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پیشگفتار
نوشتن این کتاب برای من همچون سفری بود .با آن که سالها در رابطه باا
افراد مشهور و ارتباط آنها با هوادارانشان مطالعه کرده بودم ولی محدوده
گستردهتری از پدیده مشهوریت و افراد مشهور برای من تازه بود .سفر مان
در سال  1988با پایاننامه ارشد مان در ماورد طرفاداران مایجال ججساون
شروع شد .در سالهای بعد ،مان مطالعاات جاام تاری در ماورد شایفتگان
مجموعههای پیشتازان فضا ،مادونا ،باروا اسیرینگساتین ،شااهداده ،جار
مایجل ،پائل مککارتنی ،ارباب حلقهها و دیگر عالقمندان رسانهای انجاام
دادم .از سااال  2005تااا بااه امااروز بااه بررساای طرفااداران جااو

گروبااان

پرداختهام .آنها بیش از صدها مقیاا را پر کردهاند ،پایشناوی

بسایاری

از مقاالت را خواندهاند و به رو های مختلفی در  13سال گذشاته باه مان
کمک کردهاند .نوشتههای من در طول این سالهاا در بخاش منبا لیسات
گردیدهاند و از طریق سایت مجالت و همچنین سایت ریسرچگیات 1قابال
دسترا هستند .هدف از این کتااب ،بررسای افاراد مشاهور و پدیادههاای
مشهوریت ،شهرت و شناختهشدن از دید رواشاناختی اسات تاا متنای قابال
فهم بدست آید .بسیاری از کتابها در سطح تحصایالت تجمیلای نگاار
میگردند که مطالعه آنها را بسیار دشوار میکند .در این کتاب سعی شده

)Researchgate (Researchgate.net
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است که به جای استفاده از مناب پیچیده از منااب در دساترا بهاره گرفتاه
شاود .در حالیجاه کتااب پیشارو بیشااتر بارای عماوم جامعاه ،دانشااجویان و
گردیده است ،اما اساتفاده متخصصاین هام از ایان کتااب

محققین نگار

ماایتوانااد باارای آنهااا مفیااد باشااد .باادون حمایاات دانشااگاه نیویااور
همجارانم ،نگار
برای تگار

و

این کتاب امجانپذیر نبود .دانشگاه باه مان زماانی آزاد

ایان کتااب داد و همچناین همجاارانم در ایان فرآیناد بسایار

عالقمند و حمایتگر بودند .من از باازیگران و دوساتان خاودم در مجموعاه
پیشتازان فضا شامل آبرجونوی  ،ایسنبرگ ،مسترسون ،رابینسون ،شیمرمن
و سیدیگ که در مصاحبهها و نگاار

بحا هاا مشاارکت داشاتند ،بسایار

سیاسگدارم .بار دیگر از این افراد سیاسگدار هستم کاه در نگاار

و تفجار

در مورد فرهنگ افراد مشهور و طرفداران باه مان کماک کردناد .مطم ناا
بدون حمایت و بینش الینور رییدی ویراستار خودم نمیتوانستم این پاروهه
را به اتمام برسانم .دیوید جیل

نید در طول سفر نگار

این کتاب باه مان

کمکهای فراوانی کرد .همچنین دوستان و همجارانم لورین الندر و جیال
اولیور پ

از مطالعه و ارزیابی ،باه مان در ویارایش فصالهاا بسایار یااری

رساندند .مورخ مشهور وین ویلی

از ابتدا تا انتهای پاروهه باه مان کماک

کرد و من را با مثالهایی از افاراد مشاهور گذشاته همچاون اساجار وایلاد،
والتر وینچل و بیب روث آشنا کرد .سوزی هورتون ،ماری فریتاا ،کاارن
سانتینی ،لیندا برنت ،ماگریت کراا ،جان لیرمون  ،گایل لاین گاردون و
فرزناادانم اسااجات و پائاال اسااتیور فصاالهااای کتاااب را مطالعااه کردنااد،

