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بررسي اثرات فرهنگي اجتماعي توسعه ورزش در ایران با تأکید بر ورزش فوتبال
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چکیده
این مقاله به ارتباط ورزش فوتبال با برخی پدیده های فرهنگی و مسائل اجتماعی در جامعۀ ایرانی میپردازد .هدف محقق ،ارزیابی نقش،
کارکرد و جایگاه این ورزش در جامعۀ مذکور است .از نظر روش شناختی ،این بررسی مبتنی بر تحلیل نظری فواید ضروری ورزش فوتبال در
جامعۀ ایرانی است .بدین سان دو روش کتابخانه ای و اسنادی راهگشای جمع آوری داده های تحقیق حاضر گشته اند .نتیجه آنکه جذب
اقوام در جامعۀ ملی به واسطه ورزش فوتبال و شرکت دادن بانوان در حوزه های عمومی جامعه از کارکردهای هویت ساز آن است .این ورزش،
محلی برای تجلی و ظهور رفتارها و خشونت هایی است که بهطور معمول مجاز شمرده نمیشوند .فوتبال ،ارزان ،ساده ،مهیج و تفریحی مفرح
نزد مردم است .از این منظر ،کارکردی آموزشی برای یاد دادن قواعد زندگی اجتماعی و شیوه های سازگاری با جامعه و مرزبندی های مرسوم
یافته است.
واژگان کلیدی :اجتماعی شدن ،اوقات فراغت ،خشونت ،فوتبال ،هویت.
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مقدمه

از نیمقرن اخیر به اين طرف ،ورزش فوتبال در جامعه ايرانی تشکیالت وسیعی پیدا کرده و رقابتهای اين ورزش به طور مداوم و
مستمر رو به افزايش است .از سوی ديگر شرکتکنندگان تماشاگر در مناسبات و مسابقات فوتبال بیش از ديگر مشارکتهای سیاسی،
صنفی و غیره بوده است .ورزش به طور عام و فوتبال به طور خاص جزئی از نظام اجتماعی اين مرز و بوم درآمده ،به مثابه ديگر
اجزای جامعه( اقتصاد ،خانواده ،آموزش و پرورش ،حکومت ،مذهب و )...توسعه و تعمیم آن برای تعادل ،ثبات و دوام اجتماعی
اجتناب ناپذير مینمايد .پیش از آنکه ورزش و تربیت بدنی از سوی غرب به ايران راه يابد ،ورزش در ايران محدود بود به بازیهای
بومی محلی بخشهای مختلف ايران و به تمرين های زورخانهای که هدف نهايی آن تا نیم قرن پیش آموزش فنون کشتی بود (الهی،
 :6131به نقل از شجیع .)16 :6199 ،برومبرژه ،مردم شناس فرانسوی تا جايی پیش میرود که کارکرد فوتبال را برای ايرانیان ،فراتر
از مرزهای کشورشان میداند :برای ايرانیانی که از انزوای میهن خويش در عرصه بینالمللی و بیاعتباری آن در ديد جهانیان ناراضی
بودهاند ،شرکت در مسابقات جام جهانی ،6نشان از آغاز بازگشت به اين عرصه را داشت .به ديگر سخن ،شرکت در جام جهانی
مقدمهای برای حضور در "جامعۀ جهانی" بود ( )6991اينکه امروزه فوتبال به چنین جايگاه ممتازی نايل شده ،نشان از اين امر دارد
که فوت بال در شکل امروزينش ،به نمادی از تجدد يا مدرنیته تبديل شده است(داوری اردکانی .)1 -4 :6111 ،ورزش فوتبال ابعاد
متنوعی مانند ارتباط با پديدههای فرهنگیی چون هويت (سويههای گوناگون آن) ،رتق و فتق مسائلی از جمله خشونت ،اوقات فراغت
و همچنین مقولۀ اجتماعیشدن دارد (پر واضح است که ابعاد آن بسیار گستردهتر از مقوالت مذکور است ،ولی در ظرفیت اين مقال
نمیگنجد) که حول کارکردهای اجتماعی و فرهنگی اين ورزش ،خاصه در میهنمان ايران ،قابل تحقیق و بررسی هستند.
سؤاالت اصلی اين پژوهش عبارتند از:
 .6ورزش فوتبال چه هدفهايی را برای جامعه ايرانی تأمین کرده است؟
 .9چه ضرورتی به توسعه اين ورزش در کشور ايران است؟
 .1ورزش فوتبال چه کارکردی در تقويت هويت ملی ايرانیان دارد؟
 .4آيا ورزش فوتبال در تقويت هويت قومی اقوام ايرانی مؤثر است؟
 .5آيا ورزش فوتبال به حضور زنان ايرانی در عرصههای اجتماعی ياری رسانده است؟
 .1خشونتها و پرخاشگیریها در ورزش فوتبال چه کارکرد اجتماعی و فرهنگیی میتواند در جامعۀ ايرانی داشته باشد؟
 .3نقش ورزش فوتبال در گذران اوقات فراغت مردم ،خاصه قشر جوان جامعۀ ايرانی چیست؟
 .1آيا ورزش فوتبال در فرآيند اجتماعیشدن و سازگاری افراد ،خاصه قشر جوان با جامعۀ ايرانی مؤثر واقع شده است؟
پیشینه تحقیق

بررسی ورزش فوتبال نه به عنوان يک بازی بلکه به عنوان پديدهای اجتماعی و فرهنگی ،طیف متنوعی از موضوعات را در برمیگیرد.
در ايران ،آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته ،خشونتهای فوتبال و تأثیرات اجتماعی آن بوده است .شهابی ( )6133تحول
فوتبال در ايران را يکی از شاخصهای تحوالت عمومی کشور و نشان از حرکت به سوی فرهنگ عام جهانی میداند .برومبرژه()6991
حضور تیم ملی فوتبال ايران در جام جهانی را مقدمهای برای حضور اين کشور در "جامعۀ جهانی" میداند .از نظر اباذری ()6116
در مورد خشونت فوتبال در ايران اغراق شده است و مسائل ايجاد شده در اين مورد ساخته و پرداخته راديو و تلويزيون ،اساتید دانشگاه
و روزنامههاست .عسکریخانقاه و حسنزاده ( )6116فوتبال را به معنای مارسل موسی کلمه ،يک واقعه اجتماعی تام که بازتاباننده
وضعیت و هیأت کلی فرهنگ جامعه و ويژگیهای آن است ،قلمداد میکنند .فاضلی ( )6115فوتبال را در هر کشوری متأثر از بستر
اجتماعی و سیاسی خاص آن کشور می داند؛ و با توجه به دولتی بودن مديريت در ايران ،نهاد ورزش به طور عام و ورزش فوتبال به
 .1منظور برومبرژه جام جهانی  1991فرانسه است .در جام جهانی فرانسه ،ایران برای نخستین بار پس از انقالب  1531جواز حضور در جام جهانی فوتبال را کسب کرد.
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طور خاص به نحو آشکاری با مباحث قدرت وايدئولوژی عجین شده است .روحاالمینی ( )6115بر اين باور است که میتوان از
اصطالح فرهنگ فوتبال سخن به میان آورد؛ چراکه ويژگیهای سهگانه فرهنگ يعنی ،عمومیت داشتن ،اجباری نبودن و دوام داشتن
را در اين پديده که به مرور زمان جای خود را باز کرده ،میتوان يافت ..فکوهی( )6119کارکرد و رابطه فوتبال را در جامعه ايرانی،
از گذشته تا حال ،به مثابه خدمت و جايگاهش در ديگر جوامع قلمداد میکند :پیش از انقالب تاکنون ،فوتبال تقريباً همان کارکردها
و روابطی را در جامعه ما به وجود آورده که در ديگر نقاط جهان شاهد آن هستیم .بدينسان ،ما همواره با هويتسازیهای ملی،
محلی ،شهری ،اوباشیگری و مسائلی از اين دست مواجه بودهايم .هاشمی و جوادی يگانه ( )6111فوتبال را دربحبوحه چالشهای
سیاسی و ايدئولوژيک میان گروه های مختلف ايرانیان ،عاملی برای پیوند و در کنار هم نشاندن آنان میدانند.
کوپر( ) 6119مدعیست يکی از داليلی که موجبات محبوبیت و اهمیت فوتبال را در کشورهای خاورمیانه فراهم آورده ،کمبود ديگر
تفريحات است .برای يک مرد جوان در خاورمیانه که بايد اوقات فراغتش را با ديگر جوانان سپری کند ،فوتبال تنها تفريح ممکن
است .صدر ( )6139در کتابی با عنوان :روزی روزگاری فوتبال ،به ترسیم وجوه اجتماعی فوتبال پرداخته ،فصل نخست اين اثر را به
سیر تاريخی و سیاسی اين ورزش در ايران اختصاص میدهد.
مالحظات نظری

