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دهید.  شود که وسوسۀ نوشتن از فوتبال قلقلکم میی چند سالی می

حضور در تیم آرسنالیسم و بعد کانون بانوان آرسنال بیش از پیش 

های بعضی از اطرافیانم  و حرف  هلم داد توی دنیای فوتبال، اما نگاه

فهمیدم چرا حضیور  همیشه آزاردهنده بود. یواش یواش داشتم می

بانوان در فوتبال، چه به عنوان هوادار و چه فوتبالیست، ایینیقیدر 

 خواستم از خود فوتبال لذت ببرم. حرف و حدیث دارد؛ اما من می

هیا را تیمیاشیا  ور آبی های آن نشسته بودم این سر دنیا و بازی

کردم، اما دیدم حتی در کشورهای به اصطالح پیشرفیتیه هیم  می

هایی  دوست تقریبًا همان های فوتبالیست و فوتبال های خانم دغدغه

کم نوشتن از فیوتیبیال بیانیوان و  ها دارند. کم ور آبی است که این

گیوییی و  ام. از پیراکینیده هایشان تبدیل شد به دغیدغیه چالش

نویسی خسته شده بودم. به دنیبیال راهیی بیرای بیییان  پراکنده

گفتم هر چه بگویم باز هم دردی از  هایم بودم. با خودم می ناگفته

گیفیت بینیویی .  کند، اما حسی در درونیم میی کسی دوا نمی

ام بنیویسیم؛  خواستم به سهم خودم از آنچه دیده و تجربه کرده می

 بلکه شاید روزی گوش شنوایی هم پیدا شود. 

  



8  

 

شناسد، اما من از  فوتبال حد و مرز، پیر و جوان و زن و مرد نمی

چون کمتر  -به ویژه در نیمۀ دوم این کتاب-ام  فوتبال بانوان نوشته

ها هستنید کیه از  دیده و شنیده شده است. چون هنوز هم خیلی

اند به شکل و ظاهر بیازییکینیان و مسیا یل  فوتبال فقط چسبیده

شیود  های اخیر فهمییدم میی ای، اما من با فعالیتم در سال حاشیه

های بانوان فوتبالیست را  های انسانی و توانایی هایی از تالش گوشه

تواند حیتیی بیرای  هایی که می تر به نمایش گذاشت. جنبه پررنگ

 بخش باشد. کسانی که فوتبالی نیستند هم الهام

های اخیر تبدیل به رسانه و ترییبیونیی  برای من فوتبال در سال

توانم به مطرح کردن مشکالت فیوتیبیال  شده که از طریق آن می

ها بپردازم، چون بیارهیا بیه  بانوان و مسا لی مثل احترام به تفاوت

توجهی، طرد و انیکیار  ام چگونه متفاوت بودن باعث بی چشم دیده

اند. مایی که  افرادی شده که همچون ما بخشی از این جامعۀ انسانی

هیا و  هر کدام داستان زندگی خودمان را داریم با هیمیۀ چیالیش

هایش، و در نهایت شاید بتوانیم همان کسی بیاشیییم کیه  سختی

همیشه منتظرش بودیم. نوشتن از اینها همان شوقی است که ایین 

 کند. کشد و مرا به جلو رفتن تشویق می روزها در درونم زبانه می

اصاًل همین ترکیب فوتبال و نوشتن خودش مقولۀ بیه شیدت 

بینیم ولیی  هاست مثل قبل فوتبال نمی جذابی است. با اینکه مدت

وقتی بخواهم از مستطیل سبز بنویسم دیگر چیزی جلودارم نیست. 

های مختلی   طلبی لعنتی همیشه به بهانه با این حال، صدای کمال

خیال! انصافًا من هیم چینید  گفت: بی پیچید که می توی سرم می
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کنی بودم. یک روز خیلی اتفاقی با مدرسیۀ  گوش صباحی بچۀ حرف

های شاهین کالنتری آشنا شدم. امیدی به فرجی  نویسندگی و دوره

اش  نداشتم اما با خودم گفتم این یکی را هم امتحان کن. نتیییجیه

طلیبیی را  این شد که در طول دوره یادم گرفتم چطور غول کمال

بگذارم روی سایلنت و دل را بزنم به دریا؛ و در ادامه اولین کیتیاب 

گیرفیت. از چیییزهیاییی  عمرم داشت صفحه به صفحه شکل می

ها مانده بود گوشۀ ذهنم. از آن ییک امیتیییاز  نوشتم که مدت می

کنم این استعاره تنها منحصر به فیوتیبیال  لعنتی. حاال احساس می

نیست، بلکه شاید یکی از آن چیزهایی باشد که در سطوح مختل  

 زندگی اجتماعی عمیقًا به آن نیازمندیم.

در طول چند ماه، حاصل کارم این کتابی شید کیه در حیال 

هیای  ها و انگیییزه خواندنش هستید. چاشنی اصلی کارم هم تشویق

کنم از  عزیزانم بود که از آنها صمیمانه ممنونم. همچنین تشکر می

دوستانم در کانون رسمی هواداران بانوان آرسنال در ایران کیه از 

مطالب ترجمه شدۀ کانال و سایتشان در جای جای این نیوشیتیه 

ام. و تشکر ویژه از دوستانی که در این مسیر پا بیه پیای  بهره برده

های نابشیان در  من همراهم بودند و با صبر، حوصله، نظرات و ایده

 ام کردند. نوشتن این کتاب و تحقق یکی از آرزوهایم یاری

 

 بهار خ. تهرانی
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اولین باری که یک مسابقۀ فوتبال را از اول تا آخر تماشا کرد جیام 

بود؛ سه بازی از مرحلۀ گروهی، به عیالوۀ فییینیال   6002جهانی 

ترین خاطراتش از این جیام در بیاخیت بیه  یادماندنی ها. به رقابت

های حین بیازی،  مکزیک و پرتغال، تساوی با آنگوال، تخمه شکستن

لوگوی جام، تبلیغ بنفش رنگ یاهو دور زمین و حرکت تیارییخیی 

شد! آن زمان خود بازی جذابیت خاصی بیراییش  زیدان خالصه می

نداشت. با این حال، گاهی کنجکاو بود بداند دست آخر چه کسیی 

شود. چند سال بعد اما، آنقدر مجذوب دنیای فوتیبیال و  برنده می

های مختل  شده بود که حتیی پیدربیزرؤ سی االت  تاکتیک تیم

 پرسید. هایش را از او می فوتبالی جدول

فوتبال نه یک راه فرار از واقعیت است نه نوعی از سرگرمی، «
 .» بلکه تعبیر متفاوتی از جهان است

 
 نیک هورنبی  - 
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ای یاد بیگیییرد، بیا  ای شد تا چیزهای تازه کم فوتبال بهانه کم

های جدیدی آشنا شود و دنیا را جور دیگری بیبییینید؛ چیون  آدم

وقت فقط فوتبال نبود و همۀ اینها هم بخشی از مسییر  فوتبال هیچ

شیوی  بود. دردآورترین بخش نوشتن آنجاست که میجیبیور میی

هاییی کیه  ها را تنها در چند کلمه خالصه کنی. واژه تجربیات سال

ای  گاه آنقدر که باید کافی و گویا نیستند؛ و این همان نیقیطیه هیچ

ای از تکرار و تازگی؛ مثل خوِد  شود. آمیزه است که همواره تکرار می

 زندگی.

از دید بسیاری، طرفدار فوتبال بودن مساوی اسیت بیا اتیالف 

ای  ها پازل زندگی بدون فوتبال قطعۀ گمشیده وقت، اما برای بعضی

ای هیم کیه  توانی چند دقیقه دارد. اما چرا فوتبال؟ چون با آن می

هایت را بگذاری پشت در و فقط بازی را تیمیاشیا  شده همۀ دغدغه

ات.  شود رفیق اوقات بیکاری و همدم تنهایی ها می کنی. خیلی وقت

توانی دیوانگی کنی، اوج بگیری، داد بزنی، بیخینیدی،  با فوتبال می

اشک بریزی؛ اما احتمااًل حتی اگر نتیجه دلخواهت نیبیاشید، بیاز 

توانی به آسانی دست از آن بکشی. بگذریم از حواشی و اتفاقات  نمی

 زنند توی ذوقمان. پشت پرده که گاه به گاه می

توانیم  شویم که می شاید گاهی به این دلیل مجذوب فوتبال می

مان را در آن پیییدا  بازتابی از جذابیت و هارمونی گمشدۀ زندگی

زند به همین سادگی افراد را  کنیم. هیجانی که در فوتبال موج می

ریزی احساسیاتشیان  تواند به آنها در برون کند و می درگیر خود می
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نواز ییا  شوی و با هر حرکت چشم کمک کند. تو طرفدار تیمی می

آیی و وقتی اوضاع بر وفق میراد نیبیاشید  هر گل آنها به وجد می

گیری  شود. با دیگر هواداران، با شادی تیمت اوج می اوقاتت تلخ می

کشی. اینجا دیگر فوتبیال  و برای طرفداران حری  خط و نشان می

طور که سایمون کریچلیی هیم  چیزی بیش از فوتبال است. همان

کند، فوتبال مانند زندگی گسترۀ وسیعی از مفاهیم را در  اشاره می

خورد. موارد  های گوناگونی از مسا ل پیوند می گیرد و با جنبه بر می

توانند پیچیده، متنافض و حتی متعارض باشند؛  و موضوعاتی که می

هیای  از تاریخ، مکان، طبقۀ اجتماعی، جنیسیییت، هیوییت گیروه

خانوادگی، قومی و ملی گرفته تا ماهیت گروه بازیکنان و هیواداران 

توان پیونید  و روابط دوستانه یا ُپرتنش آنها. اینجاست که دیگر نمی

فوتبال را با هویت، زندگی، فرهنگ و مسا ل اجتیمیاعیی نیادییده 

 گرفت.

