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 فوتبال ورزش بر تأکید با ایران در ورزش توسعه اجتماعي  فرهنگي اثرات بررسي
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 مقدمه 

وم و های اين ورزش به طور مداقرن اخیر به اين طرف، ورزش فوتبال در جامعه ايرانی تشکیالت وسیعی پیدا کرده و رقابتاز نیم

های سیاسی، کنندگان تماشاگر در مناسبات و مسابقات فوتبال بیش از ديگر مشارکتشرکتمستمر رو به افزايش است. از سوی ديگر 

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 

توسعه و تعمیم آن برای تعادل، ثبات و دوام اجتماعی   جامعه) اقتصاد، خانواده، آموزش و پرورش، حکومت، مذهب و...( یاجزا

ای هبدنی از سوی غرب به ايران راه يابد، ورزش در ايران محدود بود به بازیپیش از آنکه ورزش و تربیت نمايد.اجتناب ناپذير می

الهی، ) پیش آموزش فنون کشتی بودای که هدف نهايی آن تا نیم قرن های مختلف ايران و به تمرين های زورخانهبومی محلی بخش

 رود که کارکرد فوتبال را برای  ايرانیان، فراترمردم شناس فرانسوی تا جايی پیش می ، رومبرژهب (.16: 6199: به نقل از شجیع، 6131

اراضی ديد جهانیان ن اعتباری آن درالمللی و بیداند: برای ايرانیانی که از انزوای میهن خويش در عرصه بیناز مرزهای کشورشان می

، نشان از آغاز بازگشت به اين عرصه را داشت. به ديگر سخن، شرکت در جام جهانی 6اند، شرکت در مسابقات جام جهانیبوده

اينکه امروزه فوتبال به چنین جايگاه ممتازی نايل شده، نشان از اين امر دارد ( 6991) بود "جهانی ۀجامع"ای برای حضور در مقدمه

ورزش فوتبال ابعاد  (.1 -4: 6111بال در شکل امروزينش، به نمادی از تجدد يا مدرنیته تبديل شده است)داوری اردکانی، که فوت

های گوناگون آن(، رتق و فتق مسائلی از جمله خشونت، اوقات فراغت چون هويت )سويه یی فرهنگیهامتنوعی مانند ارتباط با پديده

ن مقال ، ولی در ظرفیت ايتر از مقوالت مذکور استرد )پر واضح است که ابعاد آن بسیار گستردهشدن دااجتماعی ۀو همچنین مقول

 مان ايران، قابل تحقیق و بررسی هستند. که حول کارکردهای اجتماعی و فرهنگی اين ورزش، خاصه در میهن (گنجدنمی

 سؤاالت اصلی اين پژوهش عبارتند از:

 ی جامعه ايرانی تأمین کرده است؟ هايی را براورزش فوتبال چه هدف .6

 است؟ ايران کشور در ورزش اين سعهچه ضرورتی به تو .9

 ورزش فوتبال چه کارکردی در تقويت هويت ملی ايرانیان دارد؟  .1

 آيا ورزش فوتبال در تقويت هويت قومی اقوام ايرانی مؤثر است؟ .4

 رسانده است؟های اجتماعی ياری آيا ورزش فوتبال به حضور زنان ايرانی در عرصه .5

 تواند در جامعۀ ايرانی داشته باشد؟ها در ورزش فوتبال چه کارکرد اجتماعی و فرهنگیی میها و پرخاشگیریخشونت .1

 خاصه قشر جوان جامعۀ ايرانی چیست؟ ،نقش ورزش فوتبال در گذران اوقات فراغت مردم .3

 جوان با جامعۀ ايرانی مؤثر واقع شده است؟ شدن و سازگاری افراد، خاصه قشرآيا ورزش فوتبال در فرآيند اجتماعی .1

 تحقیق نهپیشی

گیرد. ای اجتماعی و فرهنگی، طیف متنوعی از موضوعات را در برمیبررسی ورزش فوتبال نه به عنوان يک بازی بلکه به عنوان پديده

تحول ( 6133) ن بوده است. شهابیهای فوتبال و تأثیرات اجتماعی آ، خشونتقرار گرفتهدر ايران، آنچه بیش از همه مورد توجه 

 (6991)ژهرومبربداند. های تحوالت عمومی کشور و نشان از حرکت به سوی فرهنگ عام جهانی میفوتبال در ايران را يکی از شاخص

( 6116) اباذری از نظر داند. می "جهانی ۀجامع"در اين کشور ای برای حضور مقدمهرا در جام جهانی  حضور تیم ملی فوتبال ايران

در مورد خشونت فوتبال در ايران اغراق شده است و مسائل ايجاد شده در اين مورد ساخته و پرداخته راديو و تلويزيون، اساتید دانشگاه 

سی کلمه، يک واقعه اجتماعی تام که بازتاباننده مو( فوتبال را به معنای مارسل 6116) زادهخانقاه و حسنهاست. عسکریو روزنامه

هر کشوری متأثر از بستر  ( فوتبال را در6115کنند. فاضلی )های آن است، قلمداد میهیأت کلی فرهنگ جامعه و ويژگی وضعیت و

داند؛ و با توجه به دولتی بودن مديريت در ايران، نهاد ورزش به طور عام و ورزش فوتبال به اجتماعی و سیاسی خاص آن کشور می

                                                           
 جواز حضور در جام جهانی فوتبال را کسب کرد. 1531در جام جهانی فرانسه، ایران برای نخستین بار پس از انقالب فرانسه است.  1991منظور برومبرژه جام جهانی . 1
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  601/  فوتبال ورزش بر تأکید با ایران در ورزش توسعه اجتماعی  فرهنگی اثرات بررسی

توان از بر اين باور است که می( 6115) االمینیروح. رت وايدئولوژی عجین شده استطور خاص به نحو آشکاری با مباحث قد

گانه فرهنگ يعنی، عمومیت داشتن، اجباری نبودن و دوام داشتن های سهاصطالح فرهنگ فوتبال سخن به میان آورد؛ چراکه ويژگی

کارکرد و رابطه فوتبال را در جامعه ايرانی، ( 6119.. فکوهی)توان يافترا در اين پديده که به مرور زمان جای خود را باز کرده، می

دها کند: پیش از انقالب تاکنون، فوتبال تقريباً همان کارکراز گذشته تا حال، به مثابه خدمت و جايگاهش در ديگر جوامع قلمداد می

های ملی، سازیسان، ما همواره با هويتو روابطی را در جامعه ما به وجود آورده که در ديگر نقاط جهان شاهد آن هستیم. بدين

های ( فوتبال را دربحبوحه چالش6111) جوادی يگانه هاشمی و  .ايمگری و مسائلی از اين دست مواجه بودهمحلی، شهری، اوباشی

 دانند. های مختلف ايرانیان، عاملی برای پیوند و در کنار هم نشاندن آنان میسیاسی و ايدئولوژيک میان گروه

( مدعیست يکی از داليلی که موجبات محبوبیت و اهمیت فوتبال را در کشورهای خاورمیانه فراهم آورده، کمبود ديگر 6119کوپر)

تفريحات است. برای يک مرد جوان در خاورمیانه که بايد اوقات فراغتش را با ديگر جوانان سپری کند، فوتبال تنها تفريح ممکن 

اين اثر را به  فصل نخست ،به ترسیم وجوه اجتماعی فوتبال پرداخته ،روزی روزگاری فوتبال: عنوان ( در کتابی با6139است.  صدر )

 دهد.سیر تاريخی و سیاسی اين ورزش در ايران اختصاص می

 مالحظات نظری

توان نزد ا میرهای کارکردگرايی رويکرد کلی اين مقاله به موضوع مورد مطالعه، رويکردی کارکردی است.  به لحاظ تاريخی ريشه

شناس ( به وسیله دو انسان651: 6111سه متفکر بزرگ علوم اجتماعی: اگوست کنت، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم يافت )فکوهی، 

تالکوت پارسونز، کینگزلی ديويس و روبرت   .(35: 6115، ريويربزرگ: برونیسالو مالینوفسکی و رادکلیف براون تثبیت گرديد )

( و درنهايت جفری الگزندر و پل کولومی تالش خويش را در 91: 6111پردازان آن هستند )آزادارمکی، ن نظريهتريمرتن از مهم

(. اگر تطورگرايی به مطالعه وقايع اجتماعی 651: 6114جهت تداوم اين نظريه در قالب گرايش نوکارکردگرايی به کار گرفتند )ريتزر، 

داعات نظر ابگرايی همان وقايع را از نقطهها و اشاعهگیری آنشکلسیشناايی به روانگرمند است، فرهنگدر بُعد تاريخی عالقه

ای آورد با نقشی در مجموعههايی به شمار مینهادهای اجتماعی را قابلیت ،کند؛  جريان موسوم به کارکردگرااجتماعی بررسی می

 (. 41-46: 6114منسجم که همان جامعه است )دورتیه، 

شود، به هنجارها، ها متمرکز میناپذير نظامو تعارضات آشتی هاارکردی بر خالف ديدگاه تضادی که روی منافع، خصومتديدگاه ک

