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 سخن نخست

 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زندگی بشر را ردنوردیده و ره روز بخش زبرگی از زندگی واقعی  فضای مجازی با شتاب شگرف و رو هب زتایدی هک رد حال بسط و گسترش است تمام ساحات

ی رشد و تکوین فضای مجازی مس دهد. لذا هب نظر میرا رد خود فرو ربده و حیات متفاوت و جدیدی هب آن می گاه اول هک باالخص رد ابتدا گاه کالن هب فضای مجازی وجود دارد: ن لط شده بود، آن رسد دو ن

گاه دوم، رد هجیتن رشد تحوالت خیره کننده فضای مجازی و ساهی گستری آن رد حوزه اه و شئون بشر ردرا همچون ازباری کنار ساری ازباراهی بشری تصوری می یک دهه اخیر  کرد هک تنها طریقیت داشت. اما ن

اه را سامان جدیدی داده و ادعای تمدن نوینی را دارد. رویکردی هک از قضا از چشمان بصیر رهبر انقالب نیز دور نمانده و ااظتنری انسانفرارت از شأن ازباری حیات  داند هک بسیارآن را چون سکویی می

 تمدنی از فضای مجازی رد اریان را مطالبه داشته اند.

گاهسازمانکند ات فهم تالش می عصرفضای مجازی اهی ا گزارشرد همین راست هن با تحوالت ضای مجازی را ارتقاء بخشیده و آنی ف مرتبط با حوزهاهی اه و دست اه را ربای مواجهه فعال و خردمندا

 یا سازد. این رعهص مه 
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 مقدمه -1

 هایتکنولوژ نیو ا گذردیم ۲.۰۰وب  یهایساااال از آمدن تکنولوژ ۱۳از  شیکه ب نیبا ا

وجود  یاانگارانهساده کردیاند، متأسفانه روکرده جادیدر صنعت شهرت و فرهنگ شهرت ا یانقالب

صرف شهرت به علت م س ییگرادارد که فرهنگ  ستیو  شکالت  توانندیها نمآن یذات ییزداا م

 ییکردهایرو نیچنکه چه کنند، و البته آن جادیکشاااور ا یاسااایسااا انیک یبرا دکنندهیتهد

اکثر  یبرا گریکشور د ریخط تیشناخت وضع یبود که با نازل شدن ذائقه همگان نیا دندیدینم

به مصرف بر توقعات عامه مردم از دولت )و  ریناپذیریس لینخواهد بود و م ریپذشهروندان امکان

ص واده،تر خانکوچک اسیدر مق سائل م صاً پدر خانواده( خواهد افزود و م صو  جادیا یباربتیمخ

و شااود گرایی هدایت میبا منطق مصاارف فرهنگ شااهرت ها ادامه دارد.خواهد کرد که تا نساال

شااوندا از چیزهای جدید، تیییر، هیجان، و هر مکرک ها با این پیام مهم مدیریت میساالبریتی

تی خرید لذت ببر. شااور و شااو  ممکنی که بتوان آن را از یک فروشااگاه یا وب سااایت اینترن

صرف سلبریتیکنم صدای  صویر و  ست که آنندگان برای ت ساده ها نه به این خاطر ا ها احمق، 

ست که آنپولوح، کله ستند، بلکه به این دلیل ا سو ها میک یا هالو ه خواهند با این جریان هم

شند. آن صرفبا سیله منطق م شمور، گرایی هدایت میها هم به و شت یک (. ۱۳۹۶شوند )ک انگا

دون مانع که در داری بفضای مجازی غیرمادی و ساده بر پایه اینرسی مادی، بر پایه یک سرمایه

دهنده و مخالفت اجتماعی )یعنی ترجیح اجتماعی خود، مادی بودن و قدرت آن واقعیت تکان

ست مکیطی( انکار می سیب زی سیتی، آ شرایط کاری بد، نابرابری جن ست. کار،  ستوار ا شود ا

سانه سرمایه آزادانه و بدون مکدودیت حرکت کند ای که گفته میاف ست که بگذاریم  شود این ا

سختتا نرم شود )ژیژک، افزار پیرافزار بر  ستثمار نیروی کار را بتوان از حوزه ۱7ا ۲۰۰8وز  ( و ا

بودن فضااای مجازی به مادی خر، خودِداری متأدر شاارایط اجتماعی ساارمایه»دید خارج کردا 

تد صاااورت خودبه ید میخود فضاااای توهمی انتزاعی دادوسااا که در آن باورپذیری تول کند 

( ) نقل شده ۱5۶ا ۱۹۹7)ژیژک، « شودود میبودگی موقعیت اجتماعی مشارکت کننده نابخاص

گر را به داری امروزین صنعتی بزرگ و تکمیلاصول سرمایهاز این روست که (. ۲۰۱۳در کاپور، 

 (.۲۰۱۶شود )ویلیامسون، نه یافته، بلکه ساخته و عرضه می وجود آورده که در آن شهرت
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ایران و هم در جهان همچنان شاادن امور )یعنی روندی که هم در مجازیرسااد به نظر می

های نوینی به ها رشد کند و پدیدهدر همه جنبه تشدید خواهد شد( باعث شده فرهنگ شهرت

که پیش ید  یا ثال، گروه بین. تر حتی تصاااور آن هم ممکن نبودوجود ب المللی هواداران برای م

ماعی آنالی که اجت قدس در شاااب کل م به عنوان دین نوینیمای نام  به ن فیسااابوک خود را 

سون را به دلیل فو معرفی کرد. هواداران ادعا کردن ۱«تریلنیوم» العاده بودن، نه د که مایکل جک

ای بود که در یک تن ها بر این باور بودند که او فرشاااتهپرساااتند. در واقع، آنعادی بودن، می

شده بود. گفته می سیر  سانی ا سون یکان ستند شد این هواداران بر آن بودند که مایکل جک ه ه

کند و دلیل حمالت یاهای هر کدام از ما را بازنمایی میمایکل امیدها و رؤ»خاص هم هساااتا 

دانیم که او به لکاظ های اسااتثنایی اوساات. اگرچه ما میای و ترور شااخصاایت او، ویژگیرسااانه

ان او به جه کشاند که باور کنیم روحفیزیکی یک انسان بود، کل هستی او ما را به این سمت می

سلبریتی فیکسوب«. دیگر تعلق دارد کند هواداران مایکل جکسون را دیوانه خطاب می ۲سایت 

شوخی هم می سیقی آگوید که اگر قرار بود ایاما به  سازند، مو سایی ب العاده ها فو نن افراد کلی

انسان یک  هایای از همه بدترین ویژگیموعهجالب است که جکسون مج  (.۲۰۱۲بود )وارد، می

 (.۲۰۱۴زمینی بود )برای نمونه نگاه کنید به دایموند، 

ا هواداران میلیونی، هایی بهای سلبریتیستهای کاربران زیر پُدر ایران هم با بررسی کامنت

توان این سااتایش را ما آیا میان سااتاینده نام نهاد. اتوان برخی هواداران را هواداربه آسااانی می

روی بخش اسااات اما به نظر زیادهآگاهی دین بیرون از دین بسااایارایده خواند؟ « دین»نوعی 

ضیلت یا دین حقیقی بخوانیم. الهیاتمی شهرت را نوعی ف سد که فرهنگ  سی به نام تام ر شنا

ماالً ۳بیودوان یک اساااات چون او میبیش احت یده فرادین نزد به ا نگ تر  ید دین در فره گو

شااود. شااماری میگوید ویژگیمی« ت نامکترمروحانی»پسااند با چیزی که خودش به آن مردم

«  الهیات زیسااته»کند تا یک ها و کردارهای آن تکلیل میپسااند را با متنبیودوان فرهنگ مردم

 -« هم بالفعل و هم بالقوه اساات»را آشااکار کند. این الهیاتی اساات که به گفته او « عملی»یا 

سته می ستدالل میشود، اما بالقوه چون هنوز مانبالفعل چون زی شود. او ا شف  کند که ده تا ک

روحانیت نامکترم یا دین مجازی بر چهار مضامون اصالی متمرکز اساتا یک شاک به نهادهای 

مکدود »ها دینی، تقدس تجربه، رنج به مثابه کلید روحانیت، و ابهام زندگی روحانی. این مضمون

برای دیگران، از جمله نهادهای  ها هدیه و چالش این نسلبه جهان دینی نسل امروز نیستند؛ آن
                                                 

