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های  فرهنگ برهم کنش سبک زندگی و هویت در ساخت خرده

  دیجیتالی جوانان؛

 (ای اکسو هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره مورد مطالعه؛)
 2محمد جواد بادین فکر، 1عبدالکریم خیامی

 14/1/00، تاریخ تایید:26/12/99تاریخ دریافت:

 چکیده
ای اکسو، رابطه سبک زندگی و  در این پژوهش کیفی با مطالعه هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره

ایم. هر یک از مفاهیم سبک  های دیجیتالی را نشان داده فرهنگ هویت هواخواهی در ساخت خرده

هویت در ایجاد فرم جدیدی از اجتماعات مجازی نقش داشته است. در این پژوهش که از زندگی و 

نفری از جوانان و نوجوانان به این نتیجه  13روش مصاحبه فوکوس گروپ آنالین با تعداد نمونه 

ایم که که اکسو در ساخت سبک زندگی جوانان اثر کرده و در چهار مؤلفه اوقات فراغت، اولویت  رسیده

ف فرهنگی، اهمیت ورزش و تناسب اندام و الگوگیری در اخالقیات مجموعه متنوعی از معانی را مصر

ایجاد نموده است. همچنین در ساخت هویت هواخواهی به مؤلفه مهم حمایت در هواخواهی رسیدیم 

د های حمایت از اکسو از منظر طرفداران و وجو که خود دارای ابعادی است از جمله: معانی و کارکرد

 محبت میان طرفداران و اعضای اکسو.-ای حمایت ارزش مبادله

 .های دیجیتال، سبک زندگی، هویت، کی پاپ، اکسو فرهنگ خردهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله

های اجتماعی در زندگی روزمره، نسل جدیدی از جوانان دوران رشد و  با نفوذ روزافزون رسانه

های  ها و هنجار کنند. در این فضا با انواع ارزش های دیجیتالی آغاز می زندگی خود را با رسانه

های  فرهنگ شوند و همچنین برای کسب هویت اجتماعی خود به خرده نوین اجتماعی آشنا می

سال قبل در فضای غرب  50فرهنگ به بیش از  کنند. سابقه مطالعات خرده تالی مراجعه میدیجی

سازی کرده و  ای )عمدتاً موسیقی( اجتماع رسد. زمانی که جوانان، حول یک محصول رسانه می

کردند. در عصر دیجیتالی،  های اجتماعی مقاومت می ها و هنجار نسبت به بسیاری از ارزش

های مجازی را شکل  جوانان نیز دچار تغییراتی شد تا فرم جدیدی از جماعتهای  فرهنگ خرده

اند، منبعی جهت  های دیجیتالی شکل گرفته ها که بر بستر رسانه فرهنگ بدهند. این خرده

های دیجیتال  فرهنگ اند. لذا مطالعه خرده یابی و سبک زندگی در میان جوانان ایجاد کرده هویت

های اجتماعی بسیار ضروری و مهم است.  ی نوین و مهم در بستر شبکهها عنوان یکی از فرم به

های  ها خصلتی جهانی داشته و یک ارتباط نامحدود میان سوژه فرهنگ خصوص آنکه این خرده به

های  فرهنگ های بسیار مهم خرده کنند. در این مقاله، ما به یکی از نمود فرهنگی ایجاد می

 های هواخواهی خواهیم پرداخت.  هنگفر دیجیتالی جوانان؛ یعنی خرده

های نوین فرهنگی معاصر است که با نفوذ شهرت و  هواخواهی یا طرفداری یکی از پدیده

عنوان یک  مسئله سلبریتیسم در میان مخاطبین گسترش فراوان یافته است. هواخواهی به

است. لذا در  فرهنگ دیجیتالی دارای دو بعد مهم هویتی و سبک زندگی برای هواخواهان خرده

های دیجیتال به توضیح نظری برهم کنش سبک  فرهنگ این مقاله ابتدا با توضیح مسئله خرده

های هواخواهی  فرهنگ زندگی و هویت هواخواهی خواهیم پرداخت. سپس به یکی از خرده

ای اکسو که طی چند سال اخیر به  پرطرفدار در ایران یعنی هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره

 پردازیم.  دت در ایران محبوب شده است میش

باشد که از طرفداران جهانی برخوردار است. این گروه  ای می ها گروه پاپ کره اکسو یکی از ده 

ای در ایران در یک دهه  طور کل فراگیری موج کره نزدیک نه سال پیش آغاز به کار کرده است. به

هنگی توانسته بخش عظیمی از جوانان خصوص این صنعت فر سابقه بوده است. به اخیر بی

های مسلمان را نیز به خود جذب کند. در چند سال اخیر، جذب جوانان ایرانی  خاورمیانه و کشور

سازد. لذا مسئله اساسی  بیشتر اهمیت مطالعه رفتار و سبک زندگی آنها را عیان می« کی پاپ»به 

گذاری این  هواخواه اکسو به نحوۀ اثردر این تحقیق آن است تا با مواجهه مستقیم با جوانان 
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فرهنگ دیجیتال بر سبک زندگی و هویت اجتماعی آنان بپردازد. به بیان دیگر، اثرات  خرده

فرهنگ هواخواهی اکسو بر جوانان در این پژوهش مسئله اصلی بوده  هویتی و فرهنگی خرده

و نظام معنایی هواخواهان اند از: جایگاه اکسو در سبک زندگی  است. سؤاالت این پژوهش عبارت

ایرانی اکسو چگونه است؟ فاندوم )هوادار( بودن، چه جایگاه و معنایی برای هواخواهان ایرانی 

اکسو داشته است؟ در این راستا ابتدا با توضیح نظری برهم کنش سبک زندگی و هویت 

فرهنگ دیجیتالی هواخواهان به توصیف نظری پژوهش  گیری خرده هواخواهی در شکل

شناسی تحقیق  پردازیم. همچنین نمونه مورد مطالعه را معرفی کرده و سپس به توضیح روش می

 بندی آن را ارائه خواهیم کرد.  پردازیم. در نهایت نتایج و جمع می

 پیشینۀ پژوهش

های هواخواهی در ایران و جهان  ها و مطالعات جوانان و گروه فرهنگ گرچه درباره خرده

های  های دیجیتال و بررسی گروه فرهنگ ه، اما مشخصاً درباره خردههایی انجام شد پژوهش

ترین و  هواخواهی در ایران تحقیق مستقل، علمی و روشمندی انجام نشده است؛ شاید مهم

ای با عنوان  نامه ( انجام شده است او در پایان1388ترین تحقیق در ایران توسط جاللیان ) نزدیک

موردمطالعه خود را « ی زنان در فضای مجازیهای منحرف اجتماع فرهنگ خرده»

های منحرف اجتماعی زنان انتخاب نموده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی  فرهنگ خرده

ها و تمایالت کاربران زن از  ها، انگیزه انحرافات جنسی زنان در فضای مجازی و بررسی وِیژگی

 . شرکت در این گونه روابط و انجام اعمال جنسی بوده است

ای در ایران اوّلین تحقیق توسط سعید ذکایی و متین عزیزی  های کره در حوزه مطالعه موج

ها و آثار اقبال به فرهنگ  ای در ایران: انگیزه موج کره» ای با عنوان  ( در مقاله1395همدانی )

است انجام شده است. در این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی شده « ای در ایران پسند کره عامه

شان بررسی کند.  های مجازی های فرهنگی جوانان و نوجوانان ایرانی را در خالل فعالیت تا هویت

همچنین این مقاله تالش دارد تا نشان دهد که چگونه صور گوناگون تولید شده در عرصۀ 

سمت تولید یک هویت  تدریج هوادارن را به ای در فضای مجازی، به موسیقی و درام کره

 کشاند.  از خویشتن می محلی_جهانی

( در گزارشی با عنوان 1399دومین اثر در این حوزه توسط عبداهلل بیچرانلو و ریحانه اقبالی )

صورت گرفته که توصیفی « ای بررسی دالیل اقبال نوجوانان و جوانان ایرانی به موسیقی پاپ کره»
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اند تا با روش  مچنین تالش کردهاند. ه ای در دنیا و ایران ارائه کرده های فرهنگ کره کلی از موج

