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 :وگو با سروش دباغ دربارهگفت

 های کوچک برای شادمانی های بزرگ فوتبال و زندگی / بهانه 

 

 5/4/39، مورخ: شنبهز پنجوسایت ایران وایر، ر :منبع
 

 فوتبال كه است كساني جمله از او. دارد انگلستان  Warwick سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه، دكتراي فلسفه اخالق )باگرايش تحليلي( از دانشگاه واريک

. او معتقد است كه هيچ است آورده وجد به را او ايران ملي تيم بازي. است ديده ايران از خارج در ايراني جمع يک در سال چند از بعد را آرژانتين و ايران

به عنوان كسي كه كارم فلسفه است، مدت هاست كه نظرم به اين جلب شده كه هيچ پديده و ورزش »گويد: ورزشي دردنيا هيجان فوتبال را ندارد و مي

روي  NBAاو با مقايسه استقبال از جام جهاني فوتبال، مسابقات المپيک ومسابقات بسکتبال « ن اهميت فوتبال را پيدا نکرده است.ديگري در دنياي مدر

 آوردگويد در فوتبال ظاهرا اين مولفه عدم قطعيت كه ممکن است نتيجه را در چند ثانيه تغيير دهد، هيجان زيادي به وجود ميگذارد و مياش صحه ميگفته

وي ما با سروش و گبال در اميد بخشي اجتماعي، محور گفتفوت نقش. است ورزش اين به عمومي اقبال داليل از يکي و اين هيجان و تخليه انرژي تماشاگران 

 شان را تشويق كنند.هاي استاديوم آزادي بنشينند و تيم محبوبكند روزي زنان ايراني هم روي صندليدباغ است. او آرزو مي

 

 که تیم ایران مقابل آرژانتین بازی را واگذارکرد اما مردم ایران جشن گرفتند؟با این چرا
رگزار اي بودم كه با حضور اقاي مجتهد شبستري در حسينيه ارشاد بآيد وقتي كه ايران با استراليا بازي كرد و به جام جهاني صعود كرد، در راه جلسهيادم مي

كردند كه من نه تنها به جلسه نرسيدم بلکه چهار، پنج ساعت در ترافيک ماندم تا بتوانم به منزل برسم. ابراز شادماني مي قدر ترافيک شد و مردمشد. اينمي

ت. رفها به جام جهاني ميشد فهميد؛ ايران پس از سالبردم. شادماني آن دوره را ميالبته خيلي هم از شادي بي حد و حساب مردم خوشحال بودم و لذت مي

سابقه را دو دو برد كه اين اتفاق بيفتد و بتواند مم در آن وضعيت و در بازي برگشت با استراليا، خصوصا وقتي كه دو برهيچ عقب بود و كسي گمان نميهآن

د و نه كارشناس عي پررنگي دارهاي اجتمابه پايان برساند و به جام جهاني راه پيدا كند. اما در باب قصه ايران و آرژانتين به عنوان يک بيننده وكسي كه دغدغه

گذاري اي بود، حتي چندين موقعيت گل هم پيش آمد و اين شادي مردم بيش از هرچيز ابراز سپاسفوتبال معتقدم كه بازي ايران به خصوص در نيمه دوم حرفه

ايران را  كردم گله گزارشگران تلويزيونن را تماشا ميهاي تيم ايراآيد برخي مواقع كه بازياي كه بازيکنان ما كشيدند. يادم مياست از زحمت بي شائبه

ا دربرابر آمد، مخصوصشنيدم كه ظاهرا هم به حق بود. اما در اين دوبازي اخير واقعاچنين چيزي به چشم نميدرباب نداشتن آمادگي بدني الزم بازيکنان مي

 در مسي نام به شده، طال توپ جايزه برنده بار چند كه  را دنيا بازيکنان بهترين و ترينگران از يکي و دارد جهاني شهرت است، بزرگ تيمي  آرژانتين كه

 باريکنان كه است  خوبي و ايحرفه بازي به نسبت سپاس و گذاريحق و قدرداني كنم اين جشن نوعي . مردم هم اين را متوجه شدند. تصور ميدارد اختيار

ت. اس مباركي امر باشد هم طوراين اگر گرفتن؛ جشن و شدن شاد براي جويدمي بهانه ايران ملت: نوشتند ايعده كه ديدم روز چند اين در. دادند انجام

غ ها ايده آليست نباشند و واقع بين باشند نشانه بالندگي و رشد است. فارهاي كوچک تراشيدن، براي شادي كردن محصول بلوغ رواني است. اين كه آدمبهانه

 بازي ايحرفه كه در اين بازي ما در دقايق تلف شده، گل خورديم و باختيم اما بازيکنان تيم ايران به نحوي خواهد، با ايننايي هم ميها جشن گرفتن مباز اين

 .كند بازي نيف و ايحرفه توانست و نشد آرژانتين نام مقهور ما ملي تيم كه بود امر اين ترجمان نوعي به شادي اين. بود گذاريسپاس شايسته كه كردند؛

