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 چکیده
از منظر  –« دورهمی»یعنی  – 9911ی سیما در سال ترین برنامهی انتقادی پربینندهمطالعه باهدفاین پژوهش 

های ها و ویژگییافتن سلبریتیمحوری به موضوعیتاست. سلبریتی شدهانجاموگوهای زرد محوری و گفتسلبریتی

ح زرد نیز به اطالعات و اخبار ها و اصطالحواشی و زندگی خصوصی چهره کردن دایپی شهرت از جمله اهمیت جامعه

ی صنعت فرهنگ و در روش از تحلیل اهمیت و مبتذل ولی جنجالی اشاره دارد. برای مبانی نظری این مقاله از نظریهکم

وگوی سلبریتیِ میزبان با دهد که گفتها نشان میاست. یافته شدهاستفادهمحتوای کیفی و تحلیل گفتمان انتقادی 

ی سلبریتی، زندگی شخصی سلبریتی و جامعه صورت در قالب سه بخش اصلی مربوط به حرفه های مهمانسلبریتی

افتند. در این بخش مسائلی مربوط به داستان عشق وگوهای زرد بیشتر )و نه صرفاً( در بخش دوم اتفاق میگیرد. گفتمی

ها و شایعات مربوط به سلبریتی و ظاهری، حاشیه و ازدواج، سن، اخالق شخصی، عادات رفتاری، خاطرات شخصی، تیپ

گیرد. عواملی چون ساعت پخش برنامه، جایگاه میزبان در نظر مردم، لحن بیان و بدن میزبان و ... مورد پرسش قرار می

ترشدنِ آن در مواقعی های تماشاگران و ... همگی در تغییر ریتم و هیجانیها و خندهمهمان، شوخی و سرگرمی، تشویق

ها در نظر مردم نقش دارد. شدن زردیشود و در نتیجه برجستهها صحبت میزندگی شخصی سلبریتیکه راجع به 

ی از طریق یک برنامه همآنها ارزش زندگی خصوصی سلبریتیبه میل مردم برای آگاهی بیشتر از جزئیات کم زدندامن

تواند نگاه نقادانه را از افراد است که می سازیِ نیاز کاذبیپرمخاطب در سیمای ملی جمهوری اسالمی ایران، برجسته
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 مقدمه و طرح مسئله

اند، های اخیر در رسانه پررنگ و در جامعه تأثیرگذار شدههایی که در دههیکی از گروه

اند و اکنون در همه جا حضور دارند. سر برآورده یمختلف یهااز حوزه هاها هستند. آن9سلبریتی

 ن،یاند و اشده «یتیسلبر»رسانه  به کمک –نه  ایداشته باشند  یاواقعی دستاورد چه – هایتیسلبر

واژه  نیا یشهیکه از ر گونههمان هایتیاست. سلبر هیقض نینکات در درک ا نیتریاهیاز پا یکی

همچون  طرفیکازها اند. آنو بزرگداشت و در معرض توجه بوده نیهمواره مورد تحس د،یآیبرم

خود را  گریو از طرف د شوندیها شناسانده مآدم ریالعاده، متفاوت از ساو خارق یآسمان یموجودات

که  یاز زمان ژهیوبه شان،یو زندگ هایتی. به هر حال سلبرکنندیم یمعرف یهمچون مردم عاد

هوادارانشان  ژهیوافراد و به یبرا شهیشد، هم اندهیبه مردم نما شانیاز ا یو خصوص یعاد ییهاجنبه

از  ها2یتزپاپارای فرهنگ شهرت در دوران معاصر، در تاریخچهاند. بوده یزبرانگ یکنجکاوجذاب و 

 هایتیاز سلبر یگریدامن زدند و وجوه د یانسان لیم نیبه ا شیاز پ شیبودند که بنخستین کسانی 

هم  هایتیو خود سلبر نفعانیذ ،یا(. کارگزاران رسانه9911 ،کشمور) مردم برجسته کردند یرا برا

ها، چهره نیا یشخص یو توجه مردم به دانستن زندگ یکنجکاو نیامر بوده و از هم نیمتوجه ا

از  نیمخاطب یهیبا تغذ یتجار یهاونیزیتلو ایزرد  اتیمثال نشر ی. برابرندیم رهنفع خود بهبه

 .کنندیافراد مشهور کسب درآمد م یشخص یو اخبار زندگ یحواش

ای متوجه شدند که برای بقای خود، باید از درِ نزدیکی با سازان رادیو و تلویزیون از دورهبرنامه

مخاطب دربیایند. اعتراف و خودافشایی و بیان تجربیات و احساسات شخصی، یکی از مواردی است 

ژانر های کند. برنامهکه بین دو طرف )در اینجا رسانه و مخاطب(، نوعی حس نزدیکی ایجاد می

از این تکنیک  انحاءمختلفبهای هستند که دو نمونه گفتگو محورهای تلویزیونی نما و برنامهواقع

ها ممکن است با حضور افراد عادی و یا با حضور افراد مشهور و کنند. این برنامهاستفاده می

ها نیز در این برنامهکنندگان و مهمانان، مجری و میزبان و راوی جز شرکتها تولید شوند. بهسلبریتی

اشاره به  9وارسازی شده باشد. اصطالح گفتگوی شناختهممکن است یک فرد ناشناس یا یک چهره

های گفتار خصوصی، در حال حاضر شکل گفتار در اسلوب دارد که شکل 4ی فئرکالفاین گفته

هرچه سبک »های زندگی عمومی را تحت سلطه گرفته است. وگویی، تلویزیون و سایر عرصهگفت

های گفتمان های مختلفی مِن جمله نشانهوارسازی در عرصه گفتگو«. تر، بهترتعامل غیررسمی

گرایانه و پوپولیستی های تودهای و مصطلح و نیز نگرشوگویی، کاربرد روزافزون گفتار محاورهگفت

ی را از حضور بر پردهشان ها جاذبههای همگانی آشکار است. دایِر معتقد است ستارهدر بعضی گستره

کنند. این آگاهی مردم از سبک وبرقشان کسب میسینما و همچنین از آگاهی مردم از زندگی پرزرق

                                                           
1 celebrity 
2 paparazzi 
3 conversationalisation 
4 Norman Fairclough 
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ها را به ی این چهرهها هم توسط صنعتی که تبلیغ دربارهها و ستارهوبرق سلبریتیزندگی پرزرق

نجکاوی و شیفتگی در دل مردم شود. در نتیجه نوعی کهای گوناگون تأمین میعهده دارد، به شکل

ها بوده ها و سلبریتیوجوی خودِ واقعی ستارهها مدام مثل یک کارآگاه در جستشود و آنایجاد می

طور به نظر است. این شدهپنهانکنند بفهمند پشت نقاب شهرتشان واقعاً چه جور انسانی و تالش می

ی زندگی خصوصی و بیان ایی، صحبت دربارهویژه افراد مشهور، با خودافشرسد که افراد و بهمی

 ،داس-لورنزو)نمایانند شان را به مخاطب میشان، تصویری از خودِ واقعیتجارب و احساسات شخصی

9911.) 

افراد مشهور با آگاهی از اهمیت این اعترافات شخصی برای مخاطب، بسیاری اوقات تالش 

شان ی عمومی( و مسائل شخصی زندگی)وجههای کنند با مدیریت صحبت راجع به مسائل حرفهمی

ی خصوصی(، از طرفی کنجکاوی و توجه مخاطب را حفظ کنند و از طرف دیگر اعتبار )وجهه

آید، نزد مردم باالتر ی نزدیکی بیشتری که احتماالً از این طریق به دست میواسطهخودشان را به

 آن مقدار از پشت صحنه 9وجهه، به تعبیر گافمنها با تالش برای ایجاد توازن میان این دو ببرند. آن

آورند. اینکه کدام نوع گفتار و رفتار برای عرضه به مخاطب شایسته را که الزم است، روی صحنه می

های موقعیتی و تعاملی، ای( است، به چهارچوبای( و کدام ناشایسته )پشت صحنهصحنه)پیش

جامعه بستگی دارد. شکل بیان احساسات و اعترافات  عُرف[ هر کالمیکهنجارها و مناسبات ]و در 

رسد بیشتر تواند متفاوت باشد؛ اما به نظر میوگویی میی گفتشخصی با توجه به فرد و نوع برنامه

وگویی با های گفتای برای گفتار موثق در برنامهها نشانهشود. هر دوی این قالبدر دو قالب اجرا می

و  ییخود افشاشوند. همچنین هر دو به بیان گفتار احساسی و میحضور افراد مشهور محسوب 

ها را که تصور دستیابی به خودِ واقعی سلبریتی یاصحنهپشتروی صحنه آمدن مسائل  یگردعبارتبه