ه تغییراتی گردد که چ. به عنوان مثال: ديدگاه کارکردی روی اين موضوع متمرکز میکندها توجه میو يکپارچگی نظام همبستگی

ی به نظر رسد و چه تأثیراتی بر روی هواداران و بازيگران اين ورزش دارد؟ در مقابل ديدگاه باعث شد که وجود ورزش فوتبال ضرور

ها و اهبرند و چگونه دسترسی به باشگها و طبقاتی از توسعه ورزش فوتبال سود میتضادی به اين مسئله توجه دارد که چه گروه

اور توان با حرکت از بکند؟ کارکردگرايی را میويژه عمل میهای دارای امتیازات بازيکنان برتر در جهت حفظ موقعیت گروه

(. از نظر 35: 6115ها تعريف کرد )ريوير، شان با هدف تفسیر آناجتماعیها در چارچوبدورکیم، به معنی جای دادن واقعیت

مکان وجود فکری يا اجتماعی اگونه اختراع، انقالب و دگرگونی در جريان تحلیل کارکردی نشان خواهیم داد که هیچ ،مالینوفسکی

(. الگزندر، بر اين باور است که نوکارکردگرايی گزارش کلی از مناسبات 11: 6114) اينکه نیازهای جديد رخ نمايند د مگريابنمی

يی در کارکردگرا هنظري (.35 :6119گیرد )کرايب، دهد و فکر تعادل را به مثابه نوعی نقطه مرجع به کار میمتقابل را به دست می

توان دهند. ... میکار خاصی را انجام می ها، پوست و مغزها، کلیهکند: هر جزء، از جمله قلب، ريهمقام قیاس، به بدن انسان توجه می

بان، مردان خط دفاعی، خط میانی، خط حمله و ديگران هر يک يک تیم فوتبال را نظامی اجتماعی به شمار آورد؛  نظامی که دروازه

(.  در مدل کارکردگرايی مورد نظرِ نگارنده، يک سنت مانند ورزش فوتبال در قالب 611: 6115کنند )ببی، یم کار میبرای کل ت

ه با های اجتماعی بايستی در رابطشود. در اين مدل پديدهاش با برخی احتیاجات فردی و گروهی بشر شرح داده میرابطه کارکردی

 کارکردهای ضروريشان فهمیده شوند. 
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 شناسي شرو

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

سان بدين( 59: 6196باشد)تنهايی و نکهت، ترين روش تحقیق، تفکیک بر اساس رويکرد پژوهش میآوری نمود. معمولرا جمع
ن در های گوناگوو همچنین با ارجاع به پژوهش ،نمايد که نگارنده از منابع و اسناد مکتوبايجاب میموضوع خاص پژوهش حاضر، 

ت يابی های تحقیق حاضر بزند. برای نیل به اين مقصود و دسباب مباحث مطرح شده، دست به تبیینی نوين در پاسخگويی به پرسش
 اند:اين سطور آمدههای الزم دو روش ذيل به مدد نگارنده به منابع و داده

رجوع کرد  6های مکتوبها بايد به نوشتهآوری دادهای اين است که برای جمعای: منظور از روش کتابخانهروش کتابخانه .6

 (.16: 6196ها را تلخیص نمود)تنهايی و نکهت، ، دادههای تحقیقو با استفاده از آنها با توجه به پرسش

های گوناگون در گردآوری هايی است که به شکلع يکی از فراگیرترين روشروش اسنادی: پژوهش اسنادی، در واق .9

شناسی ای از کاربرد اسناد تاريخی در جامعه(. نمونه311: 6111شوند)گیدنز، شناختی مورد استفاده واقع میهای جامعهداده

به نقل از گیدنز،  Ashworth, 1980,ی جنگ سنگرها در طی جنگ اول جهانی است)ی آنتونی اشورث دربارهمطالعه

6111 :314 .) 

که برای مقاصد ارزشیابی يا بنا به درخواست بررسی کننده تهیه « هر چیز کمی يا ضبط شده» ( سند را به عنوان6915لینکلن و گوبا )

 توان به دو مقولۀ عمده: کنند. اين اسناد را میشده باشد تعريف می

شود گردآوری شود؛ مانند: اند از خارج يا درون محیطی که مطالعه در آن انجام میتوالف( سوابق همگانی: سوابق همگانی می

 ها، سوابق ادارات و...  گزارش های آماری مهم، آرشیو روزنامه

، هانامه ،هاب( اسناد شخصی: سند شخصی، مدرک دست اول شخصی از پیشامدها و تجارب است. اين اسناد شامل خاطرات، عکس

 (. 654 – 651: 6196ها و... می باشند)هومن، برنامه

 فوتبال و تحول ورزش ایران

های غربی است. در اواسط دوران قاجار و پس از آنکه نخبگانی ايرانی به برتری تاريخ معاصر ايران، کارزار تقابل با غرب و جريان

 های تحقیرآمیزِ گلستان و ترکمنچای(، در پی يافتن علل واقعینظامی غرب پی بردند )در نتیجه شکست از روسیه و تحمیل معاهده

اين برتری، میل بسیاری برای شناخت و ارتباط با غرب در میان اعیان قاجار پديد آمد. اين امر موجب نفوذ مأموران و متخصصان 

هايی وزهن اصالح و بازآفرينی در حگردد. بدينساکه نمادش در انقالب مشروطیت پديدار می شدغربی و تغییرات ساختاری در جامعه 

عه ای جدا بافته از فرهنگ و جامنمايد. ورزش نیز که تافتهناپذير میچون آموزش و پرورش، معماری، ادبیات، موسیقی و... اجتناب

های شتی که از سنتکبالید. به پهلوانان هايش میورزش ايران به زورخانه بیند:ها تغییرات شگرفی میما نیست، تحت تأثیر اين جريان

شد. ... ولی از ورزشی که درآن با پا به توپ ضربه ها اشاره میآمدند. به تیراندازی و سوارکاری که در عرصه ادبیات به آنکهن می

د آمد و خوب يا بهای مدرن، از آن سوی مرزها میای نبود. اين ورزش امروزی مثل همه ورزشدويدند نشانهزدند و دنبال آن میمی

 (. 63: 6139ها تعلق داشت )صدر، به فرنگی

س کهای ديرين و ورزش مدرن فوتبال، نبردی میان سنت و مدرنیته در میدان ورزش بود.  شايد در آن دوران هیچرقابت میان ورزش

کاران، پیش ینهای کهن را کمرنگ سازد. نمايش باستاکرد که گسترش روزافزون فوتبال، تا اين میزان، جذابیت ورزشتصور نمی

های پايتخت و اجرای حرکاتی که تنها در گود زورخانه مرسوم است، مصداق تعظیم اين ورزش کهن در برابر از شهرآورد سرخابی

ود؟ به عبارت ديگر شگیر میفوتبال، جهان چرا ورزشای قرار دادند، تا بگويند: ما نیز هستیم! فوتبال است. آنان مستطیل سبز را واسطه

                                                           
مانی بعدی زهای هایی که در دورهاند( یا منابع ثانویه )کتابتواند منابع اولیه)منابعی که توسط نویسندگانی که با موضوع مورد مطالعه در ارتباط بودهها میاین نوشته. 1 

 اند( باشند.که موضوع مورد مطالعه رخداده است تألیف شده
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  601/  فوتبال ورزش بر تأکید با ایران در ورزش توسعه اجتماعی  فرهنگی اثرات بررسی

بال از ناپذير و آبشخور رويدادهايی نامعلوم است. فوتبینیپیش، ت و محبوبیت اين ورزش ناشی از چیست؟ فوتبال چون زندگیاهمی

ی، هاکی سوارها )شنا، اسبتر از بسیاری از ورزشسازی يک زمین برای فوتبال به مراتب ارزانصرفه است. آمادهبهنظر مادی مقرون

دهد انبوهی از جمعیت در يک مکان دور هم جمع شوند. نبايد از ست که اجازه میا این ورزش به گونهو...( است. ابعاد زمین اي

تأثیر پا به عنوان ابزار بازی غافل شد، چراکه فوتبالیست ناچار به ترکیب مهارت، سرعت و قدرت بدنی به موازات يکديگر است. در 

ر نقاط جهان گديستان به عنوان خاستگاه اين ورزش، نقش بارزی در راهیابی آن به تر توان اقتصادی و سیاسی انگلنهايت و از همه مهم

دند که تصمیم در انگلیس، زمانی اين بازی را فوتبال نامی. ايفا کرده است: خاستگاه فوتبال مدرن بريتانیا، خاصه کشور انگلستان است

ای برای حرکت دادن يا متوقف کردن توپ وجود چ قاعدهاده نشود. قبل از آن هیتفبر آن شد ديگر از دست برای حمل توپ اس

، تصمیم بر آن شد تا قواعد خاصی همچون عدم استفاده از دست 6141نداشت. اما سرانجام در کالج  ترينیتی کمبريج و در اکتبر 

 .(1: 9111)هلمیر و اونز،  جز در مناطقی خاص( منظور گردده)ب

ها ر شهرستانکردند يا در تهران و ديگها که به داليل مختلف به ايران سفر میديگر، انگلیسی در کشور ما، مانند بسیاری از کشورهای

قدر دور پرداختند و جوانان ايرانی آنها در اوقات فراغت خود به بازی فوتبال میانگلیسی اقامت داشتند، بازی فوتبال را رواج دادند.

