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 چکیده

های( جهانی در میان  های مشهور )سلبریتی این پژوهش به منظور فهم بهتر فرهنگ هواداری از چهره
های صاحبان صفحات ایرانی  منظور تحدید موضوع، بر نگرش ها انجام شده است. به هواداران ایرانی آن

اداری از دو سلبریتی فوتبالیست جهانی )کریستیانو رونالدو و لیونل مسی( در اینستاگرام تمرکز شده هو
های  است. در تبیین مبانی نظری، رویکردهای مختلف به شهرت جهانی، هویت هواداران، جماعت

ز روش های هواداران، با استفاده ا منظور فهم نگرش شدن طرح شده است. به محلی -هواداری و جهان
نفر از مدیران صفحات مذکور مصاحبه شده است. تحلیل مضمون این  7گیری در دسترس، با  نمونه

، «جهانی  شیفتگی فراوان هواداران ایرانی در قبال سلبریتی»دهد:  مضمون اصلی را نشان می 5ها  مصاحبه
نی در زندگی واقعی و تأثیرگذاری سلبریتی جها»، «زیاد برای هواداری از سلبریتی جهانی  صرف زمان»

ی هواداران سلبریتی و ایجاد روابط  تعلق خاطر هواداران ایرانی به همه»، «ی هواداران ایرانی روزمره
در نتیجه، به نظر «. محلی صفحات هواداری و تعامالت هواداران -ماهیت جهان»و « دوستی جدید

محلی دارد؛ یعنی هواداری -هیتی جهانشده، ما های هواداران مصاحبه ها، تعامالت و دغدغه رسد کنش می
های  سرسختانه از یک سلبریتی جهانی یا تمایل به یادگیری زبان او و نیز تعامل با سایر هواداران از ملیت

فرهنگ هواداری در میان هواداران ایرانی دارد. در مقابل، هویت   مختلف، داللت بر رسوخ ابعاد جهانی
ی سلبریتی خارجی و نیز تعامالت  ، نظردادن به زبان فارسی در صفحهایرانی هواداران و صفحات هواداری

هایی ملی یا محلی به این نوع هواداری  ی جدید با سایر هواداران ایرانی در فضای مجازی، خصلت دوستانه
ورزشی جهانی، با عبور از فیلتر رویکرد هواداران ایرانی،   بخشیده است. هواداری از این دو سلبریتی

 بودن، هویت ایرانی هواداران را کامالً محو نکرده است. ایرانی پیدا کرده، و جهانیماهیت 

 شدن، سلبریتی، هویت، اینستاگرام. فرهنگ هواداری، جهانیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و طرح مسئله

سازی افراد جامعه و تقویت مهارت و نیرویشان  در گذشته یکی از اهداف اصلی ورزش، آماده

سرگرمی   تدریج ورزش همچون دیگر اشکال ی بیستم به جنگ بوده است. در سده برای کار یا

)از جمله فیلم و موسیقی( به تدریج، شکل نمایش و اجرا پیدا کرده و به همان شکل نیز به 

توان ادعا کرد ورزش تبدیل به شکلی از سرگرمی شد. در ادامۀ این  مصرف درآمد. بنابراین می

هایی مانند فوتبال که نمایش  به ویژه در ورزش -بسیاری از ورزشکاران روند، زمینۀ چهره شدن 

هایی  و تبدیل شدن آنها به شخصیت -پسند تلویزیون گره خورد و پخش آنها با رسانۀ عامه

جویانه، در میان  مشهور فراهم شد. به تدریج، اجزاء و عناصر فرهنگ شهرت و رفتارهای شهرت

تر،  منظور دیدپذیری گسترده فت. این دست از ورزشکاران بهبسیاری از ورزشکاران گسترش یا

ستاره، خواسته یا ناخواسته، هرچه بیشتر زندگی  شدن به فوق کسب درآمد بیشتر و تبدیل

ای،  ها قرار دادند. در نتیجه، امروزه فرهنگ رسانه شان را در معرض نمایش رسانه خصوصی

های مشهور  ه فروش محصوالت در نسبت با چهرهورزش را به نمایش تبدیل کرده و از این راه ب

اند.  ی مصرفی پیدا کرده ها پیوند وثیقی با جامعه کند. از این رو بسیای از ورزش کمک می

اند و به مثابه پردرآمدترین و ثروتمندترین اهالی  قهرمانان ورزشی در نوک این جامعه قرار گرفته

ند. تکامل نمایش ورزشی، بُعدی جهانی دارد و کن آن، خیال و آرزوی زندگی بهتر را مجسّم می

ی  تنها در عرصه اند که نه المللی شده های بین امروزه بازیگران اصلی آن تبدیل به چهره

های تبلیغاتی و معرفی محصوالت فرهنگی و ... نیز به  وبرق ورزش جهانی، بلکه در کمپین پرزرق

ای همچون مشارکت در اجتماعات  ی فعاالنهها پردازند. اگرچه در هواداری، کنش ایفای نقش می

ی تصاویر یک نمایش ورزشی بدل  نوعی مصرف منفعالنه ورزشی وجود دارد، تماشای ورزش به

ها و  گشته است که تماشاچیان و هواداران را به صرف انرژی برای ساخت خداگونه از بازیکن

شدنِ ورزشکار و  د. با خداگونهکن شدن تشویق می های رقابت و برنده داشتن ارزش ها و پاس تیم

ای مستقل از فضا و زمان پیدا کرده  تواند هستی ای او می تبدیل او به سلبریتی، شخصیت رسانه

 (.1399و کلنر،  1396شماری از هواداران تبدیل شود)کشمور،  و به دارایی تعداد بی

ها وابسته است.  آن ها از جمله فوتبال، به هواداران ها و بازی ای از حیات ورزش بخش عمده

دانند  ( هواداران را کسانی می1397لند،  شده در کله ، نقل1989مک فرسن، کورتیس و لوی )

ی بازیکنان، آمارها و راهبردها شناخت دارند،  گذارند، درباره شان وقت و پول می برای تیم»که 

یی خاص ابراز ها ای احساسی در قبال قهرمان یا تیم هنگام بحث و جدل با دیگران، رابطه
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شکل هواداری فوتبال در « ی ورزش حضور دارد. شان، مقوله وگوهای معمولی کنند و در گفت می

شد. اگرچه این  گذشته بیشتر در قالب احساس عالقه و تعصب در قبال تیمی خاص خالصه می

های  ورزی به چهره نوع هواداری هنوز هم پابرجاست، شکل دیگری که شامل تعصب و عالقه

های برجسته است نیز به وجود آمده است. برای خیلی از هواداران،  ویژه فوتبالیست شی و بهورز

است. بنابراین،   تر شده های فوتبالی از باشگاه و تیم مورد نظر مهم ها و سلبریتی شخصیت بازیکن

ر افراد ممکن است طرفدار چند باشگاه باشند یا تیم مورد حمایت خود را با تغییر تیم ورزشکا

سلبریتی تغییر دهند. تفاوت مهم دیگری نیز در شکل هواداری ایجاد شده که به ظهور و 

ی اینترنت ممکن  واسطه های اجتماعی مربوط است. این مدل ارتباطی که به گسترش رسانه

شده، دسترسی بیش از پیش به ورزشکاران مشهور و محبوب را برای هواداران )در سطح جهان( 

تر  ای منجر به حضور و فعالیت پررنگ ی شبکه گسترش جامعه (.1397 ،تزیگِ)فراهم نموده است 

زمان مرتبط با  های مجازی ناهم هواداران در اجتماعات مجازی فوتبالی و مشارکت در بحث

شیفتگی فوتبال امکان ساخت هویت، »فوتبال در هر لحظه و هر جایی از جهان شده است. 

توانند در جایی  سازد، مقوالتی که افراد احتماالً نمی م میخاطرات و تعامالت اجتماعی را فراه

ای که تصویر  شده (. در فضای جهانی1397لند،  )کله« شان به دست آورند دیگر از زندگی روزمره

ای از جمله  تواند وجودی مستقل از زمان و مکان پیدا کند، هر پدیده ایِ سلبریتی می رسانه

تواند تغییر ماهیت دهد. در جوامع پیشامدرن، منابع  ها نیز می های هوادارانِ این سلبریتی هویت

سمت پسامدرنیته پیش رفت، منابع هویتی  هویتی افراد محدودتر و استوارتر بودند؛ اما هرچه به

شدن مرزهای سفت و  رنگ سازی نیز متکثرتر شدند. این تکثر موجب کم های هویت و امکان

شدن و فرایند فشردگی زمان و  ن، نوعی فراملیتیشد سخت گذشته شد و در راستای جهانی

فرهنگ (. 1396 ی،محمد )گلتر پیدا کردند  ها نیز ماهیتی سیّال مکان رخ داد. در نتیجه هویت

ی  های جغرافیایی و اجتماعی در تولید و تجربه زدایی که به از بین رفتن اهمیت موقعیت منطقه

دارد و همچنین شیوع پیوندهای فرهنگی، از  های فرهنگی توسط نیروهای جهانی داللت پدیده

اگرچه مرزها کامالً (. 1391 ،سی)انگلشدن هستند  های کلیدی جهان در حال جهانی ویژگی

ی بین سلبریتی و هوادار گاه  اند و کل جهان یکدست و همگن نشده است، در رابطه ناپدید نشده

