبریتی ها همیشــه ایــن 

اخبــار را پوشــش می دهنــد و از راه هــای مختلفــی کمک هــای زیــادی را بــرای 

ــد«. ــن مناطــق جمــع آوری می کنن مــردم ای

جدول 1. شرایط عّلی تأثیرگذار بر فرهنگ هواداری از سلبریتی ها

مقولۀ اصلیمقوالت فرعیمفاهیم

گسترش استفاده از تلفن همراه، افزایش دسترسی به تبلت، دسترسی 
گسترده به اینترنت، افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، دسترسی 
گسترده به تلویزیون های دیجیتالی، افزایش استفاده از تلویزیون اینستاگرامی 

IGTV، افزایش صفحات مجازی در اینستاگرام 

بسط 
فناوری های 
ارتباطی و 
اطالعاتی

دیجیتالی 
شدن زندگی 

جوانان حضور طوالنی مدت در اینستاگرام، چک کردن هر روزۀ اینستاگرام، سپری 
کردن اوقات فراغت خود در اینستاگرام، ارتباط با دوستان خود در اینستاگرام، 

شبکه سازی در اینستاگرام، تبادل اطالعات در اینستاگرام

سبک زندگی 
دیجیتال

به دنبال مد بودن، حرص و ولع مد روز داشتن، اهمیت داشتن مارک و برند، 
پیگیری لوازم آرایشی جدید، به دنبال دکوراسیون بودن، جستجوی برندهای 

جدید، تنوع گرایی، حرص و ولع داشتن برای خرید

مصرف 
متظاهرانه

مصرفی 
شدن جامعه

ارضای حس فضولی، آگاهی یافتن از زندگی خصوصی آنها؛ اطالع از نحوۀ 
ازدواج آنها، طالق گرفتن آنها، خوش گذرانی آنها، اطالع از تفریح آنها، کسب 

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

حس کنجکاوی 
نسبت 

به زندگی 
سلبریتی ها

سلبریتیزه 
شدن جامعه

میل به دیده شدن، برقراری ارتباط و تعامل با سلبریتی ها، ابراز عالقه به 
سلبریتی ها، ارتباط با هواداران دیگر

میل به تعامل 
با چهره ها

حضور ستاره ها در تلویزیون، گرایش مردم به برخی از برنامه های رسانه های 
داخلی، فراگیری رسانه های صوتی و تصویری، برنامه های مناسبتی تلویزیون و 

رادیو، برنامه های گفت وگومحور تلویزیون، جشنواره های سینما، افزایش پخش 
فیلم های سینمایی، ازدیاد سریال های خانگی

تأثیر رسانه های 
داخلی

نقش آفرینی 
رسانه های 
عصر اول

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

حاکمیتی در انجام وظایف خود

بی اعتمادی 
افراد به دولت 

فرسایش و حاکمیت
اعتماد 
نهادی عدم بیان برخی از واقعیت ها در رسانه های داخلی، سانسور در رسانه های 

داخلی، وارونه جلوه دادن برخی از واقعیت ها در برخی رسانه های داخلی، تأخیر 
در پوشش برخی از واقعیت ها

سوءکارکردهای 
رسانه های 

داخلی
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شرایط زمینه ای تأثیرگذار بر شکل گیری فرهنگ هواخواهی مجازی

تغییر در الگوهای اوقات فراغت

در دوران جدیــد زندگــی بشــر، رشــد شهرنشــینی و مشــكات ناشــی از آن بــه ویــژه در 

ــای  ــا و برخورده ــش صمیمیت ه ــان ها، كاه ــی انس ــد تنهای ــائلی مانن ــزرگ مس ــهرهای ب ش

ــی و اداری،  ــای صنعت ــی كاره ــن، یكنواخت ــر ای ــزون ب ــت. اف ــده اس ــبب ش ــی را س عاطف

افســردگی، فشــارهای عصبــی و فرســودگی انســان ها توجــه بــه اوقــات فراغــت را افزایــش 

داده اســت. گســترش وســایل ارتبــاط جمعــی و فضــای مجــازی از مهمتریــن عوامــل 

ــرای  ــی، 1394: 24(. ب ــی و صفای ــات فراغــت اســت )مختاری نب ــوم اوق ــر مفه ــذار ب تأثیرگ

ــازی، از  ــای مج ــرد. فض ــیم ک ــادی ترس ــی زی ــای فراغت ــوان قابلیت ه ــازی می ت ــای مج فض

ــد.  ــی عرضــه می کن ــرای فعالیت هــای فراغت ــژه ای را ب بســیاری جهــات فضــای خصوصــی وی

ــد  ــای جدی ــاخت هویت ه ــش و س ــی، آزمای ــای اینترنت ــتان، بازی ه ــا دوس ــردن ب ــت ک چ

)بــازی بــا هویــت(، گــوش کــردن بــه موســیقی، اســتخراج و بــه نمایــش گذاشــتن تصویــر 

و  مشــارکت  اجتماعــی،  چشــم چرانی های  یــا  ماجراجویی هــا  ویدئویــی،  کلیپ هــای  و 

رفتارهــای داوطلبانــه مجــازی و درگیرشــدن در فعالیت هــای ســایت های شــبکۀ اجتماعــی را 

بایــد از فرصت هــای فراغتــی مجــازی دانســت کــه عرصه هــای تــازه ای را پیــش روی کاربــران 

ــان می گــذارد )ذکایــی، 1391: 306(. همچنیــن در عصــر حاضــر، رشــد و  ــه ویــژه جوان آن ب

ــرای انتخــاب  ــان ب ــر الگوپذیــری  جوان گســترش فناوری هــای نویــن اطاعاتــی و ارتباطــی، ب

ســرگرمی و تفریــح تأثیــر گذاشــته اســت. ایــن تحــوالت تکنولوژیــک گــذران اوقــات فراغــت 

ــات  ــه اوق ــه طــوری ک ــرار داده اســت )ســپهری، 1393: 27(. ب ــر ق ــز تحت  تأثی آن هــا را نی

ــات  ــان اوق ــان و نوجوان ــژه جوان ــه وی ــراد ب ــده و اف ــانه ای ش ــش رس ــش از پی ــت، بی فراغ

فراغــت خــود را بــا گوشــی های هوشــمند و شــبکه های اجتماعــی مجــازی ســپری می کننــد. 