 

طوح دیگر اجتماع کنید اگر در سدانید. فکر میای بازیکنان فوتبال را دلیل شادمانی و رضایت مردم میشما بازی مسئوالنه وحرفه

 شود؟پذیر باشند این همدلی و احساس رضایت از سوی مردم دیده میهم متولیان امور متعهد و مسئولیت
كشور براي اين بازي چقدر بوده، اما هرچه بوده، اين يک رفتار بالغانه است. يعني مردم بدون توجه به باخت تيم، دانم ميزان شادماني مردم در سطح نمي

ها بود، هم افتاد. در مرحله نيمه نهايي، آلمان كه ميزبان بازي 6002براي بازي مسئوالنه و دلپذير بازيکنان تيم ملي شان شادي كردند. نمونه اين اتفاق در جام 

ها حذف شد اما بعد از سوت پايان خورد و از رقابت 160و  111بل ايتاليا قرار گرفت و بازي را با نتيجه دو بر صفر واگذار كرد. آلمان دو گل را در دقايق مقا

ژانتين بود؛ ما پس از بازي با آر اش را تشويق كردند. اين رفتار از جنس رفتار مردمبازي، بيشتر طرفداران آلمان در استاديوم ايستادند و تيم آلمان و مربي

ر توان حدس زد كه اگر چنين رفتاري از سوي متوليان سهاي مختلف ميين رفتار در عرصها تعميم مورد در رفتاري بالغانه براي سپاس ازعملکرد مسئوالنه. 
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 كالن سطح در را كارها از ايپاره نتواند كسي كهاين رغم به فهمند،مي را متعهدانه رفتار مردم . است موثر بسيار مدت ميان در بزند در راستاي اعتمادسازي 

 محبوبيت زا بخشي. است گذاريسپاس شايسته بگيرد كار به را خود جهد و جد تمام و باشد صادق او م بدهد. اگر انجا كشور، مديريت و گذاريسياست

 كند قمحق بود، داده كه را انتخاباتي هايوعده و شعارها از برخي جمهوري رياست سال هشت در نتوانست كهاين رغم به كنوني روزگار در هم خاتمي آقاي

 تمادسازياع اين از بخشي. شد فهميده و  درک هم مردم سوي از ورزيد،مي كه جديتي و صداقت خاطر به وهست، بوده وارد ايشان به كه ي انتقادهاي رغم به و

 د.شومي ديده ايران كنوني جامعه در ايشان موقعيت و خاتمي آقاي از مردم قدرداني نوع در المثلفي  شود،مي ايجاد مسئوالن متعهدانه رفتار با  كه

 

درباره اعتماد و اعتماد سازی صحبت کردید. قبل از جام جهانی کی روش بارها از موفقیت در جام جهانی و نتیجه گرفتن صحبت 

اند و گرفت اما االن مردم به او اعتماد پیدا کردهشد و مدام مورد انتقاد قرار میگرفته نمیهایش جدی کرده بود اما واقعا حرف

 ایم؟قدر بی اعتماد شدهروش ایجاد شده. چرا ما اینکمپین حمایت از ماندن کی
اند. البته بايد ي متعددي، ديدههاي وفا نشدههكم از برخي مسئوالن، سخنان ووعداحتماال به دليل اين است كه مردم از مسئوالن يا بهتر است بگويم دست

اي فوتباليست زند. براي مثال علي دايي در برههها كم سر نميكه رفتارهاي متفاوت و متعارض هم از ما ايرانيدليل اين بگويم تحليل اين پديده پيچيده است، به

هاي وعده اش را شکستند. بنابراين جداي ازهاي مغازهگرفت، شيشهاش زماني كه نتيجه نمييگراش و در دوره مربيبسيار محبوبي بود اما در اواخر دوران بازي

شود. مجموعه عواملي نظير عدم اعتماد به نفس و عدم مهارت براي ها هم بعضا در رفتار مردم ما ديده ميمحق نشده، اين رفتارهاي متعارض و عدم صبوري

هاي وفا نشده ، بي اعتمادي را به دهند و در كنار وعدهآيد( دست به دست هم ميهاي زندگي به حساب ميارتكنترل خشم و عصبانيت )كه در زمره مه

 آورند.وجود مي

 

اند، آیا این موضوع در جاهای دیگر دنیا هم مرسوم بوک مسی و داور بازی ناسزا نوشتهای از ایرانیان در صفحات فیساالن عده

 ت؟است یا مختص ما ایرانی هاس
ي به بوک مسي تعابير ناروايي نوشته بودند، وحتگروه شديم. برخي از شهروندان در صفحه فيسزماني كه قرعه كشي انجام شده بود و ما با آرژانتين هم

شتي هم همان م، چنانکه در ياددااي هم بر آشفته شدند و از اين رفتار برخي از شهروندان به تندي انتقاد كردند. به نظرخانم مجري برنامه هم ناسزا گفتند. عده

