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چیستی سلبریتی ایرانیپدیده ای اجتماعی- سیاسی 

از ادبیات دانشگاهی فاصله گرفتم

روی پیشــخوان و البه الی ردیف کتاب ها در قفسه های کتابفروشی ها، حتماً به 
کتاب هایی می رسیم که یک سلبریتی، شاعر یا نویسنده آن است. حتی کتاب هایی 
وجود دارند که به زندگی سلبریتی ها پرداخته اند یا حاصل گفت وگوهای بلند با 
آنها هســتند. اما داوود طالقانی اثری تحقیقی و پژوهشی نوشته که این موضوع 
را از ابعاد دیگری بررسی می کند. طالقانی می گوید: »درباره سلبریتی ها، شاهد 
ظهور یک پدیده رسانه ای بودیم که چیزی درباره آن نمی دانستیم و ادبیاتی علمی 
درباره آن تولید نشده بود. به نظرم رسید سوءتفاهم هایی درباره سلبریتی ایرانی 
وجود دارد، مثل اینکه سلبریتی را یک فرد تصور می کنیم و بین سلبریتی ایرانی با 
پدیده ای که در آمریکا و غرب هست، شباهت قائل می شویم. ایده من در این کتاب، 
دست گذاشتن روی تفاوت هاست. من سلبریتی ایرانی را نه یک فرد، بلکه پدیده ای 

اجتماعی- سیاسی درنظر گرفته ام که ما در حال تجربه زیست آن هستیم.« 

آن طور که نویســنده توضیح می دهد، این کتاب که در 
14فصل نوشته شده، با طی کردن 3سطح از مطالعات 
و بررسی ها تکمیل شده است: »در سطح اول، از ادبیات 
نظری تولید شده در مطالعات فرهنگ شهرت استفاده 
کردم تا چیستی سلبریتی ایرانی تبیین شود. در گام دوم 
به جنبه های مختلف سلبریتی ایرانی و اثر آن بر جامعه، 
مردم و زندگی دیگران پرداختم و تالش کردم تفاوت های 
این پدیده را با آنچه در گذشته رخ داده و در جهان جریان 
دارد، مشخص کنم. در سومین سطح هم به این موضوع 
پرداختم که چه کارهایی به عنوان مخاطب یا در جایگاه 
سیاستگذار می توان در قبال سلبریتی ایرانی انجام داد؟«

با اینکه کتاب ســلبریتی ایرانی مفاهیم نظری و علمی مهمی را بررسی 
می کند، طالقانی تالش کرده از زبانی ساده خوان و قابل فهم برای مخاطب 
غیردانشگاهی استفاده کند تا کتابش مخاطبان بیشتری را به خود جذب 
کند. او می گوید: »از فرم روایی کتاب های دانشگاهی فاصله گرفتم چراکه 
این نوع کتاب ها معموالً مخاطب عام را درنظــر نمی گیرند و از ادبیاتی 
کالسیک استفاده می کنند اما من می خواســتم از زبانی استفاده کنم 
که تحت تأثیر فرهنگ شهرت است. نظرم این بود که خود سلبریتی ها و 
هواداران شان بتوانند با کتاب ارتباط برقرار کنند. از طرف دیگر برای اینکه 
بر سازه های نظری متن تأکید کنم، به مفاهیم و تحقیقات علمی پیشین 
ارجاعاتی داده ام.« به اعتقاد نویسنده، همین لب مرز حرکت کردن بین 
مخاطب پسندی و دانشگاه نویسی، او را به نوشتن فصل به فصل کتاب در 

قالب جستارها سوق داده تا جذابیت متن را حفظ کند.

