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مقدمه
دردهههايگذشتهپیگیريواقبالنسبتبهافرادمشهور،همانندامروزرواجنداشتهاست؛
دههي  0891و آغاز دهه
توسعهيافته -در انتهاي  

اما فرهنگ شهرت-به خصوص در جهان 
0881تبديلبهويژگیزندگیاجتماعیشدو اينوضعیتبا کمکرسانههاي جهانیکه
وقتها
نفرتانگیزيوبعضی 
چهرههايعمدتاًسرگرمیوورزشیراتبلیغ،ستايش،گاهی 

بیستويککشیدهشد(کشمور .)4،0981،
میکنند،بهدرونسده 
نابود 
برنامههاي
بزرگسال ،ارزشهاي غالب در  

در سال  0881بر اساس نظر مخاطبان 
سالهها عبارت بود از احساس مسئولیت اجتماعی و
تلويزيونی محبوب براي نه تا يازده  
بررسیشده،شهرتدرجايپانزدهمبود؛اما

نیکوکاري.دراينسال،دربینشانزدهارزش
شهرت در سال  7111به جايگاه اول رسید و احساس مسئولیت اجتماعی در اين سال به
پسازآن به جايگاه دوازدهم رسید (مونبیو،
جايگاه يازدهم سقوط کرد و نیکوکاري  
ويژگیهاي اکتسابی و زحماتی که

 .)708 ،0981افراد شهره در گذشته ،عمدتاً با تکیه بر 
میکردند؛ اما شگفتی فرهنگ
میکشیدند ،خود را از سايرين متمايز  
آنها  
براي کسب  
شهرت ،جابجايی تأکید از شهرت کسبشده به شهرت رسانه مدار است .اين همان چیزي
است که در بطن واژهي سلبريتی 0وجود دارد که میتوان آن را به معناي باال بردن؛
بهصورت گسترده تحسین کردن؛ مشهور کردن و اهمیت زياد دادن به شخص تفسیر کرد

چشمگیرتر از گذشته شده است.
(کشمور .)8 ،0981 ،در ايران نیز حضور اين پديده  
عرصههاي مهم سیاسی و بحرانهاي اجتماعی ازجمله اين

حضور سلبريتیهاي ايرانی در 
عنوانمثال سلبريتیها در انتخابات رياست جمهوري سال  0981نقش به
به 
موارد است  .
بحرانهاي طبیعی مانند سیل و زلزله و

سزايی ايفا کردند .همچنین حضور سلبريتیها در 
نقشآفرينیسلبريتیهابودهاست .
کمکرسانیبهمردمازجملهموارد 

نظريههاي
ادبیات تحلیلی که در مطالعات سلبريتی استفاده میشود ،عمدتاً بر مبناي  
سرمايهداريبرايتولید

سرمايهداري،کاالوابزار

انتقادياستکهعمالًسلبريتیهارانتیجه
میپندارد(Turner, 2014: 30).اگرچهمطالعهتاريخیسلبريتی عمالًمارا
ومصرفبیشتر 
1. celebrity

محمد جواد بادین فکر و همکاران | 81

ارتباطجمعی رهنمون

سرمايهداري از طريق صنعت تبلیغات و رسانههاي 

به عملکرد جوامع 
میسازد اما تحلیل انتقادي و تقلیل سلبريتی به ايدئولوژي سلبريتیسم ،چشم محقق را بر

ويژگیهاي فرهنگی و نشانه شناختی شهرت

کارکردهاي فرهنگی سلبريتی در جامعه و 
میبندد .

ترجمهايوتألیفی(البتهبهشدتمحدود)بهزبانفارسیو

آنچهدرمطالعاتسلبريتی
در ايران مشاهده میشود توقف در همان جايگاه انتقادي با استفاده از رژيم نشانهشناسی
نشانهشناسی
بهطور صريح يا ضمنی  
ايدئولوژي است ،رژيمی مرکب از نظريه و روش که  
میدهدتادرنهايتمعانی
نظريهپردازانسرشناسفرانسويروالنبارترامبناقرار 
يکیاز 
کنشهاي سلبريتی را افشا کرده و با ارجاع آن به سیستم سرمايه دارانه
ضمنی  
عنوانمثال حمید و
به 
اسطورهسازي ،از تبیین کارکرد سلبريتی در فرهنگ طفره روند  .

مقالهاي با عنوان «بازنمايی ستاره ورزشی در تبلیغات
تقیآبادي ( )0981در  
مسعود  
روغنموتور کاسپین») به تحلیل

بازرگانی تلويزيونی (نشانهشناسی «تبلیغات شامپوکلیر» و «
پرداختهاند .در اين مقاله مبناي روشی و نظري،

انهشناسی ستارههاي ورزشی در تبلیغات 
نش 
نشانهشناسیايدئولوژيبارتمعانی
آنهابااستفادهاز 
میباشد .
اسطورهشناسیروالنبارت 

کردهاند .شايد
ساختهاند را تحلیل  

ضمنی که سلبريتیهاي ورزشی در تبلیغات بازرگانی 
بخشی از اين نگاه انتقادي ريشه در برخی محافل علمی و دانشگاهی داشته باشد که
بیارزش تلقی کرده است .نمونه اعالي آن
فرهنگعامه پسند را همواره امري پست و  

سخنرانی يوسف علی اباذري درباره مرگ مرتضی پاشايی خواننده پاپ ايران در دانشگاه
میباشد .او در اين سخنرانی اين نوع موسیقی و پاپ گرايی را مبتذل خواند (عصر
تهران  
ايران .)0989،
جالبتر آنکه برخی از آثار مهم روالن بارت نیز توسط دکتر اباذري شرح و

شدهاند .در همین راستا در اين مقاله تالش شده است تا تحلیلی متفاوت از پديده
ترجمه 

نشانهشناسی فرهنگی مکتب تارتو-مسکو ارائه شود .هدف
شهرت و سلبريتی بر مبناي  
اصلی اين مقاله اين است تا رويکرد جايگزينی در مقابل تحلیل ايدئولوژيک و بارتی ارائه
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کند و براي اين کار از ادبیات نظري لوتمان استفاده خواهد شد و براي نمونه يکی از
موقعیتهاي مهم در فرهنگ شهرت ايرانی يعنی اليو اينستاگرامی آقامیري و احالم را با
نشانهشناسیفرهنگتحلیلخواهیمکرد .
روش 
میپردازيم،
بدين منظور ابتدا به مفهوم شناسی فرهنگ شهرت از منظري نشانهشناختی  
نشانهشناسی ايدئولوژي
نشانهشناسی روالن بارت به تحلیل  
سپس با مروري بر نظريه  
روششناسی يوري لوتمان ،کارکرد
سلبريتیسم رسیده و در ادامه با استفاده از نظريه و  
سلبريتی را در گذار از تحلیل ايدئولوژيک و اسطوره شناسانه بارت به تحلیل فرهنگی
جنجالیترين رخدادهاي مجازي

سلبريتی در قالب مطالعه موردي يکی از جديدترين و 
اينستاگرام ايرانی ،يعنی «اليو اينستاگرامی حسن آقامیري و احالم» موردمطالعه قرار
میدهیم.