 ا جهانی بدانیم.ها ر توانیم آن روبرو هستیم که می  با اَشکالی از هویت

اند و  افرادی که صرفاً با تماشای فوتبال از تلویزیون، هوادار یک تیم یا یک بازیکن شده

اند، در مقایسه با کسانی  ای تماشا نکرده های رسانه هرگز فوتبال را جز از طریق صفحات یا قاب
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دار مجازی به کنند، نوعی هوا روند و فضای بازی را از نزدیک حس می ها می که به ورزشگاه

تری است که در  های اجتماعی، شکل بدیع آیند. هواداری مجازی در قالب رسانه حساب می

های اخیر در ایران و جهان جدی شده است. این هواداری بسته به میزان و نوع ابراز آن،  سال

و ابراز ی سلبریتی مورد نظر تا نظردادن  کردن صفحه پیوستاری دارد و در این پیوستار، از دنبال

تردید یکی  توان در نظر گرفت. بی تر را می های بیشتر و متنوع های او تا فعالیت عالقه زیر پست

مثابه هواداری شدید و جدی تلقی کرد، ایجاد  توان در این طیف به هایی را که می از کنش

ی هواداری  برای سلبریتی موردعالقه است؛ چراکه مدیریت یک صفحه 1ی هواداری صفحه

و درگیری بسیار بیشترِ هوادار با   های هوادارانه، مستلزم صرف وقت نسبت سایر کنش به

 سلبریتی است. 

ی ایرانیان در ستایش و هواخواهی از  های هوادارانه در این پژوهش با هدف فهم بهتر کنش

ها برای دو فوتبالیست  اینستاگرامی که ایرانی  یک سلبریتی غیرایرانی، صفحات هواداری

در سطح  3و لیونِل مِسی 2اند.  کریستیانو رونالدو اند، مطالعه شده یتی جهانی ایجاد کردهسلبر

، بین ورزشکاران 2021در  سال  4جهان شهرت داشته و طبق اطالعات پایگاه آماریِ استاتیستا

ی رونالدو که  ی اجتماعی اینستاگرام دارند. صفحه کنندگان را در شبکه جهان، بیشترین دنبال

میلیون  272کن تیم ملی پرتغال و تیم باشگاهی منچستر یونایتد است، با بیش از بازی

ی مسی  ی دوم قرار دارد. صفحه ی اصلیِ خودِ اینستاگرام، در رتبه پس از صفحه 5کننده دنبال

میلیون  193است نیز با بیش از  ژرمن سن یپارکه عضو تیم ملی آرژانتین و تیم باشگاهی 

ی  ها و هشتمین صفحه ی پرطرفدار بین ورزشکاران و فوتبالیست صفحه کننده، دومین دنبال

 . 6پرمخاطب در اینستاگرام است

دلیل انتخاب اینستاگرام برای مطالعه، این است که نخست، صفحات هواداری متعددی در   

ی اجتماعی ایجاد شده که قابل مشاهده و تحلیل هستند، دوم، اینستاگرام،  این شبکه

ترین شبکۀ اجتماعی در ایران است و این تحقیق، بر موضوع  رین و پرمخاطبپسندت عامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Fan page 

2 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro  
3 Lionel Andrés "Leo" Messi Cuccittini 
4 Statista 
5 follower 

های مربوطه برای دسترسی بیشتر در منابع  پدیا. لینک های استاتیستا، اینستاگرام و ویکی سایت برگرفته از وب  6

 پایانی ذکر شده است.
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پسند  های ورزشی جهانی متمرکز است که موضوعی در حوزۀ فرهنگ عامه هواداری از سلبریتی

های اخیر  محوربودن، در سال دلیل دسترسی آسان و عدم فیلترینگ و موبایل است. اینستاگرام به

کاوی بِتا،  طبق آخرین آمار مرکز داده(. 1398 ی،)حسنشده است شدت در ایران فراگیر  به

زبان در این شبکه حضور دارند که در طول یک سال بیش از یک  میلیون کاربر فارسی 50حدود 

کاربر با صفحات باالی یک میلیون و بیش  600کنند. همچنین بیش از  میلیارد محتوا تولید می

کننده در این فضا حضور دارند. اینستاگرام بیش  لیون دنبالکاربر با صفحات باالی سه می 50از 

 . 1میلیون کاربر در جهان دارد 200از یک میلیارد و 

های جهانی  پرسش پژوهش این است که فرهنگ هواداری در میان هواداران ایرانی سلبریتی  

 نی است یا محلی؟ ها، جها چه وضعیتی دارد؟ آیا این نوع هواداری، و هویت هواداران این سلبریتی

 ی پژوهش پیشینه

 شود: های مرتبط با موضوع اشاره می در این بخش به برخی از آثار و پژوهش

و میشل  2ترین مقاالت در این زمینه، نگاهی انتقادی به کار زیگمونت باومن یکی از مرتبط

ی این  یدهی هواداران فوتبال دارد. در این پژوهش بیان شده که ا خصوص مطالعه در 3مافسولی

کند و انسجامی  دو از جمله مدرنیته و زندگی سیّال باومن، سخن چندان جدیدی را طرح نمی

مثابه   تواند ما را با آنچه هواداران فوتبال واقعاً به ی باومن مورد اشاره است، نمی که در ایده

ی به هواداری دهند، آشنا کند. در این مقاله از رویکردهای کنند یا انجام می هواداری درک می

شدن را رد  ی اتحاد و انسجام هواداران مبنی بر مصرف صرف و کاالیی شود که ایده بحث می

ی حمایت از تیم با وجود  ها، ادامه ها، رفاقت مدت به تیم کند. مواردی چون تعلقات طوالنی می

سیال ی  دهند هواداری بیش از آنکه پدیده های مکرر، مثال نقضی هستند که نشان می باخت

با رویکردی  5. مارک ترنر(Best, 2013)آید  به حساب می 4مدرنی باشد، یک گروه نخستین

گیری  تا شکل 1950انتقادی، تغییرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در فوتبال انگلیس از سال 

دهد چگونه بازیکنان فوتبال از قهرمانانی محلی  را مطالعه کرده و توضیح می 6لیگ برتر جهانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  https://yun.ir/0a2489، 1400فروردین  6برگرفته از خبرگزاری فارس در تاریخ   1
2 Zygmunt Bauman 
3 Michel Maffesoli 
4 primary group 
5 Mark Turner 
6 primary league 
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بیشتر فوتبال و پیوند آن با   1شدنِ اند. ترنر به اروپایی های جهانی تبدیل شده ه تاربه س

 24و فرهنگ اخبار « جدید»ی فوتبال  گیرد که توسعه کند. او نتیجه می گرایی اشاره می مصرف

کند که داستان ستارگان جهانی،  حمایت می 2ی باکلی ی متأخر، از این ایده ساعته در مدرنیته

های  است، به موضوع مهم رسانه 3هایی که شهرت اکثرشان خودارجاع هی و سلبریتیتُ میان

 .(Turner, 2014)اند  جدید تبدیل شده

ی دو فوق ستاره و سلبریتی ورزشکار جهانی، یعنی ایوان  پژوهش دیگری به مطالعه

ی اصلی  . نکتهکنند، پرداخته است ، که در فوتبال و هاکی فعالیت می5و وِین گِرِتزکی 4زامورانو

های شهروند تراملی و شخصیت تجاری جهانی  پژوهش این است که این دو نفر، اگرچه نمونه

هستند، در کمال تعجب، زامورانو در شیلی، نماد ذات شیلی است و گرتزکی معموالً یک 

و داری  ی سرمایه زمان بازنمایاننده شود. این دو سلبریتی جهانی هم کانادایی واقعی شناخته می

 & Wong)ملی هستند   دهی و تثبیت هویت وجوه تراملی فرهنگی و نیز شمایلی برای شکل

Trumper, 2002). های آنالین هواداران  پژوهش دیگری، ساختارهای گفتمانی مردانه را در بحث

بحث آنالین بین هواداران تیم  50کند. تحلیل گفتمان انتقادی  چینی فوتبال اروپا ارزیابی می

 و    gaofushuaiی دهد که چطور این هواداران از دو واژه نشان میآرسنال 
6
diaosi برای مشاجره

ی نظم غالب مردانه که در اصل در این دو اصطالح نهفته است، استفاده  و بازتولید نژادپرستانه

ها به  های پدرساالرانه همچنان در منازعات گفتمانی آن دهد که انگاره کنند. این نشان می می

دهد.  ی ]جهانی[ فوتبال و هواداری را به شکلی کامالً جنسیتی سامان می رفته و پدیده کار

شده و  ای است که بین فرهنگ فوتبال اروپاییِ جهانی ی مهم در این پژوهش، فرایند مذاکره نکته

 . (Gong, 2016)گیرد  شکل می 7معانی فرهنگی محلی در مردانگی چینی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Europeanized 
2 Buckley 
3 self-referential 
4 Iván Zamorano 
5 Wayne Gretzky 

. تفاوت مضمون این دو اصطالح چینی، چیزی شبیه دارا و ندار، غنی و فقیر یا تجملی و معمولی است. این دو 18

 روند. ی مردان به کار می واژه درباره

ی چین هم وضعیت همین گونه است. در  غالباً مردساالر است و در جامعه کاران فضای ورزش و هواداری از ورزش

