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  فوتبال و هويت ملي
  *سيدضياء هاشمي 

  **محمدرضا جوادي يگانه
E-mail: zhashemi@ut.ac.ir 
E-mail: myeganeh@ut.ac.ir 

  
    :چكيده 

اين مقاله به بررسي رابطه فوتبال و هويت ملي پرداخته و پس از تعريف 
عاد آن، فوتبال را به عنوان يكي از عناصر سازنده هويت ملي هويت ملي و اب

ثير مثبت أتهمچنين  مقاله حاضر .در عصر حاضر مورد توجه قرار داده است
فوتبال بر تعلقات ملي در ايران و ساير كشورهاي جهان را بررسي كرده 

 ثير متقابل نظامأت. ثر استؤ منيزثير، در ايجاد هويت محلي أاين نوع ت. است
سياسي و فوتبال، تناقضات ميان هويت محلي و هويت ملي، و هويت ملي و 

هاي هويتي بازيگر فوتبال و  هاي فوتبال و بازيكنان آن، چالش جهاني در بازي
شناسي نقش هويت ملي در فوتبال، از ديگر موضوعاتي است كه در  نيز آسيب

، با تفسير در بخش پاياني مقاله. اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است
، 2006هاي هويتي تماشاچيان فوتبال در جام جهاني  مشاهدات ميدانيِ جلوه

 .ييداتي براي مباحث تحليلي ارائه شده استأت
  
  
  

هاي   فوتبال، هويت ملي، هويت محلي، هويت جهاني، چالش:ها كليدواژه
  هويتي

                                                            
  شناسي دانشگاه تهران استاديار گروه جامعه  *

  شناسي دانشگاه تهران استاديار گروه جامعه  **
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    مقدمه
 ابعاد و آثار اجتماعي اي در كشور ما، طي ساليان اخير، اوجگيري جاذبه فوتبال حرفه

هاي ورزشي و  توسعه ليگ. اي، به ويژه در سطح ملي به اين پديده بخشيده است ويژه
و ) فوتبال(هاي ورزشي  ها و باشگاه  به تشكيل و حمايت تيممختلفهاي  اقبال سازمان

 و بزرگساالن، تشديد تعلق خاطر از جمله زنانجلب نظر اقشار جديدي از مردم، 
بار در ميادين  رخدادهاي خشونتبرخي هاي شناخته شده، بروز  تي تيمطرفداران سن

هاي خودجوش ملي و فراگير در  گيري جشن ورزشي و چشمگيرتر از همه اينها، شكل
هايي از آثار  اجتماعي فوتبال در ايران  شهرهاي كشور پس از پيروزي تيم ملي، جلوه

اي، هزاران نفر از   ورزش حرفهترين ترين و پرهيجان فوتبال به عنوان محبوب. است
اجرايي به  اندركار امور  به عنوان ورزشكار، مربي، داور و دستجوانان ايراني را مستقيماً

ها تن از جوانان مشتاق را به عنوان طرفداران  خود مشغول داشته و فراتر از آن، ميليون
 ملي و برگزاري مسابقات در سطوح گوناگون باشگاهي،. پرشور درگير كرده است

اي و راهي براي پوشش اوقات فراغت  المللي، مسيري براي توسعه ورزش حرفه بين
 تلويزيون، هاي جمعي مخصوصاً عالقمندان پرشمار است و بازتاب گسترده آن در رسانه

 بنابراين. تي مطرح ساخته استغترين پديده فرا فوتبال را به عنوان كاراترين و پردامنه
گيري  شكل. داردمطالعه براي  آثار و ابعاد ديگري نيز شا د فراغتيكاركرفوتبال عالوه بر 

گرفتن بازار نقل و انتقاالت بازيكنان و مربيان  جريان اقتصادي در فوتبال با رونق
ها و خريد و فروش امتياز پخش آن، تبليغات تجاري  اي، پخش تلويزيوني بازي حرفه

 ابعاد ديگري ،هاي باشگاهي يت از تيمگذاري كالن در حما ها و سرمايه در جريان بازي
گيري تجمعات بزرگ و پرهيجان  از طرف ديگر، با شكل. از اين پديده اجتماعي است

ها ميان طرفداران  هايي كه در حاشيه بازي ها و كنش و واكنش تماشاچيان در ورزشگاه
 به ويژه با د كهشو اي مطرح مي يابد، مسائل امنيتي و قانوني پردامنه و پيچيده جريان مي

  . ابعاد جديدتري يافته است،هاي رفتاري و گفتاري تشديد خشونت
ها و تكثر مخاطبان آنها، دامنه  هاي ورزشي و تنوع روش با رشد حوزه فعاليت رسانه

 .اي به ويژه در حوزه مطبوعات بارزتر شده است ثيرگذاري فوتبال در عرصه رسانهأت
تبالي، پيوند فوتبال را با اجزاي گوناگون  مطبوعات فوهاي ورزشي و مشخصاً رسانه

 خوانندگاني ،ها اي كه بيشترين مخاطبان اين رسانه  بگونه؛جامعه تقويت كرده است
  .شوند و نه در عرصه ورزش كنش فعال دارند هستند كه نه ورزشكار محسوب مي
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 ورزش. مل استأدر راستاي اين ابعاد و آثار كاركرد و نقش هويتي فوتبال، قابل ت
گيري و مرزبندي  كند، به شكل محبوب فوتبال با فضاي رقابتي شديدي كه ايجاد مي

هاي موجود،  بندي زند و با استمرار آن در طول زمان، به قطب هاي رقيب دامن مي گروه
هاي  ها در مقطع ساالنه و بازي هاي ليگ تكرار دوره بازي. بخشد قوت و استمرار مي

ها و  ي مختلف، موجب تصريح، تشديد و تقويت نگرشها المللي در سطوح و دوره بين
 مرزبندي قرمز و آبي در سطح ملي و ،در اين ميان. شود هاي پديد آمده مي گرايش

اي و جهاني،  اي و قاره هاي منطقه تعريف موقعيت با موضع و موقعيت تيم ملي در بازي
هاي همدالنه  يريگ هم با تكرار بازي در مقاطع زماني يك، دو يا چهارساله، جهت آن

اي كه اوج   به گونه؛كند ملي و تقابل با رقبا را در عالم ذهن و عواطف طرفداران تقويت مي
  .توان مشاهده نمود هاي حساس ملي يا باشگاهي مي احساسات و هيجانات ملي را در بازي

 هاي بازيكنان و فوتبال دوستان ايم تا با تحليل واكنش  در صدد برآمده،در اين مقاله
گيري   به بررسي آثار فوتبال بر تقويت تعلقات ملي و شكل،در سطح باشگاهي و ملي