واکنش سلبریتی ها به یک کتاب پژوهشی

اگر قباًل اخبار ســلبریتی ها را از مجالت دنبال می کردیم، 
حاال شبکه های اجتماعی پنجره هایی را مستقیم به زندگی 
آنها باز کرده اند و ارتباط آنها با هواداران شان نزدیک تر از هر 
زمان دیگری است. کنجکاو می شویم که بدانیم واکنش خود 
سلبریتی ها به انتشار کتابی درباره خودشان چه بوده است. 
طالقانی در پاسخ به این سؤال می گوید: »صفحه شخصی 
من در اینستاگرام توسط یکی از سلبریتی ها ریپورت شد! 
صفحه ام بسته شد و به سختی توانســتم آن را برگردانم. 
یکی دیگر از سلبریتی ها هم از من شــکایت کرد و کار به 
بازپرسی رسید! نتیجه نقد سلبریتی در ایران همین است. 
من شــخصیت ها و پدیده هایی را نقد کردم که موجودیت 

خود را در رسانه بازتولید می کنند، با سرمایه و شهرت تنیده 
شده اند و اگر در معرض نقد قرار بگیرند، چنین واکنش هایی 
نشــان می دهند.« به گفته طالقانی، پیــش از این هم آثار 
تحقیقی درباره سلبریتی ها نوشته شده، اما بیشتر کپی از 
محتوایی بوده که با ادبیات نظری غرب تولید شــده و تنها 
جای مثال ها تغییر کرده است: »تحقیقات موردی در متون 
و فصلنامه ها انجام شده بود، مستندهایی هم ساخته شده 
بود که یا با ترس از نقد سلبریتی ها، محافظه کارانه بودند یا 
نمی توانســتیم در آنها حلقه ارتباطی با جامعه ایرانی پیدا 
کنیم. اثر من نخستین کتابی است که به این شکل درباره 

سلبریتی ایران نوشته شده است.«

صفحه های شخصی آنها در شــبکه های اجتماعی میلیون ها دنبال کننده دارد، جزئیات 
زندگی، روابط و تفریحات شان با دقت دنبال می شود، واکنش ها و اظهارنظرهایشان نسبت به 
موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مورد توجه قرار می گیرد، عکس هایشان روی بیلبوردهای 
تبلیغاتی می تواند آمار فروش یک محصول را جابه جا کند، خیلی وقت ها نامشان در ماجراهای جنجالی و پرحاشیه 
شنیده می شود و اگر قرار باشد فهرستی از تأثیرگذارترین، ثروتمندترین و محبوب ترین شخصیت های یک جامعه 
بنویسیم، حتماً نام آنها در این فهرست هست. حتماً با مرور این نشانه ها حدس زده اید از چه کسانی حرف می زنیم؛ 
سلبریتی ها. نام سلبریتی ها با شهرت گره خورده و حاال دیگر سخت می شود در صف پرتعداد سلبریتی ها، آنها را 
که برای رسیدن به این شهرت شایستگی داشته اند از آنها که یک شبه به شهرت بادآورده رسیده اند تفکیک کرد. 
درباره سلبریتی ها حرف زیاد زده شده، حتی کتاب های زیادی نوشته شده که نام یک سلبریتی روی جلدشان است، 
اما داوود طالقانی کتابی نوشته که در آن تالش کرده با نگاهی انتقادی، وضعیت سلبریتی ایرانی، خاستگاه و جایگاه 
او را در جامعه با نیم نگاهی به فرهنگ شهرت در ایران بازبینی کند. با این نویسنده، پژوهشگر حوزه های ارتباطات، 

فلسفه و علوم اجتماعی از کتابش، شهرت و سلبریتی ایرانی گفت وگو کرده ایم.
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دردنیایسلبریتیها
همه از سلبریتی ها صحبت 
می کنند، شما چطور؟ البته 
این صحبت کردن صرفًا به 
این روزها باز نمی گردد و 
اساساً در دهه های گذشته، 
سلبریتی ها یا چهره ها یا 
افراد صاحب شــهرت در 
حوزه های مختلف، همیشه مورد توجه بوده اند. 
در واقع فرهنگ شهرت یا سلبریتی ها پدیده ای 
است که به نوعی به دنیای مدرن مرتبط است؛ 
پس طبیعی است که در این یکی،دو سده اخیر، 
بسیار درباره اش صحبت شــده باشد. در ایران 
هم ماجرا به همین قرار بوده است؛ از دهه های 
ابتدایی قرن ســیزدهم شمسی، شاهد حضور 
سلبریتی ها و چهره ها بوده ایم. با توجه به فراگیر 
شدن تلویزیون، رادیو، موسیقی، سینما، ورزش 
و... نیز شاهد بوده ایم که چهره ها بسیار بیشتر از 