ــد: ــه گفته ان ــن زمین ــارکت کنندگان در ای ــی از مش برخ

»مــن زمــان زیــادی را صــرف اســتفاده از اینســتاگرام می کنــم و بــا پســت ها 

ــم«. ــرگرم می کن ــود را س ــلبریتی ها خ ــای س و کامنت ه

»اصلی تریــن اســتفادۀ مــن از اینســتاگرام، ســپری کــردن اوقــات فراغــت و 

ــم«. ــر می کن ــا اینســتاگرام پ ــه ب زمان هــای آزادم هســت ک

ــدون  ــود ب ــزل خ ــراد در من ــت، اف ــات فراغ ــدن اوق ــانه ای ش ــا رس ــروزه ب ــن ام همچنی
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ــد.  ــه باشــد اوقــات فراغــت خــود را ســپری می کنن ــرون رفتــن از خان ــه بی ــازی ب این کــه نی

ــا  در گذشــته بســیاری از افــراد بــه ویــژه نوجوانــان اوقــات فراغــت خــود را در کوچه هــا ب

بازی هــای گروهــی ســپری می کردنــد امــا بــا ورود رســانه های مــدرن و ابزارهــای تکنولوژیــک 

ــی از  ــرد. یک ــورت می گی ــا ص ــانه ها و در خانه ه ــق رس ــت از طری ــات فراغ ــا، اوق ــه خانه ه ب

ــد: ــه می گوی ــن زمین ــارکت کنندگان در ای مش

ــا  ــتر ب ــودم را بیش ــرم و خ ــرون ب ــای آزادم را بی ــاد وقت ه ــش می ــر پی »کمت

ــم«. ــغول می کن ــازی مش ــی مج ــبکه های اجتماع ش

استحالۀ شهرت

ــت  ــی به دس ــابی و اعطای ــابی، اکتس ــیوۀ انتس ــه ش ــه س ــراد ب ــهرت اف ــته، ش در گذش

ــود را  ــاص خ ــای خ ــت و ویژگی ه ــری اس ــوع دیگ ــلبریتی ها از ن ــهرت س ــا ش ــد. ام می آم

دارد. شــهرت ســلبریتی ها عمدتــًا از طریــق واســطه های فرهنگــی همچــون رســانه های 

ارتبــاط جمعــی، شــبکه های اجتماعــی مجــازی، ســینما، آژانش هــای تبلغاتــی و... بــه 

دســت می آیــد. همچنیــن شــهرت ســلبریتی ها وابســته بــه تصدیــق یــا بازشناســی 

ــواداران  ــه ه ــتند ک ــروف هس ــی مع ــا زمان ــلبریتی های ت ــت و س ــران اس ــا کارب ــواداران ی ه

ــه شــیوه  ــه شــهرت ب ــر ایــن، ســرعت رســیدن ب ــه آنهــا عاقــه داشــته باشــند. عــاوه ب ب

ســلبریتی ها بــه مــدد شــبکه های اجتماعــی مجــازی بســیار باالتــر از اشــکال ســنتی رســیدن 

ــه برخــی از  ــط معــدود ب ــر شــده و فق ــن، شــهرت، متکث ــر ای ــزون ب ــه شــهرت اســت. اف ب

خاندان هــای 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 می توانــد بــه ســلبریتی تبدیــل 

شــود. بــرای مثــال:

ــه  ــد هفت ــا چن ــد روز ی ــرض چن ــتاگرام در ع ــراد در اینس ــی از اف »االن خیل

ــاد باشــد،  ــر تعــداد فالوورهاشــون زی ــه ســلبریتی می شــوند و اگ ــل ب تبدی

ــوند«. ــهور ش ــد مش ــتر می توانن ــر و بیش بهت

وجود نابرابری  در جامعه

ــت،  ــاد اس ــادی زی ــی و اقتص ــی، سیاس ــای اجتماع ــا نابرابری ه ــه در آنه ــی ک در جوامع



25

دوره 4
 پیاپی 13
 پاییز 1400

تبیین فرهنگ هواداری مجازی ...

راه هــای دســتیابی بــه موفقیت هــای مــادی و اجتماعــی، دشــوار و محــدود هســتند. ایــن 

در حالــی اســت کــه فرهنــگ ســلبریتی، توهــم ســریع رســیدن بــه موفقیــت و کســب پــول 

ــک  ــون ی ــلبریتی ها همچ ــع، س ــوع جوام ــن ن ــع، در ای ــد. در واق ــاد می ده ــراد ی ــه اف را ب

»ایدئولــوژی توهــم زا« عمــل می کننــد؛ به نحــوی کــه بــه افــراد تلقیــن می کننــد کــه تحــرک 

ــی  ــارز آن، ســلبریتی ها هســتند کــه خیل ــۀ ب ــر اســت و نمون عمــودی در جامعــه امکان پذی

ــه  ــن زمین ــد. در ای ــدا کرده ان ــت پی ــتیژ دس ــت و پرس ــد، منزل ــت، درآم ــه موفقی ــریع ب س

برخــی از مشــارکت کنندگان گفته انــد:

»زندگینامــۀ  خیلــی از افــراد مشــهور و ســلبریتی ها را کــه می خوانــی می بینــی 

ــد. امــا  ــر هــم بوده ان ــوده و حتــی فقی چقــدر اول کار، وضع شــان خــوب نب

ــد و  ــتفاده کرده ان ــان اس ــا از شانس ش ــد و ی ــه کار گرفته ان ــان را ب هوش ش

االن خیلــی پــول دار و معــروف هســتند«.

»خیلی هــا بــه شــرایط جامعــه اعتــراض دارنــد کــه فرصــت  پیشــرفت بــرای 

همــه مهیــا نیســت و پارتــی نداشــته باشــی بــه جایــی نمی رســی و فــان. 

ــد و  ــه پیشــرفت کنن ــن جامع ــو ای خــب چطــور ســلبریتی ها توانســته اند ت

االن کلــی پــول و ملــک دارنــد؟«.

رواج مدرنیزاسیون یا نوسازی

ــه جامعــۀ مــدرن  ــذار از جامعــۀ ســنتی ب ــه گ ــد کان ب ــوان یــک فراین ــه عن نوســازی ب

ــود )گاوروف  ــی می ش ــی اجتماع ــیوه های زندگ ــور ش ــه ظه ــر ب ــه منج ــود ک ــف می ش تعری

ــی اجتماعــی اســت کــه  ــد دگرگون ــوف1، 2015: 707(. همچنیــن، نوســازی، فراین و کلیوکان

در آن کشــورهای در حــال توســعه ارزش هــا، باورهــا و ویژگی هــای معــّرف کشــورهای 

توســعه یافته را بــه خــود می گیرنــد )میرزایــی و همــکاران، 1393: 617(. 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 )برایــت2، 2000(. 

