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های  های آشنا در عصر رسانه های مجازی: غریبه سلبریتی

 شناسی زنان مشهور ایرانی در رسانة اینستاگرام اجتماعی گونه
 3فردین علیخواه 2سید هاشم موسوی 1الهه اسالمی
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 چکیده

به « مورد توجه قرار گرفتن»ها کاربر ایرانی در آنها،  های اجتماعی و عضویت میلیون با ظهور رسانه
دست  طوری که افراد از هر گروه و سنی، خواستار به کاالیی محبوب و خواستنی تبدیل شده است؛ به

کنند، شهرت  ر دنبال میهای اینستاگرامی را چند صد هزار نف آوردن آن هستند. صفحات سلبریتی
مجازی در دسترس مردم معمولی قرار گرفته است و هر روز، بر تعداد کاربرانی که به انتشار تصاویر 

سایر کاربران را به خود جلب « توجه»پردازند و  کننده می شخصی، متون دوستانه و ویدئوهای سرگرم
های اجتماعی را با اسامی  ن مشهور رسانهشود. پژوهشگران فرهنگ سلبریتی، کاربرا کنند، افزوده می می

بیشتر از سایرین مورد استناد قرار گرفته « سلبریتی خرده»اند که از میان آنها واژه  مختلفی توصیف کرده
های  تنها به ستاره های اجتماعی با حضور فراگیر خود در جامعۀ ایران نه های اخیر، رسانه است. در سال

های رسمی را دور بزنند، بلکه دسترسی افراد  های موجود در رسانه سنتی کمک کردند که ممنوعیت
ای قدرتمندی که بتواند آنها را به شهرت برساند تسهیل کردند. امروز زنان ایرانی  معمولی را به ابزار رسانه

پردازند و سلبریتی  های اجتماعی می زیادی با هدف سرگرمی یا درآمدزایی، به کسب شهرت در رسانه
شوند، ولی دالیل شهرت آنها تاکنون مورد مطالعۀ علمی قرار نگرفته است. ما در این پژوهش  خطاب می

دلیلی در  های زن ایرانی را که هریک به سلبریتی نگاری صفحات مجازی، برخی خرده تالش کردیم با قوم
را پیدا کنیم و  یافته بودند، شناسایی کنیم، نقاط اشتراک و تفاوت آنها رسانۀ اینستاگرام به شهرت دست

محور،  های شغل سلبریتی های سبک زندگی، خرده سلبریتی دستۀ خرده 2بندی آنها در  به طبقه
 9نگاری  های هنرمند دست یابیم. در نتیجۀ قوم سلبریتی محور و خرده های چهره سلبریتی خرده
خود »تیجه رسیدیم که تن از آنها به این ن 5یافته با  ساخت های نیمه سلبریتی و انجام مصاحبه خرده

محور با  برقراری ارتباط تعامل»، «کردن واقعی جلوه»، «انتشار مداوم زندگی روزمره»، «برندسازی
ترین  ، از جمله مهم«درآمدزایی از طریق تبلیغات»و « یک شبه راه صد ساله رفتن»، «هواداران

 های زن ایرانی است.  سلبریتی های خرده ویژگی

 سلبریتی، ایران. های اجتماعی، خرده تی، رسانهسلبری واژگان کلیدی:
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 مقدمه
تماشاچیان نجیبی باشیم. اگر فیلم را دوست نداریم، بلند شویم سالن را ترک کنیم. نمانیم »

 ( 1070بهمن  0پا،  )رزم«. هی سنگ پرت کنیم به پردۀ سینما

تشر شد، اوّلین زمانی که این جمله، در کانال تلگرام یکی از زنان مشهور اینستاگرامی من

های اجتماعی در ذهن محققان این پروژه، جرقه زد. این جمله، فارغ از  ویژگی شهرت در رسانه

داد که شهرت در رسانۀ تصویرمحوری همچون اینستاگرام،  اش نشان می لحن معترضانه

ف به خواهند به فعالیت معطو دانند به هر نحوی که می دموکراتیزه شده و افراد، خود را آزاد می

 شهرت بپردازند. 

سوی مردم  چرخش به» 1شدن فرهنگ سلبریتی و شهرت یا آنچه گراهام ترنر دموکراتیزه

های اساسی فرهنگِ دیجیتال دارد؛  ( تکیه بر یکی از ویژگیTurner, 2006خواند، ) می 4«عادی

نمایش بگذارد. اینکه هر شخصی این توانایی را دارد که محتوای مورد نظر خود را تولید کرده و به 

های اجتماعی، بسیاری از افراد معمولی، بدون در نظر گرفتن هنجارهای  با روی کار آمدن رسانه

توانند به فعالیت آزادانه در  های جمعی، می نیازهای شهرت در رسانه اجتماعی و برخورداری از پیش

 ه خود جلب کنند. رسانۀ نوینی همچون اینستاگرام پرداخته و توجه تعداد زیادی کاربر را ب

کنندۀ صِرف، به تولیدکننده در فرهنگ دیجیتال  ( تغییر مردم از مصرف4611) 0جیمز بِنِت

 دهد:  گونه شرح می را این

شده است، ابزارها و « معمولی»شدن تبدیل به چیزی  تنها عشق به مشهور امروزه، نه»

( و در Turner, 2015ز شده )به نقل ا« معمولی»شدن هم  های مربوط به مشهور استراتژی

 «. اند دسترس همگان قرار گرفته

و تولیدکننده بودن افراد معمولی « شدن مخاطبان فعال»( نیز دربارۀ 1774) 2هنری جنکینز

 نویسد:  را اختراع کرده و می 5«فرهنگ مشارکتی»در اینترنت، اصطالح 

یی در تغییر از های اجتماعی، نقش بسزا مردم با نگارش محتواهایی در قالب رسانه»

 (. Marwick, 2015)به نقل از« اند کننده داشته کننده به مشارکت مصرف

شدنِ سلبریتی و اعطای این توانایی به مردم عادی که بتوانند خودشان به شهرت  دموکراتیزه

دست یابند یا اینکه سلبریتی مورد نظرشان را به شهرت برسانند، زمینۀ مناسبی را برای ظهور 
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های جمعی مشهور نیستند، فراهم  های رسانه های جدید که الزاماً به اندازۀ سلبریتی سلبریتی

 کرده است. 

های اجتماعی از مخاطب میلیونی، منجر به ظهور  در کشور ما نیز برخورداری رسانه

های سنتی  های سلبریتی های بسیاری شده است؛ افرادی که لزوماً از ویژگی سلبریتی خرده

 ها مشخص نیست.  د و دالیل شهرت آنها چندان برای کاربران این رسانهبرخوردار نیستن

شده هستند، یا به تعبیر  هایی که فقط برای گروه کوچکی از مردم شناخته ظهور سلبریتی

ها،  ای است که در کشور ما از وبالگ ، پدیده«های کیلویی سلبریتی»نگار(  مریم عربی )روزنامه

عنوان پرطرفدارترین شبکۀ  توئیتر آغاز و در اینستاگرام به بوک و های اجتماعی فیس شبکه

 (. 1075محور، گسترش قابل توجهی پیدا کرد )عربی،  عکس

 4610در سال  1ای اجتماعی که بر اساس گزارشات فوربس عنوان رسانه اینستاگرام به

ن و در (، در ایراChaykowski, 2016میلیون کاربر فعال داشته است ) 066صورت ماهانه  به

بوک، توئیتر و  های اجتماعی محبوب؛ نظیر فیس زمان نگارش این مقاله، برخالف برخی از رسانه

همین دلیل، افراد برای استفاده از آن با موانع کمتری مواجه هستند.  یوتیوب، فیلتر نبوده و به

از  7رای رتبه دا 4619، رسانۀ اجتماعی اینستاگرام در ژانویه 4طبق آمار پایگاه اینترنتی الکسا

کننده در  نظر میزان بازدید در ایران بوده است. بسیاری از کاربران ایرانی، صدها هزار دنبال

ساعت، بیش از دو تا سه هزار  42صفحات اینستاگرام دارند و بسیاری از این صفحات در ظرف 

 (.1075شهریور  10دهد )خبرگزاری مهر،  کامنت به خود اختصاص می

تنها افرادی که پیش از این  تاگرام از مخاطب میلیونی، باعث شده که نهبرخورداری اینس

مشهور بودند، بتوانند با حجم وسیعی از هواداران خود ارتباط برقرار کنند، بلکه کاربران معمولی 

کننده، با هم رقابت کنند. آنها  کردن چند هزار یا حتی چند صدهزار دنبال نیز بتوانند برای جمع

شان را برای  های خصوصی زندگی خواهد بخش زیر نظر گرفته شوند. دلشان میتوقع دارند 

ای که دیده نشود،  زندگی»کنند  تماشاچیان غریبه و آشنا به نمایش بگذارند و همه احساس می

(. بر همین اساس، سعی شده است در این Gamson, 2011: 1068« )کردن ندارد ارزش زندگی

 کردن عطش شهرت در جامعه، مدّ نظر قرار گیرد.  ی در سیرابهای اجتماع پژوهش، نقش رسانه

درصد از بازدیدکنندگان  55، زنان 0بر اساس آمار منتشر شده از سوی مؤسسۀ کامسکور

(. زنان فارغ از جایگاه اجتماعی Seligson, 2016اند ) تشکیل داده 4610اینستاگرام را در سال 
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ها نفر از کاربران  در صفحاتی که برای میلیون خود و با انتشار تصاویر و محتواهای جذاب

اینستاگرام قابل دیدن و پسندکردن است، سلبریتی را از انحصار تلویزیون و سینما درآورده و 