های مجازی نوجوانان و جوانان ایرانی، دالیلی را برای جذب این گروه  مردم نگاری مجازی کنش

 ای مطرح کنند. سنی به موسیقی پاپ کره

فرهنگ دیجیتال ، معنای  خرده»ای با عنوان  ( در مقاله2009اما در خارج از ایران مک آرتور )

 های دیجیتالی نگاشته است. فرهنگ ترین مقاله را درباره خرده وّلین و مهمشاید ا« ها سبک گیکی

های دیجیتالی تا کنون تنها دو مقاله نوشته شده است که  فرهنگ به بیان دیگر با عنوان خرده

باشد. آرتور در این مقاله، ضمن توضیحی مقدماتی و تاریخ شناسانه  اوّلین آنها مقاله مک آرتور می

کند  های دیجیتال را مطرح می فرهنگ فرهنگی و سیر تطور آنها نهایتاً بحث خرده ردهاز نظریات خ

های  بچه»ای با عنوان  ( در مقاله2012کند. نهایتاً پاتریک واسیا ) و تعریفی از آن ارائه می

دومین مقاله با عنوان « 1980های دیجیتال در اروپا طی دهه  فرهنگ غیرقانونی، تاریخچه خرده

های دیجیتالی را نوشته است. او در یک مقالۀ مروری، به نقطه شروع  هنگفر خرده

های دیجیتالی جوانان پرداخته است. هیچ یک از آثار فوق در خصوص مطالعه  فرهنگ خرده

اند. همچنین مورد مطالعه  های دیجیتالی هواخواهان به صورت مستقل تحقیق نکرده فرهنگ خرده

 هاست. اق این تحقیق با سایر پژوهشکی پاپ نیز از دیگر نقاط افتر

 ادبیات نظری پژوهش

 های دیجیتال خرده فرهنگ

تحقیق و « بیرمنگام»( در cccs« )مرکز مطالعات فرهنگی معاصر»میالدی که  1964از سال 

های جوانان و نوجوانان یکی از  فرهنگ پژوهش درباره مسائل فرهنگی را آغاز نمود، مسئله خرده

شده است. در میان اندیشمندان مکتب مطالعات فرهنگی، دیگ  محسوب مسائل مهم پژوهشی 

های فرهنگی نمود. او  ها را وارد دستور کار پژوهش فرهنگ ( بود که مطالعه خرده1979) 1هبدایج

های موسیقیایی جوانان بود، پاسخی  فرهنگ فرهنگ را که عموماً مربوط به خرده این خرده

(. مطالعات بعدی McArthur, 2009: 59گونه به فرهنگ جریان اصلی تعریف نمود ) مقاومت

فرهنگ موسیقایی جوانان را تعدیل کردند.  هبدایج به تفوق و مقاومت خرده مکتب بیرمنگام نگاه

شناسی اجتماعی استفاده کرد، تا نشان دهد که  از یک رهیافت موسیقی 2 برای مثال جان شفرد

                                                           
1 Dick Hebdige 

2 Jan shepard 
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اند  کننده و بازنمایی نمادین ساختارهای اجتماعی خاص ساختارهای موسیقیایی خاص منعکس

فرهنگ،  جای استفاده از واژه خرده ( به1999) 1ن اندی بنِت(. همچنی280: 1394)اسمیت، 

( تا McArthur, 2009: 60را برای مطالعه فرهنگ جوانان پیشنهاد کرد ) 2«قبیله جدید»اصطالح 

پردازی بر مبنای مقاومت فرهنگی، به نوع خاصی از روابط اجتماعی  عالوه بر شکستن تفوق نظریه

گیری  های جدیدی برای گسترش و شکل . اینترنت فرصتهای اجتماعی اشاره کند این گروه

کند.  فرهنگی مصرف عمل می مثابه رسانه خرده ها فراهم کرده است. اینترنت به فرهنگ خرده

شد، امروزه نیز از  ها اعمال می های مقاومتی که در گذشته از طریق سبک عنوان مثال کردار به

های موسیقی عمل  گذاری غیرقانونی فایل اشتراک کننده، همانند به های مصرف طریق برخی کردار

 (.138: 1396کند )الفی،  می

( انجام داد. 2006نگارانه و همچنین اینترنت را پاول ویلیامز ) ترین کار در آثار مردم شاید معتبر 

ها و شکلی برای اظهار و ابراز آنها و همچنین  فرهنگ او اعالم کرد که اینترنت خود منشاء خرده

های جوانانی است که خارج از صحنه موسیقی فعالیت  فرهنگ ای برای موجودیت خرده رسانه

کند؛  ( اشاره می2012) 3طور که پاتریک واسیا (. البته همانMcArthur, 2009: 60کنند ) می

صورت زیرزمینی شکل  میالدی در اروپا و به 1980های  های دیجیتالی در خالل سال فرهنگ خرده

ها بوده است. با این حال  های شرکت وانی که کارشان هک کردن کامپیوترهای ج گرفت. هکر

( با بررسی 2009) 4های دیجیتال، توسط مک آرتور فرهنگ ترین اثر در حوزه خرده مهم

های دیجیتالی این است که ما امروز  فرهنگ پردازی شد. مراد از خرده مفهوم 5ها فرهنگ گییک خرده

توان به  ای را می ؛ یعنی جهانی که رقومی شده است و هر متن یا نشانهایم وارد جهان دیجیتالی شده

فرهنگ  هایی که در تعریف خرده رقم تبدیل کرد و آن را برای کامپیوتر معنادار کرد. تمام ویژگی

اشاره کردیم، امروزه بر بستری دیجیتال قرار گرفته است. با این تفاوت که پیدا کردن این 

های نوظهور، هر روز در دنیای دیجیتالی جوانان گسترش  فرهنگ دهفرهنگ و ظهور خر خرده

کنند. همچنین جوانان که در  ها سریع یکدیگر را پیدا می فرهنگ یابد. در این فضا اعضای خرده می

گردند، اینترنت را بهترین فضا برای کسب هویت  ساز می دنبال منابع هویت سنین جوانی به

شود.  های دیجیتالی روز به روز بیشتر می فرهنگ ش جوانان به خردهیابند و گرای فرهنگی می خرده

                                                           
1 Andy bennett 

2 Neo-tribes 

3 Patryk Wasiak  

4 McArthur 

5 Geek 
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های  فرهنگ فرهنگ دیجیتالی دارای یک سیالیت و فردگرایی ویژه است؛ به بیان دیگر خرده خرده

های  فرهنگ های گروهی داشتند، اما در خرده کالسیک همواره مکان ثابتی برای ایجاد حرکت

فرهنگی دارای هویت مشترک هستند، اما این  ک گروه خردهدیجیتالی اگرچه عدۀ زیادی در ی

تکه  های جدید و به خصوص اینترنت همزمان، باعت تکه فردیت ذات فضای دیجیتالی است. رسانه

(؛ 322: 1393زاده،  ای هستند )مهدی کردن معانی اجتماعی و ایجاد پیوند اجتماعی در قالبی شبکه

تالی همزمان یگانگی و وحدت و از طرفی تکثر و پراکندگی های دیجی فرهنگ لذا اینترنت به خرده

 ها شاهد باشیم. فرهنگ های جدیدی از خرده شود تا کردار دهد. این باعث می می

 فرهنگ هواخواهی

و فضای اینترنت گسترش پیدا کرد،  2یکی از نمونه تغییرات مهم فرهنگی که با گسترش وب

یغما گران »در کتاب  1هواخواهی است. ابتدا هنری جنکینزهای  فرهنگ ها یا خرده مسئله فرهنگ

عنوان فردی  های منفی ناظر به فرد هواخواه به ( به آن اشاره کرد. جنکینز کلیشه1992) 2«متن

متعصب و فردی که وسواس عاطفی شدیدی به یک چیز مد روز مورد عالقه دارد را که دیگران 

 (. 328: 1396رد کرد )الفی، دهند،  آن را کم اهمیت و بچگانه جلوه می

عنوان  به 3مطالعات هواخواهی را افراد دیگری ادامه دادند که در این میان مت هیلز

کتابی با عنوان  2002ترین نظریه پرداز پس از جنکینز مطرح است. او در سال  برجسته

نظر  منتشر کرد. مت هیلز منتقد جنکینز است به این دلیل که به 4«های هواخواهی فرهنگ»

