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 سلبریتی؛ از ستاره به

 های اجتماعی در تطور شهرت و هواداری تتلو نقش رسانه

2سُندوسمحمدینوسودی،3عبداهللبیچرانلو

 چکیده

اندازهایینوینراهایاجتماعی،رویکردهابهفرهنگشهرتراتغییردادهاستوچشمیرسانهتوسعه

انندشهرترادرمعناییجدیدتجربهکنند.هایسنتیوافرادعادیقراردادهاستتابتوپیشرویستاره

هایاجتماعیباتمرکزبرهدفمقالۀپیشرو،واکاویفرهنگشهرتدرجامعۀایرانیدرعصررسانه

نمونۀامیرتتلواست.بهمنظوردستیابیبههدفپژوهشحاضرازروشتحلیلمضمونبرایتحلیل

ترانه غامضامین مضامین همچنین و تتلو فعالیتهای در مجازیلب شبکههای اجتماعیاشدر های

ویروسکووید شیوع از بعد دورۀ اینپژوهش، در تأکید زمانیمورد بازۀ است. شده و91-استفاده

تتلووهوادارانشدرفضایمجازیبهاوج فعالیتامیر جهانیاستکه نتایجقرنطینۀگسترده رسید.

هایمجازیدرایناستکهاوهمزمانشتتلوازدیگرسلبریتیدهدکهوجهتمایزبخپژوهشنشانمی

درجذبمخاطبواجدویژگی سلبریتیاستوهمینمسئلهوضعیتیمتفاوترا وخرده هایستاره

هایتتلوترینمحورهاییکهازفعالیتبرایاوایجادکردهاست.بااستفادهازاینویژگیمرکزی،اصلی

و«تبلیغیکسبکزندگی»و«تعاملدوسویهباهواداران»،«تابوشکنی»،«رئالیسم»شوندشاملاقتباسمی

هستند.«خودبرندسازی»

سلبریتی،سلبریتی،فرهنگشهرت.هایاجتماعی،ستاره،خردهها:رسانهکلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6/7/9411تاریخپذیرش:91/4/9411تاریخدریافت:



bikaranlou@ut.ac.ir .استادیارگروهارتباطاتاجتماعیدانشگاهتهران)نویسندۀمسئول(9

                        sondosmn26@gmail.com      دانشجویدکتریعلومارتباطاتدانشگاهتهران .2



 

 

 

 

 

 3011بهاروتابستان،اول،شماره31شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 

  

 

381 

 مقدمه و طرح مسئله

هدرمدتکوتاهیهاوافرادیکهایمشهور،خردهسلبریتیفرهنگشهرتوهواداریازچهره

هایبرجستهجامعۀامروزایرانتبدیلشدهرسنددردهۀاخیربهیکیازپدیدهبهشهرتمی

ها،ابرازآنوگفتگودراینخصوصبهبخشیاززندگیروزمرهاست.هواداریازاینچهره

هایاجتماعیتبدیلشدهاست.هاکاربرایرانیفعالدررسانهمیلیون

فرهنگشهرتزندگیمیامروز در ما ه اینفرهنگهمه(Penfold, 2004: 289)کنیم جا،

وتبدیلبهبخشمهمیاززندگیروزمرهما ((Nayar, 2009; Driessens, 2013حضوردارد

؛کند(بیانمی9916)9طورکهکشموربنابراینهمان (؛(Nayar, 2009; Turner, 2004شدهاست

احاطهچهخوشمانبیایدو» را ما مااست، فرهنگشهرتبا کندوحتیبهمامیچهبدمان،

 میمیهجوم شکل را منشما و سبک سلوک، و افکار فرهنگ[ ]این ]فرهنگآورد. دهد.

(.6«)پذیردنهدوتأثیرمیسلبریتی[نهتنهاباهوادارانمصممبلکهبرهمهمردمتأثیرمی

شکل در مختلفی فعوامل به ازدهی یکی بین این در که هستند دخیل شهرت، رهنگ

ازاین(.Hou, 2019; Braudy, 1997هانظامارتباطیغالبدریکجامعهاست)ترینآناصلی

رسانه گسترشفضایمجازیو با دستخوشتغییراترو فرهنگشهرتنیز اجتماعی، های

است  ,Marwick & Boyd, 2011; Gamson, 2011; Turner, 2010; Hou)محسوسیشده

هایسنتیمشهوررادگرگونزمانکهموقعیتچهرهاینتحولدرفرهنگشهرت،هم.(2019

هامنجرشدهدهینوعجدیدیازسلبریتی(،بهشکل9911؛استیور،9911کردهاست)آبیدین،

بیشازهرچیزیبهنمایشاستکهموقعیت  ,Marwick)ایمدیونهستندهایرسانهشانرا

2015; Senft, 2008). 

ای،شمایلیتازهبهخودگرفتهاستکهدرایراننیزفرهنگشهرت،متأثرازتغییراترسانه

شکل بهگیریپدیدهبه اینپژوهش، در است. منتهیشده فضایجدید منظورهایینویندر

تیافتهدردومطالعۀبرخیابعادفرهنگشهرتدرایران،بهمطالعهموردییکیازافرادشهر

ترانه خواننده، )امیرحسینمقصودلو( تتلو امیر اخیر، تهیهدهۀ پرداختهنویسو موسیقی کنندۀ

دروبالگیبهانتشارآثارشپرداخت.اندکاندک9912شدهاست.تتلوباآغازبهکاردرسال

نآلبومشرابانام،نخستی9911نامیدرمیانخوانندگانجوانآنروزهاپیداکرد.تتلودرسال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ellis Cashmore 
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اوهمچنینآلبوم«زیرهمکف» تتلیتی»منتشرکرد. درسال« 9۱ارائهکردکهحاوی9912را

آهنگرسمیتک922موزیکویدئوو41آلبومزنده،9آلبوماستودیویی،99ترانهبود.ازتتلو

(،9912(،تتلیتی)9911هایتتلوبهاینشرحهستند؛زیرهمکف)اند.عناوینآلبوممنتشرشده

( 9919من شماره ،)6(9914( ممنوع ،)9914 شماره ،)7(991۱( قهرمان امیر9916(، ،)

(،شیطان)درحالتکمیل(.9911)71(،9911(،برزخ)9917(،جهنم)9917(،سایه)9916)

شهرت یکفرد مثابه به تتلو بر مقاله این تمرکز دالیل از فرهنگیکی عرصۀ در یافته

هایهاوستارههایاوباسایرسلبریتیهاخاصاووتفاوتپسنددردودهۀاخیر،ویژگیمهعا

دیگراینعرصهاست؛چراکهپیرامونتتلویکباشگاههواداریشکلگرفتهاستکهازآنبه

بدیلهایتتلوبودبعدازمدتیبهبرچسبیتکهعنوانیکیازترانه«تتلیتی»شود.می«هاتتلیتی»

آنمعرفیمی با خودشانرا هواداراناینخواننده نظرمیشدکه به تتلیتیکردند. یکرسد ها

درنگکند،بیبغوکردنصادرمیبرداریهستندکهوقتیپیشوایشانحکمبهبغلشکرآمادهفرمان

؛وقتیستارۀکنندبغوکردنمبادرتمیهوادارن(بهبغ-کنندگانچندینهزارنفرازپیروان)دنبال

هزار711کنندودرکمترازسهروز،افتد،درفضایواقعیتجمعمیشانبهزندانمیمحبوب

هاکنند.دریکالیو)تصویرزنده(اگرتتلوازآنپُستدرحمایتازاودراینستاگراممنتشرمی

آن از نفر هزار چندصد دقیقه چند از کمتر در کند حضور متقاضای حاضر دریها شوند.

