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به  یدئولوژیا یشناس در گذار از نشانه یتیکارکرد سلبر لیتحل

 و احالم( یریحسن آقام ینستاگرامیا وی)موردمطالعه: الفرهنگ  یشناس نشانه

 .رانیا ،(ع)رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق  یدکتر یدانشجو فکر  نیمحمد جواد باد

 

 .رانیا ،ییدانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبا یعلم ئتیعضو ه سرفراز نیحس

 

 .رانیا (،ع)دانشگاه امام صادق  نیمسلم یرشته دانش اجتماع یدکتر یدانشجو یعیسم یمرتض

  چکیده
م؛يبریمیپيانتقاديهادربابفرهنگشهرت،برتفوقنگاهیفارسیفیوتأليابرآثارترجمهيبامرور

يهامثابهنظامدرونفرهنگبهيانشانهيهاروالنبارتنسبتبهنظاميموضعانتقادیشناخت-ازمنظرنشانه
اسطورهکيدئولوژيا کاروجيرایتلقياو عمدتاًيهاداللتياافش،یشناسنشانهژهيو و پنهان

کارکردهايادعاکهیدرحالهاست؛آنگرانهسرکوب وجود بهیتيسلبریفرهنگيمقاله نظامکيمثابه
لوتمانيوريیشناسوروشهياستکهبااستفادهازنظرياسپهرنشانهکيمثابهرهنگشهرتبهوفيانشانه
نشانهگذارهيپا شیفرهنگیشناسمکتب تحلدهتالش تا شود.یلیاست ارائه فرهنگشهرت از تازه
درونفرهنگيانشانهيازسپهرهایکيعنوانشدکهفرهنگشهرتبهنيمقالهبرانياينظريریگجهینت

یشناسمرزکردنسپهرفرهنگمشارکتدارد.سپسبااستفادهازنشانهنییتعيندهايقرارداشتهودرفرا
الیفرهنگ )سلبریروحانیتي)سلبريریحسنآقامینستاگرامياويلوتمان، احالم با کهیتي( زنخواننده(

قرارگرفتهاست.لیموردتحلیمطالعاتکرهیمثابهپمحورازدوصنفمتضادبوده،بهیتيسلبردهيپدکي
ويالرحاللوحرامرادیقیتوافقمرزموسکيدرتاًينهایتيمشخصنمودکهدوسلبرلیتحلنياجهینت
کهن،يعنوانمرزدرسپهردبهيری.حسنآقامندينمایمشخصمنستاگراميا نيد-عنصرنهکياحالمرا

داخلسپهردشودیمحسوبم منيبه درطرفمقابلآقامکندیترجمه نيری. بهلهیوسبهزیخود احالم
يامنجربهانفجاردرسپهرنشانهگريکديبایتيدوسلبرنيایهمخوانتي.درنهاابديیراهمیقیسپهرموس

 .شودیم

 .یفرهنگ یشناس لوتمان، روالن بارت، نشانه یوری نستاگرام،یا ،یا سپهر نشانه ،یتیسلبر :ها واژهکلید
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 مقدمه 

؛استشتهندارواجامروزهمانندمشهور،افرادبهنسبتاقبالوپیگیريگذشتههايدههدر

دههآغازو0891يدههانتهايدر-يافتهتوسعهجهاندرخصوصبه-شهرتفرهنگاما

کهجهانیهايرسانهکمکباوضعیتاينوشداجتماعیزندگیويژگیبهتبديل0881

هاوقتبعضیوانگیزينفرتگاهیستايش،تبلیغ،راورزشیوسرگرمیعمدتاًهايچهره

(.0981،4کشمور،)شدکشیدهويکبیستسدهدرونبه،کنندمینابود

هايبرنامهدرغالبهايارزش،سالبزرگمخاطباننظراساسبر0881سالدر

واجتماعیمسئولیتاحساسازبودعبارتهاسالهيازدهتانهبرايمحبوبتلويزيونی

اما؛بودپانزدهمايجدرشهرت،شدهبررسیارزششانزدهبیندرسال،ايندرنیکوکاري.

بهسالايندراجتماعیمسئولیتاحساسورسیداولجايگاهبه7111سالدرشهرت

)مونبیو،رسیددوازدهمجايگاهبهازآنپسنیکوکاريوکردسقوطيازدهمجايگاه

کهزحماتیواکتسابیهايويژگیبرتکیهباعمدتاًگذشته،درشهرهافراد(.0981،708

فرهنگشگفتیاماکردند؛میمتمايزسايرينازراخود،کشیدندمیهاآنبکسبراي

چیزيهمانايناست.مداررسانهشهرتبهشدهکسبشهرتازتأکیدجابجايیشهرت،

بردن؛باالمعنايبهراآنتوانمیکهداردوجود0سلبريتیيواژهبطندرکهاست

کردتفسیرشخصبهدادنزياداهمیتونکردمشهورکردن؛تحسینگستردهصورتبه

است.شدهگذشتهازگیرترچشمپديدهاينحضورنیزايراندر(.0981،8کشمور،)

اينازجملهاجتماعیهايبحرانوسیاسیمهمهايعرصهدرايرانیيهاسلبريتیحضور

بهنقش1098سالجمهوريرياستانتخاباتدرهاسلبريتیمثالعنوانبهاست.موارد

وزلزلهوسیلمانندطبیعیهايبحراندرهاسلبريتیحضورهمچنینکردند.ايفاسزايی

است.بودههاسلبريتیآفرينینقشمواردجملهازمردمبهرسانیکمک

هاينظريهمبنايبرعمدتاً،شودمیاستفادهسلبريتیمطالعاتدرکهتحلیلیادبیات

تولیدبرايداريسرمايهابزاروکاال،داريسرمايهنتیجهراهايتیسلبرعمالًکهاستانتقادي

راماعمالًسلبريتیتاريخیمطالعهرچهاگ)Turner, :2014 30(.پنداردمیبیشترمصرفو
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رهنمونجمعیارتباطهايرسانهوتبلیغاتصنعتطريقازداريسرمايهجوامععملکردبه

بررامحققچشمسلبريتیسم،ايدئولوژيبهسلبريتیتقلیلوانتقاديتحلیلاماسازدمی

شهرتشناختینشانهوفرهنگیهايويژگیوجامعهدرسلبريتیفرهنگیکارکردهاي

.بنددمی

وفارسیزبانبهمحدود(شدتبه)البتهتألیفیوايترجمهسلبريتیمطالعاتدرآنچه

شناسینشانهرژيمازاستفادهباانتقاديجايگاههماندرتوقفشودمیمشاهدهايراندر

شناسینشانهضمنیياصريحطوربهکهروشونظريهازمرکبرژيمیاست،ايدئولوژي

معانیدرنهايتتادهدمیقرارمبنارابارتروالنفرانسويسرشناسپردازاننظريهازيکی

دارانهسرمايهسیستمبهآنارجاعباوکردهافشاراسلبريتیهايکنشضمنی

وحمیدمثالعنوانبهروند.طفرهفرهنگدرسلبريتیکارکردتبییناز،سازياسطوره

تبلیغاتدرورزشیستارهبازنمايی»عنوانباايمقالهدر(0981)آباديتقیمسعود

تحلیلبه«(کاسپینموتورروغن»و«شامپوکلیرتبلیغات»شناسینشانه)تلويزيونیبازرگانی

نظري،وروشیمبنايمقالهايندر.اندپرداختهتبلیغاتدرورزشیهايستارهشناسیانهنش

معانیبارتايدئولوژيشناسینشانهازاستفادهباهاآن.باشدمیبارتروالنشناسیاسطوره

شايد.اندکردهتحلیلرااندساختهبازرگانیتبلیغاتدرورزشیيهاسلبريتیکهضمنی

کهباشدداشتهدانشگاهیوعلمیمحافلبرخیدرريشهانتقادينگاهاينازبخشی

آناعالينمونهاست.کردهتلقیارزشبیوپستامريهموارهراپسندعامهفرهنگ

دانشگاهدرايرانپاپخوانندهپاشايیمرتضیمرگدربارهاباذريعلیيوسفسخنرانی

عصر)خواندمبتذلراگرايیپاپوموسیقیوعناينسخنرانیايندراو.باشدمیتهران

(.0989ايران،

وشرحاباذريدکترتوسطنیزبارتروالنمهمآثارازبرخیآنکهترجالب

پديدهازمتفاوتتحلیلیتااستشدهتالشمقالهايندرراستاهمیندر.اندشدهترجمه

هدفشود.ارائهمسکو-توتارمکتبفرهنگیشناسینشانهمبنايبرسلبريتیوشهرت

ارائهبارتیوايدئولوژيکتحلیلمقابلدرجايگزينیرويکردتااستاينمقالهايناصلی



 9811زمستان |  24شمارة  |ششم سال  |هاي نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 44