هیلز همه شیفتگان، تولیدکنندگان و آفرینندگان معنا نیستند. او معتقد است که این دیدگاه، 

 (559: 1395گیرد )بارکر،  شدن درون فرهنگ شیفتگان را نادیده می اهمیت مصرف و کاالیی

های هواخواهی از اصطالح  کند و برای فرهنگ مت هیلز به یک واقعیت بسیار مهم اشاره می

کند که هواخواهان به نوعی در توجیه رفتار  کند. او اشاره می استفاده می« مسلک»یا  5«فرقه»

کنند و به نوعی فرهنگ هواخواهی؛  گون استفاده می های مذهبی و فرقه احساسی خود از گفتمان

ای منطقی و  گونه های عاطفی مخاطبان را به مند شده است تا رفتار یک نوع مسلک یا آیین رسانه

 (.Hills, 2002: 96محورانه بازنمایی کند )گفتگو

                                                           
1 henry jenkins 

2 Textual Poachers 

3Matt Hills 

4 Fan cultures 

5 Cult  
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رسد که جهان  جایی می های نظری زیاد، نهایتاً به فرهنگ هواخواهی پس از فراز و نشیب

کند و آنها را به یک  هواخواهان را از حالت یکپارچه که خصلت همگنانه فرهنگ است، جدا می

اهان افرادی هستند که رابطه رساند. هواخو های خاص خود می جهان احساسی مشترک با ویژگی

عاطفی مثبتی با چیزی یا شخصیت معروفی دارند و با ارتباط برقرار کردن با شخصیت مشهور، 

 :Lacasa, Fuente, Garcia, Crtes, 2017آورند. ) های جدیدی را به وجود می ها و فرهنگ سبک

های  فرهنگ ی خردهها ترین شکل (. مراد ما در این بخش این است که یکی از پرنفوذ51-52

 های هواخواهی هستند.  فرهنگ دیجیتال، خرده

 برهم کنش سبک زندگی و هویت هواخواهی

های دیجیتالی  فرهنگ تا به اینجا یکی از اَشکال اجتماعی جدید در دنیای دیجیتال با عنوان خرده

ای شدن  هعنوان یکی از مظاهر مهم رسان تبیین گردید. همچنین با توضیح فرهنگ هواخواهی به

شمار  های دیجیتالی به فرهنگ جامعه، به این نکته اشاره شد که هواخواهی یکی از انواع خرده

آید که خصلتی جهانی پیدا کرده است. در این بخش، با توضیح مفهوم هویت اجتماعی و  می

رابطه آن با مسئله هواخواهی و همچنین با بررسی مفهوم سبک زندگی، ربط نظری این دو 

 کنیم.  فرهنگ هواخواهی دیجیتال بیان می را در ساخت خرده مفهوم

ای است که در آن افراد به دنبال یافتن هویت و چیستی خود  دوره جوانی و نوجوانی دوره

های مصرفی و  باشند. به همین جهت، یکی از دالیلی که در این سنین جوانان به انواع سبک می

باشد. جنکینز اشاره  سخی در سؤال کیستی خود میپیوندند، یافتن پا های اجتماعی می گروه

کند که مفهوم هویت به دو معنای یکسانی اجسام و یکپارچگی یا پیوستگی در طول زمان که  می

 (.11: 1396کند )جنکینز،  ای است برای تثبیت و درک تعین و تمایز یک چیز اشاره می پایه

بخشی فردی و  ند؛ کاربرد هویت برای تعیّنا شناسان دیگر نیز اشاره کرده طور که جامعه همان 

کند که  ها اشاره می ها و تفاوت ای از شباهت باشد. همچنین هویت به مجموعه اجتماعی افراد می

های دیجیتالی، عمدتاً بر مبنای یک هسته  فرهنگ شود. خرده به نوعی در جامعه ساخته می

ها فهم چیستی این هسته  فرهنگ هویتی استوار هستند که در هر یک از انواع مختلف خرده

هویتی بسیار مهم است. هسته هویتی در واقع آن چیزی است که بر پایه آن اشتراکات یک 

ای تکه و پاره هستند  های منفرد که در فضای شبکه گیرد و تمامی سوژه فرهنگ شکل می خرده

های  فرهنگ های مهم هویتی در خرده یابند. یکی از هسته ذیل آن هسته هویت مشترک می

هویت »دهد،  های مصرفی آنها جهت می دیجیتالی جوانان که به نوع سبک زندگی و الگو



 

 
 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

232 
 1، شماره 18سال 

 1401بهار 
 66پیاپی 
 

نوجوانان، »ای با عنوان  ( در مقاله2017و همکاران ) 1طور که پیالر الکاسا است. همان« هواخواهی

اً توضیح داده است، هویت اجتماعی و حتی فردی نوجوانان هواخواه، اساس 2«هواخواهی و هویت

گیرد. فرد هواخواه از طریق تعامل با یک سلبریتی یا یک  حول یک شخصیت یا ستاره شکل می

صورت آنالین و دیجیتال و در فضای  کند. این تعامل معموالً به ای با او ارتباط بر قرار می اثر رسانه

یار دهد. تماس برقرار کردن با سلبریتی در نحوه ساخت هویت فرد هواخواه بس مجازی رخ می

زند تا آنچه او  بندی پیام می اثرگذار است. سلبریتی برای مخاطبین خود دست به چارچوب

خواهد طرفداران ببینند و تفسیر کنند. در طرف مقابل، هواخواه هویت اجتماعی جدید خود  می

سازد.  دهد، بر می )هویت هواخواهی( را در گفتگو با سایر هواخواهان که بر بستر دیجیتال رخ می

های جوانان و زندگی فرهنگی آنان را  وسیله آن گروه شناسی که به کی از مفاهیم مهم در جامعهی

شناسی جوانان  توان مطالعه کرد، مفهوم سبک زندگی است. بسیاری از اندیشمندان جامعه می

های جوانی به ما  اند که مفهوم سبک زندگی، وسعت نظری بهتری برای درک گروه پیشنهاد کرده

 فرهنگ، سبک زندگی و هویت در چیست؟ ، اما ربط و نسبت خردهدهد می

هایی از  کند که سبک زندگی الگوها و سبک ( سبک زندگی را اینگونه تعریف می1996) 3چانی

طور که از  (. همان101: 1386کند )ذکائی،  کنش هستند که افراد جامعه را از یکدیگر متمایز می

های اجتماعی افراد است که موجب تمایز آنها از  آید، سبک زندگی ناظر به کنش این تعریف بر می

ها اشاره  فرهنگ شود؛ یعنی همان چیزی که ذیل هویت و تمایزیابی گروهی در خرده می دیگران

شود تا این مفهوم خود  ای دارد که باعث می کردیم. اما سبک زندگی ابعاد عینی و نمادین ویژه

فرهنگ به این معنا است  بندی، رابطه سبک زندگی و خرده ای پیدا کند. در یک جمع جایگاه ویژه

های معنایی است که در یک فرایند بازتابی آن را  ای از سبک فرهنگ دارای مجموعه ردهکه هر خ

شان؛  ها در مشخص کردن نوع سبک زندگی فرهنگ کند؛ لذا یکی از وجوه تمایز خرده دار می نشان

شود. اما ارتباط مهمی که سبک  اعم از نوع مدیریت ظاهر و بدن و نوع مصرف فرهنگی، تعیین می

ها بر پایه  فرهنگ طور که خرده کند، این نکته است که اساساً همان مفهوم هویت پیدا می زندگی با

بخش  فرهنگ ماهیت شوند و هسته هویتی نیز برای اعضای یک خرده یک هویت فرهنگی بنا می

طور که یوهانسون و  شود. همان های فرهنگی ساخته می های زندگی نیز بر پایه هویت است، سبک

های  ترین عامل در ساختن سبک اند، هویت فرهنگی مهم قق سوئدی اشاره کردهدو مح 4میگل

                                                           
1 PILAR LACASA 

2 TEENAGERS, FANDOM, AND IDENTITY 

3 David Chaney 

4Johnson & Miguel 
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های فرهنگی و نهایتاً  ها و سلیقه گیری ارزش کنند که شکل زندگی افراد است. آنها اشاره می