اند. حال، پرسش ما در این پژوهش این است که چطور فرهنگ  پذیر کرده شهرت را دسترس

ده و چطور دستخوش اقتضائات این هایی همچون اینستاگرام راه پیدا کر سلبریتی به رسانه

رسانۀ تصویر محور قرار گرفته است. با مطالعۀ زنان مشهور ایرانی در اینستاگرام، به این پرسش 

های اجتماعی  های مبتنی بر رسانه توان گفت در ایران سلبریتی اصلی جواب دادیم که آیا می

های حاضر در  ژگی سلبریتیترین وی اند و اگر جواب این پرسش مثبت است، مهم شکل گرفته

 های اجتماعی چیست؟  رسانه

با وجود تازگی بحث دربارۀ اینستاگرام در ایران، برخی محققان داخلی نیز به این مقوله 

شناسی الگوهای بازنمایی  گونه»( در پژوهشی با عنوان 1070اند. راودراد و گشنیزجانی ) پرداخته

به این نتیجه رسیدند که کاربران در « عی اینستاگرامای کاربران ایرانی شبکۀ اجتما بدن رسانه

ها، فشارها و اجبارهایی که جریان رسمی و حاکمیت به  توانند فارغ از چارچوب اینستاگرام می

کند، با آزادی بیشتری بخشی از هویت خود را به نمایش بگذارند. آنها با استفاده  آنها تحمیل می

کاربر اینستاگرام، نتیجه گرفتند که اگرچه  40مصاحبه با  نگاری مجازی و از طریق از روش مردم

های خودِ کاربر دارد،  ها بستگی زیادی به قابلیت گیری از امکان ویرایش عکس نوع و میزان بهره

فرض در اینستاگرام تعریف شده است، به تمام کاربران  صورت پیش اما ابزارها و فیلترهایی که به

سازی فضای عکس به آن  ول و ابزارهای ویرایشی، فرصت نزدیکبا سطوح مختلف آشنایی با اص

شده،  های دستکاری ها و بدن دهد. در این رسانۀ اجتماعی، تنها عکس آلی را می تصویر ایده

های  کنند، اما چه مضامینی بیشترین فرصت بروز و ظهور در حساب فرصت بروز و ظهور پیدا می

هویت آنالین و »ای تحت عنوان  ( در مطالعه1075کاربری را دارند؟ سامانی و فراهانی )

با مطالعۀ چگونگی نمایش هویت کاربران در اینستاگرام، به تمایالت آنها در این « اینستاگرام

های کاربریِ  عکس منتشر شده در حساب 5رسانۀ اجتماعی پرداختند. این دو محقق، با تحلیل 

ترین موضـوع در  مهم« پرتره و بدن»که پسر دانشجو، به این نتیجه رسیدند  26دختر و  26

شود. بر اساس نتایج این پژوهش،  ارائه و نمـایش خود و هویت در اینستاگرام محسوب می

بیشتر کاربران، معرفی فضاهای خصوصی و نمایش چهره و بدن خود را به سایر موضوعات 

ند که در برابر های آنالینی تولید کن کنند هویت دهند، با این حال، تالش می ترجیح می

 هنجارهای موجود در جامعه، مقاوم باشد. 
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های سنتی  اند، به مطالعۀ سلبریتی مقاالتی که به موضوع شهرت در اینستاگرام پرداخته

ستارگان سینما و هویت آنالین: »اند. رشیدی و صبورنژاد در پژوهش خود با عنوان  اکتفا کرده

، به مطالعۀ تصاویر منتشرشده «ی پس از اینترنتشناختی بازسازی مفهوم ستارگ مطالعۀ نشانه

شناسی تصاویر  در اینستاگرام الناز شاکردوست )بازیگر سینما( پرداختند. این دو محقق با نشانه

های اجتماعی در فروپاشی  ظاهر، رسانه این سلبریتی، به این نتیجه رسیدند که با اگر چه به

مؤثر عمل « کرد ستاره را از مردم عادی جدا می ای که مراتب حاکم و تمایزات برجسته سلسله»

های تلویحی در اینستاگرام بازتولید  شیوه های ستارگی را به اند، ستارگان، همچنان کلیشه کرده

هایی در ایجاد و حفظ  ها، هنوز نشانه دهد که در تصاویر سلبریتی کند. این پژوهش، نشان می می

تالش برای بیان هویت ستارگی و معناسازی  تمایز بین یک ستاره و مردم وجود دارد و

های خاص آرایش قابل  ها و شیوه ای گوناگونی چون لباس، ژست های نشانه محور با نظام ستاره

 تبیین است. 

شناسی عناصر  نشانه»( هم در پژوهشی با عنوان 1075آبادی ) بصیریان و نحوی نظام

عکس  5، با بررسی «یرانی در اینستاگرام(بازنمایی هویت آنالین )مطالعۀ کاربران پرطرفدار ا

کننده، به این  هزار دنبال 06صفحه عکس اینستاگرامی کاربران با بیش از  166برگزیده از میان 

نتیجه رسیدند که کاربران ایرانی مشهور در اینستاگرام از استانداردهای زیر برای بازنمایی هویت 

 کنند. ه میآنالین در رسانۀ اجتماعی اینستاگرام استفاد

 ساز و گروه دوستان است.  هایی که نشانگر تعلق به گروه مرجع هویت ـ قراردادن عکس

 کند.  ـ تصاویری به انضمام متن ادبی یا شهری که از گذر زمان و ارزش زندگی روایت می

نوعی تبلیغ و برندسازی شخصی  ـ معرفی کار، پروژه، اثر و بیان مراحل اجرا و انجام کارها و به

 برای خود. 

ویژه پدر، مادر، همسر و فرزند( و ابراز عالقه و قدردانی نسبت به  ـ تصویری از اعضای خانواده )به

 آنها. 

 های مختلف آسیب اجتماعی.  دوست در زمینه ـ بازنمایی خود در قالب فردی خیرخواه و انسان

ران اینستاگرام از به طور کلی مرور مطالعات پژوهشگران ایرانی، بیانگر آن است که کارب

شان هویتی را  کنند در صفحات شخصی های سنتی، سعی می افراد معمولی گرفته تا سلبریتی

آل، برای کاربران معمولی از طریق  آل است. اگرچه هویت ایده ارائه کنند که از دید خودشان ایده

ی همچون ها اهداف دیگر بازنمایی چهره و بدن، زیبا نمایش داده شده است، در سلبریتی
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ها همچنین  دوست بودن و خیرخواهی، دنبال شده است. این پژوهش کردن، خانواده مردمی جلوه

زدایی و برداشتن  دهند که رسانۀ جدید، آن طور که وعده داده شده، موفق به ستاره نشان می

 اند.  واسطه میان سلبریتی و مردم عادی نشده

 نقش رسانه در تحوّل سلبریتی

ها و سلبریتی از زمان پیدایش افراد مشهور، پیوندی انکارناپذیر با یکدیگر  انهبه طور کلی، رس

طرفه محتوا( بودند  های جمعی )پخش یک ها در کشورهای غربی، زادۀ رسانه اند. سلبریتی داشته

که با قدرت بالمنازع خود، آنها را به شهرتی جادویی رساندند و معروفیتشان را فراتر از حد 

ها محصول  ای است که سلبریتی (. تلویزیون شبیه کارخانهMarwick, 2015: 3دند )تصور باال بر

شود که روزی از مد بیافتد  آن هستند، محصولی که از همان ابتدا با این هدف ساخته می

(Turner, 2016 .) 

شدن  قطعه  تدریج تحوّل پیدا کرد. قطعه ها به جانبه بر روند تولید سلبریتی کنترل همه

ای که  های تلویزیونی ای و پیدایش کانال های شبکهای موجود در دوران تلویزیون ی رسانهها غول

های تلویزیونی  تری داشتند، منجر به پیدایش ژانر جدیدی از برنامهمخاطب محدودتر و محلی

ها بود که بیشترشان  شد که مسئول ساخت انواع جدیدی از سلبریتی 1نما موسوم به واقع

در تحلیل خود از تلویزیون  4های سرشناس. اولیور جیمز مولی بودند، نه ستارههایی مع انسان

 نویسد:  نما می واقع

 ، ایکس فاکتور0های استعدادمحوری همچون آیدل ویژه برنامه تلویزیون و به»
توانی  و اگر می2

)نقل در « ، منجر به ایجاد نوعی وسواس در جامعه، برای دستیابی به شهرت شدند5برقص

Thomas –Jones, 2010: 39 .) 

 های مشارکتی و ساخت سلبریتی از مردم عادی رسانه

های  ها در عرصۀ اینترنت و رسانه پردازان فرهنگ سلبریتی، عملکرد ستاره به اعتقاد برخی نظریه

های استعدادمحور در اعطای  و برنامه 0نما اجتماعی، بدون در نظر گرفتن نقش تلویزیون واقع

                                                           
1 Reality Show شوند. ها تهیه می های پشت پرده زندگی سلبریتی ند که با هدف کشف واقعیتهایی هست برنامه 

2 Oliver James 
3 Idol 

4 X Factor 

5 So You Think You Can Dance 

0 Reality Television نما در آن از اهمیت بسیاری برخوردارند. های واقع تلوزیونی که برنامه 
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(. از Turner, 2015; Gamson, 2011) به فرهنگ سلبریتی، ممکن نیست« بودن  معمولی»خصلت 

نما این امکان را برای مردم  دیدگاه گمسون، فرهنگ سلبریتی اینترنتی، با ادامۀ راه تلویزیون واقع

های صنعت سلبریتی مثل  است که بتوانند با پیدا کردن مخاطب، از محدودیت  عادی فراهم کرده

 (. Gamson, 2011: 1067ری از حمایت تلویزیون یا سینما عبور کنند )ضرورت برخوردا

زند و با توجه به اینکه تنها به  در برابر صنعت رسانه، که ایدئولوژی در آن حرف اوّل را می

گیرد،  مند است؛ هر نوع ارتباطی در آن خصلت دیکتاتوری به خود می عالقه 1طرفه ارتباط یک

بنا شده است. با چنین تغییری،  4همه با زی، بر محور ارتباط همهدنیای دیجیتال و فضای مجا

شده و ساختارمند خود خارج شده و وارد دنیای گسسته  فرهنگ سلبریتی هم از خصلت کنترل

های تولید و انتشار محتوا،  شود. افزایش دسترسی افراد به فناوری و بدون ساختار اینترنت می

شدن تبدیل کرده و به  در دسترس مردم عادی برای مشهورهای اجتماعی را به ابزاری  رسانه

شده است « سلبریتی خرده»پذیرِ شهرت موسوم به  های همگانی و دسترس پیدایش تکنیک

(Marwick, Boyd, 2011: 3 .) 