تواند  در كنار آن، فوتبال مي. اشتراكات ذهني و رواني در سطوح گوناگون بپردازيم
ي را در سطوح ملي و محلي بر هويت جمعي بگذارد و باعث ناآرامي و يها آسيب

  .شود  اين مقاله بررسي ميله نيز درأاين مس. تضعيف هويت ملي شود
هاي محلي و ملي و مشاهدات   از رفتار بازيكنان و تيمياين تحليل با اتكا به مستندات

و نيز فعل و ) 2006(گذشته لفان از رفتار تماشاچيان در مسابقات جام جهاني سال ؤم
انفعاالت جاري در مسابقات حساس دو تيم برتر و پرطرفدار كشور يعني استقالل و 

يابي به شناختي از نقش و كاركرد فوتبال در  و به دنبال دست شود  ارائه مي،وزيپير
برداري  تقويت هويت ملي و ارائه پيشنهاداتي براي تقويت و توسعه اين كاربرد و بهره

  .بهتر از اين سرمايه ملي است
 
   پيشينه

در . يردگ شناسانه به فوتبال، دامنه متنوعي از موضوعات را دربرمي رويكرد جامعه
ثيرات اجتماعي آن أهاي فوتبال و ت ايران، آنچه بيش از همه مورد توجه بوده، خشونت

اند و براي   برخي فوتبال را به عنوان يك واقعه اجتماعي تام دانسته).1(بوده است
خانقاه و  عسگري( اند هاي آن، خصلت كارناوالي قائل شده فوتبال و حتي خشونت

 بيش از اندازه ،هاي فوتبال يگر معتقدند كه درباره خشونتو برخي د) 1381زاده،  حسن
  .هاي زندگي است و آثار سوء آن كمتر از ساير عرصه) 1381اباذري، ( اغراق شده است
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 مدتي است كه مورد توجه ،هويت ملي له نقش فوتبال درأ، مسدر عين حال
وتبال، همبستگي ف«اي با عنوان  در مقاله) 2001 (1روي. نظران قرار گرفته است صاحب

) 2005(2كوالسكي. به بررسي موردي تيم بارسلونا پرداخته است،»اروپايي و هويت ملي
 .استبررسي كرده در اواخر قرن بيستم در اسكاتلند را نيز رابطه ورزش و هويت ملي 
اي مقوله فوتبال و هويت ملي در  نيز در مقاله) 2003( 3دانيل باردسي و رابرت چاپل

له فوتبال أنيز به مس) 2006 (4لوگ. اند را مورد توجه قرار دادهيرلند شمالي اسكاتلند و ا
 .و هويت ملي در استوني پرداخته است

ورزش و هويت ملي در دوران پس از «در كتابي با عنوان ) 2004 (5پورتر و اسميت
 به موضوع رابطه ورزش و هويت ملي و اينكه ورزش چگونه از ،»جنگ جهاني
آنها در كتاب خود، . اند ، پرداخته؟كند راك از هويت ملي حكايت ميتغييرات در اد

 اي مقاالتي از نويسندگان مختلف درباره رابطه ورزش و هويت ملي در كشورها و نواحي
انگلستان، ولز، اسكاتلند، ايرلند، آفريقاي جنوبي، حوزه كارائيب، آمريكا، نيوزلند : چون

نيز فضاي ورزشي و هويت ملي را در فوتبال و ) 2003 (6هوراك و اسپيتالر. و استراليا
رابطه فوتبال و هويت پساملي را در ) 2000 (7كينگ .اند اسكي در اطريش بررسي كرده

كيد بر تيم منچستر يونايتد، بررسي كرده و نشان داده است كه أاروپاي دوران جديد، با ت
 بلكه در ارتباط با هاي فراملي تشكيل نشده، خودآگاهي جديد اروپاييان، از هويت

  .ايجاد شده است) در تيم منچستر يونايتد(ويژه شهر منچستر ه هاي محلي و ب هويت
  

 از انواع هويت جمعي و به معناي احساس همبستگي عاطفي با ،هويت ملي و قومي  و ابعاد و نمادهاي آنهويت ملي 
 ،ماعي و انسانيعلوم اجت در. ست ااجتماع بزرگ ملي و قومي و احساس وفاداري به آن

ست كه ملت نه نژاد مشترك است و نه دولت مشترك، بلكه عوامل و  انظر غالب آن
 شد،اب ميعناصر اصلي ملت و مليت زبان مشترك، دين مشترك و سرزمين مشترك 

برخي از . گانه به تنهايي شاخص ملت و مليت باشد بدون آنكه هيچ كدام از عوامل سه
 اقتدار سياسي و ، از مفاهيمي چون دولتملته جاي ها، مثل علوم سياسي، ب رشته
 سرزمين مشترك را عامل اصلي پيوندهاي ملي ،جغرافيا در. كنند  مدني استفاده مي جامعه

 ،شناسان  انسان،اين ميان در.  وحدت فرهنگي و تاريخ مشترك را،فلسفه دانند و در مي

                                                            
١- Roy        ٤- Loog       ٧- King 
٢- Kowalski      ٥- Porter & Smith  
٣- Burdsey & Chappell    ٦- Horak & Spitaler 
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احساسات « و »ما«ويت  بيشتر به مفهوم ه،شناسان اجتماعي شناسان و روان جامعه
  .يدآ  توجه دارند كه شالوده هويت ملي و قومي به شمار مي»آگاهي جمعي« و »مشترك

. هويت ملي ريشه در احساس تعلق به طايفه و تيره و قبيله و ايل و قوم دارد
اعضاي طايفه كه نيا و آداب و رسوم و رهبران مشترك دارند، در سرزميني معين زيست 

ند و براي دفاع از كن ميهاي اقتصادي همكاري  ند، با يكديگر در زمينهكنند، همزبان مي
  .)1377اشرف، (جنگند، معموالً داراي نام معين و هويت جمعي هستند  منافع طايفه مي
در هر  و  متمايز از اقوام ديگر است  روح خاص خود را دارد كه كامالً،هر قومي

آوردهاي  تمامي دست. رديگ مي به خود  هستي متفاوتي را،اش مرحله از مراحل تاريخي
 كما اينكه اين نشان ؛يك قوم محصول اين روح بوده و نشان خاص آن را با خود دارد

 زندگي طبيعي و سعادت فرد در ،از اين منظر. كند را بر افراد يا اعضا خود نيز حك مي
رد است  همان هويت اجتماعي هر ف،روح قومي.  قرار دارد،پيوستن به اين روح قومي

به دليل . رساند كه از طريق انعكاس آن در فرد، جامعه را به وحدت و تماميت خود مي
آوردهاي   نماد و معرف كل جامعه بوده و كل تاريخ و تمامي دست،روح قوميآنكه 

