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It has been several decades since celebrities entered politics; this entry 

has been so abrupt and overwhelming that some political scientists talk 

of the celebritization of politics. The celebritization of politics has had a 

number of far-reaching implications for several areas of politics, 

including democracy as the major one. Nevertheless, this phenomenon- 

willingly or unwillingly and whatever the reason- has been left out of 

serious academic discussions or has been ignored altogether, and hence 

the lack of a theoretical basis is strongly felt. The present study tries to 

fill this theoretical gap in the field of politics and pave the way for 

further research on such a common phenomenon in modern politics. 

The research findings show that the challenges posed to democracy in 

the age of celebrity politics need to be examined in three steps that can 

be set in the political agenda and the politics of distraction; politics of 

scandal: dramatization of politics and the decline of democracy; and 

finally the weakening of the party system. The novelty of the present 

article rests in its discoveries regarding the impact of celebrity politics 

and examination of the characteristics of this impact on democracy. 

 Keywords: Democracy, Celebritization of Politics, Dramatization of 

Politics, Political Parties, Politics of Distraction. 
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 های دموکراسی در عصر سلبریتیچالش
  سیاست زدگی

 .Ph.D. احمد نقیب زاده

ق و حقو دانشکده، جامعه شناسی سیاسی، استاد تمام دانشگاه تهران

 ایران. تهران، ، علوم سیاسی

 *محمدتقی شریعتی شیری

ده دانشک دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران,

 ایران.تهران،  ،یاسیحقوق و علوم س

 

  دهیچک

 ورود نیا گذرد؛یم استیبه حوزه س هایتیچند دهه از ورود سلبر

لم ع یاز علما یکه برخ فراگیر بوده است و محابایبچنان 

 . سلبریتیکنندیصحبت م استیزدگی س از سلبریتی استیس

 از استیس یهارا بر ساحت یمتعدد یامدهایپ ،استیزدگی س

استه خو دهیپد نیا وجودنیا است. با دهوارد کر یجمله دموکراس

ر کنا یدانشگاه یاز مباحث جد واسته و به هر علتناخ ای

 رو،نیا شده است و از گرفته دهیادن یطورکلبه ایشده و  گذاشته

و ر شی. پژوهش پشودیشدت احساس مهدرباره آن ب ینظر خال

 یزو هموارسا استیدر حوزه س ینظر خال نیپر کردن ا یبرا

 ستایدر س یعیشا دهیپد نیچن رامونیپ یبعد یهاپژوهشراه 

 یلیتحل –یفیتوص قیروش تحق یریکارگتا با به کوشدیم ،روز

 یهاچالش نیترمهم یبه بررس یامنابع کتابخانه بر هیو با تک

د. بپرداز استیزدگی س در عصر سلبریتی یدموکراسپیش روی 

 یدموکراس یهاکه چالش دهدینشان م این پژوهش یهاافتهی

رد ک یگام بررس در سه توانیزده را م یتیسلبر استیدر عصر س

 ؛یپرتحواس تاسیو س یاسیدستور کار س میتنظ :به توانیکه م

 یسو فروکاستن دموکرا استیشدن س یشی: نماییرسوا استیس

 رو شیپه مقال یاشاره کرد. نوآور ینظام حزب فیو در انتها تضع

زدگی  سلبریتی ریثات یبار به بررس نیاست که نخست نیا

 را یبر دموکراس ریثات نیا یهاو شاخص پردازدیم استیس

 .کندیم یبررس

 زدگی سیاست، نمایشیدموکراسی، سلبریتی ی:دیکل کلمات

 .پرتیشدن، احزاب سیاسی، سیاست حواس
 26/10/1400تاریخ دریافت: 
 04/01/1401تاریخ پذیرش:

 shariati66@ut.ac.irنویسنده مسئول: 

