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سلبریتیها به دست آمده و سپس با مصاحبه عمیق با کارشناسان حوزه رساانه ،راهکارهاایی
برای آن ارائه میشود.
یافتهها :در این پژوهش ضمن بررسی آسیبهای بینشی-اعتقادی و رفتاری با نهااه باه
آموزههای اسالمی ،از سوی سلبریتیها بار متاطاب ،راهکارهاایی بارای جلاوگیری از ایان
آسیبها ارائه گردیده است .بناابراین یافتاههای پاژوهش نشاان میدهاد کاه بارای مادیریت
سلبریتیها باید مواردی همچون برخورد با سلبریتی به سبک همادلی و گفتهاو ،شناساایی و
معرفی چمرههای ارزشی ،تعلیر و پرورش هنرمند توات قاوانین و سیاساتهای مشاتص،
ایجاد متولی واحد برای رسانههای صوتی و تصاویری ،الهاوبرداری از کشاورهای دیهار در
مدیریت موفق سلبریتیها و  ...به کار گرفته شود.
نتیجهگیری :برای مدیریت حضور دوگانه سلبریتیها میتوان به مواردی اشاره داشت که
مطالعات دینی رسانه | سال دوم| مشاره هفتم و هشتم| پاییز و زمستان 9911

یکی از آنها نیاز مبرم به ایجاد متولی واحد در رسانههای صوتی و تصویری (تلویزیون ،سینما
و شبکه نمایش خانهی) میباشد .همچناین بایاد پژوهشای جاامع دربااره سابک مادیریت
سلبریتیها انجام شود و با الهوبرداری و تطبیق آن با فرهنگ بومی ایران ،سیستر چندجانبهای
طراحاای شااود کااه در آن مباحااث حقااوقی و قااانونی وجااود داشااته باشااد .ایجاااد نمادهااای
هنرمندپروری که بتوانند بین اشتاص رقابت ایجاد کنند نیز در این زمیناه باه مادیریت بمتار
سلبریتیها کمک خواهد کرد.
کلیدواژهها :سلبریتی ،فضای مجازی ،رسانه ملی ،آموزههای اسالمی.
مقدمه

در عصر حاضار ،فضاای مجاازی عرصاه جدیادی بارای فعالیات سالبریتیها گشاته
بهگونهایکه این فضا تبدیل به یک دنیای مستقلی شده است که در آن هی چارچوب خاصی
برای ارائه مطالب یا ارائه خود وجود ندارد و همه میتوانند به هر نوعی کاه میخواهناد در آن
حضور یابند که این موضوع خود عواقبی در پی خواهاد داشات عاواقبی کاه ممکان اسات

 58آسیبهای جدی جبرانناپذیری به جامعه وارد کند.

سلبریتی ،که مبمرتر از شمرت و رساوایی اسات ،از واژه التاین  celebremمشاتق شاده
است :واژهای که هر بر تجلیل داللت میکرد و هر بر «ازدحام» (یا شاید باه زباان امروزیماان
«باال رفتن از سر و کول یکدیهر») یک نفر .شمرت گاهی بتاطر کردار نیک شاتص نصایبش
میشود ،گاهی هر بتاطر آن جایهاه بلندی که به او ارث میرسد :ملکه مشمور باود ،فقاط باه
این دلیل که ملکه بود .ولی سلبریتی ،چنانکه افتد و دانی ،تا حدی بر موشکافی بیرونای متکای
است ،بر رابطهای متقابل میان شتص احترام یافته و ماردم داللات دارد .بتااطر هماین رابطاه
متقابل است که اعطای آن منزلت بیشتر از جنس فرآیند مذاکره است تا تعین یافتن یک صافت.
برخالف «شمرت» و «سرشناسی» که از احترام و تکریر حکایت میکردند« ،سلبریتی» کاه در
قرن هجدهر کاربرد عمومی یافت شک و سوءظن برمیانهیتت« .سلبریتی» در پی مقبولیات
که سلبریتی را شکل میدادند و واسطه بروز آن میشادند ولای شامرت چناین نباود .شامرت
موتاج یک شتص برجسته بود ،سلبریتی موتاج متاطبان قضاوتهر (معماریان.)۱۹۱۸ ،
درواقع سلبریتی امروزه کسی است که رهبری مستقیر یا غیرمستقیر بتشای از زنادگی
مردم را بر عمده دارد ،در اذهان عمومی از اهمیت و قدرت نسبی برخوردار است ،باهواساطه
موفقیتش شمرت کسب کرده ،از طریق دیده شدن یا شنیده شدن توسط مردم معروف شده ،در
عرصه رسانه نمایان بوده و تجسر رؤ یاها و آرزوهاای توقاق نیافتاه ماردم اسات (اجتماادی و

کشافینیا.)۱۹۱۸ ،
سلبریتی با حضور یافتن در فضای مجازی آنچه را کاه در فضاای رساانه ملای بتااطر
داشتن ضوابط و چارچوب ،نتوانسته بهوید ،بهراحتی بیان میکند و رفتار دوگانهای را از خاود
به نمایش میگذارد این رفتار دوگانه و از طرفی آزادی در فضای مجازی ،مردم را برای آگاهی
از خود واقعی سلبریتی توریک میکند و همین خود باعث بیشتر دیده شدن او میگردد این
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بود و با منتقدان افرا و سطوینهری کشمکش داشت .به طرق متتلب ،این جماعات بودناد

درحالی است که چمره سلبریتی در رسانه ملی با آنچه که در فضای مجاازی از خاود نشاان
میدهد بهطور کلی متفاوت است .رفتار دوگانه سلبریتی ممکن است آسیبهای احتمالیای
برای جامعه به وجود بیاورد بهگونهایکه حضور دوگانه سلبریتی ،فرهنگ دوگانهی را رواج داده 56

و باعث آسیبهای اجتماعی و فردی در سطح جامعه میشود و نابمنجاریهایی را باه دنباال
خواهد داشت .با تروی اینگونه کنشهریها اعتماد مردم و متاطبین به افراد تأثیرگذار جامعه
از بین رفته یا حداقل کررنگ میشود و حتی گاهی با اعتقادات ماردم هار باازی مای شاود
چراکه سلبریتی در رسانه ملی بهخصوص وقتی که بهعنوان یک بازیهر ارزشی ظاهر میشود
بهعنوان مثال در نقش یک شتصیت که برای مردم این سرزمین مورد احتارام اسات حضاور
مییابد و در غیر رسانه ملی با کنشهری متضادش احترام آن شتصیت را نهه نمیدارد و چمره
ارزشی او را که گره در اعتقادات مردم دارد ،خراب میکند.
این پژوهش از چند جمت دارای اهمیت و ضرورت است:
نتست اینکه ،شناخت سلبریتیها و حضور آنها در فضاای مجاازی و کنشهاایی کاه
انجام میدهند ،دارای اهمیت است .در وهله دوم مقایسه بین فضای مجازی و رسانه ملی بارای
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پژوهش حاضر اهمیت دارد چراکه رفتار و کنشی که سالبریتیها در فضاای مجاازی از خاود
نشان میدهند گاهی با باور و عقایدی که در زندگی شتصیشان دارند ،متفاوت است .در وهلاه
سوم پژوهش در باب همه این موضوعات باید طبق یاک قاانون ماتقن باشاد زیارا بادون یاک
مرجعیت داوری ،هر کس به زعر خود برنده است .بنابراین هر آنچه که در این مقال مایگنجاد
نهاهی به آموزههای اسالمی نیز خواهد داشت که البته به این معنا نیست که بهطور کلی در زیار
سایه مباحث اسالمی پیش میرود بلکه به این معناست که در کنار بررسی و تولیل کانشهاا،
مباحث اسالمی را نیز مدنرر دارد.
آموزههای اسالمی به همه آموختههای دینی اطالق میشاود کاه باا توجاه باه موتاوا و
کارکردهای آن به سه دسته اعتقادات ،اخالقیات و احکام تقسیر میگردد
 .1اعتقادات فکری (آموزههای اعتقاادی) شاامل عقایاد نراری دربااره مباده هساتی
(خداشناسی) و راهنمایان زندگی (پیامبران) و مقصد زندگی (آخرت) میباشد کاه
در دانش کالم بررسی میشود و به آنما اصول دین میگو یند.
 .2دستورهای اخالقی (آموزههای اخالقی) شامل فرامین اخالقی میباشد که در علار
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اخالق بررسی میشود.

