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چکیده

مدعاي پژوهد حاضر اين است که دهر بهمنزلة فرهنگ ،امري مختص عصر پستمدرن بوده و
غربِ مدرن ،بستر پرورش بذر فرهنگ سلبريتي است .جهت اثبا مدعا ،با گزيند رويکردي تاريخي ي
معرفتي و با بهرهمندي از روش توصيفي ي تحليلي ،تطورا دهر در تمدن غربِ مدرن تا ههور فرهنگ
سلبريتي در عصر پستمدرن را مورد بررسي قرار دادهايم .نتيجه حاکي از آن است که غربِ مدرن براي
اولين بار براي خودِ نفسانياش فارغ از بُعد روحاني ،استطيل کامل قالل دد و در الية بنيادين فرهنگ از
منظر هستيدناسي از نوعي «گرايد» به مادي ديدن هستي در دوران رنسانس به «دنيامداري» در دوران
رودنگري رسيد .در ساحت معرفتدناسي ،نوعي سير تطور از خردگرايي انتزاعي به خردباوري انامامي را
تجربه کرد .در ساحت انساندناسي ،سير تغييرا از گرايد به فرديت تا «انسانمداري» بود .در اين ميان،
دهر در الية ارزش ،از مهم بودن تحولطلبي تا اخيق سکوالر و اخيق رفاه ،متغير بود و بهتب از ميان
انديومندان و هنرمندان که واجد استعداد ويژه بودند و دغدغة نمايد خوداستعييي را دادتند ،به ستارههايي
منتطل دد که قهرمان واقعي نبودند ،بلکه تنها با استفاده از صناي رسانهاي ،خودي ،صميميت و اروتيک را
بازنمايي ميکردند ،تا آنکه در عصر پستمدرن با غلبة پوچگرايي در ساحت هستيدناسي ،نسبيتگرايي در
ساحت معرفتدناسي و انسانمداري افراطي در ساحت انساندناسي ،اخيق لذ به ارزش عمومي جامعه
تبديل دده و هر کسي که توانايي جل توجه رسانهاي با محوريت افوا کردن خودِجنسي را دارد ،ميتواند
موهور دده و تبديل به يک «سلبريتي» دود .مصرف افراطي ،خودبرندسازي و خودبهينهسازي از ديگر
حلطههاي تکميلکنندة کند انسان معاصر در دکل دادن فرهنگ سلبريتي است.
 واژگان کلیدی

تطورا دهر  ،سلبريتي ،خودبرندسازي ،خودبهينهسازي ،خودافواگري
 .7دانشجوي دکتري فرهن

و ارتباطا

دانشگاه باقرالعلوم( ،نويسنده مسئول)bozorgi.h14@gmail.com ،

 .2دانشیار و عضو هیئت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم.n.karamollahi@gmail.com ،
 .9استاديار و عضو هیئت علمي گروه مطالعا فرهنگي و ارتباطا دانشگاه باقرالعلوم.s.ghamami@gmail.com ،
 .5استاديار گروه فرهن

و ارتباطا دانشگاه جامع امام حسین.rafi.esmaeili@yahoo.com ،
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 .0بیان مسئله
در عصر حاضر ،رسیدن به شهر و نمايشِ خود ،بیش از هر دورة تاريخي ديگر به يکي
از دغدغههاي اصلي انسان بدل شده است ،تا بدانجا که چهرههاي مشهورِ معروف به
«سلبريتي» بهمنزلة خدايانِ جديدِ معبدِ شهر اند ،که شیوة زندگي و آيینِ ادراک را از خود
براي پیروانشان در بستر فرهن ِ نوظهور شهر  ،به نمايش ميگذارند .چهرههاي مشهور يا
همان «سلبريتي»ها با نمايش فعاالنة سبک زندگي خويش ـ اعم از رفتارهاي فردي،
اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي ـ معناي زندگي را به پیروانشان القا کرده و پیروان نیز در اين
فرآيند ،سلبريتي را مصرف ميکنند .مصرف سلبريتي بخشي از الهیا انسانِ معاصر است.
مصرفکنندگان در اين فرآيند ،خود را بهمثابة تابعي از شهر سلبريتي ميپذيرند و هويت
خود را بر مبناي اين پذيرش ،بازسازي ميکنند (ر.ک :امامي .)7997 ،جیل نیمارک در
مقاله «فرهن
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شهر » به خوبي اين موضوع را توصیف ميکند« :احساسا

ملي ما،

جلگههاي حاصلخیز فرهنگي ما ،آداب و رسوم جنسي ما ،جن هاي جنسیتي و نژادي و
اقلیم سیاسي ما از درون چشميهاي يک دستگاه شهر فرنگي دائماً متغیر در مورد مردم
ديده ميشوند» (.)Neimark,1995: 84
نظريهپردازان غربي در مواجهه با پديدة سلبريتي ،رويکردهاي متفـاوتي اعـم از تـاريخي،
اجتماعي ،فرهنگي ،روانشناسي و سیاسي را دنبال کردهاند .در غالب مطالعاتي که با رويکرد
تاريخي انجام شده است با محور گرفتن ويژگيهاي سلبريتي در عصر حاضر ،بـهدنبـال پیـدا
کردن ريشهها و نمونههاي مشابه تاريخي بودهاند ،اگرچـه بخـش قابـلتـوجهي از تحقیقـا
مزبور ،دوران مدرن را نقطة عطف ظهور سلبريتي ميدانند ،برخي نیـز ريشـههـاي تـاريخي
ظهور سلبريتي را تا قرن دوازدهم به عقب رانده و معتقدند فرقة قديسان در سـدة دوازدهـم
واجد بیشترين شباهتها با شهر مدرن و امـروزين اسـت .در ايـن بـاره سـیمون مورگـان
ميگويد« :شباهتهاي آشکاري میان سلبريتيهاي مدرن و فرقة قديسانِ سدة میانـه وجـود
دارد .براي هر دو ،شمايلها و يادگاريها مهماند و ميتوان يک رابطة شخصي را با ابژه میـل
تصور کرد» (.)van Krieken, 2018: 47
در ساير رويکردهاي تحقیقي ازجمله اجتمـاعي ،فرهنگـي ،روان شناسـي و ،...گفتمـان
غالب ،انتقادي و آسیب شناسانه است .به عنوان نمونه ،برخي جامعه شناسان مانند آدورنـو و
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هورکهايمر و يا بورستین که آثارشان بیشـترين و پايـاترين اثـر را در مطالعـا سـلبريتي
داشته است با نامیدن سلبريتي ها به منزلة «شبه ـ فردگرايي» و «شبه ـ رويـداد انسـاني»
نظام استانداردسازي و بازنمايي رسانه اي ستاره ها و سلبريتي ها را مورد نقد قرار مي دهند.
از نظر آنان ،سلبريتي ها نه افرادي اصـیل يـا رويـدادهاي واقعـي بلکـه جعلیـا رسـانهاي
هستند که هدفي جزء فريب تودة مخاطبـان و اسـتثمار آنـان توسـط نظـام سـرمايهداري
ندارند .در رويکردهاي جديدتر البته نگاه هـاي مثبـت بـه سـلبريتي نیـز ديـده مـيشـود؛
به عنوان نمونه ،در کنار روان شناساني که در پي تبیین اخـتالال روانـي سـلبريتي ماننـد
خودشیفتگي ،فقدان ه مدلي و ...هستند ،ديويد گیلز (2000م) با اشاره به اينکه شهر در
زندگي افراد موجب تحول خود و نیز ارتباطا با ديگران ميشود ،اسـتدالل مـيکنـد کـه
«(مسئلة) شهر به جاي آنکه وضعیتي غیرمتغیر ديده شود بايد به عنوان يک فرايند پويـا
تعريف شود» (ر.ک :فريس.)7994 ،
ادعاي پژوهش حاضر اين است که «بدل شدن شهر به يک فرهن  ،پديدهاي نوظهور
و مختص عصر پستمدرن است که ريشه در تطورا فرهنگي غربِ مدرن دارد ».رنسانس،
آغاز دورة «غربِ مدرن» است .اين دوره بهلحاظ ماهوي با دورههاي قبل تفاو

دارد و بر

پاية استقالل کاملِ ساحت نفسانيِ وجود آدمي از ساحت روحاني اوست .همین تفاو
ماهوي و استقالل ساحت نفساني وجود ،مهمترين عامل بسترساز ظهور فرهن

سلبريتي در

عصر پستمدرن است .تا پیش از غرب در عهد مدرن ،ميتوان از چهار دورة تاريخي عهد
«امت واحده» ،عهد «اساطیري» ،غرب «يوناني ـ رومي» و غرب «قرون وسطي» نام برد.
آدمي پس از گذر از دوران امت واحده و عهد اساطیري که در آن خودِ انساني و هستي را
در آيینة اسماي الهي و يا صور

خداوندگاران و اساطیر ميديد ،در هبوطي آشکار از

هرگونه غیبباوري و شهودانديشي روي گردانده و اصالت عقل جزئي و سیطرة فلسفه بر
اسطوره را برگزيد؛ اين انتخاب ،توجه و تمرکز آدمي را از ملکو

به ملک و از حقیقت

روحانيِ وجود به ساحت نفس مادي جلب کرد و از همین مقطع تاريخي بود که تاريخ غرب
با غرب يوناني ـ رومي آغاز شد .در اين دوره ،عقلْ تابع و مظهر نظام کیهاني دانسته ميشد
و آنچه اصالت داشت نه خدا و نه انسان ،بلکه «جهان» و دنیاي زمیني بود (زرشناس،
21 :7917ـ.)97
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سپس غـرب ،قـرون وسـطي را تجربـه کـرد؛ در آغـاز ايـن دوران بـا ظهـور مسـیحیت،
دنیاگرايي تا حد زيادي کاهش يافت اما ديري نميپايید کـه بـا سـرکوب شـديد مسـیحیان
توسط رومیان و پراکندگي و آوارگي آنان ،در کنار نفـوذ يهوديـان ،آيـین مسـحیت تحريـف
شده و آنچه در اناجیل مـنعکس مـيشـد ،ملغمـهاي از میترائیسـم ،تفکـرا مشـرکانة روم
باستان و يهوديت ممسوخشده بود (امامي20 :7910 ،ـ .)29اين تغییرا تـاريخي ،زمینـه را
براي ظهور رنسانس ،بازگشت به دنیاگرايي گسترده و آغاز غربِ مدرن فراهم کرد.
در پژوهش حاضر ،با گـزينش رويکـردي تـاريخي ـ معرفتـي و بـا بهـرهمنـدي از روش
توصیفي ـ تحلیلي ،تطورا شهر در ادوار تاريخي غـربِ مـدرن تـا شـکلگیـري فرهنـ
سلبريتي در عصر پسـتمـدرن تحلیـل شـده و درنهايـت ،صـور بنـدي مفهـومي فرهنـ
سلبريتي ارائه ميشود .با توجه به نوظهور بودن پديدة سلبريتي در ايران و جهان ،دادههـاي
حاصل از چنین پژوهشهايي با آشکار کردن زمینههاي ظهور يک پديـده و مبـاني معرفتـي
213