رويکرد کلی اين مقاله به موضوع مورد مطالعه ،رويکردی کارکردی است .به لحاظ تاريخی ريشههای کارکردگرايی را میتوان نزد
سه متفکر بزرگ علوم اجتماعی :اگوست کنت ،هربرت اسپنسر و امیل دورکیم يافت (فکوهی )651 :6111 ،به وسیله دو انسانشناس
بزرگ :برونیسالو مالینوفسکی و رادکلیف براون تثبیت گرديد (ريوير .)35 :6115 ،تالکوت پارسونز ،کینگزلی ديويس و روبرت
مرتن از مهمترين نظريهپردازان آن هستند (آزادارمکی )91 :6111 ،و درنهايت جفری الگزندر و پل کولومی تالش خويش را در
جهت تداوم اين نظريه در قالب گرايش نوکارکردگرايی به کار گرفتند (ريتزر .)651 :6114 ،اگر تطورگرايی به مطالعه وقايع اجتماعی
در بُعد تاريخی عالقهمند است ،فرهنگگرايی به روانشناسیشکلگیری آنها و اشاعهگرايی همان وقايع را از نقطهنظر ابداعات
اجتماعی بررسی میکند؛ جريان موسوم به کارکردگرا ،نهادهای اجتماعی را قابلیتهايی به شمار میآورد با نقشی در مجموعهای
منسجم که همان جامعه است (دورتیه.)41-46 :6114 ،
ديدگاه کارکردی بر خالف ديدگاه تضادی که روی منافع ،خصومتها و تعارضات آشتیناپذير نظامها متمرکز میشود ،به هنجارها،
همبستگی و يکپارچگی نظامها توجه میکند .به عنوان مثال :ديدگاه کارکردی روی اين موضوع متمرکز میگردد که چه تغییراتی
باعث شد که وجود ورزش فوتبال ضروری به نظر رسد و چه تأثیراتی بر روی هواداران و بازيگران اين ورزش دارد؟ در مقابل ديدگاه
تضادی به اين مسئله توجه دارد که چه گروهها و طبقاتی از توسعه ورزش فوتبال سود میبرند و چگونه دسترسی به باشگاهها و
بازيکنان برتر در جهت حفظ موقعیت گروههای دارای امتیازات ويژه عمل میکند؟ کارکردگرايی را میتوان با حرکت از باور
دورکیم ،به معنی جای دادن واقعیتها در چارچوباجتماعیشان با هدف تفسیر آنها تعريف کرد (ريوير .)35 :6115 ،از نظر
مالینوفسکی ،در جريان تحلیل کارکردی نشان خواهیم داد که هیچگونه اختراع ،انقالب و دگرگونی فکری يا اجتماعی امکان وجود
نمیيابد مگر اينکه نیازهای جديد رخ نمايند ( .)11 :6114الگزندر ،بر اين باور است که نوکارکردگرايی گزارش کلی از مناسبات
متقابل را به دست میدهد و فکر تعادل را به مثابه نوعی نقطه مرجع به کار میگیرد (کرايب .)35 :6119 ،نظريه کارکردگرايی در
مقام قیاس ،به بدن انسان توجه میکند :هر جزء ،از جمله قلب ،ريهها ،کلیهها ،پوست و مغز کار خاصی را انجام میدهند ... .میتوان
يک تیم فوتبال را نظامی اجتماعی به شمار آورد؛ نظامی که دروازهبان ،مردان خط دفاعی ،خط میانی ،خط حمله و ديگران هر يک
برای کل تیم کار میکنند (ببی .) 611 :6115 ،در مدل کارکردگرايی مورد نظرِ نگارنده ،يک سنت مانند ورزش فوتبال در قالب
رابطه کارکردیاش با برخی احتیاجات فردی و گروهی بشر شرح داده میشود .در اين مدل پديدههای اجتماعی بايستی در رابطه با
کارکردهای ضروريشان فهمیده شوند.
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روش شناسي

فن يا روش تحقیق عبارتست از وسائل و ابزاری که به واسطهی آن بتوان با کمک رويکرد و طرح تحقیق ،اطالعات مورد نیاز پژوهش

را جمعآوری نمود .معمولترين روش تحقیق ،تفکیک بر اساس رويکرد پژوهش میباشد(تنهايی و نکهت )59 :6196 ،بدينسان
موضوع خاص پژوهش حاضر ،ايجاب مینمايد که نگارنده از منابع و اسناد مکتوب ،و همچنین با ارجاع به پژوهشهای گوناگون در
باب مباحث مطرح شده ،دست به تبیینی نوين در پاسخگويی به پرسشهای تحقیق حاضر بزند .برای نیل به اين مقصود و دست يابی
به منابع و دادههای الزم دو روش ذيل به مدد نگارنده اين سطور آمدهاند:
 .6روش کتابخانهای :منظور از روش کتابخانهای اين است که برای جمعآوری دادهها بايد به نوشتههای مکتوب 6رجوع کرد
و با استفاده از آنها با توجه به پرسشهای تحقیق ،دادهها را تلخیص نمود(تنهايی و نکهت.)16 :6196 ،
 .9روش اسنادی :پژوهش اسنادی ،در واقع يکی از فراگیرترين روشهايی است که به شکلهای گوناگون در گردآوری
دادههای جامعهشناختی مورد استفاده واقع میشوند(گیدنز .)311 :6111 ،نمونهای از کاربرد اسناد تاريخی در جامعهشناسی
مطالعهی آنتونی اشورث دربارهی جنگ سنگرها در طی جنگ اول جهانی است( ,Ashworth, 1980به نقل از گیدنز،
.)314 :6111
لینکلن و گوبا ( )6915سند را به عنوان« هر چیز کمی يا ضبط شده» که برای مقاصد ارزشیابی يا بنا به درخواست بررسی کننده تهیه
شده باشد تعريف میکنند .اين اسناد را میتوان به دو مقولۀ عمده:
الف) سوابق همگانی :سوابق همگانی میتواند از خارج يا درون محیطی که مطالعه در آن انجام میشود گردآوری شود؛ مانند:
گزارش های آماری مهم ،آرشیو روزنامهها ،سوابق ادارات و...
ب) اسناد شخصی :سند شخصی ،مدرک دست اول شخصی از پیشامدها و تجارب است .اين اسناد شامل خاطرات ،عکسها ،نامهها،
برنامهها و ...می باشند(هومن.)654 – 651 :6196 ،
فوتبال و تحول ورزش ایران