ادبیات نظری پژوهش
نشانهشناسی فرهنگ شهرت
نشانهشناسی دو پديدار
میکند که فرهنگ و  
نشانهشناسی فرهنگی با اين فرض اولیه شروع  

نشانهشناسی در يک محیط
مستقل از هم نیستند -فرهنگ اساساً نشانهشناختی است و  
میيابد .از طرف ديگر ،مطابق با تعريف لوتمان از فرهنگ ،يعنی حاصل
فرهنگی بسط  
سازماندهی و حفظ آن ()Lotman,1970: 395

جمع تمام اطالعات غیروراثتی و ابزار 
ارتباطگیري و قوت انتقال و

فرهنگ خصلت ارتباطی دارد ،يعنی بقا و دوام فرهنگ به 
مبادله آن است .سومین خصلت فرهنگ ،متنی بودن آن است ،به اين معنا که در مقام يک
نهتنها شامل ترکیبی
میکند؛ البته  
نشانهاي با قواعد ساختاري همچون زبان عمل  
نظام  
متنها)ي
پیامها ( 
زبانها) است ،بلکه حاصل جمع تمام  
نشانهاي ( 
نظامهاي  
مشخص از  
زبانهاهمهست( .)Lotman,1970: 395
بهلحاظتاريخیموجوددراين 
باوجوداين سه خصلت ،سلبريتی يا شهرت در مقام يک فرهنگ نیز واجد هر سه
ويژگیاست:اوالً فرهنگشهرتخصلتنشانهشناختیدارد،سلبريتیها ياافرادمشهور
نشانهها ونمادهاوبهتعبیرديگرباسرمايهنمادين
عمدتاً متعلقبهحوزههايی هستندکهبا 
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بهعنوان ستارگان
میکنند؛ بنا به يک تعريف ،سلبريتیها افراد مشهوري هستند که  
کار  
میتوانند براي
میکنند و  
قهرمانها و بازيگران پرطرفدار تلويزيونی ظهور  

فیلمها ،
تماشاگرانبهيکگروهمرجعتبديلشوند( .)Yasmeen & Khalid, 2019: 175
مهمترين جلوههاي فرهنگ
رسانهاي يا يکی از  
ثانیاً فرهنگ شهرت ،فرهنگی  
مديريتشده توسط رسانههايی

شکلگرفته و 
رسانهاي است و بنابراين ارتباطات جمعی  

رسانههاي اجتماعی شرط بقاي سلبريتی
رسانههاي نوين از جمله  
چون سینما ،تلويزيون و  
بهمثابه سلبريتی است و اين برخالف شهرت به معناي سنتی مفهوم است ،چه اينکه در

پاردايم سنت ،شهرت امري انتسابی و موروثی است و نه اکتسابی و برساخته .پس اساساً
رسانهاي شدن شهرت و خلق پديدار سلبريتی،
«مردم» در سنت شهرت جايگاهی ندارند  .
میشود ،بهطوريکه
نوعی «چرخش مردمی» ( )Turner, 2014در مفهوم شهرت محسوب  
رسانهها و باألخص رسانههاي نوين امري دور از دسترس تلقی
بهواسطه  
امروزه شهرت  
واسطهي انتشار عکس سلفی ،توئیت يا فیلم

میتوانند  
به
چنانکه افراد معمولی  
نمیشود  ،

ضبطشده ،در مدت
آنها به کمک تلفن همراه  
کوتاهی که در موقعیتی خاص تصادفاً از  
بهويژه بر اين
کوتاهی شهرتی جهانی پیدا کنند .يکی از تیپولوژيهاي معتبر از سلبريتیها  
خصلت داللت دارد :سلبريتی يا انتسابی 0است ،يا اکتسابی 7و يا استنادي .9تیپ اول
مشهورينی هستندکه خانوادگی ودودمانیشهرترابه ارثمیبرندمانندشاهزادگان،اما
تیپ اکتسابی شامل سلبريتیهايی است که در باور عامه برخوردار از استعداد يا مهارت
کردهاند ،بازيگران و
خاص و نادري هستند که در يک رقابت ويژه شهرت را کسب  
بااينهمه،شهرتاکتسابیمنحصربهوجوداستعداديامهارت
بازيکنانازايندستههستند؛ 
بهعنوانکسیکه
بازنمايیهايرسانههابريکفرد 

بهواسطهتمرکز
ويژهنیست،بلکهگاهی 
العادهاي است ،او میتواند شهره شود و به اين شهرت
خارق 

صاحب ارزش يا ويژگی 
بیترديدشهرتاستناديشهرتیاستمستندبهرسانه،اما
استناديگويند ( .)Rojek, 2001
1. Ascribed
2. Achieved
3. Attributed
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رسانهاي
رسانهاي امروزه ،هر نوع شهرتی فارغ از هر تیپولوژي در فرهنگ  
بهواسطه اشباع  

معنادارمیشود .
ثالثاً خصلت متنی ويژگی فرهنگ شهرت است :سلبريتی متنی است که درون بافتار
«جامعه نمايش» قابل خوانش يا رمزگشايی است (نک به دُبور)0997،؛ بعالوه يکی از
مهمترين کارکردهاي نشانه شناختی سلبريتیها در جامعه تولید متن است و طبعاً مراد از

میباشد .براي نمونه ،ريچارد داير ( )0818ستارگان
متن در اينجا فراتر از مفهوم سنتی متن  
آنها را درون شرايط گفتمانی
میکند که بايستی  
متنهاي فرهنگی قلمداد  
بهمثابه  
سینما را  
میانجامد ،بافتارمند کرد و خواند .بدين
و ايدئولوژيکی که به اعتالي آن ستاره خاص  
آنهاتنهادربازنمودها
میدهدکهمعانیاجتماعی 
نشانهشناسیستارگانسینمانشان 
ترتیب ،
نمیشود ،بلکه بعالوه معنا محصول مناسبات بغرنج میان
و اجراهاي پرتکرارشان ته نشین  
نوعفرديتیاستکهستاره دالیبرآناستوارزش(يا حتیضدارزشی)است کهجامعه
میدهد.ايننوعرويکردبهمعناپردازي،تحلیلرابهسويفرارويازمالحظهو
بهاونسبت 
سپهرنشانهاي» به

نشانهپردازي در بافتار يا وجود «
مطالعه نشانه و متن به صورتی ايزوله ،به  
میدهد .
تعبیرلوتمان()711۲سوق 

اسطوره سلبریتیسم
روالنبارتنشانهشناسفرانسويدرکتاباسطورهامروزساختاراسطورهومعناسازيآن
ويژگیهاي نشانه

یسازد .بارت ابتدا 
نشانهشناسی و ايدئولوژي مشخص م 
و نسبت آن را با  
میکند تا درنهايت مکانیسم تولید و عملکرد
شناختی و فرايندهاي داللتی اسطوره را بیان  
میکند که اسطوره يک نوع گفتار است
اسطورهها را معین نمايد در همین رابطه او اشاره  
میداند.بارتمعتقد
البتهنههرگفتاري ،اواسطورهرايکنوعپیامودرنتیجهيکارتباط 
شیوهاياز
استکهاسطورهاحتماالًنمیتواندعین(ابژه)،مفهومياايدهباشد،بلکهاسطوره 
داللت است ،نوعی شکل و فرم است (بارت .)91 :091۲ ،بارت برخالف سوسور قائل بر
میبرد ،داللت صريح و داللت ضمنی.
سطوحی از داللت است .او از دو نوع داللت نام  
بارت قائل است داللت صريح اشاره به معناي لفظی و مستقیم يک نشانه دارد اما
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میباشند.
اسطورهاي و ايدئولوژيک  

داللتهاي ضمنی اشاره به معناهاي فراتري دارند که 

داللتهاي ضمنی و تحلیلهاي دلچسب از عکسهاي تبلیغاتی يا حتی مد و

بارت با تبیین 
میدهد داللتهاي ضمنی معموالً بر پايه سطوح
اشیاء ،اسطوره را به ايدئولوژي پیوند  
پیشساخته شده
داللتهاي از  

داللت صريح پیشین ساخته میشوند درواقع مبناي آن بر 
میگیرند
ايدئولژيکاند و معموالً يک پیام داللتی ضمنی را در  

داللتهاي 

است .اين 
(اسمیت .)081:0984،
فرهنگ شهرت نیز باهمین نگاه نوعی اسطوره محسوب میشود .اگر به فرهنگ
بهمثابه يک متن نگاه کنیم که فرايندهاي داللتی در آن جريان دارد ،خاصیت
شهرت  
میکند.لذا ازآنبه
سرمايهداريتبديل 

