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Abstract 
In the age of mediatization of politics, the entertainment industry can easily 
produce content and hero for political environments. The current president of 
the United States, Donald Trump more than any electoral campaign owes 
media, movies, television shows, entertainment programs, etc. This was a 
major reason for the success of Trump in the US presidential election. 
Therefore today, Tramp is mentioned as a celebrity politician or political 
superstar. The main focus of the present research is the conceptualization of 
celebrity politics and celebrities politicians by using the Donald Trump 
phenomenon. This paper examines the typology of celebrity politics and 
celebrities politician by analyzing of coming of Tramp at the White House 
through the analytical-descriptive methodology. The main question of this 
paper is: Can Donald Trump be considered a celebrity politician, regarding 
his electoral and political performance? The paper responds positively to this 
question and emphasizes that phenomenon of Donald Trump is a form of 
celebrity politician who, using media leverage, performance style, and 
audience reception in a post-democratic environment to access presidential 
position and he has already managed to achieve the presidency of the world's 
most powerful country. 
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 یتیسلبر استمدارانیبر برند شدن س یلیدونالد ترامپ؛ تحل ۀدیپد

 استیشدن س یادر عصر رسانه
 

 

   یخان داهللیآرش ب
 یدوسدانشگاه فر یاسیدانشکده حقوق و علوم س یاسیگروه علوم س اریاستاد

 .رانی، امشهد ،مشهد
 

  کهرازه  اسری
ن، اهداز ،سالمیادانشگاه آزاد  زاهدان، دواح ،یاسیگروه علوم س اریاستاد

 .رانیا
 

  چکیده
هرمان قسیاسی محتوا و  يهاطیبراي مح تواندیم یراحتشدن سیاست، صنعت سرگرمی به يادر عصر رسانه

ش از هر متحده، شهرت خود را بیکنونی اياالت يجمهورسیرئتولید کند. بر همین اساس، دونالد ترامپ 

 ازجملهر ت. اين امسرگرمی و... اس يها، شوهاي تلويزيونی، برنامههالمیها، فکمپین انتخاباتی، مديون رسانه

عنوان هبرامپ تعوامل اساسی موفقیت ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريکا بوده است. امروزه از 

ناسی اضر، مفهوم ش. تمرکز اساسی پژوهش حشودیم بردهنامسیاستمدار سلبريتی يا سوپراستار سیاسی 

ه حاضر بنا مقالم. بر همین ستسلبريتی با استفاده از پديده دونالد ترامپ ا مداراناستیسیاست سلبريتی و س

وجه به م را با تسلبريتی، اين مفهو استمدارانیبیینی و با سنخ شناسی سیاست سلبريتی و ست -با روش توصیفی

 توانیآيا م . سؤال اساسی پژوهش حاضر اين است کهکندیروي کارآمدن ترامپ در کاخ سفید، تحلیل م

اسخ پين سؤال اله به ، سلبريتی نامید؟ مقااشیاسیباتی و سدونالد ترامپ را با توجه به عملکردهاي انتخا

اران سیاستمد از سنخ که پديدۀ دونالد ترامپ کندیو بر مبناي فرض خود، بر اين امر تأکید م دهدیمثبت م

ک افت و ادرا، سبک عملکردي و درييارسانه يهاتيسلبريتی است که با استفاده از سه عامل روا

ياست به ر ک محیط پسا دموکراتیک و با توجه به سابقه تاريخی، توانسته استمخاطبان عادي، در ي

 کشور دنیا، دست يابد. نيجمهوري قدرتمندتر

 د.رسانه، عملکر استمدار،یترامپ، س ،یتیسلبر :هاواژهکلید
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 مقدمه 

 موردتوجهموارد مهم و  ازجملهدر زمینۀ انتخابات و رهبران سیاسی  يارسانه يهاگزارش

براي توضیح و  يارسانه يهاآنالوگژورنالیستی و  يهااستعارهاست.  1دنیاي سرگرمی

به سه  توانیم. در اينجا اندشدهطراحی ها آن و اقدامات سیاستمداران يرفتارسبکتحلیل 

 راک و مخاطبان يهاستارهفرانسه توجه  يجمهورسیرئمثال اشاره کرد. امانوئل مکرون، 

ونزوئال يک  جمهورسیرئ. او نوع خاصی از انرژي را دارد. چاوز کندیمرا جذب ها آن

 يهاگروه يهاکنسرتستارۀ راک مطرح براي جريان چپ جهان بود. حضور وي در 

دور، بوريس  چنداننهموسیقی راک چپ اروپايی و آمريکايی بسیار جذاب بود. در زمانی 

تان )با توجه به سطح سواد جانسون شهردار سابق لندن و وزير امور خارجه انگلس

 ,Streetدانشگاهی، ارتباطات و گفتار سیاسی( يک داستان کمدي در سیاست بريتانیا بود. )

2018:2) 

مشهور )در حوزۀ فرهنگ عامه(  سیاستمداراندر رابطه با  هاگزارش گونهاينپیشنهاد 

طرفدار و يا خواننده بهتر از  عنوانبهدر کنش سیاسی  کنندگانشرکتاين است که 

کنند و  ادراک، فرآيندهاي سیاسی را توانندیممحض سیاسی و مدنی  کنندگانمشارکت

 سیاستمداران يهاشينماو  هاتیموفق توانندیمبفهمند و اين خوانندگان و يا طرفداران بهتر 

ي در وسط که اگر و کردیمرا درک کنند. بر همین اساس است که دونالد ترامپ ادعا 

از  کدامچیهيک خیابان به يک نفر شلیک کند و همه او را تماشا کنند، باز هم وي 

 عنوانبهنبايد  اظهارنظراين  (Goethals, 2018:519) .دهدینمرا از دست  دهندگانشيرأ

يک  از يرسازيتصويک فرآيند  هاگفتهيک گفتۀ نامعقول در نظر گرفته شود، بلکه اين 

که سرگرمی محور گفتمان  ياجامعهسلبريتی سیاسی در يک جامعه سلبريتی محور است، 

تا چگونه خود را به مرکز توجهات  داندیمسیاسی روزمره است و بر همین اساس سلبريتی 

ژونالیستی  يهااستعارهامروزه اين نوع  تبديل کند و مردم چگونه بايد وي را در نظر بگیرند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Entertainment world 
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 نگارانروزنامه يارسانه يهالیتحلدر مورد سیاستمداران وجود دارد، محور  که يارسانهو 

و  سیاستمدارانو دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی در رابطه با سیاست و شخصیت 

سیاسی است. با تمرکز بر پديدۀ سیاست سلبريتی، به رسمیت شناختن بستر  يهاجريان

که اين فرآيند در آن جريان دارد، از مسائل مهم پیش روي علوم اجتماعی  ياگسترده

سلبريتی، ويژگی گسترده و اساسی  سیاستمدارانبحث کرد که  گونهاينشايد بتوان  است.

آن و ظهور و گسترش پديدۀ سیاست  يسازیشخصکردن فزايندۀ سیاست،  يارسانهعصر 

و  هاوهیشها، فراتر از سلبريتی توانندیم هاوقتپوپولیستی باشد. رهبران پوپولیستی بعضی 

 شان را با نام خود عجین کنند.يارسانهعملکرد  يهاسبک

برنده شدن وي در انتخابات رياست جمهوري سال  ظهور دونالد ترامپ در آمريکا و

را وادار کرد تا در زمینۀ اين پديده  هارسانهانديشمندان سیاسی حوزۀ  ، برخی از2017

را ارائه دهند. دونالد ترامپ که قبل از انتخابات رياست جمهوري يک  يترقیعمیل تحل

نمايشی تلويزيون بود، توانست رقیب با  يهابرنامهتاجر میلیاردر ثروتمند و سلبريتی حوزۀ 

يعنی هیالري کیلینتون را شکست دهد و به کاخ سفید راه پیدا کند.  اشیاسیستجربۀ 

انتخاباتی اين  يهانیکمپآمريکا و سیستم انتخاباتی آن و همچنین  انتخابات لیوتحلهيتجز

يک  عنوانبهآن  یابيراه. پديدۀ ترامپ و کندیمدو رقیب خود پژوهش ديگري را طلب 

 يمحورها ازجملهبه عرصۀ سیاسی آمريکا در باالترين رده  يارسانهشخصیت مشهور 

اساسی پژوهش حاضر است. برچسب و برند ترامپ تا قبل از حضور در کاخ سفید، صرفاً 

. فعالیت در اين شدیممربوط  وکارکسب، سینما، تلويزيون و همچنین يارسانهبه حوزۀ 

موارد  ازجملهيک سلبريتی و عدم تجربه کالن در حوزۀ سیاسی،  عنوانبه هاحوزه

مختلف بود. بر همین اساس امروزه در ادبیات سیاسی  يهاحوزهانديشمندان  زیبرانگتعجب

مقاله حاضر با مفهوم  .شودیم بردهنامسیاستمدار سلبريتی  عنوانبهجديد غرب، از ترامپ 

يک  عنوانبه تنهانهشناسی و سنخ شناسی سیاست سلبريتی به توضیح برآمدن ترامپ 

. پردازدیمن پسا دموکراتیک يک پديدۀ مدرن در دورا عنوانبهشخصیت سیاسی بلکه 

سیاسی و ضد سیاسی شدن مردم  يهاعرصهشدن فزايندۀ  يارسانهبا  زمانهمکه  يادهيپد



 305 |   کهرازه اسریو  یخان داهللیبآرش 

 

