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خــردورزی، یــک نرشیــه اندیشــه ای آزاد و مســتقل بــا هویــت اســالمی ـ انقالبــی 

ــدن  ــه مت ــل ب ــان نی ــا آرم ــالمی را ب ــالب اس ــاری انق ــه های ج ــه اندیش ــت ک اس

ــردی  ــا رویک ــور ب ــن منظ ــد. بدی ــال می کن ــاب دنب ــالم ن ــای اس ــر مبن ــالمی ب اس

اندیشــمندانه و فکــری، ســعی در تجمیــع آثــار اندیشــمندان و متفکــران آزادمنش 

و ژرف اندیــش در موضوعــات متعــدد و متنــوع متــدن نــاب اســالمی دارد و در 

ــر  ــم ب ــه حاک ــه و ظاملان ــه نظــم ناعادالن ــادی ب ــا رویکــردی انتق ــن راســتا ب همی

جهــان امــروز می نگــرد. خــردورزی وضعیــت کنونــی تکــر آراء روشــنفکران 

و تشــتت آراء فالســفه غــرب را فرصتــی مغتنــم جهــت ایجــاد فضــای گفتامنــی 

اندیشــمندان دینــی می دانــد و در تــالش اســت بــا توجــه بــه انگاره هــای ذهنــی 

اقشــار نخبگانــی در موضوعــات مختلــِف حــوزه دیــن و اندیشــه، از خواســتگاه 

ــردورزی در  ــد. خ ــم بزن ــی را رق ــری و گفتامن ــی فک ــالمی فضای ــمندان اس اندیش

حقیقــت محملــی بــرای کنــش ارتباطــی اســت کــه در بســر آن متفکــران آزادمنش 

در جایگاهــی برابــر و مبتنــی بــر منطــق و اســتدالل بــه بحــث و گفــت و گــو و 

ــد؛ ــالمی می پردازن ــی ـ اس ــدن ایران ــه مت ــل ب ــت نی ــود جه ــای خ ــرح دیدگاه ه ط

در راســتای وصــال و پویــش ایــن رســالت »نرشیــه تخصصــی خــردورزی« 

ایــده  طــرح  یادداشــت،  نــگارش  در  عالقمنــدان  متامــی  اعانــت  از 

افتخــار  کــامل  بــا  اندیشــمندان   بــا  گفتگــو  بــرای  فرصتــی  ایجــاد  و 

می فشــارد. گرمــی  بــه  را  آنــان  یکایــک  یــاری  دســت  و  کــرده  اســتقبال 

دهیــد: قــرار  مدنظــر  را  زیــر  نــکات  مطلــب،  ارســال  هنــگام 

آثــار خــود را تایپ شــده و براســاس رســم الخط خــردورزی ارســال کنید. آیین 

نــگارش و شــیوه نامه نســخه پردازی ما نســبت بــه کلیه آثار اعامل می شــود.

نــگاه  خــود  بــرای  رونوشــتی  حتــامً  ارســالی  آثــار  از 

منی شــوند. داده  عــودت  دریافتــی  مقــاالت  زیــرا  داریــد، 

اســاس  بــر  را  مطلــب  هــر  پاورقی هــای  و  مســتندات  ارجاعــات، 

کنیــد. ذکــر  دانشــگاهی  نویســی  منبــع  مرســوم  شــیوه های 

کنیــد. ارســال  نیــز  را  مطلــب  اصــل  ترجمــه،  همــراه  بــه 

نشــانی خــود را بــه صــورت دقیــق با قید کدپســتی و شــامره متاس بنویســید.

خــردورزی در ویرایــش، حــک و اصــاح مطالب آزاد اســت، اما چنانچه میزان 

ویرایــش بیــش از حــد متعــارف باشــد، بــه اطــاع صاحب اثــر خواهد رســید.

صاحبــان آثــار اگــر خواهــان آگاهــی از پذیــرش و یــا عــدم پذیــرش 

کانــال  ادمیــن  یــا  نرشیــه  ایمیــل  طریــق  از  هســتند،  خــود  اثــر 

باشــند. ارتبــاط  در  مــا  بــا  خــود  مشــخصات  دقیــق  ذکــر  بــا  ایتــا 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد   ورزی
 ـنشریه  ـتخصیص  اـندـیشه های  جایر  اـنقالب    اسالیم
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سرمقاله
دانیال بصیر/ سردبیر

بسم اهلل الرحمن الرحیم

پدیده سلبریتیسـم با وجود گسـترش معنایی و مفهومی گسـترده ای که در سـال های اخیر داشـته  اسـت، همچنان مفهوم و 

انضمـام آن بـا دیگـر مفاهیـم مبهم به نظـر می رسـد.  برخی مفهوم سـلبریتی را ترجمه دیوانه وار شـهوت شـهرت می شـمارند 

و بـرای آن پیشـینه ای تاریخـی و باسـتانی بیـان می کننـد. آن هـا معتقدند: »تمایـل برای مشهورشـدن در ما انسـان ها چنان 

باسـتانی اسـت کـه می تـوان نشـانه های آن را تـا افسـانۀ گیلگمـش به عقب برد.« از سـوی دیگر بسـیاری کسـب شـهرت را 

متناظـر بـه قصـد و مقصد تبییـن می کنند و می گویند اگر خواسـتگاه و آهنگ رسـیدن به شـهرت برای امری مطلوب باشـد و 

مقصـد نیـز فتوت، جوانمردی و خدمت اسـت، پسـندیده اسـت و اگر غیر از این شـد متناظر به تنزل اهـداف مزموم می گردد. 

گروهـی نیـز مفهـوم سـلبریتی را برآمده از دنیا رسـانه برآورد می کنند و بر این عقده اسـتوار هسـتند که اقتضـای دنیای مدرن 

معروفـی عـده ای بـه عنـوان شـاخص جامعه هسـتند. به هـر حال هنوز کـه هنوز اسـت تبیین دقیقـی از این مفهـوم حاصل 

نشـده اسـت؛ عـدم تبییـن دقیق ایـن مفهوم در مجامـع علمی و آکادمیـک به همراه سـرعت گسـترش آن در مجامع عمومی 

منجـر شـده اسـت کـه به یـک پدیـده ی قابل تأمل تبدیل شـود؛ بـا وجـود شـبکه های اجتماعی و گسـترده شـدن ارتباطات، 

قاعده منـدی شـهرت نیـز از بیـن رفته اسـت؛ تا پیش از این شـهرت مختـص طبقه ای خاص ماننـد علما، فالسـفه، هنرمندان، 

شـعرا و... بـود و دیگـران خـود را موظـف بـه پیـروی از مشـاهیر صاحب اندیشـه می دانسـتند و در غـرب نیـز آداب و قواعد 

بسـیار سـخت گیرانه ای برای ظاهرشـدن آدم های مشـهور و علی الخصوص سـتارگان سـینما، در فضای عمومی وجود داشـت؛ 

کمپانی هـای فیلم سـازی زندگـِی روزمرۀ ستارگانشـان را پنهـان می کردنـد و اطالعات مربوط بـه آن هـا را ذره ذره و قطره چکانی 

در اختیـار رسـانه ها قـرار می دادنـد. بـا ایـن میـزان از رازوارگـی، آن هـا »همچـون خدایـان و در سـطحی باالتر از انسـان های 

میـرا بـه نظـر می آمدند«. انسـان هایی کامـل کـه از موهبت هایی نـادر برخـوردار بودنـد و کوچک ترین رسـوایی های اخالقی 

می توانسـت شـخصیت آن هـا را نابـود کند یا آینده شـان را از میان ببرد؛ اما در جهان پسـا مـدرن هر فردی فارغ از داشـتن یا 

نداشـتِن شایسـتگی می تواند در مجالی کوتاه به شـهرت دسـت یابد. آیین شـهرت در بحبوحه آرمیدن در کالبد سلبریتیسـم 

ضابطه منـدی خـود را از دسـت داد، مفهـوم همـان معنایـی اسـت کـه اسـتعداِد فتـوت و جوانمـردی را دارد، اما جانـی برای 

رسـیدن بـه ایـن جهـان نمانـده اسـت. در عصـر کنونـی شـهرت تبدیـل به یـک فرهنگ شـده اسـت و ما بـا مقولـه ای به نام 

»فرهنـگ شـهرت« مواجه هسـتیم، در عصر جدید مشـهور شـدن بیـش از هر زمـاِن دیگر به یکـی از دغدغه های اصلـی گروِه 

قابـل توجهـی از انسـان ها بدل شـده اسـت و هر فـردی به دنبـال فرصتی اسـت برای دیده شـدن.

بـا توجـه بـه نیاز وافـر یک جامعه ی پویـا و کارآمد به الگـو و نقش مهم و تأثیرگذار سـلبریتی ها در هویت بخشـی به جامعه و 

جامعه سـازی در هفتمین شـماره از نشـریه تخصصی اندیشـه های جاری انقالب اسـالمی »خردورزی« قصد داریم از دریچه ای 

متفـاوت بـه آسـیب ها و چالش های »پدیده سلبریتیسـم« بپردازیم و ارتباط آن را با مسـائلی مانند شـهرت، اسـوه، پیشـوا و 

پیشـرو تبیین نماییم. در این شـماره از نشـریه خردورزی مفهوم سـلبریتی را از خواسـتگاهی انتزاعی به یک جهان بینی عینی 

و در جایـگاه مقایسـه با شـأنیت اسـوه پذیری قـرار داده ایم و بـه موضوعاتی مانند: بازنمایـی تاثیر و تاثرات شـهرت مجازی در 

سـبک زندگی اجتماعی، تأثیر رسـانه بر بروز بزهکاری در جامعه با تأکید بر نقش سـلبریتی ها، سـلبریتیزه شـدن روشـنفکران، 

میکروسـلبریتی ها و خودبرندسـازی، نسبت شناسـی الگو در رسانه ی توحیدی و غیرتوحیدی، سلبریتیسـم و بازتولید نیاز کاذب 

در نظام سـرمایه داری، درنگی در چرایی فرهنگ شـدِن شـهرت در دوران کنونی، بررسـی نقاط اشـتراک و افتراق سـلبریتی ها، 

رهبـران فکری و روشـنفکران و... می پردازیم.

www.Fek ra t . ne t



یژه ونده و یژهپر ونده و پر

شماره یک

یتی  ثیر سلبر یتی تأ ثیر سلبر تأ
در فرایندهای در فرایندهای 
اجتماعیاجتماعی
 دکتر احسان شاه قاسمی؛ دکتر احسان شاه قاسمی؛
عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانعضو هیئت علمی دانشگاه تهران

گفتگوگفتگو



شمـاره هفت،  سی و یـکم خرداد  1400 7نرشیه تخصصی خردورزی

ــانه ای  ــی - رس ــه فرهنگ مؤسس
شــناخت در خردادمــاه ســال 
جاری نشســت تخصصی »سلبریتیســم: 
رونــد هیجانــی گزینش هــا« را بــا حضور 
ــود.  ــزار نم ــی برگ ــوم اجتماع اســاتید عل
یکــی از اســاتید حاضــر در ایــن نشســت 
ــو  ــمی«، عض ــان شاه قاس ــر احس »دکت
ــود  ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــت علم هیئ
ــلبریتی در  ــر س ــوع »تأثی ــه موض ــه ب ک
فرایندهــای اجتماعــی« پرداخــت؛ در 
ــم  ــان تقدی ــوی ایش ــن گفتگ ــه مت ادام

می گــردد:

در  	 دیــن  و  شــهرت  نســبت 

مــدرن جهــان 

	ÉÉبــرایÉدکتــرÉجنــابÉ:فکــرت
ÉنزاعÉمحــلÉوÉموضــوعÉاینکــه
ÉمشــخصÉماÉمخاطبیــنÉــرای ب
Éــان ــدÉدرÉجه ــود،Éبفرمایی ش
ÉبیــنÉنســبتیÉچــهÉامــروز
ــودÉدارد؟ ــنÉوج ــهرتÉوÉدی ش
ــم  ــا ه ــه ب ــن همیش ــهرت و دی ش
نســبت داشــتند، ولــی امــروز خیلــی 
ایــن نســبت قوی تــر شــده اســت. در 
واقــع بــا افــول دیــن در همــه جوامع 
مــا شــاهد ظهــور دیــن شــهرت 
ــی  ــا جای ــتیم. ت ــود هس ــن خ و دی
ــیب  ــا ش ــن ب ــم، دی ــن می دان ــه م ک
کنــد در حــال افــول اســت و تعــداد 
ــر می شــود،  ــر روز کمت ــن داران ه دی
ــام  ــز ع ــک چی ــن ی ــه دی ــاز ب ــا نی ام
ــن  ــه دی ــاز ب ــان ها نی ــت و انس اس
دارنــد. مــن همیشــه ســر کالس 
نــذر  می گویــم  دانشــجویان  بــه 
ــه  ــاده ب ــد و پی ــاس کنی حضــرت عب
کربــال برویــد، خجالــت نکشــید، امــا 
ــًا  ــد، انصاف ــن داری ــه دی ــاز ب ــر نی اگ
ــی  ــی خیل ــای ابراهیم ــان دین ه هم
بهتــر هســتند. هــر کــدام را خودتــان 
خواســتید، انتخــاب کنیــد، چــون اگر 

اینهــا را انتخــاب نکنیــد، یــا بایــد ســمت کائنــات برویــد یــا ســمت 
اوشــو یــا کریشــنا مورتــی برویــد یــا اینکــه ســلبریتی ها را بپرســتید؛ 
یعنــی یــک خــدای کوچکــی انتخــاب کنیــم کــه مثــل ماســت و همــه 
ــک  ــا از ی ــم هســت، ام ــا ه ــود ماســت، در آنه ــه در وج ــی ک رذایل
جهــان باالتــر اســت. مــا می خواهیــم ایــن موجــود را بپرســتیم کــه در 

ــد. ــدا می کن ــاری پی ــت رقت ب ــورت، وضعی ــن ص ای

ماهیت دین خود 	

دیــِن خــود چیســت؟ جهــان مــدرن بــه مــا می گویــد که شــما مقدس 
هســتید. شــما حقتــان را نگرفتیــد. در حقیقــت، مــا را فریــب می دهند، 
مثــل کارگاه هــای »چگونــه پولــدار شــویم« کــه فــرد 50 هــزار تومــان 
می گیــرد و می گویــد بیاییــد در کالس مــن شــرکت کنیــد. کســی از 
او نمی پرســد کــه خــودت چــرا بــه ایــن 50 هــزار تومــان نیــاز داری؟ 
همیــن اتفــاق در مــورد دیــن افتــاده اســت، یعنــی بــه مــا می گویــد 
ــه  ــا را بخــورد و این گون ــا خــودش حــق م ــد، ت ــو را خوردن حــق ت
اســت بــه مــا می گویــد: خــودت را بپرســت؛ تــو شایســته پرســتش 
هســتی. ایــن کپســول را بخــور تــا جــوان بمانــی، آن کــرم را بــزن کــه 
جــوان بمانــی. دوســت داریــم مثــل ســلبریتی ها بدرخشــید. از آنجــا 
ــه ســمت  ــم، ب ــکان را نداری ــن ام ــف، ای ــه تعری ــا ب ــا بن ــر م ــه اکث ک
ــان  ــل خودم ــه مث ــی ک ــی آدم ــویم؛ یعن ــل داده می ش ــلبریتی ها ه س
ــا او  ــم، ام ــان را بگیری ــا نتوانســتیم حقم ــم. م ــدا می کنی هســت را پی
گرفتــه اســت و خــوب هــم گرفتــه اســت. بنابرایــن تــالش می کنیــم 
ــای  ــاًل صفحــه بچــه پولداره ــم. مث ــذت ببری ــی ل ــه صــورت نیابت ب
تهــران درســت می شــود و چنــد صــد هــزار ایرانــی اینهــا را دنبــال 
می کننــد، چــون آنهــا نمی تواننــد از ایــن امکانــات اســتفاده کننــد. در 
واقــع فــرد تعــارف را زمیــن گذشــته اســت. پیــش از ایــن، فــرد بــا 
ــی  ــده خوب ــن خوانن ــه م ــرد ک ــغ می ک ــرمایه گذاری و تبلی ــش س پول
ــد  ــار گذشــته اســت و می گوی ــن تعارف هــا را کن ــروزه ای هســتم. ام

مــن پولــدار هســتم و شــغلم پولــداری اســت. 
ــتندگان  ــد پرس ــه می بینی ــن اســت ک ــد، ای ــه می افت ــی ک ــاق جالب اتف
ــد  ــب می کنن ــم تعقی ــلبریتی ها را دائ ــراط س ــد اف ــلبریتی ها، در ح س
ــاًل  ــران منتشــر می شــود. و مث ــز در ای ــا نی ــه گاهــی فیلم هــای اینه ک
ــا اشــتباه کنــد، مثــاًل فــردی را هــل  ــده باشــد ی اگــر ســلبریتی آزارن
بدهــد یــا مشــتی بــه آن فــرد بزنــد و از آنجــا کــه ســلبریتی ها هــم 
آدم هــای خودشــیفته ای هســتند، و ایــن کارهــا از آنهــا بعیــد نیســت. 
ــی  ــکا، فرانســه و... هــر جای ــه، آمری ــران، ترکی ــوارد در ای در تمــام م
کــه مــن خوانــدم، آن فــرد از آن ســلبریتی کــه تــا قبــل از ایــن اتفــاق 
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اون را می پرســتید، شــکایت می کنــد و دیــه می گیــرد و دیگــر 
ــلبریتی ها را  ــت س ــه می گف ــی ک ــا کس ــود؛ در اینج ــش نمی ش پیدای
می پرســتم، پــول می گیــرد و مــی رود. امــا ایــن امــر دربــاره بــزرگان 
دینــی اتفــاق نمی افتــد کــه مثــال بــزرگ دینــی فــردی را طــرد کنــد و 

آن فــرد شــکایت کنــد و بخواهــد دیــه بگیــرد. 

کارکردهای دین  	

دیــن ســابقه بلنــدی دارد و برخــی اصالحــات روی آن انجــام شــده 
ــه  ــد ک ــد. می دانی ــر باش ــی همخوان ت ــت آدم ــا ذات و سرش ــا ب ت
ــل نیســت. از  ــال و اصی ــز اورجین ــک چی ــراف« در مســیحیت ی »اعت
قــرن 11 و 12 اعتــراف وارد مســیحیت شــد. ســپس مشــخص شــد 
کــه ایــن امــر کــه »تــو اعتــراف کــن، گناهانــت بخشــیده می شــود«، 

خیلــی آرام بخــش اســت. 
منظــورم ایــن اســت کــه حتــی اگــر دیــن را سیســتم الهــی درنظــر 
نگیریــم و دیــن سیســتم اجتماعــی باشــد، ایــن سیســتم بیــش از 80 
درصــد کارآمــدی اجتماعــی دارد. وحــدت اجتماعــی ایجــاد می کنــد، 
ــی معمــوالً بیــش از 90  ــراد مذهب ــد. اف ــردی ایجــاد می کن آرامــش ف
ــن،  ــد. دی ــش می ده ــه آدم آرام ــن ب ــد، چــون دی ــر می کنن ســال عم
سیســتمی اســت کــه بــه خوبــی عمــل می کنــد و اشــکاالتش گرفتــه 
ــا  ــد. در همه ج ــتفاده کنی ــه از آن اس ــت ک ــاده اس ــت و آم ــده اس ش

ــد.  ــن اســتفاده کنی ــد از دی ــه در صنعــت شــهرت می توانی ازجمل
ــی و  ــروز احســاس خودکم بین ــان ام ــا در جه ــب م ــه اغل از آنجــا ک
احســاس بدبختــی داریــم، احســاس می کنیــم مــا بایــد طــور دیگــری 
ــم.  ــن دیگــر عــوض می کنی ــک دی ــا ی ــن را ب ــک دی ــم، ی ــار کنی رفت
ــی  ــا دین ــم ت ــاند، می دهی ــش می رس ــه آرام ــا را ب ــه م ــن ک ــک دی ی
کــه پیوســته بــرای مــا رنــج ایجــاد می کنــد، بــه دســت بیاوریــم. ایــن 
ــا آمــوزش داده  ــه م ــه ای اســت کــه معمــوالً در جهــان مــدرن ب نکت

نمی شــود.

	ÉÉکــمÉهایÉانســانÉبــرایÉالهــهÉعنــوانÉبــهÉهاÉســلبریتیÉ:فکــرت
ÉخودشــانÉبــروزÉوÉظهــورÉبــرایÉوÉتبلیغــاتÉدرÉ،ســالÉوÉســن
ÉتبلیغــاتÉایــنÉدرÉ.کننــدÉمیÉاســتفادهÉهــمÉدینــیÉتبلیغــاتÉاز
ÉتواننــدÉمیÉراÉهایــیÉمؤلفهÉچــهÉوÉعناصــرÉچــهÉدینــی
ÉبــروزÉوÉظهــورÉکــهÉبگیرنــدÉکارÉبــهÉخودشــانÉتبلیــغÉبــرای

اجتماعــیÉراÉداشــتهÉباشــد؟
در ســؤالتان دو نکتــه گفتیــد کــه از اصــل ســؤال شــما مهم تــر بــود. 
یکــی اینکــه الهه هایــی هســتند و دوم اینکــه افــرادی بــا ســن کمتــر 

آنهــا را پرســتش می کننــد. اول اجــازه 
بدهیــد ســؤالتان را پاســخ بدهم. همه 
عناصــر دینــی، کمتــر یــا بیشــتر بــه 
کار بــرده می شــوند. »پرســتش« و 
»سرســپردگی« را بیشــتر اســتفاده 
می کننــد. درمــواردی کــه عنصــر 
ــرد  ــاًل ف ــت، مث ــی ارزش اس گمنام
ــذارد  ــد و نمی گ ــی می کن ــک مال کم
کســی بفهمــد. و بعدهــا طــرف 
می میــرد و بعــد معلــوم می شــود 
ــد  ــه می گفتن ــداری ک ــه آن آدم پول ک
ــی رود، 150  ــش نم ــتش در جیب دس
ــرد  ــن ف ــش ای ــر پوش ــواده زی خان
ــا را  ــه آدم ه ــخصاً این گون ــد. ش بودن
می شناســم کــه در دوران زندگــی 
می شــنیدند،  زیــادی  طعنه هــای 
ولــی چیــزی نمی گفتنــد؛ البتــه بیــن 

ــت.  ــور نیس ــن ط ــلبریتی ها ای س
ــه را  ــد آن دو نکت ــازه بدهی ــر اج اگ
بگویــم، چــون خیلــی مهــم هســتند. 
ســلبریتی ها  انگلیســی  زبــان  بــه 
را خدایــان یــا خداهــا می گوینــد. 
ــرچ  ــند س ــالت مردم پس ــر در مج اگ
ــرد خــدای  ــن ف ــد: ای ــد، می گوین کنی
ــم  ــث کنی ــی بح ــت. کم ــی اس زیبای
ــتند. در  ــدا هس ــدر خ ــا چق ــه اینه ک
ــِن  ــی کــه دی جهــان مــدرن، در جهان
ــل شــده اســت،  ــا تحمی ــه م خــود ب
بــه مــا می گویند: خــودت را بپرســت، 
وقتــت را بــرای دیگران نگــذار، پولت 
را خــرج دیگــران نکــن، راحــت »نــه« 
ــا  ــه م ــی در جامع ــروز حت ــو. ام بگ
آدم هــای مذهبــی هــم، چنین هســتند. 
ــتگار  ــتگار دارد، خواس ــرف خواس ط
و  دختــر  و  اســت  مذهبــی  هــم 
ــی هســتند. و  ــواده اش هــم مذهب خان

ــد؟  ــول داری ــدر پ ــند چق می پرس
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وقتــی مــن می گویــم دیــِن خــود بــه 
مــن تحمیــل شــده اســت، ابعــاد آن 
خیلــی گســترده تر از ایــن اســت کــه 
ــه نظــر بیایــد. ســؤال  ــگاه اول ب در ن
ــی  ــه خدای ــا چ ــه م ــت ک ــن اس ای
دیــن خــود می خواهیــم؟  بــرای 
کــه  نمی خواهیــم  خدایــی  مــا 
همــه  مظهــر  و  آســمان ها  در 
پاکی هاســت، چــون اگــر آن خــدا را 
بخواهیــم، نمی توانیــم بــه دیــن خــود 
اعتقــاد داشــته باشــیم. مــا خدایــی را 
ــی  ــدای معمول ــه خ ــم ک می خواهی
و بــدن دار باشــد. مــا خدایــی را 
می خواهیــم کــه رذالت هــای مــا 
را داشــته باشــد و بــه رذائــل توجیــه 
ــان سکســی  ــا خدای ــد. م ــروز بده ب
خــود  دیــن  افــراد  می خواهیــم. 
ــه مــا می گویــد: اتفاقــاً گناهــان  ب
ــان، حــق  لذت بخــش اســت و گناه
اســت. بــدن مقــدس، معبــدی اســت 
کــه در جهــان مــدرن بــرای مــا 
ــد  ــت. و می گوین ــده اس ــت ش درس
هرآنچــه بــدن کــه معبــد اســت از تو 
می خواهــد آن حــق اســت، بایــد بــه 

ــد.  ــمت بروی آن س

شــباهت های خدایــان دیــِن  	

ــتان ــان باس ــا خدای ــود ب خ

خدایــان را نــگاه کنیــد. خدایــان 
ــن  ــن کاره هســتند. از ای ــان ای خودش
جهــت، دیــن جدیــد و دین شــهرت، 
دین هــای  از  فرســنگ ها  گرچــه 
ابراهیمــی و اصیــل فاصلــه دارد، امــا 
ــان و  ــای یون ــبیه دین ه ــدت ش به ش
روم باســتان هســتند. خیلــی شــباهت 
ــاب  ــر وارد در کت ــای پیت ــد، آق دارن
ــن ترجمــه  ــه م ــردار ک ــان بدک خدای

ــان  ــد خدای ــد و می گوی ــا را تشــبیه می کن ــردم، بســیار خــوب اینه ک
باســتان بی اخــالق بودنــد. چیــزی کــه مــا از قدیســان می دانیــم -چــه 
در مســیحیت و چــه در اســالم- در آنهــا نبــوده اســت. خــدای خدایان 
کــه زئــوس بــوده اســت، اســطوره بی اخالقــی بــوده اســت. زنــش کــه 
الهــه الهــگان بــوده اســت، خانــه بــه خانــه دنبــال شــوهرش می گشــته 
تــا ُمــچ شــوهرش را بــا زن هــا بگیــرد. بنابرایــن، بــه ســلبریتی های االن 
خیلــی شــباهت داشــتند. آنهــا یــک درجــه از مــا باالتــر بودنــد، امــا نه 

ــی. ــه در بی اخالق ــالق، بلک در اخ
ــکان خاصــی  ــا و م ــان ج ــه آن خدای ــن اســت ک ــر ای ــباهت دیگ ش
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ــای  ــت، ج ــا هس ــدارد؛ همه ج ــا ن ــی ج ــدای واقع ــا خ ــتند، ام داش
ــه آن  ــتاره اســت و رو ب ــن آن دو س ــم بی ــه بگویی ــدارد ک خاصــی ن
ســمت نمــاز بخوانیــد، ولــی خدایــان یونــان جــا داشــتند و در کــوه 
بودنــد. ســلبریتی ها در بالیــوود یــا در هالیــوود هســتند )صنعــت فیلم 
ــه دوم  ــم در رتب ــد اســت و فکــر می کن ــی قدرتمن ــه خیل ــه ک نیجری
یــا ســوم دنیاســت( یــا در هالیــوود هســتند یــا در پاریــس هســتند. 
پــس ســلبریتی ها جــا دارنــد. خدایــان یونــان و روم باســتان، بعضــی 
ــم  ــلبریتی ها ه ــد. س ــی ازدواج می کردن ــای معمول ــا آدم ه ــا ب وقت ه
گاهــی از کــوه اُلمــپ پاییــن می آینــد و بــا آدم هــای معمولــی ازدواج 

می کننــد. 
در تاریــخ بشــر چیزهــای عجیــب و غریــب زیــادی می بینیــد. مثــاًل 
ــش  ــال 2014 داع ــه س ــرد ک ــر می ک ــال 2010 فک ــی س ــه کس چ
ــس  ــد. پ ــام می ده ــی را انج ــن جنایات ــده 21 چنی ــد و در س می آی
هــر چیــزی ممکــن اســت؛ ازجملــه ســال ها بعــد از افــول دین هــای 
ــری  ــورت واقعی ت ــه ص ــه ب ــد ک ــما می بینی ــتان ش ــان و روم باس یون
ــینه اســالمی و  ــه پیش ــا ک ــی در کشــور م ــد و حت ــدا کردن ــروز پی ب
ایرانــی دارد و هرگــز چنیــن چیــزی نبــوده اســت، االن متاســفانه رایج 

شــده اســت. 
ــت  ــاًل درس ــه کام ــد ک ــاره کردی ــر، اش ــن پایین ت ــا س ــرادی ب ــه اف ب
ــه  ــم ب ــه داری ــتان ها چ ــا در دبیرس ــت. م ــا رهاس ــه م ــت. جامع اس
ــهرت،  ــواد ش ــانه ای، س ــواد رس ــم؟ س ــوزان درس می دهی دانش آم
ــاب  ــم. کت ــز درس نمی دهی ــوزان هرگ ــه دانش آم ــبکه را ب ــواد ش س
ســواد رســانه ای وجــود دارد کــه همــکاران عزیــز بنــده نوشــتند. نقاط 
ــن  ــف ای ــل مختل ــه دالی ــد. ب ــاًل کاری نمی کن ــی عم ــی دارد، ول قوت
کتــاب تقریبــاً بــرای مــا کاری نکــرده اســت. مثاًل شــما در دبیرســتانی 
ــر  ــد. اگ ــاز نمی خوانن ــاًل نم ــوزان اص ــد دانش آم ــد 40 درص می بینی
ــع  ــه نف ــی ب ــتدالل سیاس ــا اس ــد ی ــی بیاوری ــتدالل دین ــد اس بخواهی
جمهــوری اســالمی بیاوریــد، کاری از پیــش نمی بریــد. 40-30 
ــا شــما همخــوان هســتند، امــا اگــر هدفتــان  درصــد حزب اللهــی، ب
آن گــروه دیگــر اســت کــه بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه اینهــا همــه 
ــد اســتدالل  ــه بخواهی ــن راهــش نیســت ک حــرف مفــت اســت، ای

دینــی بیاوریــد. 

لزوم هدایت نوجوانان در دنیای مدرن 	

ســن نوجوانــی، ســن پرآشــوب اســت و ســن تجربــه نیســت. ســنی 
ــن  ــد. م ــان داری ــاره خودت ــاص درب ــورات خ ــما تص ــه ش ــت ک اس
خــودم در ســن 16-17 ســالگی فکــر می کــردم کــه هیــچ فــورواردی 

در دنیــا بــه انــدازه مــن بلــد نیســت 
گل بزنــد. االن خــودم نــگاه می کنــم، 
شــاید در حــد شهرســتان بــودم. آدم 
تصــور عجیبــی از خــودش دارد کــه 
غیرواقعــی اســت و شــما را راحــت 
می گوینــد  داد.  فریــب  می شــود 
فالنــی را ببیــن روزی 15 ســاعت 
امــروز  و  می گشــت  در شــبکه ها 
ســلبریتی شــده اســت. اگر روزی 12 
ســاعت تــالش کنــی، تــو هــم یــک 
و  می شــوی  ملــی  ســلبریتی  روز 
ــون  ــی 400-500 میلی ــی ماه می توان

درآمــد داشــته باشــی. 
مــن بــه عنــوان کســی کــه عمــرم را 
ــم  ــتم، می گوی ــوزه گذاش ــن ح در ای
نوجوانــاِن مــا رهــا هســتند. بــه  
ــای  ــد و در کالس ه ــگاه می آین دانش
مــا شــرکت می کننــد و اعتراف هــای 
می گوینــد:  می کننــد.  عجیبــی 
ــا عــدم نظــارت،  ــا ب ــادر م ــدر و م پ
نوجوانــی مــا را بــه بــاد دادنــد. فردی 
دانشــجوی مــن اســت و االن در مورد 
ســلبریتی ها خیلــی مقالــه می نویســد 
و مقاالتــش در ســایت ها منتشــر 
ــن  ــد: م ــرد می گوی ــن ف ــود. ای می ش
ســال ها بــرای فــالن ســلبریتی خانــم 
ــت  ــم می گف ــردم. آن خان ــی ک بردگ
ــرف را زده  ــن ح ــن ای ــه م ــی ب فالن
اســت، مــا بــه صفحــه آن فــرد 
می دادیــم.  فحــش  و  می رفتیــم 
مــن ســازماندهی می کــردم چنــد 
صــد نفــر بــه صفحــه فــالن برونــد 

ــد.  ــش بدهن و فح
ایــن خیلی جای کار دارد. من از شــما 
تشــکر می کنــم کــه ایــن جلســات را 
ــروع  ــه ش ــن نقط ــد. ای راه می اندازی
اســت. مــا نبایــد اینجــا متوقــف 
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ــان  ــان نوجوان ــه زب ــد ب ــویم. بای ش
ــد  ــم. بای ــت کنی ــان صحب ــا نوجوان ب
ــا  ــه آنه ــه توج ــم ک ــا بگویی ــه آنه ب
یــک کاالی گران قیمــت اســت و 
ــد  ــه را می دزدن ــلبریتی ها آن توج س
ــرط  ــد و ش ــت بی قی ــا اطاع و از آنه
می خواهنــد. ایــن اتفاقــی اســت کــه 
بایــد بیفتــد و تــا االن چنیــن اتفاقــی 

ــاده اســت. نیفت
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نیــازÉاســت؟
ــا  ــت. ام ــی نیس ــتش واقع ــن پرس ای
ــرح  ــینه ای را مط ــد پیش ــازه بدهی اج
کنــم. نیچــه در کودکــی دیــن دار 
بــود و بعدهــا ضــد دیــن شــد. نیچــه 
یهودیــت  و  مســیحیت  می گفــت 
دین هــای برده هــا هســتند. مثــل 
غیرانســانی ترین  در  شــما  اینکــه 
ــه  ــد و ب ــر را بگیری ــک نف ــرایط ی ش
او بگوییــد مــن فقــط نانــی می دهــم 
کــه زنــده بمانــی و بایــد فقــط بــرای 

ــی. ــن کار کن م
ــد کــه  نیچــه می گفــت برده هــا گفتن
مــا بایــد شــورش کنیــم. اگر شــورش 
کنیــم، کشــته می شــویم. پــس کاری 
کنیــم کــه از زندگــی بردگــی لــذت 
ــه بعــد، هــر کســی  ببریــم. از ایــن ب

ــه خــودت ظلــم  هــر بالیــی ســر مــا بیــاورد، می گوییــم تــو داری ب
می کنــی. اگــر کســی بــه صــورت مــا ســیلی زد، آن طــرف صورتت را 
هــم بیــاور و بگــو بــزن. بنابرایــن در نیمــه دوم ســده 19 نیچه مشــاهده 
کــرد کــه در غــرب، مــردم همچنــان بــه کلیســا می رونــد، امــا فقــط 
روز یکشــنبه. دنیــای مــدرن، ماننــد ســده های میانــه نیســت کــه دیــن 
در تمــام وجــوه زندگــی از شــیوه پــول درآوردن و شــیوه غذاخــوردن 
و تعامــل بــا دیگــران دخالــت داشــته باشــد. او جملــه مشــهورش را 
گفــت کــه خــدا مــرده اســت. آدم هــا هــر وقــت الزم داشــتند، خــدا را 
درســت کردنــد و هــر وقــت الزم نداشــتند، خــدا را کشــتند و ایــن بــه 
درد مــا نمی خــورد کــه یکشــنبه بــه کلیســا برویــم و در عشــای ربانــی 

آرامــش دیــن را داشــته باشــیم تــا لــذت مــادی ببریــم.

سست بودن بنیان های دین شهرت  	

ــاره  ــد. اش ــی کن ــدق م ــی ص ــلبریتی ها خیل ــاره س ــب درب ــن مطل ای
کــردم کــه اگــر ســلبریتی اشــتباه کنــد و آســیبی بــه فالــوور یــا هــوادار 
بزنــد، حتمــاً دیــه می گیــرد. شــما مایــکل جکســون را ببینیــد، ایشــان 
ــد  ــام نورلن ــرزمین به ن ــک س ــت. او ی ــی داش ــکل مال ــه مش همیش
درســت کــرد کــه مزرعــه بزرگــی در کالیفرنیــا بــود کــه آن را خریده و 
در آنجــا شــهربازی درســت کــرده بــود. او شــکالت و آبنبات فروشــی 
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و ســوپرمارکت را فقــط بــرای یــک بچــه درســت کــرده بــود. آنجــا 
ــه  ــدا ب ــد. در ابت ــت می کردن ــد را مدیری ــه نورلن ــد ک ــی بودن تیم
ــق  ــه عاش ــت ک ــمانی اس ــال آس ــا ح ــه او آدم ب ــید ک ــر می رس نظ
بچه هاســت، امــا االن مشــخص شــده اســت کــه بــه بچه هــا تجــاوز 
ــدادی  ــا متوجــه می شــوند، تع ــن بچه ه ــواده ای ــرده اســت. خان می ک
از خانواده هــا تــا بعــد از مــرگ مایــکل جکســون بــه بچه هــا نگفتنــد. 
ایشــان بــا وجــود اینکــه پردرآمدتریــن خانــواده دنیــا بــود، همیشــه 
ــه  ــی داد ک ــه م ــا دی ــن خانواده ه ــه ای ــم ب ــی داشــت. دائ مشــکل مال

ســاکت بماننــد، امــا همچنــان کارهایــش را ادامــه مــی داد. 
ــه  ــت. البت ــی نیس ــدام واقع ــچ ک ــا هی ــه اینه ــت ک ــن اس ــم ای عرض
اتفاقاتــی هــم می افتــد. مثــاًل اگــر از ســلبریتی کــه می گویــد حاضــرم 
بــرای او بمیــرم، 1میلیــارد تومــان بتوانــم دیــه بگیــرد، می گیــرد. ولــی 
ــی  ــید. یعن ــت ببخش ــن اس ــرد، ممک ــون بگی ــک میلی ــد ی ــر بتوان اگ

چیــزی هســت، ولــی بســیار ضعیــف اســت. 
می دانیــد داعــش شــهرها را چطــور می گرفــت؟ مثــال الرمــادی ســه 
ــاری  ــین های انتح ــا ماش ــت را ب ــه پس ــت، س ــی داش ــت نگهبان پس
ــش  ــه داع ــه ک ــد. البت ــرار می کردن ــربازها ف ــه س ــرده و هم منفجرک
جنایتــکار اســت، ولــی شــما دیــن داری او را بــا دیــن داری هــواداران 
مایــکل جکســون مقایســه کنیــد. باالتــر از ایــن نیســت کــه شــما از 
ــون  ــک میلی ــش می گــذرد، از ی ــه از جان ــد. کســی ک ــان بگذری جانت

ــد.  ــن کار را نمی کنن ــلبریتی ها ای ــوادار س ــذرد. ه ــم می گ دالر ه
در کشــور مــا کــه 80 درصــد تهرانی هــا در خانه هــای زیــر 80 
ــی  ــت، ول ــا نیس ــن بازی ه ــرای ای ــا ب ــد، ج ــی می کنن ــر زندگ مت
ــه  ــار خواب ــه و چه ــه خواب ــر س ــای بزرگت ــه خانه ه ــا ک آمریکایی ه
دارنــد، یــک اتــاق مخصــوص پرســتش اســت. یعنی یــک اتــاق، اتاق 
الویــس پریســلی اســت. اگــر جســتجو کنیــد الویــِس روم در خانــه 
ــن و  ــای نمادی ــییع جنازه ه ــی تش ــت. گاه ــی از آمریکایی هاس بعض
ــزار  ــا برگ ــد. اینه ــان دارن ــی جمعــی خودم ــل فاتحه خوان ــزی مث چی
ــال  ــا م ــو ی ــال اوش ــه م ــی ک ــر دین ــهرت و ه ــن ش ــود. دی می ش
مایــکل جکســون باشــد و هــر دینــی کــه بــر مبنــای پرهیــز نباشــد 
ــح  ــوی ترجی ــای معن ــه لذت ه ــمی را ب ــادی و جس ــای م و لذت ه
بدهــد، دیــن سســتی اســت. ایــن، اصــل فراگیــر در مطالعــات دینــی 

اســت. 
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میÉکننــد؟
می کننــد،  اســتفاده  شــرکت ها 
نهادهــا اســتفاده می کننــد. همــه 
ســلبریتی  می برنــد.  ســود  هــم 
شــرکت  می بــرد،  کالنــی  ســود 
ســود می بــرد. افــراد و سیاســیون 
اســتفاده  ســلبریتی ها  حمایــت  از 
ــرر  ــه ض ــانی ک ــا کس ــد. تنه می کنن
می کننــد، فرهنــگ ماســت کــه فراتــر 
از ماســت. مگــر مــا چنــد ســال زنده 
هســتیم. مــا می میریــم. فرهنــگ 
ــزار  ــد ه ــول چن ــد. در ط ــا می مان م
ســال ایــن فرهنــگ درســت شــده و 
بــه دســت مــا رســیده و مــا متأســفانه 
ــص  ــورت ناق ــگ را به ص ــن فرهن ای
به دســت نســل بعــدی می دهیــم. 
و  عــادی  مــردم  و  مــا  فرهنــگ 
ــر  ــد؛ به خاط ــرر می کنن ــواداران ض ه
ــود  ــه س ــراد جــز ب ــب اف ــه اغل اینک

شــخصی فکــر نمی کننــد. 
مــا مــردم بایــد از خودمــان بپرســیم 
کــه چــرا ســلبریتی ها چیــزی را 
خودشــان  کــه  می کننــد  تبلیــغ 
اســتفاده نمی کننــد؟ آیــا خــودش 
ایــن کفــش 50 هــزار تومانــی را 
می پوشــد؟ اصــاًل جنــس ایرانــی 
ــم  ــا می گویی ــه م ــد ک اســتفاده می کن
مقاومــت کنیــم؟ بنــده چــون در 
انتخابــات قــرار نیســت شــرکت 
کنــم، راحــت همــه را گــردن مــردم 
دنبال کننــده  اگــر  مــا  می انــدازم. 
ایــن افــراد نباشــیم کــه مظهــر همــه 
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ــد  ــن خواهن ــا هســتند، از بی رذالت ه
رفــت. یــک عــده می گوینــد اینهــا را 
بگیریــد. چــرا اینهــا را بگیرنــد، وقتی 
ــا هســتی؟  ــوور اینه ــو خــودت فال ت
ــه  ــا مقال ــورد اینه ــودم در م ــن خ م
ــر«  ــی فق ــه »پورنوگراف ــتم. مقال نوش
ــورد  ــت. در م ــس اس ــه االن رفرن ک
پورنوگرافــی فمینیســم مقالــه نوشــتم 
ــت  ــه خیان ــویق ب ــان را تش ــه زن ک
علیــه شــوهر می کننــد، زنــان را 
ــه شــوهران  ــه علی ــه توطئ تشــویق ب
ــد  ــان را تشــویق می کنن ــد. زن می کنن
ــب شــوهر  ــواد مخــدر در جی ــه م ک
ــالع  ــس اط ــه پلی ــد ب ــد و بع بگذارن
بدهنــد کــه بتواننــد مهریــه بگیرنــد. 
مــن گفتــم کــه اینهــا یکــی از انــواع 
پورنوگرافــی اســت. منتهــی مــن اینها 
را فالــوو نمی کنــم. چــون نبایــد 
اینهــا را دنبــال کنیــم. اگــر ســلبریتی 

می توانــد کاله ســر مــا بگــذارد، اگــر ســلبریتی نوجــوان مــا را فریــب 
ــغ  ــا تبلی ــرای کاندیداه ــرد و ب ــول می گی ــلبریتی پ ــر س ــد، اگ می ده
می کنــد، اگــر ســلبریتی ها کاالهایــی را تبلیــغ می کننــد کــه خودشــان 
هرگــز خــارج از برنامــه حاضــر نیســتند کــه اســتفاده کننــد، تقصیــر 

ــم.  ــال می کنی ــا را دنب ــه اینه ــت ک ماس

رسالت دانشگاه ها در مواجه با سلبریتی ها 	

مســئله دیگــر، دانشــگاه های ماســت. دانشــگاه های مــا کارکــرد 
ــت  ــام »مل ــی به ن ــاب زرد و نازل ــد. کت ــت دادن ــان را از دس خودش
عشــق« وجــود دارد؛ شــما ببینیــد در مــورد شــمس و موالنــا چــه گفته 
ــی زده  ــب و غریب ــی عجی ــای خیل ــته از اینکــه حرف ه اســت! گذش
ــا را  کــه هیــچ عقلــی قبــول نمی کنــد، حتــی کتــاب شــمس و موالن
ــران ســاکت هســتند؟ اگــر  ــده اســت. چــرا اســاتید ادبیــات ای نخوان
کتــاب خــوب اســت، تأییــد بدهیــد و اگــر خــوب نیســت، نقــد کنیــد. 
ایــن کتــاب 20 بــار بــه مــن به عنــوان کتــاب فوق العاده پیشــنهاد شــده 
بــود کــه در دوران کرونــا کــه وقــت زیاد داشــتم، اینهــا را خوانــدم. این 
خیلــی دردنــاک اســت. برنامــه ای مدتــی پیــش داشــتم کــه صحبــت 
می کــردم. 5 کارشــناس دیگــر بودنــد. مــن گفتــم ســلبریتی هایی کــه 
ــای  ــد مرشــد بچه ه ــل هســتند، چطــور می خواهن ــه رذای ــر هم مظه

زمین بـه نـام نورلند  شـما مایـکل جکسـون را ببینیـد، ایشـان همیشـه مشـکل مالـی داشـت. او یـک سـر
ی درسـت کـرده بـود.  نجـا شـهرباز یـده و در آ رگـی در کالیفرنیـا بـود کـه آن را خر رعـه بز درسـت کـرد کـه مز
نجـا تیمـی بودنـد  آ پرمارکت فقـط بـرای یـک بچـه درسـت کـرده بـود.  وشـی و سـو آبنبات فر او شـکالت و 
آسـمانی اسـت که عاشـق  آدم با حال  یـت می کردنـد. در ابتـدا بـه نظر می رسـید کـه او  کـه نورلنـد را مدیر

بچه هاسـت، امـا االن مشـخص شـده اسـت کـه بـه بچه هـا تجـاوز می کـرده اسـت. 
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ــن  ــه ای ــرا ب ــما چ ــه ش ــد ک ــراض کردن ــر اعت ــر 5 نف ــند. ه ــا باش م
ــه  ــن جامع ــای ای ــما در کج ــم ش ــد؟ می گوی ــت می کنی ــان صحب زب
ــه  ــود ک ــه نمی ش ــدید؟ این گون ــوار ش ــرو س ــاال مت ــا ح ــتید؟ ت هس
ــوس نشــده باشــید.  ــار ســوار اتوب شــما جامعه شــناس باشــید و یکب
نمی شــود شــما جامعه شــناس باشــید و تــا حــاال پاییــن شــهر نرفتــه 

باشــید. اینهــا واقعــا خیلــی دردنــاک اســت. 
ــد:  ــروش هســتم، بعــد شــما می گویی ــن تن ف ــد: م ســلبریتی می گوی
ــروژه  ــل اســت؟ کار دانشــگاه فقــط ســخنرانی و پ چــرا مظهــر رذای
گرفتــن و کت شــلوار پوشــیدن نیســت. خیلــی از همکاران ما هســتند 
ــده  ــد، گرچــه متاســفانه دی ــای ارزشــمندی انجــام می دهن ــه کاره ک
نمی شــود، امــا عرضــم ایــن اســت کــه مــردم اینهــا را دنبــال نکننــد. 
اینهــا اگــر وجــود دارنــد، بــه خاطــر توجــه شماســت. دوم اینکــه اگر 
ــه  ــد، ب ــا نمی پرس ــد، کســی از م ــل نمی گیرن ــا را تحوی ــم م می گویی
ایــن دلیــل اســت کــه مــا حرفــی بــرای گفتــن نداریــم. اگــر حرفــی 
بــرای گفتــن داشــته باشــیم، ایــن حــرف در دانشــگاه نمی مانــد؛ بلکــه 
ــن  ــرای گفت ــی ب ــر حرف ــردد. اگ ــه می گ ــی رود و در جامع ــرون م بی
داشــته باشــیم، در عمــق جامعــه مــی رود و تقاضــا ایجــاد می شــود. 

سنجش واقع نمایی نیکوکاری های سلبریتی ها 	

	ÉÉچقدرÉهاÉســلبریتیÉخیرخواهانهÉهــایÉکمکÉوÉنیکــوکاریÉ:فکــرت
واقعــیÉاســتÉوÉچقــدرÉپیشــبردÉدرÉجامعهÉموثرÉاســت؟

خیلــی غیرواقعــی اســت. مــن خیلــی بدبیــن هســتم و می گویــم همــه 
آن غیرواقعــی اســت؛ ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه بخشــی از افــراد 
ــن،  ــم. بنابرای ــد را نمی بینی ــر می کنن ــام کار خی ــورت گمن ــه به ص ک
نمی تــوان گفــت چــون مــن ندیــدم، وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل، 
ــم  ــم و بگویی ــت کنی ــاط را رعای ــه احتی ــد ک ــم می کن ــالق حک اخ
خیلــی  از نیکوکاری هــا واقعــی نیســت. ســؤال ایــن اســت کــه چــرا 
ــه  ــر خان ــک نف ــه ی ــد ک ــول عزیزشــان بگذرن ــد از پ ســلبریتی ها بای
ــا 5 ســال  ــا یــک نفــر شــب شــام خــوب بخــورد ی داشــته باشــد ی

کرایــه خانــه او پرداخــت شــود؟
پاســخ ایــن ســؤال خیلــی پیچیــده اســت. بــه طــور کلــی، صنعــت 
شــهرت، یــک صنعــت پیچیــده و نابرابــر اســت کــه مهندســان اثــر، 
کارزارهــا و رفتارهــا و شــبه رویدادها را طراحــی می کننــد و مخاطبــان 
ــد. ســلبریتی ها مشــاور رســانه ای  ــاع فریــب می خورن ــاآگاه و بی دف ن
دارنــد، مــردم مشــاور رســانه ای نــدارد و فریــب می خوردنــد یــا بهتــر 
بگوییــم بخــش مهمــی از آنهــا فریــب مــی خورنــد. در ایــران و غرب 

ــت. همین اس

می کننــد،  خیــر  کار  ســلبریتی ها 
ــث  ــن کار باع ــه ای ــل اینک ــه دلی ب
ــود،  ــا می ش ــت آنه ــش محبوبی افزای
ــه  ــتیم ک ــمگین هس ــا خش ــون م چ
ــی  ــه ماه ــد ک ــه کار می کنی ــما چ ش
600 میلیــون درآمــد داریــد؟ بــا ایــن 
ــی  ــن پول ــا ای ــد، ب ــه می کنن کاری ک
کــه بــه فقــرا می دهنــد، عــالوه 
ــم  ــن خش ــی از ای ــه بخش ــر اینک ب
را فرومی نشــاند، خودشــان را هــم 
واکســینه می کنــد؛ می گویــد مــن 
ــول  ــن پ ــی آورم، ای ــول در م ــر پ اگ
ــر  ــم و دیگ ــرا می ده ــه فق را دارم ب
ــادا  ــه در کان ــه ای ک ــد خان نمی گوی
خریــدم، از همیــن پول هاســت. ایــن 
ــده  ــوالً دی ــه معم ــت ک ــه ای اس نکت

نمی شــود. 
کنســرت live 8 دهــه 1980 برگــزار 
شــد. آقــای بونــو گفتنــد زمانــی کــه 
بچــه بودیــم، بــه مــا می گفتنــد غــذا 
بخــور کــه قحطــی دارد می آیــد. 
مــا فیلم هــای قحطــی اتیوپــی را 
می گفتنــد  زمــان  آن  می دیدیــم. 
خواننده هــا رایــگان بخواننــد و پــول 
کنســرت را بــه قحطــی زدگان آفریقــا 
می دادنــد. در آن زمــان، پــول زیــادی 
جمــع شــد. همیــن کنســرت را ســال 
2008 بــا عنــوان الیــو 8 برگــزار 
ــده  ــده ای خوانن ــد. از راه دور ع کردن
بــا تیمشــان آمدنــد و رایــگان اقامــت 
ــگان  ــد و رای ــگان نواختن ــد، رای کردن
خواندنــد و رایــگان هــم رفتنــد. 
ــول  ــد، بلکــه پ ــی نگرفتن ــا پول نه تنه
ــرا  ــا صــرف فق ــط کنســرت اینه بلی

شــد. 
فــروش  کــه  می دانیــد  آیــا 
تک آهنگ هــای پینــک فلویــد تــا 
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ــرد؟  ــدا ک ــش پی ــد افزای 3000 درص
ــا  ــه »کاش االن اینج ــم تران ــر کن فک
بــودی« 3000 درصــد فــروش آن 
ــر  ــی ده براب ــدا کــرد؛ یعن افزایــش پی
ــروش  ــش ف ــرت افزای ــول آن کنس پ
نه تنهــا  می گویــم  مــن  داشــت. 
ــم  ــول ه ــه پ ــد، بلک ــول نمی دهن پ
می دانیــد  می آورنــد.  به دســت 
محبوبیــت اینهــا چقــدر افزایــش 
ــم  ــی مه ــن خیل ــد؟ ای ــدا می کن پی
اســت و در ایــران هــم ایــن وضعیت 
ــع  ــران وض ــه در ای ــم، البت را می بینی
ــما از  ــد. ش ــدا می کن ــده داری پی خن
 VIP ــرویس ــا س ــران ب ــهر ته باالش
کارگــران  و  زباله گردهــا  کنــار  از 
جنســی و بچه هــای ســر خیابــان 
ــه  ــادان متجاهــر رد شــوید و ب و معت
ــرواز  ــا پ ــد، ب ــام بروی ــرودگاه ام ف
بــه  فرانکفــورت  بیزینــس کالس 
پاریــس و بلژیــک برویــد و دور 
ــا  ــد و آنج ــا بروی ــه آفریق ــد و ب بزنی
ــد  ــاندویچ برداری ــتیک س ــک پالس ی
ــد و  ــاندویچ بدهی ــیاهان س ــه س و ب
دوربیــن از پشــت ســر بیایــد و فیلــم 
بگیــرد. ایــن امــر، وضــع خنــده دار و 
ــن  ــد. در ای ــدا می کن ــاری پی رقت ب
حالــت، دم خــروس بیــرون می زنــد. 
ــه  ــی ن ــد، ول ــک کار می کن ــن کل ای

ــا.  ــه م ــرای هم ب
را  کار  ایــن  به خوبــی  غربی هــا 
انجــام می دهنــد، مثــاًل از ســوئز 
آفریقــا می رونــد، ولــی مــا  بــه 
جامعــه ای هســتیم کــه تحــت فشــار 
ــاد  ــا هســتیم، مشــکالت زی تحریم ه
مشــکالت   داریــم،  حاشیه نشــینی 
زیــادی داریــم. پــس همــه مــا ایرانیان 
ــا ایــن مشــکالت مواجــه  هــر روز ب

ــود،  ــی می ش ــری طراح ــه حرفه ای ت ــرب برنام ــا در غ ــتیم، ام هس
البتــه همان جــا دم خــروس بیــرون می زنــد؛ مثــال مدونــا بــه مــاالوی 
مــی رود، مدرســه شــبانه روزی دخترانــه می زنــد و بچــه بی سرپرســت 
ــن بچــه  ــد: ای ــد و می گوی ــول می کن ــدی قب ــه فرزن سیاه پوســت را ب
مــن اســت. خیلــی ســخت می شــود گفــت ایــن فــرد کلــک می زنــد، 
ــوم شــد کــه  ــه اینکــه معل ــد، ازجمل ــد دانســت کلــک می زن ــا بای ام
ــا می خواهــد وارد آن کشــور  ــی مدون ــا اینکــه وقت ــدر دارد. ی بچــه پ
ــود. ــه دژ می ش ــل ب ــتقل، تبدی ــور مس ــوان کش ــه عن ــاالوی ب ــود، م ش

راه حل برون رفت از مشکالت کشورهای آفریقایی 	

اینهــا هرگــز کار جــدی نمی کننــد. االن شــما بــه ده هــزار نفــر غــذا 
ــه چــه می خواهــد  ــح صبحان ــردا صب ــد. شــب کــه برگشــتید، ف دادی

باعـث  کار  ایـن  اینکـه  دلیـل  بـه  می کننـد،  خیـر  کار  یتی ها  سـلبر
هسـتیم  خشـمگین  مـا  چـون  می شـود،  نهـا  آ محبوبیـت  افزایـش 

یـد؟ دار درآمـد  میلیـون   600 ماهـی  کـه  می کنیـد  چـکار  شـما  کـه 
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بخــورد؟ صبحانــه پکیــج دادیــد. ناهــار چــه می شــود؟ فــردا یــا پــس 
فــردا چــه می شــود؟ اگــر شــما می خواهیــد مشــکل آفریقــا را حــل 

کنیــد، آفریقــا دو راه حــل دارد:
ــرد.  ــول داشــته باشــد، زن می گی ــر پ ــت؛ طــرف اگ ــرل جمعی 1. کنت
طــرف پولــدار اســت، 80 تــا بچــه دارد. ایــن مســئله، چیــز عجیبی در 
آفریقاســت. مگــر زمیــن چقــدر جــان دارد کــه بــه اینهــا گنــدم بدهد؟ 
شــما بایــد رشــد جمعیــت را کنتــرل کنیــد. ســلبریتی های غربــی ایــن 
کار را نمی کننــد، چــون بــه محــض اینکــه ایــن کار را کنند، گاردشــان 
ــداد  ــد تع ــه می خواهی ــد ک ــتی می زنن ــام نژادپرس ــاز می شــود و اته ب

ــد.  ــم کنی ــت ها را ک سیاه پوس
2. حکومت هــای قدرتمنــد؛ توســعه، حکومــت قدرتمنــد می خواهــد. 
توســعه، حکومــت دیکتاتــوری می خواهــد. دیکتاتــوری کــه فاســد و 
وابســته نباشــد. دانشــگاه خیلــی ضعیــف اســت. شــما در دانشــگاه 
ــع  ــتان و جوام ــد. افغانس ــوری می خواه ــتان دیکتات ــد افغانس بگویی
قومــی دیکتاتــوری می خواهــد؛ البتــه دیکتاتــوری کــه مــدرن باشــد. 
ــه زور ســرنیزه بایــد راه  توســعه، رضاشــاه می خواهــد کــه بگویــد ب
آهــن و جــاده بزنیــد، بایــد پلیــس بزنیــد، راهزنــی را متوقــف کنیــد. 
وقتــی ایــن دو اتفــاق بیفتــد، بچه هــا درس می خواننــد. وقتــی 

ــد.  ــی  کنن ــد، خودشــان مشکلشــان را حــل م بچه هــا درس بخوانن
ســلبریتی ها ایــن کار را هــم نمی کننــد، چــون اگربخواهنــد از 
حکومت هــای دیکتاتــور پشــتیبانی کنند، در غــرب آبرویشــان می رود. 
در آفریقــا چنیــن چیــزی نیســت. خیلــی جالــب اســت. ســلبریتی ها 
ــکاالت  ــه اش ــعید گرچ ــی ادوارد س ــتند. شرق شناس ــناس نیس کارش
ــر  ــرا فک ــم دارد، چ ــی مه ــه خیل ــک نکت ــا ی ــی دارد، ام و حفره های
می کنیــد آن آفریقایــی خــودش بلــد نیســت کــه چــه بالیــی ســرش 

ــی.  ــه او بگوی ــروی ب ــد ب ــو بای ــد و ت می آی
ــد و  ــران می آمدن ــه ای ــه ب ــی ک ــا بعضــی از خارجی های ــا ب مشــکل م
ضریــب هوشــی پاییــن داشــتند، همیــن بــود کــه می گفــت ایــن کار 
ــه  ــا خاورمیان ــتیم؟ اینج ــد نیس ــا بل ــد م ــر می کنی ــرا فک ــن. چ را بک
اســت. اصــاًل بلــد نیســتید زندگــی کــردن در خاورمیانــه یعنــی چــه. 
اینجــا جایــی اســت کــه تــو بــرای زنــده مانــدن بایــد تــالش کنــی. 
ــه دنیاســت.  ــت دارد. اینجــا پرآشــوب ترین منطق ــه امنی ــاز ب اینجــا نی
ــو  ــای اینجــا از ت ــی آدم ه ــری باشــی، ول ــهروند منظم ت ــو ش ــاید ت ش
ــه  ــن خــودش نژادپرســتی اســت کــه ب ــر هســتند. ای ــی پیچیده ت خیل
آفریقایی هــا می گوییــد بگذاریــد بچه هــا درس بخواننــد، دعــوا نکنیــد، 

درســت رفتــار کنیــد. ایــن بدتریــن نــوع نژادپرســتی اســت.
ســلبریتی ها می گوینــد مــا ضدجنــگ هســتیم. گویــا کســی طرفــدار 

ــه روز  ــران س ــت! االن ته ــگ اس جن
ــی اگــر  ــه دارد، یعن ــا داعــش فاصل ب
ــر  ــند، اگ ــجاع نباش ــا ش ــران م پس
ــه  ــرز ب ــا جانشــان را در م پســران م
خــط نیندازنــد، ســه روز بعــد داعش 
ــه  ــی ب ــرده جنس ــی ب ــان تهران از زن
ــن حــد  ــا ای ــی ت ــرد. یعن عــراق می ب
امنیــت شــکننده اســت. ســلبریتی ها 
ــگ  ــه جن ــه ب ــد ن ــته می گوین پیوس
ــان  ــی خودش ــی وقت و خشــونت! ول
ــرو  ــت نی ــد، درخواس ــا می رون آنج
می دهنــد. مثــاًل می گویــد اوبامــا 
ــی  ــد و جــوزف پون ــه کن ــد حمل بای
ــد. جــوزف  ــدرت ســاقط کنن را از ق
ــی  ــی خطرناک ــم آدم خیل ــی ه پون
ــد  ــه می گویی ــما ک ــی ش ــت، ول اس
خودتــان  چطــور  جنــگ،  ضــد 
وقتــی بــه میــدان می رویــد، از همــه 
یــا  می شــوید؟  طلب تــر  جنــگ 
ــه  ــور رفت ــه دارف ــی ب ــورج کلون ج
ــت.  ــرده اس ــرو ک ــت نی و درخواس
ــن  ــی م ــو بگوی ــود ت ــه نمی ش اینک
ــت  ــتم و درخواس ــگ هس ــد جن ض

ــی!  ــی کن ــروی نظام نی
ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــا ای ــکل م مش
ــت  ــکا صحب ــه آمری ــه علی ــی ک کس
می شــود.  مــا  دوســت  می کنــد، 
هــر کســی علیــه جنــگ عــراق 
ــه  ــی علی ــر کس ــرد، ه ــت ک صحب
ــرد،  ــت ک ــتان صحب ــگ افغانس جن
لزومــاً دوســت مــا نیســت. اگر شــما 
ــران  ــه ای ــد و ب ــت کنی ــا را تقوی اینه
بیاوریــد و پــول هتل آنهــا را بدهید و 
بگردانیــد، یــک نســلی ممکن اســت 
در آن جهــت حرکــت کننــد. فــردا به 
ــی  ــت یعن ــد امنی ــودت می گوین خ
ــه  ــک تک ــی ی ــر کس ــر ه ــه؟ اگ چ
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ــرای  ــد و ب ــت را بکن ــن مملک از ای
خــودش ببــرد، شــما یــک متــر زمین 
ــد  ــی نمی توانی ــورهای اروپای از کش
بگیریــد. می گوینــد شــهروند 5 ســاله 
ــج  کشــورهای اروپایــی، شــهروند آن
هســتند؛ اینهــا حــرف مفــت اســت. 
اگــر یــک متــر مربــع توانســتید 
ــد  ــا ص ــی ب ــور اروپای ــک کش از ی
میلیــارد دالر بخریــد! ایــن فریبــکاری 
می گوینــد  کــه  سلبریتی هاســت 
ــه  ــا ک ــرهای م ــگ! پس ــه جن ــه ب ن
ــد،  ــد می جنگن ــا داعــش دارن آنجــا ب
داعــش اینهــا را می کشــد و شــکنجه 
می کنــد و ســر اینهــا را می بــرد و 

ــگ؟! ــه جن ــه ب ــد ن ــما می گویی ش
ــد.  ــی داری ــپورت کانادای ــما پاس ش
ــما  ــن ش ــا از دوربی ــن ج ــن همی م
تئــودور  بــه  و  می کنــم  اســتفاده 
هشــدار می دهــم کــه ایــن همــه 
ــد،  ــع می کنی ــا جم ــل آنج دزد و قات
ــد  ــود. بع ــراب می ش ــان خ اوضاعت
کــه جــای آنهــا ســفت شــد، ســراغ 
ــپورت  ــما پاس ــد. ش ــودت می آین خ
کانادایــی داریــد و می رویــد، مــا 
اینجــا هســتیم. مــن همیــن االن ایــن 
امــکان را دارم کــه در دانشــگاه غربی 
کار کنــم؛ هم درآمدش بیشــتر اســت، 
هــم بیشــتر احتــرام می گذارنــد، هــم 
فضــا بــرای پژوهــش آماده تــر اســت، 
ــا آمدیــم، ســخت  ــه دنی امــا اینجــا ب
اســت. دشــوار اســت تحریم هــا 
مــی رود.  و  می آیــد  ســختی ها  و 
ــد  ــور نمی مان ــن ط ــه ای ــه ک همیش
ــن طــور نخواهــد  و همیشــه هــم ای
مانــد. مــا در اینجــا بــه دنیــا آمدیــم، 
دیگــری  جــای  اســت  ســخت 
ــه  ــاز ب ــا نی ــا اینج ــم. م ــی کنی زندگ

امنیــت داریــم. مــن نمی توانــم ریســک کنــم. شــما می توانیــد کانــادا 
برویــد، ولــی مــن حاضر نیســتم بــروم. اینها فریبــکاری اســت، جامعه 
فریــب می خــورد، چــون مــردم مشــاور ندارنــد کــه بــه آنهــا بگوینــد 

ــد. ــا می آورن ــر م ــی س ــه بالی ــا چ ــه اینه ک
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دو نکتــه را خدمــت شــما عــرض کنــم. مــا در ســرپل ذهــاب حضــور 
داشــتیم. از طــرف دانشــگاه تهــران رســماً آنجــا بودیــم. در برنامــه ای 
کــه به نــام بازســازی اجتماعــی، آنجــا حضــور داشــتیم، حــدود یــک 
ــا روز اول و دوم و  ــم. اینه ــم و می آمدی ــاه می رفتی ــد م ــال و چن س
ــردار هســتید،  ــد و برگشــتند. شــما آوارب ــد عکــس گرفتن ســوم رفتن
ــه  ــت ک ــما چیس ــص ش ــتید؟ تخص ــتار هس ــتید، پرس ــک هس پزش
آنجــا رفتیــد؟ ایــن واقعــاً خیلــی عجیــب اســت. ســفر زمینــی هــم 
ــود،  ــده ب ــون ش ــک میلی ــاه ی ــای کرمانش ــط هواپیم ــد، بلی نمی رون
ــود، ســفر هوایــی  آن زمــان کــه بلیــط معمولــی 100 هــزار تومــان ب
ــا  ــد ت ــتند برون ــلبریتی ها می خواس ــا و س ــان پولداره ــتند. آن زم داش
ــه  ــد ک ــر خــودش می کن ــه س ــا زن خــاک ب ــد ت ــه می کنن ــه گری هم

بچــه زیــر آوار اســت، آنجــا عکــس بگیــرد. 
مــن همــان موقــع کــه افــراد زیــادی آنجــا فعالیــت کردنــد و 
فعالیت هــای نادرســت داشــتند، بــه خانــم کلباســی اتهــام زدم. ایشــان 
گفتنــد شــکایت می کنیــم و شــکایت هــم نکردنــد. گفتــم شــما آنجــا 
مــردم را فریــب دادیــد. وام مــردم را گرفتیــد و 113 خانــه ســاختید. 
آهن هــا را ســال 96 گرفتیــد کــه آهــن ارزان بــوده اســت، 700-600 
میلیــون آهــن گرفتیــد و آنجــا دپــو کردیــد. اگر کســی نتوانســته وامش 
را بگیــرد یــا اعتبــار نداشــته، برایــش خانــه نســاختید. بایــد بگویید که 
ــد و  ــکایت ش ــم ش ــورد ه ــد م ــد. چن ــه کار کردی ــا را چ ــن پول ه ای
خیلــی جــدی پیگیــری نشــده اســت. ایشــان گفتــه مــن آنجــا ســاکن 
هســتم. اوالً ســاکن نبــود و ســاکن باالشــهر اســت. کســی بــه ایشــان 
دسترســی نداشــته اســت. ایشــان بــا محافــظ ســرپل ذهــاب می رفــت. 
ــه و زندگــی در اندرزگــوی تهــران دارد. ماشــین لوکــس  ایشــان خان
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و زندگــی لوکــس را از کجــا مــی آورد؟ خــود ایــن خانــم می گویــد 
یــک آدم خوبــی هســت کــه خــرج مــرا می دهــد. 

مــن و همکارانــم ســر و صــدا کردیــم کــه پــول را بــه دســتگاه های 
ــن آســانی نیســت. اگــر هــم  ــه ای ــد. اختالس کــردن ب مســئول بدهی
ــد. متاســفانه  ــه آســانی ســلبریتی ها اختــالس نمی کن آســان باشــد، ب
مشــکالتی در کشــور مــا هســت کــه اول بایــد اینهــا را حــل کنیــم. 
ــه  ــه ب ــم ک ــادی گفت ــراد زی ــه اف ــوص ب ــن خص ــودم در ای ــن خ م
نهادهــای مســئول پــول بدهیــد؛ مثــاًل بــه هــالل احمــر پــول بدهیــد. 
االن پرونــده اختــالس کالنــی در هــالل احمــر درآمــده اســت. اینهــا 
ــول از  ــداری پ ــه مق ــت ک ــن نیس ــئله ای ــاًل مس ــت. اص ــاک اس دردن
دســت رفتــه اســت. شــما فــرض کنیــد 100 میلیــارد از دســت رفتــه 
باشــد. 100 میلیــارد بــرای کشــور پــول زیــادی نیســت. مســئله ایــن 
ــردم  ــالس انجــام شــود، ممکــن اســت م ــن اخت ــر ای ــه اگ اســت ک
هــزاران میلیــارد پــول کمــک کننــد و دیگــر کمــک نمی کننــد؛ یعنــی 
ــد. متاســفانه وقتــی فــردی اعــالم  اعتمــاد نمی کننــد، حــق هــم دارن

می کنــد کــه همــه بایــد نمــاز خــواِن 
اول وقــت باشــند و بعــد معلــوم 
ــرده  ــالس ک ــن اخت ــه ای ــود ک می ش
ــلبریتی ها  ــش س ــا پی ــت، گارد م اس
ســلبریتی ها  می شــود.  بــاز 
ــن  ــه ای ــول ب ــد پ ــد بگوین می توانن
دزدهــا ندهیــد. بعضی هــا خــوب 
کار کردنــد. علــی دایــی آنجــا خــوب 
کار کــرده اســت. ممکــن اســت افراد 
ــی  ــی دای ــه عل ــه ب ــوند ک ــع ش قان
ــه هــالل احمــر  ــا ب ــد، ام ــول بدهن پ
ــبت  ــران نس ــردم ای ــد. م ــول ندهن پ
بــه درآمدشــان ســه برابــر کشــورهای 
مــا  می کننــد.  خیــر  کار  دیگــر 
ــردم  ــم. م ــادی داری ــای زی ظرفیت ه

وز بـا  یتی هـا می گوینـد مـا ضدجنـگ هسـتیم. گویـا کسـی طرفـدار جنـگ اسـت! االن تهـران سـه ر سـلبر
خـط  بـه  ز  مـر در  را  جانشـان  مـا  پسـران  اگـر  نباشـند،  شـجاع  مـا  پسـران  اگـر  یعنـی  دارد،  فاصلـه  داعـش 
امنیـت  اینقـدر  یعنـی  می بـرد.  عـراق  بـه  جنسـی  بـرده  تهرانـی  زنـان  از  داعـش  بعـد  وز  ر سـه  نیندازنـد، 
نجا  آ پیوسـته می گوینـد نه بـه جنـگ و خشـونت! ولی وقتی خودشـان کـه  یتی ها  شـکننده اسـت. سـلبر
پونـی را از قـدرت  و می دهنـد. مثـًا می گویـد اوبامـا بایـد حملـه کنـد و جـوزف  ونـد، درخواسـت نیـر می ر
ییـد ضـد جنـگ، چطور  آدم خیلـی خطرناکـی اسـت، ولـی شـما کـه می گو پونـی هـم  سـاقط کننـد. جـوزف 
ج کلونی بـه دارفـور رفته  ویـد، از همـه جنـگ طلب تـر می شـوید؟ یـا جـور خودتـان وقتـی بـه میـدان می ر
وی  یـی مـن ضـد جنـگ هسـتم و درخواسـت نیـر و کـرده اسـت. اینکـه نمی شـود تـو بگو و درخواسـت نیـر

کنی!  نظامـی 
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خیلــی کمــک می کردنــد. فقــر چیــز 
ــلبریتی  ــت. س ــده ای اس ــیار پیچی بس
ــت  ــرده و صداق ــم نک ــه دزدی ه ک
ــم  ــان ه ــک توم ــت و ی ــته اس داش
ــول  ــا پ خــودش نخــورده اســت و ب
خــودش رفتــه و برگشــته اســت، بــه 
ــدادی، هــم  ــل ناآگاهــی از کار ام دلی
ــم  ــت، ه ــرده اس ــع ک ــول را ضای پ
آســیب بــه زن و بچــه مــردم رســانده 

اســت. 
مــن عرضــم ایــن اســت کــه آن 
جایــی کــه ســلبریتی صداقــت دارد، 
آســیب  بی اطالعــی،  به دلیــل  و 
زیربنایــی  نمی توانــد  می رســاند. 
ــد  ــد. ســلبریتی پیوســته بای ــگاه کن ن
مهمانــی و پارتــی بــرود، وقــت 
نمی کنــد کتــاب بخوانــد. ضمــن 
همــان  ســلبریتی ها  اکثــر  اینکــه 
موقــع کــه وقــت داشــتند، تنبــل 
ــد  ــد و شــما انتظــار داری کالس بودن

االن کتــاب بخواننــد!

تشــابه شــغل ســلبریتی ها و  	

ــی پورنوگراف

	ÉÉآخریــنÉعنــوانÉبهÉ:فکــرت
Éمقالــه Éمــورد Éدر Éســؤال
ÉمختصرÉنیزÉ»فقــرÉپورنوگرافــی«

ــد. ــیÉبفرمایی توضیح
مــن مقالــه ای بــا عنــوان پورنوگرافــی 
فقــر، جذابیــت جنســی ســلبریتی در 
خدمــت فقــرا نوشــتم. آنجا اســتدالل 
و  ســلبریتی ها  کار  کــه  کــردم 
ــباهت  ــلبریتی ها بی ش ــوکاری س نیک
چنــد  نیســت.  پورنوگرافــی  بــه 
ــن  ــه در ای ــباهت دارد؛ یکــی اینک ش
کار زن هــا بیشــتر بازنمایی می شــوند، 
در صنعــت پورنوگرافــی هــم زن هــا 

بیشــتر بازنمایــی می شــوند. یکــی از معــدود مشــاغلی اســت کــه در 
آن حقــوق بازیگــران زن خیلــی بیشــتر از بازیگــران مــرد اســت. در 
پورنوگرافــی فقــر، یعنــی عکاســی از فقــر هــم همیــن اتفــاق می افتــد؛ 
ــد و  ــرار بدهن ــر ق ــی به خاطــر اینکــه شــما را بیشــتر تحــت تأثی یعن
تبلیغــی کــه بــرای خودشــان می کننــد، قوی تــر باشــد، تــا 80 درصــد 
از تصویــر دختربچه هــا اســتفاده می کننــد. به نــدرت یــک مــرد 
ــد مــرد اســت و کارش  ــد، چــون می گوین ــده را نشــان می دهن رنج دی

ــرد. ــج بب ایــن اســت کــه رن
یکــی از دالیــل اســتفاده از تصاویــر زنــان، تأکیــد بــر جذابیــت تصویر 
ــی را  ــه جنس ــرِی رابط ــت تصوی ــاً جذابی ــی صرف ــت. پورنوگراف اس
نشــان می دهــد. پورنوگرافــی فقــر هــم همیــن کار را می کنــد. تصویــر 
معروفــی اســت کــه دختــر دو ســاله ای از گرســنگی در حــال مــرگ 
اســت و کرکســی آن طــرف نشســته اســت کــه دختــر بمیــرد و او را 
بخــورد. ایــن تصویــر دروغیــن اســت. ایــن دختــر نمــرد، اصــاًل در 
ــه گرســنه اســت.  حــال مــرگ نیســت، در حــال خــواب اســت، البت
ــواده  ــر را بخــورد، بلکــه خان آن کرکــس آنجــا ننشســته کــه آن دخت
ــدادی  ــین های ام ــی از ماش ــد از یک ــری او دارن ــر در 20 مت آن دخت
ســازمان ملــل غــذا می گیرنــد. در ایــن کادر شــما ایــن را می بینیــد و 
به صــورت حــس بــه قرینــه می گوییــد لحظــات بعــد کــه ایــن دختــر 

ــورد.  ــر را می خ ــن دخت ــد و ای ــس می آی ــرد، آن کرک بمی
ــی اســت.  ــه خــود پورنوگراف ــن اســت ک یکــی از شــباهت هایش ای
ــر  ــد ه ــلبریتی ها می گوین ــد س ــد، می بینی ــتجو کنی ــما جس ــی ش یعن
کســی کــه 500 هــزار دالر بــه فــالن کمپیــن خیریــه کمــک کنــد، مــن 
ــتم؛  ــش می فرس ــم و برای ــه او می ده ــودم را ب ــة خ ــای برهن عکس ه
یعنــی نــه تنهــا شــبیه بــه پورنوگرافــی اســت، بلکــه خــود پورنوگرافی 

اســت.
مســئله دیگــر ایــن اســت کــه چیــزی بــه نــام کرختــی داریــم؛ کمــا 
اینکــه اعتیــاد بــه پورنوگرافــی هــم درمــان می شــود و افــراد متوجــه 
می شــوند کــه کار جالبــی نیســت. یعنــی بعــد از مدتــی اینقــدر تصویر 
بچه هــای ســوء تغذیــه و آدم هــای بدبخــت می بینیــد کــه فــرد بعــد 
ــاد  ــی ایج ــد کرخت ــود. می گوین ــادی می ش ــدد و ع ــی می خن از مدت
می کنــد. اصطــالح پورنوگرافــی فقــر از مــن نیســت. متعلــق بــه دهــه 

1980 اســت، ولــی مــن آن را تبدیــل بــه مقالــه علمــی کــردم. 



یژه ونده و یژهپر ونده و پر

شماره دو

اخالق اخالق 
یتیسم در  یتیسم در سلبر سلبر
ن ندنیای مدر دنیای مدر
 دکتر محمدعلی روزبهانی؛ دکتر محمدعلی روزبهانی؛
پژوهش گر فلسفه علوم اجتماعیپژوهش گر فلسفه علوم اجتماعی

گفتگوگفتگو
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ــانه ای  ــی - رس ــه فرهنگ مؤسس
شــناخت در خردادمــاه ســال 
جاری نشســت تخصصی »سلبریتیســم: 
بــا  را  گزینش هــا«  هیجانــی  رونــد 
حضــور اســاتید علــوم اجتماعــی برگــزار 
ــن  ــود. یکــی از اســاتید حاضــر در ای نم
نشســت »دکتــر محمدعلــی روزبهانی«، 
ــی  پژوهش گــر فلســفه علــوم اجتماع
بــود کــه بــه موضــوع »تأثیــر ســلبریتی 
در فرآیندهــای اجتماعــی« پرداخــت؛ در 
ــم  ــان تقدی ــوی ایش ــن گفتگ ــه مت ادام

می گــردد:

جایــگاه اخــالق در کنشــگری  	

یتی ها ســلبر

	ÉÉــا فکــرت:ÉموضــوعÉبحــثÉم
Éــای »اخــالقÉســلبریتیÉدرÉدنی
Éابتــدا Éدر É.اســت É»مــدرن
ÉآنÉدربــارهÉایÉمقدمهÉوÉپیشــینه

É.ــد بفرمایی
ــش  ــوان نق ــه عن ــر ب ــلبریتی را اگ س
کســی  عنــوان  بــه  و  اجتماعــی 
ــت، در  ــی اس ــنگر اجتماع ــه کش ک
ــگر  ــر کنش ــل ه ــم، مث ــر بگیری نظ
و  بایدهــا  از  زمینــی  در  دیگــری 
ــا  ــد. بایده ــت می کن ــا فعالی نبایده
یــک  در  را  مذکــور  نبایدهــای  و 
کانتکــس و بســتری بــه نــام »اخالق« 
ایــن  خــود  می کنیــم.  ترســیم 
یک ســری  می توانــد  چارچــوب 
ــد و  ــی باش ــای اجتماع چارچوب ه
آن چارچوب هــای اجتماعــی، بســته 
بــه جامعــه ای که ســلبریتی برآمــده از 
ــده  ــد برآم آن جامعــه اســت، می توان
ــًا  ــد. طبع ــن باش ــا دی ــگ ی از فرهن
ــا کــه اجتماعــی  ــی م در جامعــه دین
بــا هنجارهــا و نُرم هــای دینــی و 
هنجارهــای برآمــده از یــک فرهنــگ 
اســت،  انقالبــی  و  دینــی  کهــن 
ســلبریتی هــم جایــگاه خــودش 

ــورت  ــه ص ــا را ب ــا و نبایده ــا و بایده ــا آن هنجاره را دارد و چه بس
ناخــودآگاه همچــون ســایر نقش هــای دیگــر مثــل کارگــر و کارمنــد و 

اســتاد دانشــگاه رعایــت می کنــد.
ــگر  ــر کنش ــه ه ــلبریتی و چ ــه س ــوارد چ ــاره ای از م ــع، در پ ــه تب ب
دیگــری از آن چارچوب هــا و نرم هــا خــارج می شــوند. آنجــا 
بیــن اخــالق فــردی و اخــالق اجتماعــی یــا بیــن میــل فــردی و آن 
ــیم  ــراد ترس ــون و اف ــه و قان ــراد جامع ــرای اف ــن ب ــه دی ــی ک نرم های
ــی، چــون  ــه صــورت عقالن ــد. ب ــی رخ می ده ــرده اســت، تصادم ک
ــه ای  ــر جامع ــم، در ه ــی می گیری ــی پ ــک کلیت ــث را از ی ــم بح داری
ــر  ــگاه و دیگ ــتادهای دانش ــین و اس ــا، مهندس ــلبریتی ها، کارگره س
نقش هــای اجتماعــی موظــف هســتند در اِزای آزادی و بســتری کــه 
اجتمــاع بــرای کشــنگری اینهــا فراهــم می کنــد، یــک ســری تکالیــف 
ــا نیســت کــه  ــن امــر، خــاص جامعــه م را هــم عهــده دار شــوند. ای
بگوییــم فقــط جوامــع دینــی ایــن انتظــار و ایــن بایــد و نبایــد را برای 
ــه  ــد. در هم ــد، دارن ــف می کنن ــه تعری ــی ک ــلبریتی ها و نقش های س
ــه  ــم ک ــاره کن ــم اش ــن می خواه ــم. م ــی داری ــن ماجرای ــع چنی جوام
اگــر می خواهیــم دربــاره اخــالق یــک قشــر خــاص صحبــت کنیــم، 
ــه کهکشــانی  ــا و ســلبریتی ها یــک فاصل ــن م ــن نیســت کــه بی چنی

باشــد. 

تشکیکی بودن سلبریتیسم 	

	ÉÉــک ــهÉنقــشÉســلبریتیÉهاÉدرÉایجــادÉی ــاÉتوجــهÉب فکــرت:Éب
ÉمنجــرÉــوارد ســریÉکنشÉهــایÉاجتماعــیÉکــهÉدرÉبرخــیÉم
Éــد ــشÉنبای ــنÉنق ــاÉای ــود،Éآی ــیÉش ــمÉم ــیÉه ــهÉبیÉاخالق ب
ÉجامعــهÉدرÉکــهÉکســانیÉعنــوانÉبــهÉیــاÉشــود؟Éســازماندهی
ÉیکÉصــورتÉبــهÉ،دارنــدÉتأثیــرÉاجتماعــیÉجامعــهÉدرÉمــدرن

É.شــودÉدادهÉآمــوزشÉیــاÉگفتــهÉاینهــاÉبــهÉقانونــی
وقتــی در مــورد ســلبریتی ها حــرف می زنیــم، پیشــاپیش یــک 
ــت  ــن اس ــا ای ــه م ــرض هم ــم. پیش ف ــان داری ــرض در ذهنم پیش ف
ــرف  ــلبریتی ها ح ــورد س ــی در م ــودآگاه وقت ــورت ناخ ــه ص ــه ب ک
مــی زنیــم، می گوییــم »مــا و آن ها«.چیــزی کــه معمــوالً از آن 
ــا  ــا نقــش ســلبریتی ی غفلــت می شــود، ایــن اســت کــه ســلبریتی ی
ســلبریتی گرایی یــا سلبریتیســم، یــک امــر تشــکیکی و امــری اســت 

کــه سلســله مراتبی دارد. 
از آن زمانــی کــه مــا وارد عرصــه رســانه می شــویم، تعریــف انســان 
ــه  ــد. کســی ک ــر می کن ــانه بین تغیی ــوان رس ــه حی ــوان ناطــق ب از حی
رســانه نمی بینــد، از تمــدن و از فرهنــگ بــه دور افتــاده اســت. االن مــا 
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ذهنمــان همچنــان با ایــن واژه آشناســت. امروزه شــهر و روســتا فرقی 
ندارنــد. کســی کــه آداب آبادی نشــینی و روســتا و شــهر و هرجایــی 
ــه  ــا ب ــا یونانی ه ــم ی ــی می گویی ــه او کول ــا ب ــد، م ــت نمی کن را رعای
ــی  ــول بیابان ــم غ ــا می گویی ــا ایرانی ه ــا م ــد ی ــر می گفتن ــا برب آن ه
ــان اســت، مــال شــهر نیســت. زیســتگاهش، شــهر  اســت، مــال بیاب

نیست . 
بــه محــض اینکــه وارد ایــن جامعــه می شــویم، بایــد بگوییــم انســانی 
اســت کــه انســانیت می کنــد و بــا فرهنــگ زیســت می کنــد، کســی 
ــه  ــو اینک ــت، ول ــرض رسانه هاس ــانه ها و در مع ــا رس ــه ب ــت ک اس
ــه  ــد ب ــاً بای ــه حتم ــن نیســت ک ــا ای ــد. منظــور م ــانه های را نبین رس
ماهــواره، تلویزیــون یــا شــبکه اجتماعــی متصــل باشــد، بلکــه بــه این 
معناســت کــه در معــرض رســانه اســت. وقتــی کــه مــن با کناردســتی 
خــودم مــراودات اجتماعــی دارم، تحــت تأثیــر فضــای مجــازی، نوعی 

کنــش پیــدا کــرده اســت کــه پیــش 
از ایــن نداشــته اســت. او انتظــار دارد 
ــر  ــک خب ــه ی ــه ب ــری از ثانی در کس
ــن  ــی از م ــد. وقت ــدا کن ــت پی دس
می پرســد »چــه خبــر« و وقتــی مــن 
می خواهــم یــک روایتــی یا داســتانی 
یــا ماجرایــی را از یــک اتفــاق برایش 
تعریــف کنــم، خیلــی ســریع ســراغ 
اصــل مطلــب مــی روم و روی اصــل 
مطلــب دســت می گــذارم و چکیــده 
می گویــم.  را  ماجــرا  مینی مــال  و 
حتمــاً نیــاز نیســت بنــده آدمی باشــم 
ــبکه های  ــح در ش ــا صب ــه شــب ت ک
اجتماعــی ســر کنــم. همیــن کــه در 
ــم و در  ــت می کن ــه زیس ــن جامع ای
ایــن جامعــه انســان هایی هســتند کــه 
ــد. ــت می کن ــد، کفای ــانه می بینن رس

بایســتگی اصــالح پیش فــرض   	

ــلبریتی در مورد س

ســلبریتی ها خــود مــا هســتند؛ »مــا« 
ــرای  ــش ب ــای نق ــل و ایف ــه در نی ک
راهبردی تــر  نقش هــای  رســانه ها، 
و حیاتی تــری را دارنــد. ســوال پیــش 
ــک  ــط ی ــا رســانه فق ــه آی ــد ک می آی
شــبکه تلویزیونــی اســت؟ رســانه ها 
فقــط ســخت افزار اســت؟ در پاســخ 
بایــد گفــت رســانه مجموعــه ای 
نقش هــاِی  انســان ها،  نهادهــا،  از 
ــک  ــای تکنولوژی ــی و ابزاره اجتماع

اســت. 
یکــی از نقش هــای عمــده بــرای 
رســانه را ســلبریتی ایفــا و بــازی 
می کنــد. چــون اگر ســلبریتی نباشــد، 
ــلبریتی ها  ــدارد. س ــود ن ــانه وج رس
چگالــی توجــه را مدیریــت می کننــد. 
اقتصــاد توجه در رســانه را ســلبریتی 
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ــت  ــن اس ــل ای ــت. مث ــده دار اس عه
ــم  ــن می خواه ــد م ــما بگویی ــه ش ک
دوربیــن داشــته باشــم، ولــی لنــزش 
ــم  ــا می خواه ــد. ی ــور باش ــن ط ای
ــه در  فیلمــی را بگیــرم، ولــی لنــز تِل
ابزار خودمن داشــته باشــم. فیلمســاز 
بــه شــما می گویــد اگــر لنــز نباشــد، 
اینجــا را بیشــتر نمی توانیــد بگیریــد. 
نمی توانیــم بگوییــم مــن می خواهــم 
ــه ای  دوربیــن را داشــته باشــم، صحن
کــه  کنــم  ضبــط  می خواهــم  را 
نورپــردازی نداشــته باشــد، فقــط 

ــد. ــرداری کنی صداب
بیاییــم ایــن طــور ببینیــم. نگوییــم که 
ایــن انــگاره مهندســی کار را خــراب 
ــه  ــت ک ــگاره ای اس ــن ان ــد. ای می کن
ــری  ــک س ــا ی ــم ب ــر می کنی ــا فک م
اشــیاء مواجــه هســتیم. من بــه عنوان 
ــر فرهنگــی  ــا مدی فعــال فرهنگــی ی
یــا  فرهنگــی  سیاســت گذار  یــا 
ــه  ــه مثاب ــی، و او ب ــگر فرهنگ کنش
ســلبریتی کــه اقتصــاد توجــه رســانه 
ــه  ــری ب ــد و دیگ ــت می کن را مدیری
ــبکه  ــر ش ــا مدی ــردان ی ــوان کارگ عن
ــت.  ــد اس ــوا بل ــه محت ــی ک ــا کس ی
مــا واقعــاً در جهــان مــدرن بــا 
ــتیم.  ــه نیس ــا مواج ــک نقش ه تفکی
ایــن طــور نیســت کــه بگوییــم 
ــاورزی  ــه اش کش ــر در خان ــک نف ی
ــری  ــط آهنگ ــر فق ــک نف ــد، ی می کن
می کنــد. مــا با شــبکه ای از کنشــگران 
ــه  ــم ک ــرادی مواجهی ــی و اف فرهنگ
ــت  ــداد درس ــازند و روی ــر می س خب
می کننــد، از ســرمایه دارها و یــک 
نظــام سرمایه ســاالر بگیریــد تــا یــک 
ــد  ــما نمی توانی ــانه ها. ش ــری رس س
بیــن رســانه ها و صنعــت و هنــر 

ــوید.  ــل ش ــده ای قائ ــز تفکیک ش ــای ممی مرزه
ــه روی  ــت ک ــزی اس ــک چی ــی از ممال ــن در بعض ــرف، دی از آن ط
طاقچــه اســت. ایــن اســمش دیــن نیســت. بــا اصــالح پیش فرض هــا 
ــه  ــلبریتی ها چ ــی س ــش اجتماع ــه نق ــود ک ــن می ش ــما ای ــوال ش س
نقشــی اســت؟ آیــا می توانیــم ایــن نقــش را مدیریــت کنیــم یــا نــه؟ 
اینجــا »مــا« آن »مــا«ی ســابق نیســت. بــه ایــن معنــا مــا خودمــان هــم 

بخشــی از سلبریتیســم هســتیم.
پــس اول بیاییــم گناهــی کــه مرتکــب شــدیم را خودمان هــم بپذیریم. 
اول مســئولیت خودمــان را در یــک گناهــی ولــو انــدک یــا زیــاد قبول 
کنیــم، بعــد چــاره ای برایــش بیندیشــیم. ایــن طــور نمی شــود گفــت 
کــه مــا عــده ای پاکدامــن هســتیم و ایــن طــرف هســتیم و پایمــان بــه 
ایــن دریــا یــا بــه ایــن آب خیــس نشــده اســت. یــک طــرف ماجــرا 
هــم ســلبریتی ها هســتند کــه در رســانه های مــدرن غــرق هســتند یــا 

اصــاًل جــز مهم تریــن ارکان آن هســتند. 

امکان سنجی برنامه ریزی برای سلبریتیسم 	

ــانه  ــیما و رس ــود صداوس ــازد. خ ــلبریتی را می س ــب، س ــاز مخاط نی
ــرح  ــورای ط ــا را در ش ــریال ها و فیلم ه ــد س ــی می خواه ــی وقت مل
و برنامــه رده بنــدی کنــد و بــرای اینهــا تصویــب بودجــه کنــد، یکــی 
ــن  ــای ای ــد نقش ه ــگاه می کن ــه، ن ــن اســت ک ــم ای ــای مه از مالک ه
ســریال را چــه کســی دارد بــازی می کنــد. رســانه ملــی، ایــن فاکتــور 
را اختــراع نکــرده اســت، همــه دنیــا دارنــد ایــن کار را می کننــد. بــه 
خاطــر اینکــه می دانــد وقتــی ایــن ســریال ســاخته شــود، ایــن تعــداد 
ــرای  ــد ب ــی می کن ــد. پیش بین ــد آم ــن خواهن ــای آنت ــا پ ــده حتم بینن
ســریالی کــه آقــای اکبــر عبــدی یــا خانــم فــالن دارنــد در آن ایفــای 
ــری  ــک س ــا ی ــتان ها ب ــز اس ــه مرک ــریالی ک ــا س ــد، ب ــش می کنن نق
هنرپیشــگانی ســاخته کــه هنرمنــد هســتند، اما مشــهور نیســتند، تعداد 
ــد. تعــداد فن هــا و هــواداران  مخاطبیــن ایــن دو ســریال فــرق می کن
ــد، اقتصــاد  ــرق می کن ــی تعــداد هــوادار ف ــد. وقت ــرق می کن ــه ف برنام
ــرد، سیاســت  ــرق ک ــه ف ــی اقتصــاد برنام ــد. وقت ــرق می کن ــه ف برنام

ــد.  ــرق می کن ــه و اثرگــذاری اجتماعــی ف برنام
ــزی  ــم چی ــر می کنی ــه فک ــم ک ــتباه می کنی ــا اش ــی وقت ه ــا خیل م
ــم.  ــلبریتی داری ــام س ــه ن ــزی ب ــک چی ــم و ی ــانه داری ــام رس ــه ن ب
ــم، اقتضائاتــش را درک  ــا هــم هســتند. بایــد رســانه را بفهمی اینهــا ب
کنیــم، مخاطــب را بشناســیم، بــرای کل ایــن وضعیــت طرحــی داشــته 
ــد  ــزی می کنن ــان برنامه ری ــرای کل ارکانش ــا ب ــروزه در دنی ــیم. ام باش
کــه تناســبی بیــن برنامــه و ســوژه وجــود دارشــته باشــد. در زمیــن 



شمـاره هفت،  سی و یـکم خرداد  1400 نرشیه تخصصی خردورزی24

فوتبــال اگــر بــا دســت گل بزنیــد، آن گل مــردود اســت و حتی ممکن 
اســت اخراجتــان کننــد. بنابرایــن، نمی شــود شــما بگوییــد کــه بــرای 
ســلبریتی ها نقوشــی را تعریــف می کنــم، بایــد و نبایــدی می گــذارم 
کــه در نهایــت اصــاًل ســلبریتی بوجــود نخواهــد آمــد. مثــاًل می گویید 
جنجــال نکــن، خیلــی جلــوی دوربیــن نیــا، زندگی شــخصی  خودت 
ــا 5 ســال  ــدم کــه ت ــا شــما می بن ــراردادی ب را روایــت نکــن. مــن ق
هیــچ جــا نباشــید و فقــط جلــوی دروبیــن مــن باشــید. ممکــن اســت 
بــه خاطــر پــول یــا مشــکالت مالــی گوشــه رینــگ رفتــه باشــد یــا 
کســی تحویلــش نمی گیــرد کــه قــرارداد را امضــا کــرده اســت، ولــی 
پیشــاپیش بدانیــم آن کســی کــه امضــا می کنــد، از آن لحظــه ســلبریتی 
نیســت، چــون اگــر واقعــا ســلبریتی باشــد، حاضــر نیســت امضــا کنــد.
اگــر ایــن اقتضائــات را دانســتیم، بایــد بــرای آن برنامه ریــزی داشــته 
باشــیم. همــه دنیــا ایــن مســائل را اداره می کننــد، برنامه ریــزی می کنند. 
تبــادل مالــی بــاال، گردش هــای مالــی درســت، تاثیرگذاری هــای کالن 
ــزرگ فرهنگــی، برنامه ریزی هــای ســبک زندگــی،  و عملیات هــای ب
تغییــرات اجتماعــی همــه اینهــا اتفــاق می افتــد؛ بــه شــرطی کــه قبــل 
از بــازی، رختکــن برویــد و کــت و شــلوار را عــوض کنیــد، لبــاس 
ورزشــی بپوشــید و تمریــن کــرده باشــید و داخــل بــازی برویــد. از 

بیــرون زمیــن بــازی هیــچ کاری نمی شــود کــرد. 

