
 ھا، افیون تودهورزش

« گفت که در طول مسابقات جام جھانی اخیر، چندی پیش یکی از دوستان می
ای دانیم که این اغما گسترهمی». ایران یک ماه تمام به حال اغما فرو رفت 

ی انتقادی قرار ی پیچیده را در معرض نظریهتوان این پدیدهآیا می جھانی داشت.
ھای آیا طرح این پرسش به سختِی رویشِ گلی خاراشکن در میان صخره داد؟

 عادات و اعتقادت نیست؟

 رت از گوته را آورده است:این عبا ھایشی یکی از کتابیش در سرلوحهویلھلم را

چه در شود: دیدِن آنترین کار پنداشته میچه آساندشوارترین کار چیست؟ آن« 
 »برابر دیدگان ماست.

 دیگر، در روانکاوی دو مفھوم اساسی کاربرد دارد: از سوی

۱. Verneinung  ( آلمانی )؛négation  یاdénégation  ( فرانسوی )؛
negation ( انگلیسی )؛ 

۲. Verleugnung  ( آلمانی )؛déni (de la réalité)  ( فرانسوی )؛disavowal 
 ( انگلیسی )؛ denialیا  

ژهدر  ، که کتاب مرجع و معتبری به زبان فرانسوی، و کار  ی روانکاوینامهوا
پالنش و ژ.ب. پونتالیس، است چندین صفحه به مشترک دو روانکاوِ مشھور، ژ. لًه

ی این دو مفھوم اختصاص یافته است. ما در این توضیح و تشریح و تاریخچه
م یابِی فارسی برای این دو مفھوشناختی در راستای معادلمختصر بررسی زبان

کنیم که در ھر دو مورد با مدلولی گذاریم و فقط به ھمین بسنده میرا کنار می
نایی نزدیک به حاشا و انکارکردن در ارتباط با مقاومت در سر و کار داریم که مع

 کردن دارد.ساختار روانی برای پذیرفتن و اذعان

ست که نه ای اھای عاطفی زمینهالبیرنت و ھزارتوی ُپرکشاکشِ عواطف و غلیان
ھای اجتماعی تنھا در شناختن دنیای درونی و روانی فرد بلکه در واکاوی پدیده

کانوِن نظری جریان موسوم به فرویدی  اھمیت انگاشته شود.نیز نباید نادیده و کم
« ھا در قباِل ھا و دگراندیشیــ مارکسیستی ( که البته بیشتر حاصِل بدعت

، یا ای و رادیکالشناخت ریشه ت ) ھمینرسمی فرویدیسم بوده و ھس» مکتب 
 ی انسان و روان، جامعه و تاریخ است.نگاه مرکب، در قبال رابطه

توان به ای میجانبهفقط با اتکا و استناد به چنین شناخت و نگرشِ ھمه
 پرداخت. کور در اعماق فردی و اجتماعی یھاخوردگیھای بغرنج و گرهپدیده



حاشا و انکارکردِن واقعیت در ارتباط با کارکرِد آن در اگر نقد و بررسی علِل 
استمرار و تضمین منافعِ انضمامِی افراد و طبقات فرادست، یعنی دارایان و 
افراد و  برخورداران از مواھِب اجتماعی کار آسانی است، بررسِی ھمین پدیده در

حال در عین ، وتردستان و نادارھا، بسیار پیچیدهطبقات فرودست، محرومان، تھی
 است. تر،ضروری

ھای برآمده از استالینیسم و مائوئیسم از برای مثال، حاشاکردن جنایات رژیم
ی عجیبی ھا پدیدهھای ذینفع در آن رژیمئولوگسوی دستگاه پروپاگاند و ایده

ھا ی منافع و مواھبِ آن رژیمی انبوھی بیرون از دایرهکه تودهنیست، اما این
عقالنیت و استدالل عقالیی  از پذیرفتن بدیھیات سر باز زنند، باھای سال سال
 توضیح نیست.قابل

ویژه دلبستگی و عالقه به ئولوژی ورزشی، و بهدواندِن ایدهگسترش و ریشه
 ای،ای تودهاش به پدیدهشدنو تبدیل ھای عاطفیی مکانیسمفوتبال برپایه

 ای بارز از پیچیدگِی کارکردھای عاطفی در مناسباِت اجتماعی است.نمونه

، از یکی »بازی نان و سیرک« ، به معنی  Panem et circensesاصطالح التینی  -
سرای التینی، ژوِونال، اقتباس شده است. این عبارت ھای شاعِر ھجویهاز متن

