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حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز ملی فضای مجازی است و استفاده از مطالب آن صرفاً با ذکر مأخذ
بالمانع است.

محتوای انتشاریافته در این گزارش الزاماً بیانگر دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی نیست

سخن نخست
فضایمجازی باشتابشگرف ورو هب زتایدی هکرد حال بسط وگسترشاستتمامساحات اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگیزندگیبشرراردنوردیده و رهروز بخشزبرگیاززندگی واقعی
را رد خود فرو ربده و حیات متفاوت و جدیدی هب آن میدهد .لذا هب نظر میرسد دو ن گاه کالن هب فضای مجازی وجود دارد :ن گاه اول هک باالخص ردابتدا ی رشد و تکوین فضای مجازی مسلط شده بود ،آن
را همچونازباری کنارساریازباراهیبشریتصوریمیکردهکتنهاطریقیتداشت.امان گاهدوم،رد هجیتنرشدتحوالتخیره کنندهفضایمجازی وساهیگستریآن ردحوزه اه وشئونبشر ردیکدههاخیر
آن را چون سکویی میداند هک بسیار فرارت از شأنازباری حیاتانساناه را سامان جدیدی داده و ادعای تمدن نوینی را دارد .رویکردی هکاز قضا از چشمان بصیر رهبرانقالب نیز دور نمانده وااظتنری
تمدنیاز فضای مجازی رد اریان را مطالبه داشتهاند.
رد همین راستا گزارشاهی عصرفضای مجازی تالش میکند ات فهم سازماناه و دست گاهاهی مرتبط با حوزهی فضای مجازی را ارتقاء بخشیده و آناه را ربای مواجهه فعال و خردمندا هن با تحوالت
این رعهص مهیا سازد.

سید ابوالحسن فیروزآبادی
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی

چکیده
بیش از  ۱۳سال از آمدن تکنولوژیهای وب  ۲.۰۰میگذرد و این تکنولوژیها انقالبی در صنعت
شهرت و فرهنگ شهرت ایجاد کردهاند .با این حال ،متأسفانه در ایران ،دانشگاهها در این زمینه
بسیار کم کار بودهاند و تا جایی که به نظر میرسد ،تعداد پایاننامههای مربوط به سلبریتیها تا
کنون کمتر از ده پایاننامه است .سیاستهای ما درباره سلبریتیها تا این نقطه چندان مطلوب
نبوده و چشم انداز روشنی هم دیده نمیشود .متن حاضر تالش میکند تا با پرداختن به یکی از
پدیدههای اجتماعی و فرهنگیِ نوظهور در عصر فضای مجازی یعنی «سلبریتیهای مجازی» ،به
فهم و درک ابعاد و وجوه مختلف آن برای جامعه علمی و سیاستی کشور کمک کند.
واژگان کلیدی :سلبریتیهای مجازی ،سلبریتیزهشدن ،شهرت آنالین ،شهرت پلتفورمی ،مصرفگرایی.
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 -1مقدمه
با این که بیش از  ۱۳ساااال از آمدن تکنولوژیهای وب  ۲.۰۰میگذرد و این تکنولوژیها
انقالبی در صنعت شهرت و فرهنگ شهرت ایجاد کردهاند ،متأسفانه رویکرد سادهانگارانهای وجود
دارد که فرهنگ شهرت به علت م صرفگرایی و سیا ستزدایی ذاتی آنها نمیتوانند م شکالت
تهد یدکننده برای ک یان سااا یاسااای کشاااور ای جاد کنند ،و البته آن چه که چنین رویکردهایی
نمیدیدند این بود که با نازل شدن ذائقه همگانی شناخت وضعیت خطیر کشور دیگر برای اکثر
شهروندان امکانپذیر نخواهد بود و میل سیریناپذیر به مصرف بر توقعات عامه مردم از دولت (و
در مقیاس کوچکتر خانواده ،مخ صو صاً پدر خانواده) خواهد افزود و م سائل م صیبتباری ایجاد
خواهد کرد که تا نساالها ادامه دارد .فرهنگ شااهرت با منطق مصاارفگرایی هدایت میشااود و
ساالبریتیها با این پیام مهم مدیریت میشااوندا از چیزهای جدید ،تیییر ،هیجان ،و هر مکرک
ممکنی که بتوان آن را از یک فروشااگاه یا وب سااایت اینترنتی خرید لذت ببر .شااور و شااو
م صرفکنندگان برای ت صویر و صدای سلبریتیها نه به این خاطر ا ست که آنها احمق ،ساده
لوح ،کلهپوک یا هالو ه ستند ،بلکه به این دلیل ا ست که آنها میخواهند با این جریان هم سو
با شند .آنها هم به و سیله منطق م صرفگرایی هدایت می شوند (ک شمور .)۱۳۹۶ ،انگا شت یک
فضای مجازی غیرمادی و ساده بر پایه اینرسی مادی ،بر پایه یک سرمایهداری بدون مانع که در
آن واقعیت تکاندهنده و مخالفت اجتماعی (یعنی ترجیح اجتماعی خود ،مادی بودن و قدرت
کار ،شرایط کاری بد ،نابرابری جن سیتی ،آ سیب زی ست مکیطی) انکار می شود ا ستوار ا ست.
اف سانهای که گفته می شود این ا ست که بگذاریم سرمایه آزادانه و بدون مکدودیت حرکت کند
تا نرمافزار بر سختافزار پیروز شود (ژیژک۲۰۰8 ،ا  )۱7و ا ستثمار نیروی کار را بتوان از حوزه
دید خارج کردا «در شاارایط اجتماعی ساارمایهداری متأخر ،خودِ مادیبودن فضااای مجازی به
صاااورت خودبهخود فضاااای توهمی انتزاعی دادوسااا تد باورپذیری تول ید میک ند که در آن
خاصبودگی موقعیت اجتماعی مشارکت کننده نابود میشود» (ژیژک۱۹۹7 ،ا  ( )۱5۶نقل شده
در کاپور .)۲۰۱۳ ،از این روست که اصول سرمایهداری امروزین صنعتی بزرگ و تکمیلگر را به
وجود آورده که در آن شهرت نه یافته ،بلکه ساخته و عرضه میشود (ویلیامسون.)۲۰۱۶ ،
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به نظر میرسااد مجازیشاادن امور (یعنی روندی که هم در ایران و هم در جهان همچنان
تشدید خواهد شد) باعث شده فرهنگ شهرت در همه جنبهها رشد کند و پدیدههای نوینی به
وجود ب یاید که پیشتر حتی تصاااور آن هم ممکن نبود .برای مثال ،گروه بینالمللی هواداران
مای کل م قدس در شاااب که اجت ماعی آنالین فیسااابوک خود را به عنوان دین نوینی به نام
«تریلنیوم» ۱معرفی کرد .هواداران ادعا کردند که مایکل جک سون را به دلیل فو العاده بودن ،نه
عادی بودن ،میپرساااتند .در واقع ،آن ها بر این باور بودند که او فرشاااتهای بود که در یک تن
ان سانی ا سیر شده بود .گفته می شد این هواداران بر آن بودند که مایکل جک سون یک ه ستنده
خاص هم هساااتا «مایکل امیدها و رؤ یاهای هر کدام از ما را بازنمایی میکند و دلیل حمالت
رسااانهای و ترور شااخصاایت او ،ویژگیهای اسااتثنایی اوساات .اگرچه ما میدانیم که او به لکاظ
فیزیکی یک انسان بود ،کل هستی او ما را به این سمت میکشاند که باور کنیم روح او به جهان
دیگر تعلق دارد» .وب سایت سلبریتی فیکس ۲هواداران مایکل جک سون را دیوانه خطاب میکند
اما به شوخی هم میگوید که اگر قرار بود این افراد کلی سایی ب سازند ،مو سیقی آنها فو العاده
میبود (وارد .)۲۰۱۲ ،جالب است که جکسون مجموعهای از همه بدترین ویژگیهای یک انسان
زمینی بود (برای نمونه نگاه کنید به دایموند.)۲۰۱۴ ،
در ایران هم با بررسی کامنتهای کاربران زیر پُستهای سلبریتیهایی با هواداران میلیونی،
به آسااانی میتوان برخی هواداران را هواداران سااتاینده نام نهاد .اما آیا میتوان این سااتایش را
نوعی «دین» خواند؟ ایده دین بیرون از دین بسااایار آگاهیبخش اسااات اما به نظر زیادهروی
میر سد که فرهنگ شهرت را نوعی ف ضیلت یا دین حقیقی بخوانیم .الهیات شنا سی به نام تام
بیودوان ۳احت ماالً بیشتر به ا یده فرادین نزد یک اساااات چون او میگو ید دین در فره نگ
مردمپسااند با چیزی که خودش به آن «روحانیت نامکترم» میگوید ویژگیشااماری میشااود.