آن ،بستر را براي فهم و درک صحیح ماهیت و ابعاد مسئله ،تسهیل مـيکنـد؛ بـهعـالوه ،بـا
کاهش ابهامهاي شناختي ،مقدما نوع مواجهة مطلوب با اين پديده از منظرهـاي مختلفـي
مانند فرهنگي ،سیاسي ،اقتصادي ،امنیتي و ...را بیشازپیش فراهم ميکند.
 .2چهارچوب مفهومي
2ـ .1مفهومشناسی شهرت

بلندآوازگي ،معروفیت ،نامآوري ،صاحبنام بودن ،اشتهار ،مشهور بودن ،هر چیز از خـوبي
يا بدي که همه کس آنرا بداند و آشکار شدن ،ازجمله معاني واژة «شهر » در لغتنامههـاي
فارسي دهخدا و معین است (دهخدا 75007 :7977 ،و معین.)2090 :7977 ،
لغتنامههاي عربي مانند لسانالعرب و تاجالعروس ،شـهر از ريشـة «شَـهَرَ» بـهمعنـاي
«ظهُورُ الشَّيْء في شُنْ َعةٍ ،حتى يَشْ َهرَه النّاس ؛ آشـکار شـدن شـيء در شـیوع و گسـتردگي
بهگونهايکه عموم مردم آن را بشناسـند» (ابـنمنظـور 597 :7909 ،و الحسـیني الزبیـدي،
7914ق .)00 :بدينسان شهر با نوعي «آشکارگيِ امر مستور همراه است کـه بـه شـناخته
شدن فرد به خوبي يا بدي منجر ميشود».
بيشک شهر پديدهاي است که در همـة مقـاطع تـاريخي وجـود داشـته و بـا توجـه بـه
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جهانبینيِ غالب در هر دورة تاريخي ،شرايط رسیدن به آن و اينکه آشکارگي کدام وجه انسـان
ميتواند نامش را بلندآوازه کند ،متغیر بوده است؛ اما در عصر کنوني ،شهر و شهر طلبي بـه
يک دغدغه و فرهن

عمومي بدل شده که امري جديد و نوپديد است ،تـا بـدانجا کـه بـرايش

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

سلبريتي ،وجـه خاصـي

از شهر است که در اين مقاله بهتدريح بدان مي پـردازيم امـا بـیش از هـر چیـز بايـد تعريـف
«فرهن » و «لوازم بدل شدن شهر به فرهن » را مورد بررسي قرار دهیم.
1ـ .1تعریف فرهنگ و لوازم فرهنگ شدن شهرت

در مورد فرهن
فرهن

تعاريف بسیاري وجـود دارد امـا تعريـف منتخـب مـا در مقالـة حاضـر،

از منظر صدرايي و با تقرير حمید پارسانیا است« :فرهن  ،صورتي از آگاهي ـ اعم از

عقلي يا خیالي ـ است که به وساطت برخي انسانها از آسمان وجودي خود نازل شـده و بـه
عرصة آگاهي مشترک اجتماعي آنان راه يافته و اراده و رفتار عمومي آنان را تحت تسـخیر و
تصرف خود درميآورد» (پارسانیا .)720 :7990 ،طب اين تعريف« ،فرهن

شـدنِ شـهر »

زماني اتفاق ميافتد که:
 .7تعداد قابل توجهي از افراد نسبت به آگاهيهايي دربـارة نحـوة رسـیدن بـه شـهر و
ديدهشدن همگاني ،استقبال کرده،
 .2و با تسلیم کردن ارادة خود دربرابر قوانین شهر ،
 .9در عرصة اجتماع ،شیوة ويژهاي از زندگي را ايجاد ميکنند.
3ـ .1عناصر فرهنگ

با توجه به هدف اين مقاله ،با نگاهي جامع و سیستماتیک ،اليـة بنیـادين و غیربنیـادين
فرهن

و تطورا آن در ادوار تاريخي غربِ مدرن مورد بررسي و تحلیل قرار ميگیرد.

الية بنیادين هر فرهنگي ،الية معرفتي يا جهانبینـي اسـت کـه از سـنخ بـاور و انديشـه
است؛ شناخت انسان از خود و جهان ،و معرفت او از هستي و تصويري کـه انسـان از آغـاز و
انجام دارد ،هستة مرکزيِ هر فرهن

را شکل ميدهد (پارسانیا و اديب.)59 :7914 ،

در پژوهش حاضر ،در الية بنیادين فرهنـ  ،مبـاني هسـتيشناسـي ،معرفـتشناسـي و
انسانشناسي مورد بررسي قرار ميگیرد.
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معرفتي که معاني بنیادين فرهن

را تأمین ميکند در اليههاي رويین در قالب عناصري

چون «ارزش»« ،ابزار»« ،هنجـار» و «کـنش» قابـل جانمـايي ،بـروز و ظهـور اسـت .ارزش،
الگوهاي داوري و قضاو نسبت به خوبي و بدي يـک موضـوع اسـت (همـان .)52 :درواقـع،
ارزشها مفاهیمي انتزاعي دربارة مطلوبیت پديدههاست که در ضـمیر ناخودآگـاه افـراد يـک
جامعه وجود دارد و بهمثابة تصاويري ذهني هدايتگرِ کنشهاي اجتماعي اسـت (محسـني،
.)27 :7979
در عنصر ارزش به اين پرسش پاسخ ميدهیم که در هر دورة تاريخي ،شناختهشـدن بـه
چه امـري مطلـوب اسـت و بـه بیـان ديگـر ،فـرد مشـهور و ديگـران ،چـه ادراکـي از خـودِ
شناختهشدة مطلوب دارند .براي مشهور شدن ،ابزار شهر يکـي از عناصـر محـوري و مهـم
است .فرد براي شناخته شدن ،نیازمند ابزاري قدرتمند است تا بتواند بـا تحريـک عواطـف و
مبدأ میل ،توجهها را بهسوي خود جلب کند .ازاينرو ،در مورد عنصر ابزار ،بـه ايـن پرسـش
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پاسخ ميدهیم که ابزارِ شهر در هر مقطع تاريخي چه بوده اسـت؟ ارزشهـا وقتـي تعـیّن
مييابند ،در قالب هنجارها تعريف ميشوند .هنجارها در جامعهشناسي بهعنـوان يـک قاعـدة
رفتاري عمل ميکنند که نـهتنهـا افـراد بـراي انجـام کارهـا از آن پیـروي مـيکننـد ،بلکـه
درعینحال بر اساس آنها ارزيابي ميشود (رفیعپور .)75 :7971 ،اين عنصر بـهمنزلـة قـانون
طاليي رسیدن به شهر بیان شده است.
کنش ،بهمعناي گزينشهاي ارادي افراد و يا گروهها بـراي تحقـ اهـداف موردنظرشـان
است (اسـتونز .)745 :7919 ،در بخـش رفتارهـا ،نتیجـة عینـيِ سـطوح پیشـین ،در قالـب
رفتارهاي فرد مشهور و هوادارانش مطرح خواهد شد.
 .3ادوار تاريخيِ غربِ مدرن و تطورات شهرت
غرب مدرن اولین و تنها تمدني اسـت کـه بـا مـادي انگاشـتن هسـتي ،عقـل خودبنیـادِ
نفسانیتمدارِ را محور آن قرار داد و انسان را بهمثابة موجودي خودمختار و مسـتقل در نظـر
گرفت (زرشناس21 :7917 ،ـ .)97خودمختاري انسان غربي ،مراحل و تطوراتي داشت که به
تفصیل در ادامه بیان خواهد شد .در مرحلة نخست و در عصر رنسانس ،به مدد دگرانديشـان
هنرمند و فیلسوف ،انسان در پي کشف خودِ نفسانياش بوده و اگر تـا پـیش از ايـن و دوران
باستان ،انسان در چشم خدايان ديده ميشد و خود تصوير بـود ،از عصـر رنسـانس بـه بعـد،
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جهان به تصوير تبديل شد و انسان چونان تماشاگر ،خود ،سازندة پنـدار حضـور مسـتقل در
اشیاء شد (عمید.)92 :7917 ،
خودگراييِ دوران رنسانس در عصر روشنگري بـه اسـتقالل کامـل خـود ،خودمحـوري و
سوبژکتیويسم انجامید ،کنشگري انسان غربي در اين دوران ،پايـههـاي مدرنیتـه را انسـجام
بخشید .در عصر روشنگري ،سوژة مـدرن ،خودخـواهي و خـودبیني (انانیـت و نفسـانیت) را
هدف و معناي زندگي قرار داد و تا اواخر قرن  79میالدي مأموريت تمدن مدرن را بـه خـود
اختصاص داد (ر.ک :لیوتار.)7910:
در پژوهش پیشِ رو ،از اواخر قرن هجدهم تا پیش از ظهور عصـر پسـتمـدرن را دوران
پساروشنگري نامیده ايم .در اين دوران ،با گسترش سوبژکتیويسم در قالب انقالب صـنعتي و
پس از آن برخي اعتراض هـا نسـبت بـه قواعـد مدرنیتـه روبـرويیم کـه بـه ظهـور نـوعي از
خودمداري افراطي در دوران پستمدرن ميانجامد .بدينسان ،ميتـوان دوران «روشـنگري»
را نقطة عطف و اوج حاکمیت «خود» دانست که امکان ظهور شهر ِ مدرن بهمنزلة نمـايش
و آشکارگي بیشازپیش خودِ نفساني را میسر کرد .در ايـن بخـش بـا تقسـیم ادوار تـاريخي
غربِ مدرن به پیشاروشنگري ،روشنگري و پساروشنگري ،تطورا شهر در ايـن سـه دوره
را بررسي و سپس نحوة آشکارگي فرهن

سلبريتي در عصر پستمدرن بیان ميشود.