 

  

اما فرهنگ جوامع چه ربطی به فوتبال دارد؟ بیری رییچیاردز در 

ها و قوانین بیرای  ، وضع محدودیت»روانکاوی فرهنگ عامه«کتاب 

سازی تفیریی   فوتبال را فرایندی خالقانه و مثبت در جهت متمدن

توان گفت هدف اصلی از بیرگیزاری  کند. برای مثال، می تلقی می

سازی قیواعید  یکسان، 3621جلسۀ انجمن فوتبال انگلی  در سال 

فوتبال بود؛ به طوری که این مقوله چیزی بیش از یک تفریی  ییا 
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هیای  های دبیرستانی، کارگرها ییا تیییم سرگرمی صرف برای بچه

محلی باشد. در گذشته، تیم هر مدرسه و منطقه قوانین مخصیو  

به خود را داشت که محدودیت چندانی هم برای بازیکنان اییجیاد 

هاییی از  شد که تیم کرد. تفاوت در قوانین آنها مانع از این می نمی

 مدارس و مناطق مختل  به راحتی بتوانند با هم مسابقه دهند.

ترین تصمیییمیات در  شود که مهم ریچاردز در ادامه یادآور می

توان در قیانیون  سازی قوانین فوتبال انگلی  را می یکسان راستای 

منع در دست گرفتن توپ توسط بازیکنان و منع لگد زدن به پیای 

دار باشد  بازیکن حری  خالصه کرد. شاید برای هوادار امروزی خنده

که بگوییم روزگاری بازیکنان فوتبال آزادانه تیوپ را در دسیت 

کردند. میجیاز  گرفتند و در حال دویدن آن را با خود حمل می می

بانی کیه  بودند به بازیکن حری  لگد بزنند یا حتی به سمت دروازه

های جدید هیم  توپ هم ندارد هجوم ببرند. اما قوانین و محدودیت

های مینیاطیق  های این بازی افزود، هم موجب شد تیم به جذابیت

مختل  بتوانند با پیروی از قوانین یکسان با هم رقابت کنند و هیم 

انید  های این بازی کاست. به همین دلیل است که گفتیه از خشونت

آموزانه دارد  وضع قواعد جدید و بهبود اوضاع فوتبال، روندی تمدن

و این بخش از فرهنگ فوتبال بازتابی از پیشرفت تمدن و فرهنیگ 

 جامعه نیز هست.

دلیلی که ریچاردز برای محبوبیت فوتبیال در میییان میردم 

های فرهنگ انسانی و اجتماعی ما اشاره دارد. بیه  آورد، به ریشه می

ها یا قواعیدی کیه  عقیدۀ او، در ورزش، ما از راه اعمال کردن نهی
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کم در بخش بزرگی از زمان بازی رعایت شوند تا بیتیوان  باید دست

آن بازی را انجام داد، برهۀ تکوین جامعۀ بشری را بیازآفیریینیی و 

هایی که قوانینشان در اواخیر  کنیم. در میان تمام ورزش تکرار می

 بازی محبوب مردم«قرن نوزدهم تدوین و مقبول واقع شد، فوتبال 

نام گرفت. شاید یکی از دالیل چنین اتفاقی این بود که فوتیبیال، »

 ها بود.  ترین نهی ورزشی مبتنی بر سفت و سخت

زدایی همراه بود. یکی از  ها با نوعی آشنایی اعمال این محدودیت

اش در راه رفتن و  اعضای بدن انسان که پیش از آن کارکرد اصلی

شید،  جا به جایی افراد یا لگد زدن در هنگام خشونت خالصه میی

حاال تبدیل به ابزار اصلی او برای شرکت در یک سرگرمی نسیبیتیًا 

مدرن شده بود. ورزشی که سیر تکوین آن و اتفاقات درون و بیرون 

ای بیود  زمینش به نوعی بازآفرینی حوادث، فرهنگ، تمدن و جامعه

 کردند. که افراد در آن زندگی می

 

  

های فوتبال به نوعی بازتابی از جامعه و فیرهینیگ میردمیان  تیم

اند. شگفت آنکه هنوز هیم فیرهینیگ بیرخیی  کشورهای مختل 

ای است که فوتبال را تیا  کشورهای به اصطالح پیشرفته، به گونه

حد یک مقولۀ جنسیتی پایین آورده است. با اینکه شمار زنیان و 

شود، اما بیاز  دوست هر روز بیشتر می دختران فوتبالیست و فوتبال

کینید.  ها سنگینیی میی های جنسیتی روی دوش خانم هم کلیشه
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آمیزی که مردان و حیتیی  های تبعیض همواره در طول تاریخ، نگاه

اند، نه تنها فوتبال، بیلیکیه کیل  گاهی خود زنان به آن دامن زده

هیای  هایی بیهوده کرده اسیت. تیالش زندگی ما را درگیر حاشیه

های مختل  صورت گرفته تیا بیه  بسیاری از سوی افراد و سازمان

تواننید در  دنیا یادآوری کند فوتبال جنسیت ندارد و بانوان هم می

های فردی و اجتماعی خود، پا به پای مردان بازی کننید  کنار نقش

یا به طرفداری یا فعالیت در حوزۀ فوتبال بپردازند؛ هرچینید ایین 

ها با توجه به بافت فرهنگی کشورهای مختیلی ، نیتیایی   کوشش

 متفاوتی در پی داشته است. 

دوستان، کشوری مثل آمریکا را با تیم ملی  شاید بعضی از ورزش

فوتبال بانوانش بشناسند؛ کشوری که تیم زنیانیش از میردانیش 

تر است، چهار دوره قهرمان جهان شده و لیییگ بسیییاری  معروف

قدرتمندی هم دارد. در مقابل، تیم ملی مردان این کشور هنوز بیه 

چنین افتخاراتی دست نیافته و حتی برای ارتقای سیطی  لیییگ 

و   های خیارجیی و رییخیت اش هم دست به دامن ستاره داخلی

های مالی شده است. شاید این فرهنیگ آمیرییکیاسیت کیه  پاش 

ساز چنین پیشرفتی برای زنان شده و چنین تفاوت فاحشیی  زمینه

فوتیبیال «را با دیگر کشورها رقم زده است. سایمون کوپر در کتاب 

یکی از دالیل استقبال مردم آمریکا از فوتبال میدرن  »علیه دشمن

کند کیه افیراد  داند. او همچنین اشاره می را دوری از خشونت می

کم متوجه شدند این بازی تنها مختص مردان نیست و بر خالف  کم

هایی ترسناک با رفتارهایی خشن ندارد. به  ها، شخصیت بعضی بازی
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این ترتیب در آمریکا، فوتبال به ورزش محبوب مادران تبدیل شید 

هیای  چون برای هر دو جن  مناسب بود و این اقبال در خیانیواده

دهد، ایین  شد. آنطور که کوپر توضی  می مرفه بیشتر هم دیده می

های دور حتی برای دختران چهار ساله هیم لیییگ  کشور از زمان

 کرده است! خا  خودشان را برگزار می

لین برلینگ مانو ل، سردبیر یکی از مجالت برجسته و قدییمیی 

های موفقیت فوتبال زنان ایاالت متحده را در  فوتبالی آمریکا، ریشه

ها همزمان با آقایان بیه فیوتیبیال روی  داند که خانم این نکته می

های اروپایی به این ورزش احساس بیگانگی  آوردند و بر خالف خانم

نداشتند. این در حالی است که در گذشته، بسیاری از کشورها در 

ای کیه  های پایه تیمی برای دختران نداشتند و دخیتیربیچیه رده

خواست فوتبالیست شود مجبور بود جایی در تیم پسران بیرای  می

خود باز کند. این دختران اصواًل در اولین برخورد، بیا تیمیسیخیر 

شیدنید.  طور تیم حریی  میواجیه میی تیمی و همین پسرهای هم

از پی  «، »این بازی برایش خشن نیسیت؟«هایی از قبیل  جمله

همان عباراتی » فوتبال ورزش پسرهاست«، »آید چنین کاری برنمی

هستند که تقریبًا همۀ بانوان فوتبالیست در خاطراتشان از آنها ییاد 

شدند شیانی  حضیور در  کنند. این دخترها وقتی بزرگتر می می

کردند و بسیاری از  های دختران هم سن و سالشان را پیدا می تیم

اند برای تیم اصیلیی  های پایه توانسته آنها پ  از درخشش در رده

 کشورشان نیز افتخارآفرینی کنند. 
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هاست با شور و حرارتیی  سالۀ آرسنال، سال  60ماریا پتری، هوادار 

رود تا تیم محبوبش را تشوییق کینید.  ناپذیر به استادیوم می وص 

شناسند، از هواداران گرفته تا خود بازیکنان و  دیگر همه ماریا را می

های تیم مردان آرسنال هیم  . او تنها به تماشای بازی کادر فنی تیم

اکتفا نکرده، بلکه اسطورۀ هواداری تیم بانوان آرسنال هم هسیت. 

وقت این فرصیت  ماریا دوست داشت فوتبال بازی کند اما آسم هیچ

ها برود. اینجا سیر  را به او نداد، پ  تصمیم گرفت به تماشای بازی

شوید، به خاطر جام یا یک  وقتی هوادار یک تیم فوتبال می«
کنید، شما از آن تیمم  بازیکن یا تاریخش از آن طرفداری نمی

کنید به این دلیل که خودتان را در بخشی از آن  طرفداری می
اید که بمه آن تمعملم   اید. شما جایی را پیدا کرده پیدا کرده
 »دارید.

 
 دنیس برگکمپ- 
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و کلۀ یک مانع دیگر پیدا شد؛ پدر و مادرش راضی بیه ایین کیار 

های دور از خانه، یعنی دوران دانشگاه،  نبودند. با این حال، در سال

ماریا توانست رویایش را محقق کند و آزادانه به استادیوم برود. این 

ها حاال آنقدر محبوب است که هواداران و باشگاه  مادربزرؤ توپچی

به پاس این همه عشق و حمایتی که نثار تیمش کرده و شیور و 

گیرند. میارییا  دهد، برایش جشن تولد می ها می هیجانی که به بازی

اش را در فریزرش نیگیه داشیتیه؛  سالگی  60هنوز هم کیک تولد 

کیکی که باشگاه با آن او را در میدوپارک، زمین اختصاصی بانیوان 

 آرسنال، غافلگیر کرد. 