مدرنیزاســیون یکــی از عوامــل زمینــه ای مؤثــر در ظهــور فرهنــگ هواخواهــی مجــازی اســت. 

ــای  ــدن باوره ــتی، عرفی ش ــای لیبرالیس ــد نگرش ه ــی، رش ــکل از فردگرای ــه، متش ــن مقول ای

1 . Gavrov &  Klyukanov

2 . Bright

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868320943
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ــه  ــاری کــه ب ــی و رفت ــارت اســت از گرایــش ذهن ــی و بازاندیشــی اســت. فردگرایــی عب دین

خــود مختــاری فــرد منجــر می شــود و خواســته های فــردی از اهــداف و خواســته های 

دیگــران برایــش مهمتــر می شــوند. اســاس فردگرایــی نویــن ایــن اندیشــه اســت کــه هــر 

ــه خــاص اوســت و  ــی اســت ک ــور خویــش اســت چــون صاحــب قدرت ــر ام ــم ب ــرد حاک ف

ــرای هــر  ــه ب ــردد ک ــراردادی میســر می گ ــط ق ــه واســطه رواب ــا ب ــا دیگــری تنه برخــوردش ب

ــی رخ  ــه در فردگرای ــت. آنچ ــل اس ــار را قائ ــتقال و اختی ــن اس ــد ممک ــترین ح ــس بیش ک

ــرای  ــد و ســرمنزل مقصــود ب می دهــد یــک تحــول اندیشــه ای اســت. فــرد خــود را می بین

او مفهــوم خاصــی می یابــد، بــه ایــن معنــا کــه دیگــر صــرف ســعادت جمعــی بــرای او هــدف 

ــه  ــی ب ــه، فردگرای ــای عامیان ــد. در معن ــود را می جوی ــردی خ ــعادت ف ــه او س ــت بلک نیس

هدایــت زندگــی توســط خــود فــرد گفتــه می شــود کــه بــدون توجــه بــه دیگــران صــورت 

ــلبریتی،  ــگ س ــور فرهن ــه، ظه ــنتی جمع گرایان ــای س ــت از پیونده ــدون گسس ــرد. ب می گی

امکان پذیــر نبــود. فردگرایــی و ســلبریتی، در قلــب فرهنــگ غــرب قــرار دارنــد و بنیان هــای 

ــای  ــام پیونده ــی، تم ــۀ فردگرای ــد افراط گون ــا رش ــد. ب ــکیل می دهن ــک آن را تش ایدئولوژی

ــد  ــطوره های جدی ــرش اس ــتعد پذی ــراد، مس ــیخته و اف ــم گس ــه، از ه ــی در جامع اجتماع

ــت: ــه اس ــه گفت ــن زمین ــارکت کنندگان در ای ــی از مش ــوند. یک ــلبریتی ها( می ش )س

»نظــر خــودم مهمتــر از هــر کســی اســت و می خواهــم آن طــور کــه دوســت 

ــاز  ــار آمــده ام کــه مســتقل و بی نی ــم. از اول هــم طــوری ب دارم، زندگــی کن

از دیگــران باشــم. از بــودن در جمــع خوشــم نمی آیــد و بــرای همیــن، 

ــس را  ــن ح ــهور ای ــراد مش ــت های اف ــتم... پس ــتاگرام هس ــتر در اینس بیش

بــه مــن می دهنــد کــه آنهــا کامــاً مســتقل از دیگــران هســتند و حرف هــای 

ــا  ــرای همیــن، مــن هــم مثــل آنه اطرافیان شــان برای شــان مهــم نیســت. ب

ــم«. ــی می کن زندگ

ــی  ــه 1370 شمس ــادی در ده ــم اقتص ــۀ لیبرالیس ــا ورود اندیش ــرمایه داری، ب ــام س نظ

ــه  ــان ب ــد در آن زم ــه هــر چن ــه همــراه آورد. فرهنگــی ك ــز ب ــگ خــود را نی ــران، فرهن ــه ای ب

راحتــی دیــده نمی شــد، امــا پیدایــش لیبرالیســم اخاقــی در گروه هــای مختلفــی از 

جامعــه از نتایــج بعــدی آن بــود؛ اندیشــه ای كــه به تدریــج تغییــرات فرهنگــی گوناگونــی 

ــر خصوصی ســازی  ــر لیبرالیســم اقتصــادی ب ــراه داشــت. اگ ــه هم ــی ب ــۀ ایران ــرای جامع را ب

اخاقــی نســبیت گرایی  و ســرمایه داری رقابتــی تأكیــد داشــت، مشــخصه لیبرالیســم 
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شــدید آن بــود. لیبرالیســم اخاقــی، بنیانــی فلســفی بــرای توجیــه الگوهــای رفتــاری جدیــد 

آفریــده اســت؛ منطقــی نویــن كــه نــه تنهــا ایــن رفتارهــای جدیــد را نابهنجــار نمی دانــد، 

ــوژه در  ــر اراده آزاد س ــد و ب ــش می كش ــه چال ــز ب ــب را نی ــار غال ــه هنج ــًا هرگون ــه اساس ك

ــی،  ــم اخاق ــاس لیبرالیس ــه براس ــر ا ك ــد؛ چ ــد می كن ــاری اش تأكی ــای رفت ــاب ارزش ه انتخ

هیــچ قانــون كلــی اخاقــی وجــود نــدارد. بنابرایــن، معیــار تشــخیص خــوب و بــد، خــود 

ســوژه اســت )آزاد ارمکــی و همــکاران، 1391: 58(. از منظــر نگــرش   لیبرالیســتی، رواج 

ــردد  ــانه برمی گ ــد رس ــازار و تولی ــق ب ــه منط ــلبریتی ها ب ــازی از س ــی مج ــگ هواخواه فرهن

ــان خــود را  ــردی، رســانه و مخاطب ــا هــر ف و فضــای دموکراتیــک معاصــر اجــازه می دهــد ت

ــه  ــان عرض ــه مخاطب ــود را ب ــلیقۀ خ ــی و س ــبک زندگ ــعارها، س ــد ش ــد و بتوان ــته باش داش

ــد: ــه می گوی ــن زمین ــارکت کنندگان در ای ــی از مش ــد. یک کن

»فضــای اینســتاگرام فضــای بــازی اســت و آنجــا هــر طــور کــه دوســت داری، 

ــی از  ــت و می توان ــت باالس ــق انتخاب ــتاگرام، ح ــی. در اینس ــی باش می توان

میــان افــراد معروفــی کــه آنجــا هســتند، بــا هــر کــدام کــه حــال می کنــی، 

پیجــش را دنبــال کنــی و از افــکارش اســتفاده کنــی«.