اسطورهايسلبريتیآنرابهيکايدئولوژيبراي

قويتر نیز
اسطورهاي سلبريتی شديدتر و  

چهبسا خصلت 
میشود  .
اسطوره سلبريتیسم ياد  
میشوند و
رسانهاي شده معنادار  
ظهور و بروز دارد .چراکه سلبريتی همواره در يک متن  
سلبريتی خارج از متن وجودي معنايی و بازنمودي ندارد .به همین منظور عنصر تصوير و
میپردازند.
همواره ديده شدن مکانیسمی است که سلبريتیها در آن به بازتولید خود  
همانطور کهبارتاشارهمیکند«:تصويربدونشکپرخاشگرترازنوشتاراست.تصوير،

میکند .ولی اين
تجزيهوتحلیل و يا رقیق کردن تحمیل  

داللت را با يک ضربه ،بدون 
لحظهاي که داللت گر به چیزي میشود،
تفاوت فقط يک تفاوت شکیل نیست .تصوير از  
میشود»(بارت.)97:091۲،بارتکارکرداسطورهرادرراستايخالی
بهيکنوشتاربدل 
کردنواقعیتوتاريخزدايیازامرواقعرامهمترينکارکردمیداند؛اماتماماينفرايندرا
میداند .بورژوازي ناگزير اسطوره
نشانهاي ايدئولوژي بورژوازي  
در راستاي عملکرد  
تکاري نشانهها نیست ،بلکه نوعی پیام است که هدف آن
میسازد و اين اسطوره فقط دس 

اسطورهسازي از خود نام

پديدههاي تاريخی است .بورژوازي از طريق 
طبیعی جلوه دادن  
نامگذاري مجدد بپردازد
اسطورهشناس بايد جريان را واژگون کند و به  

زدايی میکند و 
(اباذري .)0۲0:0991،
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سرمايهداري

اسطورههاي مدرن 

بهمثابه 
جمعبندي از نگاه بارت ،سلبريتیسم  
در  
میکنند و تاريخ و
وارونهسازي ايدئولوژي بورژوازي عمل  

بهنوعی درمسیر 
میباشند که  

واقعیت را از دال تهی میکنند .به اين اعتبار کارکرد سلبريتیسم فريبکاري و يک سرقت
زبانشناختیاست؛پسفرمضدفرهنگیاستوبايدازفرهنگبیرونراندهشود .


سلبریتی بهمثابه فرهنگ
ساختهشده توسط

بهعنوان ايدئولوژي و اسطوره 
در نگاه بارت مشاهده کرديم سلبريتی  
میشودتاکارکرداصلیسلبريتیها
میشود.ايننگاهباعث 
سرمايهداريمحسوب 

نظامهاي

و تأثیرات مهم فرهنگی در ساحت ذهن و عین ناديده گرفته شود .کارکردهايی ازجمله
پايهگذار مکتب
بهعنوان  
ايجاد قضاوت يا تصمیم سازي در میان توده مردم .يوري لوتمان  
نشانهشناسی فرهنگی تارتو-مسکو که همعصر با بارت بوده است ،ديدگاه متفاوتی با او

میباشد .براي بارت ،اسطوره
دارد .يکی از تفاوتهاي مهم اين دو در فهم اسطوره  
بازنمايیهاي دروغین ،ساختگی ،تأيید نشده يا توهمی است؛ اما

ايدهها يا 
مجموعهاي از  

برايلوتماناسطورهمخزنحقايقناشناختهاست )Sériot, 2016: 406(.
پنهانسازيحقیقت
وارونهسازي و 

اساساًبارتاسطورهرايکواقعیتدروغینبراي
میداند؛ اما لوتمان اسطوره را يک حقیقت
موجود در ساختارهاي قدرت و حاکمیت  
انسانها بايد کشف شود .از
میداند ،حقیقت پنهانی که درباره زندگی فرهنگی و طبیعی  

آنها را به
اسطورهاي بنا به تعريف حاوي خصلت ارتباط با خود هستند  .

نظر لوتمان متون 
پیامهاي قابل
اسطورهها  

میتوان با موسیقی مقايسه کرد« .
لحاظ تأثیري که برگیرنده دارند  ،
میشوند ما به نداي خودمان گوش فرا دهیم.
رمزگشايی منتقل نمیکنند ،بلکه باعث  
بهشدت با فضاي
ازاينرو  
شدهاند تا جهان شنونده را سامان دهند و  
اسطورهها طراحی  
نشانهاي شخصی مرتبط هستند» (سمننکو .)40 :0981 ،لذا در روششناسی نیز اين دو

برخورد متفاوتی با اسطوره دارند« :براي بارت ،واسازي اسطوره امري هرمنوتیک نیست.
بهجز يک
پنهانشده در پشت ظاهر (نشانه) ،او هیچ برنامه مثبتی  
براي برمالسازي واقعیت  
نمیکند ...در عوض ،لوتمان برنامه مثبتی دارد:
ايده بسیار مبهم از ضد فرهنگ پیشنهاد  
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بهمنظور ارائه يک گونهشناسی يا تیپولوژي از
ساختن الگويی از مصنوعات فرهنگی  
فرهنگ»( .)Sériot, 2016: 406
میباشد .کار
آنها با ايدئولوژي  
اما تفاوت بسیار مهم ديگر میان اين دو در برخورد  
نشانهشناسی در برخورد با ايدئولوژي از نظر بارت ،آشکارسازي آن چیزي
يک متخصص  
استکهبهطورضمنیباقیماندهاستيابديهیتلقیمیشوددراينمسیربارتالبتهبارها
از فرهنگ صحبت میکند اما فرهنگ او بیاعتبار است .چراکه او مجدداً فرهنگ را در
میداند« .در عوض براي لوتمان ،فرهنگ که میتواند
ايدئولوژيهاي سیاسی منعکس  

خاص (روسی ،فرانسوي) باشد يا جهانی ،انسانی باشد يا فرهنگی ،يک عالم معنايی
يکگونهشناسی
میتواندملیباشد،امکان 
محسوبمیشود.اينواقعیتکهيکفرهنگ 
فرهنگهاي مختلف ،بیشتر اوقات بین روسیه و

را ايجاد میکند ،يعنی مقايسهاي بین 
فرهنگهاي اروپاي غربی» )Sériot, 2016: 408( .بنابراين نتیجه اتخاذ منظر فرهنگی

بهمثابه سپهرنشانهاي
لوتمان براي فهم فرهنگ و البته فرهنگ شهرت ،الگوسازي از آن  
يعنیفضايیاستکهتنهادرونآنامکاننشانهپردازيومعناداريمیسراست .