وقتیسلطانقلبشانتصمیممیخطرناک راهترینوضعیتیکهتاکنوندیدهشده، گیردحرمسرا

خواهدکهخودرابهاوعرضهکنند.شرمانهازدختراننوجوانمیبیندازد،بایکفراخوانبی

نانبهیابینوجوانانوجواهادردنیایکنونیبرایهویتباتوجهبهمرجعیتیکهسلبریتی

 & Raviv et al, 1996; McCutcheon et al, 2002; Chia & Poo, 2009; Wen)انددستآورده

Cui, 2014،)ترینمضامینیاستکهبرمحورتتلودغدغهاصلیپژوهشحاضر،واکاویاصلی

شکلگرفتهونوجونانوجوانانهواداراورابهخود91-وهواداریاودردورۀشیوعکوید

غولساختهاست.مش

ازایرانمهاجرتکردودرخارجازکشوربهفعالیتخودادامهداد.در9917تتلودرسال

رسانهترینراهاینبازۀزمانییکیازاصلی هوادارانش، هایاجتماعیهایتتلوبرایارتباطبا

ویروسکوویدبوده شیوع با بسیاری91-اند. محوریتیافتنفضایمجازیدر وو امور از

سازیگستردهجهانی،هایمربوطبهفاصلهفیزیکیوقرنطینههابهدلیلاعمالمحدودیتفعالیت
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فعالیتتتلونیزدرفضایمجازی،افزایشپیداکردومحتواهایمتنوعیازاویادرخصوصاو

شبکه دردر یادشده محتوای از بخشی تحلیل پژوهشبا این شد. منتشر اجتماعی پیهای

هایذیلاست:پاسخگوییبهپرسش

 ترینمضامینوموضوعاتموردتمرکزدررفتاروگفتارتتلوبهمثابهسلبریتیکدامند؟مهم

 ترینمضامینوموضوعاتبازنماییشدهدرآثارموسیقیاییتتلوچیستند؟مهم 

 هایبرسازندۀشهرتتتلوچهمواردیهستند؟ترینمؤلفهاصلی 

 و مفهومی مرور نظری -2
 فرهنگ شهرت-1-2

خورد،مُبینایننکتهاستکههادرزمینهفرهنگشهرتبهچشممیفرساییتفاوتیکهدرقلم

ایپیچیدهوچندبُعدیمواجههستیمکهبحثدرموردآن،نیازبهاتخاذرویکردیداردباپدیده

ک ناهمخوانرا تأثیروتأثرمتقابلنیروهایمتعددوبعضاً هباعثتحوالتچشمگیریدرکه

هاکسانیهستندکهتوجهمارااند،مدنظرقراردهد.سلبریتیهایمختلفزندگیبشرشدهحوزه

توانفردی(.بههمیندلیل،یکسلبریتیرامی9911:96کنند)استیور،بهسویخودجلبمی

 ,Nayar, 2009; Sternheimer, 2011; Ferrisایشناختهشدهاست)طورگستردهکهبهدانست

2007; Boorstin, 1992; Drake & Miah, 2010.)دلیل ممکناستبه اینشناختگسترده

یاصرفاًبااستفادهازتوجه(،Leslie, 2011; Zhang, 2020)استعدادیادستاوردخاصفردباشد

رسانه باشدگستردۀ اینبرج(Nayar, 2009; Rojek, 2001ایبهدستآمده شدنلزوماًسته(.

معنایمثبتنداردوممکناستبهبدنامینیزاشارهداشتهباشد.دراینزمینه،روجِکسلبریتی

 :Rojek, 2001)کندتعریفمی«نسبتدادنخوشنامیویابدنامیدرعرصۀعمومیجامعه»را

10 فرد(. خصوصی زندگی به عموم عالقۀ محصول را سلبریتی محققان، از برخی

 (Rojek, 2001;دانندمی لذتعمومی، (.9911استیور، تأثیرسلبریتیدر به استناد همچنینبا

(.Gabler, 2001کنندهبرایمردممعرفیشدهاست)سلبریتی،فردیسرگرم

کرده تأکید نکته این بر محققان از شکلبرخی در که عواملاند فرهنگسلبریتی، گیری

پیچیدگیا سلبریتیکممتعددیدخیلهستندو بهحدیاستکهخود تریناهمیتینمسئله
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می شکل را فرهنگسلبریتی جزء )کشمور، دریسنز9916دهد زمینه این در دو2199)9(. )

 2شدنسلبریتیزه»اصطالح » 9سازیسلبریتی»و تفکیکمی« هم از سلبریتیزهرا که بهکند شدن

سلبریتی» اجتماعیناشیاز تغییراتفرهنگیو » بهسلبریتی»سازیبهسلبریتیو افراد «تغییر

سازفرهنگسلبریتیدرادامهسهعاملاشارهدارد.درهمینراستادرتبیینبسترهایاصلیزمینه

واکاویشدهاست.«هواداران»و«ایشدنرسانه»،«کاالییشدن»اصلی

سرمایهکاالییشدن: محصول سلبریتیرا نویسندگان، فرهنگکاالییداریوبسیاریاز

می شده  ;Rojek, 2001; Tuner, 2004;Marshall, 1997; Dyer, 2004; Harvey, 2005دانند

Morin, 1960).)کاالییشدنفرهنگسلبریتیدووجهداردکهازیکسوبهایناشارهداردکه

میسلبریتی شناخته کاالها مشوقبرایمصرفبیشتر مثابه به سویدیگر،ها از خودشوندو

می کاالیی به میتبدیل عرضه بازار در که شوند )کشمور، 9916شوند ؛Driessens, 2013؛

Nayar, 2009)(سلبریتیراتجسمیازدوایدئولوژیغالبدرفرهنگمعاصر9117)4.مارشال

هانروندکهازطریقآمثابهنمادهاییبهکارمیداریبازاروبهداند؛فردگراییوسرمایهغربمی

مخاطبانمنتقلمیاینگفتمان دراین.((Marshall, 1997: 10شوندهایایدئولوژیکبهتوده

داندکههممی«تعاملاقتصادتجاریوفرهنگی»(سلبریتیرامحصول2111:99)۱زمینه،نایار

لذتداردوهمکاالست.

سلبریتی،رسانهنقششدنیکفردمعمولیبهیکدرقرنحاضردرتبدیلایشدن:رسانه

 دارد)کشمور،  ;Leslie, 2011; Driessens, 2013; 2014; Giles, 2000؛9916محوریبرعهده

Nayar, 2009;  یکپیشرسانه(. مثابه به هم یکتسهیلایشدن هم و احتمالیدرنیاز کنندۀ

Driessens, 2013شود)سلبریتیشدندرنظرگرفتهمی تمرکزبر(؛ بهمثابهسلبریتیبنابراین، ها

هایجمعیواجتماعیرواجیکنیرویپیشرانفرهنگیواقتصادیباگسترشاستفادهازرسانه

 است)استیور، کرده گیلس9911پیدا زعم به .)6(2111:2۱« از( عضوی مدرن کامالً سلبریتی

کندکتهراطرحمی(اینن2199دریسنز).«شودهامشهورمیهمگاناستکهتنهابامداخلۀرسانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Olivier Driessens 

2 celebritization 

3 celebrification 

4 David Marshall 

5 Pramod K. Nayar 

6 David Giles 
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شوندوهاییداردکهدراینزمینهاستفادهمیسازیهماشارهبهفناوریکهنقشرسانهدرسلبریتی

سازمان کردارهایاجتماعی، مؤسسههم و میها بر در را نوعیهایاجتماعی با بنابراین گیرد؛

(.Nayar, 2009; Driessens, 2014ایمواجهیم)تنیدگیفرهنگشهرتوفرهنگرسانهدرهم

 و(Deflem, 2017)گیرندهادرتعاملبامخاطبانشکلمیسلبریتیسلبریتیوهواداران:

می زمانیمشهور یکسلبریتیتا باشند)کشمور، اوعالقهداشته (.9916ماندکهمخاطبانبه

ر،رفتار،ثروتوهنجارهاییبرایظاه»هاهاایناستکهآننکتۀحائزاهمیتدرموردسلبریتی

 :Nayar, 2009«)شوندسازیوتقلیدتبدیلمیهاییبرایشبیهکنندوبهمدلموفقیتایجادمی

کنند،بههاپیدامیخصوصیوعمومیسلبریتی وقتیکهعموممردمعالقۀزیادیبهزندگی(.7

گسترده طیف زمان، میمرور شکل حامیان از میزانای به که متفگیرند سرسپردۀهای اوتی

محبوب میسلبریتی میشان حدی به سرسپردگی این گاهی یکزندگیشوند. فرد که رسد

شودوگاهیخیالیباستارۀمحبوبشوداشتنیکرابطۀخاصبااورابرایخودمتصورمی

(.991۱ماند)کشمور،نیزدرحدیکپیگیریسادهمی

 های اجتماعی فرهنگ شهرت در عصر رسانه-2-2

تواننددرشکلدادنبهنوعخاصیازسلبریتینقشداشتهباشند.هایمختلفارتباطیمیشیوه

رسانه فرهنگشهرتتوسعۀ از ما تعریف جدید است های داده تغییر  ;Leslie, 2011) را

Marwick & Boyd, 2011; Gamson, 2011; Turner, 2010; Hou, 2019).ترویجنوع در

فناوریجدیدشهرتکهدرعص اینترنتوتلویزیونهایرسانهر ایجدیدرواجیافتهاست،

داشتهواقع عهده بر نقشمهمی )نما Driessens, 2013اند اینبه(. از گسترشاستفاده واسطۀ

Sternheimer, 2011)هایخودساختههستیمفضاهاشاهدگسترشسلبریتی (2199دریسنز)(.

