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  طعم شیرین هیجان
 

 زند؛ از همین رو دلچسب استمدرن را پس می زندگی» مالل«و » روزمرگی«فوتبال 
 

  4/4/97روز دوشنبه، مورخ:  منبع: روزنامه ایران،
 

  فریبا حاجیانگفتگو از 
 

هاي بسیاري براي شرکت و ها هزینهنیست، رخدادي جهانی است که دولتتنها رقابت ورزشی » جام جهانی فوتبال«
وگفت ما با دکتر سروش دباغ، استاد و پژوهشگر فلسفه شوند، چرایی این امر، موضوع گپپیروزي در آن متحمل می

هیجان  طریق پس زدن تجربه مالل از«اخالق دانشگاه تورنتو کانادا، شد. او معتقد است علت اقبال مردم به فوتبال 
  .است» فوتبال

  
  جناب دباغ، از زاویه فلسفه، اقبال به فوتبال، در حجم و اندازه امروزي، چگونه قابل توجیه است؟

اگر با تعابیر شوپنهاور  د.شوهاي بازي فوتبال ایجاد میجانفوتبال، نوعی پس زدن تجربه مالل است که با هی
زندگی آکنده از مالل و تجربه فائق آمدن بر آن است؛ یعنی، مالل را بخواهم این پدیده را توضیح دهم باید بگویم 

پس زدن و به اهداف خود رسیدن و مجدداً تجربه احساس سرخوردگی و مالل؛ این تسلسل مرتب براي ما تکرار 
 .شودمی

کباز به فارسی خواندم که اتفاقاً اخیراً توسط افشین خارا می «الرنس اسونسن«اثر » فلسفه مالل«چندي پیش کتاب 
» اللقصه م«اي دیگر نویسندگان آورده شده که هایی از شوپنهاور و پارهقولهم ترجمه شده است. در این کتاب، نقل

انگیز کند. در این کتاب از قول شوپنهاور آورده شده است که آدمیان لحظات ماللرا در جهان جدید برجسته می
اق ها، به محیل آن، کم شدن کارهاي بدنی و در عوض ماشینی شدن زندگیکنند که از جمله دالمتعددي را تجربه می

  .از دنیا است» راز زدایی«محورانه به جهان و به قول ماکس وبر رفتن نگاه غایت
اوتشان هاي متفپس زدن تجربه مالل و فائق آمدن بر روزمرگی زندگی، امر نیکویی است و افراد مختلف با نگرش

  :هستند؛ به قول سپهري «تازه کردن احوال وجودي خود«دنبال گذارند؛ مثالً نخبگان بیشتر بهسر میبه دنیا، آن را پشت
  ودــــــــو او به شیوه باران پر از طراوت تکرار ب

  شدو او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می
  

مالل  این دست، احساس نخبگان، بیشتر از طریق خواندن، نوشتن و خلق یک اثر یا نقاشی یا اشتغال به اموري از
ردم کنند. اما عموم ممزه » اکنون«و » اینجا«کنند تا بتوانند زندگی را در زنند و تالش میو روزمرگی زندگی را پس می

نیاز دارند؛ از این رو، » هیجان»هاي مدرن، به سر گذاشتن احساس مالل زندگیروزمره و پشت براي گذران زندگی
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بیشتر باشد، پس زدن مالل هم با قدرت » هیجان«در این فضا، هر قدر  .آورندرزش روي میو بازي و و به سرگرمی
  .گیردبیشتري صورت می

شود تا از طریق ایجاد سرگرمی و خلق فضایی شود و موفق میدر چنین فضایی است که فوتبال قوي ظاهر می
 .ار است که در جامعه جهانی چنین فراگیر شده استهمین اعتبرا به مردم و جامعه منتقل کند و به» هیجان«نامتعارف، 

اي با فوتبال ندارند و از طریق دیدن فیلم یا گوش کردن موسیقی البته کسانی هم هستند که در همین روزگار، رابطه
کنند. به هر حال، زنند و روزگار خود را خوش میرا پس می» مالل«یا خواندن یک رمان یا یک تجربه انسانی لطیف، 