سپهر نشانهای فرهنگ
نشانهاي يک پیوستار
میداند .سپهر  
نشانهاي معنادار  
لوتمان فرهنگ را در يک سپهر  
نشانهها امکان حیات نخواهند داشت (سرفراز.)81 :0989 ،
نشانهاي است که خارج از آن  

نهفقط
نشانهاي  
بهويژه بر اين تأکید دارد که سپهر  
اين نکته بسیار مهم است که لوتمان  
نشانهايبلکهعالوهبرآن،شرطوقوعهرنوعکنشارتباطیوظهور
حاصلجمعنظامهاي 
هر نوع زبان است (سمننکو .)091 :0981 ،پس با اين حساب لوتمان عناصر نشانه شناختی
داخل در يک فرهنگ را در يک استعاره به نام سپهر که البته ريشه در نگاه و ادبیات
بهعنوان
میگیرد  
میکند .هر آنچه بیرون از اين سپهر قرار  
زيستشناسی داشته است ،جمع  

ديگريشناختهمیشودوجايگاهیدرفرهنگخوديندارد .
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مرکز و حاشیه
نشانهاي
میباشد .هر سپهر  
نشانهاي داراي يک هسته يا مرکز و حاشیه يا پیرامون  
سپهر  
نشانهاي محل تجمع و تمرکز
داراي هسته و اليههاي پیرامونی است .هسته يا مرکز سپهر  
رسوبکردهتاريخی است کهنقطهثقلوثبات

نشانهاي تثبیتيافتهو
متنهاو ساختارهاي 

نشانهاي اليههاي پر خلل و فرجی است که زمینه
آن فضا محسوب میشود .پیرامون سپهر  
میکند (سرفراز و ديگران:0981 ،
ارتباط فضاي درون سپهر را با بیرون يا خارج فراهم  
 .)98
بهکارگیري استعارههاي فضايی مانند مرکز و حاشیه و بیرون و درون ،سپهر
لوتمان  
میکند .اين فضا دو گانه
بهصورت فضايی دوگانه ،نامتقارن و ناهمگن تعريف  
نشانهاي را  

مینمايدوآنچه
استبهايناعتبارکهدرآنرابطهمیانفرهنگونافرهنگوياآنچهآشنا 
میشود و نامتقارن است با توجه به تعريف مرکز و حاشیه :مرکز جايی
ناآشناست مطرح  
بینظمیفرهنگرا
درحالیکهدرحاشیه،آشوبو 

میشوند
استکهمتونفرهنگیتولید 
میکند .حاشیه محل خالقیت نوآورانه است چرا که در واقع تنش میان فرهنگ و
تهديد  
میانجامد و درنهايت به تغییر مرکز موجود
حاشیه است که به ايجاد معنا و فرهنگ جديد  
نوآوريهايیکهدرحاشیه

منتجمیشود(لیونگبرگ.)071:0981،اينپويايی،خالقیتو
بهمرور و آهسته و پیوسته وارد جريان مرکزي شده و تبديل به هسته
وجود دارد میتواند  
نشانهايشود .
سپهر 
میتوانند
حاشیهاي يا پیرامونی حالت تراوايی دارند و  

نشانهاي مناطق 
در هر سپهر  
حوزههايديالوگيادادوستدباشند،درستمثلمناطقآزادتجاري(.سرفراز)80:0989،
وجود ايده مرکز و پیرامون در اين نگاه مستلزم تصور خطوط جداکننده يا مرزي میان اين
نشانهاي
مهمترين مفاهیم لوتمان که بايد در سپهر  
میباشد .لذا يکی از  
دو ناحیه از هم  
میباشد .
مدنظرقرارگیردمفهوممرز 
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مفهوم مرز
در سطح سپهر نشانهاي مرز معرف عملکرد جداسازي خود از ديگري ،پااليش (فیلتر)
ارتباطهايبیرونیوترجمهآنبهزبانخودونیزتبديلعدمارتباطبیرونیبهارتباط،مثالً

آنهابهاطالعاتاست (لوتمان.)790:0981،در
نشانهايکردنموادواردشونده وتبديل 

نشانههايديگرومعنادار
نشانهايعمالًاينمرزهاهستندکه اجازهورودفرهنگهايا 
سپهر 
میدهند.مرزعنصراساسیبرايجداسازيمرکزاز
آنهادرداخلفرهنگخوديرا 
شدن 
میدهديکنشانهبتواندواردفضايسپهر
بیانديگرآنچیزيکهاجازه 
به 
میباشد .
پیرامون 
میباشد .مرزهاي بین سیستمها دقیق نیست ،بلکه کامالً مبهم و
نهاي شود ،مرز  
نشا 
نامشخص ،محل نوسانات مداوم است ،شباهتی به يک ديوار نفوذناپذير ندارد بلکه بیشتر
ترجمهشدهوبهنشانهتبديل

شبیهيکفیلترياغشاءاست.نانشانههاازطريقمرزواردفرايند
میشوند و نشانهها قابل خوانش و بار اطالعاتی دارند؛ خود اطالعات براي آنکه به هسته
نزديکترشودنیازمندفرايندبرخوردبامرزهايديگروترجمههايمتکثراست .

فرهنگ

مفهوم انفجار درون فرهنگ
میباشدکهدرآخريناثرخوددرسال0881در
يکیازمفاهیمبسیارمهملوتمان،انفجار 
کتابی با عنوان «فرهنگ و انفجار» مطرح کرده است .لوتمان انفجار در فرهنگ را براي
میداند .انفجار در فرهنگ نشان از دورههاي
دينامیک توسعه و تحول فرهنگ ضروري  
لحظهي تغییر شديد و تند
بیثباتی در فرهنگ دارد و میتواند بسیار تدريجی باشد .انفجار  

نشانهايفرصت
حاشیهايسپهر 

درسیستمفرهنگاست.درموقعیتانفجاراستکهعناصر
میکنند تا خود را به هسته نزديک کنند و عمالً هسته را دچار تزلزل و تشنج کنند
پیدا  
قابلمالحظه اين است که استعاره انفجار لوتمان را نبايد لفظاً
(سمننکو .)14 :0981 ،نکته  
معنادارکردطبقگفتهلوتمانانفجارسهمرحلهدارد :
لحظه عملی انفجار ،دوم ادراک آگاهانه انفجار توسط اهالی سپهر فرهنگ؛ و
درنهايت سومین مرحله تکرار دوباره انفجار در ساختار حافظه فرهنگی است که بايد مدام
يادمانهاي فرهنگی که پس از

در حافظه فرهنگ مرور شود (سمننکو .)14 :0981 ،لذا 
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میشود عمالً
میافتدوبرايماندگاريآنمتن تولید 
رخداديکانفجاردرفرهنگاتفاق 
میکند.نکتهپايانیوبسیارمهمدربارهانفجارفرهنگ
مرحلهسومانفجارفرهنگیرامحقق 
اين است که اساساً انفجار از حیث معنايی يعنی حالت يا موقعیتی که در سیستم فرهنگی
پیشبینی نبوده و تداوم نداشته است .لذا فرهنگ هنگامیکه دچار يک امر غیرمرسوم
قابل  
کرانهادرسپهر
حاشیههاو 

میگیردو
نشانهايقرار 
میشوددرموقعیتانفجار 
وغیرمنتظره 
میتوانند خود را به هسته
نشانهاي در موقعیت انفجار که تفسیرهاي مرسوم را بر هم میزند  

نزديککنندبهاينمفهومدرتحلیلاليواينستاگرامیآقامیريواحالمبازخواهیمگشت .

سپهر نشانهای فرهنگ شهرت
بخشهاي
نشانهاييکفضايسراسريکپارچهومستحکمنیستبلکهداراياليههاو 
سپهر 
میگويیم درواقع از
بیانديگر وقتی از سپهر نشانهاي فرهنگ سخن  
به 
مختلفی است  .
دادهاند.
میگويیم که فضاي اين سپهر را تشکیل  
نشانهاي سخن  
مجموعهاي از سپهرهاي  

عروسکهاي

نشانهاي داخل در هم هستند شبیه به 
میکند که سپهرهاي  
لوتمان اشاره  
بهمثابهکلعملکند(سمننکو:0981،
میتواند 
نشانهاي 
ماتريوشکا.لذايکبخشازسپهر 
.)094خاصیتسپهرهاايناستکهدستبهعملمتنسازيمیزنندوبااين کارموقعیت
متنهايزيادي
میکنند.فرهنگ شهرتدر چنددههاخیر 
خودرادرسپهرنشانهاي تثبیت  
بهنحويکه
تولیدکردهاستوبراياينکارالگوهاينشانهايخاصینیزبهکاربردهاست .
قابلتشخیصوتفسیراست.نمايش
بهراحتی 
میشود 
متنیکهتوسطسلبريتیهارمزگذاري 
قابلفهم
و ديده شدن يکی از مهمترين بافتارهايی است که متن سلبريتی در آن ساخته يا  
میشود .اين بافتار همان است که گاي دُبور از آن به جامعه نمايش ياد میکند .جامعه

طريقاولی تقويت
به 
نمايش بافتاري است که بدون آن فرهنگ شهرت امکان متن سازي و  
مجموعهاي از

میدهد .دبور نمايش را عبارت از 
سپهر خود در فرهنگ را از دست  
میداند که در جريانی فراگیر باهم ترکیب میشوند از
انگارههاي بصري و تصاويري  

میشود که با واقعیت شباهت چندانی
انگارهها جهانی جديد ساخته  

آمیزش اين تصاوير و 
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میکند(مهديزاده،
قالبهايروندشیءوارهشدنياد 
بهعنوانيکیاز 
ندارداوازنمايش 
 .)917:0989
با اين حساب جامعه نمايش همان سپهر شهرت است که در آن افراد همواره تالش
میکنند براي بیشتر ديده شدن و شنیده شدن خود را جزوي از سپهر شهرت معرفی کنند.

