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  مندان ورزش  خرده فرهنگی در میان عالقه

  
  27/9/92:روزنامه شرق، روزچهارشنبه، مورخ: منبع

  
، دنبال به آن عالقه وافري داشتم ورزش فوتبال که ، خصوصاًرا ایامی که دبیرستان بودم، اخبار ورزشی

شوم؛ مگر اخبار جام  مطلع میفوتبال کمتر از اخبار رشتۀ شود که  می بیست سالی حدوداًمی کردم؛ اما 
هاي  که در برخی از موارد، سویه در سراسر دنیا پر طرفدار جهانی فوتبال یا حواشی این رشته ورزشیِ

هفتۀ پیش، پس از . به خود جلب می کندها را نیز  الییر فوتبتوجه غکند و  اجتماعی و سیاسی هم پیدا می
چنانکه در اخبار هم  آمد، . آرژانتین هم گروه شد، ایران با کشور 2014جام جهانی سال  قرعه کشیِمراسم 

کنند، به صفحه لیونل مسی، بازیگر  بوك فعالیت می اجتماعی فیس از هموطنان ما که در شبکۀگروهی 
نان  تندي در ذیل صفحه او بوك مراجعه کرده، به او اهانت کرده و سخ در فیسمحبوبِ مشهور آرژانتینی 

ی رکیکموهن و تعابیر  کشی، مراسم قرعه خانم مجريِ بوك فیس حۀذیل صفجماعتی همچنین . ندنوشت
  .نوشتند

من نیز .  و فرو نهادنیاست کرامت انسانی  و نافیِ پاسداشتروشن است که این  اقدامات، دل آزار 
کاش چنین رفتارهاي . تأسف خوردم و غمگین شدم  عمیقاً ثیري از ایرانیان، از چنین  رفتارينظیر ک

یند و بر صدر با دیگر انسانها در میان ما قدر بیان ما کمینه شود و مدارا کردنِ خالف عرف و اخالق، در م
ان ایرانیبرخی از ی منحصر به هایتوجه داشت که چنین رفتار در عین حال  باید به این نکته نیز . نشنید

ر آن زندگی در کشور کانادا که من  چند سالی است د. جوامع نیز  دیده می شوددیگر  ردنیست و 
دوران اقامتم، وقتی  اوایل. کشور دارد مندان فراوانی در سراسر عالقه» هاکی روي یخ«کنم، ورزش  می

و  ندشد یکدیگر  به طور جدي گالویز می باهاکی دیدم که در آن بازیکنان  میهایی  در تلویزیون  صحنه
 ، حیرتکردند تماشاچیان نیز ایشان را تشویق میو گر این نزاع  بودند  ، نظارهدو تیم داور و دیگر بازیگرانِ

با لحنی توأم با تعجب و ، اي در تلویزیون ، با مشاهدة چنین صحنهروزي در منزل دوستی .می کردم
این گالویز  ر پاسخ من گفت،د کند؟  میزبان  نمیچرا کسی این دو نفر را از هم جدا  :اعتراض  پرسیدم

دعوا همراه ن پس از اتمام ایشان از زمیج راحات بدن بازیکنان و اخراشدن و دعوا کردنِ جدي که با ج
ها به تماشاي  به خاطر دیدن این صحنه اي صرفاً هاکی روي یخ است و عدهبازي  بخشی از هیجانِاست، 
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اینچنین است و موارد متعدد، قانع شدم که ر برایم سخت بود، اما با مشاهده باور این ام.  بازي می روند
اي ه در استادیوم. دارند میبرند و آنرا خوش  ت میهاي مشحون از خشونت لذ صحنه  اي از دیدنِ عده

  .ي کم  اتفاق نیفتاده استهاي گفتاري و رفتار نتخشویگر کشورهاي اروپایی، فوتبال نیز، در انگلستان و د
اروپایی، هاي باشگاه جام  بازي هايدر فینال یکی از شاگران از تمانفر  30هشتاد میالدي، بیش از  در دهۀ

 آزار است؛ نازل و دلروند،  می فوتبال استادیوم برخی از کسانی که به تارگفدر کشور ما نیز، . ه شدندکشت
به همراه اند،  تعرض تماشاگران قرار گرفتهی را که مورد اعتراض بازیکنان ،در برخی از موارد که به طوري

  .داشته است
دنیا خرده فرهنگی در میان بخشی از کسانی که به ورزش عالقه دارند، در همه جاي رسد  به نظر می

توصیفی دارد؛ نه ارزشی و ـ  ربیاین مدعا صبغه تج .رایج است و این امر اختصاصی به ایران ندارد
ري نیست؛ که گفتاري و رفتا آزارِ دلهاي  سخن بر سر تأیید این  خشونت ماًبه تعبیر دیگر، مسل. اي توصیه

 مذموم و فرونهادنیرفتارهایی انسانها، چنین اکثر عرفی اخالقیِ اخالقی و شهودهاي  هاي بنا بر عموم نظریه
 در بسیاري از کشورها هایی که چنین خرده فرهنگاما، در عین حال نباید این امر را نادیده گرفت . است

خود فرهنگی  شناسی کرد و تمام توش و توانِ آسیبو این پدیده را به رسمیت شناخت باید شود؛  دیده می
حال عموم مردم نباید آنرا تعمیم داد و شامل همچنین  .به کار گرفتبراي اصالح و حداقلی کردن آن را 

ی که در برخی استادیوم اتیا اتفاقو روي یخ  هاکیهایی در بازي  با دیدن چنین صحنهدانست؛ همانطور که 
کنیم  ها، حکم کلی نمی ها و اروپایی ییاکاناددهیم و دربارة  ها رخ می دهد، چنین رفتارهایی را تعمیم نمی

این معضل اخالقی و فرهنگی و  درباره ایرانیان نیز، با به رسمیت شناختنِ .کنیماینگونه قضاوت و نباید هم 
هاي بی  ماین پدیده را مشخص کرد و از  تعمیاید حدود و ثغور ب، آنکوشش در راستاي کمینه کردن 

  .پرهیز کرد و داوري هاي ناموجه  جهت