۱ Trilenium    

۲ CelebrityFIX.com 
۳ Tom Beaudoin 
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ستند سنتبیودوان با تکلیل فرهنگ مردم«. دینی، ه صیف کند چگونه  ست تو سند توان های پ

پسااند نساال ایکس هم فرهنگ مردم»گوید شااوند. او میدینی به وساایله بازنمایی دگرگون می

در تصاویر پنهان  های آشنا راکند و هم مضمونهای فراموش شده را دوباره وارد دور میمضمون

 "دینی"ای دوباره ها به صورت حساب شدهشود آنکند و باعث میها را ناآشنا میکند و آنمی

افراد در  ختیهای روانشنایژگیهای جدیدتر نشان داده که والبته پژوهش (.۲۰۱۲)وارد، « شوند

 (. ۲۰۱8ثر است )بروکس، باشند یا نه بسیار مؤ« بریتی پرستسل»ها ادراک از این که آن

 

 گراییها و مصرفسلبریتی -2

با ۲۰۱۳الویر )گرایی اسااات و کهای فرهنگ شاااهرت، ترویج مصااارفیژگییکی از و  )

سلبریتی شمندی  صرف»ها را هو سان م شاید می« گراییقدی صرف را  شهوت م خواند. در واقع، 

بینیم که ای را مییتینگ شاااهرت دانسااات و به ندرت سااالبرناپذیر فرهداییبتوان جذابیت ج

صرفکاالیی را تبلیغ نکند. جا شمن نخست طبیعت، م ست که د سلبریتیگلب ا ست و  ها رایی ا

ها های حق به جانب سلبریتیکنند! سخنرانیطبیعت را تبلیغ میگرایی و احترام به دائم مصرف

بدون قند، آبجو  هایقهوه بدون کافئین، خامه بدون چربی، نوشاایدنیها اسااتا پر از این تناقض

ستره ،بدون الکل ست همان طور که گ ستند که ای از پدیدهدر همین های امروزین اجتماعی ه

سکس(؛  ها را دارنداتناقض سکس بدون  سی )یعنی  سک سایبری، چت  سکس  سی،  سک تلفن 

بومی بدون )یعنی آسیب زیست« اخالقی»و « وستد»معدن کاری سبز و اکتشاف نفتیِ طبیعت

طبیعت(؛ و جنگ بدون جنگ، یا جنگ بدون تلفات )یعنی جنگ تکنولوژیک از راه آسااایب به 

های قذافی را بزنیم بدون این که نیروی زمینی غربی توانیم پایگاهمی دور که بر اساااس آن مثالً

سلح و هواپیماهای بیباترا وارد لیبی کنیم یا از رُ ستفاده کنیم که به خوبی های م شینی ا سرن

سرباز آمریکایی توانند غمی ستانی را بکشند بدون این که جان هیچ  ستانی و پاک یرنظامیان افیان

های ایدئولوژیک برای ها همه تالش(. این8-5۰7ا ۲۰۰۴به خطر بیفتد( )نگاه کنید به ژیژک، 

های درونزاد خالی کردن بعد واقع از واقعیت، تصفیه زندگی، و رها کردن آن از خطرها و دشواری
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ست )ک ست که ما این و (۲۰۱۳اپور، آن ا ستدالل شگفت این ا سلبریتیا پذیریم و ها میها را از 

 کشیم. ا حتی در ذهن خود هم به چالش نمیها رآن

صرف  صرف نکامروز م سیاری از ایرانیان م ردن را نوعی گرایی چنان ما را احاطه کرده که ب

سالی  ۱۳۹7ها در سال دهد ایرانیدرحالی که آمارها نشان میدانند. سرشکستگی اجتماعی می

سمی در خت به لکاظ درآمدی را تجربه کردهس سال  ۹اند، مطابق آمارهای ر ست این  ماهه نخ

کننده را در وسط یک شبکه شبیه تار مصرفاند. ایرانی به خارج مسافرت کرده میلیون ۶حدود 

او در مورد یک مکصاااول عنکبوت تصاااور کنید که هر تاری در اطراف او بازنمایی کننده ذائقه 

ننده را به گروه باشاادا موساایقی، لباس، خوردنی و نوشاایدنی، لوازم و غیره. هر تار مصاارف ک

ها باید به شاایوه که در کنار هر کدام از این گروه رساااندهمفکر می کنندگانمتفاوتی از مصاارف

فاوتی تاردر مورد خود فکر کرد. وقتی مصااارف مت جا میکننده در  با های مختلف جاب شاااود، 

کند، بدون اینکه نیازی به های جدیدی اقتباس میشاااود و هویتهای جدیدی رویارو میگروه

های تشاااکیل دهنده آن هویت ها یا ویژگیبرای کیفیت توقف و تفکر در مورد هر بنیان ثابتی

صرف خاص شد. در واقع، م شته با صرف کننده چندین هویت دارد که هوجود دا ساس م مه بر ا

پایانی ای همه، و چرخه بیمصرف گسترده، وعده تجمل بر (.۱۳۹۶اند )کشمور، هاده شدهبنیان ن

ضااز میل سی، که از طریق خلق یک گروه فرههای ار سیا نگی جدید ناپذیر نه از طریق گفتمان 

شده سلبریتیارائه  شکل گرفتن فرهنگی کمک  اند،انتظارات مادی ما را تقویت کرده هااند.  و به 

مل بود، امروز که در آن تقاضااا اکنون یک تجربه انسااانی بنیادین اساات. آنچه زمانی تج اندکرده

شود. آنچه زمانی بهبود بود، اکنون جای خود را به ارتقا داده است. فرهنگ یک الزام مکسوب می

ترین کند، مهمو ساااکرآمیزی که از خود متصااااعد می پردازانهشاااهرت به دلیل تمایالت خیال

کند سااطکی از جامعه مصاارف را ترویج می د امر مادی اسااتا این فرهنگ در هرچیزی که دار

اندازد امعه را به این تصور میها جگرایی سلبریتیگرایی و تبلیغ مصرفمصرف (.۱۳۹۶)کشمور، 

ست دراز کنیم و  ست د سیدن به نعمت کافی ا ست و برای ر صر نعمت و فراوانی ا صر ما ع که ع

 (.۲۰۱۲آن را بگیریم )برین، 

 نماواقع ونیزیتلو یهایتیسلبر -2

های انتقادی به اثر های فرهنگ شهرت، بیشتر اندیشها از راه رسیدن نخستین موج نظریهب

شتند. اعالم هدموکراتیز سبک قدیمی و وعدهگر آن توجه دا ستارگان به  بخش های آزادیمرگ 

موقعیت ساالبریتی، فارا از شااهرت برای همه به نظر چاوش یک جامعه پیوسااته بود که در آن 

ستعداد، و اگرچه برای مدت کوتاه سید تلویزیون واقعی، در اختیار همه بود. به نظر میا نما به ر
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به توان به آن دموکراتیزاسیون ذائقه گفت، (. آنچه می۱۳۹۶وعده بود )کشمور، جای آورنده این 

ی که زمانی فقط در دسااترس ناپذیر آن بود. کاالهای مصاارفهمراه این شاارایط، و جزو جدایی

ندگی ای از زتوانست در نسخهدسترس همه قرار گرفت. هر کسی می پولدارها و مشاهیر بود در

ها و ما وجود داشت جایش را به یک ناپذیری که زمانی میان آنخوب مشارکت کند. دیوار رسوخ

گاهی آن را درید. را دید و  شاااد آن طرفشقدر نازک بود که میپارچه توری داده بود که این

 مردم حاال (.۱۳۹۶کردند )کشمور، خریدند تعریف مینندگان خود را با کاالهایی که میکمصرف

صیت شخ صمیمیغریبه»ها دیدند، گویی که آنها نزدیک میدیگر خود را خیلی با این  «  های 

 (.۲۰۱۲هستند )کاوکا، 

های معمولیشااان در صاانعت یهای معمولی و زندگساااز شاادن فزاینده آدمبا تکثیر و پول

برد، تلویزیون های ساانتی، آن ژانری که بیشااترین سااود را از این چرخش شااهرت میرسااانه

 تلویزیون»نما شااکلی از نویسااد که تلویزیون واقعمینماساات. پژوهشااگر رسااانه آنت هیل عواق

حدی های واقعی در یک چیدمان )دساات کم( تا اساات که در آن آدم« پسااندگرای مردمواقع

به این دلیل که  کنند. البته، بینندگان به صورت منفعالنه و صرفاًصکنه آرایی شده نقش ایفا می