 اند از:اند )همان(. این دو قالب عبارتکند، وابستهفراهم می

ندارد. شهرت  بودن یعادبی با ی شهرت تناسی نظری مقوله: از جنبهبودنیعاداجرای  .9

های غیرعادی داللت دارد. به و برخورداری از امکانات و ویژگی بودن یرعادیغاساساً بر 

خود را  بودن یعادای های رسانههای مشهور  و شخصیتهمین دلیل هم برخی از چهره

یکی و اعتبار ها تکنیکی برای نزدنماییِ سلبریتیگیرند. ]و البته عادیبه هجو و کنایه می

 شود[. بیشترشان نزد مخاطب محسوب می

های اخالقی یا ترغیبی: این گفتمان فقط به نمایندگی یا حمایت افراد مشهور اجرای پیام .2

ها و مؤسسات های بیشتر برای پویشهای بشردوستانه یا تالش برای جلب کمکاز سازمان

های این افراد جذابیت یلبه دلکه  ی بسیار مهم آن استشود؛ بلکه نکتهخیریه مربوط نمی

که روی صحنه  یاصحنهپشتشان )گفتار برای بسیاری از مردم، خودِ زندگی شخصی

                                                           
1 .Erving Goffman 
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ای عمومی برای آمده( دارای ارزش اخالقی و ترغیبی مضاعفی شده و همچون نسخه

ها با این سلبریتی کهآنتر ی مهمشود. نکتهها پیچیده میزندگی بهتر مردم و موفقیت آن

کنند و ی عمومی و خصوصی خودشان را تبلیغ میزنند: از طرفی وجههتیر دو نشان را می

 (.دهند که بیان احساسات امری اخالقی و پسندیده است )هماناز طرفی دیگر نشان می

است. حضور روزافزون  یداکردهپهای اخیر گسترش زیادی در ایران نیز فرهنگ شهرت در سال

ها در تلویزیون و گری سلبریتیهای بیشتری با مجریها در تبلیغات تجاری و تولید برنامهسلبریتی

، «خندوانه»، «برنده باش»هایی چون ی نمایش خانگی، یکی از مصادیق این ادعاست. برنامهشبکه

از جمله « فرمون دست»و « ایرانیش»، «پنج ستاره»، «وقتشه»، «کودک شو»، «دورهمی»

های و بازیگران مطرح و سلبریتی شدهپخشدر صداوسیما  11ی هایی هستند که در دههبرنامه

ها هستند نیز ها سلبریتیهایی که از جمله مهمانان آناند. برنامهها را بر عهده داشتهایرانی اجرای آن

هاست که با کارگردانی و ن برنامهیکی از ای« دورهمی»اند. در این دهه به نسبت گذشته بیشتر شده

ی نسیم تولید و پخش در شبکه 9914اجرای طنزپرداز معروف ایرانی، مهران مدیری، از سال 

ای که در باال های پربینندهی نسیم، نشاط و سرگرمی است و پنج نمونه از برنامهشود. شعار شبکهمی

های شوهای تلویزیونی و برنامهی تاکدر رده« دورهمی»اند. ذکر شد، در این شبکه تولید شده

ی مسئله« دورهمی». از زمان شروع پخش اولین سری 2گیردقرار می 9وگویی آخر شبگفت

لیجل)ها مطرح شد در رسانه« 9های کمدی با کاپلشب»نام ی هندی بهبرداری آن از یک نمونهکپی

های خاص همچون نوروز و یاد و مناسبتاین برنامه معموالً در روزهای آخر هفته، اع(. 9911 ،زاده

عنوان ، به«سه ستاره»ی تلویزیونی گیری مردمی جشنوارهدر رأی« دورهمی»شود. یلدا پخش می

عنوان بهترین مجری تلویزیون و مهران مدیری به 9911ی سرگرمی تلویزیون در سال بهترین برنامه

های فدهم و هجدهم جشن حافظ در سالهای شانزدهم، هانتخاب شده است. همچنین او در دوره

. طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات 4ی تلویزیونی را کسب کرده است، عنوان بهترین چهره19تا  11

اند. های مختلف سیمای ملی بودهی برنامهبیننده 11درصد از مردم در مرداد  4/19ی ملی رسانه

در جدول قرار گرفته، باالترین مخاطب را ترین برنامه در صعنوان پربینندهبه« دورهمی»ی برنامه

درصد از مخاطبان رضایت زیادی از آن  1/12های سیما داشته و درصد( در بین برنامه 9/11)

 .1اند داشته

و  قسمت، تغییرات فرمی 911ها و در بیش از در طی فصول مختلفش در این سال« دورهمی»

از سر گذرانده است. برای نمونه در ابتدا اجرای نمایش  یظاهر یرغای را از نظر ظاهری و محتوایی

                                                           
1 Late-night talk show 

 شود. در قالب یک مسابقه با طرح سؤاالت عمومی از مردم عادی تولید و پخش می 9411در سال « دورهمی»الزم به ذکر است که سری جدید  2 
3 Comedy Nights With Kapil 

  https://yun.ir/v1my1cآدرس  ی برنامه مراجعه کنید به ویکی پدیا بهبرای کسب اطالعات بیشتر درباره 4 

  https://yun.ir/4phod2آدرس  رسانی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران بهبرگرفته از پایگاه اطالع 1 

https://yun.ir/v1my1c
https://yun.ir/4phod2
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تدریج از آن حذف شد. دکور برنامه نیز های اصلی برنامه بود که بهتوسط چند بازیگر یکی از بخش

هاست: صحبت در مواردی تغییر کرده است. فرمت کلی برنامه در حال حاضر شامل این قسمت

استودیو که ماهیتی شبیه استندآپ کمدی دارد و معموالً به مونولوگیِ مجری با تماشاگران حاضر در 

روی صحنه و ها و آقایان تماشاگر بهپردازد، دعوت از چند نفر از خانممسائل روز و نقد اجتماعی می

ی )غالبًا( ها و شوخی با ایشان و اهدای جایزه، دعوت از یک چهرهپرسیدن سؤاالت عمومی از آن

دهد، دعوت از یک ی برنامه را تشکیل میمصاحبه با او که بخش عمده عنوان مهمان ومشهور به

افتد. در فصول اخیرِ برنامه و با حذف های خاص و اعیاد اتفاق میخواننده که البته بیشتر در مناسبت

ی بازیگری، خوانندگی، ورزش و های مطرح عرصهوگو با مهمان که غالباً از چهرهبخش نمایشی، گفت

دهد. به همین منظور در این پژوهش بخش را شکل می« دورهمی»اهیت اصلی ... است، م

وگوهای زرد مورد مطالعه قرار محوری و گفتوگوی مجری با افراد مشهور از منظر سلبریتیگفت

 گرفته است. 

 مبانی نظری

 ی پژوهشپیشینه

شوها ویژه تاکیون و بهها در تلویزهایی که پیرامون حضور سلبریتیدر این بخش به برخی از پژوهش

فرایند »( در پژوهش خود با پرسش اصلی 9919شود. دیانی و همکارانش )اند اشاره میانجام شده

نفر از افراد مطّلع در این  91سراغ مصاحبه با به« ی ملی چگونه است؟ها در رسانهتعامل با ستاره

ی مدیریت منابع انسانی ویژه های پژوهش که در قالب یک مدل مفهومیاند. یافتهحوزه رفته

ها و تعاملشان با سازمان دهد که برای بهبود وضعیت ستارههای تلویزیونی بیان شده نشان میستاره

ی ملی اتفاق صداوسیما، الزم است تغییراتی در فرایند منابع انسانی و در ساختار و محتوای رسانه

ی ی در این زمینه انجام داده و به رابطه( نیز پژوهش مشابه9911بیفتد. خیامی و همکارانش )

ها با اند. در این پژوهش بیان شده که غالباً سلبریتیها اشاره کردهها و سلبریتیدوسویه بین رسانه

 باهدفی ملی هم شوند و رسانهی ملی حاضر میشدن و کسب درآمد بیشتر در رسانههدف دیده

رود. این تعامل دوسویه ممکن است در مواردی به یها مسراغ سلبریتیجذب مخاطب و سودآوری به

های پژوهش حاکی از آن است که هایی را برای دو طرف ایجاد کند. یافتهمشکل خورده و هزینه

گذاری روشن برای تربیت، استعدادیابی و سیاست»برای ارتقای این تعامل باید اقداماتی از قبیل 

ی ملی در ها و رسانهم جدید حقوق متقابل چهرههای جوان، تعیین و تدوین نظامعرفی چهره

ای برای های هنری مانند استیج، تبلیغات محیطی و فضای مجازی، طراحی زمینهی فعالیتعرصه

 را صورت داد.« هابندی سلبریتیشناسی و طبقهها و در نهایت گونهمعرفی، رشد و ماندگاری چهره

شوی ها، چهار نمونه تاکوگویی سلبریتیهای گفتشناخت اصول برنامه باهدفپژوهشی 

های خبری ای مصاحبهی خبری را با تحلیل مقایسهی مصاحبهسلبریتی محبوب و سه نمونه برنامه

