
فوتب�ال ام�روز پ�ر طرفدارترين 
موضوع�ي اس�ت ك�ه گروه ه�اي 
متفاوتي از انس�ان ها را به ش�كل هاي خاصي به 
خود مش�غول داشته اس�ت، گروه هاي مختلف 
س�ني، قومي، جنس�يتي، ملي، اجتماعي و... از 
جنبه هاي متفاوت درگير فوتبال هستند، يعني 
غير از كساني كه خودش�ان يا بازيكن حرفه اي 
يا غيرحرفه اي فوتبال هس�تند يا مربي فوتبال 
هس�تند، گروه هاي عظيمي از آدم ها طرفداران 
فوتب�ال هس�تند، ش�مار قاب�ل مالحظ�ه اي از 
انسان ها نيز درگير اقتصاد كالن فوتبال هستند. 
با اين حجم قابل توجه حضور فوتبال در زندگي 
انس�ان ها ش�ايد عجيب بنمايد كه دست كم در 
ايران تام�ل جدي و نظام مند و دقيق راجع به آن 
اين اندازه كم صورت مي گيرد. ترجمه آثاري چون 
فوتبال و فلسفه از اين حيث اهميت دارد. كتاب 
فوتبال و فلس�فه با سرويراس�تاري تد ريچاردز 
اخيرا با ترجمه عيسي عظيمي از سوي نشر مركز 
منتشر شده اس�ت. كتاب شامل 31 يادداشت از 
نويسندگاني است كه عموما پژوهشگر و استاد 
فلسفه هستند. نحوه چينش مطالب كتاب شبيه 
زمان بندي فوتبال است، يعني دو نيمه و يك وقت 
اس�تراحت و دو وقت اضافه. در نيمه اول 7 مقاله 
اول درباره طبيعت و ماهيت فوتبال مي خوانيم، 
اس�تراحت بين دو نيمه ش�امل 3 مقاله با عنوان 
قوانين نانوشته اس�ت و در نيمه دوم به مباحثي 
چون ب�ازي زيب�ا و مفه�وم زيباي�ي در فوتبال 
پرداخته مي شود. وقت اضافه اول شامل 4 مقاله 
درباره مفهوم هواداري است و وقت اضافه دوم در 
5 مقاله فوتبال و جامعه مي پردازد. در نهايت نيز 
كار به ضربات پنالتي كش�يده مي شود! در كتاب 
اش�ارات جالب توجه�ي به سياس�ت، اجتماع، 
فرهنگ و اقتصاد صورت مي گيرد و از منظرهاي 
متفاوتي به فوتبال پرداخته مي شود. يك نمونه 
كه ب�راي خوانن�ده ايراني به طور خ�اص جالب 
توجه اس�ت، در صفحه 208 است كه به محمود 
احمدي نژاد رييس جمهور پيش�ين ايران اشاره 
مي كند و اظهارنظر او راجع به طرفداران فوتبال 
را م�ورد انتقاد ق�رار مي دهد. فوتبال و فلس�فه 
در نشس�ت اخير ش�هر كتاب، با حضور مترجم،  
حسين شيخ رضايي اس�تاد فلسفه، حميدرضا 
ابك دانش آموخته فلسفه و روزنامه نگار و حميد 
عليدوستي مربي فوتبال مورد نقد و بررسي قرار 
گرفت. همچنين در اين نشست متن ارسالي رضا 
داوري اردكاني رييس فرهنگستان علوم و استاد 
فلسفه درباره كتاب قرائت شد كه اين متن به طور 
اختصاصي در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفت:

رضا داوري اردكاني
رييس فرهنگستان علوم

گل به مثابه علت غايي ارسطويي

از دوس��ت عزيز و گرانمايه ام، علي اصغر محمدخاني، 
تش��كر مي كنم كه كتاب خواندني فوتبال و فلس��فه 
را برايم فرس��تاده ايد. از دو روز پيش كه آن را دريافت 
ك��رده ام، حدود ص��د صفح��ه اي از آن را خوانده ام و 
امي��دوارم هرچه زودتر تا پاي��ان بخوانم. مي دانيد كه 
خيلي پير ش��ده ام. ش��غل ديواني و تواب��ع و لوازم آن 
هم هس��ت. شب ها كه خسته به خانه مي روم حداكثر 
يكي، دو ساعت مي توانم كتاب بخوانم و مگر با چشم و 
گوش آهو گرفته هر شب چند صفحه مي توان خواند. 
اين يادداش��ت را مي نويسم تا بگويم بسيار خوشحالم 
كه اين كت��اب خوب را براي نقد و معرفي برگزيده ايد. 
جم��ع خوبي مرك��ب از فوتباليس��ت فلس��فه دان و 
فلسفه دان هاي فوتبال ش��ناس هم با حضور مترجم، 
كتاب را نقد و معرفي مي كنند. كتاب فوتبال و فلسفه 
نوشته يك شخص نيست بلكه يك تيم چهل و يك نفره 
فوتباليست اهل فلسفه آن را نوشته است. نام كتاب را 
به درستي فوتبال و فلسفه گذاشته اند و نه مثال فلسفه 
فوتبال. البته در مواردي اشاراتي به فلسفه فوتبال هم 
در صفحات كتاب مي توان يافت اما قصد نويسندگان 
نوش��تن كتابي در فلس��فه فوتبال نبوده اس��ت. آنها 
مي خواس��ته اند ببينند آيا ميان ش��غل سابق و شغل 
فعلي ش��ان يعني فوتبال بازي كردن و فلسفه آموزي 

