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Soccer Fandom Culture as A New Form of Cultural Heritage

Alireza Hassanzadeh*1, Mohammad Sharif Kamali2

1. Assistant Professor of Anthropological Resaerch Center at Research Institute of Cultural Heritage and Tour-
ism, Tehran, Iran

2. Anthropological Resaerch Center at Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Tehran, Iran

Abstract

Soccer is known as a kind of cultural heritage such as other forms of sports. In this respect, Iranian sport her-
itage can be divided in to two forms of primordial-ancient and contemporary-new sport heritages.  The first cate-
gory comes in to view in some sports such as polo (Chogan) and Wrestling and the second one emerges in some 
new forms such as Iranian soccer that has been localized through Iranian cultural contexts and history. One very 
important aspects of soccer in modern era and societies includes fandom culture. Soccer History falls in to two 
periods of before and after the Islamic Revolution in Iran. Anthropological study of sport argues on the evolution 
of sport history as a key aspect and issue. In this article, the authors scrutinize the relationship between state man-
agement of soccer and fandom culture that has sometimes led to emergence of conflicts before Islamic revolution. 
As such, In order to answer the question about the relation between state management and fandom culture, Iranian 
soccer history is divided in to three periods including 1960-1967, 1967-1972, 1972-1979 in this duration of time.
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چکیده
فوتبال را می توان مانند سایر ورزش های ایرانی بخشی از میراث فرهنگی دانست. در این چشم انداز، میراث ورزشی ایران دو گونه 
خواهد بود؛ میراث کهن، متقدم و دور مانند کشتی و چوگان، و میراث متأخر یا نزدیک مانند فوتبال به مثابة ورزشی که به ایران 
وارد شده، اما صورتی بومی یافته است. یکی از ابعاد کلیدی فوتبال در جوامع مدرن، فرهنگ هواداری است که به ویژه پس از 
گسترش و توسعة این ورزش  مشاهده شده است. فوتبال در ایران به دو دورة کلی قبل و پس از انقالب اسالمی تقسیم مي شود. 
مطالعات مردم شناختی ورزش می تواند جنبة مرور بر تاریخ شکل گیری جنبه های کلیدی ورزش را شامل شود و جنبة انتقادی بیابد. 
در این مقاله، تضاد میان فرهنگ هواداری و مدیریت فوتبال، که گاه به خشونت و کنش های وندالیستی پیش از انقالب اسالمی 
نیز می انجامید، مطالعه و بررسی شده است؛ به این منظور، فوتبال پیش از انقالب به سه دورة زمانی )1351-1357، 1346-1351، 
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مدیریت فوتبال در ایران بررسی شده است.
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مقدمه
ورزش را می توان گونه ای از میراث فرهنگی با عنوان میراث 
 Hill et al., 2013, 2 -1; Ramshaw, 2007, 143( ورزشی دانست
141-(. این میراث شامل دو گونة متقدم و کهن و نزدیک و متأخر 
است. ورزش هایی چون کشتی و چوگان صورت های کهن و دور 
میراث ورزشی، و ورزش های غیربومی مانند فوتبال که در ایران 
 Lixinski,( بومی شده اند، میراث ورزشی متأخر یا نزدیک هستند
Timothy, 2013, 23 -19 ;15- 18 ,2018 (. فوتبال به مثابة میراث 
 Bandyopadhyay, 2013, 3 -1; Parrish and( است  فرهنگی 
میراث  مفهوم  که  مقایسه اي  در   .)Nauright, 2014, 138 -137
متأخر را روشن مي کند، برای مثال میراث دیجیتال از نوع میراث 
متأخر یا نزدیک تلقی می شود. در این چشم انداز از میراث ورزشی، 
است  ایران  ورزشی  فرهنگی  میراث  از  بخشی  هواداری  فرهنگ 
نیز  اسالمی  انقالب  از  قبل  اگرچه   .)Ioannides et al., 2018)
فوتبال پرتماشاگرترین ورزش در ایران به شمار می آمد، در مقایسه 
آن  در  بود.  کم  بسیار  ورزش  این  تماشاگران  تعداد  بعد،  دورة  با 
انجام می شد  )شهید شیرودی(  امجدیه  در  مسابقات  بیشتر  زمان 
که گنجایش آن 30 هزار نفر بود. اگر هم چند بازي در استادیوم 
آزادی کنونی صورت مي گرفت، به ندرت این استادیوم پر می شد. 
-Shahkhali, 2014, 225( این استادیوم در سال 1313 افتتاح شد

207(. سپس همراه با مجموعه های دیگر استادیوم آزادی )آریامهر( 
گشایش یافت )Shahkhali, 2014, 225 -207(. البته جمعیت ایران 
در آن زمان بسیار کمتر از بعد انقالب بود و انفجار جمعیتی در اوج 
خود هنوز به وقوع نپیوسته بود. گذشته از آن، جمعیت ایران قبل از 
انقالب به جوانی جمعیت یادشده پس از آن تاریخ نبود )اعتماد، الف 
1377، 70-69؛ ب 1377، 151-150؛ حسامیان، 1377، 21-20؛ 
حسامیان و همکاران، 1377، 5-3(؛ درحالي که انقالب شهرنشینی 
عامل  جهان،  نقاط  دیگر  مانند  ایران  در  جمعیت شهری  تکثر  و 
دیگری برای توجه به ورزش های شهری چون فوتبال بوده است 
 Hassanzadeh ، 2014، 208; Huggins, 2004, 17 -16; Conn(
and Ortiz, 2010, 193 -190; (، اما افزونی شمار جمعیت کشور 
و درنتیجه تعداد بیشتر تماشاگران فوتبال پس از انقالب به اضافة 
جوانی جمعیت و درنتیجه جوانی تماشاگران، بر افزایش و گوناگونی 
این زمینه  تأثیر گذاشت. در  ایران  رفتارهای هواداری ورزشی در 
 Redhead,( می توان تجربه های دیگر نقاط جهان را نیز مثال زد

 .)2002, 5 -1; Andrews, 2006, 83 -81

در  ورزشی  جدید  رهبران  ظهور  به  در  ورزشی  هواداری  فرهنگ 
میان هواداران منجر شد که برخی از آنان جایگاه شاخصی در میان 

1. Paradigm

2. Alternative discourse

3. existential or spontaneous communitas, normative

تماشاگران یافتند؛ به این ترتیب نقش رهبراني مانند جورج اورل و 
پس از او مرحوم محمد بوقی نزد تماشاگران در شکل گیری فرهنگ 
در  است.  قابل توجه  اسالمی  انقالب  از  پیش  در  فوتبال  هواداری 
دوران پیش از انقالب، بافت جامعة ایران سنتی تر بود و درنتیجه 
تماشاگران به راحتی از گفته ها و اوامر بزرگ ترها و رهبرها پیروی 
می کردند. به واقع این ساختار بیشتر با نظام ارزش های ورزش های 
 Bromberger, 1995; 2010;( پهلوانی مانند کشتی عجین مي شد