تاريخ معاصر ايران ،کارزار تقابل با غرب و جريان های غربی است .در اواسط دوران قاجار و پس از آنکه نخبگانی ايرانی به برتری
نظامی غرب پی بردند (در نتیجه شکست از روسیه و تحمیل معاهدههای تحقیرآمیزِ گلستان و ترکمنچای) ،در پی يافتن علل واقعی
اين برتری ،میل بسیاری برای شناخت و ارتباط با غرب در میان اعیان قاجار پديد آمد .اين امر موجب نفوذ مأموران و متخصصان
غربی و تغییرات ساختاری در جامعه شد که نمادش در انقالب مشروطیت پديدار میگردد .بدينسان اصالح و بازآفرينی در حوزههايی
چون آموزش و پرورش ،معماری ،ادبیات ،موسیقی و ...اجتنابناپذير مینمايد .ورزش نیز که تافتهای جدا بافته از فرهنگ و جامعه
ما نیست ،تحت تأثیر اين جريانها تغییرات شگرفی میبیند :ورزش ايران به زورخانههايش میبالید .به پهلوانان کشتی که از سنتهای
کهن میآمدند .به تیراندازی و سوارکاری که در عرصه ادبیات به آنها اشاره میشد ... .ولی از ورزشی که درآن با پا به توپ ضربه
میزدند و دنبال آن میدويدند نشانهای نبود .اين ورزش امروزی مثل همه ورزشهای مدرن ،از آن سوی مرزها میآمد و خوب يا بد
به فرنگیها تعلق داشت (صدر.)63 :6139 ،
رقابت میان ورزشهای ديرين و ورزش مدرن فوتبال ،نبردی میان سنت و مدرنیته در میدان ورزش بود .شايد در آن دوران هیچکس
تصور نمیکرد که گسترش روزافزون فوتبال ،تا اين میزان ،جذابیت ورزشهای کهن را کمرنگ سازد .نمايش باستانیکاران ،پیش
از شهرآورد سرخابی های پايتخت و اجرای حرکاتی که تنها در گود زورخانه مرسوم است ،مصداق تعظیم اين ورزش کهن در برابر
فوتبال است .آنان مستطیل سبز را واسطهای قرار دادند ،تا بگويند :ما نیز هستیم! چرا ورزش فوتبال ،جهانگیر میشود؟ به عبارت ديگر
 .1این نوشتهها میتواند منابع اولیه(منابعی که توسط نویسندگانی که با موضوع مورد مطالعه در ارتباط بودهاند) یا منابع ثانویه (کتابهایی که در دورههای زمانی بعدی
که موضوع مورد مطالعه رخداده است تألیف شدهاند) باشند.
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اهمیت و محبوبیت اين ورزش ناشی از چیست؟ فوتبال چون زندگی ،پیشبینیناپذير و آبشخور رويدادهايی نامعلوم است .فوتبال از
نظر مادی مقرونبهصرفه است .آمادهسازی يک زمین برای فوتبال به مراتب ارزانتر از بسیاری از ورزشها (شنا ،اسبسواری ،هاکی
و )...است .ابعاد زمین اين ورزش به گونهای است که اجازه میدهد انبوهی از جمعیت در يک مکان دور هم جمع شوند .نبايد از
تأثیر پا به عنوان ابزار بازی غافل شد ،چراکه فوتبالیست ناچار به ترکیب مهارت ،سرعت و قدرت بدنی به موازات يکديگر است .در
نهايت و از همه مهمتر توان اقتصادی و سیاسی انگلستان به عنوان خاستگاه اين ورزش ،نقش بارزی در راهیابی آن به ديگر نقاط جهان
ايفا کرده است :خاستگاه فوتبال مدرن بريتانیا ،خاصه کشور انگلستان است .در انگلیس ،زمانی اين بازی را فوتبال نامیدند که تصمیم
بر آن شد ديگر از دست برای حمل توپ استفاده نشود .قبل از آن هیچ قاعدهای برای حرکت دادن يا متوقف کردن توپ وجود
نداشت .اما سرانجام در کالج ترينیتی کمبريج و در اکتبر  ،6141تصمیم بر آن شد تا قواعد خاصی همچون عدم استفاده از دست
(بهجز در مناطقی خاص) منظور گردد (هلمیر و اونز.)1 :9111 ،
در کشور ما ،مانند بسیاری از کشورهای ديگر ،انگلیسیها که به داليل مختلف به ايران سفر میکردند يا در تهران و ديگر شهرستانها
اقامت داشتند ،بازی فوتبال را رواج دادند .انگلیسیها در اوقات فراغت خود به بازی فوتبال میپرداختند و جوانان ايرانی آنقدر دور
زمینهای بازی آنها ايستاده ،به تماشا پرداختند که به اين ورزش جديد عالقهمند شدند .اين امر در مناطق نفت خیز جنوب و در
تهران که تعداد زيادی انگلیسی وجود داشتند ،بیشتر مشاهده میشد (جاللی فراهانی 61 :6131 ،و.)66
در نظر آنان که در افسون پیشرفت ملتها شناور هستند «ورزش» يکی از منابع قدرت ملی ،پیشرفت ،استقالل ،تمدن و بقای ملی و
مخصوصا پاکدامنی و جديت در پیگیری اهداف و سرچشمه فضیلت های فردی و جمعی با هم است .بازی توپی با دست و
مخصوصا پا ،اسب سواری ،دو ،شکار ،شمشیربازی ،چوگان و درشکه سواری ،6اهمیت بسیاری در زندگی اروپايیان دارد و مستقیما
با ترقی ايش ان در ارتباط است .آنان که يادگرفته اند می گويند که راز عظمت ،قدرت و پیشرفت بريتانیا در فوتبال يعنی بازی با
توپ ،با پا است" (شهابی  .)135-134 :9119شايد حکومت پهلوی دوم به اکسیر اين ورزش در شفابخشی و تثبیت مناسبات جهانی
پی برده بود .هنگامی که در سال  6199از میلتون آيزنهاور رئیس دانشگاه پنسیلوانیا ،دعوت شد تا تیم فوتبال اين دانشگاه را برای
انجام مسابقاتی به ايران بفرستند ،سرپرست تیم در بازگشت ،سفر را اينگونه توصیف نمود :ايرانیان همه جا از اعضای تیم ما ،همانند
قهرمان ،با دسته گل استقبال کردند ...ملتها تا بازی با يکديگر را نیاموزند راه همکاری را نخواهند آموخت (هالند.)11 :6911 ،
فوتبال در ايران امروز همپای بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا کارکردی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی يافته و توانسته جايگاه
ويژهای در جامعه به دست آورد .ورزشی که از حدود يک قرن پیش وارد ايران شد و اکنون جذابترين و پرطرفدارترين ورزش
کشور به شمار میآيد .چنین وصفی از ورزش فوتبال ،به تدريج جای کشتی ،ورزش سنتی و پرطرفدار ما را که اکنون تنها با نام تختی
به ياد آن می افتیم ،گرفته است .اين شرايط حتی در کشوری چون ترکیه که روزگاری کشتی ،ورزش نخست اين کشور بوده نیز
مصداق دارد (افسر کشمیری.)91 :6116 ،
هویت و فوتبال

در تعريف

هويت9

بايد به عوامل و مؤلفه های هويت توجه کرد .در اين خصوص چند نکته وجود دارد :اولین مسئله اين است که در

تعريف هويت عالوه بر تعريف خود ،تصور ديگری هم مطرح است .در واقع تعريف هويت يک تعريف ثابت نیست .بايد «خود» و
«غیرخود» را در هر زمان مشخص کرد .مثالً ايرانی در برابر غیر ايرانی يا عرب در مقابل عجم مطرح است .يعنی خود و ديگری هر
دو به عنوان عوامل شناخت هويت در نظر گرفته میشوند (خانیکی .)1 :6111 ،هويت ،يعنی آگاهی از خود و ويژگیهای مشترک
در زمینههايی مانند طبقات اجتماعی ،مذهب ،قومیت و جنسیت (مصفا .)961: 6111،هويت چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد و
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بايد به طور مداوم و روزمره آن را ايجاد کند و در فعالیت های تأملی و بازانديشانه مورد حفاظت و حمايت قرار دهد (گیدنز:6111 ،
 .)31اهمیت اين موضوع را برای جامعه ما میتوان در سه محور بیان کرد (دوران:)65 :6113 ،
.6

جوانی جامعه ايران و هويتخواهی و هويتجويی جوانان که همواره از پرسشهای اساسی جامعه امروز ايران بوده است.

.9

گسترش شهرنشینی و پیچیده ترشدن روابط و تأمالت انسانی و پیچیدگی هر روزه ابعاد زندگی اجتماعی و به دنبال آن
اهمیت درک هويت فردی و اجتماعی از سوی افراد جامعه.

 .1فرآيند سريع و پر شتاب تحوالت به ويژه در حوزه ارتباطات فرهنگی ،اجتماعی و رفتاری و تعامل و گفتگوی پیوسته میان
عوامل فرهنگی ملتها و تمدنهای مختلف.
از اين رو میتوان گفت :آينده هر جامعهای پیوندی استوار با نوع تعريف ملتها از هويت خواهد داشت و تعیین نسبت مردمان با اين
مقوله خطیر رهیافتهای توسعهای آنان را رقم خواهد زد.
ورزش محبوب فوتبال با فضای رقابتی شديدی که ايجاد میکند به شکلگیری و مرزبندی گروههای رقیب دامن میزند و با استمرار
آن در طول زمان ،به قطببندیهای موجود ،قوت و استمرار میبخشد .تکرار دوره بازیهای لیگها در مقطع ساالنه و بازیهای
بینالمللی در سطوح و دورههای مختلف ،موجب تصريح ،تشديد و تقويت نگرشها و گرايشهای پديد آمده میگردد .فوتبال هرگز
فقط فوتبال نیست در بحثهای فوتبالی ،برزيلیها انتظاری که از کشورشان دارند را مطرح میکنند" .لويیز ادواردو سوارز" جامعه
شناس برزيلی میگويد :شايد برای انگلیسیها هم چنین باشد ،وقتی تیم ملی ما بازی میکند احساس میکنیم هويت کشور ما در
زمین بازی میکند و ارزشهای ما به جهانیان نشان داده میشود( به نقل از سايمون کوپر.)151 :6119 ،
فوتبال و هویت ملي در ایران