های شوهای سلبریتی را از مصاحبهیا ژورنالیستی بررسی کرده است. این مقاله دو قاعده که تاک
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دهد از اجازه می ؛ که به میزبان9سازیدهد، شناسایی کرده است. نخست شخصیخبری تمییز می

؛ 2عنوان منبعی برای سؤال و جواب از مهمان استفاده کند، و دوم همدلیعالئق و تجربیات خودش به

دهد هم خودشان و ها اجازه میکند که به مهمانایِ دوستانه را ایجاد میکه غالباً یک فضای مصاحبه

. پژوهش دیگری حضور (Loeb)هم محصولی که برای ترویج آن آنجا هستند را ارائه کنند 

های شخصی ررسمی و بیان روایتهای غیشوهای محبوب که معموالً مصاحبهسیاستمداران در تاک

ها از شش مصاحبه کنند بررسی کرده است. دادهرا ایجاب می صحنهپشتاز زندگی واقعی و زندگی 

 شدهگرفته« 9آخر شب  با لوک»نام شوی سلبریتی سوئدی بهبا سیاستمداران برجسته در یک تاک

همکاری دوسویه بین میزبان و  ی یکهای شخصی در نتیجهدهد که روایتها نشان میاست. تحلیل

هایی که روایت کشف پتانسیل طنز در داستان باهدفروند و این همکاری اغلب سیاستمدار پیش می

ویژه . پژوهش حاضر به(Eriksson)شود شوند و گرفتِن خنده از مخاطبانِ داخل استودیو انجام میمی

وگوهای زرد( محوری و گفتو رویکرد انتخابی )سلبریتی«( دورهمی»ی )برنامهاز منظر مورد مطالعه 

 های پیشین بدیع و مفید خواهد بود.در مقایسه با پژوهش

  ی اصلی پژوهشنظریه

ی انتقادی مکتب دو تن از متفکران شاخص نظریه 1و هورکهایمر 4آدورنوصنعت فرهنگ:  

ها و فرهنگ توده را مطرح کردند. مقصود آن 1فرانکفورت هستند که در ابتدا مفهوم صنعت فرهنگ

از طرح این نظریه اشاره به صنایع فرهنگی مدرنی چون سینما، رادیو، تلویزیون و مطبوعات بود که 

داری پیش تر اقتصاد سرمایههمگام با تقاضای وسیع خطر و استاندارد،با تولید محصوالتی بی

ی محصوالتی ها معتقد بودند فرهنگ تبدیل به نوعی کاالی تجاری شده است و با ارائهرفتند. آنمی

کند. صنعت فرهنگ که در ظاهر متنوع و در واقع یکسان هستند، نیازهای کاذب را تولید و ارضا می

ها را به موجوداتی منفعل، تقل را از مخاطبان سلب کرده و آنمقاومت، تفکر انتقادی و تفکر مس

ادغام افراد در نظام اجتماعی و  به دنبالای مدرن کند. فرهنگ تودهخاصیت تبدیل میراضی و بی

هاست. آدورنو و هورکهایمر بر این باورند که صنعت فرهنگ نفوذ خود ایجاد آگاهی یکدستی برای آن

کند. این دو، صنعت فرهنگ را می اعمالی سرگرمی و تفریح سطحی واسطهکنندگان را بهبر مصرف

را تکذیب  دانند. آدورنو فرهنگ عامه را در برابر هنر واال قرار داده، آنصنعت تجارتِ سرگرمی می

و بری از  زهد طلبآثار هنری (. »9919زاده، داند )مهدیآور میکرده و سطحی و مبتذل و زیان

ی داستان عشقی نگار و جانماز آبکش است. عشق تا مرتبهسازی هرزهصنعت فرهنگاند؛ زدگیشرم

 ،آدورنو و مریهورکها)« شود...یابد. و پس از نزول، بسیاری چیزها مجاز شمرده می)رمانس( تنزل می

                                                           
1 personalization 
2 congeniality 
3 Sen kväll med Luuk [Late night with Luuk] 
4 Theodor W. Adorno 
5 Max Horkheimer 
6 culture industry  
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سازی عبارت است از تکرار؛ و نگرش این دو معتقدند که کلیت صنعت فرهنگ(. 19. ص ،9919

کند هم خود بخشی از همین نظام است و نه صریحاً و در عمل از آن هواداری می عموم مردم که

های آبکی و مبتذل )ولی دقیق و عذر موجهی برای آن. در محصوالت صنعت فرهنگ غافلگیری

کنند و بسط و تحول شخصیت و مضمون داستان شده( خط سیر داستان را مدام متوقف میحساب

یک  داری بهزنند. سرگرمی و تفریح در نظام سرمایهن بودند را کنار میکه الگوهای قدیمی مستلزم آ

نیت کسب توان رویارویی ی همان کار صنعتی و مکانیکی است؛ نوعی فرایند تجدید قوا بهمعنا ادامه

کنند که صنعت تولید لذت، هیچگاه تجویز کِیف یا تفریح را . آدورنو و هورکهایمر بیان میباکارمجدد 

 کنند.نمی فراموش
ی کاذب خنده نوعی بیماری است که خوشبختی و سعادت را در جامعه»

ارزش خویش غرق رود تا آن را در کلیت بیمورد حمله قرار داده است و می

سازد... نوعی تحکیم و پافشاری بر نفس که آماده است تا هرگاه فرصت 

خالقی را ی ااجتماعی مناسب فرارسد رهایی خود از قید هرگونه مالحظه

در انظار عموم به نمایش گذارد. این جماعت تماشاچیان خندان فقط تقلید 

ای از بشریت است. اعضای این جماعت مونادهایی هستند، جملگی مسخره

برای انجام هر کاری به قیمت خسران  آماده بودنی لذت حاضر و سرسپرده

سازی ناکامی و نفی سرخوشانه جز خودشان... در صنعت فرهنگ یهرکس

خودشدن و در زهد شود که در خلسه یا ازخودبیجایگزین دردی می

سازی[ این است که آنان مشهود است. قانون اعالی ]صنعت فرهنگ

]تماشاچیان[ به هیچ قیمتی امیال خود را ارضا نخواهند کرد؛ آنان باید 

 (.11. ص همان،)« سنده کنندبخندند و به خندیدن ب

اند اند که عبارتهای جمعی ذکر کردهسه کارکرد اجتماعی را برای رسانه 2و مِرتون 9الزارسفلد

های ها و جنبشها به افراد، مسائل عمومی، سازمان؛ رسانه9. کارکرد اعطای پایگاه اجتماعی9از: 

گیرند، از ای قرار میتحت پوشش رسانه دهند. به این ترتیب اشخاص یا مسائلی کهاجتماعی شأن می

. کارکرد تحکیم هنجارهای 2کنند. تر جلوه میشأن باالتری برخوردار شده و در نظر مردم مهم

دادنِ شرایطی متضاد با اخالق عمومی جامعه، های جمعی ممکن است با نشان؛ رسانه4اجتماعی

ها ممکن است ؛ رسانه1رد تخدیرکنندگی. کژکارک9ای را آغاز کنند. یافتهکنش اجتماعی سازمان

یافته باقی قدری وقت مخاطب را بگیرند که دیگر زمانی برای کنش سیاسی و اجتماعی سازمانبه

شوند، به های جمعی سبب کرختی و انفعال و اعتیاد مخاطبان مینماند. اعتقاد به اینکه رسانه
                                                           
1 Paul Lazarsfeld 
2 Robert Merton 
3 status-conferral function 
4 enforcement of social norms 
5 narcotizing dysfunction 
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 ی،الفو  Lazarsfeld & Merton, 2007)های آدورنو در باب صنعت فرهنگ نزدیک است دیدگاه

9911). 