شود که ماریا طرفدار آرسنال است و آنطیور  سالی می  00حدود 

هایی که در ورزشیگیاه حضیور  گوید، حساب بازی که خودش می

سیالیه،   60داشته از دستش در رفته! باشگاه برای این مادربیزرؤ 

ورزشگاه را در نظر گرفته است تا مثل همییشیه  60صندلی شمارۀ 

ها را تشویق کند. خودش در  در میان جمعیت فریاد بزند و توپچی

رود؛  جا دنبال تیم نیمیی ک  مثل من همه هیچ«گوید:  این باره می

های تییم  های خانگی و خارج از خانه، دیدارهای اروپایی، بازی بازی

ماریا به تینیهیاییی بیه » ها! ساله  61مردان، بانوان و حتی تیم زیر 

رود و دوستان و اقوامش هم وقتشان را طیوری  ها می تماشای بازی

کنند که در اوقاتی غیر از زمان بازی با او مالقات کننید.  تنظیم می

تر است. میارییا  دانند فوتبال از همه چیز برای او مهم آنها خوب می

 برای همه نماد وفاداری و عشق به فوتبال و زندگی است.
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هیای  توانند به اندازۀ ماریا وفادار و پیگییر دییدار طبیعتًا همه نمی

تیمشان باشند، اما احساس و هیجانات حین بازی چیزی است کیه 

اند. بری رییچیاردز  دیگر هواداران هم کم و بیش آن را تجربه کرده

اش را چیزی  ح  و حالش در هنگام تماشای بازی تیم مورد عالقه

بیش از ح  فراگیر یگانگی یا نوعی همانندسازی هویت توصییی  

کند. او از ح  برخورداری از جایگاهی معّین در یک چهارچوب  می

گوید؛ ولو این که بحث بر سر چهارچوبی باشید  منظم اجتماعی می

 که بتوان از جهات بسیاری به آن ایراد گرفت. 

کنیم  وقتی به فوتبال فکر می«سایمون کریچلی، نویسندۀ کتاب 

ای از فیوتیبیال بیه عینیوان  هم در مصاحبه »کنیم به چه فکر می

احساس اینکیه میا «کند:  ای برای احساس همدلی یاد می گنجینه

روند، امیا هیواداران تیا  آیند و می همه با هم هستیم. بازیکنان می

ای از خاطرات را در حافظۀ خیود  مانند و مجموعه ها باقی می مدت

او همچنین به این نکیتیه » اند. ای زنده دارند. آنها آرشیو و کتابخانه

کند که هوادار یک تیم بودن و آشنایی عمیق با تاریخچۀ  اشاره می

آن چیزی شبیه به تحصیل در مدرسۀ شکست و ناامییدی اسیت. 

هایی از امید هم دارد. امیدی فراتر از عقل و  یأسی که در خود بارقه

تیوانینید  هیا نیمیی داند که همۀ تیم منطق. چون هوادار واقعی می

ها بیاشینید؛  ها بیشتر از برنده همیشه برنده شوند، و چه بسا بازنده

پ  چنین هواداری با اینکه از آیندۀ بد احتیمیالیی و مشیکیالت 
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است اما باز هم در کنار تیمش خواهد مانید، چیون   مدیریتی آگاه

 این تیم دیگر بخشی از هویت او شده است. 

 

  

های اجتیمیاعیی  اما ارزش و معنای هر تالش انسانی در چهارچوب

شود که اصولی برای شیوۀ رفتار وجود داشیتیه  هنگامی روشن می

گیونیه  باشد و نقض آن اصول منجر به بازخواست شود. شاید، همان

گیونیه  گوید، بتوان بر اساس همین اصل ساده  ایین که ریچاردز می

نتیجه گرفت که وجود هرگونۀ قاعده اساسی در بازی برای تهییی  

ها و قوانیین خیا   کند. با این حساب، محدودیت افراد کفایت می

ها بیرای  کند و هرچه محدودیت فوتبال هیجان آن را دو چندان می

شود؛ میثیل تیالش  تر می به پیش رفتن بیشتر باشد، بازی جذاب

هیای  ها و سطوح باالتر، هییجیان بیازی ها برای صعود به دسته تیم

ساز برای صعود یا قهرمانی که در آنها باخت در  حذفی یا سرنوشت

 حکم خداحافظی با جام است. 

هایی بیود  در گذشته، قانون گل طالیی یکی از همان محدودیت

کرد. شور و شیو   گیر می که فوتبال را بیش از پیش جذاب و نف 

هایی  ها در چنین بازی و همدلی بازیکنان، کادر فنی و هواداران تیم

توان دید. نیک هورنبی  هایی است که در فوتبال می از زیباترین قاب

با کسانی که از ییک «گوید  می» اوج هیجان«در بخشی از کتاب 

کنند مدارا  شان یاد می لحظۀ ورزشی به عنوان بهترین لحظۀ زندگی
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هدف و به دور از بلنیدپیروازی نیییسیتیییم،  هایی بی کنید. ما آدم

کینید  و در ادامه اضافه می »ثمر نبوده انگیز و بی مان هم غم زندگی

توان در این نکته جست کیه  که ریشۀ عالقۀ افراد به فوتبال را می

شود و مانند فیوتیبیال  آور می زندگی واقعی گاهی یکنواخت و مالل

 انگیز نیست که شیفته و غافلگیرمان کند. آنقدر هیجان

فوتبال فرصتی است برای تجربۀ انواع هیجیانیات و تیخیلیییۀ 

دانی در آن نیود  های مثبت و منفی، در همان حالی که می انرژی

ای. تماشای دیداری که  دقیقه به افرادی مانند خودت پیوند خورده

های ییک بیازی  بینی کرد، افت و خیز توان نتیجۀ آن را پیش نمی

های فردی و تیمی بازیکنان، جو ورزشگاه، شیادی  گیر، مهارت نف 

های خا  و تغییر نتیجۀ بازی در دقایق پایانی، از عیوامیلیی  گل

توانند از تماشاگر حاضر در ورزشگاه تا مخاطب پیای  هستند که می

زده کنند و تمام اینها منحصیر بیه نیود  تلویزیون، همه را هیجان

هیا و  ها گاهی حتی روزها و ساعت مانند. طرفداران تیم دقیقه نمی

ها دربارۀ اتفاقات درون و بیرون زمین با هم تبادل نظر  چه بسا سال

کنند. به راستی این همه هیجان و عالقه برای طرفداری از یک  می

 گیرد؟ تیم از کجا نشئت می

هیای  از دیدگاه روانشناختی، ما گاهی با رها شدن از تیعیارض

هیای ییک  های خودمان، آمادۀ اطاعت از فرمان درونی و مسئولیت

شویم و سعی داریم هویتمان را با او همانند کنیم. به ایین  رهبر می

ترتیب، گاهی نیاز به رهبر یا گروهی داریم که در آن احساس تعلق 

کنیم و گاه حتی احساسات ناخوشایندمان را به بیرون و افراد خارج 
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از گروه معطوف سازیم. در اینجا منظور از رهبر، لزومًا یک شخیص 

گوید، یک ایید یولیوژی،  طور که بری ریچاردز می خا  نیست؛ آن

تواند کارکردی مشابه نقش رهبر  کیش، یا تصویری از یک ملت می

ای که هر از گاهیی زییر  داشته باشد. عالوه بر این، رفتار ویرانگرانه

پذیرد ریشه در هیمییین  پرچم یک کشور یا یک باشگاه صورت می

هایی از رفتار پرهیجان و گیاه  گونه، خاستگاه جنبه قضیه دارد. این

شود؛ رفتارهایی کیه در  افراطی تماشاچیان فوتبال بر ما روشن می

شود.  پرستی متعصبانه و خشونت همراه می شکل حاد خود با مهین

کل، کری خوانیدن و بیه رخ  دوستان، کل برای بسیاری از فوتبال

هیای  کشیدن افتخارات تیمشان و کوبیدن حریفان یکی از بیخیش

هیای  جذاب طرفداری است؛ اما همین رفتارها با ورود بیه بیحیث

های زشت چهرۀ فوتیبیال و  ها، جنبه منطق و توهین متعصبانه، بی

کند. ایین هیمیان جیاییی اسیت کیه  حواشی آن را نمایان می

ها فرصیت عیرض انیدام پیییدا  تماشاگرنماها، اولتراها و هولیگان

کنند. اینها شاید اصاًل ذات فوتبال و کارکرد آن را فیرامیوش  می

انید بیرای  اند یا به عبارتی، فوتبیال را دسیتیاوییزی کیرده کرده

هنجیار!  به ای نا ها و تخلیۀ هیجانات خود، البته به شیوه گشایی عقده

روند که اصاًل کاری به اتفاقات درون و  ها تا به آنجا پیش می بعضی

اند که بزنند و بشکینینید و  بیرون مستطیل سبز ندارند، فقط آمده

آشوب به پا کنند. چنین افرادی تنفر خود از جامعه را در فوتبال به 

 گذارند و در واقع از فوتبال هم بیزارند.  نمایش می
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خواست فوتبالیست شود. او هم مانینید بیقیییۀ  ساله می 6مارتای 

دخترانی که دوست داشتند فوتبال بازی کنند از عجایب آن روزگار 

اش دیگر از دیدن زانوهای زخمی و خراشیدۀ او بعد از  بود! خانواده

فوتبال بازی کردن در کوچه و خیابان خسته شده بودند. مارتا در 

نوجوانی برای تحقق رویایش خاک وطن را ترک کرد. در مقطیعیی 

شید،  رفت به دلیل مشکالت مالی منحل می به هر باشگاهی که می

اما او صبورتر از آن بود که به ناامیدی مجال پیروزی دهد. او سخت 

کرد تا به دیگران نشان دهد ورزش ربطی به دختر یا پسر  تالش می

تواند فارغ از جنسیتش، استعدادهایش را  بودن ندارد و هرکسی می

زندگی من همواره پر از چالش بوده است، اما بمزرگمتمریمن «
خواهم بمزرگمتمریمن  چالش من دیوانگی خودم است که می

 .»ها را با موفقیت پشت سر بگذارم چالش
 

 رونالدو نازاریو  - 
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 شکوفا کند.