 کند؟ های اجتماعی استفاده می سلبریتی کیست و چطور از رسانه خرده

های نوین  های متولد شده در رسانه ۀ سلبریتییکی از پژوهشگرانی که به مطالع 0آلیس مارویک

سلبریتی، یک فرد نیست؛ بلکه یک الگوی فکری است،  پرداخته، با اشاره به این نکته که خرده

 نویسد:  به تعریف این مفهوم پرداخته و می

ای از عملکردهای مورد نیاز برای نمایشِ خود گفته  طرز تفکر و مجموعه سلبریتی به خرده»

اند. بر اساس این عملکردها، کاربران در  های اجتماعی، شیوع پیدا کرده ه در رسانهشود ک می

کنند و  سازند، هوادار پیدا می صورت استراتژیک برای خود یک پروفایل می فضای مجازی، به

دارند، با این هدف که توجه دیگران را به خود  از جزئیات زندگی شخصی خود پرده برمی

 (Marwick, 2015: 138)« الین خود را باال ببرندجلب کرده و منزلت آن

و اعطای توانایی تولید و انتشار محتوا « سلبریتی خرده»پذیر کردن  های نوین، با امکان رسانه

 های اجتماعی هستند.  اند که زادۀ رسانه هایی شده به افراد معمولی، منجر به ظهور سلبریتی

انجام داد، به این  1ان مشهورِ یوتیوب و تامبلرای که روی کاربر مارویک همچنین در مطالعه

های سنتی  ها و امکانات سلبریتی ها بدون اینکه از قابلیت سلبریتی پرسش پرداخت که خرده

                                                           
1 One-to-many 

2 Many-to-Many 

3 Alice Marwick 
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سلبریتی باید  ترین کاری که خرده کنند؟ مهم برخوردار باشند، چطور به شهرت دست پیدا می

و به آسانی قابل  4برای دیگران متمایز انجام دهد، این است که ماسکی روی صورتش بگذارد که

مصرف باشد، مدام به انتشار اطالعاتی شخصی بپردازد که میان او و مخاطبانش ارتباطی عاطفی 

 (. Marwick, 2015کنندگانش هماهنگ کند ) برقرار کند و خودش را با نیازهای دنبال

در اتاق خواب خود، زندگی  که با نصب دوربین  هایی سلبریتی ترزا سِنف نیز با مطالعۀ خرده

گذاشتند، به این نتیجه رسید  های اینترنتی به نمایش می صورت آنالین در وبالگ شان را به روزمره

های اجتماعی نیست. این پژوهشگر که مبدع  سلبریتی، خاص یک عده از کاربران رسانه که خرده

در اسارت مفهومی که او نحوی خود را  نویسد هر کس به بوده، می« سلبریتی خرده»اصطالح 

شدت  های اجتماعی، حتی اگر به کند. همۀ کاربران رسانه نامد، احساس می می 0«نظارت»

های  بوک، اینستاگرام و سایر رسانه های آنها در فیس دانند که فعالیت کارانه عمل کنند، می محافظه

شود که همۀ  ث میشود. همین مسئله، باع اجتماعی از سوی دوستان و آشنایانشان کنترل می

 (. Senft, 2008نحوی عمل کنند که انگار روی صحنه هستند ) افراد در فضای مجازی، به

های نوین، فرهنگ سلبریتی  کنید با ظهور رسانه مشاهده می 1طور که در جدول شمارۀ  همان

نت شده و ساختارمند خود خارج شده و وارد دنیای گسسته و بدون ساختار اینتر از خصلت کنترل

ای، به جذب مخاطب  نیاز از هر نوع واسطه شوند که بی های جدیدی متولد می شود و سلبریتی می

شوند، با  سلبریتی نامیده می دلیل تعداد کم هوادارانشان، خرده ها که به پردازند. این سلبریتی می

نزدیکی و شان، حس  ترین رویدادهای زندگی برقراری روابط مستقیم با هواداران و انتشار جزئی

های اجتماعی و از  های شهرت در رسانه انگیزند. آنها با استفاده از استراتژی صمیمیت آنها را برمی

 کنند.  ، شهرت خود را تثبیت می«خودبرندسازی»و « واقعی بودن»آن جمله 

 سلبریتی و سلبریتی سنتی تفاوت خرده . 1جدول شماره 

 های نوین ر رسانهسلبریتی د خرده های سنتی سلبریتی در رسانه

 طرز تفکر و رفتاری که یک طیف است شود به یک شخص اطالق می

 روابط اجتماعی با هواداران اجتماعی با هواداران روابط شبه

 روابط مستقیم و صمیمانه با هواداران روابط غیرمستقیم و رسمی با هواداران

                                                                                                                                        
1 Tumblr 

4 Recognizable Personalities  این اصطالح را دیوید مارشال به نقل از آلیس مارویک و در مقدمه کتاب خود با

 ( به کار برده است.A companion to Celebrityای بر سلبریتی ) عنوان دیباچه

3 Surveillance 
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 یسلبریتی و سلبریتی سنت تفاوت خرده . 1ادامه جدول شماره 

 های نوین سلبریتی در رسانه خرده های سنتی سلبریتی در رسانه

 شخصیت واقعی و اصیل شخصیت نمایشی و تقلبی

 معمولی غیرمعمولی

 اصرار بر انتشار اطالعات خصوصی مقاومت در برابر انتشار اطالعات خصوصی

 تکیه بر مأموران روابط عمومی و دستگاه رسمی شهرت
و تالش فردی برای « سازیخودبرند»تکیه بر تکنیک 

 رسیدن به شهرت

 کسب منافع مالی قابل توجه
جای آن به جلب توجه فکر  کسب منافع مالی ندارد و به

 کند می

برخورداری از شخصیت و جایگاهی که برای افراد 

 پذیر نیست عادی دسترس

برخورداری از شخصیت و جایگاهی که برای افراد 

 پذیر است معمولی دسترس

 آیند حساب می مخاطبان، دوست به آیند حساب می ن، طرفدار بهمخاطبا

 شناسی پژوهش روش

سلبریتی  های اجتماعی به ظهور خرده توان گفت رسانه آیا می»برای پاسخ دادن به دو پرسشِ 

عنوان دستورالعملی برای دستیابی به شهرت ناچیز در فضای مجازی( به همان شیوه که در  )به

های ایرانی، چند دسته  سلبریتی خرده»و « اند یا خیر؟ یف شده است، شدهفرهنگ سلبریتی تعر

 را انتخاب کردیم.  1روش نتنوگرافی« های مهم آنها چیست؟ هستند و ویژگی

نگاری در شبکه، روشی مبتنی بر مشاهدۀ مشارکتی بر پایۀ میدان آنالین است. رابرت  قوم

کند که بر پایۀ  عنوان روشی یاد می در شبکه، بهنگاری  همین نام از قوم در کتابی به 4کازینتس

اند و هدف آن درک  ای شده وسیلۀ رایانه، رسانه اجتماعات و ارتباطاتی شکل گرفته که به

(. این Kozinets, 2010: 60نگارانه بازنمایی یک مفهوم فرهنگی و جمعی در اینترنت است ) قوم

حساب  نوعی مکان و یا نوعی بودن به روش، از نظریات جدیدی نشئت گرفته که اینترنت را

آورند. در این حالت، اینترنت، نه ابزاری برای مطالعه افراد، که نوعی محیط و فرهنگ است  می

 آورند وجود می های خاصی به های خاصی از ارتباط یا گاهی هویت ها شکل که در آن انسان

ک پدیده، مدّ نظر قرار گرفته عنوان ی (. در پژوهش حاضر، سلبریتی و فرهنگ، به1059)فلیک، 

های اجتماعی، نه فقط از طریق مشاهدۀ رفتار  و چگونگی تکوین این پدیده در دوران رسانه

                                                           
1 Netnography 
2 Robert Kozinets 
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عنوان میدان اصلیِ مطالعه، که از طریق برقراری  های زن ایرانی در اینستاگرام به سلبریتی خرده

ای دیدار آنها با هواداران در دنیای ه ها و شرکت در برنامه سلبریتی چهره با خرده به تعامالت چهره

 واقعی، مطالعه شده است. 