بیودوان فرهنگ مردمپسااند را با متنها و کردارهای آن تکلیل میکند تا یک «الهیات زیسااته»
یا «عملی» را آشااکار کند .این الهیاتی اساات که به گفته او «هم بالفعل و هم بالقوه اساات» -
بالفعل چون زی سته می شود ،اما بالقوه چون هنوز مانده تا ک شف شود .او ا ستدالل میکند که
روحانیت نامکترم یا دین مجازی بر چهار مضامون اصالی متمرکز اساتا یک شاک به نهادهای
دینی ،تقدس تجربه ،رنج به مثابه کلید روحانیت ،و ابهام زندگی روحانی .این مضمونها «مکدود
به جهان دینی نسل امروز نیستند؛ آنها هدیه و چالش این نسل برای دیگران ،از جمله نهادهای
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دینی ،ه ستند» .بیودوان با تکلیل فرهنگ مردمپ سند توان ست تو صیف کند چگونه سنتهای
دینی به وساایله بازنمایی دگرگون میشااوند .او میگوید «فرهنگ مردمپسااند نساال ایکس هم
مضمونهای فراموش شده را دوباره وارد دور میکند و هم مضمونهای آشنا را در تصاویر پنهان
میکند و آنها را ناآشنا میکند و باعث می شود آنها به صورت حساب شدهای دوباره "دینی"
شوند» (وارد .)۲۰۱۲ ،البته پژوهشهای جدیدتر نشان داده که ویژگیهای روانشناختی افراد در
ادراک از این که آنها «سلبریتی پرست» باشند یا نه بسیار مؤثر است (بروکس.)۲۰۱8 ،

 -2سلبریتیها و مصرفگرایی
یکی از ویژگی های فره نگ شاااهرت ،ترویج مصااارفگرایی اسااات و کالویر ( )۲۰۱۳با
هو شمندی سلبریتیها را «قدی سان م صرفگرایی» میخواند .در واقع ،شهوت م صرف را شاید
بتوان جذابیت جداییناپذیر فرهنگ شاااهرت دانسااات و به ندرت سااالبریتیای را میبینیم که
کاالیی را تبلیغ نکند .جالب ا ست که د شمن نخ ست طبیعت ،م صرفگرایی ا ست و سلبریتیها
دائم مصرفگرایی و احترام به طبیعت را تبلیغ میکنند! سخنرانیهای حق به جانب سلبریتیها
پر از این تناقضها اسااتا قهوه بدون کافئین ،خامه بدون چربی ،نوشاایدنیهای بدون قند ،آبجو
بدون الکل ،در ست همان طور که گ سترهای از پدیدههای امروزین اجتماعی ه ستند که همین
تناقضها را دارندا تلفن سک سی ،سکس سایبری ،چت سک سی (یعنی سکس بدون سکس)؛
معدن کاری سبز و اکتشاف نفتیِ طبیعت«دوست» و «اخالقی» (یعنی آسیب زیستبومی بدون
آسااایب به طبیعت)؛ و جنگ بدون جنگ ،یا جنگ بدون تلفات (یعنی جنگ تکنولوژیک از راه
دور که بر اساااس آن مثالً میتوانیم پایگاههای قذافی را بزنیم بدون این که نیروی زمینی غربی
را وارد لیبی کنیم یا از رُباتهای م سلح و هواپیماهای بی سرن شینی ا ستفاده کنیم که به خوبی
میتوانند غیرنظامیان افیان ستانی و پاک ستانی را بک شند بدون این که جان هیچ سرباز آمریکایی
به خطر بیفتد) (نگاه کنید به ژیژک۲۰۰۴ ،ا  .)8-5۰7این ها همه تالش های ایدئولوژیک برای
خالی کردن بعد واقع از واقعیت ،تصفیه زندگی ،و رها کردن آن از خطرها و دشواریهای درونزاد

4

پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی

آن ا ست (کاپور )۲۰۱۳ ،و شگفت این ا ست که ما این ا ستداللها را از سلبریتیها میپذیریم و
آنها را حتی در ذهن خود هم به چالش نمیکشیم.
امروز م صرفگرایی چنان ما را احاطه کرده که ب سیاری از ایرانیان م صرف نکردن را نوعی
سرشکستگی اجتماعی میدانند .درحالی که آمارها نشان میدهد ایرانیها در سال  ۱۳۹7سالی
سخت به لکاظ درآمدی را تجربه کردهاند ،مطابق آمارهای ر سمی در  ۹ماهه نخ ست این سال
حدود  ۶میلیون ایرانی به خارج مسافرت کردهاند .مصرفکننده را در وسط یک شبکه شبیه تار
عنکبوت تصاااور کنید که هر تاری در اطراف او بازنمایی کننده ذائقه او در مورد یک مکصاااول
باشاادا موساایقی ،لباس ،خوردنی و نوشاایدنی ،لوازم و غیره .هر تار مصاارف کننده را به گروه
متفاوتی از مصاارفکنندگان همفکر میرساااند که در کنار هر کدام از این گروهها باید به شاایوه
متفاوتی در مورد خود فکر کرد .وقتی مصااارفکننده در تار های مختلف جابجا میشاااود ،با
گروههای جدیدی رویارو میشاااود و هویتهای جدیدی اقتباس میکند ،بدون اینکه نیازی به
توقف و تفکر در مورد هر بنیان ثابتی برای کیفیت ها یا ویژگی های تشاااکیل دهنده آن هویت
خاص وجود دا شته با شد .در واقع ،م صرفکننده چندین هویت دارد که همه بر ا ساس م صرف
بنیان نهاده شدهاند (کشمور .)۱۳۹۶ ،مصرف گسترده ،وعده تجمل برای همه ،و چرخه بیپایانی
از میلهای ار ضاناپذیر نه از طریق گفتمان سیا سی ،که از طریق خلق یک گروه فرهنگی جدید
ارائه شدهاند .سلبریتیها انتظارات مادی ما را تقویت کردهاند ،و به شکل گرفتن فرهنگی کمک
کردهاند که در آن تقاضااا اکنون یک تجربه انسااانی بنیادین اساات .آنچه زمانی تجمل بود ،امروز
یک الزام مکسوب میشود .آنچه زمانی بهبود بود ،اکنون جای خود را به ارتقا داده است .فرهنگ
شاااهرت به دلیل تمایالت خیالپردازانه و ساااکرآمیزی که از خود متصااااعد میکند ،مهمترین
چیزی که دارد امر مادی اسااتا این فرهنگ در هر سااطکی از جامعه مصاارف را ترویج میکند
(کشمور .)۱۳۹۶ ،مصرفگرایی و تبلیغ مصرفگرایی سلبریتیها جامعه را به این تصور میاندازد
که ع صر ما ع صر نعمت و فراوانی ا ست و برای ر سیدن به نعمت کافی ا ست د ست دراز کنیم و
آن را بگیریم (برین.)۲۰۱۲ ،
 -2سلبریتیهای تلویزیون واقعنما
با از راه رسیدن نخستین موج نظریههای فرهنگ شهرت ،بیشتر اندیشههای انتقادی به اثر
دموکراتیزهگر آن توجه دا شتند .اعالم مرگ ستارگان به سبک قدیمی و وعدههای آزادیبخش
شااهرت برای همه به نظر چاوش یک جامعه پیوسااته بود که در آن موقعیت ساالبریتی ،فارا از
ا ستعداد ،و اگرچه برای مدت کوتاهی ،در اختیار همه بود .به نظر میر سید تلویزیون واقعنما به
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جای آورنده این وعده بود (کشمور .)۱۳۹۶ ،آنچه میتوان به آن دموکراتیزاسیون ذائقه گفت ،به
همراه این شاارایط ،و جزو جداییناپذیر آن بود .کاالهای مصاارفی که زمانی فقط در دسااترس
پولدارها و مشاهیر بود در دسترس همه قرار گرفت .هر کسی میتوانست در نسخهای از زندگی
خوب مشارکت کند .دیوار رسوخناپذیری که زمانی میان آنها و ما وجود داشت جایش را به یک
پارچه توری داده بود که این قدر نازک بود که میشاااد آن طرفش را دید و گاهی آن را درید.