 .)Shahkhali, 2014

در این میان، نقش مرحوم محمد بوقی، رهبر سنتی تماشاگران، 
بازمی گشت  امر  این  به  یادشده  ویژگی  شاید  بود،  برجسته  بسیار 
را  بود و خود  از ساختار و الیه های سنتی جامعه برخاسته  او  که 
می دانست.  ایران  در  ورزشی  هواداری  سنتی  ارزش های  مدافع 
خیابان  تا  سابق  تی بی تی  دفتر  نزدیک  فردوس،  خیابان  در  وي 
جمهوری )استانبول( رو به روی سفارت انگلیس، روی چرخ دستی اش 
صنایع دستی و کاالهای دیگر می فروخت؛ به این ترتیب رهبر و 
لیدری پولی به شمار نمی آمد. آنچه او را به مقام رهبری هواداران 
تیم فوتبال رسانده بود، عشق فراوان او به تیم مورد عالقه اش بود. 
به واقع یکی از خطوط افتراق فرهنگ هواداری دو دورة یادشده با 
دورة بعد، ابعاد غیرپولی فرهنگ هواداری در دورة نخست است. این 
ویژگی یکی از مهم ترین ویژگی های افتراق دوره ها یادشده به شمار 
 Shahkhali,( مي آید و تفاوتی گفتمانی و پاردایمی1 را نشان می دهد
بر  فوتبال، حتی  پولی شدن  بحث  بعدها  درحالی  که  141 ,2014(؛ 
فرهنگ هواداری اثر گذاشت و مفهوم فوتبال ناپاک یا آلوده برای 
یک دورة طوالنی از سال های اخیر، گفتمان جایگزین2 و انتقادی در 
 .)Shahkhali, 2014, 141( نقد مدیریت فوتبال در ایران بوده است
باشگاه های  مدیریت  با  لیدرها  پولی  روابط  انتقادی  گفتمان  این 
معروف را هدف نقد تند خود قرار داد )Shahkhali, 2014, 141(. در 
این حالت )صورت نخست( فوتبال به تعبیر Turner آن، یک اجتماع 
فراساختاری خودجوش، وجودی یا هنجاری3 به شمار می آمد که 
 ;169-Turner, 2018, 170( برابری و همتایی بود  رهبر آن نماد 
Shahkhali, 2014 ;132 ,2008 ;135 ,1978(. در مقالة »ورزش، 
حوزة  در  آیینی  هویت های  از  فراساختاری«  اجتماع  و  اجتماع 
هواداری فوتبال یاد مي شود و این مفهوم قابل تعمیم به فرهنگ 
هواداری فوتبال در ایران است  )Shahkhali, 2014, 156(؛ بنابراین 
تماشاگران محمد بوقی را از خود می دانستند و حرف او را گوش 
می کردند و هنگامی که از آنها می خواست از بدگفتن و فحاشی 
بپرهیزند، این کار را انجام می دادند )گفت وگو با هواداران قدیمی 
او  بود که  این معنا  به  امر  این  و متقدم تیم فوتبال پرسپولیس(. 
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محبوبیتی باال و جایگاهی معنوی در میان هواداران داشت.
نخست  دورة  در  می شود،  تلقی  وندالیسم  آنچه  و  ظهور خشونت 
پدیدة  را  آن  نمی توان  اساس  این  بر  و  نبود  چندان شناخته شده 
ایران دانست. تماشاگران نسل های مختلف فوتبال تصویر  بومی 
مشاهده  بیشتر  انگلیس  فوتبال  در  را  هواداران  خشن  کنش های 
کرده اند )مصاحبه با نسل های مختلف هواداران فوتبال در ایران(. 
به واقع این نوع از رفتارها در میان دو جنگ جهانی )1920-1930( 
به  آنهاست،  به  متعلق  فوتبال  که  انگلستان  در کشورهایی چون 
اوج خود رسید )Dunning et al., 2002, 73(. این پدیده در ایران 
غیربومی بود؛ زیرا اگرچه در ورزش های سنتی مانند کشتی پهلوانی 
رقابت های محلی وجود داشت، ساختار آنها از اقتدار سنی و سنتی 
پهنه های  همچنین   .)1381 صابر،  و  )مختاری  می پذیرفت  تأثیر 
عمومی که فضای ظهور برخی رفتارهای خشونت آمیز است، وسعت 
)حسن زاده،  نداشت  بعد  دوره های  با  مقایسه  در  ایران  در  چندانی 
1397(. این پدیده بعدها به تدریج از راه های مختلف به ایران وارد 
شد. یکی از مهم ترین این راه ها، فرهنگ جهانی و رسانه ای فوتبال 
تنها  این   .)Thompson and Williams, 2014, 46 -44( است 
رفتارهای نمادین فرهنگ هواداری فوتبال مانند موج مکزیکی و 
ایسلندی و... نیست که به کمک رسانه ها در تمام جهان  تشویق 
گسترش یافته است، بلکه رسانه ها دیگر صورت های نظام فرهنگی 
و نمادین فوتبال را به کل جهان انتقال داده اند. یکی از این نظام ها 
فرهنگ هواداری در فوتبال است. نخستین ابزار جهانی شدن این 
فرهنگ تلویزیون بود که از طریق آن مسابقات فوتبال اروپا به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم در تمام جهان و از جمله ایران پخش می شد. 
این مسابقات که گاهی با تخریب گرایی یا اوباشگری همراه مي شد، 
بر تماشاگران فوتبال در ایران تأثیر می گذاشت. پس از انقالب با 
هواداری  رفتار  الگوهای  انتقال  سرعت  اینترنت  و  ماهواره  ظهور 
بیشتر شد. این امر با انقالب اطالعات و زیرساخت های فناورانه آن 
در هم تنیده است )Toffler, 1980(. گاه این تأثیرات از منابعی که 
تجربه مستقیم را در برداشتند، می آمد )Spaaij, 2006, 256(؛ برای 
مثال می توان به ایرانیان مقیم اروپا اشاره کرد که پس از مدتی به 
ایران برمی گشتند و به فوتبال عالقه مند بودند و اشکال متفاوت و 
 Spaaij, 2006,( گوناگون فرهنگ هواداری را به همراه می آوردند
256(. مطبوعات ورزشی نیز با انعکاس خبرهای مربوط به فوتبال 
اروپا تأثیر غیرمستقیمي در این مورد داشتند. به این ترتیب فرهنگ 
اروپا دیده  ایران به پدیده ای مشابه آنچه در  هواداری ورزشی در 
فرهنگ  رفتار  از  واگرایانه  الگوهای  این  در  شد.  تبدیل  می شد، 
هواداری، خشم تماشاگران به از بین بردن اموال عمومی، به ویژه 
و...  اتوبوس ها  شیشه های  و  صندلی ها  استادیوم ها،  صندلی های 
سوق می یافت. به تعبیر دیگر می توان به فرایند فرهنگ واحدی که 
از فوتبال برمی خاست و صورت های ملی و بومی و جهانی را شبیه 