شاخصه های سلبریتی در دنیای  	
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É.شــودÉمی
مــن فکــر می کنــم ســلبریتی قهرمــان 
دوره مــدرن مــا هســتند. قهرمــان 
ــردم و  ــی م ــه زندگ ــت ک ــی اس کس
ــرای  ــه او ب ــان هایی ک ــی انس زندگ
آن هــا قهرمانــی می کنــد را معنــا 
مــی بخشــد. در دوره ای کــه بــه قــول 
نیچــه )م1900( بــرای انســان غربــی 
خــدا مــرده اســت، ســلبریتی قهرمــان 
اســت؛ نه بــه معنــای هستی شــناختی 
کــه بگویــد خــدا دیگــر وجــود 
نــدارد. خــودش چنیــن ادعایــی 
ــد،  ــن حــرف را بزن ــر ای ــدارد و اگ ن

و  یال ها  سـر می خواهـد  وقتـی  ملـی  رسـانه  و  صداوسـیما  خـود  می سـازد.  را  یتی  سـلبر مخاطـب،  نیـاز 
ح و برنامـه رده بنـدی کند و بـرای اینهـا تصویب بودجـه کند، یکـی از مالک های  فیلم هـا را در شـورای طـر
ی می کنـد. رسـانه ملـی، ایـن  یال را چـه کسـی بـاز مهـم ایـن اسـت کـه، نـگاه می کنـد نقش هـای ایـن سـر

فاکتـور را اختـراع نکـرده اسـت، همـه دنیـا دارنـد ایـن کار را می کننـد.
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کســی تحویلــش نمی گیــرد. بــه ایــن 
ــگار  ــا ان ــن آدم ه ــرای ای ــه ب ــا ک معن
خــدا مــرده اســت. اینقــدر خــدا برای 
اینهــا در حجــاب اســت، انــگار اصاًل 
ــد و تاریــک اســت.  خــدا را نمی بینن
وضعیــت فجیعــی اســت. وضعیتــی 
کــه خــدا نقطه ثقــل هســتی و مرکــز 
مختصــات نیســت. نمی دانیــم بــا چه 
بایــد همدیگــر را مقایســه کنیــم. چه 
چیــزی ســبب می شــود کــه بگوییــم 
زندگــی ســعادتمند اســت یا نیســت. 
اگــر ایــن تاریکــی و جهتــی کــه ایــن 
آدم می خواهــد بــرود را در نظــر 
بگیریــم، چــه چیــزی بــه مــا خواهــد 
گفــت کــه مقصــد الــف مقصــد بهتر 

و درســت تری اســت. 
نیچــه  از  بعــد  )م1984(  فوکــو 
انســان  می گویــد:  او  می زیســته، 
کــه  االن می بینیــم  اســت.  مــرده 
ــیس  ــی تأس ــتان وزارت تنهای انگلس
غربــی  کشــورهای  در  می کنــد. 
رفــاه،  پارامترهــای  در  می بینیــم 
ایســلند  در  انســان ها  مرفه تریــن 
ــه  ــت ک ــال اس ــه 4-5 س ــتند ک هس
رتبــه دو و ســه دنیــا در رفــاه اســت، 
ــد  ــردم تول ــد م ــی 60-70 درص ول
قانونــی ندارنــد. کســی کــه مــی رود 
قانونــی  می کنــد،  ثبــت  محضــر 
حســاب می کننــد، ولــی بیــش از 50 
درصــد آدم هــا اصــاًل حاصــل ازدواج 
ازدواج  حاصــل  وقتــی  نیســتند. 
نیســتند، یعنــی تاریــخ ندارنــد. من از 
دیــن آن هــا حــرف نمی زنــم. تاریــخ 
ندارنــد، چــون ریشــه ندارنــد. شــما 
بــا خــون بــه هــم متصــل می شــوید،  
وقتــی می گوییــد مــن فرزنــد فالنــی 
ــی نباشــد، در دل  ــو قانون هســتم، ول

تاریــخ و در یــک سلســله ای هســتید کــه سلســله بــا تــو ادامــه پیــدا 
می کنــد. 

مــا ایــن تنهایــی وجــودی را اصــاًل درک نمی کنیــم، امــا آن هــا درک 
ــک  ــک دالر و ی ــرای ی ــد. ب ــه می زنن ــرای آن وزارتخان ــد و ب می کنن
پونــد و یــک یــورو پــول خــرج نمی کننــد. اروپایی هــا خیلــی 
مقتصــد هســتند، ولــی ایــن کار را می کننــد، چــون احتیــاج دارنــد و 
ــد چــرخ جامعه شــان نمی چرخــد. در انگلســتانی  ــن نکنن واگــر چنی
کــه رتبــه یــک تولیــد علــوم انســانی در جهــان اســت، حتــی از آمریکا 

باالتــر اســت، انســان تنهاســت.

سلبریتی؛ قهرمان معنابخشی زندگی مدرن  	

ــلبریتی  ــت. س ــلبریتی اس ــی، س ــن زندگ ــه ای ــی ب ــان معنابخش قهرم
قهرمــان زندگــی اســت کــه عقبــه و آینــده نــدارد، گذشــته و آینــده 
نــدارد. یعنــی نمی دانــد از کجــا آمــده و بــه کجــا می خواهــد بــرود. 
امــروزه شــما بایــد تدبیــر کنیــد. همیــن لحظــه و همیــن دم را دریــاب 
ــده،  ــه آین ــه گذشــته و ن ــات ن ــن آن ــد: کل ای ــام هــم می گوی کــه خی
همــه همیــن اســت. یعنــی همــه امــوری کــه داریــد می گوییــد؛ همین 
االن حاضــر اســت. قیامــت و عقبــی و همــه اینهــا اینجاســت، فکــر 
نکــن چیــزی خاصــی اســت. شــما دور می بینیــد و بــه همیــن دلیــل، 
ــات  ــن در ادبی ــن دم را غنیمــت بشــمار، ای ــد. همی ــت می کن آدم غفل
ــای اینکــه  ــه معن ــای نیهیلیســتی، بلکــه ب ــه معن ــه ب ــه ن ماســت؛ البت
اگــر االن ایــن عیــش را انجــام ندهــی، هیــچ عیــش دیگــری نبــوده و 

نخواهــد بــود. 
در ایــن زندگــی روزمــره کــه حتــی خبــری در عالــم وجــود نــدارد، 
شــما نیــاز داریــد کــه بــه اینســتاگرام برویــد و آن را دنبــال کنیــد، یــا 
دنبــال شــبکه اجتماعــی برویــد و تولیــد خبــر و بیگ دیتــا داریــد. از 
آنجایــی کــه خبرخــاص و بزرگــی نیســت، شــما بایــد بــا خبرهــای 
ریــز مشــغول شــوید. خبرهــا کوانتومــی اســت و هیــچ ربطــی بــه هــم 
ندارنــد. هیــچ خبــری بــا هیــچ خبر دیگــری ارتبــاط نــدارد. مثــاًل بچه 
فــالن ســلبریتی شــیر خشــک خــورده اســت، رئیــس جمهــور یــک 
ــا کســی مناظــره  ــی ب کشــور تیشــرت قرمــز می پوشــد، یــک روحان
ــورده و  ــن خ ــی زمی ــت، یک ــاده ای زده اس ــرف خارق الع ــرده و ح ک

بایــد بــه او بخندیــم. 
در ایــن حالــت، کالن روایــت از دســت مــی رود. درایــن صــورت، خود 
ســلبریتی ها در فشــار هســتند. مرلیــن مونــرو در جوانــی خودکشــی 
کــرد. چــرا کســی کــه زیباچهره تریــن زن هالیــوود بــود و ســیمایی که 
از او رســم می کردنــد، دختــر کتابخــوان و زیبــای احمــق بــود، ولــی 
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خودکشــی کــرد. ایــن چــه فشــاری اســت کــه باعــث می شــود لیــدی 
ــا ایــن همــه پــول و شــهرت، خســران دارد.  گاگا افســرده شــود و ب
ماجــرا ایــن اســت کــه کالن روایتــی نداریــم. همــه دنیــا هــم کــه زیــر 

دســتت باشــند، هیــچ روایتــی بــرای ایــن زندگــی نداریــد. 

سلبریتی؛ نیاز زندگی معاصر 	

ــد  ــد. بای ــی معاصــر اســت، معنابخشــی  می کن ــاز زندگ ــلبریتی نی س
جایــی باشــد کــه بتوانیــد مثــل او شــوید. آن قهرمــان، ســلبریتی شــما 
می شــود. وقتــی خدایــی وجــود نــدارد، معنایــی وجــود نــدارد، هــزار 
ــه آن ســلبریتی را  ــدارد؛ اقتصــاد، توجــه ب ماجــرای دیگــر وجــود ن
ــرخ  ــود، چ ــد می ش ــرمایه تولی ــه س ــن اداره، ک ــا ای ــد و ب اداره می کن
رســانه می چرخــد، چــرخ ادارات می چرخــد، عملیــات روانــی آن هــا 
ــن شــود،  ــد تدوی ــزی فرهنگــی می توان درســت می شــود و برنامه ری
ــد  ــزار کار می توان ــی، ه ــور کل ــه ط ــد. ب ــی کن ــد برندفروش می توان

رقــم بزنــد. 
مــن پیــش از ایــن گفتــم کــه اخــالق را اگــر بازتعریــف کنیــم، شــما 
ــی  ــی زندگ ــن، یعن ــم دروغی ــی می گویی ــن«. وقت ــد »دروغی نمی گویی
ــی در  ــر ابتذال ــت. اگ ــذل اس ــی او، مبت ــت و زندگ ــل اس ــن اصی م
ــان باشــد، زندگــی مــن مبتــذل اســت. ســلبریتی جنــگل اســت،  می
ــگل  ــه آن جن ــد، ب ــلبریتی را می بینی ــد و س ــش می کنی ــی خطاب وقت

گفتــم  همیــن  بــرای  می گوییــد. 
ســلبریتی، تشــکیکی اســت. خواست 
ــا ســلبریتی اســت.  ماســت، نیایــش م
ایــن آدم هایــی کــه در ایــن دوره 
ــت  ــن اس ــان ای ــر و ذکرش ــه فک هم
ــا  ــد و ب ــوق بیای ــرج حق ــه آخــر ب ک
ایــن حقــوق اگــر مســتأجر هســتند، 
آپارتمــان 50 متــری در فالن شــهرک 
دورافتــاده داشــته باشــند. اگــر در آن 
شــهرک آپارتمــان 50 متــری دارد، 
تبدیــل بــه دوخوابــه شــود، یــا ســه 
خوابــه یــا ویالیــی شــود. ویالیــی در 
ــال  ــرج و وی ــه ب ــل ب ــه، تبدی آن محل
شــود. ایــن بی قــراری کاری می کنــد 
کــه او قبلــه می شــود. می خواهــم 
ــرای  ــم کــه ب ــم وقتــی می گویی بگوی
ســلبریتی بایــد طرحــی درانداخــت، 
ــرای  ــد ب ــه بای ــن معناســت ک ــه ای ب
ایــن جهــان چیــزی در نظــر داشــت. 
ــه شــما  ــن اســت ک ــن عرضــم ای م
می خواهیــد ســلبریتی داشــته باشــید 
یــا نداشــته باشــید؟ اول ایــن را بایــد 
می خواهیــد  اگــر  کنیــم.  معلــوم 
ــود  ــید، می ش ــته باش ــلبریتی نداش س
ــه  ــا ک ــالن ج ــی ف ــبکه تلویزیون ش
مخاطــب نــدارد یــا مخاطــِب کامــاًل 
می خواهیــد  اگــر  دارد.  خــاص 
رســانه باشــد و مخاطــب داشــته 
باشــد، رســانه بــا مخاطــب تعریــف 
می شــود. مخاطــب یــا مخاطــب 
ــت  ــوذ باالس ــه نف ــا درج ــاص ب خ
ــا  ــوده ای ب ــوه و ت ــب انب ــا مخاط ی
ــال  ــر ح ــه ه ــت. ب ــذاری اس تأثیرگ
نمی توانیــد توجــه بــه مخاطــب 

نداشته باشید.   
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مؤسســه فرهنگــی - رســانه ای شــناخت در خردادمــاه ســال جــاری 
نشســت تخصصــی »سلبریتیســم: رونــد هیجانــی گزینش هــا« را 
بــا حضــور اســاتید علــوم اجتماعــی برگــزار نمــود. یکــی از اســاتید حاضــر در 
ایــن نشســت »دکتــر احمــد اولیائــی«، پژوهش گــر حــوزه علــوم اجتماعــی 
بــود کــه بــه موضــوع »مفهوم شناســی پدیــده سلبریتیســم« پرداخــت؛ در 

ادامــه متــن گفتگــوی ایشــان تقدیــم می گــردد:

بحــث پیــش روی مــا، بحــث سلبریتیســم و ســلبریتی اســت؛ که یک 
بحــث نویــن در جامعه شناســی و فرهنگ شناســی امــروز محســوب 
می شــود، و در تاریــخ مــا دارای صبغــه تاریخــی و نظــری و تئوریــک 
ــه پدیده هــای اجتماعــی  ــدرن، جامعــه ای اســت ک اســت. جامعــه م
ــراه آورده  ــه هم ــودش ب ــرای خ ــی را ب ــدد و متفاوت ــی متع ـ فرهنگ
اســت. در واقــع بــا جامعــه ای پیچیــده وخــاص مواجــه هســتیم کــه 
هــر لحظــه در آن یــک پدیــده خــاص فرهنگــی ـ اجتماعــی اتفــاق 
ــه دلیــل  ــا آن پدیــده ب می افتــد؛ کــه تحلیــل و چگونگــی مواجهــه ب

وجــود نقــاط غامــض و پیچیــده، بســیار بــا اهمیــت اســت. 
ــای  ــان بحث ه ــی از هم ــم یک ــلبریتی ها ه ــم و س ــث سلبریتیس بح
پیچیــده ای اســت کــه جامعــه هــر لحظــه بــا آن مواجــه اســت و بــا 
شــیوع عصــر تکنولوژیــک و تکنولوژی هــای ارتباطــی و شــبکه های 
اجتماعــی، ایــن بحــث از دیــروز داغ تــر و مهمتــر شــده اســت و بــه 
ــی  ــف زندگ ــای مختل ــه در حیطه ه ــی ک ــذاری فراوان ــر تاثیرگ خاط
فــردی و اجتماعــی دارد، مــا بایــد دائمــاً بــه آن بپردازیــم و هیــچ گاه 

از آن غافــل نشــویم. 
کارهــای بســیاری در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت؛ مقــاالت و 
کتاب هــای متعــددی نوشــته شــده اســت، نشســت ها و کنفرانس هــا 
و کرســی های علمــی زیــادی در ایــن موضــوع برگــزار شــده اســت، 
ولــی بــا توجــه بــه اینکــه این موضــوع همیشــه داغ اســت و ظهــور و 
بروزهــای متفاوتــی از خــودش نشــان می دهــد، بایــد همیشــه امتــداد 
پیــدا کنــد. مــن در چنــد محــور و چنــد نکتــه بحــث خــودم را در 
ــذت  ــان ل ــه مخاطب ــدوارم ک ــه می دهــم و امی ــورد سلبریتیســم ارائ م

. ند ببر

ماهیت واژه »سلبریتی« 	

اولیــن نکتــه و اولیــن محــور ایــن اســت کــه مــا بیــن سلبریتیســم و 
ســلبریتی تفــاوت بگذاریــم، چــون ایــن دو تفــاوت ماهیتــی دارنــد که 
گاهــی خلــط میــان ایــن دو مــا را بــه ایــن ســمت می بــرد کــه تقابــل 
ــه  ــیم؛ در حالی ک ــته باش ــلبریتی ها داش ــام س ــا تم ــدی ب ــه ب و مواجه
ممکــن اســت مزایــا و فوایــدی بــر اصــل موضوع ســلبریتی بار شــود 

کــه بتوانیــم در جامعــه از آن اســتفاده 
کنیــم کــه در ادامــه بحــث بیشــتر بــه 

آن می پردازیــم.
از  کــه  طــور  همــان  ســلبریتی 
همان طــور  و  پیداســت  عنوانــش 
کــه اذهــان عمومــی همــه می داننــد، 
فــردی اســت کــه دارای شــهرت 
اجتماعــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر، 
ــارت  ــود و مه ــال ش ــه ای فع در زمین
داشــته باشــد و در آن زمینــه بــه 
شــهرت رســیده باشــد و بــه عنــوان 
ــی  ــال عموم ــورد اقب ــرد مشــهور م ف
ــه  ــت. البت ــه اس ــرار گرفت ــه ق جامع
جامعــه بــه آن معنــای دقیــق علمــی 
منظــور  بلکــه  نیســت؛  منظــور 
ــردم  ــدادی از م ــه تع ــت ک ــن اس ای
نــوع زندگــی و نــوع کنش هــای 
او را دنبــال می کننــد. مثــل یــک 
بازیگــر، یــک ورزشــکار و حتــی در 
حیطه هــای دیگــر ماننــد حیطه هــای 
ــی  ــری، حت ــرد منب ــک ف ــی، ی مذهب
یــک روحانــی، چــه در معنــای مثبت 
ــد  ــی می توان ــای منف ــه در معن و چ

ــد. ــلبریتی باش س
بازیگرهــا و ورزشــکارها و تمــام 
کســانی کــه بیشــتر در ایــن دو بخش 
هســتند،  ســلبریتی  می شناســیم، 
ــاًل در  ــه مث ــد ک ــما می بینی ــی ش ول
ــک  ــتاگرام ی ــی اینس ــبکه اجتماع ش
ــه شــغلش تســتر اســت و  ــردی ک ف
ــا  ــی رود و غذاه ــتوران ها م ــه رس ب
را تســت می کنــد، ممکــن اســت 
تبدیــل بــه یــک ســلبریتی شــود. یــا 
ــده  ــا خوانن ــاز ی ــه آهنگس ــردی ک ف
ــا در کســوت های  ــد ی اســت، هنرمن
ــوم  ــور مفه ــد تبل ــاوت، می توان متف

ــد. ــلبریتی باش س
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 مفهوم پدیده سلبریتیسم 	

سلبریتیســم یــک پدیــده اســت، 
ــاق  ــک اتف ــت، ی ــان اس ــک جری ی
ــط  ــه فق ــت ک ــی اس ــت، مفهوم اس
ــه  ــت؛ بلک ــخص نیس ــه ش ــم ب قائ
اتفاقاتــی حــول محــور فرد ســلبریتی 
ــده  ــا پدی ــا را ب ــه م ــد ک رخ می ده
ــده  ــد. پدی ــرو می کن سلبریتیســم روب
سلبریتیســم، یــک پدیــده اجتماعی ـ 
ــاز  ــی آغ فرهنگــی اســت و از آنجای
ــر از آن  می شــود کــه ســلبریتی ها غی
ــد  ــارت دارن ــه در آن مه حیطــه ای ک
ــیدند، وارد  ــهرت رس ــه ش و در آن ب
ــه  کنشــگری های دیگــر می شــوند. ب
ــال، یــک بازیگــر مادامــی  ــوان مث عن
کــه بازیگــر اســت و در حــوزه 
ــد  تخصصــی خــودش حــرف می زن
ــوز وارد  ــاً هن ــد، اساس ــا می نویس ی
پدیــده سلبریتیســم نشــده اســت. یــا 
ــی  ــل جراح ــه عم ــکی ک ــل پزش مث
خــودش را در یــک شــبکه اجتماعــی 
ــوز  ــا هن ــد؛ در اینج ــی می کن بازنمای
ــده ایم،  ــم نش ــده سلبریتیس وارد پدی
ولــی وقتــی یــک فــرد ســلبریتی در 
ــر از حیطــه تخصصــی  حیطــه ای غی
ــد  ــام بده ــگری انج ــودش کنش خ
ــد،  ــت کن ــد، موافق ــر کن و اظهارنظ
مخالفــت کنــد، تأییــد کنــد، تکذیــب 
ــزی  ــد و هــر چی ــی کن ــد، بازنمای کن
دیگــری- بــا پدیــده سلبریتیســم 
روبــرو می شــویم. فــرض کنیــد کــه 
یــک بازیگــر یــا فوتبالیســت در مورد 
سیاســت اظهــار نظــر کند یــا زندگی 
شــخصی اش را بــه بیننــده نشــان 
ــی  ــژه تخصص ــون کاروی ــد، چ بده
آن فــرد نبــوده اســت. وقتــی زندگــی 
ــارت  ــزء مه ــه ج ــخصی اش را ک ش

ویــژه او نیســت را بازنمایــی می کنــد، اینجــا آغــاز پدیــده سلبریتیســم 
اســت. اینجاســت کــه بایــد نســبت بــه خــود ایــن پدیــده و آثــار و 
فوایــد و مفاهیــم هم مــرز و همســوی آن نگــران باشــیم. اینجــا جایــی 
اســت کــه جامعــه واکنــش نشــان می دهــد؛ اعــم از واکنــش مطلــوب 

ــح. ــوب و درســت و صحی ــا نامطل ی
 
بایستگی توجه به دوگانه سلبریتی و سلبریتیسم 	

بنابرایــن، تفــاوت میــان ســلبریتی و سلبریتیســم بایــد لحــاظ شــود. 
ــوالً  ــود. معم ــی می ش ــی تلق ــده منف ــک پدی ــاً ی ــم عموم سلبریتیس
در کارهــای تئوریــک و نظــری کــه اندیشــمندان علــوم اجتماعــی و 
ــا سلبریتیســم مواجــه منفــی  ــاً ب ــد، عموم فرهنگ شــناس انجــام دادن
کردنــد و انــگار ذات پدیده سلبریتیســم نــکات منفی در خــودش دارد، 
ــم  ــا می توانی ــت. م ــه نیس ــلبریتی این گون ــه س ــت ک ــد دانس ــا بای ام
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ــد و  ــل می کنن ــت عم ــاًل مثب ــه کام ــیم ک ــته باش ــلبریتی هایی داش س
اساســاً نفــس مشــهور بــودن آنهــا هیچ گونــه خللــی بــه جامعــه وارد 

نمی کنــد. 
همــان طــور کــه مــا در میــان مقامــات مذهبــی و معنــوی و سیاســی 
ــراد  ــتند و اف ــهور هس ــه مش ــم ک ــرادی را داری ــان اف ــه خودم جامع
ــز  ــلبریتی ها نی ــی از س ــند، برخ ــا را می شناس ــان آنه ــادی در جه زی
مثــل رونالــدو بازیکــن مشــهور فوتبــال هســتند کــه کل جهــان آنها را  
می شناســند. و اینجاســت  کــه دیگــر سلبریتیســم، جهانــی می شــود. 
ــه  ــتند ک ــی هس ــهرت جهان ــعت و ش ــلبریتی هایی در وس ــه س البت
اساســاً جلــوی خــود را بــرای ورود بــه پدیــده سلبریتیســم گرفته انــد، 
و وارد پدیــده سلبریتیســم نشــده اند. پــس ایــن دوگانــه را بایــد لحــاظ 
کنیــم تــا یــک قضــاوت یکســان نســبت بــه همــه افــراد مشــهور و 

ــیم.  ــته باش ــلبریتی ها نداش س
پدیــده سلبریتیســم بــا مباحث متعــددی از جملــه گروه هــای مرجع یا 
رفرنس گــروپ ارتبــاط برقــرار می کنــد، بــا ســبک زندگــی یــا الیــف 
ــا بحــث الگوســازی اجتماعــی و  اســتایل ارتبــاط برقــرار می کنــد، ب
الگوگیــری اجتماعــی و مباحــث ایــن چنینــی ارتبــاط برقــرار می کنــد، 
بــا بحــث طبقــات اجتماعــی ارتبــاط برقــرار می کنــد. وقتــی پدیــده 
سلبریتیســم آغــاز شــود، همــه اینهــا تولیــد مســئله و تولیــد مبحــث 

ــد. ــه بحــث سلبریتیســم می دهن ــی ب ــد و شــاخه های متفاوت می کنن

تمایز فرهنگ شهرت در دوره مدرن و پیشامدرن 	

ــر  ــی، تغیی ــردم، انســجام اجتماع ــارکت م ــلبریتی ها در مش ــش س نق
ســبک زندگــی و ... مســائلی اســت کــه پــس از آغــاز پدیــده 
سلبریتیســم شــروع می شــود. مــا در دنیــای پیشــامدرن هــم مفهــوم 
شــهرت را داشــتیم. اساســاً فرهنــگ شــهرت، یــک فرهنــگ نوپــا و 
مبتنــی بــر جهــان مــدرن نیســت، بلکــه هــم داشــتیم. بــا این شــاخصه 
هایــی کــه عــرض کردیــم، شــاید ارســطو و افالطــون ســلبریتی های 

ــود: ــاوت ب ــع شــهرت ها متف ــد. آن موق ــان بودن ــان خودش زم
ــدان  ــا خان ــاهزادگان ی ــاًل ش ــود. مث ــی ب ــهرت ها اعطای ــی ش 1( گاه
ــا  ــه م ــلبریتی ک ــن س ــاً همی ــد و دقیق ــهرت بودن ــلطنتی دارای ش س

می گوییــم، بودنــد. 
2( گاهــی اوقــات ایــن شــهرت ها اکتســابی بــود؛ یعنــی فــرد تــالش 
می کــرد و نجــار مشــهوری می شــد یــا ورزشــکار مشــهوری 

ــتند.  ــابی داش ــهرت اکتس ــی از ش ــم نوع ــا ه ــد. آنه می ش
3( گاهــی شــهرت ها انتســابی بودنــد؛ یعنــی مــردم آنهــا را مشــهور 

ــران و ســاحران.  ــل جادوگ ــد، مث خطــاب می کردن

ــه در  ــود ک ــهرتی ب ــواع ش ــا ان اینه
ــت.  ــود داش ــامدرن وج ــای پیش فض
بحــث  کــه  مــدرن  دنیــای  در 
سلبریتیســم پیــش می آیــد، فرهنــگ 
شــهرت متفــاوت می شــود. بیــن 
افــراد  و  مــدرن  ســبلریتی های 
تفاوت هــای  پیشــامدرن  مشــهور 

دارد.  وجــود  عمــده ای 

شــاخصه های سلبریتیســم در  	

ــدرن ــای م دنی

در  فرهنگــی:  واســطه گری  الــف( 
واســطه گری  بــا  مــا  سلبریتیســم 
فرهنگــی مواجــه هســتیم. پــس اولین 
مشــخصه و اولیــن مولفه سلبریتیســم 
ایــن اســت کــه ســلبریتی ها بــا یــک 
ــهرت  ــن ش ــه ای ــی ب ــطه فرهنگ واس
ــی  ــاً اعطای ــه لزوم ــه اینک ــیدند، ن رس
باشــد،  انتســابی  یــا  اکتســابی  و 
ــای  ــل بازنمایی ه ــاًل حاص ــه مث بلک
رســانه ای اســت. شــما مشــاهده 
می کنیــد کــه از ســال 2001 بــه بعــد 
واقع گــرا  تلویزیونــِی  برنامه هــای 
و واقع نمــا ســلبریتی ها را جلــوی 
ــد و خــارج از حیطــه  ــن آوردن دوربی
تخصصــی بــا آنهــا گفتگــو کردنــد. ما 
مــوارد بســیار مشــابه در ایــران داریــم؛ 
ــه  ــی و خندوان ــه دورهم ــل برنام مث
ــی  ــبکه های خانگ ــای ش ــا برنامه ه ی
مثــل برنامــه هم رفیــق آقــای شــهاب 
حســینی کــه ســلبریتی ها را می آورنــد 
ــا  ــد. اینه ــو می کنن ــا گفتگ ــا آنه و ب
هســتند  واقع نمایــی  برنامه هــای 
خصوصــی  عرصه هــای  وارد  کــه 
ــده  ــه پدی ــوند و ب ــلبریتی ها می ش س
سلبریتیســم تســریع می بخشــند. پس 
واســطه  و  فرهنگــی  واســطه گرِی 
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ــخصه  ــن مش ــی، اولی ــتن فرهنگ داش
و اولویــت مؤلفــه سلبریتیســم مــدرن 

ــت. اس
مؤلفــه ای  دومیــن  هــوادار:  ب( 
ــن  ــم دام ــده سلبریتیس ــه پدی ــه ب ک
ــت  ــده را تقوی ــن پدی ــد و ای می زن
اســت.  هــوادار  بحــث  می کنــد، 
ــن  ــب، رک ــان مخاط ــا هم ــوادار ی ه
دیگــر سلبریتیســم اســت. مــا دو نوع 
ــب  ــی مخاط ــم: گاه ــب داری مخاط
فعــال اســت و گاهــی منفعــل اســت. 
ــه در  ــت ک ــل آن اس ــب منفع مخاط
مقابــل پیــامِ رســانه ای هیــچ واکنشــی 
نشــان نمی دهــد. بــه عبــارت دیگــر، 
پیــام رســانه ای کامــاًل بــر روی او اثــر 

مســتقیم و قدرتمنــد می گــذارد. 
در نظریه هــای رســانه، اثــرات رســانه 
ــد  ــرده و می گوین ــیم بندی ک را تقس
ــر  ــرات رســانه، جنــس اث یکــی از اث

ــاً روی  ــا عموم ــت. اینه ــق اس ــد و عمی ــس قدرتمن ــه جن ــت ک اس
ــد  ــی مانن ــه وارد نظریه های ــت، چ ــذار اس ــل تأثیرگ ــب منفع مخاط
برجســته ســازی و کاشــت و اینهــا شــویم و چــه نشــویم، مخاطــب 
اینجــا خیلــی در مقابــل پیــام رســانه ای مقــاوت نمی کنــد. ســلبریتی ها 
ــد  ــه ســرعت می توانن ــن مخاطــب مواجــه می شــوند، ب ــا ای ــی ب وقت
وارد مرحلــه تســخیر مخاطــب شــوند و پدیده سلبریتیســم را وســعت 

بیشــتری ببخشــند. 
گاهــی اوقــات مخاطــب و هــوادار، مخاطــب فعــال اســت. بــه عبارت 
دیگــر، نوعــی مقاومــت و نوعــی تحلیــل دارد، یعنــی خــودش را بــه 
ــام رســانه ای  ــه پی ــردی ک ــار ف ــد و در کن ــل می کن ــام تبدی ــف پی مؤل
ــی  ــر مدل ــد ه ــازه نمی ده ــرد و اج ــرار می گی ــد، ق ــد می کن را تولی
کــه تولیدکننــده پیــام دلــش خواســت، پیــام را در مغــز یــا قلــب یــا 
تمــام قــوای ادراکــی او بــکارد. آنهــا در مقابــل ســلبریتی ها، آدم هــای 
توانمنــدی هســتند. بــه همیــن دلیــل، می بینیــم کــه عمومــاً نوجوانــان 
ــد، بیشــتر هــوادار  ــه می کن ــر آنهــا غلب ــی کــه احساســات ب و جوانان
ســلبریتی ها هســتند. ممکــن اســت در بیــن خانم هــا بــه خاطــر غلبــه 
ــان  ــا در نوجوان ــد، ی ــتر باش ــلبریتی بیش ــای س ــات، هواداره احساس
ــت  ــدرت فعالی ــدند، ق ــی ش ــازه وارد دوره نوجوان ــه ت ــانی ک و کس
مخاطــب هنــوز ســامان پیــدا نکــرده اســت. مخاطــب منفعل ســلبریتی 

کـه  ی  نظـر و  یـک  تئور کارهـای  در  معمـوًال  می شـود.  تلقـی  منفـی  پدیـده  یـک  عمومـا  یتیسـم  سلبر
یتیسـم مواجـه منفـی  اندیشـمندان علـوم اجتماعـی و فرهنگ شـناس انجـام دادنـد، عمومـا بـا سلبر
یتی  یتیسـم نـکات منفـی در خـودش دارد، امـا بایـد دانسـت کـه سـلبر کردنـد و انـگار ذات پدیـده سلبر
یتی هایی داشـته باشـیم که کامـًا مثبت عمـل می کنند و اساسـا  این گونـه نیسـت. مـا می توانیم سـلبر

نمی کنـد.  وارد  جامعـه  بـه  خللـی  هیچ گونـه  نهـا  آ بـودن  مشـهور  نفـس 
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ــد.  ــال می کن ــر دنب را بهت
ــاالی شــهرت اســت.  ــه ســوم، ســرعت ب ج( ســرعت شــهرت: نکت
گاهــی در جوامــع پیشــامدرن اتفــاق می افتــاد کــه فــرد در 60 ســالگی 
ــه شــهرت می شــد و کلمــه »شــهیر« را در  ــا 70 ســالگی وارد مقول ی
ــه در  ــد ک ــردی را می بینی ــروزه ف ــا ام ــد، ام ــه کار می بردن ــورد او ب م
ســن 20 ســالگی بــا بــازی در یــک فیلــم ســینمایی و تأســیس پیــج، 
ــازی در  ــا ب ــه ســلبریتی می شــود. فــردی را می بینیــد کــه ب تبدیــل ب
یــک تیــم فوتبــال و خــوب ظاهــر شــدن در صنعــت فوتبــال، تبدیــل 

ــه ســلبریتی در ســنین جوانــی می شــود.  ب
ــود، دارای یــک  فــرد شــهیری کــه در دنیــای پیشــامدرن ســلبریتی ب
پختگــی بــود، امــا ســلبریتی کــه بــه ایــن ســرعت بــه درجــه بــاالی 
ــن پختگــی  ــدارد. ای ــوز آن پختگــی را ن شــهرت رســیده اســت، هن
می توانــد در تحلیــل مســائل یــا در رشــد فــردی و ذهنــی و شــخصی 
ــی  ــد. وقت ــان بده ــودش را نش ــه خ ــا در کالن جامع ــی ی و اجتماع
ســلبریتی دارای آن پختگــی قبــل از شــهرت نباشــد، در عــرف 

ــدارد. ــهرت را ن ــت آن ش ــد ظرفی می گوین
ــم  ــی را در جامعــه می بینی ــدارد، آفات وقتــی ظرفیــت آن شــهرت را ن
نمی توانیــم  کــه  می بینیــم  ســلبریتی ها  از  را  کنشــگری هایی  و 
خــوب بــا آن ارتبــاط برقــرار کنیــم، چــون ســرعت بــاالی شــهرت 
در ســلبریتی مــدرن و صنعــت سلبریتیســم و پدیده سلبریتیســم، رکن 

اساســی اســت.
د( تنــوع شــهرت: نکتــه بعــد، تنــوع شــهرت اســت. گاهــی می بینیــد 
فــرد در بازیگــری مشــهور اســت، فــرد دیگــری در فوتبــال مشــهور 
ــدر  ــپزی مشــهور اســت. شــهرت، اینق ــرد دیگــری در آش اســت، ف
تنــوع دارد کــه در دنیــای پیشــامدرن ایــن طــور نبــود. در آن زمــان، 
ــهرت  ــه ش ــی زمین ــداد کم ــا تع ــدند ی ــهور می ش ــا مش ــاً علم نهایت
وجــود داشــت، ولــی االن فــردی فقــط تقلیــد صــدا می کنــد و شــما 
می بینیــد بعــد از مدتــی ســلبریتی شــده اســت؛ یعنــی در ســلبریتی 
شــدن تنــوع زمینــه ای وجــود دارد. ایــن، خاصیــت صنعــت و پدیــده 

سلبریتیســم اســت.
ه( جابه جایــی شــهرت: نکتــه آخــر اینکــه اینهــا جابه جایــی شــهرت 
دارنــد؛ یعنــی فــردی در بازیگــری ســلبریتی شــده اســت، امــا می بینید 
ــر از  ــی در غی ــد، صحبت های ــال هــم اظهارنظــر می کن در مــورد فوتب
ــا از اینجــا شــروع می شــود؛  ــام بحث ه تخصــص خــودش دارد. تم
یعنــی آغــاز پدیــده سلبریتیســم اینجاســت، وگرنــه اگــر ســلبریتی ها 
تعدادشــان متعــدد باشــد یــا تکثیــر شــوند، حتــی در زندگــی فــردی 
هــم فــرد مطلوبــی نباشــند، هیــچ اشــکالی در جامعــه پیــش نمی آیــد 

بــه  اندیشــمندی  هیــچ  و شــاید 
ــد.  ســمت مطالعــه سلبریتیســم نرون
می شــود  شــروع  بحــث  جایــی 
از  غیرتخصصــی  ورودهــای  کــه 
اینجــا  می بینیــم.  ســلبریتی ها 
صنعــت و پدیــده سلبریتیســم خیلــی 
و  می دهــد  نشــان  را  خــودش 

می شــود.  نگران کننــده 

عوامل مؤثر در کنشگری  	

سلبریتی ها

محــور بعدی بحــث سلبریتیســم این 
ــد  ــی می افت ــه اتفاقات ــه چ ــت ک اس
کنشــگری  می تواننــد  اینهــا  کــه 
ــی  ــن عامل ــند؟ مهمتری ــته باش داش
کــه ســبب می شــود ســلبریتی ها 
بتواننــد در جامعــه محلــی از اعــراب 
داشــته باشــند و فالــو و دیــده شــوند، 
قــدرت رســانه اســت، یعنــی رســانه 
اســت کــه بــه ســلبریتی کمــک 
ــد.  ــدا کن ــهرت پی ــه ش ــد ک می کن

بحــث دوم، بحــث تغییــرات ســبک 
زندگــی اســت. چیــزی که مــا االن در 
دنیــای مــدرن بــا آن مواجــه هســتیم، 
نوعــی فردگرایــی اســت. قبــاًل اوقات 
خاصــی  خاصیت هــای  فراغــت، 
داشــت، مثــاًل در مهمانــی دورهمــی 
ــا  مــردم دور هــم جمــع می شــدند ی
ــواده  ــار خان ــراد در کن در پارک هــا اف
ــی های  ــدن گوش ــا آم ــا ب ــد، ام بودن
ــن هاِی  ــمند و اپلیکیش ــل هوش موبای
ارتباطــی موبایلــی شــما می بینیــد 
ــه می شــود، روی  ــرد وارد خان ــه ف ک
مبــل دراز می کشــد و بــا گوشــی 
ــاز  ــش را آغ ــات فراغت ــودش اوق خ
می کنــد؛ مــادر خانــه همین طــور، 
جــوان  همین طــور،  خانــه  پــدر 
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ــن  ــتند. در ای ــور هس ــه همین ط خان
فردگرایــی کامــاًل زمینــه بــرای ظهور 
ســلبریتی آمــاده اســت، چــون فــردی 
ــری وارد  ــای بص ــا جذابیت ه ــه ب ک
ــر  ــود و در ه ــراه می ش ــی هم گوش
ــودش را  ــازی خ ــای مج ــب فض قال
ــذب  ــه می کنــد، آمادگــی ج عرض

ــرا، را دارد.  ــخص فردگ ش
ــه  ــت ک ــکات اس ــن ن ــه ای ــه ب توج
آفت هــای  از  را  مــا  می توانــد 
سلبریتیســم دور کنــد. اگــر بخواهیــم 
کنیــم،  مقابلــه  سلبریتیســم  بــا 
می گوییــم ســلبریتی ها را حــذف 
کنیــد. می شــود گفــت اصــاًل نیــازی 
نیســت آنهــا را حــذف کنیــد، اوقــات 
ــه  فراغــت را اصــالح کنیــد، خــود ب
ــی  ــال و فضای ــلبریتی ها کان خــود س
بــرای بــروز و ظهــور ندارنــد. به طور 
کلــی، کاالیــی شــدن و صنعــت 
فرهنــگ، یکــی از عوامــل بــروز 
سلبریتیســم اســت؛ یعنــی اصطالحــًا 
توجــه  هنــر  هالــه  و  روح  بــه 

. نمی کنیــم
نظریه پــرداز  کــه  بنیامیــن  والتــر 
ــر  ــت، تعبی ــورت اس ــب فرانکف مکت
مــا در  او می گویــد  دارد.  جالبــی 
عصــر مــدرن، بازتولیــد مکانیکــِی اثر 
ــت  ــه وضعی ــاًل ک ــم. قب ــری داری هن
رســانه ای بــه ایــن شــکل نبــود، شــما 
نقاشــی  یــک  اگــر می خواســتید 
مشــهور  نقــاش  یــک  از  اصیــل 
جهــان ببینیــد، حتمــاً بایــد بــه مــوزه 
پاریــس می رفتیــد و آن نقاشــی را 
ــا االن  ــد، ام ــمانتان می دیدی ــا چش ب
ــه  ــا اینک ــازی ی ــور مج ــک ت ــا ی ب
ــرد و  ــس بگی ــا عک ــتت از آنج دوس
ــد.  ــو را ببینی ــد تابل ــتد، می توانی بفرس

در بــدو امــر می گوییــد چقــدر خــوب کــه انتشــار ایــن اثــر هنــری 
ســریع شــده اســت و در دســترس همــگان قــرار گرفتــه اســت، امــا 
والتــر بنیامیــن کــه منتقــد فرهنگــی اســت، می گویــد درســت اســت 
ــه اثــر هنــری زیــاد شــده اســت، امــا دیگــر آن اثــر  کــه دسترســی ب
هنــری فاقــد هالــه و روح و قداســت و آن نورانیــت هنــری اســت. آن 
کپــی هیــچ وقــت برابــر بــا اصــل نیســت. بنیامیــن از تعبیــر بازتولیــد 
ــم در  ــه االن ه ــزی ک ــد. چی ــتفاده می کن ــری اس ــر هن ــی اث مکانیک
ــث  ــدن باع ــت. کاالیی ش ــن اس ــدیم، همی ــه ش ــا آن مواج ــه ب جامع
ــن  ــرای م ــلبریتی ب ــتایل س ــی و الیف اس ــبک زندگ ــه س ــود ک می ش
ــه آن  ــه هال ــن ب ــدون اینکــه م ــه خــود دارای ارزش شــود، ب خــود ب

ــم.  ــه کن ــتایل توج الیف اس
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جایگاه رسانه ملی در دامن زدن به سلبریتیسم 	

کاالیی شــدن و فردگرایــی، تغییــر ماهیــت اوقــات فراغــت، و مســائل 
دیگــری ماننــد حمایــت رســانه بــه ظهــور سلبریتیســم کمک شــایانی 
می کنــد. سیســتم رســانه ای کشــور و حتــی رســانه ملــی بــه پدیــده 
سلبریتیســم دامــن می زنــد. چــه لزومــی دارد که مــن کنار خانــواده در 
برنامــه تلویزیونــی بــا ایــن مطلــب آشــنا شــوم کــه ســلبریتی صبحانه 
ــد در  ــرا بای ــلبریتی را چ ــخصی س ــرات ش ــا خاط ــورد ی ــه می خ چ
برنامــه زنــده بشــنوم؟ چــرا رســانه ملــی بــه پدیــده سلبریتیســم دامــن 
ــورد آن موضــوع  ــد در م ــک کارشــناس دیگــر نبای ــد؟ چــرا ی می زن

اظهــار نظــر کنــد کــه در آن حیطــه کار کــرده اســت.
ــه مســائل جــاری کشــور  ــه ســلبریتی ها نســبت ب ــد ک شــما می بینی
اعــم از سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی اظهارنظــر می کننــد، 
در حالی کــه هــر کــدام از ایــن مســائل در جــای خــودش یــک مســئله 
بســیار تخصصــی اســت. پــس در تمــام تغییــرات دنیــای مــدرن کــه 
ــور  ــانه ای کش ــاختار رس ــتیبانی س ــت و پش ــم، حمای ــرض کردی ع
ــی  ــبکه های اجتماع ــون و ش ــینما وتلویزی ــی و س ــانه مل ــم از رس اع
ــازه  ــد و اج ــن می زدن ــم دام ــه سلبریتیس ــی ب ــبکه های خانگ و ش
ــد و وارد  ــاز کنن ــده سلبریتیســم را آغ ــلبریتی ها پدی ــه س ــد ک می ده

ــوند.  ــان ش ــی خودش ــائل غیرکارشناس ــد مس ــی مانن مقوله های
همیــن مســئله را در قــرآن نیــز داریــم کــه در آیــه 24 ســوره مومنــون 
ــه  ــُروا« ک ــَن َکَف ــَأُ الَِّذی ــت: »الَْم ــده اس ــتفاده ش ــأ« اس ــه »م از کلم
بعضــی آن  را تعبیــر بــه اشــراف قــوم کــرده و بعضــی آن را بــه همــان 
ــیر  ــد. در تفس ــا می کرده ان ــا االن دارد، معن ــلبریتی م ــه س ــی ک معنای
المیــزان و مجمــع البیــان آمــده اینهــا افــرادی هســتند کــه اصطالحــًا 
در یــک قومــی چشــم پرکن هســتند و هیبتــی دارنــد کــه مــردم از آن 
ــد  ــت جــذاب اجــازه نمی ده ــن هیب ــد و ای ــت خوششــان می آی هیب
ــراد  ــن اف ــز ای ــد. آنجــا نی ــر بدهن ــا نظ ــر آنه ــردم خــالف نظ ــه م ک
توبیــخ می شــوند کــه شــما چــرا خودتــان را بــه گروه هــای مرجــع و 
ــان  ــا نوجوان ــد ت ــد و اجــازه می دهی ــل می کنی ــا تبدی رفرنس گروپ ه
و جوانــان و گروه هایــی کــه نیــاز بــه گــروه مرجــع دارنــد، از شــما 

حمایــت کننــد.
پیــش از ایــن، معلم هــا، روحانیــون و پــدر و مــادر، گروه هــای مرجــع 
اصلــی مــا بودنــد، یعنــی مــن اگــر ســؤالی برایــم پیــش می آمــد، اول 
ــام  ــد ام ــم مدرســه، بع ــد معل ــادرم، بع ــد م ــدرم می پرســیدم، بع از پ
ــای مرجــع، ســلبریتی ها شــدند؛  ــی االن گروه ه جماعــت محــل، ول
یعنــی مــن نــگاه می کنــم ببینــم کــه مثــاًل فــالن ســلبریتی در مــورد 
انتخابــات چــه موضع گیــری کــرده اســت. مــن فاقــد هویــت اصیــل 

شــده ام و هویتــم را در پیــروی از 
ــم.  ــلبریتی جســتجو می کن س

لزوم مدیریت بحث سلبریتیسم و  	

بهره گیری از جنبه های مثبت آن

همــان طــور کــه عــرض کــردم، 
ــم  ــده سلبریتیس ــم پدی ــا می توانی م
را مدیریــت کنیــم. مــن معتقــدم 
سلبریتیســم هنــوز بــه مرحلــه بحران 
نرســیده اســت. مســئله مهمی اســت 
ــت،  ــح اس ــئله بودگی آن واض و مس
امــا هنــوز بحرانــی نشــده اســت، بــه 
ــم از آن  ــا می توانی ــه م ــر اینک خاط
اســتفاده های بهینــه کنیــم و از همیــن 
صنعــت و از ایــن پدیــده بــه نفــع آن 
چیــزی کــه بــرای جامعــه مــا مفیــد 
ــلبریتی ها  ــم. س ــتفاده کنی ــت، اس اس
نقــش مؤثــری در انســجام اجتماعــی 
یــا نظــم عمومــی یــا بســیج عمومــی 

ــد. دارن
شــما در مــواردی ماننــد زلزلــه و 
ــد  ــاهده می کنی ــران مش ــیل در ای س
کــه ســلبریتی ها بــد عمــل نکردنــد. 
ــوده  ــار ب ــی در اخب ــه صحبت های البت
کــه فــالن ســلبریتی شــماره حســاب 
ــا  ــوم نشــد پول ه ــرد و معل اعــالم ک
ــی از  ــاً برخ ــی عموم ــد، ول ــه ش چ
ســلبریتی ها توانســتند افــرادی را بــه 
ســمت کمک بــه زلزلــه زدگان ســوق 
بدهنــد یــا از تبلیغــات برای ایــن کار 
اســتفاده کننــد. ایــن اســتفاده مفیــدی 
از پدیــده سلبریتیســم اســت، امــا بــه 
هــر حــال بــه خاطــر اینکــه افــرادی 
کــه ســلبریتی شــدند، فاقــد مهــارت 
ــاوت هســتند، کل  ــای متف در زمینه ه
ــیار  ــده بس ــم پدی ــده سلبریتیس پدی
ــت  خطرنــاک و نگران کننــده ای اس
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ــر  ــار نظ ــوی اظه ــا جل ــد حتم و بای
گرفتــه  ســلبریتی  غیرکارشناســی 
انتخابات هــای  در  شــما  شــود. 
ــد  ــن مســئله بودی گذشــته شــاهد ای
ــزد  ــک نام ــلبریتی از ی ــک س ــه ی ک
ــه  ــرد و ب ــت می ک ــی حمای انتخابات
ــه  ــی ک ــهرت و محبوبیت ــطه ش واس
ــادی را  ــت آرای زی ــن اس دارد، ممک
ــا در  ــرد، ام ــزد بب ــمت آن نام ــه س ب
طــول 4 یا 8 ســال ریاســت جمهوری 
هیچ گونــه  جمهــور  رئیــس  آن 
ــدارد،  ــی ن ــئولیت پذیری اجتماع مس
اجتماعــی  پاســخگوی  هیچ گونــه 
ــف  ــق و تکلی ــن ح ــد بی ــدارد. بای ن
ــرار باشــد. اگــر  رابطــه دوســویه برق
یــک ســلبریتی حــق دارد در مســائل 
غیرتخصصــی خــودش اظهــار نظــر 
ــف دارد در  ــد، از آن طــرف، تکلی کن
مســائلی کــه اظهارنظــر کــرده اســت، 
ــئله ای  ــار مس ــد و آث ــخگو باش پاس
کــه گفتــه را تحمــل کنــد و بــه ایــن 
ســادگی فکــر نکنــد کــه یــک پســت 
اینســتاگرامی گذشــته و رد شــده 

ــت. اس
بحــث سلبریتیســم بــا نــکات زیــادی 
مــرز همســو دارد. مثــاًل حریــم 
خصوصــی یــک بحث بســیار پیچیده 
در فقــه و فضــای مجــازی و حقــوق 
ماســت کــه مســائل بســیار غامضــی 
دارد. ایــن ســؤال مهمــی اســت کــه 
آیــا ســلبریتی حــق دارد بگویــد مــن 
حریــم خصوصــی دارم یــا حــق 
نــدارد؟ آیــا یک پســت اینســتاگرامی 
کــه یــک ســلبریتی منتشــر می کنــد، 
اتفــاق  او  خصوصــی  حریــم  در 
افــکار  دارد  چــون  یــا  می افتــد 
ــاند،  ــش می کش ــه چال ــی را ب عموم

ــد؟  ــاق می افت ــی اتف ــم عموم در حری
حریــم خصوصــی در بحــث مــا جایــی اســت کــه شــما هــر اقدامــی 
کنیــد، بــه افــکار عمومــی لطمــه ای وارد نمی کنــد، اصاًل افــکار عمومی 
ــد.  ــد- نمی کن ــری ب ــه درگی ــوب و چ ــری خ ــه درگی ــر -چ را درگی
مثــاًل شــما در خانــه خودتــان نمــاز نمی خوانیــد، در خانــه خودتــان 
فــرش پهــن نمی کنیــد یــا در خانــه خودتــان فــالن رفتــار را می کنیــد 
یــا ناهنجــاری داریــد، می گوییــد حریــم خصوصــی مــن اســت. اصــاًل 
کســی متوجــه نمی شــود. امــا در فضــای مجــازی بــه محــض انتشــار 
پســت، شــما بــه افــکار عمومــی مخاطــب ورود پیــدا کردیــد. پــس 
آنجــا حریــم خصوصــی معنــا نــدارد. بایــد مفهــوم حریــم خصوصــی 
و حــق و تکلیــف متقابــل را بــه ســلبریتی تفهیــم کنیــم. بایــد ارگان 
ــود و کنشــگری های  ــی وارد عرصــه ش ــا نظارت ــی ی ــاد حقوق ــا نه ی
ــای  ــار پیام ه ــئول انتش ــلبریتی مس ــا س ــد ت ــد کن ــلبریتی ها را رص س

رســانه ای خــودش باشــد. 
ــده  ــادی از پدی ــد زی ــم، فوای ــت کنی ــا را مدیری ــم اینه ــا بتوانی ــر م اگ
ــی،  ــجام اجتماع ــم. انس ــت بیاوری ــه دس ــم ب ــم را می توانی سلبریتیس
ــاال  ــارکت ب ــی، مش ــیج عموم ــی، بس ــم اجتماع ــی، نظ ــم عموم نظ
ــد  ــه می توان ــادی و ... هم ــی اقتص ــی اجتماع ــای سیاس در عرصه ه
ــتند  ــئولیت پذیر هس ــه مس ــد ک ــلبریتی هایی باش ــالش س ــل ت حاص
و بــرای هرگونــه اظهارنظــر خودشــان موظــف هســتند کــه پشــتوانه 
کارشناســی ارائــه بدهنــد. اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، مــا می توانیــم عالوه 
بــر اینکــه جلــوی ظهــور و بــروز ســلبریتی های مختلــف را نگیریــم، 
بلکــه حمایــت نیزکنیم؛ به شــرطی کــه آن ســلبریتی خــودش را دارای 
تکلیــف بدانــد و بدانــد بــر همــه حقوقــی کــه دارد )حــق اظهارنظــر و 

ــار می شــود.  ــم ب ــی ه ــان( تکلیف ــان و آزادی بی اظهاربی
 

اوقـات  ماهیـت  تغییـر  فردگرایـی،  و  کاالیی شـدن 
بـه  رسـانه  حمایـت  ماننـد  ی  دیگـر مسـائل  و  فراغـت، 
سیسـتم  می کنـد.  شـایانی  کمـک  یتیسـم  سلبر ظهـور 
پدیـده  بـه  ملـی  رسـانه  حتـی  و  کشـور  رسـانه ای 
مـن  کـه  دارد  ومـی  لز چـه  می زنـد.  دامـن  یتیسـم  سلبر
آشـنا  یونی با این مطلب  یز کنـار خانـواده در برنامـه تلو
خاطـرات  یـا  می خـورد  چـه  صبحانـه  یتی  سـلبر کـه  شـوم 
یتی را چـرا بایـد در برنامه زنده بشـنوم؟  شـخصی سـلبر
یتیسـم دامـن می زند؟  چرا رسـانه ملـی بـه پدیـده سلبر
ع  موضـو آن  مـورد  در  نبایـد  دیگـر  کارشـناس  یـک  چـرا 

اسـت. کـرده  کار  حیطـه  آن  در  کـه  کنـد  نظـر  اظهـار 



یژه ونده و یژهپر ونده و پر

شماره چهار

یتی  یتی پدیده سلبر پدیده سلبر
ثار فرهنگی  آ ثار فرهنگی و  آ و 
آن آناجتماعی  اجتماعی 
 دکتر سید حسین شرف الدین؛ دکتر سید حسین شرف الدین؛

دانشیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و دانشیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی )ره(پژوهشی امام خمینی )ره(

گفتگوگفتگو
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فکــرت  اندیشــه ای  ســایت 
گفتگویــی را بــا موضــوع پدیده 
ســلبریتی و آثــار فرهنگــی اجتماعــی آن 
بــا »دکتــر ســید حســین شــرف الدین«، 
دانشــیار و عضــو هیئــت علمی مؤسســه 
آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( 
گفتگــو  ایــن  اســت؛  داده  انجــام 
تحــت  اصلــی  ســؤال  شــامل ســه 
ــی:  ــلبریتی داخل ــت س ــن »ماهی عناوی
ســلبریتی در ایــران چه کســی اســت 
ــرات  ــی دارد؟«، »تأثی ــه ویژگی های و چ
و  تهدیــد  نقــاط  داخلــی:  ســلبریتی 
فرصــت ســلبریتی ها در ایــران کــدام 
ــرل  ــوارد هســتند؟« و »نظــارت و کنت م
ســلبریتی داخلــی: چــه راهکارهایــی 
بــرای نظــارت و کنتــرل ســلبریتی ها 
ــن  ــه مت ــت. در ادام ــود دارد؟« اس وج

ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد:

ماهیت سلبریتی ها 	

	ÉÉشــما Éمنظــر Éاز É:فکــرت
Éماهیتی/عملکــردی Éتفــاوت
ÉخارجــیÉوÉــی ســلبریتیÉایران

چیســت؟ Éدر
بــا  ســلبریتی  پدیــده  ظهــور 
جهــان  کل  در  ویــژه  مختصــات 
ــان  ــه، جه ــول مدرنیت ــاً محص عمدت
ســرمایه داری بویــژه ســرمایه داری 
متأخــر، ســیطره رســانه های جمعــی 
فضــای  و  اجتماعــی  اخیــراً  و 
ــگ  ــت فرهن ــده صنع ــازی، پدی مج
)کاالیی شــدن محصــوالت فرهنگــی 
و غلبــه ارزش مصرفــی بــر ارزش 
ــی  ــبک زندگ ــه س ــرمایه ای(، غلب س
غربــی )بــا مختصاتــی همچــون 
لذت گرایــی،  مصرف گرایــی، 
ــوع  ــی، ســرگرمی خواهی، تن فردگرای
ــوالت و  ــی تح ــوع برخ ــی(، وق طلب
چرخش هــای اندیشــه ای، ارزشــی 
و هنجــاری در جهــان غــرب اســت. 
وضعیــت  میــان  عمــده  تفــاوت 

ســلبریتی در جوامــع غربــی بــا جامعــه ایــران احتمــاالً ایــن اســت کــه 
در آنجــا ایــن پدیــده اصیــل و برآمــده از اقتضائــات ذاتــی و زایــش 
طبیعــی محیــط؛ و در ســایر کشــورها از جملــه ایــران، امــری تبعــی، 
غیــر اصیــل، غیرخــودی، وارداتــی و تحمیلــی اســت؛ ایــن پدیــده در 
ــار و ســاختار جامعــه و گفتمــان  ــا بافت ــده ای متناســب ب غــرب، پدی
ــا بافتــار  غالــب فرهنگــی اســت و در جامعــه مــا امــری ناســازگار ب
ــی،  ــی اجتماع ــای فرهنگ ــا و ظرفیت ه ــا زمینه ه ــن ب ــن و ناهمگ مت
ــاًل  ــری کام ــرب ام ــده در غ ــن پدی ــت؛ ای ــی اس ــای ارزش و بنیاده
ــطوح  ــه در س ــد جامع ــت و تأیی ــوردار از حمای ــده و برخ پذیرفته ش
رســمی و غیررســمی و در ایــران بــا چالش هــا و مقاومت هایــی 
همــراه اســت. بــه بیــان دیگــر، رویکــرد غالــب در برخــورد بــا ایــن 
پدیــده در جامعــه غــرب مثبــت و در ایــران بــا اقبــال ضعیــف و نوعی 
ــتر  ــان بیش ــن جری ــاالً ای ــرب احتم ــت. در غ ــراه  اس ــوء ظن هم س
ــکار  ــورت آش ــی به ص ــازمان های خاص ــازمانی دارد و س ــت س ماهی
ــه در  ــی ک ــد، در حال ــوری دارن ــش مح ــت آن نق ــان در هدای و پنه
ایــران، بیشــتر خــود اشــخاص در صحنه گردانــی و مدیریــت جریــان 
ــورد توجــه اســت  ــر دو جــا، آنچــه بیشــتر م ــه در ه ــد. البت دخیل ان
ارزش کاربــردی و کارکــردی آنهــا و نقــش و تأثیــر آنهــا در ســطوح 

ــت. ــی اس ــردی - اجتماع ــف ف مختل
 و خالصــه اینکــه، فرهنــگ ایرانــی بــه دلیــل آکنــده بــودن حافظــه 
ــای  ــا و چهره ه ــوه ها، الگوه ــان، اس ــود قهرمان ــی اش از وج تاریخ
ــاز  ــاس نی ــا؛ احس ــن چهره ه ــی ای ــور پیاپ ــی و ظه ــاخص ارزش ش
چندانــی بــه پدیــده ســلبریتی بــا مختصــات غالــب غربــی آن نمی کند. 
افــراد بــدون داشــتن وجــوه کاریزمایــی از نــوع قدســی و معنــوی آن 
ــگاه و  ــه، جای ــن جامع ــی ای ــکار عموم ــد در اف ــه زحمــت می توانن ب

اقتــدار مانــدگاری کســب کننــد.    

	ÉÉچــهÉبــهÉداخــلÉدرÉهاÉســلبریتیÉبندیÉدســتهÉ:فکــرت
صــورتÉتبییــنÉمیÉÉشــود؟

ــا  طبــق مطالعــات عینــی و تجربه هــای شــهودی معمــوالً در همــه ی
بیشــتر عرصه هــای فعالیــت حرفــه ای، کــم و بیــش می تــوان افــرادی 
یافــت کــه از برخــی ویژگی هــای فیزیکــی، ذهنــی، روانــی، شــناختی، 
احساســی، رفتــاری، خانوادگــی و...  بــه صورتــی متمایــز از ســایرین 
برخــوردار باشــند. ایــن ســنخ قابلیت هــا و ظرفیت هــای غیراکتســابی 
ــانه ای  ــای رس ــا زرق و برق ه ــه  ب ــی ک ــاب هنگام ــابی کمی و اکتس
ــن  ــتای تأمی ــزد و در راس ــه در آمی ــی و متظاهران ــای نمایش و جلوه ه
اهــداف و اغــراض خاصــی بــه افــکار عمومــی عرضــه شــود، الجــرم 
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ــی را در  ــازات خاص ــات و امتی ــارات، احترام ــد و اعتب ــول می افت مقب
نظــام ترجیحــات فــردی و فضــای فرهنگی جامعه بــه دنبال مــی آورد. 
البتــه زمینه هــای قابلــی در نفــوس افــراد و نرمــی و انعطــاف موجــود 
در بســترهای فرهنگــی اجتماعــی نیز در ایــن مواجه و پذیــرش عمیقًا 
مؤثرنــد. از ایــن رو، ســلبریتی ها را مــی تــوان درعرصه هــای مختلــف 
ورزشــی، هنری)صنایــع چندگانــه هنــر(، رســانه ای، علمــی، فرهنگی، 
ــی،  ــی، نظام ــوی، سیاســی، اقتصــادی، بهداشــت و درمان ــی، معن دین
ــاظ  ــه لح ــت. ب ــراغ گرف ــی و... س ــی، تکنولوژیک ــی، آموزش مدیریت
ــت و  ــته مثب ــه دو دس ــود را ب ــلبریتی های موج ــز گاه س ــی نی ارزش
منفــی؛  بســته بــه میــزان تجانــس آنها بــا انتظــارات فرهنگی-ارزشــی، 

ــد.    ــیم می کنن ــی، تقس ــای عمل ــی در عرصه ه و نقش آفرین

	ÉÉهاÉســلبریتیÉپیگیــریÉعلــتÉتریــنÉمهمÉشــماÉنظــرÉبهÉ:فکــرت
توســطÉمــردمÉدرÉایرانÉچیســت؟

عوامــل متعــددی در ایــن خصــوص دخیل انــد کــه اهــّم آنهــا 
عبارت انــد از: ســلطه هژمونیــک فرهنــگ غــرب بــر جهــان و از جمله 
ــانه های جهان گســتر  ــه رس ــی شــدن، غلب ــد جهان ــا، فرآین ــه م جامع
ــبکه های  ــی و ش ــانه های جمع ــوذ رس ــا(، نف ــت و ماهواره ه )اینترن
ــان، تهاجــم  ــا جه ــان فرهنگــی ب ــات گســترده می ــی، ارتباط اجتماع
فرهنگــی، پدیــده صنعــت فرهنــگ، اشــاعه مصنوعــات و محصوالت 
ــان  ــی آس ــی و دسترس ــاس جهان ــور در مقی ــرب مح ــی غ فرهنگ
ــای  ــع و چهره ه ــای مرج ــه گروه ه ــراد ب ــاز اف ــا، نی ــوم بدان ه عم
ــازی و  ــر قهرمان س ــی ب ــرمایه داری مبن ــای س ــی، سیاســت دنی الگوی

رب النوع ســازی مکــرر از برخــی 
اهــداف  بــا  متناســب  کاراکترهــا 
و  سیاســی  فرهنگــی،  اغــراض  و 
ــری از  ــا بهره گی ــود ب ــادی خ اقتص
تکنیک هــای مختلــف زبانــی، هنری، 
ــتفاده  ــانه ای؛ اس ــی و رس ــی، علم فن
ــخصیت ها  ــنخ ش ــن س ــزاری از ای اب
در عرصه هــای مختلــف تبلیغــات 
تجــاری،  سیاســی،  فرهنگــی، 
ــف  ــطحی نگری و عط ــی؛ س ورزش
توجــه اکیــد بــه جنبه های ظاهــری و 
نمایشــی بــدن و ژســت های رفتــاری 
ــره  ــدن و چه ــک ب ــدن فیزی و ابژه ش
ــا  ــرای اســتفاده ها ی ــان ب مــردان و زن
سوء اســتفاده های مختلــف، حــس 
قهرمان دوســتی  و  قهرمان خواهــی 
بشــر،  افــول جامعــه مــدرن از توجــه 
ــی،  ــای متعال ــا و آرمان ه ــه ارزش ه ب
ارزشــی  چهره هــای  فراموشــی 
تحــت تأثیــر فراموشــی ارزش هایــی 
کــه ایــن ســنخ شــخصیت ها، آن هــا 
ــد؛  ــد و می کنن ــی می کردن را نمایندگ
توده گرایــی  و  پوپولیســم  شــیوع 
فرهنــگ  عرصــه  در  به ویــژه 
ــی و  ــه طبقات ــر، فاصل ــی، فق عموم
بی عدالتــی شــایع کــه میــل افــراد بــه 
ــابه  ــانه ای )مش ــی افس ــتن زندگ داش
ســلبریتی ها( راتشــدید کــرده اســت، 
زمینه هــای اجتماعــی گســترده بــرای 
ــنخ  ــن س ــی ای ــور و نقش آفرین حض
چهره هــا در افــکار عمومــی و عطــف 
توجــه بــه ایشــان در میدان هــای 
خــاص اجتماعــی مثــل دفــاع از 
ــات،  ــان، حیوان حقــوق اقلیت هــا، زن
محیــط زیســت، مهاجــران، محرومان 
ــت جــوان  ــودن جمعی ــری ب و...؛ اکث
ــاص و  ــای خ ــا ویژگی ه ــور ب کش
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اشــتیاق وافــر بــه پذیــرش این ســنخ 
فرهنــگ  ضعــف  شــخصیت ها،  
ــل  ــا تقلی ــه ی ــی در جامع نخبه گرای
ــف  ــی، ضع ــه نخبگ ــف گون تحری
فرهنــگ انتقاد)عــدم مواجــه انتقــادی 
ــگ  ــه فرهن ــراد در عرص ــن اف ــا ای ب
عمومــی تحــت تأثیــر هاله هــای 
قدســی آن هــا(، افــت ذائقــه فرهنگی 
جامعه)کــه از چهره هــای متعالــی 
رشــدیافته در دامــان فرهنــگ اصیــل 
ایــن مــرز و بــوم روی گردانــده و بــه 
ــورم  ــی و مت ــخصیت های مصنوع ش
روی کــرده اســت(، ضعــف عملکرد 
نهادهــا و ســازمان های فرهنگــی، 
غلبــه و نفــوذ جریاناتــی کــه از 
ــه  ــت ب ــن صنع ــت ای ــذر تقوی رهگ
ــد و... .  ــف منتفع ان ــای مختل گونه ه
عامــل دیگــر فراتــر از عوامــل مذکور 
کــه البتــه جــای بحــث و گفت وگــو 
ــع  ــای مرج ــوع گروه ه ــدم تن دارد ع
ســنتی و شــخصیت های الگویــی 
و کاریزمایــی مطــرح در گفتمــان 
ــه تاریخــی  ــب و حافظ ــگ غال فرهن
ــه  ــش دهی ب ــرای پوش ــا ب ــه م جامع
و  دغدغه هــا  ذائقه هــا،  ســالیق، 
ــار  ــا و اقش ــوع گروه ه ــای متن نیازه
ــت؛  ــی اس ــر کنون ــف در عص مختل
موضوعــی کــه ســلبریتی ها بــه دلیــل 
برخــورداری از ایــن تنــوع تــا حــدی 
در آن موفــق بوده انــد. بــا معیارهــای 
می تــوان  به نــدرت  امــروزی 
شــخصیتی هــر قــدر فرهیختــه یافت 
ــه و  ــا جاذب ــه گروه ه ــرای هم ــه ب ک
مرجعیــت الگویــی داشــته باشــد. در 
هرحــال، شــواهد عینــی و زمینه هــای 
ــت از آن  ــی حکای ــی اجتماع فرهنگ
دارد کــه در ایــران نیــز همچــون 

ــی و  ــای الگوی ــتن چهره ه ــم داش ــان به رغ ــورهای جه ــایر کش س
شــخصیت های اســطوره های ممتــاز و بعضــاً بی نظیــر، آمادگــی 
نســبتاً باالیــی به ویــژه در نســل جــوان بــرای پذیــرش، تولیــد، ترویــج 
و تکثیــر ایــن پدیــده مــدرن را دارد. البتــه ایــن جریــان نیــز در صورتی 
کــه در چارچــوب سیاســت های کالن نظــام، برنامه هــای فرهنگــی و 
تربیتــی و اقدامــات نظام انــد و هــدف دار، و بــا محوریــت و مرجعیــت 
ارزش هــا ومعیارهــای دینــی و بومــی هدایــت و تدبیــر شــود؛ می تواند 
آثــار و پیامدهــای مثبتــی را در فضــای عمومــی کشــور موجــب گــردد 

ــا پاســخ دهــد.       ــه برخــی نیازه و ب

	ÉÉــاخت ــهÉبرس ــیÉب ــهÉابزارهای ــماÉچ ــرÉش ــهÉنظ ــرت:Éب فک
ســلبریتیÉکمــکÉمیÉکننــد؟

ــاً از وســایل و مجــاری خاصــی  در اوضــاع و شــرایط جــاری عموم
ــی  ــی، نقش آفرین ــی و شــبکه های اجتماع همچــون رســانه های جمع
ــای  ــی، فض ــینمایی، تلویزیون ــریال ها و  کارتون ها)س ــا، س در فیلم ه
مجــازی(، اجــرای برنامه هــای زنــده در رســانه های تصویری، بــازی در 
تئاتر، شــرکت در مســابقات ورزشــی، برگــزاری نمایشــگاه های عرضه 
ــی،  ــای عموم ــتی، ســخنرانی در تریبون ه ــع دس ــری و صنای ــار هن آث
حضــور هدایت شــده در افــکار عمومی)از طــرق مختلف(،  تــوان الزم 
بــرای نمایــش ویژگی هــای کاریزمایــی،  نقش آفرینــی فراتــر از ســطح 
انتظــار در محیط هــای ســازمانی، مشــارکت در اقدامــات خیرخواهانــه 
ــات ذی نفــوذ  و بشردوســتانه، جلــب حمایــت شــخصیت ها و جریان
ــا  ــی ب ــویی و همنوای ــادی؛ همس ــی، اقتص ــی، سیاس ــی، مذهب فرهنگ
ــت  ــای رقاب ــایان در میدان ه ــت ش ــب موفقی ــی، کس ــای مل آرمان ه
ــی،  ــای تحصیل ــرمایه های فرهنگی)موفقیت ه ــتن س ــه ای، داش حرف
مــدارج علمــی، اختراعــات و اکتشــافات، خلــق آثــار علمــی فاخــر( 
برخــورداری از ســرمایه های معنــوی) قــدرت روحــی و معنــوی بــاال، 
تــوان کشــف و کرامــات(، تــوان انجــام کارهــای خارق العــاده، اصالــت 
خانوادگــی، فقــدان ضعف هــای مشــهود و مؤثــر در برانگیختــن 

احساســات منفی)داشــتن پاشــنه آشــیل های نفــرت زا( و... .

	ÉÉپیشــینهÉوÉخواهــیÉقهرمانÉبــهÉتوجــهÉبــاÉمــاÉجامعــهÉ:فکــرت
Éدارد؟ÉســازیÉسلبریتیÉظرفیــتÉتاریخــیÉوÉدینــیÉغنــی

ــه؟ چگون
بلــه، جامعــه مــا نیــز مثــل هــر جامعــه دیگــری می توانــد بــا عطــف 
توجــه بــه پیشــینه های تاریخــی تمدنــی،  گفتمان هــای غالــب 
ــای  ــا و ضرورت ه ــی،  نیازه ــای جمع ــا و ایده آل ه فرهنگــی، آرمان ه
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اجتماعــی، اقتضائــات عصــری و زمانــی، فرصت هــا و محدودیت های 
ارزشــی، گرایش هــا و ذائقه هــای فرهنگــی،  و...  ســلبریتی های 
ــای آموزشــی و پرورشــی رســمی  ــا خــود را در کانون ه متناســب ب
ــق مجــاری  ــا را از طری ــد و در فرصت هــای مقتضــی آنه ــت کن تربی
معمــول و متناســب بــا ضرورت هــای محیطــی آنهــا برســاخت کنــد 
ــکان  ــی ام ــه برخ ــد. البت ــرار ده ــوم ق ــری عم ــرض بهره گی و در مع
ــه پیچیدگــی جهــان  ــا توجــه ب ــات را ب ــن ســنخ جریان ــت ای مدیری
ــری  ــرل ناپذی ــای کنت ــراز و فروده ــی، ف ــای اجتماع ــدرن، غلیان ه م
ــه  ــال، همان گون ــد. در هرح ــی می دانن ــن و غیرعمل ــط، ناممک محی
ــه  کــه در قبــل اشــاره شــد، جامعــه مــا نیــز به ویــژه نســل جــوان ب
ایــن پدیــده اقبــال کــرده و  تقلیــد و تبعیــت از مــرام ســلبریتی ها در 

فرهنــگ عمومــی نمادهــا و نمودهــای مشــهودی دارد.  

تأثیرات سلبریتی  ها 	

	É-ــی ــی-Éسیاس ــرÉاجتماعی-روان ــنÉتأثی ــرت:ÉمهمÉتری فک
ــت؟ ــیÉچیس ــهÉایران ــرÉجامع ــلبریتیÉهاÉب ــادیÉس اقتص

ــهرت طلبی،   ــه ش ــل ب ــس، می ــه نف ــاد ب ــی، اعتم ــت فردگرای تقوی
الگودهــی، القــای امــکان عبــور از محدودیت هــای ســاختاری، القــای 
ــرح  ــه ط ــل ب ــدید می ــا، تش ــم محدودیت ه ــت به رغ ــکان موفقی ام
ــانه ای و  ــی افس ــتن زندگ ــه داش ــه ب ــاد عالق ــده، ایج ــات فزاین توقع
ــت حــس  ــوم، تقوی ــب توجــه عم ــه جل ــل ب الکچــری، تشــدید می
تقلیدپذیــری، تشــدید مدگرایــی و گرایــش بــه مــد در جامعــه، رونــق 
بخشــی بــه تبلیغــات تجــاری، رونــق بخشــی بــه برخــی فعالیت هــای 
مدنــی مثــل شــرکت انتخابــات، ایفــای نقــش واســط میــان حاکمیــت 
ــوع  ــه و ن ــای خیرخواهان ــت کمک ه ــارکت در هدای ــردم، مش و م
ــا  ــد ب ــان،  ایجــاد گروه بندی هــای جدی ــه ســمت محروم دوســتانه ب

ــر گــرد خــود و... . تجمیــع هــواداران ب

	ÉÉاســت؟ÉچگونــهÉســلبریتیÉبــهÉایرانــیÉجامعــهÉنــگاهÉ:فکــرت
Éمصلــح(Éاســت؟ÉچگونــهÉایرانــیÉجامعــهÉدرÉســلبریتیÉشــأن
ÉاســبابÉاپوزیســیون؟ÉیکÉرهبــرÉÉاخــالق؟ÉمعلــمÉاجتماعــی؟

ســرگرمیÉوÉلــذت؟(
ــن اســت  ــد. روش ــرض ش ــل ع ــواالت قب ــه س ــخ ب ــاالً در پاس اجم
کــه موقعیــت ســلبریتی ها در افــق دیــد مخاطبــان مختلــف، متفــاوت 
ــد  ــه دی ــا ب ــه بدان ه ــانی ک ــرای کس ــلبریتی ها ب ــاً س ــت. مطمئن اس
الگــو، اســوه، مقتــدا و مرجــع نــگاه می کننــد و تمایــل روانــی کامــاًل 
ــد؛  ــا می پندارن ــاد آنه ــع و منق ــد، و خــود را مطی ــا دارن ــی بدان ه مثبت

ــا  ــود ب ــد ب ــاوت خواه ــیار متف بس
ــدی  ــا دی ــا ب ــدی آنه ــه ب ــانی ک کس
ــا جایگاهــی  ــد ی ــی نظــر می کنن منف

ــد.  ــا قائل ان ــرای آنه ــط ب متوس
 عــالوه اینکــه ســلبریتی ها خــود در 
ــی  ــای مختلف ــا و میدان ه موقعیت ه
نقش هــای  و  دارنــد  حضــور 
ــًا  ــد. مطمئن ــا می کنن ــی را ایف متفاوت
ســلبریتی هایی کــه در قلمروهــای 
فرهنگــی، دینــی، علمــی و معنــوی، 
حضــور پررنــگ و درخشــش خیــره 
کننــده دارنــد؛ بالقــوه زمینــه بیشــتری 
بــرای نمایــش در قامــت یــک مصلح 
اجتماعــی خواهنــد داشــت. کســانی 
و  تعلیمــی  موقعیت هــای  در  کــه 
ــکارم  ــل و م ــی و کســب فضای تربیت
ــه  ــند، زمین ــیده باش ــی درخش اخالق
بیشــتری بــرای کســب مقبولیــت 
عمومــی یــا محفلــی بــه عنــوان 
ــه  ــد؛  کســانی ک ــم اخــالق دارن معل
ــی  ــی و سیاس ــای حزب در موقعیت ه
و اجرایــی موفقیت هــای در خــور 
توجهی کســب کــرده باشــند، مطمئنًا 
ــه  ــن عرص ــه در ای ــانی ک ــرای کس ب
درگیرند، مرجعیت خواهند داشــت و 
موقعیت هــای بیشــتر آنهــا نیــز قاعدتًا 
ــد  ــم خواه ــتار رق ــن پیوس در همی
خــورد. افــراد دارای موقعیت هــای 
درخشــان در فعالیت هــای رســانه ای، 
ــوالً  ــه معم ــی و... ک ــری، ورزش هن
بــا  بیشــتری  ارتباطــی  زمینــه 
قشــرجوان دارنــد، بیشــتر در همیــن 
زمینه هــا کــه ماهیــت ســرگرمی 
و  مقبولیــت  دارنــد،  تفریحــی  و 

مرجعیــت می یابنــد.   
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	ÉÉــه ــماÉوج ــرÉش ــرت:ÉبهÉنظ فک
ÉتــرÉپررنگÉهاÉســلبریتیÉتهدیــد

Éفرصتــی؟ÉوجــهÉیــاÉاســت
در وضعیــت کنونــی به ویــژه بــا 
عطــف توجــه بــه ســوابق عملکردی 
اکثریــت آنهــا و نحــوه مدیریــت 
خــود در تعامــل بــا افــکار عمومــی، 
و بعضــاً عــدم آمادگــی روحــی 
عمومــی؛  اقبــال  هضــم  بــرای 
ــا در  ــدی آنه ــیبی و تهدی ــه آس جنب
ــی و  ــه امکان ــی برجنب ــی عموم تلق
ــن  ــرای تأمی ــا ب ــازی آن ه فرصت س
برخــی اهــداف منظــور بیشــتر و 
عمــده  دلیــل  اســت.  محتمل تــر 
ایــن لغزش هــا ایــن اســت کــه 
به واســطه  افــراد  ایــن  از  برخــی 
اخالقــی،  و  تربیتــی  ضعف هــای 
ــاد  ــرت،  اعتم ــش و بصی ــور بین قص
و  فرصت طلبــی  کاذب،  به نفــس 
ــا از  ــی ی ــی، خودفراموش زیاده خواه
ــور  ــت در ام ــی، دخال ــود بیگانگ خ

نامربــوط، اظهــار نظرهــای ســطحی و غیرکارشناســانه در موضوعــات 
ــتفاده  ــازی،  سوء اس ــری و مریدب ــه یارگی ــر ب ــل واف ــی، می تخصص
ــراض  ــن اغ ــرای تأمی ــزاری ب ــه اب ــدن ب ــود، تبدیل ش ــت خ از موقعی
ــه رفتارهــا و رویه هــای  ــروت، تظاهــر ب ــاب قــدرت و ث سیاســی ارب
نامتعــارف و حساســیت زا، ابتــالی بــه تکبــر و تفاخرآشــکار، افشــای 
و...  موجــه  نه چنــدان  خصــوص  حریم هــای  و  پشــت صحنه ها 
جایــگاه آنهــا بــه ســرعت افــول کــرده و موقعیــت و اعتبــار آنهــا در 

ــرد.    ــا زوال می پذی ــه ی ــل یافت ــع تقلی ــاس جم ــان و احس اذه
  
	ÉÉفرصــتÉــه فکــرت:ÉاســتادÉچــهÉروندهایــیÉســلبریتیÉهاÉراÉب

تبدیــلÉکــردهÉاســت؟
برخــورداری از کمــاالت و فضایــل اخالقــی، دارا بــودن مــدارج عالــی 
در کســب ســرمایه های فرهنگــی، داشــتن فرهیختگــی متعالی، داشــتن 
بینــش و بصیــرت کافــی در خودشناســی و محیط شناســی، همســویی 
ــت  ــه، مدیری ــای جامع ــا و ارزش ه ــا آرمان ه ــی ب ــادی و عمل اعتق
احــواالت، اعمــال و ارتباطــات و مناســبات شــخصی، اجتنــاب 
ــر منتظــره و  ــه وادی انحــراف و انتخاب هــای غی ــدن ب ــد از غلطی اکی
حساســیت برانگیــز، سوءاســتفاده نکــردن از جایگاه و اعتبــار اجتماعی 
ــکار عمومــی، مشــارکت در  خویــش، عــدم ایجــاد حساســیت در اف
ــی  ــی و همنوای ــدم همراه ــتانه،  ع ــه و نوع دوس ــات خیرخواهان اقدام
بــا افــراد و جریانــات مســأله دار، اسیرنشــدن در تــور فرصت طلبــان و 

درخشـش  و  رنـگ  پر حضـور  معنـوی،  و  علمـی  دینـی،  فرهنگـی،  وهـای  قلمر در  کـه  یتی هایی  سـلبر
ی بـرای نمایـش در قامـت یک مصلـح اجتماعـی خواهند داشـت.  خیره کننـده دارنـد؛ بالقـوه زمینـه بیشـتر
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سوءاســتفاده کنندگان، پرهیــز از دخالــت ناشــیانه در امــور تخصصــی، 
ــم از  ــت دائ ــخصی، مراقب ــع ش ــر مناف ــی ب ــح جمع ــح مصال ترجی
وضعیــت و موقعیــت خــود، شــکرگزاری عملــی بــه پــاس برتریابــی 

اجتماعــی و... .

	ÉÉتبدیــلÉتهدیــدÉبــهÉراÉهاÉســلبریتیÉروندهایــیÉچــهÉ:فکــرت
کــردهÉاســت؟

ناهمســویی بــا آرمان هــا و ارزش هــای مــورد قبــول اکثریــت، 
دامــن زدن بــه ابتــذال و فرســایش فرهنگــی، الگودهــی غلــط به نســل 
پیــرو، حاجــب شــدن بــرای ظهــور ســلبریتی های مثبــت و ارزشــی، 
ــت غیرمجــاز در  ــی و زیاده خواهــی، دخال ــر و تفاخــر، فزون طلب تکب
امــور نامربــوط، اظهارنظرهــای غیــر تخصصــی در امــور تخصصــی، 
ــز  ــی، تمای ــف زندگ ــی در ســاحت های مختل ــد چهره گ ــاق و چن نف
ــی،  ــاری اخالق ــی بندوب ــا، ب ــا و جلوت ه ــان خلوت ه ــکار می آش
مشــارکت در تبلیغــات تجــاری و سیاســی بــه نفــع گروه هــای 
ــر  ــات اپوزیســیون، درگی ــا جریان ــی ب خــاص، همســویی و هم صدای
ــارکت در  ــدم مش ــا، ع ــا رقب ــاینده ب ــمکش های فرس ــدن در کش ش
فعالیت هایــی کــه ازآن هــا انتظــار مــی رود، سوء اســتفاده از موقعیــت 
ــره  ــای غیرمنتظ ــنخ وضعیت ه ــن س ــور ای ــک، ظه ــود و... بی ش خ
زمینــه بی اعتمــادی، واگرایــی، روگردانــی، احســاس فریب خوردگــی 

ــی آورد.  ــم م ــا فراه ــواداران آنه ــدگی را در ه و اغواءش

	ÉÉــع ــعÉمناف ــهÉنف ــلبریتیÉهاÉب ــوانÉازÉس ــهÉمیÉت ــرت:Éچگون فک
کشــور،ÉحاکمیــتÉوÉصداوســیماÉاســتفادهÉکــرد؟

ــا  ــوه آنه ــای بالق ــکوفایی ظرفیت ه ــرای ش ــازی ب ــق زمینه س از طری
ــی،  ــی، آموزش ــی، عاطف ــای مال ــن نیازه ــمی، تأمی ــای رس در نهاده
اخالقــی و تربیتــی آنهــا؛ جلــب اعتمــاد آن هــا، تمهیــد زمینــه بــرای 
برجسته شــدن تدریجــی موقعیــت آنهــا در جامعــه،  ســوق دهی افــکار 
و اعتمــاد عمومــی به ســمت ایشــان، منــزوی کــردن رقبــای موجود و 
محتمــل آنهــا،  خنثی ســازی فعالیت هــای تخریبــی بــرای تیره ســاختن 
ــه  ــی ک ــا در عرصه های ــا، مشــارکت دادن آنه ــر اجتماعــی آن ه تصوی
تــوان نقش آفرینــی دارنــد، دادن خدمــات اطالعاتــی و مشــاوره ای بــه 
ــار ناشــی از عملکــرد آن هــا در فضــای  ایشــان، بازخوردگیــری از آث
عمومــی، مراقبــت نامرئــی از آن هــا و تذکاردهــی بــه موقــع لغزش هــا، 
محدودســازی ارتبــاط آن هــا بــا جریانــات فرصــت طلــب)از طریــق 

ــا( و... . ــازی آن ه اقناع س
در عیــن حــال، توجــه بــه ایــن نکته حائــز اهمیت اســت کــه حمایت 

ــای  ــی و نهاده ــام سیاس ــکار نظ آش
ــار ســلبریتی در  ــه اعتب وابســته گاه ب
ــد؛ در  ــه می زن ــی لطم ــکار عموم اف
مــواردی اطرافیــان و هــواداران آنهــا، 
مانــع از همراهــی ســلبریتی بــا نظــام 
و نهادهــای رســمی می شــوند؛ در 
ــف  ــت مخال ــتن ژس ــواردی داش م
بــرای حفــظ اعتبارســلبریت در افکار 
عمومــی الزم اســت. در هرحــال، 
کیفیــت همراهــی ایــن افــراد بــا نظام 
بــه گونــه ای کــه هــم محبوبیــت آنهــا 
ــم  ــد و ه ــا یاب ــود و ارتق ــظ ش حف
ــا  ــای آنه ــد از ظرفیت ه ــام بتوان نظ
ــی و گاه  ــداف فرهنگ ــبرد اه در پیش
سیاســی خــود اســتفاده کنــد، نیازمند 
تعریــف عملیاتــی خــاص و کشــف 
ــب  ــم های متناس ــا و مکانیس روش ه

اســت.    

	ÉÉتــوانÉمیÉچگونــهÉ:فکــرت
ÉاقنــاعÉبــرایÉهاÉســلبریتیÉاز
ÉهــایÉحوزهÉدرÉعمومــیÉافــکار

ــفÉاســتفادهÉکــرد؟ مختل
پاســخ ایــن ســؤال، تا حــدی تکراری 
خواهــد بــود. از طریــق ایجــاد امکان 
ــی  ــش عموم ــرای نمای ــت ب و فرص
رســمی  ویترین هــای  طریــق  از 
در  برجسته ســازی  غیررســمی،  و 
مناســبت های مختلــف، اعتباربخشــی 
و  حاشــیه زدایی  مقبول ســازی،  و 
محتمــل،  پیرایه هــای  مات کــردن 
ــی،  ــکار عموم ــاد در اف ــاد اعتم ایج
ارتباطــی،  جاذبه هــای  تقویــت 
ــا  ــرت آنه ــناخت و بصی ــش ش افزای
درســت  اطالع رســانی  طریــق  از 
و بــه موقــع، کمــک بــه آنهــا در 
ســرمایه های  افزایــش  جهــت 
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فرهنگی)به ویــژه تحصیــالت(، مهــار 
آنهــا،  پیش بینی پذیــر  لغزش هــای 
ایجــاد امــکان بــرای بهره گیــری هــر 
چــه بیشــتر آن هــا از دانش هــا و 
تجربیــات کارشناســان و متخصصان، 
ــرای  ــاز ب ــات مــورد نی اعطــای امکان
مــورد عالقــه  نقش هــای  ایفــای 
آنهــا  مشــارکت دادن  محــول،  و 
اجتماعــی،  مددکاری هــای  در 
جلــب  در  آنهــا  از  بهره گیــری 
آن  انتقــال  و  مردمــی  کمک هــای 
بــه نیازمندان)به ویــژه بــه هنــگام 
ــای  ــرح نیازه ــا و ط ــروز بحران ه ب
ــا در  ــارکت دادن آنه ــروری(، مش ض
راه انــدازی  و  اتحادیه هــا  ایجــاد 

. و...  مردم نهــاد  ســازمان های 

	ÉÉــه ــلبریتیÉهاÉچگون ــرت:Éس فک
Éکاهــش Éبــرای ÉتواننــدÉمی
ÉحاکمیتÉوÉمــردمÉبینÉشــکاف
Éــش ــد؟É)نق ــیÉکنن نقشÉآفرین

میانجیÉگرانــه(
ــای  ــارکت در عرصه ه ــق مش از طری
انتخاباتــی و رونق بخشــی بــه فضــای 
ــا  ــش ی ــارکت در کاه ــی، مش سیاس
ــی از  ــی ناش ــکالت مردم ــل مش ح
بــروز بحران هــای طبیعــی و انســانی 
مثــل ســیل، زلزلــه، آتش ســوزی، 
ــال  ــرای انتق ــط ب ــش واس ــای نق ایف
خواســته ها و مطالبــات محرومــان 
ــه مســئوالن،  ایفــای نقــش  جامعــه ب
نمایندگــی بــرای احقــاق حقــوق 
ــمی،  ــون رس ــد تریب ــای فاق اقلیت ه
کاهــش  جهــت  در  مشــارکت 
جــذب  و  طبقاتــی  فاصله هــای 
ــرا و  ــع فق ــه نف ــا ب ــای اغنی کمک ه
ــدازی  ــارکت در راه ان ــان، مش محروم

ــد،  ــار نیازمن ــه اقش ــی ب ــرای خدمات ده ــاد ب ــازمان های مردم نه س
مخالفــت هدفمنــد بــا سیاســت ها و عملکردهــای توجیه ناپذیــر 
ــرای  ــی ب ــای اجتماع ــت از جنبش ه ــدازی و حمای ــت، راه ان حاکمی
ــا  ــام ب ــان نظ ــه مخالف ــت موجــود، جریان ســازی علی اصــالح وضعی
اســتفاده نامرئــی از حمایت هــا و امکانــات نظام، مشــارکت در تصحیح 
ــته و... .  ــای وابس ــام و نهاده ــه نظ ــبت ب ــی نس ــای منف ــی ذهنیت ه برخ

کنترل و نظارت سلبریتی ها 	

	ÉÉهــایÉفعالیتÉبــرÉنظــارتÉآیــاÉشــماÉنظــرÉازÉ:فکــرت
ســلبریتیÉداخلــیÉضــرورتÉدارد؟

نظــارت برنامه ریــزی، هدفمنــد و فاقــد حساســیت زایی بــر روندهــای 
کلــی فرهنگ ســازی)تولید و ارائــه معنــا در افــکار عمومــی( مقتضــای 
مهندســی فرهنــگ اســت. حتــی در جوامــع لیبــرال ســرمایه داری نیــز 
ــازمان های  ــت س ــن برخــورداری خــاص از حمای ــلبریتی ها در عی س
فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی،  ملزم بــه رعایت قوانیــن و ارزش های 
اخالقــی پذیرفتــه شــده و قواعــد بــازی در عرصــه تبلیغــات فرهنگــی 
ــذاری  ــرای تأثیرگ ــاال ب ــوان ب ــل ت ــه دلی ــلبریتی ها ب ــد. س اجتماعی ان
ــوان آنهــا را از  ــر افــکار عمومــی، در عمــل نمی ت ــا منفــی ب مثبــت ی
ــر رســمی معــاف  ــرل رســمی و غی ــوع نظــارت و کنت اعمــال هــر ن
دانســت. البتــه در هرجامعــه معمــوالً گفتمان هــای غالــب،  فرآیندهــا 
و روال هــای تثبیــت شــده، ســاختارهای آشــکار و پنهــان، نهادهــای و 
ــاری،  ــیب های رفت ــی، ش ــبک های زندگ ــی،  س ــازمان های اجتماع س
حضــور رقبــا و... معمــوالً افــراد را در هــر موقعیــت بــه نوعــی تحــت 
کنتــرل داشــته و اراده هــای ناهمســو و گریــز از مرکــز آن هــا را مهــار 
می کننــد. البتــه همانگونــه کــه اشــاره شــد اعمــال نظــارت بــر ایــن 
ســنخ افــراد بــه دلیــل جایــگاه و منزلــت کاریزمایــی، اعتبــار اجتماعــی 
ــا دقــت و ظرافــت خاصــی و  ــد ب ــدان بای ــرت هــواداران و مری و کث
بــه دور از هــر نــوع حاشیه ســازی و ایجــاد حساســیت صــورت پذیــرد.   

	ÉÉهاÉــلبریتی ــرÉس ــوانÉب ــیÉمیÉت ــهÉروشÉهای ــاÉچ ــرت:Éب فک
ــرد؟ ــارتÉک نظ

خــود ســلبریتی ها، رســانه هایی کــه ســلبریتی را برســاخت می کننــد  
ــه ای  ــه ای و غیرحرف ــای حرف ــی فعالیت ه ــد نامرئ ــق رص و از طری
آنهــا در حوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــاد، سیاســی، ورزشــی 
ــا،  ــت آنه ــق ســازمان های محــل خدم و...، نظــارت باواســطه از طری
گفت وگوهــای رســانه ای، نفــوذ در صــف هــواداران و مالزمــان آنهــا،  
ــارت از  ــی، نظ ــبکه های مردم ــی و ش ــکار عموم ــط اف ــارت توس نظ
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طریــق کانال هــا و شــبکه های اجتماعــی، بهره گیــری از رقبــا،  
ــات و...   ــار نهــادن امکان ــق اعتمادســازی و در اختی نظــارت از طری

	ÉÉبایــدÉهاییÉسیاســتÉوÉســازوکارهاÉچــهÉنظرشــماÉبهÉ:فکــرت
ÉایجــادÉ،شــکلÉبهتریــنÉــه ــرÉســلبریتیÉهاÉب ــرایÉنظــارتÉب ب

یــاÉحــذفÉشــود؟
ــه  ــن قشــر ب ــا ای ــرم در برخــورد ب  بی شــک، اتخــاذ سیاســت های ن
دلیــل موقعیــت خــاص آنهــا مؤثرتر از سیاســت های ســخت و خشــن 
و ســخت گیری های حساســیت برانگیــز اســت. نظــام اســالمی بایــد 
از طریــق گفت وگــوی بــا کارشناســان فرهنگــی، تربیتــی، اطالعاتــی 
و امنیتــی؛ مناســب ترین راه هــا را بــرای تحقــق ایــن هــدف فــارغ از 
هــر نــوع هزینــه تمهیــد کنــد. ایــن قشــر و ایــن ســنخ شــخصیت ها 
ــه محســوب  ــک از جامع ــایر اقشــار بخشــی الینف ــز همچــون س نی
ــت  ــای مثب ــوه کارکرده ــا، بالق ــی ذهنیت ه ــم برخ ــوند و به رغ می ش
ــف آن  ــای مختل ــه و بخش ه ــرای جامع ــردی ب ــاً منحصربه ف و بعض
ــع  ــورد مان ــا ایجــاد حساســیت های بی م ــد ب ــن رو، نبای ــد. از ای دارن
ــات  ــف حی ــاحت های مختل ــا در س ــت آنه ــای مثب از نقش آفرینی ه
اجتماعــی شــد. بــه بیــان دیگــر، ضــرورت نظــارت و کنتــرل برآنهــا 
نبایــد بــه عنــوان یــک مســأله و چالــش جــدی تلقــی شــود. بــدون 
ــد  ــی کــه احســاس کن شــک، هــر یــک از اقشــار جامعــه در صورت
نظــام سیاســی بــه صــورت آشــکار و پنهــان، کنش هــا و ارتباطــات او 
را تحــت نظــارت و مراقبــت دارد، واکنــش منفــی نشــان خواهــد داد.      

	ÉÉفعالیــتÉبــرÉنظــارتÉحــوزهÉدرÉمســئولÉنهادهــایÉ:فکــرت
Éباشــند؟Éــد ــدامÉبای ــدامÉهســتند؟Éک ســلبریتیÉهاÉک

ــا  ــی آنه ــت اجتماع ــور و فعالی ــدان حض ــت و می ــه موقعی ــته ب بس
ــازمان های  ــی س ــا میانج ــوان ب ــود. در کل، می ت ــد ب ــاوت خواه متف
ــط  ــطه توس ــطه و بی واس ــا واس ــه ب ــی ک ــای متنوع ــل، فعالیت ه ذی
ســلبریتی ها یــا تحــت تاثیــر نفــوذ و اقتــدار معنــوی آنهــا در کشــور 
انجــام می گیــرد، تحــت نظــارت گرفــت: ســازمان هایی مثــل 
اتحادیه هــای صنفــی، صداوســیما، شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، شــورای فرهنگ عمومی، شــورای 
عالــی فضــای مجــازی، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، وزارت 
ورزش، ســازمان تبلیغــات اســالمی، رســانه های جمعی)به ویــژه 
مطبوعــات(، ســازمان ها تاثیرگــذار بــر فعالیــت شــبکه های اجتماعــی، 
ــگاه و  ــاتید دانش ــی از اس ــل برخ ــی مث ــاخص فرهنگ ــای ش چهره ه
ــژه روحانیــت، دادگاه مطبوعــات.  ــا، دادگاه وی علمــای حــوزه، پلیــس فت

	ÉÉبــاÉتــوانÉمیÉچگونــهÉ:فکــرت
ÉهاÉــلبریتی کنترلÉغیررســمیÉس

É)کرد؟)راهکارÉــت راÉمدیری
نظــارت مؤثــر در ایــن گونــه مــوارد 
معمــوالً از نــوع  نظــارت غیررســمی 
ــکار  ــط اف ــاً توس ــه عمدت ــت ک اس
عمومــی، نهادهــای مدنی، رســانه های 
ــاد،  ــردم نه ــازمان های م ــی، س جمع
چهره هــای متنفــذ علمــی و فرهنگــی 

و...  اعمــال می شــود. 

