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 چکیده

مدرن بوده و منزلة فرهنگ، امري مختص عصر پستمدعاي پژوهد حاضر اين است که دهر  به

غربِ مدرن، بستر پرورش بذر فرهنگ سلبريتي است. جهت اثبا  مدعا، با گزيند رويکردي تاريخي ي 

مندي از روش توصيفي ي تحليلي، تطورا  دهر  در تمدن غربِ مدرن تا ههور فرهنگ با بهره معرفتي و

ايم. نتيجه حاکي از آن است که غربِ مدرن براي مدرن را مورد بررسي قرار دادهسلبريتي در عصر پست

بنيادين فرهنگ از اش فارغ از بُعد روحاني، استطيل کامل قالل دد و در الية اولين بار براي خودِ نفساني

در دوران « دنيامداري»به مادي ديدن هستي در دوران رنسانس به « گرايد»دناسي از نوعي منظر هستي

دناسي، نوعي سير تطور از خردگرايي انتزاعي به خردباوري انامامي را رودنگري رسيد. در ساحت معرفت

بود. در اين ميان، « مداريانسان»رديت تا دناسي، سير تغييرا  از گرايد به فتجربه کرد. در ساحت انسان

تب  از ميان طلبي تا اخيق سکوالر و اخيق رفاه، متغير بود و بهدهر  در الية ارزش، از مهم بودن تحول

هايي انديومندان و هنرمندان که واجد استعداد ويژه بودند و دغدغة نمايد خوداستعييي را دادتند، به ستاره

اي، خودي، صميميت و اروتيک را واقعي نبودند، بلکه تنها با استفاده از صناي  رسانه منتطل دد که قهرمان

گرايي در دناسي، نسبيتگرايي در ساحت هستيمدرن با غلبة پوچکردند، تا آنکه در عصر پستبازنمايي مي

ومي جامعه دناسي، اخيق لذ  به ارزش عممداري افراطي در ساحت انساندناسي و انسانساحت معرفت

تواند اي با محوريت افوا کردن خودِجنسي را دارد، ميتبديل دده و هر کسي که توانايي جل  توجه رسانه

سازي از ديگر دود. مصرف افراطي، خودبرندسازي و خودبهينه« سلبريتي»موهور دده و تبديل به يک 

 است. کنندة کند انسان معاصر در دکل دادن فرهنگ سلبريتي هاي تکميلحلطه
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 ان مسئلهی. ب0

 يکيگر به يد يخيتار ةش از هر دوریب ،شِ خوديدن به شهر  و نمایرس، در عصر حاضر

مشهورِ معروف به  يهاتا بدانجا که چهره، انسان بدل شده است ياصل يهااز دغدغه

از خود را نِ ادراک يیو آ يزندگ ةویکه ش، انددِ معبدِ شهر يانِ جديخدامنزلة به «يتيسلبر»

ا يمشهور  يهاگذارند. چهرهيش ميبه نما ،در بستر فرهن ِ نوظهور شهر  شانروانیپ يبرا

ي، فرد يش ـ اعم از رفتارهايخو يسبک زندگ ةش فعاالنيها با نما«يتيسلبر»همان 

ن يز در ایروان نیالقا کرده و پ شانروانیرا به پ يزندگ يـ معنا يو فرهنگ ياسیسي، اجتماع

معاصر است.  ا  انسانِیاز اله يبخش يتيکنند. مصرف سلبريرا مصرف م يتيسلبر، نديفرآ

ت يرند و هويپذيم يتياز شهر  سلبر يتابعمثابة به خود را ،ندين فرآيکنندگان در امصرف

مارک در یل نیج(. 7997ي، امامر.ک: کنند )يم يبازساز ،رشين پذيا يخود را بر مبنا

، ما ياحساسا  مل»کند: يف مین موضوع را توصيا يبه خوب« فرهن  شهر »مقاله 

و  يو نژاد يتیجنس يهاجن ، ما يآداب و رسوم جنس، ما يز فرهنگیحاصلخ يهاجلگه

مورد مردم  ر دریدائماً متغ يک دستگاه شهر فرنگي يهايما از درون چشم ياسیم سیاقل

 (.Neimark,1995: 84« )شونديده ميد

ي، خياعـم از تـار   يمتفـاوت  يکردهايرو ي،تيسلبر ةديدر مواجهه با پد يپردازان غربهينظر

کرد يکه با رو ياند. در غالب مطالعاترا دنبال کرده ياسیو س شناسيي، روانفرهنگي، اجتماع

دا یـ دنبـال پ بـه ، در عصر حاضر يتيلبرس يهايژگيانجام شده است با محور گرفتن و يخيتار

قـا   یاز تحق يتـوجه بخـش قابـل  ، اگرچـه  اندبوده يخيمشابه تار يهاها و نمونهشهيکردن ر

 يخيتـار  يهـا شـه يرنیـز   يبرخ، داننديم يتيعطف ظهور سلبر ةدوران مدرن را نقطمزبور، 

دوازدهـم   ةن در سـد سايقد ةرا تا قرن دوازدهم به عقب رانده و معتقدند فرق يتيظهور سلبر

مون مورگـان  یبـاره سـ   نيـ ن اسـت. در ا يها با شهر  مدرن و امـروز ن شباهتيشتریواجد ب

انـه وجـود   یم ةسد سانِيقد ةمدرن و فرق يهايتيان سلبریم يآشکار يهاشباهت»د: يگويم

ل یـ را با ابژه م يشخص ةک رابطيتوان ياند و مها مهميادگاريها و ليشما ،هر دو يدارد. برا

 (.van Krieken, 2018: 47) «تصور کرد

شناسـي و...، گفتمـان   در ساير رويکردهاي تحقیقي ازجمله اجتمـاعي، فرهنگـي، روان  

شناسان مانند آدورنـو و  عنوان نمونه، برخي جامعهشناسانه است. بهغالب، انتقادي و آسیب
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مطالعـا  سـلبريتي   هورکهايمر و يا بورستین که آثارشان بیشـترين و پايـاترين اثـر را در    

« ـ رويـداد انسـاني    شبه»و « شبه ـ فردگرايي »منزلة ها بهداشته است با نامیدن سلبريتي

دهند. ها را مورد نقد قرار ميها و سلبريتياي ستارهنظام استانداردسازي و بازنمايي رسانه

اي سـانه ها نه افرادي اصـیل يـا رويـدادهاي واقعـي بلکـه جعلیـا  ر      از نظر آنان، سلبريتي

داري هستند که هدفي جزء فريب تودة مخاطبـان و اسـتثمار آنـان توسـط نظـام سـرمايه      

شـود؛  هـاي مثبـت بـه سـلبريتي نیـز ديـده مـي       ندارند. در رويکردهاي جديدتر البته نگاه

شناساني که در پي تبیین اخـتالال  روانـي سـلبريتي ماننـد     عنوان نمونه، در کنار روانبه

در با اشاره به اينکه شهر  ( م2000ديويد گیلز )مدلي و... هستند، خودشیفتگي، فقدان ه

کنـد کـه   اسـتدالل مـي  شود، مي زندگي افراد موجب تحول خود و نیز ارتباطا  با ديگران

عنوان يک فرايند پويـا  جاي آنکه وضعیتي غیرمتغیر ديده شود بايد بهشهر  بهمسئلة( »)

  .(7994)ر.ک: فريس، « تعريف شود

نوظهور  يادهيپد، ک فرهن يبدل شدن شهر  به » است کهحاضر اين پژوهش  يدعاا

، رنسانس« غربِ مدرن دارد. يشه در تطورا  فرهنگيمدرن است که رو مختص عصر پست

و بر دارد قبل تفاو   يهاهبا دور يلحاظ ماهون دوره بهياست. ا« غربِ مدرن» ةآغاز دور

ن تفاو  یاوست. هم ياز ساحت روحان يد آدموجو يِاستقالل کاملِ ساحت نفسان يةپا

در  يتين عامل بسترساز ظهور فرهن  سلبرتري، مهموجود يو استقالل ساحت نفسان يماهو

عهد  يخيتار ةتوان از چهار دوريم، ش از غرب در عهد مدرنیمدرن است. تا پعصر پست

نام برد. « يطقرون وس»و غرب « يـ روم يوناني»غرب ، «يریاساط»عهد ، «امت واحده»

را  يو هست يکه در آن خودِ انسان يریطاپس از گذر از دوران امت واحده و عهد اس يآدم

آشکار از  يدر هبوط، ديدير میا صور  خداوندگاران و اساطيو  ياله ياسما ةنيیدر آ

فلسفه بر  ةطریو س يو اصالت عقل جزئ هگرداند يرو يشيو شهوداند يباوربیهرگونه غ

قت یرا از ملکو  به م لک و از حق يتمرکز آدم، توجه و ن انتخابيد؛ ايرگزاسطوره را ب

خ غرب يبود که تار يخين مقطع تاریجلب کرد و از هم يوجود به ساحت نفس ماد يِروحان

شد يدانسته م يهانیتابع و مظهر نظام ک عقلْ، ن دورهيآغاز شد. در ا يـ روم يونانيبا غرب 

، بود )زرشناس ينیزم يایو دن« جهان»بلکه ، نه انسان و آنچه اصالت داشت نه خدا و

 (.97ـ21: 7917
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غـرب، قـرون وسـطي را تجربـه کـرد؛ در آغـاز ايـن دوران بـا ظهـور مسـیحیت،            سپس

 مسـیحیان  شـديد  سـرکوب  د کـه بـا  یپايدنیاگرايي تا حد زيادي کاهش يافت اما ديري نمي

تحريـف   مسـحیت  يهوديـان، آيـین   ذنفـو  ، در کنارنآنا آوارگي و و پراکندگي نرومیا توسط

روم  ةاي از میترائیسـم، تفکـرا  مشـرکان   ملغمـه  ،شـد شده و آنچه در اناجیل مـنعکس مـي  

زمینـه را   ،(. اين تغییرا  تـاريخي 29ـ20: 7910شده بود )امامي، باستان و يهوديت ممسوخ

  .بازگشت به دنیاگرايي گسترده و آغاز غربِ مدرن فراهم کرد ،براي ظهور رنسانس

از روش  يمنـد و بـا بهـره   يـ معرفتـ    يخيتـار  يکـرد ينش رويبا گـز ، در پژوهش حاضر

فرهنـ    يریـ گغـربِ مـدرن تـا شـکل     يخيتطورا  شهر  در ادوار تاري، لیـ تحل  يفیتوص

فرهنـ    يمفهـوم  يبنـد صـور   ،تيـ ل شـده و درنها یـ مـدرن تحل در عصر پسـت  يتيسلبر

 يهـا داده، ران و جهانيدر ا يتيسلبر ةديدن پدشود. با توجه به نوظهور بويارائه م يتيسلبر

 يمعرفتـ  يده و مبـان يـ ک پديظهور  يهانهیزم کردن با آشکار ييهان پژوهشیحاصل از چن

بـا  ، عـالوه هکنـد؛ بـ  يل مـ یتسه ،ت و ابعاد مسئلهیح ماهیفهم و درک صح يبستر را برا، آن

