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چکیده

بــا●توســعۀ●فضــای●مجــازی●و●راه●یافتــن●جریــان●شــهرت●بــه●گفتمــان●اجتماعــی،●رونــد●تغییــرات●فرهنگــی●بــا●چالــش●

ــان●و●افزایــش●مصــرف● ــۀ●ســلبریتی●ها●مواجــه●شــده●اســت؛●در●واقــع،●نفــوذ●فضــای●مجــازی●در●بیــن●جوان مداخل

محتــوای●فرهنگــی●و●رســانه●ای●از●ســوی●آنهــا،●در●کنــار●اقبــال●بــه●گروه●هــای●مرجــع●در●ایــن●فضــا،●جهــت●و●ماهیــت●

تغییــرات●فرهنگــی●را●در●ســطوح●مختلــف●تحت●تأثیــر●قــرار●داده؛●موضوعــی●کــه●توجــه●پژوهشــگران●حــوزۀ●فرهنــگ●و●

رســانه●را●بــه●خــود●جلــب●کــرده●اســت.●اینکــه●تغییــرات●فرهنگــی●بــا●چــه●چالش●هایــی●مواجــه●می●شــوند،●موضــوع●

ــر●ایــن●اســاس،●ایــن●تحقیــق،●درصــدد●بررســی●چالش●هــای●تغییــرات●فرهنگــی●از●طریــق● ایــن●پژوهــش●اســت.●ب

شــهرت●در●فضــای●مجــازی●اســت.●روش●پژوهــش،●پدیدارشناســی●توصیفــی●هوســرلی●و●مبتنــی●بــر●روش●کوالیــزی●

ــاالن● ــر،●ورزش●و●فع ــف●هن ــال●در●عرصه●هــای●مختل اســت.●مشــارکت●کنندگان●در●پژوهــش،●چهره●هــای●مشــهور●فع

فضــای●مجــازی●هســتند.●از●ایــن●میــان،●بــا●روش●نمونه●گیــری●هدفمنــد●وابســته●بــه●معیــار،●بــا●16●نفــر●به●عنــوان●

ــذار،● ــق●دو●کدگ ــا●از●طری ــار●یافته●ه ــت.●اعتب ــق●صــورت●گرف ــۀ●نیمه●ســاختاریافته●و●عمی ــۀ●پژوهــش،●مصاحب نمون

ممیــزان●بیرونــی●و●بازگشــت●بــه●مصاحبه●شــوندگان●تأییــد●شــد.●نتایــج●پژوهــش●نشــان●داد●چالش●هــای●تغییــرات●

ــی● ــه،●جدای ــدن●جامع ــهرت،●سلبریته●ش ــرمایۀ●ش ــوان●در●س ــازی●را●می●ت ــای●مج ــهرت●در●فض ــق●ش ــی●از●طری فرهنگ

بیــن●واقعیــت●و●بازنمایــی،●رســانه●ای●شــدن●فرهنــگ●و●فردیــت●نویــن،●دســته●بندی●کــرد.●ایــن●ابعــاد،●دربرگیرنــدۀ●

ــروری«،● ــات،●سیاســت●»حامی●پ ــدن●احساس ــده●آل،●دموکراتیزه●ش ــوِد●ای ــش●خ ــه●نمای ــل●ب ــد●می ــی●مانن مؤلفه●های

گرایــش●بــه●مصــرف●داده●هــای●زرد،●ســواد●فرهنگــی●ســایبر●و●کســب●منزلــت●اقتصــادی●از●طریــق●شــهرت●اســت.
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مقدمه

ــه● ــود●ک ــالق●می●ش ــانی●اط ــه●کس ــالح●ب ــروف،●در●اصط ــای●مع ــا●چهره●ه ــلبریتی1«●ی »س

بــدون●هیــچ●دلیلــی،●قابل●شناســایی●بــوده●یــا●از●طریــق●ارتبــاط●بــا●یــک●چهــرۀ●مشــهور●دیگــر●

ــده● ــوم●فریبن ــک●مفه ــن●اصطــالح●ی ــه●شــهرت●می●رســند؛●ای ــق●رســانه●ها●ب ــًا●از●طری و●عمدت

اســت●کــه●نشــان●می●دهــد●فــرد●مشــهور،●چنــدان●دارای●اســتعداد●و●توانایــی●خاصــی●نیســت●

ــود● ــه●وج ــی●ب ــاص●در●بخش ــدام●خ ــا●اق ــتعداد●ی ــک●اس ــا●از●ی ــهرت●آنه ــی●ش ــی●زمان و●حت

می●آیــد؛●ایــن●اصطــالح●گاهــی●به●گونــه●ای●به●کاربــرده●خواهــد●شــد●کــه●از●ســطح●اســتعداد●

او●فراتــر●یــا●بــا●آن●ناســازگار●خواهــد●بــود●)جونــز2،●2007(.

●بــا●ظهــور●اینترنــت●و●ایجــاد●فضــای●مجــازی،●فضــای●گفت●وگــو●و●تأثیرگــذاری●از●حیــث●

ــن3● ــز●و●مارگولی ــه●فون ــور●ک ــت؛●همان●ط ــش●یاف ــذاری●افزای ــرعت●تأثیرگ ــوذ●و●س ــق●نف عم

)2018(●بحــث●می●کننــد●شــبکه●های●مجــازی●قــدرت●تغییــر●فرهنــگ●و●جــو●اجتماعــی●

را●دارنــد؛●بــه●ایــن●موضــوع●می●تــوان●مســائل●فرهنگــی●اجتماعــی●ســلبریتی●ها●را●نیــز●

ــای●ســنتی● ــه●حضــور●ســلبریتی●ها●در●فضــای●مجــازی●بیشــتر●از●فضاه ــه●ای●ک ــزود،●به●گون اف

ــه● ــر●از●آن،●موضــوع●ســلبریتی●و●تغییــر●فرهنــگ●را●ب و●رســانه●های●مکتــوب●شــد؛●حتــی●فرات

ــتانه●و● ــات●بشردوس ــرح●موضوع ــگال2018،4(.●ط ــر●و●کوری ــانید●)رولینگ ــی●کش ــۀ●جهان عرص

فراملــی●امکانــی●بــود●کــه●ســلبریتی●را●فراتــر●از●مرزهــای●خودشــان●می●شناســاند●و●الگوهــای●

ــک5،●2018( ــک●و●هوزی ــم،●مجی ــرد●)ابراهی ــی●می●ک ــا●را●معرف ــن●آ●نه ــاری●و●نمادی رفت

ســلبریتی●ها●بــه●طــور●متنــاوب،●توســط●رســانه●ها●به●عنــوان●نمونه●هــای●درخشــان●

ــا● ــد،●ی ــزی●را●کســب●می●کنن ــا●جوای ــه●آنه ــی●ک ــوند،●زمان ــیده●می●ش ــر●کش ــه●تصوی ــال●ب کم

حتــی●به●عنــوان●یــک●چهــرۀ●فاســد●یــا●غیراخالقــی،●معرفــی●می●شــوند●نیــز●مهــم●می●شــوند.●

اگرچــه●همیشــه●این●گونــه●نیســت،●امــا●افــراد●مشــهور،●اغلــب●بــه●دلیــل●داشــتن●مهــارت●و●

توانایــی●فراتــر●از●حــد●متوســط●بــه●تصویــر●کشــیده●می●شــوند؛●برخــی●از●افــراد●مشــهور●بــا●

1. Celebrity

2. Jones

3. Fownes & Margolin

4. Rohlinger & Corrigall

5. Ibrahim, Majic& Hozic
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ــه●ای●کــه●نامزدهــای●انتخاباتــی●به●صــورت● دیدگاه●هــای●سیاســی●شــناخته●می●شــوند.●به●گون

ــا● ــون2011،1(.●ب ــد●)دام ــرداری●می●کنن ــی●بهره●ب ــی●و●سیاس ــع●حزب ــرای●مناف ــا●ب ــل●از●آ●نه متقاب

ــی●را● ــن●امکان ــب●نیســتند●و●ای ــلبریتی●ها●همیشــه●در●مســیر●سیاســت●غال ــن،●س ــود●ای وج

ــرای●اعمــال●قــدرت●اجتماعــی● ــر●مایه●کوبــی●جامعــه،●بســتری●ب فراهــم●مــی●آورد●تــا●عــالوه●ب

ــی● ــت●اجتماع ــعۀ●عدال ــور●توس ــلبریتی●ها●به●منظ ــی●از●س ــند.●برخ ــت●باش ــۀ●حاکمی ــه●بدن ب

و●اعتــراض●بــه●فرهنــگ●غالــب،●تــالش●می●کننــد●هویت●هــای●سرکوب●شــده●را●بازســازی●

ــلبریتی،●دوام●آن●از● ــگ●س ــل●در●فرهن ــۀ●قابل●تأم ــا●نکت ــورک2019،2(؛●ام ــو●و●بنب ــد●)هارل کنن

طریــق●کســب●شــهرت●اســت.●درواقــع،●ســلبریتی●ها●همیشــه●بــه●یک●رویــۀ●مشــخص●عمــل●

نمی●کننــد،●امــا●هــدف●نهایــی●آ●نهــا●کســب●شــهرت●اســت.●ســایت●های●شــبکه●های●اجتماعــی●

بــه●افــراد●مشــهور●اجــازه●می●دهنــد●کــه●بــه●طــور●مســتقیم●و●چندجانبــه●بــا●طرفــداران●خــود●

ــوم● ــرای●عم ــی●را●ب ــای●مرجع ــی،●گروه●ه ــه●نوع ــی●ب ــد.●رســانه●های●اجتماع ــرار●کنن ــاط●برق ارتب

ایجــاد●می●کننــد●کــه●ویژگی●هــای●خاصــی●بــرای●مخاطبــان●دارنــد.●ایــن●گروه●هــای●مرجــع●کــه●

ــد. ــج●می●دهن ــلبریتی●را●تروی ــگ●س ــتند،●فرهن ــلبریتی●ها3●هس ــًا●س عمدت

اینســتاگرام●اخیــرًا●طرحــی●را●ایجــاد●کــرده●تــا●بــه●افــراد●مشــهور●توجــه●بیشــتری●پیــدا●

شــود.●رونــد●مشــاهیر●مشــهور●در●اینســتاگرام●تأثیــر●فرهنگــی●فراوانــی●دارد؛●زیــرا●ایــن●پلتفرم●

اجــازه●می●دهــد●مــردم●بــرای●دیــدن●و●تقلیــد●از●افــراد●مشــهور●از●طریــق●لبــاس،●ســخنرانی●یــا●

طنــز●به●صــورت●غیرمســتقیم●بــا●فرهنــگ●ســلبریتی●تعامــل●داشــته●باشــند●)مارشــال2010،4(.●

ــراد● ــرا●اف ــی●اســتفاده●شــود●زی ــرای●بازاریاب ــرم●ب ــک●پلتف ــوان●ی ــد●به●عن اینســتاگرام●می●توان

مشــهور●می●تواننــد●مبلــغ●هنگفتــی●بــرای●جابجایــی●یــا●اســتفاده●از●محصــوالت●در●پســت●های●

خــود●پرداخــت●کننــد●)هومــس●و●ردمونــد2012،5(.