زش هاكي روند وراي ميكنم، عدهايام نوشتم اين نوع رفتار برخي از شهروندان، خرده فرهنگي است و اختصاصي به ايران ندارد. در كانادا كه من زندگي مي

شوند هم تماشاگران و هم داور مسابقه و هم گالويز مي كه بازيکنان با همكه دعواهاي آن ورزش را دوست دارند و زمانيكنند، فقط براي اينتماشا مي

دتي اخراج ها و يا هردو براي مكه ديگر خيلي قصه جدي شود؛ معموال وقتي همديگر را خوب زدند، يکي ازآنايستند. مگر اينبازيکنان دو تيم به تماشا مي

 اعتراض عنوان هب و بود عجيب برايم خشونت از حجم اين ديدممي را هاكي مسابقات اندوست منزل كه مواقع برخي ، بودم آمده شوند. اوايلي كه به تورنتو مي

 عنوان به ايدهع كه است؛ كنند. به من گفتند و خودم هم دريافتم كه بخشي از لطف اين بازي به اين اور مداخله نميد يا و بازيکنان ديگر چرا: گفتممي

 در كه ايعده .هستند فرهنگهاخرده اين حامالن ايعده دنيا همه در و ندارد اختصاص ايران به تنها امر اين پس. ببينند را خشونت اين تا شوندمي جمع تماشگر

چند دهند تا در مسابقات هاكي كتک خوردن و كتک زدن را ببينند؛ هرشکنند كم و بيش شبيه كساني هستند كه پول ميان شيشه مغازه علي دايي را مياير

كه اند. براي ايناي بعد از بازي به مسي فحش دادهشوم كه چرا عدهكنم متوجه نميشيشه شکستن رفتاري نابالغانه و انصافا زشت و قبيح است. هرچه فکر مي

طور نكه ازيک فرصت پديد آمده، استفاده كرد و يک گل زيبا به ايران زد، كار ديگري نکرد. مگر قرار بود مسي مالحظه مردم ايران را بکند. همامسي جز اين

وع اين امر از اقتضائات بازي فوتبال است. اين نشدند و شد مردم آرژانتين تاراحت مينژاد هم تمام تالش خود راكرد تا گل بزند و اگر موفق ميكه قوچاني

 ملت . اگر مسي زنندهاي پخته دست به چنين كاري نميدهد؛ بي شک آدممواجهه با مسي، متاسفانه بوي اظهار عجز، ناتواني، عصبيت و عدم اعتماد به نفس مي

 گفت توانمي نهات  حاضر درحال اما آميزبرخي از هموطنان را متوجه شد، ار تخفيفرفت اين علت شدمي بود، داده انجام ناشايستي كار يا بود كرده تحقير را ما

 نگرفته رفته،گمي بايد كه ايپنالتي ظاهرا كه  هم داور  دباره. است بوده تماشاچيان از برخي سوي از ونابالغانه بچگانه رفتاري زشت، آزارودل واكنش اين

 احساسي هايواكنش ناي فرهنگي لحاظ از انصافا گشايد. اي از كار ما نميش و ناسزا گفتن علني ابدا وجهي ندارد وگرهوفح كرد بسنده وانتقاد اعتراض به بايد

 .نيست ما فرهنگ و ملت زيبنده عصبانيت و غيظ سر از و
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و سیاسی هم  اجتماعیهای فوتبال ایران و آرژانتین بین مردم و بازیکنان همدلی و همبستگی زیبایی ایجاد کرد. آیا در عرصه

 آید؟ وجود به همدلی و  توان منتظر اتفاقاتی بود که بین مردم و مسئوالن همبستگیمی
م اش انتخابات سال گذشته رياست جمهوري و شادي خياباني مردآيد.يک نمونهو مبنايي در ميان باشد اين همبستگي حتما به وجود مي به نظرم اگر پايه

 در مردم از اديزي خشب بر كه ها و ياسي ها، تلخيها، ناكاميپس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات بود. اين شادي و همبستگي، پاسخي بود به ناروايي

 ديگر، اينمونه يا. بود جمهوري رياست انتخابات آن در خاتمي آقاي پيروزي و 62 سال خرداد دوم  ديگر نمونه.. بود شده مستولي سالههشت يدوره ان

زده روانه شد. عنايت دارم كه برخي از جامعه هاي فراواني كه به سوي هموطنان زلزلهبسيار مردم در زلزله حدودا دو سال پيش آذربايجان بود و كمک همدلي

ند كه در ند و حس كندرياب كنند، اعتماد  شناسان و روان شناسان بومي معتقدند كه روحيه كار جمعي در ميان ما ايرانيان قوي نيست؛ درعين حال اگر مردم

 آورد.ها سر برميشود، به رغم همه موانع، همدلي و همبستگي چشمگيري در ميان آنكنند منتج به نتيجه ميكاري كه مشاركت مي
 


