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تحليل : از فرهنگ هواداري تا نشريات هواداري ورزشي مجازي

  هاي هواداران تيم فوتبال استقالل تهران وبالگ

  �حسين حسني، *دكتر عليرضا دهقان

  چكيده

 به هواداري ،هدف اصلي اين مقاله، بسط چارچوب مفهومي فرهنگ هواداري و نشريات هواداري
هايي  ها و چالش هاي هواداران تيم فوتبال استقالل تهران بر اساس فرصت گفوتبال و تحليل وبال

 به عبارت .دهد، بوده است ميهواداران اين باشگاه قرار  /انفضاي مجازي در اختيار كاربركه 
اند از  له است كه هواداران فوتبال در ايران تا چه ميزان توانستهئديگر، مقاله در پي پاسخ به اين مس

مبتني بر تعامل و » هويت هواداري مجازي «ن اين فضاي نمادين و مفهومي براي برساختامكانات
 براي مطالعه بازنمايي فرهنگ هواداري فوتبال در فضاي ،به همين منظور. ارتباط استفاده كنند

و نيز » انباشت سرمايه«، »توليدگري و مشاركت«، »تمايزبخشي و تبعيض«مجازي، با تكيه بر مفاهيم 
نتايج . هاي هواداران تيم استقالل تهران تحليل شدند الگباي از و هاي فضاي سايبر، نمونه هخصيص

گيري جماعتي از هواداران  هاي هواداري، نويد و وعده شكل  در بيشتر وبالگدهد نشان ميپژوهش 
 وعين بيشتر ،هاي هواداري مبتني بر تعامالت گسترده و معنادار محقق نشده است؛ بنابراين، وبالگ

بر اساس . هاي فضاي مجازي مجله هواداري منفرد هستند تا فضاي تعاملي عام مبتني بر خصيصه
باط كرد كه هواداري فوتبال در ايران هنوز تا حد زيادي وابسته به رسانه ن استتوان ميها،  اين يافته

  . جمعي تلويزيون است
  

  سايبر، وبالگ، هواداراناستقالل تهران، فرهنگ هواداري، فوتبال، فضاي  :واژه كليد

                                                      
  استاديار دانشگاه تهرانشناسي،  عهدكتراي جام* 
   :hohassani@ut.ac.irEmail                                                     دانشجوي دكتراي ارتباطات، دانشگاه تهران �

 15/11/90: يپذيرش نهاي              13/10/90: تجديد نظر              27/7/90: تاريخ دريافت



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 108

  

  مقدمه

 بـه  ؛ با مفهـوم هـوادار گـره خـورده اسـت     ،ورزش به طور كلي و فوتبال به طور خاص       
اي كه امروزه هواداري فوتبال و مـسائل گونـاگون سياسـي، فرهنگـي، اجتمـاعي و            گونه

هـا و حتـي مجـادالت       هـا، تحليـل    حتي اخالقي مرتبط با آن در گفتمـان ورزش، بحـث          
از سوي ديگر، هواداري ورزشي و به طور خاص فوتبال          . ا پديد آورده است   گوناگوني ر 

 به فرهنگ منسجمي تبديل شده   ، باشگاه ورزشي و بازيكنان    ازجمله ،و اجزا و عناصر آن    
گرچـه هـواداري از فوتبـال در        . شـود   عنوان فرهنگ هواداري از آن يـاد مـي         بااست كه   

ي كوچـك و بـزرگ فوتبـال در سرتاسـر           هـا  فضاي واقعي قدمتي ديرينه دارد و باشـگاه       
ند، امـا حـضور     شـت  هواداران متعصب خـاص خـود را دا        ،جهان، گاه تا بيش از يك قرن      

به اي   گيري فرهنگ هواداري سايبر پديده     هواداران اين ورزش در فضاي مجازي و شكل       
گـردد؛    مـيالدي برمـي    1990گيري آن به نيمـه دوم         نوظهور است كه تاريخ شكل     نسبت
  . ناشي از فراگيري و همگاني شدن اينترنت بوده استامري كه

در ايران نيز، بويژه طي يك دهه اخير، با رشد فزاينده دسترسي همگـاني بـه اينترنـت،                  
هاي مختلـف    فرهنگ هواداري ورزشي به فضاي مجازي راه يافته است و هواداران باشگاه           

ين، آنچـه در ايـن ميـان حـائز      بنـابرا . آورند هاي گوناگوني از اين فضا به عمل مي       »كاربرد«
در فـضاي مجـازي   » فرهنـگ هـواداري ورزشـي   « مطالعه مختصات و ابعـاد   ،اهميت است 

بـه عبـارت    . هاي هواداري ظهور يافته است     سايت ها و وب   است كه بيشتر در قالب وبالگ     
له اصلي اين پژوهش، درك چگـونگي بازتوليـد فرهنـگ هـواداري فوتبـال در                ئديگر، مس 

بـه طـور    ـ و    كه آيا هواداران فوتبـال  تا از اين طريق روشن شودايران استسپهر وبالگي 
در اين فضا دارنـد و  » واقعي« حضوري  ـ خاص هواداران تيم فوتبال باشگاه استقالل تهران

هـا و    مبتنـي بـر نمادهـا، ارزش      » جماعـت مجـازي متـشكل از هـواداران        «اند يك    توانسته
  هنجارهاي مشترك شكل دهند يا خير؟

شـده  انجام هاي اندكي در زمينه هواداران فوتبال به طور عام در ايران   اكنون پژوهش ت
منـدي تماشـاچيان ليـگ برتـر          بررسي ميزان رضايت  : 1388،   بختياري براي نمونه (است  

 هـواداران بـه     بـر ثر  ؤعوامل م : 1389؛ عليزاده گلريزي،    فوتبال از ارائه خدمات گوناگون    
و  مطالعــه: 1387اي فوتبــال ايــران؛ فالحــي،  گ حرفــههــاي پرهــوادار ليــ برنــد باشــگاه

بـا   بندي عوامل تأثيرگذار بر حضور تماشاچيان مسابقات فوتبال ليگ برتر ايـران  اولويت
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اي درباره فرهنگ هـواداري فوتبـال در          مطالعه كهرسد،   ، اما به نظر مي    )كرد بازاريابي روي
 به  ،تواند از يك منظر    بنابراين، اين مطالعه مي   . فضاي مجازي ايراني صورت نگرفته باشد     

 مطالعات ديگـر در ايـن حـوزه    پرداختن بهتوصيفي، راهگشاي  ـ  منزله تحليلي اكتشافي
 كوشش به منظور شناسـايي ابعـاد      ،هدف اصلي اين مطالعه در ابتدا     به همين دليل،    . باشد

بـه ايـن منظـور      .  اسـت   بوده فرهنگ يا خرده فرهنگ هواداري فوتبال در فضاي مجازي        
 2 فرهنـگ هـواداري     و 1 مفاهيم اصلي همانند هوادار    عريفنخست، در بخش نظري، به ت     

پردازان عمده اين فرهنـگ      هاي برخي از نظريه     ديدگاه پرداخته شده است و سپس با بيان      
داده  توضـيح    4هـاي هـواداري    هاي وبـالگ   ، ويژگي 3 درباره مجالت هواداري   ،پسند عامه

هـاي    بـا بيـان شـيوه تحليـل وبـالگ     ،شناسـي   در بخـش روش    نيز در نهايت . شده است 
له اصلي پژوهش حاضر، به كاوش در       ئهواداران تيم فوتبال استقالل تهران، بر اساس مس       

  .پرداخته شده استن فرهنگ هواداري فوتبال در فضاي سايبر ابعاد گوناگو

  مفهوم هوادار

در ايران، هواداري بيشتر با ورزش فوتبال و سينما به طور عـام و نيـز   كه رسد  به نظر مي  
بازيكنان و بازيگران به طور خاص پيوند خورده است؛ در مقايسه با سـينما و سـتارگان                 

آن محدودتر است، فوتبال وجهـي كـامالً عـام دارد و    آن كه حوزه طرفداران يا شيفتگان   
اي از ايرانيـان، بـا متغيرهـاي سـني، جنـسيتي، قـومي، زبـاني و فرهنگـي                    طيف گسترده 
هاي فوتبال محلـي كـه       در كنار تيم  . محور هستند  مشغول رويدادهاي فوتبال    دل ،گوناگون

 محدود به شـهر و      هدعمبه طور   هواداران متعصبي دارند و دامنه جغرافيايي حضور آنان         
و اسـتقالل، در    ) پيروزي(، دو تيم تهراني پرسپوليس      )1(استان محل استقرار باشگاه است    

بودن، يكـي از    » آبي«يا  » قرمز«كه   تمامي ايران طرفداران خاص خود را دارند؛ به طوري        
رود؛  عناصر مهم برسازنده هويت جمعي و ايجاد مشابهت و تمايز در ايران به شمار مـي               

هـاي ايـن دو جماعـت طرفـدار، بـه دليـل               ارزش  و  چند كه از منظر نمادين، عاليق      هر
صـرف  ،  غلـب اهاي ذاتي فراواني با هـم دارنـد و           قرارگيري در بافتار فرهنگي، مشابهت    

  . وجه افتراق اعضاي اين دو جماعت است» تفاوت رنگ«

                                                      
1  . fan       2. fan culture        3. fanzine (fan magazine) 

4. fanblog 



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 110

  

عت هوادار  جمااين  گيري تاريخي     شكل فقداناز سوي ديگر، تعلق به فرهنگ غالب و         
از شـده   بر اساس متغيرهاي قومي، زباني و ديني متفـاوت از فرهنـگ مطلـوب و سـتايش              

 تا تعارضي بين حاكميت و نيز طرفداران ايـن دو            است  ايدئولوژي حاكم، سبب شده    سوي
چند در عرف عام عقيده بر اين اسـت كـه    باشگاه از هنگام تأسيس وجود نداشته باشد؛ هر 

ن باشگاه، طبقات باالي اجتماعي، بـا مالحظـه تعريـف خـاص آن در              به دليل نام پيشين اي    
اثبات يـا   البته  كه  ـ    پوش تمايل دارند و اقشار فرودست به تيم رقيب         ايران، بيشتر به تيم آبي    

هوادار در فرهنگ ايـن دو   ـ  رسد نميبه نظر  درست  ورد آن نيازمند پژوهش تجربي است
هـاي    نظر به اهميت اصـطالح هـوادار و داللـت    .رود باشگاه، عنصري محوري به شمار مي     