 

ازيکینمونهبرايوشدخواهداستفادهلوتماننظريادبیاتازکاراينبرايوکند

بارااحالموآقامیرياينستاگرامیاليويعنیايرانیشهرتفرهنگدرمهمهايموقعیت

کرد.خواهیمتحلیلفرهنگشناسینشانهروش

،پردازيممیشناختینشانهمنظريازشهرتفرهنگشناسیمفهومبهابتدامنظوربدين

ايدئولوژيشناسینشانهتحلیلبهبارتروالنشناسینشانهنظريهبرمروريباسپس

کارکردلوتمان،يوريسیشناروشونظريهازاستفادهباادامهدرورسیدهسلبريتیسم

فرهنگیتحلیلبهبارتشناسانهاسطورهوايدئولوژيکتحلیلازگذاردرراسلبريتی

مجازيرخدادهايترينجنجالیوجديدترينازيکیمورديمطالعهقالبدرسلبريتی

قرارموردمطالعه«احالموآقامیريحسناينستاگرامیاليو»يعنیايرانی،اينستاگرام

 .دهیممی

 پژوهش نظری ادبیات

 شهرت فرهنگ شناسینشانه

پديداردوشناسینشانهوفرهنگکهکندمیشروعاولیهفرضاينبافرهنگیشناسینشانه

محیطيکدرشناسینشانهواستشناختینشانهاساساًفرهنگ-نیستندهمازمستقل

حاصليعنیفرهنگ،ازوتمانلتعريفبامطابقديگر،طرفاز.يابدمیبسطفرهنگی

(:Lotman,1970 395)آنحفظودهیسازمانابزاروغیروراثتیاطالعاتتمامجمع

وانتقالقوتوگیريارتباطبهفرهنگدواموبقايعنیدارد،ارتباطیخصلتفرهنگ

يکمقامدرکهمعنااينبهاست،آنبودنمتنیفرهنگ،خصلتسومیناست.آنمبادله

ترکیبیشاملتنهانهالبته؛کندمیعملزبانهمچونساختاريقواعدبااينشانهامنظ

يها(متن)هاپیامتمامجمعحاصلبلکهاست،(هازبان)اينشانههاينظامازمشخص

.(:Lotman,1970 395)هستهمهازبانايندرموجودتاريخیلحاظبه

شهرتباوجوداين يا سلبريتی خصلت، سهسه هر واجد يکفرهنگنیز مقام در

 اوالًويژگیاست: افرادمشهورهاسلبريتیفرهنگشهرتخصلتنشانهشناختیدارد، يا

ونمادهاوبهتعبیرديگرباسرمايهنمادينهانشانههستندکهباهايیحوزهمتعلقبهعمدتاً
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 کنندمیکار يکتعريف، به بنا مشهوريهستهاسلبريتی؛ افراد که ستارگانعنوانبهند

هافیلم هاقهرمان، ظهور تلويزيونی پرطرفدار بازيگران کنندمیو برايتوانندمیو

.(Yasmeen & Khalid, 2019: 175بهيکگروهمرجعتبديلشوند)تماشاگران

فرهنگهايجلوهترينمهمازيکیياايرسانهفرهنگیشهرت،فرهنگثانیاً

هايیرسانهتوسطشدهمديريتوگرفتهشکلجمعیارتباطاتنابراينبواستايرسانه

سلبريتیبقايشرطاجتماعیهايرسانهجملهازنوينهايرسانهوتلويزيونسینما،چون

درکهاينچهاست،مفهومسنتیمعنايبهشهرتبرخالفاينواستسلبريتیمثابهبه

اساساًپسبرساخته.واکتسابینهواستیموروثوانتسابیامريشهرتسنت،پاردايم

سلبريتی،پديدارخلقوشهرتشدنايرسانهندارند.جايگاهیشهرتسنتدر«مردم»

کهطوريبه،شودمیمحسوبشهرتمفهومدر(Turner, 2014)«مردمیچرخش»نوعی

تلقیترسدسازدورامرينوينهايرسانهباألخصوهارسانهواسطهبهشهرتامروزه

فیلمياتوئیتسلفی،عکسانتشاريواسطهبهتوانندمیمعمولیافرادکهچنان،شودنمی

مدتدر،شدهضبطهمراهتلفنکمکبههاآنازتصادفاًخاصموقعیتیدرکهکوتاهی

اينبرويژهبههاسلبريتیازمعتبرهايتیپولوژيازيکیکنند.پیداجهانیشهرتیکوتاهی

اولتیپ.9استناديياو7اکتسابیيااست،0انتسابیياسلبريتیدارد:داللتخصلت

اماشاهزادگان،مانندبرندمیارثبهراشهرتدودمانیوخانوادگیکههستندمشهورينی

مهارتيااستعدادازبرخوردارعامهباوردرکهاستيیهاسلبريتیشاملاکتسابیتیپ

وبازيگران،اندکردهکسبراشهرتويژهرقابتيکدرکههستندنادريوخاص

مهارتيااستعدادوجودبهمنحصراکتسابیشهرت،همهبااينهستند؛دستهاينازبازيکنان

کهکسیعنوانبهفرديکبرهارسانههايبازنمايیتمرکزواسطهبهگاهیبلکهنیست،ويژه

شهرتاينبهوشودشهرهتواندمیاواست،ايالعادهخارقويژگیياارزشصاحب

امارسانه،بهمستنداستشهرتیاستناديشهرتترديدبی(.Rojek, 2001) گوينداستنادي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ascribed 

2. Achieved 

3. Attributed 
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ايرسانهفرهنگدرتیپولوژيهرازفارغشهرتینوعهرامروزه،ايرسانهاشباعواسطهبه

.شودمیمعنادار

بافتاردرونکهاستمتنیريتیسلباست:شهرتفرهنگويژگیمتنیخصلتثالثاً

ازيکیبعالوه (؛0997دُبور،به)نکاسترمزگشايیياخوانشقابل«نمايشجامعه»