 مقدمه

- مختلف یبه انحا، ستمیاز اواخر قرن ب یتیو سلبر استیس 

. در ثلث آخرِ قرن اندهشد دهیتندرهم -میرمستقیو غ میمستق

کار آمدند که خاستگاهشان صنعت  یرو یمداران استیس ستم،یب

مسبوق به سابقه نبود و یا در امر  چنینو فراغت بود و میسرگر

در  مداران استی. سرسیدمیبادی امر، بدیع و گاه غریب به نظر 

 به بکارگیریشروع شدن نامشان  کسب آرا و مطرح یراستا

در صنعت  ترشیب ن،یا که سابق بر ردندک یشگردها و فنون

 .[16شد ]یساز به کار گرفته م یتیسلبر گرید عیو صنا نمایس

سیاستمداران رفته رفته به دنبال ایجاد همان شور، کنجکاوی و 

انگیخت تا از این رهگذر میهیجاناتی بودند که یک سلبریتی بر

آرای بیش تری را به سمت خود بکشانند؛ توجهات و در نتیجه، 

 نوعی وثاقت بنیان دموکراسی را دچار چالش کرد.کاری که به

نبود که برای ها دیگر این باورها، رویکردها، تجربیات و تخصص

جذبه اصلی سیاستمدار در  شد،میرای دهندگان جذاب تلقی 

شور  قدرت و وسعت ساخت،یمای بود که یدشمن فرض

کرد. همین شرایط تا به امروز فضای مید که ایجاد ای بویجمع

کرده است که  سمیمانتال یسانت سیاست را چنان دستخوش

حلیل گران از تحلیل عقالنی آن را دشوار ساخته است و خود ت

ی اند. دیگر حتی احزاب چرخ دندهسرعت وقایع جامانده

 نظم به منظور آیند تا نهادی قدرتمندمیدموکراسی به حساب ن

ی و جهت دهی شهروندان باشند؛ اگر هم متحد ساز بخشی،

 یرسازیو تصو یخبر یهابمب فعالیت کنند، در انبوه روز افزون

شوند و صدایشان میهای سلبریتی گری غرق ای و شیوهرسانه

 برسیاستمدار نیاز به کار  رود.میاز دایره محدود خودشان فراتر ن

را بیش از داشتن  شیرا، لحن و تن صدا، لباس و آژست روی

کند. در حقیقت سیاست و دموکراسی برنامه ریزان احساس می

اند. این شیوه شدهمینمایشی، غیرعقالنی، شخصی و غیر رس

 هیتغذ جهت یاسیرهبران س یشخص یزندگاستفاده از 

سیاست » ای [ و6«]یتیسلبر استیس» را میعمو یهابحث

 نامند؛ با این وجود نگارندگان مقاله پیش رومی« زندگی

دهند زیرا به شکل میرا ترجیح  «استیزدگی س سلبریتی»

رساتری ورود نامتعارف، ناخواسته و افراطی سلبریتی گری در 

 کند.سیاست را آشکار می
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به هر رو، تحوالت اخیر در حوزه سیاست که شاخص ترین  

، در هم رفتگی سیاست و سلبرتی دانست، سبب توانها را میآن

در ماهیت دموکراسی شده است. تغییراتی ای ساز تغییرات عمده

اساسی بر سر راه آینده دموکراسی و هایی که هرکدام چالش

های جدی ها و تحلیلسیاست خواهند بود، حال آنکه در بحث

یافته است. در این  دانشگاهی سهم ناچیزی به آنها اختصاص

های پیش ترین چالششود که مهمال مطرح میاستا، این سور

ند؟ زدگی سیاست چه هست روی دموکراسی در عصر سلبریتی

مطرح ال، این فرضیه را پژوهش حاضر در پاسخ به این سو

را ها چالش د که حیاتی ترینکند که سه عامل وجود دارمی

د. کننمیبرای دموکراسی در عصر سیاست سلبریتی زده ایجاد 

ی پرتحواس استیو س یاسیدستور کار س میتنظ اولین آنها:

 استیشدن س یشینمایی و به تبع آن رسوا استیس دوم: است؛

 نهایت:و در  شودی میدموکراس است که منجر به تقلیل جایگاه

ی که شخص محوری را بر برنامه مداری نظام حزب فیتضع

 دهد.میبرتری 

 

 پیشینه تحقیق

زدگی سیاست و طور کلی، در زمینه رابطه سلبریتیبه 

دموکراسی دو رویکرد کالن در حوزه پیشینه پژوهش وجود دارد. 

نخستین رویکرد به اهمیت سیاست سلبریتی و جایگاه آن در 

رویکرد دوم بر این باور است که  پردازد؛میگسترش دموکراسی 

عرصه های متعددی در زدگی سیاست سبب ساز چالش سلبریتی

تاثیر  شود. رویکرد نخست نگرشی مثبت بهدموکراسی می

توان میرا  های معاصر دارد و آنر دموکراسیسیاست سلبریتی ب

 در آثار مارک ولر، وود وکاریت تشخیص داد. ولر معتقد است که

منصبان و شهروندان  صاحب شودیباعث م یتیسلبر استیس

حوزه  در میافکار عمو قادر به تجمیع و نمایندگیسرشناس 

 یالمللنیب یپلماسیو د استیاز س تیحما ،یانتخابات یدموکراس

ها [. وود و کاربت نیز بر این باورند که سلبریتی25] باشند

را به بهترین وجه نمایندگی میتوانایی این را دارند که منافع عمو

کنند و مفهوم توزیع قدرت را در مناسب ترین حالت اعمال 

 کیپلماتید تیفعالیداهلل خانی و کهراز بر این باورند که [. ب26]