مند شدند. اين امر در مناطق نفت خیز جنوب و در پرداختند که به اين ورزش جديد عالقهها ايستاده، به تماشا های بازی آنزمین

  (.66و 61: 6131شد )جاللی فراهانی، تهران که تعداد زيادی انگلیسی وجود داشتند، بیشتر مشاهده می

ی ملی و رفت، استقالل، تمدن و بقايکی از منابع قدرت ملی، پیش« شورز»ها شناور هستند در نظر آنان که در افسون پیشرفت ملت

مخصوصا پاکدامنی و جديت در پیگیری اهداف و  سرچشمه فضیلت های فردی و جمعی با هم است. بازی توپی با دست و 

، اهمیت بسیاری در زندگی اروپايیان دارد و مستقیما 6مخصوصا پا، اسب سواری، دو، شکار، شمشیربازی، چوگان و درشکه سواری

ان در ارتباط است. آنان که يادگرفته اند می گويند که راز عظمت، قدرت و پیشرفت بريتانیا در فوتبال يعنی بازی با با ترقی ايش

شايد حکومت پهلوی دوم به اکسیر اين ورزش در شفابخشی و تثبیت مناسبات جهانی (. 135-134: 9119)شهابی  "توپ، با پا است

رئیس دانشگاه پنسیلوانیا، دعوت شد تا تیم فوتبال اين دانشگاه را برای  میلتون آيزنهاوراز  6199پی برده بود. هنگامی که در سال 

تیم ما، همانند  ايرانیان همه جا از اعضای گونه توصیف نمود:انجام مسابقاتی به ايران بفرستند، سرپرست تیم در بازگشت، سفر را اين

 (.11: 6911)هالند،  با يکديگر را نیاموزند راه همکاری را نخواهند آموخت ها تا بازیقهرمان، با دسته گل استقبال کردند... ملت

کارکردی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی يافته و توانسته جايگاه  فوتبال در ايران امروز همپای بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا

ترين و پرطرفدارترين ورزش يران شد و اکنون جذابآورد. ورزشی که از حدود يک قرن پیش وارد ا ای در جامعه به دستويژه

 ختیتچنین وصفی از ورزش فوتبال، به تدريج جای کشتی، ورزش سنتی و پرطرفدار ما را که اکنون تنها با نام آيد. کشور به شمار می

شور بوده نیز اين کافتیم، گرفته است. اين شرايط حتی در کشوری چون ترکیه که روزگاری کشتی، ورزش نخست به ياد آن می

 (. 91: 6116مصداق دارد )افسر کشمیری، 

 هویت و فوتبال

های هويت توجه کرد. در اين خصوص چند نکته وجود دارد: اولین مسئله اين است که در بايد به عوامل و مؤلفه 9در تعريف هويت

و « خود»يک تعريف ثابت نیست. بايد  تعريف هويت عالوه بر تعريف خود، تصور ديگری هم مطرح است. در واقع تعريف هويت

را در هر زمان مشخص کرد. مثالً ايرانی در برابر غیر ايرانی يا عرب در مقابل عجم مطرح است. يعنی خود و ديگری هر « غیرخود»

شترک های م(. هويت، يعنی آگاهی از خود و ويژگی1: 6111شوند )خانیکی، دو به عنوان عوامل شناخت هويت در نظر گرفته می

(. هويت چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد و 961: 6111هايی مانند طبقات اجتماعی، مذهب، قومیت و جنسیت )مصفا،در زمینه
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 6931 بهار/ دومشماره  /نهممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله /601

: 6111)گیدنز،  های تأملی و بازانديشانه مورد حفاظت و حمايت قرار دهدبايد به طور مداوم و روزمره آن را ايجاد کند و در فعالیت

 (:65: 6113توان در سه محور بیان کرد )دوران، ضوع را برای جامعه ما می(. اهمیت اين مو31

 های اساسی جامعه امروز ايران بوده است.جويی جوانان که همواره از پرسشخواهی و هويتايران و هويت جوانی جامعه  .6

دنبال آن  گی اجتماعی و بهترشدن روابط و تأمالت انسانی و پیچیدگی هر روزه ابعاد زندگسترش شهرنشینی و پیچیده  .9

 اهمیت درک هويت فردی و اجتماعی از سوی افراد جامعه.

فرآيند سريع و پر شتاب تحوالت به ويژه در حوزه ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و رفتاری و تعامل و گفتگوی پیوسته میان  .1

 های مختلف.ها و تمدنعوامل فرهنگی ملت

ها از هويت خواهد داشت و تعیین نسبت مردمان با اين ای پیوندی استوار با نوع تعريف ملتعهتوان گفت: آينده هر جاماز اين رو می

 ای آنان را رقم خواهد زد.های توسعهمقوله خطیر رهیافت

زند و با استمرار های رقیب دامن میگیری و مرزبندی گروهکند به شکلورزش محبوب فوتبال با فضای رقابتی شديدی که ايجاد می

های ها در مقطع ساالنه و بازیهای لیگبخشد. تکرار دوره بازیهای موجود، قوت و استمرار میبندین در طول زمان، به قطبآ

بال هرگز گردد. فوتهای پديد آمده میها و گرايشهای مختلف، موجب تصريح، تشديد و تقويت نگرشالمللی در سطوح و دورهبین

جامعه  "وارزلويیز ادواردو س"کنند. ها انتظاری که از کشورشان دارند را مطرح میوتبالی، برزيلیهای ففقط فوتبال نیست در بحث

شور ما در کنیم هويت ککند احساس میها هم چنین باشد، وقتی تیم ملی ما بازی میگويد: شايد برای انگلیسیشناس برزيلی می

 (.  151: 6119شود) به نقل از سايمون کوپر، می های ما به جهانیان نشان دادهکند و ارزشزمین بازی می

 هویت ملي در ایرانو فوتبال 

هويت ملی، اجزايی دارد که عناصر اصلی آن هستند. در هويت ايرانی، عناصری نظیر زبان فارسی، مذهب شیعه، مکان جغرافیايی و 

ت هويت ملی توانند به تقويديگری نیز هستند که می معدودی عنصر ديگر ابعاد هويت ملی هستند. اما در کنار اين هويت ملی عناصر

کمک کنند. فوتبال يکی از اين موارد است. جذب اقوام در جامعه ملی توسط فوتبال يکی از کارکردهای هويت ساز آن است. تجربه 

وتبال را عناصر، ازجمله فسازی ملی است. البته بايد وزن هر يک از اين ديگر کشورهای جهان نیز نشان دهنده نقش فوتبال در هويت

سازی آن، پرهیز کرد. عناصر اساسی هويت ملی، اثراتی ديرپا دارند؛ در نمايی و اغراق در نقش هويتمورد توجه قرار داد و ازبزرگ

  (.666 :6111که فوتبال، آثاری پر رنگ اما زودگذر در هويت ملی دارد )هاشمی و جوادی يگانه، حالی

مسابقه برگشت تیم ملی فوتبال ايران با تیم ملی فوتبال استرالیا، از سری مسابقات مقدماتی جام  6131آذرماه تواند هشتم چه کسی می

سوت پايان مسابقه را در شهر ملبورن  91+1ای که ساندرو پل داور مجاری ديدار، در دقیقه جهانی فرانسه را از خاطرها بربايد؟ لحظه

ها ريختند و ها هزار تن در خارج از کشور به خیابانمیلیون ايرانی در داخل کشور و ده 51یش از دقیقه، ب 5به صدا درآورد، به فاصله 

گاه که در روز بدون آنکه کسی به آنان اطالع داده باشد به شادمانی و پايکوبی برای پیروزی تیم ملی کشورشان پرداختند. يا آن

ی ها فراموشپس از سال حسین گل و گالب« ايران ای مرز پر گهر»ابر اسرائیل، ايران بر 6بر  9با پیروزی  6143ارديبهشت  99يکشنبه 

یه های عربی، به ياد جنگ قادسانداز شد. آيا زمان رويارويی تیم ملی ايران با تیمبار ديگر توسط مردم در کوچه و خیابان طنین

های عاطفی و برجسته شدن تعلقات مشترک بارزی از پیونددر فرانسه، نمونه  6991بازی ايران و آمريکا در جام جهانی  افتیم!؟نمی

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 

که فراتر  شان، نشان دادروزی تیمهای خود جوش مردم ايران پس از پیآمیز میان دو کشور تبديل کرده بود، واکنشنبرد غیر خشونت

 ند نوعی جبهه هويتی پديد آورند. پیروزی ايران حتی کسانی که چندانهای سیاسی دو کشور، مسابقات فوتبال قادراز تعارضات نظام

نگیخت، به برا ، شاد کرد و به نحوی حس پیروزی بر رقیب را در آنانبودند راهای سیاسی موجود میان اين دو نظام، خرسند ناز تقابل

 ای که در اين مسابقه، آمريکا، حداقل به رقیب هويتی عموم ايرانیان تبديل شد.گونه
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  603/  فوتبال ورزش بر تأکید با ایران در ورزش توسعه اجتماعی  فرهنگی اثرات بررسی