اصطالحدموکراتیزه بهذیلِ میشدن اشاره تلویزیونواقعاینمسئله اینترنتو اینکندکه نما

برایمردمعادیایجادکرده اندکهتبدیلبهستارهشوند؛بنابرایندرفرهنگشهرت،امکانرا

است) داده روی عادی سمتمردم چرخشبه Turner, 2004نوعی بنت(. زمینه، این 9در

تنهاعشقبهمشهورشدنتبدیلبهچیزیعادینه»دکهکن(بهایننکتهاشارهمی971: 2191)

«.اندهایمربوطبهمشهورشدنهممعمولیشدهشدهاست،بلکهابزارهاواستراتژی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 James Bennett 
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برایسلبریتیرسانه اندهایسنتیایجادکردههایاجتماعیازیکسواینفرصترا

باشارتباطیبیتا هوادارانشانداشته ومستقیمبا (Marwick, 2015;ندواسطه ؛9911آبیدین،

 و9911استیور، اینرسانه( سویدیگر، خردهاز که سلبریتیرا نوعجدیدیاز 9سلبریتیها

می کردهنامیده ایجاد Marwick, 2015; Senft, 2008)اندشود، سنفت(. خرده2111)2ترزا )-

هایعالدرآنازامکاناترسانهداندکهافرادفسلبریتیراشیوۀجدیدیازفعالیتآنالینمی

می محبوبیتاستفاده افزایششهرتو برای مارویکجدید خرده219۱)9کنند. را( سلبریتی

تکنیکمجموعه استراتژیایاز و میها ارتباطینظیرها داشتنیکوسیله هرکسبا داندکه

سلبریتیرا(؛بنابراین،خرده2د)هادسترسیپیداکنتواندبهآنتاپمیتلفنهمراه،تبلتویالپ
مجموعهمی یا فکر طرز رسانهتوان امکانات از استفاده با که دانست عملکردها از هایای

می کار به براینمایشخود ویژگی (Marwick, .2013) رونداجتماعی هایهایسلبریتیاز

صمیمیباهواداراناشارهکرد.توانبهخودبرندسازی،واقعیبودنوبرقراریارتباطاینترنتیمی

زنندکههایاجتماعیدستبهخودبرندسازیمیهادررسانهخردهسلبریتیخودبرندسازی:

 ;Marwick, 2015; Hearn, 2008باکاالییکردنهویتوفروشآنبهدیگرانهمراهاست)

Lair et al, 2005.)ۀسودومنطقهادرچرخاینوضعیتباعثشدهاستکهخردهسلبریتی
(.(Couldry, 2010نئولیبرالادغامشوند

صورتمداوماطالعاتیازهایاجتماعیبههایفعالدررسانهسلبریتی:خرده4واقعیبودن

منتشرمی ارتباطیزندگیشخصیوخصوصیخود تالشهستندتا اینطریقدر از کنندو
(Marwick, 2015; Hou, 2019; Grazian, 2005).عاطفیبینخودشانوهوادارانبرقرارکنند

پشتاینباعثمی و منطقبینرویصحنه که اجراهایخردهشود در درسلبریتیصحنه ها

Goffman, 1956)هایاجتماعیازبینبرودرسانه 2199ازنظرمارویک)(. واقعیبودن7: ،)

متغیرازروابطعاطفیبینایمثابهیکساختاراجتماعیتعریفشدهتوسطجامعه،مجموعهبه
 افراد،مخاطبانوکاالهاست.

هواداران: با میارتباطصمیمی فاصله خود مخاطبان از سنتی ارتباطیمشاهیر و گیرند

آنیک به فاصله این زیرا دارند؛ مخاطبان با میطرفه را امکان این تصاویرها فقط تا دهد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Micro- Celebrity 

2 Theresa M. Senft 

3 Alice E. Marwick 

4Authenticity 
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مدیریتکنترل و آنشده از منتشرشودشده  (Gamsom, 1994; Hou, 2019) ها تقابلبا. در

شانکاهشکنندتافاصلهخودراباطرفدارانهایاجتماعیتالشمیهادرشبکههاسلبریتیآن

هایاجتماعی،طرفداراناینبااستفادهازامکاناتشبکه.((Marshall, 2006; Hou, 2019دهند

می پیدا سلبریتیامکانرا روکنندکهبا روابطبینابطبینها فردیبهمعنایفردیبرقرارکنند.

ارتباطیاآشناییقوی،عمیقیانزدیکبیندویاچندنفراستکهممکناستکوتاهتاپایدار

دهد؛ایپاسخمیدرروابطشخصی،یکطرفداربهیکشخصیترسانه (.Nouri, 2018)باشد

(.Giles, 2002)گوییکهیکآشنایشخصیاست

 روش پژوهش -3
روازروشتحقیقکیفیتحلیلمضموناستفادههایپژوهشپیشبرایپاسخگوییبهپرسش

( کالرک و براون است. داده2116شده تحلیل برای فرایندی را مضمون تحلیل متنی( های

دادهمی دادهنامندکه به ومتنوعرا تفصیلیتبدیلمیهایپراکنده اینروشهایغنیو کند.

طریقطبقه محققاز آن، در اساساستقرایتحلیلیکه تحلیلمتنیبر بندیعبارتاستاز

والگویابیدرونداده بهشناسیودرکتحلیلیدستمیایبهسنخدادهایوبروندادهها یابد؛

عملمفهومعبارت عبارتاستاز تحلیلتماتیک، شناساییتمدیگر، هایمحوریبایاییو

(.9911:66گویند)محمدپور،هاچهمیشفاینمهمکهدادههدفک

 هایپژوهشازدوبخشتشکیلشدهاست:بخشتحلیلیافته

 ترینمضامینوموضوعاتبازنماییشدهدرآثارموسیقیاییتتلوتحلیلاصلی

 رترینمضامینوموضوعاتموردتمرکزدررفتاروگفتارانتشاریافتهازتتلودتحلیلمهم

هایاجتماعیرسانه

ترانه دربخشاولپژوهشحاضر تتلو)برزخ، امیر آخر آلبوم درسه ،71هایمنتشرشده

اند.وتحلیلشدهتجزیهAtlas.tiافزاربااستفادهازنرم اندشیطان(کهدریکسالاخیرمنتشرشده

 یوتیوب، اینستاگرام، در تتلو توسط شده منتشر اطالعات دوم، بخش ودر تلگرام

هایاجتماعیترینمضامینگفتارورفتارتتلودراینرسانهوتحلیلواصلیهاوستجزیهکالب

پستشناساییشده تحلیل قسمتشامل این کامنتاند. الیوها، حسابها، کاربریوها، های

هایاجتماعیاست.هایتتلودررسانهدیگرفعالیت
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 های پژوهش یافته -4
 ها نهمضامین ترا-1-4

،شیطان(،مضامینذیلبه71هاوتحلیلمضامینسهآلبومآخرتتلو)برزخ،ازکدگذاریداده

 اند:دستآمده
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 هانمونه
 مضمون

 پایه

مضمون
 دهندهسازمان

مضمون
 فراگیر

توبذاربرومنالکلالزممبعضیشبا/شببیدارپنچرگل/
الکل/ وسطگلو تنها نمیمنو منآروم چِتشآخه تا م

 بیارن9نکنمبگوهیرولبپیچنبگوپِیپر

مصرفموادمخدر
هایونوشیدنی
 الکلی

 






 رفتارها

 


















 خود

زدنمیفهمهچطورانقدرمیلجن...دیگهوقتتهلجنهاوه/
زرنزنیزریهتنهولیدیگهاوننمیتونهدمگوشمزربزنه/

 دارهسرشتو/نمیگناللیآدمیکههدف

فحاشیودشنام
 دادن

گرگه یه دستم رو من تتوئه فرشته دستتیه رو تو مثالً
چهزهریدارهبهعشقتاسمِنابتوتتومیکنمش/رویگل/