مناسبتي وجود دارد؟ اگر به رسم و سنت نگاه كنيم، 
متوجه مي ش��ويم كه فلس��فه دانان حتي اگر فوتبال 
را دوس��ت بدارند چه بس��ا كه در عمرشان در باب آن 
يك كلمه هم نگويند و ضرورتي براي گفتن از فوتبال 
حس نكنند. فوتباليست ها بايد تا حدودي بلندنظر و 
بافرهنگ باشند كه در كنار فوتبال براي فلسفه هم در 
دل و جان شان جايي باز شده باشد ولي راستي فوتبال 
كه در قرن نوزدهم به وجود آمده اس��ت در انديش��ه 
ارس��طو و افالطون و دكارت و نيوتن و الپالس و هگل 
و ماركس چه جايي مي توانس��ته است داشته باشد و 
چگونه آنها مي توانس��ته اند به چيزي كه نبوده است 
و به جهان آنان تعلق نداش��ته است، فكر كنند. حتي 
به نظر مي رسد كه فيلسوفان آخر قرن نوزدهم و قرن 
بيستمي ها هم كه اسم شان در كتاب آمده و به بعضي 
آراي ش��ان اشاره شده اس��ت هرگز فكر نمي كرده اند 
كه با انديش��ه ها و آراي آنان بتوان مس��ائل فوتبال را 
توضيح داد ولي نويسندگان كتاب كه فلسفه مي دانند 
و ذوق بازي هم دارند در فلس��فه هايي كه بيشتر با آن 
آشنا بوده اند مناسبتي با فوتبال يافته اند و اتفاقا ذوق 
بسيار بايد باشدكه بتوان علت غايي ارسطو را با »گل« 
قياس كرد )م��ن اصطالح علت غايي را ب��ه كار بردم. 
مترجم زباني س��اده دارد و كتاب را س��اده و بي تكلف 
و روان ترجمه كرده اس��ت. به مناسبت بگويم كه اين 
كتاب پرخواننده خواهد بود و بارها چاپ خواهد شد. 
پس اگر يكي ازعزيزان حاضر در مجلس نقد، كتاب را 
بخواند و اصطالحات فلس��في را به زبان متداول اهل 
فلسفه برگرداند آسيبي به ترجمه خوب آقاي عظيمي 
نخواهد رسيد( و اتفاقا اين قياس يا تناظر صرفا ظاهري 
هم نيست بلكه نظام ارسطويي با نظم فوتبال از جهات 
مختلف قابل قياس است. گل در فوتبال، هدف نيست 
ول��ي آن را از فوتبال حذف نمي توان كرد. زيرا فوتبال 
با گل به كمال خود مي رسد. علت غايي هم در فلسفه 
ارس��طو كمال وجود اس��ت و نه مقص��د و غايتي كه 
آدميان بخواهند به آن برسند. البته همه نويسندگان 
از فلس��فه ها به يك نحو استفاده نكرده اند. يكي از آنها 
نظر جان ديويي در باب هنر را به صورتي روش��ن بيان 
كرده است تا بتواند نتيجه بگيرد كه فوتبال هنر است 
يا مي تواند هنر باش��د. اين دو نمونه را به عنوان مثال 
ذكر كردم تا بگويم كه نويس��ندگان كوشيده اند نظر 
خود درباره فوتبال را كه البته نظر تحسيبن است، در 
زمينه فلسفه و با رجوع به آراي فيلسوفان بزرگ بيان 
كنند. پس قصد آنان فلسفه گويي نيست بلكه نظرشان 
بيش��تر بيان اهميت و مقام فوتبال و عرضي دانستن 
آلودگي هاي احتمالي آن اس��ت. با اين همه كتاب را 
مي توان متضمن گزيده اي از آراي مهم و اساسي بعضي 
فيلسوفان دانس��ت. خواننده اي كه كتاب را با عالقه و 
دقت بخواند چه بسا در پايان كار بي آنكه ملتفت باشد 
اطالعات خوبي از فلس��فه به دست آورده است. از من 
و همكارانم بسيار پرس��يده اند و باز هم مي پرسند كه 
آموختن فلسفه را از كجا بايد آغاز كرد و كدام كتاب را 
بايد خواند. ش��ايد اين كتاب به خصوص براي كساني 
كه عالقه بيشتر به فوتبال دارند براي آغاز فلسفه آموزي 
مناسب باشد. مع هذا چنانكه گفتم كتاب، كتاب فلسفه 
فوتبال نيس��ت بلكه نويسندگان سربسته به خواننده 
مي گويند اگر ما همزمان به فلسفه و فوتبال پرداختيم 
يا از فوتبال به فلسفه رفتيم بلهوسي نكرده ايم. فوتبال 
چيز كوچكي نيست و نظام و ترتيبي دارد كه مي توان 
آن را با نظام فكري فيلسوفان س��نجيد. البته گهگاه 
جس��ته، گريخته چيزي از فلس��فه فوتبال هم در آن 
مي توان يافت. چنان كه يكي از نويسندگان فوتبال را 
با نظام جهان ارسطويي سنجيده است. در اين صورت 
فوتبال كم و بيش به ص��ورت يك نظام كيهاني تلقي 
مي شود اما اگر با رجوع به فلسفه هاي هگل و ماركس و 
نيچه و جان ديويي و هوسرل و گادامر و سارتر بخواهند 
ماهيت فوتبال را درك كنن��د آن را يك درام تاريخي 
كه مهر و كين و ش��ادي و غم و علم و جهل و مهرباني 
و خش��ونت و... را در خ��ود دارد مي يابند. پس فوتبال 
صورتي از سرگذشت آدمي و زندگي و كوشش آزاد او 
در زمان و مكان محدود و معين با رعايت قواعد و قوانين 
خاص مي ش��ود. با اين تلقي فوتبال را از تماشاگرانش 
نمي توان جدا كرد. اصال فوتبال با تماش��اگرانش اين 
همه اهميت پيدا كرده است. تماشاچي را نبايد صرفا 
در اقتصاد فوتبال ديد. من هم كاري به شأن اقتصادي 
قضيه ندارم زيرا شور و ش��ادي و غم و اشك و... حتي 
تشويق ها و ناس��زاگويي هاي تماشاگران هم جزيي از 
فوتبال اس��ت. همه اينها كم و بيش به فلسفه فوتبال 