ازمرادطبعاًواستمتنتولیدجامعهدرهاسلبريتیشناختینشانهکارکردهايترينمهم

ستارگان(0818)دايرريچاردنمونه،براي.باشدمیمتنسنتیمفهومازفراتراينجادرمتن

گفتمانیشرايطدرونراهاآنبايستیکهکندمیقلمدادفرهنگیهايمتنمثابهبهراسینما

بدينخواند.وکردبافتارمند،انجامدمیخاصستارهآناعتاليبهکهايدئولوژيکیو

ازنمودهابدرتنهاهاآناجتماعیمعانیکهدهدمینشانسینماستارگانشناسینشانهترتیب،

میانبغرنجمناسباتمحصولمعنابعالوهبلکه،شودنمینشینتهپرتکرارشاناجراهايو

جامعهکهاستضدارزشی(حتی)ياارزشواستآنبردالیستارهکهاستفرديتینوع

ومالحظهازفرارويسويبهراتحلیلمعناپردازي،بهرويکردنوعاين.دهدمینسبتاوبه

به«ايسپهرنشانه»وجوديابافتاردرپردازينشانهبهايزوله،صورتیبهمتنونشانهمطالعه

.دهدمیسوق(711۲)لوتمانتعبیر

 سلبریتیسم اسطوره

آنسازيمعناواسطورهساختارامروزاسطورهکتابدرفرانسويشناسنشانهبارتروالن

نشانههايويژگیابتدابارت.سازدیممشخصايدئولوژيوشناسینشانهباراآننسبتو

عملکردوتولیدمکانیسمدرنهايتتاکندمیبیانرااسطورهداللتیفرايندهايوشناختی

استگفتارنوعيکاسطورهکهکندمیاشارهاورابطههمیندرنمايدمعینراهااسطوره

معتقدبارت.داندمیارتباطيکدرنتیجهوپیامنوعيکرااسطورهاوگفتاري،هرنهالبته

ازايشیوهاسطورهبلکهباشد،ايدهيامفهوم)ابژه(،عینتواندنمیاحتماالًاسطورهکهاست

برقائلسوسوربرخالفبارت(.091۲:91)بارت،استفرموشکلنوعیاست،داللت

ضمنی.لتدالوصريحداللت،بردمینامداللتنوعدوازاواست.داللتازسطوحی

اماداردنشانهيکمستقیمولفظیمعنايبهاشارهصريحداللتاستقائلبارت
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.باشندمیايدئولوژيکواياسطورهکهدارندفراتريمعناهايبهاشارهضمنیهايداللت

ومدحتیياتبلیغاتیهايعکسازدلچسبهايتحلیلوضمنیهايداللتتبیینبابارت

سطوحپايهبرمعموالًضمنیهايداللتدهدمیپیوندايدئولوژيبهاراسطورهاشیاء،

شدهساختهپیشازهايداللتبرآنمبنايدرواقعشوندمیساختهپیشینصريحداللت

گیرندمیدرراضمنیداللتیپیاميکمعموالًواندايدئولژيکهايداللتايناست.

(.0984:081)اسمیت،

فرهنگبهاگر.شودمیمحسوباسطورهنوعینگاههمینبانیزشهرتفرهنگ

خاصیتدارد،جريانآندرداللتیفرايندهايکهکنیمنگاهمتنيکمثابهبهشهرت

بهآنازلذا.کندمیتبديلداريسرمايهبرايايدئولوژييکبهراآنسلبريتیاياسطوره

نیزترقويوشديدترسلبريتیاياسطورهخصلتبساچه.شودمیيادسلبريتیسماسطوره

وشوندمیمعنادارشدهايرسانهمتنيکدرهموارهسلبريتیچراکهدارد.بروزوظهور

وتصويرعنصرمنظورهمینبهندارد.بازنموديومعنايیوجوديمتنازخارجسلبريتی

.پردازندمیخودبازتولیدبهآندرهاتیيسلبرکهاستمکانیسمیشدنديدههمواره

تصوير،است.نوشتارازپرخاشگرترشکبدونتصوير»:کندمیاشارهبارتکهطورهمان

اينولی.کندمیتحمیلکردنرقیقياووتحلیلتجزيهبدونضربه،يکباراداللت

،شودمیچیزيبهگرداللتکهايلحظهازتصويرنیست.شکیلتفاوتيکفقطتفاوت

خالیراستايدررااسطورهکارکردبارت(.091۲:97)بارت،«شودمیبدلنوشتاريکبه

رافراينداينتماماماداند؛میکارکردترينمهمراواقعامراززدايیتاريخوواقعیتکردن

اسطورهناگزيربورژوازي.داندمیبورژوازيايدئولوژياينشانهعملکردراستايدر

آنهدفکهاستپیامنوعیبلکهنیست،هانشانهکاريتدسفقطاسطورهاينوسازدمی

نامخودازسازياسطورهطريقازبورژوازياست.تاريخیهايپديدهدادنجلوهطبیعی

بپردازدمجددگذارينامبهوکندواژگونراجريانبايدشناساسطورهوکندمیزدايی

(.0991:0۲0اباذري،)
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داريسرمايهمدرنهاياسطورهمثابهبهسلبريتیسمبارت،نگاهازبنديجمعدر

وتاريخوکنندمیعملبورژوازيايدئولوژيسازيوارونهدرمسیرنوعیبهکهباشندمی

سرقتيکوفريبکاريسلبريتیسمکارکرداعتباراينبه.کنندمیتهیدالازراواقعیت

شود.راندهبیرونرهنگفازبايدواستفرهنگیضدفرمپساست؛شناختیزبان

 فرهنگ مثابه به سلبریتی

توسطشدهساختهاسطورهوايدئولوژيعنوانبهسلبريتیکرديممشاهدهبارتنگاهدر

هاسلبريتیاصلیکارکردتاشودمیباعثنگاهاين.شودمیمحسوبداريسرمايههاينظام

ازجملهکارکردهايیشود.هگرفتناديدهعینوذهنساحتدرفرهنگیمهماتتأثیرو

مکتبگذارپايهعنوانبهلوتمانيوريمردم.تودهمیاندرسازيتصمیمياقضاوتايجاد

اوبامتفاوتیديدگاهاست،بودهبارتباعصرهمکهمسکو-تارتوفرهنگیشناسینشانه

ورهاسطبارت،براي.باشدمیاسطورهفهمدردواينمهمهايتفاوتازيکیدارد.

اما؛استتوهمیيانشدهتأيیدساختگی،دروغین،هايبازنمايیياهاايدهازايمجموعه

(,Sériot :2016 406)است.ناشناختهحقايقمخزناسطورهلوتمانبراي

حقیقتسازيپنهانوسازيوارونهبرايدروغینواقعیتيکرااسطورهبارتاساساً

حقیقتيکرااسطورهلوتماناماداند؛میتحاکمیوقدرتساختارهايدرموجود

ازشود.کشفبايدهاانسانطبیعیوفرهنگیزندگیدربارهکهپنهانیحقیقت،داندمی

بهراهاآنهستند.خودباارتباطخصلتحاويتعريفبهبنااياسطورهمتونلوتماننظر

قابلهايپیامهااسطوره»کرد.همقايسموسیقیباتوانمیدارند،برگیرندهکهيتأثیرلحاظ

دهیم.فراگوشخودمانندايبهماشوندمیباعثبلکه،کنندنمیمنتقلرمزگشايی

فضايباشدتبهروازاينودهندسامانراشنوندهجهانتااندشدهطراحیهااسطوره

دوناينیزشناسیروشدرلذا(.0981:40)سمننکو،«هستندمرتبطشخصیاينشانه

نیست.هرمنوتیکامرياسطورهواسازيبارت،براي»دارند:اسطورهبامتفاوتیبرخورد

يکجزبهمثبتیبرنامههیچاونشانه(،)ظاهرپشتدرشدهپنهانواقعیتبرمالسازيبراي

دارد:مثبتیبرنامهلوتمانعوض،در...کندنمیپیشنهادفرهنگضدازمبهمبسیارايده
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ازتیپولوژيياشناسیگونهيکارائهمنظوربهفرهنگیمصنوعاتازيیالگوساختن