	ÉÉبــرÉتــوانÉمیÉچگونــهÉ:فکــرت
Éــارج ــایÉنمایشــیÉ)خ رفتاره
Éدر ÉهاÉســلبریتی É)عــرف Éاز
Éنظــارت Éمجــازی Éفضــای

ــرد؟ ک
فکــر می کنــم از طریــق کاربــران 
متعهــد فضــای مجــازی، عالقمنــدان 
ســازمان های  آنهــا،  هــواداران  و 
ناظــر مثــل پلیــس فتــا،  بتــوان افــراد 
ــوع رفتارهــای خــالف  متخلــف و ن
عــرف آنهــا را شناســایی کــرد و 
تذکــر داد و در صــورت عــدم تأثیــر 
بــه فشــارهای اجتماعــی، اعمــال 
محدودیت هــای قانونــی و ســعی 
در پراکنــدن هــواداران از گــرد آن هــا 

ــد.    ــل ش متوس

	ÉÉچــهÉشــماÉمنظــرÉازÉ:فکــرت
Éــل ــیوهÉتعام ــکاالتیÉدرÉش اش
ÉهاÉســلبریتیÉبــاÉحاکمیــت

ــت؟ ــتهÉاس ــودÉداش وج
پاســخ بــه ایــن ســؤال نیــاز بــه 
در  موضــوع  جریان شناســی 
دارد.  انقــالب  از  بعــد  ســال های 
ــتر  ــگاه بیش ــه ن ــن، غلب ــم م ــه زع ب
منفــی بــه پدیــده و جریــان ســلبریتی 
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ــی  ــرد برخ ــل عملک ــه دلی ــژه ب به وی
ایــن چهره هــا، عامــل اصلــی  از 
فقــدان  و  موجــود  بی برنامگــی 
اســتراتژی های مشــخص در مواجهــه 
بــا ایــن جریــان بــوده اســت. الصــاق 
برچســب هایی همچــون خودخــواه، 
ــو،  ــب، منفعت ج ــرور، فرصت طل مغ
نماینــده فرهنگــی مدرنیتــه، محصول 
تهاجــم فرهنگــی، مــروج ســبک 
ــت  ــه حکای ــی و... هم ــی غرب زندگ
ــر  ــه و تدبی ــک مواجهــه خصمان از ی
نشــده بــا ایــن جریــان پرتنــوع و مهم 
دارد. همچنین ارزش داوری ســطحی 
برخی مســئوالن فرهنگــی در مواجهه 
بــا ایــن پدیــده و ارزیابی ســلبریتی ها 
ــی و  ــاً تربیت ــای صرف ــا رویکرده ب
ــا را  ــی از آنه ــا برخ ــی)که تنه ارزش
شــامل می شــود( نشــانه دیگــری 
ــا ایــن پدیــده  از مواجهــه ســطحی ب
اســت. موانــع ذهنــی و عینــی دیگری 
ــل  ــه مبهــم دخی ــن مواجه ــز در ای نی
ــود  ــه وج ــرای نمون ــت. ب ــوده اس ب
ــن تلقــی کــه حمایــت رســمی از  ای
آنهــا موجــب اقبــال بیشــتر جوان هــا 
بــه  ناخواســته  و  شــده  بدان هــا 
ــود؛  ــر می ش ــا منج ــازار آنه ــق ب رون
ــت  ــه حمای ــی ک ــن تلق ــه ای ــا غلب ی
موجــب  آنهــا  ضمنــی  تأییــد  و 
ــای  ــّرعان و گروه ه ــی متش رویگردان
حزب اللهی هــای جامعــه از نظــام 
ــزاران فرهنگــی آن می شــود؛  و کارگ
همچنیــن غلبــه ایــن ذهنیــت کــه بــا 
ــخصیت های  ــی ش ــای الگوی مالک ه
حــوزه  حساســیت های  و  اســوه، 
ســلبریتی های  غالــب  تربیــت، 
موجــود و مدعــی را نمی تــوان و 
ــری نســل  ــد در معــرض الگوگی نبای

جــوان قــرار داد؛ یــا غلبــه ایــن احســاس کــه روی خــوش نشــان دادن 
ــه آن هــا موجــب افزایــش توقعــات آنهــا از نظــام  و ســهم خواهی  ب
ــگاره کــه حمایــت خــاص از  ــن ان ــه ای ــز غلب بیشــتر می شــود؛  و نی
آنهــا نوعــی تبعیــض توجیه ناپذیــر در افــکار عمومــی تلقــی می شــود؛ 
ــا اینکــه حمایــت از آنهــا یــک ریســک محتمــل اســت چــرا کــه  ی

ــت.  ــخص اس ــا نامش ــرای م ــا ب ــده آنه ــت آین وضعی
البتــه ســلبریتی ها نیــز چــون بعضــاً و بلکــه غالبــاً موضع اپوزیســیونی 
دارنــد، تمایــل چندانــی بــه همراهــی بــا نظــام ندارنــد و در مــواردی 
ــام را  ــی نظ ــت های فرهنگ ــی سیاس ــا برخ ــت ب ــراز مخالف ــی اب حت
بــرای خــود امتیــاز پنداشــته و زمینــه بیشــتری بــرای جــذب جوان هــا 

ــازد. ــم می س ــا را فراه ــی بدان ه ــانه های بیرون ــا رس ی

ی مثبـت یـا منفی  ثیرگـذار یتی ها بـه دلیـل تـوان بـاال بـرای تأ سـلبر
ع  نـو هـر  اعمـال  از  را  نهـا  آ نمی تـوان  عمـل  در  عمومـی،  افـکار  بـر 

دانسـت. معـاف  رسـمی  غیـر  و  رسـمی  ل  کنتـر و  نظـارت 



یژه ونده و یژهپر ونده و پر

شماره پنج

شهرت،شهرت،
ی  ی ابزار ی امر ی ابزار امر
استاست
 حجت االسالم والمسلمین علیرضا پیروزمند؛ حجت االسالم والمسلمین علیرضا پیروزمند؛
 پژوهشگر و عضو هیئت علمی فرهنگستان پژوهشگر و عضو هیئت علمی فرهنگستان

علوم اسالمی قم علوم اسالمی قم 

گفتگوگفتگو



شمـاره هفت،  سی و یـکم خرداد  1400 47نرشیه تخصصی خردورزی

وجــود  بــه  از  پــس  مدتــی 
همه گیرشــدن  و  آمــدن 
شــبکه های اجتماعــی نظیــر اینســتاگرام 
لقــب  و  عنــوان  افــرادی  ایــران،  در 
ــروزه  ــد. ام ــود گرفتن ــه خ ــلبریتی ب س
ــادی  ــداد زی ــده تع ــلبریتی، دربرگیرن س
از بازیگــران، خواننــدگان، ورزشــکاران 
ــر  ــه اگرچــه هن ــرادی اســت ک ــز اف و نی
یــا تخصصــی ندارنــد، امــا بــه واســطه 
اجتماعــی  شــبکه های  در  فعالیــت 
برخــوردار  زیــادی  دنبال کننــدگان  از 
ریشــه  بررســی  جهــت  هســتند. 
ــدن و  ــه دیده ش ــان ب ــدی انس عالقه من
ــط  ــلبریتی ها توس ــردن س ــل دنبال ک دلی
ــا  ــژه ای ب ــوی وی ــرت گفت وگ ــردم، فک م
»حجت االســالم والمســلمین علیرضــا 
پیروزمنــد«، پژوهشــگر و عضــو هیئــت 
علمــی فرهنگســتان علــوم اســالمی قــم 
انجــام شــده اســت متــن مصاحبــه بــا 
ایشــان در ادامــه تقدیــم می گــردد:

	ÉÉــرای ــتادÉب ــابÉاس فکرت:جن
ÉکــهÉبفرماییــدÉ،بحــثÉشــروع
ÉانســانÉمنــدیÉعالقهÉریشــه

ــت؟ ــدنÉچیس ــهÉدیدهÉش ب
ــک  ــه ی ــدن، ب ــه دیده ش ــت ب اهمی
معنــا عالقه منــدی فطــری انســان 
عالقه منــدی  ایــن  امــا  اســت؛ 
فطــری ریشــه بیشــتری در یــک 
اینکــه  آن  و  دارد  اولیــه   فطــرت 
ــودن دارد؛  ــه مفیدب ــه  ب ــان عالق انس
ــر باشــد و  ــه منشــأ اث ــه دارد ک عالق
بیهــوده زندگــی نکنــد. همــان مبنــا و 
ســنتی کــه خداونــد متعــال در قــرآن 
می فرماینــد »َمــا َخَلْقــَت َهــَذا بَاِطــاًل« 
، آســمان و زمیــن و کلیــه کائنــات را 
بــه باطــل نیافریدیم، فطرت و فلســفه 
ــی  ــم کمال جوی ــان ها ه ــت انس خلق
ــوازم  ــودن اســت. یکــی از ل و مفیدب
ــر  ــد و کار او مؤث ــان، مفی ــه انس اینک
باشــد ایــن اســت کــه قابلیتــش 

مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا از قابلیــت او اســتفاده بشــود. لــذا انگیــزه 
دیده شــدن بــه عبارتــی در قــدم اول بــه فطــرت انســان برمی گــردد.
امــا همانطــور کــه انســان همیشــه بــر فطــرت الهــی خــودش باقــی 
ــک  ــذارد و ی ــرپوش بگ ــرت س ــن فط ــر ای ــد ب ــد و می توان نمی مان
ــث  ــوص بح ــد، در خص ــاد کن ــودش ایج ــرای خ ــوی ب ــت ثان هوی
شــهرت نیــز همینطــور اســت. ممکــن اســت فطــرت الهــی انســان 
ــه  ــود ک ــل ش ــهرت طلبی تبدی ــه ش ــده و ب ــر ش ــت خوش تغیی دس
ریشــه ایــن شــهرت طلبی، قدرت طلبــی و نفع پرســتی می توانــد 
باشــد؛ در ایــن صــورت طبیعتــاً عالمــت خوبــی بــرای رشــد انســان 

نیســت.

	ÉÉ-هاÉســلبریتیÉوÉشــدنÉدیدهÉبحــثÉازÉجــدای-ÉشــهرتÉ:فکــرت
درÉاســالمÉمــوردÉنکوهشÉقــرارÉگرفتهÉاســت؟

ــه  ــود ب ــردم، نمی ش ــرض ک ــه ع ــه ای ک ــن مقدم ــاس همی ــر اس ب
صــورت مطلــق گفــت شــهرت خــوب یــا بــد اســت، و یــا انســان 
بایــد بــه دنبــال شــهرت باشــد یــا نباشــد؛ بســتگی دارد این شــهرت را 
در چــه مســیری اســتفاده شــود. آنــگاه کــه امیرالمؤمنین)علیه الســالم( 
کــه بــه قــدرت رســیدند، و طبیعتــاً قــدرت مــالزم بــا شــهرت اســت 
ــت،  ــن اس ــیدن قدرت یافت ــهرت رس ــه ش ــای ب ــی از جلوه ه و یک
فرمودنــد: اگــر مــن بتوانــم حقــی را احقــاق کنــم و باطلــی را ممانعت 
ــک  ــه ی ــدازه عطس ــت ارزش دارد وااّل به ان ــه خالف ــن خرق ــم ای کن

حیــوان بیمــار هــم ارزش نــدارد.
ــزاری اســت؛ بســتگی دارد  ــر اب ــک ام ــهرت ی ــل، ش ــن دلی ــه همی ب
ــیر  ــر در مس ــود. اگ ــتفاده ش ــیری اس ــه مس ــرمایه در چ ــن س ــه ای ک
اقامــة حــق بــه کار گرفته شــود و منشــأ آن هــم صداقــت و درســتی 
باشــد، طبیعتــاً ایــن شــهرت در مســیر درســت قــرار دارد. عــالوه بــر 
ــهرت در  ــن ش ــیاری از ای ــای بس ــالم(، نمونه ه معصومین)علیهم الس
ــه درســتی اســتفاده  ــه از شــهرت ب ــن وجــود داشــته ک ســیره مؤمنی
ــی  ــب مهارت های ــفه و صاح ــدان، فالس ــا، هنرمن ــل علم ــد؛ مث کردن
کــه در طــول تاریــخ بــه فرهنــگ اهــل بیــت خدمــت و از شهرتشــان 
ــیاری  ــای بس ــا نمونه ه ــد؛ از این ه ــتفاده کردن ــح اس ــیر صحی در مس
ــه از  ــد ک ــرادی بودن ــل هــم اف ــخ وجــود دارد. در نقطــه مقاب در تاری
صــدر اســالم تــا امــروز، از شــهرت بــرای  قدرت طلبــی و به اســتثمار 
درآوردن ســایر انســان ها و بــرای مطرح شدنشــان و رســیدن بــه ثروت 
و مکنــت اســتفاده کردنــد؛ طبیعتــاً ایــن بــه معنی انحــراف در اســتفاده 

از ایــن ظرفیــت و ســرمایه خــدادادی اســت.
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	ÉÉاســت؟ÉشــکلÉچــهÉبــهÉشــهرتÉبــهÉغــربÉنــگاهÉ:فکــرت
ÉدرÉشــهرتÉکــهÉکننــدÉمیÉبندیÉدســتهÉاســالمیÉنگــرشÉمثــل
ÉبــهÉشــهرتÉمســئلهÉیــاÉدارد؟ÉقــرارÉغلــطÉیــاÉدرســتÉمســیر

طــورÉکلــیÉدارایÉارزشÉاســت؟
ــوب  ــی محس ــرمایه های اجتماع ــا و س ــی از ظرفیت ه ــهرت یک ش
می شــود و مثــل بقیــه ســرمایه هایی کــه در هــر فرهنــگ و جامعــه ای 
متناســب بــا آن فرهنــگ و جامعــه جهت گیــری می شــود و هــم مبــدأ 
تولیــد آن ســرمایه مشــخص می شــود و هــم مســیر بهره منــدی از آن 
ســرمایه مشــخص می شــود، در جوامــع دیگــر هــم این طــور اســت. 
در غــرب هــم اینکــه چــه افــرادی بــا چــه ســازوکاری بــه شــهرت 
می رســند و آن هایــی کــه زمینــه شــهرت را بــرای افــراد مشــهور فراهم 
کردنــد از آن هــا چــه بهــره ای می برنــد، طبیعتــاً تابــع فرهنــگ غالب و 

مســلطی اســت کــه در آن جامعــه وجــود دارد.
در فرهنــگ غــرب کــه محــورش انســان محوری اســت و خداپرســتی 
نیســت، طبیعتــاً وقتــی انســان محــور و منفــک از فطــرت الهــی شــد، 
ــرای  ــه ب ــود ک ــل می ش ــاع تبدی ــو و طّم ــوان درنده خ ــک حی ــه ی ب
ــد و  ــتفاده می کن ــیله ای اس ــر وس ــودش از ه ــهوات خ ــای ش ارض
هیــچ حــد یقفــی بــرای خــودش قائــل نیســت. جامعــه ای کــه در آن، 
ــه شــهرت رســاندن انســان ها  ــد، ب ــدا کن چنیــن فرهنگــی تســلط پی
ــیر  ــن مس ــم در همی ــد ه ــد می آی ــه پدی ــهرتی ک ــری از ش و بهره گی
ــه  ــه ب ــهرتی ک ــار ش ــه در کن ــد ک ــذا می بینی ــود. ل ــتفاده می ش اس
واســطه هنــر و رســانه در دنیــای غــرب بــرای افــراد ایجــاد می شــود، 
بالفاصلــه و در مســیر ایــن شــهرت دیوهــای چندســری وجــود دارند 
ــد، در  ــهرت یافته می رس ــرد ش ــه آن ف ــه ب ــی ک ــش از منافع ــه بی ک
ــد، او را  می دوشــند و از او  ــرای او ایجــاد کرده ان ــل شــهرتی کــه ب قِبَ

ــد. ــتفاده می کنن اس
مثــاًل ورزشــکارانی کــه بــه یــک معنــا اگــر حواشــی اخالقــی نداشــته 
از ســالم ترین گــروه ســلبریتی ها محســوب می شــوند  باشــند 
ــا  ــا آن ه ــک عروســک ب ــل ی ــه مث ــه چگون ــد ک ــه بفرمایی را مالحظ
بــازی می کننــد و از آن هــا بهــره می برنــد و کمپانی هــای چنــد 
ــد  ــه برایشــان ایجــاد کرده ان ــه از وجاهــت ظاهــری ک ــی چگون ملیت
ــب آن  ــه جی ــی را ب ــه منافع ــوند؛ البت ــد می ش ــر بهره من ــن براب چندی
ــه ایــن تلــه و دامــی کــه نظــام  ــا او ب ــد ت فــرد شــهرت یافته می ریزن
ــا  ــن بدهــد. معمــوالً هــم این ه ــرار داده، ت ــل او ق ســرمایه داری مقاب
ــا  ــرف آن ه ــه تاریخ مص ــی ک ــتند و هنگام ــرف هس دارای تاریخ مص
تمــام شــد، مثــل یــک تفالــه آن هــا را کنــار می اندازنــد و بــه ســرعت 
به فراموشــی ســپرده خواهنــد شــد و افــراد دیگــری را َعَلــم می کننــد 

و از این هــا نیــز همــان بهــره را 
می برنــد.

جالــب اینکــه، ایــن تجربــه نســل ها 
دنیــای  در  اســت؛  شــده  تکــرار 
ــوان  ــه عن ــه ب ــانی ک ــر و کس معاص
ســلبریتی محســوب می شــوند، اگــر 
بــه گذشــتگان خــود نــگاه کننــد، این 
ــد.  ــاهده می کنن ــخ را مش ــه تل تجرب
امــا بــا ایــن وجــود، طمــع و شــهوت 
نســبت بــه دیده شــدن و کســب 
ــه بهــره  ــه نســبت ب ــادی ک ــع م مناف
ــزی  ــروت چی ــدرت و ث ــان ق صاحب
ــا در  ــی دارد ت ــا را وا م ــت، آن ه نیس
ایــن مســیر حرکــت کننــد و نگاهــی 
ــند. ــته باش ــان نداش ــه پشت سرش ب

	ÉÉســریÉیکÉاینکــهÉبــاÉ:فکــرت
Éاهــداف Éبــا Éمــردم Éاز
É،ــتند ــناÉهس ــلبریتیÉهاÉآش س
Éــراد ــدÉاف ــتÉدارن ــاÉدوس ام
ÉوÉببینندÉراÉســلبریتیÉوÉمشهور
ÉنظرÉبــهÉ.کننــدÉپیگیــریÉمــدام
ÉپیگیــرِیÉبــهÉمیــلÉایــنÉشــما
ÉدرÉریشــهÉمشــهورÉافــراد

Éدارد؟Éکجــا
ــی  ــه طبیع ــن عالق ــد از ای ــک ح ی
ــدان،  ــه هنرمن ــراد ب ــی اف ــت؛ یعن اس
کــه  هرکســی  و  ورزشــکاران 
توانمنــدی را از خــودش بــه صــورت 
متفــاوت و برجســته تر نشــان داده 
عالقــه دارنــد، بــه دلیــل اینکــه افــراد 
-بــه ویــژه نســل جــوان و نوجــوان- 
موفق تــری  الگوهــای  دنبــال  بــه 
پیگیری کــردن  بــا  و  می گردنــد 
ــد و  ــدا می کنن ــزه پی ســلبریتی ها انگی
می کوشــند تــا خودشــان را در مســیر 
آن هــا قــرار دهنــد و بــه موفقیت هــای 
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ــد و بلکــه از آن هــا  ــان دســت یابن آن
ــن  ــر ای ــن اگ ــد. بنابرای ــی بگیرن پیش
مشهورشــدن در مســیر مثبتــی اتفــاق 
بیفتــد و افــرادی بــه عنوان ورزشــکار 
حرفــه ای الگــو شــوند و دیگــران هم 
ــمت ورزش  ــه س ــا ب ــه آن ه در دامن
حرفــه ای حرکــت کنند، این اشــکالی 
نــدارد و می توانــد ظرفیت ســازی 

ــه محســوب شــود. ــرای جامع ب
نگران کننــده  کــه  چیــزی  امــا 
ــک  ــه اوالً ی ــت ک ــن اس ــود ای می ش
نــگاه افراطــی بــه ایــن مســئله اتفــاق 
بیفتــد و بیــش از حــد نیــاز و ظرفیت 
ــک  ــا ی ــف ی ــک صن ــه ی ــه ب جامع
ــه،  ــر اینک ــود و بدت ــه ش ــروه توج گ
ــلبریتی  ــوان س ــه عن ــه ب ــرادی ک اف
و  پــرورش  می شــوند  شــناخته 
فرهنــگ الزم بــرای رعایت شــئوناتی 
ــهروند در  ــک ش ــوان ی ــه عن ــه ب ک
جامعــه اســالمی بایــد داشــته باشــند 
ــی  ــند و حواش ــرده باش ــدا نک را پی
ــد و  ــاد کنن ــان ایج ــرای خودش را ب
ــن را  ــران ای ــه دیگ ــد ک ــن دهن ــا ت ی
ایجــاد کننــد؛ آن وقــت الگوســازی بــه 
انحــراف کشــیده می شــود و اینطــور 
ــرد )مشــهور( الگــوی  ــه ف نیســت ک
ــوان  ــا نوج ــوان ی ــرای ج ــی ب ورزش
ــود  ــه او می ش ــود، بلک ــوب ش محس
ــرده  ــر خدای ناک ــه اگ ــخصیتی ک ش
ــا  شــخصیت اخالق مــداری نباشــد ی
ــئونات  ــت ش ــاط و رعای ــل انضب اه
ــًا  ــد، طبیعت ــرعی نباش ــالمی و ش اس
ــب  ــه ایجــاد شــده ترکی ــی ک جذابیت
ــد  ــه نبای ــی ای ک ــا حواش ــود ب می ش
و اثــر منفــی خــودش را بــر افــرادی 
ــال  ــراد را دنب ــته از اف ــن دس ــه ای ک

می گــذارد. برجــای  می کننــد، 

	ÉÉالگوهایÉبــهÉنســبتÉهاÉســلبریتیÉچــراÉشــماÉنظــرÉازÉ:فکــرت
ÉماننــدÉهاییÉشــخصیتÉوÉشــهداÉوÉعلمــاÉمثــلÉجامعــهÉواقعــی
É-بودندÉحیــاتÉقیــدÉدرÉکــهÉزمانــیÉالبتــه-ÉســلیمانیÉســپهبد
Éــر ــلÉتغیی ــارتÉدیگــر،Éدلی ــهÉعب ــدهÉمیÉشــوند؟Éب بیشــترÉدی
Éــی ــخصیتÉهایÉواقع ــاÉوÉش ــاÉالگوه ــلبریتیÉهاÉب ــگاهÉس جای

وÉاصیــلÉچیســت؟
ــؤال  ــک س ــم. ی ــک می کن ــؤال تفکی ــه دو س ــما را ب ــؤال ش ــن س ای
ــال می کننــد؟ ســؤال  ایــن اســت کــه چــرا مــردم، ســلبریتی ها را دنب
دیگــر اینکــه چــرا ایــن افــراد از فرهنــگ جامعــه خودشــان فاصلــه 
ــه  ــا و جامع ــأن آن ه ــب و در ش ــه مناس ــیری ک ــد و در مس می گیرن

ــد. ــرار می دهن ــان را ق ــت، خودش هس
اینکــه مــردم چــرا در ایــن مســیر قــرار می گیرنــد، همانطــور کــه در 
توضیحــات قبلــی عــرض کــردم، وقتــی شــهرت بــا رســانه و جذابیت 
ــری از  ــه یک س ــراد ب ــود اف ــث می ش ــود، باع ــب ش ــیه  ترکی و حاش
امــور بــه صــورت کاذب و غیــر معمــول مشــغول بشــوند؛ یعنــی بیش 
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از حــد طبیعــی بــه آن مســئله بپردازنــد.
امــا اینکــه چــرا ســلبریتی ها بــه ایــن وضعیــت تــن می دهنــد، یــک 
عامــل داخلــی و یــک عامــل خارجــی دارد. عامــل داخلــی این اســت 
کــه نظــام پرورشــی مناســبی، همــراه و قریــن بــا این افــراد نیســت؛ از 
زمانــی کــه در معــرض ایــن شــهرت قــرار می گیرنــد و قابلیت هایــی 
-هنــر، ورزش و...- را کســب می کننــد و همچنیــن بعــد از اینکــه در 
مســیر شــهرت قــرار می گیرنــد، خودشــان را همچــون فارغ التحصیــل 
از نظــر فرهنگــی و اخالقــی بــه حســاب می آورنــد و بــه منابــع ســالم 
ــوند و  ــه بش ــه تغذی ــد ک ــل نمی کنن ــان را متص ــی خودش و موجه
ــان  ــده، در هم ــذاری ش ــه پایه گ ــتی ک ــکل درس ــان به ش شخصیت ش

مســیر درســت قــرار بگیــرد.
در ســنت اســالمی مــا مســئله موعظــه ســنتی بــوده کــه اهل بیــت )ع( 
بــه آن عمــل می کردنــد. پیامبــر اســالم )ص( بــه جبرئیــل می فرمودنــد 
ــا وجــود اینکــه رســول گرامــی اســالم،  کــه مــن را موعظــه کــن؛ ب
خاتــم انبیــاء و مبــدأ و منشــأ موعظــه بــرای کل بشــریت در کل تاریخ 
ــی کــه ایشــان معصــوم  ــن را الزم می دانســتند؛ درحال ــا ای ــد، ام بودن
ــد. بنابرایــن اینکــه انســان یــک مرشــد و  و اشــرف معصومیــن بودن
هدایت گــر متقــی و اهــل معرفــت را کنــار خــودش داشــته باشــد و 

مراقبــت کنــد از او، ایــن را متأســفانه 
ــوج  ــل در م ــم و در نقطــه مقاب نداری
جــّو رســانه ای کــه بــرای آن هــا 
و  می شــود  ایجــاد  )ســلبریتی ها( 
ــد از  ــه می خواهن ــانی ک ــن را کس ای
ــاد  ــد، ایج ــتفاده کنن ــلبریتی ها اس س
فضــا  و  ایــن جــو  در  می کننــد، 
ــراد  ــوج اف ــن م ــد و ای ــرار می گیرن ق

ــرد. ــود می ب ــا خ ــهور را ب مش
عامــل خارجــی هــم الگوپذیــری 
ــهرت  ــاز و کار ش ــلبریتی ها از س س
و ارتبــاط و محبوبیــت اجتماعــی در 
ــت.  ــور اس ــای کش ــارج از مرزه خ
همانطــور کــه در جامعــه غــرب 
اینکــه افــراد بــا چــه انگیــزه ای 
شــهرت پیــدا کننــد و چگونــه از 
شهرتشــان اســتفاده بشــود امــری 
ــده،  ــر آم ــه جلوت ــه هرچ ــت ک اس

کـه  سـرمایه هایی  بقیـه  مثـل  و  می شـود  محسـوب  اجتماعـی  سـرمایه های  و  ظرفیت هـا  از  یکـی  شـهرت 
ی می شـود و هـم مبـدأ تولید آن  در هـر فرهنـگ و جامعـه ای متناسـب بـا آن فرهنـگ و جامعـه جهت گیـر
آن سـرمایه مشـخص می شـود، در جوامـع دیگر  سـرمایه مشـخص می شـود و هـم مسـیر بهره منـدی از 
ی بـه شـهرت می رسـند و آن هایی که  وکار هـم این طـور اسـت. در غـرب هـم اینکـه چه افـرادی بـا چـه سـاز
زمینـه شـهرت را بـرای افـراد مشـهور فراهـم کردنـد از آن هـا چـه بهـره ای می برنـد، طبیعتـا تابـع فرهنـگ 

آن جامعه وجـود دارد. غالـب و مسـلطی اسـت کـه در 
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تعریــف و ســاز و کار و حتــی نــرخ 
ــی  ــت، وقت ــرده اس ــدا ک ــی پی معین
ورزشــکار مــا الگــوی برتــر خــودش 
کــه  می دانــد  ورزشــکارهایی  را 
کمپانی هــای چنــد ملیتی اسپانســر او 
هســتند، طبیعــی اســت فکــر می کنــد 
بایــد همــان ســاز و کار را تعقیــب و 
دنبــال کنــد. ایــن الگوپذیــری غلــط 
ــی  ــل منف ــه عام ــود ک ــث می ش باع
ــبی  ــیر نامناس ــود و در مس ــاد ش ایج

ــد. ــرار بگیرن ق

	ÉÉبــه Éباتوجــه É:فکــرت
Éکــه ÉهاÉســلبریتی Éفعالیــت
گوناگــون- ÉهــایÉعرصهÉدر
É-...و Éاجتماعــی É،سیاســی
Éــت ــاتÉدخال ــمÉازÉانتخاب اع
Éو ÉکننــدÉمی Éاثرگــذاری Éو
ÉجامعــهÉبــهÉنیــزÉراÉضررهایــی
Éــوان ــاÉمیÉت ــد،Éآی واردÉکردهÉان
ÉهاÉــلبریتی ــاÉس ــردÉت کاریÉک
ÉخودشــانÉاصلــیÉجایــگاهÉبــه
Éــور ــهÉام ــدÉوÉدرÉهم بازگردن
ÉسرنوشــتÉتاÉنکننــدÉدخالــت
Éــی ــهÉراحت ــهÉب ــّوÉجامع وÉج

ــد؟ ــرÉنکن تغیی
ایــن ســؤال هــم دو نکتــه دارد. 
همانطــور کــه در اکثــر اصنــاف 
ــود دارد  ــده وج ــن قاع ــی ای اجتماع
آهنگــر  کار  در  طالفــروش  کــه 
دخالــت نمی کنــد و برعکــس، از 
ــگاه  ــه موضــوع ن ــه اگــر ب ایــن زاوی
کنیــم ترکیــب اخــالق و قانــون افــراد 
را ملــزم می کنــد بــه اینکــه در حیطــه 
تخصــص و مهــارت خودشــان اظهار 
نظــر کننــد. جنبــه دیگــر ایــن اســت 
کــه یک ســری مســائل عمومــی 

ــدرت  ــم ق ــی ه ــورت عموم ــه ص ــراد ب ــود دارد و اف ــور وج در کش
ــر. ــق اظهارنظ ــم ح ــد و ه ــخیص دارن تش

فــرض بفرماییــد همانطــوری کــه در زمــان انتخابــات هــر شــهروندی 
بایــد قابلیــت ایــن را داشــته باشــد کــه بــه تشــخیص برســد کــه بــه 
چــه فــردی رأی بدهــد، افــرادی کــه از آن هــا تحــت عنــوان ســلبریتی 
یــاد می شــود هــم ایــن حــق را ماننــد ســایر شــهروندان دارنــد کــه بــه 
یــک فــردی رأی بدهنــد. همانطــوری کــه گروه هــای مرجــع دیگــر 
حــق اظهارنظــر دارنــد، چــه بســا بــرای ایــن افــراد )ســلبریتی ها( نیــز 
ــه عنــوان یــک متخصــِص دانــش  ــه ب ــه عنــوان یــک شــهروند و ن ب
سیاســی، ایــن حــق محفــوظ باشــد کــه ایــن اظهارنظــر را آن هــا هــم 

انجــام دهنــد.
ــا  ــی م ــه نگران ــرم ک ــه را بگی ــن نتیج ــم ای ــث دوم می خواه از بح
ــی  ــراد در مســائل عموم ــوع اف ــن ن ــار نظــر ای ــش از آنکــه از اظه بی
جامعــه، مســائلی کــه انتظــار مــی رود میانگیــن آحــاد جامعــه نســبت 
ــند، از  ــته باش ــری داش ــخیص و موضع گی ــرت و تش ــا بصی ــه آن ه ب
اینکــه ســلبریتی ها ایــن قابلیــت را داشــته باشــند نبایــد نگــران باشــیم. 
امــا آنچــه کــه عامــل نگرانــی می توانــد باشــد ایــن اســت کــه ایــن 
تشــخیص درســت اتفــاق نیفتــد و تحــت تأثیــر عواملــی کــه نبایــد 
ایــن تشــخیص و موضع گیــری اتفــاق بیفتــد؛ آن وقــت ایــن ســرمایه 

ــود. ــل می ش ــه ضــد خــودش تبدی ب
بنابرایــن اگرچــه بــه دلیــل بحث هایــی کــه تاکنــون داشــتیم ســخت 
اســت، امــا بایــد ظرفیــت بصیرت، شــناخت، اخــالق و معنویــت را در 
ــاره اتفــاق نمی افتــد و  ایــن طیــف ارتقــا دهیــم. البتــه ایــن کار یک ب
بایــد در طــوِل مســیرِ حرکــت اتفــاق بیفتــد. آن وقــت اگــر ایــن افــراد 
ــه تنهــا نگران کننــده نیســت،  در مســائل عمومــی اظهارنظــر کننــد، ن
بلکــه می توانــد بــه عنــوان یــک ســرمایه مــورد اســتفاده هــم باشــد.

البتــه در بهتریــن حالــت اینگونــه نیســت کــه همــه از ایــن تقیـّـدی که 
در مــوردش صحبــت می کنیــم برخــوردار باشــند یــا بــه یــک انــدازه 
از آن بهره منــد باشــند، امــا مهــم ایــن اســت کــه جریــان غالبــی از ایــن 
ــا خودشــان  ــه این ه ــن گــروه وجــود داشــته باشــد ک گــروه و در ای
نســبت بــه گــروه دیگــری کــه ممکــن اســت انضبــاط الزم را نداشــته 

باشــند، بازدارندگــی ایجــاد کنند.



یژه ونده و یژهپر ونده و پر

شماره شش

یج ایثار  و یج ایثار تر و تر
در جامعه، در جامعه، 
مرجعیت مرجعیت 
یتی ها را  یتی ها را سلبر سلبر
کم رنگ می کندکم رنگ می کند
 دکتر محسن ردادی؛ دکتر محسن ردادی؛

پژوهشگر و عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقالب پژوهشگر و عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقالب 
اسالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی اسالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

گفتگوگفتگو
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مدتــی پــس از به وجــود آمــدن 
شــبکه های  همه گیرشــدن  و 
ــران،  ــتاگرام در ای ــر اینس ــی نظی اجتماع
ســلبریتی  لقــب  و  عنــوان  افــرادی 
بــه خــود گرفتنــد. ســلبریتی امــروز 
ــران،  ــادی از بازیگ ــداد زی ــده تع دربرگیرن
ــرادی  ــز اف ــکاران و نی ــدگان، ورزش خوانن
ــا تخصصــی  ــر ی ــه اگرچــه هن اســت ک
در  فعالیــت  به واســطه  امــا  ندارنــد، 
ــدگان  ــی از دنبال کنن ــبکه های اجتماع ش
جهــت  هســتند.  برخــوردار  زیــادی 
ــه  ــلبریتی و مقایس ــوم س ــی مفه بررس
شــهرت طلبان بــا نکونام هــا و شــهدا، 
فکــرت  آگاهــی  و  اندیشــه  رســانه 
محســن  »دکتــر  بــا  گفت وگویــی 
ردادی«، پژوهشــگر و عضــو هیئــت 
علمــی گــروه مطالعــات انقالب اســالمی 
مطالعــات  و  فرهنــگ  پژوهشــکده 
و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  اجتماعــی 
ــت.  ــام داده اس ــالمی انج ــه اس اندیش
ــه  ــان در ادام ــای ایش ــن صحبت ه مت

می گــردد: تقدیــم 

	ÉÉدرÉــهرت ــومÉش ــرت:Éمفه فک
Éاســت؟ÉشــکلÉچهÉبــهÉاســالم
ÉیــاÉوÉخــوبÉشــهرتÉمــاÉآیــا

بــدÉداریــم؟
یــک  بایــد  ســوال  ایــن  بــه 
اسالم شــناس جــواب بدهــد؛ امــا تــا 
آنجــا کــه مــن می دانــم کلمه شــهرت 
معنــای خوبی در اســالم نــدارد. یعنی 
واژه مثبتــی به شــمار نمــی رود؛ وقتی 
ــه  ــاس شــهرت، ب ــود لب ــه می ش گفت
معنــای مثبت بــودن نیســت بلکــه بــه 
ــت.  ــودن اس ــت نما ب ــای انگش معن
ــدوح  ــالم مم ــهرت در اس ــس ش پ
و پســندیده نیســت. علتــش هــم 
ــالم  ــه اس ــد ک ــن باش ــد ای می توان
یک پارچگــی،  یک رنگــی،  روی 
بــرادری  و  برابــری  یگانگــی، 
ــه  ــه دارد و شــهرت ب مســلمانان تکی
معنــای منفــی اش، نمی توانــد از نظــر 

ــرد. ــرار بگی ــول ق ــورد قب ــالم م اس
در عیــن حــال اگــر از کلمــه عبــور کنیــم و شــهرت را بــه معنــای فرد 
ــر  ــوم نیســت. اگ ــن در اســالم مذم ــم، ای ــام در نظــر بگیری صاحب ن
ــه صفت هــای نیــک و خــوب دارای معروفیتــی بیــن مــردم  کســی ب
باشــد و مــورد مراجعــه مــردم قــرار بگیــرد، ایــن قابــل قبــول اســت 
و ایــرادی هــم نــدارد و از نظــر اســالم پذیرفتــه اســت. اگــر بخواهــم 
در یــک جملــه جمع بنــدی کنــم، خــود کلمــه شــهرت شــاید خیلــی 
ــودن و  ــا صاحب نام ب ــد، ام ــته باش ــالم نداش ــی در اس ــای خوب معن
ــفارش  ــالم س ــم اس ــت و ه ــمند اس ــم ارزش ــودن ه صاحب اعتبارب
می کنــد مــردم بــه ســمتی برونــد کــه صاحــِب نــام نیکــو بشــوند و 
اعتبــار مثبتــی از خودشــان در جامعــه بــه جــای بگذارنــد؛ طــوری کــه 

آن هــا بــا نــام و آبــرو شــناخته شــوند.

	ÉÉبــرÉمبنــیÉداردÉوجــودÉایÉکنایــهÉســلبریتیÉکلمــهÉدرÉ:فکــرت
ÉتــالشÉ.اســتÉشــدنÉدیدهÉــال ــهÉدنب ــردیÉب ــنÉف اینکــهÉچنی

ــدهÉشــده؟ ــرایÉدیدهÉشــدنÉدرÉاســالمÉنکوهی ب
ســلبریتی یــک پدیــده کامــاًل جدیــد اســت؛ ســلبریتی یعنی کســی که 
ــا از جهــات خاصــی  ــد ی ــواع و اقســام اقدامــات دســت می زن ــه ان ب
مــورد توجــه جامعــه قــرار می گیــرد و شــهرت عامــل اصلی شــناختن 
هویــت ایــن فــرد می شــود. ممکــن اســت فــردی بــه واســطه پــول 
ــکان دارد  ــن ام ــود، همچنی ــناخته ش ــه ش ــه دارد در جامع ــادی ک زی
شــخصی بــه واســطه علمــش در جامعــه شــناخته شــود، اما ســلبریتی 
ــه  ــی دارد ک ــول آن چنان ــه پ ــی ن ــت؛ یعن ــن دو نیس ــدام از ای هیچک
شــاخص باشــد و نــه علــم زیــادی و نــه لزومــاً هنرمنــد یا سیاســتمدار 
مشــهوری اســت. تنهــا عامــل هویــت ســلبریتی ها، شــناخت جامعــه 
از آن هاســت. یعنــی همــه جامعــه اخبــار آن هــا را دنبــال می کننــد و 
ایــن افــراد برایشــان مهــم اســت. مهم تریــن ســرمایه ســلبریتی، همــان 
شــهرتش اســت. بنابرایــن از ایــن جهــت مــورد توجــه قــرار می گیــرد 

ــود. ــف می ش و تعری
ــه تنهــا در اســالم، بلکــه در همــه تفکرهــای پیشــا  چنیــن چیــزی ن
ــه ها و  ــا و اندیش ــش از مکتب ه ــه پی ــی ک ــی تفکرهای ــدرن، حت م
تاریخ هایــی کــه پیــش از شــکل گیری رســانه های اجتماعــی وجــود 
داشــتند، اصــاًل شناخته شــده و قابــل فهــم نبــود. یعنــی ســلبریتی در 
ــون  ــر تلویزی ــد. در عص ــد کن ــت رش ــا نمی توانس ــر روزنامه ه عص
ــول  ــاًل محص ــلبریتی کام ــا س ــتیم ام ــتار داش ــم سوپراس ــینما ه و س
ــردم  ــه م ــی ک ــی اســت؛ زمان ــبکه های اجتماع ــتاگرام و ش دوره اینس
می تواننــد بــا همدیگــر درمــورد یــک فــردی صحبــت کننــد و کم کــم 
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شــهرت شــخصی زیــاد شــود. لــذا می بینیــم اغلــب ســلبریتی ها غیــر 
از هنرمنــدان هســتند، یعنــی هنرمنــدان هنــری دارنــد و بــه ایــن خاطر 
ــد نیســتند و  ــی هنرمن ــا اغلــب ســلبریتی ها حت معــروف هســتند؛ ام
تنهــا توانســته اند بــه شــکلی نظــر مــردم را جلــب کننــد و فالوورهــای 
زیــادی داشــته باشــند و مــورد رجــوع مــردم قــرار بگیرنــد و بــرای 
ــادی  ــده زی ــرای ع ــن ب ــد؛ همچنی ــدا کنن ــت پی ــادی اهمی ــراد زی اف
نظــرات ایــن ســلبریتی ها در مــورد مســائل مختلــف اجتماعــی مهــم 

می شــود.
بنابرایــن ســلبریتی محصــول یــک اتفــاق جدیــد و مــدرن و کامــاًل 
ــن  ــا ای ــه ب ــم در رابط ــالم را بخواهی ــر اس ــر نظ ــت. اگ ــاوت اس متف
ــر  ــاً بهت ــد اســت. قاعدت ــا ب ــن خــوب ی ــد ای ــراد، اســالم نمی گوی اف
اســت پاســخ ایــن ســؤال را یــک اسالم شــناس بدهــد، امــا مــن کــه 
اطالعاتــی در ایــن زمینــه دارم و بحــث ارتباطــات را دنبــال می کنم، به 
ــد  ــد دارد. اســالم نمی گوی نظــرم اســالم روی مســئولیت پذیری تأکی
ــدی،  ــدار ش ــر پول ــد اگ ــا می گوی ــو. ام ــر ش ــا فقی ــو ی ــدار ش پول
یک ســری مســئولیت ها داری و نبایــد از ایــن مســئولیت ها ســرپیچی 
ــن  ــه؛ بنابرای ــا ن ــاور ی ــت بی ــدرت به دس ــد ق ــالم نمی گوی ــی؛ اس کن
نمی شــود گفــت رئیس جمهــور بــودن در اســالم ممــدوح اســت یــا 
ــئولیت هایی دارد. ــد مس ــور ش ــر کســی رئیس جمه ــا اگ ــوم، ام مذم

ــک  ــهرت ی ــت؛ ش ــن اس ــرم همی ــم به نظ ــلبریتی ها ه ــورد س در م
ــد  ــا می خواه ــالم از آن ه ــت و اس ــلبریتی اس ــار س ــرمایه در اختی س
مســئولیت و تعهدشــان را به جــا بیاورنــد. اگــر کســی مشــهور شــد، 
ــر خــودش،  ــه به خاط ــه مشــهور شــده ن ــر حضــور در جامع به خاط
بنابرایــن بایــد نســبت به ایــن جامعــه مســئولیت پذیر باشــد. همانطور 
ــدرت  ــد از ق ــروت نبای ــب ث ــا صاح ــدرت ی ــب ق ــرد صاح ــک ف ی
ــه  ــی جامع ــرای گمراه ــه و ب ــح جامع ــالف مصال ــش برخ و ثروت
اســتفاده کنــد، یــک ســلبریتی هــم نبایــد منفعت طلــب باشــد و بــرای 
ــر دارد، اطالعــات غلــط بدهــد و مــردم  گمراه کــردن جامعــه قــدم ب
ــر  ــهرتش در راه خی ــر از ش ــد. اگ ــت کن را به ســمت نادرســت هدای
اســتفاده کنــد، ایــن ســلبریتی مــورد تأییــد اســالم اســت. امــا اگــر از 
شــهرت بــرای افزایــش شــهرت اســتفاده کنــد و شــهرت طلب باشــد، 
ــت  ــب اس ــه قدرت طل ــی ک ــب و آدم ــه آدم ثروت طل ــور ک همانط
دوســت دارد قدرتــش را افزایــش دهــد مــورد ســرزنش و نکوهــش 
اســت، در خصــوص ســلبریتی نیــز همینطــور اســت. پــس از نظــر 
اســالم بســتگی بــه ایــن دارد کــه ســلبریتی چطــور رفتــار کنــد و از 
شــهرتش بــرای منافــع و هدایــت جامعــه و مــردم اســتفاده کنــد، یــا 

خیــر.

	ÉÉهاییÉــلبریتی فکــرت:ÉچــراÉس
ÉوÉنیســتندÉهنرمنــدÉًبعضــاÉکــه
ÉمشــهورÉاینســتاگرامÉفضایÉدر
ÉپیــداÉکالمÉنفــوذÉ،اندÉشــده
ÉهــاÉآنÉازÉمــردمÉوÉانــدÉکرده

ــد؟ ــرÉمیÉپذیرن تأثی
ــه  ــی ک ــه ارزش های ــئله ب ــن مس ای
ــد  ــودش می کن ــر خ ــه را درگی جامع
جامعــه ای  در  اگــر  برمی گــردد. 
ــردم  ــد، م ــش ارزش باش ــم و دان عل
بــه ســراغ علمــا می رونــد. اگــر 
زمانــی ثــروت ارزش باشــد، معمــوالً 
ــد هســتند نظــر  ــه ثروتمن ــرادی ک اف
جامعــه را جلــب می کننــد. در اروپــا 
ــراف  ــه اش ــود ک ــی ب ــک دوره های ی
ــد  ــار بودن ــدر اخب ــدان ص و ثروتمن
و مــردم بــه ایــن ســمت جلــب 
می شــدند. در دوره کنونــی، بحــث به 
ــر می گــردد.  اهمیــت سرگرم شــدن ب
در دوره پســت مــدرن و دوره ای کــه 
ارزش علــم و ثــروت شکســته شــده، 
ــت و االن  ــابق نیس ــد س ــر مانن دیگ
سرگرم شــدن  و  لذت بــردن  فقــط 
اهمیــت دارد. بنابرایــن خداونــدگاران 
لذت بــردن و ســرگرمی مــورد توجــه 
افــراد  و  می گیرنــد  قــرار  مــردم 
ــب، کســانی هســتند  ــب و غری عجی
کــه می تواننــد مــردم را ســرگرم کنند 
ــردم متوجــه  ــه م ــوند ک ــث ش و باع
ــه ایــن شــکل هــم می شــود  شــده ب
زندگــی کــرد؛ بــه همیــن دلیل اســت 
کــه مــردم ایــن نــوع افــراد را دنبــال 

می کننــد.
مهم تریــن جنبــه یــک ســلبریتی 
ــوان ســرگرم کردن  ایــن اســت کــه ت
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــردم را دارد و ب م
رگ خــواب مــردم را در دســت دارد 
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ــه  ــد ک ــزی بگوی ــد چــه چی و می دان
ــه  ــند؛ چ ــته باش ــردم دوســت داش م
در خصــوص مســائل سیاســی و چــه 
ــه  ــد ک ــی. می دان فرهنگــی و اجتماع
بایــد چــه چیــزی بگویــد تــا مــردم 
خوششــان بیایــد و ســرگرم شــوند و 
از بــودن آن هــا لــذت ببرنــد. بنابراین 
آدم هــای چنــدش آوری وجــود دارند 
کــه بــا معیارهایــی کــه ما می شناســیم 
حرف هــای  و  هســتند  تضــاد  در 
ــی  ــد و حت رکیــک و عجیــب می زنن
مخاطــب حاضــر نیســت چنیــن 
کارهایــی را انجــام دهــد، امــا چــون 
ــراغ  ــه س ــته اند و ب ــا را شکس مرزه
ــر  ــا حاض ــه م ــد ک ــی رفته ان کارهای
نیســتیم آن هــا را انجــام بدهیــم، برای 
مــردم جــذاب شــده اند و مــردم 
ــذب  ــراد ج ــه اف ــمت اینگون ــه س ب
ــب اســت  می شــوند و برایشــان جال
ــد و  ــه می گوین ــراد چ ــن اف ــه ای ک

چــه کار می کننــد.
ــن  ــی از ای ــات خیل ــر وارد صفح اگ
ــه  ــم ک ــویم، می بینی ــلبریتی ها ش س
غیــر از ناســزا و فحــش چیــزی 
ــرای  ــال ب ــن ح ــا در عی ــت، ام نیس
ــی وارد  ــت؛ یعن ــذاب اس ــردم ج م
ــراد می شــوند کــه  صفحــات ایــن اف
ــد  ــه کار می کن ــرد چ ــن ف ــد ای ببینن
تــا بــه او فحــش بدهنــد. ایــن 
ــای  ــای دنی ــه ویژگی ه ــردد ب برمی گ
مــدرن کــه خــوب و بــد بــودن 
ــرد نیســت و  ــگاه ف ــده جای تعیین کنن
فقــط آدم هــای خــوب مــورد توجــه 
جامعــه قــرار نمی گیرنــد؛ گاهــی 
اوقــات در ایــن فضاهــای پســت 
اجتماعــی،  شــبکه های  و  مــدرن 
آدم هایــی کــه بــد هســتند می تواننــد 

ــه و  ــه ســراغ این هــا رفت ــذا مــردم ب ــرای مــردم جــذاب باشــند و ل ب
ــوند. ــلبریتی می ش ــراد س ــن اف ای

	ÉÉــوم ــیÉازÉمفه ــتÉوÉقرائت ــهÉروای ــهیدÉچ ــومÉش ــرت:Éمفه فک
ÉمعنــایÉبــهÉســلبریتیÉمفهــومÉدرÉکــهÉدهــدÉمیÉارائــهÉشــهرت

غــربÉوجــودÉنــدارد؟
شــهید، شــخصیتی اســت کــه همیشــه و در طــول تاریــخ مــورد احترام 
و عالقــه مــردم بــوده و ربطــی بــه دوره مــدرن نــدارد؛ از بــاب اینکــه 
مــورد رجــوع جامعــه هســت، ایــن دو )شــهید و ســلبریتی( می تواننــد 
یکــی باشــند؛ یعنــی جامعــه بــه هــر دو رجــوع می کنــد، چــه شــهید و 
چــه ســلبریتی. امــا این هــا اختالفــات فاحشــی دارنــد و یکی نیســتند. 
شــهید در هیــچ فرهنگــی بــا هیــچ دیدگاهــی مــورد نفــرت نیســت و 
همیشــه دارای تقــدس و احتــرام اســت. اما ســلبریتی اینطوری نیســت 
ــه  ــای پذیرفت ــن از هنجاره ــرا رفت ــکنی و ف ــا تقدس ش ــس ب و بالکع
ــه  ــی مطــرح می شــود. شــهید در نقط ــا خودخواه ــه و ب شــده جامع
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ــرای خــدا، جامعــه و دیگــران جانــش را  ــی ب ــرار دارد، یعن ــل ق مقاب
فــدا می کنــد. در واقــع از خودگذشــتگی بــه صــورت جدی در شــهید 
وجــود دارد، در حالــی کــه در وجــود ســلبریتی نوعــی خودخواهــی 
فوق العــاده وجــود دارد. اگــر از ســلبریتی های دنیــا و ایــران بپرســیم 
ــا انجــام کارهــای عجیــب و غریــب و هنجارشــکنی و اســتفاده از  ب
ــد؟ خودشــان  ــت کنن ــد ثاب ــزی را می خواهن ــک چــه چی ــاظ رکی الف
ــد. ولیکــن شــهید اهــداف  ــن پرســش، پاســخی ندارن ــرای ای هــم ب

مقــدس و واال دارد.
ــدا  ــرای خ ــش را ب ــد جان ــهید بای ــد ش ــی بگوی ــت کس ــن اس ممک
ــش را  ــه جان ــر صــورت کســی ک ــا در ه ــه. ام ــه جامع ــد، ن ــدا کن ف
ــرام اســت. ولیکــن  ــل احت ــرده قاب ــدا ک ــه و مردمــش ف ــرای جامع ب
ســلبریتی از ایــن احتــرام و تقــدس برخــوردار نیســت. بنابراین شــهید 

و ســلبریتی، متفــاوت و متضــاد هســتند.
خیلــی از شــهدا احتمــاالً شــهرت و مرجعیــت ســلبریتی ها را 
ــد شــهید معــروف  ــد؛ اگرچــه ممکــن اســت چن به دســت نمی آورن
ــا  ــند، ام ــا را بشناس ــردم آن ه ــع شــاخص شــوند و م ــه جوام در هم
اغلــب شــهدا خیلــی شــهرت پیــدا نمی کننــد؛ امــا هرکســی از یــک 
شــهید چیــزی می شــنود، ناخــودآگاه بــدون اینکــه شــهید را بشناســد، 
ــلبریتی  ــورد س ــذارد. در م ــرام می گ ــهید، احت ــوم ش ــر مفه به خاط
قاعدتــاً اینطــوری نیســت. ســلبریتی ها مانــدگار نیســتند. ســلبریتی ای 
نمی بینیــم کــه طوالنی مــدت دوام آورده باشــد؛ در حقیقــت بــا 
ــر  ــب نظ ــه در جل ــر ک ــب و غریب ت ــد و عجی ــلبریتی های جدی س
ــا  ــر هســتند، جابه جــا می شــوند. ام ــردم و کســب شــهرت موفق ت م
شــهید اینطــوری نیســت و کهنــه نمی شــود. شــهید همیشــه در طــول 

ــرد. ــرار می گی ــردم ق ــرام م ــورد احت ــخ م تاری

	ÉÉمســائلÉحوزهÉدرÉنکونامــیÉعنــوانÉتحــتÉمفهومــیÉ:فکــرت
ÉنکونامیÉمفهــومÉبینÉ.شــودÉمیÉمطــرحÉشــهرتÉوÉسلبریتیســم
ÉمبتنیÉطلبیÉشــهرتÉِمفهــومÉبــاÉشایســتگیÉوÉعلــمÉمبنــایÉبــر

بــرÉظواهرÉسلبریتیســمÉچــهÉتفاوتÉهایــیÉوجــودÉدارد؟
ــه  ــن اســت ک ــهرت طلبی ای ــی و ش ــن نکونام ــاوت بی ــن تف مهم تری
ســلبریتی از شــهرت ارتــزاق می کنــد و تنهــا هویتش شــهرتش اســت. 
ــر  ــه ه ــا ب ــد ت ــالش می کن ــم شــهرت اســت و بســیار ت ــش ه هدف
نحــوی کــه شــده شــهرت بیشــتری را کســب کنــد. ایــن در هویــت 
و ماهیــت و تولــد یــک ســلبریتی مؤثــر اســت. امــا یــک آدم نکونــام 
معمــوالً تالشــی بــرای بــه دســت آوردن شــهرت یــا حتــی نکونامــی 
ــه  ــری ب ــز دیگ ــر چی ــرد را به خاط ــن ف ــه ای ــه جامع ــد؛ بلک نمی کن

ــد و  ــام می شناس ــرد نکون ــوان ف عن
لقــب نکونــام را بــه ایــن فــرد عطــا 

می کنــد.
ــه  ــه هم ــت ک ــی اس ــاوت آنجای تف
مــردم می داننــد کــه ســلبریتی ها 
فعالیــت  شــهرت  کســب  بــرای 
تأثیــری در توجــه  امــا  می کننــد 
مــردم بــه ایــن افــراد نــدارد. امــا اگــر 
ــای  ــوند فعالیت ه ــه ش ــی متوج زمان
خیرخواهانــه و هــر فعالیتی کــه برای 
ــک  ــت را ی ــو اس ــام نیک ــب ن کس
فــردی انجــام می دهــد، بالفاصلــه اثر 
ــن  ــت ای ــذارد و محبوبی ــی می گ منف
می کنــد. می خواهــم  افــول  فــرد 
بگویــم آدمــی کــه نکونــام اســت بــه 
هیــچ عنــوان بــرای بــه دســت آوردن 
ــدام  ــام نیکــو و کســب شــهرت اق ن
ــن راه  ــی در ای ــر قدم ــد و اگ نمی کن
بــردارد و جامعــه متوجــه بشــود، 
بالفاصلــه از او رویگــردان می شــوند؛ 
چــون ایــن مقولــه متفــاوت اســت. یا 
ایــن فــرد بایــد خــودش را بــه عنوان 
ــزان  ــه می ــد ک ــف کن ــلبریتی تعری س
اعتمــاد و توجــه جامعــه بــه آن فــرد 
کامــاًل مشــخص و میــزان محــدودی 
اســت. یــا اگــر ایــن فــرد خیرخــواه 
ــد،  ــام می ده ــر انج ــت و کار خی اس
جامعــه کم کــم متوجــه کار خیــر 
نکونام هــا  معمــوالً  می شــود.  او 
ســعی  و  هســتند  شــهرت گریز 
ــر  ــده نشــوند، چــون اگ ــد دی می کنن
ــا  ــام نیکــوی این ه ــور نباشــد ن اینط
توســط جامعــه پذیرفتــه نمی شــود و 
جامعــه این هــا را بــه چشــم شــیادی 
می بینــد کــه در حــال کســب اعتبــار 

ــه هســتند. ــن جامع ــرای فریفت ب
ــی،  ــدف متعال ــا ه ــام ب ــراد نکون اف
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ماننــد کســب علــم، کمــک بــه 
دیگــران، بخشــندگی، ایثــار و مــوارد 
دیگــر فعالیت هــای عمدتــاً داوطلبانه 
ــد  ــه انجــام می دهن و غیرمنفعت طلبان
ــان  ــا و فعالیت هایش ــه این ه و جامع
را بــه رســمیت می شناســد و بــه 
ــن  ــد و ای ــو می ده ــام نیک ــا ن این ه
شــهرت اندک انــدک جمــع می شــود 
ــه  ــد. ب ــه دســت نمی آی ــاره ب و یک ب
راحتــی هــم از دســت نمــی رود، 
ــک روزه  ــه ی ــلبریتی هایی ک ــل س مث
ــک  ــد و ی ــب می کنن ــرات را جل نظ
ــن  ــهرت را ممک ــن ش ــم ای روزه ه
ــرم  ــه نظ ــد. ب ــت بدهن ــت از دس اس
ایــن تفــاوت بیــن یــک فــرد نکونــام 
ــت. ــهرت طلب اس ــرد ش ــک ف ــا ی ب
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ÉتاÉگرفتهÉسیاســیÉمســائلÉاز-ÉایÉقضیــهÉهــرÉدرÉکــهÉاســتÉایــن
ÉعصــرÉدرÉ.کننــدÉمیÉــا اجتماعــیÉو...-ÉدخالــتÉوÉجنجــالÉبهÉپ
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بگیرند؟
ایــن ســؤال بــه توضیــح زیــادی نیــاز دارد، امــا در عصــر ابتــذال قاعدتًا 
ــا  ــن آدم ه ــم ای ــر بخواهی ــتند و اگ ــین هس ــذل صدرنش ــای مبت آدم ه
ــم  ــرود. می خواهــم بگوی ــن ب ــذال از بی ــد ابت صدرنشــین نباشــند، بای
ــه ها  ــد ریش ــرد، بای ــان ک ــتقیماً درم ــئله را مس ــن مس ــود ای نمی ش
درمــان شــود تــا ایــن اتفــاق نیفتــد و انســان های مبتــذل صدرنشــین 
ــه شــکل خــام  ــح دارد و ب ــن توضی ــه ای ــه نباشــند. البت توجــه جامع
نمی شــود از آن اســتفاده کــرد، چــون بــه همــه مــردم و جامعــه توهیــن 
می شــود. ایــن را هــم بگویــم کــه آگاهــی مــردم روز بــه روز درحــال 
ــا  ــده اند، ام ــذل ش ــردم مبت ــم م ــم بگوی ــت و نمی خواه ــش اس افزای
ــردن  ــرگرمی و لذت ب ــی س ــا وقت ــه ت ــت ک ــن اس ــرم ای ــه مدنظ نکت
ــک  ــردم و ی ــه م ــدف عام ــن ه ــردن مهم تری ــه زندگی ک و در لحظ

آن هـا می خواهـد مسـئولیت و تعهدشـان را  یتی اسـت و اسـالم از  شـهرت یـک سـرمایه در اختیـار سـلبر
بـه جـا بیاورند. اگر کسـی مشـهور شـد، بـه خاطـر حضـور در جامعه مشـهور شـده نه بـه خاطـر خودش، 
بنابرایـن بایـد نسـبت به این جامعـه مسـئولیت پذیر باشـد. همانطور یک فـرد صاحب قـدرت یا صاحب 
یـک  کنـد،  اسـتفاده  جامعـه  گمراهـی  بـرای  و  جامعـه  مصالـح  برخـالف  وتـش  ثر و  قـدرت  از  نبایـد  وت  ثـر
یتی هـم نبایـد منفعت طلب باشـد و بـرای گمراه کـردن جامعه قـدم بـر دارد، اطالعات غلـط بدهد  سـلبر

و مـردم را بـه سـمت نادرسـت هدایـت کند.
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ــد و  ــم باش ــی مه ــن خیل ــودِ م ــر، خ ــرف دیگ ــد و از ط ارزش باش
بــرای دیگــران اهمیــت قائــل نباشــیم، همیــن وضعیتــی کــه شــاهدش 

هســتیم همچنــان برقــرار خواهــد بــود.
ــِت  ــد و نهای ــن خودخواهــی را ارضــا کنن ــد ای ــه می توانن کســانی ک
خودخواهــی را بــه نمایــش بگذارنــد ســلبریتی ها هســتند کــه 
ــار  ــاس بپوشــند و رفت ــد شــکل خاصــی لب ــد: دوســت دارن می گوین
کننــد و ادب، ســاخته و پرداختــه دیگــران اســت و بــه ادب پای بنــد 
نیســتند. از نظــر آن هــا اگــر زشــت هســتند بــه خودشــان ربــط دارد 
و دوســت دارنــد زشــت زندگــی کننــد و قیافه شــان را زشــت کننــد، 
چــون خودشــان دارای اهمیــت هســتند و مهــم نیســت دربــاره آن هــا 

ــود. ــر می ش ــور فک چط
لحظــه  در  و  لذت بــردن  و  خودخواه بــودن  کــه  زمانــی  تــا 
ــتند.  ــه هس ــع جامع ــلبریتی ها مرج ــد، س ــردن ارزش باش زندگی ک
درخصــوص ارتبــاط ایــن بحــث بــا شــهدا و اینکــه چطــور می تــوان 
ــر از  ــهدا مظه ــم ش ــد بگوی ــرد، بای ــالح ک ــت را اص ــن وضعی ای
ــه در  ــتند، بلک ــردن نیس ــال لذت ب ــه دنب ــتند و ب ــتگی هس خودگذش
ــدا  ــر خ ــه خاط ــان را ب ــتند؛ جانش ــردم هس ــایش م ــن آس ــی تأمی پ
ــا دیگــران در  ــد ت ــه ســختی می اندازن فــدا می کننــد و خودشــان را ب
ــه  ــای خودخواهان ــد روی نگاه ه ــگاه می توان ــن ن آســایش باشــند. ای
ــه  ــر بگــذارد و جامعــه را ب ــه و لذت طلبانــه جامعــه اث و منفعت طلبان
حالــت عــادی برگردانــد. اگــر بــوی خــوش ایثــار در جامعــه بپیچــد 
و مــردم در ایــن مســیر حرکــت کننــد، در ایــن صــورت ســلبریتی ها 
ــه  ــر جامع ــون دیگ ــد. چ ــت می دهن ــان را از دس ــم مرجعیت ش کم ک
فقــط بــه دنبــال لذت بــردن و خودخواهــی نیســت و اینگونــه ارزش 

ســلبریتی ها در چشــم مــردم کم رنــگ می شــود.
ــن  ــه ای ــلبریتی ها ب ــه س ــه ب ــه جامع ــی از توج ــک بخش ــن ی بنابرای
ــده و  ــوض ش ــش ع ــه اخالق ــه جامع ــردد ک ــم برمی گ ــه مه نکت
ــه اســت. شــهدا در مســیر  ــی رفت ــی و لذت طلب به ســمت خودخواه
ــال  ــه دنب ــار هســتند. یعنــی ب ــف ایــن اخــالق و رفت عکــس و مخال
از خودگذشــتگی، آسایش بخشــیدن بــه دیگــران و جانشــان را 
بــرای خــدا و منافــع جامعــه فداکــردن هســتند. تــا زمانــی کــه ایــن 
ویژگی هــا و خصلت هــا وجــود داشــته باشــند و بــه جامعــه شــوک 
ــری  ــور دیگ ــود ط ــه می ش ــوند ک ــه می ش ــردم متوج ــد، م وارد کن
ــه را  ــد و جامع ــان می کن ــه ها را درم ــن ریش ــرد. ای ــی ک ــم زندگ ه

ــد. ــرار نگیرن ــه ق ــورد توج ــلبریتی ها م ــه س ــرد ک ــمتی می ب به س
ــم و سیاســت های فرهنگــی  ــار کنی ــم رفت ــن بخواهی ــر از ای ــر غی اگ
ــلبریتی ها را  ــا س ــه م ــد ک ــط برون ــمت غل ــن س ــه ای ــی ب و اجتماع

دســتگیر و یــا محــدود کنیــم، قطعــًا 
چــون  می گــذارد.  عکــس  اثــر 
حــس خودخواهــی کــه ممکــن 
ــود  ــردم وج ــوم م ــن عم ــت بی اس
ــل ارزش  ــا حداق ــد و ی ــته باش داش
دارد  ایــن وجــود  بشــود،  تلقــی 
محدودکــردن  یــا  دســتگیری  و 
ایــن  می شــود  باعــث  ســلبریتی 
ناهنجــار  کارهــای  کــه  فــردی 
انجــام می دهــد بیشــتر محبــوب 
ــرد  ــرعت ف ــن به س ــود و همچنی ش
ــود؛ در  ــن آن می ش ــری جایگزی دیگ
ــان  ــن حــال اصــل موضــوع درم عی
نمی شــود و کمــاکان باقــی می مانــد. 
ــه ای  ــورت ریش ــد به ص ــن بای بنابرای
و فرهنگــی اقــدام کــرد. ترویــج 
ــار  ــهدا و ایث ــخصیت ش ــش و ش من
یــک راهــکار درســت و به جــا و 
ــت  ــوارض اس ــدون ع ــب و ب مناس
ــری آن،  ــه کارگی ــا ب ــوان ب ــه می ت ک

ــرد. ــان ک ــور را درم ــده مذک پدی



یادداشت

همه ظرفیت وجودی خودتان را به کار ببنید، اما اگر می توانید کاری کنید که 
معروف نشوید، این اولی است. این بهتر است. چه ضرری می کنید اگر مردم 
زبان به مدح و ثنای تو نگشایند؟ چه ضرری می کنید اگر چنان چه در نزد 

مردم مذموم باشی وقتی که پیش خدای متعال محمودی؟
- رهبر معظم انقالب اسالمی -
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شماره
ـیک

ــه  نیرومنــدی از عناصــر جوانمــردی اســت و جوانمــرد می کوشــد ب
ــد  ــد باشــد و بتوان ــا ســالم و نیرومن ــد ت ــش ورزش کن فراخــور حال
بهتــر و بیشــتر خدمــت کنــد. از ایــن رو ورزش همگانــی بــرای تأمین 
ــته  ــیاری دارد. در گذش ــت بس ــدی اهمی ــب توانمن ــالمتی و کس س
ورزش قهرمانــی در میــان جوانمــردان کــم و بیــش رواج داشــت کــه 
البتــه هدفمنــد بــود و بخشــی از آییــن پهلوانــی بــه شــمار می رفــت. 
ــب  ــی و کس ــم ورزش قهرمان ــی و ه ــم ورزش همگان ــن، ه بنابرای
توانمنــدی و مهارت هــای جســمی ضــروری و از لــوازم جوانمــردی 
ــه اهــداف  ــرای رســیدن ب ــی خــود هــم ب ــان از پهلوان اســت. پهلوان
متعالــی و خدمــت بــه خلــق اســتفاده می کردنــد و هــم بهــرۀ معنــوی 
ــرو  ــا از نی ــد، آنه ــم می گوی ــد. چنانکــه فردوســی حکی از آن می بردن
ــتفاده  ــتی اس ــژی و کاس ــتی و دوری از ک ــه راس ــیدن ب ــرای رس ب

می کردنــد. 
حکایــت مشــهور پوریــای ولــی نمونــه ای اســت از تجلــی و ظهــور 
معنویــت در ورزش پهلوانــی. بعضــی از جوانــان مــا کــه در دفــاع از 
حقــوق پایمــال شــدۀ ملــت فلســطین بــه بهــای از دســت دادن مقــام 
ــم صهیونیســتی  ــدگان ورزشــی رژی ــا نماین ــی ب ــی از رویاروی قهرمان
امتنــاع می کننــد ادامــة دهنــدۀ همــان ســنت حســنه هســتند. امــروزه 
ورزش کارکردهــای بســیار دیگــری هــم پیــدا کــرده اســت و 
میدان هــای ورزشــی در جهــان یکــی از عرصه هــای اثرگــذار اســت. 
ــد عرصــة ظهــور جوانمــردی باشــد. از آنجــا  ــدان ورزش می توان می
کــه معمــوالً جوانــان و نوجوانــان ورزشــکاران و قهرمانــان ورزشــی 
ــبک  ــش و س ــند از من ــد و می کوش ــرار می دهن ــود ق ــوی خ را الگ
زندگــی آنهــا پیــروی کننــد، ورزشــکار بــا اخــالق و جوانمــرد تأثیــر 
ــس  ــراد دارد. عک ــش اف ــالق و من ــی اخ ــود و تعال ــر بهب ــگرفی ب ش
ــق  ــه در ورزش موف ــز صــادق اســت. ورزشــکاری ک ــه نی ــن قضی ای
ــا  ــا ب ــروت برســد، ام ــه شــهرت و ث ــن راه ب اســت و توانســته از ای

ــت  ــه اس ــت بیگان ــالق و معنوی اخ
تأثیــر مخربــی بــر فرهنــگ و اخــالق 

جامعــه خواهــد داشــت.  
مــا نبایــد در هــر موضوعــی دنبالــه رو 
چشــم بســتة دیگــران باشــیم و هــر 
ــه در  ــبکی ک ــر س ــه ه ــی را ب ورزش
ــم.  ــال کنی ــت دنب ــج اس ــرب رای غ
در  رایــج  حرفــه ای  ورزش  بایــد 
آسیب شناســی  را  امــروز  دنیــای 
کنیــم و براســاس معیارهــای عقالنــی 
ــود، آن را  ــوی خ ــای معن و ارزش ه
ــه ای  ــم. ورزش حرف ــف کنی بازتعری
ــا اشــکاالت فراوانــی  رایــج امــروز ب
مواجه اســت و نســبتی بــا جوانمردی 
نــدارد. در بســیاری از مــوارد هــدف  
ــد  ــت و رش ــا تربی ــن ورزش ه از ای
متعــادل و همــة جانبــة فــرد نیســت 
آن  در  جوانمــردی  و  معنویــت  و 
جایــی نــدارد. هــدف اصلــی در ایــن 
ورزش هــا پیــروزی در میدان هــای 
ورزشــی بــرای نیــل بــه اهــداف 
و اغــراض مــادی اســت. ســود و 
ــود  ــل می ش ــه حاص ــم ک ــی ه ثروت
بیــش از آنکــه بــه جیب ورزشــکاران 
رود، عایــد تشــکیالتی می شــود کــه 
در پشــت صحنــه آن را مدیریــت 
می کنــد، البتــه ورزشــکاران شــاخص 
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ــای  ــه ثروت ه ــق ب ــن طری ــم از ای ه
نجومــی دســت پیــدا می کننــد. بــرای 
عامــه مــردم نیــز دیــدن حضــوری یا 
غیرمســتقیم صحنه هــای ورزشــی 
ــرگرمی نیســت،  ــش از س ــزی بی چی
البتــه انســان بــه ســرگرمی نیــز 
ــاز دارد؛ امــا اگــر از حــد بگــذرد،  نی
ــه  ــت، ب ــن اس ــروزه چنی ــه ام چنانک
و  تخدیــری  و  غفلــت زا  عاملــی 
مصداقــی از لهــو و لعــب تبدیــل 

ــد.  ــد ش خواه
ورزشــی کــه هــدف آن رســیدن بــه 
ــر  ــتفاده از ه ــا اس ــادی ب ــداف م اه
وســیلة غیــر اخالقــی اســت، نــه فقط 
ــی ارزش بلکــه ضــد ارزش اســت.  ب
ــرای  ــی ب در ورزش جوانمــردی جای
روش هــای غیراخالقــی، رقابت هــای 
ناســالم و خودخواهانــه، خشــونت و 
دیگــر رفتارهــای غیراخالقی نیســت. 
مـــتأسفانه در ورزش نهادینــة دنیــای 
ــی  ــت جای ــالق و معنوی ــروز اخ ام
ــخن از  ــم س ــی ه ــر جای ــدارد. اگ ن
اخــالق مــی رود، ســطحی و ظاهــری 
ــا  ــه ســخن م ــی اســت. البت و حداقل
ــای  ــر نهاده ــم ب ــام حاک ــارۀ نظ درب
ورزشــی جهانــی و مدیریــت آن 
اســت، نــه دربــارۀ افــراد. افــراد 
پایبنــد بــه اخــالق و معنویــت وجود 
ــه  ــای جوانمردان ــد و گاه رفتاره دارن
ــگ  ــا فرهن ــود، ام ــده می ش ــم دی ه
حاکــم بــر ورزش دنیــای امــروز 
بــه چیــزی فراتــر از اغــراض مــادی 

نمی اندیشــد. 
جســم،  ســالمت  بایــد  ورزش 
تفکــر،  اراده،  تقویــت  مهارت هــا، 
معنویت و رشــد شــخصیت را هدف 
خــود قــرار دهــد، نــه اهــداف صرفــًا 

مــادی و نفســانی را بایــد بــه ورزش هایــی کــه توانایــی انســان را در 
مواجهــه بــا نیازهــا و خطــرات افزایــش می دهنــد بیشــتر توجــه شــود، 
ــای  ــی و ورزش ه ــای آب ــنگ نوردی، ورزش ه ــوردی، س ــل کوه ن مث
ــه  ــد در کمــک ب ــه هنــگام حــوادث و خطرهــا می توان دفاعــی کــه ب
دیگــران و نجــات آنهــا بــه کار گرفتــه شــود. اگــر ورزش امــروز مــا 

ــود.  ــوب ش ــردی محس ــأنی از جوانم ــد ش ــود می توان ــن ش چنی
ــری  ــترده تر و اثرگذارت ــطح گس ــم در س ــاره ورزش گفتی ــه درب آنچ
ــی  ــزوم آسیب شناس ــروز و ل ــای ام ــدی در دنی ــر و هنرمن ــارۀ هن درب
ــالق و  ــاء اخ ــی در ارتق ــر متعال ــازندۀ هن ــش س ــالح آن و نق و اص
معنویــت و همچنیــن اثــر تخریبــی هنــر مبتــذل و نفســانی بــر اخــالق 

ــت صــادق اســت. و معنوی
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مقدمه 	

ــده  ــرای دی ــد، فرصتــی ب ــد: »عصــر جدی ــه ایــن جملــه دقــت کنی ب
ــده  ــای پربینن ــعار یکــی از برنامه  ه ــوان ش ــه به عن ــن جمل شــدن«، ای
تلویزیــون ایــران به خوبــی حاکــی از آن اســت کــه شــهرت و دیــده 
ــی  ــا و جریان  ســاز جامعــه ایران ــه یکــی از فرهنگ  هــای پوی شــدن ب
بــدل شــده اســت چــرا کــه هنــر و تولیــدات هنــری در هــر جامعــه 
یکــی از مؤلفه  هــای ســنجش شــاخص  های فرهنگــی در آن جامعــه 
اســت.  مــا در عصــری بــه ســر می بریــم کــه مشــهور شــدن بیــش 
ــل  ــروه قاب ــی گ ــای اصل ــی از دغدغه  ه ــه یک ــر ب ــان دیگ ــر زم از ه
ــن  ــش از ای ــا پی ــر ت ــت و اگ ــده اس ــدل ش ــان  ها ب ــی از انس توجه
شــهرت مختــص طبقــه  ای خــاص ماننــد علمــا، فالســفه، هنرمنــدان، 
شــعرا و ... بــود و دیگــران خــود را موظــف بــه پیــروی از مشــاهیر 
ــارغ از  ــروز ف ــتند، ام ــرام می  دانس ــته احت ــه و شایس ــب اندیش صاح
ــه  ــا ب ــر زبان ه ــر س ــام ب ــادن ن ــتگی، افت ــتِن شایس ــا نداش ــتن ی داش
ــن  ــا ای ــت؛ م ــده اس ــمند ش ــدن« ارزش ــلبریتی ش ــی و »س ــر قیمت ه
گــذار و تغییــر را فرهنــگ شــدِن شــهرت و ورود بــه عصــر فرهنــگ 
ســلبریتی می  نامیــم. از منظــر مــا فرهنــگ ســلبریتی »اســتقبال تعــداد 
قابــل توجهــی از افــراد از آگاهی  هایــی در بــاب نحــوه شــناخته شــدن 
همگانــی و تســلیم کــردن اراده خــود به قوانیــن شــهرت و دیده  شــدن 
ــژه  ای از زندگــی  ــش مشــترک و شــیوه وی ــه کن ــه منجــر ب اســت ک
ــه  ــه منزل ــلبریتی« ب ــه »س ــروف ب ــهورِ مع ــای مش ــود.« چهره  ه می  ش
خدایــاِن جدیــِد معبــِد شــهرت  اند، کــه شــیوه زندگــی و آییــِن ادراک 
از خــود را بــرای پیــروان خویــش در بســتر فرهنــِگ نوظهور شــهرت 
بــه نمایــش می  گذارنــد. در عصــر فرهنگ ســلبریتی، شناســاندن »خودِ 
نفســانی« بــه دیگــران امــر محــوری اســت و گویی آدمــی در ایســتگاهِ 
ــگاری و در ســودای مشــهور  ــا خــود خداان تاریخــِی پســت  مدرن، ب
ــا  ــار را پیشــه خــود ســاخته اســت. ام شــدن خودافشــاگرِی تمام  عی

ســؤال اصلــی یادداشــت پیــش رو آن 
اســت کــه منشــاء و ریشــه فرهنــگ 
شــدِن شــهرت چیســت؟ پاســخ 
ــه  ــه شــهرت ب ــی آن اســت ک اجمال
منزلــه فرهنــگ امــری مختــص عصر 
»غــرِب  و  اســت  »پســت  مدرن« 
ــن  ــذر ای ــرورش ب ــتر پ ــدرن« بس م
ــا در  ــه تنه ــرا ک ــت چ ــگ اس فرهن
عهــد غــرِب مــدرن اســت که انســان 
بــرای خــودِ نفســانی  اش فــارغ از 
بعــد روحانــی اســتقالل کامــل قائــل 

می  شــود. 

تطورات شهرت در آیینه تاریخ  	

غرب

ــت  ــذر از دوران ام ــس از گ ــی پ آدم
ــه در  ــطوره  ای ک ــد اس ــده و عه واح
آن خــودِ انســانی و هســتی را در 
ــورت  ــا ص ــی و ی ــماء اله ــه اس آیین
خداونــدگاران و اســاطیر می  دیــد، 
هرگونــه  از  آشــکار  هبوطــی  در 
غیب  بــاوری و شهوداندیشــی روی 
گردانــد و اصالــت عقــل جزئــی 
و ســیطره فلســفه بــر اســطوره را 
ــوان  ــاب را می  ت ــن انتخ ــد، ای برگزی
تاریــخ »غــرب« در  آغــاز  نقطــه 
آن  فرهنگــی  ـ  تاریخــی  معنــای 
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 )21  ،1381 )زرشــناس،  دانســت. 
ــن  ــت یافت ــی و اصال ــل کل ــرد عق ط
عقــل جزئــی، تمرکــز و توجــه آدمی 
را از ملکــوت بــه ُملــک و از حقیقت 
روحانــی وجــود بــه ســاحت نفــس 
ــش  ــن گرای ــرد. ای ــب ک ــادی جل م
تاریــخ  دوره  هــای   متفــاوت  در 
ــته  ــی داش ــورات گوناگون ــرب تط غ
اســت؛ تاریــخ غــرب بــا غــرب 
یونانــی ـ رومــی آغــاز می  شــود، 
ــر  ــع و مظه ــل تاب ــن دوره، عق در ای
نظــام کیهانــی دانســته می  شــود و 
ــه  ــدا و ن ــه خ ــت دارد ن ــه اصال آنچ
انســان، بلکــه »جهــان« و دنیــای 
زمینــی اســت. در ایــن دوره بذرهــای 
رویکــرد فردمحــوری و اومانیســم 
افــرادی  و  سوفیســت  ها  توســط 
ماننــد طالــس، انکســیمندروس و 
آنکســاگورس و در نهایــت در قالــب 
ــطویی در  ــی ـ ارس ــه افالطون اندیش
ــته  ــی کاش ــن انســان غرب ــان ذه جه
  می  شــود. )همــان: 31( پــس از آن 
ــه  ــطی« را تجرب ــرون وس ــرب، »ق غ
می  کنــد؛ در آغــاز ایــن دوران بــا 
ظهــور مســیحیت دنیاگرایــی تــا 
حــدی زیــادی کاهــش می  یابــد، امــا 
ــرکوب  ــا س ــه ب ــد ک ــری نمی  پای دی
ــا  ــط رومی ه ــیحیان توس ــدید مس ش
و پراکندگــی و آوارگــی آن هــا، در 
کنــار نفــوذ یهودیــان، آیین مســحیت 
ــل  ــه در اناجی ــده و آنچ ــف ش تحری
از  ملغمــه  ای  می  شــد  منعکــس 
ــرکانه روم  ــرات مش ــم، تفک میترائیس
ــده  ــوخ ش ــت ممس ــتان و یهودی باس
بــود. )امامــی، 1386، 26-29( امــری 
کــه زمینــه را بــرای ظهور »رنســانس« 
ــه دنیاگرایــی گســترده  و بازگشــت ب

در دوره بعــد فراهــم کــرد. رنســانس، آغــاز دوره غــرِب مــدرن اســت. 
ایــن دوره بــه لحــاظ ماهــوی بــا دوران  هــای قبــل متفــاوت اســت و 
بــر پایــه اســتقالل کامــِل ســاحت نفســانی وجــود آدمــی از ســاحت 
روحانــی اوســت. )زرشــناس، 1381، 28-31( همیــن تفــاوت ماهــوی 
ــاز  ــل بسترس ــن عام ــود، مهم  تری ــانی وج ــاحت نفس ــتقالل س و اس

ــت.  ــت  مدرن اس ــر پس ــلبریتی در عص ــگ س ــور فرهن ظه
ــنگری و  ــنگری، روش ــه دوره پیشاروش ــه س ــدرن را ب ــرب م ــر غ اگ
پساروشــنگری )دوران انقــالب صنعتــی و ظهــور رســانه های جمعــی( 
تقســیم کنیــم و فرهنــگ را در ایــن ســه دوره دنبــال کنیــم بــا تغییراتی 
روبــرو خواهیــم شــد کــه از نوعــی »گرایــش« در جهان ذهنی انســان  ها 
شــروع می  شــود، ســپس آن گرایــش بــه جهــان عینــی می  آیــد و بــه 
ــت  مدرن  ــر پس ــپس در عص ــد و س ــه می  کن ــیدن را تجرب »اوج« رس
مبتــال بــه نوعــی »افــراط« و بحــران می  شــود. بدیــن معنــا کــه در الیــه 
بنیادیــن فرهنــگ از منظــر هستی  شناســی انســان از نوعــی گرایــش و 
تمایــل بــه مــادی دیــدن هســتی در دوران رنســانس بــه ماده  مــداری 
در دوران روشــنگری و پساروشــنگری رســید و پــس از آن در دوران 
ــوچ و  ــوع واقعیتــی، هســتی را پ ــا طــرد وجــود هــر ن پســت  مدرن ب
بی  معنــا نامیــد. در ســاحت معرفت  شــناختی نیــز نوعــی ســیر تطــور 
از خردگرایــی انتزاعــی بــه خردبــاوری انضمامــی شــکل گرفــت که در 
دوران پســت  مدرن بــه ناخردبــاوری و حاکمیــت احســاس منجر شــد. 
ــه فردیــت و  در ســاحت انسان  شــناختی ســیر تغییــرات از گرایــش ب
انســان  گرایی در دوران رنســانس آغــاز شــد، در دوران روشــنگری بــه 
ــگاه اومانیســتی  ــه نشــاندن ن ــی انســان  مداری و نهادین اوج خــود یعن
ــل  ــا نوعــی شــأنیت افراطــی قائ ــا در دوران پســت  مدرن ب رســید، ام
شــدن بــرای خودنفســانی عمــاًل انســان بــه مثابــه ســوژه اســتعالیی 
منحــل شــده و وی بــه حیوانــی عاطفــی تقلیــل پیــدا کــرد. به مــوازات 
ــودن رویکردهــای  ــه ارزش از مهــم ب ــرات، شــهرت در الی ــن تغیی ای
ــکوالر در دوران  ــالق س ــا اخ ــانس ت ــه در دوران رنس ــالح طلبان اص
روشــنگری، اخــالق رفــاه در دوران صنعتــی و اخــالق لــذت در دوران 
ــی از  ــان، بلندآوازگ ــت. در این  می ــرده اس ــه ک ــدرن را تجرب ــت م پس
میــان اندیشــمندان و هنرمنــدان کــه واجــد اســتعداد و مهــارت بودنــد 
ــه ســتاره  ها و بازیگــراِن  و دغدغــه نمایــش خــود برتــر را داشــتند، ب
ــد،  ــی نبودن ــان واقع ــه قهرم ــد ک ــل ش ــی منتق ــینمایی و تلویزیون س
ــی  ــر را بازنمای ــودی برت ــانه  ای خ ــع رس ــق صنای ــا از طری ــه تنه بلک
ــا شــکل  گیری نگاهــی  ــا آنکــه در عصــر پســت  مدرن ب ــد. ت می  کردن
جدیــد بــه هســتی، انســان و حقیقــت هــر کســی کــه توانایــی جلــب 
توجــه رســانه  ای داشــت می  توانســت مشــهور شــده و تبدیــل بــه یک 
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ســلبریتی شــود. امــا ایــن نــگاه جدیــد چــه بــود؟ 

عصر پست مدرن و فرهنگ سلبریتی 	

نــگاه جدیــدی کــه منجــر بــه ظهــور ســلبریتی و فرهنــگ مرتبــط بــا 
آن شــد را می تــوان در الیــه بنیادیــن فرهنــگ ســلبریتی دنبــال کــرد. 
الیــه بنیادیــن هــر فرهنگــی، الیــه معرفتــی یــا جهان  بینــی اســت کــه 
ــاور و اندیشــه اســت؛ شــناخت انســان از خــود و جهــان  از ســنخ ب
ــام  ــاز و انج ــان از آغ ــه انس ــری ک ــتی و تصوی ــت او از هس و معرف
ــانیا و  ــد. )پارس ــکل می  ده ــگ را ش ــر فرهن ــزِی ه ــته مرک دارد، هس
ادیــب، 1385، 43( بــر همیــن اســاس در ایــن بخــش می خواهیــم بــا 
تبییــن الیــه بنیادیــن فرهنــگ ســلبریتی در ســه ســطح هستی  شناســی، 
ــدن  ــگ ش ــی فرهن ــورد چرای ــی در م ــی و انسان  شناس معرفت  شناس

شــهرت در دوران پســت مــدرن بیشــتر گفتگــو کنیــم.