خطرناکهیاگیراستولیدرددارهحرفام،یهافعیتتوکردم/
 هایتنمتتوهامثلطرح

 تتوزدن

/همونعشق)وعشوه)بهبهوقتیلشمیکنیتوبغلمباناز
شبمیومدیتنهابغلموسرانگیزهوحاالیدیربهدیریم/

 بودیکهدرجانزنم

 روابطجنسیمتعدد

مناصاًخوارنمیشهپولالزم/خرماحاضردودحاضرگیاه
 خوارمگیاه

 خواریگیاه

دردم/ خودِ قلبم، پُره دنیا از بیادمن میخواد همشاشکا
میخوادبشکنههیخِفتمنوپام/وروبرومیپاییند بُغضِ

حالِخوامعادیباشمزرتییهوییشکسته/چسبهتامیمی
 غمعالمتوگلومهمنخودشبدهاصاًبیابدترشکن/

 دردورنج

 






عواطفو
 احساسات

هستم/  ولی خستم آره.. هستم بگیو هرچی خستم رسماً
ستهازهرچىمحضرومیله/بِالتکلیفخستهازاعتمادخ

گلم خستمه، یکمی چون باشم تنها خواستم خودم اره
خستهازاینشببیداریاخستهازاینکوفتگیاخستهازاین

 زهرماریا

ابرازخستگیو
 مالل

منازعجبپیچکتنهاییدوبارهدورهمهقلبِمنپیچید/
ام/ ازهمیشه تنهاتر که تپریشبفهمیدم از نهایییهمیشه

کرد/ فوران و شد آدممیکوه مشکل بزرگترین که دونم
دنبالشمی که گنجی اما تنهاییه همونترساز تو گردی

 ترسیغاریهکهازرفتنتوشمی

 تنهاییوانزوا

دوبارهلشانقدهخشودودکهصدامبگیرهدوبارهلشرو
ومنوقفلیرووسایلرکاناپهوقفلیروطرحهایفرش/

 سستیوبطالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Paper 
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 هانمونه
 مضمون

 پایه

مضمون
 دهندهسازمان

مضمون
 فراگیر

باسگو میزانتظاروانتظارانتظاروانتظارمنووررفتنِ
گربهمنولباسایکرکیمنلشهمشرووکاناپهیاتخت

 منوسریاالیترکیحاجیضایسها

احترامت به هدیه و لبخندم از پُرم ، میخندم تو احترامِ به
متکیه/کنهمهاشکم،بهاحترامتشدمگریهبهعشقتمی

نابودتمی توکنهرواسمشوعشقنذار/چیزیکهداره با
 انگارخداهستهواهستونیستیهمهچیمنیست...

 ودلبستگیعشق

منمویهعالمهبنبستتوسرمیهعالمهزخمِگندسترو
صبحتاشبعینشبتاصبحهمهروزاعینهمنغرپرم/

بزنم/میزنمعینننمببیناینرگهرو بروزدنرگشوکِی
بعضیوقتانبینمنخودمدارمدچهلبارزدهرگشوامیر/

فقطزمستونو میرنولیتو و فصالمیان که اینجوریه هم
 میبینی

 یأسوناامیدی

باشه یکی کافیه فقط هست چی همه طبیعت تو راستی
جاهایدرستببینمنهمونمکه چیزایمختلفوبذارهسرِ

مخ درست/چیزای جاهای سرِ میذاره طبیعتتلفو از
طبیعتماروسپاسگزارمبخاطروجودتمرسیکههستی/

 واسههمساختحسشکنتقدیرهرو

 بخشندگیطبیعت

 









هاونگرش

 عقاید

منن/ روحِ سیاهیا نکن پاک رو روسیاهیا چراغا وقتا یه
تاریکیبرقبزنن/ واقعیاتتو واخاموشکنکه سهبعله

کن تیرگیهاتاستفاده داشتنعزیزتحتیاز ایمننگه
نترس/ ازشون بزرگن راه از بخشی ها داغهسیاهی انقده

 مخممنموهیوالتاریکی

 تاریکیوسیاهی

یه فرشته یه از و میسازه فرشته یه شیطان یه از احترام
شیطان،ازیهفرشتهیهشیطان/بذاراشکامبریزنمنشیطانو

یعنیرم/دوسدا هه کنی استفاده صفتایشیطانی از باید
 چییعنیبایدبهوقتشمولبازیبلدباشی

 دوستیشیطان

رو دزدا قاتالو و، نیستنمعتادا بلد کَندنو دل آدماییکه
رو قهرمانا بلدن، کندنو دل که آدمایی و میارن بوجود

ازچیزیمیسازنپسببین،دلکندنویادبگیر/ دلببینتا
 نکَنینمیتونیببخشیش/میشهدلکندودورانداخت

 گسستنوجدایی

شدم/ کافر دیدم درست رو مسلمونمسلمونا پُر جهان
نعشهخداییمباتومهمنمیخوامبرمبهشتبهزور/غمگین/

 ستیزبادینداری
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 هانمونه
 مضمون

 پایه

مضمون
 دهندهسازمان

مضمون
 فراگیر

نیستارهخب باتومیگنکهخداییدرکار میرم نیکجا
 خدامیاماتو

اونابایدتووشهرشونآرهمشعریاخودآقاامیرتتلو/یااما
خبردادنکهپایرپازممجسمهبسازنمنازهمهبهترم/
امضایناز/ یه انداخته اینا/فارستتل با دم از دارم فرق

 سلطانخودممشیرخرمه/

 خودشیفتگی

واقعیتیعنیمنفقطایننیبسمیعنیپوچآدمبیعصب/
گنواقعیتهمینکهواستازهوایبهشتمیایننیست

 زندگیپوچهاست

نیهیلیسمو
 گراییپوچ

گمدختر،میچراتوشهریباشیکهدائمتهمتبهتبزنن/
انهمهزامبیشدنودشمن/آدمابدسیاهواینجاهمهگشنه

رحمن/درواقعزمینپرهازحسودوگرگوبددلوبی
 پستودریده

جامعهووحشتاز
 ارتباطاتاجتماعی

 


 جامعه

 





 دیگری

اوهاوهجالبخبراومدگاووطنیناوخودیوباموشکزده/
شدداداشچقدرکاسبشدچطوروسطشلوغیکرونایهو

اینرئیسقالبشد/ آقا جمهورخودشخوابهشهرومیگه
 آببرده/

 


 هایسیاسیتالطم

هپُرهزنهپهلومن/داشامیرآرگم/دیگهبهنیوفیسانهنمی
 میگهنیوفیسبیاد

ارتباطات
 جویانهبالذت

 زنان

اصالنمیخوامبهعقببرمازخونمونمیادفقطدرداشبه
شدویادم/ معتاد بابام بودم بچه که منم کلفَتبود ننمون

 رفتبزرگشدیمامافریکشخبموندهکالروم

آشفتگیوپریشانی
 خانواده

ضربههم بزرگترین میزنن/یشه بهت کسا عزیزترین هارو
منفرقیندارهعرقیاعلفوقتییهرفیقِخوبپانیست/

ازهمهرفیقاقطعامیدکردمهرازهمهفامیلازهمهبیزارم/
 گردمجاهممیرمبازمبربهتومی

 
ناجوانمردی

 خویشانودوستان

 
خویشانو
 نزدیکان

اشاهللیاامامزیبایییاخودخانمآنجلیناازهرزاویهخوبیم
فقطاخموغموتومیتونیملکهتوکلدختراشی/جولی/

اصالًکیبحثتوبامنهبگوکیآخهبدشدیتواینهمه/
می فکرشوفکرشو کی بگو شه من زخم عامل اون کرد

 کردبرهبگهبهمنچهمی

 وفاییخیانتوبی
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ترانه در میدنیاییکه ترسیم نیرویهایتتلو اصطکاکدو از خود»شود » دیگری»و به«

«دیگری»هاومسائلشبادهدکهچالشتشکیلمی«خود»وجودآمدهاست.مرکزیتایندنیارا

 شود.باعثقوامبخشیدنبهآنمی

 خود-1-1-4

هاوعقایدیهایتتلوبهسهمقولهاصلیرفتارها،عواطفواحساسات،ونگرشخوددرترانه

هامواجهاست.اشارهداردکهخوانندهدرزندگیعادیخودباآن

 رفتارها-1-1-1-4

شود،اشارهبهاقداماتیداردکهتتلودرزندگیهایتتلوبازنماییمیمضمونرفتارهاکهدرترانه

یالکلی،هاهامشغولاست،اینرفتارهاشاملمصرفموادمخدرونوشیدنیواقعیخودبهآن

روابطجنسیمتعدد،تتوزدن،فحاشیوگیاهخواریهستند.