 يمختلفـ  يده از منظرهـا ين پديمطلوب با ا ةمقدما  نوع مواجهي، شناخت هايکاهش ابهام

 کند.يش فراهم میازپشی.. را ب.و يتیامني، اقتصادي، اسیسي، مانند فرهنگ

 ي. چهارچوب مفهوم2

 شهرت یشناسمفهوم .1ـ2

 يز از خـوب یهر چ، مشهور بودن، اشتهار، نام بودنصاحب، يآورنام، تیمعروف، يبلندآوازگ

 يهـا نامهدر لغت« شهر » ةواژ يمعانمله ، ازجکه همه کس آنرا بداند و آشکار شدن يا بدي

 (.2090: 7977و معین،  75007: 7977)دهخدا،  ن استیدهخدا و مع يفارس

 يمعنـا بـه « شَـهَرَ » ةشـ يشـهر  از ر  ،العروستاجو  العربلسانمانند  يعرب يهانامهلغت

ي وع و گسـتردگ یء در شـ يآشـکار شـدن شـ    ؛الّناس   َيْشَهَره ء في ُشْنَعٍة، حتىظُهوُر الشَّْي»

و الحسـیني الزبیـدي،    597: 7909منظـور،  )ابـن « عموم مردم آن را بشناسـند که ايگونهبه

امر مستور همراه است کـه بـه شـناخته     يِآشکارگ» يسان شهر  با نوعنيبد(. 00ق: 7914

 «شود.يمنجر م يا بدي يشدن فرد به خوب

جـود داشـته و بـا توجـه بـه      اي است که در همـة مقـاطع تـاريخي و   شک شهر  پديدهبي
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بینيِ غالب در هر دورة تاريخي، شرايط رسیدن به آن و اينکه آشکارگي کدام وجه انسـان  جهان

طلبي بـه  تواند نامش را بلندآوازه کند، متغیر بوده است؛ اما در عصر کنوني، شهر  و شهر مي

انجا کـه بـرايش   يک دغدغه و فرهن  عمومي بدل شده که امري جديد و نوپديد است، تـا بـد  

نامي جديد هم جعل شده است: سلبريتي؛ درواقع، سلبريتي و فرهن  سلبريتي، وجـه خاصـي   

پـردازيم امـا بـیش از هـر چیـز بايـد تعريـف        تدريح بدان مياز شهر  است که در اين مقاله به

 دهیم.را مورد بررسي قرار « لوازم بدل شدن شهر  به فرهن »و « فرهن »

 و لوازم فرهنگ شدن شهرتف فرهنگ یتعر .1ـ1

ـ   يـ وجـود دارد امـا تعر   ياریف بسيدر مورد فرهن  تعار ، حاضـر  ةف منتخـب مـا در مقال

ـ اعم از   ياز آگاه يصورت ،فرهن »ا است: ید پارسانیر حميو با تقر ييفرهن  از منظر صدرا

 بـه  و شـده  نازل خود يوجود آسمان از هاي انسانبرخ وساطت ـ است که به  يالیا خي يعقل

 و ریتسـخ  تحت را آنان يعموم رفتار و اراده و افتهي راه آنان ياجتماع مشترک يآگاه ةعرص

« فرهن  شـدنِ شـهر   »، فين تعري(. طب  ا720: 7990، ای)پارسان« آورديدرم خود تصرف

 :افتد کهياتفاق م يزمان

و  دن بـه شـهر   یرسـ  ةنحـو  بـارة در ييهايآگاهنسبت به از افراد  يتعداد قابل توجه. 7

 ،استقبال کرده ي،شدن همگاندهيد

   ،ن شهر یخود دربرابر قوان ةم کردن ارادیو با تسل. 2

 کنند.يجاد ميرا ا ياز زندگ ياژهيو ةویش ،اجتماع ةدر عرص .9

 عناصر فرهنگ .1ـ3

ن يادیـ ربنین و غيادیـ بن يـة ال ،کیستماتیجامع و س يبا نگاه ،مقالهاين با توجه به هدف 

 رد.یگيل قرار میو تحل يغربِ مدرن مورد بررس يخين در ادوار تارفرهن  و تطورا  آ

شـه  ياسـت کـه از سـنخ بـاور و اند     ينـ یبا جهاني يمعرفت يةالي، ن هر فرهنگيادیبن يةال

کـه انسـان از آغـاز و     يريو تصو يو معرفت او از هست ،است؛ شناخت انسان از خود و جهان

 (.59: 7914، بيا و ادیدهد )پارسانيم هر فرهن  را شکل يِمرکز ةهست، انجام دارد

و  يشناسـ معرفـت ي، شناسـ يهسـت  يمبـان ، ن فرهنـ  يادیبن يةدر ال، در پژوهش حاضر

 رد.یگيقرار م يمورد بررس يشناسانسان
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 ين در قالب عناصريیرو يهاهيکند در اليم تأمینن فرهن  را يادیبن يکه معان يمعرفت

، بـروز و ظهـور اسـت. ارزش    يي،قابـل جانمـا  « نشکـ »و « هنجـار »، «ابزار»، «ارزش»چون 

درواقـع،   (.52ک موضـوع اسـت )همـان:    يـ  يو بد يو قضاو  نسبت به خوب يداور يالگوها

ک يـ ر ناخودآگـاه افـراد   یهاست که در ضـم دهيت پدیمطلوب ةدربار يانتزاع يمیها مفاهارزش

ي، اسـت )محسـن   يماعاجت يهاکنش گرِتيهدا يذهن يريتصاومثابة به جامعه وجود دارد و

7979 :27.) 

شـدن بـه   شناخته ي،خيتار ةم که در هر دوریدهيپاسخ م پرسشن يبه ا در عنصر ارزش

از خـودِ   يچـه ادراکـ  ، گـران يفـرد مشـهور و د  ديگـر،   انیـ مطلـوب اسـت و بـه ب    يچه امـر 

و مهـم   ياز عناصـر محـور   يکـ يابزار شهر  ، مشهور شدن يمطلوب دارند. براة شدشناخته

ک عواطـف و  يـ قدرتمند است تا بتواند بـا تحر  يازمند ابزارین ،شناخته شدن يفرد برااست. 

 پرسـش ن يـ بـه ا  ،در مورد عنصر ابزار ،رونيخود جلب کند. ازا يسوها را بهتوجه، لیم أمبد

ن یّتعـ  يهـا وقتـ  چه بوده اسـت؟ ارزش  يخيم که ابزارِ شهر  در هر مقطع تاریدهيپاسخ م

 ةک قاعـد يـ عنـوان  به يشناسهنجارها در جامعه شوند.يف مينجارها تعردر قالب ه، ابندييم

بلکـه  ، کننـد يمـ  يرویـ انجـام کارهـا از آن پ   يافـراد بـرا   تنهـا کنند که نـه يعمل م يرفتار

قـانون  منزلـة  بـه  ن عنصريا (.75: 7971، پورعی)رف شوديم يابيارزآنها  بر اساسحال نیدرع

 ست.اشده ان یدن به شهر  بیرس ييطال

تحقـ  اهـداف موردنظرشـان     يها بـرا ا گروهيافراد و  ياراد يهانشيگز يمعنابه، کنش

در قالـب  ، نیشـ یسـطوح پ  يِنـ یع ةجـ ینت، (. در بخـش رفتارهـا  745: 7919، است )اسـتونز 

 طرح خواهد شد.  م شفرد مشهور و هواداران يرفتارها

 غربِ مدرن و تطورات شهرت يِخي. ادوار تار3

ادِ یـ عقـل خودبن ي، انگاشـتن هسـت   يکـه بـا مـاد   اسـت   يو تنها تمدنن یاول غرب مدرن

در نظـر  خودمختار و مسـتقل   يموجودمثابة به مدارِ را محور آن قرار داد و انسان راتینفسان

خودمختاري انسان غربي، مراحل و تطوراتي داشت که به (. 97ـ21: 7917، گرفت )زرشناس

نخست و در عصر رنسانس، به مدد دگرانديشـان   تفصیل در ادامه بیان خواهد شد. در مرحلة

اش بوده و اگر تـا پـیش از ايـن و دوران    هنرمند و فیلسوف، انسان در پي کشف خودِ نفساني

شد و خود تصوير بـود، از عصـر رنسـانس بـه بعـد،      باستان، انسان در چشم خدايان ديده مي
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پنـدار حضـور مسـتقل در     ةسازند، خود، و انسان چونان تماشاگرجهان به تصوير تبديل شد 

 .(92 :7917، دی)عم شداء یاش

خودگراييِ دوران رنسانس در عصر روشنگري بـه اسـتقالل کامـل خـود، خودمحـوري و      

هـاي مدرنیتـه را انسـجام    سوبژکتیويسم انجامید، کنشگري انسان غربي در اين دوران، پايـه 

نیـت و نفسـانیت( را   خودخـواهي و خـودبیني )انا  ، مـدرن  ةسوژبخشید. در عصر روشنگري، 

موريت تمدن مدرن را بـه خـود   أممیالدي  79هدف و معناي زندگي قرار داد و تا اواخر قرن 

 .(7910لیوتار:ر.ک: اختصاص داد )

مـدرن را دوران  در پژوهش پیشِ رو، از اواخر قرن هجدهم تا پیش از ظهور عصـر پسـت  

ويسم در قالب انقالب صـنعتي و  ايم. در اين دوران، با گسترش سوبژکتیپساروشنگري نامیده

هـا نسـبت بـه قواعـد مدرنیتـه روبـرويیم کـه بـه ظهـور نـوعي از           پس از آن برخي اعتراض

« يروشـنگر »دوران تـوان  سان، ميانجامد. بدينمدرن ميخودمداري افراطي در دوران پست

ش منزلة نمـاي که امکان ظهور شهر ِ مدرن به دانست« خود»ت یحاکمعطف و اوج  ةنقطرا 

 يخيم ادوار تـار یبـا تقسـ  ازپیش خودِ نفساني را میسر کرد. در ايـن بخـش   و آشکارگي بیش

ن سـه دوره  يـ تطورا  شهر  در اي، و پساروشنگر يروشنگري، شاروشنگریغربِ مدرن به پ

 شود. يان میمدرن بدر عصر پست يتيفرهن  سلبر يآشکارگ ةو سپس نحو يبررسرا 

 یشاروشنگریعصر پ. 2ـ3

تـرين اتفاقـا    نگي ـ هنري رنسانس و نهضت اصالح ديني مارتین لوتر، مهـم  نهضت فره

دوران پیشاروشنگري است. رنسانس در هیئت امري فرهنگي و هنري و نهضت اصالح دينـي  

تر و توسـط تعـداد   طور جديدر ظاهري ديني، ادراک از خودِ نفساني جديدِ غرب مدرن را به

  زيادتري از مردم فراهم کردند.