. عصري که صنعت سرگرمی و رسانه ويژگی اصلی عرصۀ دهدیمرخ  یپساصنعتدر دوران 

 شدن فزايندۀ سیاست يارسانهسیاسی هستند. بر همین مبنا برند دونالد ترامپ نیز با توجه به 

صنعت  يهاحوزهکه باعث شد  يادهيپدشده است.  توجهجالب يادهيپدتبديل به 

هوشمندانه انتخاباتی باعث  يهانیکمپو با  شدهقیتلفسرگرمی، فرهنگ عامه و سیاست 

شدن يک سلبريتی در محیط پسا دموکراتیک جامعه سیاسی آمريکا شود. بر  جمهورسیرئ

، مقاله حاضر ضمن مفهوم شناسی و سنخ شناسی سیاست سلبريتی و مبناي همین بحث

سیاستمداران سلبريتی با تمرکز بر تعاريف سیاستمداران سلبريتی، به تحلیل پديدۀ ترامپ و 

 .پردازدیمروي کارآمدن وي 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

بر مفهوم شناسی سیاست سلبريتی، به ساخت بندي و بازشناسی  تأکیدپژوهش حاضر با 

بر شخصیت دونالد ترامپ  تأکیدبه نام سیاست مدران سلبريتی با  يادهيپدتحلیل 

. گسترش سیاسی شدن افراد مشهور و سلبريتی، نگاه پردازدیمآمريکا  يجمهورسیرئ

مبنا اين پژوهش تالش  علمی و آکادمیک به اين پديده را ضروري کرده است. بر همین

سیاسی دنیا را  يهاتیشخص نيترمهمتا با ساخت بندي چارچوبی علمی، يکی از  کندیم

 ، تحلیل کند.کندیماز پوپولیسم و سیاست سلبريتی را در اقدامات خود دنبال  يیهارگهکه 

 هدف پژوهش

 ازجمله استمدارانیعنوان سها بهسلبريتیساخت بندي مفهومی و تحلیلی در رابطه با ظهور 

 اهداف اساسی پژوهش حاضر است.

 پیشینه پژوهش

سلبريتی و سلبريتی  سیاستمداراندر رابطه با تحلیل و تبیین آکادمیک و علمی پديدۀ 

است. اکثر اين  منتشرشدهکتب و مقاالت مختلف  صورتبهزيادي  يهاپژوهشسیاسی 

آکادمیک کمتري در رابطه با  يهابحثبه زبان التین است و در منابع فارسی،  هاپژوهش
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صورت گرفته است و اکثر مباحث در رابطه با پديدۀ سلبريتی منحصر به  هاسلبريتیپديدۀ 

در  منتشرشده يهاپژوهش نيترمهم. در زير به چند مورد از باشدیممباحث ژورنالیستی 

در  هاپژوهش نيترمهم ازجمله. شودیمپیشینۀ پژوهش اشاره عنوان ها بهسلبريتیرابطه با 

با نام سلبريتی و قدرت: شهرت در  1، کتاب کالسیک ديويد مارشالهاسلبريتیرابطه با 

اجتماعی  يهارسانهمحصول عصر  را هاسلبريتیفرهنگ معاصر است. وي در اين کتاب 

اساسی مارشال در  تأکید. کنندیمکه براي مخاطبان در عصر جديد تولید محتوا  داندیم

يک ساخت ارزشی کاذب و غیر عنوان ها بهسلبريتیکتاب بر مفهوم شناسی ساحت اين 

کتب  ازجملهجديد است.  يهایسرگرمانتزاعی است و فرهنگ سلبريتی نیز محصول زمانۀ 

با نام سیاست سلبريتی است. ويلر سیاست  2ديگر در اين زمینه، پژوهش مارک ويلر

گسترش فضاهاي  که باعث طراحی و داندیمی سلبريتی را نوع جديدي از ارتباطات سیاس

آن را مشاهده کرد.  توانینمکه در سیاست رسمی  شودیمدموکراتیکی  یررسمیغسیاسی 

آيا سیاست سلبريتی و  "با عنوان  3در اين زمینه، مقالۀ جان استريت هاپژوهشديگر  ازجمله

است که در مجلۀ انگلیسی مطالعات علوم سیاسی و  "سلبريتی مهم هستند؟ سیاستمداران

محققان مشهور حوزۀ سلبريتی  ازجملهاست. استريت که خود  شدهچاپ المللنیبروابط 

را در ارتباطات سیاسی حزبی و  است، با مفهوم شناسی سیاست سلبريتی، نقش آن

. کندیمرگر جديد انگلستان، بررسی دولتی از طريق مطالعۀ اعمال حزب کا يگذاراستیس

که با  داندیمسلبريتی را حامل و عامل تغییرات اجتماعی و سیاسی مهمی  سیاستمدارانوي 

ديگر در اين  يهاپژوهش ازجملهرويکردهاي مدرنیته به حوزۀ سیاست در تضاد است. 

؟ متأخریته سیاست سلبريتی: سیاست مدرن "زمینه مقالۀ ديويد مارش و همکارانش با نام 

به چاپ رسیده است. ديويد مارش، پاول هارت و  4است که در مجله مطالعات سیاسی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. P. David Marshall 

2. Mark Wheeler 

3. John Street 

4. Political studies review 



 307 |   کهرازه اسریو  یخان داهللیبآرش 

 

در عرصۀ  هاسلبريتیادبیات دانشگاهی در رابطه با ظهور  ينگریسطحبا نقد  1کارن تیندال

آکادمیک در رابطه با سیاست مدران سلبريتی روي  -تحلیلی يبندطبقهسیاسی، به يک 

ات منفی و مثبت سیاست سلبريتی را در رابطه با عملکرد تأثیرابعاد و ها آن .اندآورده

 .کنندیمدموکراسی و حاکمیت بررسی 

 "قالۀ مي مهم در اين زمینه هاپژوهش ازجملهي زبان فارسی، هاپژوهشدر بین  

رش آنوشتۀ  "عامه ادراکدر  المللنیبسیاست  يسازسادهديپلماسی سلبريتی و جذابیت و 

ی چاپ شده لمللابینخانی و ياسر کهرازه است که در فصلنامۀ تحقیقات سیاسی و  داهلليبه 

ر سیاست د هایسلبريتبر ابعاد مثبت و منفی نقش  تأکیداست. نويسندگان در اين مقاله با 

مثبت  ذعان بربه نام ديپلماسی سلبريتی، ضمن ا يادهيپدخارجی کشورها و تحلیل ابعاد 

ه مردم عادي ، اين امر را موجب گسترش توجالمللبیندر سیاست  هایسلبريتبودن دخالت 

ه با در رابط هاپژوهشاکثر  یطورکلبه. انددانستهجهانی  يهابحرانو عوام به مشکالت و 

ن به آارتباط  در زبان انگلیسی به تبیین مفهومی و آکادمیک مسئله و همچنین هاسلبريتی

 هايتفعالیو در زمینۀ اقدامات و اند پرداختهمسائل صنعت فرهنگ و سرگرمی 

سیاسی مطرح و مشهور، مطالعات کمتري صورت گرفته است. مزيت  يهاتیشخص

 هالیتفعایاسی سعمومی، عوامانه و  يهاجنبهپژوهش حاضر در زبان فارسی نو بودن تحلیل 

 بر شخصیت دونالد ترامپ تأکیدو اقدامات سیاستمداران در حوزۀ سیاسی با 

 آمريکا است. متحدهاياالت يجمهورسیرئ

سلبریتی؛ چهارچوب شناسی  سیاستمدارانریتی و سیاست سلب -گفتار اول

 مفهومی:

 سیاستمدارانمفروضات اساسی ادبیات موضوعی سیاست سلبريتی اين است که  ازجمله

. اکثر شوندیمسنتی تعريف  سیاستمدارانمتفاوت از  يامالحظهقابلسلبريتی به طرز 

سلبريتی بر ابعاد سیاسی اين پديده بر مبناي حذف و يا ناديده گرفتن  سیاستمدارانتعاريف 

که از  شودیمگري آن، متمرکز شده است. کلمۀ سلبريتی به افرادي اطالق ابعاد سلبريتی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. David Marsh, Paul ‘t Hart and Karen Tindall 



 1400پاییز |  27شمارة  |م هفتسال  |هاي نوین مطالعات رسانه فصلنامه  | 308

هاي فعالیتدر جامعه دارند و حوزۀ  ياگستردهجمعی حضور  يهارسانه طريق فعالیت در

مختلف را شامل  يهاحوزهز نسبت به بقیه اعضاي جامعه طیف وسیعی از اقدامات و نیها آن

مجاز به حرکت و سخن گفتن در مورد مسائل مختلف سیاست عمومی ها آن .شودیم

عمومی را  يهاتیشخص( اين تعريف کلی انواع مختلفی از Marshall, 1997:30هستند. )

و بر  انجامدیمبه رشد و گسترش شهرت اين افراد  هافعالیت گونهنيا. دهدیمپوشش 

مختلف جامعه، اطالق  يهاحوزهدر  کلمۀ سلبريتی يا افراد مشهورها آن همین مبنا به

 .شودیم

با حوزۀ  یاسیرسیغعمومًا  يهاحوزههدف اساسی سیاست سلبريتی، تلفیق کردن 

طات عمومی و سیاسی سیاسی است. مرکز سیاست سلبريتی و سلبريتی شدن سیاست ارتبا

گسترش  (Turner, 2015:121) است. ارتباط سیاسی، نقطۀ کانونی سیاست سلبريتی است.