هويت ملی ،اجزايی دارد که عناصر اصلی آن هستند .در هويت ايرانی ،عناصری نظیر زبان فارسی ،مذهب شیعه ،مکان جغرافیايی و
معدودی عنصر ديگر ابعاد هويت ملی هستند .اما در کنار اين هويت ملی عناصر ديگری نیز هستند که میتوانند به تقويت هويت ملی
کمک کنند .فوتبال يکی از اين موارد است .جذب اقوام در جامعه ملی توسط فوتبال يکی از کارکردهای هويت ساز آن است .تجربه
ديگر کشورهای جهان نیز نشان دهنده نقش فوتبال در هويتسازی ملی است .البته بايد وزن هر يک از اين عناصر ،ازجمله فوتبال را
مورد توجه قرار داد و ازبزرگنمايی و اغراق در نقش هويتسازی آن ،پرهیز کرد .عناصر اساسی هويت ملی ،اثراتی ديرپا دارند؛ در
حالیکه فوتبال ،آثاری پر رنگ اما زودگذر در هويت ملی دارد (هاشمی و جوادی يگانه.)666 :6111 ،
چه کسی میتواند هشتم آذرماه  6131مسابقه برگشت تیم ملی فوتبال ايران با تیم ملی فوتبال استرالیا ،از سری مسابقات مقدماتی جام
جهانی فرانسه را از خاطرها بربايد؟ لحظهای که ساندرو پل داور مجاری ديدار ،در دقیقه  91+1سوت پايان مسابقه را در شهر ملبورن
به صدا درآورد ،به فاصله  5دقیقه ،بیش از  51میلیون ايرانی در داخل کشور و دهها هزار تن در خارج از کشور به خیابانها ريختند و
بدون آنکه کسی به آنان اطالع داده باشد به شادمانی و پايکوبی برای پیروزی تیم ملی کشورشان پرداختند .يا آنگاه که در روز
يکشنبه  99ارديبهشت  6143با پیروزی  9بر  6ايران برابر اسرائیل« ،ايران ای مرز پر گهر» حسین گل و گالب پس از سالها فراموشی
بار ديگر توسط مردم در کوچه و خیابان طنینانداز شد .آيا زمان رويارويی تیم ملی ايران با تیمهای عربی ،به ياد جنگ قادسیه
نمیافتیم!؟ بازی ايران و آمريکا در جام جهانی  6991در فرانسه ،نمونه بارزی از پیوندهای عاطفی و برجسته شدن تعلقات مشترک
در میان ايرانیان ساکن در نقاط مختلف جهان بود .از سوی ديگر ،در شرايطی که فضای سیاسی ايران و آمريکا ،اين بازی را به صحنه
نبرد غیر خشونتآمیز میان دو کشور تبديل کرده بود ،واکنشهای خود جوش مردم ايران پس از پیروزی تیمشان ،نشان داد که فراتر
از تعارضات نظامهای سیاسی دو کشور ،مسابقات فوتبال قادرند نوعی جبهه هويتی پديد آورند .پیروزی ايران حتی کسانی که چندان
از تقابلهای سیاسی موجود میان اين دو نظام ،خرسند نبودند را ،شاد کرد و به نحوی حس پیروزی بر رقیب را در آنان برانگیخت ،به
گونه ای که در اين مسابقه ،آمريکا ،حداقل به رقیب هويتی عموم ايرانیان تبديل شد.
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ورزش و ملیت از قرن نوزدهم عمیقا در هم تنیده هستند ،ورزشها بسترگاهی برای رقابت نمادين ملتها فراهم می آورند .چه بسا
همین پديده علت اين واقعیت باشد که ورزش هايی که در زمینۀ رقابت های بین المللی کارايی مطلوبی ندارند در مقوله هويتسازی
نیز عملکرد موفقی ندارند .ورزش ملی ،اساساً بر يکپارچگی ملی و هويت ،پشتیبانی از ارزش های مسلط ،آرمانها و منابعی که از
ملت ها در آن ريشه خود را می جويند متمرکز است .ورزش ها بخشی از زندگی روزانه مردم هستند که اجازه دست کاری شديد،
برای هويتسازی ملی و ملیگرايی را میدهند بدون آنکه واکنشهای شديد جاهای ديگر را به دنبال داشته باشد(کتنیک :9119
 .)51هويت ملی يا جمعی يک ملت معموالً در قالب ورزشی بروز میکند که آن ورزش با اقبال يا توجه عمومی روبهرو شده باشد
(صدر.)911 :6139 ،
در بحبوحۀ چالشهای سیاسی و ايدئولوژيک میان گروههای مختلف ايرانیان ،از جمله موضعگیریهای متفاوت اکثريت جامعه ايرانی
با اقلیتهايی در کشور و با گروههايی در خارج از کشور ،مسئلهای که بتواند آنها را به راحتی به هم پیوند دهد و کنارهم بنشاند،
بسیار مهم است .در سال های اخیر ،جز فوتبال فقط دو مسئله خلیج فارس (پس از بروز خطای مجله نشنال جئوگرافیک) و نیز تأکید
بر داشتن انرژی هستهای ،چنین توانی را داشته است؛ اما مسابقات مختلف و ادواری فوتبال در سطح باشگاهی ،ملی ،قارهای و جهانی
توانسته است ايرانیان را در کنار هم و در جبهه ای واحد با تعلقات اجتماعی و عاطفی آشکار و قوی قرار دهد (هاشمی و جوادی
يگانه.)661 :6111 ،
فوتبال و هویت قومي در ایران

وقتی هويت ملی تضعیف شد و فقط از يک وجه آن استفاده گرديد ،وجه ديگر مغفول میماند .طبعاً در اين شرايط هويت ملی زير
سؤال میرود و وقتی هويت ملی زير سؤال رفت ،اولین جلوههای آن که هويتهای محلی و قومی است جلوهگر میشود .االن در
ايران چنین وضعیتی به وجود آمده است ولی به هیچ وجه دولت نمیتواند جوان آذربايجانی يا جوان کرد يا بلوچ را که به هويت قوم
خودش رو میآورد ،سرزنش کند .برای اينکه هويت ملیاش را تضعیف کرده و زمینههای بحران هويت را به وجود آورده است.
وقتی هويت ملی نباشد ،چنین وضعیتی به وجود میآيد (نقیبزاده.)119 :6111 ،
اگر در فوتبال برزيل مسئله سیاهان و نژادپرستی ،در فوتبال اسپانیا جدايیطلبی برخی از اياالت عرض اندام میکند ،فوتبال آرژانتین
با حضور نظامیان ،کلمبیا با قاچاقچیان مواد مخدر ،يوگسالوی با درگیریهای قومی ،روسیه با باشگاهداری دولتی ،انگلیس با
اوباشگری ،ايتالیا با تماشاگرانش و ترکیه با اصرار بر ورود به جامعه اروپايی مورد تحلیل قرار گرفتهاند ،فوتبال ايران نیز تا سالهای
اخیر زير دو بیرق «قرمز» و «آبی» مورد ارزيابی قرار میگرفت .در سالهای کنونی پديدههای قومی در فوتبال ايران درحالی شکل
گرفت که با کاستن ازهیاهوی دوقطبی ،حتی پارهای از اوقات هويت ملی را نیزتحتالشعاع قرار داده است .وقتی در ورزشگاه تختی
اهواز در حاشیه رويارويی تیم های اهوازی و تهرانی ،شعار هواداران به استعاره از جنگ اعراب و فارسها فرياد زده میشود ،آنگاه
که در ورزشگاه يادگار امام شهر تبريز همه :ياشاسین آذربايجان ،میگويند و در ديگر نقاط کشور به هنگام رقابت تیم تراکتورسازی
تبريز هموطنان آذریزبانمان شتابان خود را به ورزشگاه میرسانند ،به گونهای که حتی گاهی اوقات جمعیتی فراتر از هواداران تیم
میزبان را دارا هستند؛ مادامی که تیم صنعت نفت آبادان را با قواعد مصلحتی در حالی که طبق قوانین از صعود به لیگ برتر بازمانده
را باال میکشند ( تا جوانان آبادانی را برای تماشای تیم محبوبشان به ورزشگاه کشیده باشند) ،6آنگاه که امتیاز حضور در لیگ برترِ
تیم سپاهان نوين را برای فوالد خوزستان خريداری می نمايند (چراکه فوتبال برای هواداران فوالد خوزستان ،مترادف طالی سیاه و
شايد فراتر از آن است)9؛ زمانیکه تیم پاس تهران را با آن همه قدمت در فوتبال ايران به استان همدان منتقل میکنند ،دورانی که تیم
شیرين فراز کرمانشاه ،به لیگ برتر صعود میکند و هموطنان کُرد زبانمان يک سال را پشت به قرمز و آبی نتايج تیم محبوبشان را
 .1ن ک ،به روزنامه اعتماد ،شمارۀ  1531به تاریخ  13/11/11صفحه (5ورزش) و روزنامه جام جم به تاریخ .13/11/15
 .5ن ک ،روزنامۀ دنیای اقتصاد ،شمارۀ  1351به تاریخ  1511/11/15و مجلۀ الکترونیک ،تبیان به تاریخ .11/11/15
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دنبال میکنند و روزی که تیم سپاهان و ذوبآهن اصفهان جايگاههای نخست جدول لیگ برتر فوتبال ايران را به خود اختصاص
داده ،روزنامهها مینويسند :در صدر جدول گَز پخش میکنند ،ديگر نمیتوان از هويت قومی در فوتبال ايران سخنی بر زبان جاری
نساخت .در شهری مانند تبريز تیم تراکتورسازی توانست در میان کسانی که به نحوی به فوتبال تعلق دارند ،احساسی از تمايل و
دلبستگی به يک موضوع (سرنوشت تیم) ايجاد کند .اين تمايل ،هیچ ارتباطی با لیاقت تیم برای برتری بر توانايیهای واقعی آن ندارد،
بلکه شهروند آذری در يک مسابقه فقط و فقط طالب پیروزی تیمی است که به نحوی ،برچسب ترک را دارد .اين مقوله که صورت
شبه ايدئولوژيک دارد ،میتواند به سادگی فردی را داخل در هويت محلی نمايد و يک درون  -گروه و برون  -گروه روشن و بسیط
(تیم تراکتور سازی ،تیم مقابل) ايجاد کند .همین ويژگی است که تجمع انبوه چند ده هزار نفری تماشاچیان ثابت تیم تراکتورسازی
در استاديوم ورزشی را توجیه میکند .اين مسئله به نحوی از انحاء ،در تیمهايی چون فوالد و استقالل اهواز ،ذوبآهن و سپاهان
اصفهان ،ابومسلم خراسان ،پگاه گیالن و ملوان بندرانزلی ،برق و فجرسپاسی شیراز ،شیرين فراز کرمانشاه و ...صادق و قابل تأمل است.
آذریهای هوادار تیم تراکتورسازی تبریز