 ن فرهنگياديبن يةال. 1ـ1ـ3

ا  مجـددِ فرهنـ  دوران   یـ ح يرنسانس در سـودا  يـ هنر  يسردمداران نهضت فرهنگ

 ينـه را بـرا  یتوانـد زم يمـ  يين نـوزا يـ اکـه  ن بـاور بودنـد   يـ ونانِ باستان و روم بودند و بر اي

 ،ا یـ از ابزار هنـر و ادب گیري بهرهن جنبش با يبزرگ فراهم کند. ا يهاشرفتیها و پتیموفق

را با خـود همـراه    پانزدهم میالديو  چهاردهمقرن  يان فرهنگيسراسر جر يدر مد  کوتاه
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بـر جسـم و    تأکیـد از امـور و   يت متعـال يـ روا ينفـ  ،محض ييگراواقع، سمیسمبول يکرد. نف

، آنژکلیمانند م يافراد يهاين دوره است که در نقاشيشاخص هنر ا يهايژگيت از ویشهوان

 (.99ـ92: 7910ي، است )امام يریگیبرهنه قابل پ يهاز بدنا ينچيرافائل و داو

و ضـرور    ينـ يجامعه از هر نوع نگرش د ييجدا، ا  و فرهن  دوران رنسانسیادب، هنر

ي هـا يآزاد ينـه را بـرا  یرواج داد و زم يخـوب انسـان را بـه   يدوبنـد از زنـدگ  یقطع هرگونه ق

 يِو تمتـع مـاد   يویم کرد. اخالق دنفراه، ن دوره خواهان آن بوديکه انسان ا يحدوحصربي

 (.41ن دوران بود )همان: يا يتنها ارزش فرهنگ، شتریبهرچه 

، در دروان «نظـم کیهـاني  »درواقع، خردورزي و دنیاگرايي دوران يونان باستان با محوريـت  

بدل شد و انسـان عـزم آن کـرد    « خودِ نفساني»رنسانس به خردگرايي و دنیاگرايي با مرکزيتِ 

در قالـب  حاشیة هستي به مرکز آن بیايد؛ امري که پس از رنسانس و در قـرن شـانزدهم   که از 

در قالب ( 7450ـ 7591مارتین لوتر ) به ناماومانیستي  و ظهور کشیش، «رفرماسیون مذهبي»

اعتبار کردن دولت روحاني ـ در برابر دولت دنیوي ـ پیگیـري  مخالفت با کلیساي کاتولیک و بي

 (.  09 ـ 01شد )همان: 

 . شهرت در دوران پيشاروشنگري2ـ1ـ3

ش يش به اخالق سکوالر و نمـا يگراي، از هر امر متعال يگردانيو رو يت خود نفسانيمرکز

دن به شهر  بدل کرد و هـر  یرس يک ارزش برايشتر به یبهرچه  راي و جسمان يویتمتع دن

ابـد. در  ي  دسـت  از شهر يتوانست به سطحيم، دنظر داشتياصالح و تجد یةکه داع يفرد

هـا  نيمشـهورتر ، شـمندان يهنرمنـدان و اند  ي،هنرـ  يت فرهنگیل ماهیرنسانس به دل ةدور

که در سـطح کـنش در قالـب     ا  بودیشعر و ادب ي،چون نقاش ييهنرها، بودند و ابزار شهر 

 ي،شـمندان ظهـور داشـت. در دوران اصـالحا  مـذهب     يو سخنان اند يا  ادبیاب ي،آثار هنر

صنعت ، مهم شهر  ياز ابزارها يکين دوره يبود. در ا يبا پوشش مذهب يویدن ش تمتعينما

کتـاب   90کوتاه توانست  ين افراد بود که در زمانياز مشهورتر يکيو لوتر ، چاپ و نشر کتاب

عنوان برند لوتر و بـا  بهرش يهزار نسخه از آنرا بفروشد. لوتر با ثبت تصو 900را چاپ کرده و 

ک انقـالب  يـ را جلـب کـرد و    ياديـ توجـه مخاطبـان ز  ي، اتیـ از نگارش الهنو  ياوهیاتخاد ش

 (.van Krieken, 2018: 36) را رقم زد يارسانه

لسـوفان بـا نگـارش در مـورد اشـخاص      یمورخـان و ف ، پس از لوتر و با رواج صنعت چاپ
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 ،سـو کيـ عصـران معـروف خـود توانسـتند از     هـم  ةمشهور گذشته و بعدها با نوشـتن دربـار  

با نوشتن در مورد اشخاص مدنظرشـان   ،گريد يدا کنند و از سویبه شهر  دست پ شانخود

 يريافـت و تصـاو  ياز افراد مشهور رواج  يکشرترهسبک پ ، هفدهم ةکنند. در سد يسازچهره

د و در یچارلز دوم به چـاپ رسـ   يهاطور معشوقهنیاشراف و هم ةمهم در طبق يهااز چهره

سـبب ظهـور   قرن شـانزدهم و هفـدهم بـه   ، ساننينتشر شد. بداروپا م ةس و قاریسراسر انگل

در  يخياز مقـاطع مهـم تـار    يکـ ي ،از آن يناشـ  يداريـ دستگاه چاپ و رواج آن و فرهن  د

 (.  هماناست ) يتيفرهن  سلبر يبسترساز

« تئاتر»همچنین در اين دو قرن، با توجه به تضعیف باورهاي ديني و گسترش دنیاگروي، 

زارهاي مهم تولید شهر  تبديل شد. در اين دوران براي اولین بار در ايتالیا، نیز به يکي از اب

ها، حضور يافتند و اجازة استفاده از زنان بازيگر در تئاترهاي شهري با نام بداهه ـ نمايش

هاي جنسي آنان صادر شد. تا پیش از اين، زنان اجازة حضور آزادانه و اروتیک در جذابیت

تند و اين امر مختص زنان روسپي يا کنیزها بود. هدف استفاده از حضور همگان را نداش

اي ها، به وجهههاي اروتیک، رسیدن به سود تجاري بود. بازيگران زن بداهه ـ نمايشنمايش

چراکه تصويرهاي آنها نه به  رفت؛ عنوان افراد خصوصيشان بهدست يافتند که فراتر از هستي

شده از اين و ابعاد جنسي« شد.منتشر مي مخاطبشانشکل چاپي، بلکه به شکل تصورا  

 (. van Krieken,2018: 37-38تصاوير يک رانة ]انگیزش[ نیرومند براي شهر  آنان بود )

  . عصر روشنگری1ـ3

 يصـور  فلسـف  ، قـرن شـانزدهم   ةمـ یو از ن مـیالدي  7450پس از مرگ لـوتر در سـال   

در قـرن   يجـر بـه ظهـور عصـر روشـنگر     من ين جنبش فلسفيدا شد. ايهوتدريح به تهیمدرن

تمدن مـدرن   ياشهياند يهاهيته در قرن نوزدهم شد و پایمدرن يِصور  علم ةهفدهم و غلب

 کرد.   يزيريمنسجم پ يصورترا به

 ين فرهنگ روشنگرياديبن ية. ال1ـ2ـ3

کن یس بیفرانس يآرا ش،و مابعد ين فرهن  در عصر روشنگريادیبن يةال يریگدر شکل

 ي( نقشـ م7105ــ 7725مانوئـل کانـت )  ي( و ام7040ـ7490رنه دکار  )، (م7020ـ7407)

است کـه   يابزار يانسان ارباب و عالم مربوب اوست و علم تجرببیکن، مهم داشتند. از منظر 
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برسـد   يجهـان نيـ ا  ایـ از ح يحـداکثر  ييِست به سعاد ِ کـامجو يبايآن م ةواسطانسان به

 (.577: 7999، رواندیزاده و شي)کرباس

، خـودِ انسـان را   «انديشم پس هسـتم من مي»پس از بیکن، دکار  با طرح حکم يقیني 

و سـاير   انسـان، محـور هسـتي تلقـي شـد     سـان،  عنوان موضوع يقین معرفي کـرد. بـدين  به

از منظر دکار ، تنها و بهتـرين  شدند. او قلمداد مي)موضوع( شناسايي ابژه  موجودا  همگي

یقت، عقلي حسـابگر و جزئـي بـود کـه قلمـرو حضـورش صـرفاً        ابزار شناخت و وصول به حق

انگارانـه،  هـاي مـادي  طبیعت و معیشت مادي بود. اما نظام فلسفي دکار  به دلیـل گـرايش  

میـان،  ذهني شد. درايـن « اصالت معني»و « اصالت تجربه»ساز تعارض و ظهور مکاتب زمینه

ارض را به هم نزديـک کنـد. وي بـا    کانت با طرح فلسفة انتقادي کوشید تا اين دو جريان مع

طرح دوگانه فنومن و نومن، بیان کرد کـه معرفـِت نقـش بسـته در ذهـن مـا، نـه تصـويري         

نخورده از عالم واقع، بلکه حاصل مشارکت توأمان مـدرکا  حسـي و تجربـي ناشـي از     دست

 تأثیر عالم خارج بر ذهن و مقوال  پیشین موجود در ذهن است. کانـت هرگونـه شـناخت از   

هاي عقل بیرون کشید و عقـل را بـا زنجیرهـاي خـودِ عقـل      مابعدالطبیعه را از حوزة توانايي

هاي اي انساني معرفي کرده که فعال است و صور محدود کرد و نقطة آغاز معرفت را فاهمه

کند. با ايـن اقـدامِ کانـت، انسـان متولدشـده از زمـان       هاي حواس تحمیل ميخود را بر داده

غ کامل رسید که حاصل آن، عقلي محدود در حوزة محسوسا  بـود کـه تنهـا    دکار  به بلو

تواند نسبت به اموري شناخت پیدا کند که در محدودة حس هستند و اموري مانند خدا، مي

زاده اصـفهاني و  نفس و هر امر متافیزيکي از دايـرة شـناخت آدمـي بیـرون اسـت )کرباسـي      

« خردبـاوري انضـمامي  »ايـن دوره مـا بـا نـوعي     (. بنابراين، در 701ـ704: 7911حیدريان، 

دانست و آنـرا تنهـا   انديش و تجربي ميروبرويیم که شناخت را محدود به عقلِ خودبنیادِ، کم

کرد. اين امر سبب نهادينه شدن اخالق سـکوالر و  مرجع تنظیم رفتارهاي انساني معرفي مي

 بدل شدن آن به ارزش در جامعه شد.