ــد،● ــادی●را●ایجــاد●می●کنن ــر،●معمــوالً●افــراد●مشــهور●زی شــغل●های●موفــق●در●ورزش●و●هن

کســانی●کــه●برخــالف●چهره●هــای●سیاســی●شــهرت●خــود●را●از●فــرش●قرمــز●بــه●دســت●

ــق● ــًا●از●طری ــا●عمدت ــاز●شــهرت●هســتند.●آن●ه ــب●دارای●حــق●امتی ــد.●مشــاهیر●اغل نیاورده●ان

1. Damon

2. Harlow & Benbrook

3. Celebrities

4. Marshall

5. Holmes & Redmond
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ایجــاد●منابــع●اطالعاتــی●حتــی●از●زندگــی●شــخصی●و●امــور●خصوصــی●نیــز●منتفــع●می●شــوند.●

بــرای●نمونــه●انتشــار●ســینمای●جنســی●کیــم●کارداشــیان●بــا●ری●جــی●رپ●در●ســال●2003●او●

را●بــه●ســطح●جدیــدی●از●شــهرت●رســاند●کــه●منجــر●بــه●پوشــش●مجــالت،●معامــالت●کتــاب●

ــلبریتی●ها● ــی،●س ــزارش●بی●بی●س ــاس●گ ــرش2007،1(.●براس ــد●)هی ــی●ش ــریال●های●واقع و●س

در●آســیا●یــک●رونــد●طوالنــی●را●بــرای●کســب●شــهرت●طــی●می●کننــد؛●آ●نهــا●یــا●به●عنــوان●یــک●

فــرد●سیاســی●همــواره●موضــوع●سانســور●سیاســت●هســتند●یــا●بــه●رده●هــای●پایین●تــر●بــرای●

ــایت●های● ــول2016،2(.●س ــی●س ــوند●)ت ــاس●و●لوازم●آرایشــی●وارد●می●ش ــغ●کســب●وکار●لب تبلی

رســانه●های●اجتماعــی●نیــز●بــه●شــهرت●برخــی●از●افــراد●مشــهور●کمــک●می●کننــد●کــه●

پیش●ازایــن●مشــهور●نبوده●انــد●بــرای●نمونــه،●تیــال●تگــوال3●ســوژه●جنســی●و●تبلیغاتــی●کــه●از●

ــای2007،4(. ــق●مای●اســپیس●شــناخته●شــده●اســت●)ترب طری

از●ســوی●دیگــر،●شــهروندان●نقــش●مهمــی●در●حفــظ●فرهنــگ●ســلبریتی●ها●بــازی●می●کننــد●

ــی● ــی●عموم ــهرت●و●زندگ ــگ●ش ــد●فرهن ــهور،●رون ــای●مش ــی●مکان●ه ــال●بررس ــًا●در●ح و●دائم

ــه●در●حــال●حاضــر●در●هنجارهــا● آن●هــا●از●طریــق●رســانه●ها●هســتند.●درواقــع●فرهنــگ●عامیان

ــر● ــع●درگی ــای●مرج ــوان●گروه●ه ــلبریتی●ها●به●عن ــهرت●س ــود●و●ش ــی●خ ــای●اجتماع و●ارزش●ه

ــورد● ــوان●ســرگرمی●م ــا●ســلبریتی●ها●به●عن ــروزه،●از●رســانه●ها●و●ارتباطــات●ب اســت.●اگرچــه●ام

ــت«●و● ــرار●از●واقعی ــوان●شــکلی●از●»ف ــگ●ســلبریتی●به●عن ــا●فرهن ــرد،●ام ــرار●می●گی اســتفاده●ق

وســیله●ای●بــرای●مشــاجرۀ●روزمــره●بــرای●مــردم،●موردتوجــه●اســت.

گســترش●رســانه●های●اجتماعــی●در●ایــران●بــه●ســبب●ایجــاد●فضــای●رســانه●ای●غیررســمی●

ــاد● ــلبریتی●ایج ــگ●س ــرای●رشــد●فرهن ــی●ب ــان●فرصــت●قابل●توجه ــدرت●مخاطب ــش●ق و●افزای

کــرده●اســت.●در●ایــن●میــان●اینســتاگرام●کــه●یــک●شــبکۀ●اجتماعــی●آنالیــن●موبایلــی●مبتنــی●

بــر●اشــتراک●گذاری●عکــس●و●ویدئــو●اســت،●نقــش●قابل●توجهــی●داشــته●اســت.●از●ســویی،●

ــرای●گــردش●فرهنــگ●ســلبریتی● ماهیــت●تصویــری●ایــن●شــبکۀ●اجتماعــی●بســتر●مناســبی●ب

فراهــم●آورده●و●از●ســوی●دیگــر●فیلتــر●نبــودن●ایــن●ابــزاِر●شــبکه●ای،●فرصــت●حضــور●مجــازی●

ــران●فراهــم●آورده●اســت●)موالیــی،1395(. ــرای●ســلبریتی●ها●و●هــم●کارب و●رســمی●را●هــم●ب

1. Hirsch

2. Tsoi

3. Thien Thanh Thi Nguyen

4. Trebay
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ــر● ــگ●ب ــن●فرهن ــه●ای ــری●ک ــی●ِ●تأثی ــت●و●منف ــای●مثب ــارغ●از●جنبه●ه ــی-●ف ــوع●اصل موض

ــلبریتی● ــگ●س ــه●فرهن ــت●ک ــی●اس ــذارد-●نقش ــی●می●گ ــانه●های●اجتماع ــدگان●رس مصرف●کنن

می●توانــد●در●تغییــرات●فرهنگــی●ایجــاد●کنــد؛●همان●طــور●کــه●پیش●تــر●مطــرح●شــد،●منابــع●

تغییــرات●فرهنگــی●در●جامعــه●ایــران●بــا●توجــه●بــه●تغییــرات●ناشــی●از●مواجــه●بــا●مدرنیتــه●

و●همچنیــن●جنبه●هــای●ناشــی●از●تمایــالت●دولــت،●بخشــی●از●جامعــه●بــه●ســمت●جنبه●هــای●

روشــنفکری●به●عنــوان●گروه●هــای●مرجــع●میــل●می●کننــد؛●ســلبریتی●ها●می●تواننــد●نقشــی●

فــارغ●از●یــک●تبلیغاتچــی،●به●عنــوان●رهبــر●تأثیرگــذار●در●تغییــرات●اجتماعــی●داشــته●باشــند.

در●واقــع●بــه●رســمیت●شــناختن●قــدرت●معرفتــی●افــراد●مشــهور●منبــع●ارزشــمندی●بــرای●

حمایــت●از●مشــروعیت●و●عملکــرد●نخبه●گرایــی●اســت،●اگرچــه●ایــن●مزایــا●بــا●خطــرات●خاصــی●

همــراه●اســت●کــه●نظریه●هــای●نخبــگان●به●ویــژه●در●برابــر●آن●آســیب●پذیر●هســتند.●به●واســطۀ●

اجتماعــی●ســتاره●های● ویژگی●هــای●قــوی●فرهنــگ●طرفــداران●ســلبریتی●در●رســانه●های●

ــار●افــراد●داشــته●اند●)وانــگ2022،1(.●نقطــه●مشــترک●همــه● ــز●مداخالتــی●در●رفت ورزشــی●نی

فرهنگ●هــای●ســلبریتی●کاالیــی●کــردن●فرهنــگ●اســت●)نیلســن●و●نیتهــام2022،2(.

مداخالتـی●کـه●سـلبریتی●در●سـطح●خـرد●و●کالن●جامعـه●در●جهت●دهـی●به●تغییـرات●دارند●

مسـئله●قابل●تأملـی●اسـت.●در●سـطح●خرد،●سـلبریتی●ها●در●طبیعی●کـردن●نابرابری●هـای●فرهنگی●

نقـش●دارنـد●و●می●تواننـد●آن●را●آن●قـدر●عـادی●جلـوه●دهنـد●کـه●اعتـراض●اجتماعـی●نسـبت●به●

آن●ایجاد●نشـود●)جانسـتون●و●همکاران2014،3(.●حتی●در●مسـائلی●مثل●پیامدهای●ناسـازگاری●

بـرای●تصویـر●بـدن●)بـراون●و●تیگمـان2022،4(●آن●هـا●مداخلـه●دارنـد.●در●سـطح●کالن●نیـز●بـا●

مداخـالت●سیاسـی●می●توانـد●تغییرات●فرهنگی●جامعـه●را●جهت●دهند.●نگرانـی●درمورد●دخالت●

افراد●مشـهور●در●سیاسـت●دموکراتیک●ظهور●سیاسـتمداران●مشـهوری●مانند●ترامپ●و●زلنسـکی●

نمونـه●ای●از●آنهاسـت،●حضـور●آنهـا●از●طریـق●شـهرت●نظریه●پـردازان●و●مفسـران●سیاسـی●را●بـه●

نگرانـی●واداشـته●که●نقـش●تخصص●در●سیاسـت●های●دموکراتیک●تضعیف●شـده●اسـت●)آرچر●

و●کاوسـتون2022،5(.●در●کشـورهای●دارای●فرهنـگ●سـلبریتی●پرنفوذ●و●ریشـه●دار،●سـلبریتی●ها●

1. Wang

2. Nielsen & Nititham

3. Johnston et al.

4. Brown & Tiggemann

5. Archer & Cawston
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نقـش●مهمـی●در●سیاسـت●ایفـا●می●کنند.●برخی●از●آنها●به●طور●مسـتقیم●در●سیاسـت●مشـارکت●

می●کننـد●و●از●خاصیـت●جذب●کنندگـِی●خـود●بـرای●جلـب●افـکار●عمومـی●و●کسـب●مشـروعیت●

سیاسـی●اسـتفاده●می●کنند،●برخی●دیگر●نیز●غیرمسـتقیم●در●بزنگاه●های●سیاسی●نظیر●انتخابات،●

از●جایـگاه●خـود●بـرای●اثرگـذاری●سیاسـی،●اسـتفاده●می●کننـد.●همچنیـن●افرادی●که●بیشـترین●

توجـه●را●بـه●سـلبریتی●ها●دارنـد،●کمتریـن●دخالـت●را●در●سیاسـت،●کمترین●احتمـال●اعتراض●و●

کمتریـن●احتمـال●رأی●دادن●را●دارنـد.●بـه●دلیـل●تمرکـز●سـلبریتی●ها●بـر●فضـای●مجـازی،●عمـدۀ●

تأثیرگـذاری●آنهـا●از●ایـن●طریـق●صـورت●می●گیـرد.●بازشناسـی●چالش●هـای●تغییـرات●فرهنگـی●

می●توانـد●بـه●جهت●دهـی●تغییـرات●فرهنگـی●از●طریـق●شـهرت●در●فضـای●مجـازی●منجـر●شـود.●

عـالوه●بـر●ایـن،●بـه●مدیـران●و●برنامه●ریـزان●درخصـوص●مواجهـه●با●چالش●هـا●آگاهـی●می●دهد.

مبانی نظری

خــود● و● احســاس● ابــراز● شــیوه●های● از● مجموعــه●ای● به●عنــوان● ســلبریتی● فرهنــگ●

ــود● ــی●می●ش ــا●آن●معرف ــلبریتی●ب ــرد●س ــه●ف ــت●ک ــی●اس ــی●آن●معنای ــع●اصل ــه●مناب ــی●ک بیان

قالــب● در● جدیــد● رســانه●های● طریــق● از● مشــهور● افــراد● درواقــع،● )درایســنس،2014(.●

شــبکه●های●اجتماعــی●ماننــد●یوتیــوب،●توییتــر،●فیــس●بــوک،●نمایــش●مشــخصات●عمومــی●

و●حتــی●خصوصــی●خــود●را●بــرای●جلــب●شــهرت●نشــان●می●دهنــد●)مــراد2009،1(.●درایســنس●
)2014(●مفهــوم●فرهنــگ●ســلبریتی●را●در●پژوهشــی●بــا●عنــوان●تئــوری●فرهنگ●هــای●ســلبریتی2●

ــاره● ــلبریتی●ها●اش ــی●و●س ــث●تاریخ ــهور●از●حی ــراد●مش ــز●اف ــش●متمای ــه●دو●نق ــرح●و●ب مط

می●کنــد.●او●اســتدالل●می●کنــد●فرهنــگ●ســلبریتی●لزومــًا●چندگانــه●اســت،●درک●مــا●از●

ــد. ــود●می●بخش ــی●را●بهب ــهور●واقع ــراد●مش ــردن●اف ــوش●نک ــادآوری●و●فرام ی

عصــر●دیجیتــال،●مســیرهای●جدیــدی●را●بــرای●افــراد●گشــوده●کــه●می●تواننــد●بــا●تالش●های●

تبلیغاتــی●ارزش●فرهنگــی●اجتماعــی●به●عنــوان●ســرمایه●ســلبریتی●در●یــک●اکوسیســتم●

ــکاران2022،3(.● ــروک●و●هم ــد●)ب ــاد●کنن ــد●ایج ــه●دســت●می●آورن ــی●به●هم●پیوســته●ب تبلیغات

ــی●در● ــت●جنس ــای●نادرس ــی●و●رفتاره ــونت●جنس ــد●خش ــان●می●ده ــانه●ای●نش ــات●رس مطالع

حــوزۀ●عمومــی●تحــت●تأثیــر●افــراد●مشــهور●اســت●)مــورو2021،4(.●همچنیــن●نمایــش●بصــری●

1. Murad

2. Theorizing celebrity cultures: Thickenings of media cultures and the role of cultural (working) memory

3  Brooks et al.

4  Moro
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برهنگــی●و●رابطــۀ●جنســی،●در●ســایۀ●افــراد●مشــهور●رشــد●می●کنــد،●ازایــن●رو،●دگرگونــی●جنســی●