 يهاپاسخسیاست و تلفیق سیاست با شهرت عوامانه با  افراد مشهور در حوزۀ دخالت

و متخصصان علوم سیاسی در رابطه با  پردازانهينظرمختلفی روبرو شده است. برخی 

اين است که سیاست ها آن سیاست سلبريتی ديدگاهی انتقادي دارند. تمرکز اساسی بحث

کردن حکومت دموکراتیک از طريق مبتذل کردن سیاست  تکهتکهسلبريتی با فرسايش و 

به سیاست و چرخش آن  يهاهيپاو تبديل آن به يک تئاتر مسخره و همچنین با تضعیف 

و همچنین دادن نفوذ و قدرت  دهندگانيرأسمت سطحی شدن از طريق فريب 

گرايانه سیاست را مورد تخريب ، محور و مرکز نخبهرمتخصصیغبه نخبگان  حدوحصریب

 Nolan and. )بردیمگرايانه و پوپولیستی پیش و آن را به سمت علمی عوام دهدیمقرار 

brookes, 2015:351) 

خی ديگر از محققان معتقدند که سلبريتی کردن سیاست عالوه بر در کنار اين، بر

درهمان حال  کندیماينکه به گردش نخبگان و گسترش کلی ساختارهاي نخبگی کمک 

شهروندان  يک محور براي ارزيابی بالقوۀ قدرت اجرايی عمل کند وعنوان به تواندیم

سیاست کند، شهروندانی که در غیر اين صورت  مندعالقهمختلفی را  غیرسیاسیعادي و 

 (Wood et al, 2016:54) سیاسی نبودند. يهاحوزه مندعالقه عنوانهیچبه
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بندی سیاستمدار نخ شناسی ارتباط سیاست و سلبریتی؛ ساختس -گفتار دوم

 سلبریتی و سلبریتی سیاستمدار:

شده است. براي جلوگیري از بیشتر ادبیات سلبريتی بر مبناي مباحث تعريفی ساخت بندي 

، پژوهش حاضر از واژۀ سلبريتی و سیاست يسازسادهپیچیدگی، اختالط مفهومی و 

استفاده از معناي  يجابه. بر همین مبنا کندیمسلبريتی يا سلبريتی شدن سیاست استفاده 

که خود  شودیمفارسی واژۀ سلبريتی يعنی افراد مشهور، از واژۀ سلبريتی استفاده 

مفهوم شناسی اساسی بحث حاضر است و در مطالعات فرهنگ عامه نیز سیاست  ۀدهندنشان

سیاست. در فارسی نیز  يسازسادهسلبريتی اشاره دارد به فرآيندهاي عوامانه کردن و 

نیز از بعدي ژورنالیستی به اين مفهوم  هاپژوهشمطالعات سلبريتی تقريباً جديد بوده و اکثر 

ه بر سیاست سلبريتی از مفهوم سیاست شهرت يا فرآيندهاي مشهور سازي . عالواندپرداخته

با بحث سلبريتی  1بحث شهرت يهاتفاوتاستفاده کرد که البته بايد به  توانیمسیاسی نیز 

 دقت کرد.

از  یتوجهقابل طوربهسلبريتی  سیاستمدارانمدعی اکثر تعاريف آن است که اصواًل 

براي تولید يک سنخ شناسی  هاتالشسنتی متفاوت هستند. يکی از اولین  سیاستمداران

و جان  2سلبريتی مربوط به دارن وست سیاستمدارانسیستماتیک از سیاست سلبريتی يا 

. اين کنندیمشناسايی  اورمن پنج دسته از افراد مشهور يا سلبريتی را وست و بود. 3اورمن

 از: اندعبارتپنج دسته 

شان هنگام مشارکت در عملکردي يهامهارتاز  کهخبره سیاسی: کسانی  افراد -الف

 4داراي ارزش خبري سیاستمداران. به اين دسته از افراد کنندیمارتباطات عمومی استفاده 

 (Turner, 2015:84. )شودیمنیز گفته 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reputation 

2. Darren west 

3. John Orman 

4. Political newsworthies 
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 دو تولدباسی از میراث داران: کسانی که از طريق تولد در يک خانواده مشهور و يا سی -ب

 در آمريکا( هايکند)مانند خانوادۀ  شوندیمتبديل به سلبريتی سیاسی 

ور اسی مشهکسانی که از طريق يک رسوايی و يا تراژدي فرهنگی، اجتماعی و يا سی -پ

 ،شوندیم

با هدف سیاسی و انتخاباتی به حوزۀ سیاسی حرکت اسی غیرسی يهاحوزهکسانی که از  -ج

خاصی دارند.  يهايیتوانا و برجستگی فردي و رسندیمو به مقامات سیاسی  کنندیم

ها آن .رسندیماجتماعی به شهرت  هايفعالیتکسانی که از طريق کاريزماي عمومی و 

تجارت، هنر  ازجملهکه از طريق شهرت در کارهاي ديگر  شوندیمهمچنین شامل افرادي 

مشهور برآمده  سیاستمداران( West and Orman, 2003:2-3. )شوندیمو... وارد سیاست 

نیز در اين دسته  1سیاسی يهاگروهسیاسی و سخنگويان مشهور  يهايگریالباز 

 .گنجندیم

سیاسی و انتخاباتی وارد حوزۀ بدون داشتن هدف  غیرسیاسی يهاحوزهکسانی که از  -د

عمومی استفاده  هايسیاستو از شهرت خودشان براي پیشبرد و يا تغییر  شوندیمسیاست 

. شودیم ...مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و يهاحوزه. اين افراد شامل فعاالن کنندیم

در امور  2روزيی که از طريق اتفاقات روزمره و با توجه به جريان و حوادث هاسلبريتی

در اين دسته نیز جاي دارند.  کنندیمو به سیاست راه پیدا  رسندیممختلف به شهرت 

(Wheeler, 2013b:41-43) 

گونۀ شناسی وست و اورمن از سیاست شهرت يا سیاست سلبريتی، توسط جان 

حوزۀ سیاست سلبريتی به دو گونه کاهش يافته است  پردازانهينظراستريت از ديگر 

(Street, 2004:437) .( در يک بررسی گسترده از 2010ديويد مارش و همکارانش )

براي دسترسی به معنا و مفهوم  اصوالًکه  کنندیم تأکیدبر اين امر  هاسلبريتیادبیات نظري 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lobbyists and spokespersons 

2. Event celebrities 
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بر مبناي ها آن در سیاست توجه کرد.ها آن سلبريتی بايد به ماهیت مشارکت سیاستمداران

 بنديتقسیمبا سیاست يک  هاسلبريتیترکیب سیاست و سلبريتی و با توجه به ماهیت رابطه 

 (Marsh and et al, 2010:323-326. )دهندیمرا ارائه  گانهپنج

 عبارت است از: بنديتقسیماين 

: سیاستمداران مستقر 1هاي سیاستمدارمشهور سیاستمدار يا سلبريتی يهاتیشخص -1

سیاسی که رفتار عمومی، زندگی خصوصی و ارتباطاتشان با افراد مشهور،  در حوزۀ

ها را فراتر از حوزۀ سیاست سنتی به سمت حوزۀ جديدي به نام حوزۀ شخصیت عمومی آن

 .دهدیافراد مشهور و يا سلبريتی تغییر م

یاسی ساتر : مسئوالن دفکنندیکه از افراد مشهور ديگر استفاده م یاستمدارانیس -2

امزدي نسرگرمی و يا ورزش براي حمايت از  يهاستمدارانی که از شهرت ستارهسیا

 .کنندیهاي خود استفاده مسیاست ديیکانديداي حزب و يا تأ

مختلف غیرسیاسی  يهااند از افراد مشهور در حوزهعبارت 2سیاستمداران سلبريتی -3

. رسندیدگی و اداري ممانند صنعت سرگرمی، هنر، ورزش و... که به جايگاه سیاسی، نماين

ديگر وارد  يهاهاي سیاستمدار يعنی کسانی که از حوزهمعروف سلبريتی يهاازجمله نمونه

-1981آمريکا  يجمهورسیاز بازيگرانی مانند رونالد ريگان )رئ توانیسیاست شدند م

( نام برد. دونالد ترامپ نیز در 2011-2003( و آرنولد شوارتزنگر )فرماندار کالیفرنیا 1989