ھای ی توزیعِ نان و برگزاری بازیدر روم باستان در نقد و نکوھش کاربرِد عامدانه
سط ھا تورفت. ھدف از توزیع ناِن بخور ونمیر و برگزاری بازیسیرک به کار می

 داشتن مردم بود.امپراتورھای رومی راضی و مطیع نگاه

ی کج و رود که بخواھند رابطهاین اصطالح امروزه نیز در موردھایی به کار می
سو مردمی که معوج میان مردم و حاکمیت سیاسی را نشان دھند. یعنی از یک

دھند یشان و مقداری تفریح و سرگرمی رضایت مبه تأمین خورد و خوراک روزانه
شان را ی سرنوشت فردی و جمعیی مطالبات اساسی در عرصهو دیگر دغدعه

« ھای پوپولیستی در راه ندارند. و از سوی دیگر حکومتی که با سخنان و برنامه
 کند.مردم را رام می» آمیز زندگی راحت و سعادت

رنو در بند را تئودور آدو» ی ھیوالیِی سرگرمی و تفریحات وارهماشین« عبارتِ  -
ه ب» شده ی زندگِی مثلهھایی درباره، بازاندیشیمینیما مورالیا« از کتاب  ۹۱

توسط  حمیدرضا فرازنده از » اخالق صغیر« کار برده است. این کتاب با عنوان 
 ی انگلیسِی آن به فارسی ترجمه شده است.روی نسخه

 



نام کتابی » ز افیون مردم ای ای گونهی انتقادی دربارهجباریتِ ورزشی ـ نظریه« 
در فرانسه منتشر شده  ۲۰۰۶ی ژان ـ ماری بُروم، که در سال است نوشته

 است. محتوای این کتاب در پشت جلِد آن چنین خالصه شده است:

گیرشدِن کاپیتالیستی ی فضای عمومی در دل جھانیافتهشدن تعمیمورزشی« 
جایِی ھاست. حضور ھمهآگاھی سازیِ حسترین نمودھای بییافتهیکی از فرجام

ھا و ھا، فسادھا، دوپینگشونتت نمایش ورزشی، تکثیریابی انواع ختبلیغا
ھای بیولوژیک، ابزارسازی از آگاھی کاذبِ ورزشی در پوشش راه و دستکاری

« ، »ورزش ـ ادغاِم اجتماعی « ، »ورزش ـ فرھنگ « روش درسِت سیاسی ( 
ای از ی ورزش ـ افیون است، پروپاگاندای تودهھرهگرِ جونمایان» ورزش ـ رھایی 

 سازی.ھای صنعتِ سرگرمی کانالطریق ھمه

ھای ھای توتالیتر و نظامجباریتِ ورزشی، که استبدادھای گوناگون، دولت
اند، پلیسی ھمواره آن را ھمچون ساختاری از کنترل سیاسی گرامی داشته

ھا ھا"یی تثبیت شده است که در آنبازیپایاِن " سیرکی بیامروزه در رشته
شود. پوپولیسم، ازخودبیگانگِی فرھنگی و بندگِی خودخواسته تقویت می

ھا" و " ھا"، " شیفتگیچاک دادنھا، " سینه افکن در استادیومغوغاھای طنین
ھای ئولوگھمه توسط ایدهی ورزش، که اینھای جمعی " در عرصهارتعاش
رو نمودی از " ھیچشود، نه فقط بهیار تجلیل میمدرن با تساھل بسُپست

ورزی انجامیده محور" نیست بلکه به شکل جدیدی از تعصبدموکراسِی برابری
ی جمعیتِ ُپرغوغا، کیشِ کارآمدِی ورزشی، ورزی انبوھهاست: تعصب

 »ی ھیوالیِی سرگرمی و تفریحات ". وارهسازِی مردم از طریق " ماشینخرفت

 

 وتبالتابوی ف -۱

ویژه فوتبال را، ی نھادھای ورزشی و بهآمیز نیست اگر نقش و وزنهچندان مبالغه
وزِن نھاد دین بدانیم. کیش المللی و چه در ایران، ھمانند و ھمچه در مقیاس بین

ی مرزھای ملی و عقیدتی را درنوردیده و به پرستی امروزه ھمهفوتبال یا فوتبال
شناختی این اصطالح، در ، بنا به معنای جامعه» ی اجتماعِی تامپدیده« یک 

 ی جھان تبدیل شده است.گستره

ی " معصوم " خود را از سوی دیگر، اکنون چندین دھه است که فوتبال دیگر چھره
ترین طرفدران و دوستداران این ورزش نیز اذعان دارند که از دست داده و شیفته