مصرفکنندگان خود را با کاالهایی که میخریدند تعریف میکردند (کشمور .)۱۳۹۶ ،مردم حاال
دیگر خود را خیلی با این شخ صیتها نزدیک میدیدند ،گویی که آنها «غریبههای صمیمی»
هستند (کاوکا.)۲۰۱۲ ،
با تکثیر و پولساااز شاادن فزاینده آدمهای معمولی و زندگیهای معمولیشااان در صاانعت
رسااانههای ساانتی ،آن ژانری که بیشااترین سااود را از این چرخش شااهرت میبرد ،تلویزیون
واقعنماساات .پژوهشااگر رسااانه آنت هیل مینویسااد که تلویزیون واقعنما شااکلی از «تلویزیون
واقعگرای مردمپسااند» اساات که در آن آدمهای واقعی در یک چیدمان (دساات کم) تا حدی
صکنه آرایی شده نقش ایفا میکنند .البته ،بینندگان به صورت منفعالنه و صرفاً به این دلیل که
تلویزیون واقعن ما و عده مشاااروع یت برگرف ته از بازیگری آدم های معمولی را مید هد ،آن را
نمیپذیرند و باور نمیکنند ،بلکه ،انتظار دارند که برنامه سازی تلویزیون واقعنما شامل درجهای
از نمایشی سازی ،احساسی سازی ،و ویرایش تجربههای واقعی باشد؛ هیل میگوید بینندگان در
شکلهای مختلفی از راهبرد دیدن درگیر می شوند تا ا صالت این روایتها را در قیاس با دانش
زمینهای خود که میگوید تلویزیون واقعگرای مردمپسند به صورت خاصی نمایشی است ،مکک
بزنند .برخی مخاطبان ن سبت به ادعای حقیقت در چنین برنامههایی انتقادیتر برخورد میکنند
در حالی که مخاطبان دیگری بر این باور که همه کلکها آخرش رو خواهد شاااد تکیه میکنند
(آبیدین.)۲۰۱8 ،
اما چه چیزی درباره فرمت تلویزیون واقعنما خاص است؟ آیا سینمای واقعنما همان
ثمرات و انتظارات را خواهد داشت؟ پژوهشگران رسانه لوری اولت و جیز هی میگویند
تلویزیون به عنوان یک رسانه «بیش از دیگر رسانهها با ضرباهنگ زندگی روزمره همدور
است» ،مخصوصاً چون تلویزیون یک شیوه پیوسته دسترسپذیر و پایدار از سرگرمی است که
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هم برای «مشاهده اتفاقی» و هم برای «تماشای برنامه ریزی شده» در دسترس است .از این
رو ،تلویزیون قدرت بیشتری برای بهنجارسازی برخی کردارها و هویتهای اجتماعی دارد
چون دسترسپذیرتر ،مشترکتر و سنتیتر است .به همین دلیل است که مکصوالت و خدمات
قرار گرفته در بستر برنامههای تلویزیون واقعنما ،مخصوصاً آنهایی که در آرایش به کار
میروند ،احتماالً اقناع کنندهترین شکلهای تبلییاتی برای بیننده هستند چون آنها مرزها
میان آن چه صرفاً مکتوای سرگرم کننده است و آن چه یک پیام تجاری است را مکو
میکنند .شبکههای اجتماعی امروزه توانستهاند تلویزیون واقعنما را به درون گوشیهای تلفن
ببرند .حاال دیگر افراد میتوانند با استفاده از قابلیت الیو اینستاگرام ،از خلوت خود با مخاطبان
مشتا سخن بگویند .اینستاگرام با سرعت به قابلیت این خدمت پی برد و اکنون کاربران
میتوانند از امکان الیو-تیوی اینستاگرام بهره ببرند (میسلویتز.)۲۰۱8 ،
 -3روابط سلبریتیها با مخاطبان
سلبریتیها به عنوان اموری واقعی وجود ندارند ،بلکه ،آنها به و سیله کردارهای راهبردی،
اغلب با کمک تخ صصهایی از صنعت ر سانههای سنتی ،بر ساخته می شوند .همچنین ،در باال
د یدیم که سااالبریتیها در برنامههای گفتگو و تلویزیون واقعنما نوعی قدرت فریبنده دارند که
توجه و عالقه مخاطب را ،د ست کم در یک دوره زمانی ،جلب میکنند .آ شکار ا ست که روابطی
میان ساالبریتیها و مخاطبان پرورده میشااود .یکی از روابطی که میان ساالبریتیها و مخاطبان
وجود دارد و پژوهشهای زیادی درباره آن انجام شااده« ،روابط فرااجتماعی» اساات که مفهومی
اساات که روانشااناسااانی به نامهای دونالد هورتون و آر .ریچارد وول (اساارارکز )۲۰۱۶ ،نوآورد
کردند تا توضیح دهند چطور شخصیتهای مردمپسند در تلویزیون و رادیو میتوانند باعث ایجاد
روابط میان -شخ صی یک سویه با مخاطبان بر ا ساس توهم صمیمیت شوند .در روزهای نخ ست
فرمتهای رسانهای تودهوار ،رسانههای پی شا-اینترنت و پی شا-اجتماعی ،این احساس صمیمیت
به و سیله سبکهای گفتگویی غیرر سمی خودمانی و پر سش و پا سخ مجریان تلویزیون و رادیو،
نمایش بازیگران سینما و تلویزیون به عنوان دوستان نزدیک مخاطبان ،رفتن به میان مخاطبان،
و کاربرد ابزار های فنی مان ند کلوزآپ ها یا کنترل صااادا به نکوی که بازیگران با م خاط بان
دوسااتانهتر ،نزدیکتر ،و صاامیمیتر به نظر بیایند ایجاد میشااد .نتیجه این پخش گسااترده این
است که مخاطب دانش گستردهای درباره شخصیتهای تلویزیونی و رادیویی به دست میآورد و
حس میکند انگار با این افراد دوسااات صااامیمی اسااات و همچنان برای پیگیری مکصاااوالت
رسانهای آنها وقت میگذارد.
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با وجود این ،مخاطب هرگز هیچ رابطه دوساااویهای را با یک مجری تلویزیونی که در مورد
خلق یات آن ها هیچ نمیداند ،تجربه نمیکند .به دیگر ساااخن ،ارتباط و مکتوا تنها از مجر یان
رسانههای سنتی به سمت مخاطبانشان جریان مییابد و فرصت چندانی برای مخاطبان نی ست
تا پاساخ بدهند یا شاخصااً در آن ساوی مانع ارتباطی با این مجریان تلویزیونی اندرکنش کنند.
روجک برای فهم بهتر این شکلهای وساطت شده از صمیمیت ،میان «صمیمیت درجه نخست»
که در آن احساااس نزدیکی به وساایله دیدار مسااتقیم و تجربه دساات اول ممکن میشااود ،و
« صمیمیت درجه دوم» که در آن اح ساس نزدیکی به صورت م صنوعی به و سیله تکنیکهای
ر سانههای تودهوار همانند سازی می شود ،تفکیک میگذارد .البته ،این روابط سلبریتی-مخاطب
در ع صر ر سانههای دیجیتال به شدت تیییر کرده ا ست (آبیدین .)۲۰۱8 ،حاال دیگر مخاطب به
سادگی برای سلبریتی پیام میدهد و گاهی در عین شگفتی پا سخ دریافت میکند (گرچه باید
دانست که در اکثر موارد ،هم این صکفه به وسیله مدیران نامورساز اداره می شود و هم آن پیام
احتماالً از سوی یکی از اعضای این تیم فرستاده شده است).
