
  

ديـده ونداليسـم در فوتبـال    اي پ تحليلي بر رويكردهاي نظريـه 
  )ها و راهكارهاي كيفري چالش(

  
  2عليرضا ميالني* 1رضا حيدري آقاگلي

  چكيده 
ها از جمله طرفداران زياد و تماشاگران و تحت  هاي منحصر فوتبال نسبت به ساير ورزش با توجه به خصوصيات و ويژگي

تـر كاركردهـاي    اي و از همـه مهـم   هاي ملي و منطقـه  و هويت ها هايي مانند سياست، رسانه تأثير قرار دادن آن در حوزه
فراوان مثبت آن به مانند هر پديده اجتمـاعي داراي كاركردهـاي منفـي نيـز ماننـد خشـونت، پرخاشـگري و ونداليسـم،         

ر در اين ميان هرچند ونداليسـم و اوباشـگري در فوتبـال از قـدمت چنـداني برخـوردا      . باشد نژادپرستي و ابزار سياسي مي
به طـور كلـي   . پذير نخواهد بود رفتاري و انحرافات اجتماعي امكان هاي كج نيست، بررسي علمي آن بدون توجه به نظريه

اوباشگري تماشـاگران از پيامـدهاي منفـي    . هاي ورزشي پيامدهاي مثبت و منفي زيادي دارد حضور تماشاگران در رقابت
دليل حجم باالي تماشاگران، زمينـه مسـاعدي را بـراي بـروز آن      تماشاگران در ورزش است كه رشته ورزشي فوتبال به

در پژوهش . هاي ارائه شده در زمينه ونداليسم و پرخاشگري است ترين تئوري هدف اين مقاله شناخت مهم. كند فراهم مي
شخصـات  حاضر ضمن تشريح كلياتي از نحوه مقابله حقوق كيفري با اوباشگري تماشاگران در فوتبال، به طور خـاص، م 

هايي كه سبب شده  ترين چالش خاص تماشاگران فوتبال و نيز مشكالت برخورد با رفتار جمعي تماشاگران به عنوان مهم
  . شود حقوق كيفري نتواند از حداكثر ظرفيت خود براي مقابله با اين پديده استفاده كند، بررسي مي
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   مقدمه
رشد سريع شهرنشيني و ارتباط با تحوالت جهـاني، از يـك سـو سـبب شـده اسـت جوامـع        

رو شـوند و از سـوي ديگـر، عـدم      تغييرات متنوع و با تضادهاي بسياري روبهدرحال گذر با 
 تطــابق و رشــد ناهماهنــگ عناصــر مــادي و غيرمــادي فرهنــگ در ايــن جوامــع مشــكالت 

 اجتماعي مسائل وجود حيث، اين از .وجود آورده است اي را در ساختار اجتماعي به عديده
 بـه  ، از خـود بيگـانگي  ، تضاد اجتماعيهنجاري ، بيفرهنگي چون تأخر فرايندهايي، از متأثر
، تـر  وسـيع  سـطحي  در ديگـر،  جنبـه  از. گـردد  مي منجر اجتماعي هاي آسيب و پيامدها بروز

 تعادل عدم به ها نظمي بي اين. شوند مي اجتماعي گسيختگي ازهم و سازماني جوامع دچار بي
 يـك  عنـوان  به نيز ايران«. گردد مي منجر اجتماعي هاي بحران و ها آسيب افزايش اجتماعي،

نبـوده و بـا    يتوسعه و گذار از مرحله سنتي به مدرنيسم از ايـن قاعـده مسـتثن    حال در كشور
ــرات و دگرگــوني ــه ،هــاي ســريع و وســيعي در ســاختارهاي اصــلي خــود   تغيي خصــوص  ب

-7: 1387فاضـل و همكـار،   (» .ارهاي فرهنگي و اجتماعي با اين تغييرات مواجه استساخت
8.(  

 مسـائل  رشـد  بـر  تأثيرگـذار  عوامـل  از يكـي  با توجه بـه ايـن بحـث، پديـده ونداليسـم     
 بـراي  را غيرمـادي  و مـالي  هـاي  خسـارت  پديـده  ايـن . اسـت  شهري هاي آسيب و اجتماعي
ي شـهر  مـديريت  سـطح  در پـيش  از بـيش  آن با مقابله نياز آورد، مي همراه به شهري جوامع
خصـوص   بـه  ،ونداليسم به عنوان يك آسيب اجتماعي. از جمله ايران ضروري است ،جوامع