(.,Sériot :2016 406)«فرهنگ

کار.باشدمیايدئولوژيباهاآنبرخورددردواينمیانديگرمهمبسیارتفاوتاما

چیزيآنآشکارسازيبارت،نظرازايدئولوژيبابرخورددرشناسینشانهمتخصصيک

بارهاالبتهبارتمسیرايندرشودمیتلقیبديهیيااستماندهباقیضمنیطوربهکهاست

دررافرهنگمجدداًاوچراکهاست.اعتباربیاوفرهنگاماکندمیصحبتفرهنگاز

تواندمیکهفرهنگلوتمان،برايعوضدر».داندمیمنعکسسیاسیهايايدئولوژي

معنايیعالميکفرهنگی،ياباشدانسانیانی،جهياباشدفرانسوي()روسی،خاص

شناسیگونهيکامکانباشد،ملیتواندمیفرهنگيککهواقعیتاين.شودمیمحسوب

وروسیهبیناوقاتبیشترمختلف،هايفرهنگبینايمقايسهيعنی،کندمیايجادرا

فرهنگیمنظرتخاذانتیجهبنابراين(,Sériot :2016 408)«.غربیاروپايهايفرهنگ

ايسپهرنشانهمثابهبهآنازالگوسازيشهرت،فرهنگالبتهوفرهنگفهمبرايلوتمان

است.میسرمعناداريوپردازيانهنشامکانآندرونتنهاکهاستفضايیيعنی

 فرهنگ ای نشانه سپهر

پیوستارکياينشانهسپهر.داندمیمعناداراينشانهسپهريکدررافرهنگلوتمان

(.0989:81)سرفراز،داشتنخواهندحیاتامکانهانشانهآنازخارجکهاستاينشانه

فقطنهاينشانهسپهرکهداردتأکیداينبرويژهبهلوتمانکهاستمهمبسیارنکتهاين

ظهوروارتباطیکنشنوعهروقوعشرطآن،برعالوهبلکهاينشانههاينظامجمعحاصل

شناختینشانهعناصرلوتمانحساباينباپس(.0981:091)سمننکو،استزباننوعهر

ادبیاتونگاهدرريشهالبتهکهسپهرنامبهاستعارهيکدررافرهنگيکدرداخل

عنوانبهگیردمیقرارسپهراينازبیرونآنچههر.کندمیجمعاست،داشتهشناسیزيست

ندارد.خوديفرهنگدرجايگاهیوشودمیشناختهديگري
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 حاشیه و مرکز

اينشانهسپهرهر.باشدمیپیرامونياحاشیهومرکزياهستهيکداراياينشانهسپهر

تمرکزوتجمعمحلاينشانهسپهرمرکزياهستهاست.پیرامونیهاياليهوهستهداراي

ثباتوثقلنقطهکهاستتاريخیکردهرسوبويافتهتثبیتاينشانهساختارهايوهامتن

زمینهکهاستفرجیوخللپرهاياليهاينشانهسپهرپیرامون.شودمیمحسوبفضاآن

:0981ديگران،و)سرفرازکندمیفراهمخارجيابیرونباراسپهردرونفضايارتباط

98).

سپهردرون،وبیرونوحاشیهومرکزمانندفضايیهاياستعارهکارگیريبهلوتمان

گانهدوفضااين.کندمیتعريفناهمگنونامتقارندوگانه،فضايیصورتبهرااينشانه

آنچهونمايدمیآشناآنچهياونافرهنگوفرهنگمیانرابطهآندرکهاعتباراينبهاست

یجايمرکزحاشیه:ومرکزتعريفبهتوجهبااستنامتقارنوشودمیمطرحناآشناست

رافرهنگنظمیبیوآشوبحاشیه،درکهدرحالیشوندمیتولیدفرهنگیمتونکهاست

وفرهنگمیانتنشواقعدرکهچرااستنوآورانهخالقیتمحلحاشیه.کندمیتهديد

موجودمرکزتغییربهدرنهايتوانجامدمیجديدفرهنگومعناايجادبهکهاستحاشیه

حاشیهدرکههايینوآوريوخالقیتپويايی،اين(.0981:071،)لیونگبرگشودمیمنتج

هستهبهتبديلوشدهمرکزيجريانواردپیوستهوآهستهومروربهتواندمیداردوجود

شود.اينشانهسپهر

توانندمیودارندتراوايیحالتپیرامونیياايحاشیهمناطقاينشانهسپهرهردر

(0989:80سرفراز،)تجاري.آزادمناطقمثلدرستباشند،دادوستدياديالوگهايحوزه

اينمیانمرزيياجداکنندهخطوطتصورمستلزمنگاهايندرپیرامونومرکزايدهوجود

اينشانهسپهردربايدکهلوتمانمفاهیمترينمهمازيکیلذا.باشدمیهمازناحیهدو

.دباشمیمرزمفهومگیردقرارمدنظر
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 مرز مفهوم

فیلتر()پااليشديگري،ازخودجداسازيعملکردمعرفمرزاينشانهسپهرسطحدر

مثالًارتباط،بهبیرونیارتباطعدمتبديلنیزوخودزبانبهآنترجمهوبیرونیهايارتباط

در(.0981:790لوتمان،)استاطالعاتبههاآنتبديلوشوندهواردموادکردناينشانه

معناداروديگرهاينشانهياهافرهنگوروداجازهکههستندمرزهااينعمالًاينشانهسپهر

ازمرکزجداسازيبراياساسیعنصرمرز.دهندمیراخوديفرهنگداخلدرهاآنشدن

سپهرفضايواردبتواندنشانهيکدهدمیاجازهکهچیزيآنديگربیانبه.باشدمیپیرامون

ومبهمکامالًبلکهنیست،دقیقهاسیستمبینمرزهاي.باشدمیمرزشود،اينهنشا

بیشتربلکهنداردنفوذناپذيرديواريکبهشباهتیاست،مداومنوساناتمحلنامشخص،

تبديلنشانهبهوشدهترجمهفرايندواردمرزطريقازهانانشانهاست.غشاءيافیلتريکشبیه

هستهبهآنکهبراياطالعاتخوددارند؛اطالعاتیباروخوانشقابلهانشانهوشوندمی

است.متکثرهايترجمهوديگرمرزهايبابرخوردفرايندنیازمندشودترنزديکفرهنگ

 فرهنگ درون انفجار مفهوم

در0881سالدرخوداثرآخريندرکهباشدمیانفجارلوتمان،مهمبسیارمفاهیمازيکی

برايرافرهنگدرانفجارلوتماناست.کردهمطرح«انفجاروفرهنگ»عنوانباابیکت

هايدورهازنشانفرهنگدرانفجار.داندمیضروريفرهنگتحولوتوسعهدينامیک

تندوشديدتغییريلحظهانفجارباشد.تدريجیبسیارتواندمیوداردفرهنگدرثباتیبی

فرصتاينشانهسپهرايحاشیهعناصرکهاستانفجارموقعیترداست.فرهنگسیستمدر

کنندتشنجوتزلزلدچارراهستهعمالًوکنندنزديکهستهبهراخودتاکنندمیپیدا

لفظاًنبايدرالوتمانانفجاراستعارهکهاستاينمالحظهقابلنکته(.0981:14سمننکو،)

دارد:مرحلهسهرانفجالوتمانگفتهطبقکردمعنادار

و؛فرهنگسپهراهالیتوسطانفجارآگاهانهادراکدومانفجار،عملیلحظه

مدامبايدکهاستفرهنگیحافظهساختاردرانفجاردوبارهتکرارمرحلهسومیندرنهايت

ازپسکهفرهنگیهاييادمانلذا(.0981:14)سمننکو،شودمرورفرهنگحافظهدر
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عمالًشودمیتولیدمتنآنماندگاريبرايوافتدمیاتفاقفرهنگدرانفجاريکرخداد

فرهنگانفجاردربارهمهمبسیاروپايانینکته.کندمیمحققرافرهنگیانفجارسوممرحله

فرهنگیسیستمدرکهموقعیتیياحالتيعنیمعنايیحیثازانفجاراساساًکهاستاين

غیرمرسومامريکدچارکههنگامیفرهنگلذااست.نداشتهتداومونبودهبینیپیشقابل

سپهردرهاکرانوهاحاشیهوگیردمیقراراينشانهانفجارموقعیتدرشودمیغیرمنتظرهو

هستهبهراخودتوانندمیمیزندهمبررامرسومتفسیرهايکهانفجارموقعیتدراينشانه

گشت.بازخواهیماحالموآقامیرياينستاگرامیاليوتحلیلدرمفهوماينبهکنندنزديک

 شهرت فرهنگ ای نشانه سپهر

هايبخشوهااليهدارايبلکهنیستمستحکمويکپارچهسراسرفضاييکاينشانهسپهر

ازدرواقعگويیممیسخنفرهنگاينشانهسپهرازوقتیديگربیانبهاست.مختلفی

.انددادهتشکیلراسپهراينفضايکهگويیممیسخناينشانهسپهرهايازايمجموعه

هايعروسکبهشبیههستندهمدرداخلاينشانهسپهرهايکهکندمیاشارهلوتمان

:0981)سمننکو،کندعملکلمثابهبهتواندمیاينشانهسپهرازبخشيکلذاماتريوشکا.