پیش گفتار 6 //

مصاحبههای انجام دادند و بازخوردهای ارزشمندی ارائه نمودناد .بارادرانم
جف و ویجتور یارتر هماواره مان را در کاارم تشاویق و حمایات کردناد.
همچنین بدون همسرم جان اساتیور و حمایاتهاای او ،هایک کااری انجاام
نمیشد.
فصل 1مقدمهای بر مطالعه افراد مشهور با بررسی تعریفها و مشاهدات
اساات .فصاال 2در باار گیرنااده تعاادادی از ن ریااههااای علااوم اجتماااعی و
روانشناسی در مورد مشهوریت و افراد مشهور میباشد .فصال ،3مثاالهاای
تاریخی از مشهوریت و شهرت را شامل میگردد .فصل ،4بحا

در ماورد

چگونگی تاثیر مشهوریت و شهرت بر زندگی افراد مشاهور را در بار دارد.
فصل 5بر روی ارتباط افراد مشهور با طرفدارانشان تاکیاد دارد .در نهایات
فصال ،6در رابطاه باا جهااان شابکهاای اجتماااعی و تحاول افاراد مشااهور
کوچک است.

سخن مترجمان
ظهاور اینترنات و رساانههاای اجتمااعی باه صاورت مشخصای در افاادایش
جستجو و تقاضا برای شهرت و افراد مشهور موثر واق شاده اسات و افاراد
مشهور به پدیدههای فرهنگی جاذابی تبادیل گشاتهاناد ججانتیواسااراکی ،1
 .)2018افراد مشهور باه عناوان انساانهاای موقعیات سااختگی ،2اشاخا
هستند که به دلیل شهرتشان در زمینهای شناخته میشوند که این اعتبار باه
وسیله رسانههای جمعی تقویات مایگاردد جبورساتین .)2012 ،3شاهرت و
اعتبار افراد مشهور میتواند از تواناییها و استعدادهای آنها در زمیناههاای
خاصی همچون موسیقی ،ورز

و هنر ،مناسبتهای خانوادگی و خاندان-

شان ،توجه خود به خودی رسانهها 4یا ارتباط آنهاا باا ساایر افاراد مشاهور
ناشی گردد جدریک و میاح .)2010 ،5روجک 6ج )2001بیان میکند ،افاراد
مشهور به اشخاصی اطالق میگردد کاه بار هوشایاری جمعای 7تاثیرگاذار
هستند جروجک )2001 ،و نقش بسیار مهمی را در ابعاد مختلف فردی ،بین
فردی و جمعی ایفا میکنند .در همین رابطه کرزماان و همجااران 8ج)2007
1

Juntiwasarakij
Human pseudo-event
3
Boorstin
4
Self-generated media attention
5
Drake & Miah
6
Rojek
7
Public consciousness
8
Kurzman et al
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بر طبق ن ریه روابط وضیعت ،1چهار مدیت اجتماعی شامل مدیت تعاملی،2
مدیت هنجاری ،3مدیت اقتصادی 4و مدیت قاانونی 5را بارای افاراد مشاهور
مطرح میکنند که حاکی از نقش برجسته افراد مشهور در جواما مختلاف
میباشد .در واق  ،افراد مشاهور باه عناوان مادل نقاش جباناد و دراگاوا،6
 ،)2014تسااهیلگاار فرآینااد هویااتیااابی جمااالتبی ،مااککاااتچ ون ،ا

و

هوران )2001 ،7و دوست و معشوقهای خیالی جهورتون و وهل )1956 ،8در
ن ر گرفته میشاوند کاه درآمیختگای و تعامال باا آنهاا در صاورتدهای
هویت ،9رشد اساتقالل 10جگلیساون ،تاران و نیاوبرگ )2017 ،11و تشاجیل
هویت آرزومند  12جهافنر )1996 ،13موثر واق میشود.
پیشرفت در فنآوریهاای ارتباطااتی نقاش مهمای را در ایجااد ،گساتر و
نگهداری نفوذ افراد مشهور داشتهاند ججانتیواساراکی  .)2018 ،در دنیاای اماروز،
هنوز هیک نشانهای از محدود شدن گستر فرهنگ افاراد مشاهور 14دیاده نمای-
شود .در مقابل ،مباح مرتبط با افراد مشاهور باه موضاوعاتی اساسای در رساانه-
1