 .ردیگیاين دسته قرار م

: افرادي که عموماً از يک 3و يا کارشناسان مشهور گذارانهيافراد برجسته، سرما -4

لی و يا عمومی غیرسیاسی، از يک کانديداي سیاسی و يا يک حزب حمايت ما یحوزۀ سنت

از  4خانم اپرا وينفري يا( حمايت مالک پرنفوذ رسانهJeffreys ,61:2016. )کنندیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Politician celebrities 

2. Celebrity politicians 

3. Celebrity endorsers 

4. Oprah Winfrey 
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حمايت  يهاآمريکا، از جمله نمونه 2008باراک اوباما در انتخابات رياست جمهوري سال 

 .باشدیسلبريتی از سیاستمداران م 1افراد برجسته

 يها: افرادي که عموماً از حوزه2مختلف و يا حامیان مشهور يهافعاالن حوزه -5

دستور کار سیاسی  یطور اختصاصبهسیاسی و غیرسیاسی، درگیر يک فعالیت و يا رفتار 

مثال در ارتباط با کار بر روي يک زمینۀ نسبتاً طوالنی با يک علت خاص عنوان. بهشوندیم

عنوان عضو هاي کالن. عملکرد آنجلینا جولی بهبا هدف دستیابی به تغییر در سیاست

هاي بشردوستانه وي افتخاري از دفتر کمیسارياي عالی پناهندگان سازمان ملل و فعالیت

 (Yrjola, 2012:361برجسته براي طرفداران و يا حامیان مشهور است. ) يهاازجمله مثال

( در کتاب سیاست سلبريتی مقايسه ارزشمندي را بر مبناي 2013) لريومارک 

که تعاريف  کندیم تأکید. وي دهدیمسلبريتی ارائه  هايفعالیتمندي و مکان يزمانمند

را در  هاسلبريتیمختلف شهرت و تعامل  يهافرممتفاوت بر مبناي مشارکت سیاسی، 

( بر Wheeler, 2013a:24) .ردیگیمسرگرمی و پوپولیستی سیاسی ناديده  هايفعالیت

بايد از رابطه  هاسلبريتیسیاسی  هايفعالیتکه براي مطالعه  دهدیمهمین مبنا وي پیشنهاد 

از همین ترکیب،  يریگبهرهبهره گرفت. بر مبناي  هارسانهبین سیاست، فرهنگ و مطالعات 

و همکارانش نوع جديدي از گونه شناسی فعالیت سلبريتی و سیاست را پیشنهاد  3متیو وود

 .دهدیمخود را ارائه  یدووجه يبنددستهبر مبناي دو نوع متضاد سلبريتی ها آن .دهندیم

 سیاستمدارانقرار دارند و در وجه دوم  4سلبريتی روزمره سیاستمداراندر وجهه اول 

، سه عامل يبنددسته( بر مبناي همین et al, Wood ,583:2016) .5سوپراستارسلبريتی 

در تبديل يک سلبريتی به سیاستمدار نقشی اساسی بازي  تواندیماساسی وجود دارد که 

و سپس  هاسلبريتیعملکردي )عملکرد  يهاسبک، يارسانه يهاتيرواو  هافرمکند. پلت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Endorser 

2. Celebrity advocates 

3. Matthew Wood 

4. Everyday celebrity politicians(ECP) 

5. Superstar Celebrity politician (SCP) 
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آمدن،  به وجودسیاستمداران( و واکنش و ادراک مخاطبان سه عامل مهمی هستد که در 

یاستمدار سلبريتی، نقش رشد و گسترش جذابیت سلبريتی سیاسی و تبديل شدن آن به س

. اين سه عامل محور تحلیل دهندیمشکل يک اين سه عامل را نشان  .کنندیماساسی ايفا 

پديدۀ ترامپ و برند شدن شخصیت وي و از جمله عوامل اصلی موفقیت وي در محیط 

سیاسی آمريکا است. ترامپ در نقش يک سلبريتی روزمره و همچنین در مواقعی در نقش 

گیري از اين سه عامل به جايگاه توانسته با بهره وکارستار حوزۀ سینما و کسبيک سوپر ا

 يک سیاستمدار سلبريتی و سوپر استار به کاخ سفید ورود پیدا کند.

 

 

سیاستمدران سلبریتی سوپر  سیاستمدران سلبریتی روزمره

 استار

ی هاسبک

 عملکردی
واکنش و ادراک 

 مخاطبان

پلت فرمها و 

 یارسانهی هاتیروا

 . عوامل اساسی موفقیت سیاستمدران سلبریتی1شکل 
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را در  اهفعالیتطیف وسیعی از  تواندیمکه چگونه شهرت  دهدیماين سه عامل نشان 

الد د که دونتوضیح دا توانیمسیاسی عملیاتی کند. بر مبناي همین سه عامل  يهاحوزه

 سطور ت. دربه کاخ سفید راه پیدا کرده استرامپ چگونه از مجراهاي محیط فرهنگ عامه 

 .میدهیمبعدي بر مبناي همین سه عامل صعود دونالد ترامپ به قدرت را توضیح 

 سیاستمدار سلبریتی:عنوان هب دونالد ترامپ -گفتار سوم

واضحی از يک  يانمونهکه دونالد ترامپ  شودیمتصور  ياگسترده طوربهامروزه 

کرده است.  ديیتأسیاستمدار سلبريتی است و بر همین اساس خود اون نیز اين ديدگاه را 

ي سیاسی توصیف هاسلبريتیارباب عنوان به بسیاري از نويسندگان، دونالد ترامپ را

و شوهاي تلويزيونی  هابرنامه( نقش او در Schafe and Kloeckner, 2016:2) .اندکرده

مدرک مستقیم اين فرض در نظر گرفته عنوان به 1"کارآموز"برنامه مشهور  در ازجمله

( حتی بدون شرکت در اين برنامه، با نگاهی به رزومه Nussbaum, 2017:34) .شودیم

يک عنوان به وي را توانیمتجاري و شخصی دونالد ترامپ،  هايفعالیتکاري و 

دونالد ترامپ از ابتداي فعالیت سیاسی و اجتماعی، به  سیاستمدار سلبريتی، شناسايی کرد.

که در  يیهايیرسوابوده است و با در نظر گرفتن جسارت سیاسی و  هارسانهدنبال توجه 

شهرت و سلبريتی با نام وي گره  لفظوي بوده است،  هايفعالیتمختلف متوجه  يهازمان

امپ در فضاي سیاسی آمريکا تر شدنمطرحعوامل اصلی  ازجملهخورده است و اين امر 

بوده است. محیط سیاسی پسا دموکراتیک آمريکا و شهروندان درگیر در تمايالت جذاب 

 يک پديدۀ سیاسی جديد شده است.عنوان به دنیاي سرگرمی، باعث ظهور دونالد ترامپ

 بود که یغاتیتبل هايکارناوالپوپولیستی و  يهانیکمپوجه اساسی شهرت دونالد ترامپ از 

کشتی آمريکايی، حضور تبلیغاتی  هايکارناوال، شرکت در کردیمشرکت ها آن وي در

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

بازيهاي تجاري و کسب و کار است. اين برنامه ( يک برنامه نمايش تلويزيونی بر مبناي Apprenticeکارآموز يا ) .1

هم در انگلستان و هم در آمريکا بسیار محبوب است و نسخه انگلیسی آن در شبکه بی بی سی بر مبناي نسخه 

 آمريکايی آن تولید شده است.
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 يهاداستانهمراه با  دارعکسکوچک مصور  ياروزنامه) 1در تبلوئیدهاي نیويورک