موقعیتکاراينباوزنندمیسازيمتنعملبهدستکهاستاينسپهرهاخاصیت(.094

زياديهايمتناخیردههچنددرشهرتفرهنگ.کنندمیتثبیتاينشانهسپهردرراخود

کهنحويبهاست.کاربردهبهنیزخاصیاينشانهالگوهايکاراينبرايواستکردهتولید

نمايشاست.تفسیروتشخیصقابلراحتیبهشودمیرمزگذاريهاسلبريتیتوسطکهمتنی

فهمقابلياساختهآندرسلبريتیمتنکهاستبافتارهايیترينمهمازيکیشدنديدهو

جامعهکند.میيادنمايشجامعهبهآنازدُبورگايکهاستهمانبافتاراين.شودمی

تقويتاولیطريقبهوسازيمتنامکانشهرتفرهنگآنبدونکهاستبافتارينمايش

ازايمجموعهازعبارترانمايشدبور.دهدمیدستازرافرهنگدرخودسپهر

ازشوندمیترکیبباهمفراگیرجريانیدرکهداندمیتصاويريوبصريهايانگاره

چندانیشباهتواقعیتباکهشودمیساختهجديدجهانیهاانگارهوتصاويراينآمیزش
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زاده،مهدي)کندمیيادشدنوارهشیءروندهايقالبازیيکعنوانبهنمايشازاوندارد

0989:917.)

تالشهموارهافرادآندرکهاستشهرتسپهرهماننمايشجامعهحساباينبا

کنند.معرفیشهرتسپهرازجزويراخودشدنشنیدهوشدنديدهبیشتربرايکنندمی

تالشاينشانهسپهرهايسايرکهاستدريقبهشهرتفرهنگاينشانهسپهرقدرتونفوذ

نمايند.تعیینشهرتفرهنگسپهربارافرهنگدرخودشناسانههستیمناسباتتاکنندمی

نیزفرهنگسپهراعضاياست.فرهنگدرمردمعامهحضورعرصهشهرتاينشانهسپهر

سپهرهايسايرابحساينباباشند.ناظروحاضرعرصهايندرتاکنندمیتالشهمواره

آنجادرونمايدسپهراينواردراخودتاکندمیتالشنیزسیاستسپهرازجملهاينشانه

يهاسلبريتیشاهدروهمینازبگیرد.اعتبارهموشودديدههمتانمايدتولیدراخودمتون

سخنسلبريتیروحانیيکازکههنگامیلذاهستیم.و...ورزشیسیاسی،مذهبی،

اينشانهسپهريعنیگويیممیسخنسپهردومیانفرهنگیبیناپیونداززمانهمگويیممی

شهرت.ايسپهرنشانهودين

 مرز حکم در سلبریتی

درنیزو«استدرونیامربابیرونیامرتطبیقوفیلترکنترل،»مرز،کارکردلوتماننظريهدر

افراديفرهنگدرهمواره(.0981:11و،سمننک)کندمیعملارتباطاتکاتالیزورحکم

يکداخلمختلفاينشانهسپهرهايازراعناصريوداشتهراکاتالیزورنقشکههستند

اينشانهسپهربهمتعلقهميعنیدارندرگهدوخصلتیخودافراداين.کنندمیديگرسپهر

هستهدرحاکمهاينرموهاايدئولوژي)ب(.اينشانهسپهربهمتعلقهموهستند)الف(

درمثالعنوانبهکنند.تعیینرافرهنگهايکرانهومرزهاتاکنندمیتالشمعموالًفرهنگ

اينکه.کندمیتعیینرافرهنگیمرزهايدينیدستوراتوقواعد،محوردينفرهنگيک

ازچههرارند.ندوروداجازههايینشانهچهودارندورودقابلیتفرهنگدرهايینشانهچه

.شودمیترکمرنگاقتداروتحکماينکنیممیحرکتاينشانهسپهرهايحاشیهبههسته

درفرهنگیسپهردراندبرخاستهشهرتفرهنگاينشانهمناسباتدلازخودکههاسلبريتی
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یانمتوانندمیودارندچندزبانهخصلتیهاسلبريتیديگربیانبه.کنندمیعملمرزحکم

درهاسلبريتیلذاکنند.منتقلراهانشانهبیندراينونمايندوآمدرفتاينشانهسپهرچندين

رافرهنگیمرزهايتاکنندمیتالشودارندحضوراجتماعیوفرهنگیرخدادهاياکثر

وزندگیسبکاقتصادي،سیاسی،مسائلدربارههاسلبريتیمثالعنوانبهببخشند.شکل

رااطالعاتهاآناست.نهفتههاآنبودگیمرزدراتفاقاينعلت.دهندمینظریدينحتی

وکندعبورهاآنتوسطشدهتعیینفیلترازاطالعاتیهردهندنمیاجازهوکنند؛میکنترل

بشود.فرهنگوارد

 موردمطالعهپژوهش و تحلیل  روش

 فرهنگی و مرز تعیین در سلبريتی کارکرد توضیح )براي امورکردن کردن( ترجمه

فرهنگیيوريلوتمانکهدرسطورقبلبهشناسینشانهفرهنگبهنشانهفرهنگیازروشنا

نمونه انتخاب مرحله در همچنین شد. خواهد استفاده پرداختیم، آن رويکردشرح از

یريآقاماستفادهشدهاست.بدينمنظوربرنامهاليواينستاگرامیحسنهدفمندگیرينمونه

خلعلباسشدهاستاماهمچنانبهکارطلبگیاخیراًکهسازيحاشیهسلبريتیروحانیو)

خوانندهزنايرانیکهدراماراتساکناستوطرفدارانزيادياحالم)(ودهدمیادامه

عنوانبهبرگزارشد،0988راکهدرايامقرنطینهبهدلیلشیوعويروسکرونادرسالدارد(

تفاوتفکريوصنفیدواوالً.ازداليلاصلیاينانتخابايمنمودهحلیلانتخابنمونهت

آخوندسلبريتیدراينستاگرامبانزديکسهمیلیونمشهورترين.آقامیريباشدمیسلبريتی

 با زن خواننده احالم و میلیونيکدنبالکننده دو دنبالکننده دويستهزار سلبريتیو

گفتوگويايندوبعضاًوصنفمختلفومشهوربادورويکرد لذا متعارضهستند.

 سپهر ديالوگدو اينشانهبیانگر باشدمیمجزا اليو اين اينکه دوم بسیارهايواکنش.