که همه جای دنیا بین هواداران یک تیم وجود دارد، در   ی طبقاتی این مقاله به این مسئله اشاره شده که آن فاصله

آرسنال در چین از  ی هوادار ثروتمند و فقیر  عبارت دیگر، فاصله ی طبقاتی و مردساالر چین شدیدتر است به جامعه

 همین فاصله در میانگین جهانی بیشتر است. 
7 Chinese masculinities 
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به هویت « 1ها ها و باشگاه ال آفریقایی؛ هواداران، جماعتهویت و ملیت در فوتب»همچنین 

های سایبری در  هواداران در فوتبال، از جمله به هویت هواداران آنالین فوتبال و هواداری

 ,Onwumechili & Akindes) های تراملی در آفریقا پرداخته زیمبابوه یا هویت هواداران و رسانه

بال آمریکا و هوادارانش  ی جنوبی؛ لیگ اصلی بیس در کره های جهانی هواداریِ ورزش»و  (2014

شدن  ی جهانی نیز هواداری در ورزش و ملیت را با توجه به مقوله« 2های آنالین در جماعت

ها از جمله  شدنِ ورزش محلی-ای مطالعه کرده است. جهان های مجازی کره ویژه در جماعت به

 .(Cho, 2020)ختلف به آن پرداخته شده است موضوعاتی است که در این پژوهش از زوایای م

 مبانی نظری

 یابی هواداران فوتبال هویت و هویت .1

ی بازی نیست. اگرچه میزان  دقیقه 90هواداری از یک تیم یا یک فوتبالیست خاص، منحصر به 

ی هواداران  هواداربودنِ افراد متفاوت است، اما به هر حال، این هواداری بخشی از زندگی روزمره

های اجتماعی به  دهد. هواداران آنالین شکل جدیدی از هواداری را در شبکه ا تشکیل میر

اند که بسیاری از قواعد سنتی هواداری را تغییر داده است. هوادارانی که از  نمایش گذاشته

یابی موضوعیت دارند، عبور  ترِ هویت مرزهای جغرافیایی، زبانی و فرهنگی که در اشکال سنتی

دهند. چه  اختیار و آگاهی بیشتری هویت خود را با توجه به منابع متکثرتر شکل می کرده و با

در هواداری سنتی و چه در هواداری مجازی، ورزش و فوتبال نقش مهمی در تعیین هویت افراد 

، به «4هویت ترکیبی»با طرح مفهوم  3کند. بِیکِر ایفا می« چه نیستند»و « چه هستند»و اینکه 

آنالین افراد از خود اشاره دارد که هم وجوه آنالین و هم وجوه آفالین فرد را شامل  های بازنمایی

کند که هویت هواداران مجازی جایی بین واقعیت و فانتزی و نیز آفالین  شود. او اشاره می می

ی مهم آنکه برخی پژوهشگران معتقدند  گیرد. نکته )واقعی( و آنالین )مجازی( قرار می

ی همان هویت واقعی افراد هستند.  هایی جدید، بلکه بازتاب یا ادامه نه هویت های مجازی هویت

تر از خود در فضای مجازی، امکان تقویت یا گسترش  های متنوع ی بازنمایی در واقع با ارائه

 .(Chiweshe, 2014)شود  هویت واقعی فراهم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Identity and Nation in African Football; Fans, Community, and Clubs 

2 Global Sports Fandom in South Korea _ American Major League Baseball and Its Fans in the 

Online Community 
3 Baker 
4 Blended Identity 
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. دالیل 1رده است: های ورزشی ذکر ک یابی با تیم سه دلیل اصلی را برای هویت 1وان

شناختی )مانند نیاز عاطفی هوادار به تعلق گروهی که ممکن است منجر به افزایش عزت  روان

. دالیل محیطی )مثل فرهنگ اجتماعی هوادار و تأثیراتی که دوستانش، سایر 2نفس او شود(، 

ط به تیم )مثل . دالیل مربو3گذارند( و  یابی او می اش در کودکی بر هویت هواداران یا خانواده

ی  معتقد است پدیده 2ها(. آکیندِس های سازمانی آن، اجرای تیمی و کیفیت بازیکن ویژگی

مفهوم  5و بِیسون 4شناختی قابل توجیه است. لِسترِلین بیشتر با دالیل روان 3هواداران دوردست

دهد،  میاند که اجرایی که تیم از خود نمایش  را طرح کرده و با وان موافق« 6جویی هیجان»

عامل مهم دیگری است. به عبارتی، هیجاناتی که با موفقیت یک تیم تولید شده، منجر به 

ی مذکور به درک  نگرفتن عوامل اقتصادی و بازاری، نکته شود. ضمن نادیده یابی از دور می هویت

 هایی کند. برای مثال، تیم های باشگاهی برتر در هر کشور کمک می بهتر چرایی محبوبیت تیم

هایی را در لیگ برتر و  دائماً موفقیت 1990همچون آرسنال، منچستر، چلسی و لیورپول از سال 

ها منجر به توجه  اند. کسب رکوردهای بیشتر توسط این باشگاه های اروپا کسب کرده رقابت

ها و در نتیجه جذب مخاطب بیشتر شده است. از طرف دیگر مهاجرت  ها به آن بیشتر رسانه

کنندگان در سطح  ها در یک بازار جهانی، موجب جذب دنبال ویژه فوتبالیست و بهورزشکاران 

یابی  ها هویت شود. هواداران با موفقیت یک تیم، با بازیکنان و نیز با سبک بازی آن تراملی می

کنند. عامل دیگری که از منظر وان در ایجاد هواداری شدید مؤثر است، مجاورت جغرافیایی  می

یکی به تیم و استادیوم و نیز ارتباط مستقیم با بازیکنان است. هواداران دوردست و نزدیکی فیز

ها و با حضور در  اند، این وفاداری و رفاقت را با تماشای گروهی بازی که از چنین چیزی محروم

شدن، احساس تعلق  کنند. با توجه به این که اجتماعی جبران می« 7ورزشگاه الکترونیک»نوعی 

ها با بکارگیری عناصر  ه جماعت هواداری برای هواداران اهمیت دارد، بسیاری از آنو وابستگی ب

کنند خود را  هویتی مختلفی همچون لباس تیم محبوب یا موسیقی مربوط به تیم تالش می

کنند، شبیه کنند  ها را تماشا می صورت حضوری و زنده بازی بیشتر به هوادارانی که به

(Akindes, 2014   وSandvoss, 2010) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Wann 
2 Gerard Akindes 
3 long-distance fans 
4 Lestrelin 
5 Basson 
6 the quest for excitement 

7 electronic stadium 
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مدرن، در مباحث گوناگون مرتبط با  شناس پست زیگمونت باومن، جامعه« 1سیّالیت»ی  ایده

های مختلفی همچون  خورد. او صفت سیالیت را به پدیده شدن بسیار به چشم می جهانی

، نوع 2دهد. برای مثال، منظور او از زندگی سیال مدرنیته، زندگی، زمان، عشق و ... نسبت می

ای، همه  وجود دارد. از منظر باومن در چنین جامعه 3ی سیال ای است که در یک جامعه زندگی

تواند برای مدتی طوالنی، حالت ثابتی را حفظ کند  کند و هیچ چیز نمی سرعت تغییر می چیز به

قدری باالست که دستاوردهای فردی را  یا در مسیر خود باقی بماند. سرعت تغییرات، به 

های گذشته و  های ماندگار تبدیل کرد و آموختن از تجربیات و استراتژی اییتوان به دار نمی

معنا و ناممکن است. حالتی از ابهام و عدم اطمینان مداوم در زندگی  بینی آینده عمالً بی پیش

ی منابع مصرفی شکل  مدرن بر پایه های پست . اگر هویت(Bauman, 2005)سیال وجود دارد 

تری به شمار  ی سیال ان آن را امری ثابت دانست. باید هویت را برساختهتو گیرند، دیگر نمی می

های  رویکرد باومن با وجود محدودیت(. 1393 ،)بنتتواند تغییر و پاالیش پیدا کند  آورد که می

و نیز  4ی خود های نسبتاً کلی در خصوص هویت و پروژه اش و بیان ایده شناختی تجربی و روش

شدن مفید  ینان، در موضوع مصرف هواداران در تعامل با فرایند جهانیوضعیت سیال و عدم اطم

 .(Sandvoss, 2010)رسد  به نظر می

 های مجازی و خیالی هواداران جماعت .2

های اجتماعی نیستند؛ اما فضاهای  مختص هواداران مجازی و شبکه« 5های خیالی جماعت»

هایی که در خیل  واداران، چه آناند. ه ها کمک کرده ای نوین به گسترش این جماعت رسانه

ی هواداری  تری با ابژه ی انزواجویانه ها که رابطه گنجند و چه آن می« 6های تفسیری جماعت»

یی که در «7ما»تر هستند.  کنند، همگی بخشی از یک جماعت خیالی بزرگ خود برقرار می

یر حامیان تیم را شود، خود این هواداران، تیم و سا وگوهای هواداران ورزشی طرح می گفت

شان  شان هستند یا کسانی که هرگز مالقات ی اجتماعی گیرد. کسانی که بخشی از شبکه دربرمی

جماعت ». اصطالح (Sandvoss, 2010)گیرند  اند، همه در این جماعت خیالی جا می نکرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Liquidity 