 -4شهرت آنالین
با از راه ر سیدن اینترنت ،ب سیاری از سلبریتیها سریع به قابلیتهای آن پی بردند و برای
خود وبساااایت زدند و پس از ساااال  ۲۰۰5به شااابکه های اجتماعی مهاجرت کردند .کتاب
دخترهای دوربینی نوشته استاد مطالعات جهانی ترزا سنفت ( )۲۰۰8یک اتنوگرافی پیشرو بود
که کردارهای زنان جوان آمریکایی که با پخش نمایش زندگی خ صو صی شان از راه وبکمها در
اتا خوابشااان به شااهرت دساات یافته بودند را رهگیری میکرد .از آن زمان تا کنون ساااختار،
سرشت و فرهنگ شهرت اینترنتی در تمام جهان به شدت فرگشت یافته است.
با پیشاارفت تکنولوژیهای دیجیتال ،پلتفرمهای رسااانههای اجتماعی شااکلهای نوینی از
ارتباطات میان شااخصاای را نهادینه کردهاند و به نظر میرسااد شااهرت اینترنتی به صااورت
فزایندهای دساااترس پذیر میشاااود و آدم های معمولی از همه گروه و فرهنگ میتواند از آن
بهرهمند شوند .در همین را ستا ،موفقیت سلبریتیهای سنتی و چهرههای همگانی ،مانند تکثیر
سلبریتیهای هالیوودی که برای ارتباطگیری با هواداران به سوی ر سانههای اجتماعی رفتهاند،
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یا سیاستمدارانی که برای تشکیل حلقه شهروندان هوادار به سراا رسانههای اجتماعی میروند،
هم شاهدی بر اهمیت پایدار ر سانههای اجتماعی به عنوان یک ابزار ا صلی ارتباطی ا ست .افزون
بر آن ،در میانه تالش رسانههای میراثی ۱برای رفتن به سمت امکانات دیجیتال و مقابله با شمار
رو به کاهش خوانندگان رساااانههای چاپی ،و برآمدن اقتصااااد گیگ ۲که در آن جوانان برای به
د ست آوردن درآمد سراا انت شار وب-بنیاد و مکتوای خود-گردان میروند ،شکلهای نوینی از
شهرت اینترنتی با فرمتهای کهنهتر ر سانهها درگیرند و با نوآوریهای شان از این فرمت فا صله
میگیرند.
امروزه ،پو شش م سلط مطبوعاتی و گفتگوها درباره شهرت اینترنتی فقط روی یک شهرت
خاص متمرکز اساااتا نفوذداران .نفوذداران که در ایران آن ها را به نام اینفلوئنسااار ها هم
می شنا سیم پی شاهنگان سلبریتیهای اینترنتی ه ستند چون آنها به و سیله این واقعیت که
شهروند اینترنت ه ستند و سلبریتیهای اینترنتی ه ستند گذران زندگی میکنند .از جمله این
نفوذداران میتوان از تروی ساایوان ۳اهل اسااترالیا نام برد که ویدئوهای خانگی او در یوتیوب در
نهایت باعث شااد بتواند یک قرارداد خوانندگی با شاارکت ای ام آی اسااترالیا ۴امضااا کند ،کار
بازیگری در هالیوود را آغاز ک ند ،و مجله تایم نام او را به عنوان یکی از  ۲5پرنفوذترین نوجوان
سال  ۲۰۱۴بیاورد .با وجود این ،گزارشهای دیگری روی نقصها و ر سواییهای صنعت ن سبتاً
نوین نفوذداران متمرکز بودها ند و از جم له این موارد را در ز مانی میبینیم که معلوم شااااد
یوتیوبباز بریتانیایی زو ساااگ از یک سااایهنویس 5اسااتفاده میکرده اساات؛ زو ساااگ ۶رکورد
تندترین مراسم گشایش فروش رمان را شکسته بود و در سال  ۲۰۱۴بیش از  78۰۰۰نسخه را
در یک روز به فروش ر سانده بود .اما شهرت اینترنتی یک مفهوم ب سیار گ ستردهتر و با تاریخی
بسیار بلندتر از تاریخ نفوذداران است (آبیدین.)۲۰۱8 ،
تو صیفهای نظری و بومی ب سیاری درباره تاریخ شهرت اینترنتی وجود دارد .اما چگونگی
پیدایش شاااهرت اینترنتی در بخش های مختلف جهان بساااته به هنجارهای فرهنگی مردم،
کردارهای اجتماعی درباره ابزارهای ر سانهای و شخ صیتهای ر سانهای ،و ساختار قابلیتهای
تکنولوژیک که دسترسی گروهی از مردم به مکتوا را وساطت میکنند ،گوناگون است .از آن جا
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که متخ ص صان در صنایع ر سانهای سنتی میتوانند سلبریتیها را ساخته و پرداخته کنند،
منط قا ،هر آدم معمولیای را میتوان فارا از این که آ یا دسااا تاورد های فو ال عاده ،م هارت و
ا ستعداد ویژه ،یا موقعیتهای برج سته در جامعه دا شته با شد یا نه ،به درون جهان سلبریتیها
هدایت کرد (کشااامور .)۲۰۰۶ ،با فرگشااات فرمتهای رساااانهای و گونهگون شااادن ژانرهای
تلویزیونی ،آدمهای معمولی به صورت فزایندهای به عنوان مهمانان برنامههای گفتگویی ،شهرت
به دساات میآورند .مخصااوص ااً ،فرمتهای اعترافی همانند برنامه جری اسااررینگر ۱و فرمتهای
مداخلهای مانند دکتر فیل ۲که در آن آدمهایی معمولی به زیر نور صاااکنه پرتاب میشاااوند تا
زندگی خ صو صی و م سائل شخ صی شان را به نمایشهای همگانی و سوژههای تجاری تبدیل
کنند ،باعث شاادهاند شااهرت به «تجربه زیسااته "آدمهای معمولی"» که ترنر به آن «چرخش
شهرت» میگوید پیوند زده شود (نگاه کنید به ترنر.)۲۰۱۰ ،
در هر حال ،سنفت با ا ستفاده از دختران دوربینی به عنوان و سیلهای برای فهم این شکل
نو از شهرت ،ا ستدالل کرد که میکرو سلبریتیها در اینترنت به چند دلیل مانند سلبریتیها در
صنایع سنتی سرگرمی نیستند  -در حالی که سلبریتیهای سنتی نوعی جدایی و فاصلهگیری از
مخاطبان را در کار خود اعمال میکنند ،میکرو سلبریتیها مکبوبیت خود را بر پایه حس ات صال
و پاسااخگویی اندرکنشاای به مخاطبانشااان اسااتوار میکنند؛ در حالی که ساالبریتیهای ساانتی
احتماالً بر اساس مهارت و چیره دستی شان شناخته شدهاند ،از میکروسلبریتیها انتظار میرود
خود را به صورت ویرایش نشده و مانند آدمهای «واقعی» با مسائل «واقعی» نمایش دهند؛ و در
حالی که ساالبریتیهای ساانتی ممکن اساات در میان مخاطبان پرشاامار جهانی شااهرت فراگیر
دا شته با شند ،میکرو سلبریتیها مکبوبیتی دارند که گرچه گ ستره مکدودتری دارد ،اما عمیقتر
اسااات .افزون بر آن ،میکروسااالبریتیها در مقایساااه با سااالبریتیهای سااانتی ،مجبورند تعهد
نیرومندتری به مخاطبانشااان داشااته باشااند چون شااهرت میکروساالبریتیها از راه جماعتی از
بینندگان م شتا در اینترنت به صورت د سته جمعی ساخته می شود ،نه این که سازوکارهای
صِرف صنعت سنتی سرگرمی آنها را بسازد.