 مفاهیم اصلی پژوهش

صورت انفرادی مورد مطالعه قرار دهیم و راجع ها را بهاگر بخواهیم سلبریتی محوری:سلبریتی

گنجند یا نه، احتمال مناقشه بسیار ی مفهوم سلبریتی میبه این بحث کنیم که چه کسانی در دامنه

ها در نظر گرفت و با آن توان چند صفت کلی )غالبًا منفی( را برای سلبریتیاست. ضمن اینکه نمی

شدن شوند که کمتر دنبال دیدههای استثنائی پیدا میقضاوت کرد. چراکه قطعًا سلبریتی همه را

دلیل مهارت و ها و شایعات گریزان بوده و واقعاً بهباشند، بسیار نیکوکار و باسواد باشند، از حاشیه

 رسد رویکرد درست آن است که مااستعدادشان مشهور شده باشند. بر همین اساس، به نظر می

توانیم یک رفتار یا سخن می ترتیبینابهبگیریم.  مدنظررا « ی سلبریتیجامعه»و « فرهنگ شهرت»

محور و در راستای گسترش فرهنگ سلبریتی یا برعکس تعریف کنیم. اگر به خاص را سلبریتی

توانیم ها میی سلبریتیدیدن همهجای یکسانکند قائل باشیم، بهبرقرار می 9کریکن تمایزی که وَن

ی ارتباط ما با عنوان یک کل صحبت کنیم که شیوهی شهرت بهساز جامعهاز ویژگی همگن

ی شهرت فردیت یکتای هر سلبریتی در پیچیدگیِ جامعه»دهد. در واقع ها را نیز شکل میسلبریتی

محوری و سلبریتی بنابراین در این پژوهش وقتی از سلبریتی (.99. ص ،9911 ،وریاست)« شودگم می

های زندگی شخصی و حاشیه مهم شدنهای خاصی )همچون شود، غالباً اشاره به ویژگیصحبت می

 ها.تک سلبریتیدهند؛ نه تکی شهرت را تشکیل مینوعی مبنای فرهنگ و جامعهفرد( داریم که به

نگاری زرد در آمریکای قرن ها به روزنامهزردگویی در رسانه ی زردنویسی وسابقه محتوای زرد:

های بصری و احساسات و در ادامه ُبعد ها بود که جذابیتگردد. تقریبًا از همان سالبیستم برمی

نگاری زرد را شکل داد. علت این طرفانه شد و روزنامهتجاری، جایگزین خبررسانی مستند و بی

ی زرد که با این نام بچههای کُمیک در آن زمان بهیکی از شخصیت گذاری ریشه در محبوبیتنام

شد و با پوزخندی ای خالی ظاهر میدر صفحه»ی زرد جریان هم مصادف شده بود دارد. بچه

ی خیابانی وپاشکستهشد و چیزی که قصد داشت با انگلیسی دستاحمقانه به خواننده خیره می

های ترین ویژگیاز مهم (11، ص. 9911، ترسنیپ) «بست.یبگوید بر روی لباس زردرنگش نقش م

ها، استفاده از تصاویر در قطع بزرگ و توان به تیترهای درشت و خاص آنهای زرد میروزنامه

ها بعداً به پسند اشاره کرد. این روزنامهغیراستاندارد و پرداختن به موضوعات سطحی و عامه

های نیز مشهور شدند. شایعات، جزئیات و داستان« پسندای عامههروزنامه»و « های جنجالیروزنامه»

ها، اخبار های هنر و ورزش و سرگرمی، اخبار رسوایی آنهای مشهورِ عرصهخصوصی زندگی چهره

تیراژ خود به آن  باال بردنجنجالی و احساسی و ...، از جمله محتواهایی هستند که نشریات زرد برای 

                                                           
1 Robert van Krieken 
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سازی، بسیار مهم جلوه های برجستهتکنیک به کمکرد غالباً مطالب خود را برند. نشریات زپناه می

ها از های آن را در انواع رسانهها محدود نمانده و امروزه نشانهدهند. زردنویسی به روزنامهمی

های زردی جز رسانهتوان پیدا کرد. باید توجه داشت که بههای جمعی تا صفحات مجازی میرسانه

شدن و کسب ای و سطحی و مبتذل و صرفاً احساسی را برای دیدهبه مسائل حاشیه که پرداختن

های رسمی و معتبر ایرانی و جهانی نیز از انتشار پیام زرد مصون اند، رسانهسود بیشتر هدف قرار داده

 شود یک پیام زرد بیشتر مورد توجه قرار گیرد، میزان اهمیت موضوع و میزاننیستند. آنچه باعث می

تر ]یا پردازند مهمهای زرد به آن میی آن است. هرچقدر موضوع یا شخصی که رسانهابهام درباره

مشهورتر[ باشد و از طرف دیگر ابهام زیادی راجع به آن موضوع یا شخص وجود داشته باشد، ضریب 

صورت تشار و بهرود. انتشار محتواهای زرد بسیار متأثر از زمان و مکان اننفوذ محتوای زرد باالتر می

های زرد دهی پیامها ]ولو کاذب[ در شکلهای آنکلی متأثر از جامعه است. عالئق مردم یا خواسته

ها مؤثر است. خیلی اوقات تابوها و مسائل ممنوع در جامعه که برخی همواره ولعی برای آگاهی از آن

معنا ی موضوعات سطحی و بیارائه های زرد بادهند. رسانههای زرد را تشکل میدارند، خوراک رسانه

 (.9919 ،فریسلطان)کشانند زدگی میتحرکی و عواممایه، ذهن فعال و خالق و جوان را به بیو کم

بودن در بیان کلی برای اشاره به سطحی و مبتذل« زرد»طبق این پیشینه، در پژوهش حاضر صفت 

جنجالی، جزئیات زندگی خصوصی  حالیندرعاهمیت و و پرداختن به شایعات، موضوعات کم

 رود.ها و ... به کار میی این چهرههای عاشقانهها، داستانسلبریتی

 های پژوهشپرسش

 شوند:های آن در سه مورد بیان میبا توجه به موضوع و روش پژوهش پرسش

بندی چگونه دسته دورهمیی وگوی برنامهشده در بخش گفتموضوعات و سؤاالت طرح .9

 شود؟می

 ها چه محتواهای زردی وجود دارد؟وگو با سلبریتیدر گفت .2

 شوند؟محتواهای زرد چگونه در این برنامه برجسته می .9

 روش پژوهش

است. تحلیل محتوا به  9روش این پژوهشی ترکیبی از تحلیل محتوای کیفی و تحلیل گفتمان

تواند ها میش تقلیل دادههاست. این روهای متنی و تحلیل آنبیان ساده روشی برای کدگذاری داده

ها در این ای به کار رود. مقولهای تا محصوالت رسانههای مصاحبهها از دادهبرای تحلیل انواع داده

شوند. در مواردی روش گاه از ادبیات نظری موضوع بیرون آمده و گاه از دل خود متن استخراج می

گذاری معموالً ترکیب دو چیز است: تحلیل شود. کدنیز ترکیبی از دو استراتژی به کار گرفته می

در پژوهش (. 9914 ،کیفل)ها سازی باقی قسمتبندی و خالصههایی از متن و طبقهدقیق قسمت

                                                           
1. discourse analysis 
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تر منظور تحلیل دقیقو به شدهگرفتهبندی کلی از روش تحلیل کیفی محتوا کمک حاضر برای طبقه

است. تحلیل گفتمان روشی است که به روابط و  کاررفتهبه 9ها، تحلیل گفتمان انتقادیبرخی بخش

ی شود. تحلیل گفتمان به زمینهکند و در عین حال به آن محدود نمیساختارهای زبانی توجه می

کند. تحلیل گفتمان انتقادی مشخصاً روش کارگیری زبان و نقش آن در جامعه نیز توجه میبه

ها و روابط قدرت در پسِ متن است. در این لوژیدنبال آشکارسازیِ ایدئوای است که اغلب بهکیفی

روش باید توصیف صرف متون را کنار گذاشت و با نگاهی تحلیلی و انتقادی، شواهد مناسبی را برای 

شده ارائه داد تا مخاطب بتواند ارزیابی مناسبی از متن و گفتمان مورد نظر داشته باشد تفاسیر بیان

 .(9912 ی،عاملو  9911 ،برگر آسا)

 91روش کار در این پژوهش به این شکل بوده که عالوه بر رصد کلی برنامه توسط پژوهشگر از قبل، 

دقت مشاهده شدند. سؤاالت گیری هدفمند از فصول مختلف برنامه انتخاب و بهقسمت با روش نمونه

سپس بر  هایی که زردتر شناخته شدند، مکتوب شدند.شده در برنامه و نیز مکالمهو موضوعات مطرح

وگوها استخراج شد. محتواهایی که ذیل اساس این مکتوبات، جدولی از مسائل کلی مطرح در گفت

وگوها و تحلیل مصادیقی از گفت به همراهوگو با سلبریتی شناخته شدند در بخش گفت« زرد»عنوان 

شده از های مشاهدههای پژوهش آمده است. در ادامه جدول قسمتها در بخش یافتهگفتمانی آن

 برنامه آورده شده است.