ــم جایگزیــن نهادهــا،  ــه ایــن معناســت کــه به طــور نظام منــد عقــل و عل عرفی شــدن ب

اعتقــادات و کردارهــای مذهبــی می شــود )واتــرز، 1381: 242(. یکــی از مهمتریــن عوامــل 

ــای  ــا و ارزش ه ــف باوره ــلبریتی ها، تضعی ــازی از س ــی مج ــگ هواخواه ــکل گیری فرهن ش

مذهبــی و دینــی در جامعــه اســت. در ایــن زمینــه، روجــک )2001( معتقــد اســت کــه افــول 

ــی  ــرمایۀ فرهنگ ــض س ــه تفوی ــر ب ــم، منج ــم و هجده ــای هفده ــاری در قرن ه ــۀ درب جامع

بــه زنــان و مــردان خودســاخته شــد و بــه میزانــی کــه جامعــۀ مــدرن توســعه پیــدا کــرد، 

ــه حــق الهــی پادشــاهان و  ــاور عامــه ب ســلبریتی ها، خــأ ایجــاد شــده در نتیجــۀ افــول ب

ــوان نمادهــای  ــه عن ــد، ســلبریتی ها ب ــه زعــم او، در عصــر جدی ــد. ب ــر کردن مــرگ خــدا را پ

ــان  ــول ایم ــا اف ــده اند و ب ــلطنتی ش ــای س ــن نظام ه ــق2«، جایگزی ــناخت1 و تعل ــد »ش جدی

بــه خــدا، بــه جاودانگــی دســت یافته انــد. یکــی از مشــارکت کنندگان در ایــن زمینــه گفتــه 

اســت:

1 . Recognition

2 . Belonging
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»بیشــتر افــراد موفــق و مشــهوری کــه در اینســتاگرام هســتند، طبــق 

ــن  ــی چندی ــی و دین ــای قدیم ــد و حرف ه ــرف می زنن ــی ح ــای علم یافته ه

هــزار ســال پیــش را تــو گوشــت نمی خواننــد. چنــد تــا از ایــن افــراد موفــق 

ــن  ــد م ــع تقلی ــی مرج ــه جورای ــون ی ــتاگرام شناختم ش ــق اینس ــه از طری ک

شــده اند«.

بازاندیشــی نیــز به عنــوان یکــی از خرده مقــوالت مهــم در ایــن زمینــه، بــه ایــن 

ــم پیوســته  ــه، مــا مجبوری ــه ســمت مدرنیت واقعیــت اشــاره دارد کــه در فضــای حرکــت ب

دربــارۀ اوضــاع زندگی مــان، تدّبــر و تأمــل کنیــم. ویژگــی مدرنیتــه بازاندیشــی دربــارۀ همــه 

چیــز اســت و بازاندیشــی در بــاب ســنت و ارزش هــای ســنتی یــا پیشــین جامعــه یکــی از 

مهم تریــن پیامدهــای مدرنیتــه اســت. »بازاندیشــی در زندگــی اجتماعــی مــدرن دربرگیرنــدۀ 

ایــن واقعیــت اســت کــه عملکردهــای اجتماعــی پیوســته بازســنجی می شــوند و در پرتــو 

اطاعــات تــازه دربــاره خــود آنهــا اصــاح می شــوند و بدین ســان، خصلت شــان را بــه 

گونــۀ اساســی دگرگــون می ســازند« )گیدنــز، 1394: 47(. بــه نظــر گیدنــز، در تمدن هــای 

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 می یابــد. امــا 

در دورۀ تجــدد، ماهیــت بازاندیشــی تغییــر كــرده اســت. ویژگــی تجــدد، بازاندیشــی دربــارۀ 

همــه چیــز اســت و در ایــن بیــن، بازاندیشــی ســنت و ارزش هــای پیشــین جامعــه، یكــی 

ــده  ــز ش ــدیدتر نی ــدن، ش ــد جهانی ش ــا فراین ــه ب ــت ك ــدد اس ــای تج ــن پیامده از مهم تری

اســت. بــه تعبیــر گیدنــز، تضــاد بــا ســنت معــادل تجــدد اســت و ایــن تضــاد، بــا فراینــد 

ــت ســنت،  ــا ضمان ــر، ب ــد عملكردهــا دیگ ــن دوره، تأیی بازاندیشــی حاصــل می  شــود. در ای

ــه  ــار اســت و ن ــل« گفت ــه »دالی ــن ب ــر نوی ــد داشــت. بلكــه پشــتوانه تفك ــی نخواهن كارای

»مراجــع« ســنتی آن.

یکــی از مهمتریــن امکانــات شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام بــرای ســلبریتی ها مهیــا 

نمــودن بســتری بــرای انتقــاد از شــرایط جامعــه و مشــکات اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، 

ــا قابلیت هــای فــراوان خــود در بیــان  سیاســی و... اســت. امــروزه شــبکه های اجتماعــی ب

ــه تردیــد و تجدیدنظــر در عرصه هــای مختلــف  صریــح مشــکات و مســائل روز، افــراد را ب

زندگــی تشــویق می کننــد و ســعی در مهــم جلــوه دادن تجــارب شــخصی نســبت بــه عــرف 
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ــد: ــه می گوی ــن زمین ــارکت کنندگان در ای ــی از مش ــد. یک ــه دارن ــنت های جامع و س

»ســلبریتی های موردعالقــه ام کارشــان نقــد فضــا و شــرایط حاکــم بــر 

دیدگاهــم  انتقادات شــان  و  حرف هــا  تحت تأثیــر  هســت.  جامعۀ مــان 

ــت و االن  ــرده اس ــدا ک ــر پی ــی تغیی ــف زندگ ــای مختل ــه زمینه ه ــبت ب نس

مــدام کارهــای خــود و اطرافیانــم را مــورد بازبینــی و تجدیدنظــر قــرار 

می دهــم«. 