3ـ .2عصر پیشاروشنگری

نهضت فرهنگي ـ هنري رنسانس و نهضت اصالح ديني مارتین لوتر ،مهـمتـرين اتفاقـا
دوران پیشاروشنگري است .رنسانس در هیئت امري فرهنگي و هنري و نهضت اصالح دينـي
در ظاهري ديني ،ادراک از خودِ نفساني جديدِ غرب مدرن را بهطور جديتر و توسـط تعـداد
زيادتري از مردم فراهم کردند.
3ـ1ـ .1الية بنيادين فرهنگ

سردمداران نهضت فرهنگي ـ هنري رنسانس در سـوداي حیـا مجـددِ فرهنـ

دوران

يونانِ باستان و روم بودند و بر ايـن بـاور بودنـد کـه ايـن نـوزايي مـيتوانـد زمینـه را بـراي
موفقیتها و پیشرفتهاي بزرگ فراهم کند .اين جنبش با بهرهگیري از ابزار هنـر و ادبیـا ،
در مد کوتاهي سراسر جريان فرهنگي قرن چهاردهم و پانزدهم میالدي را با خـود همـراه

232

دوفصلنامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي  /شمارة شانزدهم  /بهار و تابستان 0011

کرد .نفي سمبولیسم ،واقعگرايي محض ،نفـي روايـت متعـالي از امـور و تأکیـد بـر جسـم و
شهوانیت از ويژگيهاي شاخص هنر اين دوره است که در نقاشيهاي افرادي مانند میکلآنژ،
رافائل و داوينچي از بدنهاي برهنه قابل پیگیري است (امامي92 :7910 ،ـ.)99
هنر ،ادبیا و فرهن

دوران رنسانس ،جدايي جامعه از هر نوع نگرش دينـي و ضـرور

قطع هرگونه قیدوبنـد از زنـدگي انسـان را بـهخـوبي رواج داد و زمینـه را بـراي آزاديهـاي
بيحدوحصري که انسان اين دوره خواهان آن بود ،فراهم کرد .اخالق دنیوي و تمتـع مـاديِ
هرچه بیشتر ،تنها ارزش فرهنگي اين دوران بود (همان.)41 :
درواقع ،خردورزي و دنیاگرايي دوران يونان باستان با محوريـت «نظـم کیهـاني» ،در دروان
رنسانس به خردگرايي و دنیاگرايي با مرکزيتِ «خودِ نفساني» بدل شد و انسـان عـزم آن کـرد
که از حاشیة هستي به مرکز آن بیايد؛ امري که پس از رنسانس و در قـرن شـانزدهم در قالـب
«رفرماسیون مذهبي» ،و ظهور کشیش اومانیستي به نام مارتین لوتر (7591ـ  )7450در قالب
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مخالفت با کلیساي کاتولیک و بياعتبار کردن دولت روحاني ـ در برابر دولت دنیوي ـ پیگیـري
شد (همان 01 :ـ .)09
3ـ1ـ .2شهرت در دوران پيشاروشنگري

مرکزيت خود نفساني و رويگرداني از هر امر متعالي ،گرايش به اخالق سکوالر و نمـايش
تمتع دنیوي و جسماني را هرچه بیشتر به يک ارزش براي رسیدن به شهر بدل کرد و هـر
فردي که داعیة اصالح و تجديدنظر داشت ،ميتوانست به سطحي از شهر دسـت يابـد .در
دورة رنسانس به دلیل ماهیت فرهنگي ـ هنري ،هنرمنـدان و انديشـمندان ،مشـهورترينهـا
بودند و ابزار شهر  ،هنرهايي چون نقاشي ،شعر و ادبیا بود که در سـطح کـنش در قالـب
آثار هنري ،ابیا ادبي و سخنان انديشـمندان ظهـور داشـت .در دوران اصـالحا مـذهبي،
نمايش تمتع دنیوي با پوشش مذهبي بود .در اين دوره يکي از ابزارهاي مهم شهر  ،صنعت
چاپ و نشر کتاب ،و لوتر يکي از مشهورترين افراد بود که در زماني کوتاه توانست  90کتـاب
را چاپ کرده و  900هزار نسخه از آنرا بفروشد .لوتر با ثبت تصويرش بهعنوان برند لوتر و بـا
اتخاد شیوهاي نو از نگارش الهیـاتي ،توجـه مخاطبـان زيـادي را جلـب کـرد و يـک انقـالب
رسانهاي را رقم زد (.)van Krieken, 2018: 36
پس از لوتر و با رواج صنعت چاپ ،مورخـان و فیلسـوفان بـا نگـارش در مـورد اشـخاص
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مشهور گذشته و بعدها با نوشـتن دربـارة هـمعصـران معـروف خـود توانسـتند از يـکسـو،
خودشان به شهر دست پیدا کنند و از سوي ديگر ،با نوشتن در مورد اشخاص مدنظرشـان
چهرهسازي کنند .در سدة هفدهم ،سبک پرترهکشي از افراد مشهور رواج يافـت و تصـاويري
از چهرههاي مهم در طبقة اشراف و همینطور معشوقههاي چارلز دوم به چـاپ رسـید و در
سراسر انگلیس و قارة اروپا منتشر شد .بدينسان ،قرن شـانزدهم و هفـدهم بـهسـبب ظهـور
دستگاه چاپ و رواج آن و فرهن
بسترسازي فرهن

ديـداري ناشـي از آن ،يکـي از مقـاطع مهـم تـاريخي در

سلبريتي است (همان).

همچنین در اين دو قرن ،با توجه به تضعیف باورهاي ديني و گسترش دنیاگروي« ،تئاتر»
نیز به يکي از ابزارهاي مهم تولید شهر تبديل شد .در اين دوران براي اولین بار در ايتالیا،
زنان بازيگر در تئاترهاي شهري با نام بداهه ـ نمايشها ،حضور يافتند و اجازة استفاده از
جذابیتهاي جنسي آنان صادر شد .تا پیش از اين ،زنان اجازة حضور آزادانه و اروتیک در
حضور همگان را نداشتند و اين امر مختص زنان روسپي يا کنیزها بود .هدف استفاده از
نمايشهاي اروتیک ،رسیدن به سود تجاري بود .بازيگران زن بداهه ـ نمايشها ،به وجههاي
دست يافتند که فراتر از هستيشان بهعنوان افراد خصوصي رفت؛ چراکه تصويرهاي آنها نه به
شکل چاپي ،بلکه به شکل تصورا

مخاطبشان منتشر ميشد ».و ابعاد جنسيشده از اين

تصاوير يک رانة [انگیزش] نیرومند براي شهر آنان بود (.)van Krieken,2018: 37-38
3ـ .1عصر روشنگری

پس از مرگ لـوتر در سـال  7450مـیالدي و از نیمـة قـرن شـانزدهم ،صـور فلسـفي
مدرنیته بهتدريح هويدا شد .اين جنبش فلسفي منجـر بـه ظهـور عصـر روشـنگري در قـرن
هفدهم و غلبة صور علميِ مدرنیته در قرن نوزدهم شد و پايههاي انديشهاي تمدن مـدرن
را بهصورتي منسجم پيريزي کرد.
3ـ2ـ .1الية بنيادين فرهنگ روشنگري

در شکلگیري الية بنیادين فرهن

در عصر روشنگري و مابعدش ،آراي فرانسیس بیکن

(7407ـ7020م) ،رنه دکار (7490ـ7040م) و ايمانوئـل کانـت (7725ــ7105م) نقشـي
مهم داشتند .از منظر بیکن ،انسان ارباب و عالم مربوب اوست و علم تجربي ابزاري است کـه
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انسان بهواسطة آن ميبايست به سعاد ِ کـامجوييِ حـداکثري از حیـا ايـنجهـاني برسـد
(کرباسيزاده و شیرواند.)577 :7999 ،
پس از بیکن ،دکار با طرح حکم يقیني «من ميانديشم پس هسـتم» ،خـودِ انسـان را
بهعنوان موضوع يقین معرفي کـرد .بـدينسـان ،انسـان ،محـور هسـتي تلقـي شـد و سـاير
موجودا همگي ابژه (موضوع) شناسايي او قلمداد ميشدند .از منظر دکار  ،تنها و بهتـرين
ابزار شناخت و وصول به حق یقت ،عقلي حسـابگر و جزئـي بـود کـه قلمـرو حضـورش صـرف ًا
طبیعت و معیشت مادي بود .اما نظام فلسفي دکار به دلیـل گـرايشهـاي مـاديانگارانـه،
زمینهساز تعارض و ظهور مکاتب «اصالت تجربه» و «اصالت معني» ذهني شد .درايـنمیـان،
کانت با طرح فلسفة انتقادي کوشید تا اين دو جريان معارض را به هم نزديـک کنـد .وي بـا
ت نقـش بسـته در ذهـن مـا ،نـه تصـويري
طرح دوگانه فنومن و نومن ،بیان کرد کـه معرفـ ِ
دست نخورده از عالم واقع ،بلکه حاصل مشارکت توأمان مـدرکا حسـي و تجربـي ناشـي از
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تأثیر عالم خارج بر ذهن و مقوال پیشین موجود در ذهن است .کانـت هرگونـه شـناخت از
مابعدالطبیعه را از حوزة توانايي هاي عقل بیرون کشید و عقـل را بـا زنجیرهـاي خـودِ عقـل
محدود کرد و نقطة آغاز معرفت را فاهمهاي انساني معرفي کرده که فعال است و صور هاي
خود را بر دادههاي حواس تحمیل ميکند .با ايـن اقـدامِ کانـت ،انسـان متولدشـده از زمـان
دکار به بلوغ کامل رسید که حاصل آن ،عقلي محدود در حوزة محسوسا بـود کـه تنهـا
مي تواند نسبت به اموري شناخت پیدا کند که در محدودة حس هستند و اموري مانند خدا،
نفس و هر امر متافیزيکي از دايـرة شـناخت آدمـي بیـرون اسـت (کرباسـيزاده اصـفهاني و
حیدريان704 :7911 ،ـ .)701بنابراين ،در ايـن دوره مـا بـا نـوعي «خردبـاوري انضـمامي»
روبرويیم که شناخت را محدود به عقلِ خودبنیادِ ،کمانديش و تجربي ميدانست و آنـرا تنهـا
مرجع تنظیم رفتارهاي انساني معرفي مي کرد .اين امر سبب نهادينه شدن اخالق سـکوالر و
بدل شدن آن به ارزش در جامعه شد.
3ـ2ـ .2شهرت در صر روشنگري

تغییرا انديشهاي مهم عصر روشنگري سبب شد عامة مردم متـأثر از دگرگـوني شـرايط و
در جستوجوي يافتن خودِ جديد ،بیشازپیش عالقهمند به شناخت افرادي شـوند کـه جرئـت
کرده بودند از تعهدا کهن اعراض کنند و براي خود ،قدر اقتصادي مسـتقلي را رقـم بزننـد.
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ازاينرو فیلسوفان و نويسندگان ،دستة نخست افراد مشهور در عصر روشـنگري بودنـد .زنـدگي
خصوصي اين افراد در قالب تئاتر ،روزنامه ،کتاب و مجله به انبوه مردم مشتاق فروخته ميشد.
در اين دوره ،انسانِ غربي تجربهاي نو از سوژهبودگي توسط چهرههاي همگاني مانند
ولتر ،دنیس ديدرو ،هیوم ،بنجامین ،فرانکلین و روسو تجربه ميکرد که منجر به ظهور
مخاطبان فعالي شد که سوادي متمايز بودن ،بدل شدن به خودِ حقیقيشان و مشهور شدن
را بیشازپیش در سر ميپروراندند .بازيگران تئاتر ،دستة دوم از افراد مشهور در قرن هجدهم
بودند .بعد از حضور آزاد زنان در بداهه ـ نمايشها در قرن شانزدهم و هفدهم ،مرکزيت زنان
در تئاتر همچنان در قرن هجدهم با اهداف تجاري برقرار بود .توجه همگاني و بهطور خاص
مردان ،بهصور فزايندهاي بر روي بازيگران زن ،رقاصهها ،خوانندگان زن اُپرا و ترانهسرايان
محبوب زن بود .نمايشنامهنويسان ،مقدمه و مؤخره نمايش را بهگونهاي مينوشتند که
بازيگر زن بتواند ديوار بین خود و مخاطب را بشکند و با نوعي صمیمت همگاني ،براي
مخاطبان عشوهگري کند .صحنة نمايش تئاتر به جايگاهي براي محو کردن بیشازپیش مرز
زندگي شخصي و نمايش همگاني بازيگران زن تبديل شده بود و صمیمت همگاني براي
نخستین بار از دل «شهر