ناپـذير بـه     اجتنـاب اين اصـطالح منفي و مثبت الصاق شده به آن، توضيح و بسط مفهومي           
 تكيه بر ادبيات موجود، و به دليل نبـود مطالعـات            ا ب ، منظور، ناگزير  براي اين . رسد نظر مي 

 بـه   ، به طور خـاص    پيشين در ايران در خصوص هواداري به طور كل و هواداري ورزشي           
  .شود پرداخته ميشكلي مبسوط به توضيح اين مفهوم 

ها پيش در بافتارهاي گوناگون فرهنگـي   اي است كه از مدت     واژه پيچيده »  )2(هوادار«
هـوادار از قـرن     واژه  . گرفتـه اسـت    و اجتماعي در زبان انگليسي مورد استفاده قرار مـي         

نيـز  طرفدار و طرفداري    . داشته است  رواج   آغاز قرن بيستم  از   1نوزدهم و واژه طرفداري   
 بـراي   و پـس از آن    رفته   هاي ورزشي به كار مي     در اصل براي اشاره به طرفداران باشگاه      
گرفتـه  تخيلي مورد اسـتفاده قـرار       ـ    هاي علمي  اشاره به هواخواهان و دوستداران داستان     

  ). 2009، 2باس (است
گران انگليسي ريـشه ايـن واژه را        ، اغلب پژوهش  )38  ص ،1998 (3به اعتقاد كاويچي  

و  اختـصاري    اي  اند؛ در آن زمان، هوادار به منزله واژه        تا اواخر قرن هجدهم رديابي كرده     
بر تعصب  » متعصب«در اصل واژه    . رفته است  به كار مي  » 4متعصب «مفهوم براي   ،عاميانه

ديوانه، مجنـون    براي اشاره به افراد      ،كرد و در آن زمان به طور گسترده        مذهبي داللت مي  
اما اين واژه رفتـه رفتـه مهجـور شـد؛ تـا اينكـه در قـرن                  . رفت و ماليخوليايي به كار مي    

بـال در كـشور       اولين تماشاگران مسابقات بيس    آن را به  نگاران ورزشي    هجدهم، روزنامه 
ن بـود كـه ايـن واژه بـه سـرعت در مـورد انـواع ديگـر                   آپـس از    . اطالق كردند مريكا  ا

                                                      
1. fandom        2. Busse       3. Cavicchi 

4. fanatic 



  111 ���� ...داري ورزشي مجازي ااز فرهنگ هواداري تا نشريات هو

 

 بـراي   ،در مطبوعات » هوادار« واژه   ،1907در سال   . به كار رفت  نيز  ي  هاي تجار  سرگرمي
زني و براي توصيف تماشـاگران فـيلم در ايـاالت            اشاره به تماشاگران يك مسابقه مشت     

 بـه انـواع     ، ايـن واژه   مريكـايي ا در زبـان عاميانـه       نيز،  1930در دهه   . متحده به كار رفت   
  . داطالق شها، فيلم، تئاتر و حتي سياست  ورزش

هايي   كساني هستند كه لباس    :توان گفت   در پاسخ مي  اما هواداران چه كساني هستند؟      
هـاي مـورد عالقـه خـود را ضـبط            كنند؛ سـريال    بر تن مي    خود به رنگ تيم مورد عالقه    

كـار و    تمـام جزئيـات مربـوط بـه           و كنند تا پس از پايان كار به تماشاي آنها بنشينند          مي
هـا در   كـه سـاعت   كسانيهمچنين ؛ دهند شرح ميا براي شما ها ر  فيلمهاي زندگي ستاره 
. هـاي موسـيقي را تهيـه كننـد         هاي رديف جلـو كنـسرت       تايستند تا بتوانند بلي    صف مي 

). 1  ص ،2001،  1لـوئيز (تـرين مخاطبـان و تماشـاگران هـستند           درواقع، آنها قابل رؤيت   
با بينندگان معمولي و    طرفدار كسي است كه     «توان گفت    جداي از اين نگاه مصداقي، مي     

 ان تماشـاگر   و گاه تلويزيون، خوانندگان كتاب، كاربران اينترنت، شـنوندگان موسـيقي          گه
؛ بـه عبـارت     )1733 ، ص 2008،  2مرسـكين  (» متفـاوت اسـت    ]يا تماشاگر فوتبال  [فيلم  

طرفدار بودن به معنـاي     «اند،   گفته) 35 ص   ،1999(طور كه بيلبي و ديگران       ديگر، همان 
رود و   هايي است كه از كنش خـصوصي تماشـا فراتـر مـي             ر طيفي از فعاليت   مشاركت د 

  ).1733  ص،2008به نقل از مرسكين،  (»بيانگر يك درگيري عاطفي شديد است
تـر و ارتبـاط      شناختي عميق  توان گفت طرفدار كسي است كه رابطه روان        بنابراين مي 

 گـاه امكـان دارد   چنـان كـه    كنـد  تري با موضوع مورد طرفداري خود برقرار مي        درگيرانه
واره پيـدا كنـد و     كيفيتي بت،تمامي اشيا، نمادها يا عناصر مرتبط با آن، براي فرد طرفدار        

امـا  . شـناختي تبـديل شـود       انحراف اجتماعي يا اختالل روان     نوعي به   ،در حالتي افراطي  
له حائز اهميت اين است كه ايـن نـوع هـواداري تمـايزبخش نيـز هـست و گـروه                     ئمس
 شـعارها و  ،شـوند كـه آداب و رسـوم، نمادهـا      تبديل مي  يداران در نهايت به جماعت    هوا

كننـد كـه     اين افراد نوعي هويت جمعي توليد مـي       . كنند عاليق مختص خود را دنبال مي     
 ،شـود و در نهايـت       سبب ايجاد پيوند ميان اعضاي يك جماعت و تمايز از ديگـران مـي             

  .آورد  پديد مييك فرهنگ جمعي با هويتي همسان و مشخص

                                                      
1. Lewis       2. Merskin  
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بـه نظـر    . عمل اشـاره دارد   اين  ، مفهوم طرفداري به جمعي بودن       خصوصدر همين   
طرفداران است كه عاليـق     يا جماعتي از    فرهنگ   طرفداري شامل خرده  ) 2008(مرسكين  

 پـسند يـا مـسائل و نمادهـاي يـك تـيم              شيفته محصوالت فرهنگ عامـه     ،مشتركي دارند 
از سوي ديگر، بايد    . كنند  جماعت ارتباط برقرار مي    ورزشي هستند و با ديگر اعضاي آن      

توجه كرد كه مشاركت در جماعتي از طرفداران، حالتي بيش از مـصرف صـرف دارد و                 
هاي مختلـف    تواند طيفي از بازتدوين بخش     اين موضوع مي  . »انجام كاري است  «مستلزم  
هـاي باشـگاه،     تا توليـد شـعار، نماد      ، تلويزيوني و توليد يك روايت جديد      مجموعهيك  

اندازي مجالت طرفداري آنـالوگ و    راه وساخت ويدئو و موسيقي براي تيم مورد عالقه         
هاي طرفداري را در بگيرد كه در ادامـه مقالـه مـورد توجـه قـرار                  هاي وبالگ  سايت وب

خواهد گرفت؛ اما پيش از آن، برخـي از رويكردهـاي نظـري مـرتبط بـا طرفـداري بـه                     
  .شوند اختصار مطرح مي

  ها و مطالعات فرهنگ طرفداري ريهنظ

پردازي در مـورد هـواداران و فرهنـگ هـواداري صـورت              هاي زيادي براي نظريه    تالش
هـاي هـواداران و      گرفته است و پژوهشگران و دانشوران متعددي بـه توصـيف ويژگـي            

مطالعات طرفداري را به طور كلي به دو        ) 2009(باس  . اند سازي هواداري پرداخته   مفهوم
 و  انشناسـ  روان. علـوم اجتمـاعي و مطالعـات فـيلم و رسـانه           : تقسيم كرده اسـت   دسته  
ي يوار آنان بـا اشـيا    به مطالعه رفتار گروهي طرفداران و نيز درگيري شيفته         انشناس جامعه
ـ بـراي   . اهميت يا مضحك باشـد     اند كه ممكن است در نظر ديگران بي        پرداخته  در  ،لامث

هاي فوتبال اشاره كـرد كـه رفتارهـاي افراطـي            گانتوان به هولي   حوزه ورزش فوتبال مي   
. آنها، از يك منظر، فقط شامل آشوبگري، رفتارهاي افراطي و به هم ريختن نظـم اسـت                 

ها و مخاطبان افراطي آنهـا يعنـي    ها نيز بيشتر بر رابطه متون رسانه   مطالعات فيلم و رسانه   
لعات زيادي دربـاره طرفـداران      در اين حوزه، براي نمونه، مطا     . اند طرفداران متمركز شده  

  . صورت گرفته استجنگ ستارگان
شناسـي،   شناسـي و جامعـه   نيز با انتقـاد از رويكـرد قالـب در روان     ) 2001 (1جنسون

                                                      
1. Jenson  
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هـايي از انحـراف در ارتبـاط         اعتقاد دارد ادبيات موجود درباره هواداري مرتب با انگـاره         
ي اين اصطالح، هواداران به منزله      ها بر اساس اين رويكرد، با ارجاع به ريشه       . بوده است 

تـوان   در اين حالت، آنان را مي. اند افرادي كه به طور بالقوه افراطي هستند، توصيف شده    
در نتيجـه، از منظـر نگـاه        . نام و حتي خطرنـاك بـه شـمار آورد          بد» ديگرهاي«به منزله   
نزلـه يـك   شناختي، ادبيات چنداني بـراي مالحظـه هـواداري بـه م        شناسانه و روان   آسيب

پديده روزمره اجتماعي و فرهنگي عادي و معمولي توليد نـشده اسـت؛ امـا، بايـد ايـن                   
تري همانند   هاي بزرگ  پديده فرهنگي و اجتماعي را به شكلي متفاوت و از منظر پرسش           

كردن، تحسين كـردن، حـسرت كـشيدن و نيـز        ميل و اشتياق، محبوب دانستن، جستجو     
  .ر داداتحاد با ديگران مورد توجه قرا

 كه به منزلـه احتـرام بـه         ،بر اساس اين نگاه جديد، طرفداري نه به منزله نوعي انحراف          
از سوي ديگر، اگر توجه كنـيم كـه بـه طـور             . شود قلمداد مي » ديگري«اي از فرهنگ     گونه