 خاطر، دلبستگي و افتخار باشد، موضوع تعلق  اجتماعي يك قوم حاصل آن مي ـفرهنگي
  .باشد  مييا پرستش افراد آن قوم نيز

وحدتي خاص براي مردم  كوشد توان گفتماني دانست كه مي هويت ملي را مي
مفهوم اساسي در اين  .مشخص اثبات كند و آنها را به لحاظ اجتماعي به هم پيوند دهد

بخشي و ايجاد همبستگي اجتماعي، مفهوم ملت يا  گفتمان از اين حيث، يعني وحدت
 كه كاركرد مشابهي دارد، مفهوم هويت ،و مفهومعرض اين د مفهوم هم. باشد مليت مي

ملي است كه خصيصه جمعي يا كيستي اجتماعي افراد متعلق به يك ملت يا مليت را 
  .)1384يگانه،  كچويان و جوادي(كند  مشخص مي

 در هويت ايراني، عناصري . اجزايي دارد كه عناصر اساسي آن هستند،هويت ملي
كان جغرافيايي و معدودي عنصر ديگر ابعاد هويت نظير زبان فارسي، مذهب شيعه، م

توانند به  اما در كنار اين ابعاد اساسي، عناصر ديگري نيز هستند كه مي. ملي هستند
 البته بايد وزن هر يك از .فوتبال يكي از اين موارد است. دكننتقويت هويت ملي كمك 

نمايي و اغراق در نقش  گاين عناصر، از جمله فوتبال را مورد توجه قرار داد و از بزر
 در حالي كه ؛عناصر اساسي هويت ملي، اثراتي ديرپا دارند. ، پرهيز كردآنسازي  هويت

  .فوتبال، آثاري پررنگ اما زودگذر در هويت ملي دارد
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   سازي ثير فوتبال در هويتأت
ها  آميز اقوام و ملت هاي خشونت اي تصعيديافته از تنش هاي ورزشي، جلوه رقابت

هاي   جبران خشونت،نوربرت الياس معتقد است كه ورزش. زگاران گذشته استدر رو
اباذري، (شود  شد و اكنون مجاز شمرده نمي فيزيكي است كه در قديم مجاز شمرده مي

ها   هر چند هنوز جنگ؛نامد مي» استفاده مشروع از تن« آن را ،)1381(و بورديو ) 1381
و حتي (از اين منظر، تمايزات بين كشورها . داز اين نظر، كاركرد هويتي خود را دارن

تواند در ورزش خود را نشان  مي) هاي كوچكتر يك كشور، كه با هم رقابت دارند بخش
آميز است و جايگزين   غيرخشونتدهد، با اين تفاوت كه ورزش، رفتاري نهايتاً

  .هاي خشن و غيرعقالني شده است درگيري
م و قرارداد اجتماعي در عصر حاضر، بسياري از آميز و مبتني بر تفاه رقابت مسالمت
 پيشرفتي در ،هاي خشن گذشته را بر عهده گرفته و از اين منظر كاركردهاي رقابت

  .بشريت حادث شده است
  سطح نيستند نيز بتوانندهمهايي كه از لحاظ نظامي  له، گاه باعث شده تا ملتأاين مس

 در. تر نوعي اعتماد به نفس ايجاد شده است هماورد شوند و از اين منظر، براي ملل ضعيف
شوند، در فوتبال  سطح اروپا، پرتقال و اسپانيا، كه جزو كشورهاي درجه دو محسوب مي

هاي درجه  اي دارند و توانايي و شانس رقابت يا پيروزي بر قدرت  جايگاه برجسته،اروپا
 از حيث اقتصادي و له درباره كشورهاي آفريقايي، كهأاين مس. اند اول را پيدا كرده

آيند، ملموس است و فرصتي  ترين كشورهاي جنوب به شمار مي سياسي جزو ضعيف
  . فراهم آورده است،المللي  در صحنه بين،براي آنها در رقابت با كشورهاي برتر دنيا

آميز ورزشي، در مسابقات جام جهاني  هاي مسالمت فراگيرترين عرصه بروز رقابت
شوند و  هاي جهان با هم همبازي مي هر چند در جام جهاني، ملت. يابد فوتبال بروز مي

شود،  گيرد و صلح و دوستي تقويت مي ها صورت مي  آشنايي ميان فرهنگ،از اين طريق
دوستانه به شكل بارزي برجسته  آميز و  در فضاي مسالمت،ها اما مرزهاي ميان ملت

از . گردد ميييد أپذيرفته شده و تها  كيد بر تعلقات ملي و تمايزات بين ملتأشود و ت مي
هاي  ه براي ياددادن قواعد زندگي اجتماعي و شيو«اين منظر، فوتبال، كاركردي آموزشي 

  .)12: 1381آزادارمكي، (يافته است » هاي مرسوم سازگاري با جامعه و مرزبندي
 در فرانسه، نمونه بارزي از ايجاد 1998بازي ايران و آمريكا در جام جهاني 

شدن تعلقات مشترك در ميان ايرانيان ساكن در نقاط مختلف  دهاي عاطفي و برجستهپيون
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 از سوي ديگر، در شرايطي كه فضاي سياسي). 1381نيز نگاه كنيد به عبدالليهان، (جهان بود
آميز ميان دو كشور تبديل كرده  ايران و آمريكا، اين بازي را به صحنه نبرد غيرخشونت

ان، نشان داد كه فراتر از شمردم ايران پس از پيروزي تيمهاي خودجوش  بود، واكنش
ي جبهه هويتي پديد نوعهاي سياسي دو كشور، مسابقه فوتبال قادر است  تعارضات نظام

هاي سياسي موجود ميان اين دو  پيروزي ايران حتي كساني را كه چندان از تقابل. آورد
 ؛ر رقيب را در آنان برانگيختنظام، خرسند نيستند، شاد كرد و به نحوي حس پيروزي ب

  .اي كه در اين مسابقه، آمريكا، حداقل به رقيب هويتي عموم ايرانيان تبديل شد بگونه
هاي مختلف ايرانيان، از  هاي سياسي و ايدئولوژيك ميان گروه چالشدر بحبوحه 

هايي در كشور و با  هاي متفاوت اكثريت جامعه ايراني با اقليت جمله موضعگيري
اي كه بتواند آنها را به راحتي به هم پيوند دهد و  لهأمسايي در خارج از كشور، ه گروه

له خليج أ دو مسفقطهاي اخير، جز فوتبال،  در سال. استمهم كنار هم بنشاند، بسيار 
كيد بر داشتن انرژي أ و نيز ت)خطاي مجله نشنال جئوگرافيكپس از بروز (فارس 
در سطح فوتبال و ادواري مسابقات مختلف  اما ؛ چنين تواني را داشته است،اي هسته