زنانه» 7بیرون آمده است .نقاشان و پرترهکشها ،در کنار

رماننويسان و خاطرهنويسان از ديگر افرادي بودند که در فضاي جديد شکلگرفته بهدنبال
روشهاي تازة جلبتوجه ،شناختهشدن و شهر

بودند .روزنامهها ،پرترهها ،قهوهخانهها،

سالنها و کلوپهاي کتابخواني و تئاترها ،محلهايي براي ساخت چهرههاي مشهور و گردش
بیشازپیش نوشتهها ،داستانها و تصاوير آنان بودند .دراينمیان ،پیشرفتهاي تکنولوژيک از
يکسو ،سبب کاهش هزينههاي تولید و افزايش نشر و از سوي ديگر ،باعر افزايش جمعیت
مخاطبان فعال ميشد .در دهة  7770میالدي در لندن شصت روزنامه هفتگي و هفتادوپنح
مجله چاپ ميشد (.)van Krieken, 2018: 31-34
3ـ .3عصر پساروشنگری

دوران بعد از روشنگري با دو اتفاق مهم ـ انقالب صنعتي در اواسط قرن هجدهم و ظهور
متناوب رسانههاي جمعي نوين در سالهاي  7920تا  7900میالدي ـ همراه بود .مباني
1. Feminization of fame.
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فرهنگي اين دو دوره با اندکي اغماض با دورة قبل ،مشترک است و ازاينرو بهصور مجزا
مطرح نميشود.
3ـ3ـ .1شهرت در صر انقالب صنعتي

انقالب صنعتي از نتايح جايگزين شدن علم بهجاي فلسفه در عصر روشنگري بود؛ چراکه
فالسفة بزرگ دوران روشنگري همگي دغدغة علم داشتند و بر آن بودند کـه «علـم را وضـع
کنند و معیار آنرا معلوم کرده و ساير امور را به اندازه و معیار علم درآورند و اگـر در نیايـد از
دايرة معرفت درست ،حذف نمايند» (خاتمي .)42 :7917 ،ايـن رويکـرد بـه پیشـرفتهـاي
سريع در حوزة تکنولوژي ،ظهور انقالب صنعتي و به تبع آن ،پديدار شدن «جامعة مصرفي»
منجر شد .در اين شرايط بود که «اخالق رفـاه» بـهمنزلـة ارزش و «مصـرف تجمـلمآبانـه»
بهعنوان کنشِ شهر شکل گرفت .ابزار شهر همپا با صنعتي شـدن جامعـه ،صـنعت مـد،
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روزنامهها و عکسهاي با تیراژ انبوه و تئاتر تجاري بودند.
با آغاز انقالب صنعتي و تسلط ماشینها براي اولین بار در جهان ،سرمايهداري بـه سـطح
جديدي ارتقاء يافت .سرمايهداري صـنعتي ،مراکـز شـهري جديـدِ وسـیع و آشـفتهاي را بـا
ويژگيهاي بديع خل کرد .ديگر از نظم و ثبـا دورة پیشاصـنعتي خبـري نبـود و «تحـول
دائمي تولید ،اختالل و آشفتگي بيوقفه در کلیة روابط اجتماعي ،عـدم قطعیـت بـيپايـان و
بيقراري ،اين دوره را از همة دورههاي پیشین متمايز کرد» (ويلسون.)94 :7995 ،
اين سیالیت بهمعناي رسیدن به ثرو و قدر براي همگان بود و سـوداي تغییـر طبقـه و
رفاه بیشازپیش در میان همة شهرنشینها پررن

شد .رشد مصرفِ رقـابتي در میـان طبقـا

مختلف مردم ،سبب پیوستن همة خانوادهها و حتي بخـش قابـل تـوجهي از طبقـة کـارگر بـه
طبقة مصرفکننده شد .با مشغول بهکار شدن بسیاري از زنان در خطوط تولید کارخانههـا ،آن
دسته از کاالهايي که زماني توسط خود زنان در خانه تولید ميشد ،حـاال تولیـد و تـأمینش در
دست تولیدکنندگان بود .اين سبک حضـور زنانـه ،نقشـي مهـم در ظهـور و گسـترش جامعـة
مصرفي داشت؛ چراکه با استقالل اقتصادي زنان ،تقاضاي کاالهايي که خاص مصرفکنندههـاي
مؤنر بود ،افزايش يافت :از ظروف ،وسايل و مبلمان منزل گرفته تا پوشاک ،پارچههـاي کتـان،
قالب کفش ،کمربند ،دکمه و ملزوما مد (کاريگان27 :7990 ،ـ.)22
در چنین شرايطي بود که رسیدن به رفاه ،به يک ارزش بدل شد و صنعت مد ـ بهمثابة
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تولید و مصرف انبوه و نوبهنو توسط همگان ـ بهطور جدي کار خود را آغاز کرد .دراينمیان،
طراحان لباس و افرادي که براي اولین بار مدها را افتتاح ميکردند از جايگاه و شهرتي باال
برخوردار بودند ،شهرتي که گاه با شهر

ملکه و اشراف برابري ميکرد و گاه حتي گوي

سبقت را ربوده و از آنان فراتر ميرفت؛ چارلز فردريک ور ازجمله اين افراد در دهة 7140
در فرانسه بود .زناني که لباسهاي طراحيشده توسط ور را براي اولین بار ميپوشیدند،
تبديل به بازيگران زن شده و در مقام راهبران اجتماعي جامعه قرار ميگرفتند .اين زنان
پاريسي معموالً زناني خوشگذران و فاقد نام و نشان يا طبقة اجتماعي خاصي بودند که
موفقیتشان کامالً در گرو ظاهرشان بود (ويلسون.)59 :7995 ،
با استمرار توسعة صنعتي و اختراع تلگراف در سال  7990در کنار توسعة خطوط آهن و
کشتيهاي بخار ،سرعت انتقال اخبار و اطالعا بهطرز قابل توجهي افزايش يافت؛ ايـن امـر
سبب گسترش بیشازپیش صنعت چاپ و افزايش شمارگان روزنامهها شد ،بـهگونـهايکـه از
سال  7170تا پايان قرن نـوزدهم ،روزنامـههـا بـه رشـد  500درصـدي در شـمارگان خـود
رسیدند .در اين شرايط بود که بهتدريح مفهـوم خبـر ،بـازتعريف شـد و روزنامـه بـه خلـ و
پوشش اخباري پرداختند که به تعبیر نیل پستمن باعـر مـيشـد خودمـان را بـا سـرگرمي
بکشیم و صرفاً به دلیل نو بودن ،جالب بودن و کنجکـاوي ،بـراي مـردم جـذابیت داشـتند و
نوعي درخواست سیريناپذير براي اخبار را در جامعه بهوجود آورد؛ اخبار در مورد چهرههاي
مشهور يکي از اين خبرها بود (کشمور.)77 :7994 ،
افزون بر روزنامهها ،نبايد از آغاز عصر عکاسي در سال  7199و رواج نشريا
نفوذ فرهن

مصوّر و

ديداري غافل شد .در اين دوران ،همة کساني که بهگونهاي سوداي شهر

داشتند ـ از اشراف ،بازيگران ،خوانندگان ،شاعران و نقاشان گرفته تا نويسندگان،
سیاستمداران ،دانشمندان و فرماندهان ارتش ـ مجبور بودند عکس بگیرند و بهعنوان کار
ويزيت پخش کنند .اين اقدام ،بستر را براي برقراري رابطهاي صمیمانه با مخاطبانشان فراهم
ميکرد .دراينمیان ،تئاتر همچنان نقشي مهم داشت و بهسبب پیشرفتها در تکنولوژي
صحنه و بهبود لباسها ،جذابتر شده و در بريتانیا به ظهور نسل جديدي از بازيگر ـ مديران
بسیار موف منجر شد (.)van Krieken,2018: 29
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3ـ3ـ .2شهرت در صر غلبة رسانههاي جمعي

نیمة اول قرن بیستم با دو جن

جهاني اول و دوم همراه بود ،دراينمیان براي کاهش و

فراموشي اضطراب ناشي از جن  ،گسترش بیشازپیش اخالق رفاه بهمنزلة ارزش در قالب
فراواني و دسترسپذيري همگاني به کاالهاي مصرفي که با نوعي حس رهايي همراه بود،
تهیه و فروش خنده ،خوشي و رؤيا از طري رسانههاي جمعي در دستور کار قرار گرفت و
مورد استقبال مردم واقع شد .سالهاي 7920ـ 7900را ميتوان عصر غلبة رسانههاي
جمعي نامید و در اين دوره ،رسانههايي مانند راديو ،سینماي ناط  ،مجال

سینمايي،

تلويزيون و صنعت ستارهسازي هالیوود به تناوب به منصة ظهور رسیده و به مهمترين
ابزارهاي شهر