  يشنگر. شهرت در  صر رو2ـ2ـ3

اي مهم عصر روشنگري سبب شد عامة مردم متـأثر از دگرگـوني شـرايط و    تغییرا  انديشه

مند به شناخت افرادي شـوند کـه جرئـت    ازپیش عالقهوجوي يافتن خودِ جديد، بیشدر جست

را رقـم بزننـد.    کرده بودند از تعهدا  کهن اعراض کنند و براي خود، قدر  اقتصادي مسـتقلي 
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وفان و نويسندگان، دستة نخست افراد مشهور در عصر روشـنگري بودنـد. زنـدگي    رو فیلسازاين

 شد.خصوصي اين افراد در قالب تئاتر، روزنامه، کتاب و مجله به انبوه مردم مشتاق فروخته مي

مانند  يهمگان يهاتوسط چهره يبودگنو از سوژه ياتجربه يغرب انسانِ ،ن دورهيدر ا

کرد که منجر به ظهور ين و روسو تجربه میفرانکل، نیبنجام، ومیه، درويس دیدن، ولتر

شان و مشهور شدن يقیبدل شدن به خودِ حق، ز بودنيمتما يشد که سواد يمخاطبان فعال

جدهم ه دوم از افراد مشهور در قرن ةدست، گران تئاتريباز. پروراندنديدر سر مازپیش بیش را

ت زنان يمرکز، ها در قرن شانزدهم و هفدهمشينما بودند. بعد از حضور آزاد زنان در بداهه ـ

خاص طور و به يبرقرار بود. توجه همگان يدر قرن هجدهم با اهداف تجارهمچنان در تئاتر 

ان يسراپرا و ترانهخوانندگان زن اُ، هارقاصه، گران زنيباز يبر رو ياندهيفزاصور  ، بهمردان

نوشتند که يم ياگونهش را بهيمؤخره نما مقدمه و ،سانينوشنامهيمحبوب زن بود. نما

 يبرا ي،مت همگانیصم ين خود و مخاطب را بشکند و با نوعیوار بيگر زن بتواند ديباز

مرز ازپیش بیش محو کردن يبرا يگاهيش تئاتر به جاينما ةکند. صحن يگرمخاطبان عشوه

 يبرا يمگانمت هیو صم تبديل شده بودگران زن يباز يش همگانيو نما يشخص يزندگ

در کنار ، هاکشنقاشان و پرتره .رون آمده استیب 7«شهر  زنانه»ن بار از دل ینخست

دنبال گرفته بهد شکليجد يبودند که در فضا يگر افراديسان از دينوسان و خاطرهينورمان

، هاخانهقهوه، هاپرتره، هاشدن و شهر  بودند. روزنامهشناخته، توجهجلب ةتاز يهاروش

 مشهور و گردش يهاساخت چهره يبرا ييهامحل ،و تئاترها يکتابخوان يهاها و کلوپالنس

ک از يتکنولوژ يهاشرفتیپمیان، دراينبودند.  نر آنايها و تصاوداستان، هانوشتهازپیش بیش

ت یش جمعيباعر افزا ،گريد يش نشر و از سويد و افزایتول يهانهيسبب کاهش هز ،سوکي

 هفتادوپنحو  يروزنامه هفتگ شصتدر لندن  میالدي 7770 ةشد. در دهيل ممخاطبان فعا

 (.van Krieken, 2018: 31-34شد )ميمجله چاپ 

 ی. عصر پساروشنگر3ـ3

در اواسط قرن هجدهم و ظهور  يانقالب صنعتـ با دو اتفاق مهم  يدوران بعد از روشنگر

 يهمراه بود. مبان میالدي ـ 7900تا  7920 يهان در سالينو يجمع يهارسانه متناوب

                                                        

1. Feminization of fame. 
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مجزا صور  رو بهازاين مشترک است و ،قبل ةاغماض با دور ين دو دوره با اندکيا يفرهنگ

 شود.يمطرح نم

 ي. شهرت در  صر انقالب صنعت1ـ3ـ3

؛ چراکه بود يفلسفه در عصر روشنگر يجان شدن علم بهيگزيح جاياز نتا يانقالب صنعت

علـم را وضـع   »علم داشتند و بر آن بودند کـه   ةدغدغ يهمگ يربزرگ دوران روشنگ ةفالسف

د از يـ ایار علم درآورند و اگـر در ن یر امور را به اندازه و معيار آنرا معلوم کرده و سایکنند و مع

 يهـا شـرفت یکـرد بـه پ  ين رويـ (. ا42: 7917ي، )خاتم« نديحذف نما، معرفت درست ةريدا

« يمصرف ةجامع»دار شدن يپد ،و به تبع آن ينعتظهور انقالب صي، تکنولوژ ةع در حوزيسر

 «بانـه آممصـرف تجمـل  »ارزش و منزلـة  بـه  «اخالق رفـاه »ط بود که ين شرايمنجر شد. در ا

د  ، شـدن جامعـه   يپا با صنعتکنشِ شهر  شکل گرفت. ابزار شهر  همعنوان به ، صـنعت مـ 

 .ندبود يراژ انبوه و تئاتر تجاریبا ت يهاها و عکسروزنامه

بـه سـطح    يدارهيسرما، ن بار در جهانیاول يها برانیو تسلط ماش يآغاز انقالب صنعتبا 

را بـا   ياع و آشـفته یوسـ  دِيـ جد يمراکـز شـهر  ي، صـنعت  يدارهيافت. سرماي ءارتقا يديجد

تحـول  »نبـود و   يخبـر  يشاصـنعت یپ ةگر از نظم و ثبـا  دور يع خل  کرد. ديبد يهايژگيو

ان و يـ پايت بـ یـ عـدم قطع ي، روابط اجتماع یةوقفه در کليب يگاختالل و آشفت، دیتول يدائم

 (.94: 7995، لسوني)و« ز کردين متمایشیپ يهادوره ةن دوره را از همياي، قراريب

معناي رسیدن به ثرو  و قدر  براي همگان بود و سـوداي تغییـر طبقـه و    اين سیالیت به

رشد مصرفِ رقـابتي در میـان طبقـا     ها پررن  شد. ازپیش در میان همة شهرنشینرفاه بیش

ها و حتي بخـش قابـل تـوجهي از طبقـة کـارگر بـه       مختلف مردم، سبب پیوستن همة خانواده

هـا، آن  کار شدن بسیاري از زنان در خطوط تولید کارخانهکننده شد. با مشغول بهطبقة مصرف

تولیـد و تـأمینش در    شد، حـاال دسته از کاالهايي که زماني توسط خود زنان در خانه تولید مي

دست تولیدکنندگان بود. اين سبک حضـور زنانـه، نقشـي مهـم در ظهـور و گسـترش جامعـة        

هـاي  کنندهمصرفي داشت؛ چراکه با استقالل اقتصادي زنان، تقاضاي کاالهايي که خاص مصرف

 هـاي کتـان،  مؤنر بود، افزايش يافت: از ظروف، وسايل و مبلمان منزل گرفته تا پوشاک، پارچه

 (.22ـ27: 7990)کاريگان، و ملزوما  م د  کمربند، دکمه، قالب کفش

مثابة به ک ارزش بدل شد و صنعت م د ـيبه  ،دن به رفاهیبود که رس يطين شرایدر چن
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، انیمنيدرا کار خود را آغاز کرد. يجدطور نو توسط همگان ـ بهد و مصرف انبوه و نوبهیتول

باال  يگاه و شهرتيکردند از جايدها را افتتاح من بار م یلاو يکه برا يطراحان لباس و افراد

 يگو يکرد و گاه حتيم يکه گاه با شهر  ملکه و اشراف برابر يشهرت، برخوردار بودند

 7140 ةاين افراد در دهازجمله  فردريک ور  ؛ چارلزرفتيفراتر مآنان  سبقت را ربوده و از

پوشیدند، شده توسط ور  را براي اولین بار ميهاي طراحيدر فرانسه بود. زناني که لباس

گرفتند. اين زنان تبديل به بازيگران زن شده و در مقام راهبران اجتماعي جامعه قرار مي

اجتماعي خاصي بودند که  ةزناني خوشگذران و فاقد نام و نشان يا طبقمعموالً  پاريسي

 (. 59: 7995، لسوني)و در گرو ظاهرشان بودکامالً  موفقیتشان

خطوط آهن و  ةدر کنار توسع 7990و اختراع تلگراف در سال  يصنعت ةبا استمرار توسع

ن امـر  يـ افت؛ ايش يافزا يطرز قابل توجهسرعت انتقال اخبار و اطالعا  به ،بخار يهايکشت

از کـه  ايگونـه ، بـه ها شدش شمارگان روزنامهيصنعت چاپ و افزاازپیش بیش سبب گسترش

در شـمارگان خـود    يدرصـد  500هـا بـه رشـد    روزنامـه  ،ان قرن نـوزدهم يتا پا 7170سال 

ف شـد و روزنامـه بـه خلـ  و     يبـازتعر  ،مفهـوم خبـر  تدريح به ط بود کهين شرايدند. در ایرس

 يشـد خودمـان را بـا سـرگرم    يل پستمن باعـر مـ  یر نیپرداختند که به تعب يپوشش اخبار

ت داشـتند و  یمـردم جـذاب   يبـرا  ي،جکـاو جالب بودن و کن، ل نو بودنیبه دلصرفاً  م ویبکش

 يهاوجود آورد؛ اخبار در مورد چهرهاخبار را در جامعه به ير برايناپذيریدرخواست س ينوع

 (.77: 7994، ن خبرها بود )کشمورياز ا يکيمشهور 

ر و ا  مصوّيو رواج نشر 7199در سال  يد از آغاز عصر عکاسينبا، هاروزنامهافزون بر 

شهر   يسودا ياگونهکه به يکسان ةهم ،ن دورانيغافل شد. در ا يدارينفوذ فرهن  د

، سندگانيشاعران و نقاشان گرفته تا نو، خوانندگان، گرانيباز، از اشرافـ داشتند 

کار  عنوان به رند ویمجبور بودند عکس بگـ دانشمندان و فرماندهان ارتش ، مداراناستیس

مانه با مخاطبانشان فراهم یصم يارابطه يبرقرار يبرابستر را  ،ن اقداميت پخش کنند. ايزيو

 يها در تکنولوژشرفتیسبب پمهم داشت و به يتئاتر همچنان نقشمیان، دراينکرد. يم

ران يگر ـ مدياز باز يديا به ظهور نسل جدیتانيتر شده و در برجذاب ،هاصحنه و بهبود لباس

 (.van Krieken,2018: 29ار موف  منجر شد )یبس
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 يجمع يهارسانه ة. شهرت در  صر غلب2ـ3ـ3

کاهش و  يبرا میان، درايناول و دوم همراه بود يستم با دو جن  جهانیاول قرن ب ةمین

ارزش در قالب منزلة به اخالق رفاهازپیش بیش گسترش، از جن  ياضطراب ناش يفراموش

، همراه بود ييهاحس ر يکه با نوع يمصرف يکاالهابه  يهمگان يريپذو دسترسفراواني 

در دستور کار قرار گرفت و  يجمع يها  رسانهيا از طريو رؤ يخوش ،ه و فروش خندهیته

 يهارسانه ةتوان عصر غلبيرا م 7900ـ7920 يهامورد استقبال مردم واقع شد. سال

يي، نمایمجال  س، ناط  ينمایس، ويمانند راد ييهارسانه ،ن دورهيد و در اینام يجمع

ن تريمهمده و به یظهور رس ةوود به تناوب به منصیهال يسازو صنعت ستاره ونيزيتلو

توسط  يتجمالت يش روزافزون زندگيها با نمان رسانهيشهر  بدل شدند. ا يابزارها

ن امر در سطح يرا به کانون توجه و شهر  بدل کردند. ا، آنان هاو ستاره يينمایگران سيباز