The Jerry Springer Show
Dr. Phil

۱
۲
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اگرچه سااانفت مفهوم میکروسااالبریتی را از راه دختران دوربینی معرفی کرد که عرضاااه
تصویر خود در اینترنت را به عنوان یک سرگرمی میدیدند ،نظریه میکروسلبریتی به وسیله یک
مطالعه گسترده دوم از ا ستاد ارتباطات آلیس مارویک بسط بیشتری یافت .در آغاز دهه ،۲۰۰۰
مارویک روی کارکنان صنعت تکنولوژی در سانفران سی سکو که از ر سانههای اجتماعی به عنوان
یک ابزار شاااب که گذاری اسااات فاده میکرد ند کار کرد .مارو یک میگو ید برای این که یک
میکرو سلبریتی بتواند کارش را با موفقیت پیش ببرد ،باید فارا از شمار و و ضعیت مخاطبانش،
شخصیتی را ساخته و پرداخته کند که پیوسته حس اصالت ،اندرکنش ،و شباهت به سلبریتیها
را به وجود بیاورد .این پخش زنده ابدی از خودِ برندسازی شده نیازمند کاشت یک ذهنیت است
که در آن همه دوسااتان و هواداران در اینترنت میتوانند مخاطبان و هواداران در آینده باشااند،
که آن طور که مارویک با اقتباس از روجک میگوید ،میتواند به دو شکل از میکروسلبریتی بدل
شود .در حالی که میکرو سلبریتیهای «منت سب» باید پیو سته خود را باالتر از هوادارانش ن شان
دهد تا آنها را وا دارد با او مثل یک ساالبریتی رفتار کنند ،میکروساالبریتیهای «دساات یافته»
شااهرت خود را با آشااکارسااازی گزینش شااده اطالعات مکرمانه خود برای بینندگان به دساات
میآورند و حس صمیمیت با خودشان را در آنها میکارند.
سلبریتیهای اینترنتی را میتوان بر اساس شش سنجه ارزیابی کرد.
.۱

.۲

.۳

.۴

در حالی که مقیاس میکرو سلبریتیها بر خالف سلبریتیهای سنتی صنعت سرگرمی
کوچک بود ،امروزه شگفت نیست اگر ببینیم سلبریتیهای اینترنتی از نظر مکبوبیت یا
دسترسی جهانی با سلبریتیهای سنتی رقابت میکنند یا آنها را پشت سر میگذارند؛
در حالی که پلتفرم میکروسلبریتیها پیشتر مکدود به تکنولوژیهای اینترنتی همچون
وبکمها ،یا رسااانههای اجتماعی مانند توییتر بود ،امروز ساالبریتیهای اینترنتی برای
حفظ هواداران خود به صورت فزایندهای فا صله میان سرزمینهای مختلف پلتفرمهای
رسانههای اجتماعی و رسانههای سنتی را پر کردهاند؛
در حالی که پیشتر م خاط بان میکروسااالبریتی ها ت عداد م کدودی از کاربران خوره
اینترنت بودند ،اکنون کاربران اینترنت دارند با کمک الگوریتمهای رسااانههای اجتماعی
و سازوکارهای ر سانهای سنتی که عامدانه برخی شکلهای شهرت اینترنتی را تقویت
میکنند ،برای خودشاااان پایه مخاطبانی در مقیاس جهانی میساااازند که از هواداران
وفادار ،بینندگانِ گهگاهی ،و تماشاگران اتفاقی تشکیل شده است؛
در حالی که پیشتر ساارشاات میکروساالبریتیها بر اساااس یک ساارگرمی یا یک ابزار
تکمیلی شبکهگذاری برای حمایت از یک تالش ر سمی ک سب و کار ا ستوار بود ،اکنون
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ساالبریتیهای اینترنتی به دنبال شااهرتی هسااتند که به آنها امکان داشااتن یک کار
حرفهای را بدهد؛
 .5در حالی که پیشتر کردار میکروسااالبریتی تا حد زیادی وابساااته به صااامیمیتهای
اندرکن شی و اف شای گزین شی امور خ صو صی بود ،سلبریتیهای اینترنتی هم مکتوای
مو ضوعی «ثابت» که در آن ا ستعدادها و مهارت شان را نمایش میدهند ،و هم مکتوای
عاطفی «پ شتیبان» را عر ضه میکنند که قطعاتی از زندگی روزمره را برای ایجاد حس
معمولی بودن به نمایش میگذارد؛ و،
 .۶در حالی که پیشتر اثر میکروسلبریتیها مکدود به اتا خواب و هویتسازی ،یا مکدود
به یک دفتر و با اهداف شااابکهگذاری بود ،امروزه سااالبریتیهای اینترنتی به وسااایله
ابزارهایی از وبالگنویسی گرفته تا رسانههای سنتی موجسازی میکنند و حتی کسب و
کارهای بزرگی راه میاندازند و از راه این کسب و کارها بر اتا های تصمیمگیری اعمال
نفوذ میکنند (آبیدین.)۲۰۱8 ،
شهرت اینترنتی مک صول نمایش و ادراک ا ست .این شهرت را میتوان وقتی یک ه ستنده
(چه شاااخص ،حیوان یا یک چیز غیرزنده) عامدانه «نمایش میدهد» به وجود آورد ،یا میتواند
ز مانی برآ ید که م خا طب به صاااورت غیر عا مدا نه آن را به عنوان امری که دارای کیف یت
شااهرتمندی اینترنتی اساات «درک کرد» .در حالی که چندین عامل هساات که تعیین میکند
یک متن یا نمایش دارای شااهرت یا بدنامی اساات ،در اغلب موارد به ساالبریتیهای اینترنتی به
دلیل خاص بودن ،عجیب و غریب بودن ،اسااتثناگرایی ،یا معمولیبودگی توجه میشااود .البته،
بیایید ببینیم چه میشاااود که این چهار کیفیت این همه مهمند .نکته مهم برای موفقیت در
شهرت در شبکههای اجتماعی ،استفاده مؤثر از شهرت در چندین پلتفرم است (پاول.)۲۰۱۰ ،
جامعه شناس برجسته فرانسوی پیر بوردیو چارچوبی برای فهم شکلهای « سرمایه» آفرید
تا نشااان دهد جامعه چگونه درباره ذائقه و خلق و خوی زیباییشااناختی قضاااوت میکند و به
رفتارهای مختلف اجتماعی موقعیت و تمایز میدهد .کیفیت های خاص بودن ،عجیب و غریب
بودن ،استثناگرایی ،یا معمولی بودگی ،هر کدام با یک شکل خاص از سرمایه متناظرند که عالقه
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و توجه را بر میانگیزند ،چه این عالقه مثبت با شد (یعنی نا شی از تک سین یا دو ست دا شتن) و
چه منفی باشد (یعنی نتیجه بیزاری و قضاوت).
درساات همان طور که شااکلهای اجتماعی ،فرهنگی ،و فنی با هم همروشااانی دارند و تا
حدی از ساارمایه اقتصااادی نیرو میگیرند ،کیفیتهای شااهرت اینترنتی هم آشااکارا جدا از هم
نیساااتند .ترکیبی از هر کدام از این کیفیتها میتواند در هر مثالی از شاااهرت اینترنتی وجود
داشته باشد.
 -5شهرت نویافته
آدمها گرچه همیشااه به نوعی تیییر ناگهانی در زندگی شااان امید داشااتهاند ،اما این رؤیا
هرگز امروز و در عصاار شااهرت به واقعیت نزدیک نبوده اساات .اگر در موقع مناسااب در جای
منا سب با شید و شخ صی با موبایل -و گاهی با و سایل پی شرفتهتر -از شما فیلم بگیرد ،ممکن
است «میم» شوید و به چیزی باالتر از آن چه در رؤیاهایتان می بینید برسید .نمونههایی از این
د ست در سالهای اخیر امیر کچیلیک ،سجاد ر ضایی ،دو شواری و غیره ه ستند که البته این
سومی نتوانست به پول برسد و دو تای نخست اکنون درآمد چند ده میلیون در ماه دارند.