2 Liquid life 
3 liquid modern society 
4 self 

5 imagined community 
6 interpretive communities 
7 we 
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های  هی مشترک بین گرو غالباً به فضاهای آنالین و الگوهای تعامل مبتنی بر عالقه« 1مجازی

دهند که با سایر هواداران آشنا  آنالین اشاره دارد. فضاهای آنالین به هواداران محلی اجازه می

ها از جماعت مجازی خود نه فقط برای ارضای  ها ارتباط برقرار کنند. آن شده و در لحظه با آن

ی  کنند. همه شان استفاده می گذاری افکار و احساسات شان به یک تیم، بلکه برای اشتراک عالقه

تعامالت مجازی هواداران در راستای ایجاد فرهنگ مخصوص به جماعتشان و نیز ایجاد هویت 

است؛ چیزی که این فضاهای آنالین را به  –که از هم جدا نیستند  –فردی و جمعی هواداران 

با  کند. هواداران با ایجاد روابط اجتماعی و دوستانه با سایر هواداران، و ها بدل می جماعت

، فرهنگ جماعت مخصوص به خود را 2ی روزمره از قوانین رایج و مراودات فرهنگی استفاده

 . (Cho, 2020)کنند  تولید می

 فوتبال و برآمدن سلبریتی جهانی  .3

شوند که با درنوردیدن مرزهای  هایی اداره می ها و صنایع سرگرمی غالباً توسط شرکت رسانه

شدن فرهنگی،  اند. در این فرایند جهانی تمرکز کردهای مختلف  ملی، بر بسترهای رسانه

، نقش کلیدی دارند  رسانه  مثابه محصول و نیز موتور محرک شان به ها و هواداران سلبریتی

(Bulck, 2018) توان در پیش  دو رویکرد را می« 3سلبریتی جهانی». برای درک معنا و تأثیر

هایی غربی  ها و ارزش لی نشر و تکثیر ایدهمثابه محور اص که این پدیده به گرفت. نخست آن

سازی و ... در سطح جهان فهمیده شود؛ چیزی که  همچون نئولیبرالیسم، فردگرایی، کاالیی

های فرهنگی و تمام مرزها را در جهان نابود کرده و یک فرهنگ  قصد دارد تمام غنا و تفاوت

سازی ایدئولوژی غربی، آن را  یهمگن غربی را در جهان اعمال کند. سلبریتی جهانی با طبیع

هایی همچون  کند. طبق این نگاه و با تکیه بر نظریه ی زندگی معرفی می تنها یا بهترین شیوه

ای  ویژه برای کشورهای در حال توسعه پدیده ، سلبریتی جهانی به4پیرامونی-مدل مرکز

نشان دهند. نگاه دوم  توانند مقاومت زیادی از خود خطرناک خواهد بود؛ چراکه این کشورها نمی

تر و متکی بر  شدن[ که غنی صورت کلی فرایند جهانی و جایگزین به سلبریتی جهانی ]و به

جای فهم  کند. هنگامی که ما به ی متفاوتی را بیان می نگارانه است، ایده های تجربی و قوم داده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 virtual community 
2 routinizing common rules and cultural artifacts 
3 Global Celebrity 

ها، اطالعات، اخبار، سرگرمی و ... در مرکز )غرب( شکل گرفته و از آنجا به پیرامون  کند ایده مدلی که ادعا می  4

 کند. )سایر نقاط دنیا( اشاعه پیدا می
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ی  کنیم، با پدیده ی میشدن را در سطح محلی ارزیاب و نابودی فرهنگی، آثار جهانی 1زدایی منطقه

ای را بین فضاهای جهانی و فضاهای  ای که همچون یک شبکه، اتصاالت جدید و پیچیده تازه

 شویم.  محلی برقرار کرده، مواجه می

کند. بریکوالژ  را طرح می 2ی بریکوالژ دهی هویت، ایده در باب شکل  فرهنگی ی خرده نظریه

تلف فرهنگی، تغییر رمزگان و عملکرد آن عناصر ی عناصر مخ عبارت است از ترکیب آگاهانه

ی  محلی خود. طبق این نگاه، سلبریتی جهانی دیگر پدیده -فرهنگی با توجه به اهداف هویتی

ویژه کشورهای در حال توسعه، یارای مقاومت دربرابر آن را نداشته  خطرناکی که هیچ کس، به

گونه تغییر  هانی( به آسانی و بدون هیچی جهانی )از جمله سلبریتی ج باشند، نیست. هر پدیده

نوعی به زبان مقصد  شود؛ بلکه معموالً با عبور از فیلتر محلی، به برداری نمی شکلی هضم و کپی

یابد. برای مثال، ستارگان  محلی می -و ماهیت جهان (Redmond, 2016)شود  ترجمه می

های فرهنگی برای  ثابه شمایلم برخوردارند، به 3ورزشی در عین حال که از یک شهرت فراملی

 . (Driessens, 2018)کنند  های ملی نیز عمل می دهی و تثبیت هویت شکل

شدن فوتبال و تبدیل آن به یک سرگرمی و کاالی موفق و پرفروش در جهان،  روند جهانی

شدنِ  جای ارزشمند شمرده ای طوالنی دارد؛ از نتایج فرایند یادشده این بوده که به پیشینه

ها، ارزش مصرفی و برچسب  آن  های بازیکنان در زمین یا ارزش ذاتی ها و مهارت نمندیتوا

ی زمین به صنعت سرگرمی، بسیاری  شان اهمیت و ارزش یافته است. با گریز از محدوده قیمت

ها از جایگاه  اند. درک روزافزون آن المللی تبدیل شده های بین های فوتبال به سلبریتی از ستاره

شان و نیز استفاده  ی فردی ی وجهه مثابه سلبریتی، باعث شد تالش بیشتری برای توسعه خود به

شده و  ای های آنالین همچون توییتر و اینستاگرام انجام دهند. در فضای رسانه از پلتفرم

 ,Driessens)شوند  تر می روز تهی از معنا و خودارجاع ها روزبه ی فوتبال، سلبریتی زده سلبریتی

گیرد،  ها صورت می کمک رسانه تنها به پسند، نه های عاطفی در فرهنگ عامه درگیری. (2018

کند. روابط  مثابه واسطه ایجاد می ای است که رسانه به بلکه اساساً متکی بر همین فاصله

ای وجود  های رسانه اند؛ غالباً تعامل رودررویی بین گیرندگان با شخصیت طرفه ای یک رسانه

در موقعیت زمانی و مکانی مشابهی نیستند. بنابراین، گیرندگان و هواداران فرصت ها  ندارد، و آن

ای که خودشان  دادن و حفظ رابطه با این دیگرانِ دور از دسترس، به شیوه ای برای شکل مقتضی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 deterritorialization 
2 Bricolage  

3 supranational 
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. گویی هواداران در عین میل به نزدیکی و ارتباط مستقیم (Sandvoss, 2010)خواهند، دارند  می

منظور عدم نابودی یا تغییر بُت  به –ی مطمئنه  میل به حفظ این فاصله با سلبریتی،

 نیز دارند. –شان  خودساخته

 شدن و هواداری فوتبال محلی-جهان .4

شدن را به  و جهانی 1گرایی ها ]یا ورزشکاران[ جهانی، تراملی رسد هواداری از ورزش به نظر می

ی با امور ملی و محلی بسته به مکان همراه داشته باشد، در حالی که همچنان پیوند وثیق

ی زمان و مکان دارند، موجب  جغرافیایی هواداران وجود دارد. تقریری که هواداران از مقوله

ها در جایی بین مجاز و واقعیت، آنالین و آفالین، و محلی و ملی و جهانی  گیری هویت آن شکل

شان حذف  از زمان و مکان واقعی خواهند که خود را های مجازی از افراد نمی شود. جماعت می

ها به یک معنا، چیزی فراتر از طرفداران از راه  کرده و وارد زمان و مکانی دیگر شوند. بنابراین آن

ی خود به یک ورزش جهانی برای گسترش روابط  ها از عالقه دورِ یک ورزش جهانی هستند؛ آن

های آنالینی که  کنند. جماعت ده میهایشان استفا شان و برای تسهیل پیوندها و وابستگی محلی

تنها  های جهانی نه دهند که ورزش گیرند، نشان می با حضور هواداران کشورهای دیگر شکل می

های ملی و  مجدد هویت 2بندی های محلی هستند، بلکه خود برای صورت متکی بر دریافت پاسخ

جهانی نیست. در نتیجه، « دیگریِ» 3های جهانی، محلی روند. در ورزش محلی نیز به کار می

زمان  بودن، هم4 وطنی شود که در عین تراملی و جهان خاصی از هواداری جهانی ایجاد می  شکل

 . (Cho, 2020)ملی و محلی هم است 

تواند  گوید، پیوندهای فرهنگ با مکانی خاص هرگز نمی می 5همان طور که تاملینسون

بودن باشد، بلکه  معنای پایان محلی تواند به یی نمیزدا طور کامل از بین برود؛ بنابراین منطقه به

. در ترکیب (Sandvoss, 2010)تر است  تغییر شکل آن به یک فضای فرهنگی پیچیده

آید، گاهی ممکن است در  ای که از واکنش متقابل بین امر جهانی و امر محلی پدید می پیچیده