هم مي کرد، اشاره داشت. در این میان، تنها شیوه های طرفداری 
رسانه ها  یاری  به  جهان  در سطح  فوتبال  هواداران  بیان شوق  و 
از  به صورت بخشی  نیز  وندالیستی  رفتارهای  بلکه  نشد،  همگون 
فرهنگ فوتبال- یا دست کم ضد فرهنگ مرتبط با فوتبال- درآمد؛ 
البته گروهی از انسان شناسان ایرانی که به بررسی فرهنگ فوتبال 
رفتارهای  نه  را  دوم  دورة  گفتمانی  خصلت  پرداخته اند،  ایران  در 
و  کارنوالی  خرده فرهنگ های  ظهور  که  وندالیستی  و  تخریب گرا 
حسن زاده،  حسن زاده، 1381؛  و  )عسگری  می  دانند  آن  آستانه ای 

.)Hassanzadeh, 2014 1383؛ 2019؛
فرهنگ هواداری و ارزش های بومی در فرهنگ غیررسمی

از زمان شروع فوتبال در ایران و پیشرفت آن نوعی تضاد با فرهنگ 
در  به ویژه  باشگاهی،  مسابقات  در  که  است  داشته  وجود  رسمی 
باشگاه های پرطرفدار شاهین و تیم های دیگر،  فرهنگ هواداری 
زماني که تماشاگران و هواداران خود را مورد ستم داوران و فدراسیون 
احساس می کردند، نشان می داد، اما می توان ادعا کرد خسارت زدن 
به اموال عمومی به شکلي گسترده، به منزلة یک رفتار ورزشی در 
قبل از انقالب اسالمی بسیار کم بوده است؛ البته وابسته تلقی شدن 
برخی باشگاه ها به دربار که در مطبوعات منتقد ورزشی مانند دنیای 
ورزش از آن با نام »دستگاه« یاد می شد )Shahkhali, 2014( سبب 
شد تماشاگران احساس کنند که تبعیضی در مدیریت فوتبال به نفع 
گروهی و به ضرر گروهی دیگر وجود دارد؛ درنتیجه این احساس و 
تلقی به ظهور مواردی محدود از رفتارهای تخریب گرا می انجامید 
دورة  در  غیررسمی  فرهنگ   .)Shahkhali, 2014, 153 -157(
یادشده تأثیری عمیق بر فرهنگ هواداری فوتبال در ایران گذاشت 
که در آن ارزش های سنتی نقشي قابل توجه داشتند. رهبراني مانند 

مرحوم محمد بوقی نقش مهمی در این مورد داشتند. 
فرهنگ هواداری فوتبال در ایران با پویایی درونی همراه بوده است. 
همچنین هویت قومی، رقابت تاریخی میان شهرها، جنسیت و... بر 
ظهور اشکال گوناگون از این فرهنگ تأثیرگذار بوده اند. از سوی 
دیگر، اشکال جهانی فرهنگ هواداری در فوتبال ایران نیز ظهور 
یافته است. در کنار نمادهای مشترک مانند موج مکزیکی و تشویق 
از  و سیاست زدایی  استادیوم  در  زنان  ایسلندی، درخواست حضور 
فوتبال از جمله عناصر کلیدی فرهنگ هواداری فوتبال در ایران 
بوده است، اما با گذشت زمان، شکل جهانی تخریب گرایی ورزشی 
در فوتبال ایران پررنگ شده و به تدریج به عنوان الگوی فرهنگی از 
رفتار هوادارانه با دالیل و استدالل های مختلف ظاهر شده است. 
مطبوعات دورة اول از موارد تنش و رفتارهای تخریب گرای محدود 

.)153-Shahkhali, 2014, 157( گزارش می دهند

از گفتمان اوباشگری تا گفتمان آستانگی و کارناوالی
فهم فوتبال از دو نگاه کاماًل مختلف تأثیر می پذیرد؛ فوتبال به مثابة 
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یک فرهنگ کارناوالی و خرده فرهنگ جوانان و به منزلة یک ضد 
گفتمان  دو  نگاه  دو  این   .)Giulianotti, 1996, 203( فرهنگ 
کاماًل متفاوت از درک فوتبال را نشان مي دهند. مرور گفتمان های 
مطالعات فوتبال در ایران و جهان نشان می دهد گفتمان های درک 
جامعه شناختی فوتبال از حدود نیمة دوم قرن 20 به درک فرهنگ 
هواداری به عنوان صورتی از اشکال اوباشگری و وندالیسم سوق 
صورتی  هواداری  فرهنگ  ادبیات،  از  شکل  این  در  است.  یافته 
از الگوهای رفتاری تأییدشده  با انحراف  آسیب زا دانسته شده که 
همراه است )Finn and  Garry, 1998, 195-192(. درک مذکور، 
رویکردی  و  می خورد  گره  جوانان  فرهنگ  با  تصادم  با  به ویژه 
 Coalter, 1985, 115; Turner,( پاتولوژیک به موضوع یادشده دارد
 1990; Davies, 1990; 1998; Jenson, 2002, 13 -10; Allen,

 .)2003, 83 -82; Allan, 2015

در این نوع از نوشته ها اکثراً به مطالعه مقطعی چند مورد اوباشگری 
در کشورهای مختلف پرداخته شده و به تحلیل علمی به خصوص 
از منظر انسان شناسی و علوم اجتماعی توجه چندانی نشده است. 
برای مثال ویلیامز و همکاران )1379( در کتاب خود به مواردي از 
اوباشگری در فوتبال اروپا اشاره کرده و سپس به تحلیل تاریخی-

اجتماعی این پدیده در فوتبال انگلستان پرداخته اند. در این کتاب 
هرچند به بررسی نظریه هایي مانند عصیانگری جوانان، ریشه های 
است،  شده  اشاره  اجتماعی  طبقة  و  مردان  پرخاشگری  اجتماعی 
بررسی اساسی و ریشه ای با توجه به علوم اجتماعی، به ویژه از منظر 
انسان شناسی، روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی صورت نگرفته 
است. سایر منابع باال نیز کم و بیش شبیه این کتاب هستند؛ با این 
تفاوت که هریک به اوباشگری در مقطعی و در کشور یا کشورهایی 
پرداخته و به تحلیلی عامیانه از اوباشگری توجه کرده اند. گذشته از 
آن می توان به کتاب Testa اشاره کرد )2015( که مسائل فاشیستی 
در  که  مسئله ای  است؛  کرده  بررسی  فوتبال  در  را  نژادپرستانه  و 

اوباشگری فوتبال، به  ویژه در اروپا نقش مهمی دارد.
نظریة فوتبال به مثابه تریاک توده ها، فوتبال را پدیده ای ناشی از 
نبود خودآگاهی و فرهنگ پایین مي داند )Lever, 1969(. در این 
قلم  به  نام  همین  به  کتابی  ترجمة  با  به ویژه  وندالیسم  گفتمان، 
محسنی )1383( در حوزة نظریه هاي جامعه شناسی راه یافت. در 
بیشتر  و  گرفته شده  غربی  منابع  از  وندالیسم  تعریف  کتاب،  این 
مثال ها و پایه های آن بر مبنای مسائل غربی به  ویژه اروپایی استوار 
است. در این کتاب به نظریه هاي گوناگوني در این باره اشاره شده 
است و بررسی ها بیشتر جنبة جامعه شناسانه دارند، اما می توان گفت 
در آن، بررسی همه جانبه با توجه به رویکردهای انسان شناختی و 
فرهنگی صورت نگرفته است. از سوي دیگر، داده های تاریخی و 
مثال های آن مربوط به اروپاست که نویسنده آنها را بررسی کرده 
است. با این حال، مدت هاست وندالیسم یا اوباشگری در مباحث 