ان هـاي مختلـف نشـ    نتـايج پـژوهش  . اي يافتـه اسـت   در جوامع مدرن ظهور و بروز گسـترده 
هـاي گسـترده و شـديدي از     هاي مختلف جامعه در هر سـال متحمـل آسـيب    دهد، بخش مي

اعمال ونداليستي است و با وجود كامل نبودن اطالعات و آمار مسـتند و ثبـت شـده در ايـن     
هاي ناشـي از اعمـال ونداليسـتي در جامعـه      حوزه، ارقام موجود گوياي وسيع بودن خسارت

نيز نشان از آن دارند كه شدت و وسعت ونداليسـم  جمله ورزش  از ها ها درحوزه يافته. است
  ).90-89: 1389دغاقله و همكاران، (» توجهي دارد در ايران ابعاد جدي و قابل
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گـري از جملـه كاركردهـاي منفـي ورزش فوتبـال       و اوباش) ونداليسم(گرايي  تخريب
ضـروري اسـت،   است كه كسب آگاهي نسبت به عوامل به وجود آورنده آن امري مهـم و  

بقـــاي فوتبــال بــه عنــوان پرطرفــدارترين ورزش دنيــا و درآمــدهاي كــالن آن، بــه حضــور  
تعداد تماشاگراني كه امروزه براي ديـدن مسـابقات   . ها بستگي دارد تماشاچيان در ورزشگاه

روند، به هيچ وجه از لحاظ كميت بـا تماشـاگران گذشـته قابـل      مهم فوتبال به ورزشگاه مي
هـايي كـه    در حال حاضر اسـتقبال از فوتبـال مثـل گذشـته نيسـت، ورزشـگاه       مقايسه نيست،

امروزه براي فوتبال ساخته شوند، فضايي براي قريـب بـه صـدهزار نفـر تماشـاگر را در نظـر       
بيني اين تعداد سكو براي تماشاگران فوتبـال، اگرچـه از منظـر كاركردهـاي      پيش. گيرند مي

شـود، بسـيار مفيـد خواهـد بـود و موجـب        ده مـي مثبتي كه براي حضور تماشـاگران برشـمر  
بايد توجه داشت حضـور تعـداد زيـادي از    . تر شدن رشتة ورزشي فوتبال خواهد شد جذاب

اي را ايجـاد خواهـد كـرد كـه در كنـار ناهمـاهنگي در انجـام         افراد در يك جا، خطر بالقوه
مجموعـة ورزشـي    ريزي يا كمبودهاي سـاختاري  مسابقه، داوري ناعادالنه، ضعف در برنامه

هاي نابهنجار تماشگران به صورت شعار  تواند سبب بروز احساسات، هيجانات و واكنش مي
رحيمـي  (پرتاب اشيا، فحاشي، آشوب، تخريب ورزشگاه يا آسيب رساندن به ديگران شود 

  ). 40: 1380و ديگران، 
ر شناسـي رفتارهـاي نابهنجـا    محققان علوم مختلف در كشورهاي متعـدد بـراي آسـيب   

براي نمونه اوباشگري تماشگران در ورزش از جمله . اند هايي كرده تماشگران تاكنون تالش
شناسي بسـيار بررسـي شـده و     شناسي اجتماعي و جامعه هايي است كه از ديدگاه روان پديده

نتـايج ايـن تحقيقـات طـي     . هاي زيادي نيز تاكنون در اين زمينه انجام گرفتـه اسـت   پژوهش
انـد بـه    هاي زيادي استفاده شـده اسـت، امـا هـيچ گـاه نتوانسـته       در بازيهاي مختلف و  طرح

. كـن كننـد   اهداف مطلوب و مورد نظر برسند و اوباشـگري تماشـگران در ورزش را ريشـه   
گري در تماشگران فوتبال به حدي پيشرفت كـرده   نااميدي از مقابلة بنيادين و مؤثر با اوباش

د، مگر اينكه مسـابقة  رو اگران فوتبال از بين نميخشونت در تماش«: است كه برخي معتقدند
  ).345: 1379ايوالسال، (» فوتبال را بدون تماشاگر برگزار كنيم