نزديك اس��ت اما در جايي هم نويس��نده قصد داشته 
است در فلسفه فوتبال وارد ش��ود. در اين باب مجال 
تفصيل نيس��ت. اجازه بفرماييد كه عبارتي از كتاب را 
نقل كنم و به اين همه مجمل گويي پايان دهم و بيش 
از اين تصديع ندهم. در صفحه ۳۳ چنين مي خوانيم: 

»كليس��ا امروز جاي خود را به ورزش��گاه داده است. 
جوامع از راه ورزش اس��ت كه داس��تان هاي مشترك 
مي سازند و در زمين بازي است كه قهرمانان معاصر به 

وجود مي آيند و پرستش مي شوند...«
اين نظر هر چه باش��د مطبوع و مقب��ول يا نامقبول و 
نامطبوع، حكمي در فلسفه فوتبال است و سخن آخر 
اينكه اين كتاب مثل همه كتاب هاي نظيرش مطالب 
قابل چون و چرا دارد اما در مجموع كتاب خوبي است 
و مترجم محترم كار شايسته اي كرده است. اميدوارم 
و حدس مي زنم كه مجلس خوبي داشته باشيد. توفيق 
هميشگي جنابعالي و همكاران محترم تان را از خداوند 

مسالت دارم. 

حميد عليدوستي
مربي فوتبال

فوتبال تراژدي است

حميد عليدوستي بحث خود را با اشاره به ابعاد گسترده 
فلس��فه آغاز كرد و به عالقه هميشگي خود به كتاب و 
فوتبال اشاره كرد و گفت: فوتبال يك ورزش ساده است، 
زمين فوتبال مستطيل سبزي است كه عادالنه تقسيم 
شده است و در آن دو تيم يازده نفره در حضور يك داور 
و دو كم��ك داور در دو نيمه 45 دقيقه با هم براي وارد 
كردن توپ به دروازه يكديگر با پا رقابت مي كنند. آنچه 
فوتبال را عجيب مي كند، اين است كه شروع فوتبال با 
چرخش سكه آغاز مي شود، يعني همه چيز با تصادف 
و شانس به عنوان يك نيروي مرموز و پنهان شروع 
مي شود. هميش��ه براي من تاثير اين بخت و اقبال 
در نحوه پيش��رفت بازي و نتيج��ه فوتبال اهميت 

داش��ت. بحث بعدي پيچيدگ��ي فوتبال 
اس��ت كه همچون پيچيدگي تجدد 
است. يعني در فوتبال تاكتيك ها و 
استراتژي هاي مختلف را شاهديم و 

يك تيم براي رسيدن به پيروزي 
بايد موارد فراواني را طي كند. 
به دليل اين پيچيدگي فوتبال 

از علوم مختلف در جهت پيشرفت استفاده كرد. براي 
من فوتبال يك تراژدي مثل تراژدي هاي شكس��پير 

است. اين تجربه خود من هم بوده است. 

عيسي عظيمي
مترجم كتاب فلسفه و فوتبال

رونالدو پيكاسوي مدرن

عيسي عظيمي مترجم كتاب سخن خود را با اشاره به 
ضرورت ترجمه آثاري چون فوتبال و فلسفه آغاز كرد 
و گفت: به عنوان روزنامه نگار غيرحرفه اي سال هاست 
درگير فوتبال هستم و در جريان نوشتن درباره فوتبال 
با قضاوت هاي مختلف راجع به موضوعات درگير بوده ام 
و نيازمند منابعي بودم كه متاسفانه دست كم در آثار 
فارسي زبان يافت نمي شود. به همين خاطر ناگزير از 
جس��ت وجو بودم. بنابراين انگيزه اصلي من از ترجمه 
اين كتاب تهيه منبعي براي رجوع كس��اني است كه 
درباره فوتبال مي نويسند و فكر مي كنند و پر كردن خأل 
در اين زمينه بود. البته عالقه شخصي نيز در پرداختن 