انحراف ها و آسیب های اجتماعی در غرب مدنظر قرار گرفته است. 
مطالعات جامعهشناختی آن را نوعی روحیة بیمارگونه می داند و میل 
به تخریب تأسیسات عمومی، از جمله صندلی اتوبوس های شهری، 
تعریف  تلگراف  و  پست  باجه های  و  مسافربری  ترن های  و  مترو 
نظریه های مختلفی  تبریزی، 1383(. همچنین  می کند )محسنی 
بیکاری،  فرهنگی،  انتقال  و کج رفتاری،  گروهی  از جمله حمایت 
سرمایه داری و طبقة کارگر، مشروب خواری و... دربارة وندالیسم در 

غرب استفاده شده اند )ویلیامز و همکاران، 1379(.
 در دو دهة آخر قرن 20، این رویکرد با ظهور مفاهیمی چون فرهنگ 
 ،)Andes, 1998, 220 -225; Myhre and Skott, 2009( جوانان
کارناوالسک  و   )Turner, 2018; 1978; 1990; 2008( آستانگی 
به  منزلة  هواداری  فرهنگ  درک  و  کرد  تغییر   )Bakhtin, 1984(
 Giulianotti قبیل  از  نویسندگانی  شد.  فراموش  آسیب زا  رفتاري 
 DaMatta و   )2010 ا)1995؛   Bromberger  ،)2004 ا)1996، 
ا)1991( نوع نگاه به فرهنگ هواداری فوتبال را دگرگون کردند. 
حتی نگاه گفتمان آنان بر نگاه اندیشمندانی مانند Bourdieu که 
از منظر طبقه به فوتبال نگاه مي کردند، در درک فوتبال چیره آمد 
)Bourdieu, 1991(. در ایران نیز نظریه های مرتبط با کارناوالسک، 
نخست در تحلیل و ترجمه های متون و نقد ادبی ظاهر شد )پوینده، 
انسان شناسی  و  فرهنگی  مطالعات  حوزة  آثار  در  سپس   .)1392
پدیده اي  را  فرهنگ هواداری  نه تنها  آثار  این  قرار گرفت.  مدنظر 
پاتولوژیک تلقی نکردند، حتی آن را صورتی از چندصدایی فرهنگی 
و عسگری، 1381؛  )حسن زاده  دانستند  ملی  هویت  بازتعریف  در 
کارناوالی  نظریة  از  گسترده  به طور  آثار  این   .)Shahkhali, 2014
 )Shahkhali, 2014( تأثیر پذیرفته اند Turner و آستانگی Bakhtin
و در ادبیات انسان شناختی فوتبال در ایران، گستره ای وسیع را نمایان 
کردند. در این میان می توان از محققانی چون Chahabi ا )1995؛ 
1999؛ 2006(،  Bromberger ا)1995؛ 2010(، حسن زاده )1381؛ 
1383؛ 2014؛ 1397؛ 2019(، میرفخرایی )1384(، شجیع )1396( 
و محمدنبی )1384( یاد کرد. مطالعات Bromberger و میرفخرایی 
بر جنبه های تاریخی فوتبال تأکید دارند. Bromberger به بررسی 
فوتبال ایران، فرانسه و ایتالیا می پردازد. میرفخرایی نیز به بررسی 
فوتبال و فرهنگ عمومی توجه دارد. Chahabi هم بیشترین توجه 
خود را معطوف به تاریخ فوتبال کرده است. در آثار دیگر نیز می توان 
ملی،  هویت  بازتعریف  و  فوتبال  فوتبال،  کارناوالی  ابعاد  بررسی 
جنسیت و فوتبال، ابعاد گفتمانی فوتبال مانند فوتبال پاک و ناپاک و 
 .)2014 ,Shahkhali( فوتبال به مثابة آستانگی مذکر را مشاهده کرد
در این نگاه بر ابعاد خرده فرهنگی و کارناوالی فوتبال تأکید شده 
)Shahkhali, 2014; 2019؛ حسن زاده و عسگری، 1381(.  است 
همچنین به منظور حل مشکل تخریب گرایی در فوتبال با استفاده 
از نظر Turner باید بعد لودیک و دوستانة فوتبال گسترش یابد تا 
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 Turner, 2011; Shahkhali,( از کنش های خشونت بار کاسته شود
2014(. حضور زنان در استادیوم ها می تواند به این امر کمک کند و 
فوتبال را از ورزشي تک صدا و مردانه به ورزشي با فرهنگی چندصدا 

.)Hassanzadeh, 2019( تبدیل کند
وندالیسم در ورزش، به  ویژه فوتبال که ورزشی پرتماشاگر است، در 
سال های اخیر مدنظر قرار گرفته است. حتی مطالعاتی چند در این 
مورد در غرب صورت گرفته است )ویلیامز و همکاران، 1379(، اما 
هنوز راه های مقابله با آن در قالب سیاست های فرهنگی، اجتماعی 

و انطباقی به طور دقیق مشخص نشده است.
در مطالعة حاضر، دوره بندی فرهنگ هواداری فوتبال و ظهور تضادها 
پرخاشگری،  اوباشگری،  مدنی،  اعتراضات  مانند  آن،  جلوه های  و 
تخریب گرایی و... در فوتبال ایران پیش از انقالب بررسي شده است. 
از   بوقی(  )ممد  نایب عباس  به نقش مرحوم محمدابراهیم  توجه  با 
فوتبال دوستان ایراني، در آرامش محیط فوتبال، این نوشتار به روح 
پرفتوت ایشان تقدیم می شود. گفتني است نقش رهبری هواداران در 
فضای سنتی تر فوتبال ایران، به سود صلح و آرامش ورزشگاه ها بوده 

است که گاه با نقش فعلی برخی از آنان تعارض دارد.

روش شناسی و پرسش های کلیدی پژوهش
روش های  از  ورزش  حوزة  در  مردم شناسی  مطالعات  روش 
مطالعاتی در حوزه های دیگر مردم شناسی پیروی می کند )بالنچارد، 
1387(. نگارندگان این مقاله از طرفداران فوتبال هستند. اطالعات 
اتنوگرافیک این مقاله نیز با بررسي بازی های تیم پرسپولیس، تاج 
)استقالل(، تیم ملی و... به دست آمده و با بررسی مطبوعات ورزشی 
با  این مطالعه، گفت وگو  این دوره رقم خورده است. روش دیگر 
طرفداران فوتبال است که در قالب مصاحبة نیمه ساختاری صورت 

گرفته است )روین، 1387(.
پژوهش حاضر به پرسش های زیر پاسخ داده است:

1. مدیریت فوتبال چه تأثیری بر شکل گیری تضاد در فرهنگ 
هواداری فوتبال داشته است؟

2. در فرهنگ هواداری فوتبال پیش از انقالب، چند دورة اصلی 
وجود دارد؟

بررسی فرهنگ هواداری در مسیر شکل گیری تضاد 
میان فرهنگ هوادار و مدیریت فوتبال در ایران