جدول 2. شرایط زمینه ای تأثیرگذار بر فرهنگ هواداری از سلبریتی ها

مقولۀ اصلی مقوالت فرعیمفاهیم

پر کردن اوقات  فراغت با رسانه ها، سپری کردن اوقات  فراغت با فیلم و 
سریال، گوش دادن به موسیقی در اوقات  فراغت، گذران اوقات فراغت در 

فضای مجازی

رسانه ای شدن 
تغییر در اوقات فراغت

الگوهای 
اوقات فراغت

سپری کردن اوقات  فراغت در خانه، کاهش بازی های گروهی بیرون از خانه
خانگی شدن 
اوقات فراغت

انتسابی نبودن شهرت، اکتسابی نبودن شهرت، اعطایی نبودن شهرت، 
به دست آوردن شهرت از طریق واسطه های فرهنگی )رسانه های جمعی، 

شبکه های اجتماعی مجازی و غیره(، تصدیق شهرت توسط مخاطبان، 
تسریع در رسیدن به شهرت، متنوع شدن شهرت 

مشهور شدن از 
طریق متفاوت

استحالۀ 
شهرت

وجود بی عدالتی در جامعه، عدم برابری فرصت ها برای افراد در جامعه، 
عدم برخورداری یکسان افراد از شرایط و امکانات رفاهی جامعه، وجود 

تبعیض های زیاد در جامعه
نابرابری  اجتماعی 

وجود نابرابری 
در جامعه یکسان نبودن قدرت خرید کاال و خدمات میان مردم، سخت شدن 

دسترسی به موفقیت های مادی در جامعه، فاصلۀ طبقاتی زیاد در میان 
مردم

نابرابری اقتصادی

ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی، کاهش جمع گرایی، افزایش استقالل 
افراد، آزادی افراد از قید و بند سنت ها

افزایش فردگرایی

رواج 
مدرنیزاسیون 

یا نوسازی

نسبی شدن امور، دموکراتیک شدن جوامع، تکثرگرایی، افزایش حق انتخاب 
یا گزینشگری افراد

رشد نگرش های 
لیبرالیستی 

کاهش ارزش های دینی در جامعه، تضعیف باورهای دینی در جامعه، 
کاهش پایبندی افراد به مناسک دینی، تقدس زدایی از باورها و آئین های 
دینی، اهمیت یافتن یافته ها و تحقیقات علمی نسبت به آموزه های دینی

عرفی شدن 
باورهای دینی

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

نسبت به عرف و سنت های جامعه
بازاندیشی
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بحث و نتیجه گیری

ــام  ــه ن ــن ب ــده ای نوی ــا ظهــور رســانه و صنعــت ســینما، پدی ــل قــرن بیســتم، ب از اوای

ــردن افــراد مشــهور هــر  ــر ذره بیــن ب ــا زی ــا پیــش از آن، ب ــه عرصــه نهــاد. ت ــا ب ســلبریتی پ

ــورد  ــای م ــا و باوره ــری از ارزش ه ــه تصوی ــتیم ب ــی، می توانس ــر دوره تاریخ ــه در ه جامع

قبــول آن جامعــه دســت یابیــم. پیشــتر، از آنجــا كــه در هــر دوره، برخــی ویژگی هــا، فضیلت 

ــش  ــگام پیدای ــا از هن ــید، ام ــهرت می رس ــه ش ــا ب ــرد دارای آنه ــد، ف ــاب می آمدن ــه حس ب

و فضیلت هــای  توانمندی هــا  از  فــارغ  را  افــراد  كــه می توانســت  رســانه های جمعــی 

ــه  ــتند ك ــانی هس ــلبریتی ها كس ــد. س ــون ش ــد واژگ ــن رون ــاند، ای ــهرت برس ــه ش ــان ب آن

رســانه های جمعــی چــون ســینما، تلویزیــون و مطبوعــات آنهــا را تبدیــل بــه چهــره كــرده و 

داخــل نظــام رســانه ای شــكل یافتــه و رشــد یافته انــد و ســپس ســازمان های رســانه ای از 

شــهرت ســلبریتی ها در جهــت منافــع خــود چــون بازاریابــی و تبلیغــات بهــره جســتند. رشــد 

ــه اشــتراك گذاری و  ــرای ب شــبکه های اجتماعــی مجــازی همچــون اینســتاگرام، فضایــی را ب

گفت وگوهــای دوطرفــه به وجــود آورد و ایــن امــکان را بــرای افــراد مشــهور یــا ســلبریتی ها 

فراهــم ســاخت تــا بــا حــذف میانجی گــری ســازمان های رســانه ای ارتبــاط بی واســطه ای بــا 

مخاطبــان یــا هــوارداران خــود برقــرار کننــد. حــال پرسشــی کــه طــرح می شــود ایــن اســت 

ــه ســلبریتی های در شــبکه های اجتماعــی  ــی باعــث روی آوردن هــواداران ب ــه چــه عوامل ک

مجــازی می شــود؟ یافته هــای ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه دیجیتالی شــدن زندگــی 

جوانــان ، مصرفی شــدن جامعــه، ســلبریتیزه شــدن جامعــه، نقــش آفرینــی رســانه های عصــر 

ــبکۀ  ــران ش ــل روی آوردن کارب ــن عل ــه مهمتری ــادی در جامع ــاد نه ــایش اعتم اول، و فرس

ــه ســمت ســلبریتی ها هســتند. اجتماعــی اینســتاگرام ب

امــروزه شــبکه های اجتماعــی مجــازی و ابزارهــای نویــن اطاعاتــی و ارتباطاتــی همچــون 

ــد.  ــدا کرده ان ــان پی ــژه جوان ــه وی ــران ب ــان کارب ــی در می ــترش فراوان ــت گس ــی و تبل گوش

ــف  ــات و عواط ــه ها احساس ــان اندیش ــرای بی ــازی ب ــی مج ــبکه های اجتماع ــان از ش مخاطب

خــود، آگاهــی از اخبــار و اطاعــات، تبــادل اطاعــات، تســهیل، تکمیــل و تقویــت ارتباطات، 

ــی  ــبکه های اجتماع ــر ش ــد. تأثی ــتفاده می کنن ــرگرمی و... اس ــره، س ــی روزم ــت زندگ مدیری

مجــازی بــر روی کاربــران بــه حــدی اســت کــه باعــث دیجیتالی شــدن شــیوه زندگــی شــده 

اســت. در واقــع، دیجیتالــی شــدن باعــث افزایــش حضــور افــراد در شــبکه های اجتماعــی 

مجــازی شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــا افزایــش حضــور، تعامــل و درگیــری افــراد 
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در شــبکه های اجتماعــی مجــاری، صفحــات و پســت های ســلبریتی ها نقــش بســیار مهمــی 

در ســپری کــردن اوقــات فراغــت مخاطبــان و تأثیرگــذاری بــر ســبک زندگــی آنهــا دارد. ایــن 

یافتــه در راســتای یافته هــای پژوهــش ذکائــی و نزاکتــی )1397( اســت. همچنیــن عباســی 