اصطالح « شخصیتهای میمی» به این مسئله میپردازد که آدمهای معمولی چطور ممکن
اساات (ناخواسااته) در شاارایط ناگهانی در فیلمی ثبت شااوند یا حالت و بیان چهرهای آنها به
صورت میم ،حالت شمایلی پیدا کند .به رغم این که تصاویر شخصیتهای سلبریتی چندروزه به
شدت در اینترنت به گردش در میآید ،سفر از شهرت میمی به شهرت پایدار اینترنتی سفری
دراز ،دشوار و در بیشتر موارد وابسته به شانس است .برخی از آنها پس از این که توانایی کافی
پیدا کردند و عالقه مردم به آنها در رساااانههای اجتماعی ادامه پیدا کرد ،تالش میکنند تا به
درون صنایع رسانهای سنتی بخزند (آبیدین.)۲۰۱8 ،
یک اساااتاد ارتباطات به نام رایان میلنر ۱که از ساااال  ۲۰۱۰تا کنون به صاااورت انتقادی
مشاایول مطالعه میمهاساات آنها را به صااورت «کردارهای اجتماعی» مسااائل مناقشااه برانگیز
کوچک و بزرگی تعریف میکند که مشاااارکتکنندگان فرهنگی با «آفرینش ،گردش و تیییر
متنهای جمعی» آنها را در تاروپود بافت رنگارنگ فرهنگی بافتهاند .میلنر در فصل آخر کتابش
با عنوان شااهرت میمی جهانساااز ،گفت و شاانودهای همگانی و رسااانههای مشااارکتی ،نشااان
میدهد چگونه میم میتواند با منطق ساارمایهداری و صاانایع فرهنگی در هم بیامیزد ،و تکلیل
Ryan Milner

۱
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میکند چگونه میمها طوری تملک یا برندسازی می شوند که برای مخاطبان خوشایند باشند ،یا
میگوید رسانههای سنتی این سلبریتیهای چندروزه را دروازهبانی میکنند.
گاهی شااخصاایتی میمی در خأ پدید نمیآید .در این زمان ،شااخصاایت میمی دارد درباره
رویدادی صکبت میکند که خودش شاهد آن بوده است .اصطالح « ستارگان شاهد مجازی» به
آفرینش یک شااکل تصااادفی و زودگذر از شااهرت مجازی اینترنتی اشاااره دارد .اخبار تلویزیونی
پیوسته با چنین اشخاصی م صاحبه میکنند و بسیاری از این اشخاص قربانی رویدادی هستند
که اخبار تلویزیونی از آن ها گزارش میدهند؛ این اشاااخاص از راه راهبردهای گزارش خبری و
مدارهای شبکهای خبری که شهادتهای آنها را در رسانههای اجتماعی به عنوان اموری فُکاهی
یا جذاب برای کلیک کردن منت شر میکنند ،یک شبه به شهرت میر سند .معموالً گزارشهای
خبری تلویزیونی به آنها تکرک میدهند تا برای برنامهها و پلتفرمهای شاابکه اجتماعی مکتوا
ب سازند .در ایران به دالیل مختلف کمتر ستارگان شاهد مجازی داریم اما مطمئناً در سالهای
آینده این پدیده هم در ایران رواج پیدا خواهد کرد.
ا صطالح «ا ستعدادهای یافته و ساخته و پرداخته شده» به این میپردازد که ر سانههای
ساانتی چطور کاربران معمولی ،مخصااوص ااً کودکان و نوجوانان ،را در پُسااتهای مشااهور شااده
ر سانههای اجتماعی به صورت نظاممندی جذب ،ساخته و پرداخته و حتی ا ستثمار کرده و به
شمایلهای سلبریتی سنتی بدل میکنند .این کار با بازپخش تلویزیونی برنامهریزی شده کلیپ
معروف شاااده ،دعوت از ساااتارگان مشاااهور شاااده مجازی برای تکرار «بازی» زنده خود برای
مخاطبان ،پخش این ویدئوکلیپ روی کانالهای شااارکتی رساااانههای اجتماعی برای سااااخت
گروهی از بینندگان آنالین ،و حتی در نهایت قرارداد ب ستن با این شخ صیتها برای ایفای نقش
ستاره در بخشهای مختلف برنامه می شود .معموالً از آنها در فیلمهای پ شت صکنه ا ستفاده
میکنند یا از آنها برای مکتوایی فیلم میگیرند که برای پخش در رساااانههای اجتماعی برنامه
پخش می شود (آبیدین .)۲۰۱8 ،مطمئناً شو الن دی جنرس در آمریکا را باید کارخانه سلبریتی
سازی دانست اما در کنار آن ،دستگاههای عریض و طویل دیگری هم به این کار مشیولند (براون
و گانون.)۲۰۱8 ،
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در عصااار رساااانههای اجتماعی ،گاهی برنامههای گفتگوی تلویزیونی به دنبال کار خال
کاربران اینترنت هستند تا آن را به عنوان برنامه سرشب تلویزیون به کار ببرند .برنامههایی مانند
بخش «هشااتگ ناقص» برنامه امشااب با شاارکت جیمی فالون مرتباً از بینندگان میخواهد تا با
یک ه شتگ م شخص جک بفر ستند ،در حالی که برنامه دیگری مانند برنامه زنده جیمی کیمل
بخشاای با عنوان «من به بچه هایم گفتم همه آب نباتهای هالووین آنها را خوردهام» دارد که
در آن از بینندگان دعوت میکند در یک مسابقه ساالنه شرکت کنند تا به صورت خاص شوخی
با نونهاالن را اجرا و فیلمبرداری کن ند .در حالی که هر دو این برنامه ها مثال های مکبوبی از
درخواست رسانههای سنتی از کاربران رسانههای اجتماعی برای انجام کار داوطلبانه برای تولید
مکتوا برای این برنامهها هستند ،برنامه الن دیجنرس در ساخته و پرداخته کردن سلبریتیهای
گذرای اینترنتی و تبدیل آنها به سلبریتیهای سنتی پایدار و ماندنی بی رقیب است.
اص اطالح «مهمانان مردم-آور» ۱نشااان میدهد چگونه ساالبریتیهای اینترنتی امروزین که
یک پایه هواداران و بینندگان ثابت در رساااانههای اجتماعی دارند به عنوان مهمان به برنامهها
دعوت میشااوند یا حتی سُ اکان بخشهایی از بروندادهای رسااانهای ساانتی –مانند رسااانههای
چاپی ،تلویزیون ،رادیو و سااینما -را به عهده میگیرند تا رسااانههای ساانتی بتوانند از مخاطبان
بومی-اینترنت آنها پول در بیاورند و ح ضور (رو به خامو شی) و معناداری سلبریتیها را دوباره
در عصاار دیجیتال تقویت کنند .آنها معموالً بساایج میشااوند تا بینندگان رو به کاهش صاانایع
رسااانهای ساانتی را تقویت کنند .مجموعهای از مطالعات موردی از ساانگاپور آشااکار میکنند
چگونه این کردار را میتوان با درجههای متفاوتی از موفقیت بر رسانههای مختلف اعمال کرد.
 -6درآمد میکروسلبریتیها و نفوذداران
گاهی بینندگان کلیپ های اینستاگرامی از خود میپرسند این شخصیتهای مجازی با حرکات
عجیب و غریب چگونه درآمد کسب میکنند .پاسخ این است که بسیاری از آن ها به پول نمیرسند
و به همین دلیل به زودی باید از شبکه خداحافظی کنند ،اما در کل ،درآمد این حرفه بیشتر از
آن است که تصور میکنیم.
در کل ،میکروسلبریتیها و نفوذداران از سه راه پول در میآورند .یک روش اولیه برای به دست
آوردن درآمد ،رپرتاژ آگهی است که یک فرمت تبلییاتی روایی و به شدت شخصی شده است که
به یک سرمقاله شباهت دارد .مکبوبترین کاالها و خدماتی که برای آنها تبلییات میشود
crowd-puller cameos
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مکصوالت و خدمات صورت و زیبایی ،جراحی زیبایی و ارتقای زیبایی چهره ،رخت و مُد ،غذا و
نوشیدنی ،و سفر است .در این مورد در ایران تکقیق مستقلی نشده اما بررسیهای نگارنده نشان
میدهد یک صفکه اینستاگرامی با  ۲میلیون هوادار میتواند ماهانه حدود  ۱5۰میلیون تومان
درآمد داشته باشد.
شیوه دوم این است که فضاهای وبالگ و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی شان را برای تبلییات
به دیگران میفروشند .مشتریان با نفوذداران تماس میگیرند تا بنرهایی را پُست کنند که به
وبسایت مشتریان پیوند دارند؛ این کار برای این انجام میشود که مشتریان سهمی از هواداران
پرشمار این نفوذداران را برای خود بردارند .هر نفوذدار معموالً نرخ و «بسته معامله» خود را دارد.