هاي ورزشـي دارد،   اي ريشه در طرفداري از باشگاه تاريخي، طرفداري از محصوالت رسانه  
گونـه كـه    از ايـن رو، همـان     . رسـد   اين دو چندان ناشايست به نظر نمـي        ايجاد پيوند ميان  
گرايانـه   با رها كردن ديدگاه نخبه ـ   بويژه در قالب رويكرد مطالعات فرهنگي ـ  پژوهشگران

 بـه رسـميت     دانـشگاهي پـسند را در محافـل        و از باال به پايين، انواع عناصر فرهنگ عامـه         
مطالعه فرهنگ طرفداري نيز از طرفـداري محـصوالت         شناختند و مورد تحليل قرار دادند،       

  . ارزش مطالعه و تحليل پيدا خواهد كرد،اي گرفته تا طرفداري ورزشي با اين نگاه رسانه
 بـه رديـابي رشـد و توسـعه مطالعـات            ،با نگاهي تاريخي  ) 2009 (2 و فاس  1ليتلجان

طرفـداري بـراي    مـيالدي اصـطالح   1910 طـي دهـه   ،اند؛ از نظر آنها   طرفداراي پرداخته 
تخيلي به كار رفت و زمينـه   ـ   هاي علمي هاي ورزشي و سپس داستان طرفداران باشگاه

 بـود كـه طرفـداري و    1920بـه عبـارت ديگـر، در دهـه         . مطالعات فعلي را فراهم كـرد     
 ،1970طـي دهـه     . تخيلي به شكل بارزي آشـكار شـد       ـ      هاي علمي  شيفتگي براي داستان  

 اين  1980در دهه   .  ازدياد مطالعات طرفداري را در پي داشت       ،گيري مكتب بيرمنگام   اوج
دسته مطالعات از رويكرد توصيفي به تأكيد بر جايگـاه مقـاومتي و براندازانـه جماعـت                 

يـك، مطالعـات     و طرفداران تغيير مسير داد؛ و در نهايـت در دهـه نخـست قـرن بيـست                
اهيـت روزمـره طرفـداري      اجرايي روي آورد و بـر م      ـ    طرفداري به يك پارادايم نمايشي    

                                                      
1. Littlejohn       2. Foss  
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به طور خاص، توجه به طرفداري در مطالعات فرهنگـي و نظريـه فرهنگـي      .متمركز شد 
ها قبل    گويد، منتقدان فرهنگي از مدت     مي) 1389(گونه كه بل     ز اهميت است؛ همان   يحا

اند و كار بـر روي فرهنـگ         مند بوده  هكنندگان محصوالت فرهنگي عالق     به مطالعه مصرف  
هماننـد  ـ كننـده    دربـاره رابطـه بـين توليدكننـده و مـصرف     را هاي قبلـي   يدههواداران، ا

 صنعت فرهنگ تجسم يافته است، مبني بر اينكـه افـرادي كـه بـه                نظريههايي كه در      ايده
  كنند يا بـه تماشـاي فـيلم          تلويزيون تماشا مي   ،خوانند   كتاب مي  ،دهند  موسيقي گوش مي  

 عقيـدتي د كـه در معـرض الزامـات تجـاري و            لوحان منفعلـي هـستن      روند، تنها ساده    مي
  . است   تغييرشكل دادهـها هستند صنعت رسانه

ي به  تپسند در جوامع صنع    هاي فرهنگ عامه   به ديگر سخن، هواداراي يكي از ويژگي      
هايي كه به شـكل انبـوه توليـد و           در قالب اين فرهنگ، از خزانه سرگرمي      . رود شمار مي 
 برگزيـده و بـه درون فرهنـگ         ، ژانرهـايي معـين    وهـا    يـت اند، بازيگران، روا   توزيع شده 

از سوي ديگر، گرچه    . دنشو اند، برده مي   اي از مردم كه آگاهانه خود را متمايز كرده         دسته
شـوند و بـه    درگيـر مـي   1شناختي عموم مخاطبان در درجات مختلفي از توليدگري نشانه      

اعي مخـتص آنهـا جـداي از        پردازند كه به موقعيـت اجتمـ       هايي مي  توليد معناها و لذت   
شـناختي را   محصوالت صنايع فرهنگي تعلق دارد، اغلب هواداران اين توليـدگري نـشانه           

توانـد در ميـان جماعـت هـواداران       كنند كه مـي    به برخي از اشكال توليد متني تبديل مي       
  ).2001، 2فيسك(منتشر شود و بنابراين به تعريف و تعيين اين جماعت كمك كند 

هـاي اخيـر      شناخته شدن هواداري بـه مثابـه يـك فرهنـگ، طـي دهـه               با به رسميت  
پردازي درباره فرهنگ هواداري صـورت گرفتـه اسـت؛ ازجملـه،         هايي براي نظريه   تالش
با تكيه بر استعاره بورديو مبني بر توصـيف فرهنـگ بـه منزلـه اقتـصاد،                 ) 2001(فيسك  

ـ     چارچوبي را براي بحث و تحليل ويژگي       شنهاد كـرده اسـت كـه       هاي اصلي هواداري پي
 سـه ويژگـي اصـلي       از نظر وي،  . هاي هواداري باشد   تواند مبنايي براي تحليل وبالگ     مي

 و انباشـت  4، توليدگري و مـشاركت 3تبعيض و تمايز: فرهنگ هواداري به قرار زير است  
5سرمايه

 هواداران به شدت بين آنچه درون حوزه هواداري آنها قرار           :تبعيض و تمايز   .1 .
كنند؛ و اين تبعـيض در        و آنچه خارج از آن است، مرزهاي مشخصي ترسيم مي          گيرد مي

                                                      
1. semiotic productivity        2. Fiske       3. discrimination and distinction 

4. productivity and participation  5. capital accumulation 
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بين جماعت هـواداران  را شود و مرزهايي  حوزه فرهنگي در عرصه اجتماعي گسترده مي  
هايي اسـت    اين نوع تبعيض شامل گزينش متون يا ستاره       . آورد  و بقيه جهان به وجود مي     

ها و تجارب اجتماعي خـود      دهد تا هويت   ر مي هايي را در اختيار هواداران قرا      كه فرصت 
 مــردم جــداي از از ســويفرهنــگ عامــه : توليــدگري و مــشاركت .2را معنــادار كننــد؛ 

شود، بنابراين، فرهنگ هواداري بايد از منظر توليـد          محصوالت صنايع فرهنگي توليد مي    
تـي بـه   يكي از انواع توليدگري، توليـدگري بيـاني اسـت كـه وق          . فهم شود و نه دريافت    
بـر ايـن اسـاس، گفتگـوي        . گيـرد  شود، شكلي عمومي به خـود مـي        اشتراك گذاشته مي  

به معناي توليد و انتشار معناهاي معين از ابژه مورد هـواداري درون جماعـت                1هواداري
تـوان بـه     مـي  ،نوع سوم توليدگري، به شـكل متنـي اسـت؛ بـراي مثـال             . طرفداران است 
خلـق  گ خاص يـك خواننـده از سـوي هـوادارانش            براي آهن اشاره كرد كه    نماآواهايي  

بـراي نمونـه، تماشـاگران ورزشـي        . بحث ديگر در اين دسته مـشاركت اسـت        . شود  مي
ها همانند اعـضاي    و تماشاچيان كنسرتكنند به تن ميهايي به رنگ تيم محبوبشان      لباس

بخـشي از   كنند و به اين ترتيب بـه          و مشابه آنها رفتار مي     پوشند  لباس مي گروه موسيقي   
اين نوع آميختگي تيم و هواداران به شكل يك جماعت          . شوند اجراي موسيقي تبديل مي   

 انباشت سرمايه كه طبـق      .3. دهد  تفاوت بين هنرمندان و مخاطبان را كاهش مي        ،توليدگر
آن، سرمايه فرهنگي هواداري همانند فرهنگ رسـمي مبتنـي بـر تخـصيص و آگـاهي از                

در هواداري همانند فرهنگ رسمي، انباشـت دانـش و          .  است متون، بازيگران و رويدادها   
چنـين دانـشي بـه تمـايز يـك          . آگاهي براي انباشت سرمايه فرهنگي امري بنيادين است       

كننده است و به منزله نوعي تمايز ايفـاي نقـش    جماعت هواداري از ديگران بسيار كمك     
م جزئيـات تـيم يـا فـيلم     تواند به شكل آگاهي از تما انباشت سرمايه فرهنگي مي . كند مي

  ).31ـ 45، صص، 2001فيسك، ( گوناگون باشد يآوري اشيا مورد عالقه يا به شكل جمع
كم داراي چهار سـطح      كند كه دست   نيز مدلي از هواداري را پيشنهاد مي      ) 2001 (2جنكينز

ايـن  بـر   : كنند  هواداران شيوه متمايزي از دريافت را اتخاذ مي        .1: است؛ اين سطوح عبارتند از    
اساس، نوع دريافت هواداران اغلب به شكل گزينشي و شامل انتخـاب آگاهانـه يـك برنامـه                  

 هواداري، يك جامعه هواداري تفـسيري       .2خاص يا تمايل به تماشاي تيم مورد عالقه است؛          
                                                      
1. fan tailk       2. Jenkins 
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با توجه به ماهيت اجتماعي كردارهـاي خـوانش در ميـان هـواداران،              : كند خاص را ايجاد مي   
 هواداراي يك جهـان     .3از منظري نهاد و نه شخصي قابل تحليل هستند؛          تفسيرهاي هواداري   
هـا دريافـت و آنـرا     به اين معنا كه هواداران مواد خام را از رسـانه      : كند هنري خاص ايجاد مي   
يك جماعـت اجتمـاعي جـايگزين را          هواداري .4كنند؛ و    اي توليد مي   دوباره به شكل خالقه   

آورد كـه طـي      اي از ارجاعات عام را پديد مي       اي پيكره  تخصيص متون رسانه  : دهد تشكيل مي 
آن ايجاد ارتباط در يك حوزه جغرافيـايي گـسترده ميـان هـواداراني كـه هرگـز يكـديگر را                     

هـواداران بـا    . شـود  پـذير مـي    اند، بلكه حس مشتركي از هويت و عاليق دارند، امكـان           نديده
  . سازند ود برميهاي منسجمي براي خ مشاركت فعاالنه در هواداري، هويت

تـوان چـارچوبي را بـراي تفـسير          سازي صورت گرفته در بـاال، مـي        بر اساس مفهوم  
شناسـي بـه آن      هاي هواداري اقتباس كرد كـه در ادامـه مقالـه و در بخـش روش                وبالگ