نشانهايتالش
بهقدرياستکهسايرسپهرهاي 
نشانهايفرهنگشهرت 
نفوذوقدرتسپهر 
میکنندتامناسباتهستیشناسانهخوددرفرهنگراباسپهرفرهنگشهرتتعییننمايند.

نشانهاي شهرت عرصه حضور عامه مردم در فرهنگ است .اعضاي سپهر فرهنگ نیز
سپهر  
میکنند تا در اين عرصه حاضر و ناظر باشند .با اين حساب ساير سپهرهاي
همواره تالش  
نشانهاي ازجمله سپهر سیاست نیز تالش میکند تا خود را وارد اين سپهر نمايد و در آنجا

متونخودراتولیدنمايدتاهمديدهشودوهماعتباربگیرد.ازهمینروشاهدسلبريتیهاي
مذهبی ،سیاسی ،ورزشی و ...هستیم .لذا هنگامیکه از يک روحانی سلبريتی سخن
نشانهاي
همزمان از پیوند بینا فرهنگی میان دو سپهر سخن میگويیم يعنی سپهر  
میگويیم  

سپهرنشانهايشهرت .

دينو

سلبریتی در حکم مرز
درنظريهلوتمانکارکردمرز«،کنترل،فیلتروتطبیقامربیرونیباامردرونیاست»ونیزدر
میکند (سمننکو .)11 :0981 ،همواره در فرهنگ افرادي
حکم کاتالیزور ارتباطات عمل  
نشانهاي مختلف داخل يک
هستند که نقش کاتالیزور را داشته و عناصري را از سپهرهاي  
نشانهاي
سپهر ديگر میکنند .اين افراد خود خصلتی دو رگه دارند يعنی هم متعلق به سپهر  
نرمهاي حاکم در هسته
نشانهاي (ب) .ايدئولوژيها و  
(الف) هستند و هم متعلق به سپهر  
عنوانمثالدر
به 
کرانههايفرهنگراتعیینکنند .
میکنندتامرزهاو 
فرهنگمعموالًتالش 
میکند .اينکه
دينمحور ،قواعد و دستورات دينی مرزهاي فرهنگی را تعیین  
يک فرهنگ  
نشانههايیاجازهورودندارند.هرچهاز
نشانههايیدرفرهنگقابلیتوروددارندوچه 
چه 
میشود.
کمرنگتر  

میکنیم اين تحکم و اقتدار 
نشانهاي حرکت  
حاشیههاي سپهر  

هسته به 
برخاستهانددرسپهرفرهنگیدر

نشانهايفرهنگشهرت
سلبريتیهاکهخودازدلمناسبات 
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میتوانند میان
بهبیانديگر سلبريتیها خصلتی چندزبانه دارند و  
میکنند  .
حکم مرز عمل  
نشانههارامنتقلکنند.لذاسلبريتیهادر
دراينبین 
رفتوآمدنمايندو 
نشانهاي 
چندينسپهر 
میکنند تا مرزهاي فرهنگی را
اکثر رخدادهاي فرهنگی و اجتماعی حضور دارند و تالش  
عنوانمثال سلبريتیها درباره مسائل سیاسی ،اقتصادي ،سبک زندگی و
شکل ببخشند .به 
آنهااطالعاترا
آنهانهفتهاست .
میدهند.علتايناتفاقدرمرزبودگی 
حتیدينینظر 
آنها عبور کند و
نمیدهند هر اطالعاتی از فیلتر تعیینشده توسط  
میکنند؛ و اجازه  
کنترل  
واردفرهنگبشود .

روش پژوهش و تحلیل موردمطالعه
براي توضیح کارکرد سلبريتی در تعیین مرز و فرهنگی کردن (ترجمه کردن) امور
نشانهشناسیفرهنگیيوريلوتمانکهدرسطورقبلبه
نافرهنگبهنشانهفرهنگیازروش 
شرح آن پرداختیم ،استفاده خواهد شد .همچنین در مرحله انتخاب نمونه از رويکرد
نمونهگیري هدفمند  استفادهشدهاست.بدينمنظوربرنامهاليواينستاگرامیحسنآقامیري

حاشیهسازي کهاخیراً خلعلباسشدهاستاماهمچنانبهکارطلبگی

(سلبريتیروحانیو
میدهد)واحالم( خوانندهزنايرانیکهدراماراتساکناستوطرفدارانزيادي
ادامه 
دارد)راکهدرايامقرنطینهبهدلیلشیوعويروسکرونادرسال0988برگزارشد،بهعنوان
نمودهايم.ازداليلاصلیاينانتخاباوالً تفاوتفکريوصنفیدو
نمونهتحلیلانتخاب 
میباشد.آقامیريمشهورترين آخوندسلبريتیدراينستاگرامبانزديکسهمیلیون
سلبريتی 
يکمیلیون و دويست هزار دنبال کننده دو سلبريتی
دنبال کننده و احالم خواننده زن با  
مشهوربادورويکردوصنفمختلفوبعضاً  متعارضهستند.لذاگفتوگويايندو
میباشد .دوم اينکه اين اليو واکنشهاي بسیار
نشانهاي مجزا  
بیانگر ديالوگ دو سپهر  
زياديدرافکارعمومیوطرفدارانهردوصنفداشتهاست.سومحجمبازنشرودرگیري
شبکهايايناليواست.ايناليوراحدود911هزارنفربهصورتزندهومستقیموبیشاز

میآيد؛و ازهمه
کردهاند کهيکرکوردنیزبهحساب 
دومیلیوننفرغیرمستقیمتماشا 
میباشد که به آن
مکانیسمهاي ترجمه و تعیین مرز در اين اليو  

مهمتر برجسته بودن 
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نشانهاي دين
خواهیمپرداخت.ايناليودرحکممتنیاستکهبازتابمناسباتسپهرهاي 
میباشد؛و روششناسیاصلیمانشانهشناسی فرهنگی
وموسیقیدرونسپهرفراخشهرت 
گفتمانهايموجوددرمتن .

