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استادیومی شدن فضای اجتماعی
در ابتدای این نشســت، میثم 
مهدیــار، معاون پژوهشــی 
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنر و 
ارتباطات، با بیان اینکه اگرچه 
جامعه شناسی ورزش یک حوزه 
متاخر است و ادبیات فربه ای ندارد اما رویکردهای 
مختلف درباره نسبت ورزش و فرهنگ و سیاست و 
ورزش وجود دارد، گفت: از چند رویکرد نظری درباره 
جامعه شناسی فوتبال می توان سخن گفت. نخستین 
رویکرد کارکردگرایانه است که روی کارکرد فردی، 
جمعی، ملی و فراملی رقابت های ورزشی تمرکز دارد 
و بیشترین سهم از تبیین ها را در این حوزه دارد. در 
مقابل، رویکردهای دیگری هم سر برآوردند که در 
نقــد رویکردهــای کارکردگرایانه بودنــد؛ مانند 
رویکردهای انتقادی. از سوی دیگر برخی از رویکردها 
از نگاه پدیدارشناسانه، کنش متقابل و... به بحث نگاه 
کردند. در رویکرد کارکردگرایانه، ورزش به مثابه یک 
نهاد اجتماعی در خدمت نیازهای فردی و جمعی 
است. وقتی کتاب های این حوزه را می بینید متوجه 
می شوید که از تفاوت بازی و ورزش شروع می کنند و 
اینکه چگونه ورزش به نهاد اجتماعی تبدیل شده 
است و چطور هواداران تیم ها با اعضای تیم احساس 
یکپارچگی می کنند و احساس هویت جمعی ایجاد 
می کند. در رویکرد انتقادی از کاالیی شدن فوتبال 
بحث می شــود و اینکه قواعد بازار بر ورزش حاکم 
می شــود و آن را از کارکردهــای فرهنگــی و 
اجتماعی اش دور می کند. در رویکرد سوم هم بحث 
این است که در تیم های ورزشی چطور ارتباطات، 
معنا و هدف مشــترک و... شــکل می گیرد و این 
رویکردها از موضع روانشناسی اجتماعی به مسئله 

نگاه می کند.
وی با اشــاره به اینکه فوتبال به تقویــت امر ملی 
کمک می کند چون درون خودش هویت ملی هم 
دارد البته گاهی به ضد امر ملی هم تبدیل می شود 
گفت: فوتبال 2روی اصلی دارد؛ رویی که می تواند به 
انسجام ملی کمک کند و روی دیگر هم می تواند به 
امری ضد ملی تبدیل شود و از جامعه سیاست زدایی 
کند. در چند دهه اخیــر از نیمه دهه70 مطبوعات 
ورزشــی، پرخواننده ترین مطبوعات ما بودند. آنجا 
هم دعواها و رقابت هایی مورد بحث بود که نسبتی 
با امر اجتماعی نداشتند. بنابراین از اواسط دهه 70، 
مباحث فوتبالــی درباره امور اعتبــاری بود؛ یعنی 
رقابت استقالل و پرسپولیس فاقد مباحث هویتی 
بود. البته یک زمانی اینطــوری نبود و در دهه  هاي 
۳0و ۴0 طرفداری از یک تیم به معنای نزدیکی به 
مردم یا حکومت بود. اما در دهه 70 دوباره طرفداری 
فوتبال از امر هویتی تهی می شــود. در ادامه هر چه 
پیش می آییم، فضای اجتماعی ما هم استادیومی 

می شــود و ما این لمپنیســم را در ماجراهای ۸۸ 
می بینیم. البته نمی گویم فوتبال دلیلی اصلی است 
اما به این لمپنیســم دامن زده است. نحوه عملکرد 
توده های اجتماعی طی اعتراضات اخیر دعواهای 

استادیومی را می بینیم.