بازیگری آدمتلویزیون واقع ته از  یت برگرف عده مشاااروع ما و هد، آن را های معمولی را مین د

شواقعسازی تلویزیون د، بلکه، انتظار دارند که برنامهکننپذیرند و باور نمینمی ای امل درجهنما 

گوید بینندگان در های واقعی باشد؛ هیل میسازی، و ویرایش تجربهسازی، احساسیاز نمایشی

صالت این روایتهای مختلفی از راهبرد دیدن درگیر میشکل ها را در قیاس با دانش شوند تا ا

است، مکک پسند به صورت خاصی نمایشی گرای مردمگوید تلویزیون واقعای خود که میزمینه

سبت به ادعای حقیقت در چنین برنامه کنند تر برخورد میهایی انتقادیبزنند. برخی مخاطبان ن

د کننها آخرش رو خواهد شاااد تکیه میدر حالی که مخاطبان دیگری بر این باور که همه کلک

 (.۲۰۱8)آبیدین، 

نما همان قعنما خاص است؟ آیا سینمای وااما چه چیزی درباره فرمت تلویزیون واقع

گویند و جیز هی میاشت؟ پژوهشگران رسانه لوری اولت ثمرات و انتظارات را خواهد د

دور ها با ضرباهنگ زندگی روزمره همبیش از دیگر رسانه»تلویزیون به عنوان یک رسانه 

پذیر و پایدار از سرگرمی است که دسترسچون تلویزیون یک شیوه پیوسته  ، مخصوصاً«است
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در دسترس است. از این «  تماشای برنامه ریزی شده»و هم برای « مشاهده اتفاقی»هم برای 

های اجتماعی دارد رو، تلویزیون قدرت بیشتری برای بهنجارسازی برخی کردارها و هویت

تر است. به همین دلیل است که مکصوالت و خدمات تر و سنتیپذیرتر، مشترکدسترسچون 

هایی که در آرایش به کار آن نما، مخصوصاًهای تلویزیون واقعقرار گرفته در بستر برنامه

ها مرزها های تبلییاتی برای بیننده هستند چون آنترین شکلاقناع کننده روند، احتماالًمی

مکتوای سرگرم کننده است و آن چه یک پیام تجاری است را مکو  میان آن چه صرفاً 

تلفن  هاینما را به درون گوشیاند تلویزیون واقعههای اجتماعی امروزه توانستد. شبکهکننمی

توانند با استفاده از قابلیت الیو اینستاگرام، از خلوت خود با مخاطبان ببرند. حاال دیگر افراد می

خدمت پی برد و اکنون کاربران  مشتا  سخن بگویند. اینستاگرام با سرعت به قابلیت این

 (.۲۰۱8تاگرام بهره ببرند )میسلویتز، وی اینستی-توانند از امکان الیومی

 ها با مخاطبانروابط سلبریتی -3

سوجود ندارند، بلکه، آن یواقع یبه عنوان امور هایتیسلبر  ،یراهبرد یکردارها لهیها به و

صص سانه ییهااغلب با کمک تخ صنعت ر ساخته م ،یسنت یهااز  در باال  ن،ی. همچنشوندیبر

دارند که  بندهیقدرت فر ینما نوعواقع ونیزیگفتگو و تلو یهابرنامهها در یتیکه سااالبر میدید

ست کم در  وتوجه  ست که روابطکنندیجلب م ،یدوره زمان کیعالقه مخاطب را، د شکار ا  ی. آ

و مخاطبان  هایتیساالبر انیکه م یاز روابط یکی. شااودیو مخاطبان پرورده م هایتیساالبر انیم

 یاساات که مفهوم «یروابط فرااجتماع»درباره آن انجام شااده،  یادیز یهاوجود دارد و پژوهش

( نوآورد ۲۰۱۶وول )اساارارکز،  چاردیدونالد هورتون  و آر. ر یهابه نام یساااناساات که روانشاانا

 جادیباعث ا توانندیم ویو راد ونیزیپسند در تلومردم یهاتیدهند چطور شخص حیکردند تا توض

ص-انیروابط م سوی یشخ صمبا مخاط هیک ساس توهم  نخست  یشوند. در روزها تیمیبان بر ا

 تیمیاحساس صم نیا ،یاجتماع-شایو پ نترنتیا-شایپ یهارسانه ار،وتوده یارسانه یهافرمت

س سمیغ ییگفتگو یهاسبک لهیبه و سخ مجر یخودمان یرر  و،یو راد ونیزیتلو انیو پرسش و پا

مخاطبان،  انیمخاطبان، رفتن به م کیبه عنوان دوستان نزد ونیزیو تلو نمایس گرانیباز شینما

ها کاربرد ابزار ند کلو یفن یو  به نکو ای هازآپمان باز یکنترل صااادا  با مخاطبان  گرانیکه 

 نیپخش گسااترده ا نیا جهی. نتشاادیم جادیا ندیایبه نظر ب تریمیو صاام تر،کیتر، نزددوسااتانه

و  آوردیبه دست م ییویو راد یونیزیتلو یهاتیدرباره شخص یااست که مخاطب دانش گسترده

مکصاااوالت  یریگیپ یاسااات و همچنان برا یمیافراد دوسااات صااام نیانگار با ا کندیحس م

 .گذاردیها وقت مآن یارسانه
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که در مورد  یونیزیتلو یمجر کیرا با  یاهیرابطه دوساااو چیمخاطب هرگز ه ن،یوجود ا با

 انیساااخن، ارتباط و مکتوا تنها از مجر گری. به دکندیتجربه نم داند،ینم چیها هآن اتیخلق

شان جر یسنت یهارسانه  ستیمخاطبان ن یبرا یو فرصت چندان ابدییم انیبه سمت مخاطبان

اندرکنش کنند.  یونیزیتلو انیمجر نیبا ا یمانع ارتباط یدر آن ساو شاخصااً ایتا پاساخ بدهند 

« درجه نخست تیمیصم» انیم ت،یمیوساطت شده از صم یهاشکل نیفهم بهتر ا یروجک برا

و  شااود،یو تجربه دساات اول ممکن م میمسااتق دارید لهیبه وساا یکیکه در آن احساااس نزد

ساس نز« درجه دوم تیمیصم» صنوع یکیدکه در آن اح صورت م س یبه   یهاکیتکن لهیبه و

سانه سازتوده یهار سلبر نیالبته، ا .گذاردیم کیتفک شود،یم یوار همانند مخاطب -یتیروابط 

سانه ست )آب رییبه شدت تی تالیجید یهادر عصر ر مخاطب به  گری(. حاال د۲۰۱8 ن،یدیکرده ا

سخ در یشگفت نیدر ع یدهد و گاهیم امیپ یتیسلبر یبرا یسادگ  دیکند )گرچه بایم افتیپا

 امیشود و هم آن پینامورساز اداره م رانیمد لهیصکفه به وس نیدانست که در اکثر موارد، هم ا

 فرستاده شده است(. میت نیا یاز اعضا یکی یاز سو احتماالً

 شهرت آنالین -4

سلبریتیبا از راه ر سیاری از  سریع به قابلیتسیدن اینترنت، ب های آن پی بردند و برای ها 

کتاب های اجتماعی مهاجرت کردند. به شااابکه ۲۰۰5ت زدند و پس از ساااال ساااایخود وب

ستاد مطالعات جهانی ترزا سنفت ) دخترهای دوربینی ( یک اتنوگرافی پیشرو بود ۲۰۰8نوشته ا

صی صو ها در کمشان از راه وبکه کردارهای زنان جوان آمریکایی که با پخش نمایش زندگی خ

زمان تا کنون ساااختار، کرد. از آن اتا  خوابشااان به شااهرت دساات یافته بودند را رهگیری می

 سرشت و فرهنگ شهرت اینترنتی در تمام جهان به شدت فرگشت یافته است. 