اي  و در جبههكنار هم  ايرانيان را در و جهاني توانسته است ،اي  قاره، ملي،باشگاهي
  .واحد با تعلقات اجتماعي  و عاطفي آشكار و قوي قرار دهد

.  استآنساز   در جامعه ملي توسط فوتبال، يكي از كاركردهاي هويتوامجذب اق
از جمله در شهرهايي مانند (رت اقوام ايراني مانند كردهاي ايران واكنش پرحرا

ها و دو  در حمايت از دو تيم برجسته پايتخت در جريان داربي) غرب و سقز گيالن
در حمايت از يكي و مشاجره با ) حول محور دو رنگ آبي و قرمز(دستگي آنها 

تهران، نشان از سيطره ها در  طرفداران تيم مقابل در همان شهر يا در جريان بازي
اي و قومي است  هاي برتر كشور در برابر تعلقات منطقه تعلقات فوتبالي در سطح باشگاه

هاي مذهبي  توان در حضوريافتن بازيكناني از اقليت و شواهد ديگر در اين مقوله را مي
  .در تيم ملي نيز جستجو و تحليل نمود
. سازي ملي است  فوتبال در هويتدهنده نقش نشانتجربه ساير كشورهاي جهان نيز 

 .صادق استنيز ويژه در كشورهاي آمريكاي التين، نظير برزيل و آرژانتين   هله بأاين مس
هاي مهاجر و حضور  تركيب تيم ملي فوتبال فرانسه با حضور هفتاد درصدي اقليت

تبار  كردن تعلقات ملي فرانسويان خارجي مسلمانان، عنصري براي تقويت و نهادينه
ويژه براي كشور فرانسه با تعارضات دروني اهميت بيشتري پيدا  هاي كه ب لهأ مس؛است
 رياست 2001در انتخابات سال ) لوپن(نياوردن رقيب شيراك  يأيكي از علل ر. كند مي
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 بود كه 2002تبارها پيش از جام جهاني  جمهوري فرانسه، تهديد به اخراج خارجي
  .داد را نشان ميثير فوتبال أتوجهي به محبوبيت و ت  و بيگرفت  زيدان را نيز دربرميمشخصاً

در  ددارو در ايجاد و تعميق هويت ملي المللي  بيننقشي كه تيم فوتبال در سطح 
گيري از امكاني  اكنون براي بسياري از جوامع، بهره. قابل مشاهده استلي نيز حسطح م

 ، مثاليارب. لي، مهم شده استحها در ايجاد هويت ملي يا م مانند فوتبال و ساير ورزش
هاي فوتبال  اي تركيه براي تقويت باشگاه گذاري گسترده مادي و تبليغاتي رسانه سرمايه

، )قاره فوتبال(آن كشور به منظور حضور مقتدرانه در مسابقات باشگاهي قاره اروپا 
دن تركيه ش تواند به تسهيل پذيرش تركيه در اتحاديه اروپا، از طريق اروپايي شناخته مي

  .نزد افكار عمومي اروپا منجر شود
هاي برجسته و پرطرفدار  سازي فوتبال در مورد تيم در كشور ما نيز، كاركرد هويت

در شهري . يابد  مصداق مي،هاي موفق شهرستاني ويژه استقالل و پرسپوليس يا تيم هب
، تيم  استشتهويژه در فوتبال دا هاي در ورزش قهرماني و ب مانند يزد كه كمتر سابقه

در ميان كساني كه به نحوي به فوتبال تعلقي دارند، توانست فوتبال شهيد قندي 
اين تمايل، . ايجاد كند) سرنوشت تيم(دلبستگي به يك موضوع تمايل و احساسي از 

 بلكه شهروند هاي واقعي آن ندارد، و تواناييپيروزي هيچ ارتباطي با لياقت تيم براي 
طالب پيروزي تيمي است كه به نحوي، برچسب يزد را فقط  ،در يك مسابقهيزدي 
سادگي فردي را داخل در ه تواند ب ، ميداردايدئولوژيك  شبهاين مقوله كه صورتي . دارد

تيم شهيد ( روشن و بسيط2گروه ـ و برون 1گروه  ـ هويت محلي نمايد و يك درون
ه چند ده هزار نفري انبوتجمع همين ويژگي است كه . ايجاد كند) قندي، تيم مقابل

له به أ اين مس.كند را تبيين ميدر استاديوم ورزشي تماشاچيان ثابت تيم شهيد قندي 
  .صادق و قابل توجه است نيز نحوي ديگر، در تيم ابومسلم مشهد

  
   فوتبال و سياست

الملل و معادالت  اي در عرصه روابط بين دليل اثرگذاري خود، جايگاه ويژهه فوتبال ب
ها و ستارگان فوتبال، قدرت اثرگذاري بااليي  محبوبيت و شهرت تيم. فته استداخلي يا

 ورود. اين نفوذ و قدرت در سطح سياسي هم نمود پيدا كرده است. به آنها بخشيده است
 هاي در سال. ، شاهدي بر اين مدعاستترين سطوح سياسي عاليبه هاي برجسته  فوتباليست

                                                            
١- In-group        ٢- Out-group 
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  .ندا ه شدها كانديداي رياست جمهوري  ، فوتباليستاخير، در چند كشور آمريكاي التين
هاي ورزشي در انتخابات مجلس شوراي اسالمي و شوراي شهر  در ايران نيز چهره

 برخي در چند سال گذشته. اند هايي هم كسب كرده تهران وارد شده و موفقيت
 كسب افتخارات ملي و كسب محبوبيت در ،به دليل حسن شهرتهاي ورزشي  چهره
ي آورند و چه بسا أهاي سياسي مختلف نامزد شدند و ر  از سوي گروه، مردمميان

ي آوردن خود آنان، به أهاي يك گروه، توانست عالوه بر ر حضور آنان در ليست
ي أهاي انتخاباتي، ر عالوه بر آن، در بسياري از رقابت. موفقيت بيشتر گروه كمك نمايد

هاي انتخاباتي  گيري موضع. داشته استها اهميت  ويژه فوتباليست هورزشكاران و ب
  .مربيان برجسته ورزشي شاهدي بر اين مدعاست

 تغيير از دهنده هاي گذشته، نشان  در انتخابات،تحليل روند رفتار انتخاباتي در ايران
سطح حمايت ورزشكاران از كانديداهاي سياسي، به سطح نامزدي و مشاركت مستقيم 

  .ها دارد آنان در انتخابات
 اعتماد به ،هم ورزشكاران برجستهتا  باعث شده ،هاي ورزشي ال مردم به چهرهاقب

اي پيدا  هاي اجتماعي و رقابت با سياسيون حرفه نفس بيشتري براي حضور در عرصه
هاي  هاي سياسي از اين اقبال مردم استفاده كرده و آنها را در لسيت كنند و هم جريان