عامل تبعیض و ضد تبعیض
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
با بیان اینکه اکنون هم در دانشگاه ها ما شعارهای 
سکوهای ورزشی را می بینیم، بیان کرد: از سوی دیگر 
اقتصاد سیاسی بر فوتبال تأثیر داشته و غلبه جریان 
نئولیبرالیسم از دهه۶0 به بعد باعث شد لیگ هایی 
مانند انگلســتان تغییر کند و فوتبال به عرصه ای 
از خرید و فروش تبدیل شده اســت. در این نگاه، 
لمپنیسم حاکم بر فوتبال تحت تأثیر نئولیبرالیسم 
حاکم بر فوتبال نیز هست. به گفته این محقق علوم 
اجتماعی، از ســوی دیگر فوتبال به مثابه یک زبان 
مشترک می تواند در سطح ملی و جهانی عمل کند 
چون مفاهیم مشترکی داریم. بسیاری از کشورها را 
در حوزه عمومی فقط در فوتبال می بینیم. بنابراین 
فوتبال یک تیغ دو لبه است که هم می تواند به امر 

ملی آسیب بزند و هم آن را تقویت کند.
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
با بیان اینکــه فوتبال در ایران بــه امر ملی تبدیل 
شده و به همین دلیل نهادهایی مانند شهرداری به 
گسترش امکانات در این باره کمک کردند افزود: اما 
همزمان فوتبال هم به این تبعیض دامن می زند چون 
به اقتصاد سیاسی گره خورده است. در آمد بازیکنان 
فوتبال نسبت به ورزش های دیگر قابل مقایسه نیست 
حتی بین بازیکنان فوتبال هم این درآمد یکســان 
نیســت؛ پس این فوتبال می تواند تبعیض آمیز هم 
باشد. ما نباید پدیده های اجتماعی را ساده ببینیم. 
وبر به ما یاد می دهد که درباره تبعات پدیده ها حرف 
بزنیم. پس اساسا فوتبال هم می تواند به رفع تبعیض 

کمک کند و هم به تبعیض منجر شود!

همزاد پارلمانیسم 
او با اشــاره به اینکه باید بین فوتبال به مثابه بازی و 
رقابت تمایز قائل شویم توضیح داد: فوتبال به مثابه 
بازی، وجه تفننی دارد اما فوتبال به مثابه رقابت، وجه 
دیگری دارد. فوتبال در ایــران با تجدد گره خورده 
است و به نوعی همان جامعه است. دولت از زمانی که 
به فوتبال نگاه کرد از دوره رضا خان به مثابه نهاد شکل 
گرفت. پیش از این ورزش ما کشتی زورخانه ای بود 
که درون آن اخالقی بود که با سنت ما میانه داشت 
اما اینجا سیاست، فوتبال را پررنگ کرد و تا مدت ها 
وجه غالب سنت ورزشی ما یعنی سنت زورخانه ای 
حذف شــد. این فوتبال ارزش های وارداتی داشت 
و در واقع این کار به صــورت آگاهانه صورت گرفت. 

این حرکت درســت مانند آن چیزی بود که درباره 
دانشگاه رخ داد و باعث از بین رفتن نهادهای سنتی 
آموزش شد. بنابراین ما وقتی فوتبال را به  یک رقابت 
تبدیل کردیم، درباره اقتضائــات آن حرف نزدیم. 
به گفته مهدیار، فوتبال در عرض، پیوند اجتماعی 
برقرار می کند اما به شرطی به امر ملی تبدیل می شود 
که در طول هم بتواند پیوند اجتماعی برقرار کند. ما 
در علوم اجتماعی هم عموما سرمایه اجتماعی را در 
بعد عرضی می سنجیم نه طولی. پس مسئله فوتبال 
به عنوان یک امر ملی باید بتوانــد در بعد عرضی و 

