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آذر صدارت| روزنامه نگار

تصویرساز :رسول نکوئی

به تازگی عکسهای تاسفباری از کمکداور بازی صنعتنفت آبادان و پیکانتهران که در
پرونده
سیامشهریورماه،بهخاطرپرتابسنگواشیاازسویتماشاگرنماهایحاضردرورزشگاه
تختیآبادان،بهشکلناراحتکنندهایمصدومشدهبود،درشبکههایاجتماعیدستبه
بازی جنجالی که پایانی نداشت و به دلیل پرتاب سنگ و اشیا از سوی
دست میشود .یک ِ
تشخیص«موعودبنیادیفر»
طرفداراناینتیمبهزمین،به
تماشاگرنماهایصنعتنفت،پسازدوباروقفهوورود
ِ
ِ
داو ِرمسابقه ،نیمهتمام رهــا شد .سنگپراکنی ،دادن دشنام دستهجمعی به بازیکنان و طرفداران تیم مقابل و
زدنصندلیهایورزشگاهوآسیبرساندنبهاتوبوسهای
حتیداور،پرتاباشیاوتخریباموالعمومی،آتش ِ
ورزشگاهو...نهاتفاقتازهایدرفوتبالدنیاست،نهپدیدهجدیدیدرفوتبالکشورمان.سالهاست«وندالیسم»
یا«هولیگانیسم ِ»فوتبالی،اصطالحآشناییبینجامعهشناسانواهالیفوتبالاستوبهکسانیگفتهمیشود
کهدرظاهرطرفداریکتیموتماشاگ ِریکمسابقهفوتبالیهستندامادرواقععدهایجامعهستیزندکهبهواسطه
خشمعمیقتحتتاثیرناکامیهایپیاپیتیم،عقایدنژادپرستانه،اعتراضاتاجتماعیو...قبلوحینوبعداز
یک مسابقه ،به شکلهای مختلف آشوب راه میاندازند و گاهی این آشوبها به فاجعه منجــر میشود .فاجعه
«هیسل» بروکسل ،در بازی میان تیمهای یوونتوس و لیورپول در جام باشگاههای اروپا ۱۹۸۵که به
ورزشگاه
ِ
شدن یک سرباز
طی آن 39،نفر کشته شدند یا نابینا
ِ
واسطه درگیری ِ
میان هولیگانهای دوتیم شکل گرفت و ِ
نظاموظیفهدربازیسپاهان-پرسپولیسدرلیگبرترفوتبالایران۸۶-۸۷دراصفهان،براثرپرتابموادمحترقه
توسط تماشاگرنماها ،برخی از این فجایع است .در این میان ،به شکل خاص بازی های پرسپولیس در اهواز ،یا
بازیتیمهایشمالیباهمدرچندسالاخیرپرحاشیهبودهاست.نمونهآخرآنبازیسپیدرودوملواناست.اما
به رغم قابل پیش بینی بودن این اتفاقات در ورزشگاه های خاص ،هنوز تمهیدی برای این مشکالت اندیشیده
نشدهاست.شایددراولینواکنش،برخیمعتقدباشندبایدچنینتماشاگرانیرابامحرومیتازتماشایبازی،
زیبایییکمسابقهفوتبالبهحضورتماشاگرانوابسته
تنبیهکرد؛امادرادامه،درمییابیمبخشزیادیازهیجانو
ِ
شکلجدیوخطرناکیدستوپنجه
به
فوتبالی،
هولیگانیسم
استوکشورهایدیگ ِردنیاکهسالهاقبلباپدیده
ِ
ِ
شکلاینترنتیبامشخصکردنصندلیهر
تمهیداتسادهایمثلفروشبلیتبازیبه
نرممیکردند،بهواسطه
ِ
تماشاگر (و نه حضوری و با کلی معطلی که نتیجهاش خستگی و فرسودگی و خشم تماشاگر است) و ایجاد
لرا
باشگاههایهواداریوثبتمشخصاتوصدورکارتبرایطرفدارانوالبتهفرهنگسازی،بهگونهایمشک 
چندقدمیزمینبازیوبازیکنانهستندامامشکلیپیشنمیآید.پروندهامروز
حلکردهاندکهتماشاگراندر
ِ
زندگیسالم،سعیداردبهبهانهاتفاقاتتلخبازیصنعتنفتوپیکان،بهریشههایکلیاینماجرابپردازد.پس
درقالبدویادداشت،سعیکردهایمریشهاینرفتارهارا،همتحلیلکنیموهمراهحلارائهبدهیم.