اما، يكي از نمودهاي فرهنگ طرفداري، مجالت هـواداري هـستند كـه       . شود پرداخته مي 
توان آنها را به منزلـه متنـي         هاي طرفداران هستند و هم مي      اههم عاملي براي انتشار ديدگ    

. فرهنگي مورد خوانش قرار داد و جهـان معنـايي هـواداران را تـا حـدودي ادراك كـرد              
  .بخش بعدي مقاله به معرفي مجالت هواداري واقعي و مجازي اختصاص دارد

  هاي هواداري از مجالت هواداري تا وبالگ

 كه مجالت هواداري به معنايي كه در فرهنگ غربي رايج است و             در ابتدا بايد اشاره كرد    
هـاي   هـاي تلويزيـوني، سـتاره      هـاي سـينمايي، سـريال      طي آن هواداران و شيفتگان فيلم     

پردازنـد، در    خود مـي هايها و نظر به بيان ديدگاه) فيلم و تلويزيون (اي   ورزشي و رسانه  
جمالي درباره تاريخچه و كـاركرد ايـن       با وجود اين، بحث ا    . )3(جامعه ايران وجود ندارد   

  .هاي طرفداري ضروري است نوع مجالت براي ايجاد ارتباط بين آنها و وبالگ
گـردد كـه     ميالدي برمـي  1970 منشا مجالت هواداري به دهه       ،معتقد است ) 1995(هاينز  

 را  )خطـا در فوتبـال     (1التحصيالن دانشگاه كمبريج نشريه آماتوري فُل      طي آن گروهي از فارغ    
3و گل !2اي همانند شوت كه نوعي بازي با عناوين مجالت حرفه

سـبك  . بـود توليـد كردنـد    
هـا، نوشـتن شـرح درون         جرايـد و روزنامـه    » هـاي  بريـده « بـه دليـل اسـتفاده از         ،اين مجلـه  

                                                      
3. Goal 2. Shoot 1. Foul 
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هـاي عمـده ورزشـي       هـايي از اشـتباهاتي كـه رسـانه         درون عكس و ذكر نمونه     1هاي حبابك
 نخـستين مجلـه     1972در سـال    . الت هـواداري موسـيقي بـود      مرتكب شده بودند، شبيه مج    

هاي مختلف فوتبال ايـن طـرح        هاي بعد طيفي از هواداران باشگاه      در سال . هواداري پديد آمد  
. هاي گوناگون در انگلستان تأسـيس شـد        كلي را اقتباس كردند و نشريات مختلفي درباره تيم        
هـاي اصـلي، بـه نقـد         هـاي ورزشـي رسـانه      هاين نشريات، عالوه بر بيان انتقادهايي از برنامـ        

  ).2008، 2به نقل از ميلوارد(پرداختند  هاي باشگاه در روز مسابقات نيز مي برنامه
؛ هاينز،  1991؛ جري و ديگران،     1991دوك،  (هاي مختلف     اتكا به پژوهش   اميلوارد ب 

يـن شـكل توصـيف      اهـاي مجـالت هـواداري را بـه           ويژگي) 1999؛ گيوليانوتي،   1995
نـد و مـسائل ورزشـي رايـج و سـاير         كن  انـدازي مـي     هواداران راه  را اين مجالت    :كند مي

 ،اغلـب ايـن مجـالت   . كننـد  مـنعكس مـي  در آنها اي شاد و مفرّح  موضوعات را به شيوه  
هـدف  . كننـد  مختص يك باشگاه هستند و به ندرت به طور كلي درباره فوتبال بحث مي       

بـرانگيختن بحـث اسـت و بـه طـور كلـي             بخشي و     سرگرمي، آگاهي  ،اين نوع نشريات  
ايـن مجـالت    . شـوند  هـا دربـاره باشـگاه محـسوب مـي          ابزاري براي بيان عقايد و ايـده      

بنابراين، به دليـل اينكـه ايـن        . پردازند هاي آنان مي   محور هستند و به طرح ديدگاه      هوادار
ورد كشند، چندان مـ  نوع نشريات گاهي ساختارهاي قدرت درون باشگاه را به چالش مي    

نويـسند كـه     واقـع، مجـالت هـواداري را كـساني مـي          رد. عالقه مقامات باشگاه نيـستند    
  . شوند اي قلمداد نمي نگار حرفه روزنامه

دربـاره هـواداران شـناخته      » انتقـادي «مجالت هواداري عموماً به منزله منابع معرفت        
ي در مجـالت    اما نكته مهم اين است كه بايد بـين نقـد هـوادار            ). 2001،  3هيلز(اند   شده

 بـراي اعمـال مقتـضي آن آمـوزش          نگـاران   روزنامـه اي كه عمومـاً      هواداري و نقد حرفه   
گونه توصـيف   خصوصيات اين نوع نقد را اين) 1983(جنكينز . ل شد يبينند، تمايز قا   مي
مالحظه و پرداختن به موضوعات و امور مختلف به شكل ذهنـي و احـساساتي،      : كند مي

صي و اقتدار نظري، گرايش به تفسيرهاي شخـصي بـه جـاي      طرد و نفي زبان فني تخص     
به همين دليل است كه در اين نوع نـشريات،  ). 2002به نقل از هيلز، (» ... نوع نهادي آن  

نگاري، به دليل ديدگاه نويسندگان اين نوع مجالت كـه هـدف آنهـا               اصول رايج روزنامه  
                                                      

3. Hills 2. Millward 1. bubble 
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عيني و   شان به شكلي غير     عالقه الزاماً بررسي و تحليل وقايع مرتبط با تيم ورزشي مورد         
  .سوگيرانه است، چندان كاربردي ندارد

توان مجالت هواداري ورزشي را نشرياتي تعريف كرد كـه هواخواهـان             بنابراين، مي 
 براي بيان عقايـد و تفاسـير عمومـاً غيـر     ـ  فوتبالـ براي مثال،  متعصب يك تيم ورزشي

كنند  اندازي و منتشر مي    بط با باشگاه راه   عيني و سوگيرانه خود درباره مسائل مختلف مرت       
  نيـز  غلـب ا زبـان آن     چنـان كـه   نگاري انطباق نـدارد      اي روزنامه   چندان با اصول حرفه    و

  .عاميانه و گاه هجوآميز است
هاي اطالعاتي و ارتباطي،     طي يكي دو دهه گذشته با گسترش و فراگير شدن فناوري          

ها بـا تغييـرات      ، همانند انواع ديگر روزنامه    شيوه توليد، انتشار و توزيع مجالت هواداري      
شبكه جهاني اينترنت اين امكان را به وجـود آورده  . زياد و گاه بنيادين مواجه شده است   

. است تا انواع گوناگون نشريات به شكل الكترونيك نيز در فضاي مجازي منتشر شـوند              
تواننـد بـه      هـم مـي    ،اهـ  بنابراين، نشريات هواداري نيز همانند ساير نشريات و روزنامـه         

 در   بـه صـورت آناليـن       صـرفاً  الكترونيك تهيه شوند و هـم     هاي چاپي و     صورت نسخه 
با نگاهي تاريخي بـه مجـالت الكترونيكـي         ) 2008(ميلوارد  . اختيار مخاطبان قرار گيرند   

 مـيالدي بـا افـول       1990گيري فضاي سـايبر در اواسـط دهـه           نويسد، اوج   مي 1هواداري
ها   ضميمه ،هاي جمعي  ها و رسانه    آنكه روزنامه  دليلبه  ـ   ت هواداري مندي به مجال   هعالق

ايـن نـسخه از     . همـراه بـود   ـ  كردند هايي را به سبك اين نوع نشريات توليد مي         يا برنامه 
نشريات هواداري همانند نشريات آفالين، به منزله جزئي از فرهنگ هواداري محـسوب             

فرهنگـي و گـاه     ـ   هاي اجتماعي  مشغولي  دل شوند كه فضايي دموكراتيك را براي بيان       مي
  .كند سياسي گروه هواداران فراهم مي

بنابراين، فضاي سايبر فضاي ارتباطي جديدي را براي هـواداران فوتبـال فـراهم كـرده                
توانند گفتمان مد نظـر خـود را بـه محـض توليـد در                است كه طي آن هواداران فوتبال مي      

. زماني قرار دهنـد  ـ  بدون توجه به موقعيت مكاني» 2ارانهواد   ـ هم«اختيار تعداد كثيري از 
مواجه هستيم كه مختصات خـود       3 ما در اين فضا با نوعي فرهنگ هواداري سايبر         ،بنابراين
 مرتبط با بخشي از فرهنگ هواداري سايبر يعني نـسخه          ،اما از آنجا كه بحث اصلي     . را دارد 

                                                      
1. e-zine       2. co-fan       3. cybercultural fandom 
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ـ            ه مقايـسه فـضاهاي واقعـي و سـايبر          آنالين مجالت هواداري است، بايد از ايـن منظـر ب
هـاي نـوين و شـبكه        هـاي رسـانه    ترين ويژگـي    مهم توان گفت   به اين ترتيب، مي   . بپردازيم

ديجيتالي بـودن، تعـاملي بـودن، فرامتنـي بـودن،       : ازند  جهاني اينترنت به طور خاص عبارت     
تـون  از سـوي ديگـر، متـون آنـالوگ بـا م           ). 2009،  1ليستر(اي شدن     شبكه  و مجازي بودن 
هـاي مـتن در فـضاي سـايبر شـامل       تـرين ويژگـي   هـاي عمـده دارنـد؛ مهـم       سايبر تفاوت 

 سازي مجازي، پيوند خوردن با ساير متون مرتبط و غيـر مـرتبط، چنـد               تغييرپذيري، ذخيره 
تـوان    از اين منظـر مـي  وشود  مركزي شدن مي اي شدن، قابليت دسترسي دائم و غير      رسانه

 متن زنده و متحرك محسوب كرد كه امكـان رشـد و نمـو و    متن مجازي را به منزله نوعي   
عـاملي،  (كنـد   پـذير مـي    امكان تعامل با ديگر متـون بـه سـادگي امكـان    را به همراهتحرك  
ايـستا و فاقـد     ) آنـالوگ ( را در كنـار مـتن واقعـي          هـا   ويژگيبنابراين، چنانچه اين    ). 1388

ري آفاليـن و آناليـن پـي    هـاي ميـان مجـالت هـوادا      تحرك است، قرار دهيم، به تفـاوت      
كه به منزله نوعي از مجالت هـواداري  است هايي  اما بحث اصلي ما درباره وبالگ . بريم مي