ا ها فراهم می آورند. چه بسها بسترگاهی برای رقابت نمادين ملتورزش و ملیت از قرن نوزدهم عمیقا در هم تنیده هستند، ورزش     

سازی بین المللی کارايی مطلوبی ندارند در مقوله هويت که در زمینۀ رقابت های همین پديده علت اين واقعیت باشد که ورزش هايی

عی که از ها و منابنیز عملکرد موفقی ندارند. ورزش ملی، اساساً بر يکپارچگی ملی و هويت، پشتیبانی از ارزش های مسلط، آرمان

گی روزانه مردم هستند که اجازه دست کاری شديد، ملت ها در آن ريشه خود را می جويند متمرکز است. ورزش ها بخشی از زند

: 9119های شديد جاهای ديگر را به دنبال داشته باشد)کتنیک دهند بدون آنکه واکنشگرايی را میسازی ملی و ملیبرای هويت

د رو شده باشوبهکند که آن ورزش با اقبال يا توجه عمومی رهويت ملی يا جمعی يک ملت معموالً در قالب ورزشی بروز می(. 51

  (.911: 6139)صدر، 

ايرانی  های متفاوت اکثريت جامعهگیریهای مختلف ايرانیان، از جمله موضعهای سیاسی و ايدئولوژيک میان گروهچالش ۀدر بحبوح

بنشاند،  هد و کنارهمها را به راحتی به هم پیوند دای که بتواند آنهايی در خارج از کشور، مسئلههايی در کشور و با گروهبا اقلیت

و نیز تأکید  گرافیک(های اخیر، جز فوتبال فقط دو مسئله خلیج فارس )پس از بروز خطای مجله نشنال جئوبسیار مهم است. در سال

 ی و جهانیای فوتبال در سطح باشگاهی، ملی، قارهرای، چنین توانی را داشته است؛ اما مسابقات مختلف و ادوابر داشتن انرژی هسته

ای واحد با تعلقات اجتماعی و عاطفی آشکار و قوی قرار دهد )هاشمی و جوادی توانسته است ايرانیان را در کنار هم و در جبهه

 (.661: 6111يگانه، 

 هویت قومي در ایرانو فوتبال 

لی زير شرايط هويت م ماند. طبعاً در اينوقتی هويت ملی تضعیف شد و فقط از يک وجه آن استفاده گرديد، وجه ديگر مغفول می

شود. االن در گر میهای محلی و قومی است جلوههای آن که هويترود و وقتی هويت ملی زير سؤال رفت، اولین جلوهسؤال می

تواند جوان آذربايجانی يا جوان کرد يا بلوچ را که به هويت قوم ايران چنین وضعیتی به وجود آمده است ولی به هیچ وجه دولت نمی

های بحران هويت را به وجود آورده است. اش را تضعیف کرده و زمینهسرزنش کند. برای اينکه هويت ملیآورد، رو میخودش 

 .(119: 6111زاده، آيد )نقیبوقتی هويت ملی نباشد، چنین وضعیتی به وجود می

ند، فوتبال آرژانتین کبرخی از اياالت عرض اندام میطلبی اگر در فوتبال برزيل مسئله سیاهان و نژادپرستی، در فوتبال اسپانیا جدايی

یس با داری دولتی، انگلهای قومی، روسیه با باشگاهبا حضور نظامیان، کلمبیا با قاچاقچیان مواد مخدر، يوگسالوی با درگیری

های ل ايران نیز تا سالاند، فوتبافتهاوباشگری، ايتالیا با تماشاگرانش و ترکیه با اصرار بر ورود به جامعه اروپايی مورد تحلیل قرار گر

های قومی در فوتبال ايران درحالی شکل های کنونی پديدهگرفت. در سالمورد ارزيابی قرار می« آبی»و « قرمز»اخیر زير دو بیرق 

گاه تختی در ورزشالشعاع قرار داده است. وقتی اوقات هويت ملی را نیزتحت ای ازگرفت که با کاستن ازهیاهوی دوقطبی، حتی پاره

 گاهشود، آنها فرياد زده میهای اهوازی و تهرانی، شعار هواداران به استعاره از جنگ اعراب و فارساهواز در حاشیه رويارويی تیم

ی ازگويند و در ديگر نقاط کشور به هنگام رقابت تیم تراکتورسمی، ياشاسین آذربايجان: شهر تبريز همه ادگار اماميکه در ورزشگاه 

 ای که حتی گاهی اوقات جمعیتی فراتر از هواداران تیمرسانند، به گونهزبانمان شتابان خود را به ورزشگاه میتبريز هموطنان آذری

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 

آنگاه که امتیاز حضور در لیگ برترِ ، 6(تا جوانان آبادانی را برای تماشای تیم محبوبشان به ورزشگاه کشیده باشند)کشند را باال می

سیاه و  مترادف طالی ،تیم سپاهان نوين را برای فوالد خوزستان خريداری می نمايند )چراکه فوتبال برای هواداران فوالد خوزستان

 ه تیمکنند، دورانی ککه تیم پاس تهران را با آن همه قدمت در فوتبال ايران به استان همدان منتقل میزمانی؛ 9شايد فراتر از آن است(

کند و هموطنان کُرد زبانمان يک سال را پشت به قرمز و آبی نتايج تیم محبوبشان را به لیگ برتر صعود می ، شیرين فراز کرمانشاه

                                                           
 .15/11/13)ورزش( و روزنامه جام جم به تاریخ 5صفحه  11/11/13به تاریخ  1531به روزنامه اعتماد، شمارۀ  ،.  ن ک1 

 .15/11/11و مجلۀ الکترونیک، تبیان به تاریخ  15/11/1151به تاریخ  1351.  ن ک، روزنامۀ دنیای اقتصاد، شمارۀ 5 
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های نخست جدول لیگ برتر فوتبال ايران را به خود اختصاص آهن اصفهان جايگاهذوب کنند و روزی که تیم سپاهان ودنبال می

توان از هويت قومی در فوتبال ايران سخنی بر زبان جاری کنند، ديگر نمینويسند: در صدر جدول گَز پخش میها میداده، روزنامه

ل و ی که به نحوی به فوتبال تعلق دارند، احساسی از تماي. در شهری مانند تبريز تیم تراکتورسازی توانست در میان کساننساخت

ای واقعی آن ندارد، هدلبستگی به يک موضوع )سرنوشت تیم( ايجاد کند. اين تمايل، هیچ ارتباطی با لیاقت تیم برای برتری بر توانايی

ه صورت ک را دارد. اين مقوله کبلکه شهروند آذری در يک مسابقه فقط و فقط طالب پیروزی تیمی است که به نحوی، برچسب تر

یط گروه روشن و بس - گروه و برون - تواند به سادگی فردی را داخل در هويت محلی نمايد و يک درونشبه ايدئولوژيک دارد، می

ازی س)تیم تراکتور سازی، تیم مقابل( ايجاد کند. همین ويژگی است که تجمع انبوه چند ده هزار نفری تماشاچیان ثابت تیم تراکتور

ان آهن و سپاههايی چون فوالد و استقالل اهواز، ذوبکند. اين مسئله به نحوی از انحاء، در تیمدر استاديوم ورزشی را توجیه می

 اصفهان، ابومسلم خراسان، پگاه گیالن و ملوان بندرانزلی، برق و فجرسپاسی شیراز، شیرين فراز کرمانشاه و... صادق و قابل تأمل است.

 تبریز هوادار تیم تراکتورسازیهای آذری

سازی تنها يک باشگاه ورزشی است، ولی امروزه برای هواداران اين تیم در ايران جذابیتی فراتر از اين دارد و به با اينکه تراکتور

ستیم، شور و گويد: اتفاق خوبی که اين روزها شاهد آن هدر اين باره می ر،. صد6ای اجتماعی و ناسیونالیستی مبدل شده استپديده

ست که اين دهند، اين وسط تنها فوتبال نیهیجانی است که طرفداران تیم تراکتورسازی تبريز نسبت به تیم شهر خودشان نشان می

سازی شده میزان از عالقه را برانگیخته است، مسائل قومی و زبانی باعث به وجود آمدن نوعی دوستی بین هواداران و باشگاه تراکتور

 .9من رخداد خوشايندی برای فوتبال ايران استکه به زعم 

( در پايان نامه کارشناسی ارشد خويش, و در پی يک تحقیق میدانی در باب رابطه ورزش فوتبال و هويت قومی 6119)"باقری"

لب توجه جآنچه بر اساس تاريخچه تیم فوتبال تراکتورسازی هوادران آذری تیم تراکتورسازی تبريز چنین نتیجه گیری می نمايد: 

از لیگ برتر ايران دور بوده است؛ لذا حضور اين تیم پس  11تا  11های سال يعنی در فاصله سال 1نمايد، اينکه اين تیم به مدت می

ساله برای حمايت از تیم  1از اين همه سال، استقبال بی نظیر هموطنان آذری زبانمان را به دنبال داشته است. چرا که آنان يک عطش 

سید؛ رگرايش به هويت قومی و محلی نسبت به  هويت ملی در اين تحقیق مشهود به نظر می (.653: 6119)باقری, اندن داشتهمحبوبشا