پراکنی تماشاگر منجــر میشود
پشتپرده هایی که در نهایت به سنگ
ِ

قرارمان شادی بود ،نه زخم زدن ...
سید مصطفی صابری

فوتبال ورزش شگفت انگیزی است؛ در اصل چیزی
بیشتر از یک ورزش است و پیوند عجیبی با زندگی
دارد .گره خوردن فوتبال با زندگی ما ،تاثیر موفقیت
ها و ناکامی های تیم مورد عالقه روی زندگی فردی و
اجتماعی ،غــرور ملی و گاهی هویت شهری قابل
بررسی است .اما آن چه که این روزها زخم جدی بر
چهره زیبای فوتبال کشور ایجاد کرده ،خشونت روی
سکوهاست .وقتی در برنامه  90کمین یک عده
تماشاگرنما برای سنگ زدن به شیشه اتوبوس حامل
هواداران سپیدرود را دیدم ،از خودم پرسیدم فوتبال
عین زندگی است اما چرا برای عده ای باالتر از زندگی
شده و حاضرند برای فوتبال ،جان دیگری ،عزت نفس
خــود ،کرامت انسانی و وجهه شهرشان را زیــر پا
بگذارند؟ کاش این قدر فوتبال جدی نمی شد .کاش
می شد موفقیت ،شادی ،هویت جمعی و حس تعلق به
شهر و  ...را در چیزهای دیگر هم جست وجو کرد.
کاش کمبودها آن قدر جدی نبود تا همه مسئولیت ها
به گردن فوتبال نیفتد .در این بین رسانه ها ،مقامات
شهری و از همه بیشتر باشگاه های فوتبال نقش
مهمی دارند .به طور مثال نمی شود از چند وقت قبل
بازی های حساس ،رسانه های دیداری و مکتوب و به
خصوص کانال های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی
هواداری ،روی حساسیت و اهمیت و جذابیت بازی
زوم کنند و بعد انتظار داشته باشیم تعداد کمی
تماشاگر هیجان زده که ساعتها پشت در معطل بوده
و در ورزشگاه از حداقل ها محروم اند ،با سوت اشتباه

داور واکنش نابهنجار نداشته باشند .بعد هم که رفتار
همان عده کم می شود زمینه واکنش تماشاگران
مقابل و در ادامه پای توهین به شهر و قومیت وسط می
آید و همه علیه یکدیگر می شوند و نتیجه اش می شود
سرهایی که برای هیچ شکسته و خون هایی که ریخته
شده .در این میان ،نمی شود نقش برخی مسئوالن را
نادیده گرفت؛ کسانی که برای خوشایند مردم فالن
شهر ،قول های عجیب می دهندُ ،کری های نامناسب
می خوانند و هیجان غیرمعقولی به فضای فوتبال
تزریق می کنند .از آن طرف لیدرهایی داریم که فکر
می کنند باید با هر سوت داور کل ورزشگاه را تحریک
کنند تــا در موقعیت بعدی دســت و دل او بلرزد.
بازیکنانی داریم که از فوتبال فقط پول حرفه ای اش
را می شناسند .هر چند از ورزشکارانی که با قلیان و
قهوه خانه انس دارنــد ،بعید نیست برای خوشایند
سکوها ،نیمکت خــودی و سرمربی و به خصوص
لیدرهای دوآتشه ،بعد از هر توپ لو دادن داور را متهم
و سپس اعتراض کنند و بعد از بازی با مصاحبه های
شان جو را خــراب کنند؛ مدیران عامل ،مالکان و
سرمربی ها هم هر کدام به شکل دیگری .در این زمینه
گفتنی زیاد است و در این فرصت ،جای مفصلتر
نوشتن درباره آن نیست .البته آن چه گفته شد فقط و
فقط مربوط به بــازی نفت آبــادان و پیکان نیست،
بخشی از پشت پرده فوتبالی است که با هر اتفاق
زشت در آن ،همه انگشت ها فقط به سمت کسی است
که سنگ را پرتاب کــرده است و تمام کسانی که با
جوسازی بی دلیل ،به التهاب بازی ها دامن می زنند،
نادیده گرفته می شوند.