(. به بیان دیگر، 25: 1381های زندگی بیشتر، مربوط به هویت فرهنگی افراد است )ذکائی،  سبک

فرهنگ قرار گرفته است، سبک  و بروز و ظهور هویت را که در هسته خرده جنبه عینی و نمادین

 کند. زندگی نمایندگی می

های دیجیتالی  فرهنگ اگر بخواهیم از این مفاهیم و نظریات به الگویی برای فهم خرده

ها یک عامل هویت اجتماعی به  فرهنگ هواخواهان برسیم، باید اشاره کنیم که هسته این خرده

شود. سپس در نسبت با این  هویت هواخواهی است که در نسبت با یک فرد یا چیز ساخته مینام 

های معنایی و زندگی خاصی در ابعاد  های هواخواهی الگوها و سبک فرهنگ هسته هویتی، خرده

فرهنگ با سبک زندگی  کنند. در نهایت جلوه بیرونی یک خرده گذاری می مختلف تولید و نشانه

ایی است که این سبک زندگی خود بر پایه هویت فرهنگی و هویت مرکزی آن آن قابل شناس

های  های نوین، رسانه فرهنگ گیری خرده شود. حال از آنجا که بستر شکل فرهنگ ساخته می خرده

های زندگی مصرفی نیز در فضای دیجیتال رخ  دیجیتالی هستند، عمده ظهور و بروز این سبک

ای  گذارد، اما با رسانه ر زندگی واقعی و آفالین افراد نیز تأثیر میها د دهد. البته این سبک می

های مجازی هستیم  های متنوع زندگی در رسانه شدن زندگی روزمره، شاهد ظهور سبک

 (.113: 1398)بیچرانلو، صلواتیان و الجوردی، 

 فرهنگ هواخواهی دیجیتال نمایش داده شده است. در شکل زیر اجزای یک خرده

 
 : الگوی نظری برهم کنش هویت و سبک زندگی در ساخت هویت هواخواهی دیجیتال1شکل 

 

خرده فرهنگ 
هواخواهی 
 دیجیتال

 سبک زندگی

 هویت هواخواهی
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 شناسی تحقیق روش

های کیفی برای گردآوری و تحلیل  ای از روش برای پاسخ به سؤاالت اصلی این تحقیق، از مجموعه

سو باشد که با تعدادی از هواخواهان اک می« گروه متمرکز آنالین»استفاده شده است. روش اصلی، 

برگزار و سؤاالت متعددی ناظر به مسائل تحقیق پرسیده شد، اما برای تکمیل و غنابخشی به 

با چند « یافته مصاحبه عمیق و نیمه ساخت»، از روش «فوکوس گروپ»های استخراج شده از  داده

ون ها از روش تحلیل مضم نفر دیگر از هواخواهان اکسو استفاده شد. در نهایت برای تحلیل این داده

 ها تجزیه و تحلیل شود. ها و مضامین اصلی داده استفاده شده است تا مقوله

 1روش گروه متمرکز آنالین

ای و فرهنگی که در چند دهه گذشته رشد و  های پرکاربرد در حوزه مطالعات رسانه یکی از روش

های  باشد. مصاحبه به روش گروه یا فوکوس گروپ می 2های متمرکز تکوین یافته است، روش گروه

متمرکز بر این اصل استوار است که معانی ذهنی و فرهنگی افراد در بحث گروهی شکل و ساخت 

های  های گروهی با مصاحبه یابد؛ لذا عنصر تعامل و گفت و گو عامل اصلی تمایز مصاحبه می

شود تا  و تحرکی که دارد، باعث می باشد. همچنین بحث گروهی به دلیل پویایی فردی می

های جدیدی به دست آید که در مصاحبه فردی قابل دریافت نبود. افراد با افکار و  ها و داده حرف

کنند )لیندلف و تیلور،  شوند و تجربه زیسته خود را بازگو می تجربه دیگر اعضا در گروه آشنا می

استفاده شده  3گیری هدفمند روش نمونه (؛ برای انتخاب هواخواهان اکسو، از236-237: 1388

های کیفی منطق انتخاب افراد بر اساس اهداف  است. بر طبق این روش بسیار مرسوم در روش

های متمرکز آنالین، روش  برای انجام روش گروه 4شود. همچنین فلیک پژوهش تعیین می

مصاحبه گروهی نیز برای انجام (. 1397:293داند )فلیک،  گیری هدفمند را مناسب می نمونه

حداکثر حجم نمونه را  5عنوان مثال لیندلف اند. به نفر اعالم کرده 12نفر تا  4حجم نمونه را از 

 (. 237: 1388داند )لیندلف و تیلور،  نفر می 12تا  6بین 

گیری، محقق به سراغ صفحات اینستاگرامی رفته است. در این  سازی نمونه جهت اجرایی

دنبال کننده دارند و  6نفر 1000خواهی ایرانی اکسو که بیش از روش ابتدا صفحات هوا

                                                           
1 Online focus group 

2 Focus group  

3 Purposeful sampling  

4 Uwe Flick 

5 Thomas R. Lindlof 

 هزار دنبال کننده بیشترین دنبال کننده را داراست 43با حدود « kpop_stars.exo»صفحه  6
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کنند، از طریق قسمت جستجوی اینستاگرام یافت شد و سپس  صورت مستمر تولید پیام می به

 8صفحه هواخواهی پیام ارسال شد. در نهایت  60به بیش از های خصوصی )دایرکت(  در پیام

یت مؤنث داشتند. این امر، با نتایج تحقیق دکتر نفر حاضر به گفتگو شدند که همگی آنها جنس

( که در آن اشاره شده دو سوم طرفداران کی پاپ در ایران دختران هستند و 1395ذکائی )

صورت کلی اندک است، همخوانی داشت. در عین حال، محقق هواخواهان پسر  تعداد پسران به

گردد، پیدا کرد؛ یعنی از  کسی میدانند محقق به دنبال چه  را از طریق معرفی افرادی که می

نفر  4نفر معرفی شدند که از این میان  5استفاده شد. در نهایت حدود  1روش گلوله برفی

کننده برسیم. عالوه بر  نفر مشارکت 12حاضر به گفتگوی  فردی شدند تا در مجموع به عدد 

استان بزرگ  6سال و همچنین تنوع شهری شامل  30سال تا  16تنوع جنسی، تنوع سنی از 

 کشور بوده است. 

طور که این تحقیق رویکردی کیفی دارد، اساساً ادعای تعمیم به کل  همانالزم به ذکر است  

مورد مطالعه پژوهشگر  13های این تحقیق ناظر به  هواخواهان مقصود نیست، بلکه تمامی ادعا

 باشند. های مورد مطالعه محقق می در این مقاله، نمونه« هواخواهان اکسو»است. لذا مقصود از 

 روش تحلیل مضمون

های کیفی محسوب  های محبوب و پر کاربرد در تحلیل داده مضمون که یکی از روش تحلیل

های تفسیری و تأویلی را  به دلیل استخراج متن و الگوسازی معنایی، اهداف پارادایم»شود،  می

(. این روش اساساً امکان تفسیر متن و مضامین پیدا 52: 1395)خنیفر و مسلمی،« کند برآورده می

 باشد. ها نیز می سازد. تحلیل مضمون به دنبال الگوسازی از داده را برای محقق فراهم میو نهان متن 

 فرایند تحلیل مضمون

ها  در فرایند تحلیل مضمون، ابتدا محقق باید با متن آشنا شود و به اصطالح در داده

وجود  برداری از نکات جدید بار نیاز به خواندن متون و حتی یادداشت ور شود، لذا یک غوطه

گذاری آغاز  بندی و کد ها با مقوله مند برای تحلیل داده دارد. معموالً نخستین تالش نظام

ها و  شود. کدها در این روش به معنای ارتباط و پیوندی است که پژوهشگر میان داده می

گذاری  طور کلی سه نوع کد (. به274-273: 1388کند )لیندلف و تیلور،  ها ایجاد می مقوله