و جعفــری )1399( نیــز در ایــن خصــوص معتقدنــد کــه کنشــگران ایرانــی در فضــای مجــازی، 

ــای  ــتراک گذاری جنبه ه ــه، به اش ــی روزان ــش زندگ ــرای نمای ــتری ب ــتاگرام را بس ــبكه اینس ش

جــذاب ســبک زندگــی و ارائــۀ گزارشــی از تفریحــات و لذت هــای فردگرایانــه می داننــد. بــه 

ــن ترتیــب، راهبردهــای نمایشــی كنشــگران در شــبكۀ اجتماعــی اینســتاگرام، بیشــتر در  ای

جهــت بازنمایــی ســبك زندگــی مــدرن اســت و کاربــران نیــز بــه دنبــال محتواهــا، برنامه هــا 

ــان باشد.روشــن  و شــبکه هایی می رونــد کــه جوابگــوی نیازهــا، ذائقه هــا و عاقه منــدی آن

ــروی از ســلبریتی ها بیشــتر باشــد،  ــزان اســتفاده از اینســتاگرام و پی ــه هرچــه می اســت ک

تغییــر در ســبک زندگــی نیــز بیشــتر خواهــد بــود.

مصرفی شــدن جامعــه یکــی دیگــر از علــل روی آوردن هــواداران بــه ســلبریتی ها اســت. 

امــروزه بســیاری از ســلبریتی ها ابــزاری بــرای تبلیــغ وســایل متنــوع هســتند و از ایــن طریــق، 

درآمدزایــی می کننــد. ســلبریتی ها از طریــق معرفــی محصــوالت متنــوع در زمینــۀ آرایــش و 

بهداشــت، پوشــاک، خــوراک، دکوراســیون منــزل و همچنیــن اســتفاده از محصــوالت مــارک 

ــد.  ــوور دارن ــذب فال ــی در ج ــیار مهم ــش بس ــان نق ــا در صفحات ش ــی آنه ــد و معرف و برن

افزایــش تمایــل بــه خریــد و لــوازم مــارک و برنــد، بــه جــز اینکــه نتیجــۀ زندگــی در دنیایــی 

پــر از تنــوع محصــوالت و تولیــدات در حوزه هــای مختلــف اســت، نتیجــۀ نمایــش زندگــی 

مصــرف زده ســلبریتی هایی اســت کــه شغل شــان مصرف گرایــی اســت. امــروزه بــا تشــدید 

مصرف گرایــی در جامعــه، ســلبریتی ها در حوزه هــای مختلــف توانســته اند تــا حــدودی 

ــدگان  ــرکت ها و تولید کنن ــد. ش ــت کنن ــات را تثبی ــوزۀ تبلیغ ــود در ح ــذار خ ــش تأثیرگ نق

حــال بــه اینســتاگرام و دیگــر شــبکه های اجتماعــی مجــازی بــه چشــم یــک ابــزار تأثیرگــذار 

ــات و  ــروش خدم ــن ف ــاال رفت ــلبریتی ها در ب ــذاری س ــر اثرگ ــد و ب ــگاه می کنن ــات ن تبلیغ

محصوالت شــان حســاب ویــژه ای بــاز می کننــد. ایــن یافتــه، همســو بــا یافته هــای 

پژوهــش ســامی و همــکاران )1399(، جافــارووا و راشــورث )2017(، قباداموســی )2020( 

و ســریناواس و آرونــال )2020( اســت کــه شــبکه های اجتماعــی مجــازی را بــا توجــه بــه 

ــواع  ــغ ان ــراد و تبلی ــدن اف ــرای دیده ش ــم ب ــزاری مه ــان اب ــات متعددش ــا و امکان قابلیت ه

ــد. ــی می دانن ــج مصرف گرای ــوالت و تروی محص
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سلبریتیزه شــدن نیــز از دیگــر علــل تمایــل هــواداران بــه ســلبریتی ها اســت. ســلبریتیزه 

شــدن بــرای آن دســته از تغییــرات اجتماعــی  و فرهنگــی  بــه کار مــی رود که مســتلزم حضور 

ــلبریتی ها  ــه در آن، س ــت ک ــدی اس ــز فراین ــه نی ــدن جامع ــلبریتیزه ش ــت. س ــلبریتی اس س

ــی  ــه جهت ده ــوند و ب ــع می ش ــوی مرج ــا الگ ــروه ی ــک گ ــه ی ــل ب ــه تبدی ــطح جامع در س

ارزش هــای فرهنگــی و اجتماعــی و حتــی سیاســی هــواداران یــا مخاطبان شــان می پردازنــد. 

بــا توجــه بــه شــهرت ســلبریتی ها در ســطح جامعــه بســیاری از مخاطبــان عاقه مندنــد تــا 

ــد.  ــه  دســت آوردن از زندگــی شــخصی، کارهــا و زمینه هــای مــورد عاقــه آنهــا اطاعاتــی ب

از ســوی دیگــر، بســیاری از هــواداران مایلنــد تــا از طریــق تعامــل بــا چهره هــا )درخواســت 

ــه دیگــران  ــا کارهــا و فعالیت هــای خــود را ب ــده شــوند ی ــو و الیــک از ســلبریتی ها( دی فال

ــی  ــاه )1395( و موالی ــش حق پن ــای پژوه ــا یافته ه ــو ب ــه، هم س ــن یافت ــد. ای ــان دهن نش

)1395( اســت کــه در پژوهــش خــود نشــان دادنــد اگــر یــک ســلبریتی بــه ابــراز احساســات 

ــه یــک مطلبــش الیــک بزنــد افتخــار  ــا ب ــو کــرده و ی یــک هــوادار پاســخ دهــد و او را فال

بزرگــی بــرای یــک هــوادار اســت. ایــن افتخــار تــا آن انــدازه اهمیــت دارد کــه گاه برخــی 

هــواداران در توضیحــات معرفــی خــود در بــاالی صفحات شــان می نویســند: »ایــن صفحــه 

توســط فانــی دنبــال می شــود« و یــا »فانــی مطالــب ایــن صفحــه را الیــک کــرده اســت«.