دست آورند و ه هاي بيشتري را ب رزشكاران كرسيآوردن و يأخود بگنجانند، تا هم با ر
به بيان . آوردن اسامي ديگر بشود يأهم نام اين ورزشكاران باعث تقويت ليست و ر

  .اي آمده است اي، اكنون به كمك سياست حرفه ورزش حرفهديگر، 
 .از سوي ديگر، نفوذ فوتبال، مورد توجه و استفاده رهبران سياسي نيز قرار گرفته است

كننده  عنوان تماشاچي و تشويق هالمللي فوتبال، ب ر سران كشورها در مسابقات بينحضو
اي از  المللي، نمونه هاي تيم ملي براي مسابقات بين تيم، و حتي حضور آنها در تمرين

  .مداران به فوتبال و توجه آنان به محبوبيت و اهميت اين ورزش است اقبال سياست
  
  لبازيگر فوتباهويتي هاي  چالش

هاي گوناگون محلي، ملي و  ويته درگير يافراددر اين زمانه، در باب هويت، 
تعارض  . كه گاه همراستاي با هم و گاه در تعارض يا تفاوت با هم هستندجهاني هستند
 اما ايجاد هويت جهاني و ؛ طوالني داردهاي ملي و محلي، تاريخي نسبتاً ميان هويت

خر است و به ويژه توسط أ مدرنيته متچالش آن با هويت ملي، محصول دوران
 و ها سازگاري برقراركردن ميان اين هويت. هاي جمعي تقويت شده است رسانه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1386، 2سال هشتم، شماره 

  

  

116

) مانند هويت محلي(هاي خردتر  بتواند هويتبايد يعني فرد  ؛، دشوار استمديريت آنها
تر تعريف كند و هنگام انتخاب ميان عمل براساس تعلقات ملي  هاي كالن را ذيل هويت

  .و محلي، تعلقات محلي خود را كنار بگذارد
هاي چندگانه قرار  در بازي فوتبال نيز، يك تيم يا بازيگر، گاه در معرض اين هويت

اين تعارض، گاه ميان هويت ملي و محلي، و گاه ميان هويت جهاني و ملي . گيرد مي
اشاچيان ها تم اينكه بعضي وقت. له در مورد تماشاچيان هم صادق استأاين مس. است

يك تيم محلي، در بازي ملي، از موفقيت بازيكن تيم محلي رقيب خود چندان 
رقيب (اند ميان اين دو نقش خود   به دليل آن است كه هنوز نتوانسته،خوشحال نيستند

  . تفكيك ايجاد كنند،)در سطح محلي و بازيكن در نقش ملي
مديران و مربيان نيز عدم تمايز بين سطح محلي و ملي در فوتبال، گاهي در سطح 

 محلي يبه عنوان مثال، ممكن است مربيان ملي كه از تيم. خورد به چشم مي
در اين . اند، در انتخاب بازيكنان منافع تيمي را بر مصالح ملي ترجيح دهند برخاسته
مندان به فوتبال، موضع تيمي  ه بازخورد آن انتخاب در ميان تماشاچيان و عالق،صورت

صورت تجمعي به كاهش مضاعف تعلقات ملي منجر  هكند و ب ميآنها را تشديد 
شود يا به هر دليل از  اين موضوع در شرايطي كه تيم دچار ضعف عملكرد مي. شود مي

 ها اللدر اينجا، استد. يابد ماند، برجستگي بيشتر مي يابي به نتايج مطلوب باز مي دست
 نقدهايي كه زمان ابق و احياناًاندركاران تيم ملي، بيشتر به اختالفات س عليه دست

اگر « رواج ادعاهايي از قبيل اينكه .گردد انتصاب اين مسئوالن مطرح شده بوده، برمي
يعني از (تر بود  اگر تركيب تيم متعادل«يا » ميباخت مربي از تيم ما انتخاب شده بود، نمي

 در اين ،»گرفتيم ، نتيجه بهتري مي)تيم ما بازيكنان بيشتري انتخاب شده بودند
  .له جديد داردأ حكايت از موضعي پيشين درباره مس،ها موقعيت

و (شود فوتبال امروزه تبديل به علم شده است  بايد توجه داشت كه اگر چه گفته مي
افتد و بخشي از  ، اما باز هم در فوتبال، رخدادهاي غيرمترقبه اتفاق مي)البته شده است
اي به حصول نتيجه  ي چنين اتفاقات غيرمترقبهبر اين اساس، وقت. رود آن به شمار مي

هاي فني و عقالني، هيجانات جمعي مبتني بر  جاي استدالله ضعيفي منجر شود، ب
  .كند تعلقات محلي ظهور بيشتري پيدا مي

عدم تفكيك بين تعلقات ملي و منافع باشگاهي، گاه به تضعيف جايگاه ملي يك 
اي در فوتبال، در برخي موارد، موجب  ت حرفهالزاما. شود اي منجر مي فوتباليست حرفه

هاي ملي داده  شود براي حفظ آمادگي الزم در سطح باشگاهي، اهتمام كافي به بازي مي
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در . صورت بالقوه در معرض چنين تعارض منافعي قرار دارند ه همواره ب،لژيونرها. نشود
  .شود ح جهاني مياي او در سط  فداي موقعيت حرفه،اين شرايط، هويت ملي يك بازيكن

هاي معتبر فوتبال را به مثابه  اي شدن فوتبال در سطح جهان، باشگاه حرفه
در . هاي گوناگون درآورده است هاي چندمليتي متشكل از بازيكناني با مليت شركت

وقتي يك تيم مثالً . يابد  بر تعلقات ملي رجحان مياينجا نيز منافع باشگاهي رسماً
گيرد، اهتمام اين  هاي ديگر بهره مي نان شاخصي از مليتمشهور انگليسي از بازيك

اي بر پيروزي تيم خود بر ساير رقبا حتي  ها در سطح قاره بازيكنان در مسابقات باشگاه
با پيروزي منچستر يونايتد بر يك تيم پرتقالي، در ليگ . هاي كشور خودشان است از تيم
ها بر تيم پرتقالي شركت  وزي انگليسيهاي اروپا، رونالدوي پرتقالي در جشن پير باشگاه

  .آفريند  براي تماشاچيان انگليسي افتخار ميكند و طبيعتاً مي
  
   شناسي نقش هويت ملي در فوتبال آسيب

تواند نيرويي  گيرد، هم مي  بنياد مي»ديگران« با »ما «هويت ملي، كه بر پايه رويارويي
حد معقول و  ردساس هويت ملي، اح. سازنده باشد و هم به نيرويي ويرانگر بدل شود

 به قلمرو لي اگرتواند نيرويي براي همياري و اعتالي فرهنگي باشد، و معتدل، مي
تعصبات ملي و قومي و نژادي وارد شود و يا به بهانه چالش با تعصبات قومي به نفي و 