 «یدورهم» یبرنامه از شدهمشاهده یهانمونه ستیل  - 1 جدول

 حرفه سلبریتی مهمان ردیف

 بازیگر پوریا پورسرخ 9

 بازیگر امیرحسین آرمان 2

 بازیگر نیاملیکا شریفی 9

 بازیگر یکتا ناصر 4

 ی موسیقی، بازیگر و ...کنندهتهیه –بازیگر  علی اوجی –نرگس محمدی  1

 خواننده بهنام بانی 1

 والیبالیست سید محمد موسوی 9

 بازیگر مرجان محتشم 1

 بازیگر فریبا نادری 1

 بازیگر -بازیگر  امین زندگانی –الیکا عبدالرزاقی  91

 

 

                                                           
1 Critical Discourse Analysis 
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 هاتحلیل یافته

 وگوبندی کلی محتوا و سؤاالت در بخش گفتطبقه

شده در شده از برنامه، موضوعات اصلی مطرحهای مشاهدهمحتوای کیفی نمونهبا تحلیل 

مربوط »، «ی سلبریتیمربوط به حرفه»ی کلی توان در سه دستهوگو با مهمانان سلبریتی را میگفت

شده توسط تقسیم کرد. نوع سؤاالت مطرح« مربوط به جامعه»و « به زندگی شخصی سلبریتی

 آمده است: 2ی ها در جدول شمارهدر هر بخش و مصادیقی از آن میزبان )مهران مدیری(

 هایتیسلبر با وگوگفت در شدهمطرح یاصل سؤاالت و موضوعات یبندطبقه - 5 جدول

 هامثال موضوع سؤاالت موضوع بحث

ی مربوط به حرفه

 سلبریتی

ی ورود به حرفه، الگوها، نحوه

 های فردی، و ...مهارت

 وارد کار بازیگری شدید؟چی شد که اصاًل  -

 در بازیگری الگوی خاصی داشتی یا داری؟ -

 شدی؟شدی چیکاره میاگر بازیگر نمی -

 خیلی مهمه که خواننده ساززدن رو بلد باشه؟ -

 هاراجع به آثار یا فعالیت

 کنین؟ها با هم مشورت میراجع به نقش -

 های منفی برای مردم جذابه؟ چرا همچنان نقش -

 کاری هستین؟االن مشغول چه  -

تو کارایی که کردین کدومو از همه بیشتر دوست  -

 دارین؟

 تونید بگید؟درآمد کدوم بیشتره؟ می -

مربوط به زندگی 

 شخصی سلبریتی

داستان عشق، ازدواج و زندگی 

 مشترک

 عاشق شدی؟ چی شد؟ -

 چی گفتی اول؟ -

 معیارهات برای ازدواج چیه؟ -

 چی شد زنِ علی شدی؟ -

بعد از یه چند سال شن معموالً شکل هم می -

زندگی زن و شوهر؛ شما بیشتر شکل امین شدین 

 یا امینو بیشتر شکل خودت کردی؟

 سن

 چند سالته؟ -

 ها؟سالگی سن خوبیه برای خانم 91 -

 متولد اسفندماهین... اسفندیا چجورین؟ -

 های اخالقیویژگی

 اخالق و خوبه؟نرگس هم همون اندازه خوش -

 هستین؟در زندگی آدم باوجدانی  -

 اصواًل آدم ترسویی هستی؟ -

 عادات رفتاری

برای اولین بار اینجا بگین؛ چیزی از نرگس دیدی  -

 که بهت بربخوره ولی نگفته باشی؟

 کنن!تو خواب خروپف می -
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 عاشق پفکه! -

 شکونی؟شی، چیز میعصبانی که می -

 شون رو رژیم بودن و هستن!تمام زندگی -

فعالیت در اوقات فراغت یا 

 های خاصموقعیت

 خیلی اهل فضای مجازی هستین؟ -

 اهل کتاب؟ -

 ها و شایعاتحاشیه

یه چیزی شنیدم که موثقه... خیلی خواستگار  -

 داری!

حاال که صادقانه میگی بگو که ماجرای تو و غالمی  -

 چی بود!؟

 یه رقص کرونایی هم راه انداخته بودی! -

 نظر خودت؟ای هستی بهآدم پرحاشیه -

 خاطرات شخصی
از بچگی بگین که خیلی شر بودین... دست و پای  -

 برادرتونو شکوندین، کتف مادرتونو شکوندین...

 هااحساسات، عالئق شخصی و ایدئال

خودت شخصاً کدوم یکی از  -

های ما رو خیلی دوست والیبالیست

 داری؟

ای هست که دلت بخواد باهاش خواننده -

 دوصدایی بخونی؟

 بینی؟موفقیت رو در چی می -

 احساس خوشبختی دارین؟ -

 چند تا کلمه میگم حستونو بگین. -

 تیپ ظاهری
 تیپی!خیلی خوش -

 سیبیل جواب داد؟! -

 مربوط به جامعه

 وضعیت هنر و ورزش در ایران
 مون چطوره؟اوضاع موسیقی -

 گن؟هنرمند مردمی به چه کسی می -

 وضعیت کلی کشور

ی ما بزرگترین معضلی که امروزه جامعه -

 نظر شما چیه؟بهدرگیرشه 

اگر یک پست اجرایی داشته باشین  -

خودتون، اولین چیزی که بهش 

کنید و اولین دستوری که رسیدگی می

 دین چیه؟ سیاسیه یا فرهنگی؟می
 

 هاوگو با سلبریتیی زرد در گفتتحلیل گفتمان محتواهای برجسته

های تر )و نه صرفاً( در بخشوگوهای زرد بیشدهد که گفتهای برنامه نشان میی نمونهمشاهده

های همیشگی مهران افتند. برای مثال یکی از پرسشمربوط به زندگی شخصی سلبریتی اتفاق می
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 متأهل بودنهاست. شاید مجرد یا ی عاشقی آنها راجع به ازدواج و تجربهمدیری )میزبان( از مهمان

ی های متعدد دیگری هم مورد سؤال قرار گیرد؛ ولی پرسش و اشارههای مشهور در برنامهچهره

ی با بیانی صریح و کنجکاوانه، بیش از پیش در برنامه همآنمستقیم و مفصّل به این مسئله 

 برجسته شد. « دورهمی»

ود، پرسش در فصول ابتدایی مدیری با لحن خاصی که حاکی از کنجکاوی و کمی شیطنت ب

« چی شد؟»و « ازدواج کردی؟»کرد. این پرسش در فصول بعدی به را مطرح می« عاشق شدی؟»

اعتراضات منتقدان برنامه یا تذکر سازمان صداوسیما بوده باشد.  یلبه دلتغییر کرد که احتماالً 

و برای محتوای بحث فرق چندانی نکرده و ازدواج یا عدم ازدواج سلبریتی، معیارهای ا هرحالبه

شدن، کیفیت زندگی مشترک و ... همواره از طرف میزبان برنامه مورد پرسش ازدواج، چگونگی عاشق

را از میزبان )که خود « عاشق شدی؟»ها سؤالِ گیرد. در چند برنامه اتفاق افتاده که مهمانقرار می

نشان از این دارد  های تماشاگران(. واکنش9ی اند )گزیدهی بسیار مشهور است( پرسیدهیک چهره

ها هم بسیار مشتاق شنیدن جواب این پرسش از زبان مدیری هستند و وقتی او یک پاسخ که آن

بار عاشق شده است، این کنکجاوی برای فهمیدنِ الاقل یکی از  91گوید که انتظار داده و میخالف 

و مهمان )خنده و سوت  استقبال مردم یلبه دلشود. مدیری در نهایت ماجراهای عشقی او بیشتر می

 کند.ها را تعریف میهای مرجان محتشم( یکی از آنو فریاد و تشویق تماشاگران و خواهش
 

 

وگو باید توجه داشت که ماهیت کلی برنامه در قالب سرگرمی و طنز است. بنابراین بخش گفت

شود. مشاهدات نشان داده که اگر های میزبانِ طنزپرداز تلطیف میبا مهمانان هم غالبًا با شوخی

د وگوهای زرگفت برجسته شدنطبع داشته باشد یا طنزپرداز باشد، امکان ای شوخمهمان هم روحیه

 های مهران مدیریشدنماجرای عاشق - 1  یدهیگز

 ]م: مهران مدیری )میزبان(            ح: مرجان محتشم )مهمان(          ت: تماشاگران حاضر در استودیو[

 نیا گهید بار هی     ....ممم: م      (ت یخنده و قیتشو و سوت)    ن؟یشد عاشق تاحاال شما...   :م از ح

 من مثل هاماون یعنی (:خنده با) ح    ..دادم پاسخ من و مهمان توسط شد من از الؤس نیا بار چند.... اؤس

 91 گفتم دادم، پاسخ واقعاً منم و   ..کنمیم خواهش..  نهه: م    (ت یخنده یکم)  !بودن؟ پررو

 91  (:آمده جلو بدن و دست و گردشده یهاچشم و تعجب با) ح     (ت یخنده و همهمه یصدا)     بار

 به و   (ت یخنده)    یچجور یچ کجا یک دونمیم قیدق ونچ من  ..چ آره: م     !یریمد یآقا! باار؟

..  اِ: م    (ستین مفهوم که دیگویم آهسته و لب ریز یزیچ تعجب از ح)     .دونمیم قیدق و دونمیم تعداد

 که.. شتریب بدم حیتوض گهید نشد فرصت یول: م    (ت قیتشو)...  یول: م     ...شو! یریمد یآقا: ح    ...یول

 ...   (کند فیتعر را...  ای یآخر ای یکی م که هستند نیا خواهان یبرخ ت از)    ..کجا..  یک.. چرا