طولی برای ما کارکرد داشته باشد.
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با 
بیان اینکه فوتبال، پدیده ای همزاد پارلمانیسم است 
عنوان کرد: امروز فوتبال می تواند خشــونت لخت 
عرصه اجتماعی را پنهان تر کند. بنابراین بسیاری 
بین فوتبــال و جامعه مدرن تناظــر برقرار کردند. 
امروز فوتبال واقعیت ماست و باید برای استفاده از 
ظرفیت های آن ابعاد مختلفش را بشناســیم. باید 
بدانیم در مقام یک سیاستگذار و هوادار چگونه باید با 
فوتبال برخورد کنیم. امروز فوتبال فراطبقاتی شده، 
درحالی که قبال فوتبال متعلق به طبقات پایین بوده 
است و به عنوان زبانی برای مقابله با طبقات فرادست 
استفاده می شد. امروز اما سرمایه داری از هر چیزی 
که بتواند استفاده می کند و فوتبال هم در این باره 
یکی از ابزارهای جذاب است. امروز فدراسیون فوتبال 
دنبال دولت زدایی است و ما چون وارد این واقعیت 
شدیم نمی توانیم از فدراسیون فوتبال حساب کشی 
کنیم. به طور مثال قطر با استفاده از رشوه توانست 
میزبانی را بگیرد. پس سرمایه داری جهانی می خواهد 

از فوتبال دولت زدایی کند.

ورزشی متعلق به همگان 
در ادامــه ایــن نشســت، 
حسین زاده، عضو هیأت علمی 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی، طی سخنانی گفت: 
من فوتبــال را به مثابه جامعه 
می بینم و فوتبال همان جامعه و جامعه همان فوتبال 
است؛ بدین معناکه اگر جامعه در کنش های افرادش 
شور و شوق برمی انگیزاند و اشتیاق ایجاد می کند، 
اگر جامعه محدودیت هایی دارد همــه اینها را در 
فوتبال هم می بینید و در سالی که فوتبال به شکل 
حرفه ای شروع شده و به همه جهان رفت جایش را 
بیشــتر در جوامع باز می کند. کوچک ترین واحد 
شهری و روستایی در ایران فوتبال برایشان ابزاری 
بــرای دورهمی و روابــط جمعی اســت. برخی از 
رشته های ورزشی متعلق به نخبه هاست اما فوتبال 
ورزشی متعلق به همه است. بنابراین در این رویکرد 
باید کارکردهای سیاســی، فرهنگــی، اجتماعی، 

فوتبال؛ ابزار هویتی
در نشست »جامعه شناسی فوتبال« دالیل مختلف اهمیت این ورزش محبوب مورد بررسی قرار گرفت
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کتاب »روانکاوی فرهنگ عامه« از ویژگی های 
روانشناختی فوتبال می گوید

روانکاوی توپ گرد و 
زمین مستطیلی 

فوتبال در یکصد ســال گذشــته چنان با زندگی انسان 
عجین شــده که به نظــر نمی رســد برای فهــم آن به 
تحلیل های جدی و آکادمیک نیاز باشد. دو تیم 11نفره 
در مقابل هم صف آرایی می کنند و هر کدام باید بکوشند 
تــوپ را وارد دروازه تیم مقابل کننــد. احتماال در میان 
ورزش های مختلف، فوتبال ساده ترین قوانین را دارد که 
درک آن از عهده همگان یا حداقل اغلب افراد برمی آید. 

اما این سادگی قوانین و تالش عیان 2تیم که می کوشند 
نتیجه بازی را به سود خود رقم بزنند باعث نشده که این 
ورزش با تحلیل های جدی و آکادمیک محک نخورد. بری 
ریچاردز در کتاب »روانکاوی فرهنگ عامه؛ نظم و ترتیب 
نشاط« که حســین پاینده آن را ترجمه کرده، فوتبال را 
به عنوان نمونه اعالی فرهنگ عامه با تئوری های فرویدی 

و پسافرویدی مورد بررسی قرار داده است. 
نخستین نکته ای که ریچاردز در کتابش در فصل مربوط 
به فوتبال با عنوان »شــکوه این بازی« روی آن دســت 
گذاشــته، ماهیت جنســیت مند فوتبال است: »شور و 
شوق برای فوتبال بخشــی از تار و پود زندگی بسیاری 
از ماســت؛ به ویژه اگر پسری نوجوان هســتیم یا زمانی 
پسری نوجوان بوده ایم. در میان همه بررسی های موردی 
در این کتاب، فوتبال شــاید بیش از هــر مورد دیگری 
»ماهیتی جنسیتی« داشته باشــد، هرچند که توضیح 
این موضوع کامال مبرهن نیست. درباره اینکه چرا فوتبال 
نباید همان قدر برای زنان جالب باشــد که برای مردان 
جالب اســت، یا اینکه چرا فوتبال، زنــان را به تعدادی 
کمتر از مردان به خود مشــغول می کنــد، دالیل بدیهی 
و مناقشــه ناپذیری نمی توان ارائه کرد. بــه هر حال، بنا 
به دالیل پیچیده و بســیار دیرپا که بر ما روشن نیستند، 
وضعیت کنونی چنان است که تخیل عامه آمادگی بالقوه 
و ظرفیت به مراتب بیشــتری برای انگیخته شدن بر اثر 