 .3دستورهای عملی (آموزههای فقمی) شامل عبادات و مسائل ضروری حیات فاردی و
اجتماعی زندگی است که در علوم شرعی بررسی میشود و به آن علر فقه میگو یناد
(فیض.)4۱ :۱۹4۹ ،
مقصود این پژوهش دسته دوم از آموزههای اسالمی است یعنی آموزههای اخالقی کاه
خود شاخهای از علوم انسانی است و موضوع آن شناخت مصادیق ارزشها و بیانهر راههاای
کسب فضائل و تر رذائل اخالقی است (شریفی .)6۱ :۱۹۸۱ ،مسئله اخالق با توجه به جایهاه
علمی آن در معارف دینی ،همواره مورد توجه علمای دین بوده است بهطوریکه در هر مکتبی
داعیه مباحث اخالقی وجود دارد و در این باره ستن به میان میآید چراکه اخالق ریشاه در
فطرت انسان دارد و همه آن را دوست میدارند.
حضور دوگانه سلبریتیها در فضای مجازی و رسانه ملی بر اساس آموزههای اسالمی
چه آسیبهایی میتواند داشته باشد و راههای مقابله با آن چیست؟ که بهعنوان سؤال اصلی
و کلیدی توقیق است که در زیرمجموعه آن چمار سؤال فرعی دیهر وجود خواهد داشات
که:
 .1حوزههای حضور دوگانه سلبریتیها در فضای مجازی و رسانه ملی کدامند؟
 .2آسیبهای بینشی-اعتقادی ناشی از حضور دوگانه سلبریتیها در فضای مجازی و
رسانه ملی چیست؟
 .3آسیبهای رفتاری ناشی از حضور دوگانه سلبریتیها در فضاای مجاازی و رساانه
ملی چیست؟
 .4راهکارهای مقابله با آسیبهای حضور دوگانه سلبریتیها در فضای مجازی و رسانه
ملی چیست؟

آسیبشناسی حضور دوگانه سلربیتیها (بازیگران) در فضای جمازی و رسانه ملی ...

سؤاالتی که ما را بر این داشت تا دست به این پژوهش بزنیر از قرار ذیل است

بهعنوان پیشینه پژوهش نیز باید گفت که توقیقاتی در این زمینه انجاام شاده اسات
پژوهش «جیمی و دوروتی» )91۱1( 5در مجلاه «ساینمای آسایا» باه بررسای شتصایت
30 1. Jimmy and Dorothy.

مشمور و بشردوستانه «لی» 5در فضای مجازی و داللت آن پرداخته اسات .ایان تجزیاه و
تولیل بر روی صفوات فیسبو  ،یک فضای مجازی ساازمان یافتاه کاه موتاوا از جملاه
تعامل کاربر و میکروبالگینگ 2معروف به جدول زمانی را نشان مایدهاد ،متمرکاز شاده
است.
پژوهش «برخورد تصادفی به یک ستاره مشمور» که توسط «سوکوپ» )9116( 9انجاام
شده ،تجزیه و تولیل ویژگیهای ارتباطی «عالقهمندان» که بر تصاویر ،داستانها و مباحاث
مربو به یک شمرت خاص تأکید میکنند ،بررسی میشود.
کوچکزایی ،فیضیان و شااهآبادی ( )۱۹۱4در پاژوهش «بررسای سالبریتیساازی در
رسانه و بوران هویت نوجوان در جامعه» به این نتیجه رسیدند که اماروزه رساانه باهجاای
ساخت واقعیتهایی مانند سلبریتیها که جاای ارزشهاای حقیقای ،مانناد کارآفریناان،
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خدمتهذاران جامعه و نتبهان را گرفتهاند ،میبایست ،انعکاسای از ایان شتصایتها در

35

قالبهایی با جذابیتهای بصری ،هیجانی و سرگرمکننده ،برای نوجوانان و جواناان ،ارائاه
کند.
مااوالیی ( )۱۹۱1در پااژوهش «گااردش فرهنااگ ساالبریتی در رسااانههای اجتماااعی
مطالعه فعالیت سلبریتیهای ایرانی و هوادارانشان در اینستاگرام» به این نتیجاه رساید کاه
تولیل مطالب و تصاویری که سلبریتیها به اشترا گذاشتهاند و نرراتی که هواداران برای
آنها مینویسند نشان میدهد که هر کادام ،از فضاای ایجااد شاده ،بارای مقاصاد خاود
استفادههای گوناگونی میکنند.
با توجه به پیشینه و مبانی نرری توقیق (کاه در اداماه باه آن خاواهیر پرداخات) مادل
مفمومی پژوهش بدین صورت ارائه میگردد

1. Lee.
2. Microblogging.
3. Soukup.

تئوری حضور

تئوری نمایشی

تئوری غنای رسانه ای
حوزههای حضور
آسیبشناسی حضور دوگانه سلبریتی

آسیبهای رفتاری

آسیبهای بینشی-اعتقادی
تولیل بر اساس
آموزههای اسالمی

اما در رابطه با چمارچوب نرری پژوهش ،موضوعاتی وجود دارد که باید نسبت باه هار
یک بهصورت جداگانه پرداخته شود
سلبریتی و سلبریتیزه شدن :از نهاه هارتلی )9119( 5سلبریتیها در جاوامعی باه وجاود
میآیند که در آن هویت یک مسئله اجتماعی ،فرهنهای و سیاسای اسات .ایان ویژگای اغلاب
جوامع امروزی است که در آنها صنایع سرگرمی در دهههای اخیر رشاد قابال تاوجمی داشاته
است .سلبریتیها میتوانند به حوزههای متتلب از جمله ورزش ،موسیقی ،سینما ،مد و حتای
جنایت تعلق داشته باشند و همه آنها بتاطر هویتشان در رسانهها مورد توجاه قارار میگیرناد.
فرهنگ سلبریتی در جوامع غربی آنچنان گسترش یافته که به بتشی از زندگی و فرهنگ روزماره
تبدیل شده است .به تعبیر نایار )911۱( 2در این جوامع فرهنگ سلبریتی از طریق یک چرخه در
ارتبا با زندگی روزمره قرار میگیرد .از سویی سلبریتیها بهعنوان تصاویر در زنادگی روزماره و
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

حوزه عمومی به گردش درمیآیناد و از ساوی دیهار سالبریتیها در برابار پاساخ ایان تصااویر
1. Hartley.