نوشیدنی-الف ترانهیکیازمضمونهایالکلی:مصرفموادمخدرو در هایهایپرتکرار

نوشیدنی و مخدر مواد افراطی مصرف به اشاره تتلو درامیر بارها او است. الکلی های

میترانه اشاره اینمسأله اثرکندکههایشبه در و دارد گلاعتیاد مخدر بهمصرفمواد

کند.براینمونه:مصرفافراطیاینمادهچتمی

بیتوایندیونهفقطچتو»و«توبذاربرومنوتنهاوسطگلوالکل»،«شببیدارپنچرگل»
«مستدیدهشد

مضامینروابطجنسیمتعدد:-ب اعمالجنسیاز و روابطجنسیمتعدد اصلیپرداختنبه

میترانه گذاشته پا ایرانیزیر تابوهایجامعۀ بسیاریاز آن در استکه شوند؛هایتتلو

«شبمیومدیتنهابغلموسرانگیزهبودیکهدرجانزنم»

دادن:-پ دشنام فحشفحاشیو محورهایبددهنیکردنو از هایرکیکدادنیکیدیگر

ریازمرزهایمعمولزبانیدرشعرتتلوهایتتلواستکهبیانگرشکستهشدنبسیاترانه

زر»است.براینمونهدرخطاببهطرفمقابلشبرایدعوتبهساکتشدن،ازاصطالح

کند:استفادهمی«نزن

«زرنزنینمیگناللیآدمیکههدفدارهسرشتو»
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زدن:-ت بدنشطرحتتو رویصورتو بر بیانگرتتلو استکه کرده تتو را متعددی های

اشارهرشنگ خود اینرفتار به شعرهایشنیز در او هستند. جهان زندگیو هایویبه

میمی وقتی او بدنشاشارهکند. روی آن کردن تتو به کند برجسته را یکایده خواهد

«.یهافعیتتوکردم»کند:می

درخواری:گیاه-ث سبک این اتخاذ به نیز را دیگران و است وگان گیاهخوار یک تتلو

خواریراکندوگیاههایشنیزبهاینمسئلهاشارهمیکند.اودرترانهشانتشویقمیندگیز

داند:صرفهبرایزندگیمییکراهبه

«خرماحاضردودحاضرگیاهخوارنمیشهپولالزم»

 عواطف و احساسات-2-1-1-4

از بهاحساساتیداردکهاودرزندگی«خود»بخشدوم کندکهاشتجربهمیامیرتتلواشاره

شاملپریشانی،دردورنج،تنهایی،خستگی،سستی،عاشقشدنویأسوناامیدیهستند.

بهکراتبیانکرده،دردودردورنج:-الف یکیازاحساساتیکهتتلودرشعرهایشآنرا

رنجعمیقیاستکهدرزندگیباآنمواجهاست.ایندردوبغضبرایاوبهحدیعمیق

«.غمعالمتوگلومه»کند؛استکهدروصفآنبیانمی

هاییاستکهترینمضمونگرایشبهتنهاییودوریازدیگران،ازاصلیتنهاییوانزوا:-ب

ترینعواملبارهابرآنتأکیدشدهاست.تتلوتنهاییودوریگزیدنازدیگرانراازاصلی

 :کندداندوآنراچنینبیانمیموفقیتمی

میدونمکهبزرگترینمشکلآدمترسازتنهاییهاماگنجیکهدنبالشمیگردیتوهمونغاریه»

«خیلیوقتامیشهازتنهاییبهکوهرسیدیهکوهصبریهکوهسبز»،«کهازرفتنتوشمیترسی

اهمیتندادنبهزندگیوبابطالتسپریکردنروزگاریکیدیگرازسستیوبطالت:-پ

گونهترسیمشدهاست:یاستکهدرشعرتتلواینمحورهای
منوقفلیرووسایلرومیزانتظاروانتظارانتظاروانتظارمنووررفتنِباسگوگربهمنو»

...«لباسایکرکیمنلشهمشرووکاناپهیاتختمنوسریاالیترکی

ترانهخستگی:-ت کهدرپیشگرفتهاستایکندکهازسبکزندگیهایشبیانمیتتلودر

ارهخودمخواستمتنهاباشمچون»خستهاستوادامهدادنایناوضاعبرایشدشواراست.
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یکمیخستمهگلمخستهازاینشببیداریاخستهازاینکوتفگیاخستهازاینزهرماریا
«بزارحالمخوبشهبیااخه

ودتتلواحساسمثبتیبهزندگیداشتهشتریناتفاقاتیکهباعثمیازمهمعشقودلبستگی:-ث

باتواهنگمقشنگهمناصال»کند:گونهبیانمیباشدعاشقشدناست.خوداواینحسرااین
حسمثبتعاشقشدندر«هرجوریمیخونمباتومنباالیباالمواصالبدجوریمیزونم.

شودعشقرفتاراوباعثمیشعرتتلوپایدارنیست،زیرابیوفاییوجفایمعشوقوتغییر

«بگوکیحالموبدنکردیکیراهموسدنکردی»برایتتلوحسیهمراهبادردوغمباشد؛

یأس:-ج و ناامیدیناامیدی مرز به گاهی دارد وجود تتلو شعر در که رنجی و حسدرد

خودکشی،رسدوشاعربااستفادهازاصطالحاتینظیرزمستانبودنزندگیویاتمایلبهمی

کند:یأسیراکهدردرونشوجودداردبیانمی

گندستروپرممنمویهعالمهبن» بروزدنرگشونبینمن»و«بستتوسرمیهعالمهزخمِ

«خودمدارمدلچهلبارزدهرگشوامیر

 ها و عقاید نگرش-3-1-1-4

کهاودرزندگیپذیرفتهاست.هایشاشارهبهعقایدوباورهاییداردتتلودرترانه«خود»بخشیاز

شیطان خودشیفتگی، تاریکی، و سیاهی بخششطبیعت، نظیر مواردی از مضمون پرستی،این

گرایی،گسستنوعدمدلبستگیوستیزبادینداریتشکیلشدهاست.نیهیلیموپوچ

طبیعتهایاجتماعیمنتشرکرده،هاییکهدرشبکهتردرپستتتلوپیشبخششطبیعت:-الف

خالقانسانونظم بهایناعتقادبهیامورمیدهندهرا هایتتلواشارهکراتدرترانهداند.

شود:هااشارهمیهاییازآنشدهاست.درادامهبهنمونه

عجبصبریطبیعتساختهواسهما»،«طبیعتماروواسههمساختحسشکنتقدیرهرو»

حذفطبیعترادوایینیستحتیاگربرایسرطانیا»،«منایوبزمانهوچشامخونهاالنم

«کروناداروییپیداشود

-ب سیاهی: روحاوتاریکیو بخشیاز و معنایمثبتیدارند تاریکیبرایتتلو سیاهیو

داند.هایرسیدنبهموفقیتمیهارایکیازراهاندوآنمعرفیشده
منن» روحِ روپاکنکنسیاهیا سیاهیا » تیرگی»، ایمننگهداشتنعزیزتحتیاز بعلهواسه

«هاتاستفادهکنسیاهیهابخشیازراهبزرگنازشوننترس
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ترانهگسستنوجدایی:-پ دلبستگیدر از باید استکه تأکیدشده ایننکته بر هایتتلو

وابستگی زیرا کرد، رها را وابستگی گونه هر و کرد موفقیتفرددوری و رشد مانع ها

شوند.یکینمونهدراینزمینهبهشرحزیراست:می
روبوجودمیارنوآدماییکهدلکندنو» وقاتالودزدا آدماییکهدلکَندنوبلدنیستنمعتادا

«بلدن،قهرمانارومیسازنپسببین،دلکندنویادبگیر

ینیضدیتوجودداردهایتتلوبااسالم،مسلمانانونمادهایددرترانهستیزبادینداری:-ت

می تأکید ایننکته بر دینداریباعثمیو که انسانشود زندگیخوبیراشود نتوانند ها

«جهانپُرمسلمونغمگین»،«مسلمونارودرستدیدمکافرشدم»تجربهکنند:

کاردوستی:شیطان-ث به باورهایدینیمسلمانان راستایضدیتبا در تتلو مفاهیمیکه از

بهبردمی او از استکه شیطان گرایشبه می، یاد فرشته ازعنوان یکی اسم حتی و کند

،«بذاراشکامبریزنمنشیطانودوسدارم»هایشراهمشیطانگذاشتهاست؛آخرینآلبوم
«شیطانهماگهبهشاحترامبذاریخودشیهفرشتهاست»

رقداشتنتتلوبادیگرانوبرتربودنهایتتلوبهفازمضامینپرتکراردرترانهخودشیفتگی:-ج

کندهااشارهدارد.دراینزمینهتتلوباانتخابلقبسلطانبرایخودشسعیمیاوازآن

برتریخودرانشاندهد؛

خبردادنکهپایرپ»،«اونابایدتووشهرشونآرهازممجسمهبسازنمنازهمهبهترم»
امضایناز یه «فارستتلانداخته سلطانخودَممشیر»، نمیدم بحثا بقیه منگوشبه

درواقعهرکسینمیتونهمنباشهدرواقعهیشکینمیتونهمن»،«خَرَمهاینومیفهمنیکم
«باشهچونمنهرچندهزارسالساختهمیشموتوهرنهماهچندتا

پوچ-چ و نیهیلیسم پوچگرایی: یکفرد معنابتتلو برای تالشی هرگونه بهگراستکه خشی

واقعیتایننیست»گونهبیانشدهاست:گراییدرشعرتتلواینداند.پوچزندگیراعبثمی
«کهواستازهوایبهشتمیگنواقعیتهمینزندگیپوچهاست

 دیگری-2-1-4

تتلودرشعرهایشوجوددیگریاستکهبهدوبخشجامعه«خود»بخشبهیکیازعواملقوام

شود.بندیمیصورتخاصتقسیمکانواطرافیانبهصورتکلیونزدیبه
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 جامعه-1-2-1-4

مضمونجامعهدرشعرهایتتلوازسهدستهاصلیعموممردم،نهادهایسیاسیواجتماعیو

زنانتشکیلشدهاست.

کراتبابهکاربردنهاوعموممردمدارد.اوبهتتلونگاهیبدبینانهبهانسانعموممردم:-الف

خواند.درتصویرپردازیهاراشرورمیحاتمختلفینظیرگرگوزامبی،ذاتانساناصطال

شودوزنند،اشارهمینوعانشانمیهابههمهراسانهتتلوازیکسوبهصدماتیکهانسانمردم

بههرکی»هاییکهخودشدررابطهبادیگرانمتحملشدهاست؛ازسویدیگربهآسیب
«بندندتوکهبیرحمنآدمااینجاازپشتدستگرگومینگوتواصالًدر

توشهریباشیکهدائمتهمتبهتبزنن» آدمبسازدهیچخفاشینمی»و«چرا تواندویروسِ

«مگراینکهآدمیخفاششدهباشد

اجتماعی:-ب تالطمنهادهایسیاسیو به شعرهایتتلو در جامعه هایسیاسیبخشدوم

نهادهایسیاسیواجتماعیجامعهبدونبرخورداریاززاویهدیدیعمیقکشورونقداوبه

«خبراومدگاووطنیناوخودیوباموشکزده»اشارهدارد.

ارتباطتتلوبازنانبادرترانهزنان:-پ هایتتلونگاهیابزاریبهزنانوجودداردومعموالً

برایامحوریترابطهجنسیشکلمی بنابراین، واژگانیمثلداف،گیرد؛ از زنان به شاره

کند:پلنگونیوفیساستفادهمی

«دورمدافامشخصهکهنازن»داشامیرمیگهنیوفیسبیاد،»

 خویشان و نزدیکان  -2-2-1-4

هادرشدهبرایامیرتتلوداردکهبهطورمستقیمباآننزدیکانواطرافیاناشارهبهافرادشناخته

شود.ینمضمونبهسهدستهخانواده،دوستانومعشوقتقسیممیارتباطبودهاست.ا

کند،زندگیسختیاستکهزندگیخانوادگیکهتتلودرشعرهایشترسیممیخانواده:-الف

هایناگواریراپستسربگذارد.اودرآنمجبورشدهاستتجربه

«خوامبهعقببرمازخونمونمیادفقطدرداشبهیادماصالنمی»

ننمونکلفتبودمنمکهبچهبودمباباممعتادشدورفتبزرگشدیمامافریکشخبمونده»

«کالروم
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آندوستان:-ب و نزدیکانشندارد دوستانو خوبیاز تجربه افرادیمیتتلو را کهها داند

نزدیکشده او اینبرایمنفعتبه تتلو امیر دوستاندرشعر منفیبه ایننگاه گونهاند.

رسیمشدهاست:ت
«چقدهسختهبیناینهالوهافهمیدنتاصبحبیدارولیهزاربارایناللوهاردمیدم»

«فرقیندارهعرقیاعلفوقتییرفیقِخوبپانیست»

«ازهمهرفیقاقطعامیدکردمهرجاهممیرمبازمبربهتومیگردم»

نفرتمعشوق:-پ حسمتضاد دو از نمادی تتلو برای کهمعشوق هنگامی است. عشق و

شودوهامیمعشوقمهرباناستورفتاریخوبیباتتلودارد،تبدیلبهتمثیلهمهزیبایی

وخیانتمی میهنگامیکهشروعبهجفا بهزشتییاد او کنداز کیفکرشو»شود. اصالً
«میکرداونعاملزخممنشهبگوکیفکرشومیکردبرهبگهبهمنچه

 های اجتماعی های تتلو در شبکه فعالیتمضامین -2-4
شبکه در کرونا دورۀ در تتلو از شده منتشر اطالعات مضمون، تحلیل دوم مرحلۀ هایدر

 حساب-اجتماعی پست، کامنت، الیو، کاربریشامل وشدهتحلیل-های کدگذاری از اند.

دادهمقوله گردآوریبندی میهای شده به بازن99توان در اصلی درمحور خود از تتلو مود

هایاجتماعیدستیافت.شبکه

 های الکلی مصرف مواد مخدر و نوشیدنی-1-2-4

شوداورادرحالمصرفمادۀهایاجتماعیمنتشرمیدربسیاریازالیوهاییکهازتتلودرشبکه

وادبهبینیم.دربرخیموارد،مصرفافراطیاینمهایالکلیمیمخدرگلویاخوردننوشیدنی

خودرسدکهحتیخوداوهمبااشارهبهوضعیتنامتعادلشدرالیوهایش،ازخودبیحدیمی

داند،بلکهدیگرانرانیزداند.تتلونهتنهااعتیادبهاینموادرابدنمیشدنرادراثرچتکردنمی

شودکهذهنعثمیکند.اوبابیاناینکهمصرفمادهمخدرگلبابهمصرفاینموادتشویقمی

گوید.اشبهترکارکند،ازفوایدیکهاعتیادبهاینموادبرایاودارد،میاوبرایکارهنری

 تتوزدن-2-2-4
شونداورادرحالتتوکردنیکطرحبررویدربسیاریازالیوهاییکهازتتلومنتشرمی

برایتتلوواجدمعنایخاصیهستبدنشمی اینتتوها بهزندگیوبینیم. ندونگرشاورا
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دهند.یکیازتصاویریکهتتلوازتتوزدنشمنتشرکردهاست،بهشرحجهاناطرافنشانمی

ذیلاست:




خواریاواشارههاییکهتتلوبررویبدنشتتوکردهاستبهگیاهبراینمونهیکیازطرح

داردکهنمادیازنکشتنحیواناتاست.