از  نیهای نویهای اجتماعی شااکلهای رسااانههای دیجیتال، پلتفرمبا پیشاارفت تکنولوژی

رسااد شااهرت اینترنتی به صااورت اند و به نظر میارتباطات میان شااخصاای را نهادینه کرده

ند از آن روه و فرهنگ میهای معمولی از همه گشاااود و آدمپذیر میرسدساااتای فزاینده توا

سلبریتیبهره ستا، موفقیت  شوند. در همین را سنتی و چهرهمند  های همگانی، مانند تکثیر های 

سانههای هالیوودی که برای ارتباطیتیسلبر سوی ر اند، های اجتماعی رفتهگیری با هواداران به 
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روند، های اجتماعی میکه برای تشکیل حلقه شهروندان هوادار به سراا رسانه مدارانییا سیاست

سانه شاهدی بر اهمیت پایدار ر ست. افزون هم  صلی ارتباطی ا های اجتماعی به عنوان یک ابزار ا

برای رفتن به سمت امکانات دیجیتال و مقابله با شمار  ۱های میراثیبر آن، در میانه تالش رسانه

که در آن جوانان برای به  ۲های چاپی، و برآمدن اقتصااااد گیگخوانندگان رساااانهرو به کاهش 

شار وب سراا انت ست آوردن درآمد  شکلگردان می-بنیاد و مکتوای خود-د از  نیهای نویروند، 

سانههای کهنهشهرت اینترنتی با فرمت صله ها درگیرند و با نوآوریتر ر شان از این فرمت فا های

 گیرند. می

شهرت زهامرو شهرت اینترنتی فقط روی یک  سلط مطبوعاتی و گفتگوها درباره  شش م ، پو

ها هم که در ایران آن ا نفوذداران. نفوذداراناساااتخاص متمرکز  نام اینفلوئنسااار به  ها را 

سیممی سلبریتی شنا شاهنگان  ستند چون آنپی سیله این واقعیت که های اینترنتی ه ها به و

سل ستند و  ستند گذران زندگی میبریتیشهروند اینترنت ه کنند. از جمله این های اینترنتی ه

اهل اسااترالیا نام برد که ویدئوهای خانگی او در یوتیوب در  ۳توان از تروی ساایواننفوذداران می

امضااا کند، کار  ۴نهایت باعث شااد بتواند یک قرارداد خوانندگی با شاارکت ای ام آی اسااترالیا

پرنفوذترین نوجوان  ۲5نام او را به عنوان یکی از  مجله تایمند، و بازیگری در هالیوود را آغاز ک

سواییهای دیگری روی نقصبیاورد. با وجود این، گزارش ۲۰۱۴سال  سبتاًها و ر صنعت ن  های 

مانی مینوین نفوذداران متمرکز بوده له این موارد را در ز ند و از جم که معلوم شااااد ا بینیم 

رکورد  ۶کرده اساات؛ زو ساااگاسااتفاده می 5نویسگ از یک سااایهباز بریتانیایی زو سااایوتیوب

نسخه را  78۰۰۰بیش از  ۲۰۱۴تندترین مراسم گشایش فروش رمان را شکسته بود و در سال 

سترده سیار گ شهرت اینترنتی یک مفهوم ب سانده بود. اما  تر و با تاریخی در یک روز به فروش ر

 . (۲۰۱8یدین، )آب بسیار بلندتر از تاریخ نفوذداران است

صیف شهرت اینترنتی وجود دارد. اما چگونگی تو سیاری درباره تاریخ  های نظری و بومی ب

های مختلف جهان بساااته به هنجارهای فرهنگی مردم، پیدایش شاااهرت اینترنتی در بخش

سانه صیتکردارهای اجتماعی درباره ابزارهای ر شخ سانهای و  ساختار قابلیتهای ر های ای، و 

کنند، گوناگون است. از آن جا روهی از مردم به مکتوا را وساطت میتکنولوژیک که دسترسی گ
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سانه صنایع ر صان در  ص سنتی میکه  متخ سلبریتیای  ساخته و پردتوانند  اخته کنند، ها را 

قا، هر آدم معمولی فارا اای را میمنط های فو توان  تاورد یا دسااا که آ هارت و ز این  عاده، م ال

ستعداد ویژه، یا موقعیت سلبریتیهای ا شد یا نه، به درون جهان  شته با سته در جامعه دا ها برج

گون شااادن ژانرهای ای و گونههای رساااانه. با فرگشااات فرمت(۲۰۰۶)کشااامور،  هدایت کرد

صورت فزایندهتلویزیونی، آدم شهرت ای به عنوان مهمانان برنامههای معمولی به  های گفتگویی، 

های و فرمت ۱برنامه جری اسااررینگرعترافی همانند های ا، فرمتآورند. مخصااوصاااًبه دساات می

شاااوند تا هایی معمولی به زیر نور صاااکنه پرتاب میکه در آن آدم ۲دکتر فیلای مانند مداخله

صی شخ سائل  صی و م صو سوژهشان را به نمایشزندگی خ های تجاری تبدیل های همگانی و 

چرخش »که ترنر به آن « "مولیهای معآدم"تجربه زیسااته »اند شااهرت به کنند، باعث شااده

 .(۲۰۱۰)نگاه کنید به ترنر،  گوید پیوند زده شودمی« شهرت

سیلهدر هر حال،  ستفاده از دختران دوربینی به عنوان و شکل سنفت با ا ای برای فهم این 

سلبریتی ستدالل کرد که میکرو شهرت، ا سلبریتینو از  ها در ها در اینترنت به چند دلیل مانند 

گیری از های سنتی نوعی جدایی و فاصلهیتیدر حالی که سلبر -تی سرگرمی نیستند صنایع سن

سلبریتیمخاطبان را در کار خود اعمال می صال کنند، میکرو ها مکبوبیت خود را بر پایه حس ات

های ساانتی کنند؛ در حالی که ساالبریتیو پاسااخگویی اندرکنشاای به مخاطبانشااان اسااتوار می

رود ها انتظار میاند، از میکروسلبریتیشان شناخته شدهیره دستیارت و چبر اساس مه احتماالً

نمایش دهند؛ و در « واقعی»با مسائل « واقعی»های خود را به صورت ویرایش نشده و مانند آدم

های ساانتی ممکن اساات در میان مخاطبان پرشاامار جهانی شااهرت فراگیر حالی که ساالبریتی

سلبریتی شند، میکرو شته با تر ا مکبوبیتی دارند که گرچه گستره مکدودتری دارد، اما عمیقهدا

های سااانتی، مجبورند تعهد ها در مقایساااه با سااالبریتیاسااات. افزون بر آن، میکروسااالبریتی

ها از راه جماعتی از نیرومندتری به مخاطبانشااان داشااته باشااند چون شااهرت میکروساالبریتی

شتا  در اینترنت  سته جمبینندگان م صورت د ساختهبه  سازوکارهای می عی  شود، نه این که 

 ها را بسازد.صِرف صنعت سنتی سرگرمی آن

                                                 
۱ The Jerry Springer Show 

۲ Dr. Phil 
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اگرچه سااانفت مفهوم میکروسااالبریتی را از راه دختران دوربینی معرفی کرد که عرضاااه  

دیدند، نظریه میکروسلبریتی به وسیله یک تصویر خود در اینترنت را به عنوان یک سرگرمی می

، ۲۰۰۰ستاد ارتباطات آلیس مارویک بسط بیشتری یافت. در آغاز دهه مطالعه گسترده دوم از ا

سانه سکو که از ر سی سانفران صنعت تکنولوژی در  اجتماعی به عنوان  هایمارویک روی کارکنان 

که فاده مییک ابزار شاااب یک میگذاری اسااات مارو کار کرد.  ند  یک کرد که  ید برای این  گو

سلبریتی بتواند کارش را با موفقیت ضعیت مخاطبانش،  میکرو شمار و و پیش ببرد، باید فارا از 

ها شخصیتی را ساخته و پرداخته کند که پیوسته حس اصالت، اندرکنش، و شباهت به سلبریتی

را به وجود بیاورد. این پخش زنده ابدی از خودِ برندسازی شده نیازمند کاشت یک ذهنیت است 

توانند مخاطبان و هواداران در آینده باشااند، که در آن همه دوسااتان و هواداران در اینترنت می

تواند به دو شکل از میکروسلبریتی بدل گوید، میکه آن طور که مارویک با اقتباس از روجک می

سلبریتی شان « منتسب»های شود. در حالی که میکرو باید پیوسته خود را باالتر از هوادارانش ن

«  دساات یافته»های تی رفتار کنند، میکروساالبریتیها را وا دارد با او مثل یک ساالبریدهد تا آن

شااهرت خود را با آشااکارسااازی گزینش شااده اطالعات مکرمانه خود برای بینندگان به دساات 