  .روند ترين جايگاه ابراز هويت هواداري به شمار مي دسترس ترين و قابل آنالين، ساده

  هاي هواداري گ ها و بال وبالگ

محسوب ) 1385عاملي،  (ضاي مجازي   هاي ششگانه ف    يكي از سازه   ،ها ها يا بالگ   وبالگ
شـوند و   اسـت كـه دائـم بـه روز مـي     » هـايي  پـست «شوند كه صفحات آنها به شكل    مي
ترين بخـش از   ها قابل دسترس وبالگ. دهند مي قرار  سطر تريندر باال را  ترين مطلب    تازه

توانند به راحتي و با سـهولت يـك فـضاي            كه همه افراد مي   چنان  فضاي مجازي هستند    
 ارتبـاط   ، عقايـد   و هـا  ايجاد كنند و از آن براي بيـان ديـدگاه         خود  گي شخصي براي    وبال

  .بهره ببرندهاي بالگي با هويت مشخص  مجازي با ساير بالگرها و تشكيل جماعت
 امكـان ارتبـاط     ،هـا  هاي مختلف در فضاي كناري صـفحات اول وبـالگ          وجود لينك 

 ارائه نظر به شكل كامنت،      به دليل گر،  كند و از سوي دي     با يكديگر فراهم مي   را  ها   وبالگ
  مستقيم درباره پستي كـه در يـك وبـالگ قـرار داده            به طور   دهد تا    به كاربران امكان مي   

 امكان برقراري بحـث و افـزايش خـصلت گفـت و             ،شده، ابراز نظر كنند؛ همين قابليت     

                                                      
1. Lister 
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ننـد بـا   توا هـاي موضـوعي مـي    برخي مواقع وبالگ . كند فراهم مي نيز  ها را    شنودي بالگ 
بـه  ). 2005،  1بردي(يكديگر ارتباط برقرار كنند و در نهايت نوعي اجتماع تشكيل دهند            

اي بـراي نـشان دادن الگوهـاي         استعاره«توان گفت كه جماعت مجازي       طور خالصه مي  
 »انـد  ها، هنجارها و نهادهايي است كه به طور آنالين گسترش يافته           مصنوعي رفتار، نقش  

 بـه   ،شـود  ين نوع اجتماع كه از آن با عنوان جماعت سايبر يـاد مـي             ا). 1997،  2پاكاگنال(
 سـبب برسـاخت نـوعي       ،ها دليل ماهيت تعاملي و نيز قابليت ارتباط دو سويه در وبالگ          

  .  شود هويت گروهي متشكل از جماعت هواداران مي
به منزله مجموعه افـرادي كـه مـشتركاتي بـا يكـديگر دارنـد و بـا                توان    ميجماعت را   

. جماعت بر پايـه مبـادالت ارتبـاطي بنـا شـده اسـت           . ردكنند، تعريف ك   گر تعامل مي  يكدي
 الزم و ملزوم يكديگرنـد  ،دهد، جماعت و ارتباط گونه كه ريشه اين مفاهيم نشان مي      همان

 از طريـق هـا،   از سـوي ديگـر، جماعـت      . و وجود يكي وابسته بـه وجـود ديگـري اسـت           
دهـد كـه تـا چـه ميـزان           اين نگاه نشان مـي    و  د  شون فرايندهاي ارتباطي ساخته و حفظ مي     

 همـين قابليـت     گيـري از    بـا بهـره   زيرا  . مفهوم تعاملي بودن در فضاي مجازي اهميت دارد       
از سوي  . شود متون سايبر است كه ايجاد ارتباط بين اعضاي يك جماعت نمادين ميسر مي            

ـ  ديگر، جماعت مجازي بر اساس حس تعلق به يك گروه و فضاي جمعي نمـادي      اني كـه ب
بيـشتر  . شـود، قابـل تعريـف اسـت        ها و هنجارهاي مـشترك بازنمـايي مـي         عاليق، ارزش 
هاي مجازي در اصل به منزله مباحثي دربـاره موضـوع مـورد عالقـه در حـال بـه           جماعت

 دور هـم    ،هـا و عاليـق مـشترك دارنـد         كه ايده را  هايي   وجود آمدن هستند و افراد و گروه      
ــه   يكــي از خــصوصيات اصــلي در ايــن،شتركعالقــه جمعــي مــ. كننــد جمــع مــي گون
، 4 و تـارديني   3كـانتوني (توانند بر مجاورت جغرافيـايي تكيـه كننـد           هاست كه نمي   جماعت
له محوري در مورد جماعت مجـازي، هويـت اسـت كـه بـر اسـاس       ئبنابراين، مس  ).2006
ران و   طرفـداران يـك تـيم فوتبـال و ايجـاد تمـايز از طرفـدا                ،براي مثال هاي ميان    شباهت

تـوان   هاي ذكر شده، مي بنابراين، با توجه به ويژگي. شود هاي ديگر تعريف مي هواداران تيم 
 كـه   رداي از مجله هواداري آناليـن محـسوب كـ          ورزشي را به منزله گونه     5بالگ هواداري 

 ضمن برخورداري از خصايص متون سايبر همانند تعاملي بودن، هايپرلينك بـودن و چنـد              
                                                      
1. Brady       2. Paccagnella       3. Cantoni 

4. Tardini      5. fanblog 
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هواداران عموماً متعصب يك تيم يـا بـازيكن فوتبـال بـراي بيـان عقايـد و        اي بودن،    رسانه
ـ كن اندازي مي  تفسيرهاي شخصي خود راه     بـه ايجـاد جمـاعتي مجـازي از          و ايـن خـود    د  ن

اي بودن ايـن اسـت     رسانه منظور از چند  . كند هواداران يك تيم با هويت مشترك كمك مي       
هـاي    رسـانه  از طريـق  كدگـذاري شـده را      تواننـد اطالعـات      كه منابع اطالعاتي آنالين مي    

تـوان    مي،براي مثال. ها ارائه كنند ها و فيلم  ها، انيميشن  مختلف، متون، صدا، تصاوير، عكس    
هاي تلويزيوني را بـا متـون تلفيـق كـرد            ها و برنامه   هاي راديويي را با تصاوير و فيلم       برنامه
توان از طريـق كليـك       عناست كه مي  هايپرلينكي بودن به اين م    ). 2006كانتوني و تارديني،    (
اي ديگـر حركـت كـرد     اي به صفحه  از صفحه،روي لينك قرار داده شده در يك فرامتن       بر  

 اي به صـفحه ديگـر، بـه شـكل غيـر             دسترسي، تعامل و حركت از صفحه      ،كه از اين منظر   
 از   شـامل دريافـت بـازخورد      ،ترين معنا  تعاملي بودن نيز در ساده    . شود پذير مي  خطي امكان 
 يكـسويه   ،هـاي جمعـي سـنتي       رسانه بر وارد   هايترين انتقاد  يكي از عمده  . مخاطبان است 

خالف اين وضـعيت كـه مخاطبـان بـه         بر. بودن ارتباطات و از باال به پايين بودن آن است         
اي مـصرفي    دربـاره محتـواي رسـانه   يـشان ها ديدگاهنظر و  قادر به بيان    ،منزله فردي منفعل  

شـود و    امكانات تعاملي، مخاطب فعاالنه در فرايند ارتباطي درگير مـي ، با بسطنيستندخود  
را  شـود، تأثيرگـذار باشـد و آن    تواند بر محتواهاي متعاقبي كه براي وي ارسال مي      حتي مي 
  .  خود به توليدكننده محتوا تبديل شود،دهي كند و به نوعي جهت

  هاي ورزشي هواداري چارچوب تحليل وبالگ: شناسي روش

 تحليل متني است كه طي آن با مالحظه خصايص          ،ها رد اصلي ما براي تحليل وبالگ     رويك
اعـضاي يـك    كـه   كند تا دريـابيم      اين رويكرد به ما كمك مي     . گيرد متون سايبر صورت مي   

 ،مبناي اصلي ايـن رويكـرد     . كنند  جهان خود را چگونه معنادار مي      ،فرهنگ فرهنگ يا خرده  
). 2003، 1كـي  مـك (دهد  ق درباره معناي متون انجام مي   مبتني بر تفسيرهايي است كه محق     

از فرهنـگ   ) 2001(سازي فيسك و تا حدي جنكينـز          تفسيري مبتني بر مفهوم    ،اين رويكرد 
هاي متون سـايبر،   بنابراين، به طور كلي، با تركيب اين دو رويكرد و ويژگي . هواداري است 

تفكيـك و   «هاي   زنمايي ويژگي  بر اساس چگونگي با    ،هاي هواداري  تحليل تفسيري وبالگ  

                                                      
1. McKee 
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 امكانات فـضاي    گرفتن، با مد نظر قرار      »انباشت سرمايه «و  » توليدگري و مشاركت  «،  »تمايز
به طور خالصه، تمايزبخـشي بـه معنـي راهبردهـايي اسـت كـه               . گيرد مجازي صورت مي  

 كننـد؛ توليـدگري و مـشاركت    هواداران فوتبال براي متمايز كردن خود از ديگران اتخاذ مي        
و كننـد     ميبه اين معنا است كه هواداران عناصر موضوع طرفداري خود را چگونه بازتوليد              

هـاي معنـادار در    دهند؛ و انباشت سرمايه به معناي گردآوري داده        معاني جديدي به آنها مي    
  .مورد موضوع مورد طرفداري است

يـت و   هاي طرفـداري بـراي مطالعـه بازنمـايي هو           هدف پژوهش حاضر، وبالگ    ربنا ب 
اشـاره  ) 2008 (1طور كه هوكـوي  د؛ هماننشو فرهنگ هواداري در فضاي سايبر تحليل مي     

ها مزاياي بسياري بـراي انجـام پـژوهش كيفـي درون علـوم اجتمـاعي              كرده است، وبالگ  
اندك اسـت   آنها  اند؛ ازجمله اينكه در دسترس قرار دارند، هزينه انجام پژوهش            فراهم كرده 
امكان تهيه سريع مـتن     بر اينكه   گيرد؛ عالوه،     به سهولت انجام مي    نيشاها آوري داده  و جمع 
 در جهـان    اغلـب  كـه    ، آن گونه  بدون نياز به استفاده از دستگاه ضبط صدا و بازنويسي         زير  