توجه و تمرکز  شیالملل باعث افزا نیب استیها در سسلبریتی

و  یالملل نیبه مسائل ب یو شهروندان عاد میافکار عمو

 [.1شود ]می یاسیس یهابحران

زدگی سیاست را موجب  رویکرد دوم شکل گیری سلبریتی 

کند؛ آلفرد آلچر اعتقاد دارد که میتضعیف دموکراسی تلقی 

شناخته  از قدرتِ لیدل یو ب استفاده بی رویه، خارج از کنترل

آنها به لذت حاصل از  لیتما به دلیل- هاسلبریتیشدگی 

[. 6] کندمی دیموجود را تهد یهایدموکراس تیمشروع -شهرت

کنند میدر کتاب مشترکشان یادآوری وست و ارومان  همچنین

ها در فرایندهای سیاسی از جمله مبارزات انتخاباتی، که سلبریتی

الت حکمرانی، البی گری و قانون گذاری، نفوذ و دموکراسی ایا

جاشو گامسون تصدیق  [.24اند ]متحده را با مشکل مواجه کرده

را به سمت ای پوشش رسانه تیماه هاکند که سلبریتیمی

 رییتغاز سیاست تر  یشیتر و نما یتمرکز بر سبک شخص

کند که میدرنزر نیز به این نکته اشاره  [.11دهند ]می

شوند که میها موجب شکل دهی به شبه رویدادهایی سلبریتی

 [.9انجامد ]میبه سطحی شدن سیاست 

اند، خالهای نظری و اینکه این آثار تا حدودی توانستهبا وجود 

ود در این حوزه را پر کنند، لیکن بیشتر بر ورود موج میمفهو

اند و سطح فردی این پدیده تمرکز کرده ها به سیاست وسلبریتی

اند. از این رو، تری به سطح نهادی آن مبذول داشتهتوجه کم

ها به سیاست را در این پژوهش درصدد است که ورود سلبریتی

رود را قالب های این وح نهادی بررسی و پیامدها یا شاخصسط

 زدگی سیاست تبیین کند. فرایند سلبریتی

 

 چارچوب نظری

توان ادبیات نظری در حوزه پیوند سیاست و سلبریتی را می 

تبیین کرد. امکان بروز و « زدگی سیاست سلبریتی»ذیل رویکرد 

فردی و نهادی وجود  دو سطحزدگی در  یتیسلبروقوع این 

به مییا از ساحت صنعت سرگر هایتیسلبردارد. در مورد نخست، 

ی هانمونه[ که برای آن 17کنند ]یمساحت سیاست ورود پیدا 

توان به روسای فراوانی وجود دارد و از آن جمله می خرامت

ی اشاره زلنسک ریمیولودو  جمهور رونالد ریگان، عمران خان

محبوبیت یک  باال بردنکرد؛ و یا برای کسب آرای بیشتر و 

. ولیکن در مورد دوم، یعنی سطح شوندیماو همراه با  سیاستمدار

زدگی سیاست از ورود سازوکارهای صنعت  نهادی، سلبریتی

 ثرامتو با درگیر و  شودیمسلبریتی به ساحت سیاست حاصل 
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بلکه  شودینمکردن تمام ساختار سیاسی، دیگر محدود به فرد 