دیدن مردان در میادین ورزشی دارد....« 
در ادامه، ریچاردز، شور و 
شوق برای تماشای فوتبال 
را در 2علت جســت وجو 
می کند: »نخســت اینکه 
این شور و شــوقی است 
بــرای هواداری کــردن؛ 
هــواداری ای کــه ابــراز 
محلــی  وطن دوســتی 
و ملــی و ســایر اشــکال 
دلبســتگی متعصبانه را 
شامل می شود. دوم اینکه 

می بایســت این پرســش را مطرح کرد که چرا فوتبال 
محمل ابراز این نوع شور و شــوق شده است.« ریچاردز 
به تفــاوت در امیدها و انگیزه های تماشــاچیان فوتبال 
نیز قانع اســت. به نظر او، برخی از تماشــاچیان فوتبال 
ممکن اســت صرفا به امید برنده شدن تیم محبوب شان 
بازی را تماشا کنند اما عده ای دیگر به امید دیدن بازی 
ماهرانه و هیجان آور و جذاب فوتبال می بینند. مفاهیمی 
مثل همانندســازی هویت، جداسازی و خودشیفتگی یا 
توانایی خویشتنداری، مهار نفس و قضاوت اخالقی که در 
روانکاوی مطرح هســتند می توانند در تحلیل رفتارهای 

تماشاچیان فوتبال به کار گرفته شود. 
اما اینها مواردی اســت که در تحلیل رفتارها و نیازهای 
تماشــاچیان فوتبال به کار می آید، ولــی جذابیت ذاتی 
فوتبال از کجا نشأت می گیرد؟ این همان پرسشی است 
که ریچاردز بر آن است پاسخش را بیابد. از نظر ریچاردز، 
»فعالیت های جسمانی بشر غالبا با به کارگیری دست ها 
انجام می شوند و لذا منع استفاده از آنها بازیکنان را وادار 
می کند که برای به حرکت درآوردن توپ، پاهایشان را به 
شیوه هایی جدید به کار ببرند. فوتبال با اصرار بر استفاده 
از پا، کارایی متعارف و اندک این بخش از بدن را دگرگون 
می کند و به بیان دیگر پاها را وامی دارد تا کاری به غیر از 
وظیفه واضح و اساسی خود )یعنی قادر ساختن انسان به 
ایســتادن و راه رفتن( انجام دهند.« بازیکنی که ماهرانه 
دریبل می زند، از نظر ریچاردز، توپ را با بدنـ  و به طور 
دقیق با پاهایش ـ یکی می کنــد. در واقع توپ، جزئی از 
بدن بازیکن می شــود. اینکه یک شــیء بیرونی به بدن 
بازیکن الحاق می شــود و بازیکن می تواند با آن کارهای 
اعجاب آوری انجام دهد و مهارت و توانایی خود را به رخ 
بکشــد، یکی از جذابیت های فوتبال است که باز به نهی 
لمس توپ با دســت و اســتفاده از پا برای انجام کاری 