 برای تحلیل مضمون بر شمرده اند:عمده 

                                                           
1 SNOWBALL SAMPLING  
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 کدگذاری توصیفی

باشد، به هر گزاره مرتبط و جالب توجه یک کد داده  گذاری می در این مرحله؛ که مرحله اوّلیه کد

هایی که از متن  ها یا گزاره شود، داده نیز یاد می 1گذاری باز عنوان کد شود. از این مرحله که به می

ها  مستقیم مصاحبه یا اسناد استخراج شده است، باید در قالب مفاهیم در آیند؛ لذا ابتدا داده

شوند )فلیک،  بندی می های معنایی دسته ها بر اساس دسته شوند و عبارت تقطیع و از هم مجزا می

 شوند. مین اوّلیه معین می( در نهایت این مرحله مضا330: 1397

 گذاری تفسیری کد

شود تا مضامین اوّلیه، تبدیل به  در این مرحله، طی یک فرایند استقرایی و تحلیلی تالش می

گذاری باز یا اوّلیه به دنبال تجزیه و تحلیل مضامین  مضامین پایه شوند. با این حساب، پس از کد

تا مضامین پایه شکل بگیرند )خنیفر و مسلمی،  شوند رفته و به نوعی کدها ترکیب و تلفیق می

گذاری محوری آن  شود، در کد (. در این بخش، از کدگذاری محوری استفاده می60-61: 1395

بخش از مقوالت که با پرسش تحقیق بیشترین ارتباط و پیوند را دارند از میان کدهای به وجود 

والت و کدها بر اساس سؤاالت و یا شوند و همچنین پس از انتخاب این مق آمده انتخاب می

پردازیم )فلیک،  ها به جستجوی شواهد و قرائن می های مهم تحقیق از میان متن و عبارت سوژه

1397 :335-336 .) 

 سازی یکپارچه

سازی مجدد متن است. در این بخش برخی مضامین پایه را ذیل  گام نهایی؛ ادغام و یکپارچه

کنند. اما نکته مهم آن است که در  ی مطلوب خود را ارائه میمضامین محوری قرار داده و الگو

ها با سؤاالت پژوهش  سازی نتایج جالب داده این بخش، اساساً به تلخیص شبکه مضامین و منطبق

سازی پس از  (. لذا در مرحله یکپارچه64: 1395پردازیم )خنیفر و مسلمی،  و مبانی نظری می

گذاری قبلی، مجدد  های واحد در دو کد کردن آنها به سلولهای متن و تبدیل  جدا کردن زنجیره

ـ به هم متصل  اند که شکل جدید و تفسیری به خود گرفته های متن را ـ مضامین را و ایده

 کنند. شوند و یک فرایند یکپارچه را ایجاد می می

 

                                                           
1 Open coding 
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 ها تحلیل داده

ی استخراج مضامین اوّلیه به دلیل محدودیت حجمی این مقاله امکان درج کامل مراحل اوّل؛ یعن

کنیم و سپس جداول دو مرحله بعد را تحلیل  ها وجود ندارد، لذا به یک نمونه اشاره می و نقل قول

 کنیم. می

 گذاری توصیفی کد

مضمون اوّلیه  79گذاری باز  گزاره، و با کد 77در مرحله کدگذاری توصیفی از مجموع 

 نمونه از کدگذاری اوّلیه ارائه گردیده است: استنباط و استخراج شده است. در جدول زیر سه

 گذاری اوّلیه کد 1جدول 

 ردیف
مصاحبه 

 شونده
 مضمون اولیه گزاره

شماره 

 کد

 Code 1جلسه فوکوس گروپ   .1

 مهتاب  .2

های گوشی من اکسوعه،  به شخصه نصف بیشتر آهنگ

های دیگه هم گوش میدم اما خب  ولی خب آهنگ

اکسو گوش میدم. ممکنه عالقه م به این گروهه. بیشتر 

 شبانه روزی یک ساعت یا دو ساعت گوش بدم.

تبدیل شدن موسیقی 

اکسو در صدر ذائقه 

موسیقایی و سبد 

 مصرف رسانه ای

 

 هانا  .3
چون هم زیبایی توش هست و هم برام الگو هستند 

 تالش کردم برای ورزش کردن.

ورزش کردن به خاطر 

 اثر پذیری از اکسو
 

 کدگذاری تفسیری

 بندی شده است. مضمون پایه طبقه 7مضمون اوّلیه در یک فرایند استقرایی در  79دراین مرحله، 

 مضامین پایه 2جدول 

 فراوانی مضامین پایه ردیف

 24 های اکسو در زندگی روزمره گیری از اخالقیات و رفتار الگو  .1

 11 مثابه گذران اوقات فراغت اکسو به  .2

 9 داشتن تناسب اندامتاثیر اکسو بر ورزش کردن و   .3

 6 ای رسانه-مثابه اولویت مصرف فرهنگی اکسو به  .4

 8 های حمایت از اکسو از منظر طرفداران معانی و کارکرد  .5

 15 ها و اشکال حمایت مجازی طرفداران قالب  .6

 6 محبت میان طرفداران و اعضای اکسو-ای حمایت وجود ارزش مبادله  .7
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 سازی یکپارچه

اند و در راستای پاسخ به  مضمون پایه که در یک فرایند استقرایی استخراج شده 7در این مرحله 

مضمون محوری تقلیل یافته است. همچنین در  2اند، با تلفیق و تجمیع به سؤاالت پژوهش برآمده

شود ضمن قرار دادن مضامین پایه ذیل مضامین محوری به تفسیر تفصیلی  این مرحله تالش می

 زیم.مضامین محوری بپردا

 مضامین محوری 3جدول 

 مضامین محوری مضامین پایه ردیف

1 

 مثابه گذران اوقات فراغت اکسو به

 رسانه ای-مثابه اولویت مصرف فرهنگی اکسو به

 تاثیر اکسو بر ورزش کردن و داشتن تناسب اندام

 های اکسو در زندگی روزمره. گیری از اخالقیات و رفتار الگو

توسط  ساخت سبک زندگی هواخواهان

 اکسو

2 

 های حمایت از اکسو از منظر طرفداران معانی و کارکرد

 ها و اشکال حمایتی طرفداران قالب

محبت میان طرفداران و -ای حمایت وجود ارزش مبادله

 اعضای اکسو

جایگاه حمایت در نظام اداراکی هواخواهان 

 از اکسو

 

 بندی بحث و جمع

 ساخت سبک زندگی هواخواهان توسط اکسو

جایگاه فاندوم )هوادار( بودن، »منظور پاسخ به سؤال اوّل و بسیار مهم در این پژوهش مبنی بر به 

به چهار بُعد از ابعاد سبک « در سبک زندگی و نظام معنایی هواخواهان ایرانی اکسو چگونه است؟

 ایم. ایم و با هواخواهان در این باره گفتگویی صورت داده زندگی در این تحقیق پرداخته

 مثابه گذران اوقات فراغت کسو بها

باشد. از هواخواهان ایرانی  های اصلی و سازنده مفهوم سبک زندگی می اوقات فراغت یکی از جنبه

عنوان یک منبع  های آن به هایی و چه میزان از اکسو و موسیقی ایم که در چه زمان پرسیده

شوندگان اشاره  به اتفاق مصاحبه کنید؟ اکثر قریب های خالی استفاده می ای در وقت مصرف رسانه

کنند.  ها و اخبار اکسو را دنبال می های اضافه خود موسیقی های خالی و وقت اند که در زمان کرده

این در بُعد فردی ماجرا است اما عالوه بر گوش کردن و مصرف اکسو در اواقات فراغت، 

لذا فراغت این جوانان با  های طرفداری و حمایتی نیز مشغول هستند، هواخواهان به فعالیت



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

239 
برهم کنش سبک زندگی 

 و هویت در ساخت ...
 