از سوي ديگر، از آنجا كـه صـفحات وبـالگ بـه شـكل               . واقعي معمول است، وجود دارد    
خواني صفحات و انجام مقايـسه تـاريخي        تواند به باز   شوند، پژوهشگر مي   آرشيو ذخيره مي  

همچنين، بالگرها به شكلي گمنـام و آزادانـه بـه طـرح عقايـد و                ). 92- 93صص،(بپردازد  
تري، كه ممكـن   هاي ناب  امكان دسترسي به داده   و به اين ترتيب،    پردازند  مي شانهاي ديدگاه

هـا منـابع    وبـالگ بنـابراين،  . است در اثر آگاهي از حضور محقق مستور بماند، وجود دارد          
  . روند ارزشمندي براي پژوهش، و بويژه پژوهش كيفي، به شمار مي

و » هـواداران «هـايي هماننـد      واژه هاي تحليلي، مبتني بر درج كليـد       شيوه گزينش نمونه  
  نيـز عالوه بر اين، از پيوندهايي   .  جستجوي گوگل بوده است    راستقالل در موتو  » هواداران«

هـاي مـشابه برقـرار شـده بـود بـراي             ي هواداري بـه وبـالگ     ها كه درون برخي از وبالگ    
هـاي   در نهايـت، از ميـان كـل وبـالگ          . اسـت  شدهها استفاده    دسترسي به اين نوع وبالگ    
زمـان نگـارش    ـ   بـه روز شـده بودندـ       كه به تازگي   وبالگ فعال    5هواداران استقالل تعداد    

حاضـر،  در پـژوهش  هـا   نمونهانتخاب اين . براي تحليل برگزيده شدند ـ  نسخه اوليه مقاله
گيري  نمونهدر  .  است  بوده گيري هدفمند   روش نمونه  مبتني بر  با توجه به اهداف مورد نظر     

                                                      
1. Hookway 
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با تكيه بر اهـداف     ، پژوهشگر   گيري غير احتمالي   هاي نمونه   يكي از روش    به منزله  ،هدفمند
اسـت كـه بـر اسـاس         هـايي   شـامل سـوژه    كـه كنـد     نمونه خاصي را انتخاب مي     ،پژوهش
خواننـد   اند و كساني كه بـا ايـن معيارهـا نمـي            اي انتخاب شده   وصيات يا صفات ويژه   خص
). 122 ، ص2002؛ لينـدالف و تيلـور،       126، ص   1384 ،دي ويمر و دومينيك    (شوند ميحذف  

بـه شـمار     وبـالگ    بـا وجـود آنكـه     سايت كانون هواداران اسـتقالل نيـز         در اين ميان، وب   
را نوعي مجله هـواداري ورزشـي آناليـن          غماض بتوان آن  به دليل آنكه شايد با ا     رود،    نمي
 مشخـصات كلـي   ،1در جـدول  . گيـرد  مـي قـرار  ، به عنوان يك استثنا مورد تحليل       دانست
  .، عنوان وبالگ و شعار وبالگ استنشانيشود كه شامل  هاي تحليل شده ارائه مي وبالگ

  هرانهاي تحليل شده هواداران تيم فوتبال استقالل ت  وبالگـ1جدول 

  شماره
عنوان 

  سايت/وبالگ
  آدرس  شعار وبالگ

1  

سايت  وب
رسمي كانون 
هواداران 

  استقالل تهران

كانون هواداران استقالل 
 www.esteghlaltehranfc.com  تهران

  www.blue2000.blogfa.com  استقالل قهرمان  آبيته  2

3  
استقالل آتيش 

  پاره

بنام خدايي كه استقالل 
ر هايي د را آفريد تا دل
  .باشند تكاپويش

www.setareie-abi.blogfa.com  

  مريم.استقالل  4
به نام خدايي كه آسمان آبي 

هاي سرخ  را باالي سر گل
  .آفريد

www.esteghlalmaryam.blogfa.com  

  www.abidelan.ir  ...  آبي دالن  5

  ها ارائه يافته

هـاي طرفـداري از      ، وبـالگ  1 بر اساس مدل طراحي شده براي انجام اين پژوهش طبق شـكل           
تمايزبخـشي و تبعـيض،     : گيرنـد كـه عبارتنـد از       شش منظر مـورد تحليـل تفـسيري قـرار مـي           
  .اي بودن، هايپرلينكي بودن و تعاملي بودن رسانه توليدگري و مشاركت، انباشت سرمايه، چند



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 124

  

 هاي طرفداري فوتبال  مدل تحليل وبالگـ1شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
اين شش مفهوم به طور جداگانه تحليل خواهنـد         ها بر اساس     كدام از اين وبالگ    هر
  .شود براي سهولت، هر وبالگ با شماره مشخص مي. شد

 تلقـي آنچه به منزله عامل متمايزكننده استقالل        )1(وبالگ  در   .تمايزبخشي و تبعيض  
هـا از   ايـن قهرمـاني  . شود، عناوين قهرماني اين باشگاه از زمان گذشته تـاكنون اسـت    مي
بـه  كـه  اكنـون  ، تـا هـم     تـاج بـوده    و پـس از آن،       سواران ين تيم دوچرخه   كه نام ا   زماني

ايـن تـيم محـسوب    » افتخـارات «گيـرد و بـه منزلـه     مي  در براست،استقالل تبديل شده  
هاي آسـيا و نيـز بـه       باشگاه  و هاي ايران  اين افتخارات شامل قهرماني در باشگاه     . شود مي

رده قهرمـاني   است كه پيـروزي در آن هـم  هاي رو در رو با رقيب سنتي       بازي ،طور ويژه 
 بيـشتر مـتن محـور    )2(وبـالگ  . آيـد  در پايان يك دوره از مسابقات فوتبال به شمار مي       

 اين تيماست و تأكيد اصلي آن براي ايجاد تمايز از تيم رقيب سنتي، همواره پيروز بودن              
ر اينجـا  به عبـارت ديگـر، وجـه تمـايز د        . هاي تيم مقابل است    و برجسته كردن شكست   

تـاج  «، »قهرمـان «استفاده از واژگاني هماننـد      . است تا هر شكل ديگري    » رتوريك«بيشتر  
تمـايز رتوريـك باشـگاه      بـه منظـور      ،و هماننـد اينهـا    » تاز فوتبال ايران    تك«،  »كبير آسيا 

هاي فرهنـگ پهلـواني سـنتي        استفاده از واژگاني كه داللت    . ها است  استقالل از ساير تيم   
 همـان .  قابـل ارزيـابي اسـت   نيز در همين خصوص» مردانگي«و » غيرت«د  دارند، همانن 

آنچـه  . نوشته شده، نويسنده اين وبالگ يك خانم است       ) 3(گونه كه در پروفايل وبالگ      
به عبارت ديگر، در اينجا نوشـتار       . كند، تصويري بودن آن است     اين وبالگ را متمايز مي    
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تمركـز اصـلي در     . انـد   ها گرفته شده   اريها هم بيشتر از خبرگز     عكس. تابع تصوير است  
 تكيه بر رنـگ آبـي و نيـز آرم باشـگاه اسـتقالل       ،اينجا براي متفاوت نشان دادن استقالل     

هـاي ارائـه شـده     محور اسـت و تحليـل   ـ  از سوي ديگر، اين وبالگ بيشتر ستاره. است
در  .ل اسـت  ميدان بازيكنان اصلي استقال   از  هاي درون ميدان و بيرون       بيشتر درباره كنش  

يا برترين  » برتري«ترين عامل تبعيض و جدايي استقالل از تيم رقيب،           ، عمده )4(وبالگ  
تـرين گـل جهـان،     ركـورد جهـاني، سـريع     : يابـد  بودن است كه تا سطح جهاني ارتقا مي       

از سوي  . بهترين خط حمله جهان، پرتماشاگرترين تيم ليگ قهرمانان آسيا و همانند اينها           
 بيـشتر  ،كنـد  بخشي استقالل كمـك مـي   مسخر تيم رقيب نيز به هويت     ديگر، تخريب و ت   

  .گيرد دنياي واقعي مورد استفاده قرار ميدر مبتني بر نمادها و عناصري است كه 
در نوع خود كامالً منحصر به فرد است؛ زيرا با انـدكي             )5( وبالگ    آخر يعني  وبالگ
يك وبالگ يا نـشريه هـواداري       را نمونه عيني وعده داده شده براي         توان آن  اغماض مي 

 درواقع به دليل    ،كه شكل كلي آن همانند سايت است      را  اين وبالگ   . مجازي قلمداد كرد  
چنـدين  در وهله اول، اين وبـالگ       . توان يك وبالگ قلمداد كرد      مطالب مي  دماننوع چي 

به عبارت ديگر، هفـت نفـر       . را بر عهده دارند    نويسنده دارد كه كه راهبري و هدايت آن       
وليت هدايت محتـوايي سـايت   ئ مس،هاي مختلف ها و زمينه  از هواداران استقالل در قالب    

هـاي    از ويژگـي   ،را بر عهده دارند كه بخش نـود بـه عـالوه يـك و اسـتاديوم مجـازي                  
 آن تكيـه بـر      ترين عامـل تمـايزبخش     در هر حال، عمده   . رود  آن به شمار مي    ياختصاص
  .اشگاه استهاي ب ها و اسطوره ها، ستاره قهرماني

توليدگري و مشاركت صرفاً شـامل ارائـه برخـي        )1(وبالگ   در .توليدگري و مشاركت  
توليدگري در قالـب برخـي       نيز) 2(وبالگ   در .هاست ها و نيز درج برخي از عكس       تحليل

پسندي است كـه خواننـدگان سـاكن         هاي عامه  هاي موزون با تكيه بر ترانه      شعارها و نوشته  
 محـدود   همگان آشناست؛ در اكثر موارد نيز تنهـا        و براي    اند      ران خوانده ايران و خارج از اي    

توليدگري و مـشاركت     .خورد هاست و خالقيتي در آن به چشم نمي         بازنويسي اين ترانه   هب
 )4 (وبـالگ  در . مطلب جديد با تحليل كوتاه همراه با عكس است      ارسالدر حد    )3(وبالگ  

هـاي گرافيكـي بـراي برجـسته كـردن           تني بر خالقيت  توليد و مشاركت هوادارانه بيشتر مب     
هـا   آوري عكـس   با جمعتنهاهاي تيم آبي است؛ به اين معنا كه نويسنده اين وبالگ             ويژگي
شناسـي بهتـري ارائـه كـرده      زيبـايي با رعايت    آنها را    ، آمار از منابع ديگر     ارائه ها و  و نوشته 
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هايي كه متضمن برتـري اسـتقالل        لتتوان گفت نوشتار و استفاده از دال       كه مي  چنان. است
تأكيد بـر رنـگ     .رود ترين نوع توليدگري در اين وبالگ طرفداري به شمار مي          است، عمده 