یادداشتشفاهی یک جامعهشناس در تحلیل رفتار خشن تماشاگرنماها

سرخشم و خستگی
واکنشهایی از ِ

امیرمحمدیان خراسانی| جامعهشناس

«رابرت مرتن» یکی از مشهورترین جامعه شناسان جهان می گوید« :هنگامی که شما اهداف و ارزش های اجتماعی
را پذیرفته اید (مثال برنده شدن در بازی) اما وسایل مشروع دستیابی به آن را نمی پذیرید (مانند رقابت سالم و
جوانمردانه در زمین بازی) و وسایل جایگزینی انتخاب می کنید (مانند بازی خشن یا رشوه به داور و  )...در حال نوآوری
هستید .اما این نوآوری ،خود می تواند واجد بار ارزشی مثبت یا منفی باشد ».با این مقدمه ،به بررسی و تحلیل دالیل
بازی صنعتنفت آبادان و پیکان تهران مرتکب شدند،
رفتارهای غیرانسانی در ورزشگاه ها و آن چه برخی تماشاگران ِ
مانند پرتاب سنگ و اشیا که جان یک انسان را تهدید می کند ،از زاویه جامعهشناختی میپردازیم.
تحملوحمایتآدمها،پاسخهایمقتضیدادهنشودنیزاحساس
سرخوردگیمیکنند.عدهایبعدازسرخوردگی،انزواراترجیح
میدهندوعدهایخشونتوشورشوآشوبرا.
منفیتلنبارشده
ِ
خطراحساسات ِ
خشونتابرازشدهازسویاشخاصدرمتناجتماع،فارغازریشه
هایروانشناختیآنکهممکناستدرنظامشخصیتیوروان
رنجوری فرد ریشه داشته باشد ،در بستر روان شناسی
اجتماعی قابل طرح اســت .چرا که ممکن است
برخی افراد احساس محرومیت نسبی کنند،
مثالدرمقایسهزندگیخودبادیگراناحساس
می کنند از مزایای مادی زندگی برخوردار
نیستند و این موضوع به انباشت احساسات
منفی در وجود آن ها منجر می شود .سپس این
احساسات منفی تلنبار شده را در موقعیتی دیگر
بهسمتشخصیدیگرگسیلمیدارندوناخودآگاه
خود را تخلیه می کنند که نوعی فرافکنی است؛ البته
خشونتاجتماعیاظهارشدهمیتواندریشهدرنابرابری
های اجتماعی ،مهیا نبودن بستر مناسب بــرای تخلیه
هیجاناتودردسترسنبودنامکاناترفاهیداشتهباشد.

سرخوردگییا خشونت؟
اگر در جامعه ای به دستاوردها بدون بررسی راه رسیدن به آن
ها پاداش داده شود (مثال اگر پولدار شدن حاصل رانت یا فساد
خانوادگیباشدودرنهایتتشخصبهبارآورد)افرادجامعهممکن
است به شکل و درجههای مختلف ،دست از پایبندی به ارزش
های درونی و اجتماعی خویش بکشند و با سوار
شدن بر این موج ،به اصطالح
همرنگ جماعت شوند.
هــمــچــنــیــن اگـــــر به
مواردی چون صبر،
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طراح جدول :بیژن گورانی

طراح جدول :امید موسوی

افقی
  - 1راز بی پایان!  -نود و ششمین سوره قرآن
 حرکت و جا بهجایی  -تخم ماهی  -سیاه وسفیدش را همه دارند  - 2امتحان  -از مفسران
و علمای بزرگ شیعه در سده ششم و صاحب
تفسیر روض الجنان و روح الجنان  - 3دارای
مقام و منزلت  -بخیل  -تاجریزی  -گردآوری
و تنظیم  - 4رمانی نوشته شارلوت برونته
 دست محبت بر سر او بکشید  -اهل شهربادگیر ها -آغاز  - 5گهواره  -نوعی آش  -تلفن
تصویری  -پیشوندی منفی  - 6زن گندمگون
 چــاق و ســرحــال -نوعی کــف پــوش داخــلساختمان  - 7تکرار یکحرف  -از كاتبان
وحی – درخشنده رو  -جزیره ای در شمال
بندر بوشهر  - 8مجموعه چند سیم روپوش
دار  -تالشگر  -پروانه وکالت دارد  -شهری
در شمال غربی ایتالیا  - 9از شهر های مهم
ژاپن  -گناه  -شرمنده  -جانشین وضو - 10
بی نصیب از به دست آوردن چیزی  -از مراحل
سلوك عارفان  - 11كلمه پرسش -صدای
خنده بلند -برگه کوچک مقوایی -محنت -
نشانه صفت تفضیلی.