هستی  شناسی فرهنگ سلبریتی 	

هســتی در پارادایــم مــدرن خصلتــی مــادی و ریاضی  گونــه داشــت و 
بــه عنــوان مــاده خامــی بــود کــه بایســتی بــا اســتفاده از تکنولــوژی 
ــوری،  ــی و ن ــت. )علی  پوریان ــرار می  گرف ــرف ق ــل و تص ــورد دخ م
ــچ  ــرای انســان پســت  مدرن هی ــا هســتی و وجــود ب 1390، 229( ام
ــیدن  ــق بخش ــدف او تحق ــانیا، 1389، 21( و ه ــت )پارس و بی  معناس
ــی  ــوان انســانی اســت کــه می  خواهــد در جهان ــه عن ــه خــودش، ب ب
ــن  ــدا در ای ــوری، 1375، 413-414( خ ــی م ــد. )کورتن ــدا باش بی  خ
جهــان مــرده، ناپیــدا و غایــب اســت، چــرا کــه اگــر حاضــر باشــد 
ــادر  ــاب ق ــدرت انتخ ــد و ق ــت می  ده ــود را از دس ــان آزادی خ انس
مطلــق بــر قــدرت انتخــاب انســان بــرای ســاختن خویــش تحمیــل 
ــدا  ــذا، او خ ــان. ل ــرگ انس ــی م ــدا یعن ــات خ ــس حی ــود. پ می  ش
ــش  ــر خودآگاه ــد و از ضمی ــس می  زن ــود واپ ــی خ را از خودآگاه
بیــرون می  کنــد؛ )کورتنــی مــوری، 1375، 424-426( در ایــن جهــان، 
الجــرم غایــت انســان، بــه فعلیــت رســاندن حداکثــری »لذت« اســت. 
)گوهــری و بیابانکــی، 1388، 70( در ایــن میــان، اقتصــاد نولیبــرال بــا 
بهره  منــدی هوشــمندانه از قــدرت تحریکــیـ  عاطفــی رســانه، نقشــی 
اساســی و بنیادیــن دارنــد. در حالی  کــه ســرمایه  داری اولیــه لــذت را 
ــد  ــویق می  کردن ــردم را تش ــای آن م ــه ج ــد و ب ــرکوب می  کردن س
ــی  ــف اجتماع ــتره  ای از وظای ــع گس ــه نف ــود را ب ــال خ ــای امی ارض
ماننــد کار ســخت و پس  انــداز کــردن ســرکوب کننــد. از حــدود دهــه 
1990 بــه بعــد ممنوعیــت بــه مثابــه محدودیتــی بــر ســر راه پیدایــش 
ســرمایه  داری انحصارگــرا و فرهنــگ مصرفی تبدیل شــده اســت و در 

ــرمایه  داری  ــرد، س ــن رویک نتیجــه ای
بــه جــای مهــارِ لــذت، بــر آن فرمــان 
می  رانــد. موتــور تولیــد ســرمایه  داری 
متأخــر بــه کنتــرل »فرامنی«1 بــر لذت 
وابســته اســت و قــدرت و موفقیــت 
آن بــر ایــن پایــه اســتوار اســت که تا 
چــه انــدازه بتواند لــذت را به اســاس 
زندگــی اجتماعــی تبدیــل کنــد. ایــن 
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــن معناس ــر بدی ام
ــذت  ــم ل ــهروند نمی  توانی ــوان ش عن
را پــس بیاندازیــم، بلکــه مــا بایــد از 
فرمــاِن فرامــن خودمــان بــرای »بیان« 
ــا  ــی ی ــم، زندگ ــروی کنی ــود پی خ
ــم.  ــن کنی ــنی  مان را تأمی ــه جس حرف
ــیم  ــی باش ــال محصوالت ــه دنب ــا ب ی
کــه وعــده لــذت یــا ارضــای فــوری 
 )143  ،1398 )کاپــور،  می  دهنــد. 
متأخــر،  بدین  ســان، ســرمایه  داری 
ــرد  ــق ک ــی را خل ــالق لذت  جوی اخ
و بــه عنوانــی اصلــی همگانــی مــورد 
تقدیــس همــگان قــرار گرفــت؛ 
ــر اســاس آن، مصــرف  اصلــی کــه ب
بی  رویــه، نــه تنهــا امــری قبیــح 
ــه  ــدل ب ــه ب ــود، بلک ــی نمی  ش تلق
ــت.)گوهری،  ــده اس ــک ارزش ش ی
بیابانکــی، 1388، 61( در ایــن میــان، 
ــا ســردمداری چهره  هــای  رســانه  ها ب
ــول و  ــراط غیرمعق ــن اف ــهور ای مش
ــی  ــذت را طبیع ــه اخــالق ل ــزام ب الت
نمایــش می  دهنــد.  و لذت  بخــش 
ســتاره  های دیــروز، امــروز در قالــب 
ســلبریتی  ها بــا نمایــش مســتمر 
ــونگری  ــرق، افس ــی از زرق وب جهان
ــای  ــاد تقاضاه ــا ایج ــت ب و جذابی
ــل یــک قلقلــک دائمــی،  ــد، مث جدی
مخاطبان  شــان را بــه ســمت شــبیه تر 
شــدن بــه خودشــان می راننــد و تنهــا 
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راه رســیدن بــه آرامــش را خریــد کاال 
ــمور، 1395،  ــد. )کش ــی می  کن معرف
18-20( در واقــع، تبلیغات رســانه  ای 
روش  هــای  از  یکــی  ســلبریتی  ها 
اصلــی فعــال کــردن و حفــظ لــذت 
اســت. تبلیغــات بــه مــا القــا می  کنــد 
کــه لــذت ببــر و بــه ایــن وســیله مــا 
را تســلیم خریــد همیشــگی می  کنــد. 
لــذت بــردن بــه ایــن دلیــل بــه 
ــود  ــک کمب ــه ی ــد ک ــود می  آی وج
اساســی وجــود دارد و میــل انســانی 
دقیقــاً بــه ســمت چیــزی اســت کــه 
نیســت. تبلیغــات بــا برســاخت یــک 
فانتــزی اجتماعــی حــول محصــول و 
ســاختن یــک فانتــزی نویــد می  دهــد 
کمبــود را پــر می  کنــد، رویاهــای 
ــد و  ــدل می  کن ــت ب ــه واقعی ــا را ب م
ــرآورده می  کنــد و  نارضایتــی مــا را ب
ــد.  ــک می  کنن ــل را تحری ــه می اینگون
کاالهــای  مــا  بــه  آن،  از  پــس 
ــا را  ــلبریتی  ها آن  ه ــه س ــی ک جادوی
تأییــد کرده  انــد، عرضــه می  کنــد 
ــی  آورد.  ــت در م ــه حرک ــل را ب و می
ــک  ــه ی ــرد، ن ــتری می  خ ــه مش آنچ
ــذت  ــد ل ــز فیزیکــی، بلکــه خری چی
اســت. )کاپــور، 1398، 144-147( 
لذت  مبنــای  جهــان  بدین  ســان، 
پســت  مدرن از طریــق ســلبریتی  ها 
بــا تحریــک دائمــی، مخاطبــان را بــه 
ــد؛  ــوت می  کن ــی دع ــرف افراط مص
ــا  ــان ب ــز مخاطب ــل نی ــه مقاب در نقط
بــدل شــدن بــه ماشــین میــل و 
ــد  ــلیم قواع ــام تس ــت تم ــا رضای ب
ارائــه شــده توســط ســلبریتی  ها 
ــه  ــق ب ــن طری ــا از ای می  شــوند؛ آن  ه
ــذِت شــبیه  ــوری ل ــال ارضــای ف دنب
ــده  ــدن و دی ــهور ش ــای مش چهره  ه

ــد  ــگ در بع ــه فرهن ــه منزل ــن شــهرت ب ــن چنی شــدن هســتند. و ای
ــد. ــکار می  کن ــش را آش ــره خوی ــی چه هستی  شناس

معرفت  شناسی فرهنگ سلبریتی 	

ــی در فرهنــگ  ــت و عین ــور ثاب  طــرد و فرامــوش کــردن عقــل و ام
پســت مــدرن منجــر بــه نســبیت  گرایی در بعــد معرفت  شــناختی شــده 
اســت. )رولنــدز، 1398، 139-140( نســبی  گرایی مطلــق، عــدم تــواِن 
تشــخیِص امــر باکیفیــت از امــر مبتــذل را بــه دنبــال داشــته اســت. بــه 
ــا دســت کــم  ــی، ی ــی »ناتوان ــارز عصــر کنون ــان، ویژگــی ب دیگــر بی
ــت اســت.«  ــه رســمیت شــناختن کیفی ــی آشــکار در درک و ب بی  میل
)همــان: 121( شــخص پســت  مدرن از تشــخیص کیفیــت شــیوه  های 
متفــاوت زندگــی و خودشــکوفایی ناتوان اســت. ناتوانی در شناســایی 
تمایــزات ســبک زندگــی بــه ناتوانــی در شناســایی کیفی اســتعدادهای 
ــه  ــه هم ــت ک ــرایط اس ــن ش ــود، در ای ــج می  ش ــاوت، منت ــراد متف اف
ــر  ــان ام ــدازه خــوب دانســته می  شــوند و در می ــک ان ــه ی شــیوه  ها ب
بــا کیفیــت و بی  کیفیــت، غالبــاً مزخرفــات و امــور مبتــذل ترجیــح داده 
می  شــود. )همــان: 131-132( اگــر زمانــی شــهرت در پیونــد بــا تعالی 
و دســتاوردهای ناشــی از آن و مــالزم بــا شایســتگی و احتــرام بــود، 
حــاال در جهــان پســت مــدرن، شــهرت، ارتباطــی عینــی و مســتقل بــا 
ــدارد و شــهرت چــه از آن  ــر متعــال و اصــول ارزشــی ن ــه ام هرگون
فــردی فاقــد اســتعداد شــود، چــه نصیــب فــردی واجــِد توانمنــدی، 
ایــن شــهرت اســت کــه بــر شایســتگی اولویــت دارد. )همــان: 44( و 
اینجاســت کــه شــهرت در قالــب »ســلبریتی« ظهــور   می  یابــد؛ در ایــن 
دوره، هــر راهــی بــرای توســعه خویشــتن، بــه عنــوان شــخص، بــه 
انــدازه راه  هــای دیگــر مشــروع و ارزشــمند اســت؛ بنابرایــن اهمیتــی 
ــزی کــه مهــم اســت مشــهور  ــدارد کــه چــرا مشــهورید، تنهــا چی ن
ــخص  ــه ش ــرا ک ــت. چ ــی اس ــر راه ــت و از ه ــر قیم ــه ه ــدن ب ش
ــرای  ــی ب ــل اینکــه از ارزش  هــای مســتقل و عین ــه دلی پســت  مدرن ب
ســنجش خــود بی  بهــره اســت، صرفــاً در پــی تأییــد اطرافیــان اســت. 
)همــان: 139-140( در چنیــن شــرایطی اســت کــه تعــداد قابل توجهی 
از افــراد شــهرت و دیــده شــدن برایشــان بــه یــک مســئله اصلــی بــدل 

شــده و شــهرت بــه منزلــه فرهنــگ امــکان ظهــور می  یابــد.
ــه  ــا ب ــی م ــی دسترس ــیر اصل ــروزه مس ــت »ام ــد اس ــدز معتق رولن
خودمــان از طریــق احساســاتمان اســت«. ناتوانــی انســان معاصــر از 
ــان ســیلی  ــه وجــوه متفــاوت خویشــتنش، او را در می ــی نقادان ارزیاب
ــل و  ــدان عق ــن شــرایط و در فق ــد و در ای ــا می  کن از احساســات ره
قضــاوت منطقــی اســت کــه ناگزیــر بــه کلیشــه  ها متوســل می  شــود 
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ــش  ــان پیرامون ــاره خــود و جه ــه درب ــق کلیشــه  های عامیان و از طری
ــه زندگــی  ای نمایشــی و ســطحی  می  اندیشــید و زندگــی  اش بــدل ب
می  شــود. )همــان: 135-136( ســلبریتی  ها و اعمــال و رفتارشــان یکــی 
از بهتریــن کلیشــه  ها بــرای چنــگ زدن هســتند؛ کلیشــه  هایی جــذاب 
و دســترس  پذیر کــه بــا محــو کــردن تمایــز میــان خــود و امــر الهــی، 
بــه شــمایل بــدل می  شــوند. هوادارانشــان آن  هــا را بــه منزله اشــخاص 
آســمانی، نجات  دهنــده و قدیس  هــای سکســی می  شناســند کــه 
رهنمون  کننــده بــه ســمت رســتگاری و ارزش اعظــم لــذت هســتند.
)وارد، 1398، 130( امــر الهــی، در فرهنــگ شــهرت از نقطــه مرجــع 
اســتعالییش تهــی می  شــود، توســط انســان تصاحــب می  شــود و بــه 
احتــرامِ بــه خــود منتقــل می  شــود. ســلبریتی  ها آرمان  هــای مخاطــب 
ــه خدایانــی می  شــوند کــه مخاطبــان  ــدل ب را بازنمایــی   می  کننــد و ب
امکان  هــای انســان بــودن را در آن  هــا دنبــال می  کننــد. )همــان: 
ــس  ــتن ح ــتگاری  اش را در داش ــد، رس ــودِ جدی ــن خ 136-141( ای
خــوب دربــاره خــود دنبــال می  کنــد و پرســتش ســلبریتی برایــش بــه 
منزلــه پرســتش خــودش اســت. حــس پوچــی شــخص پســت مدرن 
ــدی رســانه مرتفــع می  شــود.  ــه وســیله »لحظــات اســتعالیی« تولی ب
)همــان: 107-108( بــا گســترش شــبکه  های اجتماعــی خــودِ الهــی 
ســلبریتی  ها کــه از امــر قهرمانانــه بازنمایــی می  شــد، بــدل بــه خــودی 
از امــرِ معمولــی شــد. ســلبریتی در شــرایط جدیــدش تنهــا مســئولیت 
دارد خــودش را بــه عنــوان »تصویــر« حفــظ کنــد. مخاطــب نیــز او را 
تماشــا می  کنــد تــا ببینــد چــه تغییــرات ظاهــری یــا رفتــاری  ای دارد؛ 
چقــدر وزن کــم کــرده، کــدام مــد را دنبــال می  کنــد و یــا روابطــش 
ــب، ســلبریتی  ها  ــد. بدین  ترتی ــت می  کن ــا دیگــران چطــور مدیری را ب
بــرای مخاطــب ایــن امــکان را فراهــم می  کننــد کــه از بهتریــن   چیزهــا 
ــورد خودشــان را بپرســتند.  ــا در م ــن چیزه ــن و مبتذل  تری ــا بدتری ت

ــان: 140 و143(  )هم

انسان  شناسی فرهنگ سلبریتی 	

طــرد ســوژه اســتعالیی مــدرن و تقلیل انســان بــه موجودی هم  ســطح 

حیــوان کــه از اواســط قــرن نوزدهــم 
و  دارویــن  نظریــه  توســط  و 
جریان  هایــی ماننــد رمانتیســم شــکل 
ــت  ویکم  ــرن بیس ــود، در ق ــه ب گرفت
بــه نقطــه کمــال خــود رســید و 
»فــردِ« دوران مــدرن در شــکلی تطور 
یافتــه فردگرایــِی تــام را پیشــه خــود 
ســاخته و بــدل بــه »شــخص« شــد. 
ــان  ــن انس ــت ای ــد اس ــو معتق فوک
ــجسد  ــت تـ ــي اسـ ــد »خدای جدی
ــان در  ــان: انس ــود انس ــه در وج یافت
ــا   ــت پ ــه آســتانه الوهی ــان ب ــن زم ای
بــه   135 ص  )فوکــو،  مي نهــد.« 
نقــل از بیابانکــی و گوهــری، 1388( 
ــی  ــق خودبودگ ــال »ح ــه دنب وی ب
مطلــق، التــذاذ حداکثــری و آزادی 
بیــش از پیــش حــوزه خصوصــی  اش 
ــن  ــیدیان، 1385( در ای ــت«. )رش اس
دکارتــی  ثابــت  ســوژه  رویکــرد 
امــری توهمــی خوانــده می  شــود 
 ،1390 نــوری،  و  )علی  پوریانــی 
ــی  ــد هویت ــوژه واج 227-228( و س
متکثــر اســت کــه از طریــق مصــرف 
ــان  ــود. در جه ــز می  ش ــیاء متمای اش
ابــژه  تابــع  ســوژه  پســت  مدرن، 
می  شــود، خودبنیــادی ســوژه در هــم 
ــنیزی و  ــری سرتش ــکند )طاه می  ش
عزیزخانــی، 1390، 45-46(  و بــا 
افتــادن در گــرداب مصــرِف افراطــِی 
کاالهــای متنــوع، بــه شــخصی بــدل 
ــذت  ــش ل ــا غایت ــه تنه ــود ک می  ش
اســت. شــخص پســت مــدرن، هــر 
امــر جدیــد و جذابــی را بــه تمامــی 
ــش  ــد نق ــد و می  کوش ــب می  کن طل
ذهنیــت و شــخصیت خــود را بــر آن 
ــار  ــوبژکتیویته این  ب ــد. س ــک کن ح
ــه  ــه ـ ابژکتیویت ــر خــالف مدرنیت ـ ب

ایـن  شـدن«؛  دیـده  بـرای  فرصتـی  جدیـد،  »عصـر 
بیننـده  پر برنامه  هـای  از  یکـی  شـعار  عنـوان  بـه  جملـه 
آن اسـت که شـهرت  یـون ایـران بـه خوبـی حاکی از  یز تلو
یان  سـاز  پویا و جر و دیده شـدن بـه یکـی از فرهنگ  هـای 
جامعـه ایرانـی بدل شـده اسـت چـرا کـه هنـر و تولیدات 
سـنجش  مؤلفه  هـای  از  یکـی  جامعـه  هـر  در  ی  هنـر

اسـت.   جامعـه  آن  در  فرهنگـی  شـاخص  های 
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ــا  ــی و ی ــر روان ــب ام ــه در قال را ک
می  نمایــد،  رخ  شــخصی  ســلیقه 
طــرد نمی  کنــد، بلکــه در آغــوش 
می  گیــرد. او بــه دنبــال امتحــان همــه 
چیــز اســت، چــرا کــه می  ترســد بــا 
مصــرف نکــردن، لذتــی را از دســت 
ــور  ــان او مجب ــر بی ــه دیگ ــد. ب بده
ــیدیان، 1385،   ــردن )رش ــذت ب ــه ل ب
117-119( و ملــزم بــه اخــالق لذت 

ــت.  اس
معاصــر،  انســاِن  رویــه  ی  ایــن 
عنصــر  بــه  را  »خودشــیفتگی«2 
محــورِی هویتــش بــدل کرده اســت. 
خودشــیفتگی بــه معنــای تمایــل بــه 
ــه بیــش از حــد  خودپرســتی و عالق
ــود  ــخصیتی خ ــای ش ــه ویژگی  ه ب
ــمور، 1397، 137( و در  ــت )کش اس
ــات غــرب »نارســیس« نمــاد آن  ادبی
ــه نمــاد  ــروزه نارســیس ب اســت: »ام
ــل شــده اســت؛  ــی تبدی ــه کنون زمان
ــض و  ــی مح ــک فردگرای ــی ی یعن
فــارغ از همــه ارزش هــای غایــی 
ــا  ــی گذشــته، ره اجتماعــی و اخالق
شــده از هــر چهارچــوب بنــدی 
متعالــی و فقــط تابــع لذت  هــای 
متغیــر فــرد.«  )Lach,1991,41( فــرد 
خودشــیفته نیازمنــد نمایــش خــود و 
ــت.  ــران اس ــین دیگ ــت تحس دریاف
او »احســاس فرودســتی و ناامنــی در 
ــرور  ــتی، غ ــاس فرادس درون و احس
ــود دارد.  ــرون از خ ــوت در بی و نخ
ــران  ــرای جب ــی  اش ب ــار بیرون ... رفت
ــه  ــیدن ب ــی و رس ــی درون ــن ناامن ای
ــران  ــگاه دیگ ــار از ن ــدرت و افتخ ق
 )1398 رحیــم،  )نجــل  اســت.« 
خودشــیفتگی حاکــم در فرهنــگ 
ــات  ــی ضــرب در تبلیغ معاصــر وقت

ــان و  ــه قهرمان ــدل ب ــلبریتی  ها را ب ــود، س ــترده می  ش ــانه  ای گس رس
ــز  ــعِف در مرک ــور و ش ــد. »ش ــام می  کن ــیفتگی ت ــدگان خودش نماین
توجــه بــودن، احســاس خــاص بودگــی، بــه خوبــی تحســین شــدن و 
بــه طــور خالصــه، لــذت افراطــی و خودشــیفته چیــزی اســت کــه ... 
باعــث می  شــود آن  هــا قهرمــان و الگــو شــوند.« )کاپــور، 1398، 52( 
خودنفســانی حــاال بیــش از هــر زمــان دیگــر به کانــون توجــه همگان 
ــه  ــکان ارائ ــژه شــبکه  های اجتماعــی ام ــت وی ــدل می  شــود و ظرفی ب
ــرای همــگان را بیــش از پیــش  ــه شــهرت ب ــن خــود و رســیدن ب ای
ــه فرهنگــی تمــام و کمــال  ــه، شــهرت ب فراهــم می  کنــد. و بدین  گون
میــان آدمیــان عصــر پســت مــدرن بــدل می  شــود. »خودبرندســازی«3، 
ــن وجــوه کنشــگری  ــازی«4 و »خودافشــاگری«5 مهم  تری »خودبهینه  س
راهبــران و پیــروان فرهنــگ ســلبریتی اســت کــه بــه خوبــی در عرصه 
ــت. ــاهده اس ــل مش ــر قاب ــی معاص ــی اجتماع ــی و زندگ ــبک زندگ س

خودبرندسازی، خودبهینه سازی و خودافشاگری 	

ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــعه وب ب ــا توس ــد ب ــه بع ــه 1990 ب از ده
قــرار گرفتــن در معــرض توجــه جهانــی و نــوآوری تلفــن هوشــمند 
ــام و  ــتفاده از ن ــلفی(، اس ــی از خــود )س ــی از عکاس ــوان فرم ــه عن ب
ــغلی  ــت ش ــه مدیری ــری ب ــه صــورت نزدیکت ــلبریتی  ها ب ــر س تصوی
ــوان  ــه میت ــا ک ــا بدانج ــت ت ــه اس ــد یافت ــخصی پیون ــی ش و بازنمای
ــی  ــر عام  گرای ــه ب ــی، ن ــان شــهرت در عصــر کنون گفــت دســتور زب
 و آســمانی بــودن ســتاره، بلکــه بــر »فردگرایــی اســتثنایی« تأکیــد دارد
 )King in, Routledge Handbook of Celebrity Studies, 2018, 86( 6؛
ــای  ــه حوزه  ه ــا و ماهران ــی پوی ــه صورت ــلبریتی  ها، ب ــن  رو، س از همی
کاری  شــان را متنــوع کــرده و در گونه  هــای مختلــف محصوالتــی کــه 
ــد؛  ــازی« می  کنن ــده  اند، »برندس ــاخته ش ــی س ــرف همگان ــرای مص ب
آن  هــا تحــت نــام خودشــان پوشــاک، ادکلــن و محصــوالت مختلــف 
ــه  ــد شده  شــان ب ــد م ــر برن ــد و از تصوی ســبک زندگــی را می  آفرینن
صــورت مؤثــر و منطقــی پــول در می  آورنــد و دسترســی کارآفرینانــه 
خــود را بــه بازارهــای مصرفــی بزرگتــر می  گســترانند. )بــری کینــگ 

ــوت، 2018 ، 78( در الی
خودشــیفتگی و خودبرندســازی، تمایــل بــه خودبهینه  ســازی مســتمر 
ــگ  ــه فرهن ــی ک ــته ترین تمایالت ــی از برجس ــال دارد. یک ــه دنب را ب
ــر« و  ــدن ظاه ــم ش ــت، »مه ــته اس ــال داش ــه دنب ــیفتگی ب خودش
ــن  ــرای یافت ــرد ب ــه ف ــا ک ــا بدانج ــت ت ــالمت« اس ــم انداز س »چش
ــاالً  ــه احتم ــی ک ــتی ها و عیب های ــاری، کاس ــری و بیم ــانه های پی نش
جذابیــت او را کــم کنــد، مــدام خــود را معاینــه می کنــد. و نتیجــه ایــن 
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ــای  ــی، رژیم ه ــالن های ورزش ــالمت و س ــای س ــگ کلوپ ه فرهن
ــف  ــای مختل ــروک و درمان ه ــد چ ــای ض ــر روش ه ــان، تکثی بی پای
اســت؛ در ایــن شــرایط کــه تکنولــوژی به کمک چشــم  انداز ســالمت 
آمــد و »جراحــی زیبایــی« مهــم شــد. در انجــام جراحی  هــای زیبایــی 
ــی  ــا انجــام جراحــی زیبای ــد و ب ــوود پیشــرو بودن هنرپیشــگان هالی
ــای داشــتن بدنــی جــوان و ســالم  ظاهــر خــود را بهبــود داده و روی
را بــرای بیننــدگان خــود بازنمایــی می  کردنــد؛ امــا از دهــه 1970 بــه 
بعــد جراحــی زیبایــی دیگــر مختــص بازیگــران هالیــوود یــا بیمــاران 
نبــود، چراکــه بــا افزایــش امــکان دسترســی همــگان بــه آن به عنــوان 
ــوب  ــاس خ ــش احس ــراب و افزای ــش اضط ــرای کاه ــیوه  ای ب ش
ــا دگرگــون  در مــورد خــود مطــرح شــد. ایــن هنجــار بــه تدریــج ب
ــخصیت  های  ــا ش ــداری ب ــهرت، »همذات  پن ــای ش ــردن ارزش  ه ک
ســلبریتی  ها را بــه همذات  پنــداری بــا بدن  هــا یــا بخش  هایــی 
ــل  ــا تبدی ــهرت ب ــت. ش ــرده اس ــدل ک ــلبریتی  ها« ب ــای س از بدن  ه
شــدن بــه فرهنــگ، همــه مــا را بــه افــرادی تبدیــل کــرده اســت کــه 
وقتــی بــه بدنمــان نــگاه می  کنیــم، انــگار داریــم بــه دگرگونی  هایــی 
فکــر می    کنیــم کــه بــا جراحــی زیبایــی می  توانیــم در آن بــه وجــود 
بیاوریــم؛ )کشــمور، 1395، 315-316( در چنیــن شــرایطی اســت کــه 
جاذبــه جنســی و تناســب انــدام بــه یکــی از منابــع مهم اقتصــادی بدل 
می  شــود )چول  هــان، 1397، 60( و اقتصــاد نولیبــرال از بســتر رســانه 
ــد.  ــدن و خــود اســتفاده می  کن ــه، ب ــان جامع ــد می ــرای ایجــاد پیون ب
ــا  ــد ره ــطه تولی ــد بی  واس ــدن را از فراین )Elliott, 2018, 317( او ب
ــان،  ــد، )چول  ه ــل می  کن ــازی تبدی ــژه بهینه  س ــه اب ــد و آن را ب می  کن
1397، 60( و همیــن امــر خودافشــاگری را بــه یکــی از کنشــهای مهم 
بــرای رســیدن بــه شــهرت و ســلبریتی شــدن در عصــر معاصــر بــدل 
کــرده اســت. خودافشــاگری بــه معنــای »محــو هــر گونــه مــرز میــان 
ــودِ جنســی در  ــه خ ــت ارائ ــا محوری ــی ب ــر خصوصــی و همگان ام
ــا در  ــی از کاتالیروزه ــا یک ــون واقع  نم ــت«. تلویزی ــانه اس ــتر رس بس
ــده 21 خودافشــاگری  ــود.  در س ــی ب عرضــه خودافشــاگری همگان
ــر  ــا ظهــور ژان ــه دســت آوردن شــهرت ب ــه منظــور ب و بی  آبرویــی ب

ــه و  ــه جامع ــا«7 ب ــون واقع نم »تلویزی
عمــوم افــراد آن کشــانده شــد. از این 
تاریــخ فرهنــگ شــهرت وارد دوره  ای 
شــد کــه مشــهور بــودن بــدون انجام 
ــمیت  ــه رس ــته  ای ب ــچ کار برجس هی
 ،1395 )کشــمور،  شــد.  شــناخته 

)259-258
 بــا پیدایــش تلویزیــون واقع  نمــا، در 
ــازی  ــی از هم  سطح  س ــت نوع حقیق
کــردن  دموکراتیــک  و  اجتماعــی 
آن  در  کــه  شــد  ارائــه  شــهرت 
فرصتــی بــرای هــر کــس کــه توانایی 
جلــب نگاه  هــا را داشــت، ایجــاد 
تلویزیــون  مســیر  ایــن  در  شــد. 
واقع نماخطاهــای شــخصیت هایش 
ــا  ــد ت ــل می  کن ــت تبدی ــه مزی را ب
بالهــت،  غفلــت،  کــه  کســانی  
کار  نــوع  هــر  یــا  حیله گــری، 
می دهنــد  انجــام  را  نادرســتی 
درخــور ســتایش باشــند و بــا ظهــور 
و گســترش شــبکه  های اجتماعــی 
ایــن امــر تشــدید یافتــه اســت و باید 
ــهرت  ــی ش ــش همگان ــت چرخ گف

ــت. ــاده اس ــاق افت اتف
ــون واقع  نمــا و پــس  ــار تلویزی در کن
از آن رســانه های اجتماعــی یکــی 
از بســترهای مهــم خودافشــاگری 
ایــن  رســانه  ها  ایــن  هســتند؛ 
ــم  ــلبریتی  ها فراه ــرای س ــکان را ب ام
ــای  ــه چیزه ــا عرض ــا ب ــد ت می  کنن
پیــش پــا افتــاده از اتفاقــات روزمــره 
نمایــش    نوعــی  بــا  زندگی  شــان 
دســترس  پذیر  در  و  صمیمیــت 
بــودن، حــس متصــل بودگــی و 
را  هــوادارن  بــا  مســتقیم  پیونــد 
تقویــت می  کننــد. )الیــوت،2018، 
بســتر  در  واقــع،  در   )172-171

ضـرب  وقتـی  معاصـر  فرهنـگ  در  حاکـم  خودشـیفتگی 
یتی  ها  در تبلیغـات رسـانه  ای گسـترده می  شـود، سـلبر
خودشـیفتگی  نماینـدگان  و  قهرمانـان  بـه  بـدل  را 
بـودن،  توجـه  مرکـز  در  شـعِف  و  »شـور  می  کنـد.  تـام 
احسـاس خـاص بودگـی، بـه خوبی تحسـین شـدن و به 
ی اسـت  طـور خالصـه، لـذت افراطـی و خودشـیفته چیـز

شـوند.« الگـو  و  قهرمـان  آن  هـا  می  شـود  باعـث   ... کـه 
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بــه  افــراد  اجتماعــی  رســانه  های 
نحــوی پویــا و بــا کمــال میــل خــود 
ــه  ــوم جامع ــد عم ــرض دی را در مع
ــت  ــن وضعی ــد. در ای ــرار می  دهن ق
رســانه  ها شــبیه سراســربین دیجیتالی 
هســتند کــه عملیــات سراســربینی را 
بــه خــود زندانیــان واگــذار می  کننــد 
و آن  هــا بــا خودافشــاگری و بــر 
ــه در  ــی  ای ک ــالت درون اســاس تمای
ــات  ــده، اطالع ــاد ش ــان ایج نفوسش
مــورد نظــر رژیــم نئولیبــرال را بــدون 
ــل او  ــی تحوی ــار و اکراه ــج اجب هی
می  دهنــد و خودافشــاگری بیشــتر 
در شــبکه بــه معنــای بهــره وری، 
شــتاب و رشــد بیشــتر سیســتم 
اســت. )چول  هــان، 1397، 31-30( 
و ایــن همــه در بســتر فرهنگ شــدِن 

می  شــود. امکان  پذیــر  شــهرت 

نتیجه  گیری 	

نتیجــه آنکــه در عصــر پســت  مدرن، 
بــا غلبــه نســبت  گرایی و عــدم تــواِن 
تشــخیِص امــر باکیفیــت از امــر 
ــناختی،  ــطح معرفت  ش ــذل در س مبت
ســطح  در  افراطــی  انســان  مداری 
در  پوچ  گرایــی  و  انسان  شــناختی 
ســطح هستی  شــناختی، دیــده شــدن 
ــی  ــه  ای همگان ــه دغدغ ــهرت ب و ش
ــر  ــده و ه ــدل ش ــگ ب ــک فرهن و ی
ــه  ــب توج ــی جل ــه توانای ــی ک کس
رســانه  ای از طریــق افشــاگری تمام و 
عیــار بــا محوریــت خــودِ جنســی را 
دارد، می  توانــد مشــهور و تبدیــل بــه 

یــک ســلبریتی شــود.
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در اقلیــم اغواگرانــه اینســتاگرام، صفحاتــی وجــود دارد کــه صاحبــان 
ــری  ــهرت وصف ناپذی ــتاگرام ش ــران اینس ــایر کارب ــان س ــا در می آنه
ــن  ــهورند. ای ــینما مش ــری و س ــلبریتی های هن ــش از س ــد و بی دارن
افــراد صاحــب صفحــات زندگــی روزمــره بــا فالوورهایــی چنــد ده 
ــه  ــه روز اســت و ب ــان ب هــزار نفــره هســتند و معمــوالً صفحــات آن
ــه  ــراد ک ــن اف ــد. ای ــان می پردازن ــه ای مســائل روزمره ش انتشــار لحظ
ــات  ــوند، در موضوع ــده می ش ــتاگرام نامی ــلبریتی های1 اینس میکروس
مختلــف بــه نشــر باورهــا، عقایــد و افکاشــان می پردازنــد. بــه عبارتی 
ــوه و  ــای انب ــتاگرام دارای دنبال کننده ه ــبکه اینس ــه در ش ــی ک کاربران
زیــادی باشــند، اینســتاگرامر نامیــده می شــوند. ایــن افــراد بــه تدریــج 
بــه تاثیرگذارهــای اینســتاگرام تبدیــل می شــوند کــه محتوایشــان بــا 
ــرد  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــی م ــان واقع ــی مخاطب ــان و نظرده نش
ــان  ــه سراغ ش ــغ ب ــرای تبلی ــد کاال، ب ــف تولی ــرکت های مختل و ش
ــر از  ــن و تصوی ــار مت ــال انتش ــدام در ح ــتاگرامرها م ــد. اینس می آین
ــتاگرامی  ــهرت اینس ــه ش ــتند و ب ــان هس ــای مختلف ش وضعیت ه
دســت یافته انــد. ایــن افــراد در جغرافیــای اینســتاگرام بی شــمارند، امــا 
تعــداد کمــی از آنهــا دارای دنبال کننــدگان میلیونــی هســتند. ایــن افراد 
مســائل روزانــه، فعالیت هــا و مشغله هایشــان را بــا کاربران  شــان 
ــغ  ــف تبلی ــای مختل ــرای برنده ــی ب ــد و حت ــتراک می گذارن ــه اش ب
می کننــد. برندهایــی همچــون پوشــاک زنانــه، زیــورآالت، داروهــای 
زیبایــی و الغــری، لــوازم آرایــش، لــوازم آشــپزخانه و خوراکی هــای 
لوکــس و غیــره را بــا تصاویــری جــذاب و مســحورکننده در معــرض 
دیــدگان کاربــران قــرار می دهنــد و آنــان را بــه خریــد کاالهــا ترغیــب 

ــد. ــب می کنن ــی ای را کس ــای نجوم ــد و درآمده می کنن
ــران  ــا رد کارب ــد ی ــل گســترده نظرهــا و نشــان2 تأیی ــراد خی ــن اف  ای
ــن  ــا در ای ــران ســاکن هســتند، ام ــراً در ای ــد. و اکث ــار دارن را در اختی
ــور  ــارج از کش ــه در خ ــتند ک ــز هس ــلبریتی هایی نی ــن، میکروس بی

ــه  ــا در صفح ــد، ام ــی می کنن زندگ
ــران  ــوه کارب ــان انب ــتاگرام در می اینس
دارنــد.  زیــادی  شــهرت  ایــران 
ــری  ــاد دیگ ــلبریتی های زی میکروس
و  بی مــرز  ســرزمین  ایــن  در 
ــد کــه مــورد  محــدوده حضــور دارن
تأییــد و حمایــت کاربران شــان قــرار 
ــان  ــی در صفحه ش ــر مدت ــد. اگ دارن
حضــور نداشــته باشــد هــزاران پیــام 
»کجایــی«، »چــرا نیســتی« در بخــش 
نظــرات پســت ها و یــا پیام هــای 
می شــود. ارســال  خصوصی شــان 
ایــن افــراد ســبک خاصی می پوشــند، 
زندگــی  متفــاوت  شــیوه ای  بــه 
می کننــد، دنیــای فانتــزی و تجمالتی 
خــاص خــود را دارند و حتی ســخن 
گفتــن آنــان نیــز بــا دیگــران متفاوت 
اســت. گویــی هانســل و گرتــل، 
ــای  ــرادر قصه ه ــر و ب ــان خواه هم
شــیرین خانــه شــکالتی هســتند. 
ســبک های  پیــام آور  ایــن رو  از 
ــاری هســتند.  ــی و رفت ــد زندگ جدی
ــان  ــا هم ــی اینســتاگرامرها ی ــه بیان ب
فضــای  از  میکروســلبیرتی ها 
ــی  ــود زندگ ــرای بازنم ــتاگرام ب اینس
ــود  ــیاق خ ــبک و س ــه س ــره ب روزم
بهــره می گیرنــد و مضامیــن متفاوتــی 

رتکد مالسالا تجح

یتی ها وسلبر خانه شکالتِی میکر
زمیِن اینستاگرام در سر

 سمانه مهرپرور؛
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بازنمایــی  را  روزمــره  زندگــی  از 
می کننــد. بــا تعمــق بــر برخــی 
ــی در اینســتاگرام  صفحــات این چنین
ــراد  ــن اف ــه ای ــود ک ــاهده می ش مش
تــالش می کننــد تــا خــود را در 
جایگاهــی تــراز اول و نمونــه نشــان 
ــطه  ــه واس ــتاگرامرها ب ــد. اینس دهن
)اینســتاگرام(  جدیــد  رســانه های 
ــی  ــره خــود را بازنمای زندگــی روزم
از  متفاوتــی  تعاریــف  و  کــرده 
ســبک های  و  هویــت  مصــرف، 
زندگــی را ارائــه می دهنــد. آنــان 
ــا  ــه دور از محدودیت ه ــد ب می توانن
را  آنچــه  هــر  معذوریت هــا  و 
می پســندند در معــرض دیــد دیگران 
ــاس  ــرف و احس ــد. مص ــرار دهن ق
ــرای  ــم ب ــوم مه ــبختی دو مفه خوش
اینســتاگرامرها هســتند که بــه نمایش 
گذاشــته می گذارنــد. خوشــبختی 
ارائــه شــده در صفحــات آنــان قابــل 
ــه  ــوع و گون ــت و ن ــری اس اندازه گی
ــادی  ــان ع ــبختی مردم ــا خوش آن ب
متمایــز اســت. خوشــبختی آنــان 
ــه  قابــل رویــت همــگان و آغشــته ب
ــس،  ــی لوک ــس، زندگ ــای لوک کااله
روابــط لوکــس و مکان هــای لوکــس 
اســت و ماهیــت آن بــه گونــه ای 
اســت کــه در اختیــار دیگران نیســت 

ــق دارد. ــان تعل ــه آن ــا ب و تنه
ــادی  ــش ش ــا نمای ــتاگرامرها ب اینس
خوشــحالی  مــداوم،  و  توامــان 
و  مثبت اندیشــی  خرســندی،  و 
اثرگــذاری مهیــج در تالشــند تــا 
از  را  مدنظرشــان  آرمانــی  خــودِ 
ــان حقیقــی  ــه جه ــای مجــازی ب دنی
روانــه کننــد. آنــان بــا ثبــت لحظــه ای 
را  هیجــان  ویدئوهــا  و  تصاویــر 

عنصــری بــرای نیــل بــه خــودِ برتــر بــکار می گیرنــد. آنــان بازیگــران 
خبــره و کارکشــته ای هســتند کــه می تواننــد بــا زرق و بــرق دیگــران 
را بــه خــود جــذب کننــد و مقدمــات شهرت شــان را فراهــم آورنــد. 
اینســتاگرام فضــای مطلوبــی بــرای پیگیــری و دســتیابی بــه ایــن خــود 
آرمانــی و یوتوپیایــی اســت. خــودی کــه بــه هــر کســی تعلــق نــدارد 
ــا  ــان ب ــد. آن ــت می کن ــه هدای ــت مرف ــه اقلی ــت ب ــان را از اکثری و آن
ــای  ــاص، لباس ه ــاب و خ ــیای کمی ــو از اش ــری ممل ــه تصاوی ارائ
ــا  ــد ت ــالش دارن ــژه ت ــاص و وی ــکان خ ــور در ام ــت، حض گران قیم
نقــش و هویتــی متفــاوت از طبقــه متوســط بــه خــود گیرنــد و کاربران 
ــد.  ــه تماشــای نمایــش ســاختگی از زندگــی روزمره شــان وادارن را ب
تمامــی داللت هــا و مضامیــن در خدمــت باورپذیــری کاربــران اســت 
و اینســتاگرامرها در تکاپــوی حفــظ تأثیرگــذاری و ممتــاز بــودن خــود 
در جهــان کاربــران مجــازی هســتند.  بــه عبارتــی میکروســلبریتی ها 
مرزهــای خیــال و واقعیــت را درهــم تنیده انــد و بــا ترســیم زندگــی 
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روزمــره رویایــی و آرمانــی، کاربــران را ترغیــب می کننــد تــا شــهرت 
کســب شــده آنــان را بپذیرنــد، شــهرتی کــه تنهــا در شــبکه اجتماعــی 
اینســتاگرام دســت یافتنــی اســت. ضــرورت داشــتن دنبــال کننده های 
ــه یــک ســتاره مشــهور،  میلیونــی و تبدیــل یــک خــرده ســلبریتی ب
دغدغــه ای اســت کــه اینســتاگرامرها به دنبــال آن هســتند. آنهــا در هر 
ــه انتشــار  ــال کنندگان شــان ب ــار افزایــش چنــد ده هــزار نفــری دنب ب

ــد.  ــدام می کنن ــادی اق ــک و ش ــب تبری ــتان و مطال داس
ــش  ــره و نمای ــای روزم ــدن تعامل ه ــانه ای ش ــع رس ــور قط ــه ط ب
فرهنــگ اندرونــی ایرانــی در حــوزه عمومــی ، نوعــی تبــادل و تعامــل 
جدیــد را معرفــی کــرده اســت کــه تنهــا در اجتماعــات مجــازی معنــا 
می یابــد. اینســتاگرامرها بــه دنبــال تأییــد و پذیــرش کاربــران هســتند، 
ــده و از  ــال کنن ــزش دنب ــا ری ــدن، ب ــد و رد ش ــورت نق ــرا در ص زی
دســت دادن امتیــاز تأثیرگذاری شــان مواجــه می شــوند. بنابرایــن آنــان 
ــی  ــتان گویی از زندگ ــازی و داس ــه خاطره س ــگ ب ــطه فرهن ــه واس ب
ــد  ــه دار می پردازن ــداوم و دنبال ــی، م ــورت دائم ــه ص ــان ب روزمره ش

تــا ضمــن جلــب نظــر کاربــران، بــه 
توصیــف، مفهــوم ســازی و جایگزین 
ســازی مؤلفه هــای زندگــی روزمــره 
ــون  ــه مضم ــوند و آن را ب ــل ش نائ
ــازی  ــای مج ــدن در دنی ــهور ش مش
امتــداد دهنــد. خاصیــت قصه گویــی 
و روایت هــای دنبالــه دار، ترفنــدی 
اســت کــه مخاطــب را همواره تشــنه 
ــت.  ــته اس ــه داش ــا نگ ــر آنه و منتظ
از داللت هــای  بــا اســتفاده  آنهــا 
ــق  ــتانی و خل ــی داس ــی، روایت معنای
زیبایی هــای بصــری، امــر اجتماعــی 
کار منــزل را بــه امــر رویایــی و 
و  می کننــد  تبدیــل  حیرت انگیــز 
بــا نمایــش صــورت و جلــوه ای 
را  آن  خانــه،  فضــای  از  خــاص 
امــری لــذت بخــش و پرنشــاط 
نمــود می دهنــد. توجــه بــه مصــرف 
مجلــل و اشــرافی از عناصــر تحقــق 
امــر اجتماعــی خانــه داری اســت 
ــاظ  ــتاگرامرها لح ــط اینس ــه توس ک
ــگ و  ــای ســنتی فرهن شــده و مرزه
ســبک زندگــی ایرانــی را در نوردیده 
اســت. بــه هــر حــال ســرزمین 
کــه  اســت  اقلیمــی  اینســتاگرام 
ــاخت و  ــه س ــرها در آن ب اینفلوئنس
ــان  ــی و خیالی ش ــرورش خودآرمان پ
ــن آن،  ــای زیری ــد و الیه ه پرداخته ان
اهــداف تجــاری و فرهنگ برخاســته 
از هویــت ساختگی شــان را بازنمایــی 

ــد. ــش گذارده ان ــه نمای ــرده و ب ک

پی نوشت 	
.Microcelebrities .1

.Like .2

فضـای  از  وسـلبیرتی ها  میکر همـان  یـا  اینسـتاگرامرها 
سـبک  بـه  وزمـره  ر زندگـی  بازنمـود  بـرای  اینسـتاگرام 
متفاوتـی  مضامیـن  و  می گیرنـد  بهـره  خـود  سـیاق  و 
بـر  تعمـق  بـا  می کننـد.  بازنمایـی  را  وزمـره  ر زندگـی  از 
مشـاهده  اینسـتاگرام  در  این چنینـی  صفحـات  برخـی 
در  را  خـود  تـا  می کننـد  تـالش  افـراد  ایـن  کـه  می شـود 

دهنـد. نشـان  نمونـه  و  اول  تـراز  جایگاهـی 
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رتکد مالسالا تجح
سرمایه نمادین فرهنگی؛یک بام و دو هوای 
یتی های اینستاگرامی خرده سلبر

 علی خلفیان؛
کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه علوم و تحقیقات

ــی  ــبکه اجتماع ــک ش ــتاگرام ی اینس
ــبوک در  ــن فیس ــوب و جایگزی محب
ایــران اســت. اســتفاده از ایــن شــبکه 
ــی  ــران ایران ــان کارب اجتماعــی در می
ــار  ــته و اقش ــمگیری داش رواج چش
مختلــف جامعــه در ایــن فضــای 
تعاملــی مشــغول بــه فعالیت هســتند. 
ــی،  ــیع اجتماع ــبکه وس ــن ش در ای
ــترده و  ــورت گس ــه ص ــی ب صفحات
ــوا  ــد محت ــا حجــم انبوهــی از تولی ب
و تعــداد زیــادی از کاربــران فعالیــت 
می کننــد کــه از ســوی کاربــران، 
بــه تأثیرگــذاران اینســتاگرام شــهرت 
دارنــد. ایــن صفحــات دنبال کنندگانی 
بــاالی چنــد صــد هــزار نفــر داشــته 
و معمــوالً هــر چنــد ســاعت یکبــار 
بــه تولیــد و نشــر محتــوا می پردازند. 
هــر  نظــرات  و  تعــداد الیک هــا 
ــار اســت  مطلب شــان بیــش هــزار ب
ــای  ــث و گفت وگوه ــوالً بح و معم
ــان  ــرات آن ــش نظ ــددی در بخ متع

وجــود دارد.
ــات  ــی صفح ــتجو در برخ ــا جس ب
اینســتاگرام  خرده ســلبریتی های 
تعــدادی  کــه  دریافــت  می تــوان 
ــگ  ــر فرهن ــه نش ــان ب ــادی از آن زی
از  تصویــر  و  متــن  انتشــار  و 

وضعیت هــای مختلــف زندگــی روزمره شــان می پردازنــد؛ آنهــا 
عالقه هایشــان  از  می دهنــد،  نشــر  را  زیستن شــان  ســبک های 
می گوینــد، دربــاره سفرهایشــان می نویســند، و از تجربیــات و مســائل 
ــد و مخاطبانشــان  ــرای کاربرانشــان قصه ســرایی می کنن روزانه شــان ب
ــل اینکــه تعــداد  ــه دلی ــد و ب ــرار می دهن ــان زندگی شــان ق را در جری
ــهرت  ــه ش ــد، ب ــور دارن ــان حض ــده در صفحات ش ــادی دنبال کنن زی

اینســتاگرامی دســت یافته انــد.
ــای  ــازی از دنی ــای مج ــای دنی ــروزه جذابیت ه ــه ام ــم ک ــر نگویی اگ
ــازاری  واقعــی بیشــتر اســت، کمتــر از آن نیســت. فضــای مجــازی ب
اســت کــه بــرای همــه کــس کاالی مطلــوب و دلخــواه را دارد، امــکان 
ــد  ــه تول ــود آنک ــا وج ــرار داده و ب ــگان ق ــترس هم ــد را در دس تولی
شــبکه ای ماننــد اینســتاگرام در ایــران بــه یــک دهــه هــم نمی رســد، 
بیــش از 20 میلیــون کاربــر دارد. محوریتــش بــر عکــس عامــل مهــم 
دیگــری بــر مشــارکت همگانــی در ایــن شــبکه اســت. لزومــی نــدارد 
کــه افــراد ســاعت ها زمــان بــرای نوشــتن و تایــپ جمــالت صــرف 
ــی  ــن موقعیت ــد. چنی ــال بمان ــان فع ــق پروفایلش ــا از آن طری ــد ت کنن
ــه  ــددی را ب ــای متع ــه نقش ه ــلبریتی ها ک ــرای خرده س ــاً ب خصوص
ــا  ــت. آنه ــتثنایی اس ــی اس ــد، فرصت ــرا می کنن ــان اج ــورت همزم ص
ــره،  ــی روزم ــای زندگ ــن زوای ــا خاص تری ــاده ترین ت ــد از س می توانن
بــا یــک گوشــی تلفــن همــراه و یــک کلیــک، تصویــری فریبنــده ثبت 
کننــد و بــه کاربــران ارائــه دهنــد. کاربــران بــا مراجعــه بــه صفحــات 
ــن  ــی نمادی ــرمایه فرهنگ ــدی از س ــاء جدی ــا انح ــلبریتی ها ب خرده س
ــی و  ــبک زندگ ــوند و آن را در س ــنا می ش ــده آش ــا دیجیتالی ش و ی
ــه ذهــن  ــد. حــال ســؤالی ک ــه کار می برن مصــرف فرهنگــی خــود ب
ــی در  ــرمایه فرهنگ ــه س ــه چگون ــت ک ــن اس ــد ای ــر می کن را درگی
ــود و در  ــد می ش ــتاگرام بازتولی ــلبریتی های اینس ــات خرده س صفح
ــه ای از  ــی مجموع ــرمایه فرهنگ ــرد. س ــرار می گی ــران ق ــار کارب اختی

شماره
چهار
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روابــط، معلومــات و امتیــازات اســت کــه فــرد، بــرای حفــظ کــردن 
یــا بــه دســت آوردن یــک موقعیــت اجتماعــی از آن اســتفاده می کنــد. 
ــه طــور  صالحــی امیــری معتقــد اســت کــه »ســرمایه ای فرهنگــی ب
دائمــی در قلمــرو امکانــات یــک قشــر، گــروه، طایفــه یــا قبیلــه اســت«. 
از خرده ســلبریتی ها جوانانــی هســتند  بســیاری  اینســتاگرام  در 
ــه  ــگ را ب ــدی از فرهن ــیوه های جدی ــا ش ــد ت ــالش می کنن ــه ت ک
کاربران شــان معرفــی کننــد. روابــط دوســتی پیــش از ازدواج در 
نوجوانــی، یــا نشــر فرهنــگ رابطــه دختــر و پســری پیــش از ازدواج، 
ــای  ــندانه از نماده ــای جوان پس ــتانه و مهمانی ه ــای دوس دورهمی ه
ســرمایه فرهنگــی اســت کــه در صفحــات مجــازی خرده ســتاره های 
اینســتاگرام نمایــش داده می شــود. داشــتن حیوانــات خانگی، پوشــش 
مجلــل، ســبک زندگــی غربــی، روابــط عاشــقانه بــا همســر، اســتفاده 
حرفــه ای از اینســتاگرام و عالقمنــدی بــه دنیــای موســیقیایی غربــی از 
دیگــر نمادهــای ایــن ســتاره های خــرده اســت. در حقیقــت ســبک 
زندگــی نمایــش داده شــده آنــان و تأییــد، حمایــت و کســب تحســین 
و تمجیــد کاربــران از تجربــه زیسته شــان، نشــان از آن دارد کــه 
ســرمایه نمادیــن جدیــدی در بســتر اینســتاگرام بــه مصرف کننــدگان 

ــود.  ــه می ش ارائ
ــرمایة  ــن س ــه نمادی ــت وج ــان دهندۀ اهمی ــه نش ــری ک ــویة دیگ س
ــان  ــات زن ــژه در صفح ــه وی ــدن ب ــت ب ــت، مدیری ــی اس فرهنگ

سلبریتی شــده اســت. توجــه بــه 
ــزل،  ــت من ــری، نظاف ــتگی ظاه آراس
ــی  ــداری، معرف ــرداری و فرزن همس
عطرهــا و لــوازم بهداشــتی و زیبایــی، 
تتــو و خالکوبــی بــدن، و نشــان داده 
امکانــات و دارایــی از جملــه مواردی 
خرده ســلبریتی های  کــه  اســت 
ــی و  ــرمایه اجتماع ــتاگرام از س اینس
فرهنگــی ترســیم می کننــد و در ایــن 
ــه  ــد. البت ــه نمایــش می گذارن فضــا ب
ایــن قاعــده بــه در صفحــات مــردان 
ــز مشــهود اســت و  سلبریتی شــده نی
آنــان نیــز بــا نمایــش بــدن پــرورش 
داده شــده، ورزش حرفــه ای، ســاخت 
و تولیــد کلیپ هــای طنــز و هجــو، و 
حتــی آشــپزی حرفــه ای بــه جــذب 
ــرده و در بطــن  ــادرت ک ــران مب کارب
ــای  ــان نماده ــوای تولیدشده ش محت
ــی  ــد ســرمایه فرهنگــی بازنمای جدی

می کننــد.
ــتاگرامی  ــذاران اینس ــق تأثیرگ ــه ح ب
حــد فاصل میــان ســتارگان بــزرگ و 
مــردم عــادی هســتند. آنــان نــوآوران 
ــر پرچــم  ــه زی ــتند ک جســوری هس
اینســتاگرام به دســتکاری ساختارهای 
از  مبــادرت می کننــد و  فرهنگــی 
نمایــش رفتارهــای جدیــد ابایــی 
ندارنــد. ایــن افــراد بــرای آنکــه 
بتواننــد خــود ایده آل شــان را عرضــه 
انگاره هــای  و  نشــانه ها  از  کننــد، 
فرهنگــی متضــاد بــا فرهنــگ اصیــل 
ــی  ــا محتواهای ــد و ب ــتفاده می کنن اس
کــه تولیــد می کننــد مخاطبــان و 
ــرا  ــود ف ــدن خ ــه دی ــواداران را ب ه
می خواننــد و بــه ســرک کشــیدن 
ــه زندگــی خصوصی شــان دعــوت  ب
ــد. تاثیرگــذاران اینســتاگرامی،  می کنن
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کاربــران خودســاخته ای هســتند کــه 
ــق  ــود خل ــازی از خ ــخصیتی مج ش
روایــت  می پروراننــد،  می کننــد، 
ــن  ــای ای ــب را پ ــد و مخاط می کنن
روایــت می نشــانند. بنابرایــن آنــان در 
زمینــه الگوســازی در عرصــه فرهنگ 
ــای  ــرات و واکنش ه ــرمدارند. نظ س
بــه  خرده ســلبریتی ها،  کاربــراِن 
شــهرت آنــان بهــا می دهــد. کاربــران 
ــان  ــن آن ــی نمادی ــرمایه فرهنگ در س
جاگیــری و زمینــه بازنمایــی واقعیت 

ــوند. ــتاز می ش پیش
ــی  ــن فرهنگ ــابقاً در مضامی ــر س اگ
خانــه داری بــه عنــوان امــری ســخت 
می شــد،  تلقــی  طاقت فرســا  و 
ــلبریتی ها  ــوی خرده س ــروزه از س ام
بــه عنــوان امــری لذت بخــش و 
نمــاد زندگــی متعهدانــه و مــدرن 
ــالش  ــا ت ــود. آنه ــش داده می ش نمای
ــش  ــادی و پی ــور ع ــا ام ــد ت می کنن
پــا افتــاده خانــه داری را بــا خالقیــت، 
هنــر، عشــق و احســاس تلفیــق 
ــد.  ــه دهن ــران ارائ ــه کارب ــد و ب کنن
ایــن بازنمــودی از ســرمایه فرهنگــی 
ــه  ــه خان ــت ک ــده اس اینستاگرامی ش
ــرای  ــواری ب ــک چهاردی ــاً ی را صرف
ــا  ــی و ی ــریک زندگ ــا ش ــتن ب زیس
ــی  ــه مکان ــد؛ بلک ــدان نمی دان فرزن
ــق  ــه در آن عش ــد ک ــی می کن معرف
و  محبــت  خالقیــت،  ورزیــدن، 
ــان  ــی جری ــای زندگ ــای زیب لحظه ه
تشــنه  خرده ســلبریتی ها  دارد. 
ــا  ــتند. آنه ــی هس ــگ هواخواه فرهن
بازیگــران درام هــای واقعــی زندگــی 
روزانه شــان هســتند و از روزمره شــان 
در  و  می ســازند  تئاتــر  صحنــه 
ــه  ــران را ب پســت های چالشــی، کارب

ــان  ــی کــه آن ــد؛ گوی هواخواهــی از خــود ترغیــب و تشــویق می کنن
ــتند.  ــران هس ــواده کارب ــای خان ــی از اعض ــا یک ــی ی ــار جان ی

ــای فرهنگــی،  ــذر از خــط قرمزه ــه تابوشــکنی و گ جــان کالم اینک
ــتاره های  ــه خرده س ــت ک ــی اس ــرمایه فرهنگ ــود س ــه ای از بازنم گون
ــان عشــق،  ــان در روایــت و بی ــد. آن ــر آن اصــرار دارن اینســتاگرامی ب
مســائل سیاســی، تعامــالت اجتماعــی و حجاب و پوشــش بــه گونه ای 
ــل  ــی عم ــت های فرهنگ ــت و بس ــاری از چف ــتقل و ع ــه، مس آزادان
ــلبریتی ها  ــرای خرده س ــتاگرام ب ــت اینس ــازی اس ــن امتی ــد. ای می کنن
ــه از  ــد و بی دغدغ ــل کنن ــه عم ــتر آن آزادان ــا در بس ــرده ت ــم ک فراه
ــری را کــه  ــد، هــر تصوی ــد، حــرف بزنن هــر چــه کــه دوســت دارن
می خواهنــد، منتشــر کننــد و بــدون مانــع بــا عــده زیــادی از کاربــران 
در ارتبــاط باشــند و در عیــن حــال از آزادی هایــی برخــوردار باشــند 

کــه معمــوالً در دنیــای واقعــی مجــوزی نــدارد.

ثیرگـذاران اینسـتاگرامی حـد فاصـل میـان سـتارگان   تأ
ی  جسـور نـوآوران  نـان  آ هسـتند.  عـادی  مـردم  و  رگ  بـز
ی  دسـتکار بـه  اینسـتاگرام  پرچـم  یـر  ز کـه  هسـتند 
نمایـش  از  و  می کننـد  مبـادرت  فرهنگـی  سـاختارهای 
نکـه  آ بـرای  افـراد  ایـن  ندارنـد.  ابایـی  جدیـد  رفتارهـای 
ل شـان را عرضـه کننـد، از نشـانه ها  بتواننـد خـود ایده آ
اصیـل  فرهنـگ  بـا  متضـاد  فرهنگـی  انگاره هـای  و 
اسـتفاده می کننـد و بـا محتواهایـی کـه تولیـد می کنند 
می خواننـد. فـرا  خـود  دیـدن  بـه  را  هـواداران  و  مخاطبـان 
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شماره
ـیک

اصطــالح »ســبک زندگــی«، پارادایــم1 نوینــی در تحلیل هــای اجتماعی 
ــن رو  ــت؛ از ای ــر اس ــای اخی ــث در دهه ه ــن مباح و از کاربردی تری
ســبک زندگــی از دیدگاه هــای مختلــف جامعه شناســی، روان شناســی، 
علــوم پزشــکی و دین شناســی مــورد تجزیــه و تحلیــل واقــع شــده 

اســت.
ــطحی ترین  ــه س ــت ک ــن اس ــی در ای ــبک زندگ ــوم س ــت مفه اهمی
الیه هــای زندگــی )از آرایــش مــو و لبــاس گرفتــه تــا حالــت 
ــای آن  ــن الیه ه ــه عمیق تری ــدن( را ب ــورت و ب ــت ص ــی و ژس بیان
ــا  ــی معن ــکل زندگ ــود را در ش ــان ها خ ــی انس ــد.2 وقت ــد می زن پیون
می کننــد، از شــکل زندگــی نیــز تأثیــر می پذیرنــد و در همــان مســیر 
قــدم می گذارنــد کــه شــکل زندگــی، آنهــا را بــه آن مســیر راهنمایــی 
ــوان گفــت:  ــا بشــر امــروز می ت می کنــد؟ در حــدی کــه در رابطــه ب
بگــو چگونــه و بــا چــه شــکل زندگــی می کنــد تــا بگویــم چگونــه 
ــای  ــه بشــر معن ــل اینک ــاًل به دلی ــه قب ــی ک ــد؟ در صورت ــر می کن فک
خــود را در نســبتش بــا حقایــق عالــم و ســنن پیــدا کــرده بــود، شــکل 

زندگــی چنیــن حساســیتی برایــش نداشــت.3
تأثیــر دیــن در شــکل دهی ســبک زندگــی )سبک ســاز بــودن دیــن( 
ــبک  ــروف س ــرداز مع ــو، نظریه پ ــت. بوردی ــر اس ــری انکارناپذی ام
زندگــی معتقــد اســت کــه دیــن ســه نــوع ســرمایه را در اختیــار افــراد 
ــام  ــی و نظ ــک جهان بین ــر ی ــتمل ب ــن مش ــد: اول، دی ــرار می ده ق
معنایــی اســت و ایــن ســرمایه فرهنگــی را در اختیــار افراد می گــذارد؛ 
ــه  ــن دارای یــک نظــام نمــادی و دارای شــعائر اســت کــه ب دوم، دی
پیــروان خــود ســرمایه نمادیــن می بخشــد و ســوم، دیــن دارای گــروه 
یــا اجتماعــی از پیــروان و همچنیــن نهــاد و ســازمانی نســبتاً منســجم 
ــد مــی آورد. از  اســت کــه ســرمایه اجتماعــی را در هــر جامعــه پدی
نظــر بوردیــو دیــن، خــود یــک میــدان اســت و افــراد از طریــق آن در 

ــد.4 ــت می پردازن ــه رقاب ــرمایه ها ب ــدرت و س ــت کســب ق جه

ــاری  ــای رفت ــر الگوه ــوی دیگ از س
ــی  ــیر درون ــر س ــری( ب ــال ظاه )اعم
و تکاملــی انســان تأثیــر مســتقیم 
مــدرن،  زندگــی  ســبک  و  دارد 
ــوژی  ــک ایدئول ــم ی ــد و تجس تجس
ــت  ــان مدارانه اس ــه و انس مادی گرایان
کــه تمــام جهــان و از آن جملــه 
جوامــع اســالمی را نیــز تحــت تأثیــر 
قــرار داده اســت. ایــن ســبک زندگــی 
بــا فرهنــگ و آموزه هــای قرآنــی 
و ســعادت ابــدی انســان  ســازگار 
نیســت و بــرای جامعــه اســالمی یک 
مســئله فرهنگــی و هویتــی جــدی را 
به وجــود آورده اســت. بــا الگوگیــری 
ــرور،  ــه م ــی ب از ســبک زندگــی غرب
شــمار قابل توجهــی از آموزه هــای 
قرآنــی تعطیــل می شــود و انحرافــات 
ناهنجاری هــای زندگــی غربــی  و 
وارد زندگــی فــردی و اجتماعــی 
شــد.  خواهــد  اســالمی  جامعــه 
افزایــش خودمحــوری، منفعت طلبــی، 
فردیت گرایــی، عــدم پایبنــدی بــه 
وظایــف دینــی و جمعــی، از هــم 
خانــواده،  بنیان هــای  فروپاشــی 
افزایــش طــالق، مصرف گرایــی و 
ــونت،  ــش خش ــتی، افزای تجمل پرس
بحــران محیط زیســت، نفــي معنویت 

رتکد مالسالا تجح

بی ثیر الگوهای اسالمی و غر تأ
در سبک زندگی اجتماعی

 رضا اجاق؛
دانش آموخته فلسفه و کالم دانشگاه علوم اسالمی رضوی

پنجشماره
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و یــا گرایــش بــه ایجــاد معنویت های 
خــود ســاخته و کاذب، از بیــن رفتــن 
ــه  ــت اندازی ب ــانی، دس ــت انس کرام
حقــوق دیگــران، ســلیقه ای برخــورد 
کــردن در امــور زندگــی و محصــول 
مــدرن  زندگــی  ســبک  انتخــاب 

ــت. ــع اس ــن جوام امروزی
واژه ســبک زندگــی در گفتمان غربی 
گســترش یافــت، در غــرب، ســرمایه 
و رابطــه اقتصــادی، روش زندگــی را 
مشــخص می کنــد. در ایــن گفتمــان 
ســبک زندگــی اغلــب در چارچــوب 
ــی ســطحی نمــود  ــوع مصرف گرای ن
یافتــه و نــوع زندگــی مســرفانه، پــر 
زرق و بــرق، تجملــی، تنــوع گرایــی، 
لذت جویــی و ســودگرایی را تداعــی 
می کنــد کــه عمدتــاً بــر منطق چشــم 
و هم چشــمی در مصــرف کاال و مــد 
اســتوار اســت؛ امــا ســبک زندگــی از 
دیــدگاه قــرآن کریــم -کــه متضمــن 
ســامان بخش  و  ابــدی  ســعادت 
ــش  ــدت بخ ــان و وح ــی انس زندگ
تمــام فرقه هــای مســلمانان اســت - 
اشــاره بــه واقعیت هــای بنیادیــن دارد 
ــا،  ــی مفهوم پردازی ه ــه غای ــه زمین ک
ــگ و  ــای فرهن ــف و روایت ه تعاری
ــرد.  ــمه می گی ــدن از آن سرچش تم

مفهوم شناسی سبک زندگی 	

ــم  ــی از مفاهی ــبک زندگ ــوم س مفه
مــورد توجــه علــوم اجتماعی اســت. 
ــی  ــی مفهوم ــبک زندگ ــالح س اصط
پژوهشــگران حــوزه  کــه  اســت 
جامعه شناســی و مطالعــات فرهنگــی 
بــرای بیــان پــاره ای واقعیت هــای 
فرهنگــی آن را مطــرح و بــه کار 
می برنــد. دامنــه این بــه کارگیــری در 

ادبیــات علــوم اجتماعــی بــه حدی فــراوان اســت که بعضــی معتقدند؛ 
ایــن مفهــوم قابلیــت جانشــینی بســیاری از واژگان موجــود از جملــه 
مفهــوم »طبقــه« را داراســت و می توانــد بــه نحــو دقیق تــری، گویــای 
واقعیــت پیچیــده رفتارهــا و حتــي نگرش هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
در جامعــه جدیــد باشــد. ایــن مفهــوم نــه تنهــا قابلیــت توصیــف و 
تحلیــل وضعیــت اجتماعــی را دارد، بلکــه امــکان مدیریــت جامعــه را 

ــز فراهــم مــی آورد. نی
دیگــر آنکــه »ســبک زندگــی«، بــه عنــوان یکــی از اصطالحــات علــوم 
اجتماعــی، پیونــد مســتقیم و وثیقــی بــا مجموعــه ای از مفاهیــم دارد. 
مفاهیمــی ماننــد عینــی و ذهنیــت، فرهنــگ و جامعــه، فرهنــگ عینــی 
و ذهنــی، صــورت )شــکل( و محتــوا، رفتــار و معنا )نگــرش، ارزش و 
هنجــار(، اخــالق و ایدئولوژی، ســنت و نوگرایی، شــخصیت و هویت 
)فــردی و جمعــی(، وراثــت و محیــط، فردیــت و عمومیــت، خالقیــت 
ــی،  ــر)بندی( اجتماع ــه و قش ــرف، طبق ــد و مص ــد، تولی ــاز تولی و ب
زیبایی شناســی ســلیقه و نیــاز، منزلــت و مشــروعیت؛ از ایــن رو بــدون 
شــناخت ایــن روابــط، درک درســتی از ســبک زندگــی و نظریــه هــای 
ــه دســت آمــده نخواهــد آمــد. کاربردهــای »ســبک  ــه آن ب مربــوط ب
زندگــی، اغلــب آن را بــه همــان گویــی و کلــی گویــی کشــانده و از 
آن بــرای همــه چیــز و هیــچ چیــز اســتفاده شــده اســت بــه گونــه ای 
کــه گاهــی بــه اشــتباه، آن را معــادل فرهنــگ و یــا طبقــه در نظــر مــی 
ــد. بدیــن لحــاظ، هــر محققــی کــه می خواهــد در ایــن حــوزه  گیرن
بــه مطالعــه بپــردازد، موظــف بــه روشــن کــردن معنــای دقیقــی اســت 
ــل رابطــه ی  ــی کــه حداق کــه از ســبک زندگــی، در نظــر دارد؛ معنای
ــم جــوار نشــان  ــم ه ــا و مفاهی ــا دیگــر پدیده ه ــی را ب ســبک زندگ
دهــد. آیــا مفهــوم »ســبک زندگــِی ترکیبــی از معنــای دو واژه »زندگی« 
ــا  ــوم اجتماعــی؟ آی ــا اصطالحــی خــاص در عل و »ســبک« اســت ی
کســانی کــه از ایــن ترکیــب بهــره برده انــد، همگــی معنــای واحــدی 
ــورد  ــوان م ــن عن ــا تحــت ای ــدام پدیده ه ــد؟ ک ــه کرده ان را از آن ارائ

ــد؟«.5 ــرار گرفته ان ــه ق مطالع
در ادبیــات جامعه شناســی از مفهــوم ســبک زندگی دو برداشــت و دو 
ــدی  ــده اســت. در فرمول بن ــاوت به عمــل آم ــه مفهوم ســازی متف گون
ــبک  ــردد- س ــاز می گ ــه 1920 ب ــه ده ــابقه آن ب ــه س ــت - ک نخس
ــه  ــاً ب ــراد و غالب ــی اف ــت اجتماع ــروت و موقعی ــرف ث ــی، مع زندگ
عنــوان شــاخصی بــرای تعییــن طبقــه اجتماعــی بــه کار رفته اســت. در 
فرمول بنــدی دوم ســبک زندگــی، نــه تنهــا راهــی بــرای تعییــن طبقــه 
اجتماعــی، بلکــه شــکل اجتماعــی نویــن دانســته می شــود کــه تنها در 
متــن تغییــرات فرهنگــی مدرنیته و رشــد فرهنــگ مصرف گرایــی معنا 
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می یابــد. در ایــن معنــا ســبک زندگــی راهــی اســت بــرای تعریــف 
ــت آن  ــه اهمی ــراد ک ــت( اف ــای )هوی ــا و رفتاره ــا، نگرش ه ارزش ه
بــرای تحلیل هــای اجتماعــی روز بــه روز افزایــش می یابــد.6 ســبک 
زندگــی بــه ایــن معنــا تــا حــد زیــادی مســتقل از وضعیــت طبقاتــی 
ــای انســانی اســتوار  ــت و انتخاب ه ــر عاملی ــاً ب ــوده و عمدت ــراد ب اف

اســت.
ــکال  ــته ای از اش ــم پیوس ــه ه ــی کل ب ــبک زندگ ــل، س ــر زیم از نظ
)صورت هایــی( اســت کــه فــرد حســب انگیزه هــای درونــی )ســلیقه 
خــود و بــه واســطه تالشــی کــه بــرای ایجــاد توازنــی میان شــخصیت 
ذهنــی و زیســت محیــط عینــی و انســانی اش بــه انجــام می رســاند، 

ــد.7 ــرای زندگــی خــودش برمی گزین ب

مبانی سبک زندگی قرآنی 	

بــا توجــه بــه تعریــف مبانــی، ســبک زندگــی قرآنــی مبتنــی بــر مبانی 
ویــژه ای اســت کــه بــا پذیــرش و بــاور آنهــا بــه ســبک زندگــی قرآنی 
دســت خواهیــم یافــت. ایــن مبانــی عبــارت اســت از: 1. جهان بینــی 

توحیــدی؛ 2. انســان دو ســاحتی؛ 3. آخرت گرایــی.

1. جهان بینی توحیدی 	

هنگامــی کــه جهــان هســتی را هــدف دار، دارای پشــتوانه ای بــا شــعور 
ــی  ــن را جهان بین ــم، ای ــده بدانی ــم حساب ش ــرح و نظ ــاس ط و براس

ــد.8 ــی می نامن اله
ــیت  ــک مش ــان از ی ــه جه ــی درک اینک ــدی یعن ــی توحی جهان بین
حکیمانــه پدیــد آمــده  اســت و نظــام هســتی براســاس خیــر وجــود 
ــا  ــته آنه ــاالت شایس ــه کم ــودات ب ــانیدن موج ــت، و رس و رحم
ــی و  ــک قطب ــان ی ــی جه ــدی، یعن ــی توحی ــتوار اســت. جهان بین اس

9 تک محــوری.
بــر همیــن اساس اســت کــه می گوییــم توحیــد، اصــل اول در 
ــم:  ــالص می خوانی ــوره اخ ــه در س ــت؛ چنانچ ــی اس ــی اله جهان بین

ــد.« ــد، اهلل الصم ــو اهلل اح ــل ه »ق
توحیــد، ریشــه تمامــی معــارف و اصــول و فــروع و اخــالق اســالمی 
اســت. »احــد«، در مــورد چیــزی و کســی بــه کار مــی رود کــه قابــل 
ــل  ــد«، در اص ــن. »صم ــه در ذه ــارج و ن ــه در خ ــد، ن ــرت نباش کث
ــس  ــت، پ ــاد اس ــا اعتم ــردن ب ــا قصد ک ــردن و ی ــای قصد ک به معن
ــی  ــم در تمام ــه تمــام موجــودات عال ــال اســت ک ــا خــدای متع تنه

ــد.10 ــد او می کنن ــان قص حوایجش

2. انسان دو ساحتی  	

دومیــن مبنــای ســبک زندگــی قرآنی 
ــودن انســان  ــاحتی ب ــه دو س ــاور ب ب

اســت.
شــناخت ما از انســان مبتنی بــر نحوه 
نگــرش مــا بــر کل هســتی اســت. در 
جهان شناســی اســالم، هســتی شــامل 
ــر  ــادی و غی ــودات م ــه موج دو گون
ــش  ــتی بخ ــه هس ــت ک ــادی اس م
ــت.  ــال اس ــد متع ــا خداون ــه آنه هم
براســاس ایــن هستی شناســی، انســان 
نیــز موجــودی دو ســاحتی اســت که 
هویــت حقیقــی وی همــان ســاحت 
مجــرد اوســت؛ از ایــن رو، وجود وی 
منحصــر بــه عالــم مــادی دنیا نبــوده، 
پــس از مــرگ نیــز در ســرایی دیگــر 
ــن  ــر ای ــت. ب ــد یاف ــتمرار خواه اس
ــادی  اســاس، انســان موجــودی فرام
بــا آغــاز الهــي و ســرانجام نامحــدود 
ــال  ــه کم ــت. درنتیج ــی اس فرادنیای
ــه  ــز در نزدیک شــدن ب ــی وی نی نهای

خداونــد متعــال اســت.11
انســان، نســخه عالــم و مظهــر همــه 
اســماء و صفــات الهــی اســت. اســم 
به معنــای عالمــت اســت و هــر 
ــه  ــدم ب ــب ق ــرت غی ــه از حض آنچ
عالــم وجــود گذاشــته اســت، عالمتی 
اســت بــرای خالــق خــود و مظهــری 

ــروردگارش.12 ــر پ ــت از مظاه اس
ــوان  ــا حی ــان ی ــترک انس ــوه مش وج
ــوان ســبب  ــاز او از حی و وجــوه امتی
ــی  ــان دارای دو زندگ ــه انس ــده ک ش
ــی  ــی و زندگ ــی حیوان ــد، زندگ باش
ــر دیگــر زندگــی  ــه تعبی انســانی و ب
ــی. ــوی و فرهنگ ــی معن ــادی و  زندگ م
حقیقــت ایــن اســت کــه ســیر 
ــاز  ــت آغ ــان از حیوانی ــی انس تکامل
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انســانیت  بــه ســوی  می شــود و 
در  انســان  روح  می یابــد.  کمــال 
دامــن جســم او زاییــده می شــود 
ــتقالل  ــه اس ــد و ب ــل می یاب و تکام
ــه  ــز ب ــت انســان نی می رســد. حیوانی
ــه  ــیانه ای اســت ک ــه و آش ــه الن منزل
ــد و  ــد می یاب ــانیت او در او رش انس

می شــود.13 متکامــل 

3. آخرت گرایی 	

زندگــی  ســبک  مبنــای  ســومین 
قرآنــی آخرت گرایــی و بــاور بــه 
ــا  ــن دنی ــس از ای ــی پ ــاد و زندگ مع

ــت. اس
تعریفــی کــه فرهنــگ اســالمی ایرانی 
ــودن آن  ــوب و بد ب ــی و خ از زندگ
نقــش  و  آخرت گرایــی  براســاس 
دنیــوی  زندگــی  بــودن  مزرعــه 
بــرای زندگــی اخــروی -کــه هــدف 
اصلــی و زندگــی واقعــی اســت- بــر 
ایمــان دارد، درســت در نقطــه مقابــل 
فرهنــگ غربــی اســت کــه برمبنــای 
ــی و  ــم و لذت گرای ــب اومانیس مکت
ــوی  ــی دنی ــودن زندگ ــدف غایی ب ه
ــی  ــن دو جهان بین ــت. ای ــتوار اس اس
ــرار  ــم ق ــل ه ــه مقاب ــًق در نقط دقی
دارنــد و بی گمــان ایــن اختــالف 
دیــدگاه در بررســی وضعیــت ســبک 
ــودن آن و  ــد ب زندگــی و خــوب و ب
برنامه ریــزی بــرای اصــالح آن تأثیــر 

ــذارد.14 ــد گ ــام خواه ــام و تم ت
ــرت در  ــا و آخ ــم دنی ــرآن کری در ق
ــه  ــرار دارد؛ چنانچ ــر ق ــار یکدیگ کن
ــا  ــي الدنی ــا ف ــا آتن آمــده اســت: »ربن
ــنة  ــرت الحس ــي األخ ــنة و ف الحس
ــن  ــه م ــا ب ــار؛ خدای ــا عــذاب الن وقن
ــم  ــده، ه ــا را ب ــای دنی ــم خوبی ه ه

ــرت«.15  ــا و آخ ــی دنی ــن خوب ــع بی ــی جم ــرت؛ یعن ــای آخ خوبی ه

الگوهای رفتاری سبک زندگی 	

الگوهــای رفتــاری انســان برآینــدی از شــناخت ها، باورهــا، نگرش هــا، 
ارزش هــا، ســالیق، انتظــارات و تأثیرهــای تصدیــق و تکذیــب دیگران 
ــاری،  ــی و الگوهــای رفت ــن مبان ــر رفتارهــای او اســت.16 رابطــه بی ب
ــی،  ــه مبان ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــویه اس ــگ و دوس ــه ای تنگاتن رابط
الگوهــای  شــکل گیری  موجــب  شــناخت ها  و  پیش فرض هــا 
رفتــاری می شــود و برعکــس الگوهــای رفتــاری، موجــب پدیدآمــدن 
ــناخت ها  ــی و ش ــی مبان ــل برخ ــا تعدی ــا رد و ی ــرش و ی ــا پذی ی
ــت.  ــی اس ــناختی و عاطف ــای ش ــا دارای تأثیره ــس رفتاره ــردد. پ می گ
به عبــارت دیگــر همان گونــه کــه رفتارهــای فــردی و اجتماعــی، بــر 
ــای  ــود، الگوه ــاده می ش ــان نه ــری بنی ــای فک ــه و زیربن ــه اندیش پای
رفتــاری نیــز که متناســب بــا فکــر و اندیشــه ای باشــد، در انســان تأثیر 
متناســب بــا خــود را می گــذارد و همــان فکــر و اندیشــه را بــه وجــود 
ــا  ــادام کــه ب ــادام کــه باتقواســت و م ــا تقــوا م مــی آورد؛ »یــک آدم ب
اصــول تقــوا فکــر می کنــد، عملــی کــه از او ســر می زنــد متناســب بــا 
اوســت. حــاال ایــن شــخص باتقــوا در یــک شــرایطی قــرار می گیــرد 
کــه فکــر گنــاه در او پیــدا می شــود، بعــد گناهــی مرتکــب می شــود 
بــر خــالف مقتضــای تقــوا. ایــن گنــاه، او را به همــان حالــت اول باقی 
نمی گــذارد و او دیگــر آن آدم اول نیســت، چــون وقتــی انســان عملــی 
ــدا می شــود،  را مرتکــب می شــود، اندیشــه آن عمــل در روحــش پی
ــی  ــدا می شــود، یعن ــرای او پی ــت آن عمــل ب تصــور آن عمــل و غای

روحــش بــا عمــل نوعــی اتحــاد پیــدا می کنــد«.17 

رابطه بین مبانی و الگوهای رفتاری 	

ــی و  ــی )مبان ــبک زندگ ــی س ــه درون ــه الی ــت ک ــن اس ــؤال ای س

وهشـگران  پژ اصطالح سـبک زندگـی مفهومی اسـت که 
بـرای  فرهنگـی  مطالعـات  و  جامعه شناسـی  حـوزه 
و  ح  مطـر را  آن  فرهنگـی  واقعیت هـای  پـاره ای  بیـان 
ادبیـات  در  ی  کارگیـر بـه  ایـن  دامنـه  می برنـد.  کار  بـه 
بعضـی  کـه  اسـت  فـراوان  حـدی  بـه  اجتماعـی  علـوم 
از  ی  بسـیار جانشـینی  قابلیـت  مفهـوم  ایـن  معتقدنـد؛ 
گان موجـود از جملـه مفهـوم »طبقـه« را داراسـت و  واژ
پیچیده  ی، گویـای واقعیـت  می توانـد به نحـو دقیق تـر
در  اجتماعـی  و  فرهنگـی  نگرش هـای  حتـي  و  رفتارهـا 

باشـد. جدیـد  جامعـه 
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ــی  ــی آن یعن ــه بیرون ــه الی ــدی ب ــه فراین ــی چ ــا(، ط پیش فرض ه
ــب  ــا در قال ــی و نگرش ه ــورده و مبان ــد خ ــاری پیون ــای رفت الگوه

ــد؟ ــش در می آی ــه نمای ــاری ب ــای رفت الگوه
ــی  ــر ســبک زندگ ــن و تغیی ــا تعیی ــدی ی ــر شــخص در صورت بن ه
خویــش، بــه طــور نســبی از آزادی برخوردار اســت و می تواند ســبک 
زندگــی خویــش را چنــان کــه می شناســد و می خواهــد )در جهــت 
ــا برخــالف آن( شــکل  ــی انســان ی ــی زندگ ــت حقیق ــدف و غای ه
دهــد و متحــول ســازد، البتــه نقــش عوامــل فعــال محیطــی بــر اعمال، 
کنش هــا و تحــول هویــت فــرد را نبایــد نادیــده گرفــت. شــناخت و 
چگونگــی نگریســتن انســان بــه خــود، جهــان، اطرافیــان، گاه روشــن 
و امیدبخــش و گاه تیــره و بدبینانــه اســت و الگــوی رفتــاری انســان 

بــر مبنــای نــوع نگــرش او شــکل می یابــد.
ــه  ــارت از رابط ــا عب ــا و رفتاره ــی و پیش فرض ه ــن مبان ــه بی رابط
متقابــل بیــن بینش هــا، ارزش هــا، نگرش هــا، گرایش هــا و الگوهــای 
ــه  ــد، از س ــتعد و توانمن ــان مس ــه انس ــا ک ــت.18 از آنج ــاری اس رفت
ــای  ــت، رفتاره ــد اس ــره من ــی به ــش و توانای ــش، گرای ــاحت بین س
فــرد طــی یــک فرآینــدی از دانــش آغــاز شــده و بــا نگــرش ارزیابــی 
گشــته و گرایــش را در او بــه وجــود آورده و ســپس بــه رفتــار منتهــی 
می شــود، بــا تکــرار ایــن حلقــه تکاملــی ســبک زندگــی فــرد را بــه 
ــی و  ــی، گرایش ــی، بینش ــاحت های نگرش ــس س ــد. پ ــود می آی وج
رفتــاری گرچــه بــه لحــاظ نظــری از یکدیگــر قابــل تفکیک انــد، در 
عمــل کامــاًل بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد، بــه گونــه ای کــه رفتارهــا 
ــکل  ــا ش ــر بینش ه ــی ب ــز مبتن ــا نی ــا و گرایش ه ــر بینش ه ــی ب مبتن

می گیرنــد.19 
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رتکد مالسالا تجح

ثرات شهرت  ثیر و تأ بازنمایی تأ
ی در سبک زندگی اجتماعی مجاز

 پروانه بیاتی؛
دکترای جامعه شناسی، نویسنده و پژوهشگر

حیــات  بــرای  جدیــدی  عرصــه 
بخــش  می  توانــد  کــه  بشــری 
عمــده  ای از نیازهــا و فعالیت  هــای 
ــت  ــازد، تح ــرآورده س ــانی را ب انس
عنــوان فضــای مجازی شــناخته شــده 
اســت و به عنــوان ســایه  ای از فضــای 
واقعــی، بــا پیامدهــای مثبــت و منفــی 
ــی را  ــدی از زندگ ــیوه جدی ــود ش خ
ــود  ــان به وج ــردم جه ــام م ــرای تم ب
در  فرهنــگ  به صــورت  و  آورده 
پــس زمینــه قــرار گرفتــه اســت. 
ــطه  ــه به واس ــی ک ــیوه زندگ ــن ش ای
فضــای مجــازی به وجــود آمــده، 
چگونگــی نمایــش دارایی  هــای یــک 
ــان  ــات را نش ــیاری جه ــرد از بس ف
می  دهــد؛ مــواردی همچــون: ســلیقه، 
آداب معاشــرت، مــد و ... . شــیوه 
زندگــی برگرفتــه از فضــای مجــازی 
ــه  ــت ک ــری اس ــان تاثی ــع هم در واق
فضــای ســایبر بــر نــوع ســلیقه افــراد، 
و  داشــته  نگرش  هــا  و  ارزش  هــا 
به  عنــوان شــیوه دوم زندگــی افــراد در 
امتــداد شــیوه زندگــی دنیــای واقعــی 
ــازی  ــای مج ــان دارد. فض ــان جری آن
آن  بســتر  مهم تریــن  به طبــع،  و 
ــی  ــای اجتماع ــامل نرم  افزاره ــه ش ک
مختلــف اعــم از اینســتاگرام، تلگــرام 

ــوان یکــی  ــاید بت ــه ش ــد ک ــی دارن ــای مختلف و ... می  باشــد، کارکرده
از مهمتریــن ایــن مــوارد را کســب شــهرت مجــازی در نظــر گرفــت. 
شــهرت، مفهومــی کیفــی و نســبی اســت کــه قاعــده  ای مطلــق بــرای 
آن یافــت نمی  شــود. همچنیــن مفهــوم ثابتــی نیســت و در طــول زمــان 
ممکــن اســت کمتــر و یــا بیشــتر شــود. افــراد براســاس شــهرتی کــه 
پیــدا می  کننــد، صاحــب هویتــی مســتقل شــده کــه می  توانــد بــر ســایر 

بخش  هــای زندگی  شــان اثــر بگــذارد.
ــا شــکل  گیری جوامــع مــدرن  ــم هم راســتا ب شــهرگی1 یکــی از مفاهی
ــای  ــی از ویژگی  ه ــه یک ــی، ب ــانه  های جمع ــور رس ــا ظه ــت و ب اس
بنیادیــن آن تبدیــل شــده اســت. امــا اهمیــت آن بــا ظهــور رســانه  های 
ــه  ــد ب ــی جدی ــگ و بوی ــی، رن ــبکه  های اجتماع ــژه ش ــد و به وی جدی
ــی  ــی و حت ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــای سیاس ــه و داللت  ه ــود گرفت خ
اجتماعــی جدیــدی یافتــه اســت. شــهرگی مفهومــی همیشــه حاضــر 
در اخبــار و ســرگرمی، در تبلیغــات و فعالیت  هــای تجــاری، در 
ــارزات  ــی در مب ــه  ای و حت حوزه  هــای اجتماعــی و فعالیت  هــای خیری
ــی  و کمپین  هــای سیاســی اســت. از ایــن رو شــهرگی قدرتــی گفتمان
ــوان  ــه نمی  ت ــت ک ــت آورده اس ــا به دس ــده م ــانه  ای ش ــای رس در دنی
از آن غافــل شــد به  طــوری کــه کمتــر عرصــه  ای از حیــات اجتماعــی 
را می  تــوان شناســایی کــرد کــه از تاثیــرات مثبــت و منفــی آن مصــون 
مانــده باشــد. چــه بپســندیم و یــا از آن تنفــر داشــته باشــیم، فرهنــگ 
شــهرگی مــا را احاطــه کــرده اســت و در کنــار آن، فرهنگ ســلبریتی در 
عصــری کــه بــا گســترش فرهنــگ رســانه  های تعاملــی همــراه اســت، 
بــا چرخــش تعاملــی منجــر به ارتبــاط عاطفــی بــا کاربــران و هــواداران 
و در نتیجــه تأثیــری بی  واســطه بــر دنبال  کننــدگان شــده اســت. از ایــن 
رو گســترش رســانه  های اجتماعــی کــه توســعه ارتباطــات شــخصی 
را شــتاب بخشــیده، زمینــه ظهــور فرهنــگ ســلبریتی را تســهیل کــرده 
اســت؛ به  ویــژه کــه بســیاری از کاربــران ایرانــی مدتــی طوالنــی از وقت 

شماره
شش
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خــود را صــرف آن می  کننــد. چنیــن دامنــه نفــوذی نشــان از ایــن امــر 
ــرار  ــر ق ــد ســبک زندگــی را تحت  تأثی ــن فرهنــگ می  توان دارد کــه ای
ــداران ســلبریتی  ها،  ــر زندگــی طرف ــا ب ــه تنه ــرات ن ــن تأثی ــد و ای ده
بلکــه بــر عمــوم مــردم نیــز قابــل مشــاهده اســت. ســبک زندگــی در 
ــراد در روش زندگــی کــردن و رجحان  هــای  ــده ترجیحــات اف برگیرن
ــان در انتخــاب شــیوه  های زندگــی اســت. ســبک زندگــی، شــیوه  آن
ــت  ــی دالل ــوب از زندگ ــردی مطل ــای ف ــر الگوه ــت و ب ــی اس زندگ
دارد کــه جهان  بینــی، نگرش  هــا، عادت  هــا و وســایل زندگــی و 
همچنیــن الگوهــای روابــط اجتماعــی، اوقــات فراغــت و مصــرف را 
در برمی  گیــرد. ســبک زندگــی از طریــق چهره  هــا )انتخــاب لباس  هــا 
ــا  ــی( ی ــای فراغت ــاب فعالیت  ه ــا )انتخ ــال و کرداره ــا(، اعم و رفتاره
ــان می  شــود.  ــی گزینــش دوســتان بی انتخــاب وســایل زندگــی و حت
ــل  ــط متقاب ــراد در شــبکه  های اجتماعــی مجــازی و رواب ــت اف عضوی
آنــان در ایــن فضــا، بــر ســبک زندگــی کاربــران تاثیــر دارد. از ســوی 
دیگــر رســانه  ها، شــبکه  های اجتماعــی و ســلبریتی  ها نیــز بــر هویــت 

ــد.  ــر می  گذارن ــراد تأثی اف

ــه  ــوط ب ــار مرب ــور اخب ــروز و ظه ــی، ب ــبک زندگ ــا س ــلبریتی  ها ب س
زندگــی شــخصی و فعالیت  هــای اجتماعــی و فرهنگــی خــود، تغییرات 
ــی،  ــای اجتماع ــر در رفتاره ــد. تغیی ــان می  کنن ــی آس ــن و حت را ممک
پوشــش و اولویت  هــای فرهنگــی، تابعــی از کنش  هــای آنــان اســت. بر 
ایــن اســاس ســلبریتی  ها در ایــران، تبدیــل بــه طبقــه  ای الگــو شــده  اند 
کــه در اصطــالح جامعه  شــناختی، گروه هــای مرجــع تلقــی می  شــوند. 
شــبکه  های اجتماعــی نظیــر اینســتاگرام و یوتیــوب نیــز به عنــوان یکــی 
از مهمتریــن مصادیــق ایــن امــر، بــه محلــی بــرای حضــور ســلبریتی  ها 

آن هــا و مکانــی  دنبال  کننــدگان  و 
بــرای تغییــر ســبک زندگــی متناســب 
ــلبریتی  ها  ــی س ــی اجتماع ــا زندگ ب
ــن ترتیــب،  ــل شــده اســت. بدی تبدی
اجتماعــی  شــبکه  های  جذابیــت 
اینترنتــی از یــک ســو و ســهولت 
ــع از  ــن دســته از جوام ــت در ای فعالی
ــا  ــود ت ــبب می  ش ــر، س ــوی دیگ س
ــور  ــت و حض ــان عضوی ــه می رابط
ــی و  ــی اینترنت ــبکه    های اجتماع در ش
تغییــرات مربــوط بــه ســبک زندگــی 
یابــد.  افزایــش  عضــو  کاربــران 
ــده  ــن برآم ــلبریتی آنالی ــگ س فرهن
حــاوی  اجتماعــی،  رســانه  های  از 
شــکل  گیری جماعت  هــای آنالیــن 
ــی  ــا جماعت  های ــه در اینج ــت ک اس
حــول عالقــه بــه ســلبریتی  ها در 
ــد  ــه وجــود می  آین ــب هــواداران ب قال
ــن  ــرات ای ــر و تاث ــوگاه تاثی ــه گل ک
ــر  ــوان ب ــراودات را می  ت ــل و م تعام
ــای  ــی و تصمیم  گیری  ه ــبک زندگ س
اجتماعــی و سیاســی هــواداران و 

ــرد. ــاهده ک ــلبریتی  ها مش س
ــارت  در تعریــف ســاده ســلبریتی عب
ــه  ــزی ک ــا چی ــخص ی ــت از ش اس
افــراد  از  زیــادی  تعــداد  توســط 
از  فراتــر  امــا  می  شــود.  شــناخته 
ــلبریتی   در  ــاده، س ــف س ــک تعری ی
ــد  ــای جدی ــی دنی ــگ عموم دل فرهن
تعریــف می  شــود کــه تحــت ســیطره 
صنایــع فرهنگــی ســرگرم  کننده قــرار 
ــدن  ــز ش ــل لبری ــلبریتی مح دارد. س
ــت.  ــر اس ــه معاص ــا در جامع کاریزم
ــلبریتی  ها از آن رو دارای  ــات س اقدام
ــرادی  ــان اف ــه آن ــود ک ــت می  ش اهمی
کاریزماتیک و جذاب   هســتند و اثرات 
عاطفــی قابــل توجهی بــر تعــدادی از 
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ــه  ــان ب ــد. آن ــردم به جــای می  گذارن م
ــادی، درد و  ــذت، ش ــان ل هواداران  ش
ــل ســتایش  ــد و در مقاب ــج می  دهن رن
یــا رســوایی دریافــت می  نماینــد. 
شــهرت و محبوبیــت، مهــارت و 
توانایــی یــا اســتعدادی برتــر در یــک 
زمینــه یــا رشــته خــاص، شــخصیت 
زیــادی  تعــداد  کاریزماتیــک، 
ــوژه  ــه و س ــورد توج ــده، م دنبال  کنن
ــد  ــا چن ــا تنه ــودن؛ این ه ــانه ها ب رس

ــت.  ــا اس ــاص آن ه ــی خ ویژگ
ســلبریتی  ها در نقــاط مختلــف در 
چرخــه شــهرت هســتند؛ مــردم عادی 
ــه  ــانی ک ــلبریتی  ها )کس ــش س ــا پی ی
ــدن  ــلبریتی   ش ــل از س ــه قب در مرحل
هســتند( تــالش می  کننــد تــا شــناخته 
شــوند؛ کســانی کــه بــه تازگــی 
ســلبریتی   شــده  اند )ســلبریتی  های 
ــان  ــه شهرت ش ــد ک ــه( آرزو دارن اولی
را گســترش دهنــد، خــود ســلبریتی  ها 
هــم درصــدد فرصتــی بــرای توســعه 
ــتند  ــود هس ــد خ ــای جدی مهارت  ه
ــه در  ــر ک ــی دیگ ــت برخ و در نهای
دوره بعــد از ســلبریتی شــدن هســتند، 
تجدیــد شهرت شــان را جســتجو 
می  کننــد. اســتفاده از تکنیک  هــای 
ایجــاد وابســتگی و بهره  گیــری از 
ــد، خودبرندســازی،  صمیمیت هدفمن
مــداوم  انتشــار  و  بــودن  واقعــی 
مهمتریــن  از  زندگــی  لحظــات 
ــهرت در  ــه ش ــتیابی ب ــای دس ابزاره

رســانه  های اجتماعــی اســت. 
مطالعــه  در  مارویــک2  آلیــس   
ــده در  ــد ش ــلبریتی  های متول خرده  س
رســانه  های نویــن معتقــد اســت کــه 
ــت  ــرد نیس ــک ف ــلبریتی، ی خرده  س
ــت.  ــری اس ــوی فک ــک الگ ــه ی بلک

ــای  ــلبریتی« و اعط ــردن »خرده  س ــر ک ــا امکان  پذی ــن ب ــانه  های نوی رس
توانایــی تولیــد و انتشــار محتــوا بــه افــراد معمولــی، منجــر بــه ظهــور 
ــن  ــت. ای ــی اس ــانه  های اجتماع ــه زاده رس ــده  اند ک ــلبریتی  هایی ش س
ســلبریتی  ها به دلیــل تعــداد کــم هواداران  شــان، خــرده ســلبریتی 
ــا هــواداران و  ــط مســتقیم ب ــراری رواب ــا برق ــان ب ــده می  شــوند. آن نامی
انتشــار جزئی  تریــن رویدادهــای زندگی  شــان، حــس نزدیکــی و 
ــا اســتفاده از اســتراتژی  های  ــان ب ــد. آن ــراد را برمی  انگیزن صمیمیــت اف
ــودن« و  ــی ب ــه »واقع ــی و از آن جمل ــانه  های اجتماع ــهرت در رس ش
ــلبریتی  ها در  ــد. س ــت می  کنن ــود را تثبی ــهرت خ ــازی« ش »خودبرندس
ــه تخصصی  شــان در حوزه  هــای مختلــف  سراســر جهــان به جــز زمین
سیاســی، اجتماعــی و ... ورود پیــدا کــرده و بــه ایفــای نقــش می  پردازند. 
در ایــران نیــز در ســال  های اخیــر شــاهد حضور جــدی و گســترده انواع 
ســلبریتی  ها و خــرده   ســلبریتی  ها در رویدادهــای اجتماعــی، سیاســی و 
اقتصــادی و در نهایــت جهت  دهــی و هدایــت افــکار عمومــی هســتیم 
ــات ریاســت  ــوان در انتخاب ــر آن را می  ت کــه برخــی از نمونه  هــای اخی
ــازار ســکه و ارز در ســال 1397 و  ــات ب جمهــوری ســال 1396، التهاب
ــت.  ــاه دانس ــه  زدگان کرمانش ــرای زلزل ــی ب ــای مردم ــع  آوری کمک  ه جم
ســلبریتی  ها از جهاتــی دارای ویژگی  هــای خــاص و متمایــزی هســتند. 
ــلبریتی  ــهرت س ــطه  محوری3« ش ــی، »واس ــن ویژگ ــن و مهمتری اولی
ــاً خودجــوش و  اســت. برخــالف اشــکال ســنتی شــهرت کــه عموم
ــد،  ــکل می  گرفتن ــازمان  یافته، ش ــطه  گری  های س ــور واس ــدون حض ب
ــه  ــی ب ــطه  های فرهنگ ــک واس ــدون کم ــلبریتی  ای ب ــچ س ــروزه هی ام
ــه  ــتند ک ــطه  گرها هس ــن واس ــع ای ــد. در واق ــت نمی  یاب ــهرت دس ش
صحنــه حضــور ســلبریتی  ها در مقابــل دیــدگان عامــه مــردم را مدیریت 
ــبکه  های  ــی، ش ــانه  های جمع ــد از رس ــطه  گرها عبارتن ــد. واس می  کنن
بازاریاب  هــا،  انتشــاراتی  ها،  تبلیغاتــی،  آژانس  هــای  اجتماعــی، 
ــد  ــاالن صنعــت م موسســه  های تجــاری، باشــگاه های بدن  ســازی، فع
ــت«  ــا »مدیری ــل« ی ــان »جع ــه اصلی  ش ــه وظیف ــا، ک ــر برنامه  ه و مدی

ــت.  ــی اس ــه عموم ــلبریتی  ها در عرص ــور س حض
هــواداران یــا مخاطبــان، دومیــن ویژگــی مهــم »ســلبریتی« محســوب 
ــلبریتی  ها  ــهرت س ــهرت، ش ــنتی ش ــکال س ــالف اش ــود. برخ می  ش
بــه شــدت وابســته بــه تصدیــق یــا بازشناســی از ســوی مخاطبــان یــا 
ــا زمانــی مشــهور  ــا جایــی کــه ســلبریتی  ها تنهــا ت هــواداران اســت ت
باقــی می  ماننــد کــه مخاطبــان همچنــان بــه آنــان عالقــه داشــته باشــند؛ 
بــه عبــارت دیگــر ســلبریتی در تعامــل با مخاطب شــکل می  گیــرد. البته 
ایــن تعامــل، با شــکل تعامل در اشــکال ســنتی شــهرت متفاوت اســت. 
در حالــی کــه در اشــکال ســنتی، بیــن فــرد مشــهور و مخاطبانــی کــه او 
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را تصدیــق می  کردنــد، تعامــل شــخصی مســتقیم یــا غیرمســتقیم برقرار 
بــود، ارتبــاط بیــن ســلبریتی و مخاطــب به دلیــل وجــود واســطه  گرها، 
ــه  ــی ثانوی ــالت اجتماع ــا تعام ــرا اجتماعــی4 ی ــالت ف ــب تعام در قال

ــود.  ــرار می  ش برق
ســومین ویژگــی متمایــز ســلبریتی، ســرعت باالی رســیدن به شــهرت 
و گســتردگی دامنــه آن اســت. شــهرت در شــکل ســلبریتی به ســرعت 
ــل  ــی، حاص ــبکه  های اجتماع ــی و ش ــانه  های جمع ــک رس ــه کم و ب
می  شــود. برخــی افــراد ممکــن اســت بــه صــورت تصادفــی و ناگهانی، 
ــت  ــن اس ــه ممک ــر چ ــوند. اگ ــهور ش ــانه  ها مش ــرعت در رس ــه س ب
شــهرت آن هــا دوام زیــادی نداشــته باشــد، امــا به طــور کلــی ســرعت 
رســیدن بــه شــهرت در شــکل ســلبریتی، در مقایســه با اشــکال ســنتی 
بســیار زیــاد اســت. همچنیــن برخــالف چهره  هــای مشــهور پیشــین، 
شــهرت در عصــر جدیــد محــدود بــه اجتمــاع محلــی نمی  شــود بلکــه 
ــی  ــوردد و حت ــا را در می  ن ــرعت مرزه ــه س ــانه  ها، ب ــک رس ــه کم ب

ممکــن اســت بــه ســطح جهانــی نیــز برســد. 
ــز ســلبریتی، »تنوع  بخشــی« شــهرت اســت.  چهارمیــن ویژگــی متمای
ــی  ــه برخ ــدود ب ــاً مح ــه صرف ــهرت ک ــنتی ش ــکال س ــالف اش برخ
عرصه  هــای خــاص بودنــد، شــهرت در شــکل ســلبریتی عرصه  هــای 
آکادمیــک،  محیط  هــای  سیاســت،  ورزش،  جملــه  از  متنوعــی 
ــرد. در  ــب وکار را در برمی  گی ــی و کس ــت محیط ــای زیس جنبش  ه
ــژه مجــالت زرد و ســینما،  ــع اگــر چــه رســانه  های جمعــی به وی واق
خاســتگاه اصلــی ســلبریتی به شــمار مــی  رود، امــا قلمرو نفوذ ســلبریتی 
از ایــن محدوده  هــا فراتــر رفتــه و بــه ســایر عرصه  هــا نیــز تســری پیــدا 
کــرده اســت. آخریــن ویژگــی ســلبریتی، »جابه  جایــی« شــهرت اســت. 
جابه  جایــی فرآینــدی اســت کــه از طریــق آن، ســلبریتی  ها از جایــگاه 
و موقعیــت خــود بــرای ورود بــه ســایر حوزه  هــای حرفــه  ای اســتفاده 
می  کننــد. بــرای مثــال بازیگــران ســینما از شــهرت خــود بــرای ورود 
ــه عرصــه موســیقی، کارگردانــی، فعالیت  هــای خیریــه، جنبش  هــای  ب

ــد. ــره اســتفاده می  کنن اجتماعــی و غی
تأثیــر ســلبریتی ها در زندگــی فــردی و اجتماعــی را می تــوان از جهــات 
مختلفــی بررســی کــرد. آن هــا می تواننــد باعــث ایجــاد تأثیــر مثبــت 
باشــند و یــا بــا تأثیــر منفــی و مخــرب ســبب ایجــاد فضــای ناســالم 
ــر  ــد هن ــه فاق ــلبریتی ها ک ــد. برخــی از س ــدگان گردن ــرای دنبال  کنن ب
و تخصــص هســتند و صرفــاً به خاطــر هنجارشــکنی ها و یــا نمایــش 
زندگــی لوکــس خــود معــروف شــده  اند را می تــوان از دســته افــرادی 
دانســت کــه تاثیــر منفــی و مخرب  شــان امــروزه مشــکالت زیــادی را 
گریبان  گیــر زندگــی ســاده و واقعــی دنبال  کننــدگان آن هــا کــرده اســت. 

ــه ای  ــدگان جــوان و بی  تجرب دنبال  کنن
ــن  ــی ای ــر زندگ ــه ظاه ــا ب ــه تنه ک
و  می کننــد  توجــه  ســلبریتی  ها 
ــی  ــی، زمان ــای واقع ــر از فض بی  خب
کــه دســت بــه مقایســه زندگــی 
واقعــی خــود بــا زندگــی تزئیــن 
شــده و مجــازی آنــان می زننــد، 
ــود  ــی خ ــز عقب  ماندگ ــه ای ج نتیج
ــدام خودشــان را  ــد و م ــدا نمی کنن پی
ســرزنش می کننــد. دســته ای دیگــر از 
ــی  ــد تأثیرات ــا می توانن ســلبریتی  ها، ام
مثبــت بر افــراد جامعه داشــته باشــند. 
آن هــا می تواننــد یــک زندگــی ســالم 
برخــورد  صحیــح  شــیوه های  و 
ــه  ــف را در صفح ــائل مختل ــا مس ب
ــر  ــد و ب ــه دهن ــود ارائ ــازی خ مج
ــق  ــری عمی ــدگان خــود تاثی دنبال  کنن

ــد. ــت بگذارن و مثب

تأثیر و تأثرات ظهور سلبریتی  ها  	

در سبک زندگی اجتماعی

ــبک  ــح س ــه در توضی ــه ک همانگون
ــی  زندگــی اشــاره شــد، وجــود زمان
از  و  فراغــت  اوقــات  به  عنــوان 
طرفــی نیــاز مــردم بــه تفریــح و 
ســرگرمی به  عنــوان یکــی از نیازهــای 
ثانویــه باعــث شــد جذابیت  هــای 
ــاز  ــن نی ــه ای ــلبریتی  ها، پاســخی ب س
باشــد و بــر همین اســاس ســلبریتی  ها 
ــح و  ــه تفری ــاز ب ــی نی ــور اصل مح
ــه حــس  ســرگرمی شــدند. پاســخ ب
ــاد انســان از دیگــر  کنجــکاوی در نه
در  ســلبریتی  ها  حضــور  تاثیــرات 
ــی اجتماعــی می  باشــد.  ســبک زندگ
کنشــگران ایرانــی، فضــای مجــازی و 
ــی  ــای بین  الملل ــوص پلتفرم  ه به خص
و  یوتیــوب  اینســتاگرام،  ماننــد 
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موتــور  نقــش  )در  فیس  بــوک 
ــرای نمایــش  جســتجو( را بســتری ب
ــه اشــتراک  گذاری  ــه، ب ــی روزان زندگ
ــی  ــبک زندگ ــذاب س ــای ج جنبه  ه
و ارائــه گزارشــی از تفریحــات و 
ــه  ــد. ب ــه می  دانن ــای فردگرایان لذت  ه
ــی  ــای نمایش ــب، راهبرده ــن ترتی ای
ــی  ــبکه  های اجتماع ــگران در ش کنش
ــبک  ــی س ــت بازنمای ــتر در جه بیش
زندگــی مــدرن اســت و کاربــران 
ــا و  ــا، برنامه  ه ــال محتواه ــز به دنب نی
شــبکه  هایی می  رونــد کــه جوابگــوی 
عالقمنــدی  و  ذائقه  هــا  نیازهــا، 

ــت.  آن هاس
بــا  می  کوشــند  نیــز  ســلبریتی  ها 
اســتفاده از لبــاس برنــد، فاخــر و 
ــس و  ــین هاي لوک ــت، ماش گران قیم
ــه نمایش گذاشــتن ماشــین لوکــس  ب
در لوکیشــن هاي مختلــف، ســبک 
مصــرف، مصرف  گرایــی و عنصــر 
ــات  ــدن اوق ــوه  گذران ــز در نح تمای
ــت فراغــت  ــش وضعی فراغــت، نمای
ــي،  ــان از ثروت طلب ــه نش ــر ک بي نظی
تجمل گرایــي و تن آســایي اســت، 
و  الکچــري  ســرگرمي هاي 
ــي،  ــاي تبلیغات ــش، عکس ه لذت بخ
آرایــش چهــره، ژســت نشســتن، 
هواپیمــاي  گران قیمــت،  غذاهــاي 
ــت،  ــاعت هاي گران قیم ــخصي، س ش
ــر  ــرط بندي، تصوی ــایت ش ــغ س تبلی
ســوژه انــدام پــر از تتــو، نمایــش بدن 
ــش دار و  ــاي روک ــي، دندان ه عضالن
ــري  ــري خصیصــه هن ــا به کارگی ...، ب
لذت بخشــي  ایجــاد  در  خالقیــت 
زندگــي  از  برشــي  افــراد،  بــراي 
روزمــره خویــش را بــه تصویــر 
 بکشــند و بــه بهتریــن  وجــه ممکــن 

خــود را بــه نمایــش بگذارنــد و ایــن نشــانه احســاس اســطوره اي  بودن 
اســت.  خاص بــودن  و 

اســتقبال کاربــران شــبکه هاي اجتماعــي از دنبال کــردن تصاویــر 
ــري از  ــه بهره گی ــت دارد ک ــن واقعی ــان از ای ــلبریتی  ها نش ــي س زندگ
ــج  ــزاري در جهــت تروی ــوان اب ــور رســانه اي به عن ــاي نوظه فناوري ه
ــال  ــه انفع ــکار بســته بندي شــده  نظــام ســرمایه داري، مخاطــب را ب اف
ــادي را  ــر انتق ــه تفک ــد و هرگون ــردرگم مي کن ــا را س مي کشــد و آن ه
مي زدایــد و منافعــي بــراي ارزش   هــا، منافع و عالیــق نظام ســرمایه داري 
بــه ارمغــان مــي آورد. در تعریــف ســلبریتي ها آمــده اســت آنــان افــراد 
ــت  ــات فعالی ــا و تبلیغ ــش کااله ــراي نمای ــه ب ــتند ک ــهوري هس مش
ــد  ــارکت در تأیی ــران در مش ــه کارب ــد کورکوران ــس تقلی ــد، پ مي کنن
ــاي  ــر رویه ه ــل تغیی ــلبریتی  ها، عام ــا س ــازي ب ــت ها و همانندس پس
ــیه  ــي به حاش ــي زندگ ــاي واقع ــده و ارزش ه ــي ش ــوب اجتماع نامطل

ــود.  ــیده مي ش کش
ــتگاه ها و  ــه دس ــه ب ــی از جامع ــادی بخش ــر، بی  اعتم ــوی دیگ از س
نهادهــای حاکمیتــی بعلــت بدعملــی و بی  عملــی، ســبب شــده کــه در 
مواقــع ضــروری همچــون ســیل، زلزلــه، فقر منطقــه  ای خــاص و برخی 
محرومیت  هــای اجتماعــی و غیــره، عمــوم مــردم به دنبــال جایگزینــی 
بــرای ایــن نهادهــا باشــند. بدین  ســان زمانــی کــه ســلبریتی  ها از ایــن 
ظرفیــت اســتفاده می  کننــد، در حقیقــت حس همــدردی جامعه نســبت 
بــه یــک بــالی طبیعــی را از ســمت نهادهــای حاکمیتــی به ســمت خود 
ــی در  ــف هماهنگ ــه ضع ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــت می  کنن هدای
نهادهــای حاکمیتــی و تعلــل در رســیدگی بــه وضعیــت به وجــود آمــده 
بــه دلیــل روابــط بوروکراتیک از یک ســو و از طرفی ســرعت فــراوان در 
ورود بــه ایــن گونــه مســائل به دلیــل شــخص محور بــودن ســلبریتی  ها 
ــه اشــخاص  ــه این  گون ــردم ب ــه م ــال قاطب باعــث شــده اســت کــه اقب
بــروز بیشــتری نســبت بــه ســال  های قبــل بیابــد. عمــده ســلبریتی  ها در 
بیــان ضعف  هــا و مشــکالت اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و ... ســعی 

یتی  یـن بـا امکان  پذیر کـردن خرده  سـلبر رسـانه  های نو
افـراد  بـه  محتـوا  انتشـار  و  تولیـد  توانایـی  اعطـای  و 
یتی  هایی شـده  اند کـه  معمولـی، منجـر بـه ظهـور سـلبر
یتی  ها  سـلبر ایـن  اسـت.  اجتماعـی  رسـانه  های  زاده 
یتی  سـلبر خـرده  هواداران  شـان،  کـم  تعـداد  به دلیـل 
مسـتقیم  وابـط  ر ی  برقـرار بـا  نـان  آ می  شـوند.  نامیـده 
ویدادهـای  ر یـن  جزئی  تر انتشـار  و  هـواداران  بـا 
را  افـراد  صمیمیـت  و  نزدیکـی  حـس  زندگی  شـان، 

. نـد نگیز می  ا بر
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بــر آن دارنــد کــه خــود را در خــط مقــدم دفــاع از مــردم قــرار دهنــد و 
در شــرایطی کــه مــردم حامــی قدرتمنــدی بــرای دفــاع از حقــوق خود 
نمی  یابنــد، ســلبریتی  ها می  تواننــد بــا توجــه بــه ویژگی  هــای جامعــه، 
شــرایط را بــه ســمت محبوبیــت بیشــتر خــود ســوق دهنــد. تقویــت یا 
تضعیــف ســرمایه اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی و اعتمــاد اجتماعــی 
از دیگــر تاثیــر و تاثــرات فرهنگــی ســلبریتی بــر فرهنــگ جامعــه اســت. 
»پیونــد بــا دیگــری مهــم«، بــه ایــن معنــا کــه فــرد بــا توجــه بــه حرفــه 
و اولویت  بندی  هایــی کــه بــرای زندگــی خــود دارد ســعی در تعریــف 
دیگــری مهــم و نشــان دادن نوعــی ارتبــاط صمیمانــه بــا افــراد دارد، از 
دیگــر اثــرات مثبــت حضــور ســلبریتی  ها در فضــای مجــازی اســت. 
در ایــن میــان عنصــر مشــترک دیگــری نیــز به عنــوان مصادیــق متناظــر 
بــا »معرفــی خــود به  عنــوان فــردی دغدغه  منــد در مشــکالت جوامــع 
مــدرن«، از جملــه محیــط زیســت، فقــر و محرومیــت، اعتیــاد، کمبــود 
ــد فرهنگــی خــاص،  ــه رش ــی، کمــک ب ــن کتابخوان ــرانه پایی آب، س
مســئله مشــکالت هویت جنســی و تغییــر جنســیت، کــودکان کار و ... 