ای دیگر، امر محلی  ر زمینهتری پیدا کند و د ای خاص، امر جهانی وضعیت مسلط زمینه

است  1شدن و محلی 7شدن های جهانی ، ترکیبی از واژه«6شدن محلی-جهان(. »1391)انگلیس، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 transnationalism 
2 articulate 
3 local 
4 cosmopolitan 

5 Tomlinson 
6 glocalization 
7 globalization 



 57 های ... محلی: تحلیل صفحات هواداری ایرانی از سلبریتی –هواداری جهان   

 

 

شود. افراد و  خالصه می« 2جهانی فکر کن و محلی عمل کن»و معنای آن در عبارت 

یت محلی گیرند و آن را با موقع ها و محصوالت جهانی را می ها، فناوری های محلی، ایده جماعت

ی  ا شدن ممکن است در نهایت به جامعه  محلی دهند. فرایند جهان خودشان تطبیق می

های اطالعات و ارتباطات، ابتدا در جوامع  های اجتماعی و فناوری وطنی منجر شود. رسانه جهان

اه، غربی به وجود آمد و بعد به سایر نقاط رفت. اما در حال حاضر، استفاده از رایانه یا تلفن همر

کند. با این  ی انجام دادن کارهایمان را زیرورو نمی آگاهی و هویت محلی ما را خنثی یا نحوه

توان فهم بهتری از هواداران محلی که در نقاط مختلف جهان برای یک تیم فوتبال  رویکرد می

 .(Chiweshe, 2014)ها به دست آورد  های آن )مثالً اروپایی( به وجود آمده و کنش

 شروش پژوه

های  ی هویت هواداران ایرانیِ سلبریتی با توجه به هدف پژوهش یعنی فهم بهتر و بیشتر مقوله

بهره گرفته شده است. مصاحبه یک روش کیفیِ مناسب  3 غیرایرانی و جهانی، از روش مصاحبه

ی موضوعی خاص است. البته باید توجه داشت که  برای دستیابی به ادراکات افراد درباره

کنند  ی جهان بوده و مستقیماً آن را بازنمایی نمی هایی درباره ای شامل گفته مصاحبههای  داده

گویند دسترسی  است، به آنچه افراد می 4دهی چون در مصاحبه که شکلی از خودگزارش

دهند. در پژوهش حاضر برای درک بهتر ذهنیات ایرانیانی که  یابیم، نه آنچه انجام می می

ی  اند، روش مصاحبه ری مربوط به رونالدو یا مسی را بر عهده داشتهی هوادا مدیریت یک صفحه

گر  یافته، مصاحبه ی ساخت صورت آفالین استفاده شده است. در مصاحبه یافته به ساخت

پرسد و تعداد سؤاالتِ باز کم  ها می شونده های مشابهی را با نظمی یکسان از مصاحبه پرسش

ایی است که قصد داریم پاسخ افراد مختلف به پرسش است. یکی از کاربردهای این روش در ج

 (. 1392مشابه را با هم مقایسه کنیم )عاملی، 

تعداد صفحات هواداری برای هر فرد مشهور بسته به عناصر مختلفی متفاوت است. طبیعتاً 

کنندگان را در اینستاگرام دارند و  ها بیشترین دنبال برای رونالدو و مسی که بین فوتبالیست

شوند، صفحات هواداری بسیار زیادی ایجاد شده است. از  های جهانی محسوب می بریتیسل

ی اجتماعی اینستاگرام، صفحات متعددی  همین رو با جستجوی نام سلبریتی موردنظر در شبکه

                                                                                                                                        
1 localization 
2 ‘think globally and act locally’ 
3 interview 

4 Self-Report 
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شکل  آیند. باید به این نکته هم توجه داشت که برخی از هواداران ممکن است به به دست می

شان را با هواداری از یک سلبریتی تعریف نکنند؛ یعنی  ست، هویت مجازیکامالً روشن و سررا

برای نمونه، نام پروفایل خود را در این فضا به نام سلبریتی موردنظر قرار ندهند یا نام 

شان  شان ترکیبی از نام کوچک سلبریتی و نام کوچک خودشان باشد )و در نتیجه صفحه کاربری

شان بیشتر شامل  نمایش درنیاید(؛ ولی محتوای صفحه جزو موارد اصلی جستجوشده به

توان مطئمن بود که امکان یافتن و  هواداری از فرد مشهور باشد. با در نظر گرفتنِ این نکات نمی

 ی صفحات هواداری یک سلبریتی با جستجوی نام او فراهم شود. ی همه مشاهده

یا  fanی  همراه واژه و و مسی ) بهروش کار در این پژوهش به این صورت بوده که نام رونالد

های مرتبط( در بخش جستجوی اینستاگرام وارد شده و پس از نگاهی اجمالی به  سایر واژه

 1000شدند، صفحاتی که بیش از  نتایج این جستجو که غالباً صفحات هواداری را شامل می

ای که با  ی هواداری فحهص 23شده انتخاب شدند. از بین  کننده داشتند از بین موارد یافت دنبال

این مشخصات پیدا شدند، مجموعاً هفت نفر قبول کردند که به سؤاالت مصاحبه پاسخ دهند. 

گیری  ها، از روش نمونه طبق توضیحات، چه در تعیین تعداد صفحات و چه در تعداد مصاحبه

ن و در صورت آفالی یافته با این هفت نفر به ی ساخت دردسترس استفاده شده است. مصاحبه

ها تحلیل مضمون  ها، متن آن سازی مصاحبه فضای مجازی انجام شد. در نهایت، پس از پیاده

شده است. تحلیل مضمون یک روش ساده و کارآمد برای شناخت و تبیین الگوهای موجود در 

مضمون  5در این مرحله از پژوهش، (. 1390 ی و همکاران،جعفر ی)عابدهای کیفی است  داده

 یی شدند. اصلی شناسا

 ها کننده ترتیب تعداد دنبال شده به ای صفحات هواداری یافت اطالعات زمینه -1جدول 

 1کنندگان تعداد دنبال ی هواداری در اینستاگرام صفحه سلبریتی ردیف

1 

 کریستیانو رونالدو

@7cris7iano7 201 هزار نفر 

2 @cristiano_news 38.4 هزار نفر 

3 @cristiano_ronaldo.fanpage 20.8 هزار نفر 

4 @cristian.ronaldo.fan 16.2 هزار نفر 

5 @asheghanecristiano 13.7 هزار نفر 

6 @cr7fansaa 6526 نفر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت بعداً کمتر یا بیشتر شوند. همچنین برخی از کنندگان در زمان پژوهش، ثبت شده و ممکن اس تعداد دنبال  1

 صفحات ممکن است پس از اجرای پژوهش به دالیل گوناگونی از اینستاگرام حذف شده باشند.
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 ها کننده ترتیب تعداد دنبال شده به ای صفحات هواداری یافت اطالعات زمینه -2دول ادامه ج

 1کنندگان تعداد دنبال ی هواداری در اینستاگرام صفحه سلبریتی دیفر

7 

 

@cr7__news7 5358 نفر 

8 @editercr7 5115 نفر 

9 @editercriro7 4587 نفر 

10 @cr7xwolf 4080 نفر 

11 @cristianofans.ir 4045 نفر 

12 @cr7edito 3462 نفر 

13 @ronaldo7.comp_ 2373 نفر 

14 @ali.cr2 2007 نفر 

15 @cr7________fn__ronaldo 1707 نفر 

16 @jila_cristiano7 1647 نفر 

17 @ronaldotext 1282 نفر 

18 

 لیونل مسی

@leomessi.10.ir 33.6 هزار نفر 

19 @messi_10time 26.8 هزار نفر 

20 @messi_deca 2268 نفر 

21 @leo_messi_edit 1862 نفر 

22 @fan10leomessi 1559 نفر 

23 @leomessi_edit1 1081 نفر 

ای که با مشخصات ذکرشده یافت شدند در  ی هواداری صفحه 23ای  فهرست اطالعات زمینه

ها  شوندگان و صفحات هواداری اینستاگرامی آن ای مصاحبه و فهرست اطالعات زمینه 1جدول 

 ذکر شده است. 2در جدول 

 ها شوندگان و صفحات هواداری اینستاگرامی آن ای مصاحبه اطالعات زمینه  -3جدول 

 ردیف
ی هواداری در  صفحه

 اینستاگرام

تعداد 

 2کنندگان دنبال
 سن نام

شهر یا 

 استان

1 @cr7edito 3462 همدان 16 محمدحسین نفر 

2 @messi_deca    2268 کرج 22 ایرج نفر 

3 @asheghanecristiano   13.7 بوشهر 24 امیرحسین زار نفره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنندگان در زمان پژوهش، ثبت شده و ممکن است بعداً کمتر یا بیشتر شوند. همچنین برخی از  تعداد دنبال  1
 دالیل گوناگونی از اینستاگرام حذف شده باشند. صفحات ممکن است پس از اجرای پژوهش به

کنندگان در زمان پژوهش، ثبت شده و ممکن است بعداً کمتر یا بیشتر شوند. همچنین برخی از  تعداد دنبال  2
 صفحات ممکن است بعد از پژوهش به دالیل گوناگونی از اینستاگرام حذف شده باشند.
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 ها شوندگان و صفحات هواداری اینستاگرامی آن ای مصاحبه اطالعات زمینه  -4دول ادامه ج