 به ليتبدتدريح ن بهآنا»و مصرف مردم شد.  يک زندگدر سب يرا  جدییکنش منجر به تغ

 ير کاالهايهمانند سا يهمگان يهاچهره ،آن در که شدند يدر بازار آرزومند دارانيخر

 (.99: 7994، )کشمور« شديد و فروش ميخر يمصرف

 يجمعـ  ةک رسـان يبه  7920 ةک بود که در اواسط دهیالکترون يجمع ةن رسانیو اوليراد

ر ییـ را تغ ياجتمـاع  يزنـدگ  ،هام اخبار و هنرها به خانهیل شد و با ورود مستقيدپرطرفدار تب

 (.740و  70: 7990ي، داد )دانس

توانسـت   يز شـکل گرفـت و در مـد  کوتـاه    یـ ناط  ن ينمایس، ويهمزمان با ظهور راد

 ،ن دورانيـ کپارچه کردن مردم عمل کنـد. در ا ي يبرا يمناسکمثابة ي بهزیانگشگفتطور به

 (.777ـ772نهادند )همان: يرا بر فرزندان خود م يينمایگران سيم نام بازمرد

هاي شخصي و زنـدگي  با افزايش تعداد مجال ، بازار فروش داستان 7990و  7920هاي دهه

هاي فـاخر  ها با لباسشان بسیار گرم شد. ستارهخصوص ستارگان و نمايش شکوه و جالل زندگي

رغـم پوشـیدن   گرفتنـد و يـا بـه   هاي لوکس و شیک عکس مـي قیمت در عمار و عطرهاي گران

صـور  همزمـان در   شدند و بهوپز نشان داده ميلباس رسمي در حال کارهاي روزمره مانند پخت

 (.Jerslev and Mortensen,2018: 161شد )هاي اخیر آنان نیز تبلیغ ميمورد نقش

 بـه  دوره نيـ خواند. ا يسازيصنعت ةد آنرا دوريآغاز شد که با يادوره ،7990 ةاز آغاز ده

ـ  نظام کي و يهمگان ريتصاو تيريمد ةشرفتیپ ةحرف کي»  ةگسـترد  و شـده کنتـرل  شـد  هب
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 دیـ انجام «پرمصـرف  اریبسـ  مخاطبـان  يبـرا  مشـهور  يهـا چهـره  وارتـوده  دیتول يبرا دیتول

(Gamson, 1992: 6.) 

 يهـا بـزرگ »کـه   کـرد  ييهـا چهره مستمر ييد و بازنمایتول به شروع وودیهال دیتول خط

 کـه  کردنـد يمـ  يباز را يايالیخ اي يواقع يهاتیشخص نقش که يگرانيباز: بودند« نیدروغ

 (.14: 7994، نمودند )کشموريم يبودند و در نظر مخاطب واقع داده انجام بزرگ ييکارها

  و از تعلـ  ييمهم و نمادهـا  يهايگريبه دازپیش بیش را، آنان هاحضور روزافزون ستاره

ـ   ييهـا وهیمـدرن را بـه شـ    عصـرِ  شناخت بدل کرد که حـواس انسـانِ    ييمعنـا يمثبـت از ب

 جـاد يا باعـر  يخـوب بـه  مشهور يهاکرد. چهرهيدر جهان پساخدا پر  م يوحشتناک زندگ

 (.  950شدند )همان: يم مخاطبانشان يزندگ در معنا و تعل  حس

اال  متحـده آغـاز کـرد و تـا     يا خود را در ةون پخش گسترديزيتلو، 7950 ةاز حدود ده

 انگلسـتان  يهـا خانـه  درصـد  70 و کايآمر يهاخانه درصد 90 از شیب در 7940 ةان دهيپا

 (.279و  270: 7990ي، بود )دانس ونيزيتلو دستگاه کي کمدست

مشـهور را   يهـا مـردم چهـره  ، هاان خانوادهیون در ميزيتلو ةن حضور گسترديا ةواسطبه

 شـناختند. يون مـ يـ زي  تلويـ از طر، نمایا سـ يـ خبـر  ، مانند عکس يگريد ةش از هر رسانیب

 مـا  يهـا خانـه  بـه  را مشهور يهاچهره يصدا و ريتصو ،ونيزيتلو»د: يگويلس میگچه چنان

 (.Giles, 2000: 32« )است ساخته را شهر  از يمتفاوت نوع و آورديم

ش دهنـد و  ين را نمـا شايشخص يها ساخت تا خودهاستاره ينو برا ةک عرصيون يزيتلو

بـا هوادارانشـان    يترکيظاهر نزدبه ةرابط، تیمیاصالت و صمي، بودگيش معموليبا نما نآنا

 (.Jerslev and Mortensen ,2018: 161برقرار کردند )

رفتار مخاطبان فـراهم   يبرا ييت و الگویشخص ،هان ارتباطيا يدر ط يونيزيستارگان تلو

آرامـش در جهـان    يجـاد نـوع  يداشـت و سـبب ا   يداريبت و پاثا نسبتاً يژگيکردند که ويم

ها خـود  ن چهرهي(. اما ا790ـ729 :7919، زادهيشد )مهديم، مدرنکنندة ر و نگرانییپرتغ

 يعنـ ي انهيگوانه بودند؛ گزافهيگوگزافهاي د رسانهیتول يوابسته به رسانه و از اساس نوع مطلقاً

 نظـر  بـه  ارزشـمند  توانديم حاًيتلو فقط ست وین يدارزشمن زیکه در خود واجد چ يادهيپد

 (.944ـ945: 7994، )کشمور ديایب

 مسلط منبع ل بهيتبد يجمع يهارسانه، 7900 ةده در، ان شدیکه ب يراتییبر اساس تغ
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 و يبهـروز  ي،خوشـبخت ، تیـ موفق»بودنـد کـه    دهيا نيا يو مشوق اصل، بودند شده اطالعا 

غـا  بودنـد و   یهمدسـت تبل  سـتارگان  ،رین مسيدر ا« .ديرخ شوديم را خوب )رفاه( يزندگ

شـده  يير بازنمايبا تصو يخوببه، شديها مخوب در رسانه يکه از سبک زندگ يايسازمفهوم

 خواسـت يمـ  دلشـان  کـه  ييکـاال  هـر  کـه  يثروتمنـد  کنندگانمصرفعنوان به از ستارگان

مخاطـب فـراهم    ينو از خود را برا بستر ادراک هارسانه، ساننيداشت. بد يهمخوان، داشتند

ف کـرد و  يـ شد خود را تعريمآنان  که به کمک ييهاوهیش ي،نیعصور  به هاکردند و ستاره

 (.94ـ95ارائه کردند )همان: ، ش دادينما

ــةال ــبن ي ــه دور يادی ــب در س ــ  غال ــار ةن فرهن ــنگریپ يخيت ــنگري، شاروش و  يروش

( قابـل  7) ةدوره در جـدول شـمار   سـه ايـن  تطـورا  شـهر  در   همچنـین  و  يپساروشنگر

 مشاهده است.

فرهنـ  شـکل نگرفتـه    عنـوان  بـه  هنوز شهر مزبور،  ةگانبا توجه به آنکه در دوران سه

ـ     ةالي، است ، ارزش ةبنیادين فرهن  غالب در هر دوره بیان شـده و سـپس سـطوح چهارگان

ي در فرهن  هـر دوره  آورعناصري که شرايط را براي ناممثابة به هنجار و کنش، ابزار شهر 

   آورده شده است.، کردهفراهم مي
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 گانههای سه(: تطورات شهرت در دوران2جدول )

 مدرن و ظهور فرهنگ سلبريتي. عصر پست0ـ3

در ابعاد مختلف معرفتي و اجتماعي، از نیمة قـرن بیسـتم    نارسايي و نابساماني مدرنیسم

هـاي  تشـد. از سـوي ديگـر، پیشـرف    « مدرنپست»منجر به ظهور جريان انتقادي موسوم به 

فناورانه همچنان با سرعت ادامه داشت و انساِن مـدرن ايـن بـار درکـي ديگـر از خـود را بـا        

کرد. ايـن  میالدي به بعد( تجربه مي 7910هاي اجتماعي )از حدود وساطت اينترنت و شبکه
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منزلة فرهنـ  فـراهم کـرد. بـر همـین اسـاس، در ادامـه        تغییرا ، امکان ظهور شهر  را به

شـدِن شـهر  و اليـة بنیـادين و غیربنیـادين فرهنـ  شـهر  در عصـر         چگونگي فرهنـ   

کنیم. در هر بخش، نخست الية مبنايي و سپس امتـداد آن در اليـة   مدرن را تبیین ميپست

 شود.طور خاص در عنصر ارزش و کنش تبیین ميرويین و به

 . الية بنيادين فرهنگ سلبريتي1ـ4ـ3

 شناسی فرهنگ سلبریتی. هستی2ـ2ـ8ـ3

عنوان مادة خـامي بـود   گونه داشت و بهستي در پارادايم مدرن، خصلتي مادي و رياضيه

پورياني و نـوري،  گرفت )عليکه بايستي با استفاده از تکنولوژي مورد دخل و تصرف قرار مي

معناسـت )پارسـانیا،   مـدرن، هـیچ و بـي   (؛ اما هستي و وجود براي انسان پسـت 229: 7990

خواهـد در  عنوان انساني است کـه مـي  ق  بخشیدن به خودش، به( و هدف او تح27: 7919

خدا در اين جهـانْ مـرده، ناپیـدا و    (. 575ـ579: 7974موري،  خدا باشد )کورتنيجهاني بي

دهـد و قـدر  انتخـاب    غايب است؛ چراکه اگر حاضر باشد، انسان آزادي خود را از دست مي

شود. پـس حیـا  خـدا    يش، تحمیل ميقادر مطل  بر قدر  انتخاب انسان براي ساختن خو

زنــد و از ضــمیر يعنــي مــرگ انســان. بنــابراين، او خــدا را از خودآگــاهي خــود واپــس مــي 

(؛ در اين جهان، الجرم غايت انسان، به فعلیت 520ـ525کند )همان: خودآگاهش بیرون مي

 (.70: 7911است )گوهري و بیابانکي، « لذ »رساندن حداکثري 

مندي هوشمندانه از قدر  تحريکي ـ عاطفي رسـانه،   نولیبرال با بهره میان، اقتصاددراين

کردنـد و  داري اولیه، لـذ  را سـرکوب مـي   سرمايهکه نقشي اساسي و بنیادين دارند. درحالي

اي از وظـايف  کردند که ارضاي امیال خود را بـه نفـع گسـتره   جاي آن، مردم را تشوي  ميبه

بـه بعـد،    7990از حـدود دهـة    ز کردن، سرکوب کننـد. اندااجتماعي مانند کار سخت و پس

داري انحصـارگرا و فرهنـ  مصـرفي    مثابة محدوديتي بر سر راه پیدايش سرمايهممنوعیت به

رانـد.  جاي مهارِ لذ ، بـر آن فرمـان مـي   داري بهتبديل شده و در نتیجة اين رويکرد، سرمايه