 .کندیم ی را دستخوش تغییراسیساختار ستمام 

زدگی سیاست، خود نیز نیروی  نهادی از سلبریتی این سطحِ 

 دهندهشکلنیروی  نیترمهمیی دارد. هاشاخصو  دهندهشکل

ن با ساخت هارسانهی شدن سیاست دانست. ارسانهتوان آن را می

ر دی منطق عملیاتی، نفوذ و ادغام زیرطرحشرایط مناسب، 

ر ب سرریزشان راتیثات شیو افزا ی گوناگون جامعههاحوزه

فرآیندها و نهادهای سیاسی، در عمل به خالقان اصلی 

ای مودهو تغییرات ن راتیثات. این شوندیمسیاستمداران تبدیل 

زدگی  ی سلبریتیهاشاخصبا نام  هاآنی دارند که از ایرونیب

و در جهت شناسایی این پدیده کمک شایانی  شودیمیاد 

 [.10کنند ]یم

زدگی در سیاست نشان  لبریتیاشکال بروز س میبررسی تما 

سیاستگرمی،  :دهد که به ترتیب، چهار شاخصِ اصلیمی

شدن میررسیغو  شخصی شدن سیاست، سیاست رسوایی

عالئم چنین ساختاری هستند.  نیتریاساسسیاست، 

ی ی است که به بهترین شکل گویااواژهچمدان  میسیاستگر

 و دراست  میآمیختگی ناگسستنی سیاست و صنعت سرگردرهم

ا تبط بی مرندهایموضوعات و فرانهادها، ، یاسیس گرانیبازآن 

هم سنگ و  میسرگر ی متناظر در صنعتهابخشافراد و 

برجسته بر  [. در شخصی شدن سیاست،7شوند ]یم ردههم

و همچنین  هابرنامهی و اسیس نهادهای یجاافراد بهساختن 

رکت مدنی ی غیر نهادی مشاهاشکلگرایش شهروندان به 

یک  [. سیاست رسوایی به معنای تخریب وجهه8دارد ] دیکات

ه و رایانواگرهبر سیاسی از رهگذر کاربست رفتار افشاگرایانه، رس

 زرد اصطالحبهی جنجالی، نشریات هابرنامهدر  زیآمتهمتحتی 

، تیدرنها[. 2است ]و تحریک حس کنجکاوی یا صمیمت 

موارد  میماحصل تمانوعی شدن سیاست که بهمیررسیغ

ی و خودمانشده نیز هست، زندگی خصوصی  تر ذکرپیش

نون و آن را به کا کشاندیم میرا به صحنه عمو مداراستیس

 [.18کند ]یمیی زدا استیستوجهات تبدیل و از سیاست، 

 

 هایافته

 پرتیحواس استیو س یاسیدستور کار س میتنظ

ها یا آنچه تنظیم گذاری دولتها در سیاستبندیاولویت 

شه ناقمشود، همواره از موضوعات دستور کار سیاسی نامیده می

سخن  تر اینبرانگیز در جوامع گوناگون بوده است. معنای واضح

ها، رحی طو اجراها در اعالم این است که توجه و تمرکز دولت

 به نحوی و اجرابی یا حلراه تینها درو  لیتحل وهیتجز

ه بخود  ور بارا در اداره ام هابازده نیترمطلوبی شود که بندرتبه

، هایگذار استیساما تجربه عینی در اجرای ؛ همراه داشته باشد

 دونبنشان داده که راه رسیدن به این مهم هرگز مستقیم و 

ست. ه ای بازدارنده برای نیل به اهداف اولیه نبودهایانجیم

 ر کارستواین عوامل بازدارنده در دستیابی به تنظیم د ازجمله

فشار و  یهاگروه، نفوذذی یهاها، گروهرسانهسیاسیِ مطلوب 

و  هامیتصمخطیرترین  اندشدههستند که گاه موفق  هایتیسلبر

عات یا به فرع موضو ندازندیب ریخاترا به  هایگذاراستیس

کنند منحرف  اشیمعلتر تبدیل و از مسیر عینی و ایحاشیه

 و نیخرترامت هایتیسلبر[. از میان این عوامل اثرگذار، 12]

 را بر سیاست امروز دارند. راتیثات نیترناشناخته

جنبه از  نیا براز جامعه شناسان مطرحی که تمرکز خود را  

یی زدا استیسدر سیاست و گاه رواج  هایتیسلبرنفوذ 

، 2017ل از مارک هاروی نام برد که به سا توانیم، اندگذاشته

 مایتِحو  : سیاست، اقناعهایتیسلبر ریثات»در کتاب مهم خود 

ین حبه واکاوی این مسئله پرداخته است. او « موضوع محور

، نهدیم بر آنرا  «یساز برجسته» ی که نامادهیپدبررسی 

ه ه بها را وادار به توجها رسانهسازد که سلبریتیروشن می

ه رجستنوعی امری را بکنند و بهعالقه خود می موضوعات مورد

نه  خودشان باشد نفوذ و اقناع از قدرتکنند که برآمده می

. او ستندحائز اهمیت و یا اولویت حیاتی ه اقتایحقمسائلی که 

 زاید ی مالی و سالمتی وهابحرانخاص، مثالِ افزایش  طوربه

، هاآندر آفریقا و متعاقبِ  2000و  1999 یهادر سال

که چگونه  شودیمرا یادآور  2012ی دارفور در هاجنگ

ر دادت مانند جورج کلونی با رفتن به سودان و شهای سلبریتی

 مالحظه ابلقباراک اوباما توانست توجه  مقابل کنگره و دیدار با

 [.13کند ]ها را به این موضوعات جلب رسانه

شود این است که آیا رسشی که ایجاد میبا تمام این احوال، پ 

ی هایریگمیتصمقدرت واقعی در  ،سازیاین نفوذ یا برجسته

از  میسیاسی شهروندان دارد و به عبارتی، اقبال مرد
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ها در سطح جامعه تا چه حد ی سیاسی سلبریتیهایریسوگ