ــا●حضــور●ســلبریتی●ها●تســریع●شــده●اســت●)آر2021،1(. در●رســانه●های●اجتماعــی●ب

●قابلیــت●مهــم●ســلبریتی●ها●در●تأثیرگــذاری●آنهــا●بــر●حوزه●هــای●مهــم●اجتماعــی●و●فرهنگی-●

ــز●و● ــای●اعتراض●آمی ــن●جنبه●ه ــی-●و●همچنی ــای●سیاس ــراد●و●نهاده ــن●اف ــط●بی ــم●از●رواب اع

ــل● ــه●دلی ــهرت●ب ــای●ش ــت.●فض ــی●اس ــی●و●اجتماع ــای●فرهنگ ــت●جنبش●ه ــاد●و●هدای ایج

ــد●و● ــی،●تولی ــای●جنس ــا●ارض ــت●ی ــی،●آزار●و●اذی ــت●مال ــور●منفع ــی●و●به●منظ ــۀ●عموم جاذب

ــکاران،2022(. ــدو2●و●هم ــد●)فی ــم●می●کن ــلبریتی●ها●را●فراه ــی●از●س ــر●جعل ــار●تصاوی انتش

خیلــی●از●ســلبریتی●ها●جریــان●تحــوالت●فرهنگــی●نســل●جدیــد●خودشــان●به●عنــوان●

رونالــدو●پرفالوورتریــن●فــرد●در● بــه●تصویــر●می●کشــند؛●مثــالً● بــرای●دیگــران● الگویــی●

ــدان● ــه●فرزن ــوط●ب ــات●مرب ــتراک●گذاری●اطالع ــه●اش ــق●ب ــال●2018،●از●طری ــتاگرام●از●س اینس

ــر●قــرار●می●دهــد.● ــی●کــودکان●را●تحــت●تأثی خــود●در●رســانه●های●اجتماعــی●هویــت●دیجیتال

ــن،● ــار●والدی ــوان●گســترده●ترین●رفت ــراد●مشــهور●به●عن ــدان●اف ــی●فرزن ــت●دیجیتال عمــل●هوی

ــان●را●درگیــر●می●کنــد●و●مــداوم●و●جمعــی●توســط●رســانه●های●خبــری،●فرهنــگ●بومــی● مخاطب

و●پلتفرم●هــای●تجــاری●بازآفرینــی●می●شــود●)جــورگ●و●همــکاران2022،3(.

●درواقــع،●ســتارگان●یــک●جامعــه●دارای●قدرتــی●هســتند●کــه●امــکان●ایجــاد●تغییــر●را●بــرای●

آنهــا●فراهــم●می●کنــد●)تــرال●و●همــکاران2010،4(●تغییراتــی●کــه●توســط●نخبگان●و●ســلبریتی●های●

ــای● ــاد●جنبش●ه ــر●ایج ــذاری●ب ــن●تأثیرگ ــق●همی ــًا●از●طری ــاد●می●شــود،●عمدت ــه●ایج در●جامع

فرهنگــی●و●اجتماعــی●اســت●)ون●کریکــن،2012؛●ویلــر،2013(.●ســلبریتی●ها●عمدتــًا●از●طریــق●

ــن● ــی،2013(●ای ــد●)توفکس ــال●می●کنن ــود●را●اعم ــر●خ ــی،●تأثی ــبکه●های●اجتماع ــت●ش فعالی

ــه●دانســت● ــر●در●جامع ــاد●تغیی ــرای●ایج ــلبریتی●ب ــت●س ــی●سیاس ــوان●نوع ــوع●را●می●ت موض

)مــارش●و●همــکاران،●2010(.

ــه● ــد●ب ــان(●می●توانن ــهور●)و●بازاریاب ــراد●مش ــی،●اف ــانه●های●اجتماع ــتفاده●از●رس ــا●اس ●ب

ــش● ــل●در●بخ ــق●تعام ــب●از●طری ــرها●اغل ــد.●اینفلوئنس ــت●یابن ــترده●ای●دس ــان●گس مخاطب

1  Are

2  Fido et al.

3. Jorge et al

4. Thrall et al.
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نظــرات●و●افشــای●جنبه●هــای●شــخصی●زندگــی●خــود،●بــا●پیــروان●خــود●روابــط●فــرا●اجتماعــی●

ــی● ــط●نشــان●دهندۀ●فرصت●های ــن●رواب ــوان،●ای ــان●ج ــرای●مخاطب ــژه●ب ــد.●به●وی ــرار●می●کنن برق

بــرای●شــکل●دادن●بــه●رفتارهــا●و●نگرش●هــا●درمــورد●ســبک●زندگــی،●غذاهــا●و●نوشــیدنی●ها●از●

طریــق●فضــای●مجــازی●اســت●)ســلکی2022،1(.●دوســت●داشــتن●ســلبریتی●در●تائیــد●و●نگــرش●

ــده●دارد● ــار●مصرف●کنن ــر●ذائقــه●و●رفت ــه●دســته●غــذای●فــوری●تأثیــر●جــدی●در●تغیی مثبــت●ب

)فــان●و●همــکاران2022،2(

ــه●دوم● ــت.●در●نیم ــته●اس ــود●داش ــز●وج ــخ●نی ــول●تاری ــلبریتی●ها●در●ط ــذاری●س تأثیرگ

ــهور● ــد●مش ــتاره●های●جدی ــیقی،●س ــون●و●موس ــدن●تلویزی ــر●ش ــا●پررنگ●ت ــتم●و●ب ــرن●بیس ق

ــال● ــون●در●س ــان●لن ــز●ج ــول●بســیار●جنجال●برانگی ــی●شــدند.●نقل●ق ــاپ●معرف ــروه●پ راک●و●گ

ــود●اکنــون●شــهرت●مــا●بیشــتر●از●عیســی●مســیح●اســت.●ایــن●موضــوع● 1966●کــه●گفتــه●ب

واکنش●هــای●زیــادی●در●عرصــه●عمومــی●برانگیخــت●و●در●مقابــل،●طرفــداران●زیــادی●نیــز●پیــدا●

ــوردی2010،3(. ــرد●)ف ک

در●دهۀ●60●و●اوایل●دهۀ●70،●صنعت●چاپ●و●نشر●کتاب،●افراد●مشهور●را●متقاعد●کرد●تا●نام●

خود●را●در●مجالت●و●سایر●عناوین●در●یک●ژانر●به●نام●نشریات●مشهور●قرار●دهند.●بسیاری●از●این●

کتاب●ها●به●دلیل●داشتن●جنبه●های●افراد●مشهور●به●شهرت●رسیدند●)فکس،2015(؛●درواقع،●

واکنش●افراد●به●مطالعه،●ناشی●از●ورود●سلبریتی●ها●به●این●عرصه●بود.

بــرای● وبالگ●هــا● از● بهره●منــدی● جدیــد● فضــای● ●، ●2000 ســال● آغازیــن● دهه●هــای●

ــلبریتی● ــگ●س ــا●فرهن ــه●آنه ــود●ک ــی●ب ــلبریتی،●روش ــی●س ــالگ●نویس ــود.●وب ــلبریتی●ها●ب س

ــه● ــرد●ک ــاد●ک ــون●را●ایج ــرز●هیلت ــد●پ ــتاره●هایی●مانن ــن●روش،●س ــد؛●ای ــی●می●کردن را●بازنمای

ــرای●افــراد●ســلبریتی●نیــز●شــناخته●شــده● ــرای●وبــالگ●نویســان،●بلکــه●ب به●خوبــی،●نه●فقــط●ب

اســت●)پترســن2007،4(.

چهره●هــای●مشــهور،●عمدتــًا●به●عنــوان●ابــزار●سیاســی●و●قــدرت●در●جامعــه●مــورد●اســتفاده●

ــگ●معاصــر●و● ــوان●فرهن ــا●عن ــری●ب ــه●اســتریت5●)2004(●در●اث ــد.●همان●طــور●ک ــرار●می●گیرن ق

1. Selkie

2. Fan et al.

3. Furedi

4. Petersen

5. Street
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ــلبریتی● ــدۀ●»س ــه●پدی ــانه●ای●ب ــه●سیاســی●و●رس ــد●توج ــح●می●کن ــی●سیاســی1●تصری نمایندگ

ــان● ــلبریتی●نش ــای●س ــون●و●چهره ــه●کلینت ــاره●ب ــا●اش ــت●او●ب ــه●اس ــتمدار«●قابل●توج سیاس

می●دهــد●سیاســتمداران●آمریکایــی●بــه●دنبــال●بهره●بــرداری●از●امتیــاز●ایــن●چهره●هــا●هســتند●

ولــی●ایــن●چهره●هــای●ســلبریتی●هســتند●کــه●بــا●ایــن●کار●معروفیــت●بیشــتری●پیــدا●می●کننــد.●

از●ســوی●دیگــر●فــوردی2●)2010(●نشــان●می●دهــد●یــک●نیــروی●فرهنگــی●مفهــوم●ســلبریتی●را●

ــا●مســئله● تغییــر●داده●اســت.●او●اســتدالل●می●کنــد●بــه●دلیــل●رابطــه●ی●معکــوس●جامعــه●ب

اقتــدار●در●دهه●هــای●اخیــر●معنــای●ســلبریتی●تغییــر●کــرده●اســت؛●بــه●دلیــل●آن●کــه●منابــع●

اقتــدار●در●اختیــار●عــده●ای●محــدود●اســت،●اغلــب،●ســلبریتی●منبــع●دیگــری●از●اعتبــار●را●فراهــم●

ــه● ــه●چگون ــد●ک ــن3●)2012(●اســتدالل●می●کن ــه●پیرهاتی ــن●راســتا●اســت●ک ــد؛●در●همی می●کن

ــه●روش● ــد،●او●ب ــر●دادن ــلبریتی●را●تغیی ــگ●س ــت●فرهن ــی،●طبیع ــادی●و●تاریخ ــل●اقتص عوام

تاریخــی،●تحلیلــی●بــر●عملکــرد●رســانه●های●آمریکایــی●در●توســعۀ●فرهنــگ●ســلبریتی●می●زنــد.●

بــه●زعــم●او،●اگرچــه●نخســتین●نســخه●از●اولیــن●مجله●هــای●ســلبریتی●در●ســال●های●1911●تــا●

امــروز●را●حفــظ●کــرده●و●گســترش●یافته●اند؛●امــا●نقــش●اینترنــت●و●رســانه●های●اجتماعــی●در●

فرهنــگ●ســلبریتی●امــروز●از●لحــاظ●مطالعــات●فرهنگــی●و●رســانه●ها●و●رابطــۀ●میــان●طبقــه●و●

فرهنــگ●اهمیــت●بیشــتری●دارد.●او●نشــان●می●دهــد●کــه●چگونــه●بــا●افزایــش●ســطح●نفــوذ●

ــه●ای● ــر●می●شــوند،●به●گون ــی●از●هــم●متمایزت ــگ●آمریکای ــات●در●فرهن ــگ●ســلبریتی،●طبق فرهن

کــه●رؤیــای●آمریکایی●هــا●نیــز●در●حــال●تغییــر●اســت.

پیشینۀ پژوهش

پژوهش های داخلی

سـلیمانی●و●همکاران●)1401(●در●پژوهشـی●با●عنوان●فرهنگ●شـهرت●و●کنشگری●سلبریتی●ها●

در●اینسـتاگرام●ازنظـر●کاربـران●ایرانـی●نشـان●می●دهنـد●تقریبـًا●20●درصـد●کاربـران●اینسـتاگرام●

»اخبـار●و●صفحـات●سـلبریتی●ها«●را●پیگیـری●می●کننـد.●آنهـا●صفحـات●بازیگـران،●خواننـدگان●و●

ورزشـکاران●سـلبریتی●داخلـی●را●بیش●از●سـایر●گروه●های●سـلبریتی●دنبال●می●کننـد؛●به●طوری●که●

پیگیـری● را● و●خواننـدگان●سـلبریتی● بازیگـران● کاربـران●صفحـات●شـخصی● تقریبـًا●یک●سـوم●

1. Celebrity politicians: popular culture and political representation

2. Furedi

3. Prihatin
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می●کننـد●و●تقریبـًا●یک●چهـارم●کاربـران●صفحـات●شـخصی●ورزشـکاران●را.●روابـط●فـرا●اجتماعی،●

هم●ذات●پنـداری●و●پرسـتش●سـه●شـاخص●گرایـش●بـه●سلبریتی●هاسـت.●ایـن●مطالعـه●نشـان●

می●دهـد●کـه●تقریبـًا●47●درصـد●کاربـران●فعـال●در●حـوزۀ●سـلبریتی●ها●بـه●سـلبریتی●ها●گرایش●

دارنـد؛●به●نحوی●کـه●عـالوه●بـر●عالقـه●بـه●تعامل●فـرا●اجتماعی●بـا●سـلبریتی●ها،●در●بُعـد●انتزاعی●

بـه●الگوبـرداری●از●ارزش●هـا●و●نگرش●هـای●سـلبریتی●ها●و●در●بُعـد●رفتـاری●بـه●پرسـتش●و●تقلید●

سـبک●زندگـی●سـلبریتی●محبـوب●می●پردازند.