33 2. Nayar.

همچنان رشد پیدا میکنند .به عبارت دیهر فرهنگ سلبریتی فقط تولید رسانهای نیسات بلکاه
مصرف متاطبان از این تصاویر است که گردشی از فرهنگ سالبریتی را شاکل میدهاد .نایاار
( )911۱فرهنگ سلبریتی را از اثرات رساانههای جمعای میداناد و از نرار او نمیتاوان آن را از
انواع تکنولوژیهای بازنمایی شامل سینما ،تلویزیون ،وبسایتها و سایر رساانهها جادا کارد.
ازاینرو نایار ( )911۱در کتاب خود درباره فرهنگ سلبریتی ،مطالعه تولیاد ،مصارف و گاردش
سلبریتیها را مورد توجه قرار داده است .تعریب سااده سالبریتی عباارت اسات از شاتص یاا
چیزی که توسط تعداد زیادی از افراد شاناخته میشاود (نایاار .)۸1 :911۱ ،دریسانس،)91۱9( 5
سلبریتیزه شدن جوامع را فرآیند ساختاری طوالنی مدت میداناد .از نهااه او کاه باهدنباال در
دینامیک ساختاری فرهنگ سلبریتی است ،مجموعه عوامل ساختاری در عرصههای فرهنهای،
اقتصادی و اجتماعی زمینهساز سلبریتی شدن هستند .او مجموعه این عوامل را در قالب مادلی
مطالعات دینی رسانه | سال دوم| مشاره هفتم و هشتم| پاییز و زمستان 9911

ارائه میکند که شامل سه شاخص اصلی سلبریتیزه شدن شامل دموکراتیزه شدن ،گوناگون شدن
و قابلیت انتقال است .سوی دیهر مدل او نیروها و عوامال شاکلدهناده باه فرهناگ سالبریتی
هستند که شامل رسانهای شدن ،شتصی شدن و کاالیی شدن میباشد.

شکل  .9مدل دریسنس در خصوص سلبریتی

سلبریتی و فضای مجازی :سلبریتیها با استفاده از رسانههای اجتماعی لورهبهلوره
شرایط و حاالت خاود را باه اطاالع ماردم میرساانند (بادون حضاور داشاتن در صافوات
شبکههای اجتماعی و حضور در اینترنت نمیتوان یک سلبریتی تمام عیار بود ،حال چاه ایان
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1. Driessens.

حضور ،سیاسی باشد ،مذهبی یا تجاری و تبلیغاتی (پتیل )31 :91۱4 ،5و آنها خود میدانند باا
چه سرعتی و در چه مقیاسی این کار را انجام میدهند .این روند طی ده سال گذشته سارعت
بیشتری گرفته و اخبار آنما در حجر وسیعتری پتش و منتشر میشود (کراساتویت.)1۹ :91۱4 ،2
این روزها سلبریتیها ،بسیار از این رسانههای اجتمااعی اساتفاده میکنناد کاه درواقاع هماین
رسانههای اجتماعی هستند که آنان را به این مرحله از شمرت و موبوبیت رسانده است .خیلای
از سلبریتیهای داخلی (برخالف سلبریتیهای جماانی ،کاه در هماین رساانههاا بارای ماردم
کشورشان و یا طرفدارانشاان اقادامهای مثبات انجاام میدهناد) کماابیش تماام رفتارشاان باه
واکنشهای لورهای و از روی احساسات که دستکر میشود اسامش را «غار زدن باه سابک
سلبریتیها» گذاشت ،خالصه میشود.

رویکرد این توقیق کیفی است بدین جمت ،برای جمعآوری دادههاا از دو روش تولیال
موتوای کیفی و مصاحبه عمقی استفاده شده است .این توقیق با جمعآوری نتستین نموناه از
دادهها آغاز شده و نمونهگیری بهصورت هدفمند و با تشتیص ابتدایی موقق ،کاه باا شاناختن
روابط بین مفاهیر و مقوالت مووری همراه بوده ،صورت گرفتاه اسات .در ایان پاژوهش قارار
است با نهاهی بر آموزههای اسالمی ،آسیبهای بینشی-اعتقاادی و رفتااری سالبریتیها ،کاه
ناشی از حضور دوگانه آنان در جوامع ،و باالخص دوگانهی آنهاا در فضاای مجاازی و رساانه
ملی است ،شناخته شده ،بررسی و تولیل گردد و با استفاده از مصاحبه عمیق با کارشناسان این
حوزه ،راهکارهای آن ارائه شود .پژوهش حاضر از نرریه نمایشای «معرفای خاود» از ارویناگ
گافمن( 9ممدیزاده ،)۱93 :۱۹۱4 ،المام گرفته است .تمام تولیلها بر اساس گفتمانهای گافمنی
پیش خواهد رفت و فرآیند نرریه گافمن بهصورت دقیق در کنشهای انجام شده در رسانه ملای
و فضای مجازی پیاده خواهد شد.

آسیبشناسی حضور دوگانه سلربیتیها (بازیگران) در فضای جمازی و رسانه ملی ...

روششناسی پژوهش

1. Patil.
2. Crosthwaite.
30 3. Irving Goffman.

الزم به یادآوری است که در انتتاب سلبریتیها افراد خاصی مدنرر این پژوهش نبوده
بلکه آنها بهگونهای انتتاب شدهاند که واژه سلبریتی (فرد مشمور) بر آنان صدق کند و تولیل
و بررسی درباره رفتاار ایشاان شایساته باشاد .انتتااب سالبریتیها درواقاع بار اسااس ناوع
کنشهایشان است چرا که برای این پژوهش «چه چیزی» بیشتر از «چه کسی» اهمیت دارد.
چهونهی آسیبشناسی رفتار سلبریتیها بر اساس حوزههای حضور (تئوری حضور ،تئوری
غنای رسانهای و تئوری نمایشی) و ناوع آسایبپذیری آن سانجیده خواهاد شاد .حوزههاای
حضور و بررسی آنها میتواند بر اساس پوشش ،فرهنگ مصرفی و تجملگرایی ،ارزشها،
رفتار و گفتار باشد .همچنین در این پژوهش از روش مصااحبه عمیاق باا کارشناساان حاوزه
ارتباطات و رسانه استفاده شده است .در مصاحبه عمیق ،برخالف مصاحبه گسترده ،منرور،
کاوش کردن در موتوای ارتباطات اجتماعی است نه چهونهی این ارتباطات.
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سؤاالت مصاحبه به شرح ذیل هستند
 .۱به نرر شما اهمیت صانعت سالبریتی و سالبریتیپروری در ایاران چهوناه ارزیاابی
میشود؟
 .9به نرر شما چرا سلبریتیها تا این حد برای مردم ممر شدهاند؟
 .۹این روزها حضور سلبریتیها در فضای مجازی بسیار پررنگ شده و دربااره مساائل
متعددی اظمارنرر میکنند بهطوریکه تا حد زیادی خود را در آن مسأله صاحبنرر میدانند
به نرر شما چرا این اتفاق میافتد؟
 .3به نرر شما چرا کنشهری برخای سالبریتیها در میاادین متتلاب متفااوت اسات،
بهعنوان مثال وقتی در رسانه ملی حضور مییابند باه یاک ناوع از کنشاهری میپردازناد اماا
زمانیکه در فضای مجازی حاضر میشوند ،کنشی در تضاد با کنش گذشتهشان دارند به نرر
شما علت چیست؟
 .1به نرر شما در جریان حضور دوگانه سلبریتیها در میادین متتلب ،سلبریتیها دنبال
چه چیزی هستند و چه عواملی باعث میشود که آنها بتوانند کنشهای دوگانه داشته باشند؟
39