ها و ی که به ارتباط سلبریتیامقالهجی ناونز در  آنتونی است؟

، با اشاره به نتایج پردازدیمتور کار سیاسی تنظیم دس

این قدرت نفوذ  از تحقیقات مختلف در این زمینه، آمدهدستبه

 و افکارو آن را قادر به تغییر رفتار  کندیمارزیابی  روزافزونرا 

به شهروندان  هایتیسلبر او زعمبه .داندیمسیاسی شهروندان 

ی نفریپرا واُنمونه، موردِ  عنوانبهو  دهندیم یاسیس یهاسرنخ

انتخابات جریان باراک اوباما در  که با حمایتش از کندیمرا ذکر 

به بهبود موقعیت وی کمک  2008ها در سال دموکرات یمقدمات

 [.20کرد ]شایانی 

ی هاروی و ناونز در هایبررسو  هابحثگرفتن  در نظربا  

و با نظر  یاسیی سهایریگمیتصمها بر مورد اثرگذاری سلبریتی

وجود  ریثاتی جهانی بسیاری در اثبات این هانمونهبه اینکه 

 واسطهیبی مستقل و ریگمیتصمدریافت که آنچه  توانیمدارد، 

در شود، القا می سازسرنوشتمردم در امر سیاسی و تصمیمات 

به حاشیه راندن افکار و آرای شهروندان است تا مشارکت  عمل

ی هاگروه غیرمستقیم و ناخودآگاه، دستخوش طوربه میمرد

در فرایندهای سیاسی  هاگروهسلبریتی صاحب نفوذ شود. همین 

کنند و با جذب پوشش ی ایفا میاکننده نییتعبعدی نیز، نقش 

ی، سیاست ملی را به نمایش فرع یا ارسانه وقفهیبوسیع و 

 و هایریگموضعدر  هاآن، درواقعکنند؛ ای مبدل میحاشیه

که در  دهندیمتنظیم دستور کارها به افکار چنان جهت 

 ، سلبریتی ساالری جایگزین دموکراسی شود.کالمکی

 

سیاست رسوایی: نمایشی شدن سیاست و 

 فروکاستن دموکراسی

دقت در رویدادهای سیاسی چند دهه اخیر جهان این موضوع  

جنبه نمایشی  به شکل روزافزونی، استیسکند که را آشکار می

ای که چهره سیاستمدار پیوند گونهی یافته است. بهارسانهو 

ی پیدا کرده دارید یهارسانهسایر و  ونیزیقاب تلوناگسستنی با 

و ها در رسانه انشانیو اطراف ونیاسیگذاری سسرمایهاست. 

و  یی پراکنو رسوای توسعه مطبوعات جنجال ،ی عمومیهاچهره

 یایدن یهاتیشخص زیآممسالمت و هیبعدتر رابطه دوسو

شکل چنان  استمدارانیو ورزش با س شینما ،یسرگرم

و  هابرنامهه که اهمیت باالتری از گرفتقدرتمندی به خود 

 ندگانی، نمایدر کاربرد امروزاهداف سیاستمداران یافته است. 