55 وگوهای زردمحوری و گفتاز منظر سلبریتی« دورهمی»ی تحلیل انتقادی برنامه 
  

تر و ی جدیتری به آن بیشتر است. در مقابل اگر مهمان روحیهدر برنامه و اختصاص زمان طوالنی

تر شده و بحث بیشتر پیرامون رنگتری داشته باشد، فضای شوخی و خنده کمی کمشخصیت وزین

 (. مثالً 2ی رود )گزیدهتر پیش میحرفه و اجتماع یا حتی اگر راجع به زندگی شخصی باشد، جدی

های بدحالی چگونه دهد که در موقعیتوقتی امیرحسین آرمان به این سؤال مدیری پاسخ می

ی زند و اتفاقاً خندهاو گره می ازدواج نکردن شود، مدیری برای چندمین بار در برنامه بحث را بهمی

 .گرداندسرعت بحث را به حالت جدی برمیگیرد؛ اما خود میزبان بهتماشاگران را هم می

 

 

 

وگو همین ی گفتدهد که یکی از نقاط برجستهی برنامه نشان میصورت کلی مشاهدهبه

شود. این نقاط ها مطرح میی ازدواج و عاشقی سلبریتیقسمتی است که مسائل مربوط به تجربه

های تماشاگران در سالن درک کرد. ها و همراهیها، تشویقروی میزان خندهتوان از برجسته را می

ها های گاه و بیگاه آنوگو از ابتدا تا انتها در سکوت سالن و نهایتاً تشویقمعموالً روند کلی گفت

شود، ها مطرح میبرانگیزی چون داستان عشقی سلبریتیهای چالشپرسش کهیهنگامگذرد؛ اما می

های بیشتر خود )خنده و فریاد و گویی تماشاگران حاضر در استودیو هم به وجد آمده و با واکنش

]م: مهران مدیری )میزبان(        آ: امیر حسین آرمان )مهمان(       ت: تماشاگران حاضر در 

 استودیو[

 تنها،: آ   ؟..یشیم حوصلهیب و رفتارت شهیم یجور چه یعنی  ؟یکنیم چه یشیم که بدحال: م

 یکس نیهم یبرا: م     کنم،یم هیگر وقتا یبعص... افسرده،: آ      ..رافسُ: م     حوصله،یب

 م    (گذاردیم شیابرو دو نیب را دستش که یحال در آ خود لبخند و ت بلند یخنده) !!ردتیگینم

 یگفتینم رو نایا کاش: م   (خوردیم آب) !حاال ستمین بدحال ادمیز: آ     ..!سخته(: خنده یکم با)

 و میریگیم ریثأت اریبس جامعه یعموم طیشرا از ما یهمه آره(: ت به رو) م     ..خب  !اصن

 اصالً  من.. مهمه برام یلیخ  ..بله: م   .مهمه برام اریبس: آ  .. و هیعیطب... میدار مداوم یهایبدحال

 هر ای گمینم یزیچ ای دمینم نشون یواکنش چون حاال فتهیم یاتفاق هی یوقت که ستمین یآدم

 یلیخ نگفتنه یچیه کردنه،سکوت اتفاقاً.. اِ. تفاوتمیب یعنی: آ     ..یتفاوتیب که یعنی: م   ...یزیچ

 اون با یبکن هیتخل خودتو یکنیم یسع و یگیم یزیچ هی وقتا یبعض شما  ...بله بله،: م  ...ترهسخت

 درسته: م   ..شهیم آزاردهنده یلیخ  ..نیا کردنه، سکوت یول: آ    ...اومم: م    کار،

 یبدحال تیآرمان در موقع نیرحسیاحساس و رفتار ام -5  یدهیگز



  55 0511بهار ، اول شماره، سومدوره                                                            جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

( قصد دارند هیجانشان برای بیشتر دانستن از زندگی شخصی سلبریتی را بروز دهند. از طرف تشویق

هایی چون نگاه به تماشاگران و تغییر لحن و حرکات بدنش خودش را کنش دیگر میزبان هم با

تر کنجکاو نشان داده و با تحریک بیشتر کنجکاوی مردم، اهمیت آگاهی از این قضیه را برجسته

های ها و خندهصدا و تصویر تشویق یلبه دلی داخل منزل هم این لحظات )کند. برای بینندهمی

مکالمه بین میزبان و مهمان، تغییر لحن و باال و پایین رفتن صدا، ریتم تندتر  درپی، ریتم تندترپی

 شوند.تر بازنمایی میتر و جذابتدوین و ...( پرهیجان

 

 هم زبانیم دارد، وجود یتیسلبر ازدواج عدم ای ازدواج در یمتفاوت و خاص یژگیو که یموارد در

برای مثال روند عرفی ازدواج به این شکل است که مردها از  .دهدیم انجام او با یشتریب یشوخ

مند شده و کنند؛ حال اگر یک سلبریتی زن بگوید که او به مردی عالقهها درخواست ازدواج میزن

(. ادبیات 9ی آید )گزیدهشکنی به حساب میتالش کرده تا مرد با او ازدواج کند، نوعی بدعت و سنت

)به این معنا که « گرفتنمی»ی مدام از فعل تعریف ماجرای ازدواجش و استفاده فریبا نادری در

کرد(، ضمن شکستن قبح تعریف چنین ماجراهایی آمد با من ازدواج نمیمردی که از او خوشم می

ی خواستگاری و ازدواج( محسوب ویژه در مقولهی ملی، نوعی توهین به جایگاه زن )بهدر رسانه

تواند در ناخودآگاه خندند، این مسئله میتماشاگران و بینندگان به این مکالمه می شود. اگرچهمی

ها اثر بگذارد. همچنین وقتی مدیری خطاب به یک سلبریتی مرد جوان )سید محمد موسوی( آن

 ی آشنایی و ازدواج فریبا نادریطرح نحوه -4  یدهیگز

]م: مهران مدیری )میزبان(            ن: فریبا نادری )مهمان(          ت: تماشاگران حاضر 

 در استودیو[

 محضر میرفت: ن  شد؟ یچ: م  !بلله :(نهیس به دست و یخاص لحن با) ن  ن؟یکرد ازدواجم: 

 متعجب نگاه)  .....یعنی! گرفتینم واال: ن   (ت و ن یخنده)  !یسالمت به خب: م   ... و

 برادرم ]و[ من که بود شکل نیا به اصالً مونییآشنا  (م و ن و ت بلند یخنده و یریمد

 از بعد خالصه نا،یا و نیش آشنا گفت یدرخشان سام و میبود یدرخشان سام یهیهمسا

 قصد من گفت میدید رو گهیهمد ما که یاول همون و میدید رو گهیهمد ما یطوالن یهاماه

 نیبهتر گفتم! طور نیهم منم گفتم یول بود اومده خوشم ازش منم حاال! ندارما ازدواج

 گهید گرفتینم( مکث) و  !بود ازدواج قصدم واقعاً من خب یول نیکنیم نیدار رو انتخاب

 من و هیگر من نکهیا تا...  حاال گفتیم یه مثالً ،..خواستیم! هارهینگ که نه.. مثالً

 وارد هیزاو نیا از پس.. آها: م  (ت یخنده و یریمد تعجب)..  و گذاشتم برات مویجوون

 ...              !... و گرفت یول: ن  ..نیشد

 ی آشنایی و ازدواج فریبا نادریطرح نحوه -3  یدهیگز
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ی ای جنجالی دربارهیک خبر حاشیه مطرح کردن، در حال «خیلی خواستگار داری!»گوید که می

(. 4ی ی خواستگاری است )گزیدهی خالف عرف در مسئلهسازی نوعی مسئلهموسوی و مجدداً عادی

از طرفی چون دختران نوجوان و جوانی در سالن حضور دارند که شاید خودشان جزو هواداران و 

ویی موسوی به این پرسش و ها برای پاسخگمندان موسوی باشند، صدای دست و تشویقعالقه

شان ها از اینکه یکی از احساسات درونیگیرد. گویی در این لحظات آدمکردن ماجرا اوج میتعریف

ی رسمی اش( در یک برنامه)احساس عالقه به یک سلبریتی یا دانستن بیشتر از زندگی شخصی

 اند.شدت به وجد آمدهتلویزیونی به زبان آورده شده، به

 

سلبریتی مهمان ازدواج نکرده باشد مدیری همچنان راجع به این قضیه سؤاالتی  کهیدرصورت

پرسد. گاه یک زوج هنری مثل اینکه معیارهایش برای ازدواج چیست و چرا ازدواج نکرده و ... می

دهد که در این شرایط صحبت هایی از این دست نشان میی نمونهشوند. مشاهدهمهمان برنامه می

گیرد. برای ویژه زندگی مشترکشان صورت میها و بهی زندگی شخصی سلبریتیهبیشتری دربار

]م: مهران مدیری )میزبان(        س: سید محمد موسوی )مهمان(       ت: تماشاگران حاضر در 