شگفت برمی گردد.
اینطور کــه ریچاردز توضیح می دهــد عامل دیگری که 
باعث جذابیت فوتبال می شود، مبتنی بودن آن بر سفت 
و سخت ترین نهی ها باید دانســت. نهی از دست زدن به 
توپ را باید در ارتباط با خود توپ بررسی کرد. ریچاردز 
از محقق دیگری نقل قول می کند که چون توپ فوتبال 
دائما در حرکت اســت و بازیکنان مدام آن را از ســویی 
به سوی دیگر می فرســتند، بازنمودی از زندگی است. یا 
در تعبیری دیگر، توپ، بازنمودی از درماندگی است که 
می توان درماندگی را از خود جدا کرد و به توپ فراافکند. 
وقتی بازیکنی توپی را با مهارت بــه حرکت درمی آورد 
یا بــا تبحر به آن ضربــه می زند، در واقع این احســاس 
به وجود می آید کــه می توانیم با همیــن تبحر و مهارت 
با درماندگی ها و مشــکالتمان کنار بیاییم و آنها را حل 

و فصل کنیم.
ریچــاردز در مورد برنده شــدن در فوتبال می نویســد: 
»تیــم برنــده و طرفدارانــش بــا تصویــری از جامعه 
هم هویت می شــوند؛ تصویری که این ورزش یا آیین ها 
و رویارویی های پر کشــمکش و از همه مهم تر با نهی ها و 
قواعدش، محمل و محقق کننده آن است.... شکوه فوتبال 
ناشــی از توانایی خاص این ورزش در القای ابهت تمدن 
در ماســت.« فوتبال و قواعدش در حکــم آرمانی کردن 
جامعه اســت. جامعه به منزله عرصه ای  است که در آن 
برخی برنده می شوند و برخی هم می بازند و به طور کلی 

همه  چیز در آن عالی و تحت نظارت قوانین است.

فوتبال دوستی چاره ناپذیر
»فوتبال در آفتاب و سایه« نوشته 
ادواردو گالئانو بــا ترجمه اکبر 
معصوم بیگی که نشر اتفاق آن را 
منتشر کرده، از زاویه ای جدید به 
تحلیل اهمیت اجتماعی فوتبال 
می پردازد. چنان که گالئانو خود 
در آغاز و انجام کتاب می گوید، 

حاصل عشق او به یکی از شگفت انگیز ترین ورزش های 
تاریخ و حیرت آورترین ورزش سده بیستم است. گالئانو 
در تعهدی که به واقعیت به عریان ترین شکل آن دارد، 
به فراسوی نمای ظاهری »بازی« فوتبال نظر دارد، ولی 
برخالف بسیاری از همتایان و دوستان چپ گرای خود 
هم از آغاز در برابر فوتبال موضعی عبوســانه، بدُزهم، 
تلخ، خشک و شــکاکانه در پیش نمی گیرد و سراسر 
فوتبــال را توطئه ای برای دور کــردن طبقه کارگر از 
مبارزه اجتماعی نمی داند. نفس بازی، هیجان، شادی 
جمعی و گرد آمدن انبوه مردم بی چیز در جایگاه های 
پهناور ورزشــگاه را درخور اعتنا و ســتایش می داند 
و خود، فوتبال دوســتی چاره ناپذیر است. مجموعه 
حاضر مشتمل بر مطالب کوتاه و متنوعی از »ادواردو 
گالئانو« درباره فوتبالیست های کشورهای مختلف، 
وقایع و رخدادهای فوتبال، تحلیل و ارزیابی بازی ها، 
و مسائل حاشــیه ای فوتبال است که ذیل عناوینی از 
این دست نظام یافته اســت»بازیکن«، »دروازه بان«، 
»قواعد بازی«، »جــام جهانــی19۳0«، »فوتبال و 
ژنرال ها«، »ورزش طفره و گریــز«، »گناه باختن«، 
»آفریقایی ها«، »پایان بازی«، »مالکان توپ« و »یک 

صنعت صادراتی«.