صورت آنالین، مبتنی بر تحلیل تصاویر، متون منتشر  های این پژوهش، به بخش عمدۀ داده

آمده است. در  دست ها و هوادارانشان به سلبریتی شده زیر تصاویر و مشاهده تعامالت میان خرده

ی زن ایرانی که با توجه به سه معیار تعداد فالوئر، تنوع سلبریت خرده 9پژوهش حاضر، صفحات 

بودند، مورد تحلیل کیفی قرار گرفت. پس از   در ژانر و تنوع در موقعیت فیزیکی انتخاب شده

مشاهده و پیگیری مستمر افراد دارای شهرت و محبوبیت در بین کاربران، در بازۀ زمانی 

عکس منتخب که هویت این افراد را  41اگرام، در شبکه مجازی اینست 1070و  1075های  سال

 کرد تحلیل شد.  بهتر نمایان می

گفتند ما همۀ  ها که خطاب به هوادارانشان می سلبریتی هایی از خرده شدن با پست مواجه

کنید نیستیم، محققان را به این نتیجه رساند که بایستی عالوه بر مطالعۀ  آنچه که شما فکر می

های اصلی پژوهش در  ها بپردازند. بر همین اساس، پرسش سلبریتی با خرده وگو آنالین، به گفت

 سلبریتی به بحث گذاشته شد.  خرده 5یافته و مفصل با  ساخت وگوهای نیمه گفت

 های ایرانی در صحنۀ اینستاگرام سلبریتی خرده

 اینستاگرام: محلی برای نمایش لحظات زندگی روزمره

ی آزاد و بدون فیلتر در ایران، با برخورداری از مخاطب میلیونی، ا عنوان رسانه اینستاگرام، به

شدن این  محل مناسبی برای رشد فرهنگ شهرت در فضای مجازی بوده است. از زمان مطرح

رسانۀ اجتماعی در میان مردم عادی، زنان جوان بسیاری در قالب انتشار تصاویری از خود و 

یاتشان در محیط کار و مواردی از این دست، توجه زندگی روزمرّه، سفر، روابط خصوصی، تجرب

هایی برای  همین دلیل، با فرصت تعداد قابل توجهی از کاربران عادی را به خود جلب کردند و به

 اند.  کسب درآمد مواجه شده

کنند تصویری واقعی  ها تالش می سلبریتی های این پژوهش حاکی از آن است که خرده یافته

هایی از زندگی روزمرّه و شخصی  بگذارند و برای این کار، هر کس بخش از خود را به نمایش

ها برای جداکردن  سلبریتی دهد. خرده کنندگان خود قرار می خود را در اختیار طرفداران و دنبال

عنوان  ای از زندگی را به های سنتی، نمایش زندگی روزمرّه و لحظات ساده راه خود از سلبریتی
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گیرند تا نشان  های اجتماعی به کار می های کسب شهرت در رسانه تراتژیترین اس یکی از مهم

کنند که  فرد نیست و آنها هم لحظاتی را تجربه می شان چندان خاص و منحصر به دهند زندگی

 برای همۀ اعضای جامعه ملموس و قابل درک است. 

نشیند.  بار می به« وزمرهانتشار زندگی ر»نظر رسیدن، با استفاده از ابزار  تالش برای واقعی به

های مورد مطالعه، که محققان این پژوهش نامش را  سلبریتی عنوان مثال، یکی از خرده به

کند، از  گذاشتند، در تصاویر اینستاگرام خود از هیچ فیلتری استفاده نمی« قلم پزشک خوش»

غذای شلوغ و  کند، ترسی از انتشار تصاویری که از میزهای کار و ای دوری می تصاویر حرفه

( و این حس را در مخاطبان 1قیمت غذا گرفته است، ندارد )شکل  های ارزان نامرتب یا قابلمه

 سلبریتی هستند. کند که تماشاگرِ زندگی واقعی این خرده ایجاد می

، هیچ مانعی بر سر راه انتشار تصویری از یک بخاری برقی «قلم پزشک خوش»در صفحۀ 

دارد، وجود ندارد. در واقع، این  دانشجویان پزشکی را گرم نگه میقدیمی و کهنه که پاویون 

نیست و « گل و بلبل»هاست که بگویند زندگی، همیشه به اصطالح  سلبریتی عادت برخی خرده

 هایی عادی هستند.  آنها هم انسان

 
 سلبریتی آالیش خرده سفره ساده و بی. 1شکل 
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های ایرانی، مصداقی از تعبیر آشنای  سلبریتی خردهتأکید بر رفتار مبتنی بر صداقت در مورد 

هایی که با فعالیت  است. آلیس مارویک در یکی از مقاالت خود با مطالعۀ مدل 1«بودن واقعی»

نویسی به شهرت دست پیدا کرده بودند، به این نتیجه رسید  در فضای مجازی و از طریق وبالگ

ای صادقانه؛  شیوه ـ ابراز هویت خود به1معنای  به ها سلبریتی در نظر این خرده« بودن واقعی»که 

 ـ ارتباط با مخاطبان و پاسخگویی به آنها و4طوری که برای مخاطبان قابل درک باشد،  به

 (. Marwick, 2013: 2ـ استفادۀ صادقانه از محصوالت و برندهای موجود در بازار بوده است )0 

هایی از  افشای بخش»ها یعنی  سلبریتی ، زمانی که با ویژگی دیگر خرده«واقعی بودن»

کند که در زندگی  شود، این احساس را در مخاطبان ایجاد می همراه می« زندگی خصوصی

های مورد مطالعه  سلبریتی اند و با او صمیمی هستند. خرده سلبریتی، شریک شده ممنوعۀ خرده

بینند، در تمایز  اجتماعی می های دلیل آزادی عملی که برای فعالیت در رسانه در این پژوهش، به

رسانی در مورد جزئیات زندگی  ، تمایل بیشتری برای اطالع4های سنتی های رسانه با سلبریتی

ها  سلبریتی های اجتماعی، به برخی خرده خصوصی خود دارند. فضای باز و محیط فراهمِ رسانه

ی خود جامۀ عمل وپاگیر دنیای واقعی را دور زده و به رؤیاها کند قواعد دست کمک می

های مورد مطالعه، که  سلبریتی بپوشانند. در این زمینه، توجه به بخشی از سخنان یکی از خرده

 توانسته است با اینستاگرام، به رؤیای خود برای آرایشگرشدن دست پیدا کند، الزم است: 

ش لوازم آرایشی، های فرو رفتیم توی مغازه رفتیم خارج از کشور، وقتی می از بچگی هر موقع که می»

یعنی همیشه آرزوی من  ."وای یعنی میشه من یه روزی تو اینا کار کنم؟!"گفتم:  همیشه به خودم می

های ایرانی، تأکید  شود که... خانواده خواست آرایشگر بشوم، ولی خب نمی رسیدن به آنجا بود. دلم می

 (.75ـ بهمن « آرتیست  آپ کمی»)متن مصاحبه با « دارند که حتماً باید دکتر بشوی یا مهندس

کند که اینستاگرام  سلبریتی، در جای دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره می این خرده

طوری که دیگر از نظر کسانی که او را  به او کمک کرده که منزلت یک آرایشگر را باال ببرد؛ به

 ر فرهنگ ایران نیست. کنند، یک آرایشگر معمولی با جایگاه اجتماعی نامناسب د دنبال می

 ها با هوادارانشان سلبریتی اینستاگرام و عمق روابط خرده

های جمعی، تالش زیادی برای  های سنتی در رسانه های ایرانی برخالف سلبریتی سلبریتی خرده

هایی که  کنند. آنها عالوه بر استفاده از استراتژی ایجاد ارتباطی صمیمانه با هواداران خود می
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روزرسانی مداوم پروفایل خود در اینستاگرام و افشای  ن به آنها اشاره شد، همچون بهپیش از ای

کنند زمینه را برای برقراری روابط دوطرفه با  هایی از زندگی خصوصی، تالش می بخش

های مطالعه شده در این پژوهش، با مطالعۀ  سلبریتی هوادارانشان فراهم نمایند. گروهی از خرده

دادن  اند و پاسخ دادن به آنها، جواب طور مشخص ثبت کرده ن زیر هر پُستی بهنظراتی که دیگرا

شود )دایرکت(، برگزاری دیدارهای  صورت خصوصی برای آنها ارسال می هایی که به به پیام

دادن  های اینترنتی برای جواب ( و شرکت در مصاحبه1اینستاگرامی در دنیای واقعی )اینستامیت

کنند ارتباطی دوطرفه با مخاطبان خود برقرار کنند. یکی از  تالش میبه سؤاالت هواداران، 

دید و  های مورد مطالعه )فرزند طناز(، که حجابی میان خود و طرفدارانش نمی سلبریتی خرده

 وگوی مفصلی که با محققان انجام داد، گفت:  کرد آنها را دوست خودش بداند، در گفت اصرار می

گذارند، فکر کنند برای من یک مشت  ی که برایم کامنت میخواهد کسان اصال دلم نمی»
فالوئرند. دوست دارم بدانند که همۀ آنها دوست من هستند و لیاقت آنها این است که وقتی 

 (.75ـ بهمن « فرزند طناز»زنند، اختصاصی جوابشان را بدهم )مصاحبه با  با من حرف می

های دیگری  سلبریتی ، چندان در مورد خردهسلبریتی با هوادارانش تعامل دوجانبه این خرده

کند. آنها اگرچه با هواداران خود در  که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند، صدق نمی

عنوان مثال، یکی  کنند که بیشتر، جنبۀ تبلیغاتی دارد. به ارتباط هستند، اما اهدافی را دنبال می

ـ، عالوه بر  ئوهای آموزش آرایشگری به شهرت رسیدکه با وید شده ـ های مطالعه سلبریتی از خرده

های  آپ استفاده از زبانی ساده و صمیمی برای سخن گفتن با هوادارانش، تصاویری را از میک

پرسید، آیا دوست دارند ویدئوی آموزشی  گوناگون منتشر کرده و در شرح آنها از هوادارانش می

یر؟ و هوادارانش نظرات خود را دربارۀ آن نوع خاص آپ را در اختیار آنها قرار دهد یا خ این میک