با اينکه تراکتور سازی تنها يک باشگاه ورزشی است ،ولی امروزه برای هواداران اين تیم در ايران جذابیتی فراتر از اين دارد و به
پديدهای اجتماعی و ناسیونالیستی مبدل شده است .6صدر ،در اين باره میگويد :اتفاق خوبی که اين روزها شاهد آن هستیم ،شور و
هیجانی است که طرفداران تیم تراکتورسازی تبريز نسبت به تیم شهر خودشان نشان میدهند ،اين وسط تنها فوتبال نیست که اين
میزان از عالقه را برانگیخته است ،مسائل قومی و زبانی باعث به وجود آمدن نوعی دوستی بین هواداران و باشگاه تراکتورسازی شده
که به زعم من رخداد خوشايندی برای فوتبال ايران است.9
"باقری"( ) 6119در پايان نامه کارشناسی ارشد خويش ,و در پی يک تحقیق میدانی در باب رابطه ورزش فوتبال و هويت قومی
هوادران آذری تیم تراکتورسازی تبريز چنین نتیجه گیری می نمايد :آنچه بر اساس تاريخچه تیم فوتبال تراکتورسازی جلب توجه
مینمايد ،اينکه اين تیم به مدت  1سال يعنی در فاصله سالهای  11تا  11از لیگ برتر ايران دور بوده است؛ لذا حضور اين تیم پس
از اين همه سال ،استقبال بی نظیر هموطنان آذری زبانمان را به دنبال داشته است .چرا که آنان يک عطش  1ساله برای حمايت از تیم
محبوبشان داشتهاند(باقری .)653: 6119 ,گرايش به هويت قومی و محلی نسبت به هويت ملی در اين تحقیق مشهود به نظر میرسید؛
لذا میتوان گفت :عامل سیاسی خود يکی از عوامل اصلی در جهتگیری مخاطبان قلمداد گرديد .اين امر نشان از آن دارد که به
موازات سرکوب هويت ملی در جامعه ما ،خارج از مرزها ،عدهّای به هويتسازی و تبلیغ انديشههای قومی پرداختهاند(انعکاس اين
تبلیغات ،با طرح شعارهای پانترکیسم در ورزشگاه شنیده میشد)(همان) .به عبارت ديگر ،جريان پانترکیسم(جريانی قائل به برتری
نژاد ترک) که در سالهای اخیر فعالیتهای متعددی را در مناطق آذری نشین ايران انجام داده است ،میکوشد تا از تیم تراکتورسازی
برای بسط گفتمان قومگرايی بهرهبرداری کند ...جريان پان ترکیسم کوشیده است ،تا در مرحلۀ نخست ،با طراحی شعارها و خلق
نمادها و طرح مباحثی چون ظلم همیشگی به اين تیم به داليل قومی و غیره ،بازیهای اين تیم را بازی هويتی و تراکتورسازی را نماد
هويتیِ بخش مهمی از جامعۀ ايران ،يعنی آذریها معرفی کند تا بتواند «ما»ی آذری را در مقابل «ما»ی ملی قرار دهد(فاضلی:6196 ،
.)634 -656
اعراب هوادار تیم فوالد اهواز

خوزستان مهد فوتبال ايران است و در طول تاريخ فوتبال ايران همواره بازيکنان بزرگی از اين منطقه جذب تیم ملی فوتبال ايران
شده اند .آنان خاصه در يک دهه اخیر گرايش زيادی به تیم ملی داشتند؛ چرا که در اين سالها بازيکنان بسیاری از خوزستان جذب
تیم ملی شدهاند .بازيکنانی چون :کعبی ،مبعلی ،بداوی ،هادی نوروزی و...
 . 1ن ک ،حمید رستمی ،گزارش ویژه دربارۀ پدیده سال ،تراکتورسازی و هوادارانش ،وبگاه گل تاریخ 1811/19/92؛ به نقل از ویکیپدیا ،باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز ،بازبینی تاریخ
.1821/81/11
 .9ن .ک ،دکتر حمیدرضا صدر« ،بارسلونای تبریز» ،همشهری مثبت ،تاریخ .1812/81/81

بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با تأکید بر ورزش فوتبال 666 /

مجتبی باقری در پايان نامه کارشناسی ارشد خويش ,در پی يک تحقیق میدانی در باب رابطه ورزش فوتبال و هويت قومی اعراب
هوادار تیم فوالد اهواز چنین نتیجه گیری می نمايد :يکی از داليلی که پاسخگويان در حمايت از تیم ملی خصوصاً در برابر تیمهای
عربی چون عربستان و ...مطرح میکنند ،همانا اشتراک در مذهب است .در میان بسیاری از پاسخهای مطرح شده بیان گرديد که ما
همه شیعه مذهبیم و دارای يک کیش هستیم و درتکمله به انتقاد از کنشهای سیاسی اعراب سنی مذهب پرداختهاند(باقری6119 ,
.)653:
"خدايی"( )6196در پاياننامۀ ارشد خويش در رشتۀ انسانشناسی با عنوان :هويت فرهنگی محلی ،ملی و جهانی و ورزش فوتبال؛
دست به مطالعه ای تطبیقی میان باشگاه های پرسپولیس تهران و گهر دورود لرستان زده است .وی با طرح اين پرسش که :فوتبال
چگونه در برساختن هويت های محلی ،ملی و جهانی ايفای نقش می کند؟
خدايی ،توصیف صحنهای از ورود بازيکنان تیم "گهر دورود" را اينگونه به قلم میآورد :در حالی که مورد تشويق هواداران شان
هستند وارد زمین می شوند ،دو نوجوان در پیشاپیش با پوشیدن لباس "محلی" حرکت می کنند و البته "پرچم جمهوری اسالمی
ايران" را در دست دارند ،اما نکته جالب اينجاست که دروازه بانی که پشت سر آنهاست نه لر است و نه ايرانی ،بلکه او مندز "برزيلی"
است ،عالوه بر او ،دو سه بازيکن "غیر ايرانی" ديگر و دهها بازيکن "غیر لرستانی" نیز برای داماش لرستان(که اکنون با نام "گهر
دورود" شناخته می شود) بازی میکنند ،خود نام "داماش" (روستايی در گیالن) و اصرار هواداران و مردم و رسانههای لرستان برای
تغییر آن (به "گهر"؛ درياچه ای در لرستان) از جمله مسايلی است که وقتی در کنار نظارت سازمان "جهانی" فیفا بر مسابقات رسمی
فوتبال قرار می گیرد و با شعارهای لری و فارسی و موسیقیهای لری ،ايرانی و خارجی ،لباسها و آرايشها ،گهگاه موج "مکزيکی"
و "کف منچستری" و "هو اروپايی" همراه می شود نمی تواند کنجکاوی را در وجود انسانشناس تحريک نکند(همان).
به هر حال در اين تحقیق بر رابطه ورزش فوتبال و هويت فرهنگی ،در سطوح محلی ،ملی و جهانی تمرکز شده است .بررسیها نشان
میدهند گهر دورود که از نظر رسانه ها ،به خاطر هواداران خاصش پديده فصل جديد لیگ برتر کشور است ،جايگاه ويژهای در
سیستم هواداری مختلط فوتبال ايران دارد ،اين تیم در دسته يکم در الگوی شهری قرار میگرفت يعنی احساس تعلق به آن برخواسته
از همشهری بودن بود ،اما وقتی به لیگ برتر صعود کرد ،به خاطر شرايط و رخدادهايی و مخصوصاً به واسطه رسانه ها که مايل بودند
گهر را همچون تراکتورسازی تبريز ،نماينده يک قوم بدانند تغییر ماهیت يافت.
فوتبال و هویت جنسي در ایران