به كتاب اهميت داشت. 
عظيمي در دس��ترس بودن فوتبال را لزوما به معناي 
سطحي بودن آن ندانست و گفت: اتفاقا از طريق آثاري 
از اين دست مي توانيم هواداران فاضل تر و جامعه بهتري 
داشته باش��يم. امروز نزديك به 10 روزنامه ورزشي و 
شمار زيادي سايت هاي ورزش��ي داريم. آثاري از اين 
دس��ت مي تواند خأل معناي��ي در پرداختن جدي به 

گزارش

7سياستنامه
فوتبال هنر صوري
شيخ رضايي: كانت مي گويد اثر هنري را بايد با بي طرفي ديد. اين نگرش به فوتبال تنها زماني ممكن است كه بازي زنده تمام شده باشد و ما به تكرار آن نگاه كنيم كه ديگر طرفداري در احساسات بر آمده از تماشاي آن معنايي نداشته 
باشد. بحث من شبيه اين است، يعني اگر طرفداري هاي بيروني را كنار بگذاريم، فوتبال ارجاعي به جهان بيرون ندارد و در لحظه فرم هايي به صورت گروهي ساخته مي شود كه در لحظه ساخته مي شود و از بين مي رود و خيلي اقتضايي 
است و هيچ دستورالعمل از پيش تعيين شده اي ندارد. يعني فوتبال به هنر بي معنا و صوري بدل مي شود.
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عليدوستي: 
براي من 

فوتبال يك 
تراژدي مثل 
تراژدي هاي 

شكسپير 
است. اين 

تجربه خود من 
هم بوده است

داوري: فوتبال كم و بيش 
ب�ه ص�ورت ي�ك نظ�ام 
كيهان�ي تلقي مي ش�ود 
ام�ا اگ�ر ب�ا رج�وع ب�ه 
و  ه�گل  فلس�فه هاي 
مارك�س و نيچ�ه و جان 
ديويي و هوسرل و گادامر 
و سارتر بخواهند ماهيت 
فوتب�ال را درك كنن�د 
آن را ي�ك درام تاريخي 
كه مه�ر و كين و ش�ادي 
و غ�م و عل�م و جه�ل و 
مهرباني و خش�ونت و... 
را در خود دارد مي يابند. 
پ�س فوتب�ال صورت�ي 
از سرگذش�ت آدم�ي و 
زندگي و كوش�ش آزاد او 
در زم�ان و مكان محدود 
و معين ب�ا رعايت قواعد 

و قوانين خاص مي شود.

محسن آزموده

مهري جمشيدي/ اعتماد

فوتبال را پ��ر كند. مثال يكي از س��وال هايي كه چند 
س��ال پيش در جامعه فوتبالي ما مطرح شد، اين بود 
كه فني بودن مهم تر است يا اخالقي بودن؟ همچنين 
در اين كتاب فصلي هس��ت كه به مس��اله فوتبال به 
مثابه هنر با طرح اين پرسش مي پردازد كه آيا رونالدو 
پيكاس��وي مدرن است؟ در اين فصل نويسنده به اين 
نتيجه مي رسد كه بر اساس انديشه هاي جان ديويي و 
نگرشي كاركردگرايانه به هنر مي توان بازي رونالدو را 
نيز هنر تلقي كرد، زيرا زماني امري هنري است كه در 
متن جامعه منجر به كاركرد شود و امري توليد كند، 
يعني از ديد ديويي هنر موزه اي و فاخر تاثير چنداني 
در جامعه ن��دارد. در فوتبال به دليل فراواني مخاطب 
ش��مار زيادي از آدم ه��ا از فوتبال رونال��دو بهره مند 
مي ش��وند و اين همان حضور هنر در زندگي اس��ت. 
بنابراين تاثير فوتبال در متن زندگي از بسياري از امور 

ديگر بيشتر است. 

حميدرضا ابك
روزنامه نگار

آثار فلسفي راجع به فوتبال كم داريم

حميدرض��ا ابك بح��ث خود را با اش��اره ب��ه تركيب 
حاضران در جلس��ه كه شامل ش��مار قابل توجهي از 
ورزشي نويس��ان مطبوع��ات ايران و برخ��ي از اهالي 
فلسفه است، آغاز كرد و گفت: زماني كه شهيد آويني 
مقاله نوشتن با دوربين را نوشت، بحث نسبت سينما 
ب��ا مخاطب را مطرح كرد كه آن زمان داغ بود و در اين 
زمينه بحث مي شد كه اثر سينمايي كه مخاطب پسند 
نباش��د را فيلم بناميم يا س��ينما؟ حاال در فوتبال هم 
هميشه تماشاگر به عنوان امري جدي در نظر نگرفته 
نشده است و بهتر است به اهميت مخاطب در فوتبال 