بـر لـذ  وابسـته اسـت، و قـدر  و       7«فرامنـي »داري متأخر به کنتـرل  موتور تولید سرمايه
                                                        

دهـد  عدي از انسان اشاره دارد که به او فرمان مـي اصطالحي از الکان و ژيژک است که به ب  (superego)فرامن  .7

اهد منطقي باشـند  خولي است که از افراد ميآتاريک بطن خودِ ايده ةسرپیچي کند و لذ  ببرد. درواقع، فرامن، سوي

 (27: 7991و لذ  را به تعوي  بیاندازند. )کاپور، 
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موفقیت آن، بر اين پايه استوار است کـه تـا چـه انـدازه بتوانـد لـذ  را بـه اسـاس زنـدگي          

توانیم لـذ  را پـس   عنوان شهروند نمياجتماعي تبديل کند. اين امر بدين معناست که ما به

ي کنـیم، زنـدگي يـا    خود پیـرو « بیان»بیاندازيم، بلکه ما بايد از فرمانِ فرامن خودمان براي 

دنبال محصوالتي باشیم که وعدة لذ  يا ارضاي فـوري  مان را تأمین کنیم، يا بهحرفة جسني

 (.759: 7991دهند )کاپور، مي

را خل  کرد و به عنوان اصلي همگاني، مـورد  « اخالق لذ »داري متأخر، درواقع، سرمايه

امري قبـیح تلقـي   تنها رويه، نهيمصرف ب، تقديس همگان قرار گرفت؛ اصلي که بر اساس آن

 (.07: 7911شود، بلکه بدل به يک ارزش شده است )گوهري و بیابانکي، نمي

هاي مشهور، اين افـراط غیرمعقـول و التـزام بـه     ها با سردمداري چهرهمیان، رسانهدراين

 هـا يکـي از  اي سـلبريتي دهند. تبلیغا  رسانهبخش نمايش مياخالق لذ  را طبیعي و لذ 

کنـد کـه لـذ  ببـر و     هاي اصلي فعال کردن و حف  لذ  است. تبلیغا  به ما القا مـي روش

آيـد کـه   وجود ميکند. لذ  بردن بدين دلیل بهوسیله ما را تسلیم خريد همیشگي ميبدين

يک کمبود اساسي وجود دارد و میل انساني دقیقاً به سمت چیزي است که نیست. تبلیغـا   

دهـد  اجتماعي پیرامون محصول و سـاختن يـک فـانتزي، نويـد مـي     با برساخت يک فانتزي 

کند و نارضـايتي مـا را بـرآورده کـرده و     کمبود را پ ر کرده، رؤياهاي ما را به واقعیت بدل مي

هـا، آنهـا را   کند. پس از آن، به ما کاالهاي جادويي که سـلبريتي گونه میل را تحريک مياين

خرد، نـه يـک   آورد. آنچه مشتري ميرا به حرکت درمي کند و میلاند، عرضه ميتأيید کرده

مبناي سان، جهان لذ (. بدين755ـ757: 7991چیز فیزيکي، بلکه خريد لذ  است )کاپور، 

ها با تحريک دائمي، مخاطبـان را بـه مصـرف افراطـي دعـو       مدرن از طري  سلبريتيپست

میل و با رضايت کامل، تسـلیم  کند؛ در نقطة مقابل نیز مخاطبان با بدل شدن به ماشین مي

دنبـال ارضـاي فـوري لـذ ِ     شوند؛ آنان از اين طري  بهها ميشده توسط سلبريتيقواعد ارائه

منزلـة فرهنـ    چنین شهر  بـه هاي مشهور و ديده شدن هستند و اينشبیه شدن به چهره

 کند.شناسي، چهرة خويش را آشکار ميدر ب عد هستي

 نگ سلبریتیشناسی فره. معرفت9ـ2ـ8ـ3

مدرن منجر به طرد و فراموش کردن عقل و امور ثابت و عیني در فرهن  پست

گرايي (. نسبي750ـ799: 7991شناختي شده است )رولندز، گرايي در ب عد معرفتنسبیت
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دنبال داشته است. به بیان ديگر، مطل ، عدم توانِ تشخیصِ امر باکیفیت از امر مبتذل را به

میلي آشکار در درک و به رسمیت شناختن کم، بيناتواني يا دست»نوني ويژگي بارز عصر ک

 (.727)همان: « کیفیت است

اگر زماني شهر  در پیوند با تعالي و دستاوردهاي ناشي از آن و مـالزم بـا شايسـتگي و    

مدرن، شهر ، ارتباطي عیني و مستقل با هرگونه امر متعال احترام بود، حاال در جهان پست

رزشي ندارد و شهر  چه از فردي فاقد استعداد ارائه شده، و چه نصیب فردي واجدِ و اصول ا

( و اينجاسـت کـه   55توانمندي شود، اين شهر  است که بر شايستگي اولويت دارد )همان: 

يابد؛ در اين دوره، هر راهـي بـراي توسـعة خويشـتن،     ميظهور « سلبريتي»شهر  در قالب 

هاي ديگر، مشروع و ارزشمند است؛ بنابراين اهمیتي نـدارد کـه   عنوان شخص، به اندازة راهبه

چرا مشهوريد، تنها چیزي که مهم است مشهور شدن بـه هـر قیمـت و از هـر راهـي اسـت؛       

هاي مستقل و عینـي بـراي سـنجش خـود     مدرن به دلیل اينکه از ارزشچراکه شخص پست

(؛ در چنین شـرايطي اسـت   750ـ799بهره است، صرفاً در پي تأيید ديگران است )همان: بي

شدن برايشان به يک مسئلة اصلي بدل شـده و  که تعداد قابل توجهي از افراد، شهر  و ديده

 يابد.منزلة فرهن ، امکان ظهور ميشهر  به

امروزه مسیر اصلي دسترسي ما به خودمان از طريـ  احساسـاتمان   »رولندز معتقد است 

نقادانة وجوه متفاو  خويشتنش، او را در میان سِـیلي   ناتواني انسان معاصر از ارزيابي«. است

کند و در اين شرايط و در فقـدان عقـل و قضـاو  منطقـي، نـاگزير بـه       از احساسا  رها مي

هـاي عامیانـه دربـارة خـود و جهـان پیرامـونش       شود و از طري  کلیشهها متوسل ميکلیشه

 (.790ـ794شود )همان: ياي نمايشي و سطحي ماش بدل به زندگيانديشد و زندگيمي

هـايي  ها براي چن  زدننـد؛ کلیشـه  ها و اَعمال و رفتارشان يکي از بهترين کلیشهسلبريتي

شـوند.  پذير که با محو کردن تمايز میان خود و امر الهي، به شمايل بـدل مـي  جذاب و دسترس

شناسـند  مـي هاي سکسـي  دهنده و قديسمنزلة اشخاص آسماني، نجا هوادارانشان آنان را به

(. امـر  790: 7991کننده به سمت رسـتگاري و ارزش اعظـم لـذ  هسـتند )وارد،     که رهنمون

شود، توسط انسان تصاحب شـده  اش تهي ميالهي، در فرهن  شهر  از نقطة مرجع استعاليي

کننـد و بـه   مـي  هاي مخاطب را بازنماييها، آرمانشود. سلبريتيو به احترامِ به خود منتقل مي

کننـد )همـان:   هاي انسان بودن را در آنان دنبال ميشوند که مخاطبان امکاناني بدل ميخداي
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کنـد  اش را در داشتن حس خوب دربارة خود دنبال مي(. اين خودِ جديد، رستگاري757ـ790

مـدرن  منزلة پرستش خودش است. حـس پـوچي شـخص پسـت    و پرستش سلبريتي برايش به

ها بـراي  سلبريتي(. 701ـ707شود )همان: دي رسانه مرتفع ميوسیلة لحظا  استعالييِ تولیبه

تـرين چیزهـا در   چیزها تا بدترين و مبتـذل کنند که از بهترين مخاطب اين امکان را فراهم مي

شـناختي میـان امـر    ( و در فقدان تمايز معرفـت 759و  750 همان:مورد خودشان را بپرستند )

 (.792: 7991شود )رولندز، ترجیح داده مي کیفیت، غالباً امر مبتذلباکیفیت و بي

زده و همراه با خودافشاگري جنسـي اسـت و   رو، سرشت فرهن  سلبريتي، جنسیتازاين

هاي اصلي مذاکره دربارة خود و پرسـتش  سکس، قدر  جنسي و جذابیت جنسي از مضمون

 (.757: 7991ها در اين فرهن  است )وارد، سلبريتي

 هنگ سلبریتی شناسی فر. انسان3ـ2ـ8ـ3

ويکم بـه  سطح حیوان، در قرن بیستطرد سوژة استعاليي و تقلیل انسان به موجودي هم

نقطة کمال خود رسید و فردِ، دوران مدرن را در شکلي تطوريافتة فردگراييِ تام، پیشة خـود  

خـدايي اســت   »شـد. فوکـو معتقـد اسـت ايـن انسـان جديـد        « شـخص »ساخته و بدل به 

)ضـیمران،  « نهـد مـي  د انسان: انسان در اين زمان به آستانة الوهیت پـا تـجسديافته در وجو

ازپـیش  ح  خودبودگي مطل ، التذاذ حـداکثري و آزادي بـیش  »دنبال . وي به(794: 7999

(. در اين رويکرد، سوژة ثابت دکارتي امري 7914)ر.ک: رشیديان، « اش استحوزة خصوصي

و سـوژة واجـد، هـويتي    ( 221ــ 227: 7990وري، پوريـاني و نـ  )عليشود توهّمي خوانده مي

مدرن، سوژة تابع، ابـژه  شود. در جهان پستمتکثر است که از طري  مصرف اشیاء متمايز مي

: 7990طـاهري سرتشـنیزي و عزيزخـاني،    )شـکند  شود، و خودبنیادي سوژه در هم مـي مي

شـود کـه   ي بدل ميو با افتادن در گرداب مصرفِ افراطيِ کاالهاي متنوع، به شخص( 50ـ54

طـور کامـل طلـب    مدرن، هر امر جديد و جـذابي را بـه  تنها غايتش لذ  است. شخص پست

بار ـ   کوشد نقش ذهنیت و شخصیت خود را بر آن حک کند. سوبژکتیويته اينکند و ميمي

نمايد، طرد برخالف مدرنیته ـ ابژکتیويته را که در قالب امر رواني و يا سلیقة شخصي رخ مي 

ترسـد بـا   دنبال امتحان همه چیـز اسـت؛ چراکـه مـي    گیرد. او بهکند بلکه در آغوش مينمي

مصرف نکردن، لذتي را از دست بدهد. به بیان ديگر، او مجبـور بـه لـذ  بـردن )رشـیديان،      

 ( و ملزم به اخالق لذ  است.  779ـ777: 7914
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کـرده اسـت.    را به عنصر محوريِ هـويتش بـدل  « خودشیفتگي»اين روية انسانِ معاصر، 