در طی چند دهه اخیر ،انقالبی واقعی در ورزش زنان رخ داده است .توجه به ورزش جزء الينفک نهضت زنان به شمار میرود؛ و
همین امر دورنمای جديدی را در زمینه تالش انسان گشوده است .تصويب قانون نهضت ورزش زنان منجر به انفجاری عظیم در
شرکت زنان در مدارس و دانشکدههای ورزشی شده است(ساريخانی و همکاران .)53 :6199 ،در ايران و از دهه  ،6151مسائل
مربوط به جايگاه و هويت زن ،از جمله آزادی زن و تساوی او با مرد ،تحت تأثیر جريانات فکری وارد شده از غرب و به ويژه
مدرنیزاسیونی که از باال و توسط رژيم پهلوی اعمال میشد ،مطرح شد .اين دوران که هم دوره رواج فرهنگ غربی و هم سالهای
پیش از انقالب اسالمی را شامل میشود ،زمینه تحوالت فرهنگی و اجتماعی عمیقی شد که مسائل مربوط به حقوق زن و خانواده ،در
همین بستر شکل گرفت(رفعت جاه.)11 :6113 ،
شروع فوتبال زنان در ايران دقیقاً به دوران فوقالذکر برمیگردد .در آن زمان ،بانوان ايرانی عالقۀ خود به انجام بازی فوتبال را با
ورودشان به تیمهای محلی و خیابانی آقايان نشان دادند .همان سالها مربیانی از سراسر جهان به کالسهای آموزشی فیفا دعوت شدند
که مربیان ايرانی نیز جزو آن ها بودند .اين موضوع محرکی بود تا سران فوتبال ايران بیشتر به فکر فوتبال زنان درکشورشان باشند .با
باال رفتن تعداد فوتبالیست های زن ايرانی ،فدراسیون فوتبال ايران به فکر تشکیل و سازماندهی تیم ملی زنان ايران افتاد و چندی بعد
اولین تیم ملی فوتبال زنان ايران تشکیل شد .با شکلگیری انقالب در سال  ،6153فوتبال زنان در اين کشور تقريباً به دست فراموشی
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سپرده شد .اما در سال  6136فوتبال زنان در ايران با مسابقات فوتبال سالنی(فوتسال) که دانشگاه الزهرا (دانشگاه فرح پهلوی سابق)
برگزار کرد ،جان دوباره گرفت .سالهای بعد اين ورزش دوباره در میان بانوان ايرانی طرفدار پیدا کرد و تورنمنتهای فوتسال زيادی
در سطح دانشگاهی و کشور برگزار شد.
واقعیت اين است که فوتبال اين جذابیت را داشته است که خیل عظیمی از زنان و دختران را مقهور خويش سازد .اين فرآيند حتی
درجامعهای همچون جامعه ما با تمام محدوديتهايش انگیزه حضور بانوان را در قالبهای رسمی و غیر رسمی امری اجتنابناپذير
جلوه میدهد .شور حضور زنان در عرصه فوتبال تا جايی پیش میرود که ريیس جمهور مملکت را مجاب میسازد تا ورود بانوان را
به ورزشگاه بالمانع اعالم دارد .6هر چند اين تصمیم با واکنش شديد مراجع و روحانیون در همان حرکت نخست منتفی شد ،اما کنش
و واکنشی که پیرامون اين موضوع در سطح کالن جامعه صورت پذيرفت ،نشان از اهمیت اين مقوله در متن جامعۀ ايرانی دارد.
ورزش فوتبال همیشه ورزشی غیر زنانه ،خوانده میشود .نه تنها حاضر شدن زنان در میدان ،غريب به نظر میرسد ،بلکه وقتی زنی از
فوتبال حرف بزند هم ديگران با تعجب به او مینگرند و آن را حادثۀ ويژهای قلمداد میکنند .اين امر سبب میشود ورزش فوتبال نیز
چه از منظر ملیگرايی و چه از منظر فوتبال باشگاهی ،ورزشی مردانه تلقی شود ،در حالیکه يک نیروی اجتماعی قوياً زنانه نیز در
جريان های پنهان فوتبال ملی و باشگاهی به عنوان يک واقعیت اجتماعی مشارکت دارد (عبداللهیان.)93 :6116 ،
فیلم آفسايد به کارگردانی جعفر پناهی که در کش و قوس پیش از جام جهانی  9111آلمان تهیه شد ،اما هیچگاه به نمايش عمومی
در نیامد؛ درواقع بازتاب شور و هیجان بانوان ايرانی برای حضور در ورزشگاه و تشويق تیم محبوبشان بود .آنجا که چند دختر جوان
در لباس مبدل پسرانه سعی در ورود به ورزشگاه آزادی را دارند ،اما توسط مأمورين شناسايی و از ورود آنان به ورزشگاه جلوگیری
میشود .عشق به فوتبال نزد دختربچهها تا جايی پیش میرود که حتی در چنگ مأموران انتظامی و بدون توجه به عواقب اين دستگیری،
از باالی پشت بام ورزشگاه برای اطالع از نتیجه بازی ،به میدان مسابقه سرک میکشند.
حل مسئلۀ تقاضا و عالقمندیِ روزافزون زنان کشورهای اسالمی ،به ويژه کشورمان به امر فوتبال ،به جايی ختم شده که حق مسلم
پرداختن زنان به ورزش فوتبال ،کامالً تثبیت شده و پوشش اسالمی در اين راستا نه تنها به عنوان يک راهکار مشارکت ،بلکه به پیام
آزادی زنان مسلمان جهت مشارکت حرفهای در فوتبال ،بدون به خطر انداختن ارزشهای مذهبی و اجتماعی و همچنین حیا و عفت
زنانه ،تبديل شده است؛ نگرشی که علیرغم مخالفتها ،با سرعتِ غیر قابل تصوری در حال پیشرفت است(شجیع.)619 :6199 ،
"نیلوفر اردالن" بازيکن تیم ملی فوتسال ايران و خانم گل دو دوره اول بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی؛ 9پس از آنکه به دلیل
مخالفت همسرش با خروج او از کشور و ضبط گذرنامهاش ،نتوانست تیم ملی فوتسال زنان ايران را در جام ملتهای آسیا سال 9165
همراهی نمايد(اين موضوع جنجال فراوانی به پا کرد) 1از مسئوالن تقاضا نمود مشکلش را به نحوی از انحاء حل نموده ،تا بتواند تیم
ملی فوتسال را در بازیهای آتی همراهی نمايد 4.وی سرانجام موفق شد با اجازۀ دادستانی راهی مسابقات قهرمانی فوتسال زنان جهان
 9165در گواتماال

شود5.

چه فرض کنیم زنان فوتبالی شدهاند و چه بنا را بر اين بگذاريم که فوتبال زنانه شده است ،واقعیتهای موجود از وارد شدن فوتبال به
گفتمان زندگی روزانه زنان حکايت دارد(کمالی.)45 :6119 ،
 .1در آغاز سال  1513محمود احمدینژاد ،رئیس جمهور ایران با ارسال نامهای به رییس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاهها شد
(خبرگزاری فارس ،تاریخ  )13/15 /11این نامه با اظهارنظرهای متفاوتی در میان مسئوالن کشور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگزاریهای خارجی همراه شد که
سرانجام با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم نتوانست به مرحله اجرا برسد (خبرگزاری فارس ،تاریخ  ،13/15 /13و ویکیپدیا ،حضور زنان در ورزشگاههای
ایران).
« .5خانم گل» و روزهای بچه داری ،ماهنامه خانوادگی مادران؛ به نقل از ویکیپدیا ،نیلوفر اردالن :بازیکن فوتبال ایرانی.
 .5تیم ملی فوتیال امشب بدون نیلوفر اردالن به مالزی میرود ،جام جم 51 :شهریور .1591
 .1نیلوفر اردالن :دوست دارم برای پرچم کشورم بجنگم ،خبرگزاری دانشجویان ایران«ایسنا» 3 :مهر .1591
 .3نیولوفر اردالن با اجازه داستان از کشور خارج شدم ،فرارو 5 :آذر .1591
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فوتبال و خشونت در ایران

گواينکه برخی برآنند تا ثايت نمايند ورزش به گونهای عام و ورزش فوتبال به شکلی خاص آمیزهای از توحش و انسان ستیزی و
مجالی برای نمايش خشونت و پرخاشگری میباشد؛ لیک انديشمندانی نیز بر اين نکته صحه گذاردهاند که اين واقعیت تنها نشان از
جذابیت های ورزش دارد .اينکه محیطی مفرح ،و به تقريب کنترل شده ،زمینۀ نمايش خشونتهايی را فراهم میآورد که با قواعدی
سنجیده مهار میگردند؛ نقشی سترگ در عدم اعمال اين نوع از خشونتها در عرصۀ زندگی واقعی ايفا مینمايد.
ورزش ابزار و تمهیدی مهار شده برای تجلی خشونت به شمار میآيد و بروز خشونت در ورزشهای مدرن ،به استناد چنین ديدگاهی،
پیامد سرکوب اجتماعی رفتارهای خشونتجويانه و خشنی مانند :جنگ ،شکار ،قطع درختان ،شخم زدن ،حمل بارهای سنگین و
ديگر فعالیتهای فیزيکی است که مردمان در دورههای پیشین امکان پرداختن به آنها را داشتهاند .برخی از نظريهپردازان انسانشناس
با تکیه بر تئوری رفتار غريزی چنین نتیجه گرفتهاند که ورزشهای نوين ،در واقع بديل و جانشینی برای نبردها و جنگهای پیشین
هستند .اين نظريه پردازان به عنوان شاهد مثال مدعای خويش به آداب ،مناسک و تشريفات رويدادهای ورزشی ،قواعد حاکم
برفعالیتهای ورزشی و نیز به برخی از ورزشهای پر برخورد فیزيکی اشاره میکنند (بالنچارد ،6915 ،6به نقل از محسنی تبريزی،
.)611 :6116
نوربرت الیاس بر اين باور است که جوامع هر قدر متمدنتر میشوند قیود بیشتری بر رفتارهای افراد اعمال میکنند .مهمترين نکته در
بحث الیاس که به خشونت در فوتبال ربط پیدا میکند ،اين است که اين قیود بر تن و بدن هم اعمال میشوند .در واقع بشر در عصر
جديد ياد می گیرد که جسم خود را تربیت کند و تحت انضباط خاصی در بیاورد .انضباط تن به معنای اعمال خشونت بر تن خود و
عدم اعمال خشونت بر ديگری است( .به نقل از اباذری.)91 :6116 ،
از جمله مشخصات مهم فوتبال ايران مسئله قطبی بودن آن است که سبب شده تا هنگام برگزاری مسابقه بین دو تیم پرطرفدار استقالل
و پرسپولیس(پیروزی) -دو قطب اصلی فوتبال تهران و ايران -با يکديگر يا مسابقههايی که يکی از اين دو تیم در آن حضور دارند،
پرخاشگریها و در مواردی خشونتهايی رخ دهد .تقابل و معارضه پرخاشجويانه طرفداران اين دو تیم در سطح کشور نیز گسترش
پیدا کرده است ،به گونه ای که هرگاه يکی از اين دو تیم برای شرکت در رقابتی در شهرستانها حضور پیدا میکند ،احتمال بروز
رفتار خشن و پرخاشجويانه افزايش میيابد (رحمتی .)69 :6111 ،در سال  6139برخوردهايی در بازیهای داخلی باشگاهها در تهران
[استقالل و پرسپولیس] رخ داده بود ولی اندکی قبل از همان زمان ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اين نیاز را
احساس کرده بود که فوتبال فقط به عنوان يک ورزش مطرح نیست و بايد به عنوان يک پديده اجتماعی -فرهنگی مورد مطالعه قرار
گیرد (عبداللهیان ... .)94 :6116 ،به عبارت ديگر ،اتفاقات حاشیهای فوتبال باشگاهی نیز يک تصادف محسوب نمیشود و ريشه در
شکلگیریهای اجتماعی معاصر ايران داشته است (همان 91 ،و .)93
اباذری بر اين باور است که در مورد میزان خشونت فوتبال در ايران تا حدود زيادی اغراق شده است و تا اندازهای مسائل ايجاد شده
در مورد خشونت در فوتبال ساخته و پرداخته راديو ،تلويزيون ،اساتید دانشگاه و روزنامههاست که خود اين قضیه فینفسه قضیه چندان
مهمی نیست :خشونتهايی که در فوتبال ايران صورت گرفته در مقايسه با خشونتهايی که در فوتبال جهان صورت میگیرد ،چندان
قابل اعتنا نیستند .به طورکلی در همهجا ،زيانهای ناشی از خشونت در مسابقات فوتبال که گاهی اوقات فیالمثل منجر به از رده خارج
شدن چندين اتوبوس میشود ،در مقايسه با تصمیمهای غیرعقالنی _ اقتصادی متخصصان که منجر به زيانهای میلیاردی میشود
بسیار ناچیز است .در حالی که اين کارها به مردمی عامی و الت و آشوبگر و اوباش ،نسبت داده میشود اما آن تصمیمهای غیرعقالنی
_ اقتصادی به عنوان اينکه «اشتباهی» صورت گرفته توجیه میشود ،در صورتی که مقايسه اين دو عمل میتواند تفاوت میان زيانهای
اقتصادی را که از اين کارها ناشی میشوند ،نمايان سازد (اباذری.)99:6116 ،
Blanchard
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از طرف ديگر ،يافتهها و مشاهدات مربوط به رفتارهای خشن و پرخاشجويانه طرفداران فوتبال در شهر تهران نشان میدهند ،بخش
عمدهای از اين رفتارها و حرکات به صورت پرخاشگری کالمی بوده است و شکل مرسوم خشونتهای فیزيکی که در ديگر کشورها
تحت تأثیر عاملهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی يا مذهب ،قومیت ،طبقه اجتماعی و غیره بین طرفداران فوتبال رايج است،
در بین آنان بسیار به ندرت رخ میدهد .افزون بر آنها ،تفاوت برخوردهای گاه و بیگاه طرفداران فوتبال در ايران با ديگر کشورها
اين است که طرفداران دو تیم استقالل و پرسپولیس را با تفاوت نه چندان قابل مالحظهای میتوان ،در تمام خانوادهها ،محلهها ،طبقات
و گروههای متفاوت اجتماعی مالحظه کرد .همین امر را میتوان يکی از داليل مهم جامعهشناسی دانست که سبب جلوگیری از
شکلگیری تعارض های اجتماعی و فرهنگی جدل بین طرفداران فوتبال در شهر تهران و ديگر شهرهای ايران شده است (محسنی
تبريزی.)996 :6111 ،
برخالف بسیاری از کشورها تاکنون در ايران رفتار طرفداران فوتبال به معضل اجتماعی تبديل نشده و رفتارهای خشونت آمیز ،تنها
در محدوده ورزشگاهها مشاهده شده است .همچنین ،شدت و دامنه حرکات ،رفتارهای پرخاشجويانه و خشونتآمیز فوتبال در مقايسه
با ديگر کشورها بسیار ضعیف ارزيابی شدهاند؛ به گونهای که در طول تاريخ برگزاری مسابقات فوتبال در ايران ،هیچگاه برخوردهای
طرفداران فوتبال با يکديگر به قتل يا حتی آسیبهای شديد جانی و مالی منجر نشده است.
فوتبال و اوقات فراغت در ایران