زياديدرافکارعمومیوطرفدارانهردوصنفداشتهاست.سومحجمبازنشرودرگیري

زارنفربهصورتزندهومستقیموبیشازه911ايناليواست.ايناليوراحدودايشبکه

ازهمهآيد؛ومیکهيکرکوردنیزبهحساباندکردهدومیلیوننفرغیرمستقیمتماشا

ترمهم بودن هايمکانیسمبرجسته اليو اين در مرز تعیین و آنباشدمیترجمه به که
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ديناينشانهسپهرهايخواهیمپرداخت.ايناليودرحکممتنیاستکهبازتابمناسبات

فرهنگیشناسینشانهشناسیاصلیماروشباشد؛ومیوموسیقیدرونسپهرفراخشهرت

موجوددرمتن.هايگفتماناستونهتحلیل

 در شهرت ای نشانه سپهر و دین ای نشانه سپهر موسیقی، ای نشانه سپهر تعامل

 احالم و آقامیری حسن اینستاگرامی الیو

 مقدمه

اينموضوعشد.برگزار0988سالفروردين08شنبهسهروزدراحالموآقامیرييوال

استصورتاينبهاليواينخالصه.باشدمیزنخوانندگیازدينبازتفسیرنوعیبهاليو

حسنابتدادر،پرسیاحوالازپسوشودمیدعوتاحالماليوبهآقامیريحسنکه

زنخوانندگیوموسیقیبهنسبتدينازنظررایرشتفسوکردهبحثطرحآقامیري

چهمردوزنصداياندقائلمراجعیآندرکهکندمیاشارهفتوايیبهاو.کندمیمطرح

وگوگفتمیانهدراست.بالمانعونداشتهفرقیخوانیجمعچهوخوانیتکصورتبه

احالمنقدهايعمده.شودیمدادهارجاعآنبهنقدوسیاسیامريکبهمباحثاکثراً

خوانندگان،)ماامثالشدنخارجوفرارباعثشماکه،استاينايرانسیاسینظامبه

است.احالمهايصحبتتأيیددرنیزآقامیريحسننقدهايعمدههستید.و...(هنرمندان

ايقهسلیتفسیرهايوايسلیقهبرخوردهايبامسئولینکهاستاينآنمحورکهنقدهايی

پايانیدقايقاليوايناوجنقطهامااند؛شدهاسالموکشورازجوانانطردباعثديناز

زنخوانندبهمربوطآهنگيکازقسمتیدوهراحالموآقامیريحسنکهجايیاست.

.رسدمیپايانبهطرفینقدردانیوتشکربااليوايننهايتاً.خوانندمیانقالبازقبل

 دین ای هنشان سپهر

سپهرباپس.باشدمی«دين-نه»ودينمناسباتبارابطهدراليوايناصلیمتنازآنجاکه

کهداردايشدهرسوبوهنجارينهايمتنخودمرکزدرکهايممواجهديناينشانه

راجعدينسپهرهايکرانهومرزهااستقراراليودر.کندمیتعیینراسپهرآنمناسبات
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سپهردوازنمادهايینوعیبهاليواينمحوريشخصیتدوشود.تعیینموسیقیرامبه

دينسپهرازنماديطرفیازروحانی(جايگاهدر)آقامیريحسنهستند.متفاوتاينشانه

ازپیشچندياو)استشدهراندهحاشیهبهوطردسپهرهستهازکهشودمیمحسوب

کردهپیدامندکرانومرزيخصلتحاضرحالدروشد(لباسخلعدينسپهرهستهطرف

.باشدمیشهرتاينشانهسپهرازنماديونشانهيعنیاستسلبريتیيکطرفیازواست

ودينسپهرازبیرونامرازنماديزن(خوانندهيکجايگاهدر)احالممقابلطرفدر

هستههنجارهايوشئوناترساياحالماينکهخصوصبه.باشدمیموسیقیسپهربهمربوط

دينسپهرديگريو«فرهنگ-نه»احالمپسندارد.قبولنیزراحجابمثلفرهنگ

گاههیچاينشانهسپهردرايحاشیهاينشانهعناصرکهکردتوجهبايد.شودمیمحسوب

سپهرمرکزبهراخودتاکنندمیتالشبلکهبمانندباقیسپهرمرزهايدرابدتاخواهندنمی

دينهستهازراخودآقامیريلذاگیرد.میانجامفعالسازيمتنباکاراينکنندنزديک

پذيردنمیرااوسپهرهستهکهحال.بیندمیآندرراخودماهیتچراکهکندنمیجدا

باايدئولوژيکتقابلبهدينمرزهايوهستهبازتعريفباتاکندمیتالشنوعیبهآقامیري

بپردازد.يندهست

 موسیقی ای نشانه سپهر

حالدرعینوقدرتمندومتمرکزايهستهداراياينشانهسپهريکعنوانبهنیزموسیقی

موسیقیاينشانهسپهراست.شدهرسوبوتولیدآندرزياديمتونکهباشدمیتاريخی

دينسپهرفیطرازاست.شدهمحسوبدينسپهرمتقابلومتعارضسپهرهايجزوهمواره

مواقعیدرراموسیقیپايودستواستبودهموسیقیمقابلجديموانعازيکیهمواره

حساببهنامتنونامطلوبامرنوعيکدينسپهرنیزموسیقیسپهربرايلذااست.بسته

مناطقبهنوعیبهکندمینمايندگیراموسیقیسپهرکهاليوايندراحالم.آيدمی

دورگهخصلتآنکهبراياواست.گرفتهفاصلههستهباواستآمدهخودپهرسايحاشیه

ايندراحالماست.کردهدارنشاندين،سپهرهاينشانهباراخوددهدنشانراخودبودن

پوششوحجابيعنیاسالمديناينشانهنظامبصريهاينشانهترينمهمازيکیبااليو
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نیزديگريهاينشانهخودمرزيخصلتدلیلبهويالبتهود.شمیدارنشانفقهیوشرعی

.پردازيممیآنبهکهاستکردهتولید

 شهرت ای نشانه سپهر

باشد؛میشهرتسپهراليو،ايندردينوموسیقیسپهردووگويگفتوتالقیمحل

امکاناتاستشدهباعثمتقابلسپهردوازنماددواينبودنسلبريتیديگرعبارتبه

بافتاريبهترعبارتبهياووگوگفتاينگیريشکلبستراوالًپسبگیرد.شکلديالوگ

اليو»ديگربیانبهاست.شهرتسپهربهمربوطاست،گرفتهشکلآندروگوگفتاينکه

آندرهاسلبريتیکهاستشهرتفرهنگشدهدارنشانهايمکانازيکی«اينستاگرام

بهاستايرانیاجتماعیشبکهپسندترينعامهاينستاگرام.کنندمیمتنتولیدويافتهحضور

ازدرصد989۲است،شدهانجام0989تیرماهدرکهايسپاآمارگیريآخرينگزارش

آندرهاسلبريتیکه(سايتوب،0989شیرعلی،)کنندمیاستفادهاينستاگرامازهاايرانی

برايمهمیدلیلخوداين.زنندمیبازديدتعدادوخاطبمتعدادنظرازچهرااولحرف

دارنشانمکانکهحسینیهيامسجددرنهوگوگفتايناست.وگوگفتاينگیريشکل

موسیقیسپهرشدهدارنشانمکانکهاجراسالنياکنسرتدرنهواستدينسپهرشده

شکلمشترکوطرفبیطمحیيکدرمذاکرهياتبادلاينگويیاست.دادهرخاست

رعايتراشهرتسپهربرحاکمقواعدموسیقیودينسپهرهاينمايندهدوهرثانیاًگرفت.