گیری مخاطبان قلمداد گرديد. اين امر نشان از آن دارد که به عامل سیاسی خود يکی از عوامل اصلی در جهتتوان گفت: لذا می

اند)انعکاس اين های قومی پرداختهسازی و تبلیغ انديشهای به هويت، عدهّا، خارج از مرزهاموازات سرکوب هويت ملی در جامعه م

ائل به برتری ترکیسم)جريانی ق. به عبارت ديگر، جريان پان)همان(شد(شنیده می ترکیسم در ورزشگاهتبلیغات، با طرح شعارهای پان

ازی کوشد تا از تیم تراکتورسدر مناطق آذری نشین ايران انجام داده است، می های متعددی راهای اخیر فعالیتنژاد ترک( که در سال

ترکیسم کوشیده است، تا در مرحلۀ نخست، با طراحی شعارها و خلق برداری کند... جريان پانگرايی بهرهبرای بسط گفتمان قوم

اد های اين تیم را بازی هويتی و تراکتورسازی را نمزینمادها و طرح مباحثی چون ظلم همیشگی به اين تیم به داليل قومی و غیره، با

: 6196ی ملی قرار دهد)فاضلی، «ما»ی آذری را در مقابل «ما»ها معرفی کند تا بتواند هويتیِ بخش مهمی از جامعۀ ايران، يعنی آذری

656- 634.) 

 اهواز اعراب هوادار تیم فوالد

فوتبال ايران همواره بازيکنان بزرگی از اين منطقه جذب تیم ملی فوتبال ايران خوزستان مهد فوتبال ايران است و در طول تاريخ 

 ها بازيکنان بسیاری از خوزستان جذباند. آنان خاصه در يک دهه اخیر گرايش زيادی به تیم ملی داشتند؛ چرا که در اين سالشده

 .. اند. بازيکنانی چون: کعبی، مبعلی، بداوی، هادی نوروزی و.تیم ملی شده

                                                           
تراکتورسازی تبریز، بازبینی تاریخ  ؛ به نقل از ویکیپدیا، باشگاه فوتبال92/19/1811.  ن ک، حمید رستمی، گزارش ویژه دربارۀ پدیده سال، تراکتورسازی و هوادارانش، وبگاه گل تاریخ 1 

11/81/1821. 

 .81/81/1812،همشهری مثبت، تاریخ « بارسلونای تبریز» ، دکتر حمیدرضا صدر،.  ن. ک9 
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  666/  فوتبال ورزش بر تأکید با ایران در ورزش توسعه اجتماعی  فرهنگی اثرات بررسی

مجتبی باقری در پايان نامه کارشناسی ارشد خويش, در پی يک تحقیق میدانی در باب رابطه ورزش فوتبال و هويت قومی اعراب 

ای هيکی از داليلی که پاسخگويان در حمايت از تیم ملی خصوصاً در برابر تیمهوادار تیم فوالد اهواز چنین نتیجه گیری می نمايد: 

های مطرح شده بیان گرديد که ما کنند، همانا اشتراک در مذهب است. در میان بسیاری از پاسخمطرح می عربی چون عربستان و...

 6119ری, )باقاندهای سیاسی اعراب سنی مذهب پرداختههمه شیعه مذهبیم و دارای يک کیش هستیم و درتکمله به انتقاد از کنش

:653) . 

محلی، ملی و جهانی و ورزش فوتبال؛  هويت فرهنگی  شناسی با عنوان:رشتۀ انساننامۀ ارشد خويش در ( در پايان6196)"خدايی"

وتبال فای تطبیقی میان باشگاه های پرسپولیس تهران و گهر دورود لرستان زده است. وی با طرح اين پرسش که: دست به مطالعه

  چگونه در برساختن هويت های محلی، ملی و جهانی ايفای نقش می کند؟

در حالی که مورد تشويق هواداران شان آورد: را اينگونه به قلم می "گهر دورود"ای از ورود بازيکنان تیم توصیف صحنهخدايی، 

المی پرچم جمهوری اس"حرکت می کنند و البته  "محلی"هستند وارد زمین می شوند، دو نوجوان در پیشاپیش با پوشیدن لباس 

 "برزيلی"اينجاست که دروازه بانی که پشت سر آنهاست نه لر است و نه ايرانی، بلکه او مندز را در دست دارند، اما نکته جالب  "ايران

گهر "نیز برای داماش لرستان)که اکنون با نام  "غیر لرستانی"ديگر و دهها بازيکن  "غیر ايرانی"است، عالوه بر او، دو سه بازيکن 

 های لرستان برای)روستايی در گیالن( و اصرار هواداران و مردم و رسانه "داماش"کنند، خود نام شناخته می شود( بازی می "دورود

قات رسمی فیفا بر مساب "جهانی"؛ درياچه ای در لرستان( از جمله مسايلی است که وقتی در کنار نظارت سازمان "گهر"تغییر آن )به 

 "زيکیمک"ها، گهگاه موج ها و آرايشو خارجی، لباسهای لری، ايرانی فوتبال قرار می گیرد و با شعارهای لری و فارسی و موسیقی

 شناس تحريک نکند)همان(.همراه می شود نمی تواند کنجکاوی را در وجود انسان "هو اروپايی"و  "کف منچستری"و 

ا نشان هبه هر حال در اين تحقیق بر رابطه ورزش فوتبال و هويت فرهنگی، در سطوح محلی، ملی و جهانی تمرکز شده است. بررسی

در  ایها، به خاطر هواداران خاصش پديده فصل جديد لیگ برتر کشور است، جايگاه ويژهدهند گهر دورود که از نظر رسانهمی

رخواسته گرفت يعنی احساس تعلق به آن بسیستم هواداری مختلط فوتبال ايران دارد، اين تیم در دسته يکم در الگوی شهری قرار می

اما وقتی به لیگ برتر صعود کرد، به خاطر شرايط و رخدادهايی و مخصوصاً به واسطه رسانه ها که مايل بودند از همشهری بودن بود، 

 گهر را همچون تراکتورسازی تبريز، نماينده يک قوم بدانند تغییر ماهیت يافت.

 هویت جنسي در ایرانو فوتبال 

رود؛ و ت. توجه به ورزش جزء الينفک نهضت زنان به شمار میدر طی چند دهه اخیر، انقالبی واقعی در ورزش زنان رخ داده اس

منجر به انفجاری عظیم در همین امر دورنمای جديدی را در زمینه تالش انسان گشوده است. تصويب قانون نهضت ورزش زنان 

، مسائل 6151دهه در ايران و از (.  53: 6199های ورزشی شده است)ساريخانی و همکاران، شرکت زنان در مدارس و دانشکده

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 

های شد، مطرح شد. اين دوران که هم دوره رواج فرهنگ غربی و هم سالمدرنیزاسیونی که از باال و توسط رژيم پهلوی اعمال می

شود، زمینه تحوالت فرهنگی و اجتماعی عمیقی شد که مسائل مربوط به حقوق زن و خانواده، در اسالمی را شامل میپیش از انقالب 

 (. 11: 6113رفعت جاه، )همین بستر شکل گرفت

بال را با فوتخود به انجام بازی  ۀگردد. در آن زمان، بانوان ايرانی عالقبرمی الذکرفوق شروع فوتبال زنان در ايران دقیقاً به دوران

دند های آموزشی فیفا دعوت شها مربیانی از سراسر جهان به کالسهای محلی و خیابانی آقايان نشان دادند. همان سالورودشان به تیم

 اها بودند. اين موضوع محرکی بود تا سران فوتبال ايران بیشتر به فکر فوتبال زنان درکشورشان باشند. بکه مربیان ايرانی نیز جزو آن

های زن ايرانی، فدراسیون فوتبال ايران به فکر تشکیل و سازماندهی تیم ملی زنان ايران افتاد و چندی بعد باال رفتن تعداد فوتبالیست

به دست فراموشی  اً، فوتبال زنان در اين کشور تقريب6153گیری انقالب در سال با شکل .اولین تیم ملی فوتبال زنان ايران تشکیل شد
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فوتبال زنان در ايران با مسابقات فوتبال سالنی)فوتسال( که دانشگاه الزهرا )دانشگاه فرح پهلوی سابق(  6136اما در سال  سپرده شد.