فراغت به عنوان يک مفهوم ،زمانی به بهترين حالت تعريف میشود که در مقابل مفهوم کار قرار گیرد ...کار دقیقاً چیزی است که
فراغت نیست ،به عبارت ديگر ،اين عمل ،حالتی است که در آن ،فعالیت ،به منظور آنکه چیزی ديگر ،تولید شده يا دوباره کاملتر
شود ،صورت میپذيرد(بالنچارد .)666 :6113 ،با وجود آنکه ثابت کردن اين ادعا که ورزش يکی از مهمترين پديدهها در پر کردن
اوقات فراغت است بسیار ساده مینمايد ،شايد اين پرسش برای بسیاری از افراد مطرح شده باشد که از میان تمام ورزشها چرا اين
ورزش فوتبال است که مخاطبان بیشتری دارد؟ گو اينکه نمیبايست فراموش کرد تماشای فوتبال چه در ورزشگاه و چه از طريق
گیرنده های تلويزيون ،خود بخشی از پرکردن زمانِ فراغت به وسیله ورزش فوتبال است .باور کردن اينکه فوتبال محبوبترين بازی
جهان است زياد مشکل نیست .بازی فوتبال ساده ،سريع و مهیج است و برای انجام آن فقط يک توپ الزم است .فوتبال در هر زمان
و مکان بازی می شود ،هر چند سال يک بار نیز باعث گرد آمدن بازيکنان از نقاط مختلف جهان میگردد .اينها خود گوشهای از
جذابیتهای فوتبال هستند .فوتبال از جمله ورزش های جذاب و پرطرفدار در بیشتر کشورهای دنیاست و نقش مهمی نیز در پرکردن
اوقات فراغت مردم دارد .چه کسی تاکنون توپی را شوت نکرده است؟ از شهرهای کوچک برزيل گرفته تا سرزمینهای سوزان
آفريقا و زمینهای گسترده شهرهای ما ،همه جا فوتبال ،سلطان بازیهاست.
شايد فوتبال در هیچ جا به اندازه خاورمیانه و شمال آفريقا اهمیت نداشته باشد .يکی از داليلی که فوتبال اين همه در اين قسمت از
جهان اهمیت دارد ،کمبود ديگر تفريحات است .در خیلی از پايتختهای منطقه اين جوک موقعی که يک خارجی وارد يک تاکسی
میشود گفته میشود« :راننده تاکسی آرام میگويد :گوش کن ،دوست داری جايی بری که بهت خوش بگذرد؟ خارجی میگويد:
آره ،راننده میگويد :چنین جايی وجود ندارد (کوپر .)411 :6119 ،برای يک مرد جوان در خاورمیانه که بايد اوقات فراغتش را با
ديگر جوانان سپری کند ،فوتبال تنها تفري ح ممکن است .به همین دلیل در طرابلس پايتخت لیبی ،بازی دو باشگاه بزرگ اين شهر
بیش از صد هزار نفر را به ورزشگاه میکشاند ،بیشتر از هر جای اروپا بجز تیمهايی مثل بارسلونا و رئال مادريد (همان).
در ايران نیز ،دو تیم استقالل و پرسپولیس دهههاست است که هزاران تن را در تهران و شهرستانها به ورزشگاه میکشانند .گو اينکه
در فصلهای اخیر فوتبال ايران تیمی چون تراکتورسازی خود را به عنوان قطبی ديگر به فوتبال ايران تحمیل نمود .نقش فوتبال در
اوقات فراغت در کشورمان تنها در تماشای مسابقات حرفهای در ورزشگاهها يا پای گیرندههای تلويزيون خالصه نمیشود ،بلکه اين
پديده حتی در سطح آماتور ،جمعیتی بیشمار را مقهور خويش ساخته است .مالحظه برخی از انواع اين ورزش مانند :بازی در
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کوچهها ،خیابانها و پارکها ،مسابقات فوتبال پیشکسوتان ،فوتبال جام روستا ،فوتبال سالنی(فوتسال) جام رمضان ،مسابقات میان
کارمندان مختلف و ...اين ورزش را به تفريحی مفرح جهت گذران اوقات فراغت در جامعه مبدل ساخته است.
فوتبال و اجتماعيشدن در ایران