شرکت آمریکایی خرده فروشی آمازون برنامه نفوذداری آمازون را اجرا کرد که در آن نفوذداران
برگزیده در حوزه خودشان اکنون میتوانند از مکصوالتی که با توصیه آنها فروخته میشود،
کمیسیون بردارند؛ وبسایت چینی شبکه اجتماعی میوزیکال دات لی که مخصوص همخوانسازی
ویدئوهای کوچک است و در میان کاربران جوانی که با استفاده از نرمافزار کاربردی این سایت
لبخوانی میکنند 5۰ ،میلیون دالر سرمایه گذاری مالی با عنوان صندو آفرینندگان برای ساخته
و پرداخته کردن ثمربخشترین کاربران این وبسایت برای تبدیلشدن به نفوذداران رسانهای
اختصاص داده است؛ ماشینهای نفوذدارپروری چینی با موفقیت توانستهاند نفوذداران را برای
صنعت تجارت الکترونیک ساخته و پرداخته کنند و این باعث شده استعدادهای این صنعت بتوانند
ساالنه  ۴۶میلیون دالر درآمد کسب کنند ،و ،چندی است که دانشگاههای چینی کالسها و
مدرکهایی برای کسانی که سودای نفوذدار شدن دارند عرضه میکنند ،از جمله ،کالسها و
رشتههایی درباره آرایش ،مدلینگ ،مُد ،زیباییشناسی ،و روابط عمومی تأسیس شده است.
شیوه سوم شرکت در مراسمهای واقعی و مجازی است .ممکن است به نظر احمقانه برسد ،اما
شرکت در یک مراسم و سخنرانی کوتاه و خوشامدگویی میتواند درآمد چند میلیونی برای یک
میکروسلبریتی داشته باشد.
شیوه چهارم کسب درآمد ارتباطات شخصی و خصوصی است .افراد زیادی حاضر میشوند
برای شام خوردن با میکروسلبریتیها و نفوذداران ،و حتی عکس گرفتن با آنها پول خوبی
برردازند .یا ،مردم حاضرند برای شرکت میکروسلبریتیها و نفوذداران در جشن تولدهایشان
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چندین میلیون تومان پول برردازند و اگر میکروسلبریتی یا نفوذدار اعالم کند که با شخصی که
جشن برای او گرفته شده دوست است و کارهایش را رها کرده و به خاطر او آمده ،هزینه باالتر
می رود.
 -7فرهنگ آرشیوی ← فرهنگ زنده
با توجه به برآمدن کارکردهای پخش زنده در رسااانههای اجتماعی همچون اساانپچت و
اینستاگرام ،پلتفرمهای مخصوص پخش زنده مانند تویچ ۱و پیسکوپ که در کشورهای انگلیسی
زبان شاامال مکبوبند و بیگو و بیالیو ۲که در شاار آساایا مکبوبند ،نفوذداران دارند از فرهنگ
آرشاایوی با مکتوای نیمه-دائمی به ساامت مکتوای زنده و همیشااه گذرا حرکت میکنند .به
صااورت خاصتر ،زیباییشااناساای مکتوای نفوذداری از تصاااویر ناب و باکیفیتی که عمدتاً در
رسانههای اجتماعی «فرمت گنجینهای» داشتند ،به سمت فیلمهای خام ناگهانی و سردستی در
رسانههای اجتماعی با «فرمت گذرا» حرکت کرده است.
این امر تا حد زیادی نا شی از تر سی در درون هواداران ا ست که ممکن ا ست «چیزی را از
دسات بدهند» .اقتصااد توجه مکتوای نفوذداری نظامی اسات که در آن مکتوا فراوان اسات اما
گسااتره توجه مصاارفکنندگان مکدودیت دارد .به دیگر سااخن ،توجه به یک منبع کمیاب بدل
میشود که برای به دست آوردن آن باید در «جنگ چشمها» درگیر شد .در حالی که رسانههای
اجتماعی گنجینهای دائمیترند و به هواداران امکان میدهند تا هر وقت دلشان خواست به سراا
مطالب برگردند ،رسانههای اجتماعی گذرا ناپایدار است و بنابراین هواداران باید همیشه هوشیار
باشند تا در فاصله اندکی که این مکتوا در دسترس است بتوانند آن را ببینند (آبیدین.)۲۰۱8 ،
گاهی که از خودمان میپرساایم چرا ساالبریتیهای اینترنتی از قبل اطالع نمیدهند قرار اساات
الیو دا شته با شند ،ممکن ا ست ندانیم اینها میخواهند ما را به خاطر همی شه هو شیار نبودن
درباره آنها تنبیه میکنند.
 -8مصرف خوشایند ← زیباییشناسی آماتور
با برآمدن و ادامه یافتن شیوه زندگی لوکس ،دسترسپذیریای که پیدایش نفوذداران نوید
آن را میداد رو به فرسایش رفته چون چنین کردار و شخصیتی به دلیل موانع ورودی همچون
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هزینه ،سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی دسترسناپذیر به نظر میآید .کارآیندیهای زنده و
دارای تصاویر متکرک برنامههای کاربردی پخش زنده امکان اصالح و «فتوشاپ کاری» زیادی را
فراهم نمیکنند و کارآیندیهای ویرایشی پایه برنامههای کاربردی مانند اسنپچت امکان
اصالحات برای تنظیم از پیش فیلترها ،استیکرها ،و نوشتههای دستنویس روی مانیتور را
نمیدهد .پس ،بومشناسی نفوذداری از قله مصرف خوشایند فرمتها به سمت یک زیباییشناسی
آماتور پیش میرود که انگار کمتر برنامهریزی شده است و به همین دلیل اصیلتر به نظر میآید.
زیباییشناسی آماتورگرایی سنجیده ،یک اثر تقویتی دارد چون به نظر میرسد نفوذداران برساخته
و فیلتر شده نیستند ،بلکه خود به خودی و واقعی هستند و به همین دلیل حس ارتباطپذیری و
اصالت را تداعی میکنند.
اینستاگرام هم گذار نفوذداران به سوی زیباییشناسی آماتور را پذیرفته و از جوالی ۲۰۱7
با این پیام کاربران را تشویق میکند تا چندین حساب درست کنندا «سویهای متفاوت از خودتان
را همخوان کنید .یک حساب خصوصی درست کنید تا عکسها و ویدئوهایتان را با گروه کوچکی
از هواداران همخوان کنید».
اینستاگرام با تشویق حسابهای جدید چندگانه در کارآیندیهای نو و پیامهای هادی ،کردار
«فینستاگرام نویسی» را تبدیل به یک کردار رسمی میکند« .فینستاگرامها» اینستاگرامهای
جعلی [فیک] مدت زیادی است که در میان کاربران رایج است .حسابهای چندگانه هواداران و
بینندگان را تشویق میکند تا در امیدورزی ،تماشا و تعاملِ میان-پلتفرمی درگیر شوند .آنها
تلویکاً نشان میدهند که همه ما زیرآبی رفتنها و رازهای پنهانمان را در پلتفرمهای موازی
نمایش میدهیم ،و فقط مخاطب باید بداند کجا دنبال آنها باشد و چطور دنبال این تخم مراهای
عید پاک بگردد .پس ،یک بازی نو در اقتصاد توجه پدیدار میشود که در آن هدف دیگر تظاهر
به افشای اصالتمند نیست ،بلکه ،یک جستجوی شانه به شانه در مقایسه کرانههای مختلف
خودبودگی است که یک کاربر تکین میتواند در نامهای کاربری چندگانهای که امکان داشتن
چند شخصیت را در پلتفرمهای چندگانه فراهم میآورند ،داشته باشد (آبیدین.)۲۰۱8 ،
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 -9شهرت پلتفرمی ← نفوذ میان-پلتفرمی
اگرچه نفوذداران و میکروسلبریتیها معموالً در یک یا دو پلتفرم چیرگی دارند و حسابی که
در بقیه پلتفرمها دارند فقط داراییهای دیجیتالِ تکمیلی است ،باز هم همزمان چند نمایه را اداره
میکنند و ممکن است هر رسانه را برای مکتوا و هدفهای خاصی حفظ کنند .آگهیدهندگان
هم در به وجود آمدن این چندکارِگی نقش داشتهاند چون معمول است آژانسهای نفوذداری
نفوذداران را در فرم «بسته» به مشتریان عرضه میکنند ،به نکوی که یک تک کارزار که به عهده
یک نفوذدار گذاشته میشود باید در چند پلتفرم کار شود تا در حوزههای مختلفی ترافیک ایجاد
کند و به مخاطبان بیشتری برسد .برای نمونه ،یک نفوذدار که در یک رویداد مُد شرکت میکند
ممکن است در استوریهای اسنپچت از پیش-رویدادها در رختکن سالن مُد عکس بگذارد،
ویدئوهایی از رویداد را در استوریهای اینستاگرام پست کند ،تصاویر رسمی را به صورت
رپرتاژآگهی در قالب عکس اینستاگرامی منتشر کند ،در کل روز توییتپرانی کند تا با هواداران
در توییتر تعامل کند ،و در نهایت ،بعد از رویداد کل فیلم آن را به صورت وبالگ در یوتیوب آپلود
کند .پس ،تجارت نفوذداری از شهرت پلتفرمیشده صرف در یک نمایه به سمت نفوذ میان-
پلتفرمیای حرکت میکند که در آن شهرت و مکبوبیت در یک شبکه نیمبند از نمایهها منتشر
میشود .جالب است که اخیراً در ایران خوانندگان به شیوهای هوشمندانه (البته این حتماً کار
آژانسهای نفوذداری است!) از این تکنیک استفاده میکنند .آن ها دختربچهای را چند روز تمرین
میدهند تا ترانههای آنها را بخواند و بعد در روز کنسرت با یک موبایل از آن بچه در حال خواندن
فیلم میگیرند و در پلتفرمهای دیگر به صورت یک میم پخش میکنند.