اهميــت ايــن اســت كــه امــروزه ضــمانت اجراهــاي كيفــري تنهــا   مســئله بســيار حــائز
سياسـت جنـايي   . باشـند  راهكارهاي حفاظت قانوني از هنجارها و گفتمان رسمي رايج نمـي 

جزايـي كنتـرل اجتمـاعي    هاي  متمادي دربردارنده مفهوم حقوق كيفري و شيوههاي  دهه كه
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 .اسـت  علـوم قـرار گرفتـه    بـه  ويـژه  توجـه  و بشري حقوقهاي  آموزه پرتو در و امروز بوده،
تعريـف   شناسي تبديل به نگره مترقي شـده اسـت و بـه    شناسي و روان سياست كيفري جامعه

قلمـرو سياسـت جنـايي تنهـا      در كيفريهاي  ر كاربستديگ دلماس مارتي، امروز، پروفسور
ماننـد ضـمانت   (ديگر كنترل اجتماعي از نـوع غيركيفـري   هاي  بلكه حول آنها شيوه نيستند،

و ( ميـانجيگري  خسـارت،  ، غيرسركوبگر مانند پيشگيري، جبـران و تـرميم  )اجراهاي اداري
 ايفـاي  بشـري مشـغول   حقـوق  يـا   و صنفيهاي  سازمانهاي  اقدام مانند) غيردولتي حتي گاه

 .باشند مي نقش

 در باشـد،  خـاص  اراده يـك  از ناشي از آنكه پيش جلو به رو حركت اين است بديهي
 نگـرش  فوايـد  و مثبت آثار و گرفته صورت اجتماعي و انساني به واقعيات صحيح توجه پي
اهميت  بيشتر هرچه بذل درها  دولت مشوق اجتماعي،هاي  كژروي و هنجارها به كيفري عام
هـاي   شـيوه  مـؤثرترين  از كتمـان يكـي   قابـل  البتـه . اسـت  بـوده  اينگونه كنترليهاي  روش به

 همچنـان ميـزان،   و هنـوز  كـه  نيسـت  )مجـازات ( امـا  است؛ جامعه هرهاي  ارزش از حافظت
 و تعريـف  قابـل  كنترلـي هـاي   شـيوه  سـاير  با رابطه در به طور مستقيم آن شدت و چگونگي

 و مجرمانـه  از اعـم  كـژروي  وقـوع  از پيشـگيري  بحـث  رسـد  نظـر مـي   بـه . بود خواهد تعيين
 و) عـام (كيفـري هـاي   پيشـگيري  دو دسـته  هـر  دل در همزمـان  صـورت  به بايد غيرمجرمانه،
 آثـار  طـرف   بررسي بـي  نيز كيفريهاي  پيشگيري در عالوه به و شود وجو جست غيركيفري
 علـت  بـه  انسـاني  جوامع.گيرد قرار گذاران  سياست خاص توجه موردها  مجازات از هرگونه
 ناگزير اسـت؛  آنها، در عمومي و فرهنگي تغييرات و داشته پويا و ديناميك حالتي بشر ذات
 نـوين  جرايم البته وها  كژروي به تبع و تازه مسائل جديد، شرايط گيري شكل منوال همين به
 و سـرعت  اجتمـاع  امور متوليان و گذاري سياست هر قدر دستگاه و داشت پي خواهد در را

 و پيشـيگري  بـراي  اساسـي  اقـدامات  باشـند،  داشـته  جديد تشخيص مسائل در بيشتري دقت
 .داشت بيشتري خواهد و بهتر امكان احتمالي،هاي  كژروي كنترل

كه براي مقابله با خشـونت  ) در معناي اعم(نظر به اينكه با وجود تدابير كيفري وسيعي 
شود، هنوز هم شاهد حـوادث   در فوتبال انديشيده ميورزشكاران و اوباشگري تماشاگــران 

توان عدم توفيـق در مقابلـه بـا ايـن پديـدة       رو مي تلخ و ناگواري در اين حوزه هستيم، از اين
در اين مقاله . نابهنجار در ورزش فوتبال را به عنوان شكست رويكردهاي اتخاذي تلقي كرد