از دیگــر عوامــل هــواداری از ســلبریتی ها، نقش آفرینــی رســانه های عصــر اول همچــون 

ــراد  ــایر اف ــکاران و س ــه ها، ورزش ــیاری از هنرپیش ــت. بس ــینما اس ــون و س ــو، تلویزی رادی

ــوند  ــناخته می ش ــازی ش ــی مج ــبکه های اجتماع ــلبریتی در ش ــوان س ــه به عن ــهوری ک مش

ــتاگرام  ــور در اینس ــا حض ــده اند و ب ــتاره ش ــا س ــره ی ــر اول چه ــانه های عص ــق رس از طری

ــا  ــاط ب ــه بی ارتب ــن مقول ــزوده شــده اســت. ای ــت و شهرت شــان اف ــر محبوبی ــه  روز ب روز  ب

مقولــۀ فرســایش یــا کاهــش اعتمــاد نهــادی )بی اعتمــادی افــراد بــه دولــت و حاکمیــت و 

ــا  ســوءکارکردهای رســانه های داخلــی( نیســت. بســیاری از افــراد مشــهور در اینســتاگرام ب

توجــه بــه سانســور و عــدم پوشــش برخــی از واقعیت هــا یــا وارونــه نشــان دادن آنهــا در 

رســانۀ ملــی و تضعیــف اعتمــاد مخاطبــان بــه دولتمــردان توانســته اند از طریــق امکانــات 

و قابلیت هــای اینســتاگرام همچــون ســرعت انتشــار اطاعــات و اخبــار، گریــز از سانســور و 

بیــان بی پــردۀ واقعیت هــا، هــواداران زیــادی را بــه خــود جــذب کننــد. ایــن یافتــه  همســو 

بــا یافته هــای پژوهــش حســینی و دهقــان )1399( اســت. همچنین بیــداهلل خانــی و کهرازه 

)1397( نیــز در ایــن خصــوص، در مطالعۀ شــان نشــان دادنــد کــه اســتفاده از شــهرت، یکــی 
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از ویژگی هــای کلیــدی فرهنــگ سیاســی مــدرن اســت. شــهرت و سلبریتی شــدن به عنــوان 

ــه شــکل گیری سیاســتمداران  ــد منجــر ب ــد و می توان شــکلی از ســرمایۀ سیاســی کار می کن

ســلبریتی یــا ســلبریتی های سیاســتمدار شــود. امــروزه بســیاری از ســلبریتی ها بــا اســتفاده 

ــر چشــم انداز عمــل سیاســی تأثیرگــذار باشــند. ــا ب ــد ت از شهرت شــان ســعی می کنن

عــاوه بــر عوامــل یــا شــرایط عّلــی، مقــوالت تغییــر در الگوهای اوقــات فراغت، اســتحاله 

ــوان عوامــل  ــا نوســازی به عن ــه، و رواج مدرنیزاســیون ی ــری در جامع شــهرت، وجــود نابراب

ــای  ــته اند. فض ــش داش ــلبریتی ها نق ــان از س ــواداری مخاطب ــهیل گر در ه ــا تس ــه ای ی زمین

مجــازی شــبکه های اجتماعــی بســتر مناســبی را بــرای گــذران اوقــات فراغــت مخاطبــان مهیــا 

ــردن  ــپری ک ــرای س ــازی ب ــی مج ــبکه های اجتماع ــای ش ــه قابلیت ه ــت. از جمل ــاخته اس س

اوقــات فراغــت می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: به اشــتراک گذاری عکــس، گــپ زدن 

ــهور  ــراد مش ــتان و اف ــای دوس ــر و کلیپ ه ــدن تصاوی ــن، دی ــای آنای ــتان، بازی ه ــا دوس ب

ــت  ــات فراغ ــازی اوق ــی مج ــبکه های اجتماع ــه ش ــان ب ــی مخاطب ــش دسترس ــا افزای و... ب

بیــش از پیــش رســانه ای و خانگــی شــده اســت. وجــود زمانــی بــا عنــوان اوقــات فراغــت و 

از ســویی نیــاز مــردم بــه تفریــح و ســرگرمی بــه عنــوان یکــی از نیازهــای ثانویــه باعــث شــد 

جذابیت هــای ســلبریتی ها پاســخی باشــد بــه ایــن نیــاز و بــر همیــن اســاس، ســلبریتی ها 

ــش دسترســی  ــن، افزای ــر ای ــح و ســرگرمی شــده اند. عــاوه ب ــه تفری ــاز ب ــی نی محــور اصل

کاربــران بــه شــبکه های اجتماعــی مجــازی باعــث متکثــر شــدن شــهرت و تســریع آن شــده 

اســت. امــروزه شــهرت محــدود بــه نفــرات معــدودی همچــون هنرپیشــه ها نیســت. بلکــه 

شــخصی کــه یــک زندگــی عــادی دارد می توانــد تبدیــل بــه ســلبریتی شــود. از ســوی دیگــر، 

ــازی  ــی مج ــبکه های اجتماع ــق ش ــلبریتی از طری ــوان س ــیدن به عن ــهرت رس ــه ش ــد ب فراین

ــرد. ــان دیگــری صــورت می گی بســیار ســریع تر از هــر زم

وجــود نابرابری هــای اجتماعــی و اقتصــادی در ســطح جامعــه، عامــل دیگــری اســت کــه 

ــران شــبکه های اجتماعــی مجــازی و ســایر افــراد جامعــه،  باعــث می شــود بســیاری از کارب

راه هــای رســیدن بــه موفقیــت را محــدود بداننــد. نفــوذ رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی 

مجــازی، به خصــوص اینســتاگرام کــه به نوعــی بــه زندگــی دوم بســیاری از افــراد بــدل شــده 

اســت، تلقــی افــراد از ســبک زندگــی ایــده آل را دســتخوش تغییــرات فراوانــی کــرده اســت . 

ــده  ــش درآم ــه نمای ــای ب ــر و ویدئوه ــی از تصاوی ــرض انبوه ــداوم در مع ــور م ــراد به ط اف

ــی  ــه وجــود آمــدن نارضایت ــن باعــث ب ــه و ای ــاال قرارگرفت ــات ب از زندگی هــای لوکــس طبق
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ــته  ــر از گذش ــی را پررنگ ت ــکاف طبقات ــده و ش ــتری ش ــبی بیش ــت نس ــاس محرومی و احس

ــه  ــط جامع ــن و متوس ــات پایی ــع طبق ــته، وض ــه گذش ــبت ب ــروزه نس ــد. ام ــوه می ده جل

ــزان بیشــتری  ــه می ــا این حــال ایــن طبقــات ب ــن ب ــا ای ــه، ام از لحــاظ اقتصــادی بهبودیافت

احســاس فقــر و محرومیــت نســبی می کننــد، زیــرا ســبک زندگــی خــود را بــا طبقــات بــاالی 