 سی متعددروابط جن-3-2-4

هایمختلفاجتماعیبهاشتراکیکیازپرتکرارترینمضامیندرمحتواهاییکهتتلودرشبکه

گسیختهداللتدارد.اینمسئلهبهحدیجدیتپیداکردکهدرگذارد،برارتباطجنسیلجاممی

برایراه اعالمعزمخود با ازدختراندعوتکانداختنحرمیکمقطعزمانیتتلو ردکهسرا

حتی که کرد پیدا عمومی افکار در واکنشی چنان ماجرا این کنند. عرضه او به را خودشان

اینستاگرامناچارشدصفحۀتتلورادراینشبکهمسدودکند.افراطدررابطۀجنسیبرایتتلو

هزاررابطۀجنسیداشتهاست.۱بهحدیاستکهحتیدریکیازالیوهایشابرازکردبیشاز
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کندکهخودشانرابهاوعرضهکنند.ربرخیازمواردنیزتتلوازدخترانجواندرخواستمید

کالب در تتلو شایستۀ محوریتانتخابدختر با الیوهایی شبکهبنابراین سایر هایهاوسو

اجتماعیبرگزارکردهکهدرآندخترانجوانشرایطخودشانرابیانکردهوتتلوودوستانش

کنند.هایکنفررابرایتتلوانتخابمیآنازبین

 هاای با خرده سلبریتیارتباط شبکه-4-2-4

راه از سلبریتییکی خرده جذبدنبالهای برای مجازی ارتباطاتهای به دادن شکل کننده،

کنندهایمختلفیمیهایمجازیمخاطبانرادرگیرکنشوواکنشایاستکهدرآنشاخشبکه

هایمجازی(ها)شاخدهد.تتلودرالیوهایمختلفبادیگرخردهسلبریتیهارخمیکهبینآن

 یاسی»مانند «ندا جهانبخت»، «دنیا سبحانی»، «ساشا مختاری»، پویان » افشار»و نیلی گفتگو«

یاسیحتیمی ندا بهحدیزیادبودهاستکهیکالیواوبا دامنۀاستقبالازاینالیوها کند.

هایمجازیگاهیضوردریکالیواینستاگرامراهمشکست.ارتباطتتلوباسایرشاخرکوردح

هایمجازیبابازیسناریوهایمختلفمبتنیبردوستیوگاهیمبتنیبردشمنیاست.شاخ

کنندفالورهایخودراافزایشدهند.برایمخاطبانتالشمی

 نماییتجمل و الکچری-5-2-4

ال بهکچریبازنماییتجملو تتلو توسط شده محتواهایمجازیمنتشر در هایصورتنمایی

هاییتوانبهزندگیدرخانهویالیی،برپاییمهمانیگیردکهازآنجملهمیمختلفیصورتمی

هایگزاف،استفادهازلباس،خوراکوکاالهایلوکساشارهکرد.باهزینه

 های شبانه پارتی-6-2-4

پارتی میهایبرگزاری عرفروی از خارج رفتارهای انواع آن در که شبانه ازمختلط دهد

مهمانی این در است. تتلو الیوهای افراطیمحورهای مصرف به مردان و زنان معموالً ها

شود.هایجنسیردوبدلمیهاشوخیپردازندوبینآنهایالکلیوموادمخدرمینوشیدنی

 فحاشی و دشنام دادن-7-2-4

هایاجتماعی،فحاشیاستکهترینمضامینمحتوایانتشاریافتهتوسطتتلودرشبکهیازاصل

آن بیشتر و ندارد حدومرزی اینهیچ بر عالوه تتلو دارند. جنسی محتوای خودشازها که

کندکهازاینالفاظاستفادهکنندوکند،هوادارانشرانیزتشویقمیهایرکیکاستفادهمیفحش
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هامالکاوبرایآوردنیکفرددرالیو،میزانرکیکبودنفحشیخیازموقعیتحتیدربر

کند.استکهاستفادهمی

 نقد سیاسی و اجتماعی-8-2-4

هایشدهتوسطتتلودرشبکههایسیاسیواجتماعیجامعهازمضامینبرجستهانتقادازتالطم

داندیجامعۀایرانآنراغیردموکراتیکمیاجتماعیاست.تتلوباانتقادازنظامسیاسیواجتماع

ومعتقداستجامعۀایرانتحتسرکوبجنسیاست.دربعضیازمواردنیزتتلوبهمواجهۀ

کند.هاونهادهایمختلفدرایرانبااواشارهمیسازمان

 ارتباط مستقیم با هواداران-9-2-4

هادرکردنامکانپخشصداوتصویرآنازمحورهایاصلیارتباطتتلوباهوادارانش،فراهم

هادرتوجهمخاطبان،نظرخواهیازآنهایاصلیجلبهاست.یکیازراهالیووگفتگوباآن

ترانه آنمورد از دعوت و تتلو جدید ترانههای خواندن به باعثمیها اوستکه شودهای

دارند.شانمخاطباناحساسکنندارتباطنزدیکیباخوانندۀمحبوب

 اجرای ترانه-11-2-4

این به توجه بهبا او بودن ستاره به تتلو محبوبیت از بخشی رپکه خواننده یک عنوان

ترانهبازمی زنده اجرای به تتلو الیوها از بسیاری در طریقهایشمیگردد، این از و پردازد

دهد.ارتباطیصمیمیرابامخاطبانششکلمی

 بندیسایت شرط-11-2-4

اقداماتمشترکسلبریتییک از راهی مجازی، اینهایشرطاندازیسایتهای از استکه بندی

شاندارند.تتلودرالیوهایاینستاگرام،هوادارانشراتشویقبرداریازطرفدارانطریق،سعیدرکاله

د.بازدیدکنندوازتفریحدرفضایسایتلذتببرن«تتلبت»بندیکندکهازسایتشرطمی

 گیرینتیجه-5
رسانه ظهور با که هستند مبینایننکته حاضر تحولیشگرفدرنتایجمقاله هایاجتماعی،

فرهنگشهرترویدادهونوعجدیدیازسلبریتیظهورکردهاستکهدرمرزهایبینستاره
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می بهسلبریتیرا اینتطورازستاره هایتواندرواکاویراهبردوسلبریتیدرحرکتاست.

هایمجازیتتلوبرایکسبشهرتجستجوکرد.چیزیکهباعثتمایزتتلوازسایرسلبریتی

هاییکستارۀسنتیاستبابازنمودیکهازشود،ایناستکهاوهمزمانکهواجدویژگیمی

شبکه در نیزخود و تابوشکنانه رفتارهای و گفتار بر تمرکز با ویژه به دارد، اجتماعی های

هارابهخودجلبآورده،بیشازپیش،توجهکاربراناینشبکههایگوناگونیکهبهباریرسوای

رابطه سلبریتیشدهاست.اینزدیکوملموسباآنهابرقرارکردهوتبدیلبهیکخردهکرده،

بنابراین،تتلودرعیندوربودن،نزدیکهماستوهمینباعثمیشودکهنمونۀاودرفرهنگ

پیچیدهشه سلبریتیرت، دیگر از ستارهتر و بهها فردیبدانیمکه را ستاره اگر باشد. وسیلهها

نمادیازیکایدهیامفهوم(،وLai, 2006)هایهنرییاصنعتسرگرمیمعروفشدهفعالیت

است ازسویبرخیتقدیسشده شخصیکه یا Leslie, 2011)و بنابراینفعالیتتتلودر(،

موس موسیقیمیحوزۀ تبدیلبهیکستارۀ را پاپاو انتشاریقیرپو رکوردشکنیدر کند.

هاییتتلودرترینویژگیهایبرجستهازاصلیترانه،برگزاریکنسرتوقراردادبستنباشرکت

درعین هستند. رسانهموقعیتیکستاره از استفاده در تتلو یکحال، هایاجتماعیتبدیلبه

ترینراهیکهبرایرسیدنبهشهرتدراختیاردارد،جلبتوجهودهکهاصلیسلبریتیشخرده

درمعرضدیدبودناست.

هایستارهوسلبریتیبرخورداراستوبازیدرایندونقشبرایتتلوازبسیاریازویژگی

ازسایرترهاموفقاواینامکانرافراهمکردهاستکهدرجذبهوادارانوتأثیرگذاریبرآن

ازدسترسمی اویکبتدور از یکستاره قرارگرفتنتتلودرجایگاه باشد. کهافراد سازد

هنگامیکهاینستارهدررسانهباعثجلبمخاطبانمی اما کند،هایاجتماعیظهورمیشود،

برقرارتواندبااوارتباطراحتیمیشودکهمخاطببهیافتنیمیسلبریتیدستتبدیلبهیکخرده

نیافتنیبودنبهدلیلموقعیتستارگی،هنگامکند.تتلودرعیندوربودن،فاصلهداشتنودست

یکخردهتبدیل به دسترسشدن نزدیک، مخاطب به میسلبریتی خودمانی و اینپذیر شود.