قبل بازتولید شده اند.
اما اینها را گفتیم که به کجا رسیده باشیم؟ نکته 
اول این است که ما در حوزه سلبریتی ها، چهره ها 
و فرهنگ شهرت، با یک امر فردی روبه رو هستیم 
یا امری اجتماعی؟ بسیار مشاهده کرده ایم که 
برخی از ســلبریتی ها، مدام گالیه مند بوده اند 
که زندگی عادی و متعادل ندارند و از این بابت 
بســیار ناراحت اند. رضا صادقی، خواننده پاپ، 
زمانی در مصاحبه ای به نگارنــده گفته بود که 
دیگران اگر زمین بخورنــد، چند نفر می روند و 
کمک شــان می کنند اما اگر یک چهره معروف 
زمین بخورد، بقیه می آیند و موبایل به دســت، 
دنبال شــکار یک صحنه اند تا در شــبکه های 
مجازی به اشتراک بگذارند. این، ماجرا و دغدغه 
بسیاری از سلبریتی ها هم هست؛ طوری که مدام 
گله می کنند چرا دیگران به حوزه خصوصی شان 

احترام نمی گذارند!
حقیقت امر این اســت ادعای سلبریتی ها روی 
کاغذ کاماًل منطقی اســت، اما در دنیای واقع، 
از این منطقی بودن خارج می شــود. اما چرا؟ 
چون که سلبریتی ها را باید پدیده ای اجتماعی 
بدانیم. سلبریتی، به واقع فردی معمولی است که 
غالبًا در حوزه ای مهارتی خاص دارد و به واسطه 
اهرم هایی چون رســانه، شبکه های اجتماعی، 
توده های مردم و... شــهرت او ضریب گرفته و 
رشــد می کند. به واقع، مجموعه ای از عوامل 
اجتماعی دست به دست هم می دهند تا یک فرد 
تبدیل به یک چهره یا سلبریتی شود. پس چه 
بخواهد و چه نخواهد و چه دوست داشته باشد یا 
نداشته باشد، او یک امر اجتماعی است و طبیعی 
است که درباره اش صحبت کنند و نظر بدهند و 

مورد توجه باشد.
نکتــه مهم تــر بعــدی، درک چیســتی 
سلبریتی هاست. اما چرا این قضیه این قدر مهم 
است؟ چون تا وقتی که ما موفق به درک چیستی 
یک پدیده نشویم، نمی توانیم درباره اش نظری 
هم داشته باشیم و نمی توانیم صحبت کنیم. 
وقتی که موفق به درک چیســتی سلبریتی و 
چهره می شویم، در آن صورت نکات مثبت و 
منفی این قصه را هم خوب تر درک خواهیم کرد. 
وقتی متوجه می شویم که سلبریتی ها به نوعی، 
آرزوهای فروخفته افراد عادی هستند که در 
سطحی بزرگ تر خودنمایی می کنند، در این 
صورت درک می کنیم که چه قدرت الگوسازی 
باالیی می توانند داشته باشند. بی جهت نیست 
که این همه هزینه صرف تبلیغات می شود تا 
این چهره ها در کنار محصوالت و خدمات و... 
حضور داشته باشند که فروش و ارائه بهتری 

صورت بگیرد.
متأســفانه در ایــران، تالش بــرای درک 
چیســتی ســلبریتی ها چندان زیاد نبوده 
اســت. حتی در حــوزه جامعه شناســی، 
روانشناســی، فرهنگ پژوهی و... نیز شاهد 
چنین حرکت هایــی نبوده ایم و هر چه بوده، 
جرقه ای کوتاه بوده اســت. تالش برای درک 
دنیای سلبریتی ها، ابتدا برای سیاستگذاران 
فرهنگی و اجتماعی یک جامعه و سپس برای 
خود مردم و دست آخر برای خود سلبریتی ها 
می تواند به شدت کارگشا باشد؛ به طور مثال 
وقتی که جوان ترها درک کاملی از خطرات و 
خوبی های زندگی شهرت مدارانه داشته باشند، 
از همان ابتدا می توانند به خوبی تصمیم بگیرند 
که آیا ورود به این حوزه داشته باشند یا نه. از 
سوی دیگر در تقابل چهره ها، مراکز آکادمیک، 
دولت و... مرجعیت افراطی صورت گرفته در 
حوزه آنها، حالت متعادل تری پیدا خواهد کرد. 
متأسفانه سال هاست شاهدیم که سلبریتی ها 
مرجعیت اجتماعی افراطی پیدا کرده اند و خود 
نیز بارها اذعان کرده اند که نباید چنین باشد؛ 
درحالی که فضای اجتماعی جامعه ما اتفاقی جز 