وگوی مفصلی که با او داشتیم، در  در گفت« سلبریتی آرایشگر خرده»کردند.  از آرایش اعالم می

 کند، پاسخ داد:  پاسخ به این پرسش که چرا از هوادارانش نظرخواهی می

سپلورر )بخشی از هایم بیشتر شود، بیشتر توی اک ها و کامنت هر قدر تعداد الیک»
شوم و همین، باعث  کند( دیده می اینستاگرام که صفحات جدیدی را به کاربران معرفی می

کنم و  همین دلیل، پرسشی را مطرح می شود که تعداد فالوئرهایم بیشتر و بیشتر شود. به می
 (.75ـ بهمن « آرتیست  آپ میک»)مصاحبه با « ها برود باال کنم که تعداد کامنت کاری می

ها بیشتر جنبۀ تبلیغاتی و افزایش شهرت داشته و با افزایش شاخص  این قسم نظرخواهی

سلبریتی، در معرض  شوند که خرده در یک صفحۀ اینستاگرامی، باعث می 4درگیری مخاطبان
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در پژوهشی که دربارۀ  1دید کاربران بیشتری در این رسانۀ اجتماعی قرار گیرد. مارویک و بوید

کنند که کلیۀ  ، به این نکته اشاره می«صمیمیت»تر انجام دادند، ذیل عنوان کاربران توئی

دادن به نظرات افراد یا نوشتن دربارۀ زندگی  هایی که اعم از افشای مسائل شخصی، پاسخ تکنیک

توهم »یا « صمیمیت دست دوم»روند، چیزی جز  های اجتماعی به کار می روزمرّه در رسانه

کار  ها تنها با این هدف به این دست از تکنیک (.Marwick, Boyd, 2011نیستند. )« صمیمیت

تر از خودش به  دست آورده و هویتی مطلوب شوند که فرد بتواند شهرت بیشتری به گرفته می

 نمایش بگذارد. 

 اینستاگرام، مکانی برای کسب درآمد

کنند، تحت  نبال میها و سایر کاربرانی که صفحات چنین افرادی را د سلبریتی هواداران خرده

اش  پیدا کردن به حریم او و هر روز در جریان زندگی سلبریتی، راه تأثیر لحن صمیمانۀ خرده

قرارگرفتن، فاصله میان خود و او را حداقل در دنیای مجازی از میان برداشته و به او اعتماد 

ای زندگی افش»طور که پیش از این هم اشاره کردیم، ابزارهایی همچون  کنند. همان می

سلبریتی و  ، فضایی صمیمانه را میان خرده«به نمایش گذاشتن زندگی روزمره»و « خصوصی

ها  سلبریتی هوادارانش ایجاد کرده که همین، زمینه را برای اعتماد برخی کاربران به خرده

های مورد مطالعه در این  سلبریتی ترین خرده کند. این در حالی است که حتی واقعی فراهم می

کنندگانشان  شان را از دنبال های ناخوشایند یا غیرجذاب زندگی وهش، تمایل دارند بخشپژ

ها به ساختن یک صفحه خصوصی که بتوانند در آن هر  سلبریتی پنهان کنند. تمایل خرده

ها به تطابق  سلبریتی آنچه را که دوست دارند منتشر کنند و همچنین سیر تحوّل صفحه خرده

دهندۀ تالش آنها  های مخاطبان در زمان انجام این پژوهش، نشان تههرچه بیشتر با خواس

برای ساختن برندی از خود است که مورد رجوع و اعتماد همگان باشد و اکثریت هواداران را 

 به خود جذب کند. 

استراتژی جدیدی برای ارائۀ خود است که در آن فردِ  4خودبرندسازی یا برندسازی شخصی

شده از این کاال را  مثابه یک کاالی مصرفی فرض کرده و تصویر ساخته را بهکننده، خودش  ارائه

سلبریتی،  شدن به خرده (. مارویک معتقد است تبدیلMarwick, 2015فروشد ) به دیگران می

کردن هویت است، با این هدف که شخصیتی ساخته شود که قابلیت  نیازمند مقداری کاالیی
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سلبریتی هم درست  عموم مردم جامعه را دارد. هویت خردهمورد توجه قرار گرفتن در میان 

دست آورد. تری  های سنتی با دقت ساخته و پرداخته شده تا توجه و شهرت به مثل سلبریتی

ضرورت برقراری ارتباط مستقیم با »سِنف نیز در بخشی از کتابش با وجود تأکید کردن بر 

های  های اجتماعی و سلبریتی عصر شبکههای  سلبریتی عنوان فرق عمدۀ خرده ، به«مخاطبان

یا باید »ها  سنتی، به شباهت اساسی این دو گروه اشاره کرد و نوشت؛ هر دوی این سلبریتی

ای  کردن خود در واقع، استراتژی (. کاالییSenft, 2008: 26« )بمیرند یا تبدیل به یک برند شوند

های اجتماعی بسازد تا از  ش در رسانهکند تصویری خوشایندِ مخاطبان است که فرد را وادار می

 های اجتماعی برای درآمدزایی استفاده کند.  های گوناگون رسانه موقعیت

ها، بلکه متخصصان بازاریابی نیز  سلبریتی تنها خرده ای است که نه ترین سرمایه اعتماد، مهم

های  سلبریتی خرده 1نسرهاتوانند با بازاریابی از طریق اینفلوئ دانند. آنها می خوبی قدرش را می به

کنندگانش در  بخشی که میان او و دنبال مورد نظر خود را پیدا کرده و به کمک روابط اطمینان

تر به مشتریانشان بقبوالنند. امروز سرنوشت  جریان است، کاال یا خدمت مورد نظر خود را راحت

خورده است؛ افراد معمولی  های اینستاگرامی با نظام تبلیغات و بازاریابی، گره سلبریتی خرده

های مشخص و در مدتی کوتاه، به جایگاهی دست پیدا کنند  توانند با تکیه بر برخی تکنیک می

 کنندگانشان تأثیرگذار باشند.  که بتوانند بر تصمیمات دنبال

 
کنند که خودشان تجربۀ استفاده از  ها معموالً چیزی را تبلیغ می سلبریتی خرده _2شکل 

 کنند( طور وانمود میاند )حداقل این تهآن را داش
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های سنتی است؛ یکی از  تبلیغات در اینستاگرام، دارای تفاوتی ماهوی با تبلیغات در رسانه

ویژه اینستاگرام این است که مبتنی  های اجتماعی و به های تبلیغات در رسانه ترین ویژگی مهم

 بر اعتماد، خالقانه و غیر مستقیم هستند. 

های مورد مطالعه در این پژوهش،  سلبریتی انه و اعتمادمحور صفحات خردهفضای صمیم

شیوۀ غیرمستقیم  سلبریتی با نظام تبلیغات در کشور ما به شود که همکاری خرده باعث می

جای تبلیغ از واژه معرفی  ها برای تبلیغ یک برند به سلبریتی عنوان مثال خرده صورت گیرد، به

کنند  اند که فقط برندی را معرفی می اطبان خود این نکته را القا کردهکنند و به مخ استفاده می

 که خودشان استفاده کرده و از کیفیتش اطمینان داشته باشند. 

ترفندی تبلیغاتی است که برای « ام خودم استفاده کرده»ها جملۀ  سلبریتی برای برخی خرده

نظر آمدن  (. از لوازم صادقانه به4رود )شکل  کنندگان به کار می جلب اعتماد بیشتر دنبال

شود  ای که در آن منتشر می تبلیغات، این است که محصولِ مورد نظر، با سبک کلیِ صفحه

ای که اهل سفر است، از استقالل زنانه سخن  سلبریتی عنوان مثال، خرده هماهنگ باشد. به

شار تبلیغ لوازم آرایشی اش است، معموالً تمایلی به انت ترین دغدغه گوید و کتابخوانی مهم می

اش  که نویسندگی را هویت اصلی صفحه« نویس اینستاگرامی ستون»عنوان مثال  ندارد. یا به

اش  کند با نوشتن داستانی مرتبط با یک محصول خاص، پست صرفاً تبلیغاتی داند، تالش می می

فاوتی میان را تبدیل به داستانی جذاب و خواندنی کند. زمانی که از او سؤال کردم چه ت

بینی؟ یکراست سر مبحث تبلیغات رفت و  های سنتی می هایی مثل خودت و سلبریتی سلبریتی

 این طور پاسخ داد: 

دانیم که او دارد تبلیغ  کند، ما همه می را توصیه می Xوقتی مثالً نیوشا ضیغمی کرم برند »

ای به کرم برند  هنویسم دست آدمها خیلی مهم است و تهش اشار کند، ولی وقتی من می می

X نویس  ستون»)متن مصاحبه با « زنم کنم، دارم از تجربه شخصی خودم حرف می می

 (.75ـ بهمن « اینستاگرامی

تری که با مخاطب دارند، تبلیغات  دلیل ارتباط نزدیک ها به سلبریتی توان گفت خرده می

تبلیغی، تفاوت  دهند. در این مسیر، الزم است ماهیت یک پست غیرمستقیم را ترجیح می

ها نداشته باشد و نظم یک صفحه را بر هم نزند، طوری که اعتماد میان  بنیادینی با سایر پست

 ای پیدا نکند.  سلبریتی و هوادارانش خدشه خرده
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 اینستاگرام و ایجاد عطش شهرت

که  های اینستاگرام، یکی از عوامل دیگری است سلبریتی تمایل کاربران به الگو گرفتن از خرده

را به صنعتی پرسود تبدیل  1راستای اعتماد بوده و بازاریابی به کمک افراد تأثیرگذار هم