استونهتحلیل

تعامل سپهر نشانهای موسیقی ،سپهر نشانهای دین و سپهر نشانهای شهرت در
الیو اینستاگرامی حسن آقامیری و احالم
مقدمه
اليو آقامیري و احالم در روز سه شنبه  08فروردين سال  0988برگزار شد .موضوع اين
میباشد .خالصه اين اليو به اين صورت است
بهنوعی بازتفسیر دين از خوانندگی زن  
اليو  
احوالپرسی ،در ابتدا حسن

میشود و پس از 
که حسن آقامیري به اليو احالم دعوت  
آقامیري طرح بحث کرده و تفسیرش را ازنظر دين نسبت به موسیقی و خوانندگی زن
قائلاند صداي زن و مرد چه
میکند که در آن مراجعی  
میکند .او به فتوايی اشاره  
مطرح  
گفتوگو
بهصورت تکخوانی و چه جمع خوانی فرقی نداشته و بالمانع است .در میانه  

اکثراً مباحث به يک امر سیاسی و نقد به آن ارجاع داده میشود .عمده نقدهاي احالم
بهنظام سیاسی ايران اين است که ،شما باعث فرار و خارج شدن امثال ما (خوانندگان،

هنرمندان و )...هستید .عمده نقدهاي حسن آقامیري نیز در تأيید صحبتهاي احالم است.
قهاي
سلیقهاي و تفسیرهاي سلی 
نقدهايی که محور آن اين است که مسئولین با برخوردهاي  
شدهاند؛ اما نقطه اوج اين اليو دقايق پايانی
از دين باعث طرد جوانان از کشور و اسالم  
است .جايی که حسن آقامیري و احالم هر دو قسمتی از يک آهنگ مربوط به خوانند زن
میخوانند.نهايتاًايناليوباتشکروقدردانیطرفینبهپايانمیرسد .
قبلازانقالب 

سپهر نشانهای دین
میباشد .پس با سپهر
ازآنجاکه متن اصلی اين اليو در رابطه با مناسبات دين و «نه-دين»  
شدهاي دارد که
متنهاي هنجارين و رسوب  
مواجهايم که در مرکز خود  

نشانهاي دين 

کرانههاي سپهر دين راجع
میکند .در اليو قرار است مرزها و  
مناسبات آن سپهر را تعیین  
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بهنوعی نمادهايی از دو سپهر
به امر موسیقی تعیین شود .دو شخصیت محوري اين اليو  
نشانهاي متفاوت هستند .حسن آقامیري (در جايگاه روحانی) از طرفی نمادي از سپهر دين

میشود که از هسته سپهر طرد و به حاشیه رانده شده است (او چندي پیش از
محسوب  
کرانمندپیداکرده
طرفهستهسپهردينخلعلباسشد)ودرحالحاضرخصلتمرزيو 
میباشد.
نشانهاي شهرت  
است و از طرفی يک سلبريتی است يعنی نشانه و نمادي از سپهر  
در طرف مقابل احالم (در جايگاه يک خواننده زن) نمادي از امر بیرون از سپهر دين و
بهخصوص اينکه احالم ساير شئونات و هنجارهاي هسته
میباشد  .
مربوط به سپهر موسیقی  
فرهنگ مثل حجاب را نیز قبول ندارد .پس احالم «نه-فرهنگ» و ديگري سپهر دين
هیچگاه
نشانهاي  
نشانهاي حاشیهاي در سپهر  
محسوب میشود .بايد توجه کرد که عناصر  
میکنندتاخودرابهمرکزسپهر
نمیخواهندتاابددرمرزهايسپهرباقیبمانندبلکهتالش 

نزديک کنند اين کار با متن سازي فعال انجام میگیرد .لذا آقامیري خود را از هسته دين
نمیپذيرد
میبیند .حال که هسته سپهر او را  
نمیکند چراکه ماهیت خود را در آن  
جدا  
میکندتابابازتعريفهستهومرزهايدينبهتقابلايدئولوژيکبا
بهنوعیتالش 
آقامیري 
هستدينبپردازد .

سپهر نشانهای موسیقی
هستهاي متمرکز و قدرتمند و درعینحال
نشانهاي داراي  
موسیقی نیز بهعنوان يک سپهر  
نشانهاي موسیقی
میباشد که متون زيادي در آن تولید و رسوب شده است .سپهر  
تاريخی  
هموارهجزوسپهرهايمتعارضومتقابلسپهردينمحسوبشدهاست.ازطرفیسپهردين
هموارهيکیازموانعجديمقابلموسیقیبودهاستودستوپايموسیقیرادرمواقعی
بسته است .لذا براي سپهر موسیقی نیز سپهر دين يک نوع امر نامطلوب و نامتن به حساب
بهنوعی به مناطق
میکند  
میآيد .احالم در اين اليو که سپهر موسیقی را نمايندگی  

حاشیهايسپهرخودآمدهاست وباهستهفاصلهگرفتهاست.اوبرايآنکه خصلت دورگه

نشاندار کرده است .احالم در اين
نشانههاي سپهر دين  ،
بودن خود را نشان دهد خود را با  
اليو با يکی از مهمترين نشانههاي بصري نظام نشانهاي دين اسالم يعنی حجاب و پوشش
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شرعیوفقهینشاندارمیشود.البتهويبهدلیلخصلتمرزي خودنشانههايديگرينیز
میپردازيم .
تولیدکردهاستکهبهآن 

سپهر نشانهای شهرت
میباشد؛
گفتوگوي دو سپهر موسیقی و دين در اين اليو ،سپهر شهرت  
محل تالقی و  
عبارتديگر سلبريتی بودن اين دو نماد از دو سپهر متقابل باعث شده است تا امکان


به
گفتوگو و يا به عبارت بهتر بافتاري
شکلگیري اين  
ديالوگ شکل بگیرد .پس اوالً بستر  
بیانديگر «اليو
به 
گفتوگو در آن شکلگرفته است ،مربوط به سپهر شهرت است  .
که اين  
نشاندار شده فرهنگ شهرت است که سلبريتیها در آن
مکانهاي  
اينستاگرام» يکی از  
عامهپسندترين شبکه اجتماعی ايرانی است به
میکنند .اينستاگرام  
حضور يافته و تولید متن  
انجامشده است 989۲ ،درصد از
گزارش آخرين آمارگیري ايسپا که در تیرماه   0989
وبسايت) که سلبريتیها در آن
میکنند (شیرعلی  ،0989 ،
ايرانیها از اينستاگرام استفاده  

میزنند .اين خود دلیل مهمی براي
حرف اول را چه از نظر تعداد مخاطب و تعداد بازديد  
نشاندار
گفتوگو نه در مسجد يا حسینیه که مکان  
گفتوگو است .اين  
شکلگیري اين  

نشاندار شده سپهر موسیقی
شده سپهر دين است و نه در کنسرت يا سالن اجرا که مکان  
بیطرف و مشترک شکل
است رخ داده است .گويی اين تبادل يا مذاکره در يک محیط  
گرفت.ثانیاًهردونمايندهسپهرهايدينوموسیقیقواعدحاکمبرسپهرشهرترارعايت
رسانهايهستندودرخاللصحبتهايشاناشارهمیکنند
آنهاخوديکسلبريتی 
میکنند .

کردهاند.ازهمهمهمترايندوقواعدنمايشراکهالزمه
کههمديگررادراينستاگرامپیدا 
گروههاي هواداري 0در اينستاگرام
میکنند .هر دو اينها  
شهرت است همواره رعايت  
نشانهاي
دارند؛ و هر دو بالغ بر يک میلیون مخاطب اينستاگرامی دارند .اگر پاي سپهر  
نمیگرفت و در صورت برگزاري به اين میزان
گفتوگو شکل  
شهرت به میان نبود اين  
نمیگرفت .
موردتوجهقرار 

1. Fan
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نشانهاي مطرح شد براي ورود يا تعامل دو سپهر با
همانطور که در تعامل سپهرهاي  

يکديگرنیازاستتامرزهابازترشدهوقابلیتترجمهعناصردوسپهررافراهمآورد.بدين
میپردازيم :
میدهدکهبهتحلیلهرکدام 
منظورسهفرايندکلیدرايناليورخ 
نشانهاي دو سپهر به يکديگر  -9فرايند
-0فرايند تعیین مرز  -7فرايند عبور عناصر  
انفجار 

فرایند تعیین مرز
میکند .او اين کار را نه
آقامیري مرزهاي دين را نسبت به امر خوانندگی زن تعیین  
مینويسد« :مرزها
همانطور که لوتمان  
میدهد  .
بهصورت صريح بلکه با کمی ابهام انجام  

شفافاند و تعريف و تشخیص هر فاکت ملموس که متعلق به سپهر فرهنگ يا

مبهم و غیر 
سپهر نه فرهنگ باشد ،خود حاوي میزان زيادي نسبیت است» (لوتمان.)7۲ :711۲ ،
نمیدهد کاري که يک مرجع تقلید صراحتاً
هیچگاه حکم قطعی يا فتوا  
آقامیري نیز  
میدهد .به عبارتی اگر آقامیري حکم صريح و قاطع بدهد ديگر مرز منعطف
انجامش  
میگويد :
نساختهاستبلکهديواريعبورناپذيرساختهاست.آقامیري 
«يکسري مراجع حرف و فتواشون آينه که خوانندگی اصالً زن و مردش
میکنه و اون اثري که روي شما
تفاوتی نداره .اون مفهومی که داره منتقل  
میگذارهمهمه.اصالًنمیگمحرفاسالمآينه،يهحرفمنطقیهکهفتوايمرجع

همهست» .