ــن  ــی در ای ــتند و وقت ــا هس ــه آنه ــدن ب ــبیه ش ــدد ش ــد و درص ــه می کنن ــه مقایس جامع

ــا  ــرد ب ــه ف ــد. هنگامی ک ــرخوردگی می کنن ــاس س ــوند، احس ــه می ش ــع مواج ــا مان ــیر ب مس

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 به عنــوان کنشــگر 

شــده و احســاس ناتوانــی می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ســلبریتی ها و فرهنــگ 

ــا  ــا ب ــد. آنه ــراد القــا می کنن ــه اف ــت را ب ــول و منزل ــه موفقیــت، پ ــا توهــم دســتیابی ب آنه

ــت و  ــر اس ــی امکان پذی ــرفت اجتماع ــرک و پیش ــه تح ــد ک ــن می کنن ــان تلقی هواداران ش

ــن  ــیده اند. ای ــی رس ــای خوب ــه موقعیت ه ــه ب ــتند ک ــلبریتی ها هس ــی آن، س ــداق عین مص

تلقیــن یــا ایدئولــوژی توهــم زا نقــش مهمــی در جــذب هــواداران بــه ســمت ســلبریتی ها 

دارد. ایــن یافتــه، هم ســو بــا یافته هــای پژوهــش اســامی و همــکاران )1399( اســت کــه 

در مطالعه شــان نشــان دادنــد »یــک شــبه راه صــد ســاله رفتــن« از مهمتریــن ویژگی هــای 

ــت.  ــلبریتی ها اس ــرده س خ

رواج فرهنــگ و ارزش هــای مدرنیزاســیون از دیگــر عوامــل زمینه ســاز هــواداری از 

ســلبریتی های در شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام اســت. مهمتریــن پیامــد فردگرایــی سســت 

نمــودن پیوندهــای اجتماعــی، اتمیــزه شــدن جامعــه و ذره ای شــدن فــرد اســت. در یــک 

جامعــۀ اتمیــزه شــده افــراد ذره ای شــده مســتعد پذیــرش اســطوره های جدیــد همچــون 

ســلبریتی ها می شــوند. از ســوی دیگــر، ترویــج نگرش هــای لیبرالیســتی و دموکراتیــک 

ــود  ــاص خ ــوادار خ ــانه و ه ــد رس ــگری می توان ــا کنش ــوژه ی ــر س ــه ه ــوص ک ــن خص در ای

ــود را  ــی خ ــیوۀ زندگ ــا، و ش ــا، ارزش ه ــا، باوره ــق، ایده ه ــن طری ــد و از ای ــته باش را داش

ــا  ــرای ظهــور ســلبریتی ها و هواخواهــی از آنهــا مهی ــه را ب ــد، زمین ــه هــواداران عرضــه کن ب

کرده انــد. بازاندیشــی نیــز بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای مدرنیتــه و نوســازی ایــن امــکان 

را بــرای ســلبریتی ها در شــبکه های اجتماعــی مجــازی فراهــم ســاخته تــا بــه نقــد وضعیــت 

موجــود، عــرف و ســنت های جامعــه پرداختــه و فــارغ از محدودیت هــای رســانه های 

ــد. ــه ســمت خــود جــذب کنن ــا توده هــا را ب ــراد ی ــد اف ــی بتوانن داخل
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بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش، پیشــنهادات زیــر بــرای سیاســتگذاران حــوزۀ رســانه 

ملــی پیشــنهاد می شــود:

ــی ظهــور ســلبریتی ها  ــی یکــی از عامــان اصل ــا رســانۀ مل از آنجــا کــه صــدا و ســیما ی

ــون  ــه تلویزی ــب ب ــذب مخاط ــرای ج ــف ب ــبت های مختل ــه در مناس ــی ک ــت )مهمان های اس

دعــوت می شــوند، عمومــًا ورزشــکاران، بازیگــران و خواننده هــا هســتند، یــا مجریــان 

از آنهــا بــرای  مســابقات تلویزیونــی و برخــی برنامه هــا بازیگــران مشــهور هســتند و 

ــی و  ــازان تلویزیون ــود برنامه س ــنهاد می ش ــود(، پیش ــتفاده می ش ــی اس ــات تلویزیون تبلیغ

ــی  ــاالن عرصــۀ مدن ــی، اســتفادۀ بیشــتری از نخبه هــای فرهنگــی، روشــنفکران و فع رادیوی

ــورد  ــلبریتی ها درم ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــند. همچنی ــته باش ــان داش در برنامه های ش

ــد و از  ــر می دهن ــی و...( نظ ــی و فرهنگ ــائل اجتماع ــاد، مس ــت، اقتص ــز )سیاس ــه چی هم

ــی  ــه معناآفرین ــرای جامع ــد و ب ــرار می دهن ــر ق ــود را تحت تأثی ــواداران خ ــق، ه ــن طری ای

می کننــد، الزم اســت کــه برنامه ســازان رســانۀ ملــی، تــاش بیشــتری بــرای افزایــش ســواد 

رســانه ای و تفکــر انتقــادی مخاطبــان در مواجهــه بــا ســلبریتی ها داشــته باشــند. در واقــع، 

ــه  ــادی ب ــا بی اعتم ــاد ی ــزان اعتم ــت و می ــوزۀ فعالی ــگاه، ح ــخیص جای ــش تش ــای دان ارتق

ــد  ــری را بای ــدودی از تأثیرپذی ــد و ح ــه ح ــان چ ــا آن ــه ب ــه در مواجه ــلبریتی ها و اینک س

رعایــت نمــود یــا یــک ســلبریتی در چــه حوزه هایــی می توانــد اظهارنظــر تخصصــی کنــد از 

ــان خــود اســت. ــا مخاطب ــاط ب ــی در ارتب ــه وظایــف رســانۀ مل جمل

ــت در  ــز الزم اس ــازی نی ــی مج ــبکه های اجتماع ــوزۀ ش ــگران ح ــن، پژوهش ــر ای ــاوه ب ع

پژوهش هــای آتــی بــه منظــور شــناخت دقیــق و بســترمند فرهنــگ هــواداری مجــازی بــه 

تحلیــل محتــوای کّمــی و کیفــی اظهارنظرهــای )کامنت  هــا( دنبال کننــدگان بپردازنــد. 

همچنیــن، بــه منظــور فهــم بهتــر پدیــدۀ فرهنــگ هــواداری مجــازی، الزم اســت بــا 

ــرد. ــورت گی ــی ص ــز مصاحبه های ــانه نی ــات و رس ــوزۀ ارتباط ــان ح متخصص
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