افقی-1 :شارالتان – مدرک – زشت – از اوراق بهادار -2
شاخص -پیمانه – دیکته  -آسان  -3شهری باستانی دربین
سمی با بوی
النهرین -ماده ای جامد ،متبلور ،سفیدرنگ و ّ
تند که در صنایع داروسازی و پالستیک کاربرد دارد -ضایع
 ولی -محصول صابون  -4زیرک – هوای متحرک  -پناه-بیگناه  -لوله گوارشی  -5ویتامین جدولی  -پایین – عمارت
– امر به سکوت  -نت استمرار  -6غرور – بازیگر اخراجی ها -
فرق سر -7واحد سطح – آراستن – پول خارجی – خانه شعری
– دو یار هم قد  -8اسب چاپار -صمیمی -مدعی علیه در امور
کیفری -تابناک – باران نم نم  -9پروردگار -مخفی – ترانه -
آیین -سرد  -10گله گوسفندان – جنبش – نظرات  -كمربند
زمین  -11تخت – جاودانگی  -شیوا – قله البرز

عمودی
 - 1مسیر حرکت  -تیری که با کمان اندازند-
بله روسی  - 2امتحان  -فیلمی به کارگردانی
ویتوریو دسیکا  - 3ناامید  -بی نظیر - 4
كارگزار  -داستانی کوتاه نوشته ماکسیم
گورکی  - 5از سلسله های پادشاهی كره

وقتیباداورهمذاتپندارینمیکنیم
هنگامی که حس همذات پنداری با شخصی ،مثال داور یک
مسابقه کم باشد و در یک تفسیر اشتباه ،او را مسبب شکست
تیم مورد عالقه خود بدانیم و این شکست را ناشی از اشتباهات
آگاهانه و عامدانه او تشخیص دهیم ،مطابق با این تشخیص
خویش عمل می کنیم و دست به عملی تالفیجویانه می زنیم
تاخشمخودرااظهارکنیم.همهمابایدیادبگیریمکهمسئولیت
شکست ها را به گردن دیگری نیندازیم .احتماال شما هم دیده
اید که بعد از هر بازی ،همه بازیکنان تیم شکست خورده و
مربی شان بدون هیچ توضیحی ،این شکست را به گردن داور
میاندازند.هنگامیکهدرتمامیسطوحازپذیرفتنمسئولیت
اشتباهات و اعمال خویش دست می کشیم و دیگران را مقصر
میدانیم،الگوییدرجامعهشکلمیگیردکهانگشتاتهامش
را همیشه به سمت افراد دیگر میگیرد.
هرشکستیشایستهسرزنشنیست
برخی افراد در خانواده و مدرسه و جامعه ،در معرض اجتماعی
شدن ناقص قرار گرفته اند و هنجارهای اجتماعی و ارزش های
اخالقیبهخوبیدروجودآنهاریشهندواندهیاازمحبتبیبهرهو
درمعرضخشونتبودهاند.بههمینخاطردربزرگسالیآنچه
راتجربهکردهاند،بازتولیدمیکنندودرمعرضنمایشقرارمی
دهند.اجتماعیشدنناقصعالوهبرمحرومیتازمحبتوتوجه،
ناشی از آموزش نادرست در مدرسه و خانه و مشاهده ارتباطات
انسانی خشونت آمیز است .عالوه بر آن از تناقضات ساختاری
جامعهنیزنشئتمیگیرد.مانندزمانیکهبهشخصمیآموزیم
دروغوریاکاریبداستولیاودرمتنواقعیتاجتماعی،میبیند
خیلی از افراد دروغ می گویند .ما باید بیاموزیم که خود را جای
دیگری قرار دهیم و همدالنه به موضوعات نگاه کنیم .پیروزی
به هر قیمت ،شایسته پاداش نیست و هر شکستی نیز شایسته