این را ایجاب نمی کند.
رابــرت گرین، نویســنده کتــاب »48راه 
به دست آوردن و حفظ قدرت« در جایی از این 
کتاب دو جلدی خودش، نکته جالبی درباره 
چهره ها دارد. او اشاره می کند چهره ها سعی 
می کنند فاصله خودشان را با مردم حفظ کنند 
تا آن تصویر بزرگ گونه ای که از خودشان دارند 
حفظ شود. اما نکته مهم تر آن است که وقتی 
شما وارد زندگی معمولی چهره ها می شوید، 
پی به عادی بودن و معمولی بودن شان می برید 
و این بزرگ ترین قاتــل زندگی حرفه ای یک 
چهره می تواند باشد. نمی دانم چقدر می توان 
درباره درستی یا نادرســتی این نکته رابرت 
گرین نظر داد اما به نظر می رسد چندان بیراه 
هم نباشد. حقیقت امر آن است که سلبریتی ها 
نیز مثل هر واحد اجتماعی دیگری در جامعه 
ما یا هر جامعه ای، انســانی معمولی و عادی 
محسوب می شوند و در واقع شهرت فراوان، 
باعث نمی شــود تا از قواعد معمول و مرسوم 

اجتماعی خارج شوند.
در ایــن میانــه، به نظر می رســد که خود 
سلبریتی ها باید جزو نخستین کسانی باشند 
که در حوزه مطالعات مرتبط با خودشــان و 
دنیای شان، پیشــقدم باشند؛ هرچند به نظر 
می رسد با ســطح اطالعات و آگاهی ای که 
بیشترشان دارند، این امر نشدنی باشد. آنها 
باید بپذیرند که پدیده ای اجتماعی هستند و 
حق ندارند هم از مواهب زندگی سلبریتی ها 
بهره ببرند، هم انتظار داشته باشند کسی به 

زندگی آنها کاری نداشته باشد.

عیسی محمدی

 بررسی یک پدیده مهم در گفت وگو با 
داوود طالقانی، نویسنده کتاب »سلبریتی ایرانی«

حمیدرضا ضیایی پرور، پژوهشگر ارتباطات:

دیگران به جای ما سلبریتی ساخته اند
حمیدرضا ضیایی پرور، پژوهشــگر 
علوم ارتباطات با اشاره به اینکه قبل 
از پرداختن به مفهوم سلبریتی و نقش 
آن در جامعه، باید تعریف روشنی از 
آن و تفاوت هایش با اینفلوئنسرهای 
فضای مجازی داشته باشیم، می گوید: 
»اینفلوئنســرها در واقــع همــان 
سلبریتی ها در فضای مجازی هستند 
با این تفاوت که ممکن اســت هرگز 

چهره فیزیکی آنها دیده نشده باشد. سلبریتی ها قبل از ظهور 
فضای مجازی هم وجود داشته اند.«  به اعتقاد ضیایی پرور، 
فقدان توجه به عنصر ســرگرمی و تفریح به عنوان یکی از 
کارکردهای اساسی رســانه در دنیا، چیزی است که باعث 
شده مردم به دنبال کردن سلبریتی هایی عالقه مند شوند 
که برایشان سرگرم کننده هستند. او می گوید: »تفاوتی که 
بین گرایش مردم به سلبریتی ها در ایران با بقیه دنیا وجود 
دارد، این است که ما به دنبال مدل بومی و داخلی می گردیم 
که زندگی اش شــبیه به ما باشد. ســلبریتی های خارجی 
دنباله روهای جهانی دارند و با نوعی یکسان سازی فرهنگی 
درباره آنها روبه رو هستیم. البته چهره های مشهوری مثل 