موالیــی●)1395(●در●پژوهشــی●بــا●عنــوان●گــردش●فرهنــگ●ســلبریتی●در●رســانه●های●

اجتماعــی:●مطالعــه●فعالیــت●ســلبریتی●های●ایرانــی●و●هوادارانشــان●در●اینســتاگرام●کــه●

ــتاگرام● ــان●در●اینس ــی●و●هوادارانش ــلبریتی●های●ایران ــت●س ــی●فعالی ــۀ●کیف ــورت●مطالع به●ص

اســت.●نشــان●داد●تحلیــل●مطالــب●و●تصاویــری●کــه●ســلبریتی●ها●بــه●اشــتراک●گذاشــته●اند●

ــرای● ــا●می●نویســند،●هــر●کــدام●از●فضــای●ایجــاد●شــده●ب ــرای●آنه ــی●کــه●هــواداران●ب و●نظرات

ــد. ــتفاده●می●کنن ــی●اس ــد●متنوع مقاص

تاجیــك●و●كاظمینــی●)1392(●در●پژوهشــی●بــا●عنــوان●رابطــه●فضــای●مجــازی●)اینترنــت(●بــا●

تغییــرات●فرهنگــی●و●دینــی●کاربــران●نشــان●دادنــد●از●منظــر●تغییــرات●فرهنگــی●و●دینــی،●ظهور●

جامعــه●اطالعاتــی●و●شــبکه●ای●متأثــر●از●گســترش●فناوری●هــای●ارتباطــی،●اطالعاتــی●و●فضــای●

مجــازی●موجــب●بســط●و●گســترش●فضــای●عمومــی●و●اجتماعــی●جوامــع●و●کشــورها●شــده●

اســت●کــه●ایــن●امــر●منجــر●بــه●تقویــت●»فردیــت●جدیــد«●بــا●نیازهــا،●تمایــالت،●ذائقه●هــا،●

نگرش●هــا●و●ارزش●هــای●جدیــدی●شــده●اســت●ولــی●ایــن●امــر●منجــر●بــه●ایــن●نشــده●اســت●

ــار● ــی●دارد،●دچ ــه●ریشــۀ●دین ــی●ک ــۀ●ایران ــی●جامع ــا●و●مفروضــات●هســته●فرهنگ ــه●باوره ک

گسســت●و●ازهم●پاشــیدگی●درنتیجــۀ●ایــن●تغییــرات●شــود.

پژوهش های خارجی

درایسـنس1●)2013(●در●پژوهشـی●با●عنوان●مشـهور●سـازی●جامعه●و●فرهنگ:●درک●پویایی●

سـاختاری●فرهنـگ●سـلبریتی2●مطـرح●می●کنـد●ماهیـت●فرهنگ●سـلبریتی●در●حال●تغییر●اسـت●

به●گونـه●ای●کـه●مشـهور●سـازی3●به●عنـوان●یـک●شـیوه●عملکـردی●سـلبریتی●ها●شـکل●تـازه●ای●

1. Driessens

2. The celebritization of society and culture: Understanding the structural dynamics of celebrity culture

3. Celebritization
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گرفتـه●اسـت.●او●با●بررسـی●سـابقۀ●تاریخی●مشهورسـازی●دموکراتیزه●شـدن،●تنـوع●و●مهاجرت●

را●به●عنـوان●عوامـل●تأثیرگـذار●بـر●تعلـق●اجتماعـی●و●فرهنگـی●سـلبریتی●عنـوان●می●کنـد.●او●

اسـتدالل●می●کنـد●کـه●ایـن●تظاهـرات●مشهورسـازی●توسـط●سـه●نیـروی●قالب●گیـری●جداگانه●

امـا●متقابـِل●رسانه●سـازی،●شخصی●سـازی●و●کالیبراسـیون●انجـام●می●شـود.

پروفایــل● اعتبــار● بررســی● بــا●عنــوان● پژوهشــی● در● ●)2017( روشــورث1● و● جافــاروا●

زنــان● مصــرف● و● خریــد● تصمیم●گیــری● تأثیــر● در● اینســتاگرامی● آنالیــن● ســلبریتی●های●

ــوان● ــران●زن●ج ــد●کارب ــار●خری ــتاگرام●در●رفت ــلبریتی●ها●در●اینس ــد●س ــان●می●دهن ــوان2●نش ج

ــد● ــح●می●دهن ــه●ترجی ــور●آگاهان ــه●ط ــران●زن●ب ــد●کارب ــا●نشــان●دادن ــذار●هســتند.●آنه تأثیرگ

کــه●پروفایل●هــای●اینســتاگرام●را●دنبــال●کننــد●کــه●عمــدًا●تصویرهــای●مثبــت●و●بررســی●های●

تشــویقی●را●ارائــه●می●دهنــد.

از●چــه● اینســتاگرامی● پلکــون3●)2017(●در●پژوهشــی●بــا●عنــوان●کــه●ســلبریتی●های●

ــا●بررســی●اطالعــات●شــامل● ــد●ب ــر●جــذب●پیــروان●اســتفاده●می●کنن ــر●ب ــرای●تأثی محتوایــی●ب

414●عکــس●در●46●حســاب●ســلبریت●در●رســانه●های●اجتماعــی●نشــان●می●دهــد●افــراد●

مشــهور●بــا●حمایــت●از●ســوژه●ها●و●پدیده●هــای●اجتماعــی●ازجملــه●خریــد●کاال●یــا●نــوع●

خاصــی●از●محصــول●در●حــوزه●شــخصی●خــود●حمایــت●خودشــان●را●از●آن●نشــان●می●دهنــد●و●

ــد. ــک●می●کن ــروان●را●تحری ــار●در●پی ــی●رفت ــیوه●عمل ــل●ش ــن●عام همی

ــد● ــی●می●کن ــتان●بررس ــلبریتی●و●گورس ــگ،●س ــوان●فرهن ــا●عن ــری●ب ــت4●)2018(●در●اث لوی

کــه●چگونــه●از●طریــق●فرهنــگ●ســلبریتی،●گورســتان●به●عنــوان●یــک●جاذبــۀ●گردشــگری●

نشــان●داده●می●شــود.●وی●بــا●تمرکــز●بــر●تجزیه●وتحلیــل●بیــان●و●عملکــرد●مفهــوم●یادبــود●از●

ســلبریتی●های●معــروف●و●فقیــد●آمریکایــی،●اســتنتاج●می●کنــد●گورســتان●منابــع●ثــروت●خــود●

ــا●قبرســتان●در● ــدگان●ب ــدگان●و●شــیوه●های●مختلفــی●کــه●بازدیدکنن ــرای●جــذب●بازدیدکنن را●ب

ــج●او●نشــان●می●دهــد● ــد.●نتای ــد،●توســعه●می●دهن ــگ●ســلبریتی●دارن ــر●فرهن ــا●تأثی ــاط●ب ارتب

بناهــای●تاریخــی●و●مراســم●یادبــود●رویدادهــای●مــردگان●مشــهور●در●سراســر●جهــان●بــه●تازگــی●

1. Djafarova & Rushworth

2. Exploring the credibility of online celebrities’ Instagram profiles in influencing the purchase decisions 

of young female users

3. Pelkonen

4. Levitt
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اهمیــت●قابل●توجهــی●بــه●دســت●آورده●اســت،●به●گونــه●ای●کــه●گورســتان●به●عنــوان●فضــای●

ــراث●عمومــی،●از●طریــق●فرهنــگ●ســلبریتی●شــناخته●می●شــود. عمومــی●و●می

کیــم،●کیــم●و●یانــگ1●)2019(●در●پژوهشــی●بــا●عنــوان●تنهایــی●و●اســتفاده●از●رســانه●های●
ــی2● ــده●در●حضــور●اجتماع ــراد●مشــهور:●نقــش●تعدیل●کنن ــردن●اف ــال●ک ــرای●دنب ــی●ب اجتماع
ــرر● ــای●مک ــا●بازدیده ــته●ب ــور●پیوس ــه●ط ــلبریتی●ب ــروان●س ــودن●پی ــا●ب ــد●تنه نشــان●می●دهن
ــرای● ــردی●ب ــن●ف ــی●و●بی ــزه●اجتماع ــود،●انگی ــوب●خ ــلبریتی●محب ــی●س ــانه●های●اجتماع از●رس
پیــروی●از●ســلبریتی●و●لــذت●بیشــتری●از●یادگیــری●درمــورد●داســتان●زندگــی●شــخصی●او●مرتبــط●
ــا●افــراد●ســلبریت● ــد●ب ــدۀ●مهــم●می●توان ــوان●یــک●تعدیل●کنن اســت.●حضــور●اجتماعــی●به●عن

ــد. ــی●ایجــاد●کن ــری●را●در●رابطــۀ●عاطف ارتباطــات●مفصل●ت

کاپتــا3●)2019(●در●پژوهشــی●بــا●عنــوان●آیــا●رســانه●های●اجتماعــی●در●نفــوذ●ســلبریتی●های●

ــی●رفتارهــای●ریســک●پذیری●در● ــی●تجرب ــا●اســتفاده●از●یــک●طراحــی●طول ــد؟4●ب جدیــد●مؤثرن

ــد● ــان،●نشــان●می●ده ــار●نوجوان ــراد●ســلبریت●در●رفت ــر●اف ــن●تأثی ــان●و●همچنی ــان●نوجوان می

ــد؛●ایــن●یافته●هــا● ــران●را●به●شــدت●کاهــش●می●دهن ایــن●شــبکه●ها●ریســک●ادراک●شــده●کارب

ــد. ــه●طــور●قابل●توجهــی●کاهــش●می●یابن ــان●ب ــه●زن نشــان●می●دهــد●مــردان●نســبت●ب

و● مخاطب● جامعه● بر● آن● تأثیرات● روی● بر● سلبریتی●ها●عمدتًا● زمینه● در● انجام● تحقیقات●

ایران●نیز●عمده● با●تأکید●بر●رفتارهای●خاص●مد،●غذا●و●تأثیرپذیری●جوانان●تأکید●دارند.●در●

مطالعات● داشته●اند.● تأکید● محتوا● تحلیل● از● ناشی● کیفی● و● کمی● جنبه●های● بر● تحقیقات●

فضای● در● سلبریتی●ها● کنش● به● نسبت● درک●عمیق●تری● می●تواند● زیسته● تجربۀ● از● برخاسته●

مجازی●و●چالش●هایی●که●در●زمینۀ●تغییرات●فرهنگی●ایجاد●می●کند،●به●دست●دهد.

روش پژوهش

روش●ایــن●پژوهــش●از●منظــر●هــدف،●کاربــردی●و●توســعه●ای،●از●نظــر●ماهیــت،●کیفــی●بــا●
رویکــرد●پدیدارشناســی●اســت.●تجــارب●موفــق●افــراد●مشــهور،●ارزش●هــا●و●باورهــای●عمدتــًا●از●
روش●پدیدارشناســانه●قابــل●حصــول●اســت.●پدیدارشناســی●یکــی●از●رویکردهــای●پژوهــش●
ــع،●در●مطالعــات●کیفــی،●تجــارب● ــی●انسان●هاســت.●درواق ــر●تجــارب●زندگ ــز●ب کیفــی●متمرک

1. Kim, Kim, & Yang

2. Loneliness and the use of social media to follow celebrities: A moderating role of social presence

3. Gupta

4. Are Social Media Influencers the New Celebrity?
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روزمــرۀ●زندگــی●افــراد●مطالعــه●می●شــود●تــا●پدیده●هایــی●کــه●بــه●طــور●طبیعــی●در●حالت●هــای●
ــه●دلیــل●اینکــه●ایــن●روش،●ماهیــت●اکتشــافی●دارد● معمــول●رخ●می●دهنــد،●درك●شــوند؛●ب

امــکان●مطالعــه●و●درک●عمیق●تــری●نســبت●بــه●موضــوع●بــه●دســت●خواهــد●داد.