تسال زيادی های فوهای بعد اين ورزش دوباره در میان بانوان ايرانی طرفدار پیدا کرد و تورنمنتبرگزار کرد، جان دوباره گرفت. سال

 ر برگزار شد. در سطح دانشگاهی و کشو

واقعیت اين است که فوتبال اين جذابیت را داشته است که خیل عظیمی از زنان و دختران را مقهور خويش سازد. اين فرآيند حتی 

 ناپذيررسمی امری اجتناب های رسمی و غیرحضور بانوان را در قالب هايش انگیزهای همچون جامعه ما با تمام محدوديتدرجامعه

ا سازد تا ورود بانوان ریس جمهور مملکت را مجاب میيرود که ر. شور حضور زنان در عرصه فوتبال تا جايی پیش میدهدجلوه می

. هر چند اين تصمیم با واکنش شديد مراجع و روحانیون در همان حرکت نخست منتفی شد، اما کنش 6بالمانع اعالم دارد به ورزشگاه

 د.ايرانی دار ۀح کالن جامعه صورت پذيرفت، نشان از اهمیت اين مقوله در متن جامعو واکنشی که پیرامون اين موضوع در سط

زنی از  رسد، بلکه وقتیشود. نه تنها حاضر شدن زنان در میدان، غريب به نظر میخوانده می ،ورزش فوتبال همیشه ورزشی غیر زنانه

وتبال نیز شود ورزش فاين امر سبب میکنند. ای قلمداد میويژه ۀنگرند و آن را حادثفوتبال حرف بزند هم ديگران با تعجب به او می

در  که يک نیروی اجتماعی قوياً زنانه نیزدر حالی ،منظر فوتبال باشگاهی، ورزشی مردانه تلقی شود گرايی و چه ازچه از منظر ملی

 (.93: 6116)عبداللهیان،  های پنهان فوتبال ملی و باشگاهی به عنوان يک واقعیت اجتماعی مشارکت داردجريان

نمايش عمومی گاه به آلمان تهیه شد، اما هیچ 9111جام جهانی  قوس پیش از کش و که در ر پناهیففیلم آفسايد به کارگردانی جع

وان دختر ج جا که چندشور و هیجان بانوان ايرانی برای حضور در ورزشگاه و تشويق تیم محبوبشان بود. آن بازتابدرواقع  ؛در نیامد

پسرانه سعی در ورود به ورزشگاه آزادی را دارند، اما توسط مأمورين شناسايی و از ورود آنان به ورزشگاه جلوگیری مبدل لباس  در

، رود که حتی در چنگ مأموران انتظامی و بدون توجه به عواقب اين دستگیریها تا جايی پیش میشود. عشق به فوتبال نزد دختربچهمی

 کشند. ام ورزشگاه برای اطالع از نتیجه بازی، به میدان مسابقه سرک میباالی پشت ب از

حل مسئلۀ تقاضا و عالقمندیِ روزافزون زنان کشورهای اسالمی، به ويژه کشورمان به امر فوتبال، به جايی ختم شده که حق مسلم 

ه به پیام ه تنها به عنوان يک راهکار مشارکت، بلکپرداختن زنان به ورزش فوتبال، کامالً تثبیت شده و پوشش اسالمی در اين راستا ن

های مذهبی و اجتماعی و همچنین حیا و عفت ای در فوتبال، بدون به خطر انداختن ارزشآزادی زنان مسلمان جهت مشارکت حرفه

 (.619: 6199 ها، با سرعتِ غیر قابل تصوری در حال پیشرفت است)شجیع،رغم مخالفتزنانه، تبديل شده است؛ نگرشی که علی

پس از آنکه به دلیل  9های همبستگی کشورهای اسالمی؛بازيکن تیم ملی فوتسال ايران و خانم گل دو دوره اول بازی "نیلوفر اردالن"

 9165ال های آسیا سنتوانست تیم ملی فوتسال زنان ايران را در جام ملت ،اشمخالفت همسرش با خروج او از کشور و ضبط گذرنامه

از مسئوالن تقاضا نمود مشکلش را به نحوی از انحاء حل نموده، تا بتواند تیم  1مايد)اين موضوع جنجال فراوانی به پا کرد(همراهی ن

وی سرانجام موفق شد با اجازۀ دادستانی راهی مسابقات قهرمانی فوتسال زنان جهان  4های آتی همراهی نمايد.ملی فوتسال را در بازی

  5در گواتماال شود. 9165

دن فوتبال به های موجود از وارد شاند و چه بنا را بر اين بگذاريم که فوتبال زنانه شده است، واقعیتچه فرض کنیم زنان فوتبالی شده

 (.45: 6119گفتمان زندگی روزانه زنان حکايت دارد)کمالی، 

                                                           
 ها شدخواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه سازمان تربیت بدنییس یی به رانامها ارسال ب رئیس جمهور ایران، نژادمحمود احمدی 1513در آغاز سال . 1

که  های خارجی همراه شدو خبرگزاری شورای اسالمیمجلس ن کشور، نمایندگان این نامه با اظهارنظرهای متفاوتی در میان مسئوال (15/13/ 11ری فارس، تاریخ )خبرگزا

های ، و ویکیپدیا، حضور زنان در ورزشگاه15/13/ 13به مرحله اجرا برسد )خبرگزاری فارس، تاریخ با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم نتوانست  سرانجام

   ایران(.

 نیلوفر اردالن: بازیکن فوتبال ایرانی. ،پدیادران؛ به نقل از ویکیو روزهای بچه داری، ماهنامه خانوادگی ما« خانم گل. » 5

 .1591شهریور  51جام جم:  ،رود. تیم ملی فوتیال امشب بدون نیلوفر اردالن به مالزی می 5
 .1591مهر  3«: ایسنا». نیلوفر اردالن: دوست دارم برای پرچم کشورم بجنگم، خبرگزاری دانشجویان ایران 1

 .1591آذر  5اردالن با اجازه داستان از کشور خارج شدم، فرارو:  . نیولوفر 3
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  669/  فوتبال ورزش بر تأکید با ایران در ورزش توسعه اجتماعی  فرهنگی اثرات بررسی

 فوتبال و خشونت در ایران

تیزی و سای از توحش و انسان عام و ورزش فوتبال به شکلی خاص آمیزهای گواينکه برخی برآنند تا ثايت نمايند ورزش به گونه

نها نشان از اند که اين واقعیت تباشد؛ لیک انديشمندانی نیز بر اين نکته صحه گذاردهمجالی برای نمايش خشونت و پرخاشگری می

واعدی آورد که با قهايی را فراهم میشونتهای ورزش دارد. اينکه محیطی مفرح، و به تقريب کنترل شده، زمینۀ نمايش خجذابیت

 نمايد.ها در عرصۀ زندگی واقعی ايفا میگردند؛ نقشی سترگ در عدم اعمال اين نوع از خشونتسنجیده مهار می

های مدرن، به استناد چنین ديدگاهی، آيد و بروز خشونت در ورزشورزش ابزار و تمهیدی مهار شده برای تجلی خشونت به شمار می

جنگ، شکار، قطع درختان، شخم زدن، حمل بارهای سنگین و  :جويانه و خشنی مانندیامد سرکوب اجتماعی رفتارهای خشونتپ

شناس ازان انسانپرداند. برخی از نظريهها را داشتههای پیشین امکان پرداختن به آنهای فیزيکی است که مردمان در دورهديگر فعالیت

ای پیشین ههای نوين، در واقع بديل و جانشینی برای نبردها و جنگاند که ورزشغريزی چنین نتیجه گرفتهبا تکیه بر تئوری رفتار 

پردازان به عنوان شاهد مثال مدعای خويش به آداب، مناسک و تشريفات رويدادهای ورزشی، قواعد حاکم هستند. اين نظريه

، به نقل از محسنی تبريزی، 6915، 6کنند )بالنچاردرد فیزيکی اشاره میهای پر برخوهای ورزشی و نیز به برخی از ورزشبرفعالیت

6116 :611.) 

ترين نکته در مکنند. مهشوند قیود بیشتری بر رفتارهای افراد اعمال میتر میبر اين باور است که جوامع هر قدر متمدن وربرت الیاسن

شر در عصر شوند. در واقع بست که اين قیود بر تن و بدن هم اعمال میکند، اين ابحث الیاس که به خشونت در فوتبال ربط پیدا می

گیرد که جسم خود را تربیت کند و تحت انضباط خاصی در بیاورد. انضباط تن به معنای اعمال خشونت بر تن خود و جديد ياد می

 (. 91: 6116عدم اعمال خشونت بر ديگری است. )به نقل از اباذری، 

فوتبال ايران مسئله قطبی بودن آن است که سبب شده تا هنگام برگزاری مسابقه بین دو تیم پرطرفدار استقالل  از جمله مشخصات مهم

ور دارند، هايی که يکی از اين دو تیم در آن حضيا مسابقه با يکديگر  -دو قطب اصلی فوتبال تهران و ايران -و پرسپولیس)پیروزی(

دهد. تقابل و معارضه پرخاشجويانه طرفداران اين دو تیم در سطح کشور نیز گسترش  هايی رخها و در مواردی خشونتپرخاشگری

احتمال بروز  کند،ها حضور پیدا میای که هرگاه يکی از اين دو تیم برای شرکت در رقابتی در شهرستانپیدا کرده است، به گونه

ها در تهران های داخلی باشگاهبرخوردهايی در بازی 6139 (. در سال69: 6111 )رحمتی،يابد رفتار خشن و پرخاشجويانه افزايش می

]استقالل و پرسپولیس[ رخ داده بود ولی اندکی قبل از همان زمان، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اين نیاز را 

د مطالعه قرار فرهنگی مور -تماعیاحساس کرده بود که فوتبال فقط به عنوان يک ورزش مطرح نیست و بايد به عنوان يک پديده اج

ريشه در  شود وای فوتبال باشگاهی نیز يک تصادف محسوب نمی... به عبارت ديگر، اتفاقات حاشیه. (94: 6116گیرد )عبداللهیان، 