آبي، ناميدن بازيكنان بزرگ استقالل به منزله اسطوره و نيز دو ستاره طاليي كه نماد دو بار                 
 براي ايجـاد تمـايز ايـن    هاي به كار رفته هاي آسيا است، ازجمله تكنيك    قهرماني در باشگاه  
اجتمـاعي    ـ كه گفته شد، حضور دو تيم در يك بافتار فرهنگي همچنان. تيم از تيم رقيب است

هـا    با تكيه بر قهرماني    ،سازي و تبعيض و تمايز     تا برجسته است  و زباني يكسان سبب شده      
  .و پيروزي در نبرد رو در رو باشد

اركت نويسندگان سايت در اسـتفاده      توليدگري و مش   )5(وبالگ  هاي   ازجمله ويژگي 
ها و نمادهاي باشگاه استقالل بـراي بازتوليـد و ايجـاد معناهـاي جديـد                 از نتايج، داللت  

اي و مسائل مرتبط با زندگي روزمره        است كه گاه ممكن است از ابعاد و تجربيات رسانه         
 سبك برنامـه     كه به  اشاره كرد  1+90 بخش   توان به    مي براي نمونه . الهام گرفته شده باشد   

 عالوه بـر ايـن،      .پردازد  مي به حواشي و رويدادهاي مرتبط با اين باشگاه          ،تلويزيوني نود 
بخشي با عنوان استاديوم مجازي نيز در اين وبالگ قرار دارد كه مـديريت آن بـر عهـده              

اندازي ايـن بخـش، بازنمـايي عاليـق زنـان و نيـز انعكـاس                 هدف از راه  . يك زن است  
ايـن بخـش قـصد دارد بـه منزلـه           . در ورزشـگاه اسـت    نيافتن  ز حضور   نارضايتي آنان ا  

  . جايگزيني مجازي براي شنيده شدن صداي زنان هوادار عمل كند
ي اسـت   بيشتر به شكل تكيه بر پيشكـسوتان      ) 1(سرمايه در اين وبالگ      .انباشت سرمايه 

كـه  » پيشكـسوت «استفاده از اصـطالح     . اند  سمبل باشگاه تبديل شده    كه به نوعي به نماد يا     
.  بر قدمت و كهن بودن اين باشگاه داشته باشـد    لتتواند دال  داراي بعدي تاريخي است، مي    

هاي تاريخ باشگاه استقالل اختصاص يافتـه   ، به اسطوره»پيشكوستان«بخشي از همين لينك  
 در  ،سازي با مفاهيم سنتي مردانگـي و غيـرت كـه بـه طـور سـنتي                 اين نوع اسطوره  . است

هـاي اسـتقالل     در معرفي اسطوره،براي نمونه. خورد د، پيوند مي  نني ريشه دار  فرهنگ پهلوا 
اي  استقالل خانه ماندگاري است با سروستاني پايدار، مـردان سـروگونه          «: آمده است 

. نازنـد  دانند و به اين خانـه پـاك مـي          هيچ ترديدي خانه خود مي     كه استقالل را بي   
بنابراين، در اين باشگاه، فوتباليـست از       . »شترا بايد پاي زندگينامه مردان آبي نو       عشق

 مـا شـاهد تبـديل     و به ايـن ترتيـب،  شود بازيكن به ستاره و از ستاره به اسطوره تبديل مي   
سـازي،   در رأس اين نوع اسـطوره     . هاي انساني به سرمايه فرهنگي و نمادين هستيم        سرمايه
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پوشـي وي     باشگاه، خـوش   ساله وي از   توان به ناصر حجازي اشاره كرد كه دوري چند         مي
وي و نيز نوع ويژه مرگش با يك بيماري خاص و سهمناك در برساخت اسطوره مانـدگار          

انباشـت   .درواقع، وي به نوعي به نماد استقالل تبديل شده است    . اي داشته است   نقش ويژه 
سـازي يـا ذكـر يـادي از آن      نيز همانند وبالگ اول مبتني بر اسطوره ) 2(سرمايه در وبالگ    

رم استاديوم فقـط بـه عـشق ناصـر خـان نـه               فردا مي / اولين دربي بدون ناصر خان    «. ستا
رسـد   ؛ به نظـر مـي     »حداقل يه بارم شده دربي رو به خاطر استقالل نرم ورزشگاه           /استقالل

ترين سرمايه نمـادين بـراي       شوند، عمده  بازيكناني كه با گذشت زمان به اسطوره تبديل مي        
اشاره كرده اسـت، انباشـت   ) 2001(گونه كه فيسك    همان) 3(گ  وبالدر  . ندهستهواداران  

آوري اطالعـات در مـورد موضـوع     سرمايه در مورد فرهنگ هواداري بيـشتر شـامل جمـع     
 ـ  در نظم اجتمـاعي نيافتن  ناشي از حضور  براي جبران خألراهبردطرفداري است كه اين 
قابـل توجـه اسـت؛      حضور يك زن در فضاي مجازي از اين دسـت           . فرهنگي غالب است  

اي هـواداري غايـب       زنان از جريان واقعـي بازنمـايي رسـانه         ،زيرا به طور قانوني، در ايران     
 ضـمن اعـالم حـضور، بـالگ         كـه دهد   وبالگ، اين امكان را به يك هوادار زن مي        . هستند

هـاي مـورد عالقـه       آوري دانش و اطالعات معنادار درباره ابژه       خود را به منبعي براي جمع     
  .كندتبديل امل تيم و بازيكنان محبوبش  ش؛خود

تـاريخي بـا تـيم     ـ  اي به شكل تحليـل مقايـسه  ) 4(بسط دانش و اطالعات در وبالگ 
هاي آسيا تا برتري بازيكنـان   پرسپوليس است كه از عناوين قهرماني در ليگ ايران و باشگاه      

اري است تا هر شـكل  بنابراين، اين نوع انباشت سرمايه بيشتر به شكل آم. گيرد مي را در بر  
) 5 (وبـالگ . شود به عبارت ديگر، عدد به وجه تمايز استقالل از تيم رقيبش تبديل مي            . ديگر

هاي  ها، جدال  به منبع ارزشمندي از اطالعات و آمارهاي مختلف درباره مسابقات، قهرماني          
ربيـان و  هاي مختلف، تصاوير بازيكنان ادوار گونـاگون ايـن باشـگاه، آمـار م          اين تيم با تيم   

بنـابراين، ايـن وبـالگ را       . بويژه اسطوره اصلي اين تيم و از اين قبيل تبـديل شـده اسـت              
  . يك دانشنامه هواداري فوتبالي به شمار آورد،توان به نوعي مي

هـاي    گالري عكس دارد كه در آن عكـس        ناملينكي به    )1( وبالگ .اي بودن  رسانه چند
هـاي آسـيا، جـام     ليگ برتر، باشگاه لف شاملمختلف مرتبط با اين تيم در موضوعات مخت

، مراسـم و    نحذفي، مـسابقات تـداركاتي، هـواداران، كـادر مـديريتي و فنـي، پيشكـستوتا               
هاي مختلف از پيش از انقالب تـا پـس از انقـالب               تمرينات و اردوها در دوره     ،ها مناسبت



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 128

  

ميـشن در ايـن     هاي ديگر همانند صوت، موسيقي يا ويـدئو و اني          از رسانه . درج شده است  
اي و تنها مبتني بر نوشـتار اسـت          رسانه به شدت تك   )2(وبالگ   .فيلم استفاده نشده است   

 بنابراين شـايد نتـوان انتظـار داشـت كـه         شود،  ديده مي  تنها دو عدد عكس در آن        چنان كه 
خـالف وبـالگ دوم، بيـشتر        بـر  )3(وبـالگ    .هاي ديگر در آن گنجانده شده باشـد        رسانه
بنابراين رسانه نوشتار، بـه شـكلي محـدود و          . ا تكيه است تا نوشتار محور     محور ب ـ  تصوير

 .شـود  ترين شكل بازنمايي هويت هـواداري در اينجـا محـسوب مـي     نيز غلبه تصوير عمده 
 ره گرفتـه  هاي صوت و تصوير، از عنصر صدا نيز بهـ          عالوه بر استفاده از رسانه    ) 4(وبالگ  
هـاي سـاخته    وادار نيست بلكه تعدادي از آهنگ   ه شخص ساخته   ،ها البته، اين آهنگ  . است

در . گيـرد  مـي  خوانندگان ناآشنا را در بر    ان يا    هوادار از سوي هاي خوانده شده     شده و ترانه  
هاي برتر اسـتقالل در يكـي از         ويدئويي از گل  . امكان دانلود ويدئو وجود دارد    ) 5(وبالگ  
 موضـوعات متنـوع     كـه هـايي     نوشـته   و به عالوه، عكس، تصوير، گرافيك    . هاي ليگ  دوره
ي در اسـتفاده از     ي ايـن وبـالگ را يكـي از مـوارد اسـتثنا            كم،  دستشود تا    سبب مي دارند،  
  .هاي گوناگون فضاي مجازي براي پرداختن به موضوعات هواداري به شمار آوريم قابليت

گونه پيوند و ارتباطي با سـاير        هايپرلينك نيست و هيچ    )1 (وبالگ .هايپرلينكي بودن 
 وبـالگ   هاي لينك .ها ازجمله سايت رسمي باشگاه استقالل ندارد       ها و وبالگ   سايت بو
وبـالگ  در  . هاي سرگرمي است   هاي استقاللي و سايت    شامل لينك تعدادي از بالگ     )2(
 يكي از نكات جالب توجه، گنجانـدن لينـك تعـدادي از             ،به دليل زن بودن نويسنده    ) 3(

 از تشكيل نـوعي جماعـت       ايتست كه در ظاهر حك    نويسان زن هوادار استقالل ا     وبالگ
؛ اما مراجعه به پيوندها     داردمشترك  و  مجازي زنانه با محوريت يك موضوع مورد عالقه         

 ، پس از گذشـت  ها  بسياري از اين وبالگ    ، كه در عمل   دهد  ميها نشان    و مشاهده وبالگ  
نيـز همچنـان    ) 4( در بـالگ     ،هـا  به دليل ويژگي خاص وبالگ    . اند ها به روز نشده    مدت