جامعه و نمونۀ پژوهش

جامعــۀ●پژوهــش،●چهره●هــای●مشــهور●فضــای●رســانه●ای-●به●ویــژه●رســانه●های●اجتماعــی-●

اســت.●نمونه●گیــری●در●ایــن●پژوهــش●تــا●اشــباع●نظــری●داده●هــا●ادامــه●یافــت.●نمونه●گیــری●

بــه●روش●هدفمنــد●وابســته●بــه●معیــار●و●بــه●شــکل●نامتجانــس●انجام●گرفــت.●شــیوۀ●ایده●آل●

در●ایــن●نمونه●گیــری،●ایــن●اســت●کــه●تــا●رســیدن●بــه●مــورد●اشــباع●)مــوردی●کــه●پــس●ازآن●

اطالعــات●جدیــدی●بــه●دســت●نمی●آیــد(،●بــه●انتخــاب،●ادامــه●داده●شــود.●در●ایــن●پژوهــش●

تــا●16●نفــر●در●حوزه●هــای●مختلــف،●مصاحبــه●ادامــه●یافــت؛●جــدول●)1(●مشــخصات●نمونــۀ●

پژوهــش●و●ویژگی●هــای●جمعیت●شــناختی●آنهــا●را●نشــان●داده●اســت.

جدول●)1(●مشخصات●نمونه●پژوهش

تحصیالتجنسسنتخصصردیف
دیپلم اقتصادزن55بازیگر1

دکترای رشته تجارتمرد44کارآفرین، ورزشکار2

کارشناس ارشد ارتباطات، خارج فقهمرد54روحانی3

دکترای پژوهش هنرمرد49خواننده4

کارشناسی ارشد در رشته روابط بین المللزن48بازیگر سینما و تلویزیون5

مهندسی عمرانمرد34مجری تلویزیون6

کارشناسی ارشد گرافیکمرد60بازیگر سینما و تلویزیون7

مهندس صنایعمرد33دوبلور، طنزپرداز8

کارشناسی ارشد هنرمرد63شومن ومجری سابق تلویزیون9

مهندس عمرانمرد44مجری تلویزیون10

مهندس الکترونیکمرد33خواننده11

مهندس متالوژیمرد42نویسنده، کارگردان، مجری12

فوق دیپلم موسیقیمرد40دوبلور، طنزپرداز13

دیپلم بازیگریمرد61بازیگر سینما و تلویزیون14

مهندسی پزشکیمرد25دوبلور، طنز پرداز15

فوق لیسانس مدیریت راهبردی تربیت بدنیمرد46ورزشکار16
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روش تحلیل داده ها

بــرای●تجزیه●وتحلیــل●داده●هــا●از●روش●كوالیــزی1●)1978(●شــامل●مــروری●بــر●تمــام●

اطالعــات،●بیــرون●کشــیدن●جمــالت●مهــم،●ایجــاد●معانــی●فرمولــه●شــده،●ایجــاد●مقوله●هــا،●

ــار● ــن●اعتب ــده،●تعیی ــاختار●پدی ــردن●س ــه●ک ــن●و●فرمول ــن،●تدوی ــاختاری●بنیادی ــریح●س تش

اســتفاده●شــد.

ابزار و اعتبار داده ها

ابـزار●گـردآوری●داده●هـا●در●پدیدارشناسـی●عمومـًا●مصاحبه●هـای●نیمه●سـاخت●مند●و●عمیق●

اسـت.●بـرای●تائیـد●اعتبـار●داده●ها●از●معیـار●ارزیابی●لینکن●و●گوبا●اسـتفاده●شـد.●این●روش●ها●

هـم●اعتبـار●و●هـم●پایایـی●داده●هـا●را●تائیـد●می●کننـد.●لینكلـن●و●گوبـا●معتقدنـد●كـه●قابلیـت●

وابسـتگی●در●تحقیقـات●كیفـی●بـا●پایایـی●در●تحقیقـات●كمـی●مطابقـت●دارد.●بـرای●دریافت●

پایایـی●در●ایـن●روش●پژوهشـگر●مصاحبه●هـا●را●به●صـورت●مـوازی●و●جداگانـه●انجـام●داد●و●

نتایـج●آن●را●بـا●یکدیگـر●مقایسـه●کرد.●همسـانی●باالیـی●در●چنـد●مصاحبه●به●صـورت●تصادفی●

مشـاهده●شـد.●شـاخص●های●لینکن●و●گوبـا●شـامل●معیارهای●موثـق●بـودن2،●انتقال●پذیری3،●

از● بـودن●محقـق● بـرای●نشـان●دادن●موثـق● تأییدپذیـری5●هسـتند.● قابلیـت●وابسـتگی4●و●

دو●کدگـذار●بـرای●کدگـذاری●داده●هـا●اسـتفاده●کـرد●و●درجـۀ●توافـق●آنهـا●نشـان●داد●اعتبـار●

داده●هـا●قابل●قبـول●بـود.●بـرای●افزایـش●انتقال●پذیـری●از●فن●توصیـف●عمیق●که●عمدتـًا●برای●

مطالعـات●کیفـی●و●مردم●نگارانـه●اسـتفاده●شـد.●در●ایـن●بخـش●محقـق●ویژگی●هـای●متعددی●

کـه●از●بسـتر●موضـوع●برخاسـته●و●یـا●متعلـق●بـه●مصاحبه●شـونده●هسـتند،●مثل●خنـده،●اخم،●

مکـث●و●حـاالت●هیجانـی●قابل●مشـاهده●را●گـزارش●کـرده●اسـت.

یافته های پژوهش

ــی● ــر●خصایص ــر●ب ــهرت،●ناظ ــوزۀ●ش ــًا●در●ح ــران،●عمدت ــۀ●ای ــی●در●جامع ــرات●فرهنگ تغیی

اســت●کــه●افــراد●مشــهور،●مخاطبــان●و●پیــروان●آنهــا●و●قابلیت●هــای●تعریف●شــده●در●بســتر●

1  Colaizzi

2  Credibility

3  Transferability

4  Dependability

5  Confirmability
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تغییــر●دارنــد.●در●پاســخ●بــه●ســؤال●پژوهــش●درخصــوص●چالش●هــای●تغییــرات●فرهنگــی،●

ــی● ــه،●جدای ــون●سلبریته●شــدن●جامع ــد●عناصــری●همچ ــای●پژوهــش●نشــان●می●ده یافته●ه

ــن●کــه●در●جــدول●)2(● ــگ●و●فردیــت●نوی ــی،●رســانه●ای●شــدن●فرهن ــن●واقعیــت●و●بازنمای بی

ــد. ــورد●واکاوی●قرارگرفته●ان ــده●اســت،●م ــش●داده●ش نمای

جدول●)2(:●چالش●های●تغییرات●فرهنگی●از●طریق●شهرت●در●فضای●مجازی

مؤلفه●هامقولهبعد

ت●فرهنگی
ش●های●تغییرا

چال

سلبریته●شدن●جامعه

توسعۀ صنعت افراد مشهور

ظهور نظام ستارگی

میل برای نمایش خوِد ایده آل

ارزشمند شدن و اهمیت افکار عمومی

جدایی●بین●واقعیت●و●
بازنمایی

دموکراتیزه شدن احساسات

دگردیسی روابط عاطفی و صمیمانه

افزایش تنوع در ذائقۀ مخاطبان شبکه های اجتماعی

رسانه●ای●شدن●فرهنگ

شبکه ای شدن جامعه

توجه روزافزون به مصرف رسانه ای

افزایش اهمیت و ارزش دنبال شونده ها

سواد فرهنگی سایبر

فرهنگ سایبری

فردیت●نوین

سیاست »حامی پروری«

گرایش به مصرف داده های زرد

کاهش اعتماد به رسانه های ملی

افزایش ضریب برندسازی شخصی

ظرفیت آرزومندی فردی

سرمایۀ●شهرت

دسترسی سلبریتی ها به رسانه های متعدد

کسب منزلت اقتصادی از طریق شهرت

حمایت سلبریتی های از یکدیگر

تالش برای برندسازی شرکت ها از طریق شهرت

انتخاب سوژه های افراد مشهور
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سرمایۀ شهرت

ــرمایه●ای●دارد●و● ــت●س ــه●ماهی ــی●اســت●ک ــامل●ویژگی●های ــًا●ش ــهرت،●عمدت ــرمایۀ●ش س

ــد●شــده● ــت●در●فضــای●شــهرت●بازتولی ــن●قابلی ــد؛●ای ــالش●می●کنن ــرای●کســب●آن●ت ــراد●ب اف

و●نوعــی●بازنمایــی●جذابیت●هــای●افــراد●در●ســپهر●شــهرت●اســت.●»توجــه«●و●»دیــده●

شــدن«●ازجملــه●عناصــر●مهمــی●اســت●کــه●بســتر●ایــن●ســرمایه●را●ایجــاد●می●کنــد.●یکــی●از●

مشــارکت●کنندگان●)1(●در●تبییــن●ایــن●ســرمایه●مطــرح●می●کنــد:●»اکثــر●افــراد●مشــهور●تــالش●

می●کننــد●ابتــدا●دیــده●شــوند،●ایــن●فــاز●مهمــی●اســت؛●بعــد●از●آن●هــر●آنچــه●را●بــه●نمایــش●

ــه●از●هــر● ــد●از●اینک ــا●بع ــه●م ــن●اســت●ک ــده●خواهــد●شــد}تأکید{.●منظــورم●ای ــد،●دی بگذارن

طریقــی●دیــده●شــدیم،●دیــده●خواهیــم●شــد؛●حــاال●ایــن●مخاطبــان●خــاص●هســتند●کــه●دنبال●

ــه● ــم●در●جامع ــم●می●توانی ــو●ه ــن●نح ــه●همی ــویم؛●ب ــم●می●ش ــا●مه ــرای●آنه ــد●و●ب ــا●می●آین م

مخاطــب●خودمــان●تأثیرگــذار●باشــیم«●ســرمایۀ●شــهرت●عمدتــًا●خــود●را●در●قالــب●دسترســی●

ــه●رســانه●های●متعــدد،●کســب●منزلــت●اقتصــادی●از●طریــق●شــهرت،●حمایــت● ســلبریتی●ها●ب

ــق●شــهرت●و●انتخــاب● ــرای●برندســازی●شــرکت●ها●از●طری ــالش●ب ــر،●ت ســلبریتی●های●از●یکدیگ

ــی●از●مشــارکت●کنندگان●)4(● ــی●اســت.●یک ــوزۀ●عموم ــور●ح ــراد●مشــهور●در●ام ســوژه●های●اف

ــد:● ــرح●می●کن ــی●مط ــوزۀ●عموم ــهور●در●ح ــراد●مش ــوژه●های●اف ــاب●س ــن●انتخ ــور●تبیی به●منظ

»بــه●نظــرم●اهمیــت●و●اعتبــار●خیلــی●از●ماهــا●بــه●خاطــر●وارد●شــدن●در●عرصــۀ●مســائل●عمومــی●

اســت؛●موضوعاتــی●کــه●همــه●مــا●بــه●نوعــی●بــا●آن●مواجهیــم؛●از●هزینه●هــای●زندگــی●گرفتــه●

ــا● ــارکت●کنندگان●)6(●ب ــر●از●مش ــی●دیگ ــد«.●یک ــش●می●آی ــه●پی ــکالتی●ک ــا●و●مش ــا●بحران●ه ت

ــک●ارزش●و●ســرمایه● ــرای●او●ی ــه●ب ــی●ک ــره●شــدن●و●قابلیت●های ــه●چه ــن●موضــوع●ک طــرح●ای

به●حســاب●می●آیــد●و●ارزش●معاملــه●دارد،●قابلیــت●کســب●منزلــت●اقتصــادی●از●طریــق●

ــد● ــی●پیــش●می●آی ــا●خیل ــال●م ــرای●امث ــد●»ب ــح●می●کن ــح●می●دهــد؛●او●تصری شــهرت●را●توضی

کــه●بــرای●امــور●تجــاری●و●تبلیغاتــی●و●حتــی●حضــور●در●برنامه●هــای●خــاص●پیشــنهاد●دریافــت●

می●کنیــم؛●ایــن●اوالً●بــه●خاطــر●ارزش●چهــره●ای●اســت●کــه●پیــدا●کردیــم،●دوم●اینکــه●بــرای●آن،●

می●تــوان●یــک●ماهیــت●ســرمایه●ای●قائــل●شــد،●چــون●می●تــوان●بــا●آن●دادوســتد●کــرد؛●مــن●

البتــه●ایــن●را●قبــول●نــدارم●کــه●چهــره●ام●را●بفروشــم،●امــا●ایــن●قابلیــت●وجــود●دارد«.