بدل شدند .اين رسانهها با نمايش روزافزون زندگي تجمالتي توسط

بازيگران سینمايي و ستارهها ،آنان را به کانون توجه و شهر بدل کردند .اين امر در سطح
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کنش منجر به تغییرا جدي در سبک زندگي و مصرف مردم شد« .آنان بهتدريح تبديل به
خريداران آرزومند در بازاري شدند که در آن ،چهرههاي همگاني همانند ساير کاالهاي
مصرفي خريد و فروش ميشد» (کشمور.)99 :7994 ،
راديو اولین رسانة جمعي الکترونیک بود که در اواسط دهة  7920به يک رسـانة جمعـي
پرطرفدار تبديل شد و با ورود مستقیم اخبار و هنرها به خانهها ،زنـدگي اجتمـاعي را تغییـر
داد (دانسي 70 :7990 ،و .)740
همزمان با ظهور راديو ،سینماي ناط نیـز شـکل گرفـت و در مـد کوتـاهي توانسـت
به طور شگفتانگیزي بهمثابة مناسکي براي يکپارچه کردن مردم عمل کنـد .در ايـن دوران،
مردم نام بازيگران سینمايي را بر فرزندان خود مينهادند (همان772 :ـ.)777
دهههاي  7920و  7990با افزايش تعداد مجال  ،بازار فروش داستانهاي شخصي و زنـدگي
خصوص ستارگان و نمايش شکوه و جالل زندگيشان بسیار گرم شد .ستارهها با لباسهاي فـاخر
و عطرهاي گرانقیمت در عمار هاي لوکس و شیک عکس مـيگرفتنـد و يـا بـهرغـم پوشـیدن
لباس رسمي در حال کارهاي روزمره مانند پختوپز نشان داده ميشدند و بهصـور همزمـان در
مورد نقشهاي اخیر آنان نیز تبلیغ ميشد (.)Jerslev and Mortensen,2018: 161
از آغاز دهة  ،7990دورهاي آغاز شد که بايد آنرا دورة صنعتيسازي خواند .ايـن دوره بـه
«يک حرفة پیشرفتة مديريت تصاوير همگاني و يک نظام بـهشـد کنتـرلشـده و گسـتردة
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تولید براي تولید تـوده وار چهـره هـاي مشـهور بـراي مخاطبـان بسـیار پرمصـرف» انجامیـد
(.)Gamson, 1992: 6
خط تولید هالیوود شروع به تولید و بازنمايي مستمر چهرههـايي کـرد کـه «بـزرگهـاي
دروغین» بودند :بازيگراني که نقش شخصیت هاي واقعي يا خیالياي را بازي مـي کردنـد کـه
کارهايي بزرگ انجام داده بودند و در نظر مخاطب واقعي مينمودند (کشمور.)14 :7994 ،
حضور روزافزون ستارهها ،آنان را بیشازپیش به ديگريهاي مهم و نمادهـايي از تعلـ و
شناخت بدل کرد که حـواس انسـانِ عصـرِ مـدرن را بـه شـیوههـايي مثبـت از بـيمعنـايي
وحشتناک زندگي در جهان پساخدا پر ميکرد .چهرههاي مشهور بـهخـوبي باعـر ايجـاد
حس تعل و معنا در زندگي مخاطبانشان ميشدند (همان.)950 :
از حدود دهة  ،7950تلويزيون پخش گستردة خود را در اياال متحـده آغـاز کـرد و تـا
پايان دهة  7940در بیش از  90درصد خانه هاي آمريکا و  70درصـد خانـههـاي انگلسـتان
دستکم يک دستگاه تلويزيون بود (دانسي 270 :7990 ،و .)279
بهواسطة اين حضور گستردة تلويزيون در میان خانوادهها ،مـردم چهـرههـاي مشـهور را
بیش از هر رسانة ديگري مانند عکس ،خبـر يـا سـینما ،از طريـ تلويزيـون مـيشـناختند.
چنان چه گیلس ميگويد« :تلويزيون ،تصوير و صداي چهرههاي مشهور را بـه خانـههـاي مـا
ميآورد و نوع متفاوتي از شهر را ساخته است» (.)Giles, 2000: 32
تلويزيون يک عرصة نو براي ستارهها ساخت تا خودهاي شخصيشان را نمـايش دهنـد و
آنان با نمايش معموليبودگي ،اصالت و صمیمیت ،رابطة بهظاهر نزديکتري بـا هوادارانشـان
برقرار کردند (.)Jerslev and Mortensen ,2018: 161
ستارگان تلويزيوني در طي اين ارتباطها ،شخصیت و الگويي براي رفتار مخاطبان فـراهم
ميکردند که ويژگي نسبتاً ثابت و پايداري داشـت و سـبب ايجـاد نـوعي آرامـش در جهـان
پرتغییر و نگران کنندة مدرن ،ميشد (مهديزاده729 :7919 ،ـ .)790اما اين چهرهها خـود
مطلقاً وابسته به رسانه و از اساس نوعي تولید رسانهاي گزافهگويانه بودند؛ گزافهگويانه يعنـي
پديدهاي که در خود واجد چیز ارزشمندي نیست و فقط تلويحاً مي تواند ارزشـمند بـه نظـر
بیايد (کشمور945 :7994 ،ـ.)944
بر اساس تغییراتي که بیان شد ،در دهة  ،7900رسانههاي جمعي تبديل به منبع مسلط
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اطالعا شده بودند ،و مشوق اصلي اين ايده بودنـد کـه «موفقیـت ،خوشـبختي ،بهـروزي و
زندگي خوب (رفاه) را مي شود خريد ».در اين مسیر ،سـتارگان همدسـت تبلیغـا بودنـد و
مفهومسازياي که از سبک زندگي خوب در رسانهها ميشد ،بهخوبي با تصوير بازنماييشـده
از ستارگان به عنوان مصرفکنندگان ثروتمنـدي کـه هـر کـااليي کـه دلشـان مـيخواسـت
داشتند ،همخواني داشت .بدينسان ،رسانهها بستر ادراک نو از خود را براي مخاطـب فـراهم
کردند و ستارهها بهصور عیني ،شیوههايي که به کمک آنان ميشد خود را تعريـف کـرد و
نمايش داد ،ارائه کردند (همان95 :ـ.)94
اليــة بنیــادين فرهنــ

غالــب در ســه دورة تــاريخي پیشاروشــنگري ،روشــنگري و

پساروشنگري و همچنـین تطـورا شـهر در ايـن سـه دوره در جـدول شـمارة ( )7قابـل
مشاهده است.
با توجه به آنکه در دوران سهگانة مزبور ،هنوز شهر بـهعنـوان فرهنـ

غالب در هر دوره بیان شـده و سـپس سـطوح چهارگانـة ارزش،

ابزار شهر  ،هنجار و کنش بهمثابة عناصري که شرايط را براي نامآوري در فرهن

هـر دوره

پیشاروشنگري

دنیا گرايي
(گرايش به سکوالريسم در جهان ذهن)

خردگرايي انتزاعي

انسانگرايي
(گرايش به اومانیسم در جهان ذهن)

اصالحطلب بودن

هستیشناسی

معرفتشناسی

انسانشناسی

هنجار

هر قدر در نمايش خودِ اصالحطلب دنیوي موف تر باشي ،مشهورتر
ميشوي

دورة
تاریخی

الیة بنیادین فرهنگ غالب

ارزش

ابزار
شهرت

هنر :نقاشي ،شعر و ادبیا  ،پرترهکشي ،صنعت چاپ و کتاب ،تئاتر

فراهم ميکرده ،آورده شده است.
کنش

انتشار آثار هنري مانند نقاشيهاي بدننما و ابیا اومانیستي،
نمايش خودِ تحولطلب در قالب کتب مذهبي ،تاريخي و فلسفي،
نمايش خودِ اروتیک توسط بازيگران زن در تئاتر
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است ،الية بنیادين فرهن

شـکل نگرفتـه

روشنگري
دنیا مداري
(سکوالريسم)

خردباوري انضمامي
(عقل و تجربه)

پساروشنگري
(دوران انقالب صنعتي و رسانههاي جمعي)
دنیا مداري
(سکوالريسم)

خِرَدباوري انضمامي
(عقل و تجربه)

انسانمداري
(اومانیسم)
ستاره بودن :فرد ملزم به اخالق رفاه

انسانمداري
(اومانیسم)
قهرمان بودن :فردِ ملزم به اخالق سکوالر

صنعت مد ،روزنامهها و عکسهاي کثیراالنتشار ،تئاتر،
راديو ،سینما و تلويزيون
از طري رسانههاي جمعي خودِ برتر و درعینحال صمیمي و
اروتیکت را بازنمايي کن
مصرف تجملمآبانه
بازنمايي خودِ استعاليي صمیمي و اورتیک از طري صنعت رسانه

کتاب ،روزنامه ،مجله ،نقاشي ،پرتره و تئاتر

از طري رسانهها خودِ استعاليي و اروتیکت را نمايش بده
مصرف مبتنيبر نیاز،
نمايش خودِ استعاليي از طري تولیدا مکتوب فلسفي و علمي
نمايش خودِ اروتیک از طري تئاتر ،نقاشي و پرتره

بازخواني تاريخي ـ معرفتي فرهنگ سلبريتي در تمدن غربِ مدرن

جدول ( :)2تطورات شهرت در دورانهای سهگانه

3ـ .0عصر پستمدرن و ظهور فرهنگ سلبريتي

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

منجر به ظهور جريان انتقادي موسوم به «پستمدرن» شـد .از سـوي ديگـر ،پیشـرفتهـاي

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

وساطت اينترنت و شبکههاي اجتماعي (از حدود  7910میالدي به بعد) تجربه ميکرد .ايـن
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تغییرا  ،امکان ظهور شهر را به منزلة فرهنـ
چگونگي فرهنـ

فـراهم کـرد .بـر همـین اسـاس ،در ادامـه

ن شـهر و اليـة بنیـادين و غیربنیـادين فرهنـ
شـد ِ

شـهر در عصـر

پستمدرن را تبیین ميکنیم .در هر بخش ،نخست الية مبنايي و سپس امتـداد آن در اليـة
رويین و بهطور خاص در عنصر ارزش و کنش تبیین ميشود.
3ـ4ـ .1الية بنيادين فرهنگ سلبريتي
3ـ8ـ2ـ .2هستیشناسی فرهنگ سلبریتی

هستي در پارادايم مدرن ،خصلتي مادي و رياضيگونه داشت و بهعنوان مادة خـامي بـود
که بايستي با استفاده از تکنولوژي مورد دخل و تصرف قرار ميگرفت (عليپورياني و نـوري،
)229 :7990؛ اما هستي و وجود براي انسان پسـتمـدرن ،هـیچ و بـيمعناسـت (پارسـانیا،
 )27 :7919و هدف او تحق بخشیدن به خودش ،بهعنوان انساني است کـه مـيخواهـد در
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جهاني بيخدا باشد (کورتني موري579 :7974 ،ـ .)575خدا در اين جهـانْ مـرده ،ناپیـدا و
غايب است؛ چراکه اگر حاضر باشد ،انسان آزادي خود را از دست ميدهـد و قـدر انتخـاب
قادر مطل بر قدر انتخاب انسان براي ساختن خويش ،تحمیل ميشود .پـس حیـا خـدا
يعنــي مــرگ انســان .بنــابراين ،او خــدا را از خودآگــاهي خــود واپــس مــيزنــد و از ضــمیر
خودآگاهش بیرون ميکند (همان525 :ـ)520؛ در اين جهان ،الجرم غايت انسان ،به فعلیت
رساندن حداکثري «لذ » است (گوهري و بیابانکي.)70 :7911 ،
دراينمیان ،اقتصاد نولیبرال با بهرهمندي هوشمندانه از قدر تحريکي ـ عاطفي رسـانه،
نقشي اساسي و بنیادين دارند .درحاليکه سرمايهداري اولیه ،لـذ را سـرکوب مـيکردنـد و
بهجاي آن ،مردم را تشوي ميکردند که ارضاي امیال خود را بـه نفـع گسـترهاي از وظـايف
اجتماعي مانند کار سخت و پسانداز کردن ،سرکوب کننـد .از حـدود دهـة  7990بـه بعـد،
ممنوعیت بهمثابة محدوديتي بر سر راه پیدايش سرمايهداري انحصـارگرا و فرهنـ

مصـرفي

تبديل شده و در نتیجة اين رويکرد ،سرمايهداري بهجاي مهارِ لذ  ،بـر آن فرمـان مـيرانـد.
موتور تولید سرمايهداري متأخر به کنتـرل «فرامنـي» 7بـر لـذ وابسـته اسـت ،و قـدر و
 .7فرامن ( )superegoاصطالحي از الکان و ژيژک است که به بعدي از انسان اشاره دارد که به او فرمان مـيدهـد
سرپیچي کند و لذ ببرد .درواقع ،فرامن ،سوية تاريک بطن خودِ ايدهآلي است که از افراد ميخواهد منطقي باشـند
و لذ را به تعوي بیاندازند( .کاپور)27 :7991 ،