 استودیو[

 به رو) !دونمینم! من؟  :س     (ت یخنده)  !!یدار خواستگار یلییخ  ..موثقه که دمیشن یزیچ هم: ی

 لحن با و ت به رو) م  (س یخنده یکم)  ..!یییدونیم: م   (خجالت یرو از خنده یکم)  !دارم؟(: ت

(: س به رو م)     ..واقعاً نه   (ت از نفر چند یخنده)  هشد یخواستگار ازش بارها و بارها (:یجد

 قیتشو و خنده)   !صورت هر در نیگیم که شما(: دیگویم و خنددیم) س   !بگم؟ ای یگیم خودت

 یخنده)  ..دینیبب که خواستگار: س       .کن فیتعر بگو، خودت بگو: م    (م یخنده یکم و ت

 نه، نه: م    ...خواستگارو اسم میتونینم.. طرفدارن دیشا  ..بهش راجع بگم یچ دونم،ینم  (ت

 .. که شده بار چند: س   ...مادرِ یعنی: م    ...چ دینیبب... اِ: س     (ت قیتشو و خنده)      !خواستگار

اعتراف  باالخره نیآفر یعنی که «آهان» دیگو یم و کندیم اشاره س به دست با م)

 دم ای سالن، یتو میدار مسابقه که یموقع ای فرودگاه، یتو: ... س   (ت و س و م یخنده)    (کردی

 مردم میدار اقامت که یهتل دم شهیهم رن،یگیم آمارشو یک از البته دونمینم  اقامتمون، هتل

 وارد که یساعت رون،یب میایب هتل از میخوایم که یساعت   ..  اونجا، هستن آدم یسر هی دونن،یم

 نفر چند یخنده)  ..خونواده ای.. مادرشون با ای خب معموالً و دونن،یم رو همه رو نایا م،یشیم هتل

 شه،ینم روم واال: س    !؟یداد نه جوابِ رو همه و: م     ..گلدسته با  !(یریمد خاص لبخند و ت از

 !     ...بگم دیبا یچ دونمینم

 یمحمد موسو دیطرح موضوع خواستگاران س -2  یدهیگز
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که عاشِق  –، میزبان ابتدا به یکی از عادات رفتاری شخصی الیکا عبدالرزاقی 1ی نمونه در گزیده

 یلبه دلی کنکور اش )نرفتن سرِ جلسهای شخصی از گذشتهو سپس به خاطره –خوابیدن است 

دهد که )حداقل در ابتدا( های بیانی و بدنی سلبریتی در ادامه نشان میکند. واکنشخواب( اشاره می

خندد و در خوشحال نشده و خجالت کشیده است. هرچند می مألعاماز بیان چنین موضوعی در 

 کنند.شان در این باره تعریف میادامه همسرش و خودش خاطرات بیشتری از زندگی شخصی
 

ی کند. نمونهگاهی مدیری عالوه بر عادات رفتاری، به اخالق شخصی سلبریتی نیز اشاره می

 1ی نیا، در گزیدهی ملیکا شریفیی شخصی از دوران مدرسهی میزبان به یک خاطرهدیگری از اشاره

کس هیچ کنندابراز می های مهمانکند که سلبریتیافتد. مدیری گاه به خاطراتی اشاره میاتفاق می

جز اطرافیان بسیار نزدیکشان از آن خاطرات یا عادات و اخالق شخصی خبر نداشته است. 

شود که طور ترویج میشدن، تلویحًا نیاز کاذبی به مردم القا شده و ایندر خالل سرگرم ترتیبینابه

ازی و سها مذموم نیست. با عادیویژه سلبریتیکردن در مسائل شخصی دیگران و بهکنجکاوی

 نیمشترک با ام یدر زندگ رشییو تغ یعبدالرزاق کایعادت خواب ال -2 یدهیگز

 یزندگان
ت: تماشاگران حاضر در  -ع: الیکا عبدالرزاقی/ ز: امین زندگانی )زوج مهمان(  -]م: مهران مدیری )میزبان( 

 استودیو[

 رو) م     [...!نینگ] خدا رو تو یریمد یآقا..! بابا یا(: دیشد یخنده با) ع    ... یدنیخواب عاشق و   :ع به م

 دستش دو ع)      ،نرفته دهیخواب بده، کنکور رفته که یاول سال ..که یحد تا که، یحد تا د،ینیبب   (ت به

 یخنده  - اندازدیم ریز را سرش و شده رسوا انگار خنددیم نکهیا نیع در و گذاشته صورتش یرو را

 از را لبش که حال نیع در ع)     ..درک به اصن گفته... دهیخواب و    ..نرفته کنکور: م    ..بله: ز    (ت

 با یوقت ما م،یتضاد در نمیا: ز     ؟...نیکنیم کاریچ نیا  ه،یچ نیا: م     (کندیم دأییت گرفته گاز خجالت

 صبح 1 بخوابم، شب 92 که امیآدم من بعد شد،یم پا عصر دیخوابیم صبح کایال م،یکرد ازدواج هم

 گهیهمد مینیبینم یول م،یکنیم یزندگ خونه هی تو ..اصن..  میدار ما چرا میدید قاعدتاً خب بعد  دارم،یب

(: تداخل) ز    ...  شه،یم پا اون خوابه،یم اون شهیم پا نیا گه،ید آره: م     (ت و ع زیر یخنده)    ...رو

 نیا  آرام آرام آرام آرام   م،ینکن کاریچ م،یکن کاریچ بعد  داره،یب شونیا خوابم، من دارم،یب من خوابه،..

 پا 9 من م،یخوابیم 2 شب  م،یکن کنترل ذره هی میتونست طرف دو از که دهیرس ییجا هی به االن تضاده

 ...      نیبپرس خودش از دیاب لشویدل حاال شه،یم داریب خودش یول شونیا با ندارم هم یکار شم،یم
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ها )ولو اینکه خود سلبریتی مشکلی با این قضیه نداشته باشد(، نوعی شکنی این نوع رسواکردنقبح

 شود. طرفی اخالقی ترویج میبی

 

شوند. شوند، بلکه تحریک و تشویق هم میتنها از خندیدن به چنین چیزهایی نهی نمیافراد نه

توجهی از برنامه به همین بخش قابل اختصاص دادنی دیگری که ممکن است مغفول بماند، نکته

ی ی دیگری که تقریباً در همهاهمیت و اصطالحاً زرد است. مسئلهای، کممسائل شخصی، حاشیه

هاست. انگار وقتی سلبریتی ازدواج نکرده گیرد، سِن مهمانهای برنامه مورد پرسش قرار میقسمت

ها با توجه به اینکه بسیاری از خانمشود. همچنین تر میاست، دانستن سن او برای همه مهم

ها نیز با کنجکاوی و ولع بیشتری حساسیت زیادی روی بیان سنشان دارند، بالطبع پرسش از سن آن

، مدیری با لحن خاصی از سن فریبا نادری 9ی شود. برای نمونه در گزیدهبرای دانستن طرح می

به این سؤال پاسخ دهد. این اجباری « باید»ره کند که باالخپرسد و او ابتدا در پاسخ اعتراف میمی

کنند و گویی در برابر وگو به آن اشاره میهای دیگر در خالل گفتکه نادری و بسیاری از سلبریتی

خواهد بداند، هیچ داند )و ممکن است رسوایشان کند( یا میها را از قبل میمیزبان که همه چیزِ آن

عنوان یک آدم مشهور جایگاه مهم و باالی میزبان )مهران مدیری( بهای ندارند، تا حد زیادی به چاره

نیا  )مهمان(         ت: تماشاگران حاضر در ]م: مهران مدیری )میزبان(            ش: ملیکا شریفی

 استودیو[

: م    ن؟یدیشن یزیچ: ش   !نیبود شر یلیخ چرا،: م   نههه، حاال گهید: ش  ..یبود رشَ یلیخ و: م

 یصدا با) ش     رونیب انداختن کالس از رو معلمشون مدرسه یتو :(ت به رو)   ...ادیز یلیخ آره،

 پدر   ..انداختن رو معلم    !برعکسه: م     سرم بر خاک یوا(: دهان یرو دست و نییپا سر و آهسته

 بودم شر یلیخ من  ...بودم شر یلیخ بله: ش   یبود شر: م    ....واقعاً: ش      واقعاً  دنیکش یچ مادر

 احترام حرفش به من گفتیم یزیچ کی اگر خب معلم مدرسه، یتو مثالً که بود یطور و

: ش    یرفتینم و: م   کالس، سر نیاین نیننوشت رو فتونیتکال اگر خب که گفتیم مثالً ذاشتم،یم

 ن،یگفت خودتون شما خب گفتمیم اد،ینم نیا چرا گفتیم بعد مثالً     (ت یخنده)  !رفتمینم و