 (. 93و  91های اجتماعی معاصر ايران داشته است )همان، گیریشکل

ده ای مسائل ايجاد شفوتبال در ايران تا حدود زيادی اغراق شده است و تا اندازهکه در مورد میزان خشونت اباذری بر اين باور است 

فسه قضیه چندان نهاست که خود اين قضیه فیراديو، تلويزيون، اساتید دانشگاه و روزنامه در مورد خشونت در فوتبال ساخته و پرداخته

گیرد، چندان هايی که در فوتبال جهان صورت میيسه با خشونتهايی که در فوتبال ايران صورت گرفته در مقاخشونت :مهمی نیست

ر به از رده خارج المثل منجهای ناشی از خشونت در مسابقات فوتبال که گاهی اوقات فیجا، زيانقابل اعتنا نیستند. به طورکلی در همه

شود می های میلیاردیکه منجر به زياناقتصادی متخصصان  _های غیرعقالنی شود، در مقايسه با تصمیمشدن چندين اتوبوس می

یرعقالنی های غشود اما آن تصمیمنسبت داده می ،بسیار ناچیز است. در حالی که اين کارها به مردمی عامی و الت و آشوبگر و اوباش

های اوت میان زيانفتواند تشود، در صورتی که مقايسه اين دو عمل میصورت گرفته توجیه می« اشتباهی»اقتصادی به عنوان اينکه  _

 (. 99:6116شوند، نمايان سازد )اباذری، اقتصادی را که از اين کارها ناشی می

                                                           
1 Blanchard 
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 6931 بهار/ دومشماره  /نهممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله /661

د، بخش دهنتهران نشان می شهر مشاهدات مربوط به رفتارهای خشن و پرخاشجويانه طرفداران فوتبال در ها واز طرف ديگر، يافته

شورها های فیزيکی که در ديگر کالمی بوده است و شکل مرسوم خشونتای از اين رفتارها و حرکات به صورت پرخاشگری کعمده

ج است، اجتماعی و غیره بین طرفداران فوتبال راي های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی يا مذهب، قومیت، طبقهتحت تأثیر عامل

ها یگاه طرفداران فوتبال در ايران با ديگر کشوربرخوردهای گاه و ب تفاوت ها،دهد. افزون بر آندر بین آنان بسیار به ندرت رخ می

ها، طبقات لهها، محتوان، در تمام خانوادهای میاين است که طرفداران دو تیم استقالل و پرسپولیس را با تفاوت نه چندان قابل مالحظه

ی دانست که سبب جلوگیری از شناستوان يکی از داليل مهم جامعههای متفاوت اجتماعی مالحظه کرد. همین امر را میو گروه

های اجتماعی و فرهنگی جدل بین طرفداران فوتبال در شهر تهران و ديگر شهرهای ايران شده است )محسنی گیری تعارضشکل

 (.996: 6111تبريزی، 

نت آمیز، تنها وبرخالف بسیاری از کشورها تاکنون در ايران رفتار طرفداران فوتبال به معضل اجتماعی تبديل نشده و رفتارهای خش

ه آمیز فوتبال در مقايسچنین، شدت و دامنه حرکات، رفتارهای پرخاشجويانه و خشونتها مشاهده شده است. همدر محدوده ورزشگاه

اه برخوردهای گای که در طول تاريخ برگزاری مسابقات فوتبال در ايران، هیچاند؛ به گونهبا ديگر کشورها بسیار ضعیف ارزيابی شده

 های شديد جانی و مالی منجر نشده است.اران فوتبال با يکديگر به قتل يا حتی آسیبطرفد

 فوتبال و اوقات فراغت در ایران

شود که در مقابل مفهوم کار قرار گیرد... کار دقیقاً چیزی است که فراغت به عنوان يک مفهوم، زمانی به بهترين حالت تعريف می

تر به منظور آنکه چیزی ديگر، تولید شده يا دوباره کامل ،عمل، حالتی است که در آن، فعالیت، به عبارت ديگر، اين فراغت نیست

ها در پر کردن ترين پديده(. با وجود آنکه ثابت کردن اين ادعا که ورزش يکی از مهم666: 6113بالنچارد، )پذيردشود، صورت می

ا چرا اين های بسیاری از افراد مطرح شده باشد که از میان تمام ورزشنمايد، شايد اين پرسش براوقات فراغت است بسیار ساده می

بايست فراموش کرد تماشای فوتبال چه در ورزشگاه و چه از طريق ورزش فوتبال است که مخاطبان بیشتری دارد؟ گو اينکه نمی

ترين بازی ور کردن اينکه فوتبال محبوبهای تلويزيون، خود بخشی از پرکردن زمانِ فراغت به وسیله ورزش فوتبال است. باگیرنده

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 

ای از وشهگخود ها گردد. اينشود، هر چند سال يک بار نیز باعث گرد آمدن بازيکنان از نقاط مختلف جهان میو مکان بازی می

های جذاب و پرطرفدار در بیشتر کشورهای دنیاست و نقش مهمی نیز در پرکردن های فوتبال هستند. فوتبال از جمله ورزشجذابیت

وزان های سچه کسی تاکنون توپی را شوت نکرده است؟ از شهرهای کوچک برزيل گرفته تا سرزمیناوقات فراغت مردم دارد. 

 هاست. شهرهای ما، همه جا فوتبال، سلطان بازیهای گسترده آفريقا و زمین

ين قسمت از همه در اشايد فوتبال در هیچ جا به اندازه خاورمیانه و شمال آفريقا اهمیت نداشته باشد. يکی از داليلی که فوتبال اين 

سی خارجی وارد يک تاکهای منطقه اين جوک موقعی که يک جهان اهمیت دارد، کمبود ديگر تفريحات است. در خیلی از پايتخت

گويد: خارجی می گويد: گوش کن، دوست داری جايی بری که بهت خوش بگذرد؟راننده تاکسی آرام می»شود: شود گفته میمی

(. برای يک مرد جوان در خاورمیانه که بايد اوقات فراغتش را با 411: 6119گويد: چنین جايی وجود ندارد )کوپر، راننده می ،آره

ح ممکن است. به همین دلیل در طرابلس پايتخت لیبی، بازی دو باشگاه بزرگ اين شهر ين سپری کند، فوتبال تنها تفرديگر جوانا

 هايی مثل بارسلونا و رئال مادريد )همان(. کشاند، بیشتر از هر جای اروپا بجز تیمبیش از صد هزار نفر را به ورزشگاه می

د. گو اينکه کشاننها به ورزشگاه میشهرستان تهران و هاست است که هزاران تن را دریس دههنیز، دو تیم استقالل و پرسپول ايران در

اخیر فوتبال ايران تیمی چون تراکتورسازی خود را به عنوان قطبی ديگر به فوتبال ايران تحمیل نمود. نقش فوتبال در  هایدر فصل

بلکه اين  ،شودهای تلويزيون خالصه نمیها يا پای گیرندهدر ورزشگاه ایحرفهاوقات فراغت در کشورمان تنها در تماشای مسابقات 

 بازی در :شمار را مقهور خويش ساخته است. مالحظه برخی از انواع اين ورزش مانندپديده حتی در سطح آماتور، جمعیتی بی
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ابقات میان ل سالنی)فوتسال( جام رمضان، مسکسوتان، فوتبال جام روستا، فوتباها، مسابقات فوتبال پیشها و پارکها، خیابانکوچه

 مبدل ساخته است. کارمندان مختلف و... اين ورزش را به تفريحی مفرح جهت گذران اوقات فراغت در جامعه

 شدن در ایرانفوتبال و اجتماعي

ا توان دريافت که تهای گروهی( میمدرسه و رسانه ،گروه همساالن ،)خانوادهشدن در جامعه های اجتماعیبا نگرشی عمیق به سويه

انان ای فوتبال محبوبیت فراوانی نزد بسیاری از جوانان و نوجوها نفوذ داشته است. بازيکنان حرفهچه مايه ورزش فوتبال در اين جرگه

ی خود های گروهاينکه رسانه ورود. گل زندگی آنان میئترين مساای که در محافل مختلف صحبت از جزئیجامعه دارند، به گونه

نمايند؛ اما به راستی اين مقوله، حکايت از نفوذ روز افزون ورزش ها نقش به سزايی را ايفا میدر گرم کردن تنور اين گونه از بحث

 فوتبال در حیات اجتماعی مردم نخواهد داشت؟

-ويژگی گیرند، بهشدن قرار میمی که در فرآيند اجتماعیهای مردشدن بايد به ويژگیدر مورد اجتماعی ،از ديدگاه کارکردگرايان

ران چنین ديگای است و همشدن دارای چه پیامدهای ويژهکردن را بر عهده دارند و اينکه اجتماعیهای نهادهايی که کارکرد اجتماعی

کردن اجتماعی های مهم فوتبال، شیوههيکی از جنب (. 34: 6111گذارند، توجه نمود )پارسامهر، چه تأثیری بر روی افراد بر جای می

آموزد چگونه با جامعه سازگاری پیدا کنیم، به ايفای چه نقشی بپردازيم، از چه قواعدی پذير کردن آن است. فوتبال به ما میو فرهنگ