 ردیف
ی هواداری در  صفحه

 اینستاگرام
 سن نام 1کنندگان تعداد دنبال

شهر یا 

 استان

4 @leo_messi_edit 1862 بابلسر 16 امیر نفر 

5 @cristianofans.ir                4045 اصفهان 16 مسیح نفر 

6 @cristiano__news 38.4 ایالم 21 علیرضا هزار نفر 

7 

@jila_cristiano7    
  و

 @cr7fansaa (شترکمصورت  )به 

 نفر  1647

 و

 نفر 6526

 17 ژیال
آذربایجان 

 غربی

 19شوندگان، کمتر از  شود، میانگین سنی مصاحبه همان طور که در جدول مشاهده می

ویژه هنگامی  های کیفی به ها مرد هستند. اگرچه در پژوهش درصد آن 85سال بوده و بیش از 

ی  تواند غلبه ی محدود هم می توان تعمیم داد، اما همین نمونه ها کم است، نمی که تعداد نمونه

 بودن هواداری فوتبال را نشان دهد. نسبی مردانه

 های پژوهش یافته

با صاحبان صفحات   وجه به مبانی نظری پژوهش، در ادامه، مضامین حاصل از مصاحبهبا ت

 هواداری رونالدو و مسی استخراج شده است:

 سلبریتی جهانی گونه از هواداری شیفته .1

ها و با  شده، صفحات هواداری خود در حمایت از رونالدو و مسی را در زمان هواداران مصاحبه

ای در هواداری از سلبریتی  ی نسبتاً طوالنی ها سابقه ی آن اند؛ اما همه اهداف مختلفی ایجاد کرده

و کمترین مدت  سال بوده 24تا  16 نیب شوندگان مصاحبه یسن ی بازهمورد نظر داشتند. 

سال بوده است. برای نمونه،  15ها سه سال و بیشترین مدت، حدود  هواداری جدی بین آن

 گوید: ساله، می 21علیرضا، 

 رونالدو تو منچستر بود، طرفدار رونالدو بودم. یوقت یسالگ 6-5بگم  دیاز.. شا ادمه،یکه  یقتاز و  -

ی  ای که بین این هواداران ایرانی به رونالدو ایجاد شده، صرفاً با واسطه شیفتگی و عالقه

 16 کنند. امیر، سویه بوده و هواداران نیز غالباً آگاهانه با این موضوع برخورد می رسانه و یک

 گوید: کند، می ی هواداری از مسی را اداره می ساله، که صفحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبت شده و ممکن است بعداً کمتر یا بیشتر شوند. همچنین برخی از کنندگان در زمان پژوهش،  تعداد دنبال  1
 صفحات ممکن است بعد از پژوهش به دالیل گوناگونی از اینستاگرام حذف شده باشند.
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 ایها  پست ی تو همه شون داشته باشم، مثالًتاز سم یبرام مهمه که بازخورد قطعاً -

 یاز سمت مس یحاال بازخورد اما تا کنم یتگشون م شهیهم ارمذیکه م ییها یاستور

فالوور داره و روزانه هزاران نفر تو  یادیز البته اگه بخواد هم امکانش کمه چون تعداد .دمیند

 .نهیهام رو بب یاستور ایکنه  کیسخته که پست هام رو ال یلیو خ کنن یمپستاشون تگش 

تنهایی و دیگری  ی هواداری را )یکی به زمان دو صفحه ژیال، هوادار جدی رونالدو که هم

سلبریتی محبوبش از طریق رسانه  کند، مانند بقیه، تعامل دوسویه با صورت مشترک( اداره می به

که  ی دیگر این داند، ولی به دیدار و تعامل حضوری با رونالدو امیدوار است. نکته را غیرممکن می

کند فعالیت خودش و بسیاری از هواداران صرفاً از روی عشق و عالقه است و به  او ادعا می

و و ابراز محبت او در قبال همین دلیل توقع خاصی ندارند و به بازخوردی کلی از رونالد

راضی هستند. در واقع از منظر ژیال این دلیلی  -اش خصوص هواداران ایرانی به -هوادارانش 

 ی هواداری او و دیگر هواداران است. کافی برای ادامه

بخواد  ویهر چ ینطرم هر ک هب .رهیپذ امکان نیا هباشه ک دنشید یورضمنطورتون ح هاگ -

 نمیرو بب شونیا تونم یروز م هیدارم  مانیدوست دارم و ا ودم شخصاًو خ هبهش برس تونه یم

 مثالً ،میبا هم در تعامل باش نکهیو ا رو  میاز رونالدو داشته باش یبازخورد هر کظاز اون ن یول

 سیکر یبازخوردا نیهم یول ؛دور از ذهنه یزیچ ،میهاش در ارتباط باش برنامه ریمد رفاز ط

بار گفته  نیو چند کنه یپستاش از ما تشکر م ریز نکهیا .ما ارزشمنده یهواداراش برا هنسبت ب

 یاز رو کار ما کامالً نکهیو ا.  ... سته ازینوع عشق و انگ هیخودش  نیدر قلب من جا دار هک

 هدوست سراغ دارم ک نیچند یو... حت میفالوور دار رچقد ستیو برامون مهم ن تعالقه اس

 .ادامه دادن ونعشقش هبازم ب یسته شده ولب جاشونیبار پهفت از  شتریب

مضمون ابراز عشق و ارادت به رونالدو یا مسی در گفتار تمام هواداران وجود دارد. در این 

زمینه، برخی بیشتر بر عالقه به سبک بازی او تأکید دارند و برخی دیگر، اخالق ورزشی یا 

قدری است که اکثرشان اذعان  اران بهی هواد ستایند. میزان این عالقه و انگیزه شخصیتش را می

هایشان و نیز  گونه بازخوردی از سوی این دو سلبریتی یا مدیر برنامه رغم نبود هیچ دارند علی

ی صفحات توسط اینستاگرام،  باوجود مشکالتی مانند کمبود وقت یا مسدودشدن چندباره

ات هواداری را ادامه دلسرد نشده و همچنان هوادار و دلبسته خواهند بود و مدیریت صفح

 گوید: ی هواداری از رونالدو می ساله، مدیر یک صفحه 16خواهند داد. محمدحسین،
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]غیرفعال[  بلیسید نستایهاش توسط ا یست که فن براش زدم که بعضا یسال کی حدوداً -

 تیو اد اشتمذ یساعت وقت م نیکه خودم چند ییها پست ؛مشکل داره کالً نستایا... شده

دارم که  زهیقدر انگ اون یول.. شد یبسته م جیپ ای شدن یحذف م تیرا یکپ لیدل به زدم یم

 .کنم یه درست مفحبسته بشه باز هم ص

یکی از نمودهای ابراز شیفتگی و شیدایی هواداران به سلبریتی جهانی، بیان اصطالحات 

 دادن جایگاه به منظور ستایش او و نشان« کینگ»و « حضرت»، «سلطان»خاصی همچون 

 گوید: ی هواداری از رونالدو می ساله، صاحب صفحه 24باالیش است. مثالً امیرحسین، 

 یلیکه شناختمش حس خ 2004از سال  ،2006به سال  گرده یما برم یعاشق ی قصه -

شد و  طور نیکه هم دیدیو د کنه یبا همه فرق م کردم یبهش داشتم، حس م یخوب

 ،ترم راحت ینطوریا ،سلطان میگ یما بهش م.. تره سلطان بگم راحت دیببخش  ...انویستیکر

 ...سلطانمون با همه فرق داره

 هواداری از سلبریتی جهانی به مثابه زندگی روزمره .2

کنند،   ی هواداری می شوندگان در مورد زمانی را که صرف فعالیت در صفحه های مصاحبه پاسخ 

ی آنها تبدیل شده است. برای  دهد که این هواداری به بخش مهمی از زندگی روزمره نشان می

توان پاسخهای  نمونه در مورد صرف زمان از زندگی روزمره برای هواداری یک سلبریتی، می

ی اول کسانی که حدود یک تا سه ساعت  شوندگان را به دو دسته تقسیم نمود: دسته مصاحبه

ای این کار ساعت و بیشتر بر 12تا  10ی دوم کسانی که  کنند و دسته در روز وقت صرف می

 گوید: ی دوم است در این باره می کنند. امیرحسین که جزو دسته صرف می

 ؛کنم یم یرسان بشه اطالع یهر اتفاق یا و لحظه نمینالآ شهیسلطانه و هم میمن تمام زندگ -

 .داشته باشم ینتونم دسترس هم رخ بده کا هواس یعادریاتفاق غ هی کهنیمگر ا

توان انجام داد. بیشتر  ای نوع فعالیت این هواداران نیز میبندی را بر مشابه این تقسیم 

ها  گذارند، از تصاویر و ویدئوها یا اخبار منتشره در رسانه ی( کسانی که وقت کمتری می همه )نه

گذارند،  کنند. درمقابل، کسانی که وقت بیشتری می شان استفاده می برای تأمین محتوای صفحه

ی  کنند. عالوه بر تهیه و مسی، کلیپ، پوستر و ... ساخته و منتشر میغالباً خودشان برای رونالدو 

اخبار و مطالب مرتبط، ساخت تصویر و ویدئو )در بعضی صفحات( و قراردادن استوری و پست در 