 ,Smith and Hanely)به دست آمده است.  عاطفی احساسی( شوهاي تلويزيونی و توئیتر

را به مسئولیت وي در زمینۀ برگزاري برنامه انتخاب نیز شهرت وي  ( برخی2018:196-197

و يا مراسم مجلل انتخاب دختر شايسته آمريکا، نمايش و مديريت  2دختر شايسته جهان

، تنها 4زوالندر يهالمیف، بازي در 3نوردسنگگروه موسیقی راک  يهابرنامهو  هاکنسرت

Street ,). دانندیم 7و يا شرکت در تبلیغات براي پیتزا هات 6و جنس و شهر 5در خانه دو

 وجودنيباا( اگر چه وي هرگز قبل از اين در هیچ انتخاباتی، منتخب نشده بود، 2018:4-5

با همه ارتباط خوبی برقرار کند و اين ارتباط  تواندیماست که  ياحرفهوي يک نمايشگر 

باعث شد تا وي  هاسالتلويزيونی براي  يهاشينماطول عمر بااليی دارد. شرکت وي در 

بر روي منابع  را از يک شخصیت رهبري کاريزماتیک و سلبريتی محور، مدل دلخواه خود

( دونالد ترامپ Silverman and bond, 2016:9پوپولیستی جامعه آمريکا تمرين کند. )

از فعالیت  رگذارتریتأثو  ترپرمنفعت تواندیمکشف کرده بود که شهرت و سلبريتی گري 

نالد ترامپ با ثروتش، در حوزه امالک و مستغالت باشد. در سنت آمريکايی شهرت، دو

برنده باشند و اين نیز  توانندیمنیز ها آن گان جامعه آمريکايی را متقاعد کرد کهتمام بازند

 و يا هايفانتز: من در خوردیمتلويزيونی به چشم  يهابرنامهدر گفته مشهورش در 

( در London Review of Books, 2016, Weinberger) .8کنمیمروياهاي مردم بازي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tabloid New York (newspaper format) 

2. Miss universe 

ه وجود ب 1962( يک گروه موسیقی انگلیسی در لندن است که از سال Rolling stonesگروه راک سنگ نورد ) .4

رگزار هاي مختلفی را در نقاط مختلف دنیا به خصوص آمريکاي شمالی بآمده است. اين گروه هر ساله کنسرت

سیاسی در  وگهاي اين گروه مسائل اجتماعی ز دارد. مضمون خیلی از کنسرتها و آهنکند و طرفداران زيادي نیمی

 دنیاي غربی و انگلیسی زبان است.

4. Zoolander 

5. Home Alone 2 

6. Sex and the City 

7. Pizza Hut 

8. I play to people’s fantasies 



 1400پاییز |  27شمارة  |م هفتسال  |هاي نوین مطالعات رسانه فصلنامه  | 316

بینی کرده بود که روزي پیش ، ترامپ به حالت طنزي ترکیب شده با واقعیت،2000سال 

 (Benoit, 2017:244) .شودیموارد باالترين سطح سیاسی آمريکا 

تلويزيونی خود قبل از انتخابات و همچنین در  يهامصاحبهترامپ در يکی از 

انتخاباتی خود بارها بر اين امر اذعان کرده بود که وي به دلیل جايگاه شهرتش  يهانیکمپ

من مطمئن هستم » وي دقت کنید. يهاگفتهجامعه آمريکا را نیز رهبري کند. به  تواندیم

به دنبال اجرا،  دهندگانيرأ آنازپساما ؛ که من چه کسی هستم دانندیمدرصد مردم  97

من هستند. بر همین اساس من يک تجارت میلیارد دالري را  يهاتیصالحدستاوردها و 

. من يک نگاه ثابت به خطوط پايین امکردهو براي هزاران نفر شغل ايجاد  کنمیماداره 

مريکا است. شايد زمان آن رسیده که آ سودآوردارم تا اطمینان حاصل کنم که شرکت من 

. منتقدان امستادهيااين کار را انجام دهد و بر همین اساس اداره شود. من براي انجام کارها 

که چرا فرهنگ  کنندیماز اين امر شکايت  يامسخره طوربه يارسانهفرهنگی و مزدوران 

سیاسی سنتی در  يهاارزش تأثیرسلبريتی گسترش پیدا کرده است و در مورد کاهش 

پول  کار نيادر لیست حقوقی يک نفر هستند و براي ها آن .دهندیمجامعه آمريکا هشدار 

اين  دهدیمترامپ از خودش نشان  یابيخودارز(. آنچه Daily beast, 2016« )رندیگیم

انتخاباتی وي تنها به دلیل شناخت جامعه آمريکا از وي نبوده،  يهانیکمپاست که موفقیت 

است که وي براي انجام دادن انواع خاصی از  خاصی هايروشعملکردها و  که برايبل

( Saez-Mateu, 2018:325، کسب کرده است. )هااستیسچیزها و عمل کردن به برخی از 

، هایسخنرانيک سري  يریگشکلبر همین اساس به روي کارآمدن دونالد ترامپ باعث 

خاصی در آمريکا و جهان شده است که سبک وي نامیده  يهايگذاراستیسو  هاروش

شده است.  1پديدۀ ترامپ يا ترامپیسم يریگشکل منجر به خود ۀنوببه. اين امر نیز شودیم

بخش اعظم پديدۀ ترامپیسم، شامل ترکیب حوزۀ سلبريتی، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... 

مدارانی که شبیه ترامپ هستند و يا ظهور سیاست توانیماست. امروزه در نقاط مختلف دنیا 

اينکه  کرد. مشاهده وضوحبهرا  کنندیمشان پیاده شبیه وي را در جوامع يیهااستیس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Trumpisms 
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 تواندینماو  چراکهجهانی شده است،  قتیحقترامپ سیاستمدار نیست تقريبًا يک 

استانداردهاي مورد انتظار يک نمايندگی دموکراتیک را نشان دهد و اين به اين دلیل است 

( اما اگر او يک Street, 2018:5) که خود او اساساً هیچ تمايلی به اين امر ندارد.

و چه نوعی از  کندیمسیاستمدار نیست پس ترامپ چه چیزي است؟ وي چه نقشی بازي 

 . پاسخانددادهمتفاوتی پاسخ  طورسؤال به خی از نويسندگان به اينبر ؟دهدیمدرام را انجام 

 يهادهيعنوان ابه انتخاباتی رياست جمهوري آمريکا نه يهانیکمپاين است که ها آن

سیاسی و اقتصادي براي يک ملت، بلکه براي انتخاب يک قهرمان است که تجسم 

 عامهفرهنگ( قهرمانی که برآمده از Saunders, 2016, Newyorkerحاکمیت ملی است. )

اين پاسخ  .بردیم شیپبهو دنیاي سرگرمی است که فرهنگ سیاسی جامعۀ آمريکا را 

آن  تواندیم. اگر هدف قهرمان باشد، چه نوع قهرمانی کندیمديگري را نیز مطرح  سؤاالت

متفاوتی از  يهاقالب؟ قهرمانان آمريکايی میکنیمچیزي باشد که ما در مورد آن صحبت 

و  هافعالیت تواندیم سؤاالتاين  .رندیگیمرا دربر  سوپرمنشخصیت فارست گامپ تا 

و مفسران به دنبال  هاسينورمان، نگارانروزنامهاکتهاي سیاسی ترامپ را نیز پوشش دهد. 

 ,Benoit) يافتن استعاره مناسب، تشبیه يا قیاس براي تحلیل شخصیت سیاسی ترامپ هستند.

يک شخصیت عنوان به منتقدان آمريکايی، ترامپ را ازجمله 1( امیلی نوسبام247:2017

آمريکايی نزديک  يايرؤ. شخصیتی که به کندیمتحلیل  1980کمدي آمريکا در دهه 

بود که مردم آمريکا دوست  طورهمانانتخاباتی دقیقاً  يهانیکمپاست. شخصیت وي در 

 (.Nussbaum, 2017b:66داشتند )

به پايین با شلیک مستقیم. در ها آن اسلحه به سمت جناح رقیب و کشیدن يریگنشانه

. مرد وحشی شدیمکمدي کنترل  يهاسوژههر موقعیت سیاسی برند سیاسی ترامپ توسط 

بزرگ مالی خويش را  يهايبردارکالهآمريکايی که ممکن است چیزي احساسی بگويد، 

ها آن کردن قطعات زندگی خود و نمايش تکهتکهل کند، در حا هیتوج یسوددهبا عنوان 

 (Nussbaum, 2017a:23خوش بیايد. ) هايیکايآمربا فتوشاپ باشد، جوري که به ذائقۀ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Emily nussbaum 



 1400پاییز |  27شمارة  |م هفتسال  |هاي نوین مطالعات رسانه فصلنامه  | 318

که يکی از طرف داران ترامپ گفته، او از پول خودش صرف هزينه انتخابات  طورهمان

 تواندیمکرده است بنابراين او مجبور به بازي سیاسی درست و چهارچوب دار نیست و 

ما  ديگویماو يک سلبريتی است. او  چراکهخارج از قواعد بازي سیاسی صحبت کند، 

آن را به ديگران پیشنهاد دهیم.  میتوانینمما  بگويیم اما میتوانیمآنچه را آرزو داريم 

( بر همین Von drehle, 2016:2) بوده است. رگذاریتأثمبارزات تلويزيونی ترامپ نیز بسیار 