Theory of status relations
Interactional privilege
3
Normative privilege
4
Economic privilege
5
Legal privilege
6
Bond & Drogos
7
Maltby, McCutcheon, Ashe & Houran
8
Horton & Wohl
9
Identity formation
10
Autonomy development
11
Gleason, Theran & Newberg
12
Wishful identification
13
Hoffner
14
Celebrity culture
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های خبری قرن  21تبدیل شدهاند .اخبار مربوط به افراد مشاهور از مجاالت کثیار
انتشار گرفته تا برنامههای تلویدیونی و روزناماههاای آنالیان ،تواناایی خاود را در
جلب توجه و هدایت رفتار ثابت کردهاند جترنار )2010 ،1و اشاخا

مشاهور ،باه

افرادی قابل پرستش تبدیل شدهاند .ناظران اجتماعی و مردم عاماه حارف از یاک
گرسنگی واقعی 2برای تصاویر و اطالعات افراد مشهور مایزنناد باه بیاانی دیگار
یک اشتهای سیریناپذیر .3به بیانی دیگر ،گستر خارقالعاده پوشش اطالعااتی
افراد مشهور ،فرصتی برای لذت بردن و در نهایات ارضاای تماایالت مرباوط باه
اخبار و شایعات مرتبط با افراد مشهور را فراهم مایکناد جالجسااندر )2010 ،4کاه
ایاان درآمیختگاای بااا افااراد مشااهور ماایتوانااد شااجل افراطاای ،انعطاااف ناپااذیر و
تجانشگرانه به خود بگیرد و همچاون پدیاده پرساتش افاراد مشاهور ،ارتباطاات و
تعامالت عمیق ،افراطی و بیمارگونه با افراد مشهور را موجب گردد.
شواهد نشان میدهند ،پدیده پرستش افراد مشهور باه موضاوعی ماورد
توجه برای دانشمندان اجتماعی 5تبدیل شده است جمارتین ،مک کااتچ ون
و کایانوا )2015 ،6و بسیاری از محققان در رابطه با نقش افراد مشهور در
زندگی تحسینکنندگانشان اظهار نگرانای مایکنناد جا  ،ماالتبی و ماک
کاتچ ون2005 ،7؛ ماالتبی ،جایل  ،بااربر و ماککااتچ ون2005 ،1؛ ماک
1

Turner
Real hunger
Insatiable appetite
4
Alexander
5
Social scientists
6
Martin, McCutcheon & Cayanus
7
Ashe, Maltby & McCutcheon
2
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کاتچ ون ،ا  ،هوران و مالتبی2003 ،2؛ استیور2009 ،3؛ به نقل از اساتیور،
 .)2011افرادی که شیفته اشخا

مشاهور مایباشاند ،باه عناوان پرساتش-

کنندگان افراد مشهور 4شناخته میشوند که افاراد مشاهور ماور عالقاهشاان
بسیار برایشان قابل احترام هساتد و کمبودهاا و ناساازگاریهایشاان نادیاده
گرفته میشود یا برایشان دالیل و بهانههاایی مطارح مایگاردد جآراگات و
همجاران .)2014 ،5زمانیجه تفجر در رابطه با افراد مشهور به موضوع اصلی
زندگی فرد تبدیل شود ،اختالل در کارآمدی را در پی خواهد داشات .در
واق  ،بعضی افراد روابط یک طرفه هذیانی 6را با افراد مشهور مورد عالقاه-
شان شجل میدهند که منجر به وسواا و تفجر افراطی در رابطاه باا آنهاا
میشود جمالتبی ،مککاتچ ون و هاوران )2003 ،7کاه ایان تفجار افراطای،
پرستش افراد مشهور 8نامیده مایشاود جباه نقال از آناگ و چاان.)2018 ،9
مک کاتچ ون ،الناگ و هاوران 10ج )2002مادل جاذب-اعتیااد 11را بارای
تبیین پرستش افراد مشاهور مطارح مایکنناد .بار طباق ایان مادل ،سااختار
شخصیت معیوب در بعضی افراد ،جذب شدن به افراد مشهور برای تشجیل
1