 کارند.ها میآورند و حس صمیمیت با خودشان را در آنمی

 توان بر اساس شش سنجه ارزیابی کرد. های اینترنتی را میسلبریتی

سلبریتیمیکر مقیاسدر حالی که  .۱ سلبریتیو سرگرمی ها بر خالف  صنعت  سنتی  های 

های اینترنتی از نظر مکبوبیت یا کوچک بود، امروزه شگفت نیست اگر ببینیم سلبریتی

 گذارند؛ها را پشت سر میکنند یا آنهای سنتی رقابت میدسترسی جهانی با سلبریتی

ای اینترنتی همچون هولوژیتر مکدود به تکنها پیشمیکروسلبریتی پلتفرمدر حالی که  .۲

های اینترنتی برای یتر بود، امروز ساالبریتییهای اجتماعی مانند توها، یا رسااانهکموب

صورت فزاینده سرزمینحفظ هواداران خود به  صله میان  های های مختلف پلتفرمای فا

 اند؛های سنتی را پر کردههای اجتماعی و رسانهرسانه

که پیش .۳ حالی  بانتر در  خاط کاربران خوره میکروسااالبریتی م کدودی از  عداد م ها ت

های اجتماعی های رسااانهاینترنت بودند، اکنون کاربران اینترنت دارند با کمک الگوریتم

سانه سازوکارهای ر شکلو  سنتی که عامدانه برخی  شهرت اینترنتی را تقویت ای  های 

ساااازند که از هواداران ی میکنند، برای خودشاااان پایه مخاطبانی در مقیاس جهانمی

 وفادار، بینندگانِ گهگاهی، و تماشاگران اتفاقی تشکیل شده است؛

ساارگرمی یا یک ابزار  ها بر اساااس یکمیکروساالبریتی ساارشااتتر در حالی که پیش .۴

شبکه ستوار بود، اکنون تکمیلی  سب و کار ا سمی ک گذاری برای حمایت از یک تالش ر
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ها امکان داشااتن یک کار ل شااهرتی هسااتند که به آنهای اینترنتی به دنباساالبریتی

 ای را بدهد؛ حرفه

های میکروسااالبریتی تا حد زیادی وابساااته به صااامیمیتکردار تر در حالی که پیش .5

سلبریتی صی بود،  صو شی امور خ شای گزین شی و اف های اینترنتی هم مکتوای اندرکن

ضوعی  شان را نمایش« ثابت»مو ستعدادها و مهارت دهند، و هم مکتوای می که در آن ا

شتیبان»عاطفی  ضه می« پ کنند که قطعاتی از زندگی روزمره را برای ایجاد حس را عر

 گذارد؛ و،معمولی بودن به نمایش می

کدود سازی، یا مها مکدود به اتا  خواب و هویتتیمیکروسلبری اثرتر در حالی که پیش .۶

نتی به وسااایله های اینترلبریتیگذاری بود، امروزه سااابه یک دفتر و با اهداف شااابکه

کنند و حتی کسب و سازی میهای سنتی موجیسی گرفته تا رسانهنوابزارهایی از وبالگ

گیری اعمال های تصمیمن کسب و کارها بر اتا اندازند و از راه ایکارهای بزرگی راه می

 . (۲۰۱8)آبیدین،  کنندنفوذ می

ست شهرت را میشهرت اینترنتی مکصول نمایش و ادراک ا توان وقتی یک هستنده . این 

تواند به وجود آورد، یا می« دهدنمایش می»)چه شاااخص، حیوان یا یک چیز غیرزنده( عامدانه 

ب نه آن را  مدا عا به صاااورت غیر طب  خا که م ید  مانی برآ که دارای ز یت ه عنوان امری  کیف

کند ه تعیین میدر حالی که چندین عامل هساات ک«. درک کرد»مندی اینترنتی اساات شااهرت

های اینترنتی به یک متن یا نمایش دارای شااهرت یا بدنامی اساات، در اغلب موارد به ساالبریتی

شااود. البته، بودگی توجه مییب بودن، اسااتثناگرایی، یا معمولیدلیل خاص بودن، عجیب و غر

ت در مهم برای موفقینکته  شاااود که این چهار کیفیت این همه مهمند.بیایید ببینیم چه می

 (.۲۰۱۰ثر از شهرت در چندین پلتفرم است )پاول، های اجتماعی، استفاده مؤشهرت در شبکه

آفرید « سرمایه»های شناس برجسته فرانسوی پیر بوردیو چارچوبی برای فهم شکلجامعه

کند و به قضاااوت می شااناختیدرباره ذائقه و خلق و خوی زیباییتا نشااان دهد جامعه چگونه 

های خاص بودن، عجیب و غریب دهد. کیفیتلف اجتماعی موقعیت و تمایز میرفتارهای مخت

بودن، استثناگرایی، یا معمولی بودگی، هر کدام با یک شکل خاص از سرمایه متناظرند که عالقه 
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شتن( و و توجه را بر می شی از تکسین یا دوست دا شد )یعنی نا انگیزند، چه این عالقه مثبت با

 نتیجه بیزاری و قضاوت(. چه منفی باشد )یعنی 

های اجتماعی، فرهنگی، و فنی با هم همروشااانی دارند و تا درساات همان طور که شااکل

های شااهرت اینترنتی هم آشااکارا جدا از هم گیرند، کیفیتحدی از ساارمایه اقتصااادی نیرو می

اینترنتی وجود تواند در هر مثالی از شاااهرت ها مینیساااتند. ترکیبی از هر کدام از این کیفیت

 داشته باشد.

 شهرت نویافته -5

یا اند، اما این رؤناگهانی در زندگی شااان امید داشااتهها گرچه همیشااه به نوعی تیییر آدم

هرگز امروز و در عصاار شااهرت به واقعیت نزدیک نبوده اساات. اگر در موقع مناسااب در جای 

صی با موبایل  شخ شید و  سب با سای-منا شرفتهو گاهی با و شما فیلم بگیرد، ممکن  -رتل پی از 

هایی از این و به چیزی باالتر از آن چه در رؤیاهایتان می بینید برسید. نمونه شوید« میم»است 

سال ست در  ستند که البته این د شواری و غیره ه ضایی، دو سجاد ر های اخیر امیر کچیلیک، 

 یون در ماه دارند.سومی نتوانست به پول برسد و دو تای نخست اکنون درآمد چند ده میل

های معمولی چطور ممکن پردازد که آدمبه این مسئله می« های میمیشخصیت» اصطالح 

ها به ای آناساات )ناخواسااته( در شاارایط ناگهانی در فیلمی ثبت شااوند یا حالت و بیان چهره

ه های سلبریتی چندروزه بصورت میم، حالت شمایلی پیدا کند. به رغم این که تصاویر شخصیت

سفری شدت در اینترنت به گردش در می شهرت پایدار اینترنتی  شهرت میمی به  سفر از  آید، 

ها پس از این که توانایی کافی دراز، دشوار و در بیشتر موارد وابسته به شانس است. برخی از آن

به  کنند تاهای اجتماعی ادامه پیدا کرد، تالش میها در رساااانهپیدا کردند و عالقه مردم به آن

 . (۲۰۱8)آبیدین،  ای سنتی بخزنددرون صنایع رسانه

تا کنون به صاااورت انتقادی  ۲۰۱۰که از ساااال  ۱یک اساااتاد ارتباطات به نام رایان میلنر

مسااائل مناقشااه برانگیز « کردارهای اجتماعی»ها را به صااورت هاساات آنمشاایول مطالعه میم

آفرینش، گردش و تیییر »کنندگان فرهنگی با کند که مشاااارکتو بزرگی تعریف می کوچک

اند. میلنر در فصل آخر کتابش ها را در تاروپود بافت رنگارنگ فرهنگی بافتهآن« های جمعیمتن

، نشااان های مشااارکتیساااز، گفت و شاانودهای همگانی و رسااانهشااهرت میمی جهانبا عنوان 

ع فرهنگی در هم بیامیزد، و تکلیل داری و صاانایتواند با منطق ساارمایهونه میم میدهد چگمی

                                                 
۱ Ryan Milner 
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شوند که برای مخاطبان خوشایند باشند، یا ها طوری تملک یا برندسازی میکند چگونه میممی

 کنند. بانی میهای چندروزه را دروازههای سنتی این سلبریتیگوید رسانهمی

باره رآید. در این زمان، شااخصاایت میمی دارد دپدید نمی اهی شااخصاایتی میمی در خأگ

به « ستارگان شاهد مجازی»اصطالح کند که خودش شاهد آن بوده است. رویدادی صکبت می

آفرینش یک شااکل تصااادفی و زودگذر از شااهرت مجازی اینترنتی اشاااره دارد. اخبار تلویزیونی 

شخاصی مصاحبه می سیاری از این اشخاص قربانی رویدادی هستند پیوسته با چنین ا کنند و ب

دهند؛ این اشاااخاص از راه راهبردهای گزارش خبری و ها گزارش مییزیونی از آنکه اخبار تلو

کاهی های اجتماعی به عنوان اموری فُها را در رسانههای آنای خبری که شهادتمدارهای شبکه

شر می شهرت مییا جذاب برای کلیک کردن منت شبه به  سند. معموالًکنند، یک  های گزارش ر

های شاابکه اجتماعی مکتوا ها و پلتفرمدهند تا برای برنامهها تکرک مینخبری تلویزیونی به آ

سازند. شاهد مجازی داریم اما مطمئناً ب ستارگان  سالدر ایران به دالیل مختلف کمتر  های  در 

 آینده این پدیده هم در ایران رواج پیدا خواهد کرد. 