کنندمیاشارههايشانصحبتخاللدروهستندايرسانهسلبريتیيکخودهاآن.کنندمی

الزمهکهراشنمايقواعددواينترمهمهمهاز.اندکردهپیدااينستاگرامدرراهمديگرکه

اينستاگرامدر0هواداريهايگروههاايندوهر.کنندمیرعايتهموارهاستشهرت

اينشانهسپهرپاياگردارند.اينستاگرامیمخاطبمیلیونيکبربالغدوهرو؛دارند

میزاناينبهبرگزاريصورتدروگرفتنمیشکلوگوگفتايننبودمیانبهشهرت

.گرفتنمیرقراموردتوجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fan 
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باسپهردوتعاملياورودبرايشدمطرحاينشانهسپهرهايتعاملدرکهطورهمان

بدينآورد.فراهمراسپهردوعناصرترجمهقابلیتوشدهبازترمرزهاتااستنیازيکديگر

:پردازيممیهرکدامتحلیلبهکهدهدمیرخاليوايندرکلیفرايندسهمنظور

فرايند-9يکديگربهسپهردواينشانهعناصرعبورفرايند-7مرزیینتعفرايند-0

انفجار

 مرز تعیین فرایند

نهراکارايناو.کندمیتعیینزنخوانندگیامربهنسبترادينمرزهايآقامیري

مرزها»:نويسدمیلوتمانکهطورهمان.دهدمیانجامابهامکمیبابلکهصريحصورتبه

يافرهنگسپهربهمتعلقکهملموسفاکتهرتشخیصوتعريفواندشفافغیرومبهم

(.711۲:7۲)لوتمان،«استنسبیتزياديمیزانحاويخودباشد،فرهنگنهسپهر

صراحتاًتقلیدمرجعيککهکاريدهدنمیفتواياقطعیحکمگاههیچنیزآقامیري

منعطفمرزديگربدهدقاطعوصريححکمآقامیرياگرعبارتیبه.دهدمیانجامش

:گويدمیآقامیرياست.ساختهناپذيرعبورديواريبلکهاستنساخته
مردشوزناصالًخوانندگیکهآينهفتواشونوحرفمراجعيکسري»
شمارويکهاثرياونوکنهمیمنتقلدارهکهمفهومیاوننداره.تفاوتی

مرجعفتوايکهمنطقیهحرفيه،آينهاسالمحرفگمنمیاصالًمهمه.گذارهمی
«.هستهم

احالمکههستدلیلیهمینگذاردمیباقیشفافغیرومبهمرامرزکامالًهاگزارهاين

:پرسدمیاقامیريازبارچند
«نداره؟مشکلیزنصدايبااسالمپس»

ورودبرايمرزبازکردنهدفهمانراستايدرواستنسبیکهاستمرزيتعییناين

خودکهآنجاازآقامیريکهاستاينمهمسیاربنکتهيک.باشدمیفرهنگهايديگري

صريح(حکم)سازيمرزتبعبهودادن(فتوا)سازيمتنمشروعیتونیستدينهستهدر
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اندگذاشتنهبازقبلازرامرزهايیواندداشتهحضورهستهدرکهافراديازلذاندارد

همانبهابتدانیزاحالم.کندمیبازتررامرزايشانفتوايبهمدامارجاعباودهکراستفاده

زنانخوانندگیبهسپسودادهارجاعداندنمیحرامرازنخوانندگیوموسیقیکهفتاوي

اعالمقسمتیدرحتیوکند؛میاشارهايرانهمسايهمسلمانکشورهايدرحجاببا

نیزحجابباحاضريممابدهیدزن(خوانندگان)مابهکنسرتهاجازشمااگرکهکندمی

تاکنندمیتعیینبازومنعطفشدتبهراسپهردومرزهايدواينپسکنیم.خوانندگی

استخودياينشانهسپهرهايبهمرزهاازيکديگردادنعبورکهبعديمرحلهمقدمه

افتد.اتفاق

 یکدیگر به رسپه دو ای نشانه عناصر عبور فرایند

مرزهايدراکنوناست،شدهطرددينسپهرمرکزازکهآقامیريشداشارهکهطورهمان

ازخارجاطالعاتوهازبانتااستچندزبانهيازبانهدوفیلترنوعیوداردقراردينسپهر

وخوانندهزنيکورودبرايآقامیريبیاورد.دينسپهرداخلبهوکندترجمهراسپهر

آقامیريابتدابدهد.نشانراخودبودنتراوايیوبودنچندرگهخصلتتاداردنیازشهورم

بافتارانتقالدومنکتهاست.سلبريتیيکنیزاحالمچراکهباشدسلبريتیيکخودبايد

سپهربهدينسپهرندکرنزديکبرايهاايناما؛شهرتسپهربهدينسپهرازديالوگ

موسیقیسپهربهکهکندمتقاعدرااحالموحضاربايدآقامیرينیست.کافیموسیقی

يا.دهدمیگوشزنصدايوموسیقیخودکهداردمیاذعاناودارد.وآمدرفت

متعجباحالموخواندمی«ياس»نامبهرپخوانندهازگزارهيکآقامیريمثالعنوانبه

:پرسدمی

میگوشهمروياسرومنصدايپسشمامیدين؟گوشهمرپشما»
«حله!ديگهپسدين

همچنین.گويدمیاستکردهشرکتايراندرکههايیکنسرتخاطراتازاوهمچنین

ازودلرباهايخندهباهمراهکند،ديالوگديگرسپهرباتواندمیکهدهدمینشانآقامیري



 9811زمستان |  24شمارة  |ششم سال  |هاي نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 44

 

مثال،برايشود:میتبديلتفسیروخواندنآمادهمتنیبهآقامیريچهرهاحالم،بهدلته

سربايدنامحرمزنيکباارتباطبرايروحانیيکدين.سپهردربزرگتابويیازتخطی

باعواطف.ابرازوخنديدنبهرسدچهکندنگاهاوصورتبهکمترواندازدپايینراخود

اونمايد.دينسپهرواردرااحالمکهکندمیپیداراحقاينآقامیرياکنونتوصیفاتاين

:گويدمیجايیدر
يهديدمديگه.شناختممُحرمازروشماخودممنهستیم.مذهبیکهما»
«گذاشتید.مطلبمنخودازبعدوبوديدگذاشتهروهاهیئتازيکیازپست

دينی،عنصربهاوترجمهواحالمکردندارنشانباآقامیريکهاستايلحظهدقیقاًاينجا

.کندمیرددينمرززارااو

واردراآقامیريوکندمیپیدابودگیمرزخصلتچگونهاحالممقابلطرفدراما

؟کندمیموسیقیسپهر

دردارد،بودندورگهوتراوايیقابلیتکهمرزيعنوانبهخودبازنمايیبراياحالم

محلهدرکهداردیمبیاناو.کندمیاشارهاشخانوادهوخودسوابقبهاليوازقسمتی

درهمچنیناست.بودهبسیجیوجنگهايجبههاهلاوپدروکردهزندگیمذهبی

:گويدمیقسمتی

منديديدخودتونمهستم.مسلمونميهندارم،چیزهیچروتعصبیهیچمن»
«.سرجاشهچیزمهمهو؛پابرجاستعقايدم

مقاممسابقاتدرواستبودهقرآنقاريکودکیدرکهکندمیاشارهاوهمچنین

مرزبهونمايدترنزديکدينسپهربهراخودکامالًآنکهبراياحالماما؛استآوردههم

ظاهرشوصورتدهد،نشانراخودنیتحسناستکردهنمادينآنراآقامیريکهدين

ايندراماندارداعتقاديحجاببهکندمیاعالماينکهبااحالماست.کردهدارنشانرا

باازاينپیشکهاحالمشود.مهیاديالوگشرايطتاشودمیظاهراسالمیحجاببااليو

سپهرواردراآقامیريوکردهتالفیاکنوناستشدهوارددينسپهربهآقامیريترجمه

:گويدمیاو.کندمیخود
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کهکنممیاحساسچونکنممیدنبالهاتونحرفودارمقبولراشمامن»
«.زنیدمیمنطقیوحقحرف

 انفجار فرایند

کهدارداذعاننمايدتعريفرگهدوراخودکهآنبرايآقامیريشد،اشارهازاينپیش

ازپیشمعروفزنخوانندهکه«جهان»ازترانهيکبهاينکهودهدمیگوشموسیقی

:دگويمیاحالمحینهمیندر.کندمیاشارهاستبودهانقالبی
دادينگوشقطعاًدادين؟گوشمنوصدايشمابخونم؟براتونذرهيهمن»
براتونتیکهيهپس...حاالتاکردينگوشپسمنوصدايدارين.فالومنوصفحه
«نخونم؟