جامعه شناسی فوتبال در بافتی جهانی
کتاب »جامعه شناســی فوتبــال در بافتی 
جهانی« نوشــته جیم کله لند بــا ترجمه 
حمید پورنگ که انتشــارات پژوهشــگاه 
فرهنگ و هنــر و ارتباطات آن را منتشــر 
کرده، پیچیدگی های تاریخی، سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این بازی را 
در اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، آسیا و آمریکای 
شــمالی و جنوبی تبیین  می کند. کتاب از 

طریق رهیافتی موضوع محــور، پیشــرفت های اصلی و مباحث 
جامعه شناختی را در فوتبال تحلیل  می کند و به موضوعاتی چون 
تاریخ فوتبال و اشاعه جهانی آن، نقش خشونت، فیفا و اداره فوتبال 
جهان، نژاد، نژادپرستی و سفیدی، جنسیت، تغییر ماهیت هواداران، 
رسانه و انقالب مالی در فوتبال، تبدیل بازیکنان به سلبریتی هایی 
جهانی، و رشد لیگ های جهانی در سراسر جهان می پردازد. جیم 
کله لند، استاد علوم اجتماعی دانشگاه لوبوروی انگلستان، نویسنده 
این کتاب با استفاده از مثال  های متنوع از سراسر دنیا، در هر فصل 
کتاب، تغییرات متفاوت فرهنگی و اجتماعی را به ویژه از دهه 1990 
نشان می دهد؛ د هه ای که در آن روابط فوتبال با رسانه های جمعی 
و سایر شبکه های فراملی اهمیت یافت و به لحاظ مالی سودآور شد. 
نویسنده این کتاب معتقد است با اینکه فوتبال محبوب ترین ورزش 
هر کشور نیست اما شمار فزایند ه ای کشور ها ازجمله برزیل، روسیه، 
هند و چین از قدرت فوتبال برای مقاصــد اجتماعی- فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی استفاده می کنند، مثاًل از طریق کسب میزبانی 
مسابقات چندجانبه مانند جام جهانی. حمید پورنگ، مترجم این 
اثر، نیز در یادداشــتی بیان می کند که جامعه شناسی بسیار دیر 
مطالعه ایــن ورزش را آغاز کرد. اما در دهه هــای اخیر خصوصاً از 
دهه 19۸0 به بعد، مقوله فوتبال مورد توجه جدی جامعه شناسان 
و اصحاب علوم اجتماعی قرار گرفته و آثار و پژوهش  های متعددی 

در این زمینه چاپ و منتشر شده است.

 هویت مّلی و منزلت بین المللی
حاال که در میانه جام جهانی هستیم، شاید 
فرصت تحلیل و تفسیر جدی و عمیق درباره 
ابعاد اجتماعی این رویداد بزرگ ورزشــی 
وجود نداشته باشــد، اما بعد از پایان این 
جام بد نیست کتاب »جام جهانی فوتبال؛ 
 هویت ملّی و منزلــت بین المللی« تألیف 
علی صباغیان، عضو هیأت علمی دانشکده 

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، را مطالعه کنیم. این کتاب 
که انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در 212 صفحه 
آن را منتشــر کرده در یک مقدمه و ۴ فصل شــامل »تاریخچه 
شــکل گیری و تحول جام جهانی فوتبال«، »جام جهانی فوتبال 
و تقویت هویت و غرور ملّی«، »جام جهانی فوتبال و منزلت یابی 
بین المللی« و »آســیب های فرهنگــی ـ  اجتماعی جام جهانی 
فوتبال« و »نتیجه گیری« تدوین شــده است. در مقدمه کتاب 
نویسنده ضمن بیان مسئله این پرسش ها را مطرح کرده است: 
»ماهیت جام جهانی فوتبال چیست؟ چرا جام جهانی فوتبال برای 
کشورها مهم است؟ دلیل حضور در جام جهانی فوتبال یا میزبانی 
این جام برای کشورهای مختلف چیست؟ چالش ها و آسیب های 
فرهنگی که از قبل فوتبال و جام جهانی فوتبال آن فراروی جوامع 
قرار می گیرد کدام است؟ و اعالم کرده که این کتاب درصدد یافتن 
پاسخ های علمی برای این پرسش هاســت. کتاب »جام جهانی 
فوتبال؛  هویت ملی و منزلت بین المللی« ضمن تبیین روند تحول 
و جایگاه بازی های جام جهانی فوتبال نشان می دهد که کشورها 
و ملت ها در نتیجه اهمیت یافتن بازی های جام جهانی فوتبال، 
چگونه با نگاهی جدید به فوتبال و به ویژه جام جهانی می نگرند 
و از حضور در این جام یا میزبانی آن به دنبال اهداف مهمی چون 
غرور ملی، برند سازی  بین المللی و مطرح کردن برند ملی، کسب 
منزلت بین المللی، پیشبرد دیپلماســی عمومی،  تقویت منابع 
قدرت نرم، ترویج ارزش های فرهنگی و کســب منافع اقتصادی 

برای خود هستند.