هـاي شخصـیتي   معناي تمايل به خودپرستي و عالقة بیش از حد به ويژگـي خودشیفتگي به

( خودشیفتگيِ حاکم در فرهنـ  معاصـر وقتـي ضـرب در     797: 7994خود است )کشمور، 

ها را به قهرمانان و نمايندگان خودشیفتگي تـام  شود، سلبريتياي گسترده ميتبلیغا  رسانه

خـوبي تحسـین   بـودگي، بـه  و شعفِ در مرکز توجه بودن، احساس خاص شور»کند. بدل مي

شـود آنـان   طور خالصه، لذ  افراطي و خودشیفته، چیـزي اسـت کـه باعـر مـي     شدن و به

(. خودنفساني حاال بیش از هر زمان ديگر به کـانون  42: 7991)کاپور، « قهرمان و الگو شوند

اجتمـاعي، امکـان ارائـة ايـن خـود و       هـاي شود و ظرفیت ويژة شـبکه توجه همگان بدل مي

گونه، شهر  به فرهنگي کند و بدينازپیش فراهم ميرسیدن به شهر  را براي همگان بیش

  شود.مدرن بدل ميتمام و کمال میان آدمیان عصر پست

 . الية رويين فرهنگ سلبريتي2ـ4ـ3

ختي به معرفـت،  شناگرايانه به هستي، نسبیتدر بخش مباني تبیین شد چگونه نگاه پوچ

گیـري اخـالق لـذ  در سـطح ارزش، مصـرف افراطـي و       و افراطي بـه انسـان سـبب شـکل    

بـراين، ابزارهـاي شـهر  خـاص     شود. افزونآوردن به ابتذال جنسي در سطح کنش ميروي

 7910هاي اجتماعي ـ که از سال  نما و شبکهمدرن اعم از اينترنت، تلويزيون واقععصر پست

هاي ارزش و کنشِ فرهنـ  سـلبريتي و نهادينـه    کنندهد ـ ازجمله تسهیل به بعد ظهور کردن

خـواهیم بـه   کردن هنجار اين فرهن  ـ ارائة خـوِد جنسـي ـ هسـتند. در ايـن بخـش مـي         

ترين ترين و گستردهعنوان مهمبه 9«خودافشاگري»و  2«سازيخودبهینه» 7،«خودبرندسازي»

 ترين عناصر الية رويین فرهن  سلبريتي بپردازيم.گسترده

 . خودبرندسازی2ـ9ـ8ـ3

گرايـي  هاي هوشمند، دستور زبان شهر ، نه بر عـام به بعد با توسعة وب و تلفن 7990از دهة 

رو، ازايـن  (؛King, 2018: 74تأکیـد دارد ) « فردگرايي اسـتثنايي »و آسماني بودن ستاره، بلکه بر 

هـاي  کـرده و در گونـه   شـان را متنـوع  هاي کاريصورتي پويا و ماهرانه، حوزهها، بهسلبريتي
                                                        

1. self- branding 

2. self- improvement 

3. self- disclosure 
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آنـان  کننـد؛  مـي « برندسـازي »اند، مختلف، محصوالتي که براي مصرف همگاني ساخته شده

آفرينند و از تصـوير  تحت نام خودشان پوشاک، ادکلن و محصوال  مختلف سبک زندگي را مي

و  يک نمـاد تمـام  « کیم کارداشیان»آورند. صور  مؤثر و منطقي پول درميشان بهبرند م دشده

اي مهم گاه موقعیت حرفهکمال از خودشیفتگي و خودبرندسازي است. خانواده کارداشیان هیچ

اند، بلکه آنان از طري  ارائة خود، رسانش شده و برندسازي و تأيیـد  يا شايستگي خاصي نداشته

هـاي سـبک   محصوالتي از جواهرا ، کفش، عطر، کرم و محصـوال  رژيمـي گرفتـه تـا کتـاب     

انــد. وجــود آوردهموبــايلي و ايمــوجي، يــک امپراطــوري پولــدار و قدرتمنــد بــهزنــدگي، بــازي 

ايسـت تصـاوير از   اي درگیـر جريـان بـي   صـور  صـمیمانه  طور خاص کیم، بهها و بهکارداشیان

قلمرو امر نمـادين  »گويد: اند. ژيژک ميهاي موبايلي گرفته شدهخودش است که در فرم سلفي

اويري مختل شده که نه تحلیل و قدر  انديشه، بلکه لـذ  تهـي   ايست، تصوسیلة جريان بيبه

 (.Barron,2018: 68-70« )آروندوجود ميفکرانه را در ما بهو بي

 سازی. خودبهینه9ـ9ـ8ـ3

مهـم  »دنبـال دارد.  سازي مستمر را بهخودشیفتگي و خودبرندسازي، تمايل به خودبهینه

تـرين تمـايالتي اسـت کـه فرهنـ       سـته يکـي از برج « انداز سـالمت چشم»و « شدن ظاهر

هـاي پیـري و بیمـاري،    دنبال داشته است، تاآنجاکه فرد بـراي يـافتن نشـانه   خودشیفتگي به

کند. حاصـل ايـن فرهنـ ،    هايي کاهندة جذابیتش، مدام خود را معاينه ميها و عیبکاستي

دچروک و هـاي ضـ  پايـان، تکثیـر روش  هاي بـي هاي ورزشي، رژيمهاي سالمت و سالنکلوپ

آور هايي کـه بـه نحـوي بـراي تسـکین پیامـدهاي اضـطراب       هاي مختلف است؛ شیوهدرمان

خودشیفتگي و به تأخیر انداختن کاهش جذابیت و پیري طراحي شده است. در اين شرايط، 

مهـم شـد. در انجـام    « جراحـي زيبـايي  »انـداز سـالمت آمـد و    تکنولوژي بـه کمـک چشـم   

الیوود پیشرو بودند و با انجام جراحي زيبـايي، ظـاهر خـود را    هاي زيبايي، بازيگران هجراحي

کردند؛ اما بهبود داده و رؤياي داشتن بدني جوان و سالم را براي بینندگان خود بازنمايي مي

به بعد، جراحي زيبايي ديگر مختص بازيگران هالیوود يا بیماران نبود، بلکه بـا   7970از دهة 

اي بـراي کـاهش اضـطراب و افـزايش     عنوان شـیوه آن، بهافزايش امکان دسترسي همگان به 

(. از اين تاريخ بـه بعـد،   799ـ797: 7994احساس خوب در مورد خود، مطرح شد )کشمور، 

هاي مشهور بـه  سپارند تا شبیه چهرههر روز تعداد افرادي که بدن خود را به تیغ جراحي مي
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هـا  هاي تشديدشـدة سـلبريتي  ه بدن(؛ چراک799شود )همان: نظر بیايند، بیشتر و بیشتر مي

هاي مختلف در معرض ديد همگان است و نوعي ساعت از طري  رسانه 25هفت روز هفته و 

( و Elliott, 2018: 303کنـد ) جنون خودسرانة زيبايي را در کل زندگي روزمره منتشـر مـي  

تـدريح بـا   شود. اين هنجـار بـه  عنوان يک هنجار نمايش داده ميازپیش بهسازي بدن بهبیش

هـا را بـه   هـاي سـلبريتي  پنـداري بـا شخصـیت   ذا هـم »هاي شـهر ،  دگرگون کردن ارزش

بدل کـرده اسـت. شـهر  بـا     « هاهاي سلبريتيهايي از بدنها يا بخشپنداري با بدنذا هم

تبديل شدن به فرهن ، همة ما را به افرادي تبديل کرده است کـه وقتـي بـه بـدنمان نگـاه      

تـوانیم در آن  کنیم که با جراحي زيبـايي مـي  هايي فکر مياريم به دگرگونيکنیم، انگار دمي

(؛ در چنین شرايطي است که جاذبـة جنسـي و   970ـ974: 7994وجود بیاوريم )کشمور، به

( و اقتصـاد  00: 7997هـان،  شود )چـول تناسب اندام به يکي از منابع مهم اقتصادي بدل مي

کند. او بدن را د پیوند میان جامعه، بدن و خود استفاده مينولیبرال از بستر رسانه براي ايجا

 کند. )همان(سازي تبديل ميواسطة تولید، رها کرده و آنرا به ابژة بهینهاز فرايند بي

اي است کـه  شود نه نمايش زندگي يا واقعیت، بلکه شیوهرو، آن چیزي که مهم ميازاين

ة مصـنوعي در زمـان کنـوني ارائـه شـود و      از خودِ همیشه در حال بـازنوآوري و تشديدشـد  

هـا عیـان   پسـند بـه سـلبريتي   شک اين امر هیچ جا به اندازة توجه افراطي فرهن  مـردم بي

 (.Elliott, 2018: 305نیست )

 . خودافشاگری3ـ9ـ8ـ3

ســازي مســتمر در خودافشــاگري از نتــايح خودشــیفتگي، خودبرندســازي و خودبهینــه 

معنـاي محـو هرگونـه مـرز میـان امـر خصوصـي و        ري بـه فرهن  سلبريتي است. خودافشاگ

هـاي اجتمـاعي اسـت. در تسـريع ايـن      همگاني با محوريت ارائة خودِ جنسي در بستر شبکه

« مـدونا »هـا،  ها پیشرو بوده و هستند. از میان سـلبريتي ها و رسانهفرايند، دو گروه سلبريتي

و رسـانه و شـهر  تغییـر کـرده     خیلي زود فهمید رابطـة میـان   نماد خودافشاگري است. او 

بايد به استقبال آنها رفـت و   حیا، فضول و اغلب خائن،هاي بيرسانهجاي مقاومت در برابر به

(، تمـام  7995ــ 7919هـاي افشـاگرانه )  اي از پروژهوي طي مجموعهبا آنها وارد معامله شد. 