رونالدو در ایران هــم طرفدار دارند، 
ولی دنبــال کردن یک ســلبریتی 
داخلی برای مردم جذابیت بیشتری 
دارد.« ضیایی پرور اضافه می کند: »از 
طرف دیگر نوعی گرایش انتقادی در 
مردم وجــود دارد که آنها را به طرف 
چهره های منتقد و افرادی که  ســاز 
مخالف می زنند جذب می کند. این 
موضــوع به ویژگی های سیاســی و 
اجتماعی جامعه بستگی دارد.« به نظر ضیایی پرور با ایجاد 
دودستگی بین سلبریتی ها و طرفدارانشان و تبدیل چهره ها 
به دولتی و مردمی، دچار افراط و تفریط شده ایم. او می گوید: 
»باید سعی کنیم براســاس هنجارها و الگوهای خودمان، 
چهره بســازیم و ویژگی های یک چهره مطلوب را به ویژه 
به نســل جوان معرفی کنیم. دنباله روی از سلبریتی ها در 
گفتار، رفتار، پوشش و سبک زندگی، گرایش طبیعی جوانان 
اســت درحالی که تریبون های رسمی، سیستم آموزشی و 
رسانه های ما سعی دارند سلبریتی نسازند و چهره درست 
نکنند. از آنجا که ما تالشی برای ساختن چهره مطلوب انجام 

نداده ایم، دیگران به جای ما این کار را انجام داده اند.«

دکتر محسن ایمانی، روانشناس:

سلبریتی ها تحت تأثیر هیجانات قرار می گیرند
همانطور که بعضی ویژگی های روانی 
منجر به تقویت استعداد یک فرد در 
تبدیل شدن به یک سلبریتی می شوند، 
ســلبریتی بودن هم می تواند بعضی 
ویژگی های روانی را در فرد به وجود 
بیاورد، تقویت کند یــا از بین ببرد. 
محسن ایمانی، دکتری روانشناسی 
درباره این موضوع می گوید: »هر فردی 
ممکن است تصور کند که توانایی ایفای 

نقش به عنوان یک ســلبریتی دارد. اما تبدیل شدن به یک 
سلبریتی ملزوماتی دارد، مثل داشتن حدی از دانش، اطالعات 
و سطح فرهنگی. تبدیل شدن به سلبریتی پیامدهای روانی در 
فرد ایجاد می کند.« به اعتقاد این روانشناس، خودبزرگ بینی 
یکی از پیامدهای شهرت برای سلبریتی هاست: »بسیار ممکن 
است که یک سلبریتی وقتی به شهرت می رسد، تصور کند که 
توانایی اظهارنظر درباره همه موضوعات را دارد. او به رغم نداشتن 
اطالعات در زمینه های مختلف، به صرف اینکه دنبال کنندگانی 
دارد و در زمینه دیگری شناخته شده، خودش را در جایگاه 
اظهارنظر درباره تمام موضوعات دیگر می بیند.«  یکی دیگر 
از پیامدهای روانی تبدیل شدن به سلبریتی، قرار گرفتن در 

معرض هیجانات زیاد اســت. ایمانی 
می گوید: »بعضی سلبریتی ها توانایی 
کنترل و مدیریت این هیجانات را ندارند، 
در نتیجه حرف ها و رفتارهایشان نه 
براســاس عقالنیت، بلکه تحت تأثیر 
هیجانات بروز پیدا می کند.« ایمانی 
اضافــه می کنــد: »زودبــاوری و 
عجول بودن، یکی از آسیب هایی است 
که ممکن است سلبریتی ها به آن دچار 
شوند. عجول بودن باعث می شود فرد فرصت تجزیه و تحلیل 
را از خودش بگیرد و واکنش ها و اظهارنظرهایش بدون پشتوانه 
فکری و تحقیقی باشند. این موضوع در جایی که سلبریتی ها 
تریبونی برای تأثیرگذاری دارند، اهمیت بیشتری پیدا می کند.« 
از دست دادن توانایی شنیدن نقد و اعتراض، آسیب دیگری 
است که به نظر ایمانی ممکن است سلبریتی ها به آن دچار 
شوند: »برخی سلبریتی ها جایگاه ویژه ای برای خود متصور 
هستند و توانایی شنیدن هیچ نقد و اعتراضی ندارند. بعضی از 
آنها پله های شهرت و ثروت را آنچنان به سرعت طی کرده اند 
که تصور اشتباهی از خودشان دارند و در واقع فرصت شناخت 