به منظور تبیین و درک کنش تضاد فرهنگ هواداری و مدیریت 
فوتبال و تأیید تحول و پویایی فرهنگ هواداران در فوتبال باشگاهی 
و  فرهنگ هواداری  باید  ایران، نخست  فوتبال  مدیریت  از سوي 
کنیم.  بررسي  پرطرفدار  تیم های  شناخت  به کمک  را  آن  ساختار 
فدراسیون فوتبال ایران در سال 1325 شمسی تأسیس شد. پیش از 

آن فوتبال به تدریج پرتماشاگرترین ورزش ایران بود. در آن زمان، 
سه باشگاه اصلی فوتبال ایران را شکل می دادند:

باشگاه شاهین
باشگاه شاهین در دهة 1320، پس از بازگشت مرحوم دکتر عباس 
اکرامی از انگلستان تأسیس شد. سرلوحة این باشگاه »اول، اخالق، 
دوم درس و سوم فوتبال« بود )Shahkhali, 2014(. این باشگاه 
پس از مدتی به باشگاه دکترها و مهندس ها معروف شد و بیشتر 
بازیکنان آن تحصیل کرده بودند که فوتبال را زیبا، جذاب، پرتحرک 
و تهاجمی بازی می کردند؛ درنتیجه بیشتر تماشاگران به این تیم 
)شاهین( و سبک بازی آن گرایش یافتند. شعار تیم، به دیدگاه سنتی 

رابطة ورزش و پهلوانی )اخالق( در فرهنگی ایرانی نزدیک تر بود.
باشگاه تاج

آن  اولیة  نام  شد.  تأسیس   1320 دهة  در  هم  تاج  باشگاه 
دوچرخه سواران بود. این باشگاه به ریاست ستوان خسروانی )تیمسار 
 .)Shahkhali, 2014( از وابستگان به دربار شروع به کار کرد )بعدی
از کودتای 28 مرداد 1332، خسروانی در دادگاه علیه دکتر  پس 
مصدق شهادت داد و پس از آن، باشگاه تاج به صورت باشگاهی 
درباری درآمد )Shahkhali, 2014(. نام باشگاه و نقش مدیر آن، 
از  این  که  می داد  نشان  حکومت  رسمی  ساختار  با  را  آن  رابطة 

محبوبیت آن در مقایسه با باشگاه شاهین کم می کرد.
باشگاه دارایی

باشگاه دارایی پس از شاهین و تاج از وابستگان به کارکنان وزارت 
این  وابستگان  بود.  محب  آقای  آن  رئیس  و  شد  تشکیل  دارایی 
آمدن  کار  روي  تا  فوتبال  فدراسیون  در  را  قدرت  سال ها  باشگاه 
تیمسار خسروانی در دست داشتند. باشگاه دارایی یکی از نخستین 
و  تیم  ورزشی،  میدان  به  ایران  دیوان ساالری  ورود  نمونه های 
تیم داری و کوشش براي کسب شهرت، قدرت و محبوبیت به کمک 
فوتبال است. در واقع می توان پیوند سازمان دارایی و فوتبال را شروع 
حضور سازمان ها و نهادهای قدرتمند در تاریخ فوتبال ایران و تأثیر 

روابط قدرت بر فوتبال ایران و مدیریت آن دانست.
با توجه به حضور تیم های یادشده به  منزلة تیم های اصلی، که فرهنگ 
هواداری فوتبال در ارتباط با آنان شکل گرفته است، می توان عوامل 
احتمالی بروز کنش های برآمده از تضاد فرهنگ هواداری فوتبال در 
پیش از انقالب را در چند بخش بررسی کرد. پایه های شکل گیری 
مطالعه مي شود:  چند قسمت  در  انقالب  از  پیش  در  این کنش ها 
مدیریت  ساختار  هواداران،  اجتماعی  زندگی  وضعیت  تماشاگران، 
اداری و فوتبال و نقش فرهنگ ساز و محرک مطبوعات. بنیان اصلی 
این تضادها، فاصلة میان فرهنگ رسمی )مدیریت دولتی فوتبال( و 

مطالعات فرهنگ هواداری به منزلة فرهنگي غیررسمی بود.
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تماشاگران و فرهنگ هواداری
از همان ابتدا، تیم شاهین به دلیل مسائل اخالقی و درسی و نیز 
فوتبال تهاجمی توجه بیشتر طرفداران فوتبال را به خود جلب کرده 
بود. این تیم بر پایة ارزش های بومی بنیان نهاده شد؛ چنانکه  نام 
آن هم از تفألی به دیوان حافظ ریشه گرفته بود: ای کبوتر نگران 
سیستم  زمان  آن  در   .)Shahkhali, 2014( آمد  شاهین  که  باش 
فوتبال ایران 3-2-5 بود و هر پنج فوروارد شاهین عضو تیم ملی 
بودند. پس از شاهین، تیم تاج نیز طرفداران خود را به دست آورد 
که از طرفداران شاهین بسیار کمتر بودند. تیم دارایی نیز پس از 
تأسیس، طرفدارانی پیدا کرد. در روزهای مسابقه در امجدیه )شهید 
شیرودی( طرف چپ و روبه روی جایگاه، مکان طرفداران شاهین، 
تحصیل کردگان  و  روشنفکران  اختصاصی  جایگاه  دیگر  و سمت 
که  بودند  رهبر  دارای  شاهین  تماشاگران  تنها  میان،  این  از  بود. 
اولین آنها جورج اورل و سپس مرحوم ممدبوقی بودند. در آن زمان، 
پرخاشگری، خشونت و اوباشگری چندانی وجود نداشت و هرگاه 
مسئله ای پیش می آمد، مرحوم بوقی آن را حل وفصل می کرد. با این 
حال، فوتبال ایران نخستین صورت های کنش طرفداری و رقابت را 

میان تماشاگران داشت.

فدراسیون فوتبال
فدراسیون فوتبال را مرحوم دکتر رکنی اداره می کرد، اما از اواخر 
دهة 1330 تا قدرت گرفتن خسروانی در سال 1346، مدیریت آن 
حسین علی  مرحوم  مانند  کسانی  بود.  دارایی ها  دست  به  بیشتر 
مبشر، سرهنگ سرودی و مکری رئیس فدراسیون بودند. پس از 
به قدرت رسیدن خسروانی تا سال 1351-1350 فدراسیون تحت 
نفوذ تیم تاج بود تا اینکه کامبیز آتابای رئیس فدراسیون شد. او 
جام باشگاه های ایران و تخت جمشید را راه انداخت و تا پیش از 
فوتبال،  اداری  مدیریت  از  بخشی  بود.  فدراسیون  رئیس  انقالب 
به ویژه از زمانی که با مسائل و مصالح حکومت آمیخت، نطفه های 
کنش هایی را در میان تماشاگران قرار داد که اعتراض و تضاد جامعه 
آن بود. تماشاگران ورزش را عاری از سیاست، تنها در قالب یک 
بازی پهلوانی و جوانمردانه می خواستند. مروری بر مدیریت فوتبال 
نقش فردمحور فدراسیون فوتبال را نشان می دهد که چگونه رئیس 

آن، توانایی تغییر فضا و گفتمان مدیریتی فوتبال را داشته است.

