
  
 
 

 
 

 ابزاري در خدمت صنعت فرهنگفوتبال 
 

                                  نوشتة 
  *ديزجي اميرحسين خان 
  

  
  

  چكيده
امروزه . ها و مطبوعات، قدرت صنعت فرهنگ نيز افزايش يافته است همزمان با پيشرفت و گسترش رسانه

ابزارهايي كه ديگر برخالف . اردصنعت فرهنگ ابزارهاي گوناگوني براي سلطه بر اذهان مخاطبان در اختيار د
اي در خدمت صنعت  سادگي و در سطح گسترده يكي از اين ابزارها كه به. گذشته چندان محسوس نيستند
سازي، ايجاد نيازهاي كاذب و به عنوان يك  اين ورزش از طريق يكسان. فرهنگ قرار گرفته فوتبال است
  .ي شدن و خدمت به صنعت فرهنگ را داردهاي الزم براي ابزار سرگرمي پرطرفدار تمام ويژگي

  
سازي،  سازي، سرگرمي، نيازهاي كاذب، اسطوره فوتبال، صنعت فرهنگ، سلطه، يكسان :كليدواژه
  .وقت آزاد

  

 مقدمه 
محور اين نظريه توجه به امر سلطه . صنعت فرهنگ يكي از مباحث مهم در نظرية انتقادي است

 را او خود. شودكننده تبديل مي دي منفعل و مصرفاي كنشگر به فردر اثر چنين سلطه. است
چنان براي فرد  اين انديشة تحميلي آن. گيردمي كند و پيرو يك انديشة تحميلي قرار فراموش مي

آيد كه نمي بر  شود كه ديگر نه تنها درصدد تغيير آنتبديل به واقعيت مطلوب و هنجار مي
اين فرايند چنان ماهرانه صورت . شودف تلقي ميعنوان هنجارشكني و نقطة ضع نپذيرفتن آن به

ها و اين سلطه عموماً از طريق رسانه .شوداي فرد حتي متوجه اين نميگيرد كه لحظهمي
جمعي دائماً تصاويري را در معرض ديد مردمي كه  وسايل ارتباط« .شودمطبوعات ايجاد مي

دارند كه در تضادهاي موجود نوعي مي وا را دهند و آنانمي ندارند قرار مقاومت  ياراي  ديگر 
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در اين شرايط تفكر انتقادي تضعيف و ذهن ). 1350: 119ماركوزه، (» .هماهنگي مشاهده كنند
امروزه صنعت فرهنگ ابزارهاي گوناگوني . شودبراي پذيرش يك ايده يا حمايت از آن آماده مي

ها فوتبال است كه  درتمندترين آنيكي از اين ابزارها و شايد ق. براي سلطه در اختيار دارد
اكنون فوتبال تمام  هم. خواسته يا ناخواسته درخدمت صنعت فرهنگ قرار گرفته است

  .هاي يك صنعت فرهنگ قدرتمند و در عين حال پنهان را دارد ويژگي
 

  فوتبال و يكسان سازي
ها و مطبوعات توان به سلطه صنعت فرهنگ كه عمدتاً از طريق رسانهوضوح مي با كمي تأمل به

امروزه سعي بر اين است كه فرهنگ واحدي را به همه و همه كس انتقال . برد شود پياعمال مي
تر چون كنترل و سلطه بر يك نوع ذهن بسيار ساده). 209:  1384آدورنو و هوركهايمر، (دهند 

  . از كنترل و سلطه براذهان مختلف است
ها در جهان ، تلويزيون، موسيقي و مجالت و روزنامهآدورنو و هوركهايمر معتقدند فيلم، راديو

امروز در قالب صنعت فرهنگ منجر به استاندارديزه شدن و همسان شدن افراد با يكديگر 
پدرام و (اند فكر و عمل انتقادي و مستقل افراد نابود شود در نتيجه باعث شده. اندشده

  ).91: 1383محمدزاده، 
  

تكنولوژي، خردابزاري و صنعت فرهنگ هستند ساحت  در جوامع نوين كه تحت سلطه«
دروني و ذهنيت فرد كه امكان دارد در برابر وضع موجود واكنش و مخالفتي از خود نشان 

  ).47: 1350ماركوزه، ( »شده و از فعاليت باز ايستاده است دهد، در جامعه مستهلك
  

خوبي ايفا  سازي را به سانامروزه فوتبال به عنوان پرطرفدارترين ورزش دنيا اين نقش هم
ترين كشورها مانده ترين و عقبدامنه نفوذ اين ورزش بسيار وسيع است و در دورافتاده. كند مي