سرزنش نیست .ارزشهای اخالقی نیز با نصیحت و موعظه در
وجودافرادنهادینهنمیشوند،بلکهعالوهبرآموزشطوالنیمدت
بایدباتناقضاتجاریاجتماعینیزمبارزهکرد.
وقتیدرانتخابدوستدقتنمیکنیم
هنگامی که افراد زمان بیشتری را با اشخاص معینی می
گذرانند و ارتباط نزدیکی با آن ها برقرار می کنند ،بیشتر
در معرض الگوبرداری از رفتارهای آن ها هستند .این
الگوبرداری اگر درباره رفتارهای خشن باشد منجر به این
می شود که هنگامی که دوستان شما به سمت بیگناهی
سنگ پرتاب می کنند ،شما هم بدون چون و چرا تبعیت می
کنید و این کار را انجام می دهید و تکرار میکنید .پس مراقب
دوستان خود و الگوبرداری های خویش باشیم.
سخنیباتماشاگران
اگر به ورزشگاه می روید ،موقعیت را میدان جنگ تصور نکنید
و بازیکنان را دشمنان یکدیگر و داوران را زندان بان و شکنجه
گر ندانید .بلکه مسابقه را تجلی برخورد مهارت ها برای شکل
گیری اوقاتی لذت بخش برای خود و دیگران به شمار آورید.
افراد داخل زمین همگی انسان هستند مانند شما .آن ها از
خطا بری نیستند و ممکن است اشتباه کنند .قضاوت درباره
اشتباه آن ها با شما نیست ،بلکه باید همیشه آن ها را سهوی
بدانید .ابراز خشونت کالمی و غیر کالمی ،شخصیت شما را
خرد می کند نه دیگری را .ارزش و اعتبار خودتان را پایین می
آورید و با این کار هیچ فایده ای نصیب خود و تیم محبوب تان
نمی شود .خشم کوتاه و بی اهمیت شما در ورزشگاه می تواند
به فاجعه ای جبران ناپذیر مانند کور شدن یک فرد یا حتی
مرگ او منجر شود .این موضوع مصداق «یک لحظه غفلت،
یک عمر پشیمانی» است .قهرمان بودن خود را با مقاومت در
برابروسوسهانجامکارهایخشنواوباشگرایانهاثباتکنید.
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عمودی-1 :چنبره -نوعی ابــر -2ودیعه ها  -پدر  -3به
ناچار -سقف دهان – چهار من تبریز -4خال – درشت و خشن
 افسانه  -5سودای ناله – یک آذری  -بند  -6فانوس دریایی طالیی -7یواش  -سرپرست -پشته  -8آب ویرانگر -پسوندحفاظت  -صفه  -9برج داستانی  -الفت -آرزو  -10کامل –
آتشدان حمام  -11امتناع – پارسا  -12قوس -بهشت شداد
 بنیان  -13تقویت امواج  -علفی که در میان گیاهان مفیدمیروید و به آنها آسیب میزند  -مزد  -14حرف انتخاب-
داد و ستد  -جد  -15رود مرزی  -افزون  -16زهر آگین – ماه
پرتابی  -مادر -17ارزش -تیره  -بهروز نیک کسان گفت تا تو
غم نخوری  .... /کسا که بهروز تو آرزومند است  -18فرمان
هنری -آقا – پیمان ناقال  -19رود ناشنوا – شهری در فارس
 -20کسی را بی دین خواندن – کمک رسانی
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 توبه كننده  -اثــری از آنــدره ژیــد فرانسوی - 6بزرگ ترین جزیره خلیج فارس  -بازیگر مرد فیلم
وسترن ماجرای نیمروز  - 7سیاستمدار انقالبی
معروف فرانسوی  -سودای ناله  - 8امتداد  -کلرید
آمونیوم  - 9بی محتوا و كم ارزش  -سوره صد و دوم
قرآن  - 10جدید  -حریص و آزمند  -آغوز  - 11به
کمر میبندند  -اسب باركش  -به دنیا آوردن 12
 تكیه دادن  -همان كبوتر است  - 13هرگونهاختالل در تكلم  -به اماکن متبرکه رفتن - 14
پراكندگی  -سخن كنایه آمیز  - 15همسر زلیخا که
یوسف را به غالمی خرید  -دستور  - 16گور  -زیاده
گو  -جشنواره سینمایی معتبر  - 17همسر اسكندر
مقدونی  -زاده چهار پایان  - 18ستمكار  -دلشوره

 - 19گازی غیر سمی و اشتعال ناپذیر  -مجانی - 20
افزونی برنج پس از پخته شدن  -شاعر و تصنیف ساز
قزوینی  -ماه خورشید!.
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