مطبوعات
اولین روزنامة ورزشی ایران نیرو و راستی بود، اما در دهة 1330 
 .)Shahkhali, 2014( کیهان ورزشی تنها نشریة ورزشی کشور شد
کیهان ورزشی تا سال ها تنها هفته نامة ورزشی ایران بود و جنبه های 
مثبت و منفی زیادی داشت. از نکات منفی این هفته نامه، وابستگی 
به تیم دارایی و جبهه گرفتن علیه تیم شاهین بود. پس از چندی، 
مجلة هفتگی دنیای ورزش نیز به مطبوعات ورزشی ایران اضافه 

به  با مدیریت جدید  از آن  انقالب و پس  تا  این دو مجله  شد و 
فعالیت خود ادامه دادند. این مطبوعات که نخستین فرهنگ سازی 
ایران تشکیل دادند، در نوع شکل گیری  را در  تماشاگری فوتبال 
خلقیات تماشاگری در ایران مؤثر بودند. با این حال، نقش روشنگرانه 
این مطبوعات گاه در تضاد با اقتدار بازیکنان فوتبال قرار می گرفت؛ 
چنانکه  بازیکنان فوتبال نقدی را که در مجلة ناهید بیان شده بود 

تحمل نکردند و با حمله به آن، اعضاي تحریریه را کتک زدند.

زمینه های ظهور خشونت در فرهنگ هواداری فوتبال
در این بخش به طورکلی به مواردی می پردازیم که به تدریج سبب 
خشونت، تضاد و اوباشگری و صورت اولیه از وندالیسم و البته در 
این  بررسی  برای  شد.  ایران  فوتبال  در  آن  ضعیف  بسیار  شکل 
مسئله از سال 1339 تا پیش از انقالب اسالمی، براساس مطالعات 

انسان شناسی به سه دوره تقسیم مي شود:
از سال 1339 تا سال 1346 )انحالل باشگاه شاهین(؛

از سال 1346 تا به قدرت رسیدن خسروانی )با سابقة نقش او در 
کودتای 28 مرداد( تا پایان کار او در سال 1351-1350؛

از ریاست فدراسیون کامبیز آتابای تا انقالب اسالمی )سال 1357(.

مرحلة اول )1339-1346(
در این مرحله، خشونت و پرخاشگری در فوتبال بسیار کم بود. شاید 
به این دلیل که هنوز فرهنگ هواداری به اوج خود نرسیده بود. با 
انحالل باشگاه مردمی شاهین نخستین جرقة گفتمان میان فرهنگ 
رقم  ایران  در  سیاست زده  فوتبال  فدراسیون  مدیریت  و  هواداری 
خورد و کار به تحریم مسابقات فوتبال از سوی هواداران این تیم 
رسید )Shahkhali, 2014( انجامید. تماشاگران بیشتر در این دوره 
تیم های خود را تشویق می کردند و حداکثر خشونت آنها، خشونت 
کالمی یعنی هوکردن بود؛ آن هم زمانی که بازیکن حریف خشونت 
می کرد، یا داور اشتباهی فاحش مرتکب مي شد. با وجود این، یکی 
دو بار در بازی شاهین-تاج، شاهین با اعتراض به داوری زمین را 
قهرمانی  بازی های  افتتاح  در  سال 1341  در  اینکه  تا  کرد  ترک 
کشور، بازی این دو تیم در حضور پهلوی دوم انجام شد. این بازی 
تنها 35 دقیقه طول کشید؛ زیرا در این مدت شاهین 3 گل به تیم 
تاج که مورد عالقة شاه بود زد و شاه هم دستور داد بازی متوقف 
در  دولتی  دستگاه  دخالت  بدین ترتیب  )Shahkhali, 2014(؛  شود 
ورزش و آمیخته شدن سیاست با بازی، اولین دلیل بروز رفتارهای 

معترضانه و تضاد در فرهنگ هواداری فوتبال در ایران بود.
شاید بتوان گفت نخستین اعتراض فوتبال در ایران در این زمان 
آغاز شد؛ هرچند با وندالیسم غربی که با شکستن اموال عمومی 
از سوی  تنها شعارهایی  مورد،  این  در  بود.  متفاوت  است،  همراه 
تماشاگران که بیشتر شاهینی بودند، بیان شد که مهم ترین آن »تاج 
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فراری شده، سوار گاری شده« بود. این شعار در 25 مردادماه 1332 
به هر  از محمد مصدق گفته شد.  به حمایت  فرار شاه( و  )زمان 
حال این شعار و شعارهای دیگر تا هنگام ترک استادیوم از سوي 
تماشاگران شنیده شد، اما هیچ  آسیبی به اموال عمومی وارد نشد و 
شعارها پس از ترک استادیوم به پایان رسید. جالب است که در این 
چشم انداز از فرهنگ هواداری، سیاسی شدن فوتبال، سیاسی شدن 
 .)Shahkhali, 2014( فرهنگ هواداری آن را نیز به دنبال داشت
مدیریت وقت فوتبال که با سیاست آمیخته شده بود، از این زمان 
دشمنی شاهین را به دل گرفت. از این پس فدراسیون فوتبال به 
به شدت  نیز  ورزشی  کیهان  دولتی  نشریة  و  افتاد  دارایی ها  دست 
مدیریت  سیاست زدة  نقش  بدین ترتیب  طرفداری  کرد؛  آنها  از 
اداری فوتبال و نقش سوگرایانة مطبوعات اندک شمار، سبب بروز 
زمان  این  در  اما مسئلة مهم  تماشاگران شد،  تهاجمی  رفتارهای 

صعود تیم ایران به المپیک توکیو بود.

المپیک توکیو و مدیریت غلط اداری
هنگامی که تیم ایران در آخرین بازی خود در برابر هندوستان در 
کلکته برابر المپیک توکیو  با نتیجة 1-3 به برد رسید، بازگشت آن 
با تأخیر مواجه شد. عالقه مندان به فوتبال که به فرودگاه رفته بودند، 
از نیامدن و تأخیر تیم ایران عصبانی شدند و به خیابان ها ریختند، 
اما آسیبی به اموال عمومی وارد نکردند و به شعار دادن اکتفا کردند. 
مهم ترین این شعارها »همایون سرطالیی، شیری پاطالیی، امشب 
چرا نیایی« بود. پس از چند ساعت شعاردادن نیز به آرامی متفرق 
شدند. آنان به عملکرد ضعیف فدراسیون فوتبال که به اشتیاق در 
بودند،  فوتبال بی توجه  از قهرمانان  استقبال  فرهنگ هواداری در 

اعتراض داشتند.
ادامه، به دلیل اختالف باشگاه شاهین و فدراسیون فوتبال که  در 
تبعیض های  در  ریشه  فوتبال  از هواداران  نظر بخش عمده ای  از 
این فدراسیون به ضرر تیم شاهین داشت، هنگامی که تیم ایران 
برای بازی های دوستانه عازم شوروی سابق شد، بازیکنان شاهین 
و شش  شاهین  باشگاه  نیز  فدراسیون  نشدند.  همراه  ملی  تیم  با 
بازیکن ملی آن )همایون بهزادی، حمید شیرزادگان، حمید برمکی، 
مهراب شاهرخی، بیوک وطن خواه و حمید جاسمیان( را از بازی و 
مسابقات محروم کرد؛ البته محرومیت باشگاه لغو شد، اما بازیکنان 
این  نیافتند.  را  المپیک  در  اجازة حضور  و  ماندند  شاهین محروم 
مسئله نوعی تضاد در فرهنگ هواداری فوتبال را به وجود آورد. 
تماشاگران اعتراض شفاهی به فدراسیون فوتبال و ناسزاگویی به 
آنان را آغاز کردند. گفتني است تماشاگران ایرانی خسارتی به اموال 
عمومی وارد نمي کردند و تنها هنگام مسابقات معترض بودند. گاهی 
هم به بازیکنان رقیب یا سران فدراسیون بي ادبي می کردند که با 

کوشش مرحوم بوقی این موارد زود برطرف می شد. 