هایاجتماعیبهدستگونهتتلوکهبهدلیلفعالیتگستردۀاودرشبکهویژگیخردهسلبریتی

نفی است، نزدیکیآمده و دوری مسئله همین نیست. یکستاره مقام در او موقعیت کنندۀ

شودکهباعثکششبیشتریمخاطبدرهواداریازتتلوست.همزمانباعثایجادتناقضیمی
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هایقرارگرفتندرمرزستارهوسلبریتیباعثشدهاستکهتتلوبتواندازامکاناترسانه

ذبمخاطبوافزایششهرتاستفادهکند.درتطابقبامبانینظریپژوهشاجتماعیبرایج

،«واقعیبودن»ترینراهبردهایامیرتتلوبرایجذبمخاطبشاملتوانگفتاصلیحاضرمی

تابوشکنی» » رسوایی»و «توسلبه هواداران»، با «تعاملدوسویه تبلیغیکسبکزندگی»، و«

هستند.«خودبرندسازی»

راست پژوهشدر نتایج تأیید مارویک)ای نظیر پیشین )219۱های هوو و نتایج2191( )

واقعیبودن»پژوهشحاضرمؤیدایننکتهاست انتشارتصاویراززندگیشخصیو« به که

اصلیخصوصیسلبریتی یکیاز دارد، اشاره برایجذبترینراهها آن از تتلو هایاستکه

پیش است. کرده دوربینمخاطباستفاده این بهاز باید ستارهها دنبالصورتمخفیانه را ها

هایمانندهادرزمینههاییدرموردزندگیخصوصیآنکردندتابتواننددستبهافشاگریمی

رسوایی )کشمور، بزنند مخدر مصرفمواد از9916هایاخالقییا گسترشاستفاده با اما ،)

سلبریتی خود مجازی خصوصیفضای جنبهترها زندگیین نمایشهای به مألعام در را شان

طورکهدرمطالعۀنمونهتتلوشاهدهستیماوازهمان(.Marwick, 2015; Hou, 2019گذاشتند)

هایینظیرروابطجنسی،مصرفموادمخدروایجادسایتترینمسائلخوددرزمینهخصوصی

سلبریتیبندیبرایهوادارانشسخنمیشرط انتشاراطالعاتاززندگیهگوید. ایمجازیبا

میخصوصیوشخصی برایهوادارانایجاد کنندهمهشانفضاییرا فکر درکنندکه را چیز

دانند.شانمیموردستارهمحبوب

اصلی مؤلفهاز الگوهاترین شکستن به که است تابوشکنی مخاطب جذب در تتلو های

ایرا جامعه برای که دارد اشاره )رفتاری یادگاری و بیچرانلو هستند. شده پذیرفته (9914نی

دانندکهبهسهترینراهبردهاییسینماگرانایرانیبرایجذبمخاطبمیتابوشکنیراازاصلی

نیز نتایجپژوهشحاضر اعتقادیقابلتقسیماست. دینیو ارزشی، جنسیو دستۀموسیقی،

یکسل مثابه به تتلو هستندکه ایننکته هرسهسطحمؤید موسیقیاز حوزه بریتیفعالدر

سبک در او فعالیت به تابوشکنی این اولیه سطح است. کرده استفاده نوینتابوشکنی های

موسیقینظیررپ،پاپوآراندبیاشارهدارد.درسطحدوماستفادۀتتلوازفحاشیجنسیو

هاواطالعاتمنتشرشدهآهنگسخنگفتندرموردروابطجنسیازدیگرمضامینیاستکهدر
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شود.سطحسومتابوشکنیبههایاجتماعیوجودداردوتابوشکنیتلقیمیازتتلودرشبکه

کند.داریمسلمانانرانکوهشمیستیزانۀاواشارهداردکهدینمضامیندین

است پیشگرفته جذبمخاطبدر در تتلو دیگریکه هواداران»راه با «تعاملدوسویه

ا در اهمیت حائز نکتۀ دوسویه»ست. تعامل شبکه« در هوادارانش با اجتماعی،تتلو های

تتلوباتبدیل اینزمینه در فرآیندشهرتیابیاست. شدنهوادارانبهیکعنصرمحوریدر

ازامکاناتمتعددشبکه هایاجتماعیمانندحضورهواداراندرالیو،صحبتکردنبااستفاده

کندکهبهتعاملیدوسویهباهوادارشکلهابهخواندنآهنگسعیمیکردنآنهاودعوتآن

گسترده یکفرآیند بخشیاز تنها این اما نقطهدهد، فرهنگسلبریتیکه در هوادار ادغام تر

فراخوان آندر میتشدیدشده پیدا هوادارانراکندکههرچندوقتیکهایینمود تتلو، بار

عنوانیکستارهموسیقیکند.هوادارانکهمسخموقعیتتتلوبهادنکاریمیتشویقبهانجامد

اجابتخواسته برای که فرصتی از استقبالهستند، است، گرفته قرار اختیارشان در او های

بغوکردن،درخواستپولبرایفروشآهنگیادعوتازهاینظیربغکنند.بنابراینخواستهمی

شوند.جنسیباتتلودرکمترینزماندرسطحیوسیعاجابتمینیوفیسهابرایرابطه

وگفتارهاییکهتتلودرآهنگمجموعه ودرفعالیتایازرفتارها اشدرهایمجازیها

(سبکزندگیرا9911:929دهد.گیدنز)هاست،بهیکسبکزندگیشکلمیحالتبلیغآن

مجموعه و رفتارها همه هماهنگاز نسبتاً زندگیفعالیتای جریان در معین یکفرد های

می مجموعهروزمره مستلزم عادتداندکه وجهتایاز ازگیریها برخوردار بنابراین، و ها

نوعیوحدتاست.

دهددرحالها،ورفتارهاییکهامیرتتلوبروزمیها،نگرشایازارزشبنابراینمجموعه

هایاینسبکانانوجوانانایرانیهستند.ازمؤلفهدهیبهیکسبکزندگیبراینوجوشکل

توانبهمواردینظیراعتقادبهطبیعتوجایگزینیآنبااعتقاداتمسلمانان،مصرفزندگیمی

ارتباط مخدر، پوچمواد الکچریهایجنسیمتعدد، زدن، تتو مصرفکاالهایگرایی، نماییو

وارددرکناریکدیگربرسازندهیکسبکزندگیلوکسوگیاهخواریاشارهکرد.مجموعاینم

هایآنایکهدربرخیازمؤلفهکند؛سبکزندگیهستندکهتتلوبرایمخاطبایرانیخلقمی

خورد.تابوشکنیوتضادبااعتقادهایجامعهایرانیبهچشممی
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اندمخاطبجذبکندتابتوهااشارهشداستفادهمیتتلوازراهبردهاییکهپیشازاینبهآن

غیرمستقیم و دوصورتمستقیم به خودبرندسازیتتلو خودبرندسازیبزند. دستبه و کند

(2111(وسنفت)219۱هایپیشیننظیرمارویک)طورکهنتایجپژوهشگیرد.همانصورتمی

میهایازرسانهاندسلبریتینشانداده اقدهایاجتماعیبرایتبلیغمصرفاستفاده اماتکنند.

هادرراستایبرندسازیبندیوفروشآهنگتتلودرراستایتبلیغیککاالویاسایتشرط

دهدکهصورتغیرمستقیمرویمیمستقیمهستند.امادربرخیازموارداینخودبرندسازیبه

شبکه ارتباط در سناریوسازی نظیر مواردی شاخشامل سایر با افزایشای برای مجازی های

تجملدنبال تبلیغسبکزندگیلوکسو و بهکننده تتلو اینموارد، در هستند. صورتگرایانه

ایکهازرفتاراوبهگویدکهفالنکاالیخاصرامصرفکند،امانتیجهمستقیمبهمخاطبنمی

برایآندستمی رفتارهاییاستکه به تمایلمخاطبان هزینهآید همراهها به هاییگزافرا

 اینراهبردهایبلندمدتخودبرندسازیاینمیدارند. نهایتخودسلبریتینتیجه کهدر شود

مجموعهراهبردفروشیمیتبدیلبهکاالیی تتلوبرایجذبمخاطبوفروششود. هاییکه

می کار به میکاال کاالیی به تبدیل را او نهایت در اهدافکالنگیرد راستای در که ترکند

مییفعالیتمیداریمصرفسرمایه اینمسئلهرا تواندرخاللارتباطتتلوباگردانندگانکند.

بندیجستجوکرد.هایشرطسایت
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