دهد که بسیاری از کاربران اینستاگرام دوست دارند  های این پژوهش، نشان می کند. یافته می

شان  زندگی کسی را دنبال کنند که الگویی برای زندگی آنها باشد و بتوانند در رفتارها و سبک

خواهند از جهاتی  کنند و می از او تقلید کنند. آنها مدام خودشان را با سلبریتی مقایسه می

شدن حسی در مخاطبان  شبیه او باشند؛ منشأ این تأثیرگذاری، در بسیاری موارد، ایجاد

برد، چقدر زیباست،  اش لذت می او دارد از زندگی»گوید:  سلبریتی است که به آنها می خرده

 «. است، خوش به حال او!چقدر موفق 

وگویی که با او انجام شد  های مورد مطالعه، در گفت سلبریتی یکی از خرده« فرزند طناز»

هایش برای  او در توضیح توانایی«. شود ای هستم که حرفم شنیده می رسانه»تأکید داشت: 

 ای که با او داشتیم گفت: تأثیرگذاری بر مخاطبانش در مصاحبه

کنم، دارم کتاب  های خودم اعتماد دارم که بگویم دارم کار فرهنگی می قدر به پست این»

ای هستند که  کنم، در وضعیتی که مردم اینستاگرام، دنبال ویدئوهای یک دقیقه معرفی می

افتد... فالوئرهایم به  به صدای زنانه کسی بخندند، خب در پروفایل من چنین اتفاقی نمی

خندند، ولی هدفشان این نیست  د، درست است که میکنن ام فکر می چیزی که من نوشته

ـ « فرزند طناز»کنند )متن مصاحبه با  که به چیزی بخندند و از آن عبور کنند، فکر می

 (.75بهمن 

شان کسب درآمد است، از تأثیرگذاری بر  هایی که هدف اصلی سلبریتی حتی خرده

 مانند.  هوادارانشان باز نمی

وگویی که با او  های دیگر اینستاگرامی در گفت سلبریتی ردهیکی از خ« آرتیست آپ میک»

 گفت:  داشتیم می

کند که بیشتر به  کند انرژی باالتری دارد و به این فکر می کسی که پیج من را دنبال می»

خودش رسیدگی کند. مثالً خیلی از فالوئرهای من که اهل آرایش کردن هستند 

صورتشان را بشورند، یا اینکه باید مسواک بزنند.  دانستند که باید هر شب موقع خواب نمی

)متن مصاحبه با « کنم بهداشت فالوئرهایم باالتر رفته است ها فکر می حتی بعضی وقت

 (.1075ـ بهمن « آرتیست آپ  میک»

                                                           
1 Influencer Marketing 
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کنند با تأثیرگذاری روی هوادارانشان، آنها را مجاب به الگوبرداری  ها تالش می سلبریتی خرده

ود کنند، یا برخی رفتارهای نادرست آنها را تغییر دهند. آنها از هر فرصتی از سبک زندگی خ

کنندگانشان بگویند موفق و خوشبخت هستند و آنها هم  کنند برای اینکه به دنبال استفاده می

 توانند با کمی تالش، دیدگاه خود را نسبت به زندگی تغییر دهند و شبیه آنها باشند.  می

سلبریتی، نحوۀ پوشش و  یگر، عادت دارند جزئیات زندگی خردههواداران هم از سوی د

هایش را  خورد، معموالً از کجا لباس رفتارش را زیر نظر بگیرند و مدام از او بپرسند کجا غذا می

کند. آنها  شوید و از لوازم آرایشی کدام برند استفاده می خرد، موهایش را با چه شامپویی می می

دهند و  ها واکنش مثبت نشان می سلبریتی رهنگی و سیاسی خردههمچنین به پیشنهادهای ف

 شان پیروی کنند.  تمایل دارند از رفتارهای اجتماعی

، برای تأثیرگذاری بر «صدا آماتور خوش»نام  های مورد مطالعه به سلبریتی یکی از خرده

ه بر انتشار نشانان در ساختمان پالسکو، عالو زمان با حادثۀ مرگ آتش کنندگانش، هم دنبال

باختگان این حادثه، به  ویدئوهایی از بازخوانی برخی قطعات موسیقی قدیمی در تسلیت به جان

 های دریافت شده در اینستاگرام خود پرداخت که در آن نوشته شده بود:  انتشار یکی از پیام

ز، نشان و به احترام شهدای حادثۀ امرو بیایید بابت عرض خسته نباشید به عزیزان آتش»

جای  تحریم مواد منفجره روز چهارشنبه سوری امسال را اجرا کنیم. بگذاریم آنها به

 «. سازی نشر دهید ها در کنار خانواده باشند. لطفا برای فرهنگ باش در خیابان آماده

های اینستاگرامی به الگوهای سلبریتی سنتی، وجود  سلبریتی با وجود گرایش خرده

دست  بودن و اینکه شهرتشان را با تالش خودشان به صمیمی هایی همچون معمولی و ویژگی

سلبریتی در فضای مجازی دارد. امروز از دید  اند، سهم زیادی در گسترش فرهنگ خرده آورده

شدن رؤیایی دور از دسترس نیست. با چند عمل زیبایی  بسیاری از کاربران اینستاگرام، مشهور

توان با نوشتن از جزئیات زندگی روزمرّه و  م شد. میتوان تبدیل به یک چهره در اینستاگرا می

سلبریتی سبک زندگی شد.  های خصوصی زندگی تبدیل به یک خرده افشای برخی بخش

شدن کار  سلبریتی آمده است تا به مردم عادی نشان بدهد، مشهور عبارتی دیگر، خرده به

 سختی نیست. 

 یرانیهای ا سلبریتی بندی خرده دسته

هایی که پیش از  کند، تا حدودی از ویژگی ای که در اینستاگرام فعالیت می یتیسلبر هر خرده

، «افشای زندگی خصوصی»، «نمایش زندگی روزمره»، «واقعی بودن»این مطرح کردیم )شامل: 
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تالش برای تأثیرگذاری بر »، «خودبرندسازی»، «برقراری روابط دوستانه با مخاطبان»

های  شدن یک ویژگی بر ویژگی برد. با این حال، غالب میبهره «( کسب درآمد»و « مخاطبان

ها را از یکدیگر  سلبریتی های متنوعی از خرده دهد که گونه دیگر، این توانایی را به ما می

 بازشناسیم. 

های سبک زندگی که گرایشات روشنفکرانه دارند و اعتقاد دارند  سلبریتی آن دسته از خرده

وبیش خود را در قبال هوادارانشان مسئول دانسته  کنند، کم میقشر متوسط را به خودشان جذب 

های سبک زندگی،  سلبریتی کنند. خرده سازی می و اقدام به تأثیرگذاری بر آنها یا حتی فرهنگ

بهره « انتشار زندگی روزمره»های مورد مطالعه در این پژوهش از ابزار  سلبریتی بیش از سایر خرده

دانند که  ترین ویژگی خودشان می پذیر بودن را مهم ها واقعی و دسترس یسلبریت برند. این خرده می

های سنتی و  ای که آنها را از سلبریتی سمت آنها شده است؛ ویژگی باعث هجوم آوردن مخاطبان به

 محور که از نظر آنها غیرواقعی هستند، متمایز کنند.  های چهره سلبریتی خرده

هایی، بیشتر از تعداد  کنندگان زن در چنین صفحه نبالهای پژوهش، تعداد د بنا بر یافته

اش نسبت زنان با مردان برابر است(؛ خود  که در صفحه« دختر یوگی»مردان است )به جز مورد 

این مسئله، نشانگر آن است که افراد زیادی برای یادگیری و الگوبرداری سراغ صفحات این زنان 

هراسند، کمترین توان مقابله  از شهرت بیش از اندازه میها  سلبریتی آیند. این دسته از خرده می

دهند مخاطب کمتری داشته باشند، ولی تأثیر  ای را دارند و ترجیح می های رسانه با رسوایی

دلیل تأکیدی که بر زندگی روزمرّه و در لحظه زیستن  ها به سلبریتی بیشتری بگذارند. این خرده

« انرژی مثبت»کنند به هواداران خود  و تالش می رسند نظر می دارند، شاد و خوشبخت به

های سبک زندگی برای  سلبریتی کردن صفحات خرده بدهند؛ این واقعیت باعث شده که دنبال

 بسیاری از هواداران، با نوعی حسرت همراه باشد. 