پیشخوان 1

پیشخوان ۳

پیشخوان 2

محسن دوستي؛ روزنامه نگاریادداشت

»بعضی ها خیال می کنند فوتبال مسئله مرگ و زندگی است. این طرز تفکر من را بسیار ناامید می کند. به شما اطمینان می دهم که فوتبال 
مسئله بسیار بسیار مهم تری است.«؛ این نقل قول حاال دیگر مشهور از بیل شنکلی، بازیکن و مربی فقید بریتانیایی، هرچند نشان دهنده 
شوخ طبعی شنکلی است اما قدری از حقیقت هم در آن یافت می شود. برای بعضی ها فوتبال خود زندگی است؛ چراکه بسیاری از واقعیت های 
زندگی در آن به شفاف ترین و در دسترس ترین شکل ممکن وجود دارد. وجود شادی، غم، غافلگیری، برنامه ریزی، اتحاد، اختالف، دوستی، دشمنی، مروت، 
شقاوت، شجاعت، ترس، احترام، بی حرمتی، غنی، فقیر، قوی، ضعیف، سرکوب، بالندگی، تبعیض، تبانی، فساد، اسپانسر، تبلیغات، زبان، پول و ساختارهای 
پیچیده و متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در فوتبال، این ورزش محبوب و پرطرفدار را به نسخه قابل درک تر و بی پیرایه تر و سرراست تری از 
زندگی بدل کرده است. هر کسی با هر سطح دانش و تجربه زیسته ای می تواند دویدن 22آدم به دنبال توپ را بفهمد، به آن واکنش نشان دهد، با تیمی همدلی 
کند و از تیمی دیگر متنفر باشد، بازیکنی را در حد جنون بپرستد یا بازیکنی را بی دلیل یا به هر دلیلی تحقیر کند، از قوانین بازی سر در آورد، از ناپختگی 
داور میدان در اجرای قوانین به ستوه بیاید و حتی به این پدیده جهانی بی اعتنا باشد و با این بی اعتنایی به نوعی موضع خود را در قبال جهان پیرامونش و 
دوستداران فوتبال نشان دهد. گروه ها و اقشار مختلف مردم، از کارگران گرفته تا سیاستمداران، از آدم های عادی گرفته تا سلبریتی ها، از کوره سوادان 
گرفته تا روشنفکران، همگی نظری درباره این ورزش محبوب دارند و فوتبال درنظرشان چیزی بیش از ورزش صرف است. همین خاصیت فوتبال است که 
آن را به موضوع بررسی های جامعه شناختی بدل کرده است. اخیراً در نشست »جامعه شناسی فوتبال« که با حضور مهدی حسین زاده، عضو هیأت علمی 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و میثم مهدیار، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار 
شد، فوتبال به عنوان پدیداری جامعه شناختی مورد تحلیل قرار گرفت. در گزارشی که روابط عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی از این نشست 
منتشر کرده، به موضوعاتی اشاره شده که مشخص می شود چرا فوتبال برای بعضی ها مسئله ای مهم تر از مرگ و زندگی است و اساسا چرا فوتبال دیگر صرفا 

یک ورزش نیست و به فعالیتی اجتماعیـ  سیاسی با ابعاد مهم بدل شده است.