ــی● ــگاری«●و●»عام ــدن●و●»عادی●ان ــده●ش ــق●دی ــهرت●از●طری ــرمایۀ●ش ــن،●س ــر●ای ــالوه●ب ع

شــدن«●زندگــی●بــا●عمــوم●میســر●می●شــود.●یکــی●از●مشــارکت●کنندگان●)3(●مطــرح●می●کنــد:●

ــت● ــاوت●اس ــنتی●متف ــای●س ــا●الگوه ــد●و●ب ــلبریتی●ها●دارن ــه●س ــی●ک ــی●از●قابلیت●های »یک
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ایــن●اســت●کــه●ســلبریتی●ها●بــه●ســینما●می●رونــد،●بــا●خانــواده●بــه●گــردش●مــی●رود،●ورزش●

ــی●را● ــن●ویژگ ــا●ای ــی●م ــی●و●مذهب ــای●دین ــه●الگوه ــد؛●درحالی●ک ــوخی●می●کنن ــد؛●ش می●کنن

ــان● ــرای●خودش ــادی●را●ب ــای●زی ــه●توانمندی●ه ــوند●ک ــث●می●ش ــل●باع ــن●عام ــد؛●همی ندارن

ــان● ــان●را●خودش ــژه●جوان ــب●را●به●وی ــود●مخاط ــث●می●ش ــل●باع ــن●عام ــد●و●همی ــاد●کنن ایج

جــذب●کننــد«

شــاید●فــرض●بــر●ایــن●باشــد●کــه●نظــام●مشــهور●در●یــک●رقابــت●تنگاتنــگ●بــرای●کســب●

ــژه● ــی●از●مشــارکت●کنندگان،●عرصــۀ●شــهرت-●به●وی ــم●یک ــا●به●زع ــت●باشــد؛●ام ــدرت●و●منزل ق

ــراد●مشــهور●از●یکدیگــر● ــاور●عمومــی●اف ــدارد●و●برخــالف●ب ــن●قابلیــت●را●ن ــر-●ای در●حــوزۀ●هن

ــا● ــد:●»م ــرح●می●کن ــارکت●کنندگان●)2(●مط ــی●از●مش ــتا،●یک ــن●راس ــد؛●در●ای ــت●می●کنن حمای

ــه●گاهــی●در●رســانه●ها●پخــش● ــی●هــم●ک ــی●دعواهای ــا●هــم●دوســت●هســتیم●و●حت ــًا●ب غالب

ــه●افزایــش●جــذب●مخاطــب●منجــر●می●شــود؛● می●شــود،●خیلــی●جــدی●نیســت●و●خــودش●ب

مــن●همــراه●خیلــی●از●دوســتانم●در●جشــن●ها●و●مراســم●ها●حضــور●دارم●و●در●مســائل●یکدیگــر●

ــم«. ــت●می●کنی ــم●و●از●هــم●حمای ــر●داری ــر●می●شــویم،●از●حــال●هــم●خب گاهــی●درگی

یکــی●از●موضوعــات●مهــم●دیگــر●در●ایــن●زمینــه،●دسترســی●ســلبریتی●ها●بــه●رســانه●های●

ــهور● ــرد●مش ــه●ف ــی●ب ــن●قابلیت ــت.●ای ــایبری-●اس ــردی●و●س ــانه●های●ف ــژه●رس ــدد-●به●وی متع

می●دهــد●کــه●بــرای●همــۀ●اقشــار●جامعــه●خودبیانی●داشــته●باشــد.●یکــی●از●مشــارکت●کنندگان●

)8(●مطــرح●می●کنــد:●»ســاده●ترین●شــکل●شــهرت●یافتــن،●از●طریــق●رســانه-●و●به●ویــژه●

تلویزیــون-●اســت؛●هرچنــد●رادیــو●اهمیــت●دارد،●امــا●هیچ●چیــز●جــای●ســینما●و●تلویزیــون●را●

نمی●گیــرد؛●بــا●●وجــود●ایــن،●مــن●وقتــی●بخواهــم●مخاطبــان●دیگــر●را●بــه●خــودم●جلــب●کنــم،●

ــاص● ــب●خ ــد●مخاط ــانه●های●جدی ــرم؛●رس ــت●بگی ــه●خدم ــز●ب ــر●را●نی ــانه●های●دیگ ــد●رس بای

دارنــد،●بــرای●همیــن●مــن●ترجیــح●می●دهــم●اول●رســانه●هایی●را●انتخــاب●کنــم●کــه●مخاطبــان●

عــام●دارنــد«.

سلبریته شدن جامعه

بــه●نظــر●می●رســد●فرهنــگ●هواخواهــی●در●حداقــل●کارکــرد●خــود●تأثیــرات●غیرمســتقیم●

ــش● ــه●ســمت●شــهرتی●شــدن●پی ــه●را●ب ــه●جامع ــه●ای●ک ــذارد●به●گون ــه●می●گ ــت●جامع ــر●کلی ب

ــای● ــد●عرصه●ه ــالش●می●کن ــود●ت ــای●موج ــر●از●واقعیت●ه ــهرت●زده،●فرات ــۀ●ش ــرد؛●جامع می●ب

مختلفــی●از●زندگــی●را●حــوزۀ●شــهرت●پیونــد●دهــد.●میــل●بــرای●نمایــش●خــوِد●ایــده●آل●یکــی●



200

فرهنگ و شهرت: چالش های تغییرات فرهنگی از طریق شهرت در فضای مجازی

دوره 5
 پیاپی 17
پاییـز 1401

از●علــل●آن●اســت.●ایــن●امــر،●امکانــی●را●بــرای●الگوبــرداری●جوانــان●فراهــم●می●کنــد؛●یکــی●از●

مشــارکت●کنندگان●)5(●تــالش●می●کنــد●نشــان●دهــد●ســلبریتی●بــا●هنرمنــد●متفــاوت●اســت؛●

و●خصایــص●جــوان●امــروز●و●جهــان●امــروز●به●گونــه●ای●اســت●کــه●افــراد●را●بــه●ســمت●تنبلــی●

اجتماعــی●ســوق●می●دهــد؛●او●تصریــح●می●کنــد:●»مــن●اساســًا●بــا●واژۀ●ســلبریتی●مخالفــم●و●

آن●را●از●هنرمنــد●متمایــز●می●دانــم؛●اساســًا●هنرمنــدان●می●تواننــد●الگــو●باشــند●بــرای●جامعــه؛●

امــا●ســلبریتی●ها●چیــزی●بــرای●عرضــه●ندارنــد؛●کســی●مثــل●تتلــو●بــا●این●همــه●فالــوور●چیــزی●

ــه● ــه●آنهــا●نــدارد؛●امــا●هنرمنــد،●الگــوی●عمیــق●انســان●شــدن●و●آدم●شــدن●ب ــرای●عرضــه●ب ب

ــک●پوچــی● ــه●ی ــروز●متأســفانه●ب ــد:●»جــوان●ام ــه●مطــرح●می●کن ــه●می●دهــد«●او●در●ادام هم

رســیده●اســت؛●چــون●جامعــه●بیمــار●اســت●و●همــه●دنبــال●دیــده●شــدن●هســتند؛●کالس●هــای●

بازیگــری●و●فوتبــال●کــه●االن●خیلــی●هــم●زیــاد●اســت؛●بــه●ایــن●دلیــل●اســت●کــه●همــه●دنبــال●

دیــده●شــدن●و●راحــت●پــول●درآوردن●هســتند؛●نمی●داننــد●اگــر●مــن●امــروز●در●اینجــا●هســتم؛●

32●ســال●بــرای●رســیدن●بــه●ایــن●نقطــه●زحمت●کشــیده●ام،●32●ســال●بی●حاشــیه●بــوده●ام●و●

ــز●برســد؛●ایــن● ــه●همه●چی ــدون●زحمــت●ب زحمت●کشــیده●ام،●امــا●جــوان●امــروز●می●خواهــد●ب

شــدنی●نیســت«.

ــراد● ــلبریتی●ها●اف ــد:●»س ــرح●می●کن ــری●)3(●مط ــارکت●کنندۀ●دیگ ــتا،●مش ــن●راس در●همی

ــته● ــرداری●داش ــت●الگوب ــتر●قابلی ــه●بیش ــود●ک ــث●می●ش ــر●باع ــن●ام ــتند●همی ــی●هس راحت

ــد● باشــند؛●از●ســوی●دیگــر●به●شــدت●شــبیه●عمــوم●جامعــه●هســتند●و●کارهایــی●کــه●می●کنن

ــا● ــه●باشــد●ی ــون●دروغ●نگفت ــه●ممکــن●اســت●تاکن ــالً●عالمــی●ک ــدان●ســخت●نیســت؛●مث چن

غیبــت●نکــرده●باشــد●کمتــر●بــرای●یــک●جــوان●قابــل●الگوبــرداری●اســت●تــا●فــردی●کــه●پایــش●

ــرای● ــت●ب ــت●اس ــی●راح ــد،●خیل ــم●می●زن ــک●ه ــرف●رکی ــد●و●ح ــا●دراز●می●کن ــت●همه●ج را●راح

ــان●ایــن●نــوع●از●افــراد.« جوان

●یکــی●دیگــر●از●مشــارکت●کنندگان●)9(●تصریــح●دارد:●»واقعیت●هــای●برخاســته●از●زندگــی●

ــل● ــم●مث ــا●ه ــود،●نیســت؛●م ــاب●داده●می●ش ــانه●ها●پیچ●وت ــی●از●رس ــه●در●برخ ــور●ک ــا●آن●ط م

همــه●مشــکالتی●داریــم،●از●بیمــاری●گرفتــه●تــا●بدهــی●و●مشــکالت●خانوادگــی،●در●واقعیــت●

مــا●زندگی●هایمــان●بــا●ســختی●های●زیــادی●مواجــه●اســت؛●امــا●بازتــاب●آن●در●رســانه●ها●و●یــا●

بیــان●آن●از●طــرف●برخــی●از●همــکاران●به●گونــه●ای●اســت●کــه●نشــان●می●دهــد●همه●چیــز●خــوب●

و●آرام●اســت.●آنچــه●نمایــش●داده●می●شــود،●همــۀ●مــا●نیســت«.●عــالوه●بــر●ایــن●»ارزشــمند●

شــدن●و●اهمیــت●افــکار●عمومــی«●و●»افزایــش●اهمیــت●و●ارزش●دنبــال●شــونده●ها«●ازجملــه●
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ظرفیت●هایــی●اســت●کــه●افــراد●مشــهور●از●آن●اســتفاده●می●کننــد؛●معنــای●آن●را●می●تــوان●در●

اظهــارات●یکــی●از●مشــارکت●کنندگان●)12(●به●خوبــی●دریافــت:●»ممکــن●اســت●مــا●حرف●هــای●

ــی●و● ــای●اجتماع ــه●فض ــی●اســت●ب ــا●کاف ــد؛●ام ــم●نباش ــم●مه ــدان●ه ــه●چن ــم●ک ــادی●بزنی زی

سیاســی-●به●ویــژه●در●فضــای●مجــازی-●وارد●شــود،●به●گونــه●ای●کــه●واکنــش●افــکار●عمومــی●را●

داشــته●باشــد،●آن●گاه●اهمیــت●موضــوع●بیشــتر●از●ماهیتــش●می●شــود}تعجب{«.