است که در مقابل بدان معن خبريم و اين پیروی کنیم، زندگی را چگونه بفهمیم و الی آخر. البته بیشتر اوقات، ما از اين تأثیرات بی

ا به بازی جکند که ما حساس و تأثیر پذيريم. در ايندهد و به نوعی به شکل غیرمستقیم القا می، تعلیم میکندآنچه بازی تلقین می

 مردم بفهمیمها را بر ها را دريابیم و تأثیر احتمالی آنکوشیم مدلولکنیم و میها و باورها نگاه میها، نگرشهمچون دالِ ارزش

 (. 69: 6116، به نقل از آزاد ارمکی، 611: 6139)آسابرگر، 

توان قلمداد های بومی و منحصر به فردی برخوردار شده است که آن را تنها به عنوان يک ورزش نمیبازی فوتبال در ايران از ويژگی

یاسی تاريخ س -های اجتماعیعناصری نظیر جريان دهند.، بلکه با يکديگر تعامل داشته و رفتار کنشگران را شکل و هدف می6کرد

ای طرفدار هعنوان جرياندهی به رفتار کنشگران بهها در دامن زدن به ايدئولوژی تعارض در شکلايران و نیز دخالت بازيکنان تیم

یری گرت است از شکلملی نقش دارند. آنچه در ايران به عنوان يک پديده منحصر به فرد درآمده، عباهای باشگاهی و تیمتیم

گیری، لاين شک دهد. هدف ازعناصر ايدئولوژيک، اجتماعی، فرهنگی رخ می یرطرفداری از فوتبال باشگاهی و ملی که تحت تأث

شناسانه، (. از بعد انسان611: 6116زای خیابانی بعد از بازی فوتبال است )عبداللهیان، های تنشبازسازی شخصیت کنشگران درجريان

ا هبه عنوان جزئی از اجزای جهان زيسته انسان ايرانی درآمده است. آن بخش از پديده طرفداری از فوتبال که در ورزشگاه فوتبال

ختی فوتبال شناگذارد... اهمیت انسانشود تنها بخش کوچکی از جريان کالن اجتماعی طرفداری از فوتبال را به نمايش میمشاهده می

های تلويزيونی توجه کنیم و اينکه شبکه سوم تلويزيون اساساً به بحث و بررسی حجم عظیم فرآورده شود که بهتر میزمانی مشخص

 (. همانپردازد )طور اخص پیرامون فوتبال میبه طور اعم پیرامون ورزش و به

به  دربردارد. آنان با توجهپذيری جوانان و نوجوانان را شدن و فرهنگای از اجتماعیدر ايران، فوتبال و فرهنگ مربوط به آن گونه

در سطح همساالن و همبازيان فرا  را شوند و قواعد زندگی گروهیحمايت از تیم محبوب خودشان با مفهوم هويت گروهی آشنا می

های آبی و قرمز، که از يک سوی مبین پیوند گروهی و از سوی های نوجوانان در سطح شهر به ويژه با رنگگیرند. ديوارنويسیمی

 گیری مفهوم هويت گروهی در پناه ورزش فوتبال است. هايی از شکلاست. نمونه با ديگری« خود»گذاری مفهوم ر فاصلهديگ

 نتایج و راهکارها

                                                           
چنین « یک ایران مارادونا»مشاهدات خود را تحت عنوان  5111نگار غیر ورزشی است در پایان دیدار خود از ایران در اکتبر خوئه له رای اسپانیایی، که یک روزنامه. 1

  المللی فوتبال، دوره جدید، شماره یک(.اند )نقل در مجله بینها بسیاری مشغول فوتبالها و کوچهاگر هیچ سرگرمی نباشد در خیابانکند که انگار در ایران منعکس می
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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 

ن( های ملی )نوجوانان، جوانان، امیدها و بزرگساالسان توجه اساسی به موقعیت تیمسازی ملی است. بديندر هويتدهنده نقش فوتبال 

های ايدئولوژيک و مناسبات گروهی و حزبی، خود استراتژی شگرفی در انسجام مردمی و تقويت هويت ملی خواهد فارغ از نگرش

اندرکاران اين ورزش توجه بیشتر خويش را ورزش فوتبال، مسئوالن و دستشود که در عرصه در اين خصوص پیشنهاد می بود.

 های مذکور نمايند. معطوف به تیم

ساز آن است. در ايران، به دلیل تنوع قومی فراوانی که فوتبال يکی از کارکردهای هويتجذب اقوام در جامعه ملی توسط ورزش

آورند. در اين خصوص الشعاع قرار دادن هويت ملی را فراهم میامکان تحتهای محلی در هر زمان وجود دارد، گرايش به هويت

توان از تجربه فوتبال اسپانیا خاصه مردم کاتالونیا و تیم بارسلونا درسی بزرگ را توشه راه قرار داد. لذا کاستن از هیاهوی سرخابی می

ی، شرايطی را ها در تیم ملی حضور بازيکنان مستعد اين تیمهای شهرستانی با فراهم کردن بسترهای مناسب براو توجه ويژه به تیم

 فراهم کرد تا تیم ملی فوتبالمان، خود جايگاهی ويژه در میان تمام اقوام ايرانی را دارا باشد.

بانوان  را نزد خوریدرها: واقعیت اين است که ورزش فوتبال جايگاه مند به تماشای مسابقات فوتبال دراستاديومبانوان عالقه حضور

-ستاديوممند به اای بر ورود بانوان عالقه، اصرار ويژه«ای اف سی» چنین و هم« فدراسیون جهانی فوتبال»کسب کرده است. از طرفی 

ه المللی به دلیل جلوگیری از ورود بانوان بها از حضور در میادين بینهای فوتبال دارند. اين امر حتی تا پای محرومیت برخی ملت

ز بسیاری از تواند امند به ورزشگاه میسان، فراهم کردن بسترهای مناسب برای ورود بانوان عالقهها پیش رفته است. بدينورزشگاه

ع تواند حداقل در کاهش برخی از انواها به استاديوم میدهد که ورود خانمها بکاهد. دراين بین مطالعات نظری تحقیق نشان میتنش

 اشد.رفتارهای نابهنجار مؤثر ب

طور چنین تجلی و ظهور رفتارهايی که بهها و هیجانات و همهای فوتبال مأوايی است برای تخلیه تنشآنچه مسلم است ورزشگاه

شوند. نوجوانان و جوانان به اقتضای سن از نیروی هیجانی بااليی برخوردارند، با توجه به اينکه بیشتر افراد معمول مجاز شمرده نمی

ا هبايست مجاری تخلیه انرژی هیجانی الزم برای آنان فراهم گردد و به خواستنان و نوجوانان تشکیل شده است، میجامعه ما از جوا

های الزم به داوران، مربیان، بازيکنان و مسئوالن آموزش توان با ارايهای صورت گیرد. در اين باره میها توجه ويژهو مشکالت آن

 ها تمهیدات مناسبی انديشید. حتمالی پیشگیری کرد و برای مقابله با آنهای ابرگزاری مسابقات از خشونت

های جذاب و پرطرفدار در بیشتر کشورهای دنیاست و نقش مهمی های فراغتی: فوتبال از جمله ورزشتوجه به اين ورزش در برنامه

ر خصوص مقاطع سنی چون نوجوانان و های فراغتی خاصه ددر پرکردن اوقات فراغت جوانان دارد. حذف اين ورزش از برنامه

 شود.جوانان نه تنها مطلوب نخواهد بود بلکه از طرف محققان علوم اجتماعی نیز توصیه نمی

وتبال سیما )توجه به ف های صدا واهمیت دادن به نقش خانواده و آموزش و پرورش به عنوان دو نهاد تأثیرگذار، ارتقاء کیفی برنامه

ها )آموزش اصحاب رسانه در خصوص ساختار مطبوعات ورزشی و توجه ويژه نهادهای زيربط بر عملکرد آنها(، اصالح شهرستان

ر مقاالت و مطالب آموزشی و فرهنگی د اخبار و اطالعات درست، تحلیل و تفسیرهای منطقی و به دور از تعصب، همراه با ارايه ارايه

 يست در دستور کار قرار گیرد(. باکنار اخبار و اطالعات هیجانی و عامه پسند، می

ر بايست ما را  به هراس اندازد )به سبب قرابت با ديگالمللی ورزش فوتبال نه تنها نمیهای بینحضور در میادين بزرگ و تورنمنت

مورد تأکید  های که همواراسالمی قلمداد نمود)وظیفه -بايست فرصتی برای ترويج فرهنگ ايرانیها را میها( بلکه اين عرصهفرهنگ

المللی، های داخلی و بینسان برای حضوری مقتدرانه در عرصهبدين 6گرفت(.بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ايران نیز قرار می

ريزی در جهت توسعه و ترويج اصول و قواعد مدرن ورزش فوتبال و فراهم نمودن امکانات و تجهیزات اين ورزش برای اقشار برنامه

 بايست در دستور کار نهادهای زيربط قرار گیرد.ف جامعه، به منظور شناسايی و رشد استعدادهای اين ورزش، میو طبقات مختل

                                                           
 .98، ص «ی»نامۀ امام خمینی)ره( بند وصیت ،. ن. ک1 
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