توجه شود. 
وي در ادامه اش��اراتي به كتاب فوتبال و فلس��فه كرد 
و گف��ت: اين اثري اس��ت كه به نحوي كالس��يك به 
فلس��فه پردازي راجع به فوتبال پرداخته است. البته 
پيش تر آثاري چون فوتبال در برابر دش��من نوش��ته 
س��ايرون كوپر را با ترجمه عادل فردوسي پور داشتيم 
كه به نحوي تفكر راجع به فوتبال است، اما در فارسي 
اثر مس��تقل با موضوع فلس��فه ورزي درب��اره فوتبال 
نداشته ايم و تنها بايد به دو ويژه نامه مطبوعاتي يكي 
ويژه نامه ماهنامه اطالع��ات حكمت و معرفت درباره 
فلسفه فوتبال )ش��ماره 41 مرداد 1۳88( اشاره كرد 
و ديگري ويژه نامه روزنامه ش��رق 8-7 سال پيش از 
آن درباره فوتبال و فلسفه. در كتاب مقاالت متنوعي 
هست، به اين دليل كه قصد نويسندگان فلسفه ورزي 
راجع به فوتبال بوده اس��ت. مقاالت كتاب يكدس��ت 
نيس��ت. مثال مقاالت ۳ و 4 و 26 بيش��تر به درد بازي 
فكري مي خ��ورد. اما برخي مقاالت مث��ل مقاله اول 
با مالك هاي فلس��في درخشان هس��تند. همچنين 
مقاله اي راج��ع به آين��ده روبات ها و فوتبال بس��يار 
جذاب و خواندني اس��ت. مجموعا از اين حيث كتاب 

درجه يك است. 

مخاطبان اين كتاب چه كساني هستند؟
ابك س��پس به مخاطبان كتاب اش��اره كرد و گفت: 
بعيد اس��ت فوتباليس��ت ها اين كتاب را بخوانند، به 
ايشان توصيه هم نمي كنم كتاب را بخوانند. خواندن 
كتاب براي منتقدان فوتبال و ورزشي نويسان هم جزو 
وظايف شان تلقي نمي ش��ود و مي توانند اين كتاب را 
نخوانند و در كارش��ان موفق باش��ند. اهل فلسفه نيز 
كه معموال ش��أن اجل��ي از اين موض��وع دارند كه به 
فوتبال عالقه داش��ته باش��ند و معموال اي��ن عالقه را 
پنهان مي كنند. آقاي دكت��ر داوري از معدود افرادي 
بود كه هميش��ه وقتي به اتاق شان مي رفتيم، فوتبال 
مي ديدند و همه فوتبال ها را هم مي بينند. اما 
به هر حال بعيد است كه عموم اهل فلسفه 
به اين كتاب عالقه مند باش��ند. اما در هر 
ص��ورت گروه هايي هس��تند كه به اين 
كتاب عالقه مند هستند: يك 
گروه كساني مثل مترجم كه 
عالقه مندي ه��اي فرهنگي 
جدي دارند. دسته دوم اهل 
فلس��فه اي هس��تند كه از 
مباحث مابعدالطبيعه عبور 
كرده اند و اهل فلسفه هاي 
مضاف شده اند و به مباحثي 

چون فلسفه فيزيك و فلسفه علم و... عالقه مند هستند 
و به فلسفه فوتبال هم مي پردازند. 

چرا فوتبال جذاب است؟
ابك به فايده كتاب اش��اره كرد و گفت: اهميت كتاب 
اين اس��ت كه كمي وضعيت تفكر در فوتبال ايراني را 
دچار تحول كند. زماني يكي از روزنامه نگاران يادداشت 
پرطرفداري نوشت با اين عنوان كه »چرا فوتبال جذاب 
اس��ت؟« اصل پاسخ او به اين پرسش اين بود كه علت 
جذابيت فوتبال اين اس��ت كه فوتبال ش��بيه زندگي 
است. من از او پرس��يدم كه چرا فوتبال شبيه زندگي 
است؟ او پاسخ داد كه »زيرا فوتبال غيرقابل پيش بيني 
است.« جواب دادم خيلي بازي هاي ديگر نيز غيرقابل 
پيش بيني اس��ت. او باز گفت زيرا فوتبال نماد زندگي 
اجتماعي هم هس��ت. پاسخ دادم بسكتبال هم چنين 
اس��ت. باز گفت فوتبال تركيب تصميم هاي عقالني 
و احساس��ي است. گفتم كش��تي نيز چنين است. اما 
واقعيت اين اس��ت كه آن مقاله در فضاي آن س��ال ها 
مدخلي مي گشود و مي گفت فوتبال فقط نتيجه بازي 
يا دعواهاي اخالقي يا مديريتي نيست، بلكه مي توان 
راجع به فوتبال بحث هايي كرد كه متفاوت تر و عميق تر 
از آن چيزي اس��ت كه در س��طح ديده مي ش��ود. اما 
متاس��فانه همه جرقه هايي كه در اين زمينه زده شده 
در سطح مانده است و اين در سطح ماندگي به فوتبال 