هرگاه يك . همچنين اين ورزش منحصر به گروه سني خاصي نيست. هم طرفداران بسياري دارد
ست افراد خاص و در تواند به ابزاري در دپديده بتواند جمعيت زيادي را مشتاق خود كند مي

توان از طريق اين پديده اذهان حال اگر چنين اتفاقي بيفتد مي. جهت منافع خاص تبديل شود
خوبي  امروزه فوتبال به. سوي خاصي هدايت كرد ها نفر را زير كنترل گرفت و به سمت و ميليون

قدرت نفوذ سازندگان سرگرمي به خوبي به  .كنداين نقش را در خدمت صنعت فرهنگ ايفا مي
هايشان نگه  دريافت برنامه ها مشتاقانشان را همواره آماده اند آن هايشان در ذهن افراد واقفبرنامه
آدورنو و ( كنندكنندگان استفاده مي سازي مصرف ها در جهت يكپارچهدارند و از اين برنامهمي

   ).220: 1384هوركهايمر، 
ها را  دميان را به مشابه همان كلي كه آنسازي به ناگزير آتك تجليات صنعت فرهنگ تك«

  ).221: همان( »كندساخته است باز توليد مي
  



صنعت فرهنگ معتقد است مخاطبانش نبايد هيچ انديشه مستقلي داشته باشند و به جاي آن 
همگون كردن توليدات فرهنگي . كنندتوليدات فرهنگي همه چيز را براي مخاطبان تجويز مي

بهره و همگوني به عقيدة آدورنو فرد را از خالقيت بي. شودان همگون ميباعث پيدايش مخاطب
عنوان مثال او معتقد است  به(Adorno, 1941: 22). كند هاي او را مشروط و مقيد مي واكنش

سادگي  هاي فوتبال بهبازي). 38: همان(كند ها را تقويت مي فكري تودهاي بيموسيقيِ توده
ها   در اين شرايط ما ميليون. كشاندهاي تلويزيوني ميك زمان به پاي گيرندهها نفر را در ي ميليون

زماني كه موفقيت در زمينه يكي . ذهن آماده براي دريافت يك پيام در اختيار خواهيم داشت
هاي سياسي برداري ترين بهره توان بزرگدست آمد مي ها به كردن اذهان و يك جا جمع كردن آن

اي به تبليغات قبل و همراه با بازي فوتبال نگاهي لحظه كافي است. كرد و اقتصادي را ممكن
  .بيندازيم تا متوجه استفاده ابزاري از فوتبال شويم

  
  از فوتبال نيازهاي كاذب بااستفاده ايجاد

پيام براي آنكه بتوانند تأثيرگذار باشد، ابتدا بايد نيازي را درگيرنده پيام ايجاد كند و سپس 
فيسك معتقد است براي آنكه يك پيام مورد ). 109: 1371اسدي، (آن برآيد  درصدد ارضاي

دالگرن، (ها را تحريك كند  باشد و عواطف آن ”پسند عامه“توجه اكثر مردم قرار بگيرد بايد 
ها  هاي فوتبال و برخي فوتباليستها و مطبوعات با جلب اذهان به بازيرسانه) 89: 1380
مندان را تقويت  از اين طريق اشتياق عالقه. شوندت براي آنان قائل ميهايي فراتر از واقعي ارزش
ها با  آن. كنندخوبي از اين ورزش در جهات مختلف استفاده مي ها و مطبوعات بهكنند رسانهمي

فرد را از  رو كنند از اينها ميسازي از بازيكنان فوتبال آنان را وارد اذهان توده معرفي و اسطوره
با تحقق اين فرايند افراد ). 194: 1371اسدي، (سازند مي كنند و دچار توهم جدا ميعيدنياي واق

در اين شرايط . ها هستند هايشان و دنياي آنمند به كسب اطالعات در مورد اسطوره عالقه
اند شوند تا نيازهاي كاذبي را كه خود به وجود آوردهها و مطبوعات مجدداً وارد صحنه ميرسانه
    .حال هر پيامي كه دربارة اسطورة مورد نظر باشد طرفداران بسياري خواهد داشت. نندارضا ك

با برآورده شدن نيازهاي كاذب افراد داليل آنان براي انتقاد و تفكر در مورد وضع موجود و 
مك اينتاير، (رود و افراد به ابزارهاي منفعلي تبديل خواهند شد تالش براي بهبود آن از بين مي

شود و از طرفي نيز طي اين فرايند نيازهاي واقعي به دست فراموشي سپرده مي). 106: 1360
  .ها نيست فرد ديگر خواستار برآورده شدن آن