بازخواني تاريخي ـ معرفتي فرهنگ سلبريتي در تمدن غربِ مدرن

موفقیت آن ،بر اين پايه استوار است کـه تـا چـه انـدازه بتوانـد لـذ را بـه اسـاس زنـدگي
اجتماعي تبديل کند .اين امر بدين معناست که ما بهعنوان شهروند نميتوانیم لـذ را پـس
بیاندازيم ،بلکه ما بايد از فرمانِ فرامن خودمان براي «بیان» خود پیـروي کنـیم ،زنـدگي يـا
حرفة جسنيمان را تأمین کنیم ،يا بهدنبال محصوالتي باشیم که وعدة لذ يا ارضاي فـوري
ميدهند (کاپور.)759 :7991 ،
درواقع ،سرمايهداري متأخر« ،اخالق لذ » را خل کرد و به عنوان اصلي همگاني ،مـورد
تقديس همگان قرار گرفت؛ اصلي که بر اساس آن ،مصرف بيرويه ،نهتنها امري قبـیح تلقـي
نميشود ،بلکه بدل به يک ارزش شده است (گوهري و بیابانکي.)07 :7911 ،
دراينمیان ،رسانهها با سردمداري چهرههاي مشهور ،اين افـراط غیرمعقـول و التـزام بـه
اخالق لذ را طبیعي و لذ بخش نمايش ميدهند .تبلیغا رسانهاي سـلبريتيهـا يکـي از
روشهاي اصلي فعال کردن و حف لذ است .تبلیغا به ما القا مـيکنـد کـه لـذ ببـر و
بدينوسیله ما را تسلیم خريد همیشگي ميکند .لذ بردن بدين دلیل بهوجود ميآيـد کـه
يک کمبود اساسي وجود دارد و میل انساني دقیقاً به سمت چیزي است که نیست .تبلیغـا
با برساخت يک فانتزي اجتماعي پیرامون محصول و سـاختن يـک فـانتزي ،نويـد مـيدهـد
کمبود را پر کرده ،رؤياهاي ما را به واقعیت بدل ميکند و نارضـايتي مـا را بـرآورده کـرده و
اينگونه میل را تحريک ميکند .پس از آن ،به ما کاالهاي جادويي که سـلبريتيهـا ،آنهـا را
تأيید کردهاند ،عرضه ميکند و میل را به حرکت درميآورد .آنچه مشتري ميخرد ،نـه يـک
چیز فیزيکي ،بلکه خريد لذ است (کاپور757 :7991 ،ـ .)755بدينسان ،جهان لذ مبناي
پستمدرن از طري سلبريتي ها با تحريک دائمي ،مخاطبـان را بـه مصـرف افراطـي دعـو
مي کند؛ در نقطة مقابل نیز مخاطبان با بدل شدن به ماشین میل و با رضايت کامل ،تسـلیم
قواعد ارائهشده توسط سلبريتيها ميشوند؛ آنان از اين طري بهدنبـال ارضـاي فـوري لـذ ِ
شبیه شدن به چهرههاي مشهور و ديده شدن هستند و اينچنین شهر بـهمنزلـة فرهنـ
در بعد هستيشناسي ،چهرة خويش را آشکار ميکند.
3ـ8ـ2ـ .9معرفتشناسی فرهنگ سلبریتی

طرد و فراموش کردن عقل و امور ثابت و عیني در فرهن

پستمدرن منجر به

نسبیتگرايي در بعد معرفتشناختي شده است (رولندز799 :7991 ،ـ .)750نسبيگرايي
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مطل  ،عدم توانِ تشخیصِ امر باکیفیت از امر مبتذل را بهدنبال داشته است .به بیان ديگر،
ويژگي بارز عصر کنوني «ناتواني يا دستکم ،بيمیلي آشکار در درک و به رسمیت شناختن
کیفیت است» (همان.)727 :
اگر زماني شهر در پیوند با تعالي و دستاوردهاي ناشي از آن و مـالزم بـا شايسـتگي و
احترام بود ،حاال در جهان پست مدرن ،شهر  ،ارتباطي عیني و مستقل با هرگونه امر متعال
و اصول ارزشي ندارد و شهر چه از فردي فاقد استعداد ارائه شده ،و چه نصیب فردي واجدِ
توانمندي شود ،اين شهر است که بر شايستگي اولويت دارد (همان )55 :و اينجاسـت کـه
شهر در قالب «سلبريتي» ظهور مييابد؛ در اين دوره ،هر راهـي بـراي توسـعة خويشـتن،
بهعنوان شخص ،به اندازة راههاي ديگر ،مشروع و ارزشمند است؛ بنابراين اهمیتي نـدارد کـه
چرا مشهوريد ،تنها چیزي که مهم است مشهور شدن بـه هـر قیمـت و از هـر راهـي اسـت؛
چراکه شخص پستمدرن به دلیل اينکه از ارزشهاي مستقل و عینـي بـراي سـنجش خـود
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بيبهره است ،صرفاً در پي تأيید ديگران است (همان799 :ـ)750؛ در چنین شـرايطي اسـت
که تعداد قابل توجهي از افراد ،شهر و ديدهشدن برايشان به يک مسئلة اصلي بدل شـده و
شهر بهمنزلة فرهن  ،امکان ظهور مييابد.
رولندز معتقد است «امروزه مسیر اصلي دسترسي ما به خودمان از طريـ احساسـاتمان
است» .ناتواني انسان معاصر از ارزيابي نقادانة وجوه متفاو خويشتنش ،او را در میان سِـیلي
از احساسا رها مي کند و در اين شرايط و در فقـدان عقـل و قضـاو منطقـي ،نـاگزير بـه
کلیشهها متوسل ميشود و از طري کلیشههـاي عامیانـه دربـارة خـود و جهـان پیرامـونش
ميانديشد و زندگياش بدل به زندگياي نمايشي و سطحي ميشود (همان794 :ـ.)790
سلبريتيها و اَعمال و رفتارشان يکي از بهترين کلیشهها براي چن

زدننـد؛ کلیشـههـايي

جذاب و دسترسپذير که با محو کردن تمايز میان خود و امر الهي ،به شمايل بـدل مـيشـوند.
هوادارانشان آنان را بهمنزلة اشخاص آسماني ،نجا دهنده و قديسهاي سکسـي مـيشناسـند
که رهنمونکننده به سمت رسـتگاري و ارزش اعظـم لـذ هسـتند (وارد .)790 :7991 ،امـر
الهي ،در فرهن

شهر از نقطة مرجع استعاليياش تهي ميشود ،توسط انسان تصاحب شـده

و به احترامِ به خود منتقل ميشود .سلبريتيها ،آرمانهاي مخاطب را بازنمايي مـيکننـد و بـه
خداياني بدل ميشوند که مخاطبان امکانهاي انسان بودن را در آنان دنبال ميکننـد (همـان:
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790ـ .)757اين خودِ جديد ،رستگارياش را در داشتن حس خوب دربارة خود دنبال ميکنـد
و پرستش سلبريتي برايش بهمنزلة پرستش خودش است .حـس پـوچي شـخص پسـتمـدرن
بهوسیلة لحظا استعالييِ تولیدي رسانه مرتفع ميشود (همان707 :ـ .)701سلبريتيها بـراي
مخاطب اين امکان را فراهم ميکنند که از بهترين چیزها تا بدترين و مبتـذلتـرين چیزهـا در
مورد خودشان را بپرستند (همان 750 :و  )759و در فقدان تمايز معرفـتشـناختي میـان امـر
باکیفیت و بيکیفیت ،غالباً امر مبتذل ترجیح داده ميشود (رولندز.)792 :7991 ،
ازاينرو ،سرشت فرهن

سلبريتي ،جنسیتزده و همراه با خودافشاگري جنسـي اسـت و

سکس ،قدر جنسي و جذابیت جنسي از مضمونهاي اصلي مذاکره دربارة خود و پرسـتش
سلبريتيها در اين فرهن

است (وارد.)757 :7991 ،

3ـ8ـ2ـ .3انسانشناسی فرهنگ سلبریتی

طرد سوژة استعاليي و تقلیل انسان به موجودي همسطح حیوان ،در قرن بیستويکم بـه
نقطة کمال خود رسید و فردِ ،دوران مدرن را در شکلي تطوريافتة فردگراييِ تام ،پیشة خـود
ساخته و بدل به «شـخص» شـد .فوکـو معتقـد اسـت ايـن انسـان جديـد «خـدايي اســت
تـجسديافته در وجود انسان :انسان در اين زمان به آستانة الوهیت پـا مـينهـد» (ضـیمران،
 .)794 :7999وي بهدنبال «ح خودبودگي مطل  ،التذاذ حـداکثري و آزادي بـیشازپـیش
حوزة خصوصياش است» (ر.ک :رشیديان .)7914 ،در اين رويکرد ،سوژة ثابت دکارتي امري
توهّمي خوانده ميشود (عليپوريـاني و نـوري227 :7990 ،ــ )221و سـوژة واجـد ،هـويتي
متکثر است که از طري مصرف اشیاء متمايز ميشود .در جهان پستمدرن ،سوژة تابع ،ابـژه
مي شود ،و خودبنیادي سوژه در هم مـيشـکند (طـاهري سرتشـنیزي و عزيزخـاني:7990 ،
54ـ )50و با افتادن در گرداب مصرفِ افراطيِ کاالهاي متنوع ،به شخصي بدل ميشـود کـه
تنها غايتش لذ است .شخص پستمدرن ،هر امر جديد و جـذابي را بـهطـور کامـل طلـب
ميکند و ميکوشد نقش ذهنیت و شخصیت خود را بر آن حک کند .سوبژکتیويته اينبار ـ
برخالف مدرنیته ـ ابژکتیويته را که در قالب امر رواني و يا سلیقة شخصي رخ مينمايد ،طرد
نميکند بلکه در آغوش ميگیرد .او بهدنبال امتحان همه چیـز اسـت؛ چراکـه مـيترسـد بـا
مصرف نکردن ،لذتي را از دست بدهد .به بیان ديگر ،او مجبـور بـه لـذ بـردن (رشـیديان،
777 :7914ـ )779و ملزم به اخالق لذ است.
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اين روية انسانِ معاصر« ،خودشیفتگي» را به عنصر محوريِ هـويتش بـدل کـرده اسـت.
خودشیفتگي به معناي تمايل به خودپرستي و عالقة بیش از حد به ويژگـيهـاي شخصـیتي
خود است (کشمور )797 :7994 ،خودشیفتگيِ حاکم در فرهنـ