و جامعه فوتبالي ما آسيب زده است. 
وي به حضور يكي از كارشناس��ان فوتبال در انجمن 

جامعه شناسي اشاره كرد كه در آنجا بحث خود راجع 
به فوتبال را با اين تعبير معروف و جذاب آغاز كرد كه 
»فوتبال مساله مرگ و زندگي نيست، فوتبال چيزي 
فراتر از مرگ و زندگي اس��ت.« ابك گفت: اين تعبير 
هميشه براي گوينده اعتبار فراواني مي آورد و همه او 
را تشويق مي كردند. حق هم داشت، زيرا كاشف جمله 
در زبان فارسي ايشان بود. اما در انجمن جامعه شناسي 
كسي از وي پرس��يد كه اين جمله چه معنايي دارد؟ 
گوينده اين س��خن يعني امير حاج رضايي البته جزو 
پيشگامان تحليل فكري فوتبالي در سرزمين ما است 
و اين تعبير هم مهم اس��ت. اما نكته مهم اين است كه 
وقتي ايشان در معرض سوال اين پرسشگر قرار گرفت 
س��ري تكان داد و گفت اي كاش بيل شنكلي، )مربي 
بزرگ دهه هفتاد ليورپول و گوينده اصلي اين جمله( 

خودش اينجا بود و پاسخ شما را مي داد. 

تفكر جدي و پيگير راجع به فلسفه نداريم
ابك گفت: راجع به نسبت اخالق و فوتبال بسيار بحث 
ش��ده اس��ت. اما چرا ما هنوز اين ميزان بحث را كافي 
نمي دانيم؟ زيرا حرف زياد زده ش��ده است، اما بحث 
پيش نرفته اس��ت. يعني مباحث در سطح باقي مانده 
است. علت ش��ايد اين باشد كه فوتبال خودش خيلي 
جذاب اس��ت و سمت و سوي متن هايي هم كه درباره 
آن نوشته شده بيشتر به سمت آن جذابيت بوده است. 
يعني ما در حوزه مباحث نقدي در فوتبال مس��امحتا 
مي گفت سنتي قاره اي داش��ته ايم، يعني حرف هاي 
جذاب و ادبيات برانگيزاننده اي داش��ته ايم. يعني در 
واقع به قصد تفكر فلسفي درباره فوتبال چيزي نوشته 
شده است كه وقتي مي خوانيم، آن را مقاله اي هوادارانه 
مي يابيم و فقط صرفا طرح موضوع است، بدون در نظر 
گرفتن ابعاد آن. آيا مقصر فوتبالي ها هس��تند؟ خير. 
مقصر روزنامه نگاران ورزشي نيز نيستند، زيرا كار آنها 
پرداختن به فلسفه فوتبال نيست. نكته اين است كه 
تفكر راجع به فوتبال جدي گرفته نش��ده است، زيرا 
خود موضوع جدي گرفته نش��ده است. يعني فوتبال 

مثل ژورناليسم سطحي تلقي مي شود. 
وي تاكيد كرد: در كتاب حاضر در مقاله اي درخش��ان 
مقايس��ه اي ميان درام زندگ��ي و درام فوتبال صورت 
مي گيرد و مي گويد فوتبال به اين دليل جذاب اس��ت 
كه بازسازي درام زندگي است. نويسنده با جزييات در 
اين باره بحث مي كند و مي گويد همه اهميت فوتبال 
در اين است كه بايد درك كرد در نهايت فوتبال بازي 
اس��ت، اگر اين درك صورت نگيرد، ميان درام زندگي 
و درام فوتبال خلط به وجود مي آيد و ش��خص به يك 
هوليگان بدل مي ش��ود و اتفاقات هوليگانيس��تي كه 
رخ مي دهد، به دليل اي��ن خلط ميان جهان فوتبال و 
جهان زندگي صورت مي گي��رد. اين تخفيف فوتبال 
نيست. جامعه فيلسوفان ما هيچگاه نخواسته فوتبال را 
جدي بگيرد. در حالي كه فوتبال جزو جدي ترين امور 
است. پرمخاطب ترين برنامه تلويزيون راجع به فوتبال 
است، پولي كه در فوتبال جابه جا مي شود، بسيار زياد 
است. بنابراين سوال اساسي اين نيست كه چرا جامعه 
ورزشي فوتبالي فلسفه را جدي نمي گيرد، بلكه سوال 
اساسي اين اس��ت چرا جامعه فكري ما از اين موضوع 

بسيار مهم غفلت كرده است؟
اين روزنامه ن��گار در پاي��ان گفت: بارها دي��ده ام كه 
روزنامه نگاران ورزش��ي تالش كرده ان��د كه انحصار 
بحث راجع به فوتبال در بين چند كارشناس مشهور را 
از ميان بردارند و سراغ اساتيد فلسفه و جامعه شناسي 
و... رفته اند. اما متاسفانه نتيجه فاجعه بوده است. اين 
امر س��بب ش��ده اين روزنامه نگاران سرخورده شوند. 
يعني مرزي ميان نويس��ندگان م��درن فوتبالي ما و 
آكادمي يا مركز توليد فكري كه قرار اس��ت ايشان را 
پشتيباني كند، كشيده شده است. 90 درصد مباحثي 
كه در كتاب مطرح شده، در فوتبال ما نيز مطرح شده 
اس��ت، اما ما كمتر به اين موضوعات از منظر فكري و 
فلسفي و جامعه شناختي و... پرداخته ايم. بحث ها در 
سطح مي ماند و پيش نمي رود، زيرا عقبه فكري ندارد. 
بخشي نيز چنان كه اشاره شد، به دليل جذابيت فوتبال 
اس��ت. در پايان اينكه كتاب به دليل اينكه به ما روش 
فكر كردن راجع به مس��ائل فوتبالي مي دهد، اهميت 
دارد؛ ضمن آنكه ما را به دقت راجع به مباحث فوتبالي 

رهنمون مي شود. 