جدایی بین واقعیت و بازنمایی

دنیــای●ترسیم●شــده●توســط●ســلبریتی●ها●عمیقــًا●واجــد●شــکاف●واقعیتــی●اســت.●

ــاور● ــی●ب ــی●و●حت ــی●اجتماع ــای●زندگ ــا●واقعیت●ه ــود●ب ــیم●می●ش ــه●ترس ــا●آنچ ــن●معن در●ای

داشــت●های●کنشــگران●و●تصویرســازان●متفــاوت●اســت.●به●زعــم●یکــی●از●مشــارکت●کنندگان●

)3(:●»رفتــاِر●حریــم●خصوصــی●بســیاری●از●ســلبریتی●ها●در●عرصــه●خصوصــی●و●عمومــی●فــرق●

ــه● ــراد●را●ب ــن،●اف ــوی●دوربی ــی●و●جل ــه●عموم ــه●در●عرص ــم●ک ــن●می●شناس ــا●را●م دارد؛●خیلی●ه

ــد،● ــار●می●کنن ــالً●ســیگار●نمی●کشــند●و●بســیار●مــؤدب●رفت ــا●مث ــد●و●ی حجــاب●دعــوت●می●کنن

ــای● ــند●و●حرف●ه ــیگار●می●کش ــور●س ــا●بدج ــی●دورهمی●ه ــا●حت ــی●ی ــۀ●خصوص ــا●در●عرص ام

رکیــک●می●زننــد●و●اگــر●ایــن●را●مخاطــب●بدانــد،●محبتــش●نســبت●بــه●ســلبریتی●کــم●خواهــد●

شــد●و●باعــث●زدگــی●مخاطــب●خواهــد●شــد.«

ــر● ــه●نشــان●دادن●فرات ــی●گاهــی●ســلبریتی●ها●را●ب ــن●وضعیت ــن،●وجــود●چنی ــر●ای عــالوه●ب

ــر● ــت●منج ــه●درنهای ــی●ک ــاند؛●موضوع ــودش●می●کش ــی●خ ــی●از●زندگ ــد●ســطوح●مختلف از●ح

ــه●یادگیری●هــای●غیرواقعــی●خواهــد●شــد.●ایــن●امــر●ســبب●می●شــود●احساســات●جامعــه● ب

دموکراتیــزه●شــده●و●از●ســوی●دیگــر●پرده●پوشــی●جامعــه●تــا●حــد●زیــادی●از●بیــن●بــرود؛●یکــی●

از●مشــارکت●کنندگان●)5(●مطــرح●می●کنــد:●»ولنــگاری●در●فضــای●مجــازی●باعــث●شــده●اســت●

خیلــی●از●مســائل●عرصــۀ●خصوصــی●مــا●را●همــه●بداننــد؛●هرچنــد●افــراد●خانــه●ایــن●مســائل●را●

عمومــی●می●کننــد●ایــن●باعــث●می●شــود●همــه●بــه●خودشــان●اجــازه●دهنــد●بــه●مــا●توهیــن●

ــاری●سبب●ســاز●ایجــاد● ــد«.●پیامــد●چنیــن●رفت ــت●کنن ــا●در●امــور●خصوصــی●مــا●دخال ــد●ی کنن

الگوهــای●کاذب●و●غیرواقعــی●در●کنــار●تعــدد●الگوهایــی●اســت●کــه●بــا●واقعیت●هــای●اجتماعی●

جامعــه●تناســب●ندارنــد●خواهــد●شــد.●یکــی●از●مصاحبه●شــوندگان●)3(●مطــرح●می●کنــد●»بــه●

خاطــر●کثــرت●الگــو●جوانــان●جامعــه●دچــار●فقــر●الگــو●شــده●اند●و●در●ایــن●مــورد،●زمینه●هــا●و●
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ــر● ــه●اگ ــه●ای●اســت●ک ــه●به●گون ــار●در●جامع ــاوت●رفت ــد.●زمینه●هــای●تف بســترها●بســیار●مؤثرن

ــالف● ــد،●برخ ــان●نمی●ده ــی●نش ــش●منف ــود،●واکن ــر●ش ــم●ظاه ــاوت●ه ــاب●متف ــردی●باحج ف

ــو●دارد؛● ــر●الگ ــدر●فق ــان●این●ق ــود؛●متأســفانه●مخاطب ــه●نب ــه●جامعــه●این●گون دهه●هــای●60●ک

ــوان● ــد،●به●عن ــراد،●افــرادی●را●کــه●عرصــۀ●خصوصــی●و●عمومــی●متعارضــی●دارن کــه●وقتــی●اف

ــد«. ــی●می●کنن ــز●برون●فکن ــا●را●نی ــر●آنه ــای●دیگ ــد؛●رفتاره ــرار●می●دهن ــو●ق الگ

رسانه ای شدن فرهنگ

ــدن● ــانه●ای●ش ــی،●رس ــرات●فرهنگ ــه●تغیی ــل●در●عرص ــهای●قابل●تأم ــر●از●چالش ــی●دیگ یک

فرهنــگ●جامعــه●اســت.●گرایــش●روزافــزون●بــه●مصــرف●رســانه●ای،●از●دالیــل●آن●اســت.●یکــی●

از●کتاب●هــا●و● امــروز●بیــش● از●مشــارکت●کنندگان●)10(●تصریــح●می●کنــد:●»جوانــان●مــا●

ــی●اســت● ــد؛●اینجــا●همان●جای ــره●می●گیرن عرصه●هــای●شــفاهی●جامعــه●از●فضــای●مجــازی●به

ــد● ــتند●رش ــک●هس ــی●کاریزماتی ــری●و●حت ــه●های●هن ــد●ریش ــه●فاق ــی●ک ــلبریتی●های ــه●س ک

ــل● ــز●قابل●تأم ــه●نی ــن●نکت ــد«؛●ای ــرار●می●دهن ــر●ق ــه●را●تحت●تأثی ــگ●جامع ــد●و●فرهن می●کنن

اســت●کــه●بخــش●اعظمــی●از●ســازمان●ها●کــه●بــا●مخاطــب●عــام●مواجه●انــد،●تــالش●می●کننــد●

ــه●فضــای● ــه●ارزش●هــای●عــام●وابســته●ب ــر●پای ــی●خــود●را●ب ــی●از●ســرمایه●های●درون عرصه●های

ــازی●شــکل● ــادی●در●فضــای●مج ــرمایه●های●نه ــت●س ــع●تقوی ــد.●درواق ــازی●توســعه●دهن مج

ــه● ــدر●توســعه●یافته●ک ــد:●»فضــای●مجــازی●آن●ق ــرد.●مشــارکت●کننده●)11(●مطــرح●می●کن می●گی

ــیما● ــن●صداوس ــرده●اســت؛●همی ــر●ک ــز●درگی ــازمان●ها●را●نی ــا●س ــی●م ــه●حقیق ــر●از●جامع فرات

ــر●بســتر●اینســتاگرام●و● ــه●مســابقاتش●را●ب ــه●ســاخته●ک ــرًا●برنام ــدر●اخی ــد●چق را●شــما●ببینی

ــم● ــوک●ه ــرام●و●فیس●ب ــت●از●تلگ ــر●می●توانس ــی●اگ ــی●آورد؛●حت ــاال●م ــازی●ب ــبکه●های●مج ش

اســتفاده●می●کــرد.«●در●همیــن●فضــا●یکــی●از●چالش●هــای●موجــود●»ســواد●فرهنگــی●ســایبر«●

ــگ●ســایبری«●اســت. ــه●»فرهن ــه●به●شــدت●وابســته●ب اســت●ک

فردیت نوین

ــک● ــوان●ی ــه●به●عن ــای●جامع ــاری●اعض ــری●و●رفت ــای●فک ــر●الگوه ــر●ب ــن●ناظ ــت●نوی ●فردی

فــرد●اســت.●»فروکاســت●ســطح●انتظــار«●در●کنــار●تــن●دادن●بــه●سیاســت●»حامــی●پــروری«●

ســلبریتی●ها،●»گرایــش●بــه●مصــرف●داده●هــای●زرد«،●»کاهــش●اعتمــاد●بــه●رســانه●های●ملــی«●

ــد●اســت. ــت●جدی ــی●از●ویژگی●هــای●فردی ــردی«●نمودهای ــدی●ف ــت●آرزومن و●»ظرفی
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یکــی●از●مشــارکت●کنندگان●)5(●نقــش●هنرمنــدان●را●ســلبریتی●ها●جــدا●می●کنــد●و●معتقــد●

اســت●»مــن●معتقــدم●سیاســت●را●بایــد●بــه●سیاســتمدار●و●هنــر●را●بــه●هنرمنــد●واگــذار●کــرد؛●

ــوان● ــد●را●نمی●ت ــک●هنرمن ــی●ی ــرد؛●بی●تفاوت ــت●ک ــز●رعای ــد●خــط●قرمزهــا●را●نی و●در●ضمــن●بای

پذیرفــت؛●مــا●به●عنــوان●یــک●شــهروند●حق●داریــم●اعتــراض●کنیــم؛●صــدای●مــا●هــم●زودتــر●از●

ــوان● ــد●مــا●به●عن ــا●همــه●ایــن●تفاســیر●مــردم●انتظــار●دارن ــی●ب دیگــران●شــنیده●می●شــود؛●ول

ــا● ــن●سیاســی●نیســتم،●ام ــوش●مســئوالن●رســاند؛●م ــه●گ ــراض●را●ب ــن●اعت ــردم●ای صــدای●م

همیشــه●خــط●قرمزهــا●را●رعایــت●می●کنــم«●همــو●در●ادامــه●فروکاســت●ســطح●انتظــار●جامعــه●

ــارش● ــت،●انتظ ــلبریتی●ها●اس ــرل●س ــه●در●کنت ــه●ای●ک ــد:●»جامع ــت●می●کن ــه●روای را●این●گون

ــی● ــای●واقع ــه●معن ــردم●ب ــرد●اســت؛●م ــای●سطحی●شــدۀ●ف ــه●نیســت،●انتظاره ــار●جامع انتظ

اینجــا●حضــور●ندارنــد،●بلکــه●شــخص●ســلبریتی●و●وابســتگی●هایش●به●عنــوان●مطالبــۀ●

ــود«. ــرح●می●ش ــی●مط عموم

حامی●پـروری،●ویژگـی●خـاص●سلبریتی●هاسـت؛●به●زعـم●یکـی●از●مصاحبه●شـوندگان●)13(؛●

»اینکـه●همیشـه●بـه●دنبـال●پسـت●گذاشـتن●و●یا●اسـتوری●کـردن●وقایع●جذابشـان●هسـتند،●

بـرای●ایـن●اسـت●کـه●حامـی●پیـدا●کننـد،●حـاال●اگـر●چیـزی●کـه●درد●جامعـه●اسـت●و●یـا●الزامی●

اسـت●کـه●آنهـا●به●عنـوان●یـک●مسـئول●و●شـهروند●از●آن●دفاع●کنند،●اگـر●با●منافع●حامیانشـان●

اطالعاتـی● انـگار●نمی●شـنوند}تعجب{«.●در●همیـن●راسـتا●تولیـد●و●مصـرف● همسـو●نباشـد،●

کـه●ارزش●کاربـردی●ندارنـد،●بلکـه●صرفـًا●بـه●ایـن●دلیـل●کـه●مخاطـب●سـرگرم●شـود،●در●فضای●

از●مشـارکت●کنندگان●)15(●مطـرح●می●کنـد:●»اینکـه● سـلبریتی●ها●بسـیار●شـایع●اسـت.●یکـی●

بدانیـم●واقعـًا●فـالن●بازیگر●با●فـالن●مدل●لباس●در●کجا●ظاهرشـده●چه●اهمیتـی●دارد؟!}لبخند{●

امـا●این●گونـه●مسـائل●را●در●وب●سـایت●ها●شـدیدًا●می●بینیـم●و●بسـیاری●هـم●دنبـال●می●کننـد.●

اینکـه●فـالن●بازیگـر●بـه●شـوهر●اولـش●چـه●گفـت!●و●یـا●اینکـه●چـه●تیپـی●زده●اسـت،●جامعـۀ●

مخاطـب●را●سـرگرم●چیزهـای●کـم●ارزش●می●کنـد«.