در کنار ستارگان تجارت  و میسرگر یهادر برنامه یاسیس

 پسنددر مجالت مشهور و عامه، رسانندیمبه هم حضور  شینما

 شوندیمنشان داده  کنار همسران و فرزندانشانو نه تخصصی، 

 ترآنها جذاب یخصوص میاز حر یهایپاپاراتز یهاو عکس

 .زدیانگیبرمقلمداد شده و کنجکاوی و توجه بیشتری 

تا حد میسرگر»در همین راستا، نیل پستمن در پژوهش خود  

به کندوکاو درباره این پیوند فزاینده سیاست و نمایش  «مرگ

مذهب، اخبار، ورزش،  است،یس»و معتقد است که  پردازدیم

 یشیتجارت نما با سبتنام یو تجارت ما به لوازم جانب لیتحص

نوعی و به ریظواهر و تصاو او چیرگی زعمبه«. اندشده لیتبد

یی رسانده که سطحی سازی جابهسیاست کار را  نمایشی شدن

یا همان حوزه تخصصی کار و  ، جانشینِ ایدئولوژیکننده سرگرم

 جزبهی اجهینتمدیریت سیاستمدار شده است و این شرایط 

فرسودن سیاست جدی و محو و اضمحالل سیاستمداران واقعی 

و  ی عینیریگ میتصمبا خود ندارد. تلویزیون فضایی برای تفکر، 

گری جای و استدالل گذاردینمفه سیاسی باقی پرداختن به فلس

سبک در نظر پستمن همان . دهدیم «سبک»خود را به 

ها و اهالی شگردها و اصول جذب مخاطب است که سلبریتی

رسانه در آن توانمندی باالیی دارند و سیاستمدار باید بکوشد تا 

 ی از این الگوهای خارج از حوزه سیاست، با نگاه خیره بهتأسبا 

های نمایشی مخاطب را و ژست هادوربین، لبخندها، قصارگویی

 قابلی پستمن از این بررسی ریگ جهینت. [21]کندبا خود همراه 

 عمالاست زیرا انتخاب سیاسی را در چنین فضایی،  مالحظه

ی، اجرا و زنچانهداند و تنها قابلیت و مهارت یم رممکنیغ

شرط رسیدن به نتیجه  کنجکاوی را جادیو ارسوایی برانگیزی 

 کند.ی سیاسی تلقی میهاینظرسنجمطلوب در 

استدالل کرد که رشد  توانیمی پستمن، ریگجهینتنظر به  

های بصری در سیاست، تنها به تحول شگردهای نفوذ رسانه

 شیازپ شیبتبلیغی منجر نشده است، بلکه قرارگیری 

ی عمومی، محک و معیار هاشینماسیاستمداران در معرض 

سنجش گری سیاسی را در ذهن مخاطبان دگرگون کرده است. 

برای  سازی منابع تصویر نیتربزرگیکی از  عنوانبهتلویزیون 

ی سوبهبینندگان را با ایجاد صمیمیت و سمپاتی،  سیاستمداران،

. توماس بردیمی امسابقهالگوهای سنجش گرایانه سطحی و 
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در حوزه ارزشیابی  تحولاست که به این  افرادی ازجملهمایر 

ی: ارسانهدموکراسی »سیاسی پرداخته است. او در کتاب خود 

 هایاستراتژ، «آورندیدرمها سیاست را به استثمار چگونه رسانه

کند که در جهت اغوای مخاطب و ی را برمال میارسانهو فنون 

ستمدار، و در دسترس جلوه دادن سیا پردهیبانسانی، خودمانی، 

و تنگاتنگ را با  میتا شکلی از ارتباط توه شوندیمبسیج 

مایر، این نوع همدلی از سوی  ازنظربیاورند.  به وجودمخاطب 

. ردیگیمسیاستمدار، پوپولیستی است و جای رهبری نخبگان را 

کامیاب باشند که نه  توانندیمتحت این شرایط، فقط افرادی 

باشند و بتوانند « اتهنرمند حوزه ارتباط»سیاستمدار واقعی، بلکه 

 سرگرمشکل ارتباط  نیثرتروم»را که وی  «ایسیاست توده»

پیشین اجرا « سیاست کیفی»بل ، در مقاداندیم« کننده

 یتوانمند یابیارز یهاشاخصهدر این وضعیت، [.19کنند]

و  شینما عیصنا یفیکسنجش با معیارهای  یاسیس

ی هابرنامهو کارآمدی و کیفیت  شوندیم نیگزیجامیسرگر

از عرضه تصویر  ترنییپا مراتببهی امرتبهسیاستمداران، 

کند. در ادامه این روند، تغییر نحوه آنها اشغال میمیعمو

به  ،یارتباط یهارسانهو نفوذ در ذائقه مخاطبان  میقضاوت عمو

شدن فرآیند دموکراتیک انتخاب عقالنی و آزادانه منتهی  اثریب

پستمن  نظر موردیی انتخاب معنایبشود و در حقیقت، به می

 .رسدیم

 

 تضعیف نظام حزبی در سیاست سلبریتی زده

زدگی سیاست برای دموکراسی، تنها  تبعات منفی سلبریتی 

محدود به سطح فردی و شهروندی، نبوده است. در سطح 

ترین تشکیالت مبارزه انتخاباتی، ، احزاب همواره مهمنهادی

کننده  میانجی مطلع بین حکومت و مردم، تنظیم و تدوین

دهنده به افکار  دهنده و شکل های سیاستمداران، نظمبرنامه

و  تدریج از نقش و قدرتاما به؛ کنندگان بودند مشارکت

حلیل نوعی، رو به تها کاسته شده است و بهمحبوبیت آن

در اثر مشترکشان کروتی و هوینس اند. در همین رابطه، گذاشته

 یاعامل ر نیترمهم ستم،،یقرن ب 40در دهه »اذعان دارند که 

سال اکنون  80پس از گذشت  .بود یحزب یدادن افراد وابستگ

 تیاهم نیشتریب ینامزد دارا تیشخص یدر مبارزات انتخابات

. بسیاری از جامعه شناسان سیاسی [3]«است دهندگانیار یبرا

ی هاهیپاچالش جدی برای  سازسبباین زوال احزاب سیاسی را 

کنند و دالیل متعددی برای آن فعالیت دموکراتیک قلمداد می

توان به موارد ذیل اشاره کرد: که از آن میان، می شمارندیبرم

فقدان نمایندگی و [15] ییپاسخگو[، عدم 22شخصی شدن ]