امروز مارتا پرافتخارترین بانوی فوتبالیست در دنیاست و راهیی 

این ستارۀ ، 6032رود همچنان ادامه دارد. در جام جهانی  که او می

نامدار برزیلی، پ  از گلزنی مقابل استرالیا به بهترین گلزن تارییخ 

کشورش در جام جهانی تبدیل شد و از ایین نیظیر بیاالتیر از 

هایی چون رونالدو و پله قرار گرفت. امیا ایین تیازه آغیاز  اسطوره

های تاریخی این بانوی برزیلی بود. مارتا با ایین گیل  رکوردشکنی

تنها بازیکنی لقب گرفت که در پن  دورۀ جام جهانی میوفیق بیه 

رسد؛ به فاصلۀ پینی   گلزنی شده است. داستان اینجا به پایان نمی

جا کرد. این  روز، مارتا با گشودن دروازۀ ایتالیا رکورد دیگری را جابه

دییدار جیام   32بار او با به ثمر رساندن هفدهمین گل خیود در 

جهانی، بهترین گلزن تمام ادوار جام شد و در جدول گلزنان باالتیر 

میروسالو کلوزه آلمانی جای گرفت. مارتا پ  از ایین دییدار، در 

این رکورد متعلق به من نیست؛ متعلق به همیۀ «ای گفت:  مصاحبه

 »جنگند. ماست. همۀ آنهایی که در مسیر برابری می

بینییم  با نگاهی به پیشینه، ماهیت و فلسفۀ وجودی فوتبال می

ها  که چهرۀ فوتبال و روند تحوالت آن هم با تغییر و پیشرفت انسان

ای  شود. زندگی فیردی و حیرفیه و تمدنشان دگرگون شده و می

ها نیسیت. درسیت  جامعۀ فوتبال هم طبیعتًا خالی از فراز و نشیب

مثل تک تک ما، هر کدام از این افراد هم سرگذشتی دارنید کیه 

های درون و بیییرون  روایتگر شیوۀ رویارویی آنها با موانع و چالش

هیاسیت  زمین است. میل ما به کامیابی و پیشرفت مانند تالش تیم
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برای ارتقای جایگاهشان در جدول، صعود به دسیتیۀ بیاالتیر ییا 

هاست که  کم بهبود نتای  نسبت به فصل قبل. احتمااًل همین دست

کند. فوتبال هیییچ چیییز  چنین ملموس می فوتبال را برای ما این

ای برای گفتن ندارد، جز همین داسیتیان زنیدگیی.  خا  و ویژه

فوتبال خوِد زندگی ماست و زمین چمن همین دنیای اطراف ما بیا 

همۀ اتفاقات تلخ و شیرینش. با این تفاوت که در زندگی مسیاوی 

زنیی و  شوی یا درجیا میی روی و برنده می نداریم؛ یا به پیش می

گذرند، و وقتی راکد باشی یعنی قیافیییه را  روزهایت مثل هم می

ای. البته نیازی نیست جام جهانی را باالی سر ببری یا فیییل  باخته

هوا کنی! اینجا آن تیم حریفی که باید از آن جلو بزنی همان خیوِد 

 دیروزت است.

 

  

ها بستری هستند که در آنیهیا عیالوه بیر  فوتبال یا دیگر رقابت

توانند  ها، دستاوردهای انفرادی نیز می افتخارات تیمی و کسب جام

نقش مهمی در توسعۀ فردی بازیکنان و حتی هواداران ایفا کنینید. 

بان یا بهیتیریین  مانند وقتی که کسی بهترین گلزن، بهترین دروازه

گیییرد؛  شود و بیش از پیش مورد توجه قرار میی بازیکن جهان می

، فرانسه مییزبیان ۹۱۰۲بخش دیگران. تابستان  شود الگو و الهام می

جام جهانی بانوان بود؛ رقابتی که زنان آمریکایی بار دیگر فات  آن 

رقیب فوتبال بانوان باقی بمانند. اما در  شدند تا همچنان پیشتاز بی
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هیا  ای دیگر بود. هلندی این تورنمنت، جهان شاهد درخشش پدیده

جام قهرمانی اروپا را باالی سر بردند، اما شاید کمتر  ۹۱۰۲در سال 

کرد بتوانند به فینال جام جهانی راه یابند و عملکیرد  کسی فکر می

 درخشانی هم از خود به نمایش بگذارند.

های قدرتمند در این جام به هیچ تیمی رحم نکردند و  آمریکایی

ها را یکی پی   هایشان سنگر تیم دقیقۀ ابتدایی بازی ۰۹در همان 

از دیگری فروریختند. هلند تنها کشوری بود که در نیییمیۀ اول 

اش رد نشود، آن هم در فیینیال  مقاومت کرد تا توپی از خط دروازه

جام جهانی، مقابل پرافتخارترین تیم دنیا. در نهایت زنیان اییاالت 

برندۀ این دیدار شدند، امیا سیاری ون ویینینیدال،  ۱-۹متحده 

هیا لیقیب  بان هلند، با نمایش درخشانش بهترین گلر رقابت دروازه

گرفت و جایزۀ دستکش طالیی جام را از آن خود کرد. تنیهیا بیه 

بان  فاصلۀ دو ماه، ساری طی مراسم باشکوهی جایزۀ بهترین دروازه

سال را هم دریافت کرد و در تیم منتخب زنان جهان قرار گیرفیت.  

آن دختر دوازده سالۀ خجالتی که روزگاری آرزوهای بزرگی در سر 

کی   بخش دیگران شده بود. احتمااًل هیییچ داشت، حاال خود الهام

بیند، اما حتیی  های مداوم او را نمی ها و تالش سختی تمام آن سال

هیای  همان یک لحظه حضور ساری روی سن در مراسم بهیتیریین

فوتبال جهان، با آن سخنرانی کوتاهش بیرای امییید و انیگیییزه 

1 

های سال فیفا، در بخش بیانیوان،  برای اولین بار در مراسم بهترین، 6032در سال .  3

 بان و تیم منتخب سال هم معرفی شدند. بهترین دروازه
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بخشیدن به نسل جوان کافی بود. الک  مورگان، سیتیارۀ نیامیدار 

آمریکایی، هم باور دارد که ورزشکاران باید بیا تیالش بیییشیتیر 

هم باید نقشمان را بیه عینیوان ییک «بخش جوانان باشند:  الهام

ورزشکار ایفا کنیم، هم الگوی مناسبی باشیم و هم باید بیا تیمیام 

 »توان به پیش برویم تا راه را برای نسل آینده بسازیم.

قطعًا سکۀ فوتبال روی سیاهی هم دارد؛ آن روی سکه هیمیان 

های سیاسی و تجاری پشت و روی پرده است. تارییخ ثیابیت  بازی

کرده اینها هرگز از فوتبال جدا نیستند، اما در اینجا قصد نیدارییم 

توجهمان را به آن روی سیاه فوتبال معطوف کنیم. در آن سیوی 

اند کیه  ها، همواره کسانی هم بوده ها و نامرادی عدالتی همۀ این بی

آور تالش و امید بیوده اسیت. بیعیضیی  شان پیام داستان زندگی

ها در فقر کامل و از کوچه و خیابان کار خیود را آغیاز  فوتبالیست

اند و اگر تمرین و پشتکار و کمی شان  نداشتند، شاید هرگز  کرده

رسیدند. بازیکنان و مربیانی  به موفقیت، افتخار، ثروت و شهرت نمی

هیای  اند که بعدها با غم از دست دادن عزیزی یا بییمیاری هم بوده

اند و با غلبه بر آنها به سیطی  اول  سخت دست و پنجه نرم کرده

اند. همۀ اینها درست مثل همان اتفاقاتی است کیه  فوتبال بازگشته

دهد، با این تفاوت که شهرت بیاعیث  در زندگی افراد عادی رخ می

شود دیگران بیشتر در جریان رویدادهای زندگی اهالی فوتیبیال  می

تواند عاملی باشد برای اینکه چینییین  قرار بگیرند. همین نکته می

افرادی به پیشگامان و پرچمدارانی برای گسترش امیید و اهیداف 

هایی در  های مختل  تبدیل شوند. در پی کمپین ارزشمند در عرصه
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راستای حفظ سالمت جسم و بهداشت روان، تروی  صل  و احتیرام 

و جایگزین کردن نفرت و رفتارهای افراطی با دوستی و هیمیدلیی، 

ها تأثیر  افتند و با حمایت هواداران از این پویش هایی به راه می موج

 شود. آنها برای ساختن دنیایی بهتر دو چندان می

تأثیر نیسیتینید. در  این اقدامات، هرچند هم نمایشی، قطعًا بی

هیا سیرشیان تیوی الک  دنیای به اصطالح متمدن امروز که آدم

ها دسیت بیه  ها و ناامیدی خودشان است و با انواع و اقسام نگرانی

اند، چه دستاوردی باالتر از اینکه بتوانی به آنها برای زندگی  گریبان

بهتر و حرکت رو به جلو انگیزه و امید بدهی و با جنگیدنت طوری 

شیان  داستانت را برایشان تعری  کنی که آنها هم از حاشییۀ امین

 بیرون بیایند و وارد میدان شوند!
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فوتبال برای بسیاری از نظامیان مقولۀ مهمی بود. گاهی حتیی در 

ها به دنبال فضای خالی مناسبی برای پا به تیوپ شیدن  میان تپه

گشتیم. سربازان زمانی که در حال انجام وظیفه نبودنید، بیرای  می

دادند. یکی دو تیا از آنیان در حید  هایی ترتیب می خود مسابقه

کردند. سرهنگمان هم در اوقیات  ای بازی می های حرفه فوتبالیست

کیرد؛  هایی ترغیب میی استراحت، نیروها را به انجام چنین فعالیت

ها در باال بردن انگیزه و روحیۀ آنان می ثیر  چرا که این قبیل ورزش

 بودند.