خواندنحالدراحالمکهايلحظهدر«چرابخونید»:گويدمیجوابدرآقامیري

شدهسرخصورتشوکردهگمراخودپايودستاستمشخصکهآقامیريهستترانه

ازلوتمانکهاستايلحظههماندقیقاًلحظهايناست.احالمبهزدنلبخندحالدراست

يالحظهمثابهبهفرهنگیانفجارشداشارهکهطورهمان.کندمیياد«فرهنگانفجار»بهآن

معمولتعادلکهنیزما،شودمیتعريفسیستموضعیتدرشديدوجديتغییردقیقه

انفجاريلحظهتوانمیمرکز/پیراموندوگانحسببربخورد.همبهوشودمختلسیستم

بارانفجار،لحظهدرهمچنینکرد.تصورگرانشیرُمبشياپاشیدرهمنوعیمثابهبهرا

گیردمیشدتتناسببههمناپذيريبینیپیشويابدمیافزايششدتبهسیستماطالعات

(.0981:14مننکو،س)

ونداردرانامحرممردبرايزنزندهخوانندگیانتظارکهدينسپهرحساباينبا

دينیسپهرهنجارهايتابگیردرااحالمجلويلحظهايندرآقامیريتارفتمیانتظار

ارزشادبیاتیبابخواهیماگرکند.خوانندگیاحالمتاداداجازهاوامانشودمتزلزل

عمليکبهمنجراحالمبهخودشاجازهباآقامیريبگويیمسخنهنجارينورانهمحو

است.شدهضدهنجارينوضدفرهنگی
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راخواندنسريعاًاحالمکهدهدمیرخزمانیموسیقیاينشانهسپهردرمتقابلانفجار

طلبويازاستاحالمصدايشنیدنحالدرسینهبهدستکهآقامیريوکردهمتوقف

باخودشآقامیريدرنگبیاما«بقیشبقیش،»:گويدمیبخواندراموسیقیباقیکندمی

کهاستايلحظههماناين.گويدمیآفريناوبهاحالموخواندمیراترانهادامهصوت

کهنیستپذيربینیپیشياقبولقابلبرايشواستنداشتهراانتظارشنیزموسیقیسپهر

سپهريعنیديگرسپهريکدرانفجاراينکهکردتوجهبايدکند.دگیخواننروحانیيک

يکديگربهشناختینشانهعناصرشدنوصلعاملشهرتواستدادنرخحالدرشهرت

دوهمخوانیلحظههمینبهمربوطاليواينبههاواکنشتندترينوبیشتريناست.شده

وغیرمنتظرههمخوانیايندينسپهراياعضبرايخصوصبه.شودمیيکديگرباسلبريتی

چنینکهکرداشارهبايددرنهايتدارد.انفجاراينازنشانخوداينواستبودهباورغیر

تدريجبهتواندمیشدگفتهکهطورهمانظاهر،برخالفآناثراتوانفجارفرايندهاي

زدايیکلیشهايران،سینمايدرترپیشکهچنانشود،اينشانهسپهردرتغییروتحولباعث

است.زدهرقمراانفجارهايی«مارمولک»چونهايیفیلمدرروحانیشخصیتوتیپاز

اينشانهسپهرهايهايهستهتاشدباعثعمالًزنيکوروحانیخوانندگیلحظههمچنین

فراينددرانفجاراينلذاشوند.نزديکهستهبهمرزهاوشدهتزلزلدچارموسیقیودين

وموسیقیسپهرهايهستهبلکهاستنکردهتولیدهانشانهازجديديسپهرخودتدريجی

هستهبهراخودعاطفیبارواطالعاتاضافهيکايجادباهاسلبريتیتاکردمتزلزلرادين

حاشیهبهبازگشتسپسومرکزبهتهاجميکاينبمانند.مرزدرهمچنانو؛کنندنزديک

.آيدمیحساببهگسپهرفرهن

 گیری نتیجه

برعالوهتوانمیشهرتفرهنگتحلیلبرايدهدنشانتابوداينمقالهايناصلیهدف

استفادهبا،دانندمیداريسرمايهايدئولوژيراهاسلبريتیکهانتقاديهاينظريهازاستفاده

وتشريحهاسلبريتینگیفرهکارکردتاکرداستفادهفرهنگیشناسینشانهنظريادبیاتاز

رااينشانهسپهرهايهايکرانهومرزهافرهنگاينشانهسپهردرهاسلبريتیشود.تبیین
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تمامچراکهاستفرهنگيکدربخشترينمهمفرهنگمرزهايتعیین.کنندمیتعیین

هترجمفرهنگزبانبهآنجادروکردهعبوربايدمرزهاازفرهنگیسپهربههاورودي

وکردهدارنشانرا«هافرهنگنه»وکردهعملمرزعنوانبهخودهاسلبريتیهمچنینشوند.

فرهنگانفجارهايازتوانندمیهاسلبريتینهايتدروکنند؛میترجمهفرهنگیامربه

دادننشانبرايکنند.تثبیتاينشانهسپهردرراخودموقعیتتاببردندرااستفادهبهترين

اليوتحلیلسراغبهفرهنگیشناسینشانهشناسیروشونظريهازاستفادهباکارکرداين

سپهردوتعاملشاهداليوايندررفتیم.«احالمخانموآقامیريحسنآقاي»اينستاگرامی

نزاعمحلازاينپیشعمالًکههستیمشهرتاينشانهسپهردرموسیقیوديناينشانه

سپهرنمايندهوآقامیريدينسپهرنمايندهاست.بودهايرانینگفرهدرسپهردوجدي

دينوموسیقیسپهرمرزهاييکديگرهمکاريباسلبريتیدواين.باشدمیاحالمموسیقی

ازبرخیقبلازکهفناورياتکايبه،مرزهابازتعريفايندرآقامیريوکردندتعینرا

اشکالیاسالمدرزنصدايوموسیقیکهکرداعالمبودند،کردهبازرادينمرزهاي

مسئلهدواينمیانتناقضهايیمثالباوکردههمراهدينباراموسیقیامرنیزاحالموندارد

هرکهسلبريتیدواينسپس.کندمیاعالمشدهحلرازنخوانندگیوبودنمسلمانيعنی

کهرااحالمآقامیري.کنندمیيخودسپهرواردراهمديگردارندبودگیمرزخصلتدو

بازنمايیمذهبیفرديکرااووکندمیدينسپهرواردباشدمیدين-نهامرازمجازاينجا

.کندمی

زنخوانندهيکازايترانهخواندنبااستموسیقی-نهازمجازاينجاکهنیزآقامیري

ودهدمیرخموسیقیودينسپهردودرانفجارينهايتدر.شودمیموسیقیسپهروارد

فرهنگدرانفجارلحظهاست.بودهبینیپیشغیرقابلکهباشدمیترانهيکهمخوانیآن

جانبازانفجاراينبايددرنتیجهومیزندهمبررامفروضاتوشودمیهستهتزلزلباعث

بخشهمینازهاتعجبوهامخالفتبیشتريناليوايندرکهشوددرکفرهنگافراد

مروروفرهنگیحافظهدربايگانیمرحلهدرحالواستشدهمحققادراکلذااستبوده

خواهدجابرفرهنگیسپهردرمهمیاتتأثیربلندمدتدرمسئلهاينداردقراررخداد
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شناسینشانهکاربستشهرت،فرهنگتحلیلدرآتیتحقیقاتمنظوربهپاياندرگذاشت.

نظاميکعنوانبهاسالمی،-ايرانیفرهنگدرسلبريتیکارکردیلتحلبرعالوهفرهنگی

فرهنگتیپولوژيياشناسیگونهدراست،مشغولپردازيمتنکاربهکهمستقلاينشانه

يابیرونیهايفرهنگباقیاسوآندرونیسپهرهايياهافرهنگخردهواسالمی-ايرانی

شود.میپیشنهادخارجی
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