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مجید حسین زاده | روزنامهنگار
نیم فصل اول لیگ برتر به نقطه پایانی اش رسید و این
پرونده
روزها همه تیمها به بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت شان
میپردازند تا شروعی توفانی در نیم فصل دوم لیگ
برتر داشته باشند .کاش و صدای کاش که مسئوالن
باشگاههای کشور که این روزها بدون وقفه در حال رایزنی برای تقویت
نیمکتهایشانهستند،فکریبهحالروانتماشاگرانوطرفدارانفوتبال
در ایران هم بکنند .آیا آنها میدانند که هر کدام از کانالها و پیجهای هواداری
دو تیم مطرح پایتخت بیش از یک میلیون عضو و فالوئر دارند و هیچ نظارتی بر
محتوایاینکانالهاوجودندارد؟آیامیدانندکهتوهینهاوتهمتهایبیشمار
به داور ،مسئوالن باشگاههای دیگر ،فدراسیون فوتبال و لقبهایی که بر روی
تیم رقیب و بازیکنانش میگذارند ،چه بر سر تفکر و نگرش طرفداران تیم شان
میآورد؟آیاآنهاخبرقتلدونفربهخاطرفوتبالبعدازبازیپرسپولیسوکاشیما
راشنیدهاندکهبرنامه 90گزارشمفصلیدربارهآنهاپخشکرد؟درپروندهامروز
بعدازمروریاجمالیبرمحتوایتلخوزنندهکانالهاوپیجهایهواداری،نظریک
جامعهشناسوروانشناسرادربارهتاثیراتاینخردهفرهنگنامناسبخواهیم
خواند تا دیگر شاهد اتفاقاتی تلخ بین طرفداران فوتبال در کشورمان نباشیم.
فوتبالیکهقراراستیکسرگرمیمناسببرایتخلیههیجاناتمانباشدوبس!

توصیههاییکروانشناسبههوادارانیکهعضوپروپاقرص
کانالهایهواداریباشگاهمحبوبشانهستند

تعصب کاذب را بی خیال شوید!
مسلم رومیانی | کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

شاید تا چند سال پیش که دنیای مجازی این قدر همه
گیر و در دسترس نبود ،شنیدن خبر قتل یا نزاعهای
دسته جمعی و زد و خوردهای فیزیکی آن هم به خاطر
فوتبال برای فردی قابل باور نبود .بله؛ فوتبال روایتی
است که هیجان گمشده در زندگی ماشینی و روزمره
و یکنواخت انسانی را برای مدتی از میان میبرد و ما
را در داستانی پرشور غرق میکند .فوتبال داستانی
است که تمام عواطف انسانی از غم ،خشم ،ناامیدی
و بیچارگی تا شادی ،پیروزی ،هیجان و قدرت را به ما
ارزانی میدارد اما آسیبهای پنهان و آشکار بسیاری
نیز دارد که گاهی جبران ناپذیر هستند ،دقیقا مانند
شنیدن خبر چند قتل در شهرهای مختلف کشور به
دنبال تعصبات کاذب فوتبالی که از برنامه نود پخش
شد .وقتی از آسیب فوتبال حرف میزنیم ،روی صحبت
ما با هوادارانی است که به دلیل ناکامی و شکست پس
از باخت یا افت تیم مورد عالقه شان ،دچار حاالت روان
شناختی ناامیدی و استرس و کاهش شدید تمرکز
میشوند .در هنگام تجربه کردن این موارد ،به دلیل
تعصب کاذب ممکن است کنترل امور از دست آنها
خارج شود .البته واضح است که تعصب کاذب و بیجا
با تعصب منطقی متفاوت است .در ادامه ،علل روان
شناختی تعصب را بررسی میکنیم و توصیههایی به
دنبال کنندگان کانالهای هواداری داریم.
تعریف طرفدار متعصب از نظر روان شناختی

فرد متعصب از نظر روان شناختی ،دچــار خطایی
بنیادین است .او اجازه نمیدهد محتوای دانش و
آگاهیهای جدید با محتوای دانش و آگاهیهای
پیشین وی درگیر شوند و در تعامل باشند .از نظر پیاژه
(یکی از روان شناسان شناختی مشهور سوئیسی)،
ذهن ،اطالعات رسیده از جهان خارج را بازسازی و
تفسیر و تعبیر مجدد میکند تا آن را با چارچوب درونی
خودمنطبقکند.البتهممکناستاینخصوصیتدر
یک فرد فقط در زمینهای خاص بروز یابد مانند عالقه
به یک تیم ورزشــی که در نتیجه به آن فرد طرفدار
متعصب خواهیم گفت.
دالیل نپذیرفتن ضعیف شدن تیم مورد عالقه