 یول کنم،یم فیتعر براتون هم گهید یخاطره کی نیخواست وقت هر حاال ای  !گذاشتم احترام منم

 ... کنم،یم بسنده حد نیهم در

 ی اواز دوران مدرسهای نیا ملیکا و خاطرهافشای شَربودنِ شریفی -6 یدهیگز
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نادری در پاسخ به این پرسش، خود  9ی گردد. در گزیدهها و مردم برمیمحبوب و باسابقه در نظر آن

 کند.اشاره می همآناش و جراحی ای دیگری راجع به ظاهر بینیی حاشیهبه مسئله

 

 گیرینتیجه

ی سیمای جمهوری اسالمی ایران در ترین برنامهی انتقادی پربینندهمطالعه باهدفاین پژوهش 

ی مرتبط با پژوهش و تحلیل گفتمان انتقادی عنوان نظریهانجام شد. صنعت فرهنگ به 9911سال 

ی صنعت فرهنگ این است ی اصلی نظریهعنوان روش انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. ایدهبه

ظاهر متنوع و در واقع یکسان و با تبدیل فرهنگ به گی مدرن با تولید محصوالت بهکه صنایع فرهن

ها را دچار نوعی رخوت و سازی آن، نیازهای کاذبی را برای افراد ایجاد کرده و آننوعی کاال و تجاری

 ی تلویزیونی پربینندهموردی یک برنامه یبامطالعهکنند. در این پژوهش قصد داشتیم انفعال می

دهد. ها رخ میاهمیت با سلبریتیوگوهای زرد و کمسازی چطور در گفتنشان دهیم که این منفعل

 ]م: مهران مدیری )میزبان(            ن: فریبا نادری )مهمان(          ت: تماشاگران حاضر در استودیو[

 چون من نیبخوا راستشو: ن   سالتونه؟ چند(: دبپرس داهخویم مانهیصم و یواشکی انگار آرام لحن با) م

 موشناسنامه خواستیم دلمم من م،یبد جواب دیبا آخر و اول حال هر به خب( م به اشاره) که دونمیم

[... کنه باور] یکس نداره امکان که گفتم دمید که عکسو یول کار، نیا یبرا کنم اقدام رفتم و... یول ارم،یب

 فقط که گفتم نیهم خاطربه..  و بود مینیب یِجراح از قبل چون است گهید یکی یشناسنامه اصن نیا بگن

 چه بگم؟ ،(دهدیم نشان را اشینیب دست با) داشتم من یاینیب هی موقع اون چون. کننیم باور همه بگم

 بود؛ یاستخون هم بود یعقاب هم   ..اِ: ن   (تیجمع آرام اریبس یخنده)   حتماً  بله، بله: م    بود؟ یشکل

 ای هیگوشت ینیب ای گنیم معموالً دوننیم کننیم عمل که یدوستان( ت و م و ن یخنده)  ...یعنی

 بود یگوشت نییپا یعنی( تیجمع یخنده یکم) بود یگوشت -یاستخون... نِیب یزیچ هی من مال  ؛یاستخون

 پخش ازم( ردیگیم اشخنده یکم) الیسر هی نکهیا تا دونستمینم رادویا نیا من و. داشت استخون هی باال

 کنم عمل که گرفتم میتصم هم اونجا از... اِ.. یعنی( بد یکلمه یرو دیکأت با! )بدم چقدر دمید اونجا و شد

 با) م   .سالمه 91...  مم،سنِِّ . شدم( خودش ینیب به دست با اشاره) نیا و کردم عمل خالصه،.. واقعاً موینیب

 هم یلیخ: م  (..آوردیم جلو را دستش) ورودشم تازه: ن   یعال هم یلیخ: م   نشده تمام: ن   ..91(: تعجب

 جهت نیا از رو عکس نه نه: ن    ...اومَیم نظر به شتریب یعنی سالتونه؟ 91 که کردنینم باور و.. بله  ..یعال

 و عمل قبل ،یظاهر نظر از تفاوت یعنی: ن     ...آهااان: م   ..یحت ستین خودش نیا گفتنیم که اوردمین

 ..خوب اریبس و. یعال هم یلیخ... متفاوته: م    [!قسمت دو به] شده میتقس میزندگ مثن عملم، بعد

 سن و عمل بینی فریبا نادری -6  یدهیگز
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ای مخاطبان تواند به ارتقای سواد رسانههایی از آن میبا نمونه آشنا شدنآگاهی از این مسئله و 

 ها را مجهز به نگاهی انتقادی در مواجهه با رسانه کند.کمک کرده و آن

و تحلیل انتقادی گفتمان آن نشان داد که این برنامه با « دورهمی»ی نامهی برمشاهده

صورت کلی در این برنامه کند. بههای مختلفی درراستای گسترش فرهنگ سلبریتی حرکت میروش

عنوان مهمان به برنامه دعوت ها فقط بهها هستند؛ نه اینکه سلبریتیموضوع محوری خودِ سلبریتی

ای از شان صحبت کنند. بخش عمدهی موضوعی خاص یا صرفاً مهارت و حرفهارهشده باشند تا درب

ها و افتد، مربوط به زندگی شخصی سلبریتیاهمیتی که در برنامه اتفاق میوگوهای زرد و کمگفت

ی بسیار مشهور و محبوب، در شدن این مسائل توسط یک چهرههاست. طرححواشی آن

و در ساعات آخر شب که معموالً اعضای خانواده در کنار هم به تماشای  ی سیماترین برنامهپربیننده

شود. بعالوه لحن و بیان و بدن سلبریتی سازی محسوب مینشینند، خود نوعی برجستهتلویزیون می

، طرح این مسائل در قالب شوخی و سرگرمی که خنده، هیجان و «دورهمی»میزبان یا مهمان در 

ریتم برنامه در این لحظات و در نهایت  متفاوت شدنپِی دارد، همگی باعث تشویق تماشاگران را در 

ای و عبارت دیگر پرداختن به مسائل حاشیهشود. بهبرجستگی و ماندگاری آن در نظر مخاطب می

تواند نیازی کاذب را به رسمیت شناخته ی پرمخاطب، میها در این برنامهاهمیت زندگی سلبریتیکم

اهمیت و نیازهای کاذب نیز شدن مردم با مسائل کممردم مهم جلوه دهد. سرگرم و آن را در نظر

افراد را از توجه به مسائل جدی زندگی، کنشگری واقعی و فعاالنه در جامعه و همچنین برخورداری 

کند. برای ها را به نوعی انفعال و رخوت و سردی دچار میاز رویکردی نقادانه بازداشته و آن

سنجی مورد مطالعه قرار شود اوالً همین برنامه با رویکرد مخاطببعدی پیشنهاد میهای پژوهش

 های مشابه صداوسیما با این رویکرد بررسی شوند.گیرد و ثانیاً سایر برنامه
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A Critical Analysis of Celebrity-centeredness and Yellow 

Dialogues in the “Dorehami” Program 

 
Abbas Ghanbari Baghestan1, Masoomeh Shams2* 

Abstract 

The present study aimed to perform a critical analysis of celebrity-centeredness and 

yellow dialogues in the most watched program of IRIB in 1399 – “Dorehami”. 

“Celebrity-centeredness” refers to the conditions in which celebrities become the main 

subject matter and rumors about their community and their private lives receives 

exceeding attention. The term “yellow” refers to insignificant and vulgar but 

controversial information and news. Culture Industry was used as our theoretical 

foundation, and the methodology included content analysis along with critical discourse 

analysis. The findings show that the host celebrity talks with guest celebrities in three 

main sections related to the guest's career, guest's personal life and the society in general. 

Yellow conversations were more frequent in, but not limited to the second part. In this 

section, issues related to love and marriage stories, age, personal ethics, behavioral 

habits, personal memories, appearance type, rumors about celebrities, etc. are discussed. 

Factors such as broadcasting time, the host's social status, tone and body language, Jokes 

and entertainments,cheers and laughter of the spectators, etc., all change the rhythm of 

the program and make it more exciting when talking about celebrities' personal lives; 

therefore, yellow issues are more likely to be magnified to attract attention. Satisfying 

and enhancing the public desire to know more about trivial details of celebrities' private 

life through a popular program on the national television of the Islamic Republic of Iran 

leads to the highlighting of a false need that can deprive people of critical insight while 

making them passive and lethargic. 

 

Key words: Celebrity, Talk shows, Yellow Content, Discourse Analysis, Dorehami. 

 

                                                           
1 . Assistant Professor of Social Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, 

Tehran, Iran. 

                                                                                                                          )ghanbari.abbas@ut.ac.ir) 
2 . M.A. Student of Cultural and Media Studies, Faculty of Social Sciences, University of Tehran 

(Corresponding Author)                                                                                                                                  

   (Masoomeh.shams92@ut.ac.ir) 

mailto:ghanbari.abbas@ut.ac.ir
mailto:ghanbari.abbas@ut.ac.ir