امروزه حواشي فوتبال پرطرفدارتر از خود بازي فوتبال و اشتياق براي آن بيشتر از خود فوتبال 
توان به اين  هاي ورزشي به خوبي ميامههاي تلويزيوني و صفحات روزنبا نگاهي به برنامه. است

. دهدشده پاسخ مي اي به اين نيازِ ساختههاي حاشيه هاي تلويزيوني با بحثبرنامه. موضوع پي برد
اين . اند تيترهاي جنجالي و جذابهايي با مند به فوتبال هر روز منتظر ديدن روزنامه جوانان عالقه

اند كه  خبر امروز شوق دريافت خبر متصل شدههم  موضوعات چنان به صورت زنجيروار به



گاهي افراد چنان به دنبال پيگيري اين اخبار هستند كه خود را . آوردوجود مي فردا را در فرد به
سازي از ها پس از فرايند اسطوره گذشته از اين. كنندفراموش و به سوي انفعال حركت مي

ها در راه تأمين منافع  توان از آنمي ميفوتبال يا برخي از افراد خاص و جلب اذهان عمو
به عنوان مثال با چاپ عكسي ويژه از يك فوتباليست يا دعوت از او در . متفاوت استفاده كرد

مندان را  توان عالقهمي وگو در مورد يك سري مسائل پشت پرده يك برنامه تلويزيوني و گفت
ويژه  جذابيت اين گونه اخبار به. كردوادار به خريد يك روزنامه يا توجه به يك برنامه خاص 

در اين صورت . شود كه خبري در مورد زندگي شخصي يك فوتباليست باشدزماني بيشتر مي
كنند و چه  ها در زندگي خصوصي خود چگونه زندگي مي منداند بدانند قهرمانان آن افراد عالقه

ها  توان از آن شوند پس ميتلقي مي از آنجا كه اين قهرمانان افراد قابل اعتمادي. رفتارهايي دارند
كافي است يك فوتباليست . در جهت تحميل يك كاال يا يك عقيدة سياسي نيز استفاده كرد
وقت جمع مشتاقان به پيروي  پيشنهاد خريد يك كاال يا حمايت از يك عقيدة سياسي را بدهد آن

ها  مختص به فوتباليست البته اين مسئله صرفاً. از او همان مسير را در پيش خواهند گرفت
ها نيز صادق است، ولي قدرت و نفوذ فوتبال  نيست بلكه در مورد هنرپيشگان و ديگر ورزش

در حال حاضر به . تر استعنوان ابزار دست صنعت فرهنگ، بيشتر و به همان اندازه نيز پنهان به
نعت فرهنگ ذهن كمتر جوان مشتاق فوتبال خطور خواهد كرد كه از اين طريق زير سلطه ص

  .قرار دارد
  

  صنعت فرهنگ، سرگرمي و سلطه 
. به بهترين نحو پر شود وقت آزاد افراد براي صنعت فرهنگ بسيار مهم است و اين زمان بايد

ترين زمان كند، درصورتي كه خالقها پر ميصنعت فرهنگ اين زمان را از طريق سرگرمي
هار اين آزادي ظرفيت انديشه آزاد را از ولي صنعت فرهنگ با م. انديشه همين زمان آزاد است

كنند كه در انتخاب اين در حالي است كه مردم تصور مي (Adorno, 1991: 167). گيردافراد مي
ها مجبورند برحسب  در صورتي كه آن. كنندها و اوقات فراغت خود آزادانه عمل ميسرگرمي

در . است را دنبال كنند  رويج آنامكانات خود يك رشته سرگرمي كه جامعه در حال تبليغ و ت
، ”متمرد“ها  هر صورت افراد بايد نوعي سرگرمي يا تفريح داشته باشند در غير اينصورت آن

  ).29ـ27: 1379آدورنو،( آيندبه حساب مي ”خركار“، و”امل“
  شود سرگرمي و تفريحات امروزه بيش از پيش از باال كنترل، هدايت و تحميل مي

اند تا مانع فراغت  داري و سياست امروزه در تالشسرمايه). 233: 1384مر، آدورنو و هوركهاي(
فرد شوند و در صورت به وجود آمدن اوقات فراغت آن را به نحوي كه در جهت تأمين 

سرگرم شدن به معني موافقت يا آري گفتن و هميشه به معني بيرون «. منافعشان است پر كنند
 ).249: همان(» ن رنج است حتي آنجا كه رنج مشهود استراندن مسائل از ذهن و فراموش كرد