ــبکه●های●اپوزیســیون● ــد،●ش ــره●می●گیرن ــلبریتی●ها●از●آن●به ــه●س ــی●ک ــی●از●قابلیت●های یک

ــه●نظــر● ــی●اســت.●ب ــه●رســانه●های●مل ــن●امــر●به●واســطۀ●کاهــش●اعتمــاد●ب نظــام●اســت؛●ای

ــه●برخــی● ــل●موج●ســواری●مواضعــی●اســت●ک ــه●دلی ــار●ســلبریتی●ها●ب می●رســد●افزایــش●اعتب

از●آنهــا●می●گیرنــد.●یکــی●از●مشــارکت●کنندگان●)16(●مطــرح●می●کنــد:●»جوانــان●مــا●کمتــر●

ــی● ــازی●خارج ــبکه●های●مج ــه●از●ش ــی●ک ــژه●آنهای ــد،●به●وی ــاد●دارن ــی●اعتم ــای●داخل ــه●فض ب

ــلبریتی●ها● ــی●از●س ــای●برخ ــه●صحبت●ه ــت●ک ــن●فضاس ــد؛●در●همی ــتفاده●می●کنن ــتر●اس بیش
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ــرد«. ــرای●شــهرت●بیشــتر●او●شــکل●می●گی ــی●ب ــد●و●موج ــدا●می●کن ــانه●ای●پی ــای●رس بازتاب●ه

ظرفیـت●آرزومنـدی●فـردی●ناظـر●بـر●ظرفیت●هایی●اسـت●که●افـراد●جامعه●نـه●به●عنوان●یک●

کنشـگر●اجتماعـی●بلکـه●به●عنوان●یک●فرد●مسـتقل●از●جامعـه●قصد●برآورده●شـدن●آن●را●دارند.●

انتفـاع●فـردی●از●اراده●هـا●عمدتـًا●ناظـر●بـر●آرزوهـای●فردی●اسـت●کـه●نیازمندی●ها●جامعـه●را●در●

برنمی●گیـرد.●یکـی●از●مشـارکت●کنندگان●)9(●مطـرح●می●کنـد:●»جامعـه●در●سـطحی●فردگرا●شـده●

کـه●افـراد،●ماهیـت●آرزوهای●جمعـی●را●فراموش●کرده●انـد؛●●●هر●چه●خیر●و●خوبی●می●خواسـتیم●

بـرای●همـه●می●خواسـتیم؛●امـا●امـروز●خواسـته●ها●بـه●سـمت●مـادی●و●عمدتـًا●بـرای●شـخص●

خودمـان●گرایـش●پیـدا●کـرده؛●یعنـی●مـن●بایـد●موفق●بشـوم●بـه●هر●قیمتی●شـده!●ایـن●یعنی●

اینکـه●چنـدان●جامعـه●اهمیتی●نـدارد●در●مقابـل●ارادۀ●من«.

بحث و نتیجه گیری

فرهنــگ●شــهرت،●موضوعــی●اســت●کــه●بــه●طــور●مــداوم●در●حــال●تغییــر●اســت،●

ــوان● ــور●ســلبریتی●می●ت ــی●از●ظه ــد.●پلتفرم●هــای●مختلف ــاوری●رشــد●می●کن ــه●فن همان●طــور●ک

ــق● ــی●از●طری ــرات●فرهنگ ــای●تغیی ــد●چالش●ه ــان●می●ده ــش●نش ــن●پژوه ــج●ای ــت.●نتای یاف

شــهرت●در●فضــای●مجــازی●را●می●تــوان●در●ســرمایۀ●شــهرت،●سلبریته●شــدن●جامعــه،●جدایــی●

ــرد. ــن●دســته●بندی●ک ــت●نوی ــگ●و●فردی ــی،●رســانه●ای●شــدن●فرهن ــت●و●بازنمای ــن●واقعی بی

تجربــۀ●تغییــرات●فرهنگــی●در●جامعــۀ●ایــران،●پرچالــش●و●تعارض●گونــه●اســت؛●همان●گونــه●

کــه●عســگری●خانقــاه●و●آزاد●ارمكــی●)1380(●نشــان●دادنــد،●باوجوداینکــه●بســیاری●از●مــردم●

به●طــور●توافقــی●میــل●بــه●ارزش●هــای●مشــترك●جدیــد●و●نزدیــك●بــه●هــم●از●قبیــل●اهمیــت●

ــی●در● ــد،●ول ــدرن●دارن ــان●م ــن،●سیاســت،●دوســتان●و●جه ــواده،●دی ــاری●خان ــل●شــدن●ب قائ

اینكــه●چــه●تفســیری●از●ارزش●هــای●جدیــد●)براســاس●ســن،●جنــس●و●تجربــۀ●زندگــی(●دارنــد،●

متفــاوت●و●بعضــًا●مخالــف●هــم●اســت.●نتایــج●ایــن●پژوهــش●نشــان●از●ظهــور●فردیــت●جدیــد●

در●تغییــرات●فرهنگــی●دارد؛●تاجیــك●و●كاظمینــی●)1392(●تقویــت●»فردیــت●جدیــد«●را●ناشــی●

ــدی● ــش●ج ــد؛●چال ــازی●می●دانن ــای●مج ــی●و●فض ــی،●اطالعات ــای●ارتباط از●گســترش●فناوری●ه

تغییــرات●فرهنگــی●در●ایــران●کــه●عمدتــًا●از●طریــق●چرخش●ســطح●تغییــر●از●تغییــرات●اجتماعی●

ــا●ظهــور●نظــام●شــبکه●ای●و●سیاســت●های● ــرات●ب ــه●تغییــرات●فــردی●اســت.●ازایــن●رو،●تغیی ب

ــه●ای● ــردی«●شــده●اســت.●مقول ــه●شــکل●توســعه●یافته●ای●»ف ســلبریتی●در●فضــای●مجــازی●ب
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کــه●پتــرز1)2022(●از●آن●به●عنــوان●»فردیــت●شــبکه●ای2«●یــاد●می●کنــد.●همان●طــور●کــه●لــودرو●

ــد● ــد●اســتفاده●از●پلتفرم●هــای●رســانه●های●اجتماعــی،●مانن همــکاران3)2016(●تصریــح●می●کنن

ــهروندان● ــا●ش ــل●ب ــرای●تعام ــرگرمی●ها●ب ــتمداران●و●س ــط●سیاس ــر،●توس ــوک●و●توییت فیس●ب

جــوان●را●می●تــوان●به●عنــوان●نمونــۀ●دیگــری●از●ظهــور●سیاســت●ســلبریتی●ها●در●فضــای●

شــبکه●ای●در●نظــر●گرفــت.

ــت.● ــر●از●چالش●هاس ــی●دیگ ــی●یک ــت●و●بازنمای ــن●واقعی ــی●بی ــن،●جدای ــر●ای ــالوه●ب ع

همان●طــور●کــه●لویــت4●)2018(●در●اثــری●بــا●عنــوان●فرهنــگ،●ســلبریتی●و●گورســتان●بررســی●

می●کنــد●کــه●چگونــه●از●طریــق●فرهنــگ●ســلبریتی،●گورســتان●به●عنــوان●یــک●جاذبــۀ●گردشــگری●

نشــان●داده●می●شــود.●درواقــع،●می●تــوان●قــدرت●ســلبریتی●ها●را●در●بازنمایــی●فرهنگــی●

ــد●بازنمایی●هــای●افــراد● قابل●تأمــل●دانســت.●همان●طــور●کــه●گرافــر●)2014(●اســتدالل●می●کن

ــه●زعــم●او،● ــب●هســتند.●ب ــای●غال ــه●واســطه●یــک●معن ــی●ک ــر●ثابت ــوان●تصاوی مشــهور●به●عن

ــق● ــه●از●طری ــان،●بلک ــوژی●و●گفتم ــه●ایدئول ــا●از●دریچ ــه●تنه ــراد●مشــهور●ن ــی●اف درک●بازنمای

ــد. ــه●رخ●می●ده ــف●و●عاطف ــات،●عواط احساس

ــه●اســت؛● ــه●یافت ــی●حامی●پروران ــان-●ماهیت ــرای●جوان ــژه●ب ــروز-●به●وی فضــای●فرهنگــی●ام

ایــن●ماهیــت●بــا●نزدیــک●کــردن●عرصه●هــای●خصوصــی●و●عمومــی●بــه●یکدیگــر،●چالش●هایــی●

را●در●زندگــی●شــخصی●ایجــاد●کــرده●اســت؛●به●گونــه●ای●کــه●داســتان●زندگــی●افــراد●ســلبریتی،●

ــی●تعارض●هــای●ناشــی●از●تفاوت●هــای● داســتان●زندگــی●حامیانشــان●شــده●اســت؛●برون●فکن

دو●ســطح●متعــارض●از●زندگــی،●مخاطبــان●را●بــه●چالــش●تعــارض●و●تظاهــر●در●حــوزۀ●فرهنگــی●

ــودن● ــا●ب ــد●تنه ــان●می●دهن ــگ5●)2019(●نش ــم●و●یان ــم،●کی ــه●کی ــور●ک ــاند.●همان●ط می●کش

پیــروان●ســلبریتی●بــه●طــور●پیوســته●بــا●بازدیدهــای●مکــرر●از●رســانه●های●اجتماعــی●ســلبریتی●

محبــوب●خــود،●انگیــزۀ●اجتماعــی●و●بین●فــردی●بــرای●پیــروی●از●ســلبریتی●و●لــذت●بیشــتری●از●

یادگیــری●درمــورد●داســتان●زندگــی●شــخصی●او●مرتبــط●اســت.

1. Peters

2. Networked Individuality

3. Loader et al.

4. Levitt

5. Kim, Kim, & Yang
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ــی● ــی●فرهنگ ــا●ســرمایه●های●اجتماع ــن●پژوهــش،●ســرمایۀ●شــهرت؛●ی ــج●ای ــی●از●نتای یک

ــه●ســرمایۀ●اقتصــادی●را●داراســت؛●دیــدگاه●وان● ــود●کــه●قابلیــت●تبدیــل●ب افــراد●مشــهور●ب

ــلبریتی،● ــم●او،●س ــه●زع ــت؛●ب ــه●اس ــهرت●قابل●توج ــرمایۀ●ش ــن●)2012(●در●خصــوص●س کریک

ــلبریتی●در● ــر●وی●س ــع،●از●نظ ــه●اســت.●درواق ــر●از●ســرمایۀ●توج ــوع●انتزاعی●ت ــک●ن تجســم●ی

ــه●جــای●اســتفاده● ــچ●)2012(●ب ــع●توجــه●اســت،●هاینی ــع●و●توزی درجــۀ●اول،●موضــوع●تجم

ــی،● ــرمایۀ●اجتماع ــار●س ــاهده●را●در●کن ــرمایۀ●قابل●مش ــراد●مشــهور،●س ــرمایۀ●اف ــارت●س از●عب

ــوان● ــراد●مشــهور●را●می●ت ــع،●ســرمایۀ●اف ــح●داد.●درواق ــن●ترجی ــی●و●نمادی اقتصــادی،●فرهنگ

ــی●از● ــوع●خاص ــچ●)2012(●ن ــن●هاینی ــاو●)2002(●و●همچنی ــن●و●ش ــدگاه●کوری ــا●دی ــق●ب مطاب

ســرمایۀ●نمادیــن●توصیــف●کــرد.●ســرمایۀ●مشــهور،●اســاس●مــادی●خــود●را●در●بازنمایی●هــای●

مکــرر●رســانه●ها●می●یابــد.

بــه●دلیــل●ارزشــمند●شــدن●و●اهمیــت●افــکار●عمومــی●و●دموکراتیــزه●شــدن●احساســات،●

توجــه●بــه●جنبه●هــای●مهارتــی●ارتباطــات●ســازمانی●و●همچنیــن●مهارت●هــای●فــردی●در●قالــب●

آمــوزش●مهارتــی●در●دانشــگاه●ها،●مــدارس●و●ســمن●ها،●می●توانــد●تأثیــر●قابل●توجهــی●

ــای● ــه●جنبه●ه ــه●ب ــد.●توج ــته●باش ــلبریتی●ها●داش ــی●س ــای●احساس ــا●چالش●ه ــه●ب در●مواجه

از●دبســتان●و●همچنیــن●آموزش●هــای● صالحیــت●میان●فرهنگــی●در●آموزش●هــای●پیــش●

رســانه●ای،●کمــک●زیــادی●بــه●توســعۀ●هــوش●چندفرهنگــی●مصرف●کننــدگان●داده●هــای●

ــد● ــا●ح ــد●ت ــایبر●می●توان ــی●س ــواد●فرهنگ ــه●س ــه●ب ــان،●توج ــن●می ــد.●در●ای ــازی●می●کن مج

زیــادی●بــه●کنتــرل●مصــرف●داده●هــای●زرد●کمــک●کنــد؛●توجــه●بــه●ظرفیــت●آرزومنــدی●فــردی●

می●توانــد●از●طریــق●آموزش●هــای●هدف●گــذاری●و●برنامه●ریــزی●زمــان●فــردی●و●همچنیــن●

ــد. ــر●باش ــردی●مؤث ــات●میان●ف ــای●ارتباط ــعۀ●مهارت●ه توس
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