 .6به نرر شما حضور دوگانه سلبریتیها در فضاای مجاازی و رساانه ملای ،بیشاتر در

کدامیک از حوزههای حضاور(گفتاری ،رفتااری ،سابک زنادگی (تجمالگرایی) ،پوشاش و
ارزشها) نمود پیدا میکند؟
 .4حضور دوگانه سلبریتیها در میادین متتلب از جمتی که باعث دوگانهی و تنااقض
در جامعه میگردد ،بهطور حتر و یقین دارای آسیبهایی است به نرار شاما ایان آسایبها
بیشتر در چه زمینههایی (بینشی-اعتقاادی و رفتااری) بار جامعاه وارد میشاود و ضاعب از
کجاست؟
 .۸به نرر شما راهکارهای مقابله با آسیبهای حضاور دوگاناه سالبریتیها در فضاای
مجازی و رسانه ملی چیست؟

در این بتش با بررسی پستهای (انتتابی) منتشر شده از جاناب سالبریتیها اعار از
فیلر و عکس به همراه کپشن ،دادههای به دست آمده با قالب نرریه گافمن و دیهر نرریههای
مرتبط مورد تولیل دقیق قرار داده شده که در ذیال نموناهای از داده تولیال شاده در صافوه
اینستاگرام یک سلبریتی ارائه میگردد.

آسیبشناسی حضور دوگانه سلربیتیها (بازیگران) در فضای جمازی و رسانه ملی ...

یافتههای پژوهش

یک سلبریتی در صفوه اینستاگرامش عکسی از خود منتشار میکناد کاه آن را عکااس
برنامه خندوانه ،وقتی که او مممان آن برنامه بود ،گرفته است .چیزی که با دیدن این پست باه
ذهن متاطب میرسد ،میتواند پوشش مناسب این سلبریتی باشد .گافمن وقتی که در نرریه 35

خود گزارههایش را به دو منطقاه «روی صاونه» و «پشات صاونه» تقسایر میکناد« ،روی
صونه» را مولی تعریب می کند کاه باازیهر آن ،خاود را در مقابال متاطباانش میبیناد و
تصوری کمابیش ایدهآل از نقش اجتماعیای که بازی میکند ،دارد .سلبریتی حاضر در ایان
تصویر با حجاب کامل ظاهر میشود طوریکه حتی شال او باه انادازهای بلناد و پوشااننده
است که بیننده را به یاد پوشاشهای کامال زناان عارب میانادازد کاه آنهاا ایان پوشاش را
«جلباب» مینامند .او با حجاب کاملش در این برنامه بهگونهایکاه فقاط گاردی صاورت و
دستهایش پیداست و لباسش با اینکه رنهی شاد و جیغ دارد اما بسیار گشاد بوده و هی نوع
بدننمایی در آن دیده نمیشود و درواقع به متاطب خاود پوشاش مناساب را نشاان میدهاد
بهگونهایکه کنش او را میتوان کنشی ایدهآل و پسندیده دانست ،اما باید توجه داشات کاه او در
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این کنش در قاب تلویزیاون جمماوری اساالمی اسات یعنای جاایی کاه بارای حضاور در آن
ً
(متصوصا نسبت به پوشش) ،قوانینی وضع شده و نمیتوان به هر شاکل و سالیقهای ،حضاور
یافت (که میتواند مصداق همان «روی صونه» گافمن را داشته باشد)

اما همین سلبریتی در پست دیهر ،ویدئویی از خود منتشر میکند که در آن وضعیت
پوشش متفاوتی دارد .چیزی که با دیدن این پست به ذهن متاطب خطور میکند ،چهبساا
باز هر پوشش اوست .او در این ویدئو ،میتواند مصاداق گازاره «پشات صاونه» گاافمن

 38باشد رفتار او در اینجا بهگوناهای اسات کاه شابیه باه آن را در روی صاونه (یعنای قااب

تلویزیون جمموری اسالمی) ،نمیتوان دید .در این ناوع از کنشاهریها ،باه نرار میآیاد
کنشهر نسبت به «روی صونه» از یک احساس آزادیای برخوردار اسات احساسای کاه
شاید به او اجازه میدهد نوع پوشش ،طرز رفتار و سبک زندگی آزادتری برای خود انتتاب
کند درحالیکه یک سلبریتی از آن جمت که در جامعه بهنوعی الهو موساوب میشاود،
نمیتواند به دلتواه خود عمل کند و توجمی به آسیبهای آن نداشته باشد .به نرر میرسد
پوشش این سلبریتی در این ویدئو به شکل پوشش زنان مدگراست چراکه ویژگیهاایی از
آنها در پوشش او هر دیده میشود او در اینجا لباسی بهعناوان ماانتو باه تان دارد کاه در
حالت ایستاده ،قسمت پایین بدن زن را باهطور کامال نمیپوشااند .آساتینهای او از حاد
متعارف کوتاهتر است و شلواری تنگ با مد روز به تن دارد و بهجای روسری یاا شاالی کاه
شتص میتواند پوشیدگی موی سرش را به حداقل برساند و حاداقل قسامتی از آن را رهاا
کرده و نپوشاند و همچنین جاواهراتی کاه در دسات دارد و آنهاا را باه شاکلی خااص در
معرض تماشا قرار میدهد .درواقع همه اینها میتواند نشان از پوشش نامناسبی باشد کاه
بدخواهان برای سرزمینهایی مثل ایران ،تدار دیدهاند تاا در موقعیتهاای مناساب ایان
طرحها به افرادی داده شود که مردم از آنها الهوپذیری دارند و از ایان طریاق باا کمتارین
زحمت به هدف خود برسند .کنش این سلبریتی در اینجاا مصاداق باارزی از خودنماایی
زنان است که قرآن نیز در این راستا زنان را از خودنمایی در برابر مردان نامورم نمی فرموده
َ
و به نمونههایی از آن (که میتوان آنهاا را از ماوارد «تبارج» باه شامار آوردَ « .و ق نرْ ََ یر
ّ ُ
ُُ ُ
َ
َ
الجاهلی ِة االولر « 5 »...و در خانههای خاود بمانیاد و باه شایوه
وتک َّن َو الت َّبْ نج َن ت َب ُّْج
بی ِ
جاهلیت پیشین تبرج [خودنمایی] نکنید») ،اشااره کارده اسات کاه یکای از مصاادیق آن
نمایان ساختن زیورهایی که ظاهر نیستند ،میباشد .در زمینه فقمی نیز به صراحت در باب
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تمام موی سر را بپوشاند از یک کاله استفاده میکند چراکه شاید با ایان مادل از کالههاا،