ها یا در بخش دایرکت اینستاگرام فعالیت  صفحه، پاسخگویی به نظرهای دیگران زیر پست

شده  توان در هواداران مصاحبه این زمینه دو رویکرد را میگیر دیگری است که مجدداً در  وقت
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ها هستند و کسانی که غالباً  ها و دایرکت تشخیص داد. کسانی که همیشه پاسخگوی کامنت

 گوید: دهند. محمدحسین می دهند و فقط اگر سؤالی پرسیده شود جواب می پاسخی نمی

 .دم یقرار م یها رو در استور یش بازاخبار و گزار . ارمذیساعت وقت م 10 در روز حدوداً  -

 .کنم یپست م دئویم و فقط ود یعکس قرار نم ،ستا دئویو تیاد شتریچون من کارم ب

 م.د یهم مرو ها  جواب کامنت

ی هواداری برای  گذاری هواداران، اساساً باید ایجاد صفحه فارغ از نوع فعالیت و میزان وقت

ی جدی در فضای  نی را  یک کنش هوادارانهشخصی دیگر، آن هم یک سلبریتی غیرایرا

عبارت دیگر، افراد مختلفی ممکن است هوادار یک شخص، ایده، یا ...  شدن دانست. به جهانی

گیرند. بدون شک هوادارانی که  ها روی یک نقطه از طیف هواداری قرار نمی ی آن باشند؛ اما همه

های او، درگیری  گذاشتن زیر پست های سلبریتی مورد نظر، کامنت کردن پست به صرف الیک

ی تلفن همراهشان اکتفا نکرده و  فکری و عاطفی با او یا مثالً انتخاب عکس او برای تصویر زمینه

ی اخبار و  ای مخصوص سلبریتی مورد نظر و برای ارائه اند در فضای مجازی صفحه تصمیم گرفته

قاط انتهایی طیف مذکور قرار داشته و افکار و اطالعات و تصاویر مربوط به او تأسیس کنند، در ن

شکل واضحی  اش به سلبریتی را به تنها عالقه شوند. هواداری که نه یک هوادار جدی محسوب می

ی هواداری،  کند، بلکه از طریق صرف وقت و انرژی مضاعف برای مدیریت یک صفحه بیان می

ی مجازی بروز داده و آن را با  هعنوان یکی از عناصر مهم هویتی خود در جامع این هواداری را به

 دهد.  ی خود پیوند می زندگی روزمره

هواداری از یک سلبریتی، بسیاری اوقات به تحسین صرف شخصیت او یا پیگیری و انتشار 

شود؛ بلکه ممکن است بر وجوه دیگری از  اخبار و اطالعات مربوط به سلبریتی منحصر نمی

ی الگوگیری از سلبریتی و تالش برای  تأثیرات بعضاً نتیجهزندگی هوادار هم مؤثر واقع شود. این 

شدن به اوست. همچنین گاهی ممکن است حاصل تشکیل  شناختن بیشتر او یا شبیه

ساله ادعا  16های هواداری )در فضای واقعی یا مجازی( باشد. برای نمونه، مسیح،  جماعت

هم سخنانش راغب به یادگیری زبان کند که در گذشته در اثر هواداری از رونالدو و برای ف می

 اسپانیایی شده است:

 گهیبلدم اما د ییزایچ هی ییایاسپانه... ن یشدم اما پرتغال ییایاسپان یریادگیبه  بیترغ -

اون  ؛گه یم یبفهمم چ ومدا یاونم چون خب خوشم م ،رونالدو یبا هوادار... دنبال نکردم

 .کرد یصحبت م ییایاسپان ،ایاسپان گیرئال بود ل یخه توآموقع 
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 22ی هواداری از مسی برای صاحبش است. ایرج ) ی دیگر کارکرد اصلی یک صفحه نمونه

ها  های مسی و انتشار آن ساله( فوتبالیست بوده و بر این باور است که تماشای مجدد فیلم بازی

های فوتبالی او برای بازی خودش  ی هواداری، موجب الگوگیری بهتر از تکنیک در صفحه

گونه بازخوردی از سمت مسی،  شود او با وجود ندیدن هیچ شود. همین قضیه باعث می می

 دلسرد نشده و فعالیت در صفحه را ادامه دهد:

اما تحت ؛ کردم یم یتهران باز سینوجوانان پرسپول تیم تو قبالً .من کارم فوتبال هست -

 هک نیو هم شم یماده مبرتر دارم آ گیل یاما برا .نتونستم ادامه بدم میتو زندگ یطیشرا

تمام حرکاتش و عملکردش  ارم،ذیبه اشتراک م جیو تو پ نمیب یو مر یمس یهاوئدیو یکل

 جیداره من از پ نویجنبه ا شتریب جیپ هک نهیو جالب ا شهیگاه من ثبت مآناخود ریتو ضم

 !بدم زهیانگ جیبه پ هنه ک رمیبگ زهیانگ

تواند موجب اخالل در  گاه می -فضای مجازیحتی خارج از   -ی جدی  های هوادارانه کنش

ی فرد و همچنین تأثیرگذاری بر دیگران شود. امیرحسین در خالل شرح  بعضی امور روزمره

های او بارها از مدرسه فرار  کند که برای تماشای بازی اش به رونالدو تعریف می داستان عالقه

 کرده است:

 شتریم بهش با هحس و عالق طور نیته همرف رفته نکهیتا ا .دوستش داشتم 2004ز سال ا -

 نشستم یداشت با شوق و ذوق م یو هر وقت باز دمید یم شتریب اشوه یباز 2005سال  .شد

شد  یجور ؛شد شتریم بهش با هعالق طور نیفصل بعد هم نکهیتا ا ..ونیزیتلو یپا اشوه یباز

از مدرسه فرار  ،دزظهر بوابعد اشه یباز ثراًهم اک رهیجز گیچون ل  2006که تو سال 

عاجز شده  گهیمون د همدرس ریفرار کردم که مد نقدری، انمیهاشو بب یتا بتونم باز کردم یم

 ازم! نیاونجا بب اشوه یتو دفتر تا باز وردآ یم گهیمنو د ،فرار نکنم نکهیا یبود از دستم و برا

ترش  وونهیو دتر  روز عاشق استارت خورد، روزبه ،من با حضرت یعاشق ی به بعد قصه نیا

 ست.عشق پابرجا نیسال هنوز که هنوزه ا 15شدم و االن بعد از گذشت 

 های هواداری سلبریتی جهانی  یابی و عضویت در جماعت هویت .3

ی جدید برای هواداران را دارد.  های هواداری، ظرفیت ایجاد روابط دوستانه عضویت در جماعت

ای باشند، خیلی اوقات دوستان متعدد  ی قویی اجتماع ویژه اگر خود از روحیه هواداران، به

شان با یکدیگر، هواداری از یک سلبریتی )در  کنند که شاید تنها وجه شبهاهت جدیدی پیدا می

های هواداری، شکل  هایی که در جماعت ها و نزدیکی اینجا رونالدو یا مسی( باشد. امیر از دوستی
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خ به اینکه چه چیز باعث شده از بستن یاد کرده و در پاس« ی مجازی خانواده»گرفته به 

 گوید: اش صرف نظر کند، می صفحه

صفحه رو ول  نیهم گهیهم د یچند بار کردن، یم تیازم حما یلیخاطر دوستام.. خه ب -

 جور یهرو از سر گرفتم.  تیاشتم اما به اصرارشون دوباره برگشتم و فعالذکردم و پست ن

تو  یکل ،رو زدم جمیپ نیبسته شد و ا جمیپ یوقت .هستن یمجاز ی خانواده هیشب

 ن.کرد تیاهاشون شاتم کردن و ازم حم یاستور

 گوید: طور می ی هواداری از رونالدو این اش برای ایجاد صفحه امیرحسین هم از انگیزه

با خودم  یطور نیروز هم هی .ترش نبودم قبل زایچ نیزدم و دنبال ا جیپ شیمن سه سال پ -

، خالصه میادامه بد مون یباز جمع کنم تا با هم به عشق  ها رو دور هم بزنم و بچه جیپ هیگفتم 

خونواده  هیو مثل  میارذ یمون احساسمون رو با هم به اشتراک م هو حاال هم میزد یجیپ هی

 یم.کن یم یکه سپر یها و هم لحظات سخت و تلخ یهم موقع شاد ؛میهم پشت هم

ی بیشتر نیز معموالً )نه الزاماً( در  کننده تبلیغات این صفحات هواداری برای جلب دنبال

ی اصلی هواداران نبوده است. برای  صورت کلی دغدغه ها تعریف شده و به قالب همین دوستی

 گویند: نمونه، محمدحسین و امیر در این باره می

 کسب درآمد. یهم برا یهست کم یدل شتریهدف من ب -

پست با هم تبادل و جذب  ای یتو استور جیپ با دوستان فن یول کنم ینم غیتبل یخاص یجا -

 ایهام از اون،  یمنم تو استور کنه یم غیهاش از من تبل یاون تو استور الًمث .میکن یفالوور م

 جیپ یها ها هم تو خود پست از وقت یبعض و میکن یفورشات م تر بگم شات به زبان ساده

 .اون حد نه در یول کنم یم غیبارسلونا از خودم تبل ای یمس

رسد صرف هوادارِ یک شخص  فارغ از ملیت و جنس و سن یا هر ویژگی دیگری، به نظر می

تواند پیوندی ولو نامرئی بین هواداران ایجاد کند. جماعت خیالی  ورزیدن به او، می بودن و عشق