 ايـن    كـه البتـه    هستندهاي ديگر    ترين عامل پيوند با وبالگ      اصلي ،پيوندهاي كنار صفحه  
هـاي هـواداران تـيم     هويت نيست بلكه پيونـد بـا بـالگ         صرفاً مبتني بر هواداران هم     امر،

بيشتر ناشي از دوسـتي ايـن هـوادار بـا           كه  رسد   به نظر مي  و  گيرد   مي رقيب را نيز در بر    
چه اسـتفاده از هـايپرلينكي     گر. هاي طرفدار پيروزي است    ا نويسندگان وبالگ  صاحبان ي 

 راهي براي كسب اطمينان از صحت مطالب منتشر         دهنده  نشان ،تواند به شكل اخالقي    مي
نيـز  ) 5(وبالگ   .خورد  اما چنين موضوعي در مورد اين وبالگ به چشم نمي          باشد،شده  
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مالحظه وبالگ به خـوبي  . توجه استابل  منظر قهاي پيشين، از اين  وبالگ در مقايسه با  
دهد كه فضاي وبالگي نه به منزله يك متن آنـالوگ بلكـه بـه مثابـه يـك مـتن                      نشان مي 
  .هاي فراوان مورد توجه قرار گرفته است  با قابليت،مجازي

 هاي امكان درج نظر   ،تعاملي نيست به اين معنا كه هواداران       )1(وبالگ   .تعاملي بودن 
ـ  بتواناين فرصت براي آنها ايجاد نـشده تـا      و باره مطالب اين سايت ندارند    دررا  خود   د ن

قابـل  از اين نظر ) 2(بالگ وهاي  تعداد كامنت .توليدات خود را در اين سايت قرار دهند  
تنهـا  هـا   چه برخي از پـست   گر. رسد يك پست مي  هم در    مورد   64مالحظه است كه تا     

تر به پستي كه تعداد زيـادي كامنـت دريافـت     عميقنگاه . اند  كامنت دريافت كرده 2فقط  
تر از رقابـت سـنتي دو تـيم     اي كالن لهئ به مس  ،دهد كه محتواي اين پست     كرده، نشان مي  

هاي حاشيه جنوبي خلـيج   در اين پست بازي اين تيم با يكي از تيم . رقيب پرداخته است  
 تبـاين دو نـژاد و        از هويت محلي به هويـت ملـي و         فتنر فارس، به جايگاهي براي فرا    

شايد بتـوان ايـن موضـوع را        .  يعني خليج فارس منجر شده است      ،موضوع مورد مناقشه  
 .ها دانست هاي برخي از پست عامل ازدياد تعداد كامنت

هـاي   اي از كامنت    تعداد قابل مالحظه   تعلق ،)3(يك موضوع جالب توجه در وبالگ       
 نـشاني  مراجعـه بـه    ،چند كه در عمل    رقرار داده شده به دختران طرفدار استقالل بود؛ ه        

 بـه روز نـشده   ،هـا  مـدت نيز پس از گذشت گذار نشان داد كه برخي از آنها      افراد كامنت 
اند، بر اساس تعداد     هايي كه تاكنون تحليل شده     خالف ساير وبالگ   بر) 4( وبالگ .بودند
 كهلي است   هاي مختلف آن دريافت كرده است، وبالگي كامالً تعام         هايي كه پست   كامنت

بخـشي بـه مفهـوم تعـاملي بـودن            عينيـت  .اند  كامنت گذاشته  در آن تعداد زيادي از افراد     
عالوه بر اينكـه    . خورد به چشم مي   )5(فضاي سايبر تا حد فراواني در وبالگ طرفداري         

 ارسـال شـده     هاي نشان از پربيننده بودن اين وبالگ دارد، آخرين نظر         ،تعداد زياد بازديد  
خـالف   ه طور خاص و در يك ستون جداگانه به نمايش درآمده است؛ بر            براي وبالگ ب  

پـست نويـسنده قـرار      » زيـر « كـاربران در      بر اساس آن، ديدگاه    ها كه  الگوي كلي وبالگ  
هاي هواداران بازديدكننـده، فـضايي       گيرد، در اين وبالگ ضمن برجسته شدن ديدگاه        مي

شي بـا عنـوان نظرسـنجي دربـاره         بخـ .  فراهم شـده اسـت     آنانتر   براي مشاركت فعاالنه  
توانـد در    ايجـاد شـده كـه مـي    ا هـدف آگـاهي از ديـدگاه كـاربران    طراحي وبالگ نيز ب   

ترين  اما شايد مهم  . بازپيكربندي وبالگ منطبق با خواست و عقيده كاربران سودمند باشد         
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 كـه طـي آن    باشـد هـاي گفتگـو      بخش اين وبالگ از منظر تعاملي بودن، ايجـاد انجمـن          
 خـود را در يـك       هـاي   ديدگاه ،توانند با ثبت و دريافت نام كاربري       ان استقالل مي  هوادار

هـا موضـوعات مختلفـي دارنـد و از           ايـن انجمـن   . حوزه خاص از هواداري ابراز كننـد      
بازيكنان محبوب فعلي و پيشين تا موضوع جالبي همانند تبريك تولد اعضاي انجمـن را     

دي در ايجاد همبستگي و تعميق روابط بين جماعت         زيا  تأثير تواند د كه مي  نگير مي بر در
  .هواداران عضو اين وبالگ داشته باشد

  گيري نتيجه

 تا نحوه بازنمايي فرهنگ هواداري ورزشي در فضاي         ه است در مطالعه حاضر تالش شد    
هـا حـاكي از ايـن اسـت كـه شـايد        نتـايج يافتـه  . مجازي ايران مورد تحليل قـرار گيـرد    

 در اينجا فوتبال و بـه طـور خـاص     ـ  وبالگ هواداري ورزشيترين ويژگي فضاي عمده
هاي هوادارانه به شكلي دموكراتيـك    ايجاد امكاني براي بيان ديدگاه ـ تيم استقالل تهران

به اين معنا، تعداد زيادي از افرادي كه به طور سنتي امكان ابراز نظـر در مجـالت                  . باشد
 ابـزار الگ را ب و دوستدار كاربر ودر دسترساند، اكنون فضاي    هواداري آفالين را نداشته   
هـاي هـواداري بـه       به همين دليل است كـه اكثـر وبـالگ         . اند مناسبي براي اين كار يافته    

از طريـق  انـد كـه افـراد     ها و تفاسير شخصي هواداري تبديل شـده       به دفتر ديدگاه   ،نوعي
گنجانـدن تـصاوير     بـا    ،مرتبط با موضوع هواداري   نظر خود را درباره امور مختلف       آنها،  

درواقع، سپهر وبـالگ هـواداري ورزشـي در         . كنند اي ابراز مي   گرفته شده از منابع حرفه    
 نتوانـسته بـه    جز در مواردي اندك،  شود، ايران، به آن معنا كه در بافتار غربي مشاهده مي         

، بـا تكيـه      ميان اعضاي آن   ي ارتباط دو سويه و تعامل     بر اساس   حقيقي شكل يك مجازي  
  . مشترك درآيدبر هويت

 به منزله يكـي     هواداراننظر به اهميت و ضرورت احترام به        اما بايد توجه داشت كه      
هاي اجتماعي و از سوي ديگر، به دليل انتشار، شيوع و فراگيـري آن در فـضاي                  از گروه 

اي و قابليت تأثيرگذاري آن بـر فرهنـگ اصـلي، توجـه بـه ايـن پديـده در                     جديد رسانه 
توانـد از كنـار ايـن        رسد رسانه ملي نمي    به نظر مي  . ناپذير است  تنابهاي اصلي اج   رسانه

شناسي آن جزء     واكاوي و آسيب   راهپديده مهم اجتماعي به آساني عبور كند و تالش در           
جـز  شود؛ امروزه پديده هواداري ورزشـي،        سيما محسوب مي   و گري صدا  وظايف نظارت 
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منـاطق  در  هنگ و ايدئولوژي غالب است،       دو تيم پرهوادار ايران كه همنوا با فر        در مورد 
اني و  بـ ي فراتر از ستايش و تقديس صرف پيدا كرده و ابعاد قـومي، ز             ل شك ، كشور ديگر

 پديـده فرهنگـي   ايـن  شـناخت  راه تـالش در  ،از اين نظـر . گاه ديني نيز پيدا كرده است  
ه توجـه    شايـست   آن،  با ابعاد رواني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و هويتي         ،رايج
تــرين   يكــي از عمــده،از منظــري ديگــر، بــا توجــه بــه اينكــه تماشــاي فوتبــال. اســت
هـاي   آيـد، تهيـه و توليـد برنامـه         محور در بافتار خانواده به شمار مي       هاي رسانه  سرگرمي

هاي فوتبال، عالوه بر آنكه امكان ديده و شنيده شـدن            كامالً تعاملي مختص هواداران تيم    
  سـطح فرهنـگ  يي نيز براي ارتقا، از طريق آموزشگري، فرصت    كند يفراهم م هواداران را   

   .آورد ميو اخالق هواداري پديد 

  نوشت  پي

شهر و به تازگي نيـز شـاهين بوشـهر اشـاره كـرد؛ تـيم        توان به ملوان بندرانزلي، نساجي قائم      ازجمله مي . 1
بـر هويـت قـومي و زبـاني، طيـف           گيـرد امـا بـه دليـل تأكيـد             تراكتورسازي تبريز نيز در اين رده قرار مي       

  .تري از هواداران فرا محلي را گردآوري كرده است گسترده
در مقابل اين اصطالح از واژگان ديگري همانند هواخواه، هوادار يا شيفته نيز استفاده شده است كه                  . 2

يا متعصانه است ـ  همانند واژه هوادار چندان رسا نيستند و معناي اين واژه را كه به معناي هواداري افراطي 
گرچه عبارت هوادار دو آتيشه كه در ادبيات فوتبال در ايران رايج است تا حدود زياد معادل مناسبي اسـت               

  .شود با وجود اين، در اين مقاله از همان واژه هوادار استفاده مي. كند ـ منتقل نمي
ل، در ايران وجود دارد، به شكل        آنچه تحت عنوان روزنامه يا نشريه هواداران، براي مثال تيم استقال           .3

اي كـه افـراد غيـر     اي است كه با مفهوم مد نظر در اينجـا بـه معنـاي نـشريه     يك روزنامه، با سازوكار حرفه 
  .كنند، تفاوت دارد اي توليد و توزيع مي حرفه
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