، دانندیممبارزات تلويزيونی وي را سبکی از نوستالوژي  نگارانروزنامهمبنا بسیاري از 

دنیاي سرگرمی  حالنيباا( Street, 2018:7. )اندداشتهچیزي که مردم عادي دوست 

تنها اشکال فرهنگی نیستند که پديدۀ ترامپ و  ...تلويزيون، تبلیغات، کمدي و ازجمله

اشکال فرهنگی است که  نيترمهم ازجمله. موسیقی عامه دهندیمترامپیسم را توضیح 

و ديگر  به مانند مدونا خواهدیمترامپ  محبوبیت و شهرت ترامپ را نشان دهد. تواندیم

در غالب  خواهدیمخوانندگان آمريکايی، در کنار ستاره بودن، سیاستمدار نیز باشد. او 

( بر همین Singer, 2016:36قرار بگیرد ) شيموردستاموسیقی  يهاستارهسیاستمدار همانند 

نويسندگان طرفدار  ازجمله 1يک ستاره پاپ نیز باشد. باب لفستز تواندیماساس ترامپ 

: ترامپ يک ستارۀ راک است. اگر به زندگی وي از گذشته نگاه کنید، ديگویمترامپ 

فرهنگی خود، سبک زندگی  اندازچشمبه اين نکته پی ببريد که وي بر مبناي  دیتوانیم

اهمیتی  نديگویمثروتمند و مرفه خود را همیشه نمايش داده است و به آنچه ديگران 

توانايی فرماندهی جمع بزرگی از مخاطبان را و بر همین اساس است که ترامپ  دهدینم

داراست. وي همانند يک خواننده سبک متال جاز توانست خشم مخاطبانی را که جريان 

 (Lefsetz, 2016بسته است را هدايت کند. )ها آن و سیاسی آمريکا بر روي يارسانهاصلی 

نمايش آن، باعث افزايش مقايسه  يهاوهیشعالوه بر اين سبک رفتار سیاسی ترامپ و 

 ,Goethals) پوپولیستی، نازيسم و فاشیسم شده است. هايسیاستاين نوع رفتارها با انواع 

 صورتبهشخصیتی و روانشناسی او  يهایژگيو( اکثر اين توضیحات با توجه به 2018:519

عنوان به . بر همین اساس ممکن است اعتراض شود که تمرکز بر ترامپدرآمدهاستواضح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 -Bob Lefsetz 
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يک سلبريتی منجر به ناديده گفتن واقعیت اساسی محیط سیاسی آمريکا و تالش براي 

در تحلیل  باشد. نگارانروزنامهنالیستی رتوضیح پديدۀ ترامپ بر مبناي زبان و رويکرد ژو

قرار بگیرد. بر  موردتوجهشخصیت ترامپ بايد وجه سلبريتی شخصیت اين سیاستمدار بیشتر 

. دهندیمسلبريتی به شیوۀ خاصی عمل سیاسی خود را انجام  یاستمدارانسهمین اساس 

ها آن از شیوۀ عمل يريناپذيیجداو چگونگی گفتن آن، بخش  نديگویها مآن آنچه که

آمريکا است. با توجه  يجمهورسیرئهالیوودي و يا  سوپراستاريک ستارۀ راک يا عنوان به

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي ترامپ، سه عامل مهم باعث شده است  يهاکنشبه 

 .میدهیمرا توضیح ها آن تا وي تبديل به سیاستمداري سلبريتی شود. در بخش بعدي
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 گفتار چهارم: عوامل تبدیل دونالد ترامپ به سلبریتی سیاسی:

 ها:روایت رسانه -1

عاملی بوده که ترامپ را تبديل به يک  نيترمهممتناوب و متکثر آن،  يهاتيرواو  هارسانه

و  هااستعارهنکته اين است که ما بايد به  نيترواضحسلبريتی کرده است. نخستین و 

در رابطه با سیاستمدار سلبريتی انجام  يارسانهخبري و  يهاگزارشکه در  يهااسیق

انتقادات در اين مورد اين است که امروزه ما  ، توجه کنیم. بر همین اساس يکی ازشودیم

سلبريتی را مورد کند و کاش قرار دهیم،  سیاستمدارانعملکرد  تمرکز بر اينکه يجابه

در مورد ترامپ و نحوۀ ارائۀ وي به عموم توجه  نگارانروزنامهصرفاً بر نحوۀ گزارش دهی 

اما نکته اساسی اين است تا حدي درست است  ( اين امرWheeler, 2014:224. )میکنیم

سلبريتی  سیاستمداراناز پديدۀ  یتوجهقابلبخش  نگارانروزنامه يهااسیقو  هااستعارهکه 

 در دنیاي امروز هستند. 1سیاست کردن يارسانهبخش اساسی از  ها درواقعآن است.

( اين امر نقطۀ اتصال واسط بین استراتژي سیاسی است که پوپولیسم را 65:1397حداد،)

شکل برتر  تواندیمکه در مواقعی  کندیمشده توصیف  يارسانهفرمی از سیاست  صورتبه

 (Moffitt, 2016:77عمل سیاسی در حوزۀ کالن انتخابات شود. )

 يارسانه يهاجريانو همچنین  شدنیجهان يهاجريانترامپ تا به امروز منفور 

 وجودنيباا( The guardian, 2018, Elliott) در آمريکا و دنیا قرار گرفته است. 2اصلی

و ادراکی، توانسته است با مخاطبان عادي جامعه آمريکا ارتباط  یشناختروان ازلحاظوي 

همین پلت را کسب کند. اين حمايت جز از دريچۀ ها آن برقرار کند و حمايت بخشی از

 درواقعاصلی به ترامپ ممکن نبود.  يارسانهي هاجريانو پرداختن منفی  يارسانه يهافرم

اجتماعی  يهاشبکهزرد و  يهارسانهجريان اصلی و همچنین  يهارسانه ازحدشیبپرداختن 

موضوعات مربوط به رياست  تا اصوالً به پديدۀ ترامپ و انتقاد از آن باعث شده است

، هانياآمريکا را اشغال کند. در کنار  يارسانهجمهوري آمريکا بخش اعظمی از فضاي 
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توئیتري در رابطه با  اظهارنظردرگیر شدن روزانه ترامپ با مسائل مختلف فرهنگ عامه و 

کا به مانند نقش يک سلبريتی( باعث تمرکز شهروندان عادي آمري)مسائل مختلف جامعه، 

. با توجه به جايگاه کندیم ها اظهارنظرآن به مسائل مختلفی شده است که وي در رابطه با

يک سیاستمدار سلبريتی و يک سلبريتی سیاستمدار، وي عنوان به ترامپ در جامعه آمريکا

 شدنیجهانجايگاه مثبتی در جريانات روشنفکري و دانشگاهی آمريکا و جريانات طرفدار 

(. اکثر جريانات روشنفکري و دانشگاهی آمريکا در Savin, 2016, Geopolitica)ندارد 

 ،وجودنيباا. کنندیمدارند و از وي انتقاد  نظراختالفمورد مسائل مختلف با ترامپ 

رياست عنوان به پلی شده براي اعتبار بخشیدن ترامپ به جايگاه خودش عامهفرهنگ

جمهوري و افزايش محبوبیت وي در بین مردم عادي آمريکا در غالب يک سلبريتی. 

پوپولیسم را در جامعه سرگرمی محور آمريکا گسترش  ،عامهفرهنگسلبريتی که توسط 

يک سلبريتی مشهور در کنار خوانندگان، بازيگران و ديگر عنوان به داده و توانسته

، به کسب سرمايه سیاسی دست يازد. امروزه در اکثر ي مطرح جامعه آمريکاهاسلبريتی

ديداري و نوشتاري سیاسی، فرهنگی، سینمايی، موسیقی، تلويزيونی و...  يهارسانه

پیدا کنید.  مطالبی )مثبت يا منفی( را در رابطه با ترامپ دیتوانیم یراحتبهآمريکاي شمالی، 

ش برند شدن بعد سلبريتی اين مطالب شهرت ترامپ را افزايش داده و باعث گستر

سیاسی  يهالیتحلشدن سیاست در دنیاي امروز و بیان  يارسانهشخصیت وي شده است. 

آمريکا گسترش  يجمهورسیرئمختلف باعث شده نقش سلبريتی شخصیت  يهارسانهاز 

قرار نگیرد. اين امر  موردمطالعهمثبت و منفی شخصیت وي  يهایژگيويابد و بر همین مبنا 

سرمايه سیاسی و اجتماعی ترامپ در جامعه آمريکا گسترش  اصوالًشده است که باعث 

 پیدا کند.