اینها تنها بخشی از خاطرات فردریک اورتن، از افسران وظییفیۀ 

ای بیود  حاضر در جنگ جهانی بود. فوتبال در جنگ جهانی بهانیه

برای صل ، نف  کشیدن و تجربۀ هیجانی آمیخیتیه بیا آرامیش؛ 

 .»فوتبال، جنگی است بدون تیراندازی«
 

 جرج اورول  - 
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کشیدند تیا  کم برای دقایقی. نیروها مدتی دست از جنگ می دست

طلبیی و  هم تجدید قوایی کرده باشند و هم با فوتبال آتش رقابت

ور نگه دارند. حتی امروزه هم کشورها ییا  شان را شعله جویی برتری

هایی که با هم اختالفاتی دارند وقتی در قالب دو تیم مقابیل  باشگاه

گیرند، قابی از جنگ، صل ، هیجان و کشمکش را بیه  هم قرار می

گذارند. درست مثل همان چیزی که ما تقریبًا هیر روز  نمایش می

 کنیم. درون خودمان تجربه می

ها و اختالفات بیرون زمیین  فوتبال ممکن است دنبالۀ خصومت

ساز تشن  و درگیری  ها بکشاند یا حتی خود زمینه را به درون بازی

جیوییانیه  در بیرون زمین شود. عالوه بر این، ذات رقابتی و بیرتیری

فوتبال نیز آن را بدل به نوعی جنگ کرده است. این قضیه دربیارۀ 

های رقابتی هم مصدا  دارد، اما اینجا بحث بر سر بازی  سایر ورزش

های سیاسی و فرهنگی  گیری چون فوتبال است. فارغ از زمینه همه

ها و حواشی فوتبال، حتی جن  واژگان و عباراتی که برای  درگیری

رود هیم رنیگ و  اشاره به اتفاقات درون مستطیل سبز به کار می

آرایی، شکیسیت، پیییروزی،  بویی از جنگ دارد: میدان، نبرد، ص 

 حمله، دفاع، سنگربان، جنگیدن و... .

هیای  ما تقریبًا هر روز در جامعۀ خودمان و در دنیا بیه شیکیل

ها هستیم. ایین  ها، اختالفات و نابرابری مختل  شاهد بروز درگیری

های کوچکی مثل خانواده و گروه دوستان را درگیر  معضالت، گروه

کنند و تا فرهنگ جوامع و کشورهای گونیاگیون هیم پیییش  می

ایم که چگونه فوتبال، به عنوان یکی  ها دیده روند. در طول سال می
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تواند رسانۀ مناسبی برای  های جهان، می از پرطرفدارترین سرگرمی

کم در سیطیحیی  گسترش صل ، همدلی، احترام و برابری، دست

کشیم، امیا در  های متمدن را یدک می نمادین، باشد. ما نام انسان

های جنسیتی، نژادپرسیتیی،  قرن بیست و یکم هنوز هم با تبعیض

ها دست بیه  گیری به اقلیت اختالفات قومی، ملی، مذهبی و سخت

ها درون و بیرون مستطییل سیبیز هیم  گریبانیم. همۀ این مقوله

مصادیق زیادی دارند، و از فوتبالیست گرفته تا هوادار و غیر هوادار، 

 تقریبًا همه با آنها آشنا هستیم. 

 

  

ساله را یادتان هست؟ او از همان کودکی در راه  60داستان ماریای 

رو شد. پدر و میادرش  به هایش با مانع بزرگی رو رسیدن به خواسته

ها برود فقط چون دختر بود و فوتبال  گذاشتند به تماشای بازی نمی

شود. بعدها وقتیی  برای دخترها نبود! اما داستان همینجا تمام نمی

زد تا تیمش را تشویق کند با چنییین  او در استادیوم بلند فریاد می

ساکت شو و برگرد تیو «شد:  هایی از سوی مردان مواجه می واکنش

تونی من رو سیاکیت  وقت نمی هیچ«ماریا هم با جملۀ » آشپزخونه!

انیگیییزی اسیت کیه  داد این داستان مالل جوابشان را می» کنی!

دوست و فوتبالیییسیت  های فوتبال هاست برای دختران و خانم سال

 شود. تکرار می

نصیییب  های فوتبال زنان را هم بیی این بازی نابرابری حتی تیم
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نگذاشته است؛ شاهد مثالش، همین تیم بانوان منچستر یونیاییتید. 

هیای  شاید با شنیدن این نام بزرؤ فکر کنید حتمًا افتخارات و جام

کنند؛ پ  وقتش رسیده که  بسیاری در ویترین آنها خودنمایی می

برویم سراغ داستان دختران یونایتد. شیاطین سرخ ابتدا در قیالیب 

های  یک تیم غیر رسمی فعالیت خود را آغاز کردند. در فاصلۀ سال

آنها به عنوان تیم رسمی بانوان منچستر یوناییتید   6002تا   6003

معرفی شدند اما خیلی زود مالک جدید باشگاه اعیالم کیرد کیه 

گذاری روی تیم بانوان ندارد و تنها حاضر اسیت  ای به سرمایه عالقه

آکادمی دختران را حفظ کند؛ پ  تیم بانوان یونایتد عماًل منحیل 

شد تا اینکه سرانجیام  شد. بدون هیچ روزنۀ امیدی زمان سپری می

ها رسمًا با ترکیبی از بازیکنان جیوان و  ، یونایتدی۹۱۰۲در سال 

باتجربه، تیمی در ردۀ بزرگساالن تشکیل دادند. در آغاز تیأسییی  

این تیم، حساب توییتر آنها با تیم مردان یونایتد مشترک بیود. در 

های اجتماعی، اهالی فوتبال استقبال خوبی از تییم جیدیید  شبکه

ای بیه چشیم  های آزاردهنده کردند اما در بین نظرات مردم حرف

مگه خانما هم فیوتیبیال «، »برید ظرفاتون رو بشورید!«خورد:  می

 »کی اهمیت میده؟«، »ت رو بزرؤ کن! برو بچه«، »کنن؟ بازی می

ای که تقریبًا هر وقت پای فوتبال بانوان  جمله» کی اهمیت میده؟«

داد، امیا  ایم. کسی اهمیت نیمیی در میان بوده از این و آن شنیده

توانستند از ابتدا در لیگ  همین دختران یونایتدی با وجود اینکه می

دستۀ یک بازی کنند ترجی  دادند با تالش خودشیان از دسیتیۀ 

داد، اما ایین  تر به سط  اول فوتبال برسند. کسی اهمیت نمی پایین
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دختران با نمایش درخشان و قهرمانی در دستۀ دو توانستینید بیه 

سوپرلیگ، یعنی سط  اول فوتبال بانوان انگلی  صعیود کینینید. 

هیای سیخیت  ها در رقیابیت داد، اما یونایتدی کسی اهمیت نمی

ای به نمایش گذاشتند و در هیمیان  العاده سوپرلیگ عملکرد فو 

های انگلی ،  اولین فصل حضورشان توانستند پشت سر بهترین تیم

 جایگاه چهارم جدول را تصاحب کنند.

 

  

انگلی  جایی بود که یکی دیگر از زیباترین نمودهای بیرابیری در 

اتحادیۀ فوتبال این کشور  6030فوتبال در آن آشکار شد؛ در سال 

های پایه در  های دختران و پسران را در رده تصمیم گرفت تورنمنت

هم ادغام کند. به این ترتیب در هر مرحله این امکان وجود داشیت 

های مختل  دختران و پسران رو در روی هم قرار بگییرنید.  که تیم

ها دختران پا به پای پسران به پیش رفیتینید و بیا  در این رقابت

هیای  تصاحب جام قهرمانی خوش درخشیدند. هر از گاهی هم بازی

شود که در آنها  ها برگزار می ای از سوی فیفا یا دیگر سازمان خیریه

توانیم بانوان و مردان فوتبالیست را در کنار هم و در یک قیاب  می

هیای  های ستارگان که در آنیهیا اسیطیوره ببینیم؛ مانند تقابل تیم

رونید.  فوتبال زنان هم پا به پای مردان در یک تیم به مییدان میی

هیای اروپیاییی و  در بیازی» احتیرام«تداوم این روند را در شعار 
1 

3 .Respect 
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بیازی «های کنار زمین،  ها و آگهی المللی روی بازوبند کاپیتان بین

شاهد هستیم که همگی یادآور احترام » فوتبال برای همه«و » برابر

هیای زنیدگیی اسیت. در  های یکدیگر در تمامی جنبیه به تفاوت

هایی از سوی فیفا، ییوفیا و  ترین حالت، اینها همه نمایش بدبینانه

توانیم چشممان را به روی آثار  امثال آنهاست؛ اما از طرفی هم نمی

 مثبت این اقدامات نمادین ببندیم.

های جینیسیییتیی  به این ترتیب، بحث نابرابری فقط به تبعیض

گیراییانیۀ  ماَند؛ رفتارهای متعصبانۀ قومیتی یا میلیییت محدود نمی

ها بیه درد  افراطی و برخوردهای نژادپرستانه هنوز هم قلب انسان

پیوسیتیان آمیاج  بینیم که چگونه رنیگییین آورد. هنوز هم می می

های لفیظیی و  گیرند؛ از درگیری های نژادپرستان قرار می مهری بی

های گاه به گاه خود بازیکنان  های هواداران گرفته تا درگیری توهین

توانیم چنین رفتارهاییی را  درون و بیرون زمین. بسیاری از ما نمی

به ویژه از افرادی که در صدر امورند بپذیریم، اما این چیزی اسیت 

اییم.  که در کشورهای به اصطالح پیشرفته هم شیاهید آن بیوده

چندین سال پیش، مارک سمپسون، سرمربی سابق تیم ملی بانوان 

اش دربارۀ انی الیوکیو جینیجیال  انگلی ، با اظهار نظر نژادپرستانه

گری سمپسون در حق چنید  فراوانی به راه انداخت. در دوران مربی

هیاییی شید.  لیطیفیی پوست دیگر تیم ملی هم کیم بازیکن رنگین

سمپسون در دادگاه همۀ اتهامات را رد کرد، اما این رفتارها در آخر 

3 .Equal game 

1 
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به قیمت اخراج او از تیم ملی انگلی  تمام شد. انی الوکو، بازیکنی 

آموختۀ حقو  هم بود، به پیگیری شکایت خود و دییگیر  که دانش

پوست ادامه داد و تبدیل به الگویی برای مبارزه علیه  بازیکنان سیاه

 نژادپرستی در فوتبال شد.