گری فساد و مافیابازی، ، معاملهسازیقانقاریای پول، سودجویی، و آلت دست
 دارانه تبدیل کرده است. را به رکنی اصلی در بطن مناسبات سرمایه این پدیده



ای باعث شده تا، به رغم  پرسش این است که چه عوامل ظریف و پیچیده 
ھای مبرھن از نقش و کارکرِد نھادھای فوتبال در حفظ اذعان به شواھد و مصداق

د اند از بنداری نیز نتوانستهگری و سرمایه، حتا ناقدان ستمگریمناسبات سطله
ای طور ریشهتعلقِ خاطر به فوتبال رھا شوند و این پدیده را در تمامیت آن و به

 نقد کنند.

ھای این رویکرد کتابی باشد که ادواردو گالئانو به نام شاید یکی از گویاترین نمونه
بیگی ) نوشته ی فارسی از اکبر معصومهترجم» ( فوتبال در آفتاب و سایه « 

اش از گرایانه و آثار ادبیاست. گالئانو که به خاطر مواضع و مبارزات سیاسی چپ
ای برخوردار است، این کتاب را در بیان عشق و شھرت و محبوبیت گسترده

ھای بسیاری که در اش به فوتبال نوشته است. او به رغم نکتهدلبستگِی عمیق
دگی فوتبال به پول، قدرت و استبداد در این کتاب آورده اما نتوانسته از تأیید آلو

ی فوتبال را نه ھمچون چنگ تناقض و دوپھلوگویی خالص شود و واقعیت امروزه
عنوان داری بلکه بهشده توسط روابط مافیایِی سرمایهای منحرف و مصادرهپدیده

 فوتباِل موجود، بنگرد. مثابه شرِط وجودیِ داری، بهکارکرد خوِد سرمایه

 طور خاصی انتقادی در قبال ورزش به طور عام و فوتبال بهنظریه -۲

ی انتقادی ورزش، متأثر از مکتب فرانکفورت و جریان فرویدی ـ ریزی نظریهپایه
ی ژان ـ ماری سالهپنجاه تقریباً  ھایمارکسیستی، در فرانسه مدیون کوشش

ھایی که او با ھمکاری ترین کتابکی از جامعاست. ی jean-Marie Brohm  بروم
فوتبال، یک طاعون « در نقد فوتبال نوشته است،  Marc Perelmanلَمن مارک پره
نام دارد. " طاعون عاطفی" مفھومی است که روانکاو مارکسیستِ » عاطفی 

آلمانی، ویلھلم رایش در نقد و واکاوی علل پیدایش فاشیسم در آلمان به کار 
ھای ھای تاریخی، ھمچون بازیت. ژان ـ ماری بروم با یادآوری دادهبرده اس
یابی ھیتلر، یا جام جھانی در برلین و تأثیر آن در تحکیم قدرت ۱۹۳۶المپیک 

ھای دیکتاتوری در آرژانتین و تأثیر روانی آن در الپوشانی جنایت ۱۹۷۸فوتبال در 
ھای ویلھلم رایش در حاکم بر کشور، و از سوی دیگر، با استناد به تحلیل

ای فاشیسم، مفھوم طاعون عاطفی را ھمچون کلیدی برای شناسی تودهروان
ی فوتبال در جھان معاصر به کار ی پدیدهماندهگشودن ابعاد بغرنج و پنھان

 گیرد.می

 توان چنین خالصه کرد:خطوط اصلی این نقد و پژوھش در کتاب یادشده را می

تایشِ فوتبال تا کنون بسیار رواج داشته است. انواع آثار ادبیاِت آکنده از مدح و س
ئولوژیک، مستندسازانه و رویدادنگارانه مدام منتشر و به حماسی ـ غنایی، ایده

ھایی چون جنون فوتبال، عشقِ فوتبال، شوند. تکرار مضمونسرعت فراموش می
سازی و سازی، ھمراه با کلیشهدھی و سرگرمی فوتبال، روند مشروعیتسیاره



کنندگان فوتبال، این آثار را به ی مصرفی محصوالت جنبی برای استفادهعرضه
 پروپاگاندای محض و تبلیغات مسلکی تبدیل کرده است.