خود را از دست می دهند و دچار غرور کاذب می شوند.«

نیلوفر  ذوالفقاری

ریچارددایر
محققونویسنده
ستارگانچه
میگویند؟

ســتارگان به ما می گویند 
که انسان بودن در جامعه 
معاصر به چه معنی است. 
آنها تصور خاصــی را که 
ما از یک فرد داریم، بیان 
می کنند. آنها هم انتظار و 
هم اندیشه ما از فردیت را به 
ما نشان می دهند، تصوری 
دشوار برای همه آنهایی که 

با آن زندگی می کنیم.

هالیگراوت
نویسندهو

استاددانشگاه
مردمو

سلبریتیها
آنها مفــری از روزمرگی، 
الگویی شوق انگیز از زندگی 
نیک و رخصتی از تنش ها 
و اضطراب هــای مدرنیته 
در اختیار مــردان و زنان 
معمولی می گذارند. مردم 
می خواهند با آنها باشند، 
شبیه شان باشند یا حتی 

گاه دقیقاً خود آنها شوند.

احسان
شاهقاسمی
استادارتباطات
دانشگاهتهران

سلبریتیهاچیز
زیادینمیدانند

خود ســلبریتی ها چیز 
زیادی نمی دانند و معموالً 
افراد باسوادی نیستند اما 
تیم های نامورسازی که 
استخدام می کنند جزو 
بهترین ها هستند. کسانی 
که به افــراد می گویند 
چگونه بنشینند، چگونه 
حرف بزننــد و چگونه 
واکنش نشــان دهند. 
همه آن چیزی که شــما 
می بینیــد برنامه ریزی 

شده  است.

جورجمونبیوت
نویسندهوفعال

سیاسی
سلبریتیها؛
سودآورترین
محصوالت

کــه  ســلبریتی هایی 
بیش از همــه می بینید 
سودآورترین محصوالت 
شــرکت های  هستند. 
محصــول،  تولیــد 
معموالً منفــک از مردم 
به نظر می رســند. این 
شــرکت ها برای اتصال 
به مشــتریان، از چهره 
افراد آشــنا برای مردم 
استفاده می کنند. نقش 
این جور افراد آن اســت 
که نشــان دهند پشت 
لوگوی این شــرکت ها 
چیزی هیجان انگیزتر از 
ســاختمان های اداری و 

جدول های مالی است.

ایالنکاپور
اندیشمندمعروف

هندیتبار
فعالیتهای
خیرخواهانه

آلوده
فعالیت های انسان دوستانه 
نه تنهــا  ســلبریتی ها 
خیرخواهانه نیست بلکه 
بســیار آلــوده و مخرب 
اســت. ایــن فعالیت ها 
نه تنها انسان ها را از درد 
و رنج نمی رهانــد، بلکه 
آنها را برای همیشــه یا 
مدتــی طوالنی اســیر و 
برده نظام سرمایه داری، 
مصرف گرایی، کاالیی سازی  
و رهبری کسانی می کند 
که شایستگی حکومت بر 

قلب ها و ذهن ها را ندارند.

گیلاستیور
نویسندهوروانشناس
دونگاهبه
مشهورها

اگر به تاریخ نــگاه کنیم 
می بینیم که افراد مشهور، 
به ویــژه قبــل از ظهور 
رســانه های جمعی، فقط 
افرادی حساب می شدند 
کــه کاری خارق العــاده 
انجــام داده انــد. پس از 
ظهور رســانه های جمعی 
نوعی گرایش به آفرینش 
»رویدادهای کاذب« ایجاد 
شــد تا توجه مخاطبین 
به افرادی جلب شــود که 

رسانه می خواهد.