تبرج و خودنمایی زنان صوبت به میان آمده بهگونهایکه وجوب پوشیدگی باانوان در برابار
نامورمان مورد فتوای فقمای اسالمی است و بدون هی گونه خالف و اشکالی باه وجاوب
 .5احزاب .99 /
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پوشش بانوان فتوا دادهاند (حیدری .)۸1 :۱۹۱3 ،همچنین گزارشهای تاریتی حااکی از آن
است که مسلمانان بعد از نزول آیاتی از قرآن (سوره احزاب آیه  1۱و ساوره ناور آیاه  ،)۹1رویاه
متفاوتی را پیش گرفتند و با شنیدن این آیات به ضرورت ایجاد تغییرات و دگرگونیهایی در
چهونهی پوشش زنان پی بردند و به همین دلیل بعد از نزول این آیات ،زنان با پوششهای
متفاوتی در اجتماع حاضر می شدند .ابن جریر در کتاب تاریخ طبری خود آورده است کاه
«رحمت خدا بر زنان مماجر پیشهام باد که هنهاامیکاه خداوناد فرماان حجااب را ناازل
فرمود ،ضتیرترین پوششهاای پشامین خاود را بارش داده و باا آن سار و گاردن خاود را
پوشاااندند» (طبااری .)۹16 :۱۹19 ،پوشااش ایاان ساالبریتی بااه ایاان ساابک در بساایاری از
پستهایش دیده میشود که خود میتواند نشان از گرایشات او به یک مد یا سبک خااص
داشته باشد به قول گافمن «درحالت عادی ،وقتی فردی مطلبی را بیان میکند ،آنهاا را از
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جانب خود بهصورت اظمار[نرر] متمورانه در مورد حقاایق نمیگویاد ،بلکاه آن را باازگو
می کند .او یکسری از وقایع مشتص را برای درگیر کاردن متاطاب مارور میکناد» .ایان
سلبریتی در پست قبلی با حجابی کامل (البته در روی صونه نمایش خود) حاضر میشود
اما در این پست ناگمان ماجرا وارونه گشته و پوشش نامناسب و به سبک غرب را برای خود
برمیگزیند بهگونهایکه متاطب را متویر و گی میکند و نمیداند که کدام را از او بااور
کند! .کنش دوگانه سلبریتی میتواند برای جامعاه و افاراد آسایبزا باشاد .در ایان ناوع از
کنشهریها ،حجاب (که مسئلهای جدی و جزء واجبات مسلمانان است) به شوخی گرفته
شده و با آنکه یک ارزش به حساب میآید ،بازی میشود .درواقع ایان کنشهاا بهتادری
باور متاطب را متدوش کرده و بیگمان باعث میشود که مردم به افراد با حجاب واقعای
هر اینگونه نهاه کنند و احتمال رفتار دوگانه را در بسیاری از موقعیتها بدهناد .همچناین
ممکن است حجاب مبدل به وسیلهای برای پیشبرد اهداف کاری و حرفهای گردد ایانکاه
یک شتص بتواند در رسانه ملی حضور یابد و دساتکار مشاموریت وی باا یاک برناماه
پربیننده ،بیشازپیش تثبیت گردد و در فضاهای دیهر کنشهای متضاد دیهری را برگزیناد،
65

در حقیقت میتواند آسیبزننده باشد.

و اما آنچه که از مصاحبه با کارشناسان این حوزه به دست آمد به شرح ذیل است
جدول  .1نظر کارشناسان نسبت به نمود سلبریتی در حوزههای مختلف حضور

مضمون

ردیف

مضمون پایهای

1

در گفتار و رفتار.

9

جاهایی که بتوانند از بستر رسانه استفاده کنند.

9

در سلبریتیهای زن ،دوگانهی در پوشش است.

4

در همه عرصهها میتواند باشد.

1

هرجا که خط سانسور باشد.

6

نسبت به موقعیت متفاوت است.

7

در سبک زندگی ،رفتار و پوشش.

8

هرجا که جلوه نمایشی بیشتری دارد.

2

به اقضای مصرف متاطب.

سازماندهنده

مضمون فراگیر
بیشاااترین نماااود

بیشااترین نمااود
دوگانه سلبریتی
در حوزههااااای
حضور (رفتاار،
زناادگی ،ارزش
و پوشش).

در فضایم جاازی
و رسااانه ملاای بااا
توجه به حوزههاای
حضااور (گفتااار،
رفتااااار ،ساااابک
زناااااااااااادگی
(تجماااالگرایی)،
پوشش ،ارزش).

نتایجی که از تولیل نرر کارشناسان نسبت باه نماود سالبریتی در حوزههاای متتلاب
حضور به دست آمد ،نشان میدهد که  %91از کارشناسان «گفتار» %۹۹/۹ ،از کارشناسان
«رفتار» %91 ،از کارشناسان «پوشش» %۱6/6 ،از کارشناسان «سبک زندگی» و  %۸/۹از
کارشناسان «ارزش» را بهعنوان بیشترین نمود برگزیدهاند.
جدول  .9نظر کارشناسان نسبت به حوزههای آسیبپذیر مخاطب

ردیف

مضمون پایهای

1
9

مضمون
سازماندهنده

مضمون فراگیر

بیشتر در بینش و گرایش است.

آسیبهای بینشی،

آسیبهای بینشی-

در بینش نسبت به دو بعد دیهر

گرایشی و رفتاری

اعتقادی ،گرایشی و

عمیقتر است.

حضور دوگانه

رفتاری ناشی از حضور

آسیبشناسی حضور دوگانه سلربیتیها (بازیگران) در فضای جمازی و رسانه ملی ...

گفتااار ،ساابک

دوگانه سالبریتیها

60

9

بیشتر در کنش است.

سلبریتیها بر

دوگانه سلبریتیها در

4

در هر سه بعد میتواند باشد.

متاطب.

فضایمجازی و رسانه
ملی.

به موقعیت متاطب بستهی

1

دارد.
بیشتر در بینش است.

6

آسیبها فقط از جانب سلبریتی

7

نیست.

نتایجی که از تولیل نرر کارشناسان نسبت به حوزههای آسیبپذیر متاطب به دسات
آمااد ،نشااان میدهااد کااه  %۹۹/۹از کارشناسااان آساایبهای بینشاای-اعتقااادی %91 ،از
کارشناسان آسیبهای گرایشی و  %91از کارشناسان آسیبهای رفتاری را برای متاطب (که
در ادامه ،کارشناسان راهکارهایی را برای مقابله و مدیریت حضور دوگانه سلبریتیها در
فضای مجازی و رسانه ملی در موورهای گوناگونی همچون حوزه متاطاب ،حاوزه جامعاه
مدنی ،حوزه تربیتی و حوزه سازمانی بیاان کردناد کاه در قالاب جادول ذیال ارائاه میگاردد
(مطالبی که با عنوان نقلقول در جداول قرار گرفتهاند میتوانناد راهکارهاایی بارای مقابلاه و
مدیریت سلبریتی در حضور دوگانهشان در رسانه ملی و فضای مجازی باشند)
جدول  .9راهکارهای سلبی برای مقابله و مدیریت حضور دوگانه سلبریتیها

مضمون
ردیف

نقل قول

مضمون پایهای سازمان
دهنده

متاطبان بایاد از یکساانانهاری «شامرت
1

داشتن» و «اعتبار داشتن» در امور متتلاب

حوزه متاطب

در رابطه با سلبریتیها ،پرهیز کنند.

65

9

میبایساات نتبهااان در جامعااه از زب اان

حوزه جامعه

راهکارهای سلبی
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از کنشهری دوگانه سلبریتیها ناشی میشود) مدنرر داشتهاند.