های خالی هوادار را  شود؛ در نتیجه اکسو وقت های مربوط به اکسو سپری می مصرف یا تولید پیام

 کند. از آن خود می

 ای مثابه اولویت مصرف فرهنگی ـ رسانه اکسو به 

باشد. به  ای می دومین معیار برای سنجش سبک زندگی نوع و ماهیت مصرف فرهنگی و رسانه

ای را برای خود انتخاب کند،  ان دیگر اگر در اوقات فراغت، یک فرد بخواهد مصرف و سرگرمیبی

ای و فرهنگی از  رود. منابع مصرف رسانه متناسب با سالیق و گرایشاتش به سراغ منابع خاصی می

ز جمله موسیقی، سینما، تئاتر، کتاب، روزنامه و... متعدد و گوناگون است، اما در بُعد موسیقی ا

گزینند.  ای و موسیقی خود بر می ایم که چه منابعی را برای مصرف رسانه هواخواهان پرسیده

دهند، اما  های داخلی و خارجی نیز گوش می اند که در کنار اکسو موسیقی ای اشاره کرده عده

صورت افراطی اشاره  ای به دانستند. در مقابل عده اکثرا اولویت مصرف را با اکسو و کی پاپ می

دهند و با وجود این  ای با محوریت اکسو گوش می های کی پاپ و کره اند که تنها موسیقی کرده

های ایرانی نمی روند. این مسئله به یک نوع خالء هویتی در حوزه مصرف  هرگز به سراغ موسیقی

ی های موسیق کند. از دالیل مهم این انتخاب، تکراری بودن و جذاب نبودن فرم ای اشاره می رسانه

باشد. هواخواهان اشاره  ها می ایرانی )اعم از پاپ و سنتی( و همچنین محتوای این موسیقی

باشد  ادبانه می های ایرانی )از منظر هواخواه( بسیار ضد فرهنگی و بی اند که محتوای موسیقی کرده

باشد. در حالی که  همچنین همواره در حال منتقل کردن حس شکست و نرسیدن به عشق می

ای همواره در حال بازنمایی حرکت، پویایی و تالش برای رسیدن به عشق و  های کره یموسیق

 باشند و به هیچ وجه در آن انرژی منفی و شکست به مخاطب منتقل نمی شود.  موفقیت می

 تأثیر اکسو بر ورزش کردن و داشتن تناسب اندام

هایی  به مجموعه رفتارباشد؛ مدیریت بدن  مالک بعدی در سبک زندگی بحث مدیریت بدن می

دهد تا مطلوب نظر خود و دیگران واقع شود.  شود که فرد با جسم و بدن خود انجام می گفته می

باشد. با  های مهم این مؤلفه داشتن تناسب اندام به وسیله ورزش کردن یا رژیم غذایی می از مالک

ای به ورزش کردن و  رسانههای  همین مالک از هواخواهان پرسیده شد که اکسو )که در بازنمایی

ها معروف است( چه تأثیری در داشتن تناسب اندام به  نشان دادن بدن ورزیده خود در کنسرت

وسیله ورزش کردن یا رژیم غذایی داشته است؟ اکثر پاسخگویان اشاره کردند که با دیدن اکسو 

تن رژیم یا انجام های ورزیده و متناسب داشته باشند و اکسو در گرف اند تا بدن تالش کرده
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ها فردی اعالم کرد که از  های باشگاهی آنها مؤثر بوده است؛ تا جایی که در میان پسر ورزش

های ورزیده آنها بوده است؛ لذا اکسو در ورزش کردن و داشتن  دالیل جذب او به اکسو دیدن بدن

سیکس »صر تناسب اندام در میان هواخواهان به شدت تأثیر مثبتی داشته است. همچنین عن

 یا بدن چند تکه برای هواخواهان پسر و دختر جذاب و الگوگیرانه بوده است.« پک

 
 نمودار ساخت ابعاد سبک زندگی توسط اکسو -2شکل 

 های اکسو در زندگی روزمره رفتار گیری از اخالقیات و الگو

گیری از  الگوترین مضامین در حوزه سبک زندگی مربوط به بحث  ترین و مهم یکی از پر تکرار

ها و اخالقیات خاص  ها به رفتار این الگوگیری  ای دارد. عمده اکسو بوده است که دامنه گسترده

شوند و برخی مربوط به نگرش و عقاید ایشان که در ادامه توضیح خواهیم  اعضای اکسو مربوط می

تالش و تحرک  کوشی و اند، سخت هایی که هواخواهان از آن انگیزه گرفته داد. یکی از ویژگی

اند که  های شخصی خود به موارد گوناگونی اشاره کرده فراوان این اعضا بوده است. آنها در تجربه

در لحظات مختلف زندگی روزمره خود اکسو را الگو قرار داده و تالش خود را برای رسیدن به 

ندن اشاره کرده شوندگان برای درس خوا عنوان مثال یکی از مصاحبه اند. به هدفشان مضاعف کرده

کوشی اکسو انگیزه گرفته است و تالش بیشتری انجام داده است و یا در  است که از سخت

اند. همچنین بحث انگیزه و  اند که از اکسو انگیزه و الگو گرفته های شغلی و کاری اشاره کرده حوزه

اند. تا جایی که  دهای است که هواخواهان از آن استفاده کر امید به زندگی از مسائل قابل مالحظه

اند. یکی  اند و حس مثبتی به زندگی پیدا کرده ای با اکسو از افسردگی و ناکامی نجات یافته عده

 اکسو به مثابه گذران اوقات فراغت رسانه ای-اکسو به مثابه اولویت مصرف فرهنگی

الگو گیری از اخالقیات و رفتار های اکسو در 

. زندگی روزمره  

تاثیر اکسو بر ورزش کردن و داشتن تناسب 

 اندام

ساخت سبک زندگی توسط 

 اکسو
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ها و  دیگر از خصایص اخالقی اشاره شده توسط هواخواهان، داشتن روحیۀ مقاومت در برابر سختی

های  از ویژگی همچنین تحمل انتقادات و تخریب دیگران توسط اکسو بوده است. این یکی

)نفرت و دشمنی( را به کرات بیان  1«هِیت»فرهنگ است. آنها اصطالح  منحصر به فرد این خرده

 گویند.  می 2«هیتر»کنند،  اند و به افرادی که نسبت به اکسو نفرت پراکنی می نموده

ها از منظر مخاطب اساساً اعضای اکسو یا در حال دریافت محبت هستند و یا دریافت نفرت. آن

اند که تحمل و مقاومتشان را  توجهی به این نکات منفی از اکسو یاد گرفته با دیدن مقاومت و بی

های مورد اشاره بحث دوستی و محبت و برادری  در مقابل دیگران افزایش دهند. از دیگر ویژگی

یر ای دارند. سا ورزند و با یکدیگر تعامل سازنده اعضای اکسو است که همواره به هم عشق می

اند، اما تعدادی از  ها نیز قابل توجه است برخی در زمینه موسیقی از اکسو الگو گرفته الگوگیری

های اکسو از جمله حمایت،  شان ویژگی اند که در انتخاب همسر آینده دختران طرفدار، اشاره کرده

دهند. در نتیجه  عنوان یک قالب ارزیابی قرار می تالش و... مدّنظرشان قرار گرفته است و این را به

ها و امید به  ایماژ اکسو در نظر هواخواه یک الگوی کامل برای زندگی کردن و مواجهه با سختی

 آینده تصویر شده است.

های مهمی از سبک زندگی هواخواهان خود را  توان گفت اکسو جنبه بندی، می در یک جمع

سازی  همراه با میل و ذائقه گیری در حوزه سبک زندگی برساخت نموده است. همچنین این الگو

ترین ویژگی سبک  طور که مهدوی کنی اشاره کرده است، مهم مخاطب شکل گرفته است. همان

های  گیرد. الگو های آن حول ذائقه و میل فردی افراد شکل می ها و الگو زندگی این است که مؤلفه

د این الگو را همراه با میل سبک زندگی به معنای دقیق خود تنها در زمانی قابل اطالق است که فر

و سلیقه فردی خود پذیرا باشد و صرف عمل کردن بر اساس یک الگوی خاص بدون داشتن میل و 

 (. 225: 1387رساند )مهدوی کنی،  احساس خوشایند، سبک زندگی را به معنای واقعی کلمه نمی

 جایگاه حمایت در نظام اداراکی هواخواهان از اکسو

یافته، و در خالل تحلیل مضامین محقق به یک عنصر مهم  ساخت و نیمه های عمیق در مصاحبه

تنهایی یک مقوله مهم برای فهم و  در هواخواهی دیجیتالی جوانان از اکسو برخورد کرد که به