هیای نیابیرابیری در فیوتیبیال، میقیولیۀ  یکی دیگر از جلیوه

دستمزدهاست. تفاوت فاحش حقو  دریافتی بیانیوان و میردان 

فوتبالیست بر کسی پوشیده نیست. هر از گاهی برای دستمزدهای 

ها معمواًل در عمل  شود اما این بحث برابر مذاکراتی ضمنی انجام می

برند؛ هرچند درخواست اصلی بانوان فوتبالییسیت،  راه به جایی نمی

هایی برابیر و نیگیاهیی  نه فقط دستمزدهای عادالنه، بلکه فرصت

منصفانه به مقولۀ فوتبال زنان است. کمی به عیقیب بیرگیردییم، 

طور که مریم تجدد در مقالۀ فوتبال بانیوان جیهیان اشیاره  همان

های فوتبالیست در ژاپن و آمریکیا انیدک  کند ، زمانی که خانم می

گرفتند، آن طرف در آلمان زنان هیییچ دسیتیمیزدی  حقوقی می

قهرمان   3260کردند. در تیم مردان آلمان که در سال  دریافت نمی

اروپا شد، بازیکنان حقو  و جوایز خود را تمام و کمیال درییافیت 

جام قهرمانی   3262های آلمانی در  کردند، در حالی که وقتی خانم

اروپا را باالی سر بردند سهم آنها تنها یک فنجان قهوه بود! بیایییم 

در پی شکایت تیم ملی زنان آمریکا،   6032های اخیر؛ سال  به سال

این مقاله از طریق سایت و کانال تلگرام کانون رسمی بانوان آرسنال در ایران قابل .  3

 دسترسی است.

1 
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به آنها قول دستمزد برابر با مردان دادند اما هنوز چند ماه نگذشته 

 6030ها را زیر پا گیذاشیتینید. سیال  بود که همۀ عهد و پیمان

بازیکنان تیم ملی بانوان ایرلند به شرایط غیراستانیدارد اردوهیا و 

ها اعتراض کردند. آنها از عدم تیوجیه بیه  محل برگزاری بازی تیم

ترین حقو  بازیکنان شکایت داشتند؛ حتی یک رخیتیکین  ابتدایی

 مناسب هم برای آنان وجود نداشت، چه برسد به بحث دستمزدها.

ها بزنیم؛ احتمااًل لویی  اولین بیاشیگیاهیی  سری هم به باشگاه

است موضوع دستمزد برابر تیم بانوان و مردان را رعایت کرده است. 

شاید کمتر کسی باور کند که بازیکنان تیمی که تا بیه حیال از 

دستۀ دو و سه فوتبال بانوان انگلی  باالتر نرفته، حقوقی مساوی با 

تیم مردانشان دارند، آن هم در حالی که مسئلۀ دستمزد برابر هنوز 

شود. با گیذشیت  های ملی رعایت نمی ها و تیم هم در بیشتر باشگاه

زمان و اعتراضات بانوان فوتبالیست، امروزه مقولۀ دسیتیمیزدهیای 

 عادالنه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
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ایم، اما ناگهان چیییزی پیدییدار  در زندگی روزمرۀ خود غر  شده

کند یا میانیعیی سیر  شود و ما را از مسیر معمول منحرف می می

گذارد تا مجبور شویم برای ادامۀ راه و بهبود وضعیییت،  راهمان می

را   ها شیرینی و سختی تغییراتی در روند کارمان بدهیم. این چالش

ها همیشه هم به جذابیییت  اند. البته موانع و چالش با هم درآمیخته

کنند. چه بسیار مشکالت به ظیاهیر کیوچیک و  بازی اضافه نمی

اند؛ مثاًل در همیین  ابتدایی که تا امروز به قوت خودشان باقی مانده

بینیم با وجود این همه پیشرفت، بانوان فوتبالییسیت  فوتبال که می

 سراسر دنیا هنوز هم دردهای مشترکی دارند.

مشکالت همیشه هستند، اما این واکنش ما بمه شمرایم  «
کند؛ یمعمنمی  است که مرز پیروزی و شکست را مشخص می

 .»رغم وجود مشکالت، باز هم شکوفا شویم توانایی اینکه علی
 

 جیل الیس  - 
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ژۀ تحقیقاتی جامیع در حیوزۀ  نتای  اولین پرو، 6030در سال 

 ای فیوتیبیال فوتبال بانوان از سوی اتحادیۀ جهانی بازیکنان حرفه

پردازد کیه بیانیوان  منتشر شد. این پژوهش به بررسی مسا لی می

ای خیود بیا آن میواجیه  فوتبالیست در زندگی شخصی و حرفه

ای  حرفه ای، نیمه شوند. در این پروژه با تحقیق از بازیکنان حرفه می

  و آماتور، معضالت اصلی آنها در چند دستۀ اصلی جای داده شیده

ای، زود کنار گیذاشیتین فیوتیبیال،  است: عدم رعایت رفتار حرفه

پرداخت نشدن دستمزدها، نداشتن قرارداد رسمیی و میکیتیوب، 

های ملی و باشگاهی )که البته بسیییار کیم اتیفیا   تداخل بازی

ها. در ادامیه بیه  افتد(، تبعیض و آزار و اذیت، مسئلۀ دوشغله می

 پردازیم. بررسی هر یک از این موارد می

 

  

ای، لزومًا کسی نیست  بر اساس قوانین فیفا، منظور از بازیکن حرفه

وقت به فوتبال اشتغال دارد، بلکه برای تشیخیییص  طور تمام که به

ای به جز سط ، کیفیت و تجربۀ بیازی، دو  بازیکن آماتور از حرفه

فاکتور مهم دیگر را نیز باید در نظر گرفت: نوع قرارداد و میییزان 

حقو  دریافتی. با توجه به این تعری ، در پژوهشی که به آن اشاره 

درصد بازیکنان این جیامیعیۀ آمیاری در دسیتیۀ   36شد، تنها 

میانیده  درصد بیاقیی  66گیرند و  ای قرار می های حرفه فوتبالیست

3 .FIFPro 

1 
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آیند! بسیاری از بازیکنان از این گله دارنید کیه  آماتور به شمار می

شود و از حماییت کیافیی بیرخیوردار  حقوقشان نادیده گرفته می

 نیستند.

آدا هگربرؤ، بازیکن تیم ملی بانوان نروژ و اولین بانویی که توپ 

همیشه مسئله بیر سیر پیول «گوید:  طال گرفت ، در این باره می

ای و احترام چیزی است که میا از آن حیرف  نیست. رفتار حرفه

های فوتبالیستی که همچون هگربیرؤ  کم نیستند خانم» زنیم. می

هایشان به موضوع احترام و جنگیدن برای گرفتین  در میان صحبت

 کنند.  های آینده اشاره می حق خود و نسل

 

  

شان یا تیا  در فوتبال مردان معمواًل بازیکنان تا سومین دهۀ زندگی

هنگامی که فرم مناسب و استقامت کافی داشته باشند به فوتیبیال 

گونه نیسیت. بیعیضیی از  دهند، اما در فوتبال بانوان این ادامه می

های فوتبالیست خیلی زودتر از مردان مجبور به کنار گذاشتن  خانم

درصد بازیکنانی که در پیژوهیش شیرکیت   20شوند.  فوتبال می

کم یک دلیل برای ترک فوتبیال زودتیر از دوران  داشتند، دست

بازنشستگی معمول ذکر کردند. دو دلیل عمدۀ این اتفا ، مسیا یل 

، جایزۀ توپ طال را در بخش هم  بمانموا  6036. فرانس فوتبال اولین بار در سال 3

، مگا  راپینو که پس از درخشش در جام جهانی بیش از 6032اضافه کرد. در سال 

 ها قرار گرفته بود، این جایزه را از آ  خود کرد. پیش مورد توجه افراد و رسانه

1 



45  

 

مالی و ترک فوتبال برای تشکیل خانواده است. دربارۀ مسا ل مالی 

و شغل به زودی صحبت خواهیم کرد؛ اما فعاًل نگاهی به میوضیوع 

 تشکیل خانواده بیندازیم.

بعضی از بانوان فوتبالیست تشکیل خانواده و فرزندآوری را یکی 

دانند؛ چرا که اصواًل برای دوران  از دالیل ترک زودهنگام فوتبال می

حساسی که بازیکن و فرزندش نیاز به حمایت دارند، مراجع مرتبط 

درصد بازیکنیان   6کنند. طبق آمار، تنها  کمک چندانی به آنها نمی

درصد بازیکنانی که   23جامعۀ آماری مورد بررسی فرزند داشتند و 

گونه حمایتی در طول دوران بارداری و پ  از  اند هیچ دار شده بچه

درصید   10انید. تینیهیا چیییزی در حیدود  آن دریافت نکیرده

اند از خدمات حیمیاییت از  هایی که صاحب فرزند شده فوتبالیست

اند؛ به همین دلییل،  کودکان یا حقو  خا  مادران برخوردار شده

دهینید بیعید از دوران  های فوتبالیست ترجی  میی بیشتر خانم

فوتبالشان و با خیالی آسوده به تشکیل خانواده و فرزندآوری فیکیر 

کنند. کلی اسمیت، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بانوان انگلیی  و 

هاییی از  هدر ارایلی، ستارۀ تیم ملی زنان ایاالت متحده تنها نمونه

بازیکنانی هستند که پ  از اعالم بازنشستگی مادر شدند. در کنیار 

ای و نیقیش میادری  همۀ اینها، هستند بازیکنانی که فوتبال حرفه

اش بیعیضیی میادران  برند؛ نمونیه خود را در کنار هم به پیش می

فوتبالیست کشور خودمان که گاهی با فرزندانشان راهی جلیسیات 

ای دیگر، سیدنی لرو، بازیکن تییم  شوند. نمونه ها می تمرینی و بازی

ملی آمریکا که حتی در ماه ششم بارداری هم در تمرینات تیمیش 
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حضور داشت و تنها به فاصلۀ سه ماه پ  از تولید دخیتیرش بیه 

ها و انتیقیادات  فوتبال بازگشت. این حرکت لرو با موجی از تحسین

همراه بود. سیدنی لرو در پاسخ به منتقدان به این نکته اشاره کیرد 

ای بهتر از هرکسی بدن خیودش را  که به عنوان یک بازیکن حرفه

داند چگونه باید سبک تمرین کند و چه حیرکیاتیی  شناسد، می می

 ممکن است برای کودکش خطرناک باشند. 

هیا.  برگردیم به دیگر دالیل ترک زودهنگام فوتبال در بین خانم

های پژوهش، به ترتیب پیدا  های بازیکنان به پرسش در میان پاسخ

کردن شغل، ایجاد تعادل بین کار و زندگی، ادامۀ تحصیل، نیبیود 

ساختار مناسب در فوتبال زنان، استرس و فشار روانی بیش از حد،  

تبعیض و نابرابری به عنوان دالیل بازیکنان برای کنار گیذاشیتین 

 فوتبال ذکر شده است. 