درنهایت محرومیت شاهینی ها تمام شد. به نظر هواداران، مرزبندی 
چون  بازیکنانی  درمورد  انقالب  از  پس  آنچه  هواداری  فرهنگ 
نیکبخت واحدی شاهد بودیم، انتقال از یک تیم محبوب به تیم 
می پنداشتند.  توطئه  را  آن  و  کرده  تلقی  خیانت  گونه ای  را  دیگر 
با توجه به سیاسی شدن مدیریت فوتبال که سیاسی شدن و نقش 
انتقال به دارایی نوعی توطئة  هواداری آن را نیز به دنبال داشت، 
فدراسیون تلقی شد و اعتراض هواداران شاهین را به همراه داشت. 
در بازی های بعدی پس از دورة محرومیت، سران باشگاه دارایی 
مهراب شاهرخی را تطمیع کردند و او باشگاه شاهین را ترک کرد. 
دارایی  درباری  و  دولتی  تیم  به  و  ماند  پشت خط  یک سال هم 
هنگام  این  در  شعارها شد.  افزایش  نیز سبب  موضوع  این  رفت. 
باشگاه های شاهین و تاج در مقابل دارایی به اتحاد رسیدند و به 
همراه هم تیم های خارجی را دعوت  کردند که یک بازی هم با 
انجام دادند. شعار »تاج و شاهین آفرین«  منتخب تاج و شاهین 
یادگار آن دوران است. شاید در اینجا باید از موضع گیری تماشاگران 
یا  تفرقه افکنانه  نقش  و  ایرانی  بوروکراسی  به  اعتراض  در  ایرانی 

منفعت طلبانه آن یاد کرد؛
بنابراین در این زمان تاج و شاهین یک طرف و دارایی در طرف 
دیگر قرار داشت، تا اینکه در سال 1346، هنگام بازی شاهین-

تهران جوان مشاجره ای میان مدیران باشگاه شاهین و یکی از سران 
تربیت بدنی در امجدیه )شهید شیرودی( پیش آمد که سرانجام به 
انحالل باشگاه شاهین انجامید. فدراسیون فوتبال علیه شاهین در 
فرهنگ هواداری فوتبال بیانیه ای صادر کرد و کار به تضاد میان 
هواداران و فدراسیون کشید؛ درنتیجه هواداران، فوتبال و حضور در 
استادیوم ها را تحریم کردند و این تضاد یادشده به اوج خود رسید. از 

این پس مسابقات فوتبال بدون تماشاگر برگزار شد.

مرحلة دوم )1346-1351(
این مرحله با تغییر در سازمان تربیت بدنی شروع شد. خسروانی نیز 
به ریاست سازمان رسید. بالفاصله باشگاه های دارایی و تهران جوان 
مدیریت  تغییر  با  داشتند  انتظار  شاهینی ها  کردند.  منحل  را  خود 
فدراسیون فوتبال، خسروانی مجوز فعالیت مجدد شاهین را بدهد که 
این طور نشد. بازیکنان شاهین که هنوز با هم بودند، با کوشش مرحوم 
علی عبده در باشگاه پرسپولیس با مربی گری مرحوم دهداری گرد 
آمدند. از این زمان، رقابت میان پرسپولیس و تاج شروع شد. تأسیس 
پرسپولیس هواداران شاهین را با فوتبال آشتي داد. برای اولین بار 
جام ملت های آسیا در ایران برگزار شد و ایران برای اولین بار قهرمان 
جام ملت های آسیا به شمار آمد. پرسپولیس نیز به نمایندگی ایران 
در جام باشگاه های آسیا در بانکوک تایلند شرکت کرد. نظر هواداران 
این بود که تبعیض در فوتبال بیداد می کند و داورها به بازیکنان تاج 
مي گویند خودتان را زمین بزنید تا به نفع شما پنالتی بگیریم! این 
کار سبب ناتمام ماندن بازی پرسپولیس و تاج شد. همة اینها باعث 
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شد تضاد در فوتبال ایران شکل بگیرد. هرچند هنوز به شکستن 
صندلی ها و اموال عمومی نرسیده بود و بیشتر کالمی و شعاری 
کرد؛  تغییر  نیز  خسروانی  بسیار،  نارضایتی  به دلیل  سرانجام  بود. 
برای مثال سالی که بازیکنان پرسپولیس به پیکان پیوستند )برای 
یک سال( و قهرمان شدند، در پرسپولیس به جز عزیز اصلی تنها 
جوانان به بازی مشغول بودند. در روز بازی پرسپولیس-تاج، محمود 
خوردبین پس از دریبل کردن پرویز قلیچ خانی توپ را گل کرد، اما 
حاج ابوالحسن، داور بازي خطای دست خوردبین را گرفت! عزیز 
اصلی، سرگروه پرسپولیس به داور حمله کرد و او را کتک زد. پس از 
این حادثه، تماشاگران حاج ابوالحسن را تاج ابوالحسن نامیدند. شاید 
بتوان گفت این تنها مورد خشونت کامل در فوتبال باشگاهی قبل 
از انقالب بود. حرکت عزیز اصلی با پشتیبانی و حمایت تماشاگران 
و شعارهای آنها روبه رو شد )Shahkhali, 2014(. اعتراض به نقد 
سیستم سیاسی درآمیختگی سیاست و فوتبال را در این دوره نشان 
می دهد. بررسی های میدانی و مصاحبه با هواداران آن دوره آشکار 
میسازد که تماشاگران پرسپولیس از اینکه داوران به نفع تیم تاج 
که تصور میشد مورد حمایت دولت وقت بوده است، سوت می زدند 
و با دستگاه )دربار( رابطه داشته اند، سخن می گفتند و گله داشتند. 
یکی از رخدادهای مهم در این دوره بازی ایران-اسرائیل در سال 
1348 )1969( در بازی فینال مسابقات آسیایی بود. در این مسابقه 
با نتیجة 2 بر 1 پیروز شد، مردم به شماتت رفتارهای  ایران  که 
جنگ طلبانه اسرائیل پرداختند و به ویژه نماد جنگ موشه دایان را 
تمسخر کردند. گروهی این رفتار هواداری در سطح ملی در میان 
 Fozooni,( تماشاگران ایرانی را گونه ای نژادپرستی تلقی کرده اند
را  گفتمانی ضدجنگ  رفتارها  این  آنکه  360- 361 ,2004(. حال 
از   )Shahkhali, 2014( بود  یهودی ستیزی  از  عاری  و  داد  نشان 
این رو برچسب نژادپرستانه به فرهنگ هواداری فوتبال در ایران در 

سطوح ملی آن نیز پذیرفته است.