آید و آن مسئلۀ حمایت و جایگاه آن در نظام ادراکی  شناخت این پدیده فرهنگی به حساب می

دهنده به  دیگر، معنا و مفهوم حمایت عنصر مرکزی و سامانباشد. به بیان  هواخواهان می

                                                           
1 Hate 

2 Hater 
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گره « حمایت»باشد. سامان و نظم و معنای هواخواهی با  های هواخواهانه یک هواخواه می فعالیت

 خورده است. در ادامه به ابعاد مهم این مقوله اشاره شده است:

 های حمایت از اکسو از منظر طرفداران معانی و کارکرد

 های گوناگون است: نظر گاه یک طرفدار دارای معانی و کارکردحمایت در 

باشد. هواخواهان برای آنکه  مثابه انگیزه دادن به اعضای گروه و قدردانی از آنها می حمایت به

 کنند. به گروه خود روحیه و انرژی مثبت اعطا کنند، از آنها حمایت می

های حمایت در  از دیگر کارکرد معروف کردن و مطرح کردن اکسو در میان افراد مختلف

 باشد. منظر هواخواهان می

باشد. هواخواهانی که  های حمایت می ترین کارکرد برقراری ارتباط با اعضا، یکی از مهم

های مجازی خود به  کنند تا با حمایت خصوص از اکسو و کره جنوبی دور هستند، تالش می به

اند که یک  های هواخواهان ایرانی گفته از تجربه نوعی توجه اکسو را به خودشان جلب کنند. آنها

عضو گروه کامنت آنها را در اینستاگرام پاسخ داده است و همه هواخواهان از این رخداد انرژی 

 اند.  مثبت گرفته

شوندگان به این  یابی افراد است. مصاحبه های حمایت، اساساً در هویت یکی دیگر از کارکرد

ساساً یک اکسوال باید از گروه حمایت کند حال در هر قالبی که برایش اند که ا نکته اشاره کرده

فرهنگ  بخش به فرد برای تعریف خود در یک خرده امکان پذیر است؛ لذا حمایت عنصر هویت

باشد. تمایز یک هواخواه اکسو با یک مخاطب معمولی اکسو در این است که  هواخواهانه می

کند و  های اکسو را مصرف می اطب معمولی صرفاً موسیقیکند و مخ هواخواه از اکسو حمایت می

 رساند. کمکی به گروه نمی

 ها و اشکال حمایتی طرفداران قالب

 بندی نمود: توان در دو بعد جمع های حمایتی اکسو را می قالب

 حمایت در محیط آفالین

های سنتی با  فرهنگ این نوع حمایت که در ایران بسیار ضعیف است و مشخصاً باعث تمایز خرده

های اکسو که مرکز اصلی آن در خیابان  شود صرفاً در خرید آلبوم های دیجیتال می فرهنگ خرده
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آن را مطالعه  1های سنتی که هبدایج فرهنگ باشد خالصه شده است. در خرده ولیعصر)عج( می

بوده فرهنگ در یک مکان نمادین و خاص شهری  یابانه اعضای خرده کرد، اساساً فضای هویت می

عنوان مثال برای ابراز وجود  های فیزیکی و نمادین در شهر داشته است. به است و همچنین جلوه

های  فرهنگ نوشتند، اما خرده های شهر می های خود را بر روی دیوار ها و شعار فرهنگ نماد خرده

الین هواخواهی دیجیتال، ماهیتاً در فضای آنالین زنده و پویا هستند، لذا تنها حمایت آف

های اکسو برای فروش بیشتر آلبوم بوده است و نهایتاً کاشت درخت در روز  ها خرید آلبوم اکسوال

 گذاری آن به اکسو بوده است. تولد یکی از اعضای اکسو در تهران و نام

 حمایت در محیط آنالین

ورد و خ های هواخواهی و حمایتی اکسو در فضای دیجیتالی رقم می با این حساب، عمدۀ فعالیت

فرهنگ دیجیتالی تلقی کنیم. اشکال این حمایت  شود تا آنها را یک خرده همین امر نیز باعث می

 عبارت است از:

 کنند. هایی که اعضای اکسو منتشر می ها و توئیت گذاری و الیک کردن پست کامنت

نام ها که در نوع خود جالب و قابل مالحظه است مفهومی است به  ترین فعالیت یکی از مهم

هایی  کردن که در نظر هواخواه به این معناست که طرفداران اکسو باید در اپلیکیشن 2«استریم»

دادن  سازد، عضو شوند و برای گوش مانند یوتیوب و... که امکان شمارش تعداد بازدید را معیّن می

ن بازدید یک صورت آنالین حضور یابند تا میزا ها به به موسیقی یا موزیک ویدئو در این اپلیکیشن

شود تا عمالً هم رتبه گروه ارتقا یابد و هم از لحاظ مالی  کلیپ از اکسو باال برود. این کار باعث می

کننده مبالغی پرداخت  گروه تقویت شود؛ چراکه یوتیوب به ازای میزان بازدید، به شرکت پخش

 خواهد کرد.

های حمایتی  و از قالبهای اکس فن پیج زدن در اینستاگرام جهت پخش اخبار و موسیقی

 باشد که البته در میان همه طرفداران مرسوم نیست. می

های  های مهم حمایتی اکسو است که در بخش یافته ترند کردن هشتگ در توئیتر یکی از کار

 ها بحث خواهد شد. کاوی به تفصیل درباره میزان ترند شدن و معانی هشتگ داده

های  ها از دیگر فعالیت اکسو در میان سایر گروه ها جهت پیروز کردن گیری شرکت در رأی

 باشد. حمایتی هواخواهان اکسو می

                                                           
1 Hebdige 

2 Stream 
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 محبت میان طرفداران و اعضای اکسو-ای حمایت وجود ارزش مبادله

ای  ای که در مسئله حمایت و هواخواهی وجود دارد فهم و کشف یک ارزش مبادله یک نکته ویژه

باشد. به عبارتی یک بده بستان بیناذهنی میان هواخواهان و  میان طرفداران و اعضای اکسو می

ها و  باشد. در مصاحبه محبت میان طرفدار و سلبریتی می-اکسو وجود دارد و آن تبادل حمایت

های اجتماعی این مسئله برای محقق نمایان  ن در یک مشاهده غیر مشارکتی در شبکههمچنی

کند. این احساس دریافت  اش محبت و عشق دریافت می شد که هواخواه از گروه مورد عالقه

ها و  دهد. آنها معتقدند اکسو به آنها از طریق موسیقی مند رخ می صورت مجازی و واسطه به

ها از حمایتی که هوادار به ایشان  ها و ترندسازی هشتگ دن به کامنتهمچنین واکنش نشان دا

ساز بوده و برای  کنند. این ارزش خود هویت کنند و حمایت را جبران می منتقل کرده قدردانی می

 باشد.  بخش می بیشتر فعالیت کردن هواخواه انگیزه

فرهنگ  خردهبخش به فرهنگ یا  توان گفت هسته مرکزی هویت بندی می در یک جمع

کردند که فقط اکسو را  شوندگان از افرادی یاد می باشد. مصاحبه هواخواهی، مفهوم حمایت می

کردند؛  دهند. آنها این افراد را به اکسوال نما تشبیه می کنند و هیچ حمایتی انجام نمی مصرف می

یتال نیز فرهنگ دیج هواخواهی رمز ماندگاری یک خرده لذا مسئله حمایت دیجیتالی و هویت

شود. باید در نظر گرفت که اساساً گروه یا شخصیت معروف و سلبریتی بدون حمایت  محسوب می

ای و جنبه شهرت خود را حفظ کند.  تواند به کار خود ادامه دهد و هاله رسانه هوادار خود نمی

فرهنگ دیجیتالی هواخواهی اکسو، حمایت  ساز و در عین حال جمعیِ خرده کنش یکپارچه

 یتال است.دیج
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 نمودار جایگاه حمایت در نظام ادراکی هواخواهان -3شکل 

 گیری نتیجه

 برساخت سبک زندگی هواخواهان توسط اکسو

یابی در  همانطور که در بخش قبل به تفصیل توضیح داده شد؛ جایگاه سبک زندگی و هویت

کننده است. با هواخواهی از اکسو و دل سپردن به این  فرهنگ هواخواهان اکسو بسیار تعیین خرده