میگذارد همین دلیلی هست که احالم
گزارهها کامالً مرز را مبهم و غیر شفاف باقی  

اين 
میپرسد :
چندبارازاقامیري 
«پساسالمباصدايزنمشکلینداره؟» 

اين تعیین مرزي است که نسبی است و در راستاي همان هدف بازکردن مرز براي ورود
میباشد .يک نکته بسیار مهم اين است که آقامیري از آنجا که خود
ديگريهاي فرهنگ  

در هسته دين نیست و مشروعیت متن سازي (فتوا دادن) و به تبع مرزسازي (حکم صريح)
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گذاشتنهاند

داشتهاند و مرزهايی را از قبل باز 
ندارد لذا از افرادي که در هسته حضور  
میکند .احالم نیز ابتدا به همان
استفاده کرده و با ارجاع مدام به فتواي ايشان مرز را بازتر  
نمیداندارجاعدادهوسپسبهخوانندگیزنان
فتاويکهموسیقیوخوانندگیزنراحرام 
میکند؛ و حتی در قسمتی اعالم
با حجاب در کشورهاي مسلمان همسايه ايران اشاره  
میکند که اگر شما اجازه کنسرت به ما (خوانندگان زن) بدهید ما حاضريم با حجاب نیز

میکنند تا
خوانندگی کنیم .پس اين دو مرزهاي دو سپهر را به شدت منعطف و باز تعیین  
نشانهاي خودي است
مقدمه مرحله بعدي که عبور دادن يکديگر از مرزها به سپهرهاي  
اتفاقافتد .

فرایند عبور عناصر نشانهای دو سپهر به یکدیگر
همانطورکه اشارهشدآقامیريکهازمرکزسپهردينطردشدهاست،اکنوندرمرزهاي

زبانها و اطالعات خارج از
سپهر دين قرار دارد و نوعی فیلتر دو زبانه يا چندزبانه است تا  
سپهر را ترجمه کند و به داخل سپهر دين بیاورد .آقامیري براي ورود يک زن خواننده و
مشهورنیازداردتاخصلتچندرگهبودنوتراوايیبودنخودرانشانبدهد.ابتداآقامیري
بايد خود يک سلبريتی باشد چراکه احالم نیز يک سلبريتی است .نکته دوم انتقال بافتار
ديالوگ از سپهر دين به سپهر شهرت؛ اما اينها براي نزديک کردن سپهر دين به سپهر
موسیقی کافی نیست .آقامیري بايد حضار و احالم را متقاعد کند که به سپهر موسیقی
میدهد .يا
رفتوآمد دارد .او اذعان میدارد که خود موسیقی و صداي زن گوش  

میخواند و احالم متعجب
عنوانمثال آقامیري يک گزاره از خواننده رپ به نام «ياس»  
به 

میپرسد :

«شما رپ هم گوش میدين؟ شما پس صداي من و ياسر رو هم گوش می
دينپسديگهحله!» 

میگويد .همچنین
همچنین او از خاطرات کنسرتهايی که در ايران شرکت کرده است  
خندههايدلرباواز
میدهدکهمیتواندباسپهرديگرديالوگکند،همراهبا 
آقامیرينشان 
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ته دل به احالم ،چهره آقامیري به متنی آماده خواندن و تفسیر تبديل میشود :براي مثال،
تخطیازتابويیبزرگدرسپهردين.يکروحانیبرايارتباطبايکزننامحرمبايدسر
بهصورت او نگاه کند چه رسد به خنديدن و ابراز عواطف .با
خود را پايین اندازد و کمتر  
میکندکهاحالمراواردسپهرديننمايد.او
اينتوصیفاتاکنونآقامیرياينحقراپیدا 
میگويد :
درجايی 
«ما که مذهبی هستیم .من خودم شما رو از مُحرم شناختم ديگه .ديدم يه
هیئتهاروگذاشتهبوديدوبعدازخودمنمطلبگذاشتید ».
پستازيکیاز 

اينجا دقیقاً لحظهاي است که آقامیري با نشان دار کردن احالم و ترجمه او به عنصر دينی،
میکند .
اوراازمرزدينرد 
میکند و آقامیري را وارد
اما در طرف مقابل احالم چگونه خصلت مرز بودگی پیدا  
سپهرموسیقیمیکند؟ 
بهعنوان مرزي که قابلیت تراوايی و دورگه بودن دارد ،در
احالم براي بازنمايی خود  
یدارد که در محله
میکند .او بیان م 
خانوادهاش اشاره  

قسمتی از اليو به سوابق خود و 
جبهههاي جنگ و بسیجی بوده است .همچنین در
مذهبی زندگی کرده و پدر او اهل  
میگويد :
قسمتی 
هیچچیز ندارم ،يه مسلمونم هستم .خودتونم ديديد من
«من هیچ تعصبی رو  
همهچیزمسرجاشه» .
عقايدمپابرجاست؛و 

میکند که در کودکی قاري قرآن بوده است و در مسابقات مقام
همچنین او اشاره  
نزديکتر نمايد و به مرز

هم آورده است؛ اما احالم براي آنکه کامالً خود را به سپهر دين 
دين که آقامیري آنرا نمادين کرده است حسن نیت خود را نشان دهد ،صورت و ظاهرش
نشاندار کرده است .احالم با اينکه اعالم میکند به حجاب اعتقادي ندارد اما در اين
را  
پیشازاين با
اليو با حجاب اسالمی ظاهر میشود تا شرايط ديالوگ مهیا شود .احالم که  
ترجمه آقامیري به سپهر دين وارد شده است اکنون تالفی کرده و آقامیري را وارد سپهر
میگويد :
خودمیکند.او 
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میکنمکه
میکنمچوناحساس 
حرفهاتوندنبال 
«منشماراقبولدارمو 
میزنید» .
حرفحقومنطقی 

فرایند انفجار
آنکه خود را دو رگه تعريف نمايد اذعان دارد که
پیشازاين اشاره شد ،آقامیري براي  

میدهد و اينکه به يک ترانه از «جهان» که خواننده زن معروف پیش از
موسیقی گوش  
میگويد :
میکند.درهمینحیناحالم 
انقالبیبودهاستاشاره 
«من يه ذره براتونبخونم؟ شما صداي منو گوش دادين؟ قطعاً گوش دادين
صفحهمنوفالودارين.صدايمنوپسگوشکردينتاحاال...پسيهتیکهبراتون
نخونم؟» 