است. » هاهنرمندي«و » هاخالقیت«و براي برخی نیز همان قصه » سرگرمی«از شیفتگی به فوتبال براي برخی همان ر
  :گویدسهراب سپهري می

  دــــــــــــشکفهر کجا برگی هست شور من می
  بوته خشخاشی شست و شو داده مرا در سیالن بودن

  
  دارد؟ فوتبال در بعد اجتماعی چه کارکردي

هاي کند و جام جهانی فوتبال، مجالی براي آشنایی با ملل و فرهنگکمک می» هاکردن جهان انسانفراخ «فوتبال، به 
کنند در این عرصه جهانی سهیم باشند تا هرچه بیشتر دیده و ها سعی میها و دولتمختلف است. از همین رو، ملت

ثل کامرون و برخی دیگر از کشورهاي عنوان مثال، خود من در ایام نوجوانی با کشورهایی مبه .شناسانده شوند
تلقی شود چرا  »ابزاري دیپلماتیک«تواند توان گفت فوتبال میآفریقایی از طریق جام جهانی آشنا شدم. به این معنا می

هاي بیشتر در این جهان متنوع رساند و هم فرصتی براي آشنایی با فرهنگجمعی مدد می» ما«گیري که هم به شکل
  .و متکثر است

  
  گرفت؟ بهره» سازي اجتماعیهویت«توان از فوتبال براي چطور می

هاي دیگري همچون بسکتبال، گیرد خاص این ورزش نیست و در ورزشجمعی که در فوتبال شکل می» ما«
ست. نقش نیهم در آن بی» عادت«افتد که گیرد اما در فوتبال چیزي بیش از این اتفاق میوالیبال و... هم شکل می

گیرد و براي آن در ابعاد ملی و اي به یک ورزش خو مییت این است که از یک جایی به بعد، وقتی جامعهواقع
ک به ی» رقابت«دارد و بیش از را در جامعه زنده نگاه می» احساس شیرین هیجان«کند و ریزي میالمللی برنامهبین

 .ظاهر شود» سازيویته«تواند در قامت شود؛ حال دیگر میدلچسب بدل می» سرگرمی«

 هایی است؟فوتبال که این بخت خوش را برایش رقم زده، نشأت گرفته از چه مؤلفه» انگیز بودنهیجان«

 به را ايیژهو جایگاه فوتبال بازي 		باعث شده» بخت و اقبال«و » کار تیمی«، »خالقیت فردي«، »ناپذیريبینیپیش«
» هنرمندي«و » خالقیت«اش در همین ی به فوتبال و هیجان انگیزيشیفتگ راز من، اعتقاد به. دهد اختصاص خود

است که ما و جامعه جهانی را در کام کشیده است. مجموعه همه اینها فوتبال را به یک بازي جذاب و پرشور بدل 
  .کندمی
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  اید؟گاه پا به توپ شدهشما هیچ

ردد؛ آن زمان، عضو تیم مدرسه بودم و بعدها در گبله، رابطه من و فوتبال به دوران راهنمایی و دبیرستان برمی
تی کردیم حدوران دانشجویی در دانشکده داروسازي نیز عضو تیم دانشکده شدم. البته ما آنجا گل کوچک بازي می

هاي فوتبال را پیگیر بودم. خواندم و هم بازيخاطر دارم یکبار آقاي گل شدم. آن ایام، هم مجالت ورزشی را میبه
  .کنمروزها بیشتر به اخبارش بسنده می اما این

  
  پسندید؟دانیم که شما پرسپولیسی هستید! اما بازي چه تیم خارجی را میمی

صورت گر فوتبال هستم و کمتر فرصت پیگیري آن را بهطرفدار تیم ایتالیا هستم. البته این روزها فقط نظاره 
  .اي دارمحرفه
  

  !کنید؟نمیجهانی را هم پیگیري هاي جامحتی بازي
جهانی را بعد از مرحله مقدماتی دوست هاي جامکنم اما معموالً بازيهاي تیم ملی را که قطعاً پیگیري میبازي

  .دارم، ببینم و دنبال کنم
  

  آورد؟مان میرا جلوي چشم» مرگ«چطور فوتبال 
 What Lurks» عنوان مري پایلون، گزارشگر ورزشی نیویورك تایمز و وال استریت ژورنال، یادداشتی با