ی کسانی است که خود را هوادار یکی از این دو  هواداران رونالدو یا مسی متشکل از همه

 گوید: ها را بشناسند یا نشناسند. مسیح می آن دانند؛ چه می

 .میمند هست عالقه ی،خارج هچ یرانیا هچ ،حضرت یهوادارا ی ما به همه -

 محلی از سلبریتی جهانی:-هواداری جهان .4

ی  توان به دو دسته تقسیم کرد: کسانی که صفحه شده در این زمینه را می نظرهای افراد مصاحبه

رونالدو یا مسی( را مختص هواداران ایرانی دانسته و با توجه به هواداری از سلبریتی خارجی )
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گیری با صفحات هواداری خارجی و هواداران غیرایرانی انجام  هدفشان اقدام خاصی برای ارتباط

المللی و جهانی دانسته و با  اند. در مقابل، هوادارانی که صفحه را دارای نوعی ماهیت بین نداده

ت هواداری غیرایرانی هم در ارتباط هستند. افراد هر دو دسته، حتی برخی هواداران یا صفحا

ای در  دانند، تاکنون با هواداران غیرایرانی ها می شان را ایرانی کسانی که مخاطب اصلی صفحه

عالوه تقریباً  ها ایجاد شده است. به ای بین آن اند و بعضاً تعامالت دوستانه ی خود مواجه شده صفحه

ن، حتی اگر اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده بودند، به میل خود برای تعامل با ی هوادارا همه

ترند یا تمایل به گسترش صفحۀ خود در سطح جهانی اشاره  صفحات هواداری غیرایرانی که قوی

ی اول  توان نفر اول را در دسته اند. در ادامه، نظرهای امیرحسین، محمدحسین و امیر که می کرده 

 ی دوم جای داد، آورده شده است: دوم و سوم را در دسته و نفر

فالور هم  یطور ، وگرنه اونرانیمردم ا یبدم فقط برا لیتشک یکانون هی نهیهدفم فقط ا -
بارها شده از سراسر جهان  یول رانهیبرا مردم ا جمونیپ نکهیبا ا.. .کردم یجمع م شتریب

 ،از هند.. .میارذ یکه م ییها یاستور ها و و پست جیو تشکر کردن بابت پ رکتیاومدن دا
 بار اومدن. نیو... چند لیخصوص برز هب ،پرتغال

اما پس از  ؛کردم یکسب م یبود و فالور خارج یصورت خارج من اول به جیپ ی هفحص -
دوست شدم و تو  زدن یم یخفن یها تیکه اد یبزرگ هند یها ها با چندتا از فن مدت
کسب کنم  یرانیکردم که هم فالور ا یصورت  رو به جیپ ،مپ باهاشون در ارتباط هستا واتس

 ی.هم خارج

استفاده  یسیو هم انگل یگ فارستمن هم از هشم... هم در ارتباط هست یخارج یها جیپ با فن -
تعامل دوطرفه  نیا. هست یخارج یها در هشتگ ییچون تعامل و جذب فالور باال ؛کنم یم

تعامل  یبا کس ایرو دنبال نکنم  یه بخوام کسمن هستن هم من اگ ریگیهم اونا پ ؛هست
 یسع .ستیها ن یرانیمن فقط مختص به ا جیپ... سخته یلیاومدن خ احتمال باال ،نداشته باشم

 .داشته باشه یشتریم رشد با فحهها تعامل داشته باشم تا ص جیپ فن ی با همه کنم یم

دانستند؛ ولی معتقد بودند  می هواداران مصاحبه شده، تعامل با هواداران خارجی را رفاقتی

در تعامل با صفحات هواداری ایرانی معموالً نوعی از رقابت وجود دارد. محمدحسین در این باره 

 گوید: می

ها  وقت یبعض ی.رانیهم ا ی،هم خارج ؛رونالدو در ارتباط هستم یها از فن یمن با بعض -

 یچند نفر هیهستن  یهند شتریب.. .کنم یهام تگشون م رو پست ای ارمذ یبراشون کامنت م

 .یها رقابت یرانیبا ا یول هیرفاقت شتریها ب یبا خارجن... ]تعامل[ هم فکر کنم عرب باش
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ی اصلی خودِ  های صفحه کردن پست همه صاحبان صفحات هواداری مصاحبه شده، به الیک

واحدی وجود ها )رونالدو یا مسی( اشاره کرده ولی در مورد گذاشتنِ کامنت، رویکرد  سلبریتی

نداشت. برای مثال، نوشتن یک کامنت انگلیسی، کامنت فارسی، ترکیب کامنت انگلیسی و 

ی پرتغالی که هوادار آن را برای ابراز عالقه به رونالدو حفظ  فارسی و حتی نوشتن یک جمله

 ها مشاهده شد. برای نمونه پاسخ ژیال و امیرحسین، بدین شرح است: کرده، در پاسخ

 اریو در اختکنیم[  ]میهاشو ترجمه  هم کپشن یو گاه یمنت و پست استورو کا کیال -

بدونه و ثابت  هک میخوا یچون مذاریم[  ]می یفارس]کامنت[  شتریب. ... مید یفالوورا قرار م

 .میکن فایو نقش خودمون رو ا میهست شونیهم طرفداران سرسخت ا ایرانیما ا هک میکن

، ارمذیاشم براش کامنت مه تو اکثر پست ،شه یم کیاش که بدون استثنا اله پست ی همه -

]به یادگیری  ویسم!ن یو براش کامنت م کنم یم یرو قاط یفارس ی وسیانگل ،اوقات شتریب

 یعنی ؛Eu amo Você Cristianoهجمله حفظ کردم بس هی ینشدم ول بیترغ پرتغالی[

 .انویستیعاشقتم کر

 گیری نتیجه

های هواداران ایرانی دو سلبریتی فوتبالیست جهانی  نگرشاین پژوهش به منظور فهم بهتر 

ها در اینستاگرام نموده بودند،  ی هواداری برای آن )رونالدو و مسی( که اقدام به ایجاد صفحه

نفر از این هواداران با توجه به مباحثی که در بخش  7های حاصل از مصاحبه با  انجام شد. یافته

 دهند؛ مون اصلی را نشان میمض 5مبانی نظری پژوهش طرح شد، 

شدن قابل تحلیل  ، که در راستای جهانی«جهانی  گونه از سلبریتی هوادارای شیفته»نخست، 

رسد مرزهای جغرافیایی، ملی، زبانی و ... از میان برداشته شده و ایرانی یا  است. به نظر می

های جهانی  د. سلبریتیکن بودن سلبریتی، تفاوتی جدی در نوع هواداری ایجاد نمی  غیرایرانی

 ترین نقاط دنیا هم هوادارانی داشته باشند.   ممکن است در دورافتاده

، که در آن تأثیرگذاری هواداری «هواداری از سلبریتی جهانی به مثابه زندگی رورمره»دوم، 

برای مدیریت   ی هواداران طرح شد؛ فارغ از صرف وقت از سلبریتی بر زندگی واقعی و روزمره

ی هواداران نیز آثاری داشته  های مختلف زندگی روزمره تواند روی بخش ، این هواداری می صفحه

باشد. برای مثال، اقدام به یادگیری زبان مربوط به سلبریتی، الگوگیری از توانمندی ورزشی 

سلبریتی برای بازی خود و فرار از مدرسه برای تماشای مسابقات فوتبال سلبریتی، از جمله آثار 

 شده، بوده است.  داری شدید بر زندگی واقعی هواداران مصاحبههوا
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که در آن، صرف « یجهان یتیسلبر یهوادار یها در جماعت تیو عضو یابی تیهو»سوم 

تواند هواداران را به هم نزدیک کرده و پیوند دوستی  هوادارِ یک سلبریتیِ مشترک بودن، می

 ها شکل دهد.  بین آن

ها،  که تاکی دارد برای این که کنش« محلی از سلبریتی جهانی -هواداری جهان»چهارم، 

محلی دارد. به این معنا که -شده، ماهیتی جهان های هواداران مصاحبه تعامالت و دغدغه

هایی همچون هواداری جدی از یک سلبریتی خارجی یا تمایل به یادگیری زبان او یا  ویژگی

شدن فرایند هواداری از این  مختلف، دال بر جهانیهای  گیری با سایر هواداران از ملیت ارتباط

ها است. اما در مقابل، از جهاتی دیگر، همچون هویت ایرانی هواداران و صفحات  سلبریتی

ی جدید با سایر هواداران ایرانی، و یا نوشتن نظرها به زبان  هواداری، ایجاد روابط دوستانه

ملی یا محلی خود را حفظ کرده  های ی اصلی سلبریتی خارجی، خصلت فارسی در صفحه

عبارت دیگر، طرفداری از رونالدو و مسی با عبور از فیلتر فرهنگ هواداری هواداران  است. به

ها، هویت ایرانی  بودن هواداری از آن که جهانی شود، نه این ایرانی، به یک معنا ایرانی می

   هواداران را محو کند.

کند، پیشنهاد  های افراد و نه الزاماً واقعیت آشنا می نگرشکه مصاحبه ما را با  با توجه به این

نگاری مجازی( برای شناخت  هایی همچون نتنوگرافی )مردم شود در مطالعات بعدی از روش می

 های جهانی بهره گرفته شود. بهتر صفحات هواداری از سلبریتی
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