قابــل تشــخیص اســت. 
ــق  ــر تعل ــی، بیانگ ــلفی خانوادگ ــای س ــتراک  گذاری عکس  ه ــه اش ب
ــه برخــی از  ــیه و موج ــه بی  حاش ــر وجه ــد ب ــر تأیی ــی و مه خانوادگ
ــش  ــروعیت و بخ ــت مش ــانگر هوی ــه نش ــد ک ــلبریتی  ها می  باش س
برنامــه  دار زندگــی آنــان اســت. معرفــی کار، پــروژه، اثــر و بیــان مراحل 
اجــرا و انجــام کارهــا و بــه نوعــی تبلیــغ و برندســازی شــخصی بــرای 
خــود، بازنمایــی خــود در قالــب فــردی خیرخــواه و انســان دوســت 
ــائل  ــه مس ــش ب ــی، واکن ــیب  های اجتماع ــف آس ــای مختل در زمینه  ه
ــالم  ــر کاال و اق ــاره ب ــا اش ــت ب ــش هوی ــه، نمای ــم روز در جامع مه
مصرفــی، نــوع لبــاس پوشــیدن، تفریــح کــردن، عالیــق فــردی در زمینه 
موســیقی، کتــاب، فیلــم، نقاشــی، ایدئولــوژی و ... کــه ایــن معرفــی از 
طریــق مصــرف نوعــی کاالی خــاص اســت، گاه رنــگ و بــوی تبلیــغ 
و اســتفاده از شــهرت در جهــت معرفــی کاال یــا محصــول را بــه خــود 
می  گیــرد. برندهــا، شــرکت  ها، فروشــگاه  ها و... بــرای ارتبــاط بــا مــردم 
از طریــق فرهنــگ و زبــان مرســوم آن جامعه از ســلبریتی بــرای فروش 
ــان برندهــا از  ــد. صاحب ــا خدمــات خــود اســتفاده می  کنن محصــول ی
ــکار را  ــرده و اف ــتفاده ک ــردم اس ــلبریتی و م ــان س ــی می حــس نزدیک
ــرار دادن  ــار ق ــا در اختی ــا ب ــد. آن  ه ــش می  برن در جهــت کار خــود پی
محصــول خــود بــه صــورت رایــگان در دســت ســلبریتی  ها و همچنین 
بــا پرداخــت مبالــغ بــاال، خواســتار تبلیــغ محصــول یــا خدمــات خــود 
توســط فــرد چهــره هســتند و بدین  ســان در بســیاری از مــوارد شــاهد 
ــوب و  ــت و نامرغ ــات بی  کیفی ــوالت و خدم ــروش محص ــش ف افزای

ترویــج مصرف  گرایــی در جامعــه 
ــار ســلبریتی  ها در  ــر رفت هســتیم. تاثی
ــوان در  ــی را می  ت ــبکه  های اجتماع ش
ــان  ــی )چیدم ــرف و مصرف  گرای مص
فرهنــگ  منــزل،  رنگ آمیــزی  و 
ــش  ــو و آرای ــدل م ــوردن، م ــذا خ غ
صــورت، نــوع تفریحات و ســرگرمی 
افــراد، روابــط عــادی روزانــه آن  هــا و 

ــرد.  ــاهده ک ــان( مش واژه  گزینی  ش
از ســویی توهــم مرجعیــت اجتماعی، 
تبلیــغ زندگــی اشــرافی بــا برندهــای 
خارجــی، ترویــج ســبک زندگــی 
غربــی، ارســال پیام  هــای سیاســی 
ــای  ــا تحلیل  ه ــراه ب ــادی هم و اقتص
ســطحی، پمپــاژ روحیــه یــأس و 
ــش  ــردم، نمای ــوم م ــه عم ــدی ب ناامی
تعــارض بــا ســبک زندگــی اســالمی 
ــاً ترویــج پوپولیســم  ـ ایرانــی و نهایت
ــن  فکــری، بخشــی از آســیب  های ای
ــوده  قشــر در طــی ســال  های اخیــر ب

اســت. 
جامعــه  بــر  ســلبریتی ها  تأثیــر 
کارکردهــای  کنــار  در  می  توانــد 
ــت  ــاد و تقوی ــون ایج ــت همچ مثب
ــانی  ــتی و کمک رس ــس وطن پرس ح
در موقعیت هــای حســاس )ماننــد 
در  شــرکت  زلزلــه(،  و  ســیل 
ــویق  ــه و تش ــای خیرخواهان برنامه  ه
مــردم بــه حمایــت از خیریه  هــا و 
ــع  آوری  ــرای جم ــگ ب ــور پررن حض
شــرایطی  در  مردمــی  کمک هــای 
ــا بحــران و مشــکالت  کــه جامعــه ب
اســت،  شــده  مواجــه  خاصــی 
کارکردهــای منفــی نیــز به همــراه 
داشــته باشــد و زمینــه کاهــش اعتمــاد 
ــد.  ــم نماین ــردم را فراه ــی م اجتماع
ــی  ــاد اجتماع ــش اعتم ــع کاه در واق
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ســلبریتی ها  امــروزه  کژکارکــرد 
اســت. مــردم اعتمــاد اجتماعــی باالیی 
بــه چهره هــای مطــرح و ســلبریتی ها 
دارنــد. بــاال بــودن ســطح محبوبیــت 
ــش اعتمــاد اجتماعــی  ــا در افزای آن ه
بــه ایــن افــراد تأثیرگــذار اســت. 
ــردم از  ــه م ــی ک ــرگاه مقبولیت های ه
ســلبریتی ها دارنــد بنــا به دالیلــی 
ــاهد  ــم ش ــور حت ــرود، به ط ــن ب از بی
کاهــش اعتمــاد اجتماعــی و افزایــش 
انزجــار اجتماعــی خواهیــم بــود. 
البتــه امــروزه ایــن محبوبیــت و توجه 
بیشــتر در ســایه شــبکه های اجتماعی 

محقــق می شــود. 
ــان  ــی نوجوان ــر زندگ ــلبریتی  ها ب س
نیــز تاثیــرات باالیــی دارنــد، چــرا کــه 
ــه  ــان در حــال گــذار از مرحل نوجوان
کودکــی بــه مرحلــه جوانــی هســتند. 
ــق و  ــراد موف ــاهده اف ــا مش ــا ب آن  ه
و  خــود  رویایــی  شــخصیت  های 
الگوبــرداری از آن  هــا، در حــال شــکل 
ــت و شــخصیت خــود  ــه هوی دادن ب
هســتند. ایــن موضــوع باعــث شــده 
کــه توجــه بــه ســلبریتی  ها نــزد 
ــلبریتی  ها  ــار س ــر رود. رفت ــان باالت آن
ــص  ــی باالخ ــبکه  های اجتماع در ش
اینســتاگرام می  توانــد جایگاهــی برای 
ارائــه کلیــه رفتارهــای بســیار ســاده و 
پیــش پا افتــاده، ولــی مهــم در زندگی 
خانوادگــی و اجتماعــی نوجوانــان 
و جوانــان باشــد. یــک نوجــوان 
پــس از دیــدن تصاویــری از زندگــی 
بحران  هــای  دچــار  ســلبریتی  ها، 
روحــی و هویــت می  شــود چــرا کــه 
ــوع ســبک  ــه آن ن ــکان دســتیابی ب ام
ــال  ــدام در ح ــدارد و م ــی را ن زندگ
ــود  ــت خ ــرایط و وضعی ــه ش مقایس

بــا ســلبریتی مدنظــرش اســت. ایــن موضــوع تنهــا بــه مســائل مالــی 
محــدود نمی  شــود بلکــه ایــن مقایســه در موضوعاتــی نظیــر فیزیــک 
بدنــی و نــوع پوشــش، ســبک زندگــی، خــوراک، ورزش و ســالمت، 
ــرای  ــلبریتی  ها ب ــوم س ــر اســت. عم ــوارد دیگ ــح و م ــت و تفری فراغ
بیشــتر دیــده شــدن و دنبــال شــدن، خــود را بــا ویژگی  هــای مشــترکی 
چــون فردگرایــی، مادی  گرایــی، مصرف  گرایــی و زندگــی بــه اصطــالح 
الکچــری، ظاهرگرایــی، کمال  گرایی و بینش خودپســندانه و نارسیســتی 
بازنمایــی می  کننــد کــه اثــرات ســوئی بــر ســبک زندگــی گروه هــای 
ــه  ــن زمین ــان دارد. در ای ــخص نوجوان ــور مش ــاس و به ط ــنی حس س
ــد  ــای اســتاندارد و م ــا و چهره  ه ــه بدن  ه ــی ک شــاهد هســتیم در حال
شــده، باعــث بدبینــی نوجوانــان و جوانــان بــه جسم  شــان شــده و آن ها 
را بــه جــای پــرورش ذهنــی و مهارتــی به ســوی جراحی  هــای زیبایــی، 
مصــرف مــواد نیــروزا و حجم  دهنــده بــدن و ... می  کشــاند، پیــروی از 
زندگــی مصرفــی و الکچــری ســلبریتی  ها، نوجــوان و جوانــان و حتــی 
خانواده  هایشــان را وارد تنــش فرهنگــی و فشــارهای اقتصــادی ناشــی 

از آن می  کنــد. 

تأثیر و تأثرات شهرت در زندگی سلبریتی  ها  	

ــن و  ــی از مهمتری ــه یک ــلبریتی  ها، ب ــی س ــرد اجتماع ــروزه کارک ام
تاثیرگذارتریــن منابــع در جهــان مــدرن تبدیــل شــده اســت. در این میان 
ــد احســاس  ــه می  توانن ــرد ک ــی شــکل می  گی ــه ســلبریتی  ها زمان جاذب
برقــراری ارتباطــی انحصاری و صمیمانــه را در مخاطبان خود برانگیخته 
و بــه آنــان )دنبال  کننــدگان( بفهماننــد کــه آنقــدر محــرم هســتند کــه 
ســلبریتی بخش  هــای اصیــل، دســت نخــورده و غیــر قابــل دســترس 
زندگــی خــود را بــا آنــان در میــان می  گــذارد. همچنیــن انتشــار مــداوم 
ــن اســت. در  ــرای ایجــاد صمیمیــت آنالی لحظــات زندگــی، راهــی ب
واقــع ایــن اســتراتژی بخــش جدایی  ناپذیــر در فرآینــد خودبرندســازی 
و خــرده ســلبریتی اســت. یکــی از مهمتریــن مزایــای فعالیــت لحظه  ای 
در رســانه  های اجتماعــی، آگاهــی همیشــگی از حــال و هــوای دیگــران 
و گســترش صمیمیــت دیجیتــال اســت. انتقــال اطالعــات، شــایعات، 
مکالمــات کوتــاه و خبرهــای بیهــوده نقــش مهمــی در ایجــاد ارتبــاط 
عاطفــی میــان مخاطبــان شــبکه  ای شــده داشــته اســت. بــا ایــن حــال 
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه کلیــه تکنیک  هایــی کــه اعــم 
از افشــای مســائل شــخصی، پاســخ دادن بــه نظــرات افــراد یــا نوشــتن 
ــد،  ــه کار می  رون ــی ب ــانه  های اجتماع ــره در رس ــی روزم ــاره زندگ درب

چیــزی جــز »صمیمیــت دســت دوم« یــا »توهــم صمیمیــت« نیســتند.
افــراد مشــهور ماننــد ســلبریتی  ها و اینفلوئنســرها5 یا افــراد تاثیرگــذار و 
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مــورد شــناخت جامعــه، در کنــار مزایــای شــهرت و مرجــع بــودن، بــا 
مشــکالتی نیــز دســت و پنجــه نــرم می  کننــد؛  از میــان رفتــن حریــم 
خصوصــی، ایجــاد غــرور کاذب، کاهــش ســطح روابــط بــا دیگــران، 
ــا شــرایط تــازه آموختــه و عــدم ظرفیــت  عــدم مهــارت رویارویــی ب
ــیب  های  ــی و آس ــالت اخالق ــا معض ــی ب ــه گاه ــهرت ک ــل ش تحم
ــد.  ــه حســاب می  آی ــراه اســت، از مضــرات شــهرت ب ــی هم اجتماع
ــورد قضــاوت  ــورد حســد، دسیســه  چینی، م ــرد مشــهور همــواره م ف
ــد اصــول و  ــرد و اگــر فاق ــرار می  گی ــام دیگــران ق ــع شــدن و اته واق
ــع اتهامــات،  ــرای رف ــده باشــد، ب ــل اخالقــی و شــخصیتی بالن خصای
مکــر حســودان و حمــالت کالمــی دیگــران، دســت بــه ریــا و تظاهــر 
ــات،  ــردن خــود از مظــان اتهام ــرا ک ــا مب ــد و درصــدد اســت ب می  زن
جایــگاه خــود را در نــزد مــردم ارتقــاء دهــد. از میــان رفتــن خلــوت 
و آرامــش در زندگــی عــادی و در زیــر نــگاه و ذره  بیــن دیگــران بــودن 
ــن احســاس امنیــت کــه یکــی  ــان رفت ــداوم، موجــب از می به طــور م
ــای بشــر اســت، می  شــود و از ســویی بســیاری  ــن نیازه از اصلی  تری
ــه ناشــی از  ــی و مشــکالت روحــی انســان ک ــای روان از ناهنجاری  ه
ــا فقــدان آن اســت، حاصــل می  گــردد.  تخریــب احســاس امنیــت ی

ــی در  ــل ناتوان ــهور به دلی ــراد مش اف
برقــراری تعــادل میــان جنبه  هــای 
منفــی و مثبــت قــدرت به دســت 
خــود  دام  در  شــهرت،  از  آمــده 
شــیفتگي، میل بــه ســرپیچي از قانون، 
میــل بــه دیــده شــدن، کاالیي ســازي، 
رشــد فردگرایــي، تنــزل جایــگاه 
برتری  جویــی  و  جاه  طلبــی  دیــن، 
می  افتنــد. بســیاری اوقــات ظاهــر 
ــت  ــب سس ــهرت موج ــده ش فریبن
بنیانــی و تباهــی فــرد می  شــود. چــون 
ــی  ــدرت ذات ــهرت و ق ــان از ش انس
آن در جهــت امیــال ضدارزشــی و 
شــیطانی اســتفاده کــرده و بــه هــدف 
دســتیابی بــه نیــات پســت و شــوم از 
ــد.  شــهرت خــود سوء  اســتفاده می  کن
ــر  ــهرت منج ــه ش ــل ب ــن می همچنی
شــخصیت  هایی  شــکل  گیری  بــه 
وسواســی و انواعــی از اختــالالت 
ــتش  ــندروم پرس ــد س ــی مانن وسواس
ســلبریتی، پارانویایــی ســتاره بــودن و 
اختــالالت شــخصیتی خودشــیفتگی 
ــهرت،  ــن ش ــر ای ــالوه ب ــود. ع می  ش
شــکل  بــه  کــه  زمانــی  به ویــژه 
ناشایســت بــا مبالغه  گویــی هماهنــگ 
باشــد،  آمــده  به دســت  شــده 
نابودکننــده فرهنــگ مدنــی اســت. از 
ــواره  ــهرگی هم ــگ ش ــویی فرهن س
بــا نوعــی رفتارهــای ضــد اجتماعــی 
همــراه بــوده اســت. ســلبریتی مانــدن 
و تــالش بــرای فرامــوش نشــدن هــم 
عمومــاً از دغدغه  هــای ایــن افــراد 
ــال  ــور، ارس ــن منظ ــه ای ــت و ب اس
ــر  ــدد، انتشــار تصاوی پســت  های متع
ســفرهای  نمایــش  خصوصــی، 
خارجــی و ماننــد آن، اقداماتــی بــرای 
جلــب توجــه بیشــتر و تــالش بــرای 

باالخـص  اجتماعـی  شـبکه  های  در  یتی  ها  سـلبر رفتـار 
کلیـه  ارائـه  بـرای  جایگاهـی  می  توانـد  اینسـتاگرام 
مهـم  ولـی  افتـاده،  پـا  پیـش  و  سـاده  بسـیار  رفتارهـای 
در زندگـی خانوادگـی و اجتماعـی نوجوانـان و جوانـان 
ی از زندگـی  یـر باشـد. یـک نوجـوان پـس از دیـدن تصاو
هویـت  و  وحـی  ر بحران  هـای  دچـار  یتی  ها،  سـلبر
سـبک  ع  نـو آن  بـه  دسـتیابی  امـکان  کـه  چـرا  می  شـود 
و  شـرایط  مقایسـه  حـال  در  مـدام  و  نـدارد  را  زندگـی 

اسـت.  مدنظـرش  یتی  سـلبر بـا  خـود  وضعیـت 
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ــت.  ــدن اس ــوش نش فرام
ــت؛  ــان داش ــوان اذع ــه می  ت در خاتم
همــه فهــم بــودن و همــواره در دیــد 
همــگان بــودن، از فــرد ســلبریتی 
ــواد  ــای س ــان ارتق ــازد. بدین  س می  س
ــا  ــه ب ــب در مواجه ــانه  ای مخاط رس
ــش تشــخیص  ــای دان ــا، ارتق چهره  ه
ــزان  ــت و می ــوزه فعالی ــگاه، ح جای
اعتمــاد بــه چهره  هــا و اینکــه در 
مواجهــه بــا آنــان چه حــد و مــرزی از 
تاثیرپذیــری را بایــد رعایــت کــرد، یــا 
ــی  ــه حوزه  های ــلبریتی در چ ــک س ی
می  توانــد نظــر تخصصــی بدهــد، 
اســت.  اهمیــت  حائــز  بســیار 
ســلبریتی  ها همچــون شمشــیر دو 
لبــه  ای هســتند کــه در عیــن حــال که 
  می  تواننــد بــا انتخــاب مســیر درســت 
ــی،  ــه مدن ــت جامع ــت تقوی در جه
ســرمایه و اعتمــاد اجتماعــی حرکــت 
کننــد، در نقطــه مقابــل می  تواننــد بــا 
ــای احساســی، نادرســت،  اظهارنظره
فاقــد عقالنیــت و انتقــال بــدون 
مالحظــه آن بــه افــکار عمومــی، 
اعتبارزدایی از نهادهای مســئول، ورود 
ــدر دادن  ــا و ه ــه بحران  ه ــتقیم ب مس
ــناخت  ــدم ش ــل ع ــا به دلی ظرفیت  ه
صحیــح از نیازهــای واقعــی و از همــه 
ــر، ایجــاد اختــالف بیــن مــردم  مهمت
و نهادهــای حاکمیتــی نقشــی منفــی 
ــن  ــد. در ای ــاء کنن ــاز ایف و بحران  س
ــی  راســتا به نظــر می  رســد رســانه مل
می  توانــد سیاســت  گذاری روشــنی 
مواجهــه  فرهنگ  ســازی  به منظــور 
بــا نحــوه الگوبــرداری از رفتارهــا 
و ارزش  هــای ارائــه شــده توســط 
ســلبریتی  ها، اینفلوئنســرها و واینرهــا6 
کــه متناســب بــا ســبک زندگــی 

ایرانــی ـ اســالمی باشــد، طراحــی و ارائــه نمایــد و در صــورت عــدم 
موفقیــت، تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی ناشــی از ســلبریتی، ســبب 
ســلبریتیزه شــدن و ســلبریتی  زدگی در جامعــه خواهــد شــد کــه نتیجــه 
ایــن فرآینــد آن اســت کــه افــراد جامعــه خودشــان تبدیــل به ســلبریتی 

ــوند.   ــلبریتی ش و خــرده س
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ــردی آن،  ــد، یاســر )1399(. تحلیــل ســلبریتی شــدن گروههــای مرجــع و پیامدهــای راهب - نورعلی  ون

ــا 42.  ــر مــاه 1399، شــماره 99، صــص 33 ت ــی، تی ــان امنیــت مل نشــریه دیده  ب

پی نوشت 	
.Celebrity .1

.Alice Marwick .2
.media-driven .3

.para-social contact .4
5. در شــبکه های اجتماعــی بــه افــرادی کــه دنبال کننــدگان بســیاری دارنــد و می تواننــد بــر ایــن افــراد 
تاثیر گــذار باشــند، اینفلوئنســر می گوینــد. اینفلوئنســرها در زمینه هــای مختلفــی فعالیــت می کننــد، 
آنــان بــا بــه اشــتراک گذاری محتواهــای بــا کیفیــت و جــذاب، افــراد را بــه ســمت صفحــه کاربری شــان 

در شــبکه های اجتماعــی جــذب می نماینــد.
6. واینرها افرادی هستند که به تولید محتوای طنز در شبکه های اجتماعی مشغول می باشند. 
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شماره
ـیک

رسانه؛ عنصر جامعه ساز 	

 اگــر یــک تعریــف عــام از محتــوا داشــته باشــیم، خیلــی نمی توانیــم 
توضیــح دهیــم کــه چطــور محتــوا جریان ســازی می کنــد، امــا وقتــی 
مؤلفه هــای محتــوا را در رســانه راهبــردی در نظــر بگیریــم، روشــن 
ــانه  ــمت رس ــردی به س ــناخت راهب ــر از ش ــع اگ ــود. در واق می ش
ــدام  ــر ک ــه ه ــتیم ک ــرو هس ــی روب ــای مختلف ــا مؤلفه ه ــم، ب برگردی
در جــای خــودش مهــم اســت. بعضــی از اینهــا هم عــرض هســتند، 
بعضــی در طــول یکدیگــر تعریــف می شــوند. اگــر از آن هــا تعریــف 
دقیقــی دربیاوریــم، محتــوا را جهــت دار می کننــد. در نتیجــه، آن محتوا 

جریان ســاز می شــود. 
بایــد در نظــر داشــت کــه هــر محتوایــی را در نظــر بگیریــم، خــود بــه 
خــود براســاس ارزش و ضــدارزش، رتبــه ای دارد یــا مطلقــاً بــه یــک 
ســمت گرایــش دارد یــا حــد وســطی دارد؛ یعنــی ممــزوج از حــق و 
باطــل اســت، امــا وقتــی بخواهــد هدفمنــد روی جامعــه مخاطــب اثر 
بگــذارد و آن چیــزی کــه شــما می خواهیــد به عنــوان بازخــورد از آن 
مخاطبیــن خــود ببینیــد، به صــورت دقیــق و حرفــه ای روی آن بحــث 
ــر  ــوا را در نظ ــای محت ــه مؤلفه ه ــت ک ــن اس ــا غیرممک ــود، اینج ش
ــا  ــن مؤلفه ه ــود. ای ــاز ش ــر جامعه س ــد عنص ــانه بتوان ــم و رس نگیری

تعدادشــان زیــاد اســت. 
ــه  ــا س ــوای م ــه محت ــت ک ــد گف ــو بای ــه الگ ــن ب ــث پرداخت در بح
ســرفصل اصلــی دارد. یکــی از ســرفصل ها ایــن اســت کــه چگونگــی 
ــد  ــی بای ــای محتوای ــن مؤلفه ه ــق ای ــانه از طری ــازی در رس تمدن س
مشــخص شــود. مــورد دیگــر از ایــن مؤلفه هــا، بحــث الگــو اســت. 
ــی  ــم در جهان بین ــن ه ــت. ای ــدن اس ــاز تم ــازی پیش نی ــن الگوس ای
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــدی م ــی غیرتوحی ــم در جهان بین ــدی و ه توحی
می گیــرد. نهایتــاً بــا آن مطلبــی کــه گفتــه می شــود، یــک ســنجه بــرای 
مــا ایجــاد می شــود کــه براســاس آن محــک بزنیــم و عملکــرد رســانه 

ملــی خودمــان در ســال گذشــته بــه 
ایــن ســو، در زمینــه الگوســازی کــه 
ــه جامعــه  یکــی از مؤلفه هاســت و ب
ــم.  ــاوت کنی ــد را قض ــت می ده جه
ــمت  ــه س ــه ب ــاس ک ــن اس ــر ای ب
ــت  ــد و معرف ــدی برون ــگاه توحی ن
توحیــدی جــاری شــود یــا به ســمت 
ــدا  ــوق پی ــدی س ــم غیرتوحی پارادای
کنــد، محکــی بزنیــم و ببینیــم رســانه 
ــد. ــکار می کن ــتا چ ــن راس ــی در ای مل

شاخص نگاه توحیدی 	

ــن  ــه ای ــل ب ــدی قائ ــگاه توحی در ن
ــام دارد  هســتیم کــه جامعــه یــک ام
و اگــر مــردم کــه به صــورت عــام در 
ــوند،  ــاب می ش ــاس« خط ــرآن، »ن ق
براســاس ایمانشــان مؤمــن شــوند و 
براســاس آیــات مختلــف، بــه ســمت 
نبــی و زعیــم و وصــی بیاینــد کــه در 
مجمــوع همــه امــام جامعه می شــوند 
ــتای  ــد و در راس ــت کنن و از او تبعی
والیــت اهلل والیتــش را بپذیرنــد، 
ایــن مــردم و نــاس تبدیــل بــه 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــوند. ب ــت می ش ام
ــگاه  ــی در ن ــرز جغرافیای ــه م ــا ب م
توحیــدی قائــل نیســتیم؛ کمــا اینکــه 
ــای  ــم در حکومت ه ــاق ه ــن اتف ای

رتکد مالسالا تجح

نسبت شناسی الگو در رسانه ی 
توحیدی و غیرتوحیدی

مهندس محمدعلی شکوهیان راد؛
پژوهشگر مطالعات سایبرنتیک و مدرس دانشگاه تهران

شماره
هفت
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پیــش از اســالم در دوره انبیــاء در 
ــرت  ــف و حض ــرت یوس دوره حض
ســلیمان و حضــرت داوود افتــاده 
اســت. بعــد از اســالم در خــود 
و  رســول  حضــرت  حکومــت 
حضــرت علــی )ع( مــرز جغرافیایــی 
ــت  ــالمی و ام ــت اس ــتیم و ام نداش
ــم  ــور ه ــد از ظه ــود. بع ــده ب واح
مشــخص اســت کــه همین گونــه 

ــت. اس
ــت  ــت اس ــل، درس ــمت مقاب  در س
کــه کلمــه جامعــه )social( کــه 
ــد از  ــت، بع ــرز اس ــه م ــدود ب مح
قــرارداد وســتفالی1 کــه در تفکــر 
مــدرن ایجــاد شــد، امــا امــروز 
ملت گرایــی  تفکــر  بنیان گــذاران 
)nationalism(، کلیــدواژه اصلیشــان 
در   )globalization( جهانی ســازی 

حوزه هاســت. همــه 
 ،2030 ســند  مثــل  مــواردی 
بین المللــی  ســازمان های 
همــه  بــا  ملــل  ســازمان  مثــل 
زیرمجموعه هــای فائــو، یونســکو، 
بــر ایــن اســت کــه بخواهــد الگــوی 
ــه تمــام کشــورها تزریــق  ثابتــی را ب
کنــد تــا جهانی ســازی صــورت 
ــان  ــم خودش ــا ه ــس آ ن ه ــرد. پ بگی
از جنبــه قــدرت نــرم و رســانه قائــل 
بــه جامعــه از حیث سوشــال نیســتند. 
بــرای همیــن مــا در هــر دو قســمت 
ــی  ــرو می شــویم، یعن ــا تمــدن روب ب
رســانه؛ چــه در نــگاه اســالمی و 
چــه در نــگاه لیبرالــی، تمــدن را 
ــمت،  ــن س ــه ای ــد ک ــاد می کن ایج
تمــدن اســالمی اســت و آن ســمت، 
تمــدن لیبرالــی اســت؛ توحیــدی 
و غیرتوحیــدی امــروز. در نتیجــه 

ــر  ــانه، عنص ــه »رس ــم ک ــر می دهی ــد تغیی ــه بع ــن ب ــن را از ای ــا ای م
اســت.  تمدن ســاز« 

ــه  	 ــی ب ــگاه تمدن ــدی در ن ــدی و غیرتوحی ــگاه توحی ــتراک ن اش

جریان ســازی

بــا ایــن نــگاه، از آنجــا کــه محتــوا، عنصــر ارزش ســاز اســت، وقتــی 
کــه جریــان رســانه، بخواهــد محتــوای ارزشــی از نــگاه توحیــدی را به 
جامعــه ترزیــق کنــد و همــه را به ســمت اهلل بیــاورد، طبــق توضیحــات 
ــم و  ــات فه ــه تبع ــردم ب ــرد و م ــکل می گی ــت ش ــا ام ــین، اینج پیش
بصیــرت و درجــه ایمانشــان از ایــن کانــون مرکــزی، در حلقــه والیت 
تعریــف می شــوند و به ســمت عقــب می رونــد. رســانه اینهــا 
ــور  ــر مح ــل، اگ ــمت مقاب ــاً در س ــی آورد. دقیق ــز م ــمت مرک را به س
بخواهــد شــیطان و باطــل قــرار بگیــرد، جامعــه را حــول این مــی آورد 
و در نــگاه امــروزی ملــت و نشــنال می شــود، امــا بــه طــور کل، یــک 
جامعــه غیــر توحیــدی را رقــم می زنــد. لــذا برمی گردیــم بــه اینکــه 
بایــد محتــوا را تحلیــل کنیــم و ببینیــم بایــد چطــور محتوایی باشــد که 

هــر کــدام از ایــن دو حالــت رقــم بخــورد. 
جهان بینــی تمدن هــا حاصــل همیــن ارزش هــای محتوایــی اســت. در 
طــول تاریــخ هــم همیشــه بــا کلمــه تمــدن، نــه جامعــه و ملــت، از 
ــا و  ــه افتراه ــا وجــود هم ــرو می شــویم. ب ــذاری روب ــث ارزش گ حی
حتــی جنگ هــای داخلــی کــه بیــن دو ملــت وجــود داشــته اســت، 
می دیدیــم هــر دو  ذیــل یــک تمــدن می آمدنــد. مثــاًل یونــان و روم بــا 
هــم درگیــر بودنــد، امــا هــر دو در تمــدن غیرتوحیــدی جــا می گیرند؛ 
حتــی ایــن مســئله خیلــی واضــح و پررنــگ در نــگاه فلســفی امــروز 
خــود غــرب هــم وجــود دارد. جهــان اســالم هــم براســاس کلیــدواژه 
امــام و جامعــه به ســمت ظهــور مــی رود کــه براســاس قــرآن و نــگاه 
توحیــدی یــک تمــدن جهانــی را شــکل می دهــد. در نــگاه مقابــل هــم 

ــاً همین طــور اســت. دقیق
تــا چنــد قــرن حاضــر هیــچ جنگــی از حیــث گســتردگی، وســعت، 
تلفــات، خســارت ها، بزرگتــر از جنــگ جهانــی اول و خصوصــاً دوم 
نبــوده اســت. تقریبــاً پهنــه کــره زمیــن درگیــر ایــن جنــگ بــود، حتــی 
کشــورهای بی طــرف مثــل خــود ایــران هــم درگیــر بودنــد، امــا هیــچ 
ــگ  ــک جن ــوان ی ــه عن ــن را ب ــی ای ــع علمــی و تحلیل ــت در مناب وق
ــرف،  ــن ط ــود و ای ــرال ب ــه لیب ــرف، اندیش ــد. آن ط ــی نمی دانن تمدن
ــا هــم متحــد شــدند؛ مخصوصــاً در  ــود کــه ب اندیشــه کمونیســت ب
ــازی و ایتالیــای موســولینی،  جنــگ جهانــی دوم. در مقابــل، آلمــان ن
ــه  ــن هم ــه ای ــال ک ــن ح ــا ای ــود. ب ــدی ب ــان غیرتوحی ــه نگاهش هم
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خســارت مالــی و جانــی بــرای دنیــا گذاشــتند و تخریبــات آن هــا از 
حیــث تخریبــات نظامــی بی نظیــر بــود، امــا جنــگ تمدنــی نیســت؛ 
ــود و همــه ی اندیشــه های مــدرن  بلکــه یــک جنــگ درون تمدنــی ب
ــه جنــگ کوچکــی از حیــث اشــل و گســترش در منطقــه  ــد. ب بودن
زمیــن، مثــل جنــگ بیــن حــزب اهلل و اســرائیل صراحتاً جنــگ تمدنی 
می گوینــد. یعنــی بــه نســبت اینکــه کــدام عقایــد درگیــر می شــوند، 

بحــث تمــدن دارنــد.
مقالــه معــروف ســاموئل هانتینگتــون کــه مربــوط بــه ســال 2001 بود 
)منازعــه تمدن هــا(2 دقیقــاً بحــث غــرب و شــرق عالــم بــود؛ یعنــی 
حــوزه مــا کــه در خاورمیانــه هســتیم و خودشــان، و آن لشکرکشــی 
ــًا  ــراق را دقیق ــه ع ــتان و 2003 ب ــه افغانس ــال 2001 ب ــکا در س آمری
ــد ادامــه جنگ هــای  جنــگ تمدن هــا می گفتنــد و خودشــان می گفتن
ــم در  ــا ه ــب، آن ه ــن مطال ــه ای ــتناد ب ــا اس ــس ب ــت. پ ــی اس صلیب
ــا  ــا اینج ــد. م ــی می بینن ــوزه را تمدن ــد ح ــاًل دارن ــازی کام جریان س
بــا همدیگــر در نــگاه توحیــدی و غیرتوحیــدی اشــتراک نــگاه داریــم؛ 
ــر ســر  ــر ســر محتواســت و اصــاًل همــه بحــث ب منتهــی مســئله ب

ــد.  ــدن از آن درمی آی ــور تم ــه دو ج محتواســت ک
مؤلفه هــای محتــوا کــه در تمدن ســازی وجــود دارنــد، زیــاد هســتند. 
چنــد ده مــورد مهــم هســتند. همان طــور کــه عــرض کــردم، بعضــی 
از این هــا هم عــرض هســتند، بعضــی در طــول همدیگــر هســتند کــه 
بایــد هــر کــدام از این هــا در یــک وقــت مناســبی گذاشــته شــود و 
توضیــح داده شــود و مــا تکلیفمــان هــم از نظــر تئــوری و هــم از نظر 
عملــی در ایــن زمینــه مشــخص شــود کــه بایــد چــکار کنیم و رســانه 
روی این هــا جــوری ســوار شــود کــه آخــر جریان ســازی منتــج بــه 

معرفــت توحیدی شــود. 

مؤلفه های تمدن سازی در رسانه 	

ــک  ــا ی ــر م ــه، اگ ــور خالص ــه ط ب
ــم، هــر  ــی را در نظــر بگیری جهان بین
جهان بینــی از یــک ســری انتزاعیــات 
ــه  ــی ک ــود. تئوری های ــل می ش حاص
بــرای شــکل دادن جهــان وجــود 
دارد، خــودش در جــای خــودش، بــه 
خــودی خــود، امــکان تحقــق نــدارد. 
از طرفــی گروهــی از مــردم را در نظر 
داریــم کــه جامعــه هــدف هســتند و 
می خواهیــم ایــن انتزاعیــات روی 
بــاور آن هــا بنشــیند و آن جهان بینــی 
کامــاًل مجســم شــود. چیــزی کــه این 
ــام  ــن کار را انج ــد ای ــط می توان وس
ــرای  ــا و روش اج ــط م ــد، واس بده
مــا، همــان مؤلفه هــای اجرایی اســت 
کــه در محتوای رســانه بایــد روی آن 
بحــث شــود. در واقــع این ها هســتند 
کــه به صــورت نگاشــت متناظــر، 
هــر کــدام آن جهان بینــی را در شــق 
ــد و  ــان می گیرن ــه خودش ــوط ب مرب
ــی  ــورت عین ــه به ص ــن جامع در ای
ــوا از طــرق مختلــف،  براســاس محت
بســط می دهنــد. مــردم در ارتبــاط بــا 
ــت و منطقشــان  ــن، معرف ــا ذه این ه
شــکل می گیــرد و در نهایــت در 
رفتارشــان متبلــور می شــود و جامعــه 
ــی و  ــی انتزاع ــی از آن جهان بین عینیت

ــود. ــی می ش ذهن
ــی  ــن مؤلفه های ســه مــورد از مهمتری
کــه در تمدن ســازی از طریــق رســانه 
ــوزه  ــود، ح ــث ش ــد روی آن بح بای
آگاهــی، نمــاد و الگــو اســت. آگاهــی 
کلمــه عــام اســت. ایــن ســه مــورد با 
هــم رابطــه طولــی بــا همیــن ترتیــب 
ــد، یعنــی یــک آگاهــی ابتدایــی  دارن
شــکل می گیــرد و در راســتای آن 
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آگاهــی نمادســازی می شــود. مــا 
ــم  ــدی، آگاهــی را عل ــگاه توحی در ن
ــدی،  ــگاه غیرتوحی ــم و در ن می گیری
جهــل می گیریــم، نــه عــدم آگاهــی؛ 
یعنــی آگاهــی کــه باطــل اســت. بــر 
ــن دو  ــدام از ای ــر ک ــاس، ه ــن اس ای
نمادهــای خودشــان را در زمینه هــای 
مختلفــی ایجــاد می کننــد. تبلــور 
ایــن نمادهــا در جامعــه بــرای اینکــه 
یــک شــخصیت انســانی پیــدا کنــد، 
در الگــو مفهــوم پیــدا می کنــد. حــاال 
ــه  امــروز بحثمــان روی الگوســت. ب
ایــن علــت کــه اگــر از نظــر بحــث 
و رونــد بخواهیــم عمــل کنیــم، بایــد 
از آگاهــی شــروع کنیــم، امــا ایــن دو 
)آگاهــی و نمــاد( را مــا هنــوز نداریم 
و بــرای آن کار نکردیــم. یعنــی اگــر 
بخواهــم جهــل را توضیــح دهیــم و 
ــرم، روی  مصداقــش را دانشــگاه بگی
ــه  ــد ک ــث درمی آی آن حــرف و حدی
ــد،  ــح نباش ــاید صحی ــت ها ش برداش
متقــن  و  منطقــی  کــه  هرچنــد 
اســت. بــرای جلســه ای کــه برگــزار 
می شــود، اســتدالالت خــودش را 
داریــم، امــا امــروز کامــاًل در جامعــه 
ــتیم و  ــو هس ــر الگ ــور درگی ــه وف ب
ــئله  ــتند، مس ــه هس ــی ک ــا الگوهای ب
ــی  ــه ایران ــم اینک ــی رغ ــم. عل داری
هســتند، ولــی الگوهــا مصــداق نــگاه 
ــن ســمت  ــدی نیســتند و از ای توحی
ایــن  داریــم.  داخلــی  الگوهــای 

موضــوع ملمــوس اســت. 
به طــور عــام، در زبــان فارســی، الگــو 
ــًا  ــت. دقیق ــق اس ــی سرمش ــه معن ب
ــگاه  ــق در ن ــه از سرمش ــی ک تعریف
ــزی  ــد، آن چی ــن می آی ــه ذه اول ب
ــا هنرجــو در  ــوز ی ــه کارآم اســت ک

ــرد  ــیقی می گی ــی و موس ــی، نقاش ــم از خطاط ــری، اع ــای هن زمینه ه
تــا حتــی یــک ســوادآموز در ســطح پاییــن بــرای اینکــه بخواهــد خط 
را یــاد بگیــرد، سرمشــق برایــش نوشــته می شــود. بایــد ســعی کنــد 
دقیقــاً عیــن آن بنویســد، یعنــی لحظــه بــه لحظــه آن را نــگاه کنــد و 
ســعی کنــد عیــن همــان را پیــاده کنــد تــا جایــی کــه اجــرای خــودش 

بــه حــد همــان سرمشــق برســد.

»الگو« در فرهنگ قرآنی 	

ــانی،  ــه انس ــه جامع ــی ب ــاًل ربط ــه فع ــا اینک ــف ب ــن تعری در ذات ای
جامعه ســازی و تمدن ســازی نــدارد، امــا کامــاًل مســئله دنبالــه روی و 
مشابه ســازی یــا در یــک کاًلم، تقلیــد کامــاًل مشــخص اســت؛ یعنــی 
مــا داریــم ســعی می کنیــم از یــک جنبــه خودمــان را شــبیه بــه چیــزی 
ــه شــده اســت.  ــا ارائ ــه م ــوان الگــو و سرمشــق ب ــه عن ــه ب ــم ک کنی
وقتــی ایــن را بســط بدهیــم و در نــگاه قرآنــی بیاوریــم، نکتــه ای کــه 
اینجــا در خصــوص الگــو در فارســی وجــود دارد، یعنــی االن الگــو از 
ــت.  ــت نیس ــی دارای ارزش و جه ــاً مفهوم ــی و خصوص ــر معنای نظ
ایــن الگــو اینجــا می توانــد مثبــت باشــد، یــا منفــی باشــد. می توانــد 
یــک الگــوی انســانی بــرای راه و رســم زندگــی باشــد یــا می توانــد 
حتــی چیــز جزئــی باشــد؛ یعنــی بــا این نــگاه نقشــه یــک خانــه برای 
ــگاه  ــن ن ــا ای ــی ب ــود. وقت ــا می ش ــوی م ــاختمان، الگ ــاختن آن س س
بخواهیــم فعــاًل روی آن ارزش نگذاریــم کــه مثبــت یــا منفــی اســت، 
در قــرآن دقــت کنیــم، بــا کلمــه ای بــا عنــوان َقــدوۀ روبــرو می شــویم؛ 
یعنــی الگویــی کــه البتــه انســانی اســت و در حــوزه تقلید انســان برای 
راه و رســم زندگــی بــه آن اشــاره شــده اســت، امــا جهــت دار نیســت. 
ایــن کلمــه خنثــی و عمومــی اســت. دو بــار در کاًلم خــدا بــه قــدوۀ 

اشــاره شــده اســت؛ یــک بــار مثبــت اســت و یــک بــار منفــی.
یــک بــار در ســوره انعــام بــه آن اشــاره شــده کــه می فرمایــد: »أُولئـِـَک 
ُ َفبُِهداُهــُم اقْتـَـِدْه ُقــْل ال أَْســئَُلُکْم َعَلیـْـهِ أَْجــراً إِْن ُهــَو  الَِّذیــَن َهــَدی اهللَّ
إاِلَّ ذِْکــری  لِْلعالَِمیــن «.3 اینجــا در خصــوص پیامبــران توضیــح می دهــد 
کــه آن هــا کســانی هســتند کــه خــود خداونــد هدایتشــان کرده اســت، 
پــس شــما هــم بــه اینهــا اقتــدا کنیــد و از آن هــا پیــروی کنیــد. إقتــده 
فعــل امــری اســت کــه از ریشــه قــدوۀ آمــده اســت. از همیــن ریشــه 
ــه  ــا گفت ــه آن ه ــه ب ــی ک ــرف4 آنجای ــوره زخ ــه 23 س ــدوۀ در آی ق
می شــود در هــر زمانــی خداونــد بــرای هــر جایــی کــه مــردم زندگــی 
می کردنــد، حتمــاً پیامبرانــی آمدنــد کــه بخواهنــد بــه آن هــا از جنبــه 
مثبــت و منفــی بشــارت بدهنــد و بشــیر و نذیــر آن قــوم باشــند، امــا 
همــه بــا ایــن کالم از طــرف آن قــوم روبــرو شــدند کــه مــا گذشــتگان 



شمـاره هفت،  سی و یـکم خرداد  1400 نرشیه تخصصی خردورزی94

ــی  ــم؛ یعن ــدا کردی ــق پی ــن طری ــر ای ــان را ب ــداد خودم ــاء و اج و آب
طریــق کفــر و باطلــی کــه دارنــد طــی می کننــد. یعنــی یــک بــار اقتــدا 
جنبــه منفــی در قــرآن دارد کــه آیــه 23 ســوره زخــرف اســت و یــک 

بــار در آیــه 90 ســوره انعــام جنبــه مثبــت دارد.
خــود قــرآن کریــم بــرای قــدوۀ توحیــدی کلمــه اختصاصــی 
می گــذارد. قبــل از اینکــه بخواهیــم بــه آن برســیم، براســاس ایــن دو 
آیــه یــک موضــوع مهــم مشــخص می شــود. اینکــه کاًل انســان چــه 
ــه منفــی، در مســیر زندگــی از یــک  ــه مثبــت و چــه در جنب در جنب
ــع انســان  ــد. در واق ــروی می کن ــی پی ــی و عین ــای ذهن ســری الگوه
هــر چیــزی کــه براســاس فهم خــودش خــوب بدانــد و آن را مناســب 
بدانــد کــه بخواهــد خــودش را شــبیه بــه آن کنــد، اصطالحــاً تأســی 
بــه آن داشــته باشــد، خــود بــه خــود آن را تبدیــل بــه یــک الگــو برای 

ــد.  ــت می کن ــد و  از آن تبعی ــودش می کن خ
ــتند )ارزش و  ــت دار هس ــه جه ــه هم ــا ک ــه آن الگوه ــر ب ــا اگ اینج
ــت نشــود، انســان ناخــودآگاه ممکــن اســت در دام  ضــدارزش( دق
ــان  ــام ادی ــه در تم ــای اینک ــی از حکمت ه ــذا یک ــد. ل ــل بیفت باط
ــل را  ــن کام ــه دی ــا حضــرت رســول ک ــدی از حضــرت آدم ت توحی
ــان از  ــت انس ــداری و تبعی ــری، والیت م ــئله والیت پذی ــد، مس آوردن
ــد در  ــّی الهــی مطــرح شــده اســت، ایــن اســت کــه خداون یــک ول
ذات انســان از جنبــه خلقتــش، ایــن الگوپذیــری را قــرار داده اســت؛ 
یعنــی اگــر بــه انســان الگــوی مثبــت ارائــه نشــود، خــود بــه خــود 
به ســمت الگــوی منفــی مــی رود. لــذا ایــن تعبیــر بیــن الگــوی مثبــت 
و منفــی کــه بــه والیــت اهلل و والیــت طاغــوت می شناســیم، یکــی از 

ــت. ــن اس ــش همی حکمت های

کلیدواژه های الگو در نگاه توحیدی و غیرتوحیدی 	

در همیــن راســتا قــرآن کــه الگــو را معرفــی می کنــد )قــدوۀ 
توحیــدی( بــا کلمــه و کلیــدواژه تخصصــی »اســوۀ« معرفــی 
ــه  ــده اســت. شــاخصش ک ــرآن در ســه جــا آم ــد. اســوۀ در ق می کن
معروف تــر هــم هســت، آیــه 21 ســوره احــزاب اســت کــه در ایــن 

آیــه خداونــد حضــرت رســول)ص( 
ــرای  ــنه ب ــوه حس ــوان اس ــه عن را ب
تمــام کســانی کــه اهــل ایمــان 
ــعادت  ــه س ــد ب ــتند و می خواهن هس
ــی  ــند، معرف ــوی و اخــروی برس دنی
کــرده اســت. پــس بــا ایــن حســاب، 
ــود  ــوه می ش ــدی، اس ــوی توحی الگ
و اگــر بخواهیــم رســانه ای را ایجــاد 
کنیــم کــه محتوایــش، جریان ســازی 
توحیــدی کنــد، یکــی از ملزوماتــش 
ــه  ــی ک ــه آن الگوهای ــت ک ــن اس ای
ــد  ــم، بای ــی می کنی ــه معرف ــه جامع ب
ــر ایــن  مصــداق اســوه باشــد. در غی
صــورت، احتمــال هدایــت مخاطــب 
آن رســانه بــه ســمت نــگاه توحیــدی 
نــدارد، چــون نمی شــود  وجــود 
بــرای آن نمونه ســازی کــرد کــه 
بدانــد بایــد شــبیه چــه کســی شــود. 
همیــن مســئله را دقیقــاً در نــگاه غیــر 

ــم.  ــز داری ــدی نی توحی
در مدل هــای غیرتوحیــدی خصوصــًا 
امــروز، اندیشــه لیبرالیــزم کــه هــم از 
نــگاه معرفتــی جهان گیــر  جنبــه 
اســت و هــم ادبیــات انگلیســی فعــاًل 
مربــوط بــه ایــن اندیشــه اســت و بــا 
ــای آن را  ــان انگلیســی کلیدواژه ه زب
تولیــد می کنــد، اآلن کلمــه تخصصی 
»ســلبریتی« را برایــش دارنــد کــه 
ــده  ــا شناخته ش ــه م ــروز در جامع ام
اســت. ولــی شــاید ایــن طــور دقیــق 
آن  را بررســی نکــرده باشــد کــه 
ســلبریتی دقیقاً کیســت و چه نقشــی 

ــت. ــتگاهش کجاس دارد و خاس
ــروی اســوه، ســلبریتی  ــع روب در واق
ــاز  ــانه ای اسوه س ــر رس ــود. اگ می ش
ســمت  بــه  را  جامعــه  و  باشــد 
آن  ببــرد،  اســوه  یــک  مصادیــق 

ی  یـن مؤلفه هایـی که در تمدن سـاز سـه مـورد از مهمتر
گاهی،  آ آن بحث شـود، حـوزه  وی  یق رسـانه باید ر از طر
سـه  ایـن  اسـت.  عـام  کلمـه  گاهـی  آ اسـت.  الگـو  و  نمـاد 
مـورد بـا هـم رابطه طولـی با همیـن ترتیـب دارنـد، یعنی 
آن  راسـتای  در  و  می گیـرد  شـکل  ابتدایـی  گاهـی  آ یـک 

می شـود. ی  نمادسـاز گاهـی  آ
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ــد به ســمت معرفــت  جامعــه می توان
توحیــدی ســوق پیــدا کنــد و هدایت 
ــر  ــورت، اگ ــن ص ــر ای ــود، در غی ش
ــاس  ــه براس ــازی در آن جامع الگوس
و  باشــد  ســلبریتی  انگاره هــای 
الگوهــای جامعــه مصــداق ســلبریتی 
ــمت  ــاً به س ــه قطع ــد، آن جامع باش
ــد،  ــدی می رون ــگاه غیرتوحی ــک ن ی
نــه به ســمت جامعــه توحیــدی. ایــن 
ــروز در  ــه ام ــت ک ــی اس ــاً بالی دقیق
ــتیم.  ــیرش هس ــان اس ــور خودم کش
بحــث  در  مهــم  نکتــه  یــک 
ــا اعتقــاد  الگوپذیــری وجــود دارد. م
قطعــی بــه ایــن داریــم کــه یادگیــری 
ــش از  ــی پی ــد از حت ــت فرزن و تربی
انعتقــاد نطفــه اســت و صراحتــًا 
ایــن را در تعالیــم دینــی داریــم، 
ــم  ــان را بخواهی ــود انس ــر خ ــا اگ ام
بــه عنــوان ماهیــت فیزیکــی درنظــر 
بگیریــم، بســته بــه هــوش و ذکاوت 
ــالگی  ــدود 3-4 س ــد، از ح آن فرزن
اوج یادگیــری شــروع می شــود و 
تــا پایــان دوران نوجوانــی ادامــه 
ــدی و هــم  ــب توحی دارد. هــم مکات
بحــث  در  غیرتوحیــدی  مکاتــب 
ــر  ــاد ب ــد و انســان اعتق ــت فرزن تربی
ــد کــه هــر چیــزی کــه در  ایــن دارن
ــا  ــی )3-4 ســالگی ت ــازه زمان ــن ب ای
13-14 ســالگی( به عنــوان معرفــت و 
جهان بینــی فرزنــد بــه او داده شــود و 
شــکل بگیــرد، تقریباً تا آخــر عمرش 
ــی رود و  ــش م ــوال پی ــان من ــا هم ب
احتمــال اینکــه تغییــر جــدی بخواهد 
ــن اســت.  ــی پایی داشــته باشــد، خیل
آموزه هایمــان  در  دقیقــاً  را  ایــن 
ــه چــه صــورت اســت  داریــم کــه ب
و در مکاتــب روانشناســی غربــی نیــز 

ــد. ــد می کنن ــی تأکی ــن خیل روی ای
ــانه  ــی روی رس ــمن خیل ــانه دش ــه رس ــم ک ــل، می بینی ــن دلی به همی
ــر کار خــودش  ــد، چــون اینجــا اگ ــد می کن ــودک و نوجــوان تأکی ک
را کــرد، تقریبــاً همیــن شــکل می گیــرد و جلــو مــی رود. ســند 2030 
ــرا  ــدی اج ــی ج ــا خیل ــی و مهدکودک ه ــع ابتدای ــور در مقط در کش
می شــود. در 3-4 ســال گذشــته فیلم هایــی کــه از آن هــا آمــده اســت، 
مثــل همیــن بحــث اخیــر رقــص در مــدارس بــا آهنــگ مشــخص که 
ــه،  ــه دارد نشــان داده می شــود، همــه دختران ــود. تمــام مدارســی ک ب
پســرانه، اکثــراً دخترانــه هســتند کــه االن علتــش معلــوم می شــود چــرا 
و در ســن پاییــن. چــون اینجــا اگــر در ذهنــش نشســت، بــا ایــن روند 
تربیــت شــد و الگــو را گرفــت، بــا همیــن منــوال جلــو مــی رود و  بــه 

ــد.  ــال می ده ــور انتق ــم همین ط ــه ه بقی

ویژگی های الگو در نگاه غیرتوحیدی 	

برایــن اســاس کــه الگوپذیــری در ایــن بــازه زمانی حســاس تر اســت، 
ــه الگوســازی می کننــد. در تمدن ســازی  هــر دو جهان بینــی شــروع ب
ــه  ــی ک ــش دارد، الگوهای ــلبریتی نق ــه س ــی ک ــدی آنجای غیرتوحی
می ســازند، هــم در انیمیشــن و هــم در فیلم هــا، چنــد ویژگــی 
ــگاه ظاهرهــا مشــخص اســت.  ــک ن مشــترک وجــود دارد. اول در ی
ــازی دارد کــه در ظاهــر  ــوژی ســلبریتی یــک فضــای ب ــاره تیپول درب
ســعی می کنــد جذابیــت ایجــاد کنــد و اینجــا کامــاًل روی الگویــی کــه 
بــه عنــوان ســلبریتی شــناخته می شــود، مشــخص اســت؛ یعنــی هیــچ 
ــا  ــگاه اول، بحــث اغواســت و ب ــا نمی دهــد. در ن وقــت عمــق و معن
همــان اغــوا جلــو می بــرد و تــا زمانــی کــه ایــن اغــوا برقــرار اســت، 

ــد. ــام می ده ــازی انج ــودش را در جامعه س ــلبریتی کار خ س
چنــد تــا نکتــه اینجــا مشــخص اســت؛ البتــه مصادیــق خیلــی زیــاد 
ــور  ــه در کش ــاورم ک ــی را بی ــردم چیزهای ــعی ک ــن س ــی م ــود، ول ب
ــه ای  ــچ نمون ــیما هی ــرون از صداوس ــی بی ــان وجــود دارد؛ یعن خودم
نیــاوردم. همــه بازیگــران ملــی، تمــام کاراکترهــای انیمیشــنی کــه هــر 
ــش  ــان پخ ــی خودم ــف داخل ــبکه های مختل ــار از ش ــد ب ــدام چن ک

ــند. ــوارد را می شناس ــن م ــه ای ــت و هم ــده اس ش

1. مؤنث بودن الگو 	

ســه ویژگــی مشــترک در نــگاه اول دیــده می شــود. اول اینکــه 
ــه زن.  ــث هســتند، ن ــه مؤن ــم ک ــد می کن ــث هســتند. تأکی ــه مؤن هم
ــت  ــر از بحــث جنســیت انســان اســت. عل ــث فرات ــن کلمــه مؤن ای
مؤنــث بــودن ایــن اســت کــه امــکان ترویــج فســاد از طریــق جنــس 
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مؤنــث راحت تــر اســت. دوم اینکــه جنــس مؤنــث بــه ظاهــر خیلــی 
ــت،  ــتر اس ــذاری اش بیش ــث اثرگ ــس مؤن ــوا در جن ــردازد،  اغ می پ
ــر اســت. ــی قوی ت ــث خیل ــوا در مؤن ــه اغ ــت از جنب ــاً جذابی ضمن

 
2. عارضی بودن الگو 	

دومیــن مســئله ایــن اســت کــه الگــو عارضــی اســت. ســلبریتی بودن 
یــک عارضــه اســت؛ یعنــی آن چیــزی کــه دارنــد و آن ها را ســلبریتی 
ــا به ســمت آن اهــداف  ــرای جامعــه الگــو شــدند ت کــرده اســت و ب
تمدن ســازی غیرتوحیــدی برونــد و عامــه مــردم و جامعــه را ســوق 
ــد کــه  بدهنــد، مــال ذات خودشــان نیســت. یــک ویژگی هایــی دارن
ایــن ویژگی هــا همــه در ظاهــر اســت و عارضــی اســت و هــر زمــان 
از دســت بدهنــد، دیگــر آن شــخص ســلبریتی نیســت. بــرای همیــن 
یکــی از دغدغه هــای ســلبریتی های زن و حتــی مردهــا ایــن اســت که 
از یــک ســنی بــه بــاال مرتــب درگیــر عمــل زیبایــی هســتند، چــون 
اگــر از آن چهــره ای کــه دارنــد، بیفتنــد، ســلبریتی نیســتند. مــواردی 
مثــل شــهرت وثــروت و ... کــه باعــث می شــود افــراد به دنبــال آن هــا 
بیاینــد، ممکــن اســت یــک دفعه از دســت بــرود. مــال ذات خودشــان 
ــه  ــن اســت ک ــلبریتی ای ــی س ــذا ویژگ نیســت، عارضــی نیســت. ل
پایســتگی و دوام نــدارد. ممکــن اســت امــروز باشــد و فــردا نباشــد. 
امــروز رســانه بــه او اختصــاص پیــدا کنــد و فردا همــان رســانه کاری 

کنــد کــه کامــاًل از یادهــا بــرود. 

3. عدم انطباق بین ظاهر و باطن در الگو 	

بحــث ســوم اینکــه ســلبریتی ها بیــن ظاهــر و باطنشــان، عــدم انطبــاق 
جــدی وجــود دارد. امــروز جوان هــا در جامعــه مــا ممکــن اســت بــه 
ســلبریتی ها غبطــه بخورنــد کــه کاش جــای این هــا بودیــم، نســبت 
ــد.  ــه می خورن ــد، غبط ــه ش ــه گفت ــی ک ــل همان های ــواردی مث ــه م ب
بحــث ظاهــر شــاید باشــد، بحــث موفقیــت ظاهــری باشــد، ثــروت 
و ... باشــد. اینکــه تعریــف موفقیــت چــه باشــد، اینجــا خیلــی مهــم 
ــان  ــدر زندگی ش ــا چق ــد این ه ــر می کنن ــرون فک اســت. چــون از بی
ــا  ــی اســت، ام ــدر رویای ــق هســتند، چق ــدر موف خــوب اســت، چق
ــا حــد قابــل توجهــی در فضــای ســایبر  زندگی نامــه همــه این هــا ت

در دســترس اســت. 
مــا تقریبــاً ســلبریتی نداریــم کــه در زندگی اش موفق باشــد. ســلبریتی 
نداریــم کــه مشــکالت اخالقی نداشــته باشــد. بحثــم همه نیســت، اما 
بی اخالقی هــا عمومــاً بــه ســینما و رســانه مربــوط مــی شــود یــا بــه 
فوتبالیســت ها کــه در میــان ورزشــکاران مهمتریــن جامعــه ســلبریتی 

ــه  ــی ک ــد. اتفاقات ــکیل می دهن را تش
در اســتادیوم هــای ورزشــی می افتــد، 
اتفاقاتــی کــه خــود بازیگرهــا از 
پشــت صحنه هــای هــر فیلــم و 
ــف  ــانه تعری ــینما و رس ــریال و س س
می کننــد، مشــخص می شــود چقــدر 
وضعیــت اخالقــی فجیــع اســت. این 
چیــزی اســت کــه واقعیــت زندگــی 

آن هاســت. 
می کننــد،  ازدواج  بــاال  ســن  در 
یــا  نمی کننــد  ازدواج  خیلی هــا 
بچــه ندارنــد، معمــوالً ســگ و گربــه 
دارنــد، اگــر بچــه دارنــد، یکــی 
اســت. خیلــی زود نســبت به همســر 
ــالق  ــوند و ط ــکل می ش ــار مش دچ
می گیرنــد. بعضی هــا دو بــار یــا ســه 
بــار ازدواج دارنــد. یعنی یــک زندگی 
کــه از ابتــدا تــا انتهایــش را در نظــر 
بگیریــد، کامــاًل بــی دوام اســت و در 
هــرج و مــرج اســت و هیــچ ثباتــی 
کــه شــود بــه معنــای واقعــی کلمــه 
بتــوان موفقیــت اطــالق کــرد، نــدارد. 
ــن،  ــر و باط ــاق ظاه ــدم انطب ــن ع ای
ــت؛ در  ــام سلبریتی هاس ــی تم ویژگ

ــه باشــند.  ــه ای ک هــر زمین

ویژگی های اسوه در نگاه توحیدی 	

1. مذکر بودن اسوه 	

تمدن ســازی  در  ایــن  مقابــل  در 
توحیــدی، اسوه ســازی را داریــم. 
ــه در  ــواردی ک ــبت م ــان نس ــه هم ب
به عنــوان  ســلبریتی ها  خصــوص 
ویژگــی توضیــح داده شــد، در مــورد 
ــًا  ــوه ها عموم ــم. اس ــم داری ــا ه آن ه
ــه  ــی اینک ــد. یک ــی دارن ــه ویژگ س
مذکــر هســتند.  اســوه ها عمدتــاً 
ــه اینجــا  ــم ک ــد می کن ــاز هــم تأکی ب
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چــون  نیســت.  انســانی  مســئله، 
توجــه بــه باطــن از جنبــه مخاطــب، 
وقتــی جنــس مذکــر مقابلــش قــرار 
می گیــرد، نســبت بــه مؤنــث بیشــتر 
اســت؛ یعنــی بیشــتر دقــت می کنــد 
خــودش چیســت تــا اینکــه ظاهرش 
اینکــه در جامعــه،  چیســت. دوم 
بــه  مذکــر  وجاهــت شــخصیتی 
مؤنــث برتــر اســت. ســوم، جذابیتــی 
ــک  ــود، ی ــرح می ش ــا مط ــه اینج ک
ــق  ــه عمی ــه ریش ــی اســت ک جذابیت
و  مفهومــی  بیشــتر  یعنــی  دارد. 
بنیادگراســت تــا آنکــه جذابیــت مدل 
ــث  ــه از حی ــد ک ــلبریتی زن باش س

ــت.  اغواس
قبــل از اینکــه مــورد دوم را بگویــم، 
بایــد در اینجــا بحــث مذکــر و مؤنث 
ــگار کاًل انســان  ــم. ان ــح ده را توضی
ــی  ــه وقت ــده اســت ک ــور ش ــن ط ای
کســی را می خواهــد الگــو قــرار 
دهــد، چــه زن و چــه مــرد، ترجیــح 
می دهــد آنجایــی کــه می خواهــد 
بــه ســمت یــک نــگاه عمیــق بــرود، 
ــا  ــد. اینج ــر باش ــش مذک ــتاد راه اس
ــرد باشــد،  ــد م ــودن می توان ــر ب مذک
ــر از  ــی اگ ــا حت ــان ی ــوان انس به عن
ــم  ــان ه ــر از انس ــزی غی ــک چی ی
ــاًل یــک کتــاب،  ــد، مث پیــروی می کن
ذهنیتــی کــه دارد، بدون اینکــه تعیین 
جنســیت داشــته باشــد، آن را از جنبه 
ــان  ــاًل در ذهنم ــرد. مث ــر می گی مذک
ــر  ــم، مذک ــث نمی دانی ــرآن را مؤن ق
می گیریــم، درصورتــی کــه در مــورد 
قــرآن اصــاًل بحــث جنســیتی بــه آن 
ــرح  ــان مط ــرای انس ــه ب ــی ک صورت
ــت همــه  ــا ذهنی ــم. ی اســت را نداری
در خصــوص خــدا ایــن اســت کــه 

خــدا زن نیســت، حتــی القــاب خداونــد هــم القابــی هســتند کــه در 
زبــان عربــی، مذکــر لفظــی هســتند. یعنی تــای تانیث را ســراغ نــدارم. 
حتــی خــود »اهلل« هــم »ه« آخــرش تانیــث نیســت. لــذا خــود خداونــد 

ــدارد.  ــث ن ــات مؤن ــی صف حت
آنجایــی کــه تصــور بشــر ایــن اســت کــه مالئکــه، زن هســتند، هیــچ 
کســی یــک ملــک را الگــوی خــودش قــرار نمی دهــد. مثــاًل کســی 
نمی گویــد مــن دارم از عزرائیــل، میکائیــل یــا جبرئیــل پیــروی 
می کنــم. در کنــار ایــن، اینقــدر تصــور زن بــودن مالئــک جدی اســت 
کــه خداونــد در قــرآن صراحتــاً گفتــه اســت کــه کســی نبایــد تصــور 
کنــد کــه مالئــک بنــات اهلل و دختــران خــدا هســتند. اصــاًل انــگار این 
بــا بشــر همــراه بــوده اســت، از هــر چیــزی کــه می خواهــد پیــروی 
ــه آن  ــح می دهــد ک ــش ترجی ــرد، ذهنیت ــد، انســان اعــم از زن و م کن

مذکــر اســت، نــه مؤنــث. 

2. ذاتی بودن 	

ــوان  ــر خــالف ســلبریتی آنچــه کــه به عن مســئله دوم اینکــه اســوه ب
ــه خاطــر آن  ــه دارد ب ــی از آن شــناخته می شــود و جامع ارزش تقریب
از او پیــروی می کنــد، ذاتــی خــودش اســت. عارضــی نیســت؛ یعنــی 
ــه او  ــردم نســبت ب ــر م ــی اگ ــک اســوه همیشــه اســوه اســت، حت ی
ــود،  ــه نمی ش ــت و از او گرفت ــوه اس ــم اس ــاز ه ــد، ب ــی کنن بی توجه
مگــر اینکــه خــودش در یــک چرخــش عجیــب و غریبــی از حیــث 
ــه آن مســیر را  ــی ک ــا وقت ــه ت ــی دچــار گمراهــی شــود، وگرن معرفت
مــی رود، فــارغ از اینکــه چطــور محیطــی دارد، چــه کســانی دنبالشــان 
هســتند، چــه عواملــی او را در برگرفتــه اســت، همیشــه اســوه اســت. 
ــوارد را از  ــک ســری از م ــر ی ــم اگ ــه گفتی ســلبریتی همــان طــور ک
دســت بدهــد، ســلبریتی نیســت. امــا یــک اســوه مثــاًل امــام به عنــوان 
پیش نمــاز اگــر شــروع کنــد تکبیــر را بگویــد و نمــازش را بخوانــد، 

اگـر  می شـود.  یتی  سـلبر اسـوه،  وی  وبـر ر واقـع  در 
سـمت  بـه  را  جامعـه  و  باشـد  اسوه سـاز  رسـانه ای 
می توانـد  جامعـه  آن  ببـرد،  اسـوه  یـک  مصادیـق 
هدایـت  و  کنـد  پیـدا  سـوق  توحیـدی  معرفـت  به سـمت 
آن جامعه  ی در  شـود، در غیر این صـورت، اگـر الگوسـاز
الگوهـای  و  باشـد  یتی  سـلبر انگاره هـای  براسـاس 
قطعـا  جامعـه  آن  باشـد،  یتی  سـلبر مصـداق  جامعـه 
ونـد، نـه به سـمت  به سـمت یـک نـگاه غیرتوحیـدی می ر
وز در  جامعـه توحیـدی. ایـن دقیقـا بالیـی اسـت کـه امـر

هسـتیم. اسـیرش  خودمـان  کشـور 
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خــواه بــه ایــن فهــم رســیده باشــم کــه اگــر بــه او اقتــدا کننــد، ثوابش 
ــد، او در هــر حــال نمــاز  ــدا نکنن ــه او اقت ــه، ب ــا ن بیشــتر اســت و ی
ــش  ــم برای ــد را ه ــرد و رش ــش را می ب ــد، ثواب ــودش را می خوان خ
دارد. مــن اگــر پشــت ســرش بــروم و بــه او به عنــوان امــام و اســوه 
ــن اســت؛  ــرای م ــم، ســود حاصــل ب ــدا کن ــی اقت در آن فریضــه دین
البتــه بــرای او هــم هســت، امــا بیشــتر بــرای مــن اســت، چــون او راه 
خــودش را رفتــه اســت، لــذا بحــث ذاتــی بــودن ایــن اســت کــه او 

مســیر خــودش را مــی رود. 

3. انطباق بین ظاهر و باطن در اسوه 	

بــا توجــه بــه همــه ایــن نکتــه، یــک ویژگــی ســوم هــم دارد و اینکــه 
انطبــاق بیــن ظاهــر و باطــن دارد. یعنــی برخــالف ســلبریتی کــه افراد 
ــد  ــاً ندان ــم دقیق ــودش ه ــاید خ ــی ش ــه حت ــرد ک ــمتی می ب را به س
ــه آن  ــدر منفــی اســت و خــودش نســبت ب غایتــش چیســت و چق
نــاآگاه اســت، یــا حتــی باالتــر از ناآگاهــی، جاهــل اســت و آگاهــی 
غلــط دارد، اســوه راهــی را کــه حــق بــوده اســت، قبــاًل رفتــه اســت و 
ــه  ــد ک ــد چــه می شــود و حــاال شــما را دعــوت می کن ــاً می دان دقیق
ــذا تمــام کســانی را کــه به عنــوان اســوه در هــر  شــما هــم بیاییــد. ل
زمینــه ای بخواهیــم مطــرح کنیــم، راهــی را در آن جنبــه ای کــه از آن ها 
تعریــف می شــود، قبــاًل رفته انــد. اگــر شــهید اســت، مســیر ســعادت 
را رفتــه اســت. اگــر امــام جامعــه اســت، مســیر عبودیــت و عبــاداهلل 
بــودن را رفتــه اســت. و تمــام ایــن کاراکترهــا کــه اینجــا هســتند، هــر 
کــدام در مســیر خودشــان یــک ویژگــی دارنــد کــه از ذات آن هــا جدا 
ــا  ــه م ــه ب ــی ک ــم، در آن راه ــا بروی ــال آن ه ــر دنب ــا اگ نیســت، و م
ــن ویژگــی اصــاًل  ــه آنجــا می رســیم. ای ــا هــم ب ــد، م نشــان می دهن
در ســلبریتی نه تنهــا وجــود نــدارد، بلکــه بــا اســوه در تناقــض اســت.

 
زن؛ اسوه ساز است 	

بــا ایــن توضیحــات، در یــک نــگاه کلــی، اکثــراً ســلبریتی ها مصــداق 
ــراً اســوه ها مصادیقــش مــرد اســت.  ــن طــرف، اکث زن هســتند. از ای
نــه اینکــه در آن طــرف ســلبریتی مــرد نداریــم، ولــی عموماً زن اســت 
ــود  ــا خ ــه در رأس آن ه ــم ک ــز داری ــوه، زن نی ــرف در اس ــن ط و ای
ــک  ــاید ی ــرد اســت. ش ــراً م ــا اکث ــه )س( اســت، ام حضــرت فاطم
ــد کــه چــرا در تفکــر توحیــدی یــک تبعیضــی از  ســوالی پیــش آی
نظــر جنســیتی قائــل شــدیم؟ در تفکــر غیرتوحیــدی بــرای ســاخت 
ــا روی  ــط اســت، ام ــد غل ــد، هرچن ــاع روی زن حســاب کردن اجتم
زن حســاب کردنــد و بــه آن نقــش دادنــد؛ یعنــی زن در جامعــه نقــش 

ــا  ــازی دارد. ام ــرای تمدن س ــال ب فع
ــوه هایمان،  ــر اس ــا اکث ــرف م ــن ط ای
ــن  ــت و ای ــرد اس ــش م مصداق های
ــا داده نشــده اســت.  ــه زن ه نقــش ب
ــدی  ــرای زن در تمدن ســازی توحی ب
نقــش جــدی نداریــم. نــگاه اول ایــن 
اســت، امــا توضیــح دقیقــش چیــزی 
اســت کــه در زندگــی حضــرت 
ــه )س(  ــرت فاطم ــی )ع( و حض عل
ــرآن  ــن ق ــت و از مت ــخص اس مش
ــرای زن در  ــه ب ــود ک ــتنباط می ش اس
تفکــر توحیــدی و خاصــه در اســالم، 
یــک شــأنیت و جایگاهــی قائــل 
هســتیم کــه حتــی اسوه شــدن در 
جامعــه بــه ایــن شــکلی کــه بــه یــک 
ــوان  ــر به عن ــود، اگ ــگاه می ش ــرد ن م
اســوه بخواهــد بــرای او تعریــف 
شــود، شــأنیت زن را پاییــن مــی آورد. 
بعــد در یــک پلــه باالتــر زن را اســوه 
ــاز و  ــه زن را اسوه س ــم بلک نمی گیری
ــد  ــن قی ــا ای ــم. ب ــوه پرور می دانی اس
ــه  ــردی اســت ک ــروز م ــر ام ــه اگ ک
قابلیــت تبدیــل شــدن بــه اســوه دارد 
و اگــر بــه او تأســی و توســل کنیــم و 
ــمت  ــا را به س ــم، م ــروی کنی از او پی
از  می بــرد،  توحیــدی  معرفــت 
ــت،  ــیده اس ــا آن رس ــه ب ــه ای ک جنب
ایــن مــرد خــودش حاصــل تربیــت 
یــک زن بــه نــام مــادر بــوده اســت و 
امــروز حاصــل همراهــی یــک زن به 
اســم همســر کــه توانســته آن مســیر 
ــام  ــه ام ــن جمل ــد و ای ــه بده را ادام
راحــل دقیقــاً در اینجــا معنــی خیلــی 
ــن  ــه از دام ــد ک ــدا می کن ــی پی دقیق
زن، مــرد بــه معــراج مــی رود. بحــث 
ــرد را اســوه  ــر م ــه اگ ــن اســت ک ای
ــوه پرور  ــاز و اس ــم، زن اسوه س بگیری
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اســت؛ یعنــی یــک پلــه باالتــر از مرد 
ــرد.  ــرار می گی ق

آسیب شناســی عملکــرد رســانه  	

ــازی ــوزه اسوه س ــی در ح مل

ــزی  ــاس آن چی ــه ای براس  در مقایس
می بینیــم،  ملــی  رســانه  از  کــه 
ــانه  ــه رس ــبلریتی ک ــای س مصداق ه
ملــی آن هــا را مطــرح کــرده اســت، 
ــدی  ــوال بع ــت؟ و س ــداد اس چه تع
ــد  ــی چن ــه رســانه مل ــن اســت ک ای
مصــداق اســوه را مطــرح کرده اســت 
ــت؟  ــود گف ــانی را می ش ــه کس ؟ چ
حتــی یــک تخفیــف می دهیــم و 
ــی کــه روی  ــه آن میزان ــم ب نمی گویی
ســلبریتی تأکیــد می کننــد، بــه همــان 
میــزان روی اســوه تأکیــد کــرده 
باشــند، صرفــاً شــما از طریــق رســانه 
ــردی  ــه ف ــید ک ــناخته باش ــی ش مل
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوه اس اس
ــرح  ــی مط ــانه مل ــه رس ــوه ای ک اس
کنــد، یعنــی طــرف همــه وجاهتــش 
و مقبولیتــش از رســانه باشــد. حتــی 
ــی  ســردار ســلیمانی اگــر رســانه مل
ــد، دارد راه  روی او کاری انجــام نده
خــودش را مــی رود. همــان ویژگــی 
ذاتــی اســوه را دارد. اســوه ای بگوییــد 
ــید،  ــار بکش ــانه را کن ــر رس ــه اگ ک
ــاس  ــی براس ــت. شخصیت تراش نیس
نــگاه توحیــدی کــه حاصلــش اســوه 
شــدن باشــد. اصــاًل چنین کســی پیدا 

می کنیــد؟ 
بایــد بگوییــم اصــاًل در زمینه اســوه و 
ــالمی  ــوری اس ــازی در جمه اسوه س
کاری نکــرده اســت. و اینکــه بخواهد 
اســوه بــرای ادامــه انقــالب در تربیت 
نیــروی انســانی برنامه ریــزی نداشــته 

اســت. در مقابــل، رســانه ملــی بــرای ســلبریتی یــک فضــا و جوالنگاه 
بســیار عالــی شــده اســت. پــس نتیجــه ایــن اســت کــه رســانه ملــی 
جمهــوری اســالمی در راســتای اهــداف جمهــوری اســالمی عمــل 

نمی کنــد.
بایــد ایــن را مســتند بگوییــم. بــه  همیــن راحتــی نمی شــود قضاوتــی 
کــرد و از کنــار آن گذشــت. مــن همــان اول تأکیــد کــردم یــک ســال 
گذشــته را بررســی می کنیــم. اگــر بخواهیــم عقــب برویــم، مصادیــق 
خیلــی بیشــتر از ایــن می شــود. یــک ســال گذشــته کــه همیــن االن در 
حافظــه جمعــی جامعــه اســت یــا همیــن االن دارد پخــش می شــود، 
ــه رأی  ــده اســت و نمی شــود گفــت تفســیر ب ــازه و زن همیــن االن ت
ــش  ــا دارد پخ ــن آن فض ــه و عی ــود آن برنام ــن خ ــت. عی ــده اس ش

ــاً مشــخص اســت.  می شــود و دقیق

کژکارکردهای برنامه عصر جدید 	

ــگاه  ــای اساســی ســال گذشــته، ن ــه برنامه ه ــر ب ــگاه اگ ــن ن ــا همی ب
کنیــم، حداقــل اگــر نگوییــم تعمــدی، می شــود گفــت برنامــه مــدون 
و یکپارچــه بــرای سلبریتی ســازی وجــود دارد و جلــو مــی رود. البتــه 
نمی شــود گفــت ایــن قضیــه اتفاقــی اســت و خیلــی بدشــانس بودیــم 
ــه  ــود توجی ــد و نمی ش ــا در می آی ــه م ــز علی ــه چی ــی هم ــه اتفاق ک
کــرد کــه فقــط اتفــاق اســت؛ مثــاًل برنامــه »عصــر جدیــد« کــه یــک 
روگرفــت کامــاًل تقلیدانــه و مقلدانــه از Americas Got Talent اســت 
کــه هــدف اصلــی ایــن برنامــه در خــود غــرب و کشــورهای دیگــر 
کــه از آن کپــی کردنــد )هنــد و کــره(، ترویــج فرهنــگ لیبرالیســم در 

ســطح جهــان بــود. 

1. تغییر مفهوم استعداد 	

ــر مفهــوم  ــی جــدی، تغیی ــه شــکل خیل ــه ای اوالً ب ــی برنام ــر چنین اث
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ــتعداد  ــانی اس ــه کس ــه چ ــن ب ــل از ای ــا قب ــا ت ــت. م ــتعداد اس اس
می گفتیــم؟ مثــال از اســتعداد یــک نخبــه نظامــی مثل شــهید چمــران، 
ــروز اســتعداد  ــا ام ــود. ام ــر حســابی ب ــل دکت ــه علمــی مث ــک نخب ی
ــری  ــک س ــن ی ــه روی س ــدت 2-3 دقیق ــه در م ــود کســی ک می ش
ــع و  ــتعداد موس ــما اس ــاًل ش ــد. اص ــام می ده ــوزون انج ــرکات م ح
عمیــق را نمی توانیــد در ظــرف کمــی در آن برنامــه ارائــه کنیــد. پیــش 
از آن، نکتــه مهــم اینکــه ایــن برنامــه اساســاً در حــال مطــرح کــردن 
ســلبریتی ها اســت و ضمنــاً ســلبریتی پروری می کنــد؛ یعنــی عناصــر 
ــد.  ــن می کنن ــه مجــری و 4 داور اســت، چنی ــه ک ــن برنام ــه ای 5 گان
شــاید اگــر قــرار بــود بگوییــم اســتعداد را محــدود نکنیــم کــه ایــن 
اســتعداد از کجــا تــا کجاســت، حداقــل اســتعداد علمــی هــم یکــی 
ــی  ــان های علم ــه انس ــاً چ ــتعداد اســت. اتفاق ــم اس ــای مه از جنبه ه
ــای  ــد. آدم ه ــازی می کنن ــان جامعه س ــا علمش ــه ب ــد ک ــود دارن وج
علمــی هســتند کــه یکــی از آنهــا مدیــر رســانه می شــود و می گویــد 
رســانه بایــد چــکار کنــد. ترتیبــی کــه در هیــأت داوران ایــن برنامــه 
چیــده شــده اســت، دو بازیگــر، یــک خواننــده و یک مجــری و آن نفر 
چهــارم کــه مثــاًل عضــو هیــات علمــی اســت، حاکــی از غلبــه جنبــه 

ســلبریتی بــودن در برنامــه اســت، تــا جنبــه علمــی بــودن. 
ــم  ــاج میث ــادق )ع(، ح ــام ص ــگاه ام ــه در دانش ــر اینک ــال دیگ و مث
مطیعــی بیشــتر به خاطــر مداحــی و بصیرتــی کــه در مداحی هــا دارد، 
ــورد  ــگاهی. در م ــی دانش ــوان آدم علم ــا به عن ــود ت ــناخته می ش ش
آقــای حســینی هــم همیــن اســت. بیشــتر از جنبــه رســانه ای شــناخته 
ــوان داور  ــلبریتی به عن ــا س ــی 5 ت ــی. یعن ــه علم ــا از جنب ــود ت می ش
ــلبریتی  ــتانداردهای س ــد و اس ــا قواع ــز را ب ــه چی ــینند و هم می نش
ــر ایــن اســاس داده  در رســانه می ســنجند و نمــره مثبــت و منفــی ب
می شــود، نــه براســاس نــگاه علمــی و کارشناســانه. پــس قــرار اســت 
بفهمــد آن کســی کــه روی ســن می آیــد، چقــدر می توانــد در آینــده 

ســلبریتی شــود. 

2. تنزل مفهوم استعداد به مهارت 	

ــارت اســت؛  ــه مه ــتعداد ب ــوم اس ــزل ســطح مفه ــدی، تن مســئله بع
ــدر کوچــک اســت.  ــارت چق ــع اســت و مه ــدر موس ــتعداد چق اس
اینکــه فــردی روی ســن می آیــد و 100 تــا روپایــی می زنــد و رکــورد 
گینــس را می شــکند، در اینجــا اصــاًل چیــزی بــه اســم اســتعداد مطرح 
نیســت. نکتــه مهمتــر اینکــه اگــر هــر کــدام از شــرکت کنندگان را کــه 
می بینیــم، یــک ســوال از خودمــان بپرســیم کــه اگــر ایــن فــرد را از 
کشــور حذفــش کنیــم، کجــای سیســتم ضربه می خــورد؟ طــرف 100 

تــا روپایــی می زنــد، اگــر ایــن کار را 
ــان مــردم ســنگ می شــود؟  ــد، ن نکن
ــوزه  ــی رود؟ در ح ــو نم ــه جل جامع
سیاســی ضربــه می خوریــم؟ اقتصــاد 
ــس کل  ــود؟ پ ــکل می ش ــار مش دچ
ــه  ــه اینجــا ارائ ــی ک ــن مهارت های ای
می شــود، اگــر حــذف کنیــم، اتفــاق 
خاصــی بــرای کشــور نمی افتــد. لــذا 
ادعــای اســتعدادیابی اگــر هــم نگویم 
غلــط، خیلــی بزرگتــر از کاری اســت 
کــه ایــن برنامــه دارد انجــام می دهــد. 
یکــی از مهمتریــن کارهایــی کــه 
پــروژه  اجــرای  می دهــد،  انجــام 
همسان ســازی نیــروی انســانی در 
ــم  ــاً داری ــی دقیق ــت؛ یعن ــران اس ای
انســانی کشــور را در آن  نیــروی 
طــرح جهانی ســازی شــبیه آن هــا 
رســانه  بــا  خودمــان  می کنیــم. 
ــا  ــان، ب ــه خودم ــا بودج ــان، ب خودم
ســلبریتی های خودمــان، مــردم را بــه 
ــه در  ــم ک ــل می کنی ــزی تبدی آن چی
گذشــته انقــالب کردیــم کــه آن طــور 

ــیم. نباش
پوچ گرایــی  واقعــی  معنــی  بــه 
اســتعداد را در آن برنامــه می شــود 
ــمت های  ــه قس ــاً در هم ــد. تقریب دی
مقدماتــی عصــر جدیــد ایــن اتفــاق 
افتــاد، امــا جایــی که خیلی شــاخص 
ــود.  ــود، قســمت 24 ایــن برنامــه ب ب
در ایــن قســمت واقعــاً می شــود 
ــتعدادها  ــواع اس ــی از ان ــت ترکیب گف
حضــور داشــتند؛ یعنــی کســانی کــه 
آمــده بودنــد در زمینه هــای مختلــف، 
می شــد کــه بــه آن هــا بهــا داد؛ مثــاًل 
ــه  ــت ک ــاده داش ــدن فوق الع ــی ب یک
ــود از آن  ــه می ش ــی ک ــل جای حداق
اســتفاده کــرد، کار نــدارم کــه خودش 
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عالقــه دارد یــا نــه، حداقــل بایــد کار 
رزمــی و نظامــی و حتــی ورزش های 
رزمــی و حداقــل اینکــه بخواهنــد به 
تیم هــای ورزشــی بــرای حــوزه 
قهرمانــی معرفــی شــوند، یعنــی ایــن 

ــود. ــا ب ــاًل در این ه ــت کام ظرفی

3. اصالت سرگرمی 	

ــر  ــای عص ــورد کارکرده ــن م آخری
ســرگرمی  اصالــت  هــم  جدیــد 
اســت. اصــاًل تکیــه کالمشــان اســت، 
مخصوصــاً خانــم نونهالــی هــر وقت 
ــی  ــره منف ــی نم ــه یک ــد ب می خواه
دهــد، می گویــد ســرگرم نشــدم؛ 
ــت.  ــم اس ــرگرمی مه ــط س ــی فق یعن

سوء عملکرد برنامه ستاره ساز 	

نمونــه دوم، برنامــه » ستاره ســاز« کــه 
ایــن هــم یــک فاجعــه در مــدل خود 
ــام  ــال انج ــاز در ح ــت. ستاره س اس
عمیق ســازی تربیــت سیاســی اســت؛ 
آن هــم براســاس متدهــای لیبرالی در 
ســطح جوانــان برای کشــور مــا و در 
محــدوده فضــای ملــی مخصوصــاً با 
ــه  ــم و ب ــا داری ــی کــه م ــوع قومیت تن
راحتــی نمی شــود در آن کار کــرد 
ــه  ــا توجــه ب ــن تربیــت ب ــاً ای و دقیق
اســتانداردهای اروپــای غربی از ســن 
ــودک و  ــاً روی نقطــه ک ــن، دقیق پایی
نوجــوان دســت گذاشــتند کــه از 

همیــن اآلن در ایــن فضــا آینــد..
فاجعــه دوم ایــن اســت کــه جایــگاه 
ســتاره و اســطوره تــا قبــل از ایــن در 
ــح  ــک آدم صال ــا دســت ی ــه م جامع
ــک همســر شــهید  ــود، ی و شــهید ب
ــک  ــود، ی ــادر شــهید ب ــک م ــود، ی ب
ــود.  ــابی ب ــر حس ــل دکت ــی مث کس

نمی خواهیــم در ســطح دینــی و مذهبــی بحــث کنیم. بلکــه می خواهیم 
ــی دارد  ــت خاصیت ــه واقعی ــم ســتاره و اســطوره را از کســی ک بگویی
ــه  ــه فوتبالیســت اســت. این گون ــد ک ــه کســی می دهن ــد و ب می گیرن

ــود.  ــل می ش ــم قف ــاًل در ه ــه کام ــای برنام چرخ دنده ه
مســئله بعــدی کــه صداوســیما خیلــی جــدی مخصوصــاً در دو ســال 
گذشــته در حــال پیگیــری آن اســت، حضــور سلبریتی هاســت بــه هــر 
ــف در  ــه مختل ــا برنام ــط 8-9 ت ــوان مجــری فق ــی به عن ــوان؛ یعن عن
شــبکه های مختلــف مجری هــا همــه بازیگــر هســتند و خــود مجریان 
کارکشــته آرام آرام کنــار می رونــد. کــه این هــا جــای تحلیلگــر نظــر 
بدهنــد، افــکار عمومــی جامعــه را بخواهنــد از طریــق فضــای ســایبر 
ــاال  ــا ب ــا این ه ــد ت ــه آن بازخــورد و سیســتم بدهن ــد، ب ــت کنن هدای
بیاینــد؛ حتــی بــا دســتکاری آرای مردمــی در جشــنواره جــام جــم این 
ســلبریتی ها رأی بیاورنــد و بــاال بیاینــد تــا بگوینــد ببینیــد که اســتقبال 
جامعــه بــه ایــن بــود؛ حتــی در آنجایــی کــه واقعــا اســتقبال جامعــه به 
این هــا نبــود، بگوینــد جامعــه ایــن را می پســندد و جایــش در جامعــه 
ــی  ــاً اتفاق ــد مطلق ــا نمی توان ــم این ه ــن می گوی ــرای همی ــت. ب اس

باشــد و خیلــی هماهنــگ و دقیــق برنامه ریــزی شــده اســت. 
بــا همــه ایــن تعاریــف بــه آن جملــه خــاص حضــرت آقــا در ســال 
85 برگردیــم. کــه فرمودنــد: »رســانه ها امــروز در دنیــا فکــر، فرهنــگ، 

رفتــار و در حقیقــت هویــت فرهنگــی انســان را القــا می کننــد.

پی نوشت 	
1. پیمان تامــه ای اســت کــه پــس از پایــان جنگ هــای ســی ســاله مذهبــی در اروپــا میــان کشــورهای 

اروپایی در 1648 بســته شــد.

.Clash of Civilizations .2
3. انعام، 92.

ــٍة  4. َو َكذِلــَك مــا أَْرَســْلنا ِمــْن َقْبِلــَك ِفــي َقْرَيــٍة ِمــْن َنِذيــٍر إاِلَّ قــاَل ُمْتَرُفوهــا إِنَّــا َوَجْدنــا آباَءنــا َعلــى  أُمَّ
َو إِنَّــا َعلــى  آثاِرِهــْم ُمْقَتــُدون .
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شماره
ـیک

مقدمه 	

ــار نامشــان  ــا اعتب ــدان مشــهور و ســتارگان ورزشــی ســال ها ب هنرمن
ــا  ــد ی ــا رویدادهــای ورزشــی را فروخته ان بلیــت برنامه هــای هنــری ی
بعضــی از آن هــا بــه عنــوان یــک شــغل فرعــی در تأییــد محصــوالت و 
خدمــات مشــارکت داشــته و اجــازه داده انــد، تــا نــام و تصویرشــان بــا 
محصوالتــی پیونــد بخــورد کــه شــاید خودشــان هرگــز حاضر نیســتند 
ــه ســمت مســائل اجتماعــی و  ــد و حــاال ب ــول بپردازن ــرای آن هــا پ ب
ــر  ــردم درگی ــا احساســات م ــه طــور مســتقیم ب ــد و ب سیاســی آمده ان
ــک کاال،  ــرای ی ــغ ب ــد تبلی ــه مانن ــت ک ــئله ای اس ــده اند.    این مس ش
ــود؛  ــه ب ــه آن بی توج ــت و ب ــار آن گذش ــوان از کن ــی نمی ت به راحت
چــون حضــور آن هــا در مســائل اجتماعــی و سیاســی اثــری مســتقیم 
بــر جامعــه می گــذارد. نکتــه حائــز اهمیــت     ایــن اســت که    ایــن اعــالم 
حضــور هنرمنــدان و ســتارگان ورزشــی یــا بــه اصطــالح ســلبریتی ها 
در مســائل اجتماعــی و سیاســی در کشــور جمهــوری اســال   می ایران بــا 
ــن عرصه هــا،  ــی دارد. حضــور آن هــا د    ر ای ســایر کشــورها تفاوت های
ــت  ــه ژس ــی ک ــت؛ در رویدادهای ــی اس ــت و گزینش ــگی نیس همیش
روشــنفکرمآبانه در اذهــان بین المللــی بــرای آن هــا بــه همــراه دارد، فعال 
و در رویــدادی دیگــر، ترجیــح    می دهــد ســکوت اختیــار کنــد. شــاید 
ریشــه     ایــن ژســت بــه ظاهــر روشــنفکری را در الیه هــای وابســتگی 
جریــان روشــنفکری     ایــران بــه غــرب پیــدا کــرد. بهتریــن نمودهــای 
ــوان  ــا می ت ــر باره ــال های اخی ــلبریتی ها در س ــار س ــی را در رفت عین

مشــاهده کــرد؛ 
ــش،  ــط داع ــاری توس ــس انفج ــه در پاری ــی ک ــال، زمان ــور مث ــه ط ب
اتفــاق    می افتــد و تعــداد محــدودی، کمتــر از تعــداد انگشــتان دســت 
ــد و  ــم    می بافن ــه ه ــان را ب ــن و زم کشــته می شــوند، ســلبریتی ها زمی
بیانیه هــای مختلــف صــادر    می کننــد و در فضــای مجــازی هشــتگ های 
فــراوان     ایجــاد    می کننــد، تعــداد زیــادی در پشــت ســفارت فرانســه د    ر 

ایــران اقــدام بــه روشــن کــردن شــمع 
ــی اگــر  ــد، ول و مجلــس عــزا    می کنن
در مدرســه    ای در افغانســتان حادثــه    ای 
ــش از  ــد و بی ــاق بیفت ــتی اتف تروریس
صــد دختــر بچــه افغانســتانی بی گنــاه 
ــوند،  ــیده ش ــون کش ــاک و خ ــه خ ب
ــا  ــی از آن ه ــه عکس العمل ــچ گون هی
ــه  ــکوت ب ــود و در س ــادر نمی ش ص
ــن  ــوان     ای ــس    می ت ــد؛ پ ــر    می برن س
ــان  ــه جری ــت ک ــه گرف ــه نتیج گون
ــن  ــه در بی ــنفکری ک ــر روش به ظاه
وابســته  دارد  وجــود  ســلبریتی ها 
ــت  ــرب اس ــه غ ــرا ب ــون و چ بی چ
و بــا جریــان روشــنفکری واقعــی کــه 
بایــد بی طرفانــه و منصفانــه اقــدام بــه 
رفــع مشــکالت مــردم کنــد؛ متفــاوت 

خواهــد بــود.
مــا د    ر ایــن مقاله قصــد داریــم در ابتدا 
نگاهــی بــه افــکار عمو   مــی  و یکــی از 
مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار در آن که 
ــم و  ــران فکــری هســتند بپردازی رهب
در ادامــه بــه مقایســه رهبــران فکــری، 
ســلبریتی ها و روشــنفکران بپردازیــم.