شود. به همین منظور، در  های خاص و متنوعی از سبک زندگی مواجه می گروه، مخاطب با الگو

ـ اکسو در بحث 1توان اثرات سبک زندگی را بر هواخواهان مورد کنکاش قرار داد؛  میچهار سطح 

مدیریت بدن هواخواهان را ترغیب نموده است تا به تناسب اندامشان اهمیت بدهند و برای آن 

ها  تالش کنند. به بیان دیگر بازنمایی بدنی زیبا و متناسب توسط اکسو و نمایش آن در کنسرت

ای از هواخواهان برای  واخواهان جذاب و الگوگیرانه بوده است. این باعث شده تا عدهبسیار برای ه

ـ 2ای گردند.  های تغذیه داشتن بدنی ورزیده و متناسب مانند اکسو ترغیب به انجام ورزش و رژیم

باشد، بر زندگی  ترین ارکان سبک زندگی می اکسو در بحث اوغات فراغت که شاید یکی از اصلی

ـ جنبه دیگر بحث نوع مصرف فرهنگی است که در این 3تأثیری مشهود داشته است.  هواخواه

جایگاه حمایت در نظام 
 اداراکی هواخواهان

ارزش مبادله ای 
محبت-حمایت  

 اَشکال حمایت

 حمایت آنالین

کامنت و الیک 
 گذاشتن

 استریم کردن

 فن پیج زدن

شرکت در نظر 
 سنجی

 ترند سازی هشتگ

 خرید آلبوم حمایت آفالین

معانی و 
کارکرد های 

 حمایت

انگیزه دادن و قدردانی از 
 گروه

 برند و معروف کردن گروه

 برقرار ارتباط با گروه

 هویت یابی 



 

 
 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

246 
 1، شماره 18سال 

 1401بهار 
 66پیاپی 
 

ای فیلم  دانند. عالوه بر موسیقی کره بخش اکثر افرادی که خود را کی پاپر یا طرفدار کی پاپ می

کنند. یک عامل مهم در این بخش آن است  ای را در مصرف فرهنگی خود دخیل می و سریال کره

های  ای در زمینه موسیقی ان نمونه داخلی و یا نمونه خارجی چشمگیر حرفهکه اساساً جوان

ای در این  اند؛ لذا وجود یک خالء فرهنگی در حوزه تولیدات رسانه ترکیبی و نمایشی تجربه نکرده

ـ اما رکن مهم و تأثیرگذار دیگر که در سبک زندگی حائز اهمیت ویژه 4بخش قابل فهم است. 

ترین و  باشد. شاید پربسامد گوی زندگی و نقش آن در زندگی روزمره میاست؛ بحث انتخاب ال

ای با عنوان  کردند در مقوله ترین مضامینی که هواخواهان صادقانه و با احساس بیان می پرتکرار

گیرد. اکسو برای هواخواهان  قرار می« های اکسو در زندگی روزمره گیری از اخالقیات و رفتار الگو»

آید. از این جهت الگوی تمام عیار  حساب می عیار در زندگی روزمره به تمامخود یک الگوی 

خصوص برای  شود که هم دارای ابعاد شناختی است و هم دارای ابعاد رفتاری. به محسوب می

باشد. اکسو توانسته است تا با هدف قرار  گیری از دیگران می نوجوان و جوانی که در سن الگو

 عنوان یک الگو در سبک زندگی معرفی کند.  را به دادن این طبقه سنی، خود

 جایگاه هواخواهی در نظام معنایی هواخواهان اکسو

های اصلی ساخت زندگی روزمره  همانطور که اشاره شد؛ هویت هواخواهی یکی از مؤلفه

بخشد. اکسو و یا کی پاپ به مخاطبین پیگیر خود،  هواخواهان است که به آن معنا و ارزش می

یا  2«فندوم»کند یا همان چیزی که این افراد )هواخواهان( از آن به  را اعطا می 1واخواهیهویت ه

ای همخوان  کنند. این هویت چیزی است که فرد خود را از دیگران متمایز و با عده یاد می 3«فن»

ای است که باید طی شود.  سازد. به بیان دیگر میان مخاطب بودن تا هواخواه بودن یک فاصله می

گران و  کنندگان موسیقی( و هواخواهان اکسو )حمایت ما میان مخاطبین اکسو)صرفاً مصرف

شویم. هواخواه کسی است که بخشی از وجود فردی و اجتماعی اش  تمایز قائل میکنشگران( 

های  سازد. هواخواه در خصوصیت تبدیل به عنصری شده است که او را از دیگران متمایز می

هایی دارد که اگر بخواهیم مشخصه  رفتاری، احساسی و شناختی با مخاطب معمولی تفاوت

دهد، باید از همان سبک  نی آنچه که در بیرون فرد رخ میظاهری آن را در نظر بگیریم؛ یع

 زندگی خاص سخن بگوییم. 
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حال این هویت هواخواهانه در یک عنصر رفتاری بروز و ظهور دارد. محقق در تحلیل مضامین 

نام دارد. حمایت کنشی است که « حمایت»این تحقیق با این عنصر مواجه شده است و آن عنصر 

کند. این  صورت متوالی بازتولید می ازی شده و هویت هواخواهانه او را بهبرای هواخواه معناس

ها بحث ارتباط گرفتن با  ای برای هواخواه دارد. یکی از این کارکرد های ویژه حمایت کارکرد

ها با او  سلبریتی یا گروه مورد عالقه است. هواخواه برای آنکه بتواند با گروه اکسو که کیلومتر

کند. این حمایت به دو شکل برای او ارتباط را  تباط بر قرار کند، از او حمایت میفاصله دارد ار

است. هواخواه در ذهن و خیال خود با حمایت  1سازد. اوّلین شکل، ارتباط بیناذهنی متصل می

ام و به نحوی برای او توانستم  ام حمایت کرده کند که من از فرد مورد عالقه این معنا را ایجاد می

کند که توانسته برای گروهش  کرده باشم، لذا یک خرسندی و رضایت برای او ایجاد می خدمتی

کاری کرده باشد، اما شکل دوم، کامالً عینیت یافته و تجربی است. هواخواه برای سلبریتی یک 

 کند و چشم انتظار است تا از طرف سلبریتی توجه یا پیامی دریافت کند.  کامنت یا نظر ارسال می

ویژگی حمایت از جایگاه معنایی هواخواهان که یک نوع ارزش اجتماعی و گروهی را دومین 

ای میان هواخواه و  برای آنها شکل داده است، این است که یک تبادل و بده بستان نانوشته

باشد. این  توجه می -محبت یا حمایت -ای حمایت سلبریتی ایجاد شده است و آن ارزش مبادله

کنند. یعنی هواخواهان به نوعی خود را مدیون  رتباط دریافت و احساس میدو عنصر را دو طرف ا

کشند تا اثری را تولید  کند یا برای هواخواه زحمت می دانند که به ایشان محبت می سلبریتی می

های متنوع هواخواهشان را که در ادامه توضیح خواهیم  کنند و در طرف مقابل سلبریتی حمایت

 دهند.  و به آن واکنش نشان میکنند  داد، دریافت می

های کیفی باید متذکر شویم که با گسترش  بندی این بخش از یافته شایان ذکر است در جمع

گرایی و گرایش به شرق در میان جوانان  ای در ایران شاهد یک نوع شرق های فرهنگ کره موج

یان دیگر، شرق عالوه های کالن مورد توجه قرار گیرد. به ب تواند در جهت سیاست هستیم که می

های فرهنگی، در میان  گیری از ظرفیت بر تقویت مناسبات اقتصادی خود توانسته است با بهره

جوانان آسیا و ایران یک علقه و گرایشی را ایجاد کند تا شاهد یک ارتباط میان فرهنگی بین 

قدرت در جهان و  های جدید جوانان ایران و مردم شرق آسیا نیز باشیم. با توجه به ایجاد قطب

تواند  ای این حوزه می گرایش ایران به سمت شرق در چند سال اخیر، صنایع فرهنگی و رسانه

 عنوان یک رقیب جدی در کنار هالیوود و فرهنگ آمریکایی در ایران نفوذ یابد. به

                                                           
1 Intersubjective 
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