 عملکردی: یهاسبک -2

سلبريتی در عصر پوپولیسم  سیاستمدارانعملکرد و سبک رهبري نیز از عناصر اساسی 

افزايش يابد.  باعث شده تا شهرت وي است. بر همین اساس سبک عملکرد ترامپ يارسانه

و عواملی است که  هاروشدومین داللت مطالعه پديدۀ ترامپ و سیاستمداران سلبريتی، 
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. بر همین دهندیمبه عملکردهاي سیاسی خود شکل ها آن سلبريتی از طريق سیاستمداران

يک سبک  لیوتحلهيتجزسلبريتی و افزايش پوپولیسم به معنی  استمداریساساس ظهور 

 Brockington and) .باشدیم، شودیمنکه چگونه اين سبک ساخته خاص سیاسی و اي

Henson, 2014:14 سیاست سلبريتی  يهاشکل( سبک پوپولیستی ممکن است يکی از

باشد، اما اين به معناي اين نیست که تمام سیاستمداران سلبريتی بخشی از جنبش پوپولیستی 

ممکن است به معناي به  سیاستمدار،از يک  سیاسی هستند. دستیابی به يک تصوير معتبر

ترامپ يا هر سیاستمدار  لیوتحلهيتجزعدم موافقت با تعاريف سیاستمداران سنتی باشد. 

 هايروشبه سمت  است و اين ما راها آن سلبريتی ديگر به معنی درک سبک عملکرد

عناي . بر همین اساس برگزيدن سبک و يا حالت رفتاري خاصی به مکشاندیمفرهنگ عامه 

 نتیجه يک انتخابات را رقم بزند. تواندیماست. اعتبار سیاسی که  1برقراري ارتباط با اعتبار

به سیاستمداران سلبريتی کمک  تواندیمبر همین اساس برگزيدن يک ژانر يا حوزۀ شهرت 

 ,Schafer and Kloecknerمتفاوت شهرت خود را گسترش دهند. ) هايروشکند که با 

 موسیقی، سینما، اقتصاد، ورزش و... باشد. تواندیم( اين حوزه 2016:19

اطالعات جديد را طبق  کنندیمشناختی هستند که به ما کمک  يهادستگاهژانرها 

با ژانرهاي  توانندیمکنیم و بر همین مبنا سیاستمداران سلبريتی  يبنددستهیات گذشته بتجر

 و عملکرد کندیمکمک ها تر آنسادهی که به شناساي یهايروشخاصی شناسايی شوند، 

( ترامپ داراي سبک Ribke, 2015:171. )کندیم ترسادهرا براي مخاطبان ها آن

و اقتصادي است. سبکی که پديدۀ ترامپیسم  يارسانهعملکردي خاصی در حوزۀ سیاسی، 

دارد که  يیهاواژه، ترامپ کلید هارسانهدر حوزۀ  مثالعنوانبه آورده است. به وجودرا 

، 3، باورم کن2وي است. بگو، تکرار کن، دوباره تکرارش کن يهایسخنرانمختص خاص 

عالوه بر اين ترامپ در اکثر  (Los Angeles time, 2016, Mascaro)... و 4نديگویممردم 
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چارچوب ساختاري و تخصصی  دورازبه، کندیمسعی  شيهايگذاراستیسسخنرانی و 

 در آمريکا، بدون واسطه و مستقیم و به زبان ساده با مردم سخن بگويد. يگذاراستیس

(Kayam, 2018:78 بر همین اساس است که امروزه انديشمندان آمريکايی منتقد ترامپ )

. سبکی دانندیمعملکرد وي را موجد بازگشت سبک خاصی از پوپولیسم به جامعه آمريکا 

و صنعت سرگرمی تلفیق  عامهفرهنگمانه و خاصی از سلبريتی گري عوا هايروشکه با 

، یشناختروانداراي سه نوع سرمايه هستند:  هاسلبريتی (Magcamit, 2017:12)شده است. 

 توانندیم هاسلبريتی. انداستفادهقابلمصرفی و شرکتی. هر سه نوع سرمايه در عالم سیاست 

 تأثیربر افکار عمومی  کندیمکمک ها آن اذهان را به خود مشغول دارند و همین امر به

کاالها و خدمات مختلفی را به عموم  توانندیها مآن (Wahl, 2018:770) بگذارند.

وکار کسبدر بازار  توانندیمهمچنین ها آن سیاستمدار.عنوان به خود را ازجملهبفروشند 

 نو باشند. يوکارهاکسبتازه و  يهاشرکت يریگشکلعامل جذب سرمايه و 

در حوزۀ اقتصاد، از سرمايه شرکتی  خصوصبه عملکردي خود يهاحوزهترامپ در 

و مصرفی خود استفاده کرده است. رشد اقتصادي آمريکا در دورۀ ترامپ مثبت بوده است. 

 شدتبهعالوه بر اين بعد از گذشت دو سال از رياست جمهوري ترامپ نرخ بیکاري 

رسیده است. ترامپ توانسته بر مبناي تجربیات و  3.8 ۀسابقیبو به رقم  داکردهیپکاهش 

شرکتی و اقتصادي که از قديم کسب کرده، رشد اقتصادي مثبت در آمريکا را  يهاهيسرما

کاهش دهد.  سابقهیب طوربهو  سرعتبهافزايش دهد و متعاقباً آمار بیکاري در آمريکا را 

(Edwards, 2018:193 عالوه بر اين )ترامپ تا به امروز توانسته است یشناختروان ازلحاظ ،

خود جذب کند.  يسوبهضد مهاجران و... را  يهاگروه آمريکايی، انيگرایملبسیاري از 

شهروندان عادي آمريکا  و عموم عامهفرهنگترامپ توانسته است با  یشناختروانبه لحاظ 

ابزار ترامپ  نيرتمناسب تریتوت( Schneiker, 2018:6) .برقرار کندارتباط مستقیمی را 

 آمريکايی بوده است عامهفرهنگبا  یشناختروانبراي برقراري ارتباط 

 و ادراک مخاطبان: واکنش -3
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ت يک شخصیعنوان به واکنش مخاطبان و ادراک و دريافت برندينگ دونالد ترامپ

ر نحوۀ ب کیدتأسیاسی سلبريتی نقش مهمی در موفقیت اولیه ترامپ در آمريکا داشته است. 

ذيرش اي پدريافت شهرت بر مبناي عملکرد سیاسی سلبريتی بر اساس ژانر خاصی است. بر

ري از ن اساس بسیاکنیم. بر همی ديیتأرا  عامهفرهنگاين درک، ما بايد دانش تصديق بر 

 لکهباد سیاسی، ترامپ را نه صرفاً يک رويد يهانیکمپو  هایسخنرانمخاطبان، شرکت در 

 مختلف يهایدنینوشگرمی، کنجکاوي و فرصتی براي امتحان کردن کاالها و سرعنوان به

 (Smith and Honely, 2018:200) .دانندیم

 ها درواقعآن واقعی سیاسی هستند. دهندگانيرأبسیاري از طرفداران ترامپ، بیش از 

ها آن طرفداران واقعی سیاسی هستند همانند طرفداران تیم فوتبال که وي با فراخواندن

 رسدیمبر همین اساس به نظر  به باشگاه را امتحان کند.ها آن سطح وفاداري خواهدیم

است. بر همین مبنا ها آن ترامپ بسیار شبیه به رفتار طرفداران و حمايت از يعملکردها

مستقیم با طرفداران خود وارد  طوربهانتخاباتی و سیاسی خود  يهانیکمپترامپ از طريق 

به طرفداران که از  یجمعدستهشادي  و بر مبناي انتقال يک گفتمان شودیمملی رابطه تعا

است، موجد نوعی تحريک افراد به متعهد شدن به اين  شدهگرفتهجامعه  ارزشیبمسائل 

. بر مبناي همین موضوعات وي شودیم عامهفرهنگو پوپولیستی در غالب  ارزشیبمسائل 

رفتار عامه مردم را از  تواندیمکه  کندیمجديدي را خلق  يهاارزشو  هادهيا، هاتيهو

انتخاباتی و سیاسی، تغییر  يهانیکمپجديد  هايروشو  يارسانهظريف  يهاوهیشطريق 

به  يادهيپداست و  خوردهگرهتماماً با نام ترامپ  هاوهیشدهد و بر له خود بسیج کند. اين 

آمريکا پديد آورده است.  يارسانهرا در محیط سیاسی و  1نام ژانر و يا سبک ترامپ

(Crossely, 2015:88بر همین مبنا ) تلويزيونی و ديگر ابزارهاي نمايش  يهابرنامه

و مخاطبان  سیاستمداراناين  يهاضعفپروکسی بین  مثابهبهسلبريتی عمالً  سیاستمداران

از طريق ها آن کرد ضعیف سیاسیو حتی عملها آن يهاضعفو  کنندیمعمل ها آن جوان
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 جذاب بیان عمومی موضوعات سیاسی از طريق هايروشو  شودیمرسانه پوشانده 