مضمون
فراگیر
راهکارهای
مقابله و
مدیریت
حضور

ثقیل استفاده نکنند و زبان اجتماعیشان را

9
4

مدنی

دوگانه

تقویت کنند.

سلبریتیها

باار حااذر داشااتن متاطبااان از اقبااال بااه

در فضای

سلبریتیها.

مجازی و

نباید تریبون به دست کسانی داده شود که

رسانه

فقط بهدنبال جذب متاطب هستند.

ملی.

مدیران باید با قدرت خود ،استقالل خود
کنند.
سااااماندهی باااه فضاااای مجاااازی و
سیاسااتگذاریها در ایاان حااوزه باعااث
کمتاار آساایب رساااندن ساالبریتیها در
شبکههای اجتماعی به متاطب میگردد.
7

حوزه سازمانی

صداوسیما باید با سلبریتیها در راساتای
فعالیتشان قرارداد ببندد و کنترلهای مالی
را در نرر بهیرد.
تدوین آییننامههایی مبنی بر عادم ارائاه
بااه نقااض فرهنااگ ایراناای-اسااالمی
میپردازند.
بااه وجااود آوردن شاارکتهایی کااه روی
2

سلبریتیها کار کنناد و آنهاا را مقیاد باه

روالهای حقوقی و قانونی

8

مجوز فعالیت فرهنهی برای افارادی کاه

آسیبشناسی حضور دوگانه سلربیتیها (بازیگران) در فضای جمازی و رسانه ملی ...

6

مدیران سازمان

1

و سااازمان را در براباار ساالبریتیها حفااظ

رعایت چارچوب قانونی در حوزه فعالیت
خودشان کنند.

13

به وجود آوردن نمادهای هنرمنادپرور کاه

63

بتوانند بین اشتاص رقابت ایجاد کارده و
افرادی که در اقتضائات خودمان نیستند را
نادیده بهیرند.
11
19

خودداری از بعضی خودسانسوریها.
افشااای پشتصااونهها و چمااره واقعاای
سلبریتیها.
طراحی و تروی الهاوی اخاالق حرفاهای

19

برای افراد عالقهمند به فعالیت در رشاتههای
هنری.
باید دیاده شاود کاه در دنیاا باا سالبریتیها
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چهونه برخورد میشود و ما هر مانند آنهاا
14

در پایینترین سطح آن میتاوان بوثهاای
قانونی و مالی را نام برد.
برای حضور سالبریتیها در رساانه ملای
11

حقوق و قوانینی به وجود بیاید که بدانناد
وظایفشان چیست و چه کارهایی را نبایاد
انجام دهند.
جدول  .4راهکارهای ایجابی برای مقابله و مدیریت حضور دوگانه سلبریتیها

مضمون
ردیف

نقل قول

مضمون پایهای

سازمان
دهنده

1

66

یک سیستر چندجانبهای را طراحی کنیر که

متاطب باید سواد رسانهای و فرهنهی
خود را افزایش دهد.

حوزه متاطب

مضمون
فراگیر

راهکارهای راهکارهای
ایجابی

مقابله و

9

بایاااد نقطاااه مقابااال سااالبریتی را در

مدیریت

فرهنهمان فمر کنیر اگر بتواهیر این

حضور

اتفاق بیافتد و درواقع آن را ایجاد کنیر،

دوگانه

باید روی مفماوم «شامید» و «شامدا»

سلبریتیها

کار کنیر.

9

حوزه تولید اثر

در فضای

بایااد فضااای واقعاای را بااه فضااای

مجازی و

فانتزی نزدیک کنیر یعنی به جاای

رسانه

فیلر هااااای سااااینمایی ،مسااااتند

ملی.

سینمایی بسازیر.
به وجود آوردن انجمنهاا و نمادهاای
نمایندگی کنند.
ایجاد فضایی کاه ماردم بتوانناد کانش
1

حوزه جامعه
مدنی

اجتماااعی فعاالنااه داشااته باشااند و
اندیشههای خود را ارائه کنند.
تربیاات روشاانفکرانی در جامعااه کااه

6

بتوانند مردم را بهلواظ سیاسای تغذیاه
کنند.

7

آموزش و تربیت افراد خاصوسپسواردکاردن
آنهابهعرصهرسانه.
برنامااهریزی در نماااد آمااوزش باارای
تربیاات اف اراد (متاطبااان) نساابت بااه

8

حوزه تربیتی

آسیبشناسی حضور دوگانه سلربیتیها (بازیگران) در فضای جمازی و رسانه ملی ...

4

مردماای کاه بتواننااد افکااار عمااومی را

شناخت سلبریتی و فمر معنای زندگی
و الهوپااذیری از الهوهااای مناسااب
سنتی.

60

بایااد در مقاباال ساالبریتیها اف ارادی را
2

آموزش و پرورش دهیر کاه بتوانناد در
برابر کنش قبیح سلبریتیها ،کنشاهری
ممدوح داشته باشند.

13

مدیریت سالبریتی بایاد باه سابک همادلی و
گفتهو شکل بهیرد.

19

شناسایی و معرفی چمرههای ارزشی.

19

باید مدیران سازمان مشتص کنند کاه
ً
اصااااال در ایااااران میخواهنااااد
صداوساایما بایااد در تواات قااوانین و

14

تعلیر و پرورش دهد.
11
16

اسااتفاده از تجربااه اولیهااا در عرصااه
هنر.
برجسته کردن هنرمندانی که به فرهنگ
ایرانی-اسالمی عشق میورزند.
ساااطح سااالبریتی در یاااک جامعاااه
بایااد معلااوم گااردد و بایااد بااهطور
دقیااق باادانیر کااه انترااارات مااا از
آنها چیست.
ایجاد متاولی واحاد بارای رساانههای
صوتی و تصویری.

روالهای حقوقی و قانونی

17

18

69

سیاستهای مشتصی هنرمند خود را

حوزه سازمانی
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سلبریتیپروری کنند یا نه!.

مدیران سازمان

11

فمر درست جایهاه سلبریتی.

بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش پستهای اینستاگرامی سلبریتیها باا انتتااب هدفمناد ،ماورد تولیال
کیفی قرار گرفته که یافتهها نشان میدهد که در تماامی پساتهای انتتاابی ،ناوعی تضااد و
دوگانهی در کنش دیده میشود بهگونهایکه میتوان برای هر کدام آسیبهای ظاهر و پنمانی را
متصور شد .در بتش مصاحبه با کارشناسان حوزه ارتباطات و رسانه سؤاالتی مطرح گردیاد
که سه سؤال از آنها به عنوان پرسشهای مووری و اصلی پژوهش تلقی میشوند که بیشترین
نمود دوگانه سلبریتیها در فضای مجازی و رسانه ملی با توجه به حوزههای حضور (گفتاار،
رفتار ،سبک زندگی ،پوشش و ارزش) ،آسیبهای بینشی-اعتقادی و رفتاری ناشی از حضور
دوگانه سلبریتیها در فضای مجازی و رسانه ملی و راهکارهاای مقابلاه و مادیریت حضاور
کارشناسان است که تفصیل این سه پرسش و یافتههای آن ،به قرار ذیل است:
 .۱بیشترین نمود دوگانه سلبریتیها در فضای مجازی و رسانه ملی با توجه به حوزههای
حضور (گفتار ،رفتار ،سبک زندگی ،پوشش و ارزش) .در این بین ،سه مقوله بسیار ممر مطرح
است که میتواند این نمود را در سلبریتی بیشتر کند:
الب) امکان ورود به اقتصاد و سیاست :از آنجایی که ارتبا سلبریتی با دو مقوله اقتصاد
و سیاست ارتبا تنهاتنهی است و در هر دو ،سلبریتی میتواند تأثیرگاذاری شاهرف داشاته
باشد ،هر جا که امکان ورود به اقتصاد و سیاست بیشتر باشد ،نماود سالبریتی هار در آنجاا
افزایش خواهد یافت.
ب) اقتضاء مصرف متاطب :نمود سلبریتی در جامعاه اماروزی ،باه اقتضااء مصارف
متاطب هر بستهی دارد یعنی اینکه ممر است سلبریتی چهونه و به چه شکل در اذهان مردم
شناخته شده است گاهی یک سلبریتی بر اساس تبلیغات بازرگانی در بین متاطبین شامرت