از دید روان شناسان کمال گرا ،فرد کارآمد و متعادل
کسی است که آماده تجربه کردن است و حالت دفاعی
ندارد .حالتی که این روزها بعضی طرفداران فوتبال

در کــشــورمــان ،حتی بعد از
شکست یا افت تیم محبوب
شان به خود میگیرند و همه
را مقصر میدانند تا نپذیرند
کــه شــرایــط تیم شــان خوب
نیست .شاید بپرسید که چرا
افــراد متعصب تا ای ـنانــدازه ،حالت دفاعی به خود
میگیرند؟ بهترین پاسخ «ترس» است .افراد متعصب
میترسند که با پذیرش ضعیف شدن تیم محبوب شان،
خود و موجودیت شان در معرض خطر قرار گیرد.
دردسرهای عضویت در گروههای هواداری

گاهی افــراد پس از آن که در گــروه قــرار میگیرند،
زمینه بروز تعصب در آنها شکل میگیرد و مرتکب
رفتارهای نابه هنجار میشوند .یکی از روان شناسان
اجتماعی سرشناس معتقد است هراندازه یک گروه
انسجامبیشتریداشتهباشد،اعضایآنبیشترتمایل
خواهند داشت که احساس وحدت نظر را حفظ کنند
و این کار ،آنها را وادار خواهد کرد تا پیشنهادهای
مسئول یا اکثریت اعضا را بی چون و چرا بپذیرند.
در نهایت ،برخی گروهها به آن جا میرسند که از سر
تعصب،تصمیمهایتأسفباروفاجعهآمیزمیگیرند.
سنگانداختنبهسمتطرفدارانتیمرقیب،فحاشی
به عزیزان داور و .. .اعمالی غیرمنطقی و غیرانسانی
اســت که هیچ گــاه افــراد به تنهایی ،آنهــا را انجام
نخواهند داد .این خطر ،همه گروههای منسجم را
تهدید میکند .بنابراین اگر طرفداران با مهارتهای
خودکنترلی آشنا نباشند ،معلوم نیست که چه بالیی
سر خودشان و دیگران میآورند.
پیامهای توهین آمیز را فوروارد نکنید

در انتها ذکر این نکته را الزم میدانم که در دنیای
مجازی از عضویت در گروهها و کانالهای هواداری که
بی حساب و کتاب به بقیه میتازند و توهین میکنند،
خــودداری کنید .مطالب توهین آمیز و هیجانی این
گروههارابههیچوجهبازنشرندهیدوآنرابرایدوستان
و آشنایان تان که طرفدار تیم رقیب تان هستند ،فوروارد
نکنید چراکه ممکن است همین فوروارد باعث افزایش
هیجانی تعصب درباره تیم محبوبشان شود که طبق آن
چه گفته شد؛با این کار فقط به آنها آسیب رسانده اید.
در ضمن این کل کلها تا زمانی بامزه است که توهین به
فرد یا قومی نشود .از شما خواهش میکنم که عاشق
تیممحبوبتانباشیدولیتعصبکاذبنداشتهباشید.