 [.14منافع ]

به هر رو، افول احزاب، راه را برای شخصی شدن فضای  

را از احزاب و  میو اعتماد و اطمینان عمو سیاسی گشوده

ها را نآو  نهادهای دارای راهکار و برنامه مدون گروهی گرفته

معطوف به شخصیت فردی سیاستمداران کرده است. تحت 

ن هما چنین شرایطی، احزاب سیاسی راهی ندارند جز اینکه

ه بیل های مذموم ارتباط نمایشی را برای نفنون و استراتژی

در کتاب کیت نش شان به خدمت بگیرند. به گفته خواسته

، احزاب ناگزیرند به «ی سیاسی معاصرشناس جامعه»

ر را نه از منظ دهندگانیار»یی مبدل شوند که هاسازمان

 هدفو  کننده عنوان شهروند مصرفبلکه به یاسیس یدئولوژیا

ها یا به قول رسانه نجایادر  [.4« ]دهندیخود قرار م غاتیتبل

ی کاردستکه در هنر تحریف و  هاهمان- «هامال ماست»نش 

در نقش مشاوران و متخصصان عرصه  -اطالعات واردند

ی ی توفیق سیاسهاچاهتا به احزاب راه و  شوندیمسیاسی ظاهر 

ز شخصیت سیاستمدار ا که یزمان درواقعرا آموزش دهند. 

شود، نحوه نمایش دهی و عرضه  ترپررنگسیاست حزبی 

هد خوا« بازاریابی سیاسی»چهره برگزیده حزب، نیاز به  میعمو

اهد ن خوکمتر سخن به میا هابرنامهداشت و از اصول بنیادی و 

 ی نوعی کیش ستاره محور وریگشکلرفت. همین موضوع به 

بِ لق ه جان استریت به ستاره آنشود کسیاست زدوده منجر می

 [.23است ]داده « سیاستمدار سلبریتی»

 

 یریگجهینت

 ها به عرصه سیاست که ذیل عنوان سلبریتیورود سلبریتی 

ناشی و تحوالت  رییسرعت تغشود و زدگی سیاست از آن یاد می

وابسته به  یساختار، افراد و نهادها جانبه آنها دراز حضور همه

حضور را  نیا میعل یبوده است که ضرورت بررسچنان  استیس

اکثر  کهییآنجا از ،حالنیا با. دهدینشان م شیپ ازشیب

نشان  یحوزه توجه چندان نیبه ا یلیو تحل ینظر یهاپژوهش

شده و از جنبه  مسئله محدود یتنها به سطح فرد ایاند و نداده
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مسئله است، غفلت  تریاتیزعم نگارندگان، بعد حکه به ینهاد

تنگ  رهیافراتر از دی و و دانشگاه می، کندوکاو علانددهیورز

 در پدیده ترژرفدارد. با بررسی  ییبسزا تیاهمی، فرد یبررس

 نیتریاساسو  نیتربزرگبه  توانیم است،یزدگی س سلبریتی

ی ارسانه، یعنی افتی دستدر پس آن  دهنده شکلنیروی 

اشاره  یایاجتماع یندهایبه فرا اصطالحاین  شدن سیاست.