افکار عمو   می چیست؟ 	

مفهــوم افــکار عمومــي کــه از بحــث 
حوزه هــاي  مفاهیــم  انگیزتریــن 

رتکد مالسالا تجح
رسی نقاط اشتراک و افتراق  بر
وشنفکران ی و ر یتی ها، رهبران فکر سلبر

مسعود ویژه؛
دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسال   می واحد سمنان

هشتشماره
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علــوم اجتماعــي و ارتباطــات اســت؛ 
شــاید به ژان ژاک روســو نســبت داده 
ــن  ــه ای ــي اســت ک ــا بدیه شــود؛ ام
ــع  ــکیل جوام ــه در تش ــده ریش پدی
ــات  ــن اجتماع ــري دارد و از بط بش
بشــري برمي خیــزد و نمونه هــاي 
بــارز آن در طــول تاریــخ بــه وضــوح 
ــداع  ــه اب ــا آنچ ــت؛ ام ــهود اس مش
ــردد؛  ــوب مي گ ــر محس ــد بش جدی
در شــناخت قــدرت ایــن پدیــده، در 
حــوزه     تأثیــر در تعییــن و تبییــن خط 
ــاي سیاســي  ــي نظام ه مشــي هاي کل
و اجتماعــي اســت کــه توجــه خاص 
حکومت هــا را بــه خــود جلــب 

ــوده اســت. نم
ــي و  ــکار عموم ــف اف ــاره تعری درب
ــاي  ــکل گیري آن دیدگاه ه ــوه ش نح
مختلفــي وجــود دارد. »ژاک نکــر« 
لویي شــانزدهم  دارایــي  وزیــر 
ــکار عمومــي،  ــد: »اف فرانســه مي گوی
قــدرت ناپیدایــي اســت کــه بي گنــج 
بــراي  بي ارتــش،  و  بي محافــظ  و 
ــر  ــي قص ــار و حت ــراي درب ــهر، ب ش
ــد.«1   ــع مي کن ــون وض ــاهان قان پادش
مي گویــد:  نیــز  دیویــي«  »جــان 
ــث داغ در  ــي، از مباح ــکار عموم »اف
ــراوش می شــود.«2    حیــات جمعــي ت
ــاوت  ــد: »قض ــوپ« مي گوی »ژرژگال
توده هــا، اساســي تر و غالبــاً بهتــر 
ــون گــذاران اســت.«  از قضــاوت قان
همچنیــن مي گویــد: »اگــر مــردم 
عاقالنه تــر  بداننــد،  را  حقایــق 
از  کوهــي  مي کننــد.  قضــاوت 
شــواهد و مــدارک، درســتي ایــن 
ــس  ــد«.3 پ ــت مي کن ــه را ثاب اندیش
ــي  ــع قضاوت ــي در واق ــکار عموم اف
اســت کــه مــورد قبــول عامــه مــردم 

اســت و جنبــه احساســي نیــز دارد؛ حتــی ممکــن اســت غلــط باشــد 
ولــي واقعیــت دارد. همانطــور کــه در بــاال بــه  برخــی مــوارد اشــاره 
کردیــم، از افــکار عمومــي عقایــد و تعاریــف گوناگونــي ذکــر شــده 
اســت، امــا اگــر آن را به عنــوان »رأي اکثریــت« بدانیــم، مي تــوان آن را 
بــه رودخانــه اي تشــبیه نمود کــه از مجمــوع رودهاي مختلــف حاصل 
گردیــده اســت، ایــن رودخانــه عظیــم، داراي انرژي و پتانســیلي اســت 
ــرژي  ــه ان ــد آن را ب ــر مي توانن ــران خوش فک ــانه ها و رهب ــه رس ک
ــر  ــران آن در اث ــد و رهب ــانه هاي ناکار آم ــد و رس ــل نماین ــت تبدی مثب
خشــم ســیالب آن ناچــار بــه عقب نشــیني و شــاید هــم محکــوم بــه 

ــوند. ــر آن ش ــت در براب شکس

دالیل توجه به افکار عمومی 	

ــه پدیــده  ــا انبــوه مباحثــی کــه در رســانه هــا راجــع ب در برخــورد ب
افــکار عمو   می صــورت    می گیــرد،     ایــن ســوال در ذهــن مطــرح 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــدر م ــن ق ــی  ای ــکار عمو   م ــرا اف ــه چ ــود ک    می ش
گرفتــه و از آن ســخن گفتــه    می شــود؟ در حقیقــت، یکــی از دالیــل 
مطــرح شــدن پدیــده افــکار عمو   مــی  در عصــر انقــالب الکترونیــک 
و انفجــار اطالعــات، تــالزم و پیوســتگی دو مفهــوم »رســانه« و »افــکار 
ــرا مخاطــب رســانه ها افــکار عمو   مــی     می باشــد  عمومــی« اســت؛ زی
و اثــرات آن دو نســبت بــه هــم، از مســائل مهــم و تعییــن کننــده عصر 
ــد  ــی  را بای ــکار عمو   م ــه اف ــه ب ــر توج ــل دیگ ــد. دلی ــی    می باش کنون
در طبیعــت نظــام دموکراســی   جســت و جــو کــرد؛ زیــرا شــالوده و 
اســاس یــک نظــام دموکراتیــک بــه مفهــوم واقعــی آن، مــردم اســت و 
ــرد.  ــرار    می گی ــون توجهــات ق ــی  در کان ــکار عمو   م ــب، اف ــن ترتی ــه     ای ب
ســومین دلیــل توجــه بــه افــکار عمومــی، نیــاز دولت هــا بــه نیــروی 
عظیــم تــوده مــردم و حمایــت آنــان در اداره امــور اســت؛ چــرا کــه 
ــت قشــرهای  ــکاری و حمای ــدون هم ــی ب پیشــبرد سیاســت های مل
گوناگــون اجتماعــی ممکــن نیســت. همچنیــن هرگونــه نوســازی و 
اصالحــات سیاســی- اجتماعــی و     ایجــاد دگرگونــی در ابعــاد فرهنگی 
ــای  ــکار عمو   می کارکرده ــت. اف ــتلزم آ    رای عمو   می اس ــری مس و فک
ــا از  ــن کارکرده ــن     ای ــی از مهم تری ــه دارد. برخ ــی در جامع گوناگون

    ایــن قرارنــد: 
ــه  ــی: در کشــورهایی ک ــرل اجتماع ــی  وســیله کنت ــکار عمو   م اف  -1
مســئولین و مدیــران آن از طریــق     رأی مــردم انتخــاب می شــوند، افکار 
ــای  ــر تصمیمــات و عملکرده ــی ب ــی نظــارت اجتماع ــی  نوع عمو   م
آنــان و عامــل مؤثــر کنتــرل کننــده    می باشــد.     ایــن کنتــرل از دو طریــق 
ــا  ــل مســئولین ب ــه، ممکــن اســت عم ــن ک ــال    می شــود. اول     ای اعم
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واکنــش و بحث هــای شــدید مــردم روبــه رو شــود و افــکار عمومــی، 
آن هــا را مجبــور کنــد تــا در سیاســت و اقدامــات خــود تجدیــد نظــر 
ــی  ــای تاریخ ــواهد و نمونه ه ــه ش ــوان ب ــورد    می ت ــن م ــد. د    ر ای کنن
ــه تجــاوز  ــان دادن ب ــی در پای ــکار عمو   م ــه فشــار اف ــی از جمل فراوان
ــوه  ــکان بالق ــه، ام ــرد. دوم    اینک ــاره ک ــام اش ــه ویتن ــکا ب نظا   می آمری
ــات  ــوارد از اقدام ــی م ــد در برخ ــی  می توان ــکار عمو   م ــش اف واکن
مســئولین جلوگیــری کنــد. به عنــوان مثــال، اگر مســئولین یک کشــور 
در صــدد دســتگیر کــردن رهبــر مخالفــان باشــند و احتمــال بدهند که 
ــز از خــود  ــش مخالفت آمی ــی  واکن ــکار عمو   م ــن عمــل، اف ــس از    ای پ
نشــان    می دهــد، از     ایــن اقــدام صــرف نظــر و یــا در صــورت اقــدام، 

ــد. ــرعت وی را آزاد    می کنن ــه س ب
ــکار  ــه اف ــی  ک ــی: هنگا   م ــل انســجام اجتماع ــکار عمو   می عام اف  -2
عمو   مــی  یکپارچــه و متشــکل شــود، بــه افزایــش وحــدت اجتماعــی 
و یگانگــی ملــی کمــک    می کنــد. مســئولین در ســایه     ایــن وحــدت 
بــه راحتــی بــا بحران هــای اجتماعــی رو بــه رو شــده و بــدان فائــق 
   می آینــد. تجربــه هشــت ســال دفــاع مقــدس     ایــران در مقابــل تجــاوز 

رژیــم عــراق     ایــن امــر را بــه اثبــات رســانده اســت.4

رهبران فکری 	

ــران فکــری«5   ــی، »رهب ــکار عموم ــر اف ــذار ب ــل تأثیرگ یکــی از عوام
ــند.  ــی  باش ــت افکارعمو   م ــکاندار هدای ــد س ــه    می توانن ــتند ک هس
»رهبــران فکــري« افــرادي هســتند کــه در انتقــال پیام هــاي رســانه اي 
ــازي  ــوذ ب ــر نف ــطه اي و پ ــي واس ــي نقش ــاي اجتماع ــر گروه ه ب
ــوص  ــا در خص ــات آمریکایي ه ــالح از مطالع ــن اصط ــد. ای مي کنن

ــت.6 ــه اس ــأت گرفت ــدگان نش ــار رأي دهن ــانه ها و رفت رس
ــت  ــي اس ــر، رئیس ــد: »رهب ــري« مي گوی ــاره »رهب ــرو« درب ــن پی »آل

ــت  ــردي اســت کــه هدای طبیعــي، ف
یــک گــروه را هــم بــه لحــاظ ارزش 
ــل  ــر تمای ــه خاط ــم ب شــخصي و ه
ــوان  ــه عن ــول وي ب ــه قب ــران ب دیگ
او  مي گیــرد،  دســت  بــه  رهبــر 
ــرد  ــال خــود مي ب ــه دنب دیگــران را ب
و تــوان     تأثیــر بــر رفتــار جمعــي یک 
ــار  ــال و رفت ــت اعم ــروه و هدای گ

ــت.«7 ــي را داراس جمع
ــروزه رســانه ها منابعــي ارزشــمند  ام
ــه  ــا را در مواجه ــه م ــد؛ ک و متنوع ان
بــا موقعیت هــاي اجتماعــي و فــردي 
یــاري مي دهنــد و از دیگــر ســو 
مــا را وادار مي کننــد تــا عــادات 
ــذا  ــه غ ــش، از جمل ــي خوی اجتماع
خــوردن، لبــاس پوشــیدن، معاشــرت 
واقعیــت  بــه  توجــه  بــا  را  و... 
ــن  ــم. در ای ــیم نمائی ــور، ترس حض
ــای  ــن کارکرده ــا تبیی ــدف م ــا ه ج
فــردي و اجتماعــي رســانه نیســت و 
نمي خواهیــم اثــرات آنــان را نیــز بــه 
رخ بکشــیم؛ چــرا کــه ایــن اثــرات و 
ــون  ــاد گوناگ ــانه ها در ابع ــر رس     تأثی
ــف  ــرات مختل ــدت و     تأثی ــا ش و ب
نیســت،  پوشــیده  هیچ کــس  بــر 
ــه ارتبــاط  لکــن، از منظــری دیگــر ب
ــاره  ــانه ها اش ــری و رس ــران فک رهب
می کنیــم. رهبــران فکــري مي تواننــد 
چارچــوب فکــري، الگــوي رفتــاري، 
نظــام ارزشــي و شــیوه تعامــل مــردم 
بــا محیــط و دیگــران را تحــت 
ــر،  ــان دیگ ــد. به بی ــرار دهن ــر ق     تأثی
فرهنگــي  روندهــاي  از  رهبــران 
ــد و در عیــن  ــروي مي کنن جامعــه پی
حــال بــر ســاختار و مؤلفه هــاي 
فرهنــگ     تأثیــر  تشــکیل دهنده 
گذارنــد؛ بــه همیــن دلیــل، مي تواننــد 

عمو   مـی  در  افـکار  پدیـده  شـدن  ح  مطـر دالیـل  از  یکـی 
و  تـالزم  اطالعـات،  انفجـار  و  ونیـک  الکتر انقـالب  عصـر 
عمومـی«  »افـکار  و  »رسـانه«  مفهـوم  دو  پیوسـتگی 
یـرا مخاطـب رسـانه ها  افـکار عمو   می     می باشـد  اسـت؛ ز
آن دو نسـبت بـه هـم، از مسـائل مهـم و تعییـن  و اثـرات 
بـه  توجـه  دیگـر  دلیـل  کنونـی    می باشـد.  عصـر  کننـده 
دموکراسـی    نظـام  طبیعـت  در  بایـد  عمو   مـی  را  افـکار 
نظـام  یـک  اسـاس  و  شـالوده  یـرا  ز کـرد؛  و جـو  جسـت 
بـه  و  اسـت  مـردم  آن،  واقعـی  مفهـوم  بـه  دموکراتیـک 
قـرار  توجهـات  کانـون  در  عمو   مـی   افـکار  ترتیـب،      ایـن 

 . د    می گیـر
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ــه  ــد و حلق ــر بپذیرن از رســانه ها     تأثی
واســط بیــن رســانه ها و مــردم شــوند 
و هــم بــر رســانه ها     تأثیــر بگذارنــد. 
در هــر صــورت رهبــري، بي بهــره از 
اصــول علمــي و جذبه هــاي مناســب 
نمي باشــد و روح و روان و ذهــن 

مــردم را مشــغول مي کنــد.8

جریان دو مرحله ای ارتباط 	

ــه و  ــه بازشــناخت اولی ــن الگــو ک ای
ــاي  ــه پیام ه ــم شــیوه اي اســت ک مه
بوســیله  طریــق،  آن  از  رســانه اي 
ــري  ــن شــخص میانجی گ ــط بی رواب
از    اینکــه:  عبارتســت  می شــوند، 
»پیام هــاي رســانه اي گروهــی، در 
ــکار هــر  ــران اف ــه رهب ــة اول ب مرحل
ــویه  ــد از تس ــیده و بع ــه رس جامع
ــة  ــران فکــري، در مرحل توســط رهب
دوم بــه ســایر افــراد آن جامعــه 

9 می رســد.«
ــوان  ــه؛ نمی ت ــاس    این فرضی ــر اس ب
افــراد  از  تــوده اي  را  مخاطــب 
نامرتبــط تلقــی کــرد؛ چــرا کــه آنــان 
از لحــاظ اجتماعــی بــا یکدیگــر 
روابــط  و    ایــن  بوده انــد  مرتبــط 
بــر شــیوه انتقــال و شــیوه ادراک 
رســانه اي  اطالعــات  دریافــت  و 
ــود  ــود.10 وج ــد ب ــذار خواه تأثیرگ
رهبــري فکــري و نقشــی کــه وي در 
عمو   مــی دارد،  افــکار  شــکل گیري 
توســط  میــالدی  ســال 1940  در 
ــوده«،  ــفلد«، »برلســون« و »گ »الزارس
ارائــه  آمریکایــی  پژوهشــگران 
پژوهش هــاي  پژوهشــگران  شــد. 
دانشــگاه  کاربــردي  اجتماعــی- 
ــاي  ــی اثره ــی بررس ــا، در ط کلمبی
رفتــار  بــر  جمعــی،  رســانه هاي 

ــت  ــات ریاس ــري انتخاب ــه رأي گی ــان مطالع ــه در جری ــی ک سیاس
جمهــوري آمریــکا انجــام شــد، بــه مفهــوم »رهبــر فکــري« پی بردنــد. 
ــود کــه، تماس هــاي شــخصی در  ــن ب ــد     ای آنچــه پژوهشــگران یافتن
اثرگــذاري بــر تصمیــم رأي دهــی، هــم فراوان تــر و هــم مؤثرتــر از 

رسانه هاي جمعی بوده است.11   
الگــوي جریــان دو مرحلــه اي ارتباطــی کــه جایــگاه قابــل مالحظــه اي 
عمو   می قائــل  افــکار  شــکل گیري  در  میان فــردي  رابطــه  بــراي 
ــا دور شــدن از دیدگاه هــاي مســتقیم و زیــر جلــدي اولیــه،  اســت، ب
در خصــوص فرآیندهــاي ارتباطــات عمو   می کــه جریــان یــک 
ــه اي دانســتن  ــه ســمت دو مرحل ــد، ب ــه حســاب می آم ــه اي ب مرحل
ــت  ــته اس ــی گام برداش ــاي اجتماع ــان گروه ه ــا در می ــش پیام ه پخ
و تــالش کــرده ضمــن ابطــال نظریــه »ســوزن تزریقــی«12 تأثیــر نفــوذ 
ــی، روشــن  ــط اجتماع ــاختارهاي رواب ــه س ــی را ب ــانه هاي گروه رس
ــران  ــر وجــود رهب ــد ب ــن عرصــه ضمــن تأکی ــد. پژوهشــگران     ای کن
ــخاصی  ــی اش ــر اجتماع ــد، در ه ــه اي معتقدن ــر جامع ــري در ه فک
ــام  ــره و انج ــخصی و روزم ــاي ش ــا تماس ه ــه ب ــد ک ــود دارن وج
بحــث، بــر نظــر و تصمیــم اشــخاص در مــورد تعــدادي قضایــا اثــر 
می گذارنــد.     ایــن افــراد بــه شــکل خاصــی بیــدار، فعــال و عالقمنــد 
ــه  ــانه ها ب ــزرگ رس ــدگان ب ــتند و از مصرف کنن ــت هس ــه سیاس ب
شــمار می رونــد. دیگــران نیــز از خــالل تفاســیري کــه     اینــان از قضایــا 
دارنــد، بــه نظــر رســانه ها پــی می برنــد.13     ایــن فرآینــد رهبــران افــکار 
را عامــل انتقــال پیام هــاي رســانه ها بــه معاشــران یــا پیروانشــان کــه 
بــه آن هــا بــه چشــم افــراد پــر نفــوذ نــگاه می کننــد، می دانــد و نفــوذ 
ــی در وراي  ــانه هاي جمع ــر از رس ــتر و مؤثرت ــران را بیش ــن رهب     ای

ــد.14 ــداد می کنن ــه اي قلم ــان دو مرحل جری
از آنجــا کــه هــر فــردي عضــو بســیاري از گروه هــا، اعــم از رســمی 
ــه کنــش و واکنــش  ــن گروه هــا ب ــر رســمی  اســت؛ در درون     ای و غی
ــیاري  ــوذ بس ــا، نف ــن گروه ه ــرد و    ای ــر می پذی ــا اث ــردازد، از آن ه می پ
بــر آراء، عقایــد، گرایش هــا و نگرش هــاي وي دارنــد. بــه عــالوه در 
بســیاري مــوارد، همیــن افــراد بــه هنــگام قرارگرفتــن در معــرض تأثیر 
ــد. نتیجــه آنکــه  ــز شــرکت دارن ــات گروهــی نی رســانه ها، در تجربی
در همــان حــال کــه تئــوري جریــان دو مرحلــه اي، بــر روابــط میــان 
فــردي به عنــوان مجراهــاي آگاهی ســازي تأکیــد می کنــد، توجــه مــا 
ــد  ــط می توان ــن رواب ــه همی ــد ک ــب می کن ــت جل ــن حقیق ــه     ای را ب
به عنــوان منابــع فشــار، جهــت تطبیــق بــا شــیوه تفکــر و عمــل گــروه 
کارســاز باشــد و بــا توجــه به     ایــن نظریــه؛ بنیــاد حمایــت اجتماعی از 
فــرد را ارائــه کنــد.15 بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت رهبــران فکــري 
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می تواننــد بــر پذیــرش افــکار عمو   مــی  نقــش مؤثــري     ایفــاء کننــد.

سلبریتی یا رهبر فکری 	

زمانــی مــا ســخنان قهرمانــان را تحســین می کردیــم، بــه آن هــا ا حترام 
می گذاشــتیم و از آن هــا پیــروی می کردیــم.     ایــن افــراد شــامل دولــت 
ــدند  ــی  می ش ــخصیت های نظا   م ــفان و ش ــمندان، کاش ــردان، دانش م
ــان  ــا موفقیت هایش ــه ب ــد ک ــرادی بودن ــه اف ــه همیش ــوالً ن ــه معم ک
ــا  ــه ب ــا را ن ــردم آن ه ــد و م ــرده بودن ــز ک ــران متمای خــود را از دیگ

ــا کارهایشــان    می شــناختند. »مشــهوربودگی«، کــه ب
اصطــالح »مشــهوربودگی« را »دانیــل بورســتین« در کتــاب »تصویــر: 
ــکا« معرفــی کــرده اســت. امــروز  راهنمــای شــبه رویدادهــا در آمری
مــا کســانی را تحســین    می کنیــم کــه نقــش مرد   مــی  را کــه 
ــش  ــه نق ــی ک ــد. بازیگران ــازی    می کنن ــد، ب ــزرگ    می کنن ــای ب کاره
ــازی  ــر« را ب ــکندر کبی ــل »اس ــی مث ــزرگ تاریخ ــخصیت های ب ش
   می کننــد؛ یــا ورزشــکارانی کــه طــوری در مــورد بــردن یــک بــازی 
فوتبــال صحبــت    می کننــد کــه انــگار اورســت را فتــح کرده انــد.16 در 
صورتــی کــه آن افــراد در زندگــی شــخصی و واقعــی، معمــوالً هیــچ 

ــدارد. ــات را ن ــک از آن خصوصی ی
ــد: »فرهنــگ شــهرت  »کشــمور« در مــورد فرهنــگ شــهرت    می گوی
ــی  ــه در نیامــده اســت. شــرایطی وجــود داشــته و اتفاقات ــر بوت از زی
بــوده کــه مثــل جرقــه در انبــار بــاروت عمــل کرده انــد و علت هــای 
عمیقــی د    ر ایجــاد آن مشــارکت داشــته اســت. همــه شــخصیت هایی 
ــناخته  ــه ش ــت توج ــد لیاق ــود فاق ــن ب ــر ممک ــی دیگ ــه در دوران ک
ــد و در  ــی آمده ان ــه همگان ــه صحن ــرده ب ــس پ ــروزه از پ ــوند، ام ش
ــی  ــز خاصــی شــهرت جهان ــدون داشــتن هیــچ چی برخــی مــوارد ب
ــا  ــر آن ه ــود؛ تصاوی ــدن ب ــر ش ــد ظاه ــا کردن ــه آن ه ــد. آنچ یافته ان
بــه وســیله تلویزیــون و ســایت های     اینترنتــی بــرای میلیون هــا 
ــت و  ــا را ثب ــای آن ه ــا آگهی ه ــود، روزنامه ه ــتاده    می ش ــر فرس نف
ــن  ــه     ای ــروزه ب ــد.«17 ام ــرار    می کنن ــا را تک ــرات آن ه ــا تفک مجله ه
ــه  ــلبریتی« را     این گون ــار«، »س ــود. »نای ــه می ش ــلبریتی« گفت ــراد »س اف
تعریــف می کنــد: »عبــارت از شــخص یــا چیــزی اســت کــه توســط 

ــود.«18 ــناخته می ش ــراد ش ــادی از اف ــداد زی تع
ــترین  ــه بیش ــرادی ک ــت اف ــی اس ــروز، طبیع ــانه    ای ام ــای رس در دنی
حضــور در رســانه ها را دارنــد، نقــش مهمــی  در شــکل گیری افــکار 
عمو   می نیــز بــازی    می کننــد. حضــور گســترده ســلبریتی ها در 
ــا  ــذاری آن ه ــژه فضــای مجــازی،19 بســتر تأثیرگ ــه وی ــانه ها و ب رس
ــد  ــا رواج    می دهن ــه بســیاری از آن ه ــی ک ــد. محتوای ــم    می کن را فراه

روزمــره،  زندگــی  کلــی  به طــور 
یــا مســائل  )گاهــی سیاســی( و 
اجتماعــی اســت. مســئله     اینجاســت 
کــه آن هــا مســائل اجتماعــی )و 
تخصصــی  امــوری  را  سیاســی( 
ــه صــرف     اینکــه     ایــن  ــد و ب نمی دانن
ــردم کشــور  ــامل حــال م مســائل ش
ــت  ــرای صحب ــود را ب ــود، خ    می ش
و یــا حتــی کنشــگری در مــورد 
آن شایســته می داننــد. حتــی     ایــن 
حضــور و محبوبیــت در بیــن مــردم، 
برخــی از سیاســتمداران و مســئوالن 
ــه  ــرده و ب ــراه ک ــز گم ــور را نی کش
جــای اســتفاده از متخصصــان بــرای 
حــل مســائل اجتماعــی )و سیاســی(، 
ســلبریتی ها  دامــن  بــه  دســت 
ــیاری  ــه بس ــی ک ــا جای ــوند ت می ش
ســخنگو  به عنــوان  را  آن هــا  از 
مختلــف  پویش هــای  دبیــر  یــا 
اجتماعــی    می تــوان مشــاهده کــرد.20   
ــده پژوهشــی    ایران 97«  ــزارش »آین گ
ــران  ــائل     ای ــن مس ــه مهم تری در ارائ
در ســال 1397، مرجعیــت فرهنگــی 
ســلبریتی ها را یکــی از مهم تریــن 
عوامــل در حــال ظهــور کشــور 
ــد و    می نویســد: »ایــن  معرفــی    می کن
مســائل ســابقه تاریخــی چندانــی در 
ســال های گذشــته ندارنــد. عمــر 
اهمیــت یافتــن برخــی از آن هــا حتی 
بــه یــک ســال نیــز نمی   رســند، ولــی 
ــاره و ناگهانــی را  قابلیــت رشــد یکب
دارنــد و    می تواننــد بــا اثرگــذاری بــر 
ــل  ــان تبدی ــه ناگه ــا ب ــایر حوزه ه س
ــی کشــور  ــه یکــی از مســائل اصل ب

ــوند.21 ش
مقالــه اش  در  برونفــن«  »الیزابــت 
ــان  ــه« نش ــن فاجع ــوان »جش ــا عن ب
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ــگاه  ــه شــدت ن ــه چگون ــد ک می ده
ــهور  ــای مش ــه چهره ه ــا ب ــره م خی
ــه کاال تبدیــل  ــه تنهــا مشــاهیر را ب ن
ــت،  ــوالً در نهای ــه معم ــد، بلک    می کن
آن هــا را بــه ویرانــی    می کشــاند. 
وقتــی کــه چشــم چرانی مــا بــه 
ــرای  ــید، ب ــن رس ــطح معی ــک س ی
ارضایمــان راه دیگــری غیــر از ویران 
کــردن همــان چهره هــای مشــهوری 
ساختن شــان  بــه  خودمــان  کــه 
کمــک کردیــم وجــود نــدارد. بعــد از 
ــای  ــدگان، چهره ه ــه مصرف کنن     اینک
مشــهور را مصــرف کردنــد، بــه 
ــه  ــه بوت ــا را ب ــن«، آن ه ــه »برونف گفت
فراموشــی و نســیان    می ســپارند و 
ــل کاال دور  ــت مث ــا را درس ــا آن ه م
   می ریزیــم.22 نکتــه مهــم دیگــری کــه 
»کشــمور« در مــورد فرهنگ شــهرت 
ــان  ــد: »ن ــر    می گوی ــر حاض در عص
خــوردن از رســوایی اســت. اگــر در 
گذشــته طــال، الکلیســم، خودکشــی 
و ... بــرای یــک شــخصیت مشــهور 
رســوایی محســوب    می شــد؛ امــروزه 
اعتبــار یــک شــخصیت را در مهارت 
ناخواســته او در ارتــکاب اعمــال 
غیراخالقــی    ای    می بینیــم کــه بــه 
گونــه    ای حــس خشــم یــا شــادی را 
ــای  ــد و به ج ــاد    می کن ــردم     ایج در م
ــه    ای او  ــی حرف ــردن زندگ ــران ک وی
آن را خلــق    می کنــد.« در زمینــه     ایــن 
رســوایی ها، هرچــه روزنامــه ماجرای 
آن هــا را )بیشــتر( گــزارش کنــد و هر 
چــه فیلم شان)بیشــتر( آنالیــن شــود، 

ــود.  ــتر    می ش ــا بیش ــهرت آن ه ش
بدنامــی، منبعــی اســت برای کســانی 
ــه  ــدن ب ــرای وارد ش ــا ب ــه از آن ی ک
یک شــغل در کســب و کار نمایش و 

یــا ابــزاری بــرای     ایجــاد تنفــر در جامعــه اســتفاده    می کننــد، تــا بتوانند 
بــرای خــود شــهرتی دســت و پــا کننــد. مصداق هــای     ایــن گونــه ســر 
و صــدا راه انداختــن بــرای دیــده شــدن دوبــاره را، در مــورد بســیاری 

ــد.23 ــوان دی ــی    می ت ــری و ورزش ــخصیت های هن از ش

روشنفکران سلبریتی یا سلبریتی های روشنفکر 	

اگرچــه هــر ســلبریتي اي، مشــهور اســت امــا هــر مشــهوري ســلبریتي 
نیســت. ســلبریتي، همــان گونــه که اشــاره کردیم، شــخصیت یا انســان 
مشــهوري اســت کــه بــه طــور فعــال در رســانه ها فعالیــت مي کنــد و 
حضــور دارد و بــراي افزایــش یــا حفــظ ایــن شــهرت تــالش مي کنــد 
ــا،  ــي اســت؛ ام ــوب ذات ــک مطل ــراي او ی ــا، شــهرت ب ــک معن ــه ی ب
انســان هاي مشــهور کســاني هســتند کــه بــه دلیــل تبحــر یــا اســتادي 

شـهرت    می گویـد:  فرهنـگ  مـورد  در   » »کشـمور
یر بوته در نیامده اسـت. شـرایطی  »فرهنـگ شـهرت از ز
وجـود داشـته و اتفاقاتـی بـوده کـه مثـل جرقـه در انبـار 
آن  وت عمـل کرده انـد و علت هـای عمیقـی د    ر ایجـاد  بـار
در  کـه  شـخصیت هایی  همـه  اسـت.  داشـته  مشـارکت 
دورانـی دیگـر ممکـن بـود فاقـد لیاقـت توجـه شـناخته 
همگانـی  صحنـه  بـه  پـرده  پـس  از  وزه  امـر شـوند، 
چیـز  هیـچ  داشـتن  بـدون  مـوارد  برخـی  در  و  آمده انـد 

یافته انـد«. جهانـی  شـهرت  خاصـی 
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یــا مهــارت در یــک حرفــه یــا یــک زمینــه یــا یــک موضــوع یــا کار به 
شــهرت دســت یافته انــد؛ مثــل نقــاش، فیلمســاز، آهنگســاز، پزشــک، 
معمــار یــا روشــنفکري کــه بــه واســطه تبحــر و مهارتــي کــه هــر یک 
ــه  ــه شــهرت رســیده اند. شــغل و حرف ــد ب ــه کاري خــود دارن در زمین
ــه شــهرت  ــراي نیــل ب ــاً ب ــودن نیســت و الزام ــراد، مشــهور ب ــن اف ای
تــالش نمي کننــد. در ایــن میــان اقتضــاي برخــي مشــاغل و حرفه هــا 
مثــل بازیگــري و خوانندگــي و ورزشــکاری حرفه ای، شــهرت اســت، 
ــت و  ــاغل اس ــن مش ــاي ای ــري، اقتض ــگري و تجلي گ ــرا نمایش زی
ــات حرفه شــان،  ــل یکــي از ضروری ایشــان کســاني هســتند کــه الاق
ــکان آن  توجــه هــر چــه بیشــتر عمــوم و شــهرت بیشــتر اســت. ام
هســت کــه در میــان هــر یــک از دو دســته فــوق یعنــي هــم کســاني 
ــا هــم  ــد آمــده ی ــه واســطه تبحــر و مهــارت پدی کــه شهرت شــان ب
کســاني کــه اقتضــاي شــغل و حرفــه شــان، کســب شــهرت اســت، 
ســلبریتي هایي پدیــد آینــد و ایــن مربــوط بــه زمانــي اســت کــه فردي 
کــه خــواه بــه دلیــل مهارتــش یــا شــغلش، شــهره و مشــهور شــده بــه 
هــر دلیلــي بــراي حفــظ و احیانــاً گســترش ایــن شــهرت پدیــد آمــده، 
تــالش کنــد یــا خــود ایــن شــهرت بــه مطلــوب ذاتــي او بــدل شــود.24
بــا روشــن شــدن نســبي مفهــوم ســلبریتي به عنــوان کســي که شــهرت 
برایــش در وهلــه اول اهمیــت قــرار دارد؛ در تمایــز بــا فــرد مشــهوری 
ــوازم آن  ــي از ل ــا یک ــتاوردهاي کارش ی ــي از دس ــهرت، یک ــه ش ک
ــا ســلبریتي ها در  اســت، مي تــوان پرســید کــه نســبت روشــنفکران ب
چیســت؟ مــراد از »روشــنفکر« در ایــن متــن، »فــردي اســت کــه متکي 
بــر عقالنیــت و خــرد انتقــادي بــه روشــنگري در ســطح جامعــه مدني 
ــا  ــاب ی ــه شــکل کت ــد ب ــا خــرد مي یاب ــق ب ــردازد و آنچــه مطاب مي پ
مقالــه یــا گفتــار یــا نوشــتار و بــه واســطه رســانه هاي گوناگــون مثــل 
کتــاب، مطبوعــات، تریبون هــاي ســخنراني، فضــاي مجــازي، رادیــو، 
ــن  ــذارد.« روش ــان مي گ ــدرت در می ــه و ق ــا جامع ــون و... ب تلویزی
اســت کــه در ایــن تعریــف، کار روشــنفکري ربــط و نســبت مســتقیم 
بــا رســانه مي یابــد و رســانه ابــزار او بــراي ارتبــاط بــا مخاطــب اســت. 
همچنیــن آشــکار اســت کــه روشــنفکري موفق اســت کــه مخاطبانش 
ــار بیشــتري  بیشــتر و گســترده تر باشــند و در نتیجــه شــهرت و اعتب
داشــته باشــد. در نتیجــه یــک روشــنفکر مثــل یــک بازیگــر یــا یــک 
ــد و  ــده تر باش ــناخته ش ــه ش ــت ک ــر اس ــي موفق ت ــده، زمان خوانن
طیــف گســترده تر و وســیع تري مخاطــب گفتارهــا و نوشــتارهاي او 
باشــند.25 امــا آیــا پســندیده اســت که یــک روشــنفکر در کنار مشــهور 
ــد، ســلبریتي  ــه موفقیــت او کمــک مي کن ــد ب ــودن کــه چنانکــه آم ب
هــم شــود؟ یعنــي مطابــق تعریــف مــا، آیــا مذمــوم نیســت، روشــنفکر 

مذکــور کــه به دلیــل کار روشــنفکري 
بــه شــهرتي دســت یافتــه در جهــت 
حفــظ یــا حتــي ارتقــاي این شــهرت 
تــالش کنــد؟ پاســخ بــه این پرســش 
ممکــن اســت مناقشــه برانگیز باشــد، 
امــا گفتــه می شــود کــه هیچ اشــکالي 
ــه  ــا ب ــنفکر بن ــک روش ــه ی ــدارد ک ن
ــد،  ــلبریتي باش ــور س ــف مذک تعری
لکــن؛ تــا جایــي کــه رســالت و تعهد 
روشــنفکري، یعنــي تقریــر حقیقــت 
و تقلیــل مــرارت را فروگــذار نکنــد. 
برخــی پــا را فراتــر می گذارنــد و 
ــز  ــط قرم ــت خ ــا رعای ــد؛ ب معتقدن
ــردن  ــدول نک ــي ع ــنفکري یعن روش
ــه  ــادي ن ــاد و انتق ــود بنی ــرد خ از خ
تنهــا هیــچ اشــکالي نــدارد، بلکــه اگر 
ــاً،  ــود، اتفاق ــلبریتي ش ــنفکر س روش
ــام  ــه انج ــد ب ــاید بتوان ــن کار، ش     ای
ــم  ــک ه ــنفکري او کم ــه روش وظیف

بکنــد.26
برخــي معتقدنــد اصــوالً رســالت 
روشــنفکري بــا ســلبریتي بــودن 
دارد.  ناســازگاري  و  منافــات 
گفــت  منظــر  ایــن  از  مي تــوان 
ــه  ــد ب ــنفکران بای ــوالً روش ــه اص ک
ــا و  ــه اي فض ــکال و ریش ــد رادی نق
ســاختارهایي بپردازنــد کــه پــرورش 
دهنــده ســلبریتي هاســت و... برخــي 
کار  اصــوالً  کــه  معتقدنــد  نیــز 
روشــنفکري و رســالت روشــنفکري 
ــاخته  ــه برس ــه ب ــاختارهایي ک ــا س ب
ــود،  ــر مي ش ــلبریتي ها منج ــدن س ش
میــان  ایــن  در  دارد.27   منافــات 
برخــي روشــنفکران یــا کســاني کــه 
ــي  ــی، روشــنفکر تلق ــواه عموم در اف
ــمی،  ــور رس ــه ط ــز، ب ــوند نی مي ش
ــده اند  ــر ش ــلبریتي ظاه ــام س در مق
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بــا حضــور  یعنــي  مي شــوند،  و 
ــا  ــوام ب ــگ و گاه ت ــترده و پررن گس
انجــام کارهایــی متناســب بــا فضــاي 
اجتماعــي  شــبکه هاي  و  مجــازي 
ــیاري  ــن از بس ــره گرفت ــد و به جدی
ــلبریتي ها و  ــه س ــي ک از ظرفیت های
شــومن ها از آن هــا ســود مي جوینــد، 
ــده اند.  ــلبریتي ش ــه س ــدل ب ــاًل ب عم
ــن  ــر ای ــي و قدیمي ت ــه بین الملل نمون
روشــنفکران، »اســالوي ژیــژک«28 
ــاي  ــگارش کتاب ه ــا ن ــه ب ــت ک اس
ــد  ــم و تولی ــور و حجی ــفي قط فلس
انتزاعــي  نوشــتارهاي  و  گفتارهــا 
و  رســانه اي  فضــاي  در  پیچیــده 
اجتماعــات حضــوري پررنــگ و 
چشــم گیر دارد و همــواره در واکنــش 
ــي و  ــع سیاس ــا و وقای ــه رویداده ب
پیرامونــي  فرهنگــي  و  اجتماعــي 
جمعــي  رســانه هاي  طریــق  از 
روزنامه هــا  و  ســایت ها  مثــل 
شــبکه هاي  و  خبرگزاري هــا  و 
تلویزیونــي واکنــش نشــان مي دهــد، 
در جلســات مناظــره پــر شــور و 
ــژک«  ــد. »ژی ــی شــرکت مي کن هیجان
بــا آن انگلیســي نــوک زبانــي و 
ــا  ــفته و رفتاره ــلخته و آش ــر ش ظاه
ســوژه  گاه  متظاهــر،  پوشــش  و 
مي شــود  فیلم هایــي  و  عکس هــا 
کــه بیشــتر متناســب بــا یــک شــومن 
ــا یــک بازیگــر ســینما  ــي ی تلویزیون
یــا یــک جوکــر اســت؛ نــه فیلســوف 
ــس،  ــگل، مارک ــه ه ــکاوي ک و روان
آدورنــو و فرویــد را بــا هــم در 

29 مي آمیــزد.
بهبهانــی پژوهشــگر فلســفه  کاوه 
در خصــوص تفــاوت ســلبریتی و 
روشــنفکر معتقد اســت: »ســلبریتی ها 

ــور«  ــر »دوب ــه تعبی ــه ب ــد ک ــروی می کنن ــدرن پی ــان م ــق جه از منط
می تــوان آن را منطــق »جــو نمایــش« نامیــد. هــدف ســلبریتی ها دیــده 
شــدن وشــهرت اســت. دیده شــدن، ارزش ذاتــی ســلبریتی ها شــناخته 
می شــود و روشــنفکرها اگــر بخواهنــد وارد     ایــن عرصــه بشــوند بایــد 
    ایــن ارزش ذاتــی را بــه ابــزار کار تبدیــل کننــد. بــرای اهــل اندیشــه ای 
کــه بــه فکــر دیده شــدن بیشــتر مطالبــش اســت، ســلبریتی شــدن باید 
ابــزار باشــد. گویــی روشــنفکر بــا ورود خــود بــه     ایــن فضا، کشــیده ای 
ــؤال  ــر س ــای کاذب آن را زی ــد و ارزش ه ــی  می زن ــه عمو   م ــه ذائق ب
ــا مخاطبــان خــود معاملــه می کننــد، چیــزی را  ــرد. ســلبریتی ها ب می ب
کــه شــما دوســت داریــد نمایــش می دهنــد، شــما هــم در عــوض او را 
دنبــال می کنیــد. اهالــی فکــر، امــا زیــر بــا    ر ایــن معاملــه نمی رونــد و 
برعکــس ذائقــه عمو   مــی  را نقــد می کننــد؛ امــا در عــوض شــما را بــه 
لحظــه »فهمیــدن« می رســانند و آگاهــی می دهنــد. پــس روشــنفکر در 
مقابــل ذائقــه عمو   مــی     می ایســتد و جلیقــه    ای انتحــاری می پوشــد، بــه 
جامعــه نفــوذ می کنــد و در زمــان مناســب خــود را منفجــر می کنــد تــا 
ذائقــه عمو   مــی را تغییــر دهــد و ســطح تفکــر جامعــه را باالتــر ببــرد.«30

   
توهم روشنفکری  	

چیــزی را کــه بایــد از هــم تفکیــک کنیــم،     ایــن اســت کــه هــر انســان 
مشــهوری روشــن فکر نیســت و خیلــی از روشــن فکران هم ســلبریتی 
نیســتند. یکــی از معمول تریــن کارهایی که ســلبریتی ها در کشــورهای 
ــی  ــانی و مددخواه ــد، اطالع رس ــه آن می پردازن ــان ب ــف جه مختل
بــرای رفــع معضــالت اســت. ســلبریتی بــودن بــا     ایــن نــگاه، خیلــی 
هــم خــوب اســت. امــا در واقــع طــور دیگــری اســت، ســلبریتی ها 
ــردم  ــد و م ــل می کنن ــی تبدی ــه جامعــه  مصرف جامعــه را ناخواســته ب
ناخواســته دنبــال چیــزی می رونــد کــه از نشــانی یــک ســلبریتی نشــر 
داده شــده اســت. نکتــه  جالبــی کــه میــان ســلبریتی ها درکشــورهای 
ــود،  ــی می ش ــتتر تلق ــی مس ــول ول ــر معم ــک ام ــان ی ــف جه مختل
هنــر آن هــا اســت و آن     ایــن  کــه بــه گونــه ی مســتقیم بــه مخاطبــان 
ــای  ــا آرام آرام قلب ه ــد، ام ــد بکنن ــه کاری بای ــد چ ــود نمی گوین خ

ی اسـت کـه بـه  یتی، شـخصیت یـا انسـان مشـهور سـلبر
طـور فعـال در رسـانه ها فعالیـت می کنـد و حضـور دارد 
و بـرای افزایـش یـا حفـظ ایـن شـهرت تـالش می کنـد بـه 
یـك معنـا، شـهرت بـرای او یـك مطلـوب ذاتـی اسـت؛ اما، 
انسـان های مشـهور کسـانی هسـتند که بـه دلیـل تبحر 
یـا اسـتادی یـا مهـارت در یـك حرفـه یـا یـك زمینـه یـا یـك 

ع یـا کار بـه شـهرت دسـت یافته انـد. موضـو
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ــاس  ــا لب ــل آن ه ــودآگاه مث ــان ناخ ــد. مخاطب ــح می کنن ــا را فت آن ه
می پوشــند، اســباب منزل شــان را طــوری کــه آن هــا چیده انــد 
ــد  ــد خری ــنهاد می دهن ــا پیش ــه آن ه ــگاهی ک ــد، از فروش می چینن
می کننــد، ســعی می کننــد شــبیه آن هــا فکــر کــرده، حــرف رد و بــدل 
ــد. در  ــه بگیرن ــت های خوش بخت نمایان ــا ژس ــبیه آن ه ــد و ش کنن
مقابــل، روشــنفکرهای واقعــی، جامعــه را، علیــه اندیشــه های ُدگــم و 
ــود،  ــه می ش ــی جامع ــات و عقب ماند گ ــبب خراف ــه س ــه ک کوته بینان
بــارور می کننــد. ســلبریتی های تهی مایــه، در هــر جــای جهــان 
حتــی بــا ژســت های آزادی خواهانــه و از روی خیرخواهــی، ممکــن 
اســت، بهتریــن ســرباز بــرای دیکتاتورهــا شــوند. الزم بــه ذکر اســت، 
روشــن فکر بــه جــای تبلیــغ تولیــدات دیگــران، خــودش تولیــد دارد، 
ولــی ســلبریتی ها حــواس مــردم را از حقایــق پیرامــون پــرت کــرده و 

ــد.31 ــن ترســیم می کنن ــرای شــهروندان رویاهــای دروغی ب
متأســفانه امــروزه، کســانی  کــه از هــر طریقــی دنبال کننــده )فالــوور( 
پیــدا می کننــد، همیــن  کــه چهــره  ســلبریتی بــه خــود گرفتنــد، دچــار 
توهــم خطرنــاِک روشــن فکری هــم می شــوند. ســلبریتی ها جمــالت 
موجــز ولــی تأثیرگــذار نویســند گان و اندیش منــدان بــزرگ جهــان - 
ــه  ــای نمایش نام ــی، دیالوگ ه ــران اله رمان نویســان، فیلســوفان، پیامب
ــه  و فیلم هــا - را حفــظ می کننــد و هــر ازگاهــی     ایــن جمــالت را ب
ــردم -  ــی  از م ــری، خیل ــی  از بی خب ــا در عالم ــد. ام ــان می آورن زب
آن هایــی کــه نیازشــان بــه خوردشــان داده می شــود - فکــر می کننــد     
ــان  ــال خودش ــد، م ــول می کنن ــل ق ــا نق ــه آن ه ــی ک ــن حرف های ای
اســت و از د    رایــت و عمــق  نــگاه آن هــا برمی آیــد و در نتیجــه، آن هــا 

ــد.  ــف می کنن ــی روشــن فکری بازتعری ــا نگاه را ب

روشنفکری بیمار 	

حــال د    ر ایــن بخــش اشــاره    ای مختصــر داریم بــه جریان روشــنفکری 
د    ر ایــران، امــروزه، روشــن فکر د    ر ایــران بــه کســی گفتــه می شــود کــه 
ــه احــکام  ــا علی ــد ی ــه نظــام جمهــوری اسال   می ســخن بگوی ــر علی ب
ــد  ــان و مانن ــا در خصــوص آزادی ظاهــری زن ــن و شــریعت و ی دی
ــی و  ــر دین ــرم غی ــه، از ف ــن مقول ــدی بنویســد . د    ر ای ــای تن آن نقده
ــن فکری  ــت روش ــی، برداش ــای دین ــالف آموزه ه ــب خ ــه مطال ارائ
ــل  ــنفکرتر. دلی ــکوالرتر، روش ــدر س ــود. هرق ــن گری می ش و روش
اصلــی آن     ایــن اســت کــه »روشــنفکری د    ر ایران بیمــار متولد شــد.«32 
روشــن فکری جریانــی اســت کــه گفتمان علمــی، عقالنیــت در بحث، 
تســاهل و مــدارا بــا عقایــد دیگــران، اقنــاع طرفیــن و... از بنیاد هــای 
اساســی آن بــه شــمار مــی رود؛ امــا د    ر ایــران، جریــان روشــن فکری 

بــه صــورت نادرســتی در فقــدان 
ــه  ــرده و فرب ــا، رشــد ک ــن مؤلفه ه     ای
ــکوالر  ــت های س ــت. ژس ــده اس ش
»ایســم ها«  از  کــه  فیگورهایــی  و 
ــد  ــد ، مانن ــا را می دانن ــام آن ه ــا ن تنه
فمینیســم اســالمی، در عمــل کار مهم 
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــری ب و مؤث
ــد  ــداده و نمی توانن ــام ن ــه انج جامع
کــه  نیم بنــدی  اطالعــات  بــا  و 
دارنــد، گرهــی از مشــکالت کشــور 
بــاز کننــد.33 روشــنفکر د    ر ایــران 
ــل  ــر و عم ــه در نظ ــت ک ــی اس کس
ــب  ــی، اغل ــت علم ــم برداش ــه اس ب
ــی از  ــتعماری دارد، یعن ــت اس برداش
ــی  ــی و آزاداندیش ــم و دموکراس عل
در محیطــی حــرف می زنــد کــه 
علــم جدیــد در آن هنــوز پــا نگرفتــه 
اســت بــه همین خاطــر آزاد اندیشــی 
را در قبــال بنیادهــای ســنتی)مذهب، 
زبــان، تاریــخ، اخــالق، آداب( اعمــال 

می کنــد.34
ســید مرتضــی آوینــی در خصــوص 
ایــران     این چنیــن  د    ر  روشــنفکری 
بیــان می کنــد: »روشــنفکران     ایــن 
مــرز و بــوم اگــر چــه از همــان آغــاز 
ــای«35  ــه »انتلکتوئل ه ــه قبل ــان ب     ایم
امــا  آورده انــد  نوزدهــم  قــرن 
ــر  ــخ و تفک ــاً در تاری ــز حقیقت هرگ
غــرب شــرکت نیافته انــد. آن هــا 
ــد  ــش نبوده ان ــرا بی ــی ظاهرگ مقلدان
و بــه عبــارت بهتــر، غــرب زده 
بوده انــد نــه غربــی. غرب زدگــی 
ــی  ــری از احــکام عمل ــدی ظاه تقلی
»انتلکتوئلیســم« بیــش نیســت و     ایــن 
ــه  ــت ک ــی نیس ــاًل خاک ــاک اص خ
در آن روشــنفکری پــا بگیــرد. از 
ــن  ــای     ای ــاز، انتلکتوئل ه ــان آغ هم
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مــرز و بــوم نقابدارانــی پهلــوان 
پنبــه بیــش نبوده انــد؛ طبل هایــی 
تــو خالــی، شــیرهای َعَلــم نــه 
نــه  دیالکتیــک«36  »ماتریالیســم 
ــه  ــم«، ن ــه »لیبرالیس ــم«، ن »مارکسیس
»اندیویدوالیســم«37، نــه »نیهیلیســم«38 
نــه  و  منطقــی«39  »اتمیســم  نــه 
حتــی »ناسیونالیســم«.40 در کشــور 
عقــل  بــا  اصــاًل  مــردم  مــا، 
نمی اندیشــیدند  »راسیونالیســتی«41 
و غالــب دانشــگاهیان نیــز اگــر چــه 
ــد،  ــرو کار دارن ــی س ــدن غرب ــا تم ب
امــا هرگــز اجــازه نمی دهنــد کــه در 
ــتی«  ــکام »راسیونالیس ــان اح زندگیش
ــد  ــین تقلی ــی« جانش ــل »دکارت و عق
مذهبــی شــود. امــا روشــنفکران 
ــن عقــل  ــا     ای غــرب زده، بالعکــس، ب
راسیونالیســتی    می اندیشــند - کــه 
عقیــم اســت و زمینــی و تنــگ نظر و 
فلــک زده. کا    ر ایــن عقــل در نهایــت 
الحــاد    می انجامــد و  بــه کفــر و 
بنابرایــن، انتلکتوئل هــا در سراســر 
ــد  ــت و ملح ــر ماتریالیس ــان اگ جه

ــتند.« ــر هس ــند، کاف نباش

نتیجه گیری 	

د    ر ایــن مقالــه ابتــدا نگاهــی بــه افکار 
ــان  ــای آن در زم ــی و کارکرده عمو   م
ــاره    ای  ــپس اش ــم، س ــال پرداختی ح
ــه  ــری ک ــری و تأثی ــران فک ــه رهب ب
در هدایــت افــکار عمو   می دارنــد، 
امــروزه،  کــه  آنجــا  از  داشــتیم. 
عمو   مــی را  افــکار  ســلبریتی ها، 
اعمــال و رفتــار خــود  از  متأثــر 
ــده  ــه ش ــوارد گفت ــر م ــد، بناب می کنن
ــزء  ــا را ج ــی آن ه ــه نوع ــوان ب می ت
رهبــران فکــری بــه حســاب آورد. از 

آنجــا کــه برخــی از صاحــب نظــران، روشــنفکران را جــزء رهبــران 
ــز در  ــلبریتی ها نی ــر س ــوی دیگ ــد و از س ــداد    می کنن ــری قلم فک
ــد، الزم  برنامه هــای خــود اقدامــات شــبه روشــنفکری انجــام می دادن
بــود توضیحاتــی در خصــوص ارتبــاط ســلبریتی ها بــا روشــنفکران و 
ــوع  ــم. در مجم ــرح نمایی ــی را مط ــراق آن نکات ــتراک و افت ــه اش وج
آنچــه کــه از مطالــب مطــرح شــده    می تــوان نتیجه گیــری کــرد     ایــن 
ــام اســت در خصــوص  ــای ع ــک معن ــران فکــری ی ــه رهب اســت ک
افــرادی کــه وظیفــه هدایــت افــکار عمو   مــی را بــه عهــده دارنــد؛ خواه 
بــه عنــوان یــک شــخص کاریزمــا و باجایــگاه معنــوی، خــواه یــک 

ــنفکر. ــک روش ــواه ی ــلبریتی و خ س
امــا آنچــه مســلم اســت؛ بســیاری از اقدامــات روشــنفکران در 
کشــور، بــا مفاهیــم اصیــل روشــنفکری مطابقــت ندارد.)شــاید بهتــر 
ــه  ــرا ک ــود.( چ ــه ش ــر گرفت ــرای آن در نظ ــری ب ــه دیگ ــود ترجم ب
ــه  ــتباهی ک ــه های اش ــل ریش ــه دلی ــران ب ــنفکری د    ر ای ــان روش جری
ــر  ــرب دارد و بناب ــگان غ ــت یافت ــردگان و تربی ــتر تحصیل ک در بس
ــال ها  ــا س ــا ت ــیب های آن ه ــی)ره( آس ــام خمین ــرت ام ــر حض تعبی
دامن گیــر کشــورمان خواهــد بــود، در مســیر صحیحــی قــرار نگرفت؛ 
همچنان کــه امــروزه هــم در بســیاری از فعالیت هــای سیاســی و 
تعامــالت دیپلماتیــک شــاهد     ایــن انفعــاالت هســتیم. نکتــه دیگــر این 
اســت کــه امــروزه بــه دلیــل پیشــرفت روز افــزون تکنولوژهــای نوین 
ارتباطــی و فراگیــری بیــش از حــد و مــرز آن به ویــژه بــه دلیــل شــیوع 
کرونــا، شــاهد تأثیرگــذاری بســیار زیــاد ســلبریتی ها در ســبک زندگی 
ــیاری  ــا در بس ــط آن ه ــکار عمو   می توس ــری به اف ــت گی ــردم و جه م
از مســائل سیاســی و اجتماعــی هســتیم. ســلبریتی هایی که بســیاری از 
آن هــا از کمتریــن ســطح ســواد برخوردارنــد و گاهــی اوقــات به دلیــل 
اظهــار نظرهــای غیرکارشناســانه، به عنــوان اپوزیســیون عمــل کــرده و 
بلندگــوی رســانه های معانــد    می شــوند. نکتــه قابــل تأمــل     ایــن اســت 
کــه بــا اســتفاده از برخــی اصطالحــات روشــنفکران، ســعی دارند خود 

ی د    ر ایران  وشـنفکر آوینـی در خصـوص ر سـید مرتضـی 
ز و بـوم  وشـنفکران     ایـن مـر     این چنیـن بیـان می کنـد: »ر
اگـر چـه از همان آغـاز     ایمان بـه قبلـه »انتلکتوئل های« 
و  یـخ  تار در  حقیقتـا  هرگـز  امـا  آورده انـد  نوزدهـم  ن  قـر
تفکـر غـرب شـرکت نیافته انـد. آن هـا مقلدانـی ظاهرگرا 
بوده انـد  زده  غـرب   ، بهتـر عبـارت  بـه  و  نبوده انـد  بیـش 
ی از احـکام عملـی  بـی. غرب زدگـی تقلیـدی ظاهـر نـه غر
»انتلکتوئلیسـم« بیـش نیسـت و     این خاک اصـًا خاکی 

ی پـا بگیرد. وشـنفکر آن ر نیسـت کـه در 
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را روشــنفکر نشــان دهنــد، کــه البتــه     ایــن ترفنــد تنهــا بــرای افزایــش 
مخاطبــان بیشــتر اســت، همانگونــه کــه در مقدمــه هــم اشــاره شــد، 
رفتــار دو یــا چندگانــه در برخــورد بــا موضوعــات مختلــف سیاســی 
ــان اگــر  ــن نیــت آن هــا اســت. در پای و اجتماعــی خــود نشــانگر ای
ــن شــرایطی  ــه در چنی ــی ک ــن راهکارهای ــم یکــی از مهم تری بخواهی
کمــک می کنــد کــه افــکار عمو   مــی  را هوشــیار کــرد تــا کمتــر تحــت 
ــد را  ــرار نگیرن ــه ق ــای عوام فریبان ــن تکنیک ه ــیاری از     ای ــر بس تأثی
پیشــنهاد دهیــم؛ افزایــش ســطح ســواد رســانه     ای عمــوم مــردم اســت. 
خوشــبختانه در ســال های اخیــر بــا در نظــر گرفتــن کتــب درســی بــا     
ایــن عنــوان و شــکل گیری نهضــت ســواد رســانه    ای توســط بســیاری 
ــات  ــی، شــاهد اتفاق ــات دولت ــی  و برخــی اقدام از تشــکل های مرد   م
ــت  ــن خصــوص هم ــن د    ر ای ــم، لک ــن عرصــه بوده    ای ــی د    ر ای خوب

بیشــتر مســئوالن و دلســوزان کشــور    می توانــد راهگشــا باشــد.
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تنهــا موضــوع یــا محمــل تغییــر و تحــول، و تحــول 
ــان اضــداد  را نتیجــه تضــاد و کشــمکش دائمــی  می
   می دانــد، کشمکشــی کــه از تضــاد درونــی نهفتــه در 
همــه پدیــده هــا، اندیشــه هــا و جنبــش هــا نتیجــه 

   می شــود.
فــرد:  اصالــت  مذهــب  فردگرایــی،   .37

.i n d i v i d u a l i s m e
.nihilisme  :38. نیست انگاری

39. فلســفه منطــق ریاضــی؛ بــه طــور خــاص فلســفه 
ای کــه برترانــد راســل و آلفــرد نــورث وایتهــد در کتــاب 
»اصــول ریاضیــات«، و لودویــگ ویتگنشــتاین در 
 logical رســاله منطقی_ فلســفی« تبیین کــرده انــد؛«

.atomism
ــی  ــید مرتض ــه دوش ، س ــه ب ــای خان ــزون ه 40. حل

ــه ی 103. ــاقی، صفح ــر س ــی ، نش آوین
.rationalisme  :41. مذهب اصالت عقل
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رتکد مالسالا تجح

ی یتی ها و خودبرندساز وسلبر میکر

 رسول لطفی؛
پژوهشگر علوم اجتماعی

ــا پررنــگ شــدن  »نمایشــی شــدن« ی
ــروز  ــات ام ــق ارتباط ــش، منط نمای
ــگاه  ــی آن اســت. در ن ــه کانون و نقط
 )Guy Ernest Debord( ــور ــی دب گ
نمایــش، مجموعــه ای از تصاویــر 
نیســت، بلکــه یــک رابطــه اجتماعــی 
ــه براســاس  ــن اشــخاص اســت ک بی
ــن  ــرد؛ بنابرای ــکل می گی ــر ش تصاوی
ــت  ــم صحب ــا ه ــتر ب ــر بیش تصاوی
ــه  ــاً در عرص ــی عمدت ــد، حت می کنن
ایــران،  در  مخصوصــاً  سیاســت 
ــد.  ــح دی ــور واض ــوان آن  را به ط می ت
ــت  ــده از واقعی ــای ساخته ش انگاره ه
بزرگ تــر می شــوند و آنچــه کــه 
داشــته  اهمیــت  می شــود  دیــده 
و اولویــت پیــدا می کنــد. همیــن 
ــگ  ــش »فرهن ــاز پیدای ــر، زمینه س ام
ســلبریتی« در »عصــر نمایــش« شــده 

ــت. اس
»رســانه های اجتماعــی« مهمتریــن 
بازتولیــد  در  کــه  اســت  ابــزاری 
و  نمایشــی  عصــر  در  ســلبریتی 
ــش  ــا، نق ــرای آن ه ــی« ب »چهره بودگ
ایفــا می کنــد چراکــه یــک ســلبریتی 
مرزهــا  نمی توانــد  به خودی خــود 
ــی  ــود تعریف ــرای خ ــوردد و ب را درن
ــد و  ــدا کن ــراد پی ــایر اف ــزا از س مج

چهــره شــود. ســلبریتی  ها معمــوالً از طریــق و به واســطه رســانه اســت 
کــه چهــره شــده ، در معــرض دیــد قرارگرفتــه و »دیده شــدن« مهمترین 
مکانیســمی اســت کــه زندگــی آن هــا را در برگرفتــه اســت. این افــراد از 
طریــق رســانه ها هویــت پیداکرده انــد. ایــن هویــت، هویتــی ســنتی و 
مــدرن نیســت )یعنــی از طریــق تبــار و طبقــه و یــا ســطح تحصیــالت 
شناخته شــده نیســتند(، بلکــه هویتــی اشــتهاری اســت کــه در تعریــف، 
ــرد.  ــدا ک ــرای آن پی ــامدرن ب ــت پس ــی از هوی ــوان مصداق های می ت
»هویــت پســامدرن« تکه پــاره و وضعیتــی اســت کــه خطــی و هنجــاری 
ــت موجــود  ــع اکنونی ــی و تاب ــوارد دیجیتال نیســت و در بســیاری از م
اســت کــه از طریــق رســانه و امــر مجــازی برســاخت می شــوند. ایــن 
»در معــرض دیــد بــودن« بــرای آن هــا یــک هویــت تعریــف می کنــد 

ــد.  ــی« نامی ــود آرمان ــا خ ــواه و ی ــود دلخ ــوان آن را »خ ــه می ت ک
ــای ستایش شــده  ــد، تمثال ه ــای آرزومن ــه ی آواتاره ــلبریتی ها به مثاب س
و ظــروف حافظــة جمعــی در همــة جنبه هــای زندگــی مــدرن 
ــژه رســانه های  ــه وی ــت ب ــد. گســترش اســتفاده از اینترن ــه می کنن رخن
ــان  ــلبریتی ها و هوادارانش ــان س ــاط می ــر ارتب ــا ب ــه تنه ــی، ن اجتماع
ــر  ــگ ســلبریتی، ب ــردن فرهن ــزه ک ــا دموکراتی ــر گذاشــته، بلکــه ب تأثی
ســاخت نــوع جدیــدی از ســلبریتی نیــز تأثیــر داشــته و ایــن امــکان را 
بــه هواخواهــان معمولــی می دهــد کــه موانــع صنعــت ســلبریتی را از 
میــان برداشــته و خودشــان تبدیــل بــه ســلبریتی شــوند. اگــر تــا پیــش 
ــای  ــول کمپانی ه ــلبریتی ها محص ــی، س ــبکه های اجتماع ــر ش از عص
بــزرگ فیلم ســازی یــا صنایــع فرهنگــی یــا وضعیت هــای ورزشــی و 
هنــری بودنــد امــروزه خــودِ پدیده هــای ارتباطــی ماننــد »اینســتاگرام« 
می تواننــد خلــق منزلــت و برازندگــی کننــد یعنــی ســلبریتی  می ســازند 
ــرادی  ــلبریتی، اف ــگ س ــد. در فرهن ــد می کنن ــاره آن را بازتولی و دوب
ــد،  ــت آوردن ــه دس ــبکه ها ب ــن ش ــق ای ــود را از طری ــهرت خ ــه ش ک
انســان های  دارنــد.  نــام   )micro – celebrity(میکروســلبریتی« ها«

شماره
ـنه
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عــادی یــا افــرادی متخصــص کــه در زمینــه ای خــاص، دنبال کننــدگان 
ــد. ــی دارن ــانه های اجتماع ــادی در رس )follower( زی

ــا  ــتاورد ی ــر دس ــاً ب ــه لزوم ــدون آن ک ــع ب ــلبریتی ها در واق میکروس
فضیلــت خاصــی تکیــه کننــد، بــا اختصــاص زمــان و وســواس زیــاد 
بــرای شــکل دادن بــه پروفایــل شــبکه های اجتماعــی خود و تســلط بر 
تکنیک هــای تولیــد محتــوا در ایــن فضــا، به منزلتی مشــابه ســلبریتی ها 
ــتاگرامی«،  ــای اینس ــد. »کمدین ه ــدا می کنن ــت پی ــدود دس ــا مح ام
»مدل هــای تبلیغاتــی« و »مانکن هــای لــوازم آرایشــی«، »اینفلوئنســرها« 
)Influencer(، »ســلتوئید« )Celetoid(، »واینرهــا« )Viner(، نمونه هــای 
مشــهود میکروســلبریتی ها هســتند که فعالیت هــای مجازی و حواشــی 
پیرامونشــان گــه گاه مخاطبانــی غیــر از دنبال کننــدگان همیشگی شــان را 
نیــز درگیــر می کنــد. بــه نظــر می رســد آن دســته از کســانی  کــه مــا 
ــه  ــی، تظاهــر ب ــا ویدئوهــای جنجال ــم و ب شــاخ های مجــازی می نامی
مصــرف و تجمــل یــا رفتارهــای خــارج از قاعــده و خــالف جریــان 
ــد. در  ــرار می گیرن ــن گــروه ق ــل همی ــز ذی ــد نی جلــب توجــه می کنن
نتیجه »میکروســلبریتی« نســخه ســاده شــده و کوچک تری از ســلبریتی 

ــه ای  ــتر مجموع ــه بیش ــت، بلک نیس
از اعمالــی اســت کــه از فرهنــگ 
ســلبریتی نشــأت گرفتــه و مــردم 
عــادی در زندگــی روزمــره خــود 
ــده  ــه ع ــا توج ــد ت ــتفاده می کنن اس
ــه  ــن ب ــای آنالی ــتری را در فض بیش
خــود جلــب کننــد و مشــهور شــوند.
فعالیــت  در  کــه  مهمــی  نکتــه 
میکروســلبریتی ها قابــل توجه اســت، 
تــالش آن هــا برای کســب شــهرت و 
دیده شــدن اســت. حرکــت در مســیر 
ــلبریتی ها  ــوی میکروس ــهرت از س ش
در واقــع نیازمنــد یــک »کاالپنــداری« 
بــا هــدف تولید شــخصیتی اســت که 
ــت عمومی شــدن داشــته باشــد.  قابلی
ایــن نــوع »کاالیی شــدن هویــت« 
موجــب می شــود درســت ماننــد 
ســلبریتی ســنتی، توجــه دیگــران 
را بــه خــود جلــب کنــد. تــرزا 
هویــت  نقــد  در  ســنفت)2008م( 
ــش  ــد پرس ــلبریتی می نویس میکروس
ــرایط  ــودن ش ــی ب ــی در بحران اساس
ــه از  ــت ک ــن اس ــلبریتی ای میکروس
ــر  ــو فک ــه »ت ــتم؟«، ب ــه هس ــن ک »م
ــتم؟«  ــی هس ــه کس ــن چ ــی م می کن
ــت، روزی  ــت. هوی ــرده اس ــر ک تغیی
ــده آن  ــل کنن ــرد حم ــت ف ــه مالکی ک
ــام  ــروز تم ــد، ام ــاب می آم ــه حس ب
و کمــال در اختیــار کســی اســت 
کــه هویــت را بــه صــورت نمایشــی 

دریافــت می کنــد.
میکروســلبریتی  نظریه پــردازان 
ــد  ــوم، پیون ــن مفه ــه ای ــد ک معتقدن
فراگیــر  مفهــوم  بــا  ناگسســتنی 
ایــده  دارد.  »خودبرندســازی« 
 self-( »کلیــدی در »خودبرندســازی
افــراد،  کــه  اســت  آن   )branding

ی اسـت که در  یـن ابـزار »رسـانه های اجتماعـی« مهمتر
یتی در عصـر نمایشـی و »چهره بودگی«  بازتولیـد سـلبر
یتی  سـلبر یـک  چراکـه  می کنـد  ایفـا  نقـش  آن هـا،  بـرای 
بـرای  و  درنـوردد  را  زهـا  مر نمی توانـد  به خودی خـود 
چهـره  و  کنـد  پیـدا  افـراد  سـایر  از  مجـزا  یفـی  تعر خـود 
به واسـطه  و  یـق  طر از  معمـوًال  یتی  ها  سـلبر شـود. 
رسـانه اسـت که چهره شـده ، در معـرض دیـد قرارگرفته 
کـه  اسـت  مکانیسـمی  یـن  مهمتر شـدن«  »دیـده  و 

اسـت.  برگرفتـه  در  را  آن هـا  زندگـی 
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درســت شــبیه محصــوالت تجــاری 
برندشــده، از داشــتن یک نقطه فروش 
منحصربفــرد، یــا هویتــی عمومــی که 
ــک  ــمگیری کاریزماتی ــرز چش ــه ط ب
عالیــِق  و  نیازهــا  بــه  و  اســت 
پاسخگوســت،  هــدف  مخاطبــان 
بهــره می برنــد. تــام پیتــرز)3( در 
ــد«  ــرا می خوان ــو را ف ــد ت ــه »برن مقال
ــرای  ــراد ب ــه اف ــد ک ــتدالل می کن اس
ــوند  ــرآمد ش ــازار کار، س ــه در ب آن ک
بایــد کنتــرل هویــت برنــد خودشــان 
را بــر عهــده گیرنــد، تصویــری پویــا 
و بــه یادماندنــی نشــان دهنــد، و 
مصرف کننــدگان،  بــرای  پیوســته 
ــق  ــا ارزش خل ــان و بازاره کارفرمای
ــدزدن منطــق برندســازی  ــد. پیون کنن
بــه فــرد نــه تنهــا ممکــن یــا مطلوب، 
ــق اســتدالل او ضــروری و  بلکــه طب

اســت. اجتناب ناپذیــر 
طریــق  از  »خودبرندســازی« 
رســانه های اجتماعــی بــر پاشــنه 
توجــه و روایــت می چرخــد و در 
ــم گیری  ــرز چش ــه ط ــال ب ــن ح عی
را  ســلبریتی  و  شــهرت  پتانســیل 
روایت هــای  می دهــد.  گســترش 
ــل  ــه دالی ــوه ب ــه طــور بالق جــذاب ب
بســیاری مخاطــب را بــه خــود جلب 
الهــام  می تواننــد  می کند-آن هــا 
ــه، آموزنــده،  بخــش، همــذات پنداران
اخطارآمیــز و... باشــند. آنچــه اهمیــت 
دارد ایــن اســت کــه آن هــا بــه واســطه 
رســانه های اجتماعــی هــواداران خــود 
را می یابنــد و بنابرایــن در اقتصــاد 
توجــه برتــری کســب می کننــد. 
بــه عــالوه، از طریــق روایت هــای 
بینارســانه ای، اصلی تریــن ویژگــی 
برندســازی)ثبات، متمایــز بــودن و 

ارزش( بــه لحــاظ نظــری قــوام می یابنــد و برنــد، وقتــی کــه مخاطبــان/
ــتن ها و  ــه اشتراک گذاش ــندها، ب ــا پس ــواداران آن  را ب دنبال کنندگان/ه
نظرات شــان و در جریان هــای رســانه اِی فــردی شــده خودشــان 
قــرار می دهنــد، اســتحکام می یابــد. ایــن فضــای مشــارکتی و تعاملــی، 
ــتارِ  ــران خواس ــه کارب ــی ک ــد. وقت ــهیل می کن ــازی« را تس »خودبرندس
ــده  ــه هدف گیری ش ــازند ک ــود می س ــی از خ ــره ای عموم ــه، چه توج
و اســتراتژیک اســت. بنابرایــن مســئله ایــن اســت کــه خودبرندســازی 
نقــش ویــژه ای در تبدیــل افــراد نســبتاً ناشــناخته بــه میکروســلبریتی و 

ــته دارد. ــرهای برجس اینفلوئنس
میکروســلبریتی ها معمــوالً ســعی دارنــد از طریــق صمیمــت و خلوص 
و بی ریایــی بــا مخاطبــان ارتبــاط بگیرنــد و بــا انتشــار مــداوم لحظــات 
ــه هویــت کاالیی خــود  زندگــی و حتــی بازنشــر حریــم خصوصــی ب
ــن میکروســلبریتی ها  ســامان ببخشــند. اســتراتژی ها و تکنیک هــای ای
خــود نیازمنــد بحــث مفصلــی اســت کــه از حوصلــه ایــن یادداشــت 

بیــرون اســت.
ــق  ــردی از طری ــر ف ــه تصوی ــش ســهولت در ارائ خالصــه آنکــه افزای
ــراه  ــی )Individualism( هم ــد فردگرای ــا رش ــی، ب ــبکه های اجتماع ش
شــده اســت کــه ایــن، مفهــوم »خودبرندســازی« را شــایع کــرده اســت. 
ایــن وضعیــت در واقــع ایــن توهــم را ایجــاد می کنــد کــه هــر کســی 
ــد  ــت بای ــد. در نهای ــق باش ــوم موف ــرار معل ــهور و از ق ــد مش می توان
گفــت بــرای مواجهــه درســت و اصولــی با گســترش فرهنگ ســلبریتی 
و تأثیــرات مخــرب آن، نیازمنــد موضــع علمــی و دقیق و کار پژوهشــی 
در ایــن زمینــه هســتیم و اولیــن گام بــرای نیــل بــه ایــن هــدف، درک 
ــر  ــان از دیگ ــز تمایزش ــلبریتی ها و نی ــواع س ــی ان ــای مفهوم تفاوت ه

ضــرورت دارد.

منابع 	
- نشســت تخصصــی »ســلبریتی گری؛ منطــق دنیــای امــروز«، دکتــر هــادی خانیکــی، دوشــنبه، ۱۷ 

اردیبهشــت  ۹۷، بازنشــر در وب ســایت خبرگــزاری عطنــا.
- مقالــه »ســلبریتی ها: تنگنــای خــود دلخــواه و خــود واقعــی«، ابــوذر قاســمی نژاد، وب ســایت انــگاره 

.)engare.net(
ــاه،  ــین حق پن ــلبریتی!«، حس ــا میکروس ــرندیپیتی ت ــا: از س ــلبریتی ه ــی س ــه شناس ــه: » گون - مقال

.)bashgah.net( وب ســایت باشــگاه اندیشــه
- مقاله: »گونه شناسی خرده سلبریتی ایرانی نوظهور در رسانه های اجتماعی«، الهه اسالمی
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شماره
ـیک

مقدمه 	

عصــر حاضــر عصــر ارتباطــات اســت و رســانه ها و وســایل ارتبــاط 
جمعــی زندگــی اجتماعــی انســان ها را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده 
ــردی  ــی ف ــه در زندگ ــتند ک ــد هس ــزاری قدرتمن ــانه ها اب ــت. رس اس
ــی را در  ــش بزرگ ــد و نق ــی دارن ــذاری باالی ــراد اثرگ ــی اف و اجتماع
فرهنگ ســازی جوامــع ایفــا می کننــد؛ هــم دارای کارکردهــای مثبــت 
ــازی،  ــد در فرهنگ س ــند و می توانن ــی می باش ــای منف ــم کارکرده و ه
مهــار جرائــم و ارائــه آگاهی هــای الزم مفیــد باشــند و درجوامــع ایجــاد 
ــی در  ــو صحیح ــانه ها به نح ــر رس ــه اگ ــوری ک ــد. به ط ــول کنن تح
راســتای هنجار هــا و ارزش هــای جامعــه فعالیــت کننــد می تواننــد از 
بــروز بســیاری از جرائــم جلوگیــری کننــد امــا اگرمحتــوای رســانه ها 
ــذارد و  ــا می گ ــی ای به ج ــار منف ــد آث ــه باش ــای جامع ــد ارزش ه ض
منجــر بــه وقــوع جرائــم و انحرافــات در جامعــه می شــود. این وســایل 
ــل  ــت را تبدی ــم اهمی ــه مســائل ک ــد ک ــن را دارن ــدرت ای ارتباطــی ق
ــا را از مســائل اساســی تر منحــرف  ــد و آن ه ــم کنن ــه مســئله ای مه ب
ســازند و افــکار عمومــی را نســبت بــه موضوعــی حســاس کننــد و یــا 
موضوعــی را بی اهمیــت جلــوه دهنــد و واقعــه ای بــس مهــم را پیــش 
پــا افتــاده ســازند. در ایــن بیــن، رفتــار ســلبریتی ها بــه الگــوی رفتــاری 
ــرای جامعــه به خصــوص قشــرجوان و نوجــوان تبدیــل می شــود و  ب
جذابیــت زیــادی بــرای ایــن قشــر دارنــد. اقدامــات ســلبریتی ها از ایــن 
جهــت اهمیــت دارد کــه تأثیــرات عاطفــی زیــادی بــر مــردم می گذارند 
و نقــش فرهنگــی در جوامــع بــازی می کننــد، در مــردم حــس نزدیکــی 
ایجــاد می کننــد و از ایــن طریــق روی آن هــا اثرگــذاری زیــادی دارنــد. 
ــگ  ــا فرهن ــاس ت ــو و لب ــدل م ــا از م ــان آن ه ــه مخاطب ــه ای ک به گون

غذاخــوردن و نــوع تفریحــات خــود را از آن هــا تقلیــد می کننــد.
ــر آن در  ــع بشــری و تأثی ــا نقــش شــگرف رســانه در جوام ــروزه ب ام
زندگــی اجتماعــی بایــد جــدای از کارکــرد مثبت رســانه، بــه جنبه های 

منفــی آن نیــز توجــه داشــت. رســانه 
ــاد  ــرم و فس ــغ ج ــا تبلی ــد ب می  توان
بــاری  و  بی بنــد  و  خشــونت  و 
موجــب افزایــش نــرخ بزهــکاری در 
جامعــه گــردد. آمار هــای موجــود 
ــکاری  ــرخ بزه ــش ن ــان گر افزای نش
ــان  ــن جوان ــر و بی ــال های اخی در س
ــن  ــری از ای ــرای جلوگی ــت و ب اس
ــن معضــل اجتماعــی  ــر و حــل ای ام
ــی  ــرم زا بررس ــل ج ــد عوام ــدا بای ابت
ــر  ــل مؤث ــی از عوام ــه یک ــود ک ش
ــانه  ــه رس ــراد جامع ــکاری اف در بزه
اســت. هریــک از ابزارهــای رســانه ای 
ــراد را به ســمت  ــش اف ــد گرای می توان
ــتقیم  ــورت مس ــرم به ص ــکاب ج ارت

ــد. ــش ده ــا غیرمســتقیم افزای ی

1. رسانه و جرم 	

تمامــی  گروهــی  »رســانه های 
وســایل وابزارهــای ارتباطی را شــامل 
ــای  ــار گروه ه ــه در اختی ــود ک می ش
کثیــری از مــردم قرار دارد و در ســطح 
گســترده به انتشــار اطالعــات و اخبار 
و عقایــد و نظرهــا می پردازنــد و 
مصادیــق آن عبارت انــد از: تلویزیــون، 
ســینما، مطبوعــات، رادیــو، نشــریات 

ادواری، شــبکه های رایانــه ای« 

رتکد مالسالا تجح
ی در جامعه وز بزهکار ثیر رسانه بر بر تأ
یتی ها کید بر نقش سلبر با تأ

حانیه محّمدی؛
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

دهشماره
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فرهنــگ، مجموعــه بــه  هم پیوســته ای 
از نگرش هــا و رفتارهــا و ارزش هــای 
یــک جامعــه اســت کــه رســمی ترین 
و نظا مند تریــن ایــن ارزش هــا قانــون 
ــالف آن  ــار خ ــه رفت ــت و هرگون اس
ــش  ــه واکن ــود ک ــده می ش ــرم نامی ج
قانون گــذار را به دنبــال دارد. البتــه 
ــم جرم شناســی، جــرم مفهــوم  در عل
مفهــوم  هــم  و  دارد  گســترده تری 
قانونــی آن مدنظــر اســت و هــم 
نقــض هنجارهــای مــورد قبــول 
عــرف و جامعــه کــه انحــراف نامیــده 
می شــود. باتوجــه بــه جایــگاه رســانه 
بیــن مــردم و اینکــه مخاطبــان رســانه 
افــکار عمومــی می باشــد، جــرم زا 
ــری  ــی، خط ــانه های جمع ــودن رس ب
ــان  جــدی محســوب می شــود. در می
ــرم،  ــا ج ــط ب ــدد مرتب ــل متع عوام
ــتری  ــت بیش ــانه از اهمی ــش رس نق
برخــوردار اســت و یــک محــرک 
ــه در  ــد ک ــاب می آی ــی به حس خارج
صــورت جــرم زا بــودن محتوا، فــرد را 
به ســمت رفتارهــای ضــد اجتماعــی 

ــاند. ــکنانه می کش و هنجارش
بــه شــخصی اطــالق  »ســلبریتی 
ــی  می شــود کــه معمــوالً در زمینه های
رســانه،  ورزش،  موســیقی،  ماننــد 
رقــص، مدلینــگ، سیاســت، ادبیات و 
مذهــب در یــک جامعــه یــا فرهنــگ 
عامــه دارای سرشناســی و معروفیــت 
ــش  ــلبریتی ها نق ــروزه س ــد.«   ام باش
به ســزایی در زندگــی نوجوانــان و 
جوانــان پیــدا کرده انــد و اثــرات ســوء 
زیــادی در زندگــی افــراد می گذارنــد. 
ــد از  ــری و تقلی ــا الگوگی ــان ب جوان
ــی  ــران هویت ــار بح ــلبریتی ها دچ س
ســلبریتی ها  تبلیغــات  می شــوند. 

می توانــد حتــی روی پیــش پــا افتاده تریــن رفتارهــای جوانــان 
ــوع  ــی ن ــا حت ــاس و ی ــو، لب ــد از مــدل م ــاًل تقلی تأثیرگــذار باشــد. مث
ســرگرمی آن هــا در بیــن مخاطبانشــان رایــج اســت. میــزان محبوبیــت 
ــه در برخــی پســت های  ــی اســت ک ــا جای ــردم ت ــن م ســلبریتی ها بی
چالــش انگیــز، کاربــران در بخــش کامنت هــا چنــان بــه  طرفــداری از 
ســلبریتی محبــوب خــود  درمی آینــد کــه گویــی از اعضــای خانــواده 
خــود دفــاع می کننــد. ســلبریتی ها بــا ســبک زندگــی و بــروز اخبــار و 
ــی و فرهنگــی  ــای اجتماع ــی شــخصی و فعالیت ه ــای زندگ عکس ه
خــود، در رفتارهــای اجتماعــی و ســبک زندگی و فرهنــگ جامعه تغییر 
ایجــاد می کننــد. ســلبریتی ها در ایــران بــه طبقــه الگــو تبدیــل شــده اند 
و رفتارهــای خــالف هنجــار آنــان می توانــد منجــر بــه نقــض قانــون 
و ایجــاد انحــراف در جامعــه شــود. مــردم عمیقــاً از ســلبریتی ها تأثیــر 
می پذیرنــد و ترویــج رفتارهــای خــالف قانــون همچــون خشــونت و 
یــا تبلیــغ خودکشــی و عادی ســازی هنجارشــکنی و اشــاعه فحشــا و 
روابــط جنســی نامشــروع توســط ســلبریتی ها منجــر بــه افزایــش نــرخ 
جــرم بیــن جوانــان و پدیــده فــرار از خانــه و یــا افزایــش جنایت هــا و 

ــود. ــراد می ش ــن اف ــی بی خودکش

2.  جلوه های تشویق به قانون گریزی 	

۱.۲.خشونت و جنایت ها 	

ــته  ــش گذاش ــه  نمای ــواع خشــونت ها ب ــی ان ــاط جمع ــایل ارتب در وس
ــزاع و زد وخــورد  ــل و ن ــل قت می شــود. از خشــونت های فیزیکــی مث
تــا تهدیــد و دشــنام و... کــه عــالوه بــر تحریــک بــه انجــام جــرم، بــه 
ــا  ــر کی نی ــد. دکت ــز می پردازن ــونت نی ــروز خش ــیوه های ب ــوزش ش آم
ــای  ــان روی ــان، در جه ــودکان و نوجوان ــد: »ک ــه می گوی ــن رابط در ای
فیلم هــا فــرو می رونــد؛ در خــالل هنــر، خصوصیــت ســاختگی 
ــی رود و  ــن م ــت از بی ــک وضعی ــتثنایی ی ــا اس ــی نابهنجــار ی و تصنع
ــه  ــرد ک ــوان پی ب ــد. از اینجــا می ت تماشــاگر احســاس حقیقــت می کن
ــان تماشــاگر افراطــی  ــرای نوجوان ــا چــه  حــد ب ــا ت بعضــی از فیلم ه
زیــان بخــش اســت.  تماشــای مســتمر و تکــراری ایــن فیلم هــا کــودک 

ــاند.«  ــرار می کش ــرم و ف ــه راه ج را ب
خشــونت درون مایــه بســیاری از جرائــم ازجملــه قتــل، ضــرب و جرح، 
ــداوم  ــا انتشــار م ــت و... اســت. ســلبریتی ها ب برهــم زدن نظــم و امنی
زندگــی روزمــره خــود و تعامــل صمیمانه بــا هــواداران، جایــگاه ویژه ای 
بیــن مــردم پیــدا کرده انــد و بــه رســمیت شــناخته می شــوند. ترویــج 
خشــونت توســط آن هــا تهدیــد عظیمــی بــرای جامعــه به شــمار می آید. 
ــتفاده از  ــد اس ــلبریتی ها، می توان ــونت آمیز س ــای خش ــای رفتاره تماش
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خشــونت را در زندگــی واقعــی بــرای هــواداران مشــروع جلــوه دهــد. 
همچنیــن نوجوانــان بــا تقلیــد از الگوهــای رفتاری خشــن ســلبریتی ها 
ترغیــب می شــوند کــه رفتــار مجرمانــه آن هــا را عینــا ً تکــرار کننــد و 
بــه رفتارهــای خشــن در جامعــه دامــن بزننــد. از طرفــی ســلبریتی ها با 
نمایــش و تحریــک افــراد بــه خشــونت، باعــث حساســیت زدایی افــراد 
در زندگــی واقعــی نســبت بــه ایــن رفتارهــا و جرم هــا می شــوند و در 
ــان  ــد. به بی ــش می برن ــرم را پی ــکاب ج ــازی ارت ــد عادی س ــع رون واق
ــه توســط ســلبرتی ها  ــار مجرمان ــکاب رفت ــش ارت ــدن نمای دیگــر، دی
ــردم  ــه حساســیت زدایی م ــح عمــل را کاهــش می دهــد و منجــر ب قب
ــا  ــتاگرامی ب ــای اینس ــب پیج ه ــود. مخاط ــی می ش ــن جرم های از چنی
دیــدن تصاویــر خشــونت ســلبریتی ها در می یابــد کــه خشــونت یــک 
راه حــل مناســب بــرای حــل نزاع هــا اســت، خشــونت باعــث ارتقــای 
ــز به  همــراه  ــذت را نی ــرد می شــود و خشــونت، ل ســطح اجتماعــی ف
ــد  ــته باش ــرم را داش ــکاب ج ــای ارت ــب زمینه ه ــر مخاط ــه اگ دارد؛ ک
ــر دارای  ــارت دیگ ــج روی و به عب ــی، ک ــی قبل ــتن آمادگ ــا داش ــا ب و ی
حالــت خطرنــاک باشــد، این تحریــک در بزهــکاری او به ســرعت تأثیر 
می گــذارد. ســلبریتی ها و رســانه می تواننــد از یــک مجــرم ســاده یــک 
قهرمــان بســازند و آن را بــه اوج معروفیــت و شــهرت برســانند. ایــن 
ســازوکار می توانــد بســیاری از افــراد را کــه طالــب شــهرت و کســب 
محبوبیــت و عنــوان قهرمانی هســتند بــه  ورطه تقلیــد از رفتارهــای این 
مجرمیــن یــا دســت زدن بــه اقدامــات خطرناک تــر و ضــد اجتماعی تــر 

ند.  بکشا

۲.2. جرائم جنسی 	

ــارج از  ــی خ ــط جنس ــازی رواب ــانه ها عادی س ــر رس ــن تأثی  مهمتری
چارچــوب ازدواج اســت. از نــگاه جرم شناســی، یکــی از تأثیــرات منفی 
رســانه ها گســترش بی بنــد و بــاری و فســاد در جامعــه اســت. امــروزه 
اغلــب ســلبریتی ها بــرای جــذب مخاطــب و منفعــت طلبــی شــخصی 

بــه ارائــه تصاویــر مســتهجن و هــرزه  
نــگاری می پردارنــد و بــا نمایــش 
ــکاب  ــه ارت ــل ب ــه می عمــل بزهکاران
جــرم را در افــراد تحریــک می کننــد. 
ــری  ــار تصاوی ــا انتش ــلبریتی ها ب س
ــا همســر خــود  ــی ب ــط عاطف از رواب
بــدون پــروا عمــل می کننــد. تصاویــر 
زیــادی کــه فــرد ســلبریتی در آغــوش 
آن هــا،  آزاد  پوشــش  و  همســر 
ارزش هــای  از  جدایــی  نشــان گر 
ــی اســت.  ــای ایران ــل و هنجاره اصی
در صفحــات ســلبریتی ها بــه ترویــج 
ــود.  ــه می ش ــاس پرداخت ــای لب الگوه
زنــان ســلبریتی به طــور نیمــه برهنــه 
آشــکار می شــوند و روابــط زن و 
ــی  ــذت جنس ــأله ل ــه مس ــوهر ب ش
خالصــه می شــود. ارائــه تصاویــر 
مســتهجن و مبتــذل و خــالف عفــت 
ــالف  ــون خ ــگارش مت ــی و ن عموم
می توانــد  پورنوگرافــی  و  اخــالق 
منجــر بــه گســترش جرائــم جنســی 

ــردد.  گ
تماشــای  از  پــس  جوانــان  اکثــر 
صحنه هــای شــهوانی و تحریک کننده 
ــات  ــتخوش هیجان ــلبریتی ها، دس س
جنســی می شــوند و چــون به صــورت 
ــن  ــوند، ممک ــا نمی ش ــی ارض طبیع
اســت دچارحالت هــای عصبــی و 
رفتارهــای ضداجتماعــی و جرائــم 
جنســی شــوند. ســلبریتی ها از طریــق 
به  نمایــش گذاشــتن زندگی شــخصی 
ــورد  ــاری م ــای رفت ــای الگوه و الق
ــا روش  ــان، ب ــه مخاطب ــود ب ــر خ نظ
ــی  ــد رفتارهای ــعی می کنن ــرار س تک
ماننــد روابــط جنســی پیــش از ازدواج 
ــواده  ــوب خان ــارج از چهارچ ــا خ ی
ــای  ــد و رفتاره ــازی کنن ــادی س را ع

دچـار  یتی ها  سـلبر از  تقلیـد  و  ی  الگوگیـر بـا  جوانـان 
یتی ها  سـلبر تبلیغـات  می شـوند.  هویتـی  بحـران 
رفتارهـای  یـن  افتاده تر پـا  پیـش  وی  ر حتـی  می توانـد 
ثیرگذار باشـد. مثـًا تقلید از مـدل مو، لباس  جوانان تأ
مخاطبانشـان  بیـن  در  آن هـا  سـرگرمی  ع  نـو حتـی  یـا  و 
مـردم  بیـن  یتی ها  سـلبر محبوبیـت  میـزان  اسـت.  رایـج 
 ، انگیـز چالـش  پسـت های  برخـی  در  کـه  اسـت  جایـی  تـا 
از  ی  بـه  طرفـدار چنـان  کامنت هـا  بخـش  در  بـران  کار
یـی از اعضای  یتی محبـوب خـود  درمی آینـد که گو سـلبر

می کننـد. دفـاع  خـود  خانـواده 
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اصیــل  خانواده هــای  در  مرســوم 
ایرانــی را منســوخ جلــوه دهنــد. 
»ازدواج کــردن در مواقــع بســیاری 
می توانــد مانــع جرائــم جنســی افــراد 
ــه  ــراد ک ــیاری از اف ــرا بس ــود؛ زی ش
ــک  ــا تحری ــی در آن ه ــزه جنس غری
شــده و ازدواج نکرده انــد بعــد از 
دیــدن تصاویــر مســتهجن در اینترنت 
در پــی ارضــای غرایــز جنســی خــود 
بــه جرائــم جنســی اینترنتــی و حتــی 

واقعــی روی می آورنــد.« 
راه درمــان انحرافــات جنســی ازدواج 
اســت و بــا تبلیغــات و نحــوه زندگی 
افــراد مشــهور، درجوانــان رغبتــی 
ــود.همچنین  ــده نمی ش ــه ازدواج دی ب
ــدم  ــا ع ــن رفتاره ــار مخــرب ای از آث
تمایــل بــه ازدواج در دختــران اســت 
کــه زمینــه ازتــکاب جرائــم دیگــر را 

فراهــم می کنــد.

۳.۲. جرائــم علیــه نظــم و امنیت  	

می عمو

جرائــم و ناامنــی اجتماعــی، هــم بــر 
شــهروندان هــم برعملکــرد دولت هــا 
اثــر گــذار اســت. ســلبریتی ها به دلیــل 
ــی از  ــردم یک ــن م ــوذ بی ــتن نف داش
ابزارهــای مهــم بــرای کنتــرل نهادهــا  
ــرو  ــا پ ــا ب محســوب می شــوند. آن ه
بــال دادن بــه وقایــع و پوشــش اخبــار 
مربــوط بــه جمع هــای اعتراضــی بــه 
افزایــش مشــروعیت و کســب وجهــه 
ــا  ــد ت ــک می کنن ــا کم ــی آن ه عموم
ــی بیشــتری را  ــات مال ــع و امکان مناب
بــه دســت آورنــد. امــا ایــن اقدامــات 
موجــب قانــون شــکنی و ضربــه بــه 
منافــع و امنیــت ملــی می گــردد. 
ســلبریتی ها بــا ایجــاد تــرس و نفرت 

ــا هشتگ ســازی و  ــد و ب ــن می  زنن ــردم دام ــه اعتراضــات م از نظــام، ب
ایجــاد شــعارهای ضــد نظــام، زمینه  ســاز تشــکیل گروه هــای مخالــف 
ــت  ــوند و امنی ــه می ش ــایش جامع ــم و آس ــم زدن نظ ــام و بره ــا نظ ب

ــد. ــره می اندازن ــه مخاط ــی را ب عموم
ــرج و  ــا ه ــط ب ــار مرتب ــنیدن اخب ــدن و ش ــا دی ــردم ب ــیاری از م بس
مــرج و جرائــم مرتبــط بــا اغتشاشــات احســاس خوشــایندی دارنــد و 
ــکاری  ــه ســمت بزه ــراد را ب ــه اف ــد ک ــوان را دارن ــن ت ســلبریتی ها ای
ــگران و  ــا اغتشاش ــدن ب ــدا ش ــا هم ص ــلبریتی ها ب ــد. س ــرا بخوانن ف
مخــالن نظــم عمومــی محــرک قــوی ای بــرای عمــوم مــردم محســوب 
ــوه دادن  ــادی جل ــانه  ها در ع ــی رس ــش تحریک کنندگ ــوند. »نق می ش
جرائــم و ناامنــی مســئله مهمــی اســت. بنابرایــن رســانه ها بــا مضامینــی 
کــه ارائــه می دهنــد توانایــی آن را دارنــد کــه پدیــده مجرمانــه را عــادی 
جلــوه دهنــد و درنتیجــه افــراد مســتعد بزهــکاری بــا آرامــش خاطــر به 

ســمت ارتــکاب بــزه حرکــت کننــد.« 

۴.۲. خودکشی 	

»خودکشــی بنــا بــه تعریــف و نظــر کارشناســان، عملــی اســت قائــم 
بــر فکــر شــخص مرتکــب و اقــدام وی در برابــر مشــکالت روحــی 
و روانــی شــخصی و نوعــی هدایــت خــود آگاهانــه اقــدام بــه جنایــت 

علیــه خــود.« 
رســانه می توانــد اطالعاتــی درمــورد چگونگــی اقــدام بــه  خودکشــی 
موفــق افــراد ارائــه دهــد و حتــی ممکــن اســت آن هــا را بــه  خودکشــی 
ــامل خشــونت و خودکشــی  ــانه ها ش ــه رس ــر برنام ــد. اگ تشــویق کن
باشــد روحیــه ماجراجویــی را در کــودکان و نوجوانــان بیــدار می کنــد 
ــل ضداجتماعــی و مخــرب ســوق می دهــد.  ــا را به ســوی عوام وآن ه
در اکثــر جوامــع خودکشــی جــرم انــگاری نشــده اســت چــون در نظــر 
ــاب فاقــد خاصیــت بازدارندگــی  ــوع مجــازات در ایــن ب گرفتــن هرن
ــن  ــون ای ــت. چ ــی اس ــه  خودکش ــروع کنندگان ب ــورد ش ــی درم حت
افــراد بیــش از هرچیــز نیازمنــد اقدامــات تأمینــی هســتند تــا آن هــا را به 
 جامعــه برگرداننــد. بازی هــای آنالیــن ماننــد نهنــگ آبــی یا مومــو عماًل 
منجــر بــه  خودکشــی فــرد می شــوند و قابلیــت مجــازات طــراح چنیــن 

بازی هایــی در مباحــث حقــوق کیفــری قابــل بررســی اســت. 
ــون مجــازات اســالمی مصــوب 1392  ــق قان ــه اینکــه طب ــا توجــه ب ب
ــرم  ــم ج ــی ه ــت در خودکش ــذا معاون ــت ول ــرم نیس ــی ج خودکش
ــون  ــاده 15 قان ــا معاونــت در خودکشــی در م محســوب نمی شــود. ام
جرائــم رایانــه ای جــرم انــگاری شــده اســت. چیــزی کــه در ایــن مــاده 
شــرط اســت ایــن اســت کــه دعــوت از دیگــری بــه خودکشــی بایــد 
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همــراه بــا قصــد و عمــداً باشــد یعنــی فــرد تحریــک کننــده بایــد علــم 
بــه دعــوت بــه خودکشــی داشــته باشــد همچنیــن از معانــی الفاظی که 
بــه کار می بــرد آگاه باشــد. و همچنیــن خواهــان تحقــق نتیجــه یعنــی 
خواهــان تحقــق خودکشــی باشــد. هرچنــد اگــر در عمــل خودکشــی 
ــا  ــده محقــق می شــود. ام ــا جــرم دعــوت کنن ــق باشــد ام ــرد ناموف ف
ــار  ــون رفت ــد چ ــاده نمی گنج ــن م ــب ای ــلبریتی ها در غال ــار س رفت
آن هــا بــا ســوء  نیــت مجرمانــه همــراه نیســت. مســئله اصلــی ایجــاد 
حالــت خطرنــاک در شــخص اســت کــه بــا بــازی بــا ذهــن و روان او، 
فــرد را مســتعد ارتــکاب بــزه می کنــد. صفحــات اینســتاگرامی و آثــار 
ســلبریتی ها بــا از بیــن بــردن قبــح و زشــتی ایــن رفتــار، فــرد را بــرای 
جنایــت بــر خــود و حاضــر شــدن در موقعیت هــای خطرنــاک جســور 

می ســازد.