خواهد زاينده دشمني و  نيرويي ويرانگر ،انكار و تمسخر ميراث فرهنگي خويش بنشيند
 يعني در ؛د اثر دوگانه داشته باشدنتوان عناصر هويت ملي، كمتر مي .)1377اشرف، (بود 

 بالقوه اثري دوگانه ، اما فوتبال؛رندثير مثبت و افزاينده بر هويت ملي داأبيشتر موارد ت
. ثير مثبت آن استأثير مخرب آن بر هويت ملي، گاه به اندازه تأتبه بيان ديگر،  .دارد

هويت ملي داشته باشد، باخت در آن هم بر  درمثبت فوتبال نقش در پيروزي اگر «
» تواند منجر به افسردگي و غمگيني اجتماعي شود  و ميثير منفي داردأهويت ملي ت

 بروز هيجانات و احساسات قوي در فوتبال، همراه با تعلقات .)96: 1381عبداللهيان، (
به ويژه عملكرد . زند نگي دامن ميو تعصبات شديد نسبت به تيم محبوب، بر اين دوگا

هاي جمعي، كه گاه تمام سعي خود را در تهييج احساسات  صداوسيما و ساير رسانه
در اين حالت، اگر تيم ملي . كند برند، به تشديد اين هيجانات كمك مي كار مي همردم ب

 شدت از نظر احساسي تهييج و تحريك شده، در انفعاله دچار باخت شود، جامعه كه ب
البته جاذبه و هيجان فوتبال، مرهون همين احساسات و . رود و سردرگمي فرو مي
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تواند از طريق ارتقاي  آمده در فوتبال، مي هاي پديد   ولي، مرزبندي؛اوجگيري آن است
سطح آگاهي و قدرت تحليل تماشاچيان و طرفداران، در مسير منطقي و معقول خود 

ثر از أاي فيزيكي در حاشيه مسابقات فوتبال، مته ها و بروز خشونت تخريب. قرار گيرد
 ولي در عمل و در طول زمان، به تدريج رفتارها و ؛همين هيجانات كنترل ناشدني است

توان   مي،بنابراين. مندان به فوتبال با عقالنيت بيشتري همراه شده است هتمايالت عالق
هاي  مرزبندي با الني عقادعا كرد كه جذابيت فوتبال با رويكرد و عملكردي نسبتاً

  . مانعه الجمع نيست،اي آمده در فوتبال حرفه  اجتماعي پديد
  

   هاي هويتي  و تجلي2006جام جهاني 
سازي فوتبال در مشاهدات ميداني نگارنده  هايي ملموس در باب قدرت هويت نمونه

از هايي  ها شامل جلوه اين نمونه. اول اين مقاله در جام جهاني اخير قابل ذكر است
هاي عاطفي است كه نمايانگر اشتراكات هويتي در سطح ملي و  اقدامات عملي و واكنش

  .آيد، مشهود است هايي كه توضيح آنها در ادامه مي  و در عكسباشد ميالمللي  بين
هاي تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني گرفته  حاشيه بازي  در)2(ها اين عكس

هاي ساير تماشاچيان حاضر در  ند به تيم ملي و واكنشم هشده و رفتارهاي ايرانيان عالق
برخي از ايرانيان حاضر در . دهد جام جهاني نسبت به نماينده كشور ايران را نشان مي

 يا اي  جزو تماشاچيان حرفه آمده بودند، اساساًهاي آن جام جهاني كه به قصد تماشاي بازي
 نمادي از ايران و مليت ايراني، آنان فاً بلكه صر؛آيند دوستان دلداده به حساب نمي فوتبال

همچنين شمار كثيري از تماشاچيان كه متعصبانه به تشويق . را به اين عرصه كشانده است
دهند، بسياري از  وير نشان مياهمانگونه كه تص. پرداختند، غيرايراني بودند تيم ايران مي

مسابقات حاضر شده و با  در اين ،يا مسلمانان اروپايي) با لباس عربي(ها  زبان عرب
  .كنند عالقه، پيروزي تيمي را كه با آن احساس تعلق عاطفي و هويتي دارند، آرزو مي

هاي سطحي  از اليهبا عبور دارد كه  ها، محقق را بر آن مي  مشاهده ميداني اين صحنه
توأم مشاهده مستقيم . مل قرار دهدأشناختي اين رفتارها را مورد ت موضوع معناي جامعه

دهد تا معناي  گر قرار مي راهي هموار فراروي مشاهده پديده اجتماعيبا مشاركت 
از ظواهر رفتار و با با گذار توان   مي،در اين مشاهدات. هاي اجتماعي را دريابد كنش

ها و احساسات و تمايالت جاري، به تبيين رفتارها و  اتكا به فهم مستقيم كنش و واكنش
  .ن و تفهم معناي رفتارهاي آنها پرداختنيز استنباط رويكرد كنشگرا
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. العاده جذاب براي اين هدف پژوهشي است جام جهاني، موقعيتي استثنايي و فوق
ها  اي براي تجمع ميليون جام جهاني فوتبال، يك واقعه بزرگ ورزشي است كه عرصه

عالم را هاي جمعي از سراسر  دوستان و نيز نمايندگان رسانه ها، فوتبال نفر از فوتباليست
اي و  هاي جديد رسانه گيري از تكنولوژي سازد و البته از طريق رسانه و با بهره فراهم مي

 در جريان وقايع مربوط به ،ارتباطي، ميلياردها نفر از شهروندان كشورهاي مختلف
حضور جمعيتي كثير با تمايالت، . گيرند بزرگترين رويداد فوتبالي جهان قرار مي

ي گوناگون، همراه با تعلقات و تعصبات ملي متفاوت موقعيتي را ها ها و ارزش فرهنگ
  .شوندپذير  ، مشاهدههاي هويتي آورد تا مرزبندي فراهم مي
ها  هايي كثير و متنوع از تعامالت اجتماعي در جريان اين مسابقات، اين جلوه صحنه

  :هاي آن چنين هستند  برخي از نمونه.سازد را نمايان مي
 ادهاي ملي توسط طرفداران در مسيرهاي منتهي بهها و نم حمل پرچم ‐

  .ها و سپس در جريان بازي ورزشگاه
ثير أت بروز حركات نمايشي در جريان مسابقه براي تشويق تيم محبوب يا تحت ‐

 .قراردادن تيم مقابل
 .سردادن سرودهاي جمعي توسط طرفداران در جريان بازي، و قبل و بعد از آن ‐
 طرفداران رقيب در حاشيه بازي، به ويژه در مسير زدن به رجزخواني، و طعنه ‐