صطالح  شده»ا ساخته و پرداخته  ستعدادهای یافته و  سانهن میبه ای« ا های پردازد که ر

 های مشااهور شاادهسااتکودکان و نوجوانان، را در پُ ساانتی چطور کاربران معمولی، مخصااوصاااً

سانه صورت نظامر ستثمار کرده و به های اجتماعی به  ساخته و پرداخته و حتی ا مندی جذب، 

یزی شده کلیپ رکار با بازپخش تلویزیونی برنامه کنند. اینهای سلبریتی سنتی بدل میشمایل

زنده خود برای « بازی»معروف شاااده، دعوت از ساااتارگان مشاااهور شاااده مجازی برای تکرار 

های اجتماعی برای سااااخت های شااارکتی رساااانهمخاطبان، پخش این ویدئوکلیپ روی کانال

شخصیت ستن با این  ها برای ایفای نقش گروهی از بینندگان آنالین، و حتی در نهایت قرارداد ب

ستفاده ها در فیلماز آن شود. معموالًهای مختلف برنامه میبخش ستاره در صکنه ا شت  های پ

های اجتماعی برنامه گیرند که برای پخش در رساااانهها برای مکتوایی فیلم میکنند یا از آنمی

شو الن دی جنرس در آمریکا را باید کارخانه سلبریتی  مطمئناً. (۲۰۱8)آبیدین،  شودپخش می

های عریض و طویل دیگری هم به این کار مشیولند )براون کنار آن، دستگاه ت اما درسازی دانس

 (.۲۰۱8و گانون، 
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های گفتگوی تلویزیونی به دنبال کار خال  های اجتماعی، گاهی برنامهدر عصااار رساااانه

هایی مانند کاربران اینترنت هستند تا آن را به عنوان برنامه سرشب تلویزیون به کار ببرند. برنامه

خواهد تا با از بینندگان می مرتباًبرنامه امشااب با شاارکت جیمی فالون « هشااتگ ناقص»بخش 

ش ستند، در حالی که برنامه دیگری مانند یک ه شخص جک بفر  برنامه زنده جیمی کیملتگ م

دارد که « امها را خوردههای هالووین آنمن به بچه هایم گفتم همه آب نبات»بخشاای با عنوان 

کند در یک مسابقه ساالنه شرکت کنند تا به صورت خاص شوخی در آن از بینندگان دعوت می

مه نا که هر دو این بر ند. در حالی  هاالن را اجرا و فیلمبرداری کن ثالبا نون های مکبوبی از ها م

های اجتماعی برای انجام کار داوطلبانه برای تولید های سنتی از کاربران رسانهدرخواست رسانه

های در ساخته و پرداخته کردن سلبریتی جنرسبرنامه الن دیها هستند، مکتوا برای این برنامه

 های سنتی پایدار و ماندنی بی رقیب است. ها به سلبریتیگذرای اینترنتی و تبدیل آن

های اینترنتی امروزین که دهد چگونه ساالبریتینشااان می ۱«آور-مهمانان مردم»طالح اصاا

ها های اجتماعی دارند به عنوان مهمان به برنامهیک پایه هواداران و بینندگان ثابت در رساااانه

های مانند رسااانه–ای ساانتی هایی از بروندادهای رسااانهکان بخششااوند یا حتی سااُ دعوت می

های ساانتی بتوانند از مخاطبان گیرند تا رسااانهرا به عهده می -ن، رادیو و سااینماچاپی، تلویزیو

سلبریتیاینترنت آن-بومی شی( و معناداری  ضور )رو به خامو ها را دوباره ها پول در بیاورند و ح

شااوند تا بینندگان رو به کاهش صاانایع بساایج می ها معموالًدر عصاار دیجیتال تقویت کنند. آن

کنند ای از مطالعات موردی از ساانگاپور آشااکار مینتی را تقویت کنند. مجموعهای ساارسااانه

 های مختلف اعمال کرد.  های متفاوتی از موفقیت بر رسانهتوان با درجهچگونه این کردار را می

 ها و نفوذداراندرآمد میکروسلبریتی -6

با حرکات  یمجاز یهاتیشخص نیپرسند ایاز خود م ینستاگرامیا یها پیکل نندگانیب یگاه

رسند یاز آن ها به پول نم یاریاست که بس نیکنند. پاسخ ایچگونه درآمد کسب م بیو غر بیعج

از  شتریحرفه ب نیکنند، اما در کل، درآمد ا یاز شبکه خداحافظ دیبا یبه زود لیدل نیو به هم

 .میکنیکه تصور م تآن اس

به دست  یبرا هیروش اول کی. آورندیراه پول در م ها و نفوذداران از سهیتیکروسلبریکل، م در

شده است که  یو به شدت شخص ییروا ییاتیفرمت تبل کیاست که  یآوردن درآمد، رپرتاژ آگه

 شودیم یاتیها تبلآن یکه برا یکاالها و خدمات نیترسرمقاله شباهت دارد. مکبوب کیبه 

                                                 
۱ crowd-puller cameos 
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د، غذا و چهره، رخت و مُ  ییبایز یرتقاو ا ییبایز یجراح ،ییبایمکصوالت و خدمات صورت و ز

نشان  نگارنده یهاینشده اما بررس یمستقل قیتکق رانیمورد در ا نیو سفر است. در ا ،یدنینوش

تومان  ونیلیم ۱5۰تواند ماهانه حدود یهوادار م ونیلیم ۲با  ینستاگرامیصفکه ا کیدهد یم

 درآمد داشته باشد.  

 یاتیتبل یشان را برا یاجتماع یهارسانه یهاوبالگ و پلتفرم یاست که فضاها نیدوم ا وهیش

ست کنند که به را پُ ییتا بنرها رندیگیبا نفوذداران تماس م انی. مشترفروشندیم گرانیبه د

از هواداران  یسهم انیکه مشتر شودیانجام م نیا یکار برا نیدارند؛ ا وندیپ انیمشتر تیساوب

 خود را دارد. « بسته معامله»نرخ و  خود بردارند. هر نفوذدار معموالً ینفوذداران را برا نیا پرشمار

آمازون  را اجرا کرد که در آن نفوذداران  یآمازون برنامه نفوذدار یخرده فروش ییکایآمر شرکت

 شود،یها فروخته مآن هیکه با توص یاز مکصوالت توانندیدر حوزه خودشان اکنون م دهیبرگز

 یسازکه مخصوص همخوان یدات ل کالیوزیم یشبکه اجتماع ینیچ تیسابردارند؛ وب ونیسیکم

 تیسا نیا یافزار کاربردفاده از نرمکه با است یکاربران جوان انیکوچک است و در م یدئوهایو

ساخته  یبرا نندگانیبا عنوان صندو  آفر یمال یگذار هیدالر سرما ونیلیم 5۰ کنند،یم یخوانلب

 یاشدن به نفوذداران رسانهلیتبد یبرا تیساوب نیکاربران ا نیترو پرداخته کردن ثمربخش

 یاند نفوذداران را براتوانسته تیبا موفق ینیچ ینفوذدارپرور یهانیداده است؛ ماش ختصاصا

صنعت بتوانند  نیا یباعث شده استعدادها نیساخته و پرداخته کنند و ا کیصنعت تجارت الکترون