اقتصادی و... فوتبال را درنظر گرفت. گویی با فوتبال 
می شود ابراز هویت، بیانیه سیاسی، اعتراض و... کرد. 
بنابراین در بخش هــای مختلف، فوتبــال این را 

نمایندگی می کند.
عضو هیأت علمی مؤسســه مطالعــات فرهنگی و 
اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای دقیق 
فوتبال، بحث هویت بخشی اســت و جوامع با امر 
فوتبال خودشان را به دیگری نشان می دهند عنوان 
کرد: در آبادان و انزلی، هواداری فوتبال بخشــی از 
هویت افراد است. بنابراین اینها خودشان را با فوتبال 
معرفی می کنند. به تعبیر اردکانی، روزانه بخشی از 
صحبت هایشان مربوط به تیم محبوبشان است. البته 
لزوما همه هویت شهر به فوتبال نیست اما به هر حال 
در بخشی از شهرها فوتبال بخشــی از هویت افراد 
است. به گفته این مدرس دانشگاه، در نگاه انسجام 
اجتماعی بســیاری از فاکتورها باید به این انسجام 
کمک کنــد. در جامعه ایرانی کــه تنوع فرهنگی، 
قومی، دینــی و... وجود دارد فوتبــال می تواند به 

انسجام بخشی کمک کند.

شاخص مدرن شدن جامعه
او درباره کارکرد فوتبال در انسجام امر ملی گفت: ما 
در علوم اجتماعی یاد گرفتیم به سمت تقلیل گرایی 
نرویم. شعارها از سال ۸۸ به بعد اتفاقا نشان می دهد 
که لمپنیسم حاکم نیست. این تقلیل گرایی است و 
من تقلیل گرایی مهدیار را به لمپنیسم نمی فهمم. 
فوتبال، پکیجی در دنیای مدرن است که درون آن 
طرفداران وجود دارند و فوتبال بدون تماشاگر اصال 

معنایی ندارد.
فوتبال، یک شاخص مدرن شدن جامعه است و در 
آن عقالنیت جدی، ســرمایه داری و... وجود دارد. 
نمونه های فوتبالی ســال های اخیر نشان می دهد 
لمپنیسم وجود ندارد. تعبیرهای اینچنینی ما را از 

تحلیل های واقعی دور می کند.
او با اشاره به اینکه در مسیر مدرن شدن جامعه ایرانی، 
فوتبال یاری دهنده است و می تواند فراپایگاهی عمل 
کرده و یک فرزند پایین شهری به جای بهتری هم 
برسد، گفت: مدرن شــدن البته به معنای له شدن 
نیست بلکه در آن عدالت اجتماعی هم وجود دارد. 
به طور مثال در کشورهایی مانند سوئد این عدالت 
اجتماعی هست. به گفته حسین زاده، فوتبال حتی 
می تواند به رفع تبعیض هم کمک کند. می شود به 
بهانه فوتبال امکانات را به شــهرهای کوچک برد و 

باعث توسعه عدالت اجتماعی شد.

فوتبال به مثابه فوتبال
عضو هیأت علمی مؤسســه مطالعــات فرهنگی و 
اجتماعی با بیــان اینکه فوتبال مانند بســیاری از 
محصوالت دیگر مدرن اســت، افزود: امروز حتی 
خواندن و نخواندن ســرود ملی یک اکت سیاسی 

می تواند باشد.
پس فوتبال اکنون یکی از ابزارهای جامعه مدرن  و 
حتی واکنش به مسائل سیاسی است. ما باید اجازه 
بدهیم فوتبال در سطح فوتبال باقی بماند و اینگونه 
نشود که حتی خواندن یا نخواندن سرود ملی، عمل 
سیاســی باشــد. نباید به فوتبال بیش از اندازه امر 
اجتماعی بار کرد. من البتــه نمی پذیرم که تجدد 
آمرانه فوتبال را القا می کند و اینگونه نیســت که 
فوتبال با برنامه ریزی آمده باشد. ما چه می خواستیم 

یا نمی خواستیم فوتبال به زندگی ما آمده بود.
حسین زاده در پایان بیان کرد: کشور قطر امروز از 
جام جهانی برای بیان هویت خود اســتفاده کرده 
مانند پخش قرآن در افتتاحیه مسابقات یا ممنوعیت 
استفاده از مشروبات الکلی در ورزشگاه ها. من نگران 
فضای جامعه هستم. امروز فضای جامعه ما دوقطبی 

شده است و باید به دنبال انسجام بخشی باشیم.