 .ها و اطراف آن، قبل از آغاز بازي ورزشگاه
 ابراز پيوندهاي نمادين و عاطفي با طرفداران تيم محبوب، از طريق تشكيل ‐

هاي   پوشيدن لباس.كننده هاي تماشاچي، شعاردهنده و تشويق ها و دسته گروه
طرفداران در ورزشگاه و ايجاد گزيني هماهنگ  يكدست و همچنين مكان

  .تمايزات نسبي در سكوهاي محل استقرار تماشاچيان
 اما، در اين ؛ها فراوان هستند و عرصه براي تفسير آنها نيز گسترده است اين مثال

بخش فوتبال را نشان  تواند ما را به مقصود برساند و كاركردهاي هويت بحث، آنچه مي
هايي اينچنين تهيه شده،  هايي از تصاويري كه از واقعيت نهها و نيز نمو دهد، در اين مثال
شناختي به تجليات  تفسير اين رخدادها، در سايه رويكردي جامعه. ارائه شده است

بر اين اساس، . كند تر مي هاي جمعي، ما را به هدف نزديك هويتي در رفتارها و واكنش
  هاي هويتي در جام جليهايي از ت شناختي نمونه در ادامه بحث به تفسير نشانه

 .پردازيم  در دو سطح ملي و فراملي مي2006جهاني
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   سطح ملي) الف

 كه براي ،دهد حجاب ايراني در خارج از كشور را نشان مي هايي كه زنان بي عكس
 حاضر بودند و بر شانه يا 2006تماشاي مسابقه فوتبال ايران و آنگوال در جام جهاني 

عكس (كردند يا آن را پوشيده بودند  را حمل مي» ميجمهوري اسال«پشت خود پرچم 
شير و «يا پرچم » ايران«كه در كنار آنان، بودند افرادي كه پرچم  ، در حالي)1شماره 
هاي فارسي زبان  اي ماهواره كردند؛ با وجود اينكه تبليغات رسانه را حمل مي» خورشيد

كيد كرده و حمل پرچم أاي بر استفاده از پرچم شير و خورشيد ت در سطح گسترده
آنان در اين . ي مثبتي به جمهوري اسالمي تفسير و منع كرده بودندأرسمي را به عنوان ر

هاي غيررسمي، نشانه عدم  تبليغات، فضايي را طراحي كرده بودند كه استفاده از پرچم
با وجود اين، .  شودقلمدادمشروعيت جمهوري اسالمي و مخالفت ايرانيان با آن 

قدرت و قوت عاليق ملي در ميان  ري از پرچم ملي به عنوان نماد هويتي، دال برگي بهره
  .نظر از تعلقات سياسي گوناگون است ايرانيان، صرف

دليل است كه هنجارهاي ايدئولوژيك يا قانوني جمهوري اين كيد بر زنان، به أت
وسي بندي ملم اسالمي، در حجاب زنان شاخص و مشهود است و نمادي است كه دسته

 با وجود حجاب زنان بياكنون . كند گيري نسبت به نظام قانوني ايجاد مي از حيث موضع
يعني (نقض آشكار مهمترين هنجار مشهود نظام جمهوري اسالمي درباره زنان 

نشان  كنند؛ با اينكه پرچم بي را حمل مي) يعني نشان همان نظام(، پرچم رسمي )حجاب
  .المي هم در دسترس آنها قرار داشتيا با نشان متعارض با جمهوري اس

  كه ايرانيان، اكنون تيم ملي فوتبال ايراندهد نشان ميها،  شناختي اين عكس نشانه تفسير
المللي معتبر اعزام شده است، به  را كه توسط نهادهاي رسمي كشور به يك تورنمنت بين

كه  يدئولوژيك و سياسياند و مرزهاي ا و نماينده كشور و ملت ايران پذيرفته» نماد«عنوان 
  .اند كند، ناديده گرفته برخي از آنان را از حكومت و نهادهاي رسمي منتسب به آن جدا مي

هاي پرچم ايران نيستند و  تفسير ديگر آن است كه آنان، چندان در قيد و بند نشانه
 چند زن ايراني ،4  و3، 2هاي شماره  عكس. پذيرند هاي سياسي از پرچم را نمي تلقي

 .استشرت آنها نقش بسته  دهد كه پرچم شير و خورشيد بر تي حجاب را نشان مي يب
نشان و   پرچم بي، ديگري ويكي از آنها پرچم جمهوري اسالمي را در دست گرفته

هاي عكس هم حاكي از رفاقت آنها  نشانه. كند سومي پرچم شير و خورشيد را حمل مي
حجاب  پرچم جمهوري   زني بي،)6 و 5هاي  شماره(هاي ديگري  در عكس. با هم است
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در . كند و مرد همراه وي، پرچم شير و خورشيد را اسالمي را با خود حمل مي
 دو زن كه با هم هستند، يكي پرچم جمهوري ،)8 و 7هاي  شماره(هاي ديگر  عكس

 زن ،)11 و 10، 9( هاي ديگر در عكس. نشان اسالمي دارد و ديگري پرچم بي
استفاده (اين تناقض آشكار . كند هوري اسالمي را با خود حمل ميحجابي، پرچم جم بي

هاي پرچم سه  اعتنايي آنها به نشان ، جز با بي)هاي از لحاظ سياسي، متضاد از پرچم
 ايران است و ، و آنچه مهم استاستيعني از نظر آنها نشانه ايران . رنگ، ممكن نيست
  .نه نوع حكومت آن

ايرانيان دوستدار فوتبال، در .  فوتبال، نماينده ايران است در اينجا تيم ملي،بنابراين
ها با فرهنگ و تاريخ  برانگيز كه بستري براي تعامل مستقيم ميان ملت يك فضاي رقابت

و نماينده كشور و ملت خود را »  خود« نماينده ،متفاوت است، در يك سوي ميدان
يعني آنان بخشي از عواطف و . دكنن يابند و براي پيروزي آن، شور و غوغا به پا مي مي

رغم ميل مخالفان نظام جمهوري  بهبينند و  هستي اجتماعي خود را در اين متجلي مي
اسالمي در خارج از كشور، چندان تمايلي به كشاندن پاي مواضع سياسي و رسمي، به 

توانند  اين عرصه، يكي از معدود مياديني است كه همه ايرانيان مي. اين عرصه ندارند
شعار واحد دهند، عواطف يكساني ابراز كنند و نياز آشكار به ساير هموطنان را در 

  .ندمايتعامل چهره به چهره تجربه ن
اين هويت يكسان، در استفاده مردان از پرچم جمهوري اسالمي نيز مشهود است 

هاي آشكار پذيرش يا عدم پذيرش  كه به دليل عدم وجود نشانه) 12عكس شماره (
توان نتايج صريحي مانند آنچه در باال   نمي،ي نظام در پوشش و بدن مردانهقواعد رسم