تـدريح تمـايز   سازي گذاشت و به محصولي کامل بدل شـد و بـه  خودش را در معرض کااليي

 (.702ـ707 :7994)کشمور، میان امر خصوصي و امر همگاني را محو کرد 
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اگیـز يـا   دهنـده، نفـر   هاي تکانمدونا به ظهور عصر جديدي کمک کرد که در آن ان 

درسـتي  هـا بـه  معناي پايان زندگي يک سلبريتي نبود، بلکه برعکس اگـر ايـن انـ    کثیف به

کـس  هاي مشـهور بـود. بعـد از وي، هـیچ    آغاز شهر  چهرهشد، ها استفاده ميتوسط رسانه

اش و شکسـتن برخـي از قواعـد    توانست آرزو کند بدون از دست دادن زندگي خصوصينمي

اخالقي و جدا شدن از آداب، اخالق و قواعدي که بقیـة مـردم جامعـه براسـاس آن زنـدگي      

   (.07ـ05کنند، مشهور شود و مشهور بماند )همان: مي

خودافشـاگري و   7«نمـا تلويزيـون واقـع  »ويکم میالدي با آمدن ژانـر  سدة بیستدر اوايل 

 همـان: دسـت آوردن شـهر  بـه سـطح مـردم عـادي کشـانده شـد )        آبرويي با هدف بـه بي

سازي اجتماعي و دموکراتیک کردن سطحنما، نوعي از هم(. با ظهور تلويزيون واقع249ـ241

ها را داشت، بـاز بـود.   کسي که توانايي جلب نگاه شهر  ارائه شد که در آن، میدان براي هر

جمعي يـک صـنعت خـدماتي از    صور  دستههايشان تغییر کرده بود بهطلبيمردمي که جاه

آبرويـي را بـراي نشـئه )سرخوشـي(     وجود آوردند که حاضر بودند خطر بـي افراد شجاع را به

نمـا بـا قـرار دادن افـراد در     اقـع مد ِ شهر ِ دور انداختني، به جان بخرند. تلويزيـون و کوتاه

پیوستاري از تقلید ـ تمسخر، هر نوع حماقت و گناه را به امـري درخـور سـتايش و فضـیلت      

هـاي اجتمـاعي شـد     (. اين امر با ظهور و گسـترش شـبکه  209ـ201 همان:کند )بدل مي

 شهر  روي داده است. 2«چرخش مردمگانيِ( »2070يافت و به بیان ترنر )

اي بـراي  هـاي فـراوان و فزاينـده   هم مردم عـادي روش  ،هاي اجتماعيکهبا گسترش شب

تر شده اسـت. در  اند و هم آنکه امر معمولي در فرهن  سلبريتي برجستهيافته ،مشهور شدن

بـه او عالقمنـد    ،مردم صرفاً به دلیل زنـدگي شخصـي و هويـت يـک شـخص      ،شرايط جديد

 يبلکه شرايط يک سلبريتي با شخصیتديگر شخصیت همگاني نیست،  شوند، اين شخصْمي

(. در حال حاضر مـردم، خودشـان توانـايي ايجـاد يـک      24: 7991همگاني را دارد )آبیدين، 

مجازي را از طري  تولید و توزيع هر نـوع محتـوا    ةو خل  مخاطبان تود 9«شخصیت آنالين»

 (. Driessens, 2018: 247هاي آنالين دارند )روي ترکیبي از پلتفرم
                                                        

1. Reality television. 

2. Demotic turn. 

3. Online personal. 
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کنند تا با عرضـة چیزهـاي   هاي اجتماعي اين امکان را براي کاربران فراهم ميشبکه

پـذير  صـمیمیت و در دسـترس   پاافتاده از اتفاقا  روزمرة زندگي، با نوعي نمـايش پیش

 کننـد کننـدگان را تقويـت مـي   بـودگي و پیونـد مسـتقیم بـا دنبـال     بودن، حس متصـل 

(Jerslev and Mortensen,2018:163-164.) 

خـود را   ،صور  فعال و با کمـال میـل  افراد به ،هاي اجتماعيترتیب، در بستر رسانهنبدي

هـا بـه سراسـربین    دهند. در اين شرايط با شبیه شدن رسـانه در معرض ديد همگان قرار مي

بـا خودافشـاگري و    نشـود و آنـا  زندانیان واگـذار مـي   ديجیتال، عملیا  سراسربیني به خودِ

هاي مورد نظـر رژيـم نئـولیبرال را بـدون     ايجاد شده، داده نکه در آنااي براساس نیاز دروني

وري، معنـاي بهـره  دهند و خودافشاگري بیشتر در شبکه بههیح اجبار و اکراهي تحويل او مي

   (.97ـ90: 7997هان، شتاب و رشد بیشتر سیستم است )چول

 گیريبندي و نتیجه. جمع0

هاي تاريخي معرفتي تطورا  شهر  در دورههدف پژوهش حاضر بازانديشي تاريخي ـ 

مدرن بود. غربِ مدرن آغازگر عصري غربِ مدرن تا ظهور فرهن  سلبريتي در عصر پست

اش استقالل کامل قائل شد بود که انسان با گذار و طرد ب عد روحانيِ وجود براي خودِ نفساني

گري و نمايش وجوه جا بود که در غیاب نگاه توحیدي، ديده شدن توسط ديو از همین

متفاو  خودِ نفساني مهم شد. غرب در سه دورة تاريخي پیشاروشنگري، روشنگري و 

مدرن هاي متفاوتي از نمايش خود را تجربه کرد تا آنکه در عصر پستپساروشنگري، ساحت

ترين شکل آن، با فراهم شدن امکان افشاگريِ همگاني از وجوه متفاو  خودِ نفساني در نازل

 شدنِ شهر  و ظهور فرهن  سلبريتي رقم خورد. فرهن 

عنـوان  در عصر پیشاروشنگري، قانون طاليي براي رسیدن به شـهر ، نمـايش خـود بـه    

مآبي قـرون وسـطي، بـا نمـايش     طلبي در واکنش به تقدسطلب بود. اين تحولفردي تحول

الهیا  جديـد   هرچه بیشتر تمتع دنیوي در قالب نمايش خود اروتیک در آثار هنري، تئاتر و

اومانیستي در آثار مکتوب ظهور کرد. در اين دوره، هنرمندان، شعرا، نقاشان، بازيگران تئـاتر،  

مثابة افراد شايستة احتـرام و داراي شـهر  بودنـد. ايـن     انديشمندان و روحانیونِ نوانديش به

اختي شـن معنا از شهر  ريشه در الية بنیادين فرهن  اين دوره داشـت کـه در ب عـد هسـتي    

متمايل به دنیاگرايي بود و گرايش به سکوالريسم در جهان ذهن انسان غربي جوانه زده بود. 
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شناختي نیز گرايش به عقالنیت و خِرَدگرايي انتزاعي حـاکم بـود. در سـاحت    در ب عد معرفت

هاي اومانیستي در سطح انتـزاع و در جهـان، ذهـن انسـان غربـي و      شناختي نیز انگارهانسان

هاي انتزاعـيِ دورة پیشاروشـنگري   مشاهیر در اين دوره قابل پیگیري است. انگاره خصوصبه

در عصر روشنگري به جهان عین و عرصة کنشگري اجتماعي راه يافتند. در دورة روشنگري، 

انسان خود را محور و ارباب عالم و راه شناخت را منحصر در عقل خودبنیاد نفساني و تجربـه  

 دانست.)خردباوري انضمامي( مي

شناسـي ايـن دوره کـامالً    در غیاب وجود موجود متعالي و مدبر در کانون هستي، هستي

کـه در دورة  جهاني، دنیامدار و سکوالر بود. باورمنـدي بـه ايـن مبـاني معرفتـي درحـالي      اين

کند، در دورة پساروشنگري بـا دو مرحلـة گسـترش و    روشنگري به اوج رسیدن را تجربه مي

شود. مشاهیر در عصر روشنگري قهرمانـاني بودنـد کـه بـه     ول مواجه ميپیشرفت و سپس اف

تمام و کمال ملزم به اخالق سکوالر بودند و اين امر را از طريـ  نمـايش خـود اسـتعاليي و     

 کردند.خود اروتیک در قالب آثار مکتوب فلسفي، علمي و يا آثار هنري دنبال مي

هاي جمعي مانند راديو، سینما، ر رسانهبا فرا رسیدن دوران انقالب صنعتي و سپس ظهو

هـاي  تبلیغا  و...، شهر  بیش از آنکه متعل  به انديشمندان و هنرمنـدان باشـد، بـه سـتاره    

هــا از اي منتقــل شــد. ســتارههــاي برســاختة صــنايع رســانهمنزلــة شخصــیتســینمايي بــه

خـود اسـتعاليي و    ايهاي اصلي اخالق رفاه بودند که از طري  بازنمـايي رسـانه  دهندهترويح

زدند. بـه قـول گامسـون، شـگرد     حال صمیمي و اروتیک شهر  را براي خود رقم ميدرعین

استعداد طبیعي طوري مديريت شود کـه سـتارگان   »سازي هالیوود اين بود که دستگاه ستاه

اي باشند هاي معموليهاي معمولي ديده شوند، اما از سوي ديگر، آدمعنوان آدمسو، بهاز يک

داند چیسـت  ه چیزهايي بیش از مردم عادي دارند: فره، جادو و چیزي که آدم خودش نميک

بـه همـین دلیـل    «. تعريف است که باعر شـده آنـان سـتاره باشـند    اما يک کیفیت غیرقابل

هـاي  ها بسیار مهم بـود و سـعي بـر آن بـود کـه رسـوايي      بازنمايي يک تصوير سالم از ستاره

(؛ اما ديري نپايید که با فرا رسیدن Gamson, 1992: 12نشود )اخالقي و جنسي آنان برمال 

هاي جنسي و ارائـة خـودِ جنسـي، بـه     هاي اجتماعي، رسواييمدرن و غلبة شبکهعصر پست

قاعدة اصلي براي رسیدن به شهر  بدل شد. وضعیت تاريخي جديدي در حال رقم خـوردن  

بنـدي  ي منجـر شـد. صـور    بود که به تبديل شهر  به فرهنـ  و ظهـور فرهنـ  سـلبريت    

 ( قابل مشاهده است:2مفهومي فرهن  سلبريتي در جدول شمارة )
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 بندی فرهنگ سلبریتی(: صورت9جدول )

مثابـة  مدرن، با شأنیت افراطي قائل شدن براي خودِ نفساني، عمالً انسان بهر عصر پستد

سوژة استعاليي منحل شده و به حیواني عاطفي تقلیل پیدا کرده اسـت. گفتـه شـد، انسـان     

مدرن با طرد هرگونه روايت کالن و امر ثابت، بیش از هـر چیـز، هیجـان و احسـاس را     پست

هاي خودِ نفساني است کـه  است. احساس همان تمناي دل و خواسته ابزار شناخت قرار داده

هـا را  شود و نگاهکیفیت، امر مبتذل ترجیح داده ميدر جدال میان انتخابِ امر باکیفیت و بي

شـود. در  سازي مستمر و خودافشاگري جنسي مهـم مـي  رو، خودبهینهکند و ازاينجذب مي

یدن بـه حـداکثر لـذ  مطـرح نیسـت، تأيیـد       مدرن که غايتي جز رسـ خداي پستجهان بي

 شود.يابي بدل ميديگري و تمايز در مصرف به دو مؤلفة مهم هويت

مدرن ملزم و مکلف به لذ  بـردن اسـت و ايـن لـذ  را از طريـ  مصـرف       شخص پست

هاي شناختي، شـخص  کند. در فقدان سنجهرويه و مستمر کاال و خودبرندسازي دنبال ميبي

حـال گـرفتن تأيیـد از    ي  مصرف، سعي در تمايز خود با ديگـري و درعـین  مدرن از طرپست

شود؛ مجمـوع ايـن   ديگري دارد و در اين فرايند، خودْ بدل به کااليي قابل خريد و فروش مي
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اي همگاني بدل کرده و ظهور فرهنـ  سـلبريتي را   شرايط است که ديده شدن را به دغدغه

هـاي  نمـا و شـبکه  واسطة اينترنت، تلويزيون واقـع رال بهمیان، جهان نئولیبزند. دراينرقم مي

اند. در اين عصر، هر کس که توان اجتماعي، امکان خودافشاگري را براي همگان فراهم کرده

 شود. اي را داشته باشد، مشهور شده و بدل به سلبريتي ميجلب توجه همگاني و رسانه
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