لحظهاي که احالم در حال خواندن
میگويد« :بخونید چرا» در  
آقامیري در جواب  
ترانههستآقامیريکهمشخصاستدستوپايخودراگمکردهوصورتشسرخشده
لحظهاي است که لوتمان از
است در حال لبخند زدن به احالم است .اين لحظه دقیقاً همان  
بهمثابه لحظه يا
همانطور که اشاره شد انفجار فرهنگی  
میکند  .
آن به «انفجار فرهنگ» ياد  
دقیقه تغییر جدي و شديد در وضعیت سیستم تعريف میشود ،زمانی که تعادل معمول
میتوان لحظه انفجاري
سیستم مختل شود و به هم بخورد .بر حسب دوگان مرکز/پیرامون  
بهمثابه نوعی درهم پاشی يا رُمبش گرانشی تصور کرد .همچنین در لحظه انفجار ،بار
را  
میگیرد
بینیناپذيري هم به تناسب شدت  
پیش 
میيابد و  
اطالعات سیستم به شدت افزايش  
(سمننکو .)14:0981،
با اين حساب سپهر دين که انتظار خوانندگی زنده زن براي مرد نامحرم را ندارد و
میرفت تا آقامیري در اين لحظه جلوي احالم را بگیرد تا هنجارهاي سپهر دينی
انتظار  
متزلزل نشود اما او اجازه داد تا احالم خوانندگی کند .اگر بخواهیم با ادبیاتی ارزش
محورانه و هنجارين سخن بگويیم آقامیري با اجازه خودش به احالم منجر به يک عمل
ضدفرهنگیوضدهنجارينشدهاست .
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نشانهايموسیقیزمانیرخمیدهدکهاحالمسريعاًخواندنرا
انفجارمتقابلدرسپهر 
بهسینه در حال شنیدن صداي احالم است از وي طلب
دست 
متوقف کرده و آقامیري که  
میگويد« :بقیش ،بقیش» اما بیدرنگ آقامیري خودش با
میکند باقی موسیقی را بخواند  

لحظهاي است که
میگويد .اين همان  
صوت ادامه ترانه را میخواند و احالم به او آفرين  
پیشبینی پذير نیست که
قابلقبول يا  
سپهر موسیقی نیز انتظارش را نداشته است و برايش  
يکروحانیخوانندگیکند.بايدتوجهکردکهاينانفجاردريکسپهرديگريعنیسپهر
شهرتدرحالرخدادناستوشهرتعاملوصلشدنعناصرنشانهشناختیبهيکديگر
واکنشها به اين اليو مربوط به همین لحظه همخوانی دو

شده است .بیشترين و تندترين 
سلبريتی با يکديگر میشود .بهخصوص براي اعضاي سپهر دين اين همخوانی غیرمنتظره و
غیر باور بوده است و اين خود نشان از اين انفجار دارد .درنهايت بايد اشاره کرد که چنین
بهتدريج
همانطور که گفته شد میتواند  
فرايندهاي انفجار و اثرات آن برخالف ظاهر  ،
نشانهاي شود ،چنانکه پیشتر در سینماي ايران ،کلیشهزدايی
باعث تحول و تغییر در سپهر  
از تیپ و شخصیت روحانی در فیلمهايی چون «مارمولک» انفجارهايی را رقم زده است.
نشانهاي
همچنینلحظهخوانندگیروحانیويکزنعمالًباعثشدتاهستههايسپهرهاي 
دين و موسیقی دچار تزلزل شده و مرزها به هسته نزديک شوند .لذا اين انفجار در فرايند
نشانهها تولید نکرده است بلکه هسته سپهرهاي موسیقی و
تدريجی خود سپهر جديدي از  
دينرامتزلزلکردتاسلبريتیهاباايجاديکاضافهاطالعاتوبارعاطفیخودرابههسته
اينيکتهاجمبهمرکزوسپسبازگشتبهحاشیه
نزديککنند؛وهمچناندرمرزبمانند .
میآيد .
سپهرفرهنگبهحساب 

نتیجهگیری
میتوان عالوه بر
هدف اصلی اين مقاله اين بود تا نشان دهد براي تحلیل فرهنگ شهرت  
میدانند ،با استفاده
سرمايهداري  

استفاده از نظريههاي انتقادي که سلبريتیها را ايدئولوژي 
از ادبیات نظري نشانهشناسی فرهنگی استفاده کرد تا کارکرد فرهنگی سلبريتیها تشريح و
نشانهاي را
نشانهاي فرهنگ مرزها و کرانههاي سپهرهاي  
تبیین شود .سلبريتیها در سپهر  
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تعیین میکنند .تعیین مرزهاي فرهنگ مهمترين بخش در يک فرهنگ است چراکه تمام
وروديها به سپهر فرهنگی از مرزها بايد عبور کرده و در آنجا به زبان فرهنگ ترجمه

نشاندارکردهو
فرهنگها»را 

بهعنوانمرزعملکردهو«نه
شوند.همچنینسلبريتیهاخود 
به امر فرهنگی ترجمه میکنند؛ و در نهايت سلبريتیها میتوانند از انفجارهاي فرهنگ
نشانهاي تثبیت کنند .براي نشان دادن
بهترين استفاده را ببردند تا موقعیت خود را در سپهر  
اين کارکرد با استفاده از نظريه و روششناسی نشانهشناسی فرهنگی به سراغ تحلیل اليو
اينستاگرامی «آقاي حسن آقامیري و خانم احالم» رفتیم .در اين اليو شاهد تعامل دو سپهر
پیشازاين محل نزاع
نشانهاي شهرت هستیم که عمالً  
نشانهاي دين و موسیقی در سپهر  

جدي دو سپهر در فرهنگ ايرانی بوده است .نماينده سپهر دين آقامیري و نماينده سپهر
میباشد.ايندو سلبريتیبا همکارييکديگرمرزهايسپهرموسیقیودين
موسیقیاحالم 
را تعین کردند و آقامیري در اين بازتعريف مرزها ،به اتکاي فناوري که از قبل برخی از
مرزهاي دين را باز کرده بودند ،اعالم کرد که موسیقی و صداي زن در اسالم اشکالی
مثالهايیتناقضمیانايندومسئله
نداردواحالمنیزامرموسیقیرابادينهمراهکردهوبا 
میکند.سپسايندوسلبريتیکههر
حلشدهاعالم 
يعنیمسلمانبودنوخوانندگیزنرا 
دوخصلتمرزبودگیدارند همديگرراوارد سپهرخوديمیکنند.آقامیرياحالم راکه
میکند و او را يک فرد مذهبی بازنمايی
میباشد وارد سپهر دين  
اينجا مجاز از امر نه-دين  
میکند .

ترانهايازيکخوانندهزن
آقامیرينیزکهاينجامجازازنه-موسیقیاستباخواندن 
میدهد و
میشود .در نهايت انفجاري در دو سپهر دين و موسیقی رخ  
وارد سپهر موسیقی  
پیشبینی بوده است .لحظه انفجار در فرهنگ
غیرقابل 

میباشد که 
آن همخوانی يک ترانه  
باعث تزلزل هسته میشود و مفروضات را بر هم میزند و درنتیجه بايد اين انفجار از جانب
افراد فرهنگ درک شود که در اين اليو بیشترين مخالفتها و تعجبها از همین بخش
بودهاستلذاادراکمحققشدهاستوحالدرمرحلهبايگانیدرحافظهفرهنگیومرور
رخداد قرار دارد اين مسئله در بلندمدت تأثیرات مهمی در سپهر فرهنگی بر جا خواهد
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بهمنظور تحقیقات آتی در تحلیل فرهنگ شهرت ،کاربست نشانهشناسی
گذاشت .در پايان  
فرهنگی عالوه بر تحلیل کارکرد سلبريتی در فرهنگ ايرانی-اسالمی ،بهعنوان يک نظام
نشانهاي مستقل که به کار متنپردازي مشغول است ،در گونهشناسی يا تیپولوژي فرهنگ
ايرانی-اسالمی و خردهفرهنگها يا سپهرهاي درونی آن و قیاس با فرهنگهاي بیرونی يا
خارجیپیشنهادمیشود .
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