۵.۲. فرار از خانه 	

ــی،  ــران ایران ــد کارب ــان می ده ــف نش ــای مختل ــای پژوهش ه یافته ه
ســبک زندگــی خــود را بــا تأثیــر از صفحات اینســتاگرامی ســلبریتی ها 
ــتاگرام را  ــلبریتی ها، اینس ــه س ــه اینک ــه ب ــد و باتوج ــق می دهن تطبی
بســتری مناســب بــرای نمایــش زندگــی روزانه و به اشــتراک گذاشــتن 
ــران  تفریحــات فــردی و ســبک زندگــی فــرد گرایانــه می داننــد، کارب
اینســتاگرامی بــا الگوبــرداری از رفتــار ســلبریتی های اینســتاگرام نحــوه 
ــایر  ــا به نحــوی خــود را از س ــد ت ــردی را انتخــاب می کنن ــی ف زندگ
افــراد متمایز ســازند. ســبک ســفر رفتن ســلبریتی ها کــه در اســتوری ها 
و پســت ها بــه  نمایــش گذاشــته می شــود بــا ســبک پوشــش متضــاد با 

عــرف جامعــه ایرانــی، گونــه جدیــد 
ــان معرفــی  ــه  مخاطب از فرهنــگ را  ب
ــی  ــیوه زندگ ــا ش ــا ب ــد. آن ه می کن
خــاص و غیــر معمــول، ســبک 
ــد.  ــج می دهن ــی را تروی ــی تنهای زندگ
پدیــده فــرار از خانــه در قانــون جــرم 
ــازات  ــت و مج ــده اس ــگاری نش ان
نــدارد بلکــه ایــن رفتــار یــک انحراف 
جرم هــای  زمینه ســاز  کــه  اســت 
ــی از  ــود. یک ــوب می ش ــر محس دیگ
ــزی  ــه و خانه گری ــراراز خان عوامــل ف
فرزنــدان تأثیــرات محیــط اســت کــه 
ــدم  ــت ع ــان به عل ــان و جوان نوجوان
ــی  ــت فرهنگ ــل هوی ــایی کام شناس
خــود و نداشــتن ثبات در شــخصیت، 
ــات  ــن تبلیغ ــر ای ــت تأثی ــتر تح بیش
قــرار می گیرنــد. جوانــان قــدرت 
پیــش بینــی عواقــب اعمــال را ندارند 
ــلبریتی ها  ــای س ــد رفتاره ــه تقلی و ب
ــرار از  ــج ف ــی از نتای ــد. یک می پردازن
خانــه پیدایــش زنــان خیابانــی اســت 
ــاج زندگــی  ــن مایحت ــرای تأمی ــه ب ک
ــه  ــوند دســت ب ــور می ش ــود مجب خ
خــود فروشــی بزننــد یــا وارد باندهای 
ــوند؛  ــرقت می ش ــدر و س ــواد مخ م
ــار  ــی از آث ــز یک ــردی نی ــرم ولگ ج

ــه اســت. ــرار از خان ــده ف پدی

۳.نظریه های جرم شناسی 	

نظریــه فشــار: علــت بــروز رفتارهــای 
مجرمانــه و انحرافی فشــارهایی اســت 
کــه جامعــه بــه افــراد وارد می کنــد و 
ــوق  ــج روی س ــمت ک ــا را به  س آن ه
می دهــد. انســان در اثــر فشــار ناشــی 
ــک طــرف  ــا از ی ــداف و آرزوه از اه
ــا  ــه آن ه ــتیابی ب ــکان دس ــدم ام و ع
از  مشــروع  و  قانونــی  راه هــای  از 

ثیـرات منفـی رسـانه ها  از نـگاه جرم شناسـی، یکـی از تأ
اسـت.  جامعـه  در  فسـاد  و  ی  بـار و  بی بنـد  گسـترش 
و  مخاطـب  جـذب  بـرای  یتی ها  سـلبر اغلـب  وزه  امـر
و  مسـتهجن  یـر  تصاو ارائـه  بـه  شـخصی  طلبـی  منفعـت 
ی می پردارنـد و بـا نمایـش عمـل بزهکارانـه  زه  نـگار هـر

می کننـد. یـک  تحر افـراد  در  را  جـرم  ارتـکاب  بـه  میـل 
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ــای  ــمت رفتاره ــر به  س ــرف دیگ ط
مجرمانــه مــی رود. جامعــه افــراد را به 
رســیدن بــه آرزوهــا تشــویق می کنــد 
امــا امــکان رســیدن بــه ایــن آرزوهــا 
بــرای همــه افــراد وجــود نــدارد. 
ــود دارد. در  ــر وج ــای نابراب فرصت ه
ــا و  ــداف و راه ه ــی از اه ــار ناش فش
ــرای  ــود دارد و ب ــاد وج ــا تض ابزاره
ــود  ــر وج ــت براب ــم فرص ــه ه هم
ــی  ــای مختلف ــراد واکنش ه ــدارد. اف ن
بــه ایــن پروســه نشــان می دهنــد کــه 
ــرم اســت. ــکاب ج ــا ارت ــی از آن ه یک
ــا نمایــش مســکن های  ســلبریتی ها ب
لوکــس و شــغل های پــر درآمــد، 
پوشــاک، مــدل مــوی جدیدتــر و 
همســران زیباتــر باعــث شــکل گیری 
ــداران  ــوند و طرف ــار می ش ــن فش ای
آن هــا بــا پیونــد وضعیــت خــود 
ســر  در  را  آرزو  ایــن  آن هــا  بــا 
و  کار  بــدون  کــه  می پروراننــد 
ــند.  ــا برس ــگاه آن ه ــه جای ــالش ب ت
امــا در جامعــه مــا به   دلیــل مشــکالت 
اقتصــادی بــا وســایل مشــروع، امکان 
ــود  ــداف وج ــن اه ــه ای ــتیابی ب دس
نــدارد و ایــن تعــارض می توانــد 
موجــب بــروز زمینه هــای بزهــکاری 

ــود.  ش
نظریــه پنجره های شکســته و تســامح 
ــان  ــدد بی ــه در ص ــن نظری ــر: ای صف
ایــن مفهــوم اســت کــه اگــر پنجــره 
ســاختمان شکســته شــود و بالفاصله 
تعمیــر نگــردد، ســایر پنجره هــای آن 
ــه و  ــرار گرفت ــوم ق ــورد هج ــز م نی
شکســته خواهنــد شــد. از ایــن نظریه 
به منظــور مبــارزه بــا بی نظمــی و 
برقــراری حداکثــری نظــم در جامعــه 
ــه  ــرش ب ــا نگ ــود. ب ــتفاده می ش اس

ــد: ــرای پیشــگیری از جــرم بای ــه ب ــن نظری ای
 1. بــا بــی نظمــی مبــارزه کــرد حتــی اگــر بســیار کوچــک و ابتدایــی 
باشــد و اجــازه نــداد کــه بــه جــرم تبدیــل شــود. برخــی بی نظمی هــای 
ــه  ــی نســبت به آن هــا زمین ــا بی تفاوت ــاً جــرم نیســتند ام کوچــک الزام

ــد. ــم می کن ــر را فراه ــم بزرگ ت جرائ
 2. تقویــت پلیــس، بــه  منظور حفــظ نظم در جامعه. اســتدالل سیاســت 
تســامح صفــر کــه از نتایــج  نظریــه پنجره هــای شکســته اســت ایــن 
اســت کــه »تســامح در برابــر جرائــم خــرد و ابتدایــی زمینــه را بــرای 

ارتــکاب جرائــم بزرگ تــر و شــدیدتر فراهــم مــی آورد« 
ــه  ــه رفتارهــای کــم  اهمیــت موجــب ب  تســامح و تســاهل نســبت ب
ــه  ــانه هایی ک ــال رس ــود. در قب ــدیدتر می ش ــم ش ــدن جرای ــود آم  وج
ــر  ــان و خط ــی آن ــیب های روان ــران و آس ــت کارب ــدم امنی ــب ع موج
بــروز جــرم تقلیــدی و انحرافــات جنســی ناشــی از محتــوای تبلیغــات 
ــا اغمــاض  و صفحــات اینســتاگرام ســلبریتی ها می شــوند نمی تــوان ب
برخــورد کــرد. پــس در برخــورد بــا جــرم و رفتارهــای خــالف هنجــار 
ســلبریتی ها، هرچنــد رفتارهــای ســبک باشــند بــا واکنــش رســمی و 

ــرد. ــه ک ــا مقابل ــی نظمی ه ــن ب ــا ای ــوان ب ــرکوب گر می ت ــری س کیف

4.نتیجه گیری و پیشنهادات 	

ــه  ــب تأثیرگــذار نســبت ب ــران در قال در فضــای مجــازی برخــی کارب
ســایر مصرف کننــدگان شــکل می گیرنــد و بــه رهبــری فکــری تبدیــل 
می شــوند. ایــن افــراد کــه ســلبریتی نــام دارنــد، بااســتفاده از نشــانه های 
فرهنگــی، زندگــی به ســبک غربــی و معاشــرت های خــالف هنجارهای 
ایرانــی و آزادی جنســی را ترویــج می دهنــد. ســلبریتی ها می تواننــد در 
افزایــش نــرخ جرائمی همچــون قتل و ضــرب و جرح، جرائم جنســی، 
جرائــم علیــه نظــم و آســایش عمومــی و پدیــده فــرار از خانــه مؤثــر 
باشــند. راهــکار پیشــنهادی بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله، ارتقای ســواد 
رســانه ای مخاطــب در مواجهــه بــا چهره هــا می باشــد. ارتقــای دانــش 
ــا بی اعتمــادی به چهره هــای شــناخته شــده و  ــردم جهــت اعتمــاد ی م
اینکــه در مواجهــه بــا آنــان تــا چــه حــدی بایــد تأثیــر پذیرفــت و یــا 
شناســاندن حــوزه فعالیــت ســلبریتی ها و اینکــه یــک ســلبریتی در چــه 
حوزه هایــی می توانــد نظــر تخصصــی دهــد از وظایــف رســانه ملــی 
بــرای بــاال بــردن ســواد رســانه ای مخاطبــان خــود اســت. از آنجایــی که 
ــذار  ــردم تأثیر گ ــر روی م ــلبریتی ها ب ــای س ــی و کنش ه ــبک زندگ س
اســت؛ بنابرایــن رســانه ملــی بایــد سیاســت روشــنی بــرای تربیــت و 
اســتعدادیابی ســلبریتی های متناســب بــا فرهنگ ایرانی اســالمی داشــته 

. شد با
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انســان ذاتــاً موجــودی تنوع طلــب اســت و ایــن محــدود بــه حــوزه 
خاصــی نشــده و حتــی در مــورد تغذیــه نیــز صــدق می کنــد. در قرآن 
خداونــد بــه یکــی از اعتراضــات قــوم بنــی اســرائیل علیــه حضــرت 
ــب  ــوع طل ــای متن ــان غذاه ــه از ایش ــد ک ــاره می کن ــی)ع( اش موس
ــرای  ــا ب ــعی دارد ت ــه س ــی ک ــازی از آنجای ــای مج ــد. فض می کردن
تمــام امیــال غریــزی و مــادی انســان برنامه ریــزی کنــد، در ایــن زمینه 
نیــز فعالیــت چشــمگیری دارد. امــروز فضــای مجــازی و مخصوصــًا 
اینســتاگرام پــر از مِستِرتِســتِرهایی اســت کــه نقــش واســطه گری بیــن 
ــًا  ــراد صرف ــن اف ــد. ای ــازی می کنن ــان ب رســتوران ها و مشــتریان را آن
ــرف  ــازی، از ط ــای مج ــدد در فض ــداران متع ــتن طرف ــر داش به خاط
ــیر  ــم س ــد و ه ــیر بخورن ــم س ــا ه ــده ت ــوت ش ــتوران داران دع رس
تبلیــغ کننــد. نکتــه قابــل توجــه ایــن مســأله مجلل بــودن اکثــر ایــن 
رستوران هاســت. رســتوران هایی کــه قیمــت یــک وعــده غذایــی در 
آن هــا بــا قیمــت خــوراک یــک هفتــه یــک خانــواده در نقطــه دیگــر 
ــه روح  ــبت ب ــادی نس ــای زی ــه نقده ــد. اگرچ ــری می کن ــهر براب ش
ســرمایه داری حاکــم بــر فعالیــت ایــن ســلبریتی های غذایــی وجــود 
دارد، ولــی آن هــا کار خــود را اینگونــه توجیــه می کننــد کــه در درجــه 
اول بــرای رضــای خــدا و در درجــه دوم بــرای معرفــی رســتوران های 
خــوب بــه عالقه منــدان ایــن عرصــه تــالش می کننــد. ایــن 
ســلبریتی های غذایــی برخــی صرفــاً بــه تســت غــذای رســتوران های 
مختلــف پرداختــه و برخــی دیگــر صرفــاً وظیفــه بازاریابــی و تبلیغات 

ــد. ــام می دهن را انج
ــش از 60 درصــد  ــه بی ــد ک ــوان فهمی ــاده می ت ــش س ــک پیمای ــا ی ب
ــوان  ــازی، ت ــای مج ــراد در فض ــن اف ــات ای ــدگان صفح دنبال کنن
حضــور در ایــن رســتوران ها و یــا خریــد غــذا از آن هــا را ندارنــد و 
صرفــاً از بــاب لــذت دیــداری، بــا صفحــات و فعالیت هــای ایــن افراد 
همــراه می شــوند. ایــن همراهــی اگرچــه کــه میــل انســان بــه تنــوع 

ــا حــدی ارضــا می کنــد  غذایــی را ت
ــه  ولــی آســیب های زیــادی را نیــز ب
همــراه دارد. برخــی از ایــن آســیب ها 

عبارتنــد از:
1.زنــده نگه داشــتن حــرص و طمــع 
ــرد  ــگاه س ــه هیچ ــان ک ــی انس غذای
نشــده و باعــث لذت نبــردن از غذاهــا 
ــن  ــود ای ــه خ ــود)همان طور ک می ش
افــراد نیــز بعــد از مدتــی نســبت بــه 
ــار  ــس انزج ــف ح ــای مختل غذاه

ــد.( ــدا می کنن پی
و  حقــارت  احســاس  2.القــای 
طبقــه  مخاطبیــن  ســرخوردگی 
ــل  ــه به دلی ــن جامع ــط و پایی متوس
عــدم توانایــی بــرای تهیــه غذاهــای 

مختلــف.
3.تغییــر نــگاه بــه آشــپزی از مهــارت 
بــه شــغل و کســب و کار)زنــان 
خانــه دار نیــز بــه ایــن فکــر خواهنــد 
افتــاد کــه از راه آشــپزی درآمــدی را 
کســب کننــد. در فضای مجــازی زنان 
زیــادی هســتند کــه از آشــپزی خــود 
ــی  ــرای معرف ــرده و ب ــه ک ــم تهی فیل
غذاهــای جدیــد بــه مخاطبیــن، 

ــد.( ــت می کنن ــه دریاف هزین
4.بی اعتنایــی بــه غذاهــای ســنتی 
ــج  ــر تروی ــاده بخاط ــی و س و ایران

رتکد مالسالا تجح

یتی فود سلبر

سید محمد مهدی شرف الدین؛
پژوهشگر علوم اجتماعی

یازدهشماره
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غذاهــای لوکــس و مــدرن )اکثــر این 
غذاهــا از خانــواده فســت فودهــا 

ــتند.( هس
5.بــروز اختالفــات خانوادگــی در پی 
ــردان  ــه م ــودکان ب ــان و ک اصــرار زن
ــف و  ــای مختل ــد غذاه ــرای خری ب

جدیــد.
6.تولیــد شــغل کاذب بــرای جوانــان 
راحت تریــن  بــا  بالگرهــا  )فــود 
شــغل ممکــن، نــه زحمتی بــرای کار 
ــرای  ــی ب ــه تالش ــیده و ن ــود کش خ

درآوردن پــول می کننــد.(
برجسته شــدن  و  شــکم زدگی   .7
مؤلفــه خــوراک در جامعــه )در حالی 
ــان  ــی، انس ــم اخالق ــق تعالی ــه طب ک
ــن  ــه فاصله گرفت ــاز ب ــرای رشــد نی ب

ــی دارد.( ــهوات دنیای ــن ش از ای
پدیــده ای  فود بالگرهــا،  ظهــور 
مختلــف  حوزه هــای  در  جدیــد 
اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه 

بایــد در اســرع وقــت بــرای آنــان چاره جویــی کــرد. بــه راســتی بــرای 
ــرد؟ ــد ک ــه بای ــده چ ــن پدی ــا ای ــه ب مقابل
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مقدمه 	

ــای  ــه فن آوری ه ــه غلب ــم ک ــر می بری ــری به س ــون در عص ــا اکن م
ــود  ــگرفی را به وج ــوالت ش ــر تح ــی بش ــان زندگ ــر جری ــانه ب رس
ــا در  ــان خــود ب آورده اســت. انســان پسا مدرنیســم  در زیســت جه
ــرده  ــل ک ــه دهکــده ای تبدی ــان را ب ــکان؛ جه ــان و م ــردن زم ــد ک بن
کــه اطالعــات در آن بــه مثابــه قــدرت در چرخــش اســت و اکســیر 
حیــات بخــش اطالعــات در تاروپــود زندگــی او جــاری شــده اســت. 
رســیدن بــه ایــن مرحلــه از تاریــخ زندگی بشــر بــه یکبــاره و ناگهانی 
ــی  در  ــات مهم ــا و اتفاق ــله رخداده ــوده و سلس ــه نب ــدون مقدم و ب
طــول حیــات بشــر باعــث حاکمیــت و شــکل گیری چنیــن وضعیتــی 
ــوده اســت. فرآینــد انتقــال  ــی انســان در عصــر حاضــر ب ــر زندگان ب
ــرای نیــل  ــه جامعــه مــدرن و ایجــاد عقالنیــت ب از جامعــه ســنتی ب
ــیب ها  ــود، آس ــای خ ــا مزیّت ه ــراه ب ــی هم ــتاورهای صنعت ــه دس ب
و اثــرات ســوء اجتماعــی فراوانــی نیــز بــه همــراه دارد کــه در ایــن 
ــه  ــه ی جامع ــری از نظری ــا بهره گی ــرد ب ــعی خواهم ک ــت س یادداش
شــبکه ای مانوئــل کاســتلز بــه بررســی مختصــر پدیــده سلبریتیســم 
ــر  ــان ب ــی آن ــرات اجتماع ــلبریتی ها و تأثی ــی س ــای فرهنگ و کنش ه

ــردازم. ــان بپ مخاطبان ش

جامعه شبکه ای 	

نظریــه جامعــه شــبکه ای مانوئــل کاســتلز اشــاره بــه اهمیــت 
ــا  ــتر آن ه ــات در بس ــه اطالع ــی ک ــبکه های تعامل ــات و ش اطالع
ــرمایه داری،  ــه س ــتلز در جامع ــگاه کاس ــود دارد. از ن ــا می ش جابج
ــه  ــد در حالیک ــوب می ش ــدرت محس ــده ق ــع ایجاد کنن ــرمایه منب س
در جامعــه اطالعاتــی، ایــن اطالعــات اســت کــه منبــع تولیــد قــدرت 
اســت. نظریــه شــبکه کاســتلز مبتنــی برایــن فــرض اســت کــه میــان 
اجــزای مختلــف جامعــه در ســطح خــرد و کالن، شــبکه های تعامــل 

وجــود دارد. به هــم پیوســـتن  ایـــن  
شـبکه هـای  تعـــاملی  و کــارکردی 
کــــه در آن هــــا وجــــود دارد، 
موجــب حفــظ بقــای ارگانیســم 
ــه  ــوم جامع ــود. مفه ــه می ش جامعــ
ــتلز  ــل کاس ــر مانوئ ــبکه ای از نظ ش
ــرات روز  ــت و تأثی ــه اهمی ــاً ب دقیق
آن  گــردش  و  اطالعــات  افــزون 
ــاره  ــی اش ــبکه های ارتباط ــط ش توس
دارد. بنظــر کاســتلز بــه مــوازات 
شــبکه های  پیشــرفت  و  تحــول 
ــن،  ــره زمی ــر ک ــی در سرتاس ارتباط
آن  گــردش  و  اطالعــات  جریــان 
از  اجتماعــی  ســازمان دهی  بــرای 
اهمیــت بیشــتری برخــودار می شــود 
و بــه همیــن دلیــل، جریــان اطالعات 
در واقــع ویژگــی اصلــی جامعــه 

ــت. ــبکه ای اس ش
از ســویی دیگــر در جوامــع اطالعاتی 
از  تجربــه جدیــدی  و شــبکه ای، 
در  جهــان،  در  بــودن  و  هویــت 
اختیــار افــراد قــرار می گیــرد کــه تــا 
ــر رســانه ها  ــادی تحــت تأثی حــد زی
ــای  ــبکه ه ــت، ش ــون، اینترن )تلوزی
...( و اطالعــات بــه  اجتماعــی و 
آن هــا  توســط  درآمــده  گــردش 
ــت. ــازی اس ــای مج ــاخته دنی برس

رتکد مالسالا تجح

یتیسم و بازتولید نیاز کاذب سلبر
ی در نظام سرمایه دار

 مصطفی شم آبادی؛
دانش آموخته رشته جامعه شناسی

شماره
دوازده
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ــز و ســایر  ــی گیدن ــه روایــت آنتون ب
نظریه پــردازان اجتماعــی، هویــت 
انســان معاصــر خصلــت بازاندیشــانه 
بازتابندگــی  دارد.  بازتابــی  یــا 
ــودن  ــیال ب ــای س ــه معن ــت ب هوی
هویــت و تغییــر آن در نتیجــه تغییــر 
شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی و 
و  دانســتنی ها  دانش هــا،  ظهــور 
تکنولوژی هــای  به خصــوص 
ــد اســت  ــانه ای جدی ــی و رس ارتباط
و بــه تعبیــر دیگــر تلقــی هویــت بــه 
مثابــه امــری ثابــت و ازلــی و ابــدی 
ــن  ــت. از ای ــیده اس ــان رس ــه پای ب
رو دیگــر هویــت در تمامی ابعــاد 
علــی الخصــوص بُعــد دینــی اش 
خــود  بــه  مختلفــی  رنگ هــای 
ــازه  ــا شــرایط ت ــه و متناســب ب گرفت
اشــکال تــازه ای از آن ظهــور و بــروز 

می یابــد.
ــه  ــر آن اســت ک ــوق بیانگ ــکات ف ن
جهانــی شــدن ارتباطــات ضمــن 
ابعــاد مختلــف  بــر  تأثیرگــذاری 
هویــت، بــا تشــدید تکثرگرایــی ابعاد 
ــتانه  ــراد را در آس ــت اف ــی هوی دین
را  راه  و  می دهــد  قــرار  واگرایــی 
بــرای ادغــام هویت هــای دینــی-
محلــی ذیــل هویــت جهــان شــمول 
ــترش  ــا گس ــرده و آن را ب ــوار ک هم
ــن  ــه ای ــراض ب ــا در اعت ــش ه واکن

ادغــام هویتــی تــوام می ســازد.
ــی،  به طــور کلــی در جامعــه اطالعات
ــوالت  ــه تح ــراد در نتیج ــت اف هوی
نویــن  فناوری هــای  از  ناشــی 
خصلــت  اطالعاتــی،  و  ارتباطــی 
بازتابــی و ســیال پیداکــرده و بــه 
بعــد  همیــن ســیاق، هویــت در 
ــول  ــتخوش تح ــز دس ــردی اش نی ف

شــده اســت. بدیهــی اســت کــه گســترش فناوری هــای نویــن 
ارتباطــی و اطالعاتــی منجــر بــه خــروج افــراد از حالــت برون گرایانــه 
متکــی بــه یــک دســتگاه فکــری و عقیدتــی خــاص به ســمت هویتــی 

ــت.  ــده اس ــردی ش ــه و ف درون گرایان
در کشــور مــا همانند ســایر کشــورها هنــر و هنرمنــد همــواره به عنوان 
یــک رکــن رکیــن در تمامی جنبه هــا و شــئون فرهنگــی زندگــی افــراد 
جامعــه نقــش اساســی ایفــا نمــوده اســت. در ایــن فضــا ســلبریتی ها 
به عنــوان کنشــگران فرهنگــی از آنجایــی کــه همــواره بقــای خــود را 
ــراد جامعــه  ــردی اف در گســترده کــردن حضــور خــود در زندگــی ف
می داننــد، در شــرایط جدیــد ســعی کردنــد بــا حضــور در شــبکه های 
ــت رســانه ها و ابزارهــای ارتباطــی از  ــا اســتفاده از ظرفی اجتماعــی ب
ــزار جدیــد  ــا بهره گیــری از اب ــر افــراد جامعــه ب قافلــه تأثیرگــذاری ب
ــر شــاهد  ــذا در ســال های اخی ــد. ل در جامعــه شــبکه ای عقــب نمانن
حضــور بیــش از پیــش و گســترده آنــان در فضــای مجازی و در بســتر 

شــبکه های جمعــی هســتیم.
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام به عنــوان یــک شــبکه بــه اشــتراک گذاری 
عکــس و فیلــم بــا ســرعت روزافزونــی در بیــن عالقمنــدان بــه فضای 
ــا  ــع آن ب ــه طب ــت و ب ــت یاف ــی محبوبی ــبکه اجتماع ــازی و ش مج
محبوبیــت ایــن شــبکه اجتماعــی و افزایــش تعــداد مخاطبــان آن، ایــن 

کـه  اسـت  فـرض  برایـن  مبتنـی  کاسـتلز  شـبکه  یـه  نظر
کالن،  و  خـرد  سـطح  در  جامعـه  مختلـف  اجـزای  میـان 
پیوســتن   به هـم  دارد.  وجـود  تعامـل  شـبکه های 
آن هـــا  در  کـــه  کـــارکردی  و  تعــاملی   شـبکه هــای   ایــن  
وجـــود دارد، موجــب حفــظ بقـــای ارگانیســم جامعــه 

. د می شـو
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شــبکه اجتماعــی به عنــوان مهمتریــن ظرفیــت از ســوی ســلبریتی ها 
ــدی از  ــال بهره من ــن رو آن هــا به دنب ــورد توجــه قرارگرفــت و از ای م
ظرفیــت ایــن رســانه جمعــی، نســبت بــه حضــور و فعالیــت در ایــن 
شــبکه اجتماعــی اقــدام کردنــد. در ایــن میــان الزم اســت ابتــدا نگاهی 
ــوان یکــی از  ــی اینســتاگرام به عن ــبکه اجتماع ــش ش ــه نق اساســی ب
مهمتریــن شــبکه های اجتماعــی در تأثیرگــذاری مخــرب بــر هویــت 

ــان بیاندازیم. مخاطب

سلبریتیسم 	

ــی  ــه به زندگ ــه عالق ــت ک ــی اس ــلبریتی کس ــم س ــه بپذیری چنانچ
ــد،  ــر دســتاوردها و توانایی هایــش می چرب ــه ب خصوصــی اش به عالق
آنــگاه می تــوان گفــت ســلبریتی واژه ای اســت کــه اشــاره بــه ســبک 
ــرای  ــرآوازه دارد کــه زندگی شــان ب زندگــی عــده ای از انســان های پ
ــه از بــاب رشــد آگاهــی بخشــی  عمــوم جامعــه اهمیــت دارد امــا ن
ــه و  ــی جامع ــطح آگاه ــت س ــاب نگه داش ــه از ب ــه بلک ــه جامع ب
ــده ی  ــا فای ــوان در آن ه ــا نمی ت ــه تنه ــه ن ــائلی ک ــه مس ــن ب پرداخت
اجتماعــی خاصــی متصــور بــود، بلکــه بــا تزریــق ســبک خاصــی از 
زندگــی بــه جامعــه می تــوان بــرای آن اساســاً نقشــی مبتــذل گونــه و 

ــد. ــل ش ــی قائ ــده جمع تحمیق کنن
ــا  ــلبریتی ها را ب ــی س ــک و نخبگان ــع آکادمی ــی در مجام ــور کل به ط
ســطحی بودن، کــف خیابانــی بــودن، لمپنیســم و پوپولیســم شناســایی 

می کننــد.

نظام سرمایه داری و ایجاد نیاز کاذب به مدد سلبریتی ها 	

ــون  ــر قان در نظــام ســرمایه داری، تولیــد کاالهــا و خدمــات مبتنــی ب
ــازار  ــوان اقتصــاد ب ــازار عمومی کــه تحــت عن عرضــه و تقاضــا در ب
ــان  ــن می ــه در ای ــن آنچ ــرد. بنابرای ــام می گی ــود، انج ــناخته می ش ش
بــرای نظــام ســرمایه داری حائــز اهمیــت اســت تحریــک تقاضاســت، 
زیــرا تنهــا در ســایه افزایــش تقاضاســت کــه افزایــش تولیــد 
امکان پذیــر اســت و افزایــش ســرمایه کــه هــدف اصلــی و اساســی 
در نظــام ســرمایه داری محســوب می شــود در گــرو افزایــش تولیــد و 
فــروش هرچــه بیشــتر کاال بــه متقاضیــان اســت. مهمترین رکــن برای 
افزایــش تقاضــا در میــان جامعــه ایجــاد نیــاز اســت. در واقــع جامعــه 
مادامــی کــه نیــازی بــه مصــرف کاال پیــدا نکنــد تمایلــی بــه خریــد 
آن نــدارد، فلــذا نظــام ســرمایه داری دائمــاً در حــال پایــش و بررســی 
ــد و مصــرف  ــرای حرکــت به  ســمت خری ــه ب ــاز در جامع ایجــاد نی

کاال بــرای تضمیــن ســودآوری خــود اســت.

نظــام  بقــای  اگــر  بنابرایــن 
ــر ســودآوری  ســرمایه داری متکــی ب
ــود  ــودآوری، خ ــن س ــت، تضمی اس
ــه  ــاز در جامع ــاد نی ــر ایج ــی ب متک
بــرای خریــد کاال اســت کــه در 
در  ابــزار  مهم تریــن  میــان  ایــن 
دســت نظــام ســرمایه داری بــرای 
تحریــک نیــاز مخاطــب، رســانه 
اســت.از همیــن روســت کــه در 
نظــام ســرمایه داری، رســانه مهمترین 
ــن  ــرای تضمی ــام ب ــن نظ ــازوی ای ب
حداکثــری ســودآوری اســت. اساســًا 
بــه همیــن علــت اســت کــه مالــکان 
بزرگتریــن  عمــده  ســهامداران  و 
و  خبــری  بنگاه هــای  و  رســانه ها 
رســانه ای و شــبکه های اجتماعــی 
از مشــهورترین ســرمایه داران جهانــی 

ــتند. هس
بــا رشــد تکنولــوژی و گســترش 
شــبکه های اجتماعــی، دســت نظــام 
ــرداری  ــره  ب ــرای به ــرمایه داری ب س
هرچــه بیشــتر از ایــن فضــا در جهت 
اهــداف مادی خــود، بیش از گذشــته 
بــاز شــده اســت، به طــوری کــه 
و  متعــدد  اجتماعــی  شــبکه های 
ــوک،  ــس ب ــون فی ــهوری همچ مش
یوتیــوب، توئیتر، اینســتاگرام و ســایر 
شــبکه های اجتماعــی در خدمــت 
ــد. در  ــام برآمده ان ــن نظ ــداف ای اه
ایــن میــان و در ســال های اخیــر 
ــی  ــتاگرام یک ــی اینس ــبکه اجتماع ش
ــازل  ــن بازیگــران در پ از محوری تری
نظــام ســرمایه داری در جهــت رشــد 
و ترویــج ایجــاد نیــاز کاذب در میــان 
افــراد جامعــه بــوده اســت. ایــن 
شــبکه بــا اســتفاده از انــواع نظریــات 
آکادمیــک از حوزه هــای روانشناســی 
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ــا علــم ارتباطــات تأســیس  ــه ت گرفت
ــر  ــی ب ــی مبتن ــبکه اجتماع ــد. ش ش
ــش  ــه در آن نمای ــم ک ــس و فیل عک
ــأله را  ــن مس ــن و کلیدی تری مهمتری
بــه خــود اختصــاص می دهــد. از 
ــه  ــس گرفت ــای لوک ــش ابزاره نمای
ــذاب و  ــای ج ــش چهره ه ــا نمای ت
ــاری  ــای تج ــش کنش ه ــی نمای حت
ــزا و طــالق.  ــد ع در مراســماتی مانن
ــی  ــق کاالی ــه مصادی همگــی از جمل
ــانه  ــن رس ــور در ای ــه ام ــدن هم ش
بــه نفــع اصــول نظــام ســرمایه داری 

ــت. اس
ــران فعــال  ــه آمــار کارب ــا نگاهــی ب ب
در ایــن شــبکه اجتماعــی در سراســر 
ســایت  گــزارش  طبــق  جهــان 
1backlinko بــه عــددی بیــش از 

یــک میلیــارد کاربــر فعــال می رســیم 
ــق همــان گــزارش در حــال  ــه طب ک
ــذب  ــد در ج ــترین رش ــر بیش حاض
کاربــر در میــان تمامی شــبکه های 
از آن خــود کــرده  را   اجتماعــی 

ــت. اس
تبلیغــات،  دیگــر  ســویی  از 
از  درآمــد  کســب  و  برندســازی 
ایــن طریــق اصلی تریــن انگیــزه 
ــن شــبکه  حضــور ســلبریتی ها در ای
ــان  ــن می ــه در ای اجتماعــی اســت ک
تنهــا راه کســب درآمــد بیشــتر، 
ــن  ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــش ب نمای
ــس  ــاد ح ــذاری در ایج ــرای اثرگ ب

نیــاز در مخاطــب اســت.
شــبکه های  جــزء  اینســتاگرام 
ــا  ــام دنی ــه در تم ــت ک ــازی اس مج
ــود  ــه خ ــی را ب ــگاه مثبت ــته ن نتوانس
معطــوف دارد. نتایج یک نظرســنجی 
در انگلیــس نشــان می دهــد کــه 

اینســتاگرام در مقایســه بــا دیگــر شــبکه های اجتماعــی بدتریــن تأثیــر 
را بــر ســالمت روانــی جوانــان دارد. در ایــن نظرســنجی کــه انجمــن 
ســلطنتی بهداشــت عمومــی  انگلیــس انجــام داده، هــزار و 479 کاربــر 
شــبکه های اجتماعــی در ســنین 14 تــا 24 ســال شــرکت کردنــد و از 
آن هــا خواســته شــد بگوینــد کــه شــبکه های اجتماعــی چــه تأثیــری 
ــر اضطــراب، افســردگی، تنهایــی، آزار، تمســخر و تصــور آن هــا از  ب
بــدن خــود دارد. نتایــج ایــن نظرســنجی نشــان می دهــد که اینســتاگرام 

ــته اســت. ــان داش ــی جوان ــر ســالمت روان ــر را ب ــن تأثی بدتری
مطالعــات گذشــته نشــان داده  اســت کاربــران جوانــی کــه بیــش از دو 
ســاعت در روز را صــرف مشــاهده و پیمایــش صفحــات شــبکه های 
ــا و مشــکالت  ــه بیماری ه ــایرین ب ــتر از س ــد، بیش ــی می کنن اجتماع
ــده از  ــرار داده ش ــت های ق ــی پس ــوند. از طرف ــال می ش ــی مبت روان
ــروز  ــه ب ــد منجــر ب ــران در شــبکه های اجتماعــی می توان ســوی کارب
انتظــارات غیرواقعــی و همچنیــن احســاس عــدم رضایــت از زندگــی 
در کنــار ایجــاد عــزت نفــس پاییــن در فــرد شــود. شــاید بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه اینســتاگرام کــه یکــی از اپلیکیشــن های اجتماعــی 
مخصــوص قــرار دادن و بــه اشــتراک گذاری تصاویــر اســت به عنــوان 
ــناخته  ــی ش ــث روان ــاظ مباح ــی از لح ــبکه اجتماع ــن ش مخرب تری

شــده اســت.
نیازهــای کاذب در بحــث ارتباطــات و تبلیغــات و روان شناســی 
تبلیغــات عبــارت از احســاس نیــاز و الزم دانســتن چیزهایــی اســت 
کــه شــخص در واقــع بــه آن هــا نیــاز نــدارد ولــی احســاس نیــاز غیــر 
واقعــی در او ایجــاد شــده اســت. نیــاز کاذب از جملــه مشــخصه های 
ــد ناشــی از چنــد  جوامــع مصرف گــرا اســت. ایــن احســاس می توان

عامــل باشــد:

عالقـه  کـه  اسـت  کسـی  یتی  سـلبر یـم  بپذیر چنانچـه 
دسـتاوردها  بـر  به عالقـه  خصوصـی اش  به زندگـی 
گفـت  می تـوان  نـگاه  آ می چربـد،  توانایی هایـش  و 
زندگـی  سـبک  بـه  اشـاره  کـه  اسـت  واژه ای  یتی  سـلبر
زندگی شـان  کـه  دارد  پـرآوازه  انسـان های  از  عـده ای 
رشـد  بـاب  از  نـه  امـا  دارد  اهمیـت  جامعـه  عمـوم  بـرای 
نگه داشـت  بـاب  از  بلکـه  جامعـه  بـه  بخشـی  گاهـی  آ
نـه  کـه  مسـائلی  بـه  پرداختـن  و  جامعـه  گاهـی  آ سـطح 
خاصـی  اجتماعـی  فایـده ی  آن هـا  در  نمی تـوان  تنهـا 
یـق سـبک خاصـی از زندگی به  ر متصـور بـود، بلکـه بـا تز
جامعـه می تـوان برای آن اساسـا نقشـی مبتـذل گونه و 

شـد. قائـل  جمعـی  تحمیق کننـده 
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اولیــن عامــل آگهی هــای بازرگانــی و تبلیغــات کاالهــا اســت. 
ــد: »هــدف  چنانکــه برخــی در انتقــاد از آگهی هــای تبلیغاتــی گفته ان
آگهــی بازرگانــی در مرحلــه اول برانگیختــن آرزوهــای نهفتــه اســت 
ــه اول در  ــه در وهل ــی اســت ک ــک نیازهای ــردن و تحری ــا بیدارک و ی
ضمــن خواســت های شــخصی قــرار نــدارد در ایــن صــورت هــدف 
آگهی هــای تبلیغاتــی ترغیــب شــما بــه خریــد کاالی خاصــی اســت 
نــه به دلیــل اینکــه آن کاال مزایایــی دارد و نــه به علــت نیــاز شــما بــه 
آن کاال بلکــه فقــط به دلیــل نیــازی اســت کــه آگهــی مــورد نظــر آن را 
ایجــاد کــرده اســت«. »آگهی هــا گاهــی اوقــات موجــب تغییــر ســلیقه 
و عــادت مصــرف کننــدگان می شــوند و نیازهــای مصنوعــی ایجــاد 
ــواع  ــا ان ــد ب ــعی دارن ــی س ــای بازرگان ــی از آگهی ه ــد«. برخ می کنن
تبلیغــات مخاطبیــن خــود را تحــت تأثیــر قــرارداده و از ایــن طریــق 
تقاضــا بــرای محصــوالت خــود را افزایــش دهنــد. انــواع پیامهــا در 
ــرای  ــی ب ــی و ... راه های ــت، بوم هــای تبلیغات ــون، اینترن ــو، تلوزی رادی
ــاد  ــا ایج ــودادن ی ــمت و س ــدگان و س ــق مصرف کنن ــوذ در عالئ نف
نیــاز در آن هاســت. کــه در ایــن مــورد زندگــی شــهری و روســتایی 
ــی  ــت فرق ــوان گف ــی می ت ــات کنون ــود ارتباط ــا وج ــاً ب مخصوص

نــدارد البتــه در زندگــی شــهری 
بخاطــر برخــورد نزدیک تــر بــا انــواع 
مختلــف کاالهــا ممکن اســت بیشــتر 
باشــد. بنابرایــن شــاید بتــوان گفــت 
ایــن عامــل در زندگــی شــهری نقش 

بیشــتری دارد.
ــًا  ــانه ها مخصوص ــر رس ــل دیگ عام
ســینمایی  فیلم هــای  و  ســریال ها 
ــدگان  ــد در بینن ــه می توان ــت ک اس
ــات  ــه وســائل و امکان ــی را ب نیازهای
ــده  ــم در بینن ــه در آن فیل ــه کاررفت ب
ایجــاد کنــد. تأثیرگــذاری این شــبکه 
هــای اجتماعــی بــر هویــت جمعــی 
جامعــه ایرانــی نیــز مانند ســایر نقاط 
ــر  ــه بیشــتر، انکارناپذی ــان و بلک جه
اســت. از طرفــی دیگــر حضــور 
در  ســلبریتی ها  گســترده  و  بــارز 

خـود  بـه  را  مثبتـی  نـگاه  نتوانسـته  دنیـا  تمـام  در  کـه  اسـت  ی  مجـاز شـبکه های  جـزء  اینسـتاگرام 
معطـوف دارد. نتایـج یـک نظرسـنجی در انگلیـس نشـان می دهـد کـه اینسـتاگرام در مقایسـه بـا دیگـر 
وانـی جوانـان دارد. در ایـن نظرسـنجی کـه انجمـن  ثیـر را بـر سـالمت ر یـن تأ شـبکه های اجتماعـی بدتر
بـر شـبکه های اجتماعـی در سـنین  سـلطنتی بهداشـت عمومـی  انگلیـس انجـام داده، هـزار و ۴۷۹ کار
ی بـر  ثیـر آن هـا خواسـته شـد بگوینـد کـه شـبکه های اجتماعـی چـه تأ ۱۴ تـا ۲۴ سـال شـرکت کردنـد و از 
نظرسـنجی  ایـن  نتایـج  دارد.  خـود  بـدن  از  آن هـا  تصـور  و  تمسـخر   ، آزار تنهایـی،  افسـردگی،  اضطـراب، 

اسـت. داشـته  جوانـان  وانـی  ر سـالمت  بـر  را  ثیـر  تأ یـن  بدتر اینسـتاگرام  کـه  می دهـد  نشـان 
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ــر  ــی پ ــای اجتماع ــبکه ه ــتر ش بس
بــه  اســت. زمانــی کــه  واضــح 
صفحــه  مجــازی آن هــا ســری بزنیــم 
ــی  ــن زندگ ــن را بی ــه ای روش فاصل
ــردم  ــی از م ــد باالی ــا درص ــا ب آن ه
می تــوان مشــاهد کــرد. شــهرت 
و محبوبیــت، مهــارت و توانایــی 
ــه  ــر در یــک زمین ــا اســتعدادی برت ی
شــخصیت  خــاص،  رشــته  یــا 
ــداد  ــاال و تع ــم ب ــک، حج کاریزماتی
زیــادی دنبــال کننــده، مــورد توجــه و 
ســوژه رســانه ها بــودن؛ این هــا تنهــا 
چنــد ویژگــی خــاص آن هــا اســت. 
امــروزه به علــت دسترســی بیشــتر و 
ــبکه های  ــه ش ــته ب ــان تر از گذش آس
ــار و  ــر رفت ــوان تأثی ــی می ت اجتماع
نگــرش ســلبریتی ها  بــر ســبک 
گیری هــای  تصمیــم  و  زندگــی 
اجتماعــی سیاســی بــر افــراد جامعــه 

ــود. ــاهد ب ــوح ش ــه وض را ب
تأثیــر عملکــرد جنجالــی ســلبریتی ها 
ــد  ــان را می توان ــه از زم ــر بره در ه
ــه  ــی از جامع ــل توجه ــر قاب ــر قش ب
ــان و  ــم آن را جوان ــش اعظ ــه بخ ک
ــد.  ــد دی ــکیل می دهن ــان تش نوجوان
معمــوالً مدهــا، برند هــا و ســبک 
جدیــد و خــاص در پوشــش و رفتار 
ــی به وجــود  ــه راحت ــلبریتی ها ب را س
می آوردنــد و افــراد جامعــه علــی 
ــان  ــان از آن ــوص طرفداران ش الخص
پیــروی می کننــد. از ســوی دیگــر بــا 
بررســی اجمالــی فضــای اینســتاگرام 
در میــان کاربــران ایرانــی در ایــن 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــی و ب ــبکه اجتماع ش
 2financialtribune ســایت  آمــار 
بیــش از 25 میلیــون کاربــر ایرانــی در 
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام حضور 

دارنــد کــه بیــش از 61 درصــد از کاربــران فعــال در ایــن فضــا در بــازه 
ــد. ــرار دارن ــا 30 ســال ق ســنی 18 ت

هم چنیــن بــا بررســی لیســت 50 پرمخاطــب تریــن کاربــر اینســتاگرام 
در میــان ایرانیــان متوجــه می شــویم کــه  از ایــن تعــدد 29 کاربــر در 
حــوزه بازیگــری، 9 کاربــر فعــال در حــوزه موســیقی و خوانندگــی، 6 
کاربــر فعــال در حــوزه ورزش، 4 کاربــر فعــال در حــوزه مدلینــگ، 1 
کاربــر فعــال در حــوزه اجــرا و 1 کاربــر فعــال در حــوزه دین هســتند. 
تعــداد مخاطبــان نفــر اول ایــن لیســت حــدود 16,4 میلیــون نفــر و نفر 
پنجاهــم ایــن لیســت حــدود 3,2 میلیــون نفــر اســت. ایــن امــر نشــان 
دهنــده آن اســت کــه از هــر3 کاربــر اینســتاگرام 2 کاربــر در فضــای 

اینســتاگرام مخاطــب نفــر اول ایــن لیســت هســتند.
بــا نگاهــی بــه آمــار بارگــذاری پســت هــا و اســتوری های ایــن دســته 
ــه  ــان چ ــبانه روز مخاطب ــول ش ــه در ط ــم ک ــلبریتی ها درمی یابی از س
حجمــی  از تولیــد محتواهــای ایــن ســلبریتی ها را مشــاهده می کننــد 
و تحــت بمبــاران نمایش هــا و تبلیغــات ســلبریتی ها قــرار می گیرنــد.
تمامی ایــن مخاطبــان بیشــتر از آنکــه بــه تشــریح فعالیت هــای 
تخصصــی هنــری خــود بپردازنــد در ایــن بســتر بــه ارائــه و نمایــش 

ســبک زندگــی خــود مشــغول هســتند.
ســبک زندگــی کــه بــا نمایــش از بهتریــن و لذت بخش تریــن 
لحظــات زندگــی خــود و سانســور مشــکالت روحــی و شــخصیتی 
خــود بــه بازنمایــی چهــره ای شــاد و پــر از فراغــت و لــذت از خــود 
ــکالت  ــه مش ــه ب ــا توج ــر ب ــن ام ــد و همی ــتر می پردازن ــن بس در ای
ــود دارد،  ــه وج ــه در جامع ــی ک ــادی و اجتماع ــیب های اقتص و آس
ــان  ــان مخاطب ــی در می ــی و روان ــیب های روح ــش آس ــث افزای باع
می شــود؛ زیــرا در مخاطــب بــا ایجــاد احســاس نیــاز کاذب، نتیجــه ای 
جــز اغــراق و افزایــش ضریــب نارضایتــی در جامعــه و ناامیــدی از 
ــر  ــن ام ــه ای ــود ک ــی می ش ــادی و اجتماع ــه اقتص ــای فعاالن کنش ه
ســهم بــه ســزایی در کاهــش ســرمایه اجتماعی و افزایــش آســیب های 
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شماره
ـیک

مفهوم شناسی واژه ای 	

ــق و  ــادل دقی ــی مع ــت و در فارس ــن اس ــک واژه التی ــلبریتی ی س
مشــخصی بــرای ایــن واژه وجــود نــدارد. در اصــل لغــت بــه معنــی 
ــت،  ــده اس ــته ش ــی داش ــده و گرام ــته ش ــزرگ داش ــه ب ــی ک کس
ــه  ــی گفت ــود. وقت ــا می ش ــودن معن ــهرت و مشــهور ب ــا بیشــتر ش ام
ــی آورد.  ــودش را م ــی خ ــار معنای ــن واژه ب ــلبریتی، ای ــود س می ش
ــی  ــوص مبان ــوان در خص ــی دارد و می ت ــار مبنای ــوم، ب ــون مفه چ
انسان شــناختی، هستی شــناختی و معرفت شــناختی  بحــث کــرد کــه 
ــا خــودش  ــی را ب اساســاً ســلبریتی کــه مشــهور می شــود، چــه مبان
وارد جامعــه می کنــد؟ و ایــن آســیب هایی کــه در ایــن حــوزه وجــود 
دارد، همــه بــه آن مبانــی برمی گــردد کــه بــر ایــن مفهــوم حاکــم شــده 
اســت. البتــه ایــن مفهــوم هــم قابل تغییــر نیســت و هرچه ســعی کنیم 

معنایــش را تغییــر بدهیــم، بازهــم همــان ســلبریتی اســت. 
ــا  ــرد، ام ــه کار ب ــروف را ب ــای مع ــوان معن ــه جــای ســلبریتی می ت ب
معــروف نســبت بــه ســلبریتی یــک بــار دیگــری دارد. بــه کار بــردن 
مشــهور بــه جــای ســلبریتی نســبت بــه معــروف بهتــر اســت ولــی 
محبــوب هــم واژه ای اســت کــه بــار مثبتــی دارد و آن کنایــه ای کــه در 
ــا آدم هــای  ــوب نیســت. خیلی ه واژه ســلبریتی وجــود دارد، در محب
معروفــی هســتند، امــا نمی تــوان بــه این هــا مشــهور گفــت؛ بــه خاطر 
ــب  ــب و غری ــای عجی ــات پدیده ه ــا اتفاق ــت ب ــن معروفی ــه ای اینک
ــات  ــا اتفاق ــد ب ــم می توان ــت ه ــد؛ محبوبی ــه دســت نیای ــد ب می توان
عجیــب بــه وجــود نیایــد، پــس بــار معنایــی خــاص خــودش را دارد. 
ســردار ســلیمانی هــم محبوب اســت، ولــی ایشــان هیچگاه ســلبریتی 
بــه آن معنــا نیســت؛ یــا کاری کــه ایشــان منجــر بــه مشهورشــدنش 
باشــد را انجــام نــداده اســت؛ امــا محبــوب اســت. شــاید این مشــکلی 
ــگ  ــه در فرهن ــن جهــت اســت ک ــه ای ــم، ب ــی داری ــه در واژه گزین ک
دینــی و ایرانــی خودمــان ایــن نــگاه را تــا بــه حال نداشــتیم تــا بتوانیم 

معادلــی برایــش انتخــاب کنیــم. 
ــن واژه  ــون ای ــادی پیرام ــم زی مفاهی
اســت. ســلبریتی، میکــرو ســلبریتی، 
فرهنــگ ســلبریتی، فرهنگ شــهرت، 
ســلبریتی،  اقتصــاد  و  دیپلماســی 
ــه  ــروت از جمل ــدرت و ث ــی ق حت
ــوع  ــه در موض ــت ک ــی اس مفاهیم
ــن  ســلبریتی مطــرح اســت. مهــم ای
ــت  ــی اس ــلبریتی کس ــه س ــت ک اس
کــه می خواهــد دیــده شــود و همــه 
دربــاره او صحبــت کننــد؛ کســی کــه 
ــش  ــودن برای ــهور ب ــهرت و مش ش

ــی اســت. ــد و اصل ــه جدی مؤلف
نــگاه بــه ســلبریتی به معنای شــهرت، 
ــی  ــی گاه ــت ول ــی اس ــی منف نگاه
می گوینــد  کــه  می شــود  شــنیده 
ســلبریتی مثبــت یــا ســلبریتی دینــی 
کــه در عــرف اســاتید و گاهــاً در بین 
ــلبریتی  ــی س ــد فالن ــردم می گوین م
امــروزه  معمــوالً  اســت.  مثبــت 
ســلبریتی در حــوزه هنرپیشــه ها و 
ورزشــکارها بــه خصــوص در حوزه 
فوتبــال شــناخته می شــود کــه در 
حــوزه فوتبــال شــخصیت های خوبی 
ــن هنرپیشــه هایمان  ــا در بی ــم؛ ی داری
شــخصیت هــای بســیار فاخــر و بــه 
نامــی داریــم ولــی امــروز آن هــا را به 

رتکد مالسالا تجح

یتی  ترسیم مفهومی از پدیده سلیبر
آن و عوامل تحقق 

 اشکان زند؛
دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه اخالق 

شماره
سزیده
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اســم سلبریتیســم مطــرح می کننــد و 
ســلبریتی می شناســند درصورتــی 
کــه نــگاه منفــی بــه ایــن افــراد 

نیســت.

ــده  	 ــدن در پدی ــهوت دیده ش ش

ســلبریتی

در قــوای انســانی در کنــار قــوه 
ــود،  ــای موج ــایر قوه ه ــه و س غضبی
ــود  ــز وج ــهویه نی ــام ش ــوه ای به ن ق
ــوه شــهویه در انســان و  ــن ق دارد. ای
ــاوت  ــت. و تف ــترک اس ــوان مش حی
ــت  ــن اس ــوان در  ای ــا حی ــان ب انس
ــت و  ــه اس ــوه عقلی ــه او دارای ق ک
ــهویه  ــوه ش ــذارد ق ــوه نمی گ ــن ق ای
از اعتــدال خــارج شــود. امــا دنیــای 
ــدرن باعــث شــده  ــگاه م ــدرن و ن م
ــه پیــدا  ایــن قــوه شــهویه گاهــاً غلب
ــن  ــه ای ــر ب ــه منج ــن غلب ــد و ای کن
ــه  ــی جنســی ک ــه اتفاقات ــود ک می ش
اکنــون در جامعــه مشــاهده می کنیــم 
در حــوزه ســلبریتی رخ دهــد. چیزی 
ــن مفهــوم می شــود  کــه در مــورد ای
اســت کــه هــدف  ایــن  گفــت 
ــلبریتی، دیده شــدن و مخاطــب را  س
ــه هیجــان آوردن اســت؛ ســلبریتی  ب
بــرای اینکــه دیــده شــود بایســتی بــه 
قواعــد دنیــای شــهرت متعهد باشــد؛ 
قواعــدی کــه در دنیای مــدرن تعریف 
ــرار اســت  شــده اســت. ســلبریتی ق
ــب  ــه خــود جل توجــه دیگــران را ب
کنــد، دیــده شــود تــا مصــرف شــود 
و بــه واســطه ایــن مصــرف می توانــد 
ســرمایه جــذب کنــد. ایــن ســرمایه 
اقتصــادی،  اجتماعــی،  می توانــد 
ــد.  ــور باش ــه ام ــا در بقی ــی ی فرهنگ
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه هویــت 

انســان در دنیــای مــدرن تغییــر کــرده و ایــن عــدم هویــت منجــر بــه 
ــه  ــد ک ــزی می رون ــال چی ــردم دنب ــه روی از ســلبریتی شــده و م دنبال

ــد.  ــرا ندارن ــد آن ــر می کنن فک
شــهرت یعنــی تــالش بــرای دیده شــدن؛ شــهوت هــم یعنــی حــرص 
ــور  ــه اش در ام ــهوت هم ــه ش ــتند. البت ــزی داش ــرای چی ــع ب و طم
جنســی نیســت، گاهــی می توانــد شــهوت در مقــام، جایــگاه، ثــروت، 
خــوردن و مثــاًل شــهوت در پوشــیدن باشــد. اگــر همیــن مفهــوم از 
شــهوت در دیــده شــدن را در ایــن فضــای و شــبکه های اجتماعــی در 
نظــر بگیریــم، خواهیــم دیــد بســیاری از افــراد و ســلبریتی ها درگیــر 

آن هســتند.
ــچ اســتعدادی  ــه هی ــلبریتی شــدند ک ــدن وب کســانی س ــس از آم پ
نداشــتند. متأســفانه امــروزه شــاهد انفجــار ســلبریتی های بی اســتعداد 
در شــبکه های اجتماعــی هســتیم و بــه خاطــر اینکــه آموزشــی در کار 
نیســت، نمی خواهیــم بپذیریــم اینهــا چــه بالیــی ســر نوجوانــان مــا 
می آورنــد. و امــروزه شــاهد آن هســتیم کــه بطــور کامــل آرمان هــای 
نوجوانــان مــا تغییــر پیــدا کــرده اســت. یعنــی از ســال 2005 بــه بعــد 
مخصوصــاً از ســال 2016-2015 تاریــخ شــهرت در ایــران دچــار یک 
چرخــش افــزوده ای شــده اســت، افــزون بــر آن اتفاقــات ناگــواری که 

ــد. ــرب می بینی در غ

بررسی عوامل ایجاد پدیده سلبریتی 	

علــوم انســانی بحثــی بــه نــام علیــت چنــد خطــی در وجــود دارد. مــا 
در علــوم انســانی نمی توانیــم بگوییــم کــه بــه چنــد دلیــل یــک اتفاقی 
افتــاده اســت بلکــه می توانیــم دربــاره عوامــل مؤثــر آن صحبــت کنیم. 
در پدیدآمــدن موضــوع  ســلبریتی نیــز عوامــل موثــر بســیاری وجــود 

دارد کــه برخــی از آنهــا را بررســی می کنیــم. 
یکــی از ایــن عوامــل، بیــکاری و عــدم مشــغولیت اســت. یعنــی هــر 
کســی در کشــور مــا  از هــر دین و جناح سیاســی در 20 ســال گذشــته 
ــام  ــی را در نظ ــک بخش ــت ی ــده اس ــرورش ش ــوزش و پ ــر آم وزی
ــد  ــا آســیب می زن ــه روان کــودکان م ــه کــه ب ــن بهان ــه ای آموزشــی ب
حــذف یــا تغییــر داده اســت؛ یــک روز نمــره را حــذف کردنــد، یــک 
روز دیگــر امتحــان را حــذف کردنــد، یــک روز کنکــور را برمی دارنــد. 
و نتیجــه اش ایــن می شــود کــه بچه هــای مــا کاری ندارنــد کــه انجــام 
بدهنــد، درس ندارنــد کــه بخواننــد. یــک فــردی کــه  انــرژی جوانــی 
ــد و  ــه کن ــرژی خــودش را یک جــا تخلی ــد ان ــا کودکــی دارد، بای و ی
اگــر چنیــن نشــد فرهنــگ شــهرت اینقــدر جــذاب هســت کــه این ها 

ــد.  ــب خــود می کن را جل
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عامــل بعــدی، احســاس ناامیــدی از تحــرک طبقاتــی اســت. یعنــی 
مثــاًل آن زمانــی کــه مــا دانــش آمــوز بودیــم معلم هــا بــه مــا می گفتنــد 
درس بخوانیــد برویــد دانشــگاه تــا موفــق بشــوید تــا زندگــی خوبــی 
داشــته باشــید امــروز کــه 50 هــزار دکتــرای بیــکار داریــم ایــن چشــم 

انــداز جلــوی چشــم بچــه هــای مــا نیســت. 
عامــل مؤثــر دیگــر بــر رواج پدیــده ســلبریتی ایــن هســت کــه بیرون 
ــه  ــح کــه صبحان ــا پســر صب ــر ی ــا دخت ــان م ــاًل زم ــن نیســت. مث ام
می خــورد از خانــه بیــرون می آمــد و تــا ظهــر بــازی می کــرد، ظهــر 
ــازی از  ــرای ب ــاره ب ــورد و دوب ــار می خ ــت ناه ــه برمی گش ــه خان ب
خانــه بیــرون می  رفــت و بچه هــا هــم بعــد از ظهر هــا نمی خوابیدنــد 
تــا شــب بــازی می کردنــد و شــب بــه خانــه می آمدنــد و تلوزیــون 
نــگاه می کردنــد و می خوابیدنــد. االن ایــن امــکان وجــود دارد؟ 
خانواده هــا مجبورنــد بچه هــا را در خانــه نگــه دارنــد. حــال چگونــه 
بایــد نگــه دارنــد؟ بایــد ســرگرمش  کننــد نمی شــود بچــه بنشــیند و 
دیــوار را نــگاه کنــد پــس مجبوریــم گوشــی تلفن همــراه  را به  دســت 

بچــه بدهیــد تــا بــا آن ســرگرم شــود. 
عامــل ســوم، نبــود آمــوزش اســت. مــا اصــاًل هیــچ برنامــه ای بــرای 
آمــوزش نداریــم. بحــث ســواد رســانه ای تبدیــل بــه تجــارت شــده 
اســت کــه در ایــن زمینــه ســخن بســیار اســت و بایــد در جــای خــود 

بــدان پرداختــه شــود.  
یکــی دیگــر از عوامــل ظهــور ســلبریتی، رســانه اســت. مخصوصــاً در 
اینکــه ایــن پدیــده در ایــران بــه وجــود آمــده اســت، رســانه ملــی مــا 
خیلــی نقــش داشــته اســت. دنیــای مدرنیتــه، نــگاه و مفهــوم خــودش 
را در رســانه غلبــه می دهــد. رســانه بــه خاطــر پــول  حاضــر اســت 
آنچــه را کــه از لحــاظ نظــری قبــول نــدارد را از نظــر عملــی انجــام 
ــی  ــرای رهای ــد ب ــی؟ می گوی ــام میده ــرا انج ــم چ ــد. می گویی ده
از کســری بودجــه نیازمنــد یــاری اسپانســرها هســتیم. و مــی بینیــم 
اقتصــاد آزاد اینجــا نیــز حاکــم اســت کــه رســانه هــم بــا همــان نــگاه 
ــی در رســانه هســت  ــد.. یکســری ویژگی های اقتصــاد آزاد کار می کن
ــاًل  ــرد مث ــویی می ب ــه سمت و س ــرد را ب ــودآگاه ف ــا ناخ ــه این ه ک
برخــی  از افــراد کــه در بحــث شــهرت مــی افتنــد، بــه مــرور زمــان 
ــد،  ــان می دهن ــان را نش ــی شخصی ش ــم زندگ ــا ه ــه آنه ــد ک می بینی
آنهــا هــم جزئیــات را نشــان می دهنــد و شــبیه ســلبریتی ها می شــوند، 
ــا ایــن کــه ممکــن اســت افــراد خیلــی دیــن داری و مذهبــی هــم  ب
ــر خــودش را می گــذارد.  ــت رســانه اث ــا آن ماهی ــا فضــا ی باشــند ام
آیــا نمی شــود در مقابــل ایــن ایســتاد؟ جــواب مــن ایــن اســت کــه 

ــر همــه چیــز غالــب اســت. می شــود ایســتاد. اراده انســانی ب

عامــل دیگــر، فضــای مجازی اســت. 
فضــای مجــازی یک فضای گسســته 
ــازی اش،  ــیال دارد و سلبریتی س و س
ــر اســت  ــر و جدی ت خیلــی پررنگ ت
و بــه نحــوی ایــن امــر در ذات 
فضــای مجــازی وجــود دارد از ایــن 
جهــت کــه از خــط قرمزهــا خیلــی 
می توانــد دورتــر باشــد. در آنجــا 
خیلــی آزادی عملــش باالســت و 
اینکــه شــما هــر چیــزی از زندگــی  
ــردم  ــه م ــد ب ــد، می توانی را بخواهی
ــش  ــاًل فضای ــا کام ــد، و آنج بگویی
بحث هایــی  تمامــی  دارد.  وجــود 
کــه در مــورد ســلبریتی انجــام دادیــم 
می بینیــم کــه بــه صــورت جــدی در 
ــبکه های  ــازی و ش ــای مج ذات فض
اجتماعــی قــرار داد و گاهــاً افراد فکر 
می کننــد کــه اتفاقــات در شــبکه های 
ــی  ــارج، واقع ــم خ ــی، درعال اجتماع
نیســتند در حالــی بــه نظــر می رســد 
کــه حتــی خیلــی جدی تــر از برخــی 

ــی باشــد. ــای واقع ــات در دنی اتفاق
غربــی-  نظریه پــرداز   - گافمــن 
ــد:  روی  ــه می گوی ــه ای دارد ک نظری
ــد  ــه. می گوی ــه و پشــت صحن صحن
ــه ای  ــه گون ــه ب ــراد در روی صحن اف
خــاص رفتــار می کننــد ولــی در 
ــتند.  ــر هس ــه راحت ت ــت صحن پش
بــرای  می توانیــم  را  تعبیــر  ایــن 
فضــای مجــازی بــه کار بگیریــم 
ــه  ــد ک ــر می کنن ــراد فک ــا اف و واقع
صحنه شــان  روی  واقعــی  دنیــای 
اســت و آن چیــزی کــه می خواهنــد 
بــر اســاس آن رفتــار کننــد تــا بقیــه 
آن هــا را بشناســند بــر دنیــای واقعــی 
تمرکــز بیشــتری دارد. فکــر می کننــد 
ــه  ــه هم ــه ک ــن صحن ــه روی ای ک
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ــی اســت  ــای واقع ــان، دنی می بینندش
و گمانشــان ایــن اســت کــه فضــای 
ــت در  ــه اس ــت صحن ــازی پش مج
ــس  ــت. پ ــه نیس ــه اینگون ــی ک حال
ــود خــط قرمــز  هنجارشــکنی ها و نب
ــکالت  ــی از مش ــا یک ــن فض در ای
اساســی اســت کــه فضــای مجــازی 
کــه  می شــود  ایــن  بــه  منجــر 
ســلبریتی، خیلــی جدی تــر در آنجــا 

ــد. ــان ده ــود را نش خ

فرهنگ فعال و فرهنگ منفعل 	

ــا دو نــوع فرهنــگ  در ایــن حــوزه ب
ــال و  ــگ فع ــتیم؛ فرهن ــه هس مواج
فرهنــگ منفعــل. فرهنــگ فعــال، 
ــر  ــل ام ــه در مقاب فرهنگــی اســت ک
ــد وارد  ــه می خواه ــده ای ک ــا پدی ی
فرهنــگ شــود، بــه صــورت فعاالنــه 
ــی  ــر اســاس مبان ــد و ب عمــل می کن
را  آن  خــودش   دیدگاه هــای  و 
بازخوانــی و بــاز تولیــد می کنــد. 
بازخوانــی ســبب می شــود  ایــن 
ــر اســاس  ــده را ب ــن پدی ــا شــما ای ت
ــف  ــان تعری ــادی خودت ــی و مب مبان
ــی  ــگ بوم ــر اســاس فرهن ــد و ب کنی
خودتــان بتوانیــد در فضــای فرهنگی 

ــد. ــتفاده کنی ــان از آن اس خودت
دیگــری فرهنــگ منفعــل کــه قدرت 
گزینــش نــدارد و قــدرت خــود 
را از دســت داده اســت و نســبت 
ــده را  ــه آن پدی ــی ک ــه آن فرهنگ ب
ــاًل منفعــل شــده  ــد کام ــد می کن تولی
و ســلطه آن را پذیرفتــه اســت و 
در  هــم  مصرف کننــده  فرهنــگ 
موضــع انفعــال بــه گونــه ی تقلیــدی 
ــی  ــن اتفاق ــه ای ــد. ک ــتفاده می کن اس
اســت کــه برای خیلــی از کشــورهای 

در حــال توســعه هــم می افتــد و البتــه افتــاده اســت. ایــن مســأله در 
حــوزه سیاســت گزاری فرهنگــی و حتــی در حــوزه دانشــگاه ها خیلــی 
ــر اســاس نظریــات غربــی  نقــش دارد. در دانشــگاه های مــا چقــدر ب
کار می شــود و چقــدر بــر اســاس نــگاه و مبانــی خودمــان بازخوانــی 
و بازتولیــد می شــود و چقــدر  آن را بــه دانشــجویان ارائــه می دهیــم 
کــه او هــم فــردا می خواهــد اســتاد شــود و درهمیــن فضــای شــهرت 
ــا و  ــی از بحث ه ــا یک ــوص و زمینه ه ــن خص ــرد.  در همی قرارگی
اتفاقــات جــدی مــا بحــث سیاســت گزارِی فرهنگــی کشــور اســت و 
یــک بخــش دیگــر آن بــه فضــای علمــی و دانشــگاهی مــا برمی گــردد 
ــات  ــا و نظری ــتیم دیدگاه ه ــی توانس ــای علم ــدر در فضاه ــه چق ک
ــن  ــن مخاطبی ــه ای ــم ک ــل کنی ــه دانشــجو منتق ــان را ب ــی خودم علم
و ایــن فرهیختــگان بتواننــد در فضــای عمومــی مــردم ایــن مطلــب 
ــن  ــان، ای ــی خودم ــگ بوم ــر اســاس فرهن ــردم ب ــه م ــد ک را بقبوالنن

ــد. ــدات را بپذیرن ــی وتولی بازخوان

اسـت.  رسـانه  یتی،  سـلبر ظهـور  عوامـل  از  یکـی 
وجـود  بـه  ایـران  در  پدیـده  ایـن  اینکـه  در  مخصوصـا 
آمـده اسـت، رسـانه ملی مـا خیلی نقش داشـته اسـت. 
رسـانه  در  را  خـودش  مفهـوم  و  نـگاه  مدرنیتـه،  دنیـای 
اسـت  حاضـر  پـول   خاطـر  بـه  رسـانه  می دهـد.  غلبـه 
ی قبـول نـدارد را از نظـر عملی  نچـه را کـه از لحـاظ نظـر آ

دهـد. انجـام 
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مقدمه 	

ســخن گفتــن از زیســت اجتماعــی همــواره بــا دشــواری هایی همــراه 
ــا  ــراد ب ــه  اجتمــاع تشــکیل شــده از اف ــن جهــت ک می  باشــد. از ای
عقایــد مختلــف مــی باشــد، کــه در راســتای اهــداف مختلــف ممکن 
ــًا  ــالمت آمیز و گاه ــاً مس ــتی گاه ــه هم زیس ــم ب ــار ه ــت در کن اس
همــراه بــا نــزاع می پردازنــد. حــال اگــر بخواهیــم الگوهــای زندگــی 
اجتماعــی افــراد را مــورد واکاوی قــرار دهیــم، الزم اســت کــه ابتــدا 

منظــور خــود را از چنــد واِژه تبییــن نماییــم.

زندگی اجتماعی 	

نگاه جامعه شناختی 	

ــرا س آور  ــیار ه ــه بس ــم ک ــت می کنی ــی زیس ــا در جهان ــروز م ام
اســت؛ از آن جهــت کــه توأمــان از تغییــرات و تضادهــا تنش هــا و 
تفکیک هــای عمیــق  اجتماعــی و هم چنیــن یــورش ویرانگــر فنــاوری 
ــا و  ــن فض ــه ای ــه ب ــا توج ــال ب ــد. ح ــا می باش ــدرن به زندگی ه م
شــرایط بــرای آنکــه بتوانیــم تعریــف و تبییــن صحیحــی از اجتمــاع 
داشــته باشــیم بهتــر آن اســت کــه نــگاه  مــا نگاهــی جامعه شناســانه 
باشــد. منظــور مــا از نــگاه جامعه شــناختی آن اســت کــه  دیدگاهــی 

ــیم. ــته باش ــاع داش ــه مســائل و اجتم ــیع تر نســبت ب ــر و وس کلی ت

جامعه 	

شــاید بتــوان گفــت یکــی از کلیشــه ای تریــن تعاریفــی کــه بارهــا 
شــنیده ایم تعریــف گــروه، جامعــه و ســازمان بــوده اســت. در واقــع 
ــی از شــکل گیری  ــرده شــد، نمای ــام ب ــم کــه به ترتیــب ن ــن مفاهی ای
اجتمــاع می باشــد کــه زیســت و زندگی اجتماعــی در ذیــل آن 
ــک  ــکل کوچ ــم در ش ــن مفاهی ــدر ای ــر چه ق ــرد. ه ــکل می گی ش
ــا  ــود. ام ــان نم ــاده تر بی ــف را س ــوان تعاری ــاید بت ــند، ش ــود باش خ

ارکان  ایــن  برآینــد هــر ســه  در 
یک دیگــر  تکمیــل  و  ارتبــاط  در 
ــه در  ــد، ک ــکل می دهن ــه را ش جامع
بیانــی واضح  تــر هــدف هرکــدام 
بــه صــورت جداگانــه و در تکمیــل 
یک دیگــر هــدف نهایــی جامعــه 
ــوان  ــاید بت ــد. ش ــکیل می دهن را تش
از محل هایــی کــه  گفــت یکــی 
گوناگــون  نزاع هــای  موجــب 
اهــداف  واقــع  در  می گــردد، 
ــم  ــدا از ه ــای ج ــردی و گروه ه ف
ــی  ــبک های متنوع ــه س ــد ک می باش
ــود  ــه وج ــی ب ــی اجتماع را از زندگ

ــی آورد. م

سبک زندگی اجتماعی 	

زندگــی  ســبک  بخواهیــم  اگــر 
ــر  ــم بهت ــف کنی ــی را تعری  اجتماع
ــاع و  ــر اجتم ــم ه ــه بدانی ــت ک اس
جامعــه دارای هویــت، فرهنــگ و 
ارزش هــا و هنجارهــای مختــص 
بــه خــودش می باشــد. کــه هرکــدام 
از ایــن مفاهیــم ســبک زندگــی 
ــد، و در  ــکل می دهن ــه را ش هرجامع
ــاع  ــک اجتم ــه ی ــن اینک ــع تعیی واق
ــذران  ــال گ ــبک در ح ــدام س ــا ک ب
زندگــی خــود می باشــد، مســتلزم آن 

رتکد مالسالا تجح

بی و اسالمی یست اجتماعی غر ز

 علیرضا فرهادی؛
دانش آموخته رشته علوم ارتباطات اجتماعی

شماره
چهارده
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اســت کــه در ابتــدا هــر کــدام از این 
ــورد بررســی  ــه م ــم را جداگان مفاهی
یــا  و  هرجامعــه  و  دهیــم  قــرار 
اجتمــاع را متناســب بــا آن بســنجیم. 
به طــور خالصــه آنچــه کــه اهمیــت 
دارد و بایــد مــورد توجــه قــرار 
بگیــرد ایــن موضــوع اســت کــه باید 
ــت هــر اجتمــاع  هرگــروه و در نهای
و  هنجارهــا  و  هویت هــا  بــا  را 
ارزش هــای مختــص بــه آن بپذیریــم 
و در راســتای جمــع گرایــی آن ها در 
عیــن حفــظ اهــداف جداگانــه خــود 

ــم. ــدم برداری ق

فرهنگ 	

وقتــی جامعه شناســان از فرهنــگ 
ــان آن  ــد، مقصودش ــخن می گوین س
ــع بشــری  دســته از جنبه هــای جوام
ــه  ــوند، ن ــه می ش ــه آموخت ــت ک اس
ــه صــورت ژنتیکــی  ــه ب ــی ک آن های
بــه ارث می رســند. اعضــای جامعــه 
فرهنــگ  عناصــر  ایــن  در  همــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــهیم هس س
ــل  ــاط متقاب ــکان همــکاری و ارتب ام
ــر  ــن عناص ــد. ای ــود می آی ــه وج ب
ــی  ــه همگان ــن و زمین ــی مت فرهنگ
ــه  ــد ک ــکیل می دهن ــترکی تش و مش
افــراد جامعــه زندگــی خــود را در آن 
ــه  ــک جامع ــگ ی ــد. فرهن می گذرانن
ــوس  ــای نامحس ــامل جنبه ه ــم ش ه
و  اندیشــه ها  عقایــد،  ماننــد 
ــگ  ــوای فرهن ــه محت ــی ک ارزش های
جنبه هــای  هــم  و  می ســازند،  را 
ملمــوس و محســوس شــامل اشــیاء، 
ــود  ــه بازنم ــاوری ک ــا فن ــا، ی نماده
ــا تمــام  ــوای یادشــده اســت.1 ب محت
ــد در نظــر داشــت  ــیر بای ــن تفاس ای

ــه  ــی را جــاداده ک ــگ در دل خــود خــرده فرهنگ های ــه هــر فرهن ک
ــند. ــذار باش ــد تأثیرگ ــز می توانن ــان نی ــدام از آن هرک

از انتقال فرهنگ تا تماس و نفوذ فرهنگی 	

ــذاری و  ــوص تأثیرگ ــث در خص ــورد بح ــوع م ــه موض ــا ک از آن ج
ــم  ــری ه ــه مختص ــت ک ــد، الزم اس ــگ می باش ــری از فرهن تأثیرپذی
ــه  ــوم ب ــن مفه ــا ای ــم و ب ــال فرهنگــی و نفوذفرهنگــی بگویی از انتق
شــکل واقعــی خــود آشــنا شــویم. فرهنــگ هــر جامعــه نســبت بــه 
فرهنــگ جامعــه ای دیگــر بــر اســاس رویکــردی تطبیقــی، یعنــی از 
طریــق مقایســه نقــاط اشــتراک و افتــراق آن هــا، تعریــف می شــود.2  
ــه گفــت، کــه  ــوان این گون ــه مطلــب ذکــر شــده می ت ــا توجــه ب و ب
ــا یک دیگــر  ــع ب ــر آن جوام ــای کالن ت ــا و در معن ــه فرهنگ ه مواجه
بــر اســاس درک آن هــا از هــم می باشــد و تعییــن نــوع مناســبات هــم 

ــن آن هــا می باشــد. ــات مابی ــزان اشــتراکات و افتراق ــه می ــر پای ب

انتقال فرهنگ 	

همان طــور کــه پیش تــر نیــز بــدان اشــاره شــد منظــور جامعه شناســان 
از فرهنــگ جنبــه اکتســابی و آموزشــی آن می باشــد، از همیــن 
جهــت فرهنــگ در جوامــع کنونــی عمدتــاً از طریــق آمــوزش منتقــل 
می شــود. شــاید اگــر بخواهیــم بــه گذشــته برگردیــم، عمــده کانــال 
انتقــال فرهنــگ از طریــق اجتماعــی شــدن و قــرار گرفتــن در فضــای 
ــاع  ــش اجتم ــوان از نق ــز نمی ت ــروزه نی ــه ام ــه ک ــوده، البت ــاع ب اجتم
و اجتماعــی شــدن در راســتای انتقــال فرهنــگ چشــم پوشــید. امــا 
ــگ از  ــال فرهن ــرار دارد انتق ــه ق ــورد توج ــتر م ــروزه بیش ــه ام آنچ
ــرات و  ــی از تغیی ــع یک ــد. در واق ــی می باش ــادی آموزش ــق مب طری
شــاید هــم بتــوان گفتــن نگرانی هایــی کــه در ابتــدای نوشــته بــه آن 
اشــاره نمــودم همیــن امــر می باشــد، از ایــن جهــت کــه در گذشــته 
بــا توجــه بــه شــکل و نــوع جوامــع فرهنــگ و شــخصیت افــراد در 
بســتر خانــواده و تحــت کنتــرل آنــان شــکل می گرفــت، امــا امــروزه 
ــده  ــر ش ــش کم رنگ ت ــن نق ــده ای ــاد ش ــوالت ایج ــتای  تح در راس
ــف  ــازمان های مختل ــا و س ــده بخش ه ــه عه ــده آن ب ــش عم و بخ
نهادینــه شــده اســت. در عیــن اینکــه شــاید تدابیــر الزم بــرای اجــرای 
آن در نظــر گرفتــه نشــده باشــد و یــا اینکــه بــا اهــداف خاصــی پیش 

بــرده بشــود.

تماس و نفوذ فرهنگی 	

اگــر دو فرهنــگ قابــل تعریــف، مثــاًل دو فرهنــگ ملــی، بــا یک دیگــر 
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وارد نوعــی مجــاورت فیزیکــی یــا مجــازی می شــوند یعنــی امــکان 
عملــی تبــادل عناصــر فرهنگــی میــان آن هــا فراهــم می شــود.3

تماس فرهنگی 	

ــا شــکل  ــاط ب ــد در ارتب ــم می توان ــاس فرهنگــی ه شــکل  گیری تم
ــازی  ــکل مج ــا ش ــاط ب ــد در ارتب ــم می توان ــد و ه ــی آن باش فیزیک
آن باشــد. نــوع فیزیکــی آن شــامل هم مــرزی دوکشــور یــا دو گــروه 
حرفــه ای، هم چــون دوگــروه اندیشــه ای مجــزا می باشــد. در مســائل 
ــا فضــای  ــه فرهنگــی ی ذکــر شــده منطقــه جغرافیایی-فرهنگــی پهن
ــا  ــوه ی ــکان بالق ــه ام ــل آن ک ــه دلی ــد، ب ــمار می آین ــی به ش فرهنگ
بالفعــل مبادلــه فرهنگــی وجــود دارد. تمــاس فرهنگــی غیرفیزیکی آن 
اســت کــه دو فرهنــگ به وســیله غیرســرزمینی و یــا از طریــق پهنه ای 
ــس از  ــوص پ ــد، به خص ــای جدی ــند. در دنی ــاس باش ــم در تم باه
انقــالب اطالعاتــی و گســترش شــبکه های اینترنتــی و امکانــات آن هــا 
و همچنیــن گســترش شــبکه های ماهــواره ای رادیویــی و تلویزیونــی 
ــی  ــی، حت ــای بین فرهنگ ــزان تماس ه ــانه ای، می ــی رس ــور کل و به ط
نســبت بــه ده ســال پیــش، صدهــا و بلکــه هــزاران برابــر شــده و بــه 
ایــن ترتیــب تمــاس غیرفیزیکــی فرهنگــی گســترده و تأثیرگــذاری 

ــی، دارد.4 ــی فیزیک ــاس فرهنگ ــبت به تم ــری، نس ــیار بیش ت بس

نفوذ فرهنگی 	

نفــوذ فرهنگــی بــه معنــی تأثیرگــذاری ملمــوس و پایدار یــک فرهنگ 
بــر فرهنــگ دیگــر اســت. اینکــه بخواهیــم تعییــن کنیــم ایــن نــوع 
نفــوذ مثبــت و یــا منفــی اســت، و یــا ممکــن اســت واجــد هــر دو 
ــا  حالــت نیــز باشــد. رویــداد ایــن دو حالــت می توانــد هم زمــان وی
می توانــد بــا فاصلــه زمانــی و مــکان باشــد. بــرای ســنجش مثبــت و 
یــا منفــی بــودن ایــن مقولــه بایــد بــه خالقیــت رشــد و توســعه یــک 

فرهنــگ توجــه نمــود.

فرهنگ غربی و اجتماع 	

نخســتین کســی کــه فرهنــگ را از تعریــف کالســیک آن خــارج کــرد 
ــردم  ــور م ــت تایل ــت، ادوارد بان ــه کار گرف ــدن ب ــا تم ــرادف ب و مت
شناســی انگلیســی بــود کــه در ســال 1871 میــالدی بــا انتشــار کتــاب 
فرهنــگ را به عنــوان مجموعــه ای کامــل، شــامل دانــش، عقایــد، هنــر، 
ــوان  ــون، آداب و رســوم و توانایی هایــی کــه بشــر به عن اخالقــی، قان
عضــوی از جامعــه آن هــا را اخــذ می کنــد، معنــا کــرد. تعریفــی کــه 
تابلــور از فرهنــگ ارائــه داده. اگــر چــه تعریفــی ماهــوی نیســت، امــا 

ــورد  ــرو آن و م ــی قلم ــامل تمام ش
قبــول جامعه شناســان و ســایر علــوم 

اســت.
غربی هــا  نســبت به فرهنــگ بــه 
مثابــه نگاهشــان بــه انســان و خلقــت 
ــن  ــه ای ــه ک ــود. البت ــن می ش او تبیی
دوره هــای  در  غالبــاً  دیدگاه هــا 
مختلــف دچــار تحــوالت گوناگــون 
متأثر از شــرایط آن دوره شــده اســت. 
آن هــا پــس از آغــاز انقــالب صنعتــی 
ــه  ــه موج دوم)ب و گــذر از مــوج اول ب
و  خودشــان(  اندیشــمندان  زعــم 
ــه،  ــای جامع ــان به فض ــر نگاهش تغیی
و  فردگرایــی  فرهنــگ  به ســمت 
آزادی هــای فــردی پیــش رفتنــد، کــه 
در ایــن مســیر اندیشــه ها و تفکــرات 
ــه  ــت جامع ــرای هدای ــی را ب مختلف
ــد، کــه می تــوان  خــود معرفــی کردن
نیهلیســم و لیرالیســم را به عنــوان 
ــمرد.  ــه ها برش ــن ندیش ــی از ای مثال
در لیبرالیســم آنچــه کــه اهمیــت 
دارد آزادی و رهایــی از بنــد دیگــران 
و تفکــرات آن هاســت، لیبرالیســم 
بشــریت را بــه ایــن اندیشــه راه 
ــت  ــود او اس ــن خ ــه ای ــرد ک می ب
ــم  ــرای خــود تصمی ــد ب ــه می توان ک
ــچ  ــم او هی ــر تصمی ــرد و در براب بگی
ــی  ــن و مذهب ــار و دی ارزش و هنج
ــی  ــه نوع ــد. ب ــع باش ــد مان نمی توان
ایــن لیبرالیســم بــود کــه بشــریت را 
از معنویــات و توجــه بــه ذات خــود 
ــا  ــرد ت ــه ســمت رهایــی و آزادی ب ب
ــد نیهلیســم و  ــه او را در بن ــی ک جای
را  نیهلیســم  قــرار داد.  پوچ گرایــی 
ــن  ــق تبیی ــی دقی ــم خیل ــر بخواه اگ
کنیــم بایــد در برابــر آن عالمــت 
ــم یعنــی  ــرار دهی ریاضــی تهــی را ق



شمـاره هفت،  سی و یـکم خرداد  1400 137نرشیه تخصصی خردورزی

ــی و  ــمت پوچ ــه س ــان ب ــل انس نی
ــه در  ــه ک ــق آنچ ــی، مطاب ــی هدف ب
نیهلیســم بــه آن تأکیــد شــده اســت، 
نــه خلقــت یــا پیدایــش جهــان 
ــه هســتی  ــی دارد و ن هــدف و معنای
بشــر معنــادار و هدفمنــد اســت، 
مدافعــان و پیــروان ایــن نگــرش 
منکــر هســتی خــدا می شــوند و 
ــنتی کاذب  ــا را س اخــالق و ارزش ه
ــم  ــر بخواهی ــد. اگ ــمار می آورن به ش
ــراد آشــنا  ــن اف ــکار ای ــا اف ــر ب دقیق ت
شــویم بایــد بــه ایــن چنــد جملــه از 

ــم:  نیچــه رجــوع کنی
تالش هایــی کــه بــرای گریــز از 
ــم  ــورت می دهی ــگاری ص ــت ان نیس
را  قدیمــی  ارزش هــای  بی آنکــه 
ــض  ــم نقی ــذاری کنی ــو ارزش گ از ن
خــود را بــه بــار می آورنــد و مســئله 

را حادتــر می ســازند(.5

فرهنگ اسالمی و اجتماع 	

در برابــر غــرب و ســیر نزولــی آن  هــا در فرهنــگ و زندگــی اجتماعــی 
کــه اتفاقــاً مــورد اعتــراف برخــی از اندیشــمندان معاصــر اروپایــی نیز 
قــرار گرفته اســت، اندیشــه اســالم کــه برگرفتــه از ذات وجودی بشــر 
می باشــد قــرار دارد. هــر چه قــدر کــه غربی هــا رشــد و تکامــل خــود 
را در جهــت فردگرایــی و دوری از بنیــان خانــواده می داننــد، اســالم و 
اندیشــه نــاب آن همــان آزادی فــردی و در اصــل کرامــت انســانی را 
ــواده و حرکــت در مســیر  در تحقــق محکم تــر شــدن بنیان هــای خان
ــال  ــه دنب ــر بشــریت ب ــع اگ ــد. در واق ــی می دان ــاع و جمع گرای اجتم
فــرار از پوچــی و نیســتی بــه ســمت امیــدواری و تــوکل می باشــد بــه 
ــاب آن اســت  ــن اســالم و اندیشــه ن ــوان گفــت کــه ای جرئــت می ت

کــه ایــن مســیر را بــرای انســان همــوار ســاخته اســت.
شــاید بتــوان اولیــن ســؤال را راجــع بــه زندگــی اجتماعی بشــر منشــأ 

آن دانســت کــه ایــن منشــاء کجاســت و در چــه قــرار دارد؟
ــان از  ــار در ام ــه باالجب ــه ک ــت ک ــته اس ــه فرش ــه مثاب ــه ب ــان ن انس
 تمــام خطاهــا باشــد، و نــه همچــون حیــوان تنهــا هدفــش از زندگــی

لیبرالیسـم  آن هاسـت،  تفکـرات  و  دیگـران  بنـد  از  رهایـی  و  آزادی  دارد  اهمیـت  کـه  نچـه  آ لیبرالیسـم  در 
یت را بـه ایـن اندیشـه راه می بـرد کـه ایـن خود او اسـت کـه می توانـد برای خـود تصمیـم بگیـرد و در  بشـر
زش و هنجـار و دیـن و مذهبـی نمی تواند مانع باشـد. بـه نوعی این لیبرالیسـم  برابـر تصمیـم او هیـچ ار
آزادی برد تـا جایی کـه او را در بند  یت را از معنویـات و توجه بـه ذات خود به سـمت رهایـی و  بـود کـه بشـر

پوچ گرایـی قـرار داد. نیهلیسـم و 
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ســیر کــردن شــکم می باشــد. انســان دارای دو جهــت وجــودی اســت 
کــه به طــور ســاده منظــور همــان جنبــه روحــی کــه برگرفتــه از ذات 
ــی و جســمانی  ــه طبیع ــه دیگــری آن جنب ــه اســت و جنب ــدس ال اق
انســان می باشــد. طبیعتــاً ترکیــب ایــن دو جنبــه مــا را بــه ایــن پاســخ 
ــان  ــد انس ــا می گوین ــه غربی ه ــالف آنچ ــرا برخ ــه چ ــاند ک می رس
موجــودی اجتماعــی و جمع گــرا و همچنیــن دارای زندگــی هدفمنــد 

می باشــد.

تأثیر فرهنگ اسالمی و غربی بر سبک زندگی 	

بــا توجــه بــه ســیر مراحلــی کــه در این مقالــه داشــتم، و رونــد زندگی 
مــا در جامعــه کنونــی ایــران شــاید بتــوان بــه جرئــت بــه ایــن مســئله 
اشــاره کــرد کــه مــا بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و اســتراتژی 
ــوع  ــا فرهنگ هــای متن کشــورمان همــواره در تمــاس و مجــاورت ب
ــر و  ــاب پذی ــری اجتن ــوان آن را ام ــه نمی ت ــه البت ــته ایم، ک ــرار داش ق
غیــر طبیعــی دانســت. امــا آنچــه کــه پــر واضــح اســت ایــن موضــوع 
اســت کــه مــا دارای یــک فرهنــگ غنــی در حــوزه زندگــی اجتماعــی 
ــای  ــودن پایه ه ــم ب ــت محک ــوا و از جه ــه از لحــاظ محت هســتیم ک
اندیشــه ای بــه جرئــت می تــوان گفــت در برابــر فرهنگ هــای غربــی 
حائــز برتــری می باشــیم، کــه متاســفانه از جهــت انتقــال آن بــه افــراد 
جامعــه دچــار نقصــان گشــته ایم. مراکــز علمــی و اندیشــه ای مــا در 
ــه نوعــی دچــار وادادگــی شــده و  ــی ب ــا اندیشــه های غرب مواجــه ب
هیــچ انگیــزه ای بــرای ارائــه آنچــه واقعیــت اســت و مطابــق بــا هویت 
جامعــه ایرانــی  اســت را نــدارد. حتــی شــاید بتــوان گفــت کــه مــا در 
حــوزه آمــوزش در ســطح پایینــی از انتقــال فرهنــگ قــرار گرفته ایــم. 
ــاًل واضــح و ملموســی  ــن موضــوع در جامعــه به طــور کام نمــود ای
ــا جایــی کــه بایــد از ایــن موضــوع هراســان  قابــل رؤیــت اســت ت
شــد کــه امــروزه افــراد جامعــه خــود را بــا چــه هویتــی می شناســند 
و چــه فرهنگــی را بــه خــود متعلــق می داننــد. ایــن موضــوع آنقــدر 

امــروزه  پیــدا کــرده کــه  نمــود 
می تــوان ادعــا کــرد افــراد و جامعــه 
ــم  ــراق و از ه ــوع افت ــک ن ــار ی دچ
ــیار  ــن بس ــده اند و ای ــتگی ش گسس

خطرنــاک اســت.
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3. همان، صفحه 130.
4. همان، صفحه 131.

5. نیچه فردریش، اراده قدرت قطعه 25.

ی ملمـوس و پایدار  ثیرگـذار نفـوذ فرهنگـی به معنـی تأ
بخواهیـم  اینکـه  اسـت.  دیگـر  فرهنـگ  بـر  فرهنـگ  یـک 
ع نفـوذ مثبت و یـا منفی اسـت، و یا  تعییـن کنیـم این نـو
ویـداد این  ممکـن اسـت واجد هـر دو حالـت نیز باشـد. ر
فاصلـه  بـا  می توانـد  ویـا  هم زمـان  می توانـد  حالـت  دو 
زمانـی و مـکان باشـد. بـرای سـنجش مثبـت و یـا منفـی 
بـودن ایـن مقولـه بایـد بـه خالقیـت رشـد و توسـعه یـک 

فرهنـگ توجـه نمـود.
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ــه  ــمور، »چ ــس کاش ــر الی ــه تعبی ب
خوشــمان بیایــد و چــه بدمــان بیایــد 
فرهنــگ ســلبریتی بــا مــا اســت، مــا 
ــا  ــه م ــی ب ــد و حت ــه  می کن را احاط
ــگ[  ــن فرهن ــی آورد. ]ای ــوم  م هج
ــش  ــبک  و من ــلوک، س ــکار و س اف
مــا را شــکل می دهــد. ]فرهنــگ 
ــواداران  ــا ه ــا ب ــه تنه ــلبریتی[ ن س
مصمــم بلکــه بــر همــه مــردم 
ــرد.«  ــر می پذی ــد و تأثی ــر می نه تأثی
ــی  ــگ عموم ــلبریتی در دل فرهن س
دنیــای جدیــد تعریــف می شــود 
کــه تحــت ســلطه صنایــع فرهنگــی 

دارد. قــرار  ســرگرم کننده 
آنچــه بیشــتر اهمیــت دارد فهــم 
منطــق تولید سلبریتیســم و شــناخت 
مناســبات تأثیــرات فرهنگ ســلبریتی  
اســت که بــر جوامــع دارد. در تحلیل 
ــی  ــیطرۀ فرهنگ ــوی س ــر به س تغیی
و اجتماعــی ســلبریتی، برخــی از 
محققــان اصطــالح »سلبریتیزه شــدن« 
پذیرفته انــد.  را   )celebritization(
ــگ  ــت فرهن ــدن باف ــلبریتیزه ش س
جامعــه، مســئله جــدی اســت کــه از 
منظــر فرهنگــی قابــل توجــه اســت. 
ــرای  ــد ب ــن فراین ــه ای ــی ک تغییرات
ــه را  ــد و جامع ــه ایجــاد می کن جامع

به ســمت اهــداف ســرمایه دارانه ســوق می دهــد. 
الیویــر دریســنس، در مقالــه ای خــود فراینــد ســلبریتیزه شــدن را تبیین 
می کنــد. او کــه به دنبــال درک دینامیــک ســاختاری فرهنــگ ســلبریتی 
اســت، مجموعــه عوامــل ســاختاری در عرصه هــای فرهنگــی، 
اقتصــادی و اجتماعــی را زمینه ســاز ســلبریتیزه شــدن برمی شــمارد. 
او مجموعــه ای از ایــن عوامــل را در قالــب مدلی)شــکل پاییــن( ارائــه 
ــی  ــی ســلبریتیزه شــدن یعن ــه شــامل ســه شــاخص اصل ــد ک می کن
دموکراتیــزه شــدن، گونه گــون شــدن و قابلیــت انتقــال اســت. ســوی 
دیگــر مــدل او نیروهــا و عوامــل شــکل دهنده بــه فرهنــگ ســلبریتی 
هســتند کــه شــامل، رســانه ای شــدن، شخصی شــدن و کاالیی شــدن 

می شــود.

بــا مــرور تحــوالت اخیر جامعــه ایرانــی، تأثیــرات مختلف ســلبریتیزه 
شــدن در وجــوه مختلــف فرهنگــی وجــود دارد. از جملــه تأثیراتی که 
فرهنــگ ســلبریتی، تأثیراتــی اســت کــه در عرصــه اندیشــه و متفکران 
ــا  ــروز م ــد آورده اســت. بســیاری از شبه روشــنفکران جامعــه ام پدی
سیاســت زده و دچــار نوعــی روزمرگــی مفرط هســتند و روشــنفکری 
را تنهــا در نــق زدن و انتقادکردن هــای ســطحی و کلیشــه ای در 
ــبه  ــان ش ــی، جری ــد. از طرف ــه کرده ان ــی خالص ــبکه های اجتماع ش
روشــنفکری بــه لحــاظ روان شــناختی دچــار نوعــی توهــم دانایــی، 

شماره
ـیک

رتکد مالسالا تجح

وشنفکران یتیزه شدن ر سلبر

رسول لطفی؛
پژوهشگر علوم اجتماعی

شماره
پانزده
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ــه  ــر بن مای ــه ب ــتر از آنک ــت و بیش ــیفتگی اس ــا خودش ــی ی خودبین
فکــری داشــتن اصــرار بــورزد، صرفاً بــه پــز روشــنفکری دادن اهتمام 
مــی ورزد؛ بــه نوعــی روشــنفکران امــروز مــا بدشــان نمی آیــد ماننــد 
ــنفکر  ــلبریتی روش ــک س ــره ی ــتر در چه ــند و بیش ــلبریتی ها باش س
خودنمایــی کننــد. در ایــن میــان برخــی روشــنفکران یــا کســانی کــه 
در افــواه روشــنفکر تلقــی می شــوند نیــز رســماً در مقــام ســلبریتی 
ظاهــر شــده اند و می شــوند یعنــی بــا حضــور گســترده و پررنــگ و 
گاه تــوأم بــا ادا و اطــوار متناســب بــا فضــای مجــازی و شــبکه های 
ــه  ــی ک ــن از بســیاری از ظرفیت های ــره گرفت ــد و به اجتماعــی جدی
ــه  ــدل ب ــد عمــاًل ب ســلبریتی ها و شــومن ها از آن هــا ســود می جوین

ــده اند. ــلبریتی ش س
عنــوان  بــا  را  جدیــدی  پدیــده  روشــنفکران،  سلبریتیزه شــدن 
»روشــنفکران ســلبریتی« رقــم زده اســت کــه نیازمنــد دقت و بررســی 
ــای  ــهرت و فض ــة ش ــه عرص ــمندان ب ــت. ورود اندیش ــژه ای اس وی
مجــازی و تبدیــل شــدن آن هــا بــه ســلبریتی، ضرورتــی نــدارد، امــا 

ــراه دارد.  ــه هم ــیب هایی را ب ــاً آس حتم
و  مردم شناســی  از  بی چیــز  توشــه  بــا  فرهنگــی  کمپین هــای 
ــزدان،  ــنفکر همه چی ــک روش ــت ی ــفه، در قام ــی و فلس جامعه شناس
ســعی در ارائــه  پزهــای منورالفکــری کننــد و البتــه لشــکری عظیــم از 
دنبال کننــدگان را مشــتاق خــود ببیننــد! دغدغه »روشــنفکر ســلبریتی« 
همــواره جلــب توجــه بیشــترین تعــداد مخاطبــان موجــود اســت چه 
در قالــب افزایــش فالوورهایشــان در فضــای مجــازی و چــه افزایــش 
ــن هســتند کــه چــه  ــال ای ــدگان کتاب هــا و مقاالت شــان. دنب خوانن
ــان  ــاب سلبریتی ش ــندکه حب ــه بپوش ــد و چ ــه بکنن ــد و چ بگوین
ــتر  ــنفکر« بیش ــلبریتی های روش ــد. »س ــر باش ــمگیرتر و دیدنی ت چش
نگاهــش بــه مخاطبــان ثناگویــش و نحــوه قضــاوت آن هــا از ســبک 
ــا در  ــش و نحــوه اجــرا و بازیگــری اوســت. این ه ــیاق و نمای و س
اکثــر مــوارد دچــار خودشــیفتگی می شــوند و از خودشــان در ذهــن 
ــان می ســازند. مخاطــب »ســلبریتی های روشــنفکر«  خودشــان قهرم
ــه  ــادی در زمین ــای زی ــه ادع ــت ک ــه اس ــه فرهیخت ــوده نیم ــک ت ی
علمــی و تخصصــی نــدارد و لزومــاً ذائقــه فرهنگــی تربیــت شــده ای 

هــم نــدارد. 
ــان  ــات جه ــر مختص ــت به خاط ــن اس ــلبریتی « ممک ــنفکر س »روش
ســلبریتی ها کــه پــر از طرفدار هــا و فن هاســت، یــک خــود پنــداره 
ــای  ــار برخورده ــاس آن انتظ ــر اس ــه ب ــد ک ــدا کنن ــان پی از خودش
متفــاوت را داشــته باشــند و خودشــان را تافتــه جدابافتــه  بپندارنــد. 
مشــکل بعــدی ایــن اســت کــه فن هــا و طرفــداران هــر کــدام از ایــن 

ــادی  ــر انتق ــاً تفک ــلبریتی ها، تقریب س
دچــار  و  می گذارنــد  کنــار  را 
ــورد  ــخصیت در م ــش ش ــی کی نوع
ــا  ــنفکر ی ــلبریتی روش شــخصیت س
به طــوری  می شــوند  آکادمیــک 
ــرح  ــری مط ــت فک ــه آن ب ــه آنچ ک
ــد  ــر می پذیرن ــا و اگ ــدون ام ــد ب کن
ــد  ــازه نمی دهن ــان اج ــه خودش و ب
مــورد  در  مســتقل  به صــورت 
موضوعــات فکــر کننــد. گاهــی 
شــیفتگی  و  شــیدایی  وقت هــا 
ــه  ــی می رســد ک ــه جای ــداران ب طرف
ســلبریتی مــورد عالقــه خــود را 
همچــون یــک انســان کامــل و یــک 
ــد. در  ــتایش می کنن ــام س ــع ت مرج
حالــی کــه قــرار نیســت ســلبریتی ها 
ســلبریتی های  و  عــام  به طــور 
روشــنفکر یــا آکادمیــک به طــور 
خــاص در همــه زمینه هــا الگــو 
ــنفکر  ــند. روش ــردم باش ــع م و مرج
ــت  ــداری اس ــر مردم م ــل، متفک اصی
ــه  ــه ب ــوزه ای ک ــه ح ــه از دریچ ک
بــه  اســت  نزدیــک  تخصصــش 
عرصــه عمومــی وارد می شــود در 
حالــی کــه ســلبریتی های روشــنفکر 
نظــر  اظهــار  حــوزه ای  هــر  در 
ورود  از  آکادمیک هــا  و  می کننــد 
ــد و  ــراه دارن ــی اک ــه حــوزه عموم ب
جهــان اجتماعــی بــرای آنــان صرفــًا 
ــت! ــق اس ــه و تحقی ــوع مطالع موض
ــیب  ــاره آس ــتانی درب ــر شهرس دکت
ــد: »ســلبریتی  سلبریتی شــدن می گوی
متأخــر  شــکل  فرآورده هــای  از 
ســرمایه داری جهانی یا ســرمایه داری 
ــر  ــلبریتی مبش ــت. س ــی اس مصرف
ایــن نــوع ســرمایه داری اســت و 
کارش را بــه درســتی دارد انجــام 
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ــم  ــودش ه ــه خ ــد؛ کاری ک می ده
ــی  ــلبریتی وقت ــت. س از آن آگاه نیس
احســاس مســئولیت اجتماعــی و 
توهــم روشــنگری داشــته باشــد،  
ــد.  ــت می انجام ــب سیاس ــه تخری ب
ســلبریتی در همــان نقطــه ای کــه 
ــی  ــئولیت پذیری اجتماع ــی مس مدع
اســت، در همــان نقطــه مــا را دچــار 
سلبریتیســم  می کنــد...  بحــران 
ــه  ــانه ای ک ــای رس از درون فراینده
ــتند  ــدرت هس ــی از ق ــظ نظم حاف
ســلبریتی  آمده انــد.  وجــود  بــه  
سیاســت  جدایی ناپذیــر  جــزو 
ــه جــای  ــلبریتی ن ــی اســت. س امنیت
نــه  و  می گیــرد  را  ســرمایه داری 
جــای سیاســت دینــی و غیردینــی را، 
بلکــه جــای روشــنفکری را می گیــرد 
کــه اجــازه نمی دهــد یــک سیاســت 
رانتــی بــدون پرنســیب و قاعــده 
شــکل بگیــرد. ســلبریتی معاملــه 
می کنــد. ســلبریتی حتــی وقتــی نقــد 
هــم می کنــد، انــرژی نقــد را تخلیــه 
ــد و هــدر می دهــد. ســلبریتی  می کن
جــای روشــنفکر می نشــیند؛ مــا 
ــد  ــی و منتق ــنفکر واقع ــراً روش ظاه
نبایــد  نمی خواهیــم.  اجتماعــی 
ــا را  انتظــار داشــت کــه ســلبریتی م
ــر  ــدن، آگاه ت ــر ش ــمت آزادت ــه س ب
شــدن و شــکوفایی فرهنگــی بیشــتر 

ــرد.«  بب
ــت و اآلن  ــتی اس ــق درس ــن منط ای
ــای  ــه جــای اینکــه شــاهد کنش ه ب
روشــنفکرانه وعمیق سیاســی باشــیم، 
سیاســت  سلبریتیزه شــدن  شــاهد 
حتــی  و  دانشــگاه  و  فرهنــگ  و 
روشــنفکری هســتیم. برخــی از ایــن 
جماعــت سیاســی و روشــنفکری 

ــم  ــلبریتی ک ــوار س ــد و ادا و اط ــازی درمی آورن ــتاره ب ــاً س ــز اتفاق نی
وبیــش از خــود نشــان می دهنــد و در روزنامه هــا و محافــل و 
شــبکه ها دســت و پــا می زننــد تــا حــس مبهــم بحــران را بــر خــود 
همــوار ســازند! ســلبریتی در ایــن توهم خودســاخته پــای را در رکاب 
روشــنفکر می گــذارد و درخصــوص پیچیده تریــن مســائل سیاســی، 
ــچ  ــدون هی ــر می کند)ب ــادی و... اظهارنظ ــانی، اقتص ــی، انس اجتماع
عقبــه فکــری(. بخــش بــه ابتــذال کشــیده شــده مــردم نیــز بــا تقلیــد 
ــد  ــعی می کنن ــود س ــورد عالقه خ ــره م ــار چه ــازی از رفت و الگو س
ــیده اند، در  ــه آن نرس ــی ب ــای حقیق ــه در دنی ــی را ک ــام آرزوهای تم

ــق ســازند.  فضــای مجــازی محق

منابع 	
- شبه روشنفکران و بحران اندیشه؛ بهنام افشار؛ روزنامه شرق.