معاصـر وقتـي ضـرب در

تبلیغا رسانهاي گسترده ميشود ،سلبريتيها را به قهرمانان و نمايندگان خودشیفتگي تـام
بدل ميکند« .شور و شعفِ در مرکز توجه بودن ،احساس خاصبـودگي ،بـهخـوبي تحسـین
شدن و به طور خالصه ،لذ افراطي و خودشیفته ،چیـزي اسـت کـه باعـر مـيشـود آنـان
قهرمان و الگو شوند» (کاپور .)42 :7991 ،خودنفساني حاال بیش از هر زمان ديگر به کـانون
توجه همگان بدل مي شود و ظرفیت ويژة شـبکههـاي اجتمـاعي ،امکـان ارائـة ايـن خـود و
رسیدن به شهر را براي همگان بیشازپیش فراهم ميکند و بدينگونه ،شهر به فرهنگي
تمام و کمال میان آدمیان عصر پستمدرن بدل ميشود.
264

3ـ4ـ .2الية رويين فرهنگ سلبريتي

در بخش مباني تبیین شد چگونه نگاه پوچگرايانه به هستي ،نسبیتشناختي به معرفـت،
و افراطي بـه انسـان سـبب شـکل گیـري اخـالق لـذ در سـطح ارزش ،مصـرف افراطـي و
روي آوردن به ابتذال جنسي در سطح کنش ميشود .افزونبـراين ،ابزارهـاي شـهر خـاص
عصر پستمدرن اعم از اينترنت ،تلويزيون واقعنما و شبکههاي اجتماعي ـ که از سال 7910
به بعد ظهور کردند ـ ازجمله تسهیلکنندههاي ارزش و کنشِ فرهنـ
کردن هنجار اين فرهن

سـلبريتي و نهادينـه

ـ ارائة خـو ِد جنسـي ـ هسـتند .در ايـن بخـش مـيخـواهیم بـه

«خودبرندسازي»« 7،خودبهینهسازي» 2و «خودافشاگري» 9بهعنوان مهمترين و گستردهترين
گستردهترين عناصر الية رويین فرهن

سلبريتي بپردازيم.

3ـ8ـ9ـ .2خودبرندسازی

از دهة  7990به بعد با توسعة وب و تلفنهاي هوشمند ،دستور زبان شهر  ،نه بر عـامگرايـي
و آسماني بودن ستاره ،بلکه بر «فردگرايي اسـتثنايي» تأکیـد دارد ()King, 2018: 74؛ ازايـنرو،
سلبريتيها ،بهصورتي پويا و ماهرانه ،حوزههاي کاريشـان را متنـوع کـرده و در گونـههـاي
1. self- branding
2. self- improvement
3. self- disclosure

بازخواني تاريخي ـ معرفتي فرهنگ سلبريتي در تمدن غربِ مدرن

مختلف ،محصوالتي که براي مصرف همگاني ساخته شدهاند« ،برندسـازي» مـيکننـد؛ آنـان
تحت نام خودشان پوشاک ،ادکلن و محصوال مختلف سبک زندگي را ميآفرينند و از تصـوير
برند مدشدهشان بهصور مؤثر و منطقي پول درميآورند« .کیم کارداشیان» يک نمـاد تمـام و
کمال از خودشیفتگي و خودبرندسازي است .خانواده کارداشیان هیچگاه موقعیت حرفهاي مهم
يا شايستگي خاصي نداشتهاند ،بلکه آنان از طري ارائة خود ،رسانش شده و برندسازي و تأيیـد
محصوالتي از جواهرا  ،کفش ،عطر ،کرم و محصـوال رژيمـي گرفتـه تـا کتـابهـاي سـبک
زنــدگي ،بــازي موبــايلي و ايمــوجي ،يــک امپراطــوري پولــدار و قدرتمنــد بــهوجــود آوردهانــد.
کارداشیانها و بهطور خاص کیم ،بهصـور صـمیمانهاي درگیـر جريـان بـيايسـت تصـاوير از
خودش است که در فرم سلفيهاي موبايلي گرفته شدهاند .ژيژک ميگويد« :قلمرو امر نمـادين
بهوسیلة جريان بيايست ،تصاويري مختل شده که نه تحلیل و قدر انديشه ،بلکه لـذ تهـي
و بيفکرانه را در ما بهوجود ميآروند» (.)Barron,2018: 68-70
3ـ8ـ9ـ .9خودبهینهسازی

خودشیفتگي و خودبرندسازي ،تمايل به خودبهینهسازي مستمر را بهدنبـال دارد« .مهـم
شدن ظاهر» و «چشمانداز سـالمت» يکـي از برجسـته تـرين تمـايالتي اسـت کـه فرهنـ
خودشیفتگي بهدنبال داشته است ،تاآنجاکه فرد بـراي يـافتن نشـانههـاي پیـري و بیمـاري،
کاستيها و عیبهايي کاهندة جذابیتش ،مدام خود را معاينه ميکند .حاصـل ايـن فرهنـ ،
کلوپهاي سالمت و سالنهاي ورزشي ،رژيمهاي بـيپايـان ،تکثیـر روشهـاي ضـدچروک و
درمان هاي مختلف است؛ شیوه هايي کـه بـه نحـوي بـراي تسـکین پیامـدهاي اضـطرابآور
خودشیفتگي و به تأخیر انداختن کاهش جذابیت و پیري طراحي شده است .در اين شرايط،
تکنولوژي بـه کمـک چشـمانـداز سـالمت آمـد و «جراحـي زيبـايي» مهـم شـد .در انجـام
جراحيهاي زيبايي ،بازيگران هالیوود پیشرو بودند و با انجام جراحي زيبـايي ،ظـاهر خـود را
بهبود داده و رؤياي داشتن بدني جوان و سالم را براي بینندگان خود بازنمايي ميکردند؛ اما
از دهة  7970به بعد ،جراحي زيبايي ديگر مختص بازيگران هالیوود يا بیماران نبود ،بلکه بـا
افزايش امکان دسترسي همگان به آن ،بهعنوان شـیوهاي بـراي کـاهش اضـطراب و افـزايش
احساس خوب در مورد خود ،مطرح شد (کشمور797 :7994 ،ـ .)799از اين تاريخ بـه بعـد،
هر روز تعداد افرادي که بدن خود را به تیغ جراحي ميسپارند تا شبیه چهرههاي مشهور بـه
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نظر بیايند ،بیشتر و بیشتر ميشود (همان)799 :؛ چراکه بدنهاي تشديدشـدة سـلبريتيهـا
هفت روز هفته و  25ساعت از طري رسانههاي مختلف در معرض ديد همگان است و نوعي
جنون خودسرانة زيبايي را در کل زندگي روزمره منتشـر مـيکنـد ( )Elliott, 2018: 303و
بیشازپیش بهسازي بدن بهعنوان يک هنجار نمايش داده ميشود .اين هنجـار بـهتـدريح بـا
دگرگون کردن ارزشهاي شـهر « ،هـمذا پنـداري بـا شخصـیتهـاي سـلبريتيهـا را بـه
همذا پنداري با بدنها يا بخشهايي از بدنهاي سلبريتيها» بدل کـرده اسـت .شـهر بـا
تبديل شدن به فرهن  ،همة ما را به افرادي تبديل کرده است کـه وقتـي بـه بـدنمان نگـاه
ميکنیم ،انگار داريم به دگرگونيهايي فکر ميکنیم که با جراحي زيبـايي مـيتـوانیم در آن
بهوجود بیاوريم (کشمور974 :7994 ،ـ)970؛ در چنین شرايطي است که جاذبـة جنسـي و
تناسب اندام به يکي از منابع مهم اقتصادي بدل ميشود (چـولهـان )00 :7997 ،و اقتصـاد
نولیبرال از بستر رسانه براي ايجاد پیوند میان جامعه ،بدن و خود استفاده ميکند .او بدن را
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از فرايند بيواسطة تولید ،رها کرده و آنرا به ابژة بهینهسازي تبديل ميکند( .همان)
ازاينرو ،آن چیزي که مهم مي شود نه نمايش زندگي يا واقعیت ،بلکه شیوهاي است کـه
از خودِ همیشه در حال بـازنوآوري و تشديدشـدة مصـنوعي در زمـان کنـوني ارائـه شـود و
بي شک اين امر هیچ جا به اندازة توجه افراطي فرهن

مـردمپسـند بـه سـلبريتيهـا عیـان

نیست (.)Elliott, 2018: 305
3ـ8ـ9ـ .3خودافشاگری

خودافشــاگري از نتــايح خودشــیفتگي ،خودبرندســازي و خودبهینــهســازي مســتمر در
فرهن

سلبريتي است .خودافشاگري بـه معنـاي محـو هرگونـه مـرز میـان امـر خصوصـي و

همگاني با محوريت ارائة خودِ جنسي در بستر شبکههـاي اجتمـاعي اسـت .در تسـريع ايـن
فرايند ،دو گروه سلبريتيها و رسانهها پیشرو بوده و هستند .از میان سـلبريتيهـا« ،مـدونا»
نماد خودافشاگري است .او خیلي زود فهمید رابطـة میـان رسـانه و شـهر تغییـر کـرده و
بهجاي مقاومت در برابر رسانههاي بيحیا ،فضول و اغلب خائن ،بايد به استقبال آنها رفـت و
با آنها وارد معامله شد .وي طي مجموعهاي از پروژههـاي افشـاگرانه (7919ــ ،)7995تمـام
خودش را در معرض کاالييسازي گذاشت و به محصولي کامل بدل شـد و بـهتـدريح تمـايز
میان امر خصوصي و امر همگاني را محو کرد (کشمور707 :7994 ،ـ.)702

بازخواني تاريخي ـ معرفتي فرهنگ سلبريتي در تمدن غربِ مدرن

مدونا به ظهور عصر جديدي کمک کرد که در آن ان هاي تکاندهنـده ،نفـر اگیـز يـا
کثیف بهمعناي پايان زندگي يک سلبريتي نبود ،بلکه برعکس اگـر ايـن انـ هـا بـهدرسـتي
توسط رسانهها استفاده ميشد ،آغاز شهر چهره هاي مشـهور بـود .بعـد از وي ،هـیچکـس
نمي توانست آرزو کند بدون از دست دادن زندگي خصوصياش و شکسـتن برخـي از قواعـد
اخالقي و جدا شدن از آداب ،اخالق و قواعدي که بقیـة مـردم جامعـه براسـاس آن زنـدگي
ميکنند ،مشهور شود و مشهور بماند (همان05 :ـ.)07
در اوايل سدة بیستويکم میالدي با آمدن ژانـر «تلويزيـون واقـعنمـا» 7خودافشـاگري و
بي آبرويي با هدف بـه دسـت آوردن شـهر بـه سـطح مـردم عـادي کشـانده شـد (همـان:
241ـ .)249با ظهور تلويزيون واقعنما ،نوعي از همسطحسازي اجتماعي و دموکراتیک کردن
شهر ارائه شد که در آن ،میدان براي هر کسي که توانايي جلب نگاهها را داشت ،بـاز بـود.
مردمي که جاهطلبيهايشان تغییر کرده بود بهصور دستهجمعي يـک صـنعت خـدماتي از
افراد شجاع را بهوجود آوردند که حاضر بودند خطر بـيآبرويـي را بـراي نشـئه (سرخوشـي)
کوتاه مد ِ شهر ِ دور انداختني ،به جان بخرند .تلويزيـون واقـعنمـا بـا قـرار دادن افـراد در
پیوستاري از تقلید ـ تمسخر ،هر نوع حماقت و گناه را به امـري درخـور سـتايش و فضـیلت
بدل ميکند (همان201 :ـ .)209اين امر با ظهور و گسـترش شـبکههـاي اجتمـاعي شـد
يافت و به بیان ترنر (« )2070چرخش مردمگانيِ» 2شهر روي داده است.
با گسترش شبکههاي اجتماعي ،هم مردم عـادي روشهـاي فـراوان و فزاينـدهاي بـراي
مشهور شدن ،يافتهاند و هم آنکه امر معمولي در فرهن