شناسان، اقتصاددانان، شناسان، جامعهشماری از دانشگاھیان، تاریخ
ھای گوناگون شناسان و سایر کارشناسان، فوتبال را به موضوع پژوھشقوم

 اند.رسمی به راه انداحته» شناسی فوتبال« و نوعی  بدیل کردهت

تواند ھمچون یکی از عوامل در بررسی جوامع معاصر به کار البته تاریخ فوتبال می
گرفته شود، منتھا این تاریخ نباید به تاریخ تحول فنون ورزشی فروکاسته شود، 

رمانان ورزشی، الگوھای ی رکوردھای ورزشی، قھیعنی نوعی رویدادنگاری درباره
نگاری المللی، تکتاکتیک بازی، داوری و قواعد بازی، بایگانی مسابقات بین

، ترکیب »بازیکنان بزرگ « ی نامه، زندگی»ای ھای اسطورهتیم« ی درباره
ھا در تعطیالت ھا، تعداد تماشاگران در استادیومھای مدیریت کنفدراسیونکمیته

ای ـ اجتماعی تماشاگران و ھای ورودی، تحول جایگاه حرفهآخر ھفته، قیمت بلیط
شک برای مدیران و نھادھایی ھا بیھایی از این دست. این گونه بررسیشاخص

دارانه اداره تجارت، یا فوتبال ـ نمایش را ھمچون شرکتی سرمایه که فوتبال ـ
لی فوتبال، دھد ماھیتِ جنگی و اصرو اجازه نمیھیچکنند مفید است اما بهمی

 یعنی منطقِ کاالیی و کارکردھای سیاسی ـ ارتجاعی آن فھمیده شود.

یی است که فوتبال چه باید شناخته و نقد شود، سراب تحریف و رازآمیزسازیآن
ھای ی روشنفکراِن فوتبالیست و فوتبالیسترا در بر گرفته است. دار و دسته

د مثابه واقعیتی موجواز فوتبال به روشنفکر مدام تصاویر و تعابیری پر رنگ و لعاب
 دھند.ارائه می

ی ی انتقادی با استناد به ماکس ھورکھایمر وظیفهی متکی بر اندیشهاما نظریه
 که آشکارسازی جوانب و ابعاد پنھانخود را نه خدمت به واقعیتِ موجود بل

 داند.ی آن میشدهداشتهنگاه

سو واقعیات ای دوگانه است: از یکفوتبال، چھرهمانده در مورد ی پنھاناین چھره
شده، واقعیات عادی و معمولی نھاِد فوتبال را تشکیل راندهسانسورشده، و واپس

گری، زد و بند، تقلب، و نیز اشکال گوناگون خشونت، دھند: فساد، معاملهمی
نه  ،ھای توتالیتر و پلیسیھراسی، نژادپرستی، ھمدستی با رژیمدوپینگ، بیگانه

ی فوتبال نیستند بلکه گوھر و سرشتِ شدهھای "انحرافی" یا جعلتنھا شکل
 سازند.فوتبال ـ نمایش را می

شوند یا اھمیت وانموده میاز سوی دیگر، ھمین واقعیات مرتباً یا کوچک و بی
شوند. گاھی نیز که گران ارائه میتعبیِر مفسران و تحلیلھمراه با حسن

ی نظم و افکار عمومی قعیات را به مشکل وخیمی در عرصهھا این واافشاگری



ھا را در امواج شور و شعف و ھای تبلیغاتی فوتبال آنکند، دم و دستگاهتبدیل می
 سازد.شعارھای طرفداران غرق می

ھای مختلف فوتبال را ( فوتبال را از کار که جنبهھای تقسیمئولوگبرخالِف ایده
ھا ) از ھم جدا ھا و ھولیگان" را از متعصب سیاست، طرفداران " واقعی

ی اصلی بنیادی دیالکتیِک تمامیتِ ی انتقادی ورزش برپایهکنند، نظریهمی
ی اجتماعی تام و تمام و شامل تمامیت درونی و انضمامی، فوتبال را پدیده

ھای نھادی، اقتصادی، سیاسی، روانی ـ ی سازهگیرد. ھمهبیرونی در نظر می
 اند.، رانشی و غیره در فوتبال با ھم در تعاملاجتماعی

بنابراین فوتبال ـ نمایش یک " بازِی جمعی " صرف نیست، بلکه سیاستی است 
ھا، ابزاری است برای کنترل اجتماعی و نوعی ھای تودهدھِی رانشبرای قالب

 ئولوریک است که تمامی فضای جامعه را اشباع کرده است.سازی ایدهمسموم

ھا از طریق فوتبال، ھمواره با نوعی کارکرِد تھییج و ایجاد شور و شوق در توده
ی ھمراه است که با اشاعه» سوپاپِ گریز « فرارِ خیالی، یا به قول اریک فروم، 

ھای آھنی یا آدمکھا، آدمآگاھی کاذب ھمرنگی اجتماعی میان اتومات
 زند.شده، را دامن میکوک
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