مرحلة سوم )از کامبیز آتابای تا انقالب اسالمی(
رئیس  آتابای،  کامبیز  آمدن  با  هواداری  فرهنگ  سوم  مرحلة 
قدرت  با  بود،  آمده  دربار  از  که  وي  شد.  آغاز  فوتبال  فدراسیون 
در  کرد.  آغاز  را  ایران  باشگاه های  جام  و  شد  کار  مشغول  کامل 
این جام، تماشاگران مسجدسلیمانی هنگام بازی پرسپولیس–تاج 
در مسجدسلیمان درگیر شدند که این مسئله سروصدای زیادی به 
پا کرد؛ البته پیش از آن هم در بازی پرسپولیس و تاج تهران که 
1-4 به نفع پرسپولیس تمام شد، هنگامی که بازیکنان پرسپولیس 
برای نیمة دوم به زمین می آمدند، طرفداران تاج با تکه های یخ از 
آنها پذیرایی کردند؛ این اولین خشونت علیه بازیکنان در این زمینه 
در ایران بود. در مسجدسلیمان نیز طرفداران تاج با چاقو از بازیکنان 
چاقو  کسی  هرچند  کردند.  پذیرایی  مسابقه  زمین  در  پرسپولیس 
نخورد، بازیکنان پرسپولیس از مشت و لگد در امان نماندند. در این 

دو مورد هم خسارتی به اموال عمومی وارد نشد، اما رفتار تماشاگران 
نشان مي داد خشونت در فوتبال ایران در حال شکل گیري است. 
پس از این بازی ها، تیم پرسپولیس یک طرفه خود را حرفه ای اعالم 
کرد و از جام باشگاه ها کناره گرفت. این تیم معمواًل هفته ای یک بار 
با تیم های خارجی بازی می کرد، اما این مسئله دوام چندانی نیافت 
دوره  اولین  در  پرسپولیس  و  آغاز شد  تخت جمشید  جام  اینکه  تا 
به قهرماني رسید. در دورة سوم، جام تخت جمشید به تیم شاهین 
رسید که به نام شهباز اجازة شرکت در مسابقات را گرفته بود و از 
قدیمی ها تنها حسین کالنی، ایرج سلیمانی و مهراب شاهرخی در 
آن بازی می کردند. در این زمان، وندالیسم و پرخاشگری گسترش 
یافت و شعارها و هتاکی ها هنگام بازی ها شروع شد. مسئلة مهم 
این بود که مردم، تاج را نمایندة رژیم و پرسپولیس را نمایندة مردم 
می دانستند. هنگامی که تاجی ها خطا می کردند، مردم شعار می دادند 
»تاج نامرد« که البته مفهوم اصلی آن »شاه نامرد« بود )مشاهدة 

.)Shahkhali, 2014 نگارنده؛
آخرین دورة جام تخت جمشید به سامان نرسید و انقالب اسالمی 
هواداری  فرهنگ  میان  تضاد  و  فوتبال  شروع شد. سیاست زدگی 
در  انقالبی  از شعارهای  بسیاری  فدراسیون سبب شد  مدیریت  و 

امجدیه ساخته شود.

نتیجه گیری
پیش از انقالب ایران، وندالیسم در فوتبال به شکلی که در اروپا 
وجود دارد، نبود. هرچند مواردی از آن مانند اعتراض، شعار، هتاکی 
و گاهی هم ضرب و جرح وجود داشت، از بین بردن و شکستن 
اموال عمومی دیده نمی شد؛ البته عوامل متعددی در وندالیسم در 
حمایت  و  دخالت  از  مردم  نارضایتی  قبیل  از  بودند؛  دخیل  ایران 
حکومت در فوتبال به یکی از تیم ها )تاج( به عنوان نمایندة حکومت 
عوامل  مهم ترین  از  که  آن  نفع  به  فدراسیون  و جهت گیری های 

اغتشاش و خشونت در فوتبال ایران پیش از انقالب بود.
با سطح  انقالب  از  پیش  فوتبال  در  وندالیسم  گفته شد  چنانکه  
قابل مقایسه  غرب  به طورکلی  و  اروپا  در  وندالیستی  کنش های 
نیست؛ زیرا مسائل آن روز ما با غرب متفاوت بود. ما در جامعه ای 
تقریباً سنتی زندگی می کردیم و به سنت ها و فرهنگ خود پایبند 
بودیم. سنت نیز هنوز کارکرد داشت؛ زیرا وسایل ارتباط جمعی و 
جهانی سازی  و  نبود  زمان  آن  در  ماهواره  و  اینترنت  مانند  سریع 
ورزشی  هفته نامه هاي  نداشت.  وجود  فوتبال  ورزش  در  خشونت 
هرچند  می پرداختند.  موارد  این  به  کمتر  نیز  زمان  آن  در  موجود 
کیهان ورزشی در مقطعی، یکی از عوامل وندالیسم در آن زمان 
نمی پرداخت؛  وندالیسم غربی  تبلیغ  و  به معرفی  بود، خوشبختانه 
انقالب هرگز کار وندالیسم به شکستن  از  به همین دلیل، پیش 
صندلی های ورزشگاه، اتوبوس، شکستن شیشه و به طورکلی انهدام 
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اموال عمومی نکشید. گذشته از آن، هرچند باشگاه ها با هم مخالف 
بودند، معمواًل رؤسای آنها مخالفت آشکاري با هم نداشتند و علیه 
هم جبهه نمی گرفتند. اختالف مسئوالن تیم ها هم به تماشاگران 
تا حد  نیز  انقالب(. تماشاگران  از  )برخالف پس  سرایت نمي کرد 
اما چنانچه در  از شعارها و هتاکی ها خودداری می کردند،  ممکن 
این باره زیاده روی می کردند، بزرگ ترها مانند مرحوم بوقی از این 
کار جلوگیري مي کردند. گذشته از آن، در فوتبال پیش از انقالب 
ایران، پول نقش چندانی نداشت؛ هرچند بنا به برخی از گزارش ها 
کسانی چون مرحوم پرویز دهداری از نقش کثیف پول در فوتبال 

سخن می گفتند.
زیادی  رشد  ایران  فوتبال  در  وندالیسم  انقالب،  از  پیش  درنتیجه 
نیافته بود و حتی زمانی که آثاری از آن بروز مي یافت، با وندالیسم 
مخالفت  بیشتر  بلکه  بود،  متفاوت  غرب  فوتبال  در  رایج  نوع  از 
تماشاگران به عنوان نمایندگان مردم با رژیم سلطنتی و دخالت رژیم 
در ورزش با تیم سازی ها و تأثیر در شکل گیری مدیریت غلط اداری 

فوتبال را نشان مي داد.

سپاس نامه
پاسخگوی  که  فوتبال  هواداران  از  است  الزم  اینجا  در 

پرسش های محققان این پژوهش بوده اند، سپاسگزاری کنیم.
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