با نگرشی عمیق به سويههای اجتماعیشدن در جامعه (خانواده ،گروه همساالن ،مدرسه و رسانههای گروهی) میتوان دريافت که تا
چه مايه ورزش فوتبال در اين جرگهها نفوذ داشته است .بازيکنان حرفهای فوتبال محبوبیت فراوانی نزد بسیاری از جوانان و نوجوانان
جامعه دارند ،به گونهای که در محافل مختلف صحبت از جزئیترين مسائل زندگی آنان میرود .گو اينکه رسانههای گروهی خود
در گرم کردن تنور اين گونه از بحثها نقش به سزايی را ايفا مینمايند؛ اما به راستی اين مقوله ،حکايت از نفوذ روز افزون ورزش
فوتبال در حیات اجتماعی مردم نخواهد داشت؟
از ديدگاه کارکردگرايان ،در مورد اجتماعیشدن بايد به ويژگیهای مردمی که در فرآيند اجتماعیشدن قرار میگیرند ،به ويژگی-
های نهادهايی که کارکرد اجتماعیکردن را بر عهده دارند و اينکه اجتماعیشدن دارای چه پیامدهای ويژهای است و همچنین ديگران
چه تأثیری بر روی افراد بر جای میگذارند ،توجه نمود (پارسامهر .) 34 :6111 ،يکی از جنبههای مهم فوتبال ،شیوه اجتماعیکردن
و فرهنگپذير کردن آن است .فوتبال به ما میآموزد چگونه با جامعه سازگاری پیدا کنیم ،به ايفای چه نقشی بپردازيم ،از چه قواعدی
پیروی کنیم ،زندگی را چگونه بفهمیم و الی آخر .البته بیشتر اوقات ،ما از اين تأثیرات بی خبريم و اين بدان معناست که در مقابل
آنچه بازی تلقین میکند ،تعلیم میدهد و به نوعی به شکل غیرمستقیم القا میکند که ما حساس و تأثیر پذيريم .در اينجا به بازی
همچون دالِ ارزشها ،نگرشها و باورها نگاه میکنیم و میکوشیم مدلولها را دريابیم و تأثیر احتمالی آنها را بر مردم بفهمیم
(آسابرگر ،611 :6139 ،به نقل از آزاد ارمکی.)69 :6116 ،
بازی فوتبال در ايران از ويژگیهای بومی و منحصر به فردی برخوردار شده است که آن را تنها به عنوان يک ورزش نمیتوان قلمداد
کرد ،6بلکه با يکديگر تعامل داشته و رفتار کنشگران را شکل و هدف میدهند .عناصری نظیر جريانهای اجتماعی -سیاسی تاريخ
ايران و نیز دخالت بازيکنان تیمها در دامن زدن به ايدئولوژی تعارض در شکلدهی به رفتار کنشگران بهعنوان جريانهای طرفدار
تیمهای باشگاهی و تیمملی نقش دارند .آنچه در ايران به عنوان يک پديده منحصر به فرد درآمده ،عبارت است از شکلگیری
طرفداری از فوتبال باشگاهی و ملی که تحت تأثیر عناصر ايدئولوژيک ،اجتماعی ،فرهنگی رخ میدهد .هدف از اين شکلگیری،
بازسازی شخصیت کنشگران درجريانهای تنشزای خیابانی بعد از بازی فوتبال است (عبداللهیان .)611 :6116 ،از بعد انسانشناسانه،
فوتبال به عنوان جزئی از اجزای جهان زيسته انسان ايرانی درآمده است .آن بخش از پديده طرفداری از فوتبال که در ورزشگاهها
مشاهده میشود تنها بخش کوچکی از جريان کالن اجتماعی طرفداری از فوتبال را به نمايش میگذارد ...اهمیت انسانشناختی فوتبال
زمانی مشخصتر میشود که به حجم عظیم فرآورده های تلويزيونی توجه کنیم و اينکه شبکه سوم تلويزيون اساساً به بحث و بررسی
به طور اعم پیرامون ورزش و بهطور اخص پیرامون فوتبال میپردازد (همان).
در ايران ،فوتبال و فرهنگ مربوط به آن گونهای از اجتماعیشدن و فرهنگپذيری جوانان و نوجوانان را دربردارد .آنان با توجه به
حمايت از تیم محبوب خودشان با مفهوم هويت گروهی آشنا میشوند و قواعد زندگی گروهی را در سطح همساالن و همبازيان فرا
میگیرند .ديوارنويسیهای نوجوانان در سطح شهر به ويژه با رنگهای آبی و قرمز ،که از يک سوی مبین پیوند گروهی و از سوی
ديگر فاصلهگذاری مفهوم «خود» با ديگری است .نمونههايی از شکلگیری مفهوم هويت گروهی در پناه ورزش فوتبال است.
نتایج و راهکارها

 .1خوئه له رای اسپانیایی ،که یک روزنامهنگار غیر ورزشی است در پایان دیدار خود از ایران در اکتبر  5111مشاهدات خود را تحت عنوان «یک ایران مارادونا» چنین
منعکس میکند که انگار در ایران اگر هیچ سرگرمی نباشد در خیابانها و کوچهها بسیاری مشغول فوتبالاند (نقل در مجله بینالمللی فوتبال ،دوره جدید ،شماره یک).
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اينکه يک کشور تیم فوتبال بزرگی داشته باشد برای باال رفتن روحیه مردم بسیار مهم است .تجربه ديگر کشورهای جهان نیز نشان
دهنده نقش فوتبال در هويتسازی ملی است .بدينسان توجه اساسی به موقعیت تیمهای ملی (نوجوانان ،جوانان ،امیدها و بزرگساالن)
فارغ از نگرش های ايدئولوژيک و مناسبات گروهی و حزبی ،خود استراتژی شگرفی در انسجام مردمی و تقويت هويت ملی خواهد
بود .در اين خصوص پیشنهاد میشود که در عرصه ورزش فوتبال ،مسئوالن و دستاندرکاران اين ورزش توجه بیشتر خويش را
معطوف به تیمهای مذکور نمايند.
جذب اقوام در جامعه ملی توسط ورزشفوتبال يکی از کارکردهای هويتساز آن است .در ايران ،به دلیل تنوع قومی فراوانی که
وجود دارد ،گرايش به هويتهای محلی در هر زمان امکان تحتالشعاع قرار دادن هويت ملی را فراهم میآورند .در اين خصوص
می توان از تجربه فوتبال اسپانیا خاصه مردم کاتالونیا و تیم بارسلونا درسی بزرگ را توشه راه قرار داد .لذا کاستن از هیاهوی سرخابی
و توجه ويژه به تیمهای شهرستانی با فراهم کردن بسترهای مناسب برای حضور بازيکنان مستعد اين تیمها در تیم ملی ،شرايطی را
فراهم کرد تا تیم ملی فوتبالمان ،خود جايگاهی ويژه در میان تمام اقوام ايرانی را دارا باشد.
حضور بانوان عالقهمند به تماشای مسابقات فوتبال دراستاديومها :واقعیت اين است که ورزش فوتبال جايگاه درخوری را نزد بانوان
کسب کرده است .از طرفی «فدراسیون جهانی فوتبال» و همچنین « ای اف سی» ،اصرار ويژهای بر ورود بانوان عالقهمند به استاديوم-
های فوتبال دارند .اين امر حتی تا پای محرومیت برخی ملتها از حضور در میادين بینالمللی به دلیل جلوگیری از ورود بانوان به
ورزشگاهها پیش رفته است .بدينسان ،فراهم کردن بسترهای مناسب برای ورود بانوان عالقهمند به ورزشگاه میتواند از بسیاری از
تنشها بکاهد .دراين بین مطالعات نظری تحقیق نشان میدهد که ورود خانمها به استاديوم میتواند حداقل در کاهش برخی از انواع
رفتارهای نابهنجار مؤثر باشد.
آنچه مسلم است ورزشگاههای فوتبال مأوايی است برای تخلیه تنشها و هیجانات و همچنین تجلی و ظهور رفتارهايی که بهطور
معمول مجاز شمرده نمی شوند .نوجوانان و جوانان به اقتضای سن از نیروی هیجانی بااليی برخوردارند ،با توجه به اينکه بیشتر افراد
جامعه ما از جوانان و نوجوانان تشکیل شده است ،میبايست مجاری تخلیه انرژی هیجانی الزم برای آنان فراهم گردد و به خواستها
و مشکالت آنها توجه ويژهای صورت گیرد .در اين باره میتوان با ارايه آموزشهای الزم به داوران ،مربیان ،بازيکنان و مسئوالن
برگزاری مسابقات از خشونتهای احتمالی پیشگیری کرد و برای مقابله با آنها تمهیدات مناسبی انديشید.
توجه به اين ورزش در برنامههای فراغتی :فوتبال از جمله ورزشهای جذاب و پرطرفدار در بیشتر کشورهای دنیاست و نقش مهمی
در پرکردن اوقات فراغت جوانان دارد .حذف اين ورزش از برنامههای فراغتی خاصه در خصوص مقاطع سنی چون نوجوانان و
جوانان نه تنها مطلوب نخواهد بود بلکه از طرف محققان علوم اجتماعی نیز توصیه نمیشود.
اهمیت دادن به نقش خانواده و آموزش و پرورش به عنوان دو نهاد تأثیرگذار ،ارتقاء کیفی برنامههای صدا و سیما (توجه به فوتبال
شهرستانها) ،اصالح ساختار مطبوعات ورزشی و توجه ويژه نهادهای زيربط بر عملکرد آنها (آموزش اصحاب رسانه در خصوص
ارايه اخبار و اطالعات درست ،تحلیل و تفسیرهای منطقی و به دور از تعصب ،همراه با ارايه مقاالت و مطالب آموزشی و فرهنگی در
کنار اخبار و اطالعات هیجانی و عامه پسند ،میبايست در دستور کار قرار گیرد).
حضور در میادين بزرگ و تورنمنتهای بینالمللی ورزش فوتبال نه تنها نمی بايست ما را به هراس اندازد (به سبب قرابت با ديگر
فرهنگها) بلکه اين عرصهها را میبايست فرصتی برای ترويج فرهنگ ايرانی -اسالمی قلمداد نمود(وظیفهای که همواره مورد تأکید
بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ايران نیز قرار میگرفت) 6.بدينسان برای حضوری مقتدرانه در عرصههای داخلی و بینالمللی،
برنامهريزی در جهت توسعه و ترويج اصول و قواعد مدرن ورزش فوتبال و فراهم نمودن امکانات و تجهیزات اين ورزش برای اقشار
و طبقات مختلف جامعه ،به منظور شناسايی و رشد استعدادهای اين ورزش ،میبايست در دستور کار نهادهای زيربط قرار گیرد.
 .1ن .ک ،وصیتنامۀ امام خمینی(ره) بند «ی» ،ص .98
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