آن چه کانالها و پیجهای هواداری هر روز به خورد
دنبالکنندگانشان میدهند

تهمت ،توهین و توهم توطئه!
مجید حسین زاده -فرقی
نمیکندکهطرفداراستقالل
باشید یا پرسپولیس ،تراکتور
یا سپاهان و .. .چراکه یک
ســری مطالب در کانالها
و پیجهای طــرفــداری همه
این باشگاهها یکسان است.
معموال کانالهای همه این
باشگاهها به محض شکست
تیم محبوب شــان ،بدترین
فحشها را در وهله اول نثار
داور بازی میکنند .داوری که مانند هر
بازیکن و مربی ممکن است دچار اشتباه
شود .این کانالها از عبارتهایی درباره
اصل و نسب داور استفاده میکنند که
خواندنش هر طرفدار منطقی را شرمگین
میکند .به صورت ثابت و تقریبا در همه
کانالها و پیجهای طرفداری ،اسم تیم
رقیب را به شکل تحقیر آمیزی تغییر
دادهاند.متاسفانهبهدالیلاخالقی،چاپ
اسمهای تغییر کــرده این تیمها ممکن
نیست اما اگر عضو یکی از این کانالها
و پیجها باشید ،بدون شک این مسئله را
تایید خواهید کرد .نکته دیگر درباره این
صفحات ،ابــراز ناراحتی روزانــه شان از
مورد حمایت قرار گرفتن دیگر رقبا توسط
فدراسیون فوتبال است .این مسئله نیاز
به هیچ اتفاق جدیدی هم ندارد .این که
رئیسفدراسیونفوتبالمتولدفالنشهر
است و همیشه از تیم اش حمایت میکند
یا وزیر ورزش یک بار در مصاحبهای که
 10سال پیش داشته ،گفته که طرفدار
فالن تیم است ،برای کانالهای هواداری
کافی است تا به مخاطبان شان القا کنند

یکجامعهشناسدربارهتاثیراتبیتوجهیفدراسیونفوتبالومسئوالنباشگاهها
بهمحتوایکانالهاوپیجهایهواداریمیگوید

خوارکردنطرفدارانرقیببهجایکلکلهایبامزه
دکتر علیرضا عزیزی | جامعه شناس

که تیم آنهــا مظلومترین تیم لیگ برتر
است .این موضوع با صحبتهای بعضی
بازیکنان و مربیان ،به شــدت هم قابل
تقویتاست.دراینبینکمیتهانضباطی،
هر از چند گاهی این افراد را فرا میخواند
و از آنها میخواهد که ادله شان را به این
کمیته ارائه دهند اما هیچ نظارتی بر این
کانالها و پیجها وجود ندارد .استفاده از
هشتگهایی همچون #تیم_محبوب_
فدراسیون# ،اشتباهات_داوری_فقط_
به_نفع_بقیه_است# ،نمی گذارند_
قهرمان_شویم و .. .از پر استفادهترین
هشتگها در تمام ایــن کانالها و پیج
هاست .همه تیمها ادعا کردند که همه
مسئوالن بــرای قهرمانی رقیب شان
تالش میکنند و آن قدر دلیل و مدرک
رو میکنند که هر طرفداری را به شک
میاندازند به خصوص اگر این طرفدار
فقط عضو کانال هــواداری تیم محبوب
خــودش باشد و از کانالهای هــواداری
دیگر باشگاهها خبر نداشته باشد .در این
بین ،معموال کانالهای هواداری(ضمن
عذرخواهی از همه فوتبال دوستان)،
طــرفــداران باشگاههای رقیب را هم با
بعضی حیوانات مقایسه میکنند که به
دور از اخالق و ادب است .بنابر همه این
توضیحات ،آن چه در این بین به چشم
میآید ،نبود هیچ نظارتی بر این کانال
هاست.کانالهاییکهگاهیفورواردیک
پیام از آنها برای طرفدار تیم رقیب ،خشم
آن فرد را غیر قابل کنترل خواهد کرد.

بـه طـور قطـع ،مواجهـه
بـا چنیـن وضعیتـی
نیازمنـد کار فرهنگـی
اسـت امـا نبایـد محدود
بـه برگـزاری یک سـری
مراسـم و فعالیتهـای
فرهنگـی پیـش از بـازی یـا بیـن دو نیمـه شـود
چراکه چنـدان اثری بـر رفتـار هـواداران ندارد.

بـرای آن دسـته از عالقـه منـدان بـه فوتبـال
کـه مسـابقات باشـگا ههای کشـورمان را از
سـا لهای دور دنبـال میکننـد و بـه قـول
معـروف از آن هـواداران قدیمیانـد کـه بـا خاک
سـیمانی سـرد ورزشـگا هها و بـوی
سـکوهای
ِ
ِ
کاغـذ روزنامههـای ورزشـی بـزرگ شـدهاند و
کریهـای بامزه قرمـز و آبی بـا دوسـتان قدیمی
را بـه خاطـر دارنـد که بـه قـول امروزیها بیشـتر
جنبه فـان داشـت و برایشـان یک جور شـوخی
بـرای وقتگذرانـی بـا دوسـتان صمیمـی تلقـی
میشـد ،فرهنگ هـواداری امـروزی طعـم تلخ و
گزنـدهای دارد .فرهنگـی کـه در آن قاعده بازی
روشـن نیسـت و آن کریهـای بامـزه رودررو و
کوچـه بـازاری جـای خـود را بـه خصومتهـا و
نفـرت پراکنیهـای تلگرامـی و اینسـتاگرامی
داده اسـت کـه در آنهـا بـه هـر شـیوهای تلاش
میشـود که دشـمن متخاصـم را کـه اتفاقـا همه
چیز -از دولت تا فدراسیون ،کمیته داوران و.. .
 را پشـتوانه خـود دارد ،با قدرت کلمات  -شـمابخوانیـد فحـش ،تهمـت و افتـرا -و هـر چیـز دم
دسـتی که یافـت میشـود ،خـوار و خفیـف کند.