ها و کالس ینیچ یهااست که دانشگاه یدالر درآمد کسب کنند، و، چند ونیلیم ۴۶ساالنه 

ها و از جمله، کالس کنند،ینفوذدار شدن دارند عرضه م یکه سودا یکسان یبرا ییهامدرک

 شده است. سیسأت یو روابط عموم ،یشناسییباید، زمُ نگ،یمدل ش،یدرباره آرا ییهارشته

است. ممکن است به نظر احمقانه برسد، اما  یو مجاز یواقع یهاسوم شرکت در مراسم وهیش

 کی یبرا یونیلیتواند درآمد چند میم ییکوتاه و خوشامدگو یمراسم و سخنران کیشرکت در 

 داشته باشد. یتیکروسلبریم

شوند یحاضر م یادیاست. افراد ز یو خصوص یچهارم کسب درآمد ارتباطات شخص وهیش

 یها پول خوبعکس گرفتن با آن یها و نفوذداران، و حتیتیکروسلبریشام خوردن با م یبرا

 شانیها و نفوذداران در جشن تولدهایتیکروسلبریشرکت م یمردم حاضرند برا ا،یبرردازند. 
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که  ینفوذدار اعالم کند که با شخص ای یتیکروسلبریبرردازند و اگر م ولتومان پ ونیلیم نیچند

باالتر  نهیرا رها کرده و به خاطر او آمده، هز شیاو گرفته شده دوست است و کارها ین براجش

 رود. یم

 هزند فرهنگ ← یویفرهنگ آرش -7

چت و های اجتماعی همچون اساانپبا توجه به برآمدن کارکردهای پخش زنده در رسااانه

و پیسکوپ که در کشورهای انگلیسی  ۱های مخصوص پخش زنده مانند تویچاینستاگرام، پلتفرم

که در شاار  آساایا مکبوبند، نفوذداران دارند از فرهنگ  ۲الیوگو و بیزبان شاامال مکبوبند و بی

کنند. به میدائمی به ساامت مکتوای زنده و همیشااه گذرا حرکت -آرشاایوی با مکتوای نیمه

در  یفیتی که عمدتاًشااناساای مکتوای نفوذداری از تصاااویر ناب و باکتر، زیباییصااورت خاص

های خام ناگهانی و سردستی در داشتند، به سمت فیلم« ایفرمت گنجینه»های اجتماعی رسانه

 حرکت کرده است. « فرمت گذرا»های اجتماعی با رسانه

ست  ست که ممکن ا سی در درون هواداران ا شی از تر چیزی را از »این امر تا حد زیادی نا

فراوان اسات اما  وای نفوذداری نظامی اسات که در آن مکتوااقتصااد توجه مکت«. دسات بدهند

کنندگان مکدودیت دارد. به دیگر سااخن، توجه به یک منبع کمیاب بدل گسااتره توجه مصاارف

های انهدرگیر شد. در حالی که رس« هاجنگ چشم»شود که برای به دست آوردن آن باید در می

دهند تا هر وقت دلشان خواست به سراا امکان میترند و به هواداران ای دائمیاجتماعی گنجینه

های اجتماعی گذرا ناپایدار است و بنابراین هواداران باید همیشه هوشیار مطالب برگردند، رسانه

(. ۲۰۱8باشند تا در فاصله اندکی که این مکتوا در دسترس است بتوانند آن را ببینند )آبیدین، 

دهند قرار اساات های اینترنتی از قبل اطالع نمیتیپرساایم چرا ساالبریاز خودمان می گاهی که

شته ب ست ندانیم اینالیو دا شند، ممکن ا شیار نبودن خواهند ما را به خاها میا شه هو طر همی

 کنند. ها تنبیه میدرباره آن

 آماتور یشناسییبازی ← ندیمصرف خوشا -8

 دینفوذداران نو شیدایکه پ یایریپذدسترسلوکس،  یزندگ وهیش افتنیبا برآمدن و ادامه 

همچون  یموانع ورود لیبه دل یتیکردار و شخص نیرفته چون چن شیرو به فرسا دادیآن را م

                                                 
1 Twitch 
2 BeLive 
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زنده و  یهایندی. کارآدیآیبه نظر م ریناپذدسترس یفرهنگ هیو سرما یاجتماع هیسرما نه،یهز

را  یادیز «یفتوشاپ کار»پخش زنده امکان اصالح و  یکاربرد یهامتکرک برنامه ریتصاو یدارا

چت امکان مانند اسنپ یکاربرد یهابرنامه هیپا یشیرایو یهایندیو کارآ کنندیفراهم نم

را  توریمان یرو سینودست یهاو نوشته کرها،یاست لترها،یف شیاز پ میتنظ یاصالحات برا

 یشناسییبایز کیها به سمت فرمت ندیاز قله مصرف خوشا ینفوذدار یشناسم. پس، بودهدینم

. دیآیبه نظر م ترلیاص لیدل نیشده است و به هم یزیرکه انگار کمتر برنامه رودیم شیآماتور پ

نفوذداران برساخته  رسدیدارد چون به نظر م یتیاثر تقو کی ده،یسنج ییآماتورگرا یشناسییبایز

و  یریپذحس ارتباط لیدل نیهستند و به هم یو واقع یبلکه خود به خود ستند،ین هشد لتریو ف

 .کنندیم یاصالت را تداع

 ۲۰۱7 یو از جوال رفتهیآماتور را پذ یشناسییبایز یهم گذار نفوذداران به سو نستاگرامیا

متفاوت از خودتان  یاهیسو»حساب درست کنندا  نیتا چند کندیم قیکاربران را تشو امیپ نیبا ا

 یرا با گروه کوچک تانیدئوهایها و وتا عکس دیدرست کن یحساب خصوص کی. دیرا همخوان کن

 .«دیهمخوان کن اداراناز هو

کردار  ،یهاد یهاامینو و پ یهایندیچندگانه در کارآ دیجد یهاحساب قیبا تشو نستاگرامیا

 یهانستاگرامیا «هانستاگرامیف». کندیم یکردار رسم کیبه  لیرا تبد «یسینو نستاگرامیف»

چندگانه هواداران و  یهااست. حساب جیکاربران را انیاست که در م یادی[ مدت زکی]ف یجعل

ها شوند. آن ریدرگ یپلتفرم-انیتماشا و تعاملِ م ،یدورزیتا در ام کندیم قیرا تشو نندگانیب

 یمواز یهاپنهانمان را در پلتفرم یازهاها و ررفتن یرآبیکه همه ما ز دهندینشان م کاًیتلو

 یهاتخم مرا نیها باشد و چطور دنبال ابداند کجا دنبال آن دیو فقط مخاطب با م،یدهیم شینما

تظاهر  گریکه در آن هدف د شودیم دارینو در اقتصاد توجه پد یباز کیبگردد. پس، پاک  دیع

مختلف  یهاکرانه سهیشانه به شانه در مقا یجستجو کیبلکه،  ست،یمند ناصالت یبه افشا

که امکان داشتن  یاچندگانه یکاربر یهادر نام تواندیم نیکاربر تک کیاست که  یخودبودگ

 (.۲۰۱8 ن،یدیداشته باشد )آب آورند،یچندگانه فراهم م یهادر پلتفرم را تیچند شخص
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 یپلتفرم-انمی نفوذ ← یشهرت پلتفرم -9

که  یدارند و حساب یرگیدو پلتفرم چ ای کیدر  ها معموالًیتیکروسلبریاگرچه نفوذداران و م

را اداره  هیاست، باز هم همزمان چند نما یلیتکم تالِ یجید یهاییها دارند فقط داراپلتفرم هیدر بق

دهندگان یحفظ کنند. آگه یخاص یهامکتوا و هدف یو ممکن است هر رسانه را برا کنندیم

 ینفوذدار یهااند چون معمول است آژانسنقش داشته یچندکارِگ نیدر به وجود آمدن ا هم

تک کارزار که به عهده  کیکه  یبه نکو کنند،یعرضه م انیبه مشتر« بسته»نفوذداران را در فرم 

 جادیا کیتراف یمختلف یهادر چند پلتفرم کار شود تا در حوزه دیبا شودینفوذدار گذاشته م کی

 کندید شرکت ممُ دادیرو کینفوذدار که در  کینمونه،  یبرسد. برا یشتریو به مخاطبان ب ندک

د عکس بگذارد، در رختکن سالن مُ دادهایرو-شیچت از پاسنپ یهایممکن است در استور

را به صورت  یرسم ریپست کند، تصاو نستاگرامیا یهایرا در استور دادیاز رو ییدئوهایو

کند تا با هواداران  یپرانتییمنتشر کند، در کل روز تو ینستاگرامیعکس ا لبدر قا یرپرتاژآگه

آپلود  وبیوتیآن را به صورت وبالگ در  لمیکل ف دادیبعد از رو ت،یتعامل کند، و در نها ترییدر تو