Behind Rabid Sports Fandom» سایت نوتیلوس منتشر کرده است که در آن با استناد به آراي در وب
مین هاي تماشاگران در کنار زنعره«نویسد: شناسی اجتماعی دانشگاه آریزونا، میاستاد روان» پروفسور جف گرینبرگ«

 هایی است که مهاجمان به قلببردي نه نیزه و شمشیر، بلکه شوتعیار است. سالح چنین ن حاکی از یک جنگ تمام
کشد. حکایت زمین چمن، دهد و یکی قهرمانانه فریاد میمیان، یکی جان می کنند. در ایندروازه حریف شلیک می

را  شانهمتا نکنند تا خود و هواداران تیمها کاري بیهاي جنگ، حکایت مرگ و زندگی است. اگر بازیکنمثل میدان
  ».پرانددر تاریخ ماندگار کنند، به مرگ محکوم خواهند شد؛ و همین هراس از مرگ است که عقل از سر تماشاگران می

مري پایلون در این مقاله که به تازگی به قلم علی امیري به فارسی برگردانده شده و در سایت ترجمان انتشار یافته 
دآور هاي فوتبال یاها و خشونتها، شورشرسوایی«نویسد: می» یریت هراسپردازان مدنظریه«است با استناد به آراي 

د، شوترویج می» گریزيواقعیت«عرضه و در قالب » تجارت سرگرمی«این است که این ورزش، با وجود اینکه در 
  ».تهمراه اسکند، با درکی گزنده از میرایی افزاید و اندوه و خشمی که آزاد میتنها یک بازي نیست؛ شعفی که می

و، به باور ا» کشاند؟هاي روانی میچه چیزي در فوتبال، ما را به حاشیه«کند که او در ادامه این پرسش را مطرح می
ها چون جنگ، مذهب، تجارت، عشق و نفرت بوده است. اما امروزه براي اعصار متمادي ورزش منجالبی از استعاره

توان نه در سکوها شناسی اجتماعی است جواب این معما را میاز روان ايکه شاخه» نظریه مدیریت هراس«بر اساس 
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نظریه «بلکه در گورستان یافت. چرا که ورزش ربطی به زندگی ندارد؛ بلکه به مرگ مربوط است. مبناي استدالل 
د. جهان دهقرار می »ناچاري مرگ«و » میل به زندگی«ها را در میانه ، تنشی روانی است که انسان»مدیریت هراس

هاي زندگی به چیزهایی مثل ورزش و سرگرمی ها نیاز دارند تا براي کنار آمدن با اضطرابانگیز است و انسانهراس
  .ها استهاي فائق آمدن بر این اضطرابپناه ببرند و فوتبال یکی از راه

کند که ه آریزونا، اشاره میشناسی اجتماعی دانشگااستاد روان» پروفسور جف گرینبرگ«او در این مقاله، به آراي 
داند. گرینبرگ معتقد است ورزش و بویژه فوتبال، می »نظریه مدیریت هراس«فوتبال را زمینی حاصلخیز براي 

و  شویم چرا که برداي نمادین از نمایش زندگی است. این یکی از دالیلی است که ما براحتی گرفتار آن مینسخه
 عزت«ها به داشتن از نیاز انسان »طرفداري ورزشی«است.از نظر گرینبرگ، باخت براي ما همچون زندگی و مرگ 

درباره چرایی این » نظریه مدیریت هراس .»دگیرنشأت می» احساس خوب درباره خودمان«و نیاز ما به داشتن » نفس
  کند؛ اینکه چرا نیاز داریم در این جهان خوب و ارزشمند تلقی شویم؟نوع نیازهاي در بشر بحث می

تی، از خالل صورت نیابکنیم، بهکند وقتی خود را با ورزشکاران همتراز میپایلون در پاسخ به این پرسش تأکید می
ها، یا هر دالري که کنیم؛ هر تشویقی روي سکوها، ابراز شادي با کف و سوت زدندریچه هستی آنان زندگی می

براي گذاشتن ردي بر این جهان در برابر حضور  کاري کوچکی استشود، در واقع کندهخرج پیراهن ورزشی می
 !ناگزیر فرشته مرگ

 