- همه مجبورند سلبریتی شوند!؛ حامد سرلکی؛ کانال فرهنگ شهرت.
- گردش فرهنگ سلبریتی در رسانه های اجتماعی؛ محمد مهدی موالیی.
- روشنفکران عمومی یا ژیژک های ایرانی؛ محمود شهابی؛ خبرگزاری عطنا.

- سلبریتیزه شدن جامعه و فرهنگ، فردین علیخواه؛ سایت انسان شناسی و فرهنگ.
ــا ناصــر فکوهــی؛ ســایت انسان شناســی و  - جایــگاه فلســفه: دانشــگاه یــا مطبوعــات؟ گفت وگــو ب

فرهنــگ.
- ســلبریتی ها در ایــران؛ مســئولیت اجتماعــی یــا تخریــب سیاســت؛ حســین شهرســتانی؛ خبرگــزاری 

فــارس.

را  جدیـدی  پدیـده  وشـنفکران،  ر شـدن  یتیزه  سـلبر
اسـت  زده  رقـم  یتی«  سـلبر وشـنفکران  »ر عنـوان  بـا 
ود  ور اسـت.  یـژه ای  و رسـی  بر و  دقـت  نیازمنـد  کـه 
و  ی  مجـاز فضـای  و  شـهرت  عرصـة  بـه  اندیشـمندان 
امـا  نـدارد،  ورتـی  ضر یتی،  سـلبر بـه  آن هـا  شـدن  تبدیـل 

دارد.  همـراه  بـه  را  آسـیب هایی  حتمـا 



هنر و رسانه

ده فیلم سینمایی که با گیشه جلو رفتند 	

موسیقی، مانع رهایی آدورنو 	

نقد انیمیشن آمفیبیا 	
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اقتصاد سینما به روایت گیشه 	

بــاورش  کســی  کمتــر  شــاید 
ــه  ــینما ب ــت س ــه وضعی ــد ک می ش
ــروز  ــا ب ــه ب ــردد ک ــم گ ــدری مبه ق
یــک بیمــاری همه گیــر توجه هــا 
ــی  ــش خانگ ــبکه نمای ــمت ش به س
ــب آن  ــکالت و مصائ ــام مش ــا تم ب
ــه  جلــب شــود. ســینما رونــدی را ب
ــرد کــه گیشــه و اقتصــاد  پیــش می ب
به عنــوان رکــن اصلــی آن مــورد 
توجــه قــرار می گیــرد، فیلم ســاز 
و تهیه کننــده بــرای فــروش اثــر 
و  می کردنــد  جــدی  برنامه ریــزی 
بــر روی ســود آن حســاب ویــژه 
ــز را  ــه چی ــا هم ــا کرون ــد ام ــاز ش ب
تغییــر داد و شــاهد یــک تغییــر رونــد 

ــم. ــدی بودی ج
ســینما ســه رکــن اساســی دارد. 
ــن  ــت، مهمتری ــانه و صنع ــر، رس هن
ارکانــی اســت کــه ســینما را راهبــری 
می کننــد و بــرای آن خــط مشــی 
اتخــاذ می نماینــد تــا چارچــوب 
فرمــی و محتوایــی خــود را مبتنــی بر 
یــک قــواره مشــخص تعییــن کنــد و 

همیــن مســیر ســبب شــد تــا به خصــوص در ده ســال اخیــر اتفاقــات 
ــی ســاخته شــود کــه  ــی در ســینما رخ بدهــد و قالب عجیــب و غریب
ــا  ــه باشــند ت ــر از رعایــت آن در صحن ــان ناگزی بســیاری از کارگردان

ــد. ــن کنن ــر را تأمی ــد اقتصــاد اث بتوانن

سینما با گیشه تعریف می شود 	

ــده و  ــف ش ــی بازتعری ــبکه های  اجتماع ــات ش ــا ادبی ــم ب سلبریتیس
شــهرت اجتماعــی بــه میــزان رضایــت و بازخــوردی اســت کــه در 
قامــت ایــن مدیــا نســبت بــه آن چهــره مطــرح وجــود دارد. در واقــع 
ســلبریتی زنــده کســی اســت کــه روزانــه در صفحــه شــخصی خــود 
فعالیــت دارد و بســته بــه میــزان محبوبیــت، الیــک و کامنــت دریافت 
از  و  می شــود  تأســیس  برایــش  متعــدد  فن پیج هــای  می کنــد، 
زندگــی او کلیــپ و عکــس تولیــد می کننــد و ســایت های مختلــف 

ــد. ــش می دهن ــت او را پوش ــانه های زرد فعالی ــوص رس ــه خص ب
ــد  ــی می شــود و می توان ــه کنشــگر اجتماع ــل ب ــن ســلبریتی تبدی ای
بــا ایجــاد کمپین هــای مختلــف از عملکــرد خــود بازخــورد بگیــرد. 
ــان در  ــای مجازی ش ــا و چالش ه ــا کمپین ه ــلبریتی ها ب ــع س در واق
ــوص در  ــه خص ــا ب ــوند. کمپین ه ــده می ش ــی دی ــانه های بازتاب رس
ــه برایشــان مخاطــب مــی آورد، مقبولیــت  حــوزه اعمــال خیرخواهان

ــرد. ــاال می ب ــم ب ــان را ه ــد و تأثیرگذاری ش ــاد می کن ایج
ــوم  ــک »س ــوان ی ــالس به عن ــی وی پ ــد ت ــی مانن ــانه های بازتاب رس
ــی  ــا و کنشــگری فرهنگــی، اجتماعــی و حت شــخص« راوی رفتاره
سیاســی1 ســلبریتی ها هســتند و بــا پوشــش رفتارهــای خیرخواهانــه، 
کمک هــا، کمپین هــای ایــن گــروه پرمخاطــب، هــم از ایــن جماعــت 

ده فیلم سینمایی که با گیشه جلو رفتند
علی اصغر سیاحت هویدا، نویسنده و پژوهشگر حوزه رسانه و سینماعلی اصغر سیاحت هویدا، نویسنده و پژوهشگر حوزه رسانه و سینما

شماره
یک
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ــن چهره هــا در  ــه ای ــرد و هــم ب ــرای رســانه خــود ضریــب می گی ب
راســتای تحقــق اهداف شــان کمــک می کنــد و در برجســته  کــردن و 
بــاال آوردن یــک چهــره در رســانه تأثیــر زیــادی دارد. خواننده هــای 
غیرمعروفــی یــا بازیگــران نیمــه معروفــی کــه بــا حضــور چالشــی 
ــر  ــک دخت ــد خواســتگاری ی ــد. مانن ــب گرفتن ــن رســانه ضری در ای
معمولــی از محمدرضــا گلــزار یــا صحبت هــای پرواکنــش ســیدجواد 
ــان  ــه مخاطب ــورد توج ــه م ــی ک ــیفته فرهان ــاره گلش ــمی درب هاش

متفــاوت از قشــرهای مختلــف جامعــه شــد.
حــال بــا ایــن تعریــف، عوامــل اصلــی یــک اثــر به دنبــال 
چهره هایــی هســتند کــه بیشــترین کنشــگری را در فضــای مجــازی 
داشــته باشــد و همیــن مســئله یــک رقابــت ناپیدایــی در دیــده شــدن 
بــرای ســلبریتی ها بــه وجــود مــی آورد تــا بــه هــر طریقــی به دنبــال 
ــوند.  ــده ش ــیله دی ــن وس ــه ای ــند و ب ــل3 باش ــا تعام ــذاری2 ی تأثیرگ
ــن  ــط امی ــص توس ــن رق ــاد کمپی ــا ایج ــا ی ــحر زکری ــای س نعره ه
زندگانــی بــرای پرســتاران در دوران کرونــا نیــز در همیــن رده بنــدی 

ــرد.  ــای می گی ج
ایــن روزهــا دیگــر بــرای فیلــم به دنبــال بازیگــر نمی رونــد و به دنبــال 
بازیگــر در قــواره کاراکتــر نیســتند، بلکــه اثــر را بــا معیارهــای بازیگر 
ــده اســت  ــبب ش ــئله س ــن مس ــد و همی ــم می کنن ــان تنظی خاص ش
ــا  ــد و تنه ــن بیای ــی کار به شــدت پایی ــی و محتوای ــت فرم ــه کیفی ک
ــا مخاطــب ســرگرم شــود  یــک دورهمــی جــذاب ســاخته شــود ت
ــه  ــث برجســتگی بصــری و مؤلفه هــای فرمالیســتی و ن ــه از حی و ن
از حیــث محتوایــی، کشــش و مضمــون فیلمنامــه چیــزی عایــدش 

نشــود.

سرعت تغییر ساالنه در روند پرفروش ترین فیلم های ساالنه 	

ــار ســینمایی در کشــور کمــی کنــد  ــد جایگزینــی آث هــر ســاله رون
بــه پیــش می رفــت. از اخراجی هــا)É4)2و عقاب هــا5 کــه پنــج 
ــران در  ــینمای ای ــم  س ــن فیل ــوان پرفروش تری ــی به عن ــال متوال س
جایــگاه خــود مانــد تــا دو ســریال کاله قرمــزی و پســرخاله6 و مــرد 
É9عوضــی7 کــه ســه ســال در صــدر ماندنــد و نهایتــاً عــروس8، کمــا
ــم  ــن فیل و اخراجی هــا10 هــر کــدام دو ســال در صــدر پرفروش تری
ــا 1398 کــه  ــد. از ســال 1393 ت ــه بودن ــران جــای گرفت ســینمای ای
ــود، هــر ســال یــک  ــن دوران گشــایش ســینماها در کشــور ب آخری
ــد و  ــی می ش ــینمایی معرف ــر س ــن اث ــوان پرفروش تری ــه عن ــم ب فیل
البتــه در بعضــی مــوارد فاصلــه معنــاداری از همدیگــر پیــدا می کننــد. 

)ر.ک: نمــودار شــماره 1(

مســئله سوپراســتار و نحــوه بــه 
به خاطــر  فیلــم  در  آن  کارگیــری 
اینکــه گیشــه پرفروشــی داشــته 
ــم جــدی  ــک عل ــوان ی ــد، به عن باش
قــرار  ســینماگران  توجــه  مــورد 
در  کــه  چهره هایــی  و  می گیــرد 
ــت  ــی از محبوبی ــبکه های اجتماع ش
ــورد  ــتر م ــد، بیش ــی برخوردارن باالی
ــار  ــد و در آث ــرار می گیرن ــه ق توج
قــرار  اســتفاده  مــورد  متنوعــی 
می گیرنــد، ایــن در حالــی اســت 
ــود  ــا وج ــران ب ــی بازیگ ــه بعض ک
ــارت الزم در  ــی و مه تخصــص کاف
کنــار جذابیــت کارشــان، بــه همیــن 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی م ــل خیل دلی

نــد. نمی گیر
ــد و  ــدا آمدن ــه بی ص ــی ک چهره های
ــا نبودشــان  ــد و ب بی صــدا هــم رفتن
هیــچ اتفاقــی در دنیــای هنر و رســانه 
رخ نــداد و بابــت حــذف آن هــا 
ــارغ  ــه ای صــادر نشــد، ف ــچ بیانی هی
از اینکــه در بــاب ممنــوع التصویــری 
ــا  ــن روزه ــلبریتی ها ای بعضــی از س
به خصــوص  در فضــای مجــازی 
اینســتاگرام یــک بحــران فرهنگــی-
ــی  ــد و حت ــاد می کنن ــی ایج اجتماع
گاهــی کار را تــا واکنــش وزیــر 

ــد. ــش می برن ــز پی ــاد نی ارش

پرفروش ترین آثار سینمای ایران 	

نمــودار شــماره 2 نشــان دهنده ده 
فیلــم پرفــروش ســینمای ایــران 
ــون  ــا کن اســت کــه از ســال 1364 ت

ــت. ــده اس ــت ش ثب
نمــودار شــماره 3، ده فیلــم پرفــروش  
ــورد  ــورم را م ــن ت ــر گرفت ــا درنظ ب
بررســی قــرار داده اســت. بــا بررســی 
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ده فیلــم ســینمایی پرفــروش کــه بــر 
ــار تــورم انتخــاب شــده  اســاس معی
اســت، بــه ایــن نکتــه می رســیم کــه 
بیشــترین میــزان فــروش هنــوز برای 
ــی  ــا2 باق ــینمایی اخراجی ه ــم س فیل
مانــده کــه پــر از بازیگــران مشــهور، 
معــروف و محبــوب ســینمای ایــران 
ــه  ــم ب ــن ده فیل ــه ای اســت و در هم
و  معــروف  بازیگــران  از  خوبــی 

ــرده شــده اســت. ســلبریتی بهــره ب

اخراجی ها2 	

عبــدی،  اکبــر  حیایــی،  امیــن 
ــوی،  ــام نواب صف ــر آذر، حس منوچه
ــوکات،  ــال بل ــید جواد هاشــمی، لی س
ســپند  امیرفضلــی،  ارژنــگ 
امیرســلیمانی، محمدرضا شــریفی نیا، 
فخرالدیــن صدیق شــریف، شــهره 
نیوشــا  جوادرضویــان،  لرســتانی، 
ضیغمــی، شــیال خــداداد، مهــران 
ــنا  ــام آش ــران ن ــی و ... از بازیگ رجب
و  ســینما  معــروف  چهره هــای  و 

تلویزیــون هســتند کــه در ایــن اثــر حضــور دارنــد، در واقــع مســعود 
ده نمکــی بــرای بازی هــای کوتــاه و حتــی داســتان فرعــی اثــر نیــز از 
بازیگــران مطــرح اســتفاده کــرده اســت. در واقــع 28 بازیگــر اصلی در 
ایــن فیلــم 114 دقیقــه ای حضــور داشــتند کــه محمدرضــا شــریفی نیا، 
ــروف و  ــدت مع ــران به ش ــان از بازیگ ــواد رضوی ــی و ج ــن حیای امی

مطــرح در آن دوره بــه حســاب می آمدنــد.

هزارپا 	

ــه از  ــت ک ــرده اس ــتفاده ک ــی اس ــر اصل ــم از 19 بازیگ ــن  فیل در ای
ــه رضــا عطــاران و  ــوان ب ــر می ت ــن اث ــه چهره هــای معــروف ای جمل
جــواد عزتــی اشــاره کــرد کــه در ســال های اخیــر بازیگــران زیــادی 
را بــه ســینما کشــانده اند. همچنیــن ســارا بهرامــی، مهــران احمــدی، 
ــه  ــر هســتند ک ــن اث ــز از بازیگــران دیگــر ای ــه اســکندری و ... نی الل

ــد. ــمار می رون ــه ش ــی ب ــوب و معروف ــای محب چهره ه

نهنگ عنبر2: سلکشن رویا 	

در ایــن فیلــم نیــز از 9 بازیگــر مطــرح و معــروف اســتفاده کرده اســت 
کــه شــاخص ترین آن رضــا عطــاران و مهنــاز افشــار اســت و بعــد از 
آن ویشــکا آســایش، حســام نواب صفــوی، رضــا ناجــی، امیرحســین 
ــور  ــر حض ــز به خاط ــم نی ــن فیل ــد. ای ــور دارن ــز حض ــان و ... نی آرم
پررنــگ مهنــاز افشــار و رضــا عطــاران مــورد توجــه قــرار گرفــت و 
البتــه بــازی موفــق ایــن زوج هنــری در نهنــگ عنبــر1 نیــز بی تأثیــر 
نبــود تــا بهانــه ای بــرای دیــدن ایــن فیلــم توســط مخاطبــان بیشــتری 

در ســینما بشــود.

مطرب 	

ایــن فیلــم بــا حضــور هفــت بازیگــر اصلــی بــه نمایــش درآمــد کــه 
ــاز  ــار الن ــز پرســتویی در کن ــن نقطــه قــوت آن حضــور پروی مهمتری
شاکردوســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفــت و البتــه حضــور محســن 
کیایــی کــه در عرصــه طنــز پیشــتاز شــده اســت. البتــه بــازی عایشــه 
گل جوشــکن در ایــن فیلــم و تک خوانــی یــک زن در کنســرت بــرای 
اولیــن بــار بعــد از انقــالب اســالمی اتفاقــی بود کــه جذابیت بیشــتری 
برایــش ایجــاد کــرد. بخشــی از ایــن فیلــم در خــارج از کشــور ضبــط 
شــد و بازیگــر زن بــدون حجــاب حضــور داشــت. مصطفــی کیایــی 
نویســنده، تهیــه کننــده و کارگــردان ایــن اثــر 5,5 میلیــارد تومــان برای 

فیلــم هزینــه کــرد و 38,5 میلیــارد تومــان نیــز فروخــت.
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آینه بغل 	

در ایــن فیلــم 8 بازیگــر مطــرح حضــور دارنــد کــه محمد رضــا گلزار، 
جــواد عزتــی، یکتــا ناصــر و نازنیــن بیاتــی از جملــه بازیگــران مطرح 
ایــن روزهــای ســینما هســتند و حتــی در شــبکه نمایــش خانگــی نیز 
)عاشــقانه و گیســو( گیشــه خوبــی بــرای تهیه کننــدگان رقــم زدنــد. 
همچنیــن بهــاره رهنمــا حضــوری کمرنــگ دارد امــا ایــن بازیگــر از 
فعــاالن اینســتاگرامی و ســلبریتی در ایــن فضــا بــه حســاب می آیــد 
کــه مخاطــب زیــادی دارد و همیــن بهانــه خوبــی بــرای دیــده شــدن 

ــد. ــده آن می ده ــای عم ــا وجــود ضعف ه کار ب

گشت ارشاد2 	

نــگاه ساختارشــکنانه و نقــد وضعیــت فرهنگــی موجــود و اســتفاده 
ــب  ــذب مخاط ــرای ج ــل ب ــن دلی ــکنانه مهمتری ــی هنجارش از ادبیات
خاکســتری اســت، بــا ایــن وجــود 14 بازیگــر اصلــی در ایــن فیلــم 
حضــور دارنــد کــه حمیــد فرخ نــژاد، ســاعد ســهیلی، پــوالد کیمیایی، 
بهــاره افشــاری و تــرالن پروانــه از بازیگــران محبــوب و مطرح ســینما 
ــز در ایــن  ــی نی ــی و امیــد روحان هســتند و بعــد از آن مهــدی ماهان
فیلــم نقــش آفرینــی می کننــد. البتــه موفقیــت ایــن فیلــم در بخــش 

ــت. ــوده اس ــر نب اول بی تأثی

من سالوادور نیستم 	

ــد کــه رضــا عطــاران و  ــن فیلــم هشــت بازیگــر حضــور دارن در ای
یکتــا ناصــر به عنــوان دو چهــره معــروف و مطــرح ســینمای ایــران بــه 
نقــش آفرینــی می پردازنــد. البتــه داســتان فیلــم و حضــور دو بازیگــر 
زن در کنــار فیلمبــرداری بخشــی فیلــم در خــارج از کشــور و حضــور 

بازیگــران بــی حجــاب نیــز در نــوع خــود قابــل توجــه اســت.

خوب بد جلف 	

ایــن فیلــم 17 بازیگــر را در خــود جــای داده اســت کــه بازیگرانــی 
ــژاد، پژمــان جمشــیدی و ســام درخشــانی از  ــد فرخ ن همچــون حمی
ــار  ــه در کن ــد ک ــور دارن ــران حض ــینمای ای ــوب س ــای محب چهره ه
ــراب  ــه، مه ــدی ژول ــی، امیرمه ــی حقیق ــا ویشــکا آســایش، مان آن ه
ــی و آزاده  ــا ضیغم ــی، نیوش ــی اوج ــا، عل ــاره رهنم ــم خانی، به قاس
صمــدی حضــور دارنــد کــه هــر کــدام بــه نوعی مــورد توجه بخشــی 
از عالقمنــدان بــه ســینما هســتند. ایــن فیلــم در ســی و پنجمیــن دوره 
از جشــنواره فیلــم فجــر جایــزه بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران را 

دریافــت کــرده اســت.

محمدرسول اهلل 	

ــن  ــی در ای ــش آفرین ــر نق 21 بازیگ
فیلــم را بــر عهــده داشــتند کــه 
مهــدی پاکــدل، محســن تنابنــده، 
مینــا ســاداتی و ســاره بیــات از جمله 
ــه  ــم ب ــن فیل بازیگــران مطــرح در ای
شــمار می رونــد و بازیگرانــی چــون 
داریــوش فرهنــگ، علیرضــا شــجاع 
نســرین  آزادی ور،  نــوری، رعنــا 
ــتند.  ــور داش ــز حض ــی و ... نی نصرت
ایــن فیلــم بــا وجــود هزینــه 63 
میلیــارد تومانــی، تنهــا 14,6 میلیــارد 
تومــان در ایــران فروخــت کــه همین 
مســئله انتقــاد بســیاری را بــه همــراه 
داشــت. هــر چنــد محمــد رســول اهلل 
توانســت افــراد زیــادی را بــه ســینما 
بکشــاند امــا ایــن توفیــق را نداشــت 
کــه بــه میــزان هزینه کــرد خــود، 
افــرادی را به عرصه ســینما بکشــاند، 
ــن  ــی ای ــروش بین الملل ــد ف ــر چن ه
اثــر نیــز مــورد توجــه اســت امــا در 
ــه آن  ــادی ب ــی زی ــال خیل ــران اقب ای

نشــد.
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فروشنده 	

ــور  ــر حض ــم 14 بازیگ ــن فیل در ای
داشــتند. امــا شــهاب حســینی و ترانه 
کارگردانــی  کنــار  در  علیدوســتی 
اصغــر فرهــادی مهمتریــن دلیــل 
فــروش بــاالی ایــن اثــر اســت. چــرا 
ــراد  ــخصیت از اف ــه ش ــن س ــه ای ک
ــبکه های  ــوب در ش ــث و محب پربح
اجتماعــی بــه حســاب می آینــد. 
ــی،  ــک کریم ــکی، باب ــدی کوش مه
ســجادی  فریــد  ســاداتی،  مینــا 
حســینی، احتــرام برومنــد و ... نیــز از 
بازیگــران دیگــر ایــن فیلــم هســتند. 
در واقــع یکــی از دالیــل فــروش 
ــار حضــور  ــم در کن ــن فیل ــاالی ای ب
شــهاب حســینی، ترانه علیدوســتی و 
اصغــر فرهــادی می تــوان بــه رقابــت 
ــا  ــر ب ــن اث ــک ای ــنگین ایدئولوژی س
ــز  ــا3 نی ــینمایی اخراجی ه ــم س فیل

بی تاثیــر نبــود.

نگاهی به ده چهره پرمخاطب در آثارپرفروش 	

هرچنــد بعضــی از فیلم هــای ســینمایی پرفــروش ایــران قبــل از پدیــد 
آمــدن اینســتاگرام در کشــور ثبــت شــدند امــا بی تردیــد نقــش جــدی 
ــل  ــل تأم ــی قاب ــن شــبکه اجتماع ــا در ای ــای نقــش اول آن ه چهره ه
اســت. ایــن زنجیــره انســانی هماهنــگ که یــک رســانه تعاملــی ایجاد 
کــرده تــا بــا مخاطــب خود بــدون واســطه ســخن بگویــد و هــواداران 
ــر  ــیار متفاوت ت ــئله را بس ــد، مس ــع کن ــورش جم ــرد مح ــود را گ خ
می کنــد. هــر چنــد بعضــی بازیگــران ماننــد ترانــه علیدوســتی رویکرد 
سیاســی تنــدی علیــه حاکمیــت ایــران دارد و همچنیــن کامنت هــا را 
محــدود کــرده اســت امــا تنهــا صفحــه آن هــا تعیین کننــده موضــوع 

. نیستند
گاهــی فــن پیج هــای موفــق توانســتند بــه ایــن چهــره ضریــب بدهنــد 
ــری داشــتند و گاهــی صفحــه  ــی نقــش موفق ت ــا رســانه های بازتاب ی
ــورد  ــاالی ســلبریتی در اســتفاده از آن م ــارت ب ــل مه شــخصی به دلی
ــود  ــا وج ــا ب ــی از چهره ه ــد بعض ــرد. بی تردی ــرار می گی ــه ق توج
ــبکه  ــتی از ش ــم درس ــوز فه ــا هن ــان ام ــی صفحه ش ــران میلیون کارب
ــه  ــا ب ــاره رهنم ــد به ــا مانن ــی چهره ه ــا بعض ــد ام ــی ندارن اجتماع
خوبــی بــرای مخاطــب خــود بازخــورد می گیرنــد و بــا وجــود اینکــه 
بــازی جــدی از ســوی آن هــا تاکنــون در ســینمای ایــران ثبــت نشــده 
اســت امــا بــه خوبــی یــک جریــان فکــری را در فضــای شــبکه های 

ــد. ــت می کنن ــی مدیری اجتماع
بــا بررســی صفحــه اینســتاگرام بهتریــن بازیگــران آثــار فــوق، تحلیلی 
از میــزان حضــور و فعالیــت آن هــا در اینســتاگرام بــه دســت می آیــد 

کــه در نمــودار شــماره 4 قابــل مشــاهده اســت.
 
کالم آخر 	

بــا بررســی محتوایــی ایــن ده اثــر می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد 
کــه هشــت اثــر اول از مضامین طنــز برخوردار هســتند و تنهــا دو فیلم 
محمــد رســول و فروشــنده از مضامیــن طنــز برخــوردار نیســتند. البتــه 
می تــوان مســتند بــه تاریــخ ســینمای ایــران، عنــوان کــرد کــه محمــد 
رســول اهلل بــه دلیــل فاخــر بــودن اثــر و اســتفاده از بهترین های ســینما 
توســط مجیــدی بــرای ایــن کار و رقابــت ایدئولوژیــک اصالح طلبــان 
در فروشــنده بــا اخراجی هــا3 اثــر مســعود ده نمکــی مهمتریــن دلیــل 
پرفــروش  شــدن ایــن دو اثــر در تاریــخ ســینمای ایــران بــه حســاب 

آورد.
در واقــع طنــز بــا بن مایــه هنجارشــکنی و برخــورد دوگانــه با نگرشــی 
ــل دیگــری  ــد دلی ــه مســائل فرهنگــی می توان ــز ب ــه و طعنه آمی نقادان
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بــرای پرفــروش شــدن آثــار طنــز بــه شــمار بیایــد. سوپراســتارهایی 
ــه  ــی، تران ــواد عزت ــی، ج ــعید آقاخان ــاران، س ــا عط ــون رض همچ
علیدوســتی، بهــاره رهنمــا و بســیاری از بازیگرانــی کــه در اینســتاگرام 
حضــوری فعــال دارنــد، دلیــل جدی تــری بــرای گیشــه باشــد، چــرا 
کــه گاهــی از یــک بازیگر ماننــد گلزار )ســاخت ایــران(، بهــاره رهنما 
ــر  ــط در بن ــا فق ــه می شــود ت ــازی گرفت ــه ب ــد دقیق ــدت چن و ... به م
تبلیغاتــی فیلــم نــام و تصویــر ایــن سوپراســتار بــرای فــروش بیشــتر 

فیلــم آورده شــود.
در حــال حاضــر ســریال های شــبکه نمایــش خانگــی ماننــد هیــوال 
ــری و گیســو ســاخته منوچهــر هــادی حضــور  ســاخته مهــران مدی
ــرق،  ــرزرق و ب ــدت پ ــت و کار به ش ــده اس ــن کنن ــلبریتی ها تعیی س
اشــرافی و تجملــی ســاخته شــده اســت تــا بــرق طــالی کار بتوانــد 

مخاطبــی را بــه صحنــه بیــاورد.

پی نوشت 	
1. خیلــی معــدود پیــش می آیــد کــه یــک ســلبریتی حاضــر شــود تــا همــه ســرمایه خــود را پــای 
ــژاد، مرحــوم مشــایخی و  ــرخ ن ــد ف ــال حمی ــه امث ــاورد. درســت اســت ک ــاح سیاســی بی یــک جن
ســلبریتی های دیگــر از یــک جنــاح سیاســی در زمــان انتخابــات حمایــت می کننــد امــا بــدون شــک 
ســلبریتی های کمــی همچــون لیلــی رشــیدی یــا بــاران کوثــری پیــدا می شــوند کــه حضــور سیاســی 
فعــال و جنجــال برانگیــزی در راســتای تحقــق امــور حزبــی دارنــد و نــگاه حزب گرایانــه وابســته بــه 

اندیشــه بــزرگان سیاسی شــان بــر آن هــا حاکــم باشــد. 

2. ایمپرشــن )impression( بــه معنــای »تعــداد 
دفعاتــی اســت کــه پســت شــما دیــده مــی شــود« 

ــود. ــه می ش ــز ترجم نی
ــش و  ــای کن ــه معن ــن )interaction( ب 3. اینتراکش

ــود. ــه می ش ــز گفت ــل نی ــر متقاب ــش و اث واکن
4. ســال های 88 تــا 92 بــه مــدت پنــج ســال 
مانــد. ایــران  تاریــخ ســینمای  فیلــم  پرفروش تریــن 
5. ســال های 64 تــا 68 زمانــی بــود کــه فیلــم 
ــر ســینمایی  ــن اث ســینمایی »عقاب هــا« پرفروش تری

ــود. ــران ب ای
6. سال های 1373 تا 1375.
7. سال های 1377 تا 1379.

8. سال 1370 و 1371.
9. سال 1383 و 1384.

10. 1386 و 1387.
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ــاب  ــگ( در کت ــت فرهن ــث )صنع ــیدن  بح ــا پیش کش ــو ب آدورن
ــه  ــه در جامع ــاره دارد ک ــر اش ــن ام ــه ای ــنگري، ب ــک روش دیالکتی
ســرمایه داري معاصــر، فرهنــگ بــه ابــزار ایدئولوژیــک طبقــه حاکــم 
تبدیــل شده اســت. بــا چنیــن تعریفــي از فرهنــگ در جامعــه معاصــر، 
او هنــر را بــه دو دســته تقســیم کــرد: هنــر عامــه پســند یعنــي آنچــه 
ــر  ــت و هن ــازي اس ــي همسان  س ــرده و در پ ــه ک ــت را وارون حقیق
ــا  ــدارد ام ــي ن ــردم ارتباط ــا م ــه ب ــدرن ک ــر م ــان هن ــا هم ــت ی اقلی
ــر واال،  ــو هن ــر آدورن ــت. از نظ ــه اس ــای آن نهفت ــت در الیه ه حقیق
هنــر اقلیــت اســت چــرا کــه ســویه انتقــادي دارد و آگاهــي بخــش 
ــه  ــر، ب ــد آمــدن هن ــال کــردن علــل اجتماعــي پدی ــا دنب اســت. او ب
نقــد هــر نــوع هنــري از جملــه موســیقي عامــه پســند پرداخــت کــه 
ــراي  ــوه مي رســید. ب ــد انب ــه تولی از عمــق جامعــه برمي خاســت و ب
ــود و  ــده ب ــا آم ــه دنی ــیقي ب ــل موس ــواده ای اه ــه در خان ــو ک آدورن
ــود و آنجــا کــه  ــه معنــي تفکــر ب ــود، موســیقي ب خــود پیانیســت ب
موســیقي بــه عاطفــه و احســاس آدمــي متصــل مي شــد، چیــزي نبــود 
جــز ملودي هــاي قابــل پیش بینــي کــه فضــاي امــن آن، انفعالــي در 
انســان ایجــاد مي کنــد کــه بــه نظــم موجــود و حاکمیــت مناســبات 
ســلطه گرایانه تــن مي دهــد. او در کتــاب )فلســفه موســیقي مــدرن( 
از موســیقي آتونــال و شــونبرگ، دفــاع و به شــدت بــه استراوینســکي 
ــدار موســیقي  و موســیقي نئوکالسیســم تاخــت چــرا کــه آن را وام
رمانتیــک قــرن نوزدهــم مي دانســت کــه در قــرن بیســتم کــه 
قــرن موســیقي آتونــال اســت جایــي نــدارد. ریشــه ایــن نــگاه تنــد 
ــر  ــن ام ــوان در ای ــا را مي ت ــه استراوینســکي و رمانتیک ه ــادي ب انتق
ــود  ــم ب ــه ریت ــیقي، ن ــن بخــش موس ــراي او مهم تری ــه ب دانســت ک

و نــه ملــودي، بلکــه آنچــه موســیقي 
ــان  ــراز و بی ــراي اب ــي ب ــه جای را ب
ــم  ــد نظ ــي و نق ــات اجتماع تعارض
ــي  ــد، هارمون ــل مي کن ــود تبدی موج
در  هارمونــي  تحــول  و  اســت 
موســیقي همــان اتفاقــي بــود کــه در 
آثــار شــونبرگ افتــاده بــود. آدورنــو 
شــونبرگ  آتونــال  موســیقي  از 
ــز  ــتن مرک ــه نداش ــد ک ــال مي زن مث
تونالیتــه در آن حــس بي مرکــزي 
ــد  ــان مي ده ــدرن را نش ــع م جوام
واز طرفــي حــل نشــدن آکوردهــا در 
هــم بــر خــالف انتظــارات شــنونده 
ــه  عمــل کــرده و نظــم موجــود را ب
چالــش مي کشــد. چیــزي کــه بیــش 
از همــه این هــا در نــگاه آدورنــو 
بــه موســیقي شــگفت آور اســت، 
مخالفــت شــدید او بــا موســیقي 
جــز اســت. او کــه موســیقي جــز را 
ــه پســند و  ــیقي عام ــه موس در جرگ
ــم، موســیقي  همچــون موســیقي فیل
معتقــد  و  مي دانســت  پس زمینــه 
ــوع موســیقي،  ــن ن ــواي ای ــود محت ب
ــت،  ــي اس ــل پیش بین ــان و قاب یکس

آدورنو موسیقی، مانع رهایی 
یاسین سرمیلی، پژوهشگر حوزه علوم انسانییاسین سرمیلی، پژوهشگر حوزه علوم انسانی

شماره
دو
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ــوان قســمتي  ــدازه کــه مي ت ــا آن ان ت
از یــک قطعــه را بــا قســمتي از 
یــک قطعــه دیگــر جایگزیــن کــرد. 
ــاره  ــوان )درب ــا عن ــه اي ب او در مقال
جــز( کــه بــه تحلیــل ایــن موســیقي 
ــزا  ــه ج ــرده ک ــاره ک ــه، اش پرداخت
مــکان )پراکســیس موســیقایي( یعني 
مشــارکت شــنونده در آفرینش شکل 
ــد و  ــلب مي کن ــیقي را از او س موس
بــه   جــاي آن )پذیرش مازوخیســتي( 
را جایگزیــن  مي کنــد. موســیقي 
جــز فقــط وهمــی از آزادي و رهایــي 
اســت و در واقــع به جامعــه بي اعتنــا 
ــتس. از  ــه کار اس ــدت محافظ و به ش
ایــن رو نه ظرفیــت تکامــل را دارد و 
نــه هیــچ آینــده اي در پیــش رو. براي 
آدورنــو، هــر موســیقي کــه بتــوان از 
آن بــه آســاني لــذت بــرد، انســان را 
از تفکــر دور مي کنــد و مخاطــب در 
آن نقــش مصرف کننــده صــرف قــرار 
ــن  ــدد ای ــا تع ــه ب دارد و در مواجه
ــاي  ــراري وروایت ه ــکل هاي تک ش

ــش  ــر عامه پســند احســاس آرام ــاي یکنواخــت هن مشــابه او در دنی
ــر  ــازندگان اث ــوژي س ــم و ایدئول ــلیم نظ ــادگي تس ــد و به س مي کن
مي شــود، امــا لــذت بــردن از هنــر مــدرن نیازمنــد تفکــر اســت ایــن 
ــار استراوینســکي  ــم در آث ــو کــه تکامــل ریت مطلق گرایي هــاي آدورن
ــط در  ــرن 20 را فق ــیقي ق ــول موس ــرد، تح ــده مي گی ــي نادی را به کل
ــه  ــي از هرگون ــند را خال ــه پس ــیقي عام ــد و موس ــي مي دان هارمون
ارزش هنــري مي بینــد؛ نشــان از نوعــي نخبه گرایــي و نــگاه اشــرافي 
دارد کــه مي تــوان حتــي آن را رویکــردي فاشیســتي بــه هنــر دانســت. 
آدورنــو کــه بــه نقــد ســرمایه داري، لیبرالیســم و مدرنیتــه بر مي خیــزد 
ــر  ــه نظ ــد، ب ــتم مي دان ــرن بیس ــه ق ــن فاجع ــم را بزرگ تری و فاشیس
ــاع  ــه ســالیان ســال سرســختانه از آن دف ــدرن ک ــر م مي رســد در هن
ــرده،  ــه ک ــر آن تکی ــود ب ــفه خ ــه در فلس ــی( ک ــه آن )رهای ــرد، ب ک

نمي رســد.
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ــر ــریالی در ژان ــن س ــک انیمیش ــام ی ــتان« ن ــا »دوزیس ــا1 ی  آمفیبی
کمدی-خانوادگــی اســت کــه توانســته از گروه هــای ســنی مختلــف 
بــرای خــود مخاطــب جــذب نمایــد. ایــن انیمیشــن دو بعــدی فانتزی 
ــازده  ــتان خــود را در ی ــر قســمت داس ــه در ه ــاده ک ــری س ــا ظاه ب
ــون دو فصــل از آن  ــا کن ــاند، ت ــان می رس ــه پای ــه ب ــی دوازده دقیق ال
بــه فارســی دوبلــه و توســط شــبکه های نمایــش خانگــی در اختیــار 

مخاطــب قــرار گرفتــه اســت.
ایــن انیمیشــن اولیــن بــار توســط کانــال دیزنــی2 در 2019م بــر روی 
آنتــن رفــت. کانــال دیزنی یــک شــبکه کابلــی و ماهــواره ای آمریکایی 
اســت کــه ســاختمان مرکــزی آن در کالیفرنــا قــرار دارد. ایــن شــبکه 
اولیــن بــار در 1983م راه انــدازی شــد و در شــروعی موفقیــت آمیــز 
در 1985م توانســت بیــش از یــک میلیــون نفــر مخاطب داشــته باشــد. 
ــود را  ــای خ ــم برنامه ه ــیبی مالی ــی در ش ــال دیزن ــن کان ــد از ای بع
به ســمت مخاطــب کــودک و نوجــوان ســوق داد. ایــن شــبکه درحــال 
حاضــر ســه کانــال مشــابه بــا ســه برنــد تجــاری وابســته بــه خــود 
بــا عنوان هــای »Disney Junior« ، »Disney XD« و »+Disney« را 
 »Disney ABC« داراســت. ایــن شــبکه متعلــق بــه گــروه تلویزیونــی
و آن هــم یکــی از بخش هــای زیرمجموعــه ای شــرکت بــزرگ 
ــش از  ــان بی ــی در سراســر جه ــی اســت. شــبکه های دیزن والت دیزن
ــره  90 برنامــه کودک محــور، شــبکه های خانوادگــی، ســرگرمی و غی
دارد و در بیــش از 160 کشــور بــا 30 زبــان مختلــف برنامــه پخــش 
می کنــد. هــدف از بیــان ایــن جزئیــات قــدرت رســانه ای و بازتــاب 
آثــار ایــن شــرکت آمریکایــی به خصــوص انیمیشــن آمفیبیــا در جهان 

بــود.

کارگــردان و نویســنده ایــن اثــر 
ــت  ــت. م ــی«3 اس ــت برال ــای »م آق
یــک انیماتــور، کارگــردان، نویســنده، 
تهیه کننــده و یــک هنرمنــد اســتوری 
بــورد اســت. او بــه عنوایــن مختلفــی 
در ســاخت برنامه هایــی مثل: »آبشــار 
ــبزها«5،  ــزرگ س ــهر ب ــه«4، »ش جاذب
 »DuckTales« ــتیوین«6 و ــان اس »جه
دخیــل بــوده ولــی شــهرت اصلــی او 
به خاطــر ســاخت و تولیــد مجموعــه 
ــتان از  ــا دوزیس ــا ی ــن آمفیبی انیمیش

ــی اســت. ــال دیزن کان
داســتان ایــن انیمیشــن حــول محــور 
یــک دختــر نوجــوان رنگین پوســت 
یــک  و  بونشــوی«  آنــه   « به  نــام 
خانــواده ســه نفــر از دوزیســتان 
به نــام »Plantars« می گــردد. آنــه یــا 
ــه از  اعتمــاد  ــری اســت ک »آن« دخت
بــه نفــس کافــی برخــوردار نبــوده و 
بــه همیــن دلیــل در انتخــاب و پیــدا 
کــردن دوســت دچار مشــکل اســت. 
خانــواده پلنترهــا هم از یــک قورباغه 
بــزرگ به نــام »هاپ هــاپ«، یــک 
ــپریگ« و  ــام »اس ــر به ن ــه پس قورباغ

آمفیبیا نقد انیمیشن 
میالد پورعسگری، دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دینمیالد پورعسگری، دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دین

شماره
سه
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ــام  ــغ به ن ــه نابال ــه قورباغ ــک بچ ی
اســت.  شــده  تشــکیل  »پُلــی« 
و  جــدی  شــخصیتی  هاپ هــاپ 
ــنت گرا  ــدت س ــه به ش ــل دارد ک عاق
ــد. در  ــول می باش ــه اص ــد ب و متعه
ــل اســپریگ پســری اســت کــه  مقاب
اهمیــت  هاپ هــاپ  حــرف  بــه 
نــداده و مــدام درحال ساختارشــکنی 
و خــراب کاری اســت. پُلــی هــم بــر 
خــالف ظاهــر و ســنش، شــخصیتی 
بــا رفتــاری خشــن و بزرگانــه از 
ــث   ــه باع ــد ک ــان می ده ــود نش خ

ــود.  ــب می ش ــده مخاط خن
جهــان داســتان یــا آمفیبیا یــک دنیای 
ــه  ــاد اســت ک ــزی، در ناکجــا آب فانت
ــراه  ــه هم ــان نما ب ــای انس قورباغه ه
هیوالهــا و حشــرات غــول پیکــر در 
آن زندگــی می کننــد. ســبک زندگــی 
کــه در انیمیشــن ارائــه می گــردد 
ــی  ــی آمریکای ــبک زندگ ــان س هم
مختلــف  داســتان های  اســت. 
ــاًل  ــکل کام ــم به ش ــریال ه ــن س ای
طبیعــی، دغدغــه و مشــکالت فــردی 
ــه  ــی را ب ــی کنون ــی دنیای و اجتماع
ــور  ــا حض ــه ب ــد ک ــر می کش تصوی
ــک  ــخصیت های کمی ــا و ش هیواله
بــه شــکل جذابــی بــه مخاطــب 

عرضــه می شــود.

داستان انیمیشن 	

ــری  ــورد دخت ــا در م ــتان آمفیبی داس
ــام »آن« بونشــوی 13  ــه ن ــی ب معمول
ــی  ــای واقع ــت. او در دنی ــاله اس س
دارای روابــط عمومــی قــوی نیســت 
ــه همیــن دلیــل دوســتان خوبــی  و ب
نــدارد. در روز تولــد »آن«، دوســتانش 
ــک  ــا از ی ــد ت ــور می کنن او را مجب

مغــازه عتیقــه فروشــی یــک جعبــه اســرارآمیز موســیقی را بــدزد. او و 
دوســتانش »ساشــا« و »برایــت« پــس از دزدیــدن جعبــه و بازکردنــش 
ــک  ــا، ی ــای آمفیبی ــه دنی ــی از هــم جــدا شــده و ب ــه شــکل جادوی ب
ــر از دوزیســتان انســانی و  ــرداب وحشــی، پ ــره گرمســیری و م جزی

ــوند. ــل می ش ــز منتق ــودات تهدیدآمی موج
»آن« آنجــا توســط Plantars، خانــواده ای از قورباغه هــا کــه در شــهر 
Wartwood زندگــی می کننــد ، پذیرفتــه می شــود. »آن« بــا اســپرینگ، 

پســر پــر شــر و شــور خانــواده پلنتــر دوســت می شــود و داســتان های 
آمفیبیــا را رقــم می زننــد. »آن« اگــر چــه در دنیــای واقعــی در ایجــاد 
رابطــه دچــار مشــکل اســت ولی زندگــی در خانــواده پلنترهــا و آمفیبیا 
بــه او ایــن فرصــت را می دهــد تــا ایــن نقــص خــود را جبــران کنــد.

آمفیبیا و مسأله شهرت 	

ــول  ــا ح ــه آمفیبی ــتان های مجموع ــم داس ــاًل گفتی ــه قب ــور ک همان ط
محــور مفاهیــم مثبــت اخــالق اجتماعــی و فــردی می گــردد؛ اگرچــه 
طــرز بیــان و نحــوه پــردازش بــه آن متناســب بــا فرهنــگ اســالمی و 
ایرانــی مــا نمی باشــد. در قســمت دهــم از فصــل اول ایــن انیمیشــن 
ــردی  ــی و ف ــط اجتماع ــر رواب ــر آن ب ــهرت و تاثی ــوع ش ــه موض ب

می پــردازد.
ــدار  ــواب بی ــک روز از خ ــه »آن« ی ــت ک ــرار اس ــن ق ــتان از ای داس
ــز  ــای قرم ــش از جوش ه ــه صورت ــود ک ــه می ش ــود و متوج می ش
ــا  ــایر قورباغه ه ــا س ــش ب ــل تفاوت ــه به دلی ــت. او ک ــده اس ــر ش پ
همــواره مــورد نفــرت و انزجــار اهالــی آمفیبیــا بــود، تــالش کــرد تــا 
جوش هــای خــود را از ســایر قورباغه هــا بپوشــاند. امــا بــر اثــر یــک 
اتفــاق شــالی کــه »آن« بــا آن خــود را پوشــانده بــود، کنــار مــی رود و 

ــوند. ــای او می ش ــه جوش ه ــه متوج هم
در اتفاقــی بــاور نکردنــی مــردم شــهر بــه جــای تنفــر بیشــتر از »آن«، 
عاشــق جوش هــای قرمــز او می شــوند. او در شــهر مشــهور می شــود 
و همــه می خواهنــد بــا او عکــس بگیرنــد و بــا او دوســت باشــند. در 
ایــن حــال و هــوا، داســتان ســراغ شــهردار شــهر مــی رود کــه به دلیــل 
اختــالس، مــردم دیگــر بــه او اقبالــی ندارنــد و امیــدی بــه رأی آوردن 
در انتخابــات آینــده بــرای او وجــود نــدارد. در یــک لحظــه شــهردار، 
»آن« را بــر روی دســت مــردم می بینــد و فکــری بــه ذهنــش می رســد. 
اســتفاده از »آن« بــرای رأی آوردن در انتخابــات. شــهردار بــا وســیله ی 
نقلیــه تجمالتــی، به ســمت خانــه پلنترهــا مــی رود و بــا »آن« صحبــت 
می کنــد کــه در ازای یــک زندگــی مرفــه و شــهرت، در انتخابــات از 
ــد و  ــوش می کن ــا را فرام ــا »آن«،  پلنتره ــد. در اینج ــت کن او حمای
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بی اهمیــت بــه آن هــا بــا شــهردار، ســوار حلــزون تجمالتــی می شــود 
و مــی رود. 

ــه  ــه در روزگاری ک ــد ک ــوش می کن ــانی را فرام ــع »آن« کس درواق
هیچ کــس او را قبــول نمی کــرد، او را قبــول کردنــد. در اینجــا هــاپ 
هــاپ بــه بچه هایــش می گویــد: »شــهرت آدم هــا رو عــوض می کنــه 

ــش«. ــوع عوضی ــم از ن ــا، آن ه بچه ه
بعــد از ایــن »آن« بــه همــراه شــهردار در مراســم افتتاحیه هــا ، امضــا 
ــروت  ــهرت و ث ــرق در ش ــد و غ ــرکت می کن ــداران و ... ش ــه طرف ب
می شــود. بعــد از وارد شــدن »آن« بــه خانــه تجمالتــی اش، خانــواده 
ــد.  ــی »آن« می رون ــود یعن ــی خ ــت قدیم ــراغ دوس ــه س ــا ب پلنتره
ــن  ــد کــه م ــد و می گوی ــا ســردی برخــورد می کن ــا آن هــا ب ــا او ب ام
ــار  ــا آن حشــرات، کن ــن کثیــف و نمــدار و ب ــر زمی چطــور درآن زی
ــد  ــدارم، بای ــت ن ــن وق ــد: »م ــد می گوی ــردم. بع ــی می ک شــما زندگ
بــرای شــرکت در چندیــن افتتاحیــه، مراســم امضــاء و بغل کــردن بچه 

ــاپ،  ــاپ ه ــروم  و ه ــا ب قورباغه ه
ــرون  ــاق بی ــی را از ات اســپرینگ و پُل
می کنــد. همــه پلنترهــا از دســت 
»آن« ناراحــت می شــوند ولــی هــاپ 
ــد دوســت  ــه نبای ــد ک هــاپ می گوی
ــم  ــوش کنی ــون فرام ــی خودم قدیم
چــون او در عمــق عمــق عمــق عمق 

ــوز »آن« ماســت«. وجــودش هن
ایــن جریــان ادامــه دارد تــا اینکه یک 
روز صبــح »آن« بیــدار می شــود و 
ــاش  ــه جوش ه ــود ک ــه می ش متوج
می گویــد:  »آن«  رفته انــد.  بیــن  از 
ــدون آن هــا هیچــی نیســتم«.   ــن ب »م
او نمی دانــد چــه کار کنــد بــس 
و  می نویســد  نامــه  پلنترهــا  بــه 
ــر  ــد. اگ ــک می کن ــت کم درخواس
ــی  ــپرینگ دل خوش ــی و اس ــه پل چ
ــان را  ــاپ آن ــاپ ه ــی ه ــد ول ندارن
ترغیــب می کنــد تــا بــه کمــک 
برونــد.  خــود  قدیمــی  دوســت 
پلنترهــا »آن« را قاطــی لباس هــای 
چرکــی از خانــه خــارج می کننــد 
تــا فکــر چــاره ای کننــد. امــا در 
ــود  ــوم می ش ــای »آن« معل ــن راه پ بی
ــوم  ــا هج ــه آن ه ــواداران »آن« ب و ه

می آورنــد.
در حیــن فــرار از دســت طرفــداران، 
بــه »آن« می گویــد  هــاپ هــاپ 
کفشــت رو بــه مــن بــده؛ بعــد هــاپ 
و  می ایســتد  راه  بیــن  در  هــاپ 
می گویــد: »نــگاه کنیــد مــردم، کفــش 
»آن« دســت منــه«. ناگهــان مــردم 
ــال  ــه به دنب ــی ک ــون زامبی های همچ
غــذا می گردنــد از دنبــال کــردن »آن« 
ــرای بدســت  ــد و ب دســت برمی دارن
ــتش  ــه دوس ــی ک ــش کس آوردن کف

ــد. ــم می افتن ــان ه ــه ج ــد ب دارن
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جنــگل  در  ایــن  از  بعــد  »آن«  
پیــدا  میوه هــای قرمــز رنگــی را 
می کننــد و به عنــوان جــوش از آن 
اســتفاه می کنــد. »آن« دوبــاره بــه 
ــرار  ــردد و ق ــاز می گ ــردم ب ــان م می
اســت طــی مراســمی، حمایــت خود 
از آقــای شــهردار اعــالم کنــد. او 
ــاب  ــی رود خط ــن م ــی روی ِس وقت
بــه طرفــداران خــود می گویــد: »مــن 
هفتــه هیجــان انگیــزی داشــتم. چنــد 
ــودم و حــاال  ــه هیــوال ب روز پیــش ی
افتخــار جنــگل »وارت وود« هســتم. 
یــک آپارتمــان مجلــل دارم، طرفــدار 
ــی  ــد چ ــی می دونی ــت. ول و محبوبی
کــم دارم؟ آدم هایــی کــه چــه هیــوال 
باشــم چــه نباشــم، تنهــام نــزارن.« و 
بعــد دونه هــای قرمــز را از صورتــش 

ــد. ــاک می کن پ
مقابــل  مــردمِ  حالــت  ایــن  در 
ــد«.  ــت ش ــاره زش ــد: »دوب می گوین
شــهردار بــا ناراحتــی از پشــت پــرده 
ــرا  ــد: »چ ــد و می گوی ــرون می آی بی
حــاال  »آن«،  کــردی  رو  کار  ایــن 
چطــور ســر ایــن ابله هــا شــیره 
بمالــم کــه بــه مــن رأی بــدن؟«. 
و  می شــود  مــردم  متوجــه  بعــد 
ــا  ــد؛ ام ــی کن ــد عذرخواه می خواه
فایــده ای نــدارد و مــردم متوجــه 
فریبــی کــه خوردنــد می شــوند و 
ــغال  ــردن آش ــاب ک ــه پرت ــروع ب ش
ــن  ــد و انیمیش ــه او می کنن ــوه ب و می

می شــود. تمــام 

نقــد زندگــی ســلبریتی زده و  	

شــهرت زده

سلبریتیســم و شــهرت پدیــده دنیــای 
ــل رســانه ها  ــه به دلی ــروز اســت ک ام

و شــبکه های اجتماعــی رشــدی بی ســابقه داشــته اســت. افــرادی کــه 
ممکــن اســت اســتعداد مفیــد و قابــل اعتنایــی نداشــته باشــند ولــی 
به خاطــر خاص بــودن و یــا منحصربــودن، مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
باشــند. در دنیــای مــا ممکــن اســت فــردی تنهــا بازیگــر، ورزشــکار یا 
خواننــده خوبــی باشــد. امــا در کمــال نابــاوری می بیینیــم کــه مــردم 
بــه شــکلی بــه آنــان توجــه می کننــد کــه گویــی ایــن افــراد در همــه 
ابعــاد و یــا در خیلــی از ابعــاد فــردی و اجتماعــی کامــل هســتند. در 
حالــی کــه ممکــن اســت ایــن افــراد در زمینــه اخالقیــات و یــا روابــط 
اجتماعــی دارای نقــص باشــند و الگــو قــرار گرفتــن آنــان بــرای قشــر 

نوجــوان وجــوان مــا زیــان بــار باشــد.

مقایسه عینی شهرت میان انیمیشن آمفیبیا و دنیای امروز 	

در ابتــدا بایــد دربــاره عامــل شــهرت صحبــت کــرد. در ایــن انیمیشــن 
شــخصیت اصلــی داســتان بــه وســیله چیــزی بــه شــهرت رســید کــه 
هیــچ نقشــی در بدســت آوردن آن نداشــت. بســیاری از ســلبریتی های 
دنیــای امــروز هــم در دنیــای مجــازی بــه شــکل های غیــر متعــارف 
مثــل آرایــش غلیــظ، رفتارهــای غیــر معقــول و نامتعــارف، حرف هــا 

و ادعاهــای عجیــب و... مشــهور می شــوند. 
حتــی افــرادی کــه بــرای بــه دســت آوردن یک اســتعداد و یــا موفقیت 
تــالش کرده انــد وقتــی بــه شــهرت می رســند به دلیــل اقبــال عمومــی 
کــه بــه آنــان وجــود دارد بــه خــود اجــاره می دهنــد کــه در مســائلی 
کــه بــه آنــان ربطــی نداشــته و تخصــص هــم ندارنــد، دخالــت کننــد. 
ایــن درحالــی اســت کــه ایــن افــراد بــدون ایــن مزیــت خــاص چیــز 
ــال  ــا از دســت دادن اســتعداد، اقب ــد و ب ــرای عرضــه ندارن دیگــری ب
ــه  ــی ک ــل اتفاق ــد داد. درســت مث ــی خــود را از دســت خواهن عموم

بــرای شــخصیت اصلــی داســتان آمفیبیــا افتــاد.

شهرت و نسبت آن با گذشته 	

لزومــاً افــرادی کــه به شــهرت می رســند بــا گذشــته خــود خداحافظی 
و ســعی می کننــد از آن فاصلــه بگیرنــد. در انیمیشــن آمفیبیــا »آن« بعــد 
از رســیدن بــه شــهرت و ثــروت، نــه تنهــا زندگــی گذشــته خــود را، 
بلکــه دوســتان خــود را هــم فرامــوش کــرد. شــهرت در دنیــای امــروز 
ــه شــهرت  ــرادی کــه ب هــم چیــزی شــبیه همیــن داســتان اســت. اف
ــاس  ــدن در عرصــه شــهرت، طــرز لب ــرای مان می رســند ناخــداگاه ب
پوشــیدن، حــرف زدن و روابــط اجتماعیشــان تغییــر می کنــد. چــرا کــه 
شــهرت در دنیــای امــروز همــراه اســت بــا ثــروت و روابــط خــاص و 

بالتبــع خداحافظــی با گذشــته.
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شهرت و استفاده ابزاری 	

در انیمیشــن آمفیبیــا وقتــی »آن« بــه شــهرت می رســد ناگهــان کانــون 
قــدرت و ثــروت شــهر؛ یعنــی شــهردار متوجــه او شــده و شــروع بــه 
ســوء اســتفاده کــردن از او می کنــد. »آن« هــم بــرای اســتفاده از ثــروت 
و لــذت بیشــتر، مثــل غــالم حلقــه بــه گــوش هــر کاری کــه شــهردار 

ــد. ــام می ده ــد انج می خواه
ــم  ــا ه ــروز م ــای ام ــلبریتی ها در دنی ــرد س ــی و عملک ــوه زندگ نح
ــراد مشــهور در فضــای  ــن ماجــرا نیســت. ســلبرتی ها و اف دور از ای
ــی و ...  ــی، آموزش ــی، اجتماع ــور سیاس ــه ام ــا در هم مجــازی تقریب
دخالــت می کننــد و بــرای دریافــت پــول در هــر زمینــه ای اظهــار نظــر 
و یــا تبلیــغ می کننــد و متاســفانه اثــر ســوء آن متوجــه مردمــی خواهد 

ــد. ــراد را خورده ان ــن اف ــی ای ــای تصنع ــب جاذبه ه ــه فری شــد ک

شهرت و تبعیت کور کورانه 	

در داســتان آمفیبیــا مــردم شــیفته »آن«، به دالیــل مختلــف دور او تجمع 
ــگام افتتاحیه هــا  ــه هن ــن، ب ــا عکــس گرفت ــرای امضــا ی ــد. ب می کردن
ــال  ــال دنب ــواره در ح ــت، هم ــود و بی جه ــم بی خ ــده ای ه و... ع
کــردن »آن« بودنــد و اصــاًل توجــه ای بــه حقــوق دیگــران نداشــتند. 
حتــی در صحنــه ای مــردم تنهــا به خاطــر یــک لنگــه کفــش بــه جــان 

ــد. ــر می افتن یکدیگ
ــا  ــای آمفیبی ــای مــدرن هــم دور از دنی ــا عــرض تاســف مــردم دنی ب
ــن از  ــس گرفت ــا و عک ــرای امض ــی ب ــای طوالن ــتند. صفحه ه نیس
ــازی  ــای مج ــراد در فض ــن اف ــی ای ــای میلیون ــر، دنبال کننده ه بازیگ
بــرای ســر در آوردن از زندگــی خصوصــی ســلبریتی کــه شــاید اصاًل 
دارای وجهــه خــوب و مثبتــی هــم نباشــد. انتظارهــای طوالنــی بــرای 
ــرای عالیقــی کــه هیــچ  یــک لحظــه دیــدن و تلــف کــردن عمــر ب

پشــتوانه اخالقــی یــا عقالنــی نــدارد.

شهرت و سیاست 	

ــا سیاســت  ــیق آن ب ــد وس ــهرت، پیون ــم ش ــای مه ــی از وجهه ه یک
و نهادهــای قــدرت اســت. در انیمیشــن آمفیبیــا شــهردار از شــهرت 
و محبوبیــت »آن« اســتفاده کــرد تــا بتوانــد اختــالس گذشــته خــود را 
بپوشــاند و دوبــاره رأی بیــاورد. مــردم شــهر هــم در کمال نابــاوری به 
قــدری غــرق در محبــت کاذب »آن« بودنــد کــه بــا علــم بــه خالفــکار 

ــاز هــم بــه او رأی بدهنــد. بــودن شــهردار، می خواســتند ب
ــه  ــلبریتی و مقول ــزاری از س ــتفاده اب ــی اس ــن و مصادق ــه روش نمون
ــورهای  ــوری کش ــت جمه ــات ریاس ــوان در انتخاب ــهرت را می ت ش

ــف مشــاهده نمــود. مختل
شــرکت خواننده هــا، بازیگــران و 
فســتیوال های  در  فوتبالیســت ها 
انتخاباتــی و تبلیغاتــی پدیــده ایســت 
ــی در  ــا حت ــای دنی ــه ج ــه در هم ک
ایــران هــم مرســوم اســت. البتــه 
ــت.  ــویه اس ــه دوس ــک رابط ــن ی ای
افــراد مشــهور بــا پیونــد با سیاســیون 
ثــروت  و  شــهرت  اعتبــار،  بــر 
ــم  ــون ه ــد و سیاس ــود می افزاین خ
ــه  ــراد ب ــن اف ــهرت ای ــق ش از طری
ــند.  ــتر می رس ــروت بیش ــدرت و ث ق
در ایــن بیــن تنهــا مــردم فریــب 
خــورده هســتند کــه مــورد اســتعمار 
و اســتثمار یــک طبقــه خــاص و 

اطرافیانشــان قــرار می گیرنــد.

نتیجه گیری 	

مشــهور،  افــراد  یــا  ســلبریتی ها 
ــدرن  ــدن م ــاخته تم ــدگار س خدوان
دنیــای امــروز هســتند. خدایانــی 
شــبکه های  گســترش  بــا  کــه 
اجتماعــی و فضــای مجازی، گســتره 
ــود.  ــترده تر می ش ــان گس حاکمیت ش
در ایــن بیــن مــردم همچــون بردگانی 
کــه بــا اختیــار، حلقــه غالمــی را بــه 
ــه  ــد، روز ب ــود آویخته ان ــوش خ گ
روز بی هویت تــر و بیشــتر مــورد 

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــوء اس س
بــروز ایــن پدیــده نامطلــوب دنیــای 
ــی  ــادی دارد. یک ــل زی ــدرن دالی م
ــادی  ــی م ــر، زندگ ــن ام ــل ای از دالی
ــروز اســت.  ــای مصــرف زده ام و دنی
زمانــی کــه تمــام هّمــت آدمــی تمنــا 
و تمایــالت مــادی و دنیــوی باشــد، 
ــته  ــقف آرزو، خواس ــود آگاه س ناخ
و اهدافــش بیشــتر از آنچــه کــه 
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ــی رود. ــو نم ــد جل ــمانش می بین چش
ــانه های  ــترش رس ــدی گس ــه بع نکت
اصلــی  گرداننــدگان  و  اجتماعــی 
ایــن ابــزارآالت می باشــد. رادیــو، 
شــبکه های  ســینما،  تلویزیــون، 
ــت و...  ــواره، اینترن ــی ، ماه اجتماع
پیامبــران دنیــای جدیــد و ابــزاری که 
تمــام زندگــی شــخصی و اجتماعــی 
ــه شــکلی کــه  ــد. ب ــر کرده ان ــا را پ م
ــاره  ــر درب ــرای فک ــی ب ــت خال وق
خــود و جهــان اطرافمــان نداریــم. ما 
ــی از  ــت انبوه ــال دریاف ــدام در ح م
ــط هســتیم  ــات درســت و غل اطالع
تشــخیص  فرصــت  حتــی  کــه 
درســت آن بــه مــا داده نمی شــود. 
جنبــه دیگــر فضــای مجــازی و 
ــت  ــت آن اس ــایبر، جذابی ــای س فض
ــق  ــتگی و تعل ــه وابس ــر ب ــه منج ک
ــه  ــده، ب ــه آن ش ــا ب ــد م ــش از ح بی
گونــه ای کــه زندگــی بــدون آن قابــل 
تصــور نیســت. بنابرایــن کســانی کــه 
ــازی را اداره  ــا مج ــا و دنی ــن فض ای
می کننــد بی تاثیــر در گرایشــات و 
ــه  ــا ب ــتند. آن ه ــردم نیس ــات م تعلق
مــا می گوینــد چــه چیــزی بخوریــم 
یــا بپوشــیم، چــه چیــزی را دوســت 
داشــته باشــیم و حتــی بــه چــه 
ــر  ــم. در نتیجــه اگ ــزی فکــر کنی چی
ــد شــخصی  ــد می  توانن ــان بخواهن آن
را در چشــم مــردم مشــهور یــا منفور 

ــد.  نماین
مصــداق عینــی ایــن امــر را می تــوان 
جشــنواره های  مدلینگ هــا،  در 
جهــان،  مــرد  یــا  زن  زیباتریــن 
بهتریــن فوتبالیســت، بهتریــن بازیگر، 
ــن مــرد جهــان و ... مشــاهده  قویتری
برگــزار  را  نمــود. جشــنواره هایی 

ــده  ــوص،  برن ــی به خص ــا اِلمان های ــاص ب ــرادی خ ــردد و اف می گ
ــه مخاطــب  و بعــد به وســیله رســانه های اجتماعــی به عنــوان الگــو ب
عرضــه می شــوند. در حالــی کــه ممکــن اســت واقعیــت غیــر از ایــن 
باشــد و مالک هــای درســتی بــرای انتخــاب ایــن افــراد در نظــر گرفتــه 
نشــده باشــد. امــا متأســفانه حــواس مــردم بــه جلــوی چشمان شــان 

ــد. ــت نمی کنن ــرده آن دق ــت پ ــداف پش ــه اه ــت و ب اس
ــر  ــی رســانه و فضــای مجــازی در تغیی ــزان توانای ــه، می ــن نکت آخری
ذائقــه  و ســالیق مــردم اســت. رســانه های اجتماعــی ایــن توانایــی را 
دارنــد کــه یــک فــرد یــا کاال را بــه قــدری خــوب نشــان دهنــد کــه 
همــه عاشــق او شــوند و یــا بــه  قــدری بــد جلــوه دهنــد کــه مــردم 
از آن متنفــر باشــند. بســتگی دارد رســانه چگونــه و از کجــا بــه ســوژه 
مــورد نظــر توجــه کنــد و از چــه زاویــه ای بــه آن بپــردازد. بنابرایــن 
دلیــل شــهرت خیلــی از ســلبریتی ها در دنیــای مــا همیــن اســت کــه 
مــردم درفضــای مجــازی  تنهــا جلوه هــای زیبــا و دل فریــب زندگــی 
ــه  ــا نقط ــکالت و ی ــد و از مش ــر را می بیین ــورد نظ ــرد م ــا کار ف و ی
ــورد  ــرد م ــی ممکــن اســت ف ــا حت ــد. ی ــر ندارن ــای آن خب ضعف ه
ــژه  ــق دارد اصــاًل خــاص و وی ــه آن تعل ــه او ب ــه ای ک ــا حرف ــر ی نظ
ــا اســتفاده از آهنــگ، جذابیت هــای جنســی، آرایــش،  ــی ب نباشــد ول
جلوه هــای ویــژه و... ســوژه مــورد نظــر را در چشــم مخاطــب خــاص 

و ویــژه نشــان دهنــد.

پی نوشت 	
.Amphibia .1

.Disney Channel .2
.Matt Braly .3

.Gravity Falls .4
.Big City Greenens .5
.Steven Universe .6

ومـا افـرادی کـه بـه شـهرت می رسـند بـا گذشـته خـود  لز
آن فاصلـه بگیرنـد. در  خداحافظـی و سـعی می کننـد از 
و  شـهرت  بـه  رسـیدن  از  بعـد  آن«  « آمفیبیـا  انیمیشـن 
وت، نـه تنهـا زندگـی گذشـته خـود را، بلکـه دوسـتان  ثـر
وز  امـر دنیـای  در  شـهرت  کـرد.  فرامـوش  هـم  را  خـود 
کـه  افـرادی  اسـت.  داسـتان  همیـن  شـبیه  ی  چیـز هـم 
عرصـه  در  مانـدن  بـرای  ناخـداگاه  می رسـند  شـهرت  بـه 
وابـط  ر و  زدن  حـرف  پوشـیدن،  لبـاس  ز  طـر شـهرت، 

می کنـد.  تغییـر  اجتماعیشـان 
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کتــاب روانشناســی شــهرت، خاســتگاه های شــهرت را بررســی می کنــد و تــاش 
می کنــد رابطــه میــان ســلبریتی ها و هوادارانشــان را تبییــن کنــد. کتــاب بــه 
صــورت خــاص بــه نقــش رســانه ها در شــهرت توجــه دارد و نشــان می دهــد 
چگونــه ســلبریتی ها از رســانه ها بــرای دســتیابی بــه شــهرت و حفــظ و تقویــت 
شــهرت اســتفاده کرده انــد. بــه صــورت خــاص، در ایــن کتــاب می بینیــم کــه 
را  شــهرت  بــه  نــو  چشــم اندازی  توانســته اند  اجتماعــی  رســانه های  چگونــه 
فراهــم کننــد و ســلبریتی ها حــاال دیگــر می تواننــد در شــبکه های اجتماعــی بــه 
صــورت عاطفــی بــه هــواداران نزدیــک تــر شــوند و بــرای آن هــا تصــور یــک رابطــه 

بی واســطه و آنــی را ایجــاد کننــد.
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 )The Psychology of Celebrity( کتــاب روانشناســی شــهرت
نوشــته گیــل اســتیور توســط گــروه مطالعــات رســانه پژوهشــکده 
فرهنــگ و هنــر و بــه همــت انتشــارات ســوره مهــر منتشــر 
شــده اســت. ایــن اثــر گیــل اســتیور دانشــیار کالــج  ســانی، امپایــر 
ــه  ــی ترجم ــه فارس ــمی ب ــان شاه قاس ــط احس ــه توس ــتیت ک اس
ــف،  ــای مختل ــهرت« را از دیدگاه ه ــا »ش ــد ت ــالش می کن ــده، ت ش
مخصوصــاً از دیــدگاه روانشناســی بررســی کنــد. اســتیور نخســت 
ــلبریتی ها در درون  ــه س ــه ب ــه های عالق ــه ریش ــد ب ــا می خواه از م
ناخودآگاهمــان بیندیشــیم و ســپس از مــا می پرســد، چــرا مــا ایــن 
میــزان از ســلبریتی ها خوشــمان می آیــد؟ تفــاوت میــان معروفیــت 
و شــهرت چیســت؟ و نقــش رســانه های اجتماعــی در موجــی نــو 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــلبریتی ها چ از س
کتــاب نامبــرده، خاســتگاه های شــهرت را بررســی می کنــد و 
ــن  ــلبریتی ها و هوادارانشــان را تبیی ــان س ــد رابطــه می ــالش می کن ت
ــه نقــش رســانه ها در شــهرت  ــه صــورت خــاص ب ــاب ب ــد. کت کن
توجــه دارد و نشــان می دهــد چگونــه ســلبریتی ها از رســانه ها 
ــت شــهرت اســتفاده  ــظ و تقوی ــه شــهرت و حف ــتیابی ب ــرای دس ب
کرده انــد. بــه صــورت خــاص، در ایــن کتــاب می بینیــم کــه چگونــه 
ــه شــهرت را  ــو ب رســانه های اجتماعــی توانســته اند چشــم اندازی ن
ــبکه های  ــد در ش ــر می توانن ــلبریتی ها حــاال دیگ ــد و س ــم کنن فراه
ــر شــوند و  ــواداران نزدیک ت ــه ه ــی ب ــه صــورت عاطف اجتماعــی ب
ــد. ــی را ایجــاد کنن ــرای آن هــا تصــور یــک رابطــه بی واســطه و آن ب
تغییــر  برخــی  باعــث شــده  اجتماعــی  پیدایــش رســانه های 
ــی  ــدازه تغییرات ــد و ان شــکل ها در شــهرت آغــاز شــود کــه هــم ق
ــود.  ــون ایجــاد شــده ب ــدن تلویزی ــان آم ــه پیشــتر در زم هســتند ک
رســانه های اجتماعــی دارنــد بــه صــورت جــدی مرزهــا میــان امــور 
همگانــی و خصوصــی را دگرگــون می کننــد و ایــن واقعیــت نشــان 
ــت.  ــی اس ــردار نمایش ــک ک ــی ی ــه دالیل ــه چ ــهرت ب ــد ش می ده
رســانه های اجتماعــی رســانه های ارائــه کننــده هســتند، نــه بازنمــا، 
و ژانرهــای نــو همچــون »ســلفی های ســلبریتی ها، اســنپ ها و 
ــتیبانی  ــا پش ــه از این ه ــی ک ــی« و پلتفرم های ــای 140 حرف اعالم ه
می کننــد -اینســتاگرام یــا توییتــر- گزینه هــای بســیاری بــرای 
ــی  ــی و خصوص ــان عموم ــا همزم ــد ت ــم می کنن ــلبریتی ها فراه س
شــوند. یعنــی این هــا بــه ســلبریتی ها کمــک می کننــد تــا )ظاهــراً( 
خــود را بــه صــورت مســتقیم - بــا »بالواســطگی«، »آنــی بودگــی«، 

و  هــواداران  بــرای   - »اصالــت« 
ــد.  ــه کنن ــان ارائ ــری کنندگانش پیگی
ــر  ــی و ام ــر همگان ــان ام ــا می مرزه
خصوصــی گرچــه آشــکارا دگرگون 
شــده و پیچیــده شــده ولــی مطمئنــًا 

ــود نشــده اســت. ناب
همچنیــن  اجتماعــی  رســانه های 
نســل ســلبریتی های خودشــان را 
پــرورش داده انــد کــه بــه آن هــا 
واژه  می گوینــد.  »میکروســلبریتی« 
ــدازه  ــه ان ــه ب ــا ن ــرو« در اینج »میک
و  کانال هــا  بــه  بلکــه  مخاطــب 
ــاره  ــای غیرپخش گســترده اش مداره
دارد )گیــم بــاز و والگ نویســی 
بــه نــام پیودی پــای بیــش از 42 
ــن واژه  ــت(. ای ــه داش ــون آبون میلی
بعــداً بــرای توصیــف شــکلی از 
ســلبریتی های  اجتماعــی  کــردار 
ــوری  ــه ط ــت ب ــه کار رف ــن ب آنالی
کــه انــگار او در هــر لحظــه بــه 
ــب دارد.  ــد مخاط ــک برن ــوان ی عن
ــه  ــاب ب ــن کت ــتیور در ای ــل اس گی
پژوهش هایــی کــه دیگــران روی 
ســلبریتی های مختلفــی همچــون 
کیــم کارداشــیان و مایــکل جکســون 
انجــام داده انــد هــم ارجــاع می دهــد 
تــا بــه مــا نشــان دهــد اثــرات 
ســلبریتی ها روی زندگــی امــروز 
مــا چقــدر می توانــد عمیــق باشــد و 
ــروز  جنبه هــای مختلــف زیســت ام
ــرد. ــود بگی ــوذ خ ــت نف ــا را تح م

ــخ  ــه تاری ــر ب ــد اگ ــتیور می گوی اس
نــگاه کنیــم می بینیــم کــه افــراد 
مشــهور، به ویــژه قبــل از ظهــور 
ــرادی  ــط اف ــی، فق ــانه های جمع رس
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کاری  کــه  می شــدند  حســاب 
بــا  انجــام داده انــد.  خارق العــاده 
کــه  همان طــور  وجــود،  ایــن 
بورســتین اشــاره کــرده، پــس از 
ــی  ــی نوع ــانه های جمع ــور رس ظه
ــای  ــش »رویداده ــه آفرین ــش ب گرای
توجــه  تــا  شــد  ایجــاد  کاذب« 
مخاطبیــن بــه افــرادی جلــب شــود 
ــور  ــر آنط ــد. اگ ــانه خواه ــه رس ک
ــه توجــه یــک  کــه ون کریکــن گفت
منبــع محــدود باشــد، آنــگاه ناگزیــر 
ــه  ــه توج ــورد اینک ــویم در م می ش
خــود را بــه کجــا معطــوف می کنیــم 
ــی کــه  ــم. آنهای گزینشــی عمــل کنی
ــی  ــا رویدادهای ــای کاذب ی رویداده
ایجــاد می کننــد کــه فقــط بــه دنبــال 
ــی  ــند همان های ــه باش ــب توج جل
ــت  ــان معروفی ــه هدفش ــتند ک هس
دنبــال  بــه  کســی  اگــر  اســت. 
شــهرت باشــد ســعی می کنــد کاری 
انجــام دهــد کــه ارزش انجــام دادن 
داشــته باشــد و ســپس امیــدوار 
اســت بخاطــر آن مــورد توجــه قــرار 
ــط  ــع فق ــی در واق ــر کس ــرد. اگ گی
ــگاه  ــت باشــد، آن ــال معروفی ــه دنب ب
هــر رفتــاری کــه جلــب توجــه 
کنــد بــرای ایــن مقصــود کافــی 
ــه  ــتند ک ــم هس ــرادی ه ــت. اف اس
ــه  ــال شــهرت هســتند ن ــه دنب ــه ب ن

ــت. معروفی
ایــن کتــاب 110 صفحــه دارد و 
انتشــارات راتلــج آن را در ســال 

2019 منتشــر کــرده اســت.

نسخه اصلی کتاب روانشناسی شهرت )اثر گیل استیور( 	

گیل استیور، نویسنده و محقق 	



یشه ها و خاستگاه« کتاب »دانشنامه جوانمردی )فتوت(: ر معرفی 

شماره
دو

کتــاب مذکــور، از یــازده فصــل تشــکیل شــده کــه عناویــن آن هــا عبارتنــد از: 
فتــوت در قــرآن، فتــوت در حدیــث و ســیرة نبــوی، جایــگاه پیامبــران در فتــوت، 
علی)ع( نماد فتوت، اصحاب کهف، ریشــه های اجتماعی و فرهنگی جوانمردی 
در ایــران باســتان، پهلوانــان در ایــران پیــش از اســام، اخوان الصفــا و فتــوت، 

تصــوف و عرفــان و فتــوت، فتــوت و تشــیع.
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)فتــوت(:  جوانمــردی  »دانشــنامه 
ریشــه ها و خاســتگاه« نخســتین اثر از 
دوره ای شــش جلدی اســت که توسط 
دکتــر علی اکبــر والیتــی، بــا همکاری 
آقایــان محمدرضــا جوادی یگانــه، 
رضــا  و  جعفرآقائــی  محمدرضــا 
ــه و  ــگارش یافت ــی، ن مختاری اصفهان
توســط انتشــارات امیرکبیــر در ســال 

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ 1391 ب
دینــی،  ریشــه های  اثــر،  ایــن  در 
فرهنگــی و اجتماعــی مقولــه فتــوت 
ــث و تفســیر،  ــم، حدی ــرآن کری در ق
و نیــز نســبت آن بــا مکاتــب فکــری 
و دینــی مختلــف مــورد بررســی 
آمیختگــی  اســت.  گرفتــه  قــرار 
بحــث فتــوت بــا تشــیع نیــز باعــث 
ــر  ــگاه پیامب ــه جای ــنده ب ــده نویس ش
اســالم )ص( و امیرالمؤمنیــن)ع( و 
ائمــه اطهــار )ع( در متــون اهــل فتــی 

ــردازد. بپ
ــور،  ــاب مذک ــه کت ــت ک ــی اس گفتن
ــه  ــده ک ــکیل ش ــل تش ــازده فص از ی
عناویــن آن هــا عبارتنــد از: فتــوت در 
ــیرۀ  ــث و س ــوت در حدی ــرآن، فت ق
نبــوی، جایــگاه پیامبــران در فتــوت، 
علــی)ع( نمــاد فتــوت، اصحــاب 
و  اجتماعــی  ریشــه های  کهــف، 
ایــران  در  جوانمــردی  فرهنگــی 
ــش  ــران پی ــان در ای ــتان، پهلوان باس
از اســالم، اخوان الصفــا و فتــوت، 
تصــوف و عرفــان و فتــوت، فتــوت 

ــیع. و تش
مؤلــف در مقدمــه کتــاب »دانشــنامه 
جوانمــردی )فتــوت(: ریشــه ها و 
ــا  ــوت ی ــد: »فت ــتگاه« می نویس خاس
از  گران بهــا  میراثــی  جوانمــردی 
فرهنــگ اســالمی، ایرانــی اســت. 

ــوام و انســجام  ــه ق ــران ب ــه ای ــی جامع ــه در روزگار بحران ــی ک میراث
ــع از  ــوت در واق ــداوم بخشــید. فت ــاند و آن را ت ــدد رس ــا م ــت م مل
ــرده و آن را  ــره ب ــش از اســالم به ــران پی ــی اســالم و ای ــع دین دو منب
می تــوان پیونــدی از نیکویی هــای اخالقــی و دینــی ایرانیــان در قبــل 
و بعــد از اســالم دانســت. چنیــن پیونــدی را در عرفــان اســالمی نیــز 
ــا  می تــوان مشــاهده کــرد. طرفــه آن کــه فتــوت و عرفــان، هــر دو ب
ــر همیــن مبنــا، جامعــه ایرانــی  ــد. ب تشــیع پیونــدی ناگسســتنی دارن
در پذیــرش دیــن اســالم بــر مذهــب تشــیع علــوی اســتوار شــد کــه 
ــد اخــالق  ــه مانن ــان، ب ــوت و عرف ــود. فت ــوی ب ــه رســالت نب در ادام
اجتماعــی، ایرانیــان را در رفتــار و ســلوک مدنی شــان راهنمــای 
ــوت و  ــا فت ــی ب ــلوک دین ــوان س ــیع به عن ــون تش ــود. چ ــت ب طریق
عرفــان به عنــوان ســلوک اجتماعــی در آمیخــت، ایرانــی مســلمان در 
فرهنــگ و تمــدن اســالمی نــام و نشــانی پــرآوازه یافــت. تأثیــر ایــن 
آمیختگــی را در دو حــوزه نظــر و عمــل می تــوان دیــد. چــه آنجــا کــه 
بــر مبنــای تمســک بــه چنیــن ســلوکی زبــان در کام بــود و شمشــیر 
برکشــیده از نیــام بــه ســتیز بــا غاصبــان رهبــری جامعــه اســالمی، چه 
امــوی و چــه عباســی، رفــت یــا در آن هنــگام کــه شمشــیر در نیــام 
ــوم  ــا در مفه ــای جوانمــردی اســت، ام ــوت در لغــت به معن ــود. فت ب
ــا جوانمــردی نســبت دارد. خصایصــی  ــی اســت ب هــر آنچــه نیکوی
ــی از  ــی پرتوهای ــروت همگ ــماحت، م ــخاوت، س ــود، س ــون، ج چ

فتــوت هســتند«.
در ادامــه مختصــراً بــه مطالــب موجــود در چهــار فصــل ابتدایــی کتاب 

مذکــور اشــاره می گــردد:
ــوت  ــرآن در خصــوص فت ــفه ق ــه فلس ــن فصــل، ب ــده در اولی نگارن
پرداختــه و در بخشــی از ایــن قســمت نوشــته اســت: »قــرآن کریــم 
همیشــه الهام بخــش نحله هــای مختلــف فکــری، اجتماعــی، سیاســی، 
اعتقــادی مســلمانان بــوده اســت. هــر گــروه و دســته ای بــه آیاتــی از 
کتــاب خــدا اســتناد جســته اند و اندیشــه و عمــل خــود را مبتنــی بــر 
آن آیــات دانســته اند، لــذا خــود را بــر صــراط مســتقیم پنداشــته و بــه 
اعتــراض مخالفانشــان پاســخ داده انــد. یکــی از گروه هــای اجتماعــی 
ــترده ای  ــگ گس ــه و دارای فرهن ــد یافت ــالمی رش ــع اس ــه در جوام ک
ــض و  ــان، قب ــذر زم ــروه در گ ــن گ ــتند. ای ــان هس ــده اســت، فتی ش
ــی  ــای متفاوت ــن کارکرده ــمول و هم چنی ــوذ و ش ــه نف ــط و دامن بس
داشــته اســت. فتیــان، یــا آن گونــه کــه در زبــان فارســی شــهرت یافتــه 
ــتند  ــی می دانس ــالتی اجتماع ــود را دارای رس ــردان، خ ــت، جوانم اس
و مهم تریــن بخــش رســالت آن هــا همانــا کمــک بــه هم نــوع 
بــوده اســت، امــا معنــی دقیــق کلمــه فتــی چیســت؟ بایــد دانســت 
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کــه کلمــات در هــر زبانــی تحــول معنایــی پیــدا می کننــد و در هــر 
ــد. یــک کلمــه شــاید  ــی خاصــی می یابن ــار معنای عصــر و دوره ای ب
در یــک زمــان دو معنــا یــا چنــد معنــا داشــته باشــد. کلمــه فتــی نیــز 
چنیــن اســت و مشــتقاتی بــا معانــی مختلــف دارد. در کتــب لغــت و 
تاریــخ و ادب و عرفــان ایــن کلمــه بارهــا بــه کار رفتــه اســت و مــراد 
و منظــور نویســندگان از آن متفــاوت بــوده اســت. در قــرآن نیــز کلمه 
فتــی و مشــتقاتش معانــی متفاوتــی دارد. در زبــان فارســی فتــوت را 
ــم  ــرم و ســخاوت ه ــر آن ک ــد و عالوه ب ــه جوانمــردی برگردانده ان ب

گاهــی جوانمــردی خوانــده شــده اســت.«
نویســنده در فصــل دوم، ویژگی هــای برجســتة پیامبــر اســالم )ص( 
ــه  ــود ک ــر )ص( ب ــوی واالی پیامب ــند: »خ ــمرده و می نویس را برش
ــژه  ــردم و به وی ــه م ــبت ب ــدرت، نس ــد او در اوج ق ــب می ش موج
اعــراب بادیه نشــین، رئــوف و مهربــان باشــد. پیامبــر گرامــی اســالم 
بــا مردمــی کــه جــز بــرق شمشــیر را نمی دیدنــد و بــرای جزئی تریــن 
مســائل شــخصی و قبیلــه ای شمشــیر از نیــام می کشــیدند و خون هــا 
می ریختنــد، بردبــار بــود و ایــن خــود منتهــای جوانمــردی و 
فتــوت اســت. در البــه الی کتــب تاریــخ و تفســیر و ســیر و مغــازی 
داســتان های زیــادی از ایــن رأفــت و وقــار پیامبــر اســالم آورده شــده 

اســت«.
فصــل ســوم بــه تبییــن خصوصیــت فتــوت در شــخصیت پیامبــران 
الهــی مانند پیامبــر اســالم)ص(، حضــرت آدم)ع( حضرت شــیث)ع(، 
ــرت  ــماعیل)ع(، حض ــم و اس ــرت ابراهی ــوح)ع(، حض ــرت ن حض
یوســف)ع(، حضــرت موســی و یوشــع)ع(، حضــرت ســلیمان)ع(، 

یحیــی)ع(  و  یونــس  حضــرت 
ــت. ــه اس ــاص یافت اختص

چهارمیــن فصــل کــه »علــی )ع( نماد 
ــگاه  ــان جای ــه بی ــام دارد، ب فتــوت« ن
فتــوت امــام علــی )ع( در کتــب 
ــان  ــگاه ایش ــیر و جای ــخ و تفاس تاری
در فتوت نامه هــا، رســائل عرفانــی 
و کتــب کالمــی، و مواعــظ و حکــم 
امــام علــی )ع( در بــاب فتــوت و کرم 
و ســخا اختصــاص یافتــه اســت؛ در 
ــم:  ــل می خوانی ــن فص ــی از ای بخش
ــردان بســیاری  ــا از م »در فتوت نامه ه
به عنــوان فتــی و جوانمــرد نــام بــرده 
ــا  ــه آن ه ــا در هم ــت، ام ــده اس ش
یــک نــام به عنــوان قــدوه و پیشــگام 
جوانمــردان ذکــر شــده اســت. آن نام 
هــم، نامــی جــز حضــرت علــی بــن 
ابــی طالــب نیســت. درســت اســت 
ــرت  ــم و حض ــرت ابراهی ــه حض ک
و  موســی  حضــرت  و  یوســف 
حضــرت محمــد )ص( به عنــوان 
ــدم  ــل تق ــر او فض ــی ب ــای اله انبی
ــرد  ــکار ک ــوان ان ــا نمی ت ــد، ام دارن
کــه از علــی بیــش از هرکــس دیگری 
ــن،  ــوان برتری ــا به عن در فتوت نامه ه
ــان  ــن فتی ــته ترین و نامدارتری شایس
ــکارم و  ــد و م ــده و از محام ــاد ش ی
او  بزرگواری هــای  و  بزرگی هــا 
ــه  ــا ک ــا آن ج ــت ت ــه اس ــخن رفت س
او را امــام ائمــه فتیــان و قطــب 
خوانده انــد.  جوانمــردان،  اقطــاب 
اوصافــی کــه بــرای آن حضــرت 
برمی شــمارند، تنهــا بــه مشــرب 
نمی شــود  مربــوط  فتــوت  اهــل 
بلکــه او از بســیاری جهــات قــدوه و 

ــت«. ــرور اس س

دکتر علی اکبر والیتی، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه 	



کتاب »فرهنگ  شهرت« معرفی 

شماره
سه

ايــن كتــاب نشــان می دهــد کــه چطــور ســتاره ها بــا قــرار گرفتــن در یــک زمینــه 
خــاص اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی و رســانه ای، الگوهــای رفتاری غیرمتعارفی 
را پیــش می گیرنــد کــه از جملــة آن هــا می تــوان بــه انحرافــات حــاد جنســی، 
مصــرف مــواد مخــدر و ارتــکاب بــه جرائــم مختلــف اشــاره کــرد. ايــن كتــاب تأكيــد 
مي كنــد کــه نظــام رســانه ای در جهــان ســرمایه داری به راحتــی توانســته اســت 
از ایــن افــراد کــه معمــوالً به لحــاظ معیارهــای اخاقــی در ســطوح بســیار پایینــی 

هســتند، قهرمان هــای ملــی و اجتماعــی بســازد.
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کتــاب فرهنــگ شــهرت )CELEBRITY / CULTURE( نوشــته الیس 
کشــمور )ELIIS CASHMOR( توســط دکتــر احســان شاه قاســمی در 
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات ترجمــه شــده اســت. کتــاب 
فرهنــگ شــهرت اطالعــات بســیار مهمــی از نظــام ستاره  ســازی در 
غــرب را بیــان می کنــد کــه بــر اســاس آن می تــوان بــه ســاز و کارهای 
ــانه ها در آن  ــش رس ــرب و نق ــازی در غ ــازی و محبوب س ستاره س

پــی بــرد.
فرهنــگ شــهرت« بــه دنبــال بررســی ایــن موضــوع اســت کــه چــرا 
ــا مهــم شــده اند؟ و کــدام  ــرای م ــد انقــدر ب ــای جدی ســتاره های دنی
انگیــزه در صاحبــان قــدرت و رســانه باعــث می شــود بــازار خبرهــای 
ــع  ــات جام ــاب اطالع ــن کت ــه دارد. ای ــا را داغ نگ ــه آن ه ــوط ب مرب
ــان  ــرده و نش ــان ک ــرب را بی ــازی در غ ــام ستاره س ــی از نظ و مهم
می دهــد رســانه های جهــان ســرمایه داری چگونــه از ســتاره ها 

ــازند؟  ــی می س ــان مل قهرم
ــا  ــتاره ها ب ــور س ــه چط ــد ک ــان می ده ــن نش ــاب همچنی ــن کت ای
قــرار گرفتــن در یــک زمینــة خــاص اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی 
و رســانه ای، الگوهــای رفتــاری غیرمتعارفــی را پیــش می گیرنــد کــه 
از جملــة آن هــا می تــوان بــه انحرافــات حــاد جنســی، مصــرف مــواد 
ــاب  ــن کت ــرد. ای ــاره ک ــف اش ــم مختل ــه جرائ ــکاب ب ــدر و ارت مخ
تأکیــد مي کنــد کــه نظــام رســانه ای در جهــان ســرمایه داری به راحتــی 
توانســته اســت از ایــن افــراد کــه معمــوالً به لحــاظ معیارهــای اخالقی 
ــی  ــی و اجتماع ــای مل ــتند، قهرمان ه ــی هس ــیار پایین ــطوح بس در س

بســازد.
الیــس کشــمور، نویســنده و اســتاد جامعــه شناســی دانشــگاه آســتون 
انگلســتان اســت و اصلی تریــن حــوزه مطالعاتــی وی دربــاره 
پدیــده شــهرت در دوران پســت مــدرن و فرآینــد شــکل گیری 
ــای آن،  ــهرت، معن ــگ ش ــئلة فرهن ــاب، مس ــت.این کت سلبریتی هاس
خاســتگاه های آن و نفــوذ جهانــی آن را بررســی می کنــد. او بــه 
مســائلی مثــل شهرت ســازی بــرای سیاســت مداران و همچنیــن اعتیاد 
ــد و مفهــوم خســتگی شــهرت را مطــرح  ــه شــهرت توجــه می کن ب
می کنــد. کشــمور، نظــام شهرت ســازی را بــه کاالیی ســازی در 
جامعــة مصرفــی ربــط می دهــد و در نهایــت بــه رســانه های جدیــد 
ــردازد. ــود، می پ ــردن خ ــهور ک ــرای مش ــخاص ب ــه اش ــا ب ــک آن ه و کم
نویســنده بــا ورود بــه صنعــت ســینما از ابتــدا تاکنون به پشــت صحنه 
ــدازه آن چــه  ــا چــه ان ــد ت ــی رود و نشــان می ده ــا و شــوها م فیلم ه

در صفحــة تلویزیــون و پــردۀ ســینما 
ــور  ــه تص ــا آن چ ــود، ب ــده می ش دی

ــت. ــاوت اس ــود، متف می ش

نسخه اصلی کتاب فرهنگ شهرت 	

الیس کشمور، نویسنده و محقق 	
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نشــریه تخصصــی اندیشــه های جــاری انقــالب اســالمی »خــردورزی« بــا هــدف ارتقــاء ســطح مطالــب و احتــرام 
بــه نظــر اســاتید، نویســندگان، پژوهشــگران و مخاطبــان محتــرم فراینــدی را جهــت دریافــت نظــرات، انتقــادات 
و پیشــنهادات طراحــی کــرده اســت. مخاطبــان محتــرم بــا مراجعــه بــه لینــک درج شــده در صفحــه اینســتاگرام 
ــادات و  ــرات، انتق ــد نظ ــده می توانن ــرح ش ــؤاالت ط ــه س ــخ ب ــه آدرس kheradvarzi_ir@ و پاس ــردورزی ب خ

پیشــنهادات خــود را منتقــل نماینــد.
ÉنشــریهÉپیشــینÉشــمارهÉنظرســنجیÉدرÉکهÉاســتÉهاییÉپرســشÉبــهÉپاســخÉآوریÉجمــعÉحاصــلÉزیــرÉنمــودار

ثبتÉشــدهÉاســت.

راهنمایÉنمودار:
سؤال 1: سطح سواالت و محورها و ارتباط آن به موضوع اصلی بحث

سؤال 2: کیفیت انتخاب، گزینش و تدوین محتوای مصاحبه ها و یادداشت ها
سؤال 3: سطح صفحه آرایی

سؤال 4: سطح علمی اساتید و مباحث مطرح شده از سوی ایشان
سؤال 5: نحوه و بستر انتشار نشریه



www.Fekrat.net

@kheradvarzi_ir

025-37837568

قم، بلوار بسیج، بعد از خیابان شهید تراب نجف زاده، مؤسسه فرهنگی-رسانه ای شناخت

برای بازخوانی تخصصی

 موضوعات  خـاص  با  نگرشی نـو  بــا                                                                                         همــراه باشیــد