-انیبه سمت نفوذ م هینما کیشده صرف در یاز شهرت پلتفرم یکند. پس، تجارت نفوذدار

منتشر  هاهیاز نما بندمیشبکه ن کیدر  تیکه در آن شهرت و مکبوب کندیحرکت م یایپلتفرم

کار  حتماً نیهوشمندانه )البته ا یاوهیخوانندگان به ش رانیدر ا راً ی. جالب است که اخشودیم

 نیرا چند روز تمر یاکنند. آن ها دختربچهیاستفاده م کیتکن نیاست!( از ا ینفوذدار یهاآژانس

از آن بچه در حال خواندن  لیموبا کیها را بخواند و بعد در روز کنسرت با آن یهاترانهدهند تا یم

 کنند. یپخش م میم کیبه صورت  گرید یهاو در پلتفرم رندیگیم لمیف

 یهادر رسانه ریوپذیآرش یمکتوا یآمارها دهندیم حیدهندگان هنوز ترجیکل، آگه در

که در  یمخاطبان دیآگاهند که با یل کنند اما به خوبرا دنبا یانهیبا فرمت گنج یاجتماع

-انینفوذداران م جه،ی. در نتاورندیبا فرمت گذرا هستند را هم به چنگ ب یاجتماع یهارسانه

 زیمتما یکارکردها دیفرمت نفوذداران با نیو در ا شوندیهنجار بدل م کیدارند به  یپلتفرم

 تیریهمتا، و توده هوادارانشان را مد رهیهر فضا، نفوذداران چ یفرهنگ یخود و هنجارها یپلتفرم

 (.۲۰۱8 ن،یدیکنند )آب

 گیریبندی و نتیجهجمع  -10

ها، و یتیدر قبال سلبر یتیحاکم ینهادها یهااستیدرباره س یپژوهش رانیسفانه در اأمت

ها از چارچوب استیس نیرسد ایها وجود ندارد. گذشته از آن، به نظر نماستیس نیا یاثربخش
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اند کم کار بوده اریبس نهیزم نیها هم در اهستند. دانشگاه یواکنش شتریکنند و ب یرویپ یخاص

ها تا کنون کمتر از ده یتیمربوط به سلبر یهانامهانی، تعداد پارسدبه نظر میکه  ییجاو تا 

سفانه أبوده و متمطلوب ن چنداننقطه  نیها تا ایتیما درباره سلبر یهااستینامه است. سانیپا

راهکارهای ذیل ، نگارنده حسب مطالعات و مشاهداتلذا شود. ینم دهیهم د یچشم انداز روشن

 شوداتوصیه می

 میباش یمنطق

 یمنطق یمجاز یفرهنگ شهرت در فضا واکنش ما به فرهنگ شهرت و مخصوصاً نینخست

ها ارائه یتیکورکورانه شهروندان از سلبر یرویتوقف پ یبرا ییهااز افراد طرح یاریبودن است. بس

انگشت اتهام  صرفاً ،ما یگذاراستیس یهاها و نقصضعف رفتنیپذ یبه جا یگریعده د. کنندیم

است  یاست. فرهنگ شهرت آفت یرمنطقینگاه هم غ نیکه ا رندیگیرا به سمت دشمنان کشور م

و صد البته ممکن است دشمنان ما  ها و کشورها را گرفته استهمه فرهنگ بانیکه امروزه گر

 تیوضع نیا عاملدشمنان را  که صرفاً  نی. اما انندیبب ییهاخواب طیشرا نیسوء استفاده از ا یبرا

 بزرگ است.  یاشتباه م،یبدان

 میکن پژوهش

تعداد  ن،یدهد؛ با وجود ایم رییما را تی یسبک زندگ یهابخش نیزتریشهرت ر فرهنگ

است که در  یدر حال نیاندک بوده است. ا اریشود بسیفرهنگ شهرت م یکه رو ییهاپژوهش

سفانه أمختلف فرهنگ شهرت شده است و مت یهارو جنبه یخوب اریبس یانتقاد یهاغرب پژوهش

 یفرهنگ شهرت هم بر اساس آثار ترجمه شده است. فرهنگ شهرت دارا رهدربا یهایآگاه انیبن

 رانیا یبوم یهایژگیبا و رانیاز فرهنگ شهرت در ا ییهاخشب عام است اما مطمئناً یهایژگیو

را درباره  یمقررات کارمندان دولت و بخش خصوص یخارج ینمونه، در کشورها یرابطه دارد. برا

که شما  یهست که مادام یدر قرارداد بند ،یعنیکند. یم نعم یکسب درآمد از شهرت مجاز

فوتبال  یخارج انی. حال آن که امروزه مربدیداشته باش یگریدرآمد د دینبا دیکارمند دولت هست

در ماه  یتومان ونیلیچند صد م یهاپورسانت مشانیروزانه ت نیبرنامه تمر حیتوض یبرا رانیدر ا

 . رندیگیم
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 میرا باال ببر یارسانه سواد

. جالب است که همه از سواد شده است لیلوکس تبد یبه اصطالح یاسواد رسانه اصطالح

و  غیتبل، یسخنران یداند. به جاینم یارسانه سوادیکس خود را بچیو ه ندیگویم یارسانه

باال بردن سواد  یبرا یبرنامه عمل دیها ثابت شده است، بابودن آن هودهیکه تا کنون ب ییکارها

سواد . کتاب میبرگزار کن یاسواد رسانه یرسم یهادر مدارس دوره دی. بامیداشته باش یارسانه

 نیدارد اما اگر ا یسفانه اشکاالتأشود متیم سیها تدررستانیکه در حال حاضر در دب یارسانه

 وجود ندارد. یاثر سواد رسانهؤم تیها امکان تقوکارگاه یاشکاالت حل هم بشود، بدون برگزار

 میمشخص داشته باش برنامه

متعدد است. در حال حاضر،  یفرهنگ یسازمیتصم یهااز مشکالت کشور وجود دستگاه یکی

 یهادستگاه نیثرند و با وجود اؤور هم مکش یهایسازمیتصم نیتریاتیدر ح یها حتیتیسلبر

اما  -برنامه مشخص کی دیدارند. باها کردن آن تیریمد یبرا یبرنامه مشخص کمترما  یفرهنگ

 نیدر چارچوب ا یفرهنگ رانیها وجود داشته باشد و مدیتیکردن سلبر تیریمد یبرا -یکل

 .رندیبگ ییاقتضا ماتیها تصمیتیبتوانند درباره سلبر یبرنامه کل

 میکن یسازیتیرامنیغ

ها را به شتباهات خودمان آناما ما با ا ست،ین یتیاز مشکالت در کشور ما امن یاریبس

 . میکنیبدل م یاسالم یجمهور هیعل یتیامن یهاچالش

 بد یتیخوب، سلبر یتیسلبر

توانند یها ماز آن یبرخ، انواع مختلف دارندها یتی. سلبرمیچوب نران کیها را با یتیسلبر

درست را  یکه رفتارها ییهایتیکنند، سلبریم یکه نقد اجتماع ییهایتیسلبرسودمند باشند. 

تر از همه، بند هستند، و مهمیخانواده پا یهاکه به ارزش ییهایتیدهند، سلبریم جیترو

 یسودمند یهایتیسلبر کنند، مطمئناًیم یها افشاگریتیسلبر گریکه درباره د ییهایتیسلبر

کار ممکن  نیا ن،یها را دارند. گذشته از اآن تیتقو ییدولت توانا یفرهنگ یهاهستند که دستگاه

 نیها، در همیمندبهرهو  ایاستفاده از مزا یکند که برا قیرا هم تشو گرید یهایتیاست سلبر

 یایتیمسلح، سلبر یتی. منظور از سلبرمیمسلح بساز یهایتی، سلبرهمچنینحرکت کنند.  ریمس

نظر تو درباره فالن  میپرسیم یجد یتیسلبر کی. از میامکرک مسلح کرده کیاست که او را با 

 شود.  یتیآن سلبر هدربار یتا او مجبور به افشاگر ستیچ یتیسلبر
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 شده تیریمد حذف

 یهادستگاه تیقرار است از حما یضداجتماع یرفتار لیبه دل یتیسلبر کیکه یهنگام

معلوم باشد  حتماً دیبا او را نداشته باشند، با یحق همکار ها رسماًمکروم شود و دستگاه یحکومت

 .ردیگ یم یاو را چه کس یخال یجا
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 عنابم -11

هشگاه فرهنگ وترجمه احسان شاه قاسمی. تهرانا پژ فرهنگ شهرت.(. ۱۳۹۶کشمور، الف. )
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