Maltby, Giles, Barber & McCutcheon
McCutcheon, Ashe, Houran & Maltby
3
Stever
4
Celebrity worshipper
5
Aruguete et al
6
delusional one-sided relationships
7
Maltby, McCutcheon & Houran
8
Celebrity worship
9
Ang & Chan
10
McCutcheon, Lange & Houran
11
Absorption-addiction
2
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هویت و احساا تجمیلشدن 1را تسهیل میکند .پویاایی نیاروی انگیدشای
که از این تعلق و جذب شدن ناشی میشود ،میتواند شجل اعتیاد باه خاود
بگیرد و رفتارهای افراطی و حتی هذیانی برای حفظ روابط فارا اجتمااعی

2

را در پی داشته باشد جمک کاتچ ون و همجاران .)2002 ،مطالعات مختلف
صورت گرفته در رابطه با پرستش افراد مشهور ،مدل جذب-اعتیاد را تائید
میکنند و سه سطح را پیشنهاد میکنند که نگار هاا و رفتارهاای افراطای
مرتبط باا افاراد مشاهور را در بار دارناد جماک کااتچ ون ،الگ و هاوران،
2002؛ مااالتبی و همجاااران .)2002 ،3پرسااتش کاام کااه رفتارهااای فااردی
همچون تماشا و خوانادن در رابطاه باا فارد مشاهور را شاامل مایشاود .در
سطوح کمی باالتر ،پرستش مشخصهها و ماهیت اجتماعی بیشاتری کساب
میکند .در نهایت در باالترین سطوح ،ترکیبی از همدلی با موفقیاتهاا و
شجستها ،شناسایی بایش از حاد و رفتارهاای تجانشای مانناد وساواا در
جدئیات زندگی افراد مشهور دیده میشاود جماک کااتچ ون و همجااران،
 .)2002به بیانی دیگر ،پرستش افراد مشهور متشجل از ساه مجموعاه رفتاار
میباشد .سطح سرگرمی-اجتمااعی 4کاه ساطح ابتادایی و مانعج کنناده
جنبههای اجتماعی و د رآمیختگای باا افاراد مشاهور اسات .ساطح اشاتیاق-
شخصی 5که بیانگر اشتیاقها و احساسات وسوااگوناه مایباشاد و ساطح
1

Fulfilment
Parasocial relationships
3
Maltby et al
4
Entertainment-social
5
Intense-personal
2
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مرزی-بیمارگونه 1که به معنای واقعی پرستش افراد مشاهور را شاامل مای-
شود جمک کاتچ ون و همجااران .)2003 ،هار یاک از ساطوح سارگرمی-
اجتماعی ،اشتیاق-شخصی و مرزی-بیمارگونه میتواننذ پیامدهای منفای را
در پی داشته باشند که البته سطح مرزی-بیمارگوناه مایتواناد نتاای منفای
بسیار شدیدتر و جدیتری را موجب شود.
بر همین اساا مطالعه افراد مشهور ،مشهوریت ،شهرت و درآمیختگای
طرفداران باا افاراد مشاهور باه عناوان موضاوعاتی ناو ،بادی  ،چنادوجهی،
گسترده ،شای و البته مبهم در پیشینه پژوهشی ،بسیار مهام و الدامای اسات.
کتاب پیشرو با تاکید بر مطالعات میدانی و اشاره باه اصاطالحات اساسای
حوزه افراد مشهور ،میتواند بینشی کافی در رابطه با روانشناسی رسانه و باه
طور مشخص در مورد مشهوریت ،شهرت ،افراد مشهور و ارتبااط باا آنهاا
به شما بدهد.
مترجمان؛
رضا شباهنگ ،فرزین باقری شیخانگفشه ،علیرضا طهماسبی
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