آسیبشناسی حضور دوگانه سلربیتیها (بازیگران) در فضای جمازی و رسانه ملی ...

دوگانه سالبریتیها در فضاای مجاازی و رساانه ملای ،ممرتارین ساؤاالت پرسایده شاده از

مییابد و گاهی با حرفهای سیاسی و حاشیهدار شدن ،خود را مطرح میکند.
ج) امکان جلوهنمایی بیشتر :سلبریتیها با توجه به ماهیت نمایشیای که دارند ،باید در
هر مکان و زمانی از لواظ جلوه نمایشی بهروز باشند و بتوانند در میادین متتلب خودنمایی 65

کنند و بدیمی است که یک سلبریتی هر قدر بتواند امکان جلوهنمایی بیشتری بیابد ،هویت و
شتصیت واقعی خود را بیشتر به نمایش میگذارد و نمود او در آن بتش ،ظاهرتر خواهد بود.
 .9آسیبهای بینشی-اعتقادی و رفتاری ناشی از حضور دوگانه سالبریتیها در فضاای
مجازی و رسانه ملی .این دو حوزه میتواند جایهاه مناسبی بارای آسایبپذیری متاطاب از
جانب سلبریتی باشد
الب) بینشی-اعتقادی :آسیبهایی که در این حوزه به متاطب وارد میشود بیشاتر باه
تفکر و نوع نهاه متاطب برمیگردد .درواقع سلبریتی در تفکر و اندیشه متاطب ،دوگاانهی
ایجاد میکند بهگونهایکه نوع نهاه یک سلبریتی در نوع نهاه متاطاب باه جماان و پیراماون
زندگی ،تأثیر میگذارد این آسیبها طبق توقیقات انجام شده بیشتر بر جواناان و زناان وارد
میشوند که در شکلگیری نامناسب هویت فرهنهی و پایین آوردن ساطح اندیشاه و معرفات
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آنان ،مؤثر است.
ب) رفتاری :کنشهری دوگانه سلبریتیها در میادین متتلب میتواند آسایبهایی را در
پی داشته باشد که تمام برنامههای تربیتی خانواده ،مدرسه و جامعه را به هر بریزد.
در باب پیشینه توقیق نیز پژوهشهایی به دست آمد که از بین همه آنها مرتبطتارین
به پژوهش حاضر (که میتوانند مؤید این کنشهریها و آسیبهای ناشی از آنها باشند) را
بیان میکنیر یافتههای دهصوفیانی ( )۱۹۱۸در پژوهش «مرجعیت سالبریتیها در مساائل
اجتماعی با تأکید بر فرصتها و تمدیدها در فضای مجازی» نشان میدهاد کاه حضاور
هنرمندان در زلزله کرمانشاه اثر منفی داشته بدون اینکه خود آنها بدانند ،بپذیرند یا جبران
کنند .همچناین دیهار گروههاای مرجاع اجتمااعی ،حضاور سالبریتیها را مودودکنناده
تأثیرگذاری خود میپندارند .یافتههای کوچکزایی ،فیضیان و شاهآبادی ( )۱۹۱4در پژوهش
«بررسی سلبریتیسازی در رسانه و بوران هویت نوجوان در جامعاه» نشاان میدهاد کاه
ساالبریتیها درواقااع بااهجااای ارزشهااای حقیقاای جامعااه نشسااتهاند و کااارکردی جااز
جذابیتهای بصری ،هیجانی و سرگرمکننده ندارند .یافتههای بنسون پی فریازر 5و ویلیاام
68

1. Benson P. Freezer and William J. Brown.

جی براون )9119( 5در پژوهش «رسانهها ،افراد مشامور و تاأثیرات اجتمااعی :هویات باا
الویس پریسلی» 2نشان میدهد که هواداران «الویس پریسلی» با ایجااد نقاش آگاهاناه از
الهوسازی ارزش هاای خاود و باا تغییار شایوه زنادگی خاود بارای تقلیاد از وی ،هویات
قدرتمندی با او ایجاد میکنند و همچنین یافتههای لاورن )91۱1( 9در پاژوهش «مان دارم
میرم توی اینستاگرامش! تولیلی از خودنمایی ورزشکار در اینستاگرام» نشان میدهد که در
پسااتهای اینسااتاگرامی ورزشااکاران ،خودنمااایی وجااود دارد و تفاوتهااای خاصاای در
خودنمایی زنان و مردان هست که هنجارهای جنسیتی را تأیید میکند.
 .۹راهکارهای مقابله و مدیریت حضور دوگانه سلبریتیها در فضای مجاازی و رساانه
ملی که در جدول ذیل بهصورت مشروح ارائه میشود:

مقولهها

زیرمقولهها (راهکارها)

حوزه متاطب

متاطب باید سواد رسانهای و فرهنهی خود را افزایش دهد.
باید نقطه مقابل سالبریتی را در فرهنهماان فمار کنایر اگار
بتواهیر این اتفاق بیافتد و درواقع آن را ایجاد کنیر ،باید روی

راهکارهای ایجابی

حوزه تولید اثر

مفموم «شمید» و «شمدا» کار کنیر.
باید فضای واقعی را به فضای فانتزی نزدیک کنیر یعنی بهجاای
فیلرهای سینمایی ،مستند سینمایی بسازیر.
به وجود آوردن انجمنها و نمادهای مردمی که بتوانند افکاار

حوزه جامعه مدنی

عمومی را نمایندگی کنند.
ایجاد فضایی که مردم بتوانند کنش اجتمااعی فعاالناه داشاته
باشند و اندیشههای خود را ارائه کنند.

آسیبشناسی حضور دوگانه سلربیتیها (بازیگران) در فضای جمازی و رسانه ملی ...

جدول  .1راهکارهای ایجابی

1. William J. Brown.
2. Elvis Presley.
66 3. Loren.

تربیت روشنفکرانی در جامعه کاه بتوانناد ماردم را باهلوااظ
سیاسی تغذیه کنند.
آموزش و تربیت افاراد خااص و ساپس وارد کاردن آنهاا باه
عرصه رسانه.
حوزه تربیتی

برنامهریزی در نماد آموزش بارای تربیات افاراد (متاطباان)
نسبت به شناخت سلبریتی و فمر معنای زندگی و الهوپذیری
از الهوهای مناسب سنتی.
باید در مقابل سلبریتیها افرادی را آموزش و پرورش بادهیر
که بتوانند در برابر کنش قبیح سلبریتیها ،کنشاهری ممادوح
داشته باشند.
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مدیریت سلبریتی باید به سبک همدلی و گفتهو شکل بهیرد.
فمر درست جایهاه سلبریتی.
شناسایی و معرفی چمرههای ارزشی.