شود که کمتر از  های سبک زندگی بر معمولی و واقعی بودن، باعث می سلبریتی تأکید خرده

 دنبال کسب درآمد باشند.  ها، تبلیغات کنند و از طریق صفحۀ خود به سلبریتی ردهسایر خ
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های یکی  توان در یکی از پست ترین نمود واقعی بودن را می ترین و عجیب مهم _3شکل 

که دور لبانش پوسته  های مورد مطالعه دید که با صورتی نازیبا، درحالی سلبریتی از خرده

 اویه نزدیک از خودش سلفی انداخته استپوسته شده بود و از ز

 
های سبک زندگی در راستای تأثیرگذاری بر  سلبریتی بخشی از فعالیت خرده _4شکل 

شوند.  مردم و دعوت آنها به انجام ندادن رفتارهایی است که زشت و غیر متمدن تلقی می

 2112نوامبر  21یی که های مورد مطالعه، در پست بلند باال سلبریتی عنوان مثال یکی از خرده به

جویی  منتشر کرد، تصویری از پاهایش با پوششی گرم را به نمایش گذاشت و از ضرورت صرفه

 در مصرف انرژی نوشت.
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گری  اند )آرایشگری و مربی دلیل شغلی که داشته محور، اگرچه به های شغل سلبریتی خرده

دهند. محتوایی که در صفحات  میاند، رفتارهای متنوعی از خود نشان  ورزشی( به شهرت رسیده

ریزی شده و با هدف  های سبک زندگی برنامه سلبریتی شود، بیشتر از خرده این افراد منتشر می

 کنندگان طراحی شده است.  افزایش دنبال

های مورد مطالعه در این پژوهش که محققان نامش را  سلبریتی به عنوان مثال، یکی از خرده

د، در توضیح دالیلش برای تغییر محتوای اینستاگرامش از شخصی گذاشتن« آرتیست آپ  میک»

 گوید: به ویدئوهای آموزشی آرایشی، می

ام یک برنامه داشتم، که درسم را تمام کنم و بتوانم برای خودم یک کلینیک  قبال در زندگی»

که بینم  زیبایی پوست و مو راه بیندازم؛ این آخرین هدف من در زندگیم بود، ولی االن می

توانم کالس آرایشی بگذارم یا حتی  توانم با اسم خودم انجام بدهم، می هزار تا کار می

آوردن در  فهمیدم وقت کم های تنبل بودم که اصالً نمی بیزینس کنم. من قبالً از این آدم

آپ  میک»)متن مصاحبه با « ساعت برایم کم است 42طول روز یعنی چه؟!، اما االن 

 .(75ـ بهمن « آرتیست

محتواهای آموزشی در این صفحات، از اهمیت بسیاری برخوردارند و این تصوّر را در 

کنند که با یک متخصص مواجه هستند؛ نه یک فرد معمولی. با وجود این،  مخاطبان ایجاد می

محور هم برای افزودن به تنوع صفحاتشان از محتواهای شخصی و  های شغل سلبریتی خرده

 گریزند.  از محتوای صرفاً آموزشی میبرند و  خصوصی بهره می

هدف اصلی این افراد، کسب درآمد و بازاریابی برای حرفۀ تخصصی خودشان است. این 

های گوناگون مخاطبانشان را با حرفۀ خود آشنا کرده و  کنند به روش ها سعی می سلبریتی خرده

ستراتژی کنند با کمک ا از این طریق، جذب مشتری داشته باشند؛ آنها تالش می

عنوان یک برند موفق به  ای که مدّ نظرشان است، به ، خودشان را در حرفه«خودبرندسازی»

 دیگران بشناسانند. 
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سلبریتی  شود خرده طور که در تصویر دیده می تبلیغ از طریق اینستاگرام؛ همین_5شکل 

« معرفی»به معرفی یک ماسک آرایشی پرداخته است. نکته جالب توجه استفاده از کلمه 

سلبریتی، خودش این محصول را استفاده کرده، از آن  دهد که خرده نوعی نشان می است که به

های بهداشتی و آرایشی  رضایت داشته و تجربه خود را در اختیار هوادارانش که تشنۀ توصیه

 دهد. هستند قرار می

 

 
تبلیغات برای  محور های شغل سلبریتی بخش قابل توجهی از صفحۀ یکی از خرده _2شکل 

ها و تصاویری که  کردن پیام های آنالینِ غیرحضوری و حضوری است. او با عمومی کالس

کنندگانش  اند، سعی در جلب اعتماد دنبال طور خصوصی برایش ارسال کرده شاگردانش به

 دارد.
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ها به تصاویر خود اهمیت  سلبریتی محور بیشتر از سایر خرده های چهره سلبریتی خرده

ها  سلبریتی ها بخشی جدانشدنی از هویت مجازی آنهاست. این گروه از خرده ند، سلفیده می

چشم  شان، هرچه بیشتر به عاشق شهرت هستند و با افزودن زرق و برق فراوان به صفحه

کنند، کمتر به  روز می آیند. اگرچه هر روز دو الی سه روز یکبار، حساب کاربری خود را به می

ریزی شده است.  وجه دارند و تصاویرشان معموالً آرشیوی و از قبل برنامهشان ت زندگی روزمره

آنها خط قرمز کمتری برای خود قائل هستند، رفتارهای خالف عرف آنها بیشتر از سایر 

ای از مخاطبان را به خود جذب  هاست و با ساختارشکنی، طیف وسیع و گسترده سلبریتی خرده

شان، از اهمیت بسیاری  و روابط غیررسمی« ندگی خصوصیافشای ز»کنند. بر همین اساس،  می

 برخوردار است. 

کننده، شانس این را دارند که جذب صنعت مدلینگ شده و  دلیل زیبایی خیره این افراد به 

ترین  ـ، راه پیدا کنند. مهم صورت مجازی فعالیت دارند که معموالً به به مجالت غیرقانونی مُد ـ

است که به آنها « خود برندسازی»هاست؛  سلبریتی ن گروه از خردهابزاری که در دسترس ای

ها بیشتر از باقی به قوانین  سلبریتی کند هویتشان را کاالیی کنند. این دسته از خرده کمک می

های سلبریتی در  کنندۀ ارزش همین دلیل، بازتولید کنند و به های سنتی اتکا می شهرت در رسانه

 های جمعی هستند.  رسانه

 
دهندۀ  تنها نشان هایی از این قبیل نه : افشای زندگی خصوصی؛ نوشته7شکل 

سلبریتی دیگر )مدل و  محور نسبت به یک خرده سلبریتی چهره ترین احساسات خرده شخصی

دلیل انتشار پیاپی، این حس را به مخاطب القا  خواننده پرطرفدار در اینستاگرام( است، بلکه به

دلیل  ترین دوست خودش به چیز قرار دارد و انگار که صمیمی ان همهکند که گویی در جری می

 اتمام یک رابطه عاشقانه غمگین است و نیاز به دلداری دارد.
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های موجود برای فعالیت  دلیل محدودیت های هنرمند، افرادی هستند که به سلبریتی خرده

کنند.  ودشان را معرفی میهای اجتماعی آورده و از این طریق، خ هنری در کشور، رو به رسانه

های دیگر با  سلبریتی هایی که خرده منظور جذب مخاطب از استراتژی ها به سلبریتی این خرده

اند، استفاده کرده و عالوه بر ارائۀ هنر خود، روند  تکیه بر آنها به شهرت دست پیدا کرده

ها به هنر  سلبریتی خرده گذارند. برخی از این شان را نیز با هوادارانشان به اشتراک می زندگی

دلیل ممنوعیت خوانندگی برای زنان در جمهوری اسالمی، هنر  خوانندگی مشغول هستند و به

ها مسیر  سلبریتی کنند. این قبیل خرده های اجتماعی مثل اینستاگرام ارائه می خود را در رسانه

های  زمینه، استراتژی پیمایند و در این شهرت را با سرعت بیشتری نسبت به سایر هنرمندان می

افشای زندگی »، «لحظۀ زندگی به انتشار لحظه»، «واقعی نمودن»سلبریتی همچون  خرده

عنوان مثال،  کند. به به آنها کمک شایانی می« روابط صمیمانه با مخاطبان»و « خصوصی

گذاشتیم، در « صدا آماتور خوش»سلبریتی مورد مطالعه در این پژوهش، که نامش را  خرده

 ای اینترنتی مطرح کرد: احبهمص

بار یه ویدئو گرفتم و همون  من کالً تو مدرسه همیشه در حال خوندن بودم، تا اینکه یک»

هام داره میره  توی مدرسه پست کردم، بعد یهو دیدم همینجوری پیجم داره میره باال، الیک

ه هیچی جوگیر شدم و از ور پانیدا )خوانندۀ ایرانی( اومد منو الیک کرد، دیگ باال. بعد از اون

 «. اون موقع شروع به خوندن کردم

عنوان هنرمند استفاده  این قبیل از افراد، از استراتژی خودبرندسازی برای معرفی خود به

کنند، بر هنر آنها متمرکز است. او در ویدئویی که در  کنند و بیشترِ محتوایی که منتشر می می

ندگانش منتشر کرد، خودش را تا حدودی هنرمند کن اعتراض به نظرات منفی برخی دنبال

 گوید:  کند و چنین می معرفی می

کردیم، من نمیگم صدام خوبه،  ذره هنرمندامونو حمایت می شد که ما یه چقدر خوب می»

کدوم از اینا رو نگفتم. من همیشه تو پیجم خواستم اینو برسونم  من نمیگم زیبام، من هیچ

 «. ، یه دختر باید اعتماد به نفس داشته باشهکه یه دختر باید شجاع باشه

که با برخی « صندلی داغ»وگو با کانال تلگرامی  همچنین در گفت« آماتور خوش صدا»

 گوید: ها مصاحبه کرده است، می سلبریتی خرده

شناسید  من اگر تمام دالیلمو برای رفتن به کانادا اینجا مطرح کنم، خودتون مردم ایرانو می»

خواد فرار کنه، ولی  پرست نیست، از ایران می سازن: آی این خانوم اِله بِله وطن هدیگه، حاشی

عنوان یک خواننده، از منی  طلبم... . حتی به یکی از دالیل اصلیم اینه که من یه آدم آزادی
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شه؛ و من ترجیح  شم، حمایت نمی که االن دختر هستم و در آینده یک خوانندۀ زن می

 «.ه کارایی بکنم که برام دردسر ساز بشهدم اینجا نمونم ک می

 بحث و نتایج

پردازان فرهنگ سلبریتی معتقدند سلبریتی بودن در جامعۀ معاصر، لزوماً به این  بسیاری از نظریه

معنی نیست که یک فرد در مقایسه با میانگین افراد ]آن جامعه[ از استعداد، مهارت، ذکاوت یا 

آمیزتری  شکل موفقیت صرفاً به این معنی است که یک نفر، به ها برخوردار است، این سایر موهبت