حسين شيخ رضايي
استاد فلسفه

فلسفه ورزش چيست؟

حس��ين ش��يخ رضايي بحث خود را با اشاره به عالقه 
خاص خ��ود به فوتب��ال آغاز ك��رد و گف��ت: يكي از 
زيرش��اخه هاي نس��بتا فعال در حوزه فلسفه، فلسفه 
ورزش است. فلسفه ورزش حدود دهه 1970 تثبيت 
شده و از سال 1974 راجع به آن مجله اي آكادميك به 
نام »فلس��فه ورزش« تاسيس شده است و چهره هاي 
نس��بتا آكادميكي در آن كار مي كنند. فلسفه عمدتا 
به پرس��ش هاي مفهومي مي پردازد و فلس��فه ورزش 
عنوان عامي است كه ذيل آن تمام شاخه هاي فلسفه 
حض��ور دارند و هرك��دام از ديد خاص خودش��ان به 
ورزش مي پردازند. مثال يكي از ش��اخه هاي فلس��فه 
زيبايي شناسي است كه به اين پرسش مي پردازد كه 
امر زيبا چيست؟ متناظر با اين كساني كه از اين ديد به 
فلسفه ورزش مي پردازند، به اين موضوع توجه دارند 
كه رابطه زيبايي با ورزش چيس��ت؟ يا به طور خاص 
در ورزش هايي ك��ه حركت زيبا اهمي��ت دارد )مثل 
ژيمناستيك( مالك تعيين زيبايي چيست؟ داغ ترين 
حوزه در فلسفه ورزش مباحث فلسفه اخالق است كه 

به عمل نيز نزديك تر اس��ت. يعني در برخي كشورها 
كساني استخدام مي شوند كه راجع به اخالق ورزش 
فكر و توليد فكري كنند. و به مس��ائلي از اين دس��ت 
بپردازن��د: وضعيت اخالقي دوپين��گ، بحث تقويت 
قواي ورزشكار و وقت كشي يا ضد فوتبال، بحث خطاي 
فني، مساله جنسيت و ورزش كه در اين موضوع راجع 
ب��ه اين بحث مي ش��ود كه آيا فوتب��ال درون خودش 
عنصر مردساالرانه اي دارد يا خير؟ مثال بعدي بحث 
اخالقي در مساله قانونگذاري فدراسيون هاي ورزشي 
اس��ت. همچنين در نگاه فلسفه سياس��ي به فلسفه 
ورزش مباحثي از اين دس��ت مطرح مي ش��ود كه آيا 
ميان ورزش ها مثل فوتبال و جهان بيني هاي سياسي 
مثل س��رمايه داري رابطه هست يا خير؟ البته الزم به 
ذكر است كه فلسفه ورزش به مس��ائل عام ورزش ها 
مي پردازد، اما با همين رويكرد ه��ر كدام از ورزش ها 
مثل فوتب��ال مي توانند فلس��فه خاص خودش��ان را 
داشته باشند. يعني در فلسفه فوتبال به مسائل خاصي 

پرداخته مي شود كه از بازي فوتبال برمي خيزد. 

كتابي براي دانشجويان فلسفه
ش��يخ رضايي بعد از اش��اره به مباحث فلسفه ورزش 
گفت: اي��ن مباحث م��ورد عالقه طرف��دار فوتبال و 
ورزش��ي نويس و ورزشكاران نيس��ت، بلكه شاخه اي 
اختصاصا فلسفي است كه مثل ساير مباحث فلسفي 
موضوع مورد بحث را به جسدي براي تشريح عقالني 
ب��دل مي كند. كتاب حاضر در اين ژانر يعني فلس��فه 
ورزش يا فلس��فه فوتب��ال قرار نمي گي��رد بلكه اكثر 
مقاالتش در مرز مش��ترك فوتبال و فلس��فه حركت 
مي كند و نمي خواهد ارتباطش را با فوتبال قطع كند. 
اين امر كتاب را خواندني مي كند، يعني مخاطب كتاب 

كسي است كه به فوتبال عالقه دارد. 
وي در ادامه گفت: البته اين كتاب به درد دانش��جوي 
فلسفه مي خورد، زيرا در نهايت تربيت فلسفي و اصوال 
تعليم و تربيت قرار است به دانشجويان آموزش دهد 
كه از منظرهاي مختلف به موضوع��ي واحد بنگرند، 
در فلس��فه اين امر اهميت بيش��تري دارد. اين كتاب 
تمرين خوبي براي فكر كردن راجع به فوتبال و عناصر 
گوناگون آن است. نويس��ندگان دست كم ۳0 يا ۳1 
موضوع قابل تامل فلس��في در فوتبال يافته اند، مثل 
وضعيت وجودي دروازه بان، ش��رايط متفاوت دفاع و 
حمله، فوتبال هنر اس��ت يا خير و... البته اينكه كتاب 
تك نگاري نيس��ت، در اين زمينه اهميت دارد و براي 

تفكر واگرا بسيار مفيد است. 
شيخ رضايي س��پس به نكاتي راجع به ترجمه كتاب 
اشاره كرد و ضمن مطلوب ارزيابي كردن آن به صورت 
كلي تاكيد كرد: البته بهتر است كتاب را يك ويراستار 
آشنا به فلسفه از نظر بگذراند تا اصطالحات فلسفي و 
ترجمه هاي رايج و جا افتاده آن در فارسي را تصحيح 

و يكدست كند. 