ً
بایااد ماادیران سااازمان مشااتص کننااد کااه اصااال در ای اران

حوزه

مدیران

میخواهند سلبریتیپروری کنند یا نه!.

سازمان

صداوسیما باید در توت قاوانین و سیاساتهای مشتصای
هنرمند خود را تعلیر و پرورش دهد.

سازمانی

استفاده از تجربه اولیها در عرصه هنر.
برجسته کردن هنرمندانی که به فرهنگ ایرانی-اسالمی عشق
میورزند.
روالهای سطح سلبریتی در یک جامعه باید معلوم گردد و باید باهطور
حقوقی و دقیق بدانیر که انترارات ما از آنها چیست.
قانونی

05

ایجاد متولی واحد برای رسانههای صوتی و تصویری.

جدول  .6راهکارهای سلبی

مقولهها

زیرمقولهها (راهکارها)

حوزه متاطب

متاطبان باید از یکسانانهاری «شمرت داشتن» و «اعتبار
داشتن» در امور متتلب در رابطاه باا سالبریتیها ،پرهیاز
کنند.

حوزه تولید اثر
حوزه جامعه مدنی

میبایست نتبهان در جامعه از زبان ثقیل اساتفاده نکنناد و
زبان اجتماعیشان را تقویت کنند.
بر حذر داشتن متاطبان از اقبال به سلبریتیها.

حوزه تربیتی

متاطب هستند.

راهکارهای سلبی

مدیران سازمان

مدیران باید با قدرت خاود ،اساتقالل خاود و ساازمان را در
برابر سلبریتیها حفظ کنند.
ساماندهی به فضاای مجاازی و سیاساتگذاریها در ایان
حوزه باعث کمتر آسیب رساندن سالبریتیها در شابکههای
اجتماعی به متاطب میگردد.

حوزه

صداوسیما باید با سلبریتیها در راستای فعالیتشاان قارارداد

سازمانی

ببندد و کنترلهای مالی را در نرر بهیرد.

روالهای حقوقی و قانونی

تدوین آییننامههایی مبنی بر عدم ارائه مجوز فعالیت فرهنهی برای
افرادی که به نقض فرهنگ ایرانی-اسالمی میپردازند.
به وجود آوردن شرکتهایی که روی سلبریتیها کار کنناد و
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نباید تریبون به دست کسانی داده شود که فقط بهدنبال جذب

آنها را مقید به رعایت چارچوب قاانونی در حاوزه فعالیات
خودشان کنند.
به وجود آوردن نمادهای هنرمندپرور که بتوانند بین اشتاص

00

رقابت ایجاد کرده و افرادی که در اقتضائات خودمان نیستند
را نادیده بهیرند.
خودداری از بعضی خودسانسوریها.
افشای پشتصونهها و چمره واقعی سلبریتیها.
طراحی و تروی الهوی اخالق حرفهای برای افراد عالقهمند
به فعالیت در رشتههای هنری.
باید دیده شود کاه در دنیاا باا سالبریتیها چهوناه برخاورد
میشود و ما هر مانناد آنهاا یاک سیساتر چندجانباهای را
طراحی کنیر که در پایینترین سطح آن میتاوان بوثهاای
قانونی و مالی را نام برد.
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برای حضور سلبریتیها در رسانه ملی حقاوق و قاوانینی باه
وجود بیاید که بدانند وظایفشان چیسات و چاه کارهاایی را
نباید انجام دهند.

در نمایت میتوان پیشنمادات عملی را در سه حوزه برنامهسازی ،اجرا و ارزیابی و پتش
بیان نمود پیشنماد میشود که برای رسانههای صوتی و تصاویری کاه عماده آن ،تلویزیاون،
سینما و شبکه نمایش خانهی است ،متولی واحد ایجاد گردد چراکه بیشترین ضربه فرهنهی
از دوگانهی رفتاری ،در نبود ضوابط و نوع عملکرد این سه رسانه است .پیشنماد میشاود کاه
صداوسیما پژوهشی جامع درباره سبک مدیریت سلبریتیها توساط کشاورهایی کاه در ایان
زمینه موفق بودهاند ،انجام دهد و با الهوبرداری و تطبیق آن با فرهناگ باومی ایاران ،سیساتر
چندجانبهای را طراحی کند که در آن بوثهای حقوقی و قانونی وجود داشته باشد که بتواناد
از این طریق سلبریتیهای خاود و کنشهریهایشاان را کنتارل و مادیریت نمایاد .همچناین
صداوسیما بهعنوان یک سازمان سلبریتیپرور ،افرادی را آموزش و پرورش دهد که بتوانناد در
برابر کنشهای قبیح سلبریتیها ،کنشهری ممدوح هنرمندانه داشته باشند .پیشنماد میشود که

 05نمادهای هنرمندپروری به وجود بیاید که بتواند بین اشتاص رقابت ایجاد کرده و افرادی که در

اقتضائات مطلوب نیستند را نادیده بهیرند که در این بین استفاده از تجربه اولیهاا در عرصاه
هنر و نمایش بسیار کارساز خواهد بود .همچنین آییننامهای مبنی بر عدم ارائه مجوز فعالیت
فرهنهی برای افرادی که به نقض فرهنگ ایرانی-اسالمی میپردازند تنریر گاردد و در مقابال
میبایست افرادی که به فرهنگ ایرانی-اسالمی عشق میورزند را معرفی و برجسته کند.
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Pathology of Celebrities' (Actors') Dual Presence in Cyber Space
and National Media According to Islamic Teachings, and
Providing Solutions
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Abstract

... آسیبشناسی حضور دوگانه سلربیتیها (بازیگران) در فضای جمازی و رسانه ملی

Aim: The present paper deals with the pathology of celebrities' dual
presence in cyber space and national media according to Islamic teachings to
recognize the damages of this field and provide solutions through interview
with experts.

00

Method: The data have been gathered from celebrities' posts in
Instagram using qualitative content analysis and then some solutions have
been provided through in-depth interview with the experts of media.
Findings: Having reviewed the doctrinal-insight and behavioral damages
caused by celebrities through the lens of Islamic teachings, the paper provides
some solutions to prevent such damages. Therefore, the findings show that
such methods as dialog and sympathy with celebrities, identifying valuescommitted personalities, educating and training artists according to clear laws
and policies, assigning a single responsible body for audio-visual media,
adapting models of other countries in successful managing of celebrities, etc.
should be used in managing celebrities.
Conclusion: It can be referred to some solutions to manage dual presence
of celebrities, one of which is the absolute necessity of assigning a single
responsible body for audio-visual media (television, cinema, home show
network). Furthermore, a comprehensive research should be done on how to
manage celebrities and a multilateral system should be designed through
taking and adapting models with Iran's domestic culture, in which legal points
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have been included. It can help to better manage celebrities if bodies to train
artists are established to provide the ground for competition among people.
Key words: celebrity, cyber space, national media, Islamic teachings..
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