مختلف  یهادر حوزه ،یاندهیطور فزابه رسانه ،هادارد که در آن

ی که اگونهبهشود؛ ادغام می هاآناثرگذار و با  و سیاست جامعه

شرایط را برای صاحبان قدرت جهت تغییر  نیترمناسب عمال

 واسطهیبدسترسی  ها را ازو افراد مهیا و آنها سازماننهادها، 

- دقت در نمودهای بیرونی این عارضه .کندیممردم خارج 

تر منجر به کشف چهار شاخصه بنیادی -ی شدن سیاستارسانه

زدگی با خود دارند و  ها ردپایی از سلبریتیآن میشود که تمامی

دستاورد دوره  نیترمهم عنوانبهی دموکراسی را هاهیپاهمگی 

. این چهار نشانه که در کنندیممتزلزل  شیازپ شیبمدرن، 

 استیس است،یشدن س یشخص ،یاستگرمیس چهار دسته اصلیِ

ژرفی بر  ریثات ،شوندیم یبند شدن طبقه میررسیو غ ییرسوا

ها را از اشکال مطلوب و آن گذارندیمارکان مختلف سیاسی 

زدگی  ، سلبریتیرونیازا. کنندیمسیاست ورزی منحرف 

- ی را پیش روی دموکراسیادهیعدی هاچالشسیاست 

 .گذارندیم -حکومت شده رفتهیپذترین شکل مطلوب

که  دهدیمدر این حوزه نشان  هاپژوهشبررسی پیشینه  

زدگی سیاست  تضعیف شدن دموکراسی در عصر سلبریتی

یی است. این عالئم شناسا قابلظواهر و عالئم خاصی دارد که 

و  یاسیدستور کار س میتنظ :تریکلته در سه دس توانیمرا 

و  استیشدن س یشینما) ییرسوا استیس ،یپرتحواس استیس

 استیدر س ینظام حزب فیتضعو  (یفروکاستن دموکراس

و  هابرنامهدر دسته نخست،  تشخیص داد. (زده یتیسلبر

ها و ی خبری سلبریتیهابمببا  گذاران استیسی هاتیاولو

ی هاگروهو القائات  رودیم، به حاشیه شانیهایپرتحواس

ی هایریگ میتصمو صاحب نفوذ، عموم را از  نفعیذسلبریتی 

 یاو رسانه یشینمادر دومین دسته،  .داردیبازم ترینیعدرست و 

از ارتباط  یحاک که ابدییمی اندهیرشد فزا استیشدن س

و  هایباز ات،ینشر ،یبصر یسمع یهارسانه نیتنگاتنگ ب

 استمداریس یهاتیشخص یاست. تداع استیمسابقات با حوزه س

 استیکه خارج از نهاد س میصنعت سرگر یهاتیبا شخص

از آن دارند، همچون  فراتر یهاموارد، دغدغه شتریهستند و در ب

 راستمدای. سکندیعمل م استمدارانیمردم و س نیب یحائل

مضاعف از انواع و اقسام  یریگاز بهره زیگرنا یامروز

 استیدر س ترشیکه پاست جذب مخاطب  یهایاستراتژ

برنامه  ی وتخصص یهابا فرار از بحث او. شدندیم یمذموم تلق

ها و به ژست ؛آوردیرو م یستیپوپول یرهابه شعا ،یمحور

 خود یو شخص یخصوص یزندگ ؛زندیمی دست شیحرکات نما

برای کسب توجه  یو حت ؛دهدیمقرار میرا در معرض دید عمو

شود. متوسل مییی حاصل از رسوا یشهرت و کنجکاو بیشتر به

نیست که تنها برخورد با عموم مردم  ،یاعمال نیچن یجهینت در

 وهیش خودِشود، بلکه می تریو سطح یغیتبل کردیدچار رو

 یادستخوش تحوالت گسترده زیسنجش و قضاوت مردم ن

 یاز سطح فرد یدموکراس شیفرسا همدر مورد سوم  .گرددیم

 یاسیس یهااحزاب و گروه ریگو دامن رودیفراتر م یو شهروند

، را در پی داردزوال احزاب  ایفضا که افول  نیشود. در امی

 نیا تحت. گرددیم ایمه استیشدن س یشخص یبرا یبستر

ها و احزاب از گروه یزیر و برنامه یریگ میفرصت تصم ،شرایط

شود. در کاسته می تشانیرفته از محبوب شده و رفته گرفته

به  یاسیمطرح س یکارزارها تیفعال ،یتیوضع نیواکنش به چن

رفته را تا دست از تیتا محبوب کندیم دایسوق پ غاتیسمت تبل

 ناچار مخاطب را مصرفبه یاسیکنند. فعاالن س یابیباز یحد

 یبه گمراه باید ،شانتیجلب رضا یکه برا نندیبب یاکننده

ها و پسند کردن برنامه اطالعات، عامه فیتحر ،یاسیس

 زنند.بدست  یاسیس یابیکالم بازار کی و در هاتیاولو

ی سیاست، نقش زدگ یتیسلبربا تداوم اساس،  نیبر ا 

 از یریگبا بهره شود. آنها نیزها داده میی به سلبریتیترپررنگ

ها و ا و سازمانهقدرت نفوذ و اقناع خود، توجه رسانه

 یاسیخارج از دستور کار س یسمت موضوعات هرا ب استمدارانیس

و بردن  یگر نشیگز یعقالن یالگوها رییبا تغ ای و برندیم

 یبرا یاو مسابقه یسطح یهاگریها به سمت سنجش آن

انتخاب  شان،یبعد یهایریگو موضع استمدارانیس دنیبرگز

افول  بهبا کمک  تینها درو  کنندیم اثریو ب معنایرا ب یواقع

 با و -یگروه یریگمیو تصم یزوال برنامه محور- زاباح

و  سسترا  یدموکراس یهاهیپا ،یاسیس یکردن فضا یشخص
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