در کل ،آگهیدهندگان هنوز ترجیح میدهند آمارهای مکتوای آرشیوپذیر در رسانههای
اجتماعی با فرمت گنجینهای را دنبال کنند اما به خوبی آگاهند که باید مخاطبانی که در
رسانههای اجتماعی با فرمت گذرا هستند را هم به چنگ بیاورند .در نتیجه ،نفوذداران میان-
پلتفرمی دارند به یک هنجار بدل میشوند و در این فرمت نفوذداران باید کارکردهای متمایز
پلتفرمی خود و هنجارهای فرهنگی هر فضا ،نفوذداران چیره همتا ،و توده هوادارانشان را مدیریت
کنند (آبیدین.)۲۰۱8 ،
 -10جمعبندی و نتیجهگیری
متأسفانه در ایران پژوهشی درباره سیاستهای نهادهای حاکمیتی در قبال سلبریتیها ،و
اثربخشی این سیاستها وجود ندارد .گذشته از آن ،به نظر نمیرسد این سیاستها از چارچوب
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خاصی پیروی کنند و بیشتر واکنشی هستند .دانشگاهها هم در این زمینه بسیار کم کار بودهاند
و تا جایی که به نظر میرسد ،تعداد پایاننامههای مربوط به سلبریتیها تا کنون کمتر از ده
پایاننامه است .سیاستهای ما درباره سلبریتیها تا این نقطه چندان مطلوب نبوده و متأسفانه
چشم انداز روشنی هم دیده نمیشود .لذا حسب مطالعات و مشاهدات نگارنده ،راهکارهای ذیل
توصیه میشودا
منطقی باشیم
نخستین واکنش ما به فرهنگ شهرت و مخصوصاً فرهنگ شهرت در فضای مجازی منطقی
بودن است .بسیاری از افراد طرحهایی برای توقف پیروی کورکورانه شهروندان از سلبریتیها ارائه
میکنند .عده دیگری به جای پذیرفتن ضعفها و نقصهای سیاستگذاری ما ،صرفاً انگشت اتهام
را به سمت دشمنان کشور میگیرند که این نگاه هم غیرمنطقی است .فرهنگ شهرت آفتی است
که امروزه گریبان همه فرهنگها و کشورها را گرفته است و صد البته ممکن است دشمنان ما
برای سوء استفاده از این شرایط خوابهایی ببینند .اما این که صرفاً دشمنان را عامل این وضعیت
بدانیم ،اشتباهی بزرگ است.
پژوهش کنیم
فرهنگ شهرت ریزترین بخشهای سبک زندگی ما را تیییر میدهد؛ با وجود این ،تعداد
پژوهشهایی که روی فرهنگ شهرت میشود بسیار اندک بوده است .این در حالی است که در
غرب پژوهشهای انتقادی بسیار خوبی رو جنبههای مختلف فرهنگ شهرت شده است و متأسفانه
بنیان آگاهیهای درباره فرهنگ شهرت هم بر اساس آثار ترجمه شده است .فرهنگ شهرت دارای
ویژگیهای عام است اما مطمئناً بخشهایی از فرهنگ شهرت در ایران با ویژگیهای بومی ایران
رابطه دارد .برای نمونه ،در کشورهای خارجی مقررات کارمندان دولت و بخش خصوصی را درباره
کسب درآمد از شهرت مجازی منع میکند .یعنی ،در قرارداد بندی هست که مادامی که شما
کارمند دولت هستید نباید درآمد دیگری داشته باشید .حال آن که امروزه مربیان خارجی فوتبال
در ایران برای توضیح برنامه تمرین روزانه تیمشان پورسانتهای چند صد میلیون تومانی در ماه
میگیرند.
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سواد رسانهای را باال ببریم
اصطالح سواد رسانهای به اصطالحی لوکس تبدیل شده است .جالب است که همه از سواد
رسانهای میگویند و هیچکس خود را بیسواد رسانهای نمیداند .به جای سخنرانی ،تبلیغ و
کارهایی که تا کنون بیهوده بودن آنها ثابت شده است ،باید برنامه عملی برای باال بردن سواد
رسانهای داشته باشیم .باید در مدارس دورههای رسمی سواد رسانهای برگزار کنیم .کتاب سواد
رسانهای که در حال حاضر در دبیرستانها تدریس میشود متأسفانه اشکاالتی دارد اما اگر این
اشکاالت حل هم بشود ،بدون برگزاری کارگاهها امکان تقویت مؤثر سواد رسانهای وجود ندارد.
برنامه مشخص داشته باشیم
یکی از مشکالت کشور وجود دستگاههای تصمیمسازی فرهنگی متعدد است .در حال حاضر،
سلبریتیها حتی در حیاتیترین تصمیمسازیهای کشور هم مؤثرند و با وجود این دستگاههای
فرهنگی ما کمتر برنامه مشخصی برای مدیریت کردن آنها دارند .باید یک برنامه مشخص -اما
کلی -برای مدیریت کردن سلبریتیها وجود داشته باشد و مدیران فرهنگی در چارچوب این
برنامه کلی بتوانند درباره سلبریتیها تصمیمات اقتضایی بگیرند.
غیرامنیتیسازی کنیم
بسیاری از مشکالت در کشور ما امنیتی نیست ،اما ما با اشتباهات خودمان آنها را به
چالشهای امنیتی علیه جمهوری اسالمی بدل میکنیم.
سلبریتی خوب ،سلبریتی بد
سلبریتیها را با یک چوب نرانیم .سلبریتیها انواع مختلف دارند ،برخی از آنها میتوانند
سودمند باشند .سلبریتیهایی که نقد اجتماعی میکنند ،سلبریتیهایی که رفتارهای درست را
ترویج میدهند ،سلبریتیهایی که به ارزشهای خانواده پایبند هستند ،و مهمتر از همه،
سلبریتیهایی که درباره دیگر سلبریتیها افشاگری میکنند ،مطمئناً سلبریتیهای سودمندی
هستند که دستگاههای فرهنگی دولت توانایی تقویت آنها را دارند .گذشته از این ،این کار ممکن
است سلبریتیهای دیگر را هم تشویق کند که برای استفاده از مزایا و بهرهمندیها ،در همین
مسیر حرکت کنند .همچنین ،سلبریتیهای مسلح بسازیم .منظور از سلبریتی مسلح ،سلبریتیای
است که او را با یک مکرک مسلح کردهایم .از یک سلبریتی جدی میپرسیم نظر تو درباره فالن
سلبریتی چیست تا او مجبور به افشاگری درباره آن سلبریتی شود.
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حذف مدیریت شده
هنگامیکه یک سلبریتی به دلیل رفتاری ضداجتماعی قرار است از حمایت دستگاههای
حکومتی مکروم شود و دستگاهها رسماً حق همکاری با او را نداشته باشند ،باید حتماً معلوم باشد
جای خالی او را چه کسی می گیرد.
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