  .گفته شد، گرفت
  

   سطح فراملي) ب
شوند   نيز دو نفر از اتباع كشورهاي آسيايي ديده مي14 و 13هاي شماره  در عكس

كه پرچم ايران را به دست گرفته و به منظور تشويق تيم آسيايي و مسلمان ايران در 
زباناني مسلمانند كه داراي  اين دو، عرب. اند  به ورزشگاه آمده،يم غيرآسياييبرابر ت

اين حس مشترك، انگيزه كافي براي . اشتراكات ديني و جغرافيايي با ايرانيان هستند
مند به پيروزي آن در مقابل  ت طرفدار تيم ايران و عالقهأجلب آنان به ورزشگاه، در هي

دو، به هيچ وجه قادر به تكلم به زبان  حالي است كه ايناين در . رقيب غيرآسيايي است
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در اين . اي هم از حضور در ايران يا پيوندي ديگر با ايرانيان ندارند فارسي نبوده و سابقه
كند كه اتباعي از كشورهاي ديگر را به جمع حقيقي يا   فوتبال نيرويي ايجاد مي،شرايط

  .دهد ميمجازي طرفداران و دوستداران يك تيم پيوند 
دوستاني از كشورهاي مختلف از قبيل تركيه، هند،  در گفتگوي نگارنده اول با فوتبال

 كه طي مسابقات تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني به جمع حاميان ، عراق وعربستان
 ،پيوستند، حس مشترك آسيايي و همچنين تعلقات ديني كنندگان تيم ايران مي و تشويق

اين حس ديني مشترك، در گفتگو . شد نان براي اين اقدام مشاهده ميبه عنوان انگيزه آ
 فوتبال به عنوان ،بنابراين. با افرادي از كشورهاي غيرآسيايي چون آلباني هم مشاهده شد

در (نهادي اجتماعي كه مرزهاي ملي را در نورديده است، قادر به ايجاد هويتي فراملي 
  .شداب ميعي و ديني در ميان كشورهاي مسلمان يا تقويت همبستگي اجتما) سطح يك قاره

  
   گيري نتيجه

كاركردهاي اجتماعي ورزش، به ويژه ورزش پرطرفدار فوتبال در سطح جهاني و در 
گسترش اوقات فراغت و . كشور ما، به صورت روزافزون در حال گسترش است

ي، باعث هاي جمع يافتن بيش از پيش آن و نيز افزايش قدرت و عملكرد رسانه اهميت
نفوذ گسترده . اي در ميان عموم مردم جايگاهي درخور يابد شده تا فوتبال حرفه

تلويزيون در سطح كشور و اهتمام اين رسانه به پوشش رخدادهاي مربوط به فوتبال، 
ها، عمق بخشيده و  پيوند اين ورزش را با اقشار مختلف جامعه، حتي در سطح خانواده

  .فرهنگي براي آن ايجاد كرده استنظير در ساختار  موقعيتي كم
هاي هويتي در سطح ملي و فراملي توجه  بر اين اساس، در شرايطي كه چالش

اي به عنوان  اران را به خود جلب كرده است، فوتبال حرفهذگ نظران و سياست صاحب
ترين  امروزه تيم ملي فوتبال، به يكي از شاخص. ساز جلوه نموده است  هويتيعنصر

المللي و جهاني،  هاي بين  تبديل شده و حضور اين تيم در عرصه رقابتنمادهاي ملي
اين سرمايه ملي . كند سرمايه بزرگي از حمايت و همدلي ملي را با خود همراه مي

گيري از  تواند در جوامع مختلف مورد توجه جدي قرار گرفته و تمهيداتي براي بهره مي
  .ور ملي انديشيده شودر تقويت انسجام ملي و ارتقاي غره منظوآن، ب

اي از كاركرد  هاي جام جهاني سال گذشته، جلوه حضور تيم ملي كشور ما در بازي
حضور همدالنه ايرانيان مقيم در . ساز ورزش فوتبال را به نمايش گذاشت هويت
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هاي تيم ملي ايران، و  هاي محل برگزاري بازي كشورهاي مختلف دنيا، در استاديوم
كننده آنان را برجسته  دار و تعيين از اين تيم، تعلقات ملي ريشهدريغ آنان  حمايت بي

ها  هاي همدالنه ميليون  واكنش ومسابقات تيم ملي حضور مستقيم ايرانيان در. ساخت
ي فرهنگي ي ورزشي جذاب، بلكه كاالنه فقطايراني در سراسر دنيا نشان داد كه فوتبال 

  .صه تعلقات و هويت ملي به دنبال دارداست كه مصرفي گسترده و آثاري ماندگار در عر
ثيرات هويتي فوتبال، محدود به تقويت تعلقات و هويت ملي نيست، بلكه در أت

حمايت مسلمانان غيرايراني، از . هاي آن را مشاهده كرد جلوهتوان  ميسطوح فراملي نيز 
هايي  جلوههاي مسلمان،  ها و مسلمانان مقيم آلمان، از تيم ايران و ساير تيم جمله عرب

  .ندبوداز بروز هويت فراملي 
ها و  اي و ترسيم آثار مثبت آن، نبايد از آسيب در تحليل آثار هويتي فوتبال حرفه

هايي را نيز در سطح  تواند چالش هاي فوتبال، مي جاذبه. آفات احتمالي نيز غافل شد
 و جهاني تعارضاتي ميان هويت محلي، مليموجب بروز اي پديد آورد و  محلي و منطقه

سازي،  بنابر اين ضمن توجه به آثار و كاركردهاي مثبت فوتبال در عرصه هويت. شود
ها و تعارضات احتمالي ناشي از آن نيز به وجود بيايد  بايد وقوف كافي نسبت به آسيب

 به عنوان نمادي از هويت و عنصري ،فرهنگي ـ  اين پديده ورزشي،نهايتدر و 
  .جه قرار گيردساز مورد مطالعه و تو هويت
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هاي ميان بازي استقالل و پرسپوليس، به اين موضوع   نامه علوم اجتماعي، پس از آشوب يك شماره -1

پور  مصباحي: توان موارد زير را ياد كرد از مقاالت مرتبط با خشونت در فوتبال مي. اختصاص يافته بود
 .1381تبريزي و رحمتي،  ؛  محسني1381، ؛ صديق سروستاني1381ايرانيان، 

 ولي به دليل اينكه بناي مجله بر چاپ عكس و تصوير نيست، ؛ موجود استفصلنامهها در دفتر  عكس -2
توانند با  مندان به اين موضوع مي هبديهي است عالق. شود شناختي آنها اكتفا مي  به توضيح نشانهصرفاً

 . استفاده نمايندمراجعه به دفتر فصلنامه، از اين تصاوير
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