فوتبال همچون يك هنر انتزاعي
اين اس��تاد فلس��فه در ادامه به اين بحث پرداخت كه 
»آيا مي توان فوتبال را هنر تلقي كرد يا خير؟« و گفت: 
منظور البته كاربرد استعاري تعبير »هنر« براي فوتبال 
نيست. براي پاسخ به اين پرسش بايد سخني در آغاز 
كتاب را كه فوتبال را بازنمايي و آينه زندگي مي خواند، 
كنار گذاش��ت. اما مي توان فوتبال را تنها به مثابه يك 
فرم در نظر گرف��ت، يعني كاري به ملي��ت يا رنگ يا 
تعلق بازيكنان به شهر يا كشور خاصي نداشته باشيم، 
حتي به برد و باخت و تعداد گل ها هم اهميت ندهيم. 
در اين حالت يعني اگر هر نوع ارتباط فوتبال از جهان 
خارجي را كنار بگذاريم و فوتبال را از بازنمايي جهاني 
ديگر جدا كنيم، آنگاه فوتبال به هنرهاي انتزاعي بدل 
مي شود، مثل يك قطعه موسيقي كه در آن چيزهايي 
ساخته مي ش��ود كه فقط در خودش معنادار است و 
بيرون از خودش ارجاع ندارد. اگر با اين نگاه به فوتبال 
بنگريم، فوتبال به معناي واقعي كلمه اثر هنري است. 
البته اين نوعي نگرش خاص به فوتبال اس��ت. يكي از 
نويسندگان كتاب مي گويد كانت مي گويد اثر هنري 
را بايد با بي طرفي ديد. اين نگرش به فوتبال تنها زماني 
ممكن است كه بازي زنده تمام شده باشد و ما به تكرار 
آن نگاه كنيم ك��ه ديگر طرفداري در احساس��ات بر 
آمده از تماش��اي آن معنايي نداشته باشد. بحث من 
ش��بيه اين اس��ت، يعني اگر طرفداري هاي بيروني را 
كنار بگذاريم، فوتبال ارجاعي به جهان بيرون ندارد و 
در لحظه فرم هايي به صورت گروهي ساخته مي شود 
كه در لحظه س��اخته مي شود و از بين مي رود و خيلي 
اقتضايي اس��ت و هيچ دس��تورالعمل از پيش تعيين 
ش��ده اي ندارد. يعني فوتبال به هنر بي معنا و صوري 
بدل مي شود. نكته جالب اين است كه درك هنرهاي 
انتزاعي براي عموم مردم س��خت اس��ت، يعني مردم 
شايد كمتر به نمايشگاهي بروند كه تابلوهاي آبستره 
دارد. اما فوتبال هنري انتزاعي است كه دركش براي 

عموم راحت است. 
شيخ رضايي گفت: بس��ياري از ما با اين سوال برخي 
مادربزرگ ها يا پدربزرگ ها مواجه شده اند كه از معناي 
فوتبال پرسيده اند و پرسيده اند كه يعني چه كه عده اي 
دنبال يك توپ مي دوند؟ اين نگرش به فوتبال دنبال 
معناي فوتبال اس��ت و از طرز ديدن فوتبالي كه من از 
آن س��خن گفتم، لذت نمي برد. اما اگر اين معناهاي 
فوتب��ال را به كل كنار بگذاري��م و آن را به امري كامال 
بي معنا بدل كنيم، آن گاه زيبايي شناسي خاصي پديد 
مي آيد و جالب اس��ت كه اين زيبايي شناس��ي خاص 
باالترين طرفدار را پيدا كرده و تبديل به معبد دنياي 
جديد شده است، اين تركيب جالبي از يك هنر انتزاعي 

با نهاد بزرگ اجتماعي است.

استاديوم امروز؛ كليساي ديروز
متن اختصاصي رضا داوري در نقد كتاب فوتبال و فلسفه

همراه با سخنراني حسين شيخ رضايي، حميدرضا ابك، حميد عليدوستي و عيسي عظيمي

فلسفه ورزش
شيخ رضايي: فلسفه ورزش حدود دهه 1970 تثبيت شده و از سال 1974 راجع به آن مجله اي آكادميك به نام »فلسفه 
ورزش« تاسيس شده اس�ت و چهره هاي نسبتا آكادميكي در آن كار مي كنند. فلسفه عمدتا به پرسش هاي مفهومي 
مي پردازد و فلسفه ورزش عنوان عامي اس�ت كه ذيل آن تمام شاخه هاي فلسفه حضور دارند و هركدام از ديد خاص 
خودشان به ورزش مي پردازند. مثال يكي از شاخه هاي فلسفه زيبايي شناسي است كه به اين پرسش مي پردازد كه امر 

زيبا چيست؟ متناظر با اين كساني كه از اين ديد به فلسفه ورزش مي پردازند، به اين موضوعات توجه دارند.