 

  

دهید،  ای نشان میی های اتحادیۀ بازیکنان حرفه طور که پژوهش آن

گیرند، ییا کیافیی  بسیاری از بانوان فوتبالیست یا دستمزدی نمی

شود. در این تحقیق، حدود  نیست، یا دستمزدشان دیر پرداخت می

درصد بازیکنان اعالم کردند که از باشگاهشان حقوقی دریافیت   92

درصید،   12کنندگان، ییعینیی  کنند. بیش از یک سوم شرکت نمی

گزارش دادند که برای بازی از فدراسیون و تیم ملی فیوتیبیالشیان 

و تنها برای افتخار کشورشان به میییدان   هرگز پولی دریافت نکرده

درصد بازیکنان هم اعالم کردند که منبیع درآمیدشیان   9اند.  رفته
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هیای  اند یا اسپانسر آنهاسیت. سیال شرکتی که با آن قرارداد بسته

گیری اعتراضات اهالی فوتبیال بیانیوان بیه  با اوج 6032تا  6030

ها، به خصو  در حوزۀ دستمزد، همراه بود. این مسیئیلیه  نابرابری

موجب شد مدیران راهبردهای م ثرتری در پیش بگیرند که نتایی  

منتشر کیرد آشیکیار بیود؛   6060سال  FIFProآن در آماری که 

کنندگان در این پژوهش تازه، اعالم کردند  درصد شرکت  20حدود 

 60کنند. نزدیک به  که درآمد فوتبالی خود را از باشگاه دریافت می

درصد از کمپیانیی ییا   66درصد بازیکنان از تیم ملی کشورشان و 

 اسپانسر به عنوان منبع درآمد خود یاد کردند. 

غیر از مسئلۀ دستمزدهای ناعادالنه بانوان و آقایان که پییشیتیر 

هم به آن اشاره شد، باید به اختالف فاحش جوایز نقدی قهرمیانیی 

ها هم اشاره کرد. مبلغی که فیفا برای مردان در جیام  در تورنمنت

میییلیییون دالر   900روسیه در نظر گرفته بود به   6036جهانی 

 10فرانسه تنهیا   6032ها در جام جهانی  رسید، اما سهم خانم می

تر آنکه این آماری رو به رشید بیرای  میلیون دالر بود. نکتۀ عجیب

شود؛ البته در قیاس با جیام جیهیانیی  فوتبال بانوان محسوب می

ای در کار نبود. در پژوهشی که پیشتر بیه  که تقریبًا جایزه  6000

کنندگان از جواییزی کیه بیرای  آن اشاره شد نیز، دو سوم شرکت

اند. آنچه بیانیوان  شود ابراز نارضایتی کرده ها در نظر گرفته می خانم

فوتبالیست خواهان آن هستند، نه لزومًا جوایز برابر با مردان، بلکیه 

حمایت و جوایز عادالنه است. کمبود بودجه و نبود منابیع میالیی 

کافی همواره یکی از معضالت اساسی فوتبال بانوان بیوده اسیت؛ 
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گذارد فوتبال زنان آنطور که باید دیده شود و در  مشکلی که نمی

 تمام سطوح بهبود و گسترش یابد. 

 

  

کنندگان در پژوهیش بیا تیییم  درصد شرکت  21بر اساس آمار،  

اند. این شیاخیص در  باشگاهی خود قرارداد رسمی به امضا رسانده

رسد. حق طیبیییعیی هیر  درصد می  06ای به  بین بازیکنان حرفه

بازیکن است که برای امنیت شغلی و دفاع از حیقیو  خیود بیه 

قراردادهای شفاهی و توافقات ضمنی بسنده نکند و نسخۀ فیزیکی 

کپی قرارداد را هم در اختیار داشته باشد. نکتۀ قابل توجه دییگیر 

میانگین طول مدت قرارداد بازیکنان با باشگاه اسیت کیه اغیلیب 

درصید   2چیزی کمتر از دو سال است. در سط  فوتبال ملی، فقط 

 60بازیکنان با تیم کشورشان قرارداد رسمی دارند. شگفت اینکیه 

ای از قرارداد را در اخیتیییار نیدارنید.  درصد آنها خودشان نسخه

پوشان از طول قرارداد ملی خود آگاهی ندارند و در  چهارم ملی سه

درصد موارد، قرارداد آنها بر اساس تعداد دفعاتی که به اردوی   31

 شود. تیم ملی دعوت شوند تنظیم می

 

  

گونه که پیشتر هم اشاره شد، تجربه نشان داده است کیه از  همان

هیا در  ها و توهییین یک از تبعیض هواداران گرفته تا بازیکنان هیچ
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هیا،  های جنسیتی، مزاحمیت اند. طبق تحقیقات، تبعیض امان نبوده

های فیزیکی و کالمی، رفتار نژادپرستانه و بیرخیوردهیای  خشونت

انید.  هنجار بوده به گونه رفتارهای نا متعصبانۀ مذهبی از مصادیق این

های فوتبالیست  درصد از خانم  30آمار حاکی از آن است که حدود 

انید کیه  آمیز جنسیتی قیرار گیرفیتیه آماج گفتار و رفتار تبعیض

 9اند. بیش از  طرفداران عامل بیش از نیمی از این برخوردها بوده

 1اند و بیش از  درصد بازیکنان هدف برخوردهای نژادپرستانه بوده

اند  درصد بانوان فوتبالیست مورد آزارهای کالمی جنسی قرار گرفته

درصید از   10ها و  درصد آن از سوی کادر فنی تیم  90که حدود 

طرف تماشاچیان بوده است. نتای  به دست آمده از پژوهشیی کیه 

چند سال پیش با مشارکت انجمن هواداران فوتبال در انیگیلییی  

انجام گرفت، حاکی از آن بود که بیش از نیمی از بانوان حاضر در 

های دییگیران  های مختل  هدف مزاحمت بین تماشاگران به شکل

هیای  آمیز، یا نگاه های کالمی جنسی یا تبعیض اند؛ اعم از اذیت بوده

 ناخوشایند و آزاردهندۀ دیگر هواداران.

 

  

ای،  بر اساس آمار ارا ه شده از سوی اتحادیۀ جهانی بازیکنان حرفیه

سوم بانوان فوتبالیست در کنار فوتبال شغل دیگری دارنید ییا  یک

اند. این آمار نمایانگر دو نکتۀ مهم است: یکی اینکه  مشغول تحصیل

های آنها را تأمین کند و دیگر اینکه فوتبال  تواند هزینه فوتبال نمی

ای است که در آن امنیت شغلی برای بانوان اندک اسیت بیه  رشته
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دهند در کنار فیوتیبیال، بیا ادامیۀ  طوری که بازیکنان ترجی  می

تیر بیرای  ای مطمئین تحصیل و فراگرفتن دانش و مهارت پشتوانه

درصد بازیکنان  20آیندۀ شغلی خود فراهم کنند. طبق آمار، حدود 

پردازند. نیمۀ خالی لییوان  عالوه بر فوتبال به یک شغل دوم نیز می

های فوتبالیست تالش برای تأمین مخارجی اسیت  شغل دوم خانم

که فوتبال جوابگوی آنها نیست، اما نیمۀ پر لیوان گویای این نکتیۀ 

مهم است که شغل دوم موجب توسعۀ فردی بازیکنان و افیزاییش 

شود و عالوه بیر  توانایی آنها در ایجاد تعادل میان کار و زندگی می

ای  ای است برای گذران زندگی بعد از دوران حیرفیه این، پشتوانه

 فوتبالشان.

نکتۀ شایان توجه دربارۀ میزان تحصیالت بازیکنان زن این است 

که اغلب آنها تحصیالت دانشگاهی دارند، در حالی که بسییاری از 

تر از این سط   های مردان به تحصیالتی پایین همتایان آنها در تیم

اند؛ البته با توجه به اینکه امنیت شغلی بیرای میردان  بسنده کرده

فوتبالیست در قیاس با زنان بیشتر است، شاید چنین آمیاری تیا 

 حدی توجیه پیدا کند.



51  

 

 



52  

 

گویند ایینیهیا  شود همه می ها می معمواًل هر وقت بحث فوتبالیست

رود. وقتی پای فوتیبیال در میییان اسیت،  پولشان از پارو باال می

های سیاسی و تجاری،  توانیم توجهمان را معطوف کنیم به بازی می

ها، بخور بخورهای فصل نقل و انیتیقیاالت،  بندی زد و بندها، شرط

های نفتی بادآورده و مسا لی از این دست؛ یا به پول و منیابیع  پول

مالی به چشم عنصری حیاتی برای حفظ و رشد فوتبال بنیگیرییم. 

ای  به این نمایش زیبا نگاه کنید که چگونه در آن افراد حرفه«
ای  تواند نمتمیم مه کنند که می برای هدفی مشترک تالش می

العاده در پی داشته باشد، و در عین حال توجه کنید که  خارق
چگونه تمامی اینها با انتقال و گردش پول و سرمایه مممکمن 
شده است. این دو جنبه پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. 
فوتبال تصویری از دنیای ما در بهترین و بدترین شکل آن به 

 .»صورت همزمان است
 

 سایمون کریچلی  - 
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فرضی است که از مقولۀ  هرچند معمواًل مورد اول همان تصور پیش

 پول در ذهن افراد شکل گرفته است.