سلبريتي برجستهتر شده اسـت .در

شرايط جديد ،مردم صرفاً به دلیل زنـدگي شخصـي و هويـت يـک شـخص ،بـه او عالقمنـد
ميشوند ،اين شخصْ ديگر شخصیت همگاني نیست ،بلکه شرايط يک سلبريتي با شخصیتي
همگاني را دارد (آبیدين .)24 :7991 ،در حال حاضر مـردم ،خودشـان توانـايي ايجـاد يـک
«شخصیت آنالين» 9و خل مخاطبان تودة مجازي را از طري تولید و توزيع هر نـوع محتـوا
روي ترکیبي از پلتفرمهاي آنالين دارند (.)Driessens, 2018: 247
1. Reality television.
2. Demotic turn.
3. Online personal.
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شبکه هاي اجتماعي اين امکان را براي کاربران فراهم مي کنند تا با عرضـة چیزهـاي
پیش پاافتاده از اتفاقا روزمرة زندگي ،با نوعي نمـايش صـمیمیت و در دسـترس پـذير
بودن ،حس متصـل بـودگي و پیونـد مسـتقیم بـا دنبـال کننـدگان را تقويـت مـي کننـد
(.)Jerslev and Mortensen,2018:163-164
بدينترتیب ،در بستر رسانههاي اجتماعي ،افراد بهصور فعال و با کمـال میـل ،خـود را
در معرض ديد همگان قرار مي دهند .در اين شرايط با شبیه شدن رسـانههـا بـه سراسـربین
ديجیتال ،عملیا سراسربیني به خودِ زندانیان واگـذار مـيشـود و آنـان بـا خودافشـاگري و
براساس نیاز درونياي که در آنان ايجاد شده ،دادههاي مورد نظـر رژيـم نئـولیبرال را بـدون
هیح اجبار و اکراهي تحويل او ميدهند و خودافشاگري بیشتر در شبکه بهمعنـاي بهـرهوري،
شتاب و رشد بیشتر سیستم است (چولهان90 :7997 ،ـ.)97
291

 .0جمعبندي و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر بازانديشي تاريخي ـ معرفتي تطورا شهر در دورههاي تاريخي
غربِ مدرن تا ظهور فرهن

سلبريتي در عصر پستمدرن بود .غربِ مدرن آغازگر عصري

بود که انسان با گذار و طرد بعد روحانيِ وجود براي خودِ نفسانياش استقالل کامل قائل شد
و از همینجا بود که در غیاب نگاه توحیدي ،ديده شدن توسط ديگري و نمايش وجوه
متفاو

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

پساروشنگري ،ساحتهاي متفاوتي از نمايش خود را تجربه کرد تا آنکه در عصر پستمدرن
با فراهم شدن امکان افشاگريِ همگاني از وجوه متفاو خودِ نفساني در نازلترين شکل آن،
فرهن

شدنِ شهر و ظهور فرهن

سلبريتي رقم خورد.

در عصر پیشاروشنگري ،قانون طاليي براي رسیدن به شـهر  ،نمـايش خـود بـهعنـوان
فردي تحولطلب بود .اين تحولطلبي در واکنش به تقدس مآبي قـرون وسـطي ،بـا نمـايش
هرچه بیشتر تمتع دنیوي در قالب نمايش خود اروتیک در آثار هنري ،تئاتر و الهیا جديـد
اومانیستي در آثار مکتوب ظهور کرد .در اين دوره ،هنرمندان ،شعرا ،نقاشان ،بازيگران تئـاتر،
انديشمندان و روحانیونِ نوانديش بهمثابة افراد شايستة احتـرام و داراي شـهر بودنـد .ايـن
معنا از شهر ريشه در الية بنیادين فرهن

اين دوره داشـت کـه در بعـد هسـتيشـناختي

متمايل به دنیاگرايي بود و گرايش به سکوالريسم در جهان ذهن انسان غربي جوانه زده بود.

بازخواني تاريخي ـ معرفتي فرهنگ سلبريتي در تمدن غربِ مدرن

در بعد معرفت شناختي نیز گرايش به عقالنیت و خِرَدگرايي انتزاعي حـاکم بـود .در سـاحت
انسانشناختي نیز انگارههاي اومانیستي در سطح انتـزاع و در جهـان ،ذهـن انسـان غربـي و
بهخصوص مشاهیر در اين دوره قابل پیگیري است .انگارههاي انتزاعـيِ دورة پیشاروشـنگري
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
(خردباوري انضمامي) ميدانست.
در غیاب وجود موجود متعالي و مدبر در کانون هستي ،هستيشناسـي ايـن دوره کـامالً
اينجهاني ،دنیامدار و سکوالر بود .باورمنـدي بـه ايـن مبـاني معرفتـي درحـاليکـه در دورة
روشنگري به اوج رسیدن را تجربه ميکند ،در دورة پساروشنگري بـا دو مرحلـة گسـترش و
پیشرفت و سپس افول مواجه ميشود .مشاهیر در عصر روشنگري قهرمانـاني بودنـد کـه بـه
تمام و کمال ملزم به اخالق سکوالر بودند و اين امر را از طريـ نمـايش خـود اسـتعاليي و
خود اروتیک در قالب آثار مکتوب فلسفي ،علمي و يا آثار هنري دنبال ميکردند.
با فرا رسیدن دوران انقالب صنعتي و سپس ظهور رسانههاي جمعي مانند راديو ،سینما،
تبلیغا و ،...شهر بیش از آنکه متعل به انديشمندان و هنرمنـدان باشـد ،بـه سـتارههـاي
ســینمايي بــهمنزلــة شخصــیتهــاي برســاختة صــنايع رســانهاي منتقــل شــد .ســتارههــا از
ترويحدهنده هاي اصلي اخالق رفاه بودند که از طري بازنمـايي رسـانهاي خـود اسـتعاليي و
درعین حال صمیمي و اروتیک شهر را براي خود رقم ميزدند .بـه قـول گامسـون ،شـگرد
دستگاه ستاهسازي هالیوود اين بود که «استعداد طبیعي طوري مديريت شود کـه سـتارگان
از يکسو ،بهعنوان آدمهاي معمولي ديده شوند ،اما از سوي ديگر ،آدمهاي معمولياي باشند
که چیزهايي بیش از مردم عادي دارند :فره ،جادو و چیزي که آدم خودش نميداند چیسـت
اما يک کیفیت غیرقابلتعريف است که باعر شـده آنـان سـتاره باشـند» .بـه همـین دلیـل
بازنمايي يک تصوير سالم از ستارهها بسیار مهم بـود و سـعي بـر آن بـود کـه رسـواييهـاي
اخالقي و جنسي آنان برمال نشود ()Gamson, 1992: 12؛ اما ديري نپايید که با فرا رسیدن
عصر پستمدرن و غلبة شبکههاي اجتماعي ،رسواييهاي جنسي و ارائـة خـودِ جنسـي ،بـه
قاعدة اصلي براي رسیدن به شهر بدل شد .وضعیت تاريخي جديدي در حال رقم خـوردن
بود که به تبديل شهر به فرهنـ
مفهومي فرهن

و ظهـور فرهنـ

سـلبريتي منجـر شـد .صـور بنـدي

سلبريتي در جدول شمارة ( )2قابل مشاهده است:
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پستمدرن

پوچگرايي

خردناباوري و نسبیت شناختي

انسانمداري افراطي

سلبريتي :ملزم به اخالق لذ

اينترنت ،تلويزيون واقعنما ،شبکههاي اجتماعي

از طري رسانهها و شبکههاي اجتماعي خودِ جنسيا
(سکسي) را افشا کن
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مصرف افراطي (کاالييسازي سلبريتي)
خودبرندسازي ،خودبهینهسازي ،خودافشاگري

الیة رویین فرهنگ شهرت
الیة بنیادین فرهنگ شهرت
دورة
ابزار
کنش
هنجار
تاریخی هستیشناسی معرفتشناسی انسانشناسی ارزش
شهرت

جدول ( :)9صورتبندی فرهنگ سلبریتی

در عصر پست مدرن ،با شأنیت افراطي قائل شدن براي خودِ نفساني ،عمالً انسان بهمثابـة
سوژة استعاليي منحل شده و به حیواني عاطفي تقلیل پیدا کرده اسـت .گفتـه شـد ،انسـان
پست مدرن با طرد هرگونه روايت کالن و امر ثابت ،بیش از هـر چیـز ،هیجـان و احسـاس را
ابزار شناخت قرار داده است .احساس همان تمناي دل و خواستههاي خودِ نفساني است کـه
در جدال میان انتخابِ امر باکیفیت و بيکیفیت ،امر مبتذل ترجیح داده ميشود و نگاههـا را
جذب ميکند و ازاينرو ،خودبهینه سازي مستمر و خودافشاگري جنسي مهـم مـيشـود .در
جهان بيخداي پستمدرن که غايتي جز رسـیدن بـه حـداکثر لـذ مطـرح نیسـت ،تأيیـد
ديگري و تمايز در مصرف به دو مؤلفة مهم هويتيابي بدل ميشود.
شخص پست مدرن ملزم و مکلف به لذ بـردن اسـت و ايـن لـذ را از طريـ مصـرف
بيرويه و مستمر کاال و خودبرندسازي دنبال ميکند .در فقدان سنجههاي شناختي ،شـخص
پستمدرن از طري مصرف ،سعي در تمايز خود با ديگـري و درعـینحـال گـرفتن تأيیـد از
ديگري دارد و در اين فرايند ،خودْ بدل به کااليي قابل خريد و فروش ميشود؛ مجمـوع ايـن

بازخواني تاريخي ـ معرفتي فرهنگ سلبريتي در تمدن غربِ مدرن

شرايط است که ديده شدن را به دغدغهاي همگاني بدل کرده و ظهور فرهنـ

سـلبريتي را

رقم ميزند .دراينمیان ،جهان نئولیبرال بهواسطة اينترنت ،تلويزيون واقـعنمـا و شـبکههـاي
اجتماعي ،امکان خودافشاگري را براي همگان فراهم کردهاند .در اين عصر ،هر کس که توان
جلب توجه همگاني و رسانهاي را داشته باشد ،مشهور شده و بدل به سلبريتي ميشود.
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