گيري موقتي از واقعيت زندگي را به ها نوعي فراموشي و كنارهبه عقيده آدورنو سرگرمي
هايشان  خواسته هايي كه در ظاهر به انسان. سازندهايي منفعل مي ها انسان كنند و از آنافراد القا مي

شان از حقايق دوروبرشان  همين عامل سبب غفلت. شده است اند و نيازهايشان برآوردهرسيده
  (Steinert, 2003:  99-100). شود مي

اين امر . كردن واكنش تماشاگران دارند سطوح گوناگون تلويزيون تماماً گرايش به كاناليزه«
هاي تلويزيوني عبارت است از توليد يا مالزم است با اين نظر كه امروزه هدف اكثر نمايش

  ).24: 1378آدورنو، (» نظري، انفعال روشنفكري و ساده لوحيقل تكثير كوتهحدا
  

ها ها و مطبوعات باعث شده رسانهبه عقيدة آدورنو سلطة صنعت فرهنگ و توسعه آن در رسانه
دهنده را  سازششان را از دست بدهند و در عوض نقش انفعالي و دهنده و روشنفكرانه كاركرد آگاهي
اند تا باورها و  ها و مطبوعات در تالشدر اين شرايط مديران رسانه. قال دهندبه كنشگران انت

ارزش هاي يكساني را در جامعه رواج دهند و مسائل مهم را به صورت سطحي و بي ارزش
  ).91: 1374نقيبي، (جلوه دهند 

كوس هاي تلويزيوني نوعي روانكاوي وارونه يا معبه عقيده آدورنو عادت به تماشاي برنامه
هاي صنعتي يعني افكار قالبي  است زيرا تماشاگران بدون آنكه خود متوجه باشند تحت تأثير پيام

گيرند و تلويزيون به جاي رشد شخصيت هاي اجتماعي متحجر قرار ميمتناسب با انگاره
  ).4: 1376سالك، ( »كشاند هاي نازل مي ها و ارزشتماشاگر او را به وادي يكساني سليقه

طرفه به انتقال پيام  هاي جمعي تنها به صورت مونولوگ يا يكه هابرماس رسانهبه عقيد
وگوي متقابل دو طرفه كه در حوزة عمومي رخ  پردازند و امكان وجود ديالوگ يا گفت مي
پدرام و (» ـ انتقادي فاصله دارند از يك مباحثه عقالني«كنند در نتيجه دهد را تضعيف مي مي

  . )92: 1383محمد زاده، 
اي شود جامعهاي ميو در آخر اينكه سلطه صنعت فرهنگ باعث به وجود آمدن جامعة توده

 :Ewen, 1976)اي اي و ديگري مصرف تودهكه به عقيده او تنها دو جنبه دارد يكي توليد توده

كند كه شما نيز همانند ديگران فكر و رفتار كنيد و به صنعت فرهنگ به افراد القا مي. 24-26)
  ).93: 1374نقيبي، (ي آگاهي از واقعيت موجود، با آن سازگار شويد جا

تواند شود ميبا تمام اين اوصاف بازي فوتبال تا زماني كه به عنوان يك ورزش تلقي مي
همچنين مسئلة ما صرف تماشاي فوتبال نيست بلكه سوءاستفاده از . بسيار مفيد و مفرح باشد

امروزه عدة كثيري از جواناني كه بايد منشأ توليد . ستاي و گاه ساختگي آن امسائل حاشيه
اند كه حتي اي فوتبال گرفتار شدههاي نوين باشند چنان در درون جريانات حاشيهانديشه
كنند كه زيرسلطه صنعت فرهنگ قرار دارند و هر روز مشتاقانه به دنبال اي تصور نمي لحظه

ين است سلطة پنهان صنعت فرهنگ در جهان ا. يافتن خبري جديد از جريانات فوتبال هستند
  .نوين كه فوتبال تنها يكي از ابزارهاي آن است



  گيرينتيجه
شود كه در حال حاضر فوتبال با  مي با توجه به تمام مسائل مطرح شده در اين مقاله مشخص

 ها و ميلياردها نفر در سراسر دنيا به قدرتي باور نكردني دست در دست گرفتن اذهان ميليون
اشاره  طور كه همان. توان از آن در راه تحقق منافع خاص استفاده كردراحتي مي يافته است و به

سازي و ايجاد سازي اسطوره ترين ضربات فوتبال به آزادي افراد از طريق يكسانسخت شد
در اين شرايط ايجاد آگاهي به خصوص در ميان جوانان . گيردنيازهاي كاذب صورت مي

  .كندضرورت پيدا مي
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