های قبلی هم اشاره شد، فوتبال بیانیوان  طور که در بخش همان

نصیب نیبیوده و حیتیی  گاه از کمبود بودجه و منابع مالی بی هیچ

تزریق منابع مالی به آن گاهی به قیمت از دست رفتین بیعیضیی 

داری  استعدادها تمام شده است. کافی است نگاهی به تییم ریشیه

مانند ساندرلند بیندازیم. تیمی که آن همه ستاره تحویل فوتیبیال 

بانوان و تیم ملی زنان انگلی  داده و زمانی در سط  اول فوتیبیال 

 جزیره حضور داشت؛ اما حاال ساندرلند کجاست؟

، سران فوتبال انگلی  تصمیم گرفتند با جیذب 6030در سال 

منابع مالی بیشتر، شرایطی را فراهم کنند تا سوپرلیگ بانوان ایین 

کشور در باالترین سط  برگزار شود. در نتیجه، ساختار لیگ تغییر 

ای و  هایی با بازیکنان حیرفیه کرد و قواعدی وضع شد تا تنها تیم

منابع مالی کافی اجازۀ حضور در سوپرلیگ را داشته باشند. هیدف 

اتحادیۀ فوتبال انگلی  از این اقدامات، تقویت تیم ملی، بیهیبیود 

های اروپایی، جذب  های انگلیسی برای حضور در رقابت وضعیت تیم

های زنان و در نیتیییجیه  ای بازی اسپانسرهای بهتر و پوشش رسانه

کمک به تروی  و گسترش فوتبال بانوان بود. اینگونه، منابع میالیی 

فراوانی به فوتبال بانوان تزریق شد ولی در روی دیگه سیکیه آن 

هایی بودند که به دلیل مشکالت اقتصادی از رقابت بازمانیدنید.  تیم

رغم در اختیار داشتن بازیکنان باانگیزه و مستعد، بیه  ساندرلند علی

دلیل کمبود بودجه به دستۀ سه سقوط کرد و تیمی مثل ییووییل 
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های نیقیدی میردم  برای باقی ماندن در لیگ مجبور شد به کمک

 متوسل شود. 

ها حاضر نیسیتینید  هنوز هم بسیاری از مالکان و مدیران باشگاه

گذاری کنند. بگذارید باز هم سیری  روی تشکیل تیم بانوان سرمایه

ای چون دورتموند هنیوز  به کشورهای اروپایی بزنیم. باشگاه پرآوازه

هم تیم بانوان ندارد. یوونتوس و منچستر نامدار هم تازه چند سالی 

انید. ر یال میادریید،  است که تیم بانوانشان را تیأسییی  کیرده

با خرید سهام تیم بیانیوان   6032پرافتخارترین تیم اروپا، در سال 

تاُکن این تیم را به عنوان نمایندۀ خود در سط  اول فوتبال اسپانیا 

رسمًا با نام و نشیان ر یال   6060معرفی کرد؛ تیمی که در سال 

ای نه چندان جیالیب در خصیو   رود. نکته مادرید به میدان می

کننید ایین  داری می هایی که در حوزۀ بانوان هم تیم بعضی باشگاه

است که به محض بروز مشکالت مالی، سریع بودجۀ این تیییم را 

دهند و اگر این کار جوابگو نبود، تیم بانوان را مینیحیل  کاهش می

کنند تا از منابع مالی آن برای بهبود وضعیت تیییم میردان و  می

اش تیم بانوان نات  کانتی که دو  آکادمی خود استفاده کنند. نمونه

به دلیل مشیکیالت  6030روز مانده به آغاز لیگ انگلی  در سال 

مالی منحل شد و از کادر فنی گرفته تا بازیکنان همه سرگردان و 

 بدون تیم ماندند. 

 

  

هیا  غافل نشویم از این نکته که در کنار بازیکنان و عیوامیل تیییم
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افرادی هم هستند که شاید کار و حقوقشان کمتر مورد توجه قیرار 

گرفته باشد؛ از گارد امنیتی، عکاس، خبرنگار، گزارشگر و کارشناس 

گرفته تا داوران که حتی در همین کشور خودمان هم اعتراض بیه 

پرداخت نشدن دستمزدهایشان خبرساز شده بود. کمبود بودجه و 

نداشتن اسپانسر مناسب تبعات بسیاری به دنبال دارد؛ از جیمیلیه 

ای  ها حامی مالی نداشته باشند، پیوشیش رسیانیه اینکه وقتی تیم

ها هم از دید مدیران صرفه و توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی،  بازی

ها و بازیکنان دیده نشود تبلیغاتی در کار نیست و  تا وقتی کار تیم

کند. به ایین تیرتیییب،  کسی برای حمایت مالی از آنها اقدام نمی

شیود و امیکیانیات و  دستمزدها درست و حسابی پرداخت نیمیی

ها و بازیکنان مهیا نیست.  های مناسب برای پیشرفت تیم زیرساخت

هاست از کشور خودمان تا کشورهای اروپیاییی  این دور باطل سال

ها بدون منیابیع  گریبان همه را گرفته است. ممکن است بعضی تیم

مالی کافی کارشان را آغاز کرده باشند، اما وقتی به آنها پول تزریق 

 توانند مدت زیادی به حیات خود ادامه دهند. نشود نمی

ها، به سیستم بازایابیی و تیأمییین  سوی آب چه اینجا، چه آن

سیاز تیبیلیییغیات و  ای کارآمد نیاز است که بتواند زمیینیه بودجه

عادالنۀ دستیمیزدهیا، امیکیانیات    تر، پرداخت رسانی گسترده اطالع

های تدارکاتی بهتر، و مسا لی از این دست شود. بیه  روزتر، بازی به

عبارت دیگر، این دیده شدن بازیکنان و عمکلیرد آنیهیاسیت کیه 

 تواند به تداوم این چرخه و گردش سرمایۀ الزم کمک کند.  می
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ناپیذییر  های اجتماعی به بخش جدایی از زمانی که اینترنت و شبکه

ها و  ای تیم های رسانه زندگی ما بدل شدند، به مرور فعالیت بخش

های مختلفی  رسانی به حوزه هواداران از پوشش صرف اخبار و اطالع

ای  گسترش یافت. آماری که از سوی اتحادیۀ جهانی بازیکنان حرفه

 60فوتبال منتشر شد، گویای این نکته بود که چیزی در حیدود 

درصد بانوان فوتبالیست برای تروی  و گسترش فوتبال و بیه طیور 

کنند. الیکی   های اجتماعی خود فعالیت می کلی ورزش، در شبکه

مورگان، مگان راپینو و سیدنی لرو، سه بانوی فوتبالیستی هستینید 

کننده را به خیود  های اجتماعی بیشترین میزان دنبال که در شبکه

هایی که امیکیان  ها یا لیگ اند. به لط  اینترنت، تیم اختصا  داده

های یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام  پخش تلویزیونی نداشتند از الیو

و امثال اینها استفاده کردند یا از سایت اختصاصی خود اقیدام بیه 

های اخیر شاهد توجه بیشتر به  پخش زندۀ دیدارها کردند. در سال

هیاییی در راسیتیای  ای فوتبال زنان و تولید برنامیه پوشش رسانه

ایم و فعالیت بانوان حیاضیر در  گسترش و پیشرفت این حوزه بوده

 ها بیش از پیش پررنگ شده است.  دنیای فوتبال در رسانه

هیای  ها حضور داوران زن در بیازی ها در این سال به لط  رسانه

اش استیفیانیی  آقایان هم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. نمونه

های چلسیی و  فراپارت که با قضاوت دیدار سوپرکاپ اروپا بین تیم

های مهم اروپایی نیام  اولین داور زن رقابت  6032لیورپول در سال 
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ساز شد. فراپارت همچنین قضاوت فینال جام جهانی  گرفت و تاریخ

را بر عهده داشت. تورنمنتی که با پیوشیش   6032بانوان در سال 

ای گسترده در جهان به شناخته شدن بیشتر فوتبال بیانیوان  رسانه

سابقۀ مخاطبان تلوییزییونیی و  کمک شایانی کرد و با استقبال بی

ها، دیدارهای تیم ملیی  اینترنتی رو به رو شد. در این دوره از رقابت

رو شد و تقابل این تییم بیا  به زنان انگلی  با استقبال مخاطبان رو

میلیون بییینینیده   36نهایی، در آن زمان با  آمریکا در مرحلۀ نیمه

را به   6032رکورد پرتماشاگرترین برنامۀ تلویزیونی بریتانیا در سال 

سیازی  سال تیارییخ  6036تر برویم؛  خود اختصا  داد. کمی عقب

های انگلی  بود. در جیام جیهیانیی روسیییه،  ها در رسانه خانم

هایی چون کلی اسمیت، انی الوکو و الک  اسیکیات بیرای  ستاره

هیای  اولین بار به عنوان کارشناسان زن فوتبال، با حضور در شبکیه

های مردان پیرداخیتینید و بیا  تلویزیونی انگلی  به تحلیل بازی

 ها درخشیدند. های کارشناسی قدرتمندشان در رسانه تحلیل
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توانست  ایم که چطور آن یک امتیاز لعنتی توانسته یا می بارها دیده

ها حیتیی  مجوز قهرمانی، صعود یا نجات یک تیم باشد. خیلی وقت

تواند سرنوشتی متفاوت را برای دو طرف رقم بزند و  یک تساوی می

شرایطی را فراهم کند تا شاید هر دو بتوانند رو به جیلیو حیرکیت 

ها بازتابی از لحظه لیحیظیۀ  کنند. شاید زندگی جامعۀ فوتبالیست

هایی که گیاهیی خیییلیی  زندگی خود ماست. تصویری از موقعیت

شویم. مشکالت و لحظات تلخی کیه در  راحت از کنار آنها رد می

هایی که حقیو   خورد تصویری است از زمان دنیای فوتبال رقم می

 گیریم. مان را نادیده می مان، خودمان و نیازهای واقعی اولیۀ

ای چنیین  در بخشی از اساسنامۀ جهانی اتحادیۀ بازیکنان حرفه

هاییی  آمده است: هر بازیکنی حق برخورداری از امکانات و موقعیت

برابر را دارد؛ به دور از هر گونه تبعیض، آزار و اذیت، میزاحیمیت، 

های هر فرد. هر بازیکن باید از محیییطیی  خشونت و فارغ از ویژگی

امن و سالم، حق حفظ حریم شخصی و آزادی بیان برخوردار باشد 

هایش و حقو  اولیۀ کلیۀ افیرادی  تیمی و وظیفه دارد به حقو  هم

 که با آنها در ارتباط است احترام بگذارد.
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اند که حتی نیازی به گفتن آنها نیست و  این موارد آنقدر بدیهی

شیونید،  ای نیمیی طبیعتًا محدود به دنیای فوتبال و بازیکنان حرفه

چون آنها هم مانند ما عضوی از این جامعۀ انسانی هسیتینید. امیا 

س ال اینجاست که ما چقدر به حقو  خودمان و دیگران اهمیییت 

 دهیم!  می
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