در چنیـن وضعیتـی ،بـه نظـر میرسـد نیازمنـد
تغییـر قاعـده بـازی هسـتیم .در این بـاره ،تالش
برچیـده شـدن توهـم توطئـه یـا دسـتهای
پنهـان یکـی از نخسـتین اقدامـات ضـروری
اسـت که به نظـر میرسـد در بلندمـدت برچیده
شـدن دسـت سیاسـیها از ورزش و فوتبـال
در سـطح وزارت ،فدراسـیون و باشـگا هها،
خصوصـی شـدن باشـگاهها ،افزایـش شـفافیت
و مشـارکتپذیری و حضـور فعـال تماشـاگران
در انتخابـات باشـگاهها ،میتوانـد اقداماتـی در
جهـت کاهـش زمینههـای شـکلگیری تئـوری
توطئـه تلقـی شـود.

اصـرار بـرای القـای توهـم توطئـه در ذهـن
هـواداران

اسـتفاده از نخبـگان رسـانههای ورزشـی
بـرای کانا لهـای هـواداری

آن چـه در فرهنـگ هـواداری امـروزی حضـوری
پررنـگ دارد« ،نظریـه توطئـه» اسـت یعنـی
دسـتهای پنهانـی که میکوشـند به هـر طریق
کـه شـده تیـم مـا را زمیـن بزننـد و تیـم مقابـل
را بـاال بکشـند و قهرمـان کننـد .در ایـن میـان
دولـت ،فدراسـیون و داوران هـم مظنونـان
همیشـگیاند و همه حتـی از مدیرعامـل بعضی
باشـگاهها تـا پیـش کسـوتها ومسـئوالن فنـی
تیمها در همین چارچوب اظهار نظـر و خوراک
خوبـی بـرای مدیـران کانا لهـای تلگرامـی و
صفحـات اینسـتاگرامی فراهـم میکننـد تـا بـا
کمی چاشـنی رسـانهای ،آتش خشـم هواداران
مدیـران کانالها
را شـعلهور کنند .در این بیـن،
ِ
و صفحـات هـواداری ،البـه الی نفـرت پراکنـی
هایشـان ،تبلیغاتـی هـم میگذارنـد و درآمـدی
هـم کسـب میکننـد کـه معلـوم نیسـت پـول
هایـش بـه جیـب چـه فـرد یـا افـرادی مـیرود.

تاثیرات مثبت خصوصی شدن باشگاههای
دولتی

بـا ایـن حـال و در کوتـاه مـدت ،مداخلات
فرهنگـی باشـگا هها بـه منظـور حکمروایـی
فرهنگـی بـر فضـای مجـازی از طریـق ایجـاد
کانالها و صفحات رسـمی هواداری ،اسـتفاده
از ورزشینویسان و نخبگان رسانههای ورزشی
بـرای مدیریـت چنیـن کانا لهـا و صفحاتـی
کـه بـا قواعـد حرفـهای فعالیتهـای رسـانهای
آشـنا هسـتند و از مسـئولیتپذیری بیشـتری
برخوردارنـد و همچنیـن ارائـه فضـای بـاز و
تسـهیالت بـرای چنیـن کانالهـا و صفحاتـی به
منظـور تهیـه محتـوای خبـری و تحلیلـی معتبـر
و دقیـق از فعالیتهـای باشـگاهها و همچنیـن
تامیـن هزینههـای آنهـا -بـه عنـوان بخشـی از
هزینههـای فرهنگـی باشـگاهها -میتوانـد بـه
عنـوان راهکارهایـی بـرای کاهـش خشـونت و
خصومـت حاکـم بـر فضاهـای هـواداری فوتبال
در کشـورمان مـورد توجـه قـرار گیـرد.