(. Ferris, 2007بندی شده و تبلیغ شده، تودۀ تشنه را جذب خود کرده است ) بسته

ترین  یابند. مهم کردن خود، به شهرت دست می بندی، تبلیغ و عمومی ها هم با بسته سلبریتی خرده

ن است که ماسکی روی صورتش بگذارد که برای سلبریتی باید انجام دهد، ای کاری که خرده

باشد. او باید مدام به انتشار اطالعاتی شخصی  1دیگران به آسانی قابل مصرف و قابل شناسایی

بپردازد که میان او و مخاطبانش ارتباطی عاطفی برقرار کند و خودش را با نیازهای 

تبدیل به نوع جدیدی از شهرت سلبریتی،  کنندگانش هماهنگ کند. بر همین اساس، خرده دنبال

های  های تعاملی نوین یا به عبارتی دیگر، رسانه شده که رشد و بالندگی خود را مدیون رسانه

محور در ایران که مشمول قوانین  عنوان تنها رسانۀ اجتماعی عکس اجتماعی است. اینستاگرام به

گیرد، بستر  حکومتی قرار می فیلترینگ نشده و حتی مورد استفاده بسیاری از نهادهای دولتی و

 بوده است. « شهرت اینستاگرامی»نام  مناسبی برای ظهور نوع جدیدی از شهرت به

ای برای نمایش خود  های ویژه کار بودن، استراتژی رغم تازه در ایران، علی« ها سلبریتی خرده»

رند و مانند ای از شهرت ندا ها آماتور هستند، سابقه سلبریتی دارند. این مسئله که خرده

شود که مانند  ای ندارند که به آنها مشاوره بدهد، باعث نمی های سنتی، مدیر برنامه سلبریتی

های ساختاری موجود میان فرهنگ سلبریتی در  رغم تفاوت کاربران عادی عمل کنند. علی

م انتشار مداو»، «خودبرندسازی»هایی مانند  داری، از استراتژی کشور ما و کشورهای سرمایه

تا حدود زیادی « محور با هواداران برقراری ارتباط تعامل»، «کردن واقعی جلوه»، «زندگی روزمره

 شود.  برای رسیدن به شهرت استفاده می

های  سلبریتی، واقعی نمودن است؛ این یعنی در رسانه شدن به خرده اوّلین اصل برای تبدیل

هایی که در این پژوهش مورد  سلبریتی رسد. خرده نظر نمی اجتماعی هیچ چیز فیک و تقلبی به

                                                           
1 Recognizable 
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نظر رسیدن داشتند. به جز  نحوی سعی در واقعی به مطالعه قرار گرفتند، هریک به

شان است، باقی  های سبک زندگی، که محتوایشان کامالً برآمده از زندگی روزمره سلبریتی خرده

یبا هستند، زیبایی آنها وبیش در تالش بودند تا نشان دهند که اگر ز ها نیز کم سلبریتی خرده

طبیعی است، بدون اینکه در کالس آواز شرکت کنند صدای خوشی دارند، اندام خوب آنها 

 اند.  ها ورزش کرده و زحمت کشیده خدادادی نیست و برای رسیدن به آن، سال

واقعی »های ایرانی، مصداق تعبیر  سلبریتی تأکید بر رفتار مبتنی بر صداقت در مورد خرده

های مورد استفاده  عنوان یکی از تاکتیک سلبریتی به پردازان خرده است که از سوی نظریه «بودن

ها برای جذب  سلبریتی های جدید کار رفته است. تالش خرده شدن در رسانه برای مشهور

کننده(،  ای نمایشی و سرگرم شیوه های زندگی )آن هم به دادن واقعیت مخاطبان از طریق نشان

های اجتماعی است. این نوع از واقعی بودن، اگرچه  ز واقعی بودن در عصر رسانهنوع متفاوتی ا

ترین اطالعات زندگی  شکل ارتباط مستقیم با هواداران و به بحث گذاشتن خصوصی خود را به

هایی از زندگی خصوصی  معنای افشا کردن بخش دهد، با صداقت متفاوت بوده و به نشان می

 دادن خود و ایجاد کردن احساس صمیمیت در مخاطبان.  شفاف جلوهاست؛ تنها و تنها با هدف 

های مختلف، از خود  های مورد مطالعه در این پژوهش، همچنین به روش سلبریتی خرده

دهند تا این حس را به مخاطبان منتقل کنند که فردی  رفتاری دوستانه و صمیمانه نشان می

ی اجتماعی، این حس را در مخاطبان ها شدۀ رسانه قابل اعتماد هستند. فضای اغراق

داشتنی  های دوست ای ویژگی کند که یک فرد معروف، دارای مجموعه ها ایجاد می سلبریتی خرده

تواند  تر از افراد معمولی است، بنابراین می است و قطعاً طعم خوشبختی را چشیده است. او موفق

ها هم از خود  سلبریتی ن باشد. خردهالگوی آنها یا راهگشایشان در زندگی و محلی برای رجوعشا

سازند که جذابیت زیادی برای متخصصان بازاریابی دارد. وابستگی به  برندی قابل مصرف می

سلبریتی، احساس صمیمیت با او و واقعی پنداشتن محتوای منتشر شده در صفحات  خرده

 ها، بهترین ابزار در دستانِ متخصصان بازاریابی است.  سلبریتی خرده

ها را به خود جلب  های مورد مطالعه، توجه یک دسته از بازاریاب سلبریتی گروه از خرده هر

شان، گروه هدف  های اخالقی و انسانی دلیل دغدغه های سبک زندگی، به سلبریتی کنند. خرده می

های خیریه و مباحثی همچون مسئولیت اجتماعیِ  دنبال فعالیت گیرند که به برندهایی قرار می

های ورزشی  های شاغل، به تبلیغ لوازم آرایشی یا کفش سلبریتی هستند، خردهشرکتی 
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ها، تتو کارها و  محور، گروه هدف لوازم آرایشی، آرایشگاه های چهره سلبریتی پردازند و خرده می

 اند.  برندهای لباس

شیوۀ  سلبریتی با نظام تبلیغات در ایران، به الزم به یادآوری است که همکاری خرده

جای تبلیغ،  ها برای تبلیغ کردن یک برند، به سلبریتی گیرد. معموالً خرده رمستقیم صورت میغی

کنند  گویند فقط برندی را معرفی می کنند و به مخاطبان خود می استفاده می« معرفی»از واژۀ 

 که خودشان استفاده کرده و از کیفیتش اطمینان داشته باشند. 

دهد که امروز، نوع خاصی از شهرت در دسترس  شان میهای این پژوهش، همچنین ن یافته

های جمعی مثل  افراد جامعه قرار گرفته که مانند سلبریتی سنتی، نیازمند قدرت رسانه

توانند با تکیه بر حساب کاربری خود  تلویزیون، سینما و نشریات چاپی نیست. افراد معمولی می

اندکی تالش، همچنین استفاده از ابزارهای  در یک رسانۀ اجتماعی پرطرفدار مثل اینستاگرام و

و « افشای زندگی خصوصی»، «انتشار مداوم زندگی روزمره»ای مثل  شده تضمین

های جدید که  ، خود را مطرح کرده و به شهرت دست پیدا کنند. این سلبریتی«خودبرندسازی»

های  های رسانه سلبریتیای با  های عمده سلبریتی نامیدیم، تفاوت ما آنها را در این پژوهش خرده

 سنتی دارند که از قرار زیر است: 

های جمعی مثل تلویزیون، رادیو و  ـ شهرت آنها بر پایۀ تالش خودشان و بدون حمایت رسانه

 آمده است.  دست نشریات چاپی به

 اند.  دست آورده اند و در مدتی کوتاه، شهرتی قابل توجه به ـ یک شبه راه صد ساله را رفته

 کنند که واقعی و اصیل هستند.  مود میـ وان

 کنندگان داشته باشند.  ای با دنبال کنند ارتباط صمیمانه ـ تالش می

 هراسند.  ـ از انتشار تصاویر خصوصی خود نمی

 پذیر است.  ـ از شخصیت و جایگاهی برخوردارند که برای افراد معمولی، دسترس

اند، با ایمان به این  شهرت تأثیرگذار بوده گونه که بر تغییر ماهیت ها همان سلبریتی خرده

مسئله که محتوای آنها در اینستاگرام برای عدهۀ زیادی قابل اعتناست، سعی در تأثیرگذاری بر 

های نه صرفاً مصرفی، بلکه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارند. بسیاری از آنها بر  رفتار و انتخاب

توانند به تولید و انتشار  اند، می دست آورده بیتی که بهاین باورند که با استفاده از شهرت و محبو

محتوا دربارۀ رفتارهای نادرست فرهنگی بپردازند و از این طریق، الگوهای رفتاری حداقل 

 ساز باشند.  بخشی از جامعه را تغییر دهند و فرهنگ
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تند، های دستۀ سبک زندگی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرف سلبریتی برخی خرده

دادند مخاطب کمتری داشته باشند، ولی تأثیر بیشتری بگذارند. پس عجیب نیست  ترجیح می

دانند و در برابر چیزی که به اشتراک  می« یک رسانه»اگر از زبان آنها بشنویم که خودشان را 

(. بر همین اساس، 75ـ بهمن « فرزند طناز»هستند )متن مصاحبه با « مسئول»گذارند،  می

کنند بر  های مختلف؛ از جمله انتخابات ریاست جمهوری، تالش می ها در موقعیت بریتیسل خرده

ها در تسهیل امور سیاسی  سلبریتی تصمیمات سیاسی مخاطبان خود نیز مؤثر باشند. نقش خرده

 تواند در مطالعات آینده مورد توجه قرار گیرد.  ای است که می و اجتماعی، مسئله
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