 .شودیمسلبريتی گري، عمالً باعث گسترش محبوبیت ترامپ  يژانرهاو  هاسبک

 تاروپودسرگرمی در  يهاحوزههنر سیاست در عصر سرگرمی و در جوامعی که 

؛ جامعه نفوذ کرده است، عملکرد سیاسی از طريق سیاست سلبريتی و ابزارهاي آن است

 يهادهياتا فهم بهتري از  سازندیمبنابراين مهم است که مفاهیم و ابزارهايی که ما را قادر 

را توسعه دهیم و بر همین مبنا ادراک صحیح مخاطبان از عملکردهاي  سیاسی داشته باشیم

عنوان به را از طريق اين ابزارها و مفاهیمها آن دهیم و احساسات سیاسی را گسترش

 سلبريتی گسترش دهیم. سیاستمدارانطرفدار، براي حمايت از عملکرد 

 يارسانه يهایانجیمبر همین اساس دونالد ترامپ شخصیت سیاسی است که از طريق 

ان نقش مهمی در اين و احساسات و عواطف مخاطب کندیمبا مخاطبان خود ارتباط برقرار 

سلبريتی بستگی به فهم ما  سیاستمداران( فهم Schneiker, 2018:8. )کندیمارتباطات بازي 

در يک محیط بازي  رقبااز احساسات و عواطف و همچنین ترجیحات و منافع سیاسی 

از طريق آن ارتباطات ها آن که يابرجستهسیاسی گسترده دارد. عالوه بر اين، درک نقش 

، اين ارتباطات را انجام هاآنکه از طريق  يیهاوهیشو همچنین  دهندیمسیاسی را انجام 

 Nolan and). کندیم، نقش مهمی در تحلیل شخصیت سیاستمدار سلبريتی بازي دهندیم

Brooks, 2015:351) 

يک مورد  سالی که مشغول کارزارهاي انتخاباتی بوده حتی در کيترامپ در طول 

بکند  خواهدیمچه  ديگویمسیاست مشخصی را براي حل مشکالت ارائه نکرده است. او 

چگونه. براي ترامپ و رهبران مثل او سیاست فقط يک صحنۀ نمايش است.  ديگوینماما 

سیاستمداران سلبريتی مثل ترامپ معموالً بیشتر از آنکه به محتوا و روش دسترسی به اهداف 

واکنش مخاطبان ها آن به عموم برنامه دارند و برايها آن سیاسی بینديشند، بیشتر براي ارائه

از سیاست ها آن اساس محبوبیت عامل اساسی وجه نمايش گونۀ بسیار مهم است. بر همین

 يهارسانهاز طريق  نکهيباوجوداسلبريتی مانند ترامپ و سندرز،  سیاستمداراناست. اکثر 

 هارسانه، اما شوندیمو سلبريتی وارد میدان و محیط سیاسی  گراعامهرهبرانی عنوان به آزاد
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 هارسانهسلبريتی است.  سیاستمدارانک وجه عادي . اين امر يپندارندیمرا دشمن خود 

 ديیتأمورد  توانندیمبه ادراک مثبت سلبريتی سیاسی کمک کنند،  کهیدرصورت

تبديل به دشمن سیاستمداران  هارسانهسلبريتی باشند در غیر اين صورت،  سیاستمداران

براي مخاطبان نیز صفحۀ نمايش و ارائۀ  (Wolffe, 2017:608) .شوندیمسلبريتی 

اجتماعی و... بسیار  يهاشبکهاز طريق موسیقی، فیلم، شوهاي تلويزيونی،  سیاستمداران

تخصصی سیاسی است. بر همین مبنا  يهامصاحبهو  هانیکمپاز  ترجذاببخش تر و  مفرح

جامعه  عامهفرهنگترامپ تا به امروز موفق شده است تا در ادراک مخاطبان عادي و 

 آمريکايی، طرفداران زيادي پیدا کند.

 :یریگجهینت

نوع خاصی از رهبري يا هنر انتخاباتی محسوب عنوان به بیشتر از آنکه راسیاست سلبريتی 

قرار دهیم. پديدۀ دونالد  یموردبررسسیاسی  ترگستردهکنیم بايد در فرآيندها و روندهاي 

و ادراک مخاطبان ظهور کرده است. بر  هارسانهترامپ نیز بر مبناي عملکرد وي، روايت 

، در دنیاي توانندیمموارد مهمی هستند که  ازجملههمین مبنا اصوالً اين سه عامل 

 مخاطبان تغییرات عمیقی ايجاد کنند. يهاذهنسرگرمی، در 

شدن سیاست ارتباط عمیقی با ظهور نوعی پوپولیسم  يارسانهبر همین مبنا، عصر 

، بستگی به شوندیمسلبريتی چقدر با پوپولیسم درگیر  سیاستمدارانعوامانه دارد. اينکه 

. اينکه دهندیمدر اختیار فضاي پوپولیستی قرار  هارسانهدارد که  يیهافرصتامکانات و 

پوپولیست و يا غیر پوپولیست باشد به سبک  تواندیميک سیاستمدار سلبريتی چقدر 

 توانیم. بر همین اساس دهندیمرهبري و نمايندگی کسانی بستگی دارد که به آن رأي 

اصلی  سؤالو  سؤالرا مطرح کرد که دونالد ترامپ چیست؟ در پاسخ به اين  سؤالاين 

ارائۀ وي توسط با برند سلبريتی شناسايی کرد چرا که  توانیمپژوهش بايد گفت وي را 

 یشناسنشانهوي در جهان سیاست، بر مبناي  يارسانهبر عملکرد سیاسی و  تأکیدبا  هارسانه

مختلف است. اينکه دونالد ترامپ چه نوع سلبريتی است به نحوۀ  يهاحوزهشهرت وي در 

جريان اصلی در رابطه  يهارسانهادراک وي توسط مخاطبان و همچنین نحوۀ گزارش دادن 
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از گذر از  ترآساني است. گذار از فرش قرمز يا سکوي قهرمانی به سیاست همیشه با و

کار هنرمندان  بودن براي عموم، شدهشناختهبوده است.  هاسلبريتیرهبري سیاسی به دنیاي 

. کارزارهاي سازدیمرا براي کسب کرسی در پارلمان يا دولت آسان  و ورزشکاران

ستاره اين کارزارها باشند. عامل  توانندیم شدهشناختهفراد و ا خواهندیمانتخاباتی ستاره 

شده و استفاده مناسب  يارسانهوي در دنیاي  يارسانهاساسی ستاره بودن ترامپ، عملکرد 

مختلف صنعت سرگرمی بوده است. ترامپ از محیط سلبريتی به  يهاحوزهو  هارسانهاز 

آن است که شهرت خود را  هاسلبريتیمحیط سیاست وارد شده است. وجه مشترک اکثر 

فکري و عملی خود يا رضايت  يهاتیظرفو نه  انديارسانهبیشتر مديون دستگاه تبلیغاتی و 

(. در ...)مثل انتخابات، عملکرد دولت، اقتصاد و يریگاندازهقابل يهاعرصهعمومی در 

اسی، باعث شد تا وي و عملکرد وي قبل از فعالیت سی يارسانهمورد ترامپ پروپاگانداي 

در دنیاي  يارسانهاعتبار فراوانی را در بین مخاطبان عادي پیدا کند. اين اعتبار تبلیغاتی و 

، ورود وي را به عرصۀ سیاسی آسان کرد و متعاقباً بعد از ورود به عرصۀ سیاسی، هاسلبريتی

مثبت  يروبهرهشدۀ سیاسی نیز باعث گسترش شهرت ترامپ و افزايش  يارسانهفضاي 

شد. بر همین  عامهفرهنگو  هارسانهعملکرد وي در ادراک مخاطبان عمومی از طريق 

و استفاده وي از ادراک  بر شخصیت وي هارسانهاساس آيندۀ برند ترامپ بستگی به تمرکز 

دارد. نحوۀ عملکرد  عامهفرهنگگسترده از صنعت سرگرمی و  يریگبهرهمخاطبان عادي و 

ي اصلی هاجريانمثبت ترامپ براي شهروندان عادي آمريکا )و نه لزوماً  سیاسی و اقتصادي

 يهاوهیشو روشنفکران و قشر فرهیخته آمريکا( در کنار استفادۀ گستردۀ وي از  يارسانه

موفقیت بیشتر  تواندیمدنیاي سرگرمی  مستقیم ارتباط با شهروندان عادي از طريق ابزارهاي

گسترش دهد. موفقیت يا عدم موفقیت ترامپ و  وي در حوزۀ سیاست آمريکا را در آينده

يک عنوان به پديدۀ ترامپیسم بستگی به آيندۀ سیاست داخلی آمريکا و عملکرد ترامپ

رسانه و  هانياو ادراک شهروندان عادي دارد. در کنار  هاواکنشسیاستمدار سلبريتی و 

شدۀ آمريکا نقش اساسی را در گسترش تصوير مثبت و يا منفی پديدۀ  ياهرسانسیاست 

 .کندیمترامپ و ترامپیسم ايفا 
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