هـر  . گـردد  در بين تماشاگران مطرح  هاي نظري ونداليسم و اوباشگري شود تئوري سعي مي
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هـاي نظـري، بـه     توانند با اسـتفاده از تئـوري   هاي خود مي كشور با توجه به ساختار و ويژگي
در ادامه با توجه بـه نظريـات مطـرح شـده، ايـن پرسـش       . شناسي اين موضوع بپردازد آسيب

ورزش و بـه  اساسي مطرح است كه اساساً سياست كيفري در مقابلـه بـا پديـدة خشـونت در     
هايي مواجه اسـت كـه قـادر نيسـت از      طور خاص اوباشگري تماشگران فوتبال با چه چالش

  تمام ظرفيت و توان خود استفاده كند؟

  روش تحقيق. 1
آوري  اي اقـدام بـه جمـع    در اين مقاله از روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و تكنيك كتابخانه 

هـاي طـرح شـده، در ابتـدا مفهـوم و       پرسـش در مقام پاسخ به . ها شده است اطالعات و داده
مصاديق اوباشگري تماشگران در فوتبال تشريح و سپس راهبردهـاي حقـوق كيفـري بـراي     

هايي كه سبب عدم كـارايي حقـوق كيفـري در     شود و در نهايت چالش مقابله با آن بيان مي
 .شود مواجه با اين پديده شده است، مطرح مي

 پيشينه تحقيق. 2

 هـا،  نامناسب ورزشـگاه  ساختار كهاند  بيان داشته در تحقيق خود) 1380(انهمكار و رحيمي
 وهـا   اكثـر مجموعـه   و شـود  مـي  تماشـاگران  نارضـايتي  باعـث  كـه  اسـت  عـاملي  تـرين  مهم

در تحقيـق  . قرار گيرنـد  نوسازي و بازسازي مورد نحوي به بايد كشور، فوتبالهاي  استاديوم
هـاي   ويژگـي  برخي اساس بر كشور هاي فوتبال استاديوم وضعيت) 1384(پورآقايي  و الهي

هـايي   شـاخص  درهـا   اسـتاديوم  درصـد  80 از بـيش  وضعيت آن، طبق كه شد امنيتي بررسي
هـا،   اسـتاديوم  بـه  ورود بـدو  در تماشـاگران  بـدني  تفتيش براي مناسب مكان وجود همچون

وجـود   نيـز  و مسـابقه  زمـين بـه  هـا   بازيكنان و داوران از رختكن عبور محل بودن سرپوشيده
 و بسـيار  ضعيف متوسط،(پايين به متوسط دوربين مخفي در استاديوم، نصب ويژههاي  محل

 متغيرهـاي  برخـي  نقـش  تحقيـق خـود،   در) 1388( همكاران و قاسمي. شد ارزيابي) ضعيف
 عوامـل وضـعيتي،   از رضـايت  انتظـامي،  نيـروي  بـا  مـرتبط  متغيرهـاي  وضعي، همچون پيش

 ونداليسم تبيين در را تماشاگران انبوه جماعت در گرفتن قرار و جمعيهاي  رسانهاز  استفاده
 گشـايي،   و عقـده  طلبـي  هيجـان  كـه  داد نشان نتايج. آزمودند فوتبال ورزش در و اوباشگري

 گسـيختگي روانـي خـانواده، تأثيرپـذيري از گـروه       ازهـم  گرايي، تيم نزاع، و درگيري سابقه
 عوامـل  الگـوي  جماعـت ارائـه   پلـيس،  كنتـرل  آميـز،  خشـونت هـاي   فيلم تماشاي همساالن،
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 از رضـايت  زنـدگي،  وقـايع هـا   بحـران  ايـران انبـوه،   ورزشي رويدادهاي امنيت بر تأثيرگذار
 معنـاداري  طـور  بـه  ورزشـي،  تحريـك مطبوعـات   و مجرمانـه  رفتـار  سابقه وضعيتي، عوامل

  .كنند ميتبيين  را اوباشگري و ونداليسم متغيرهاي واريانس
ورزشـي   گردشگري امنيت مختلف ابعاد خود، پژوهش در) 1389( همكاران و اسدي

مـورد   را ايـران  داخـل  رويـدادهاي  در حاضر خارجي ورزشي گردشگران ديدگاه از ايران،
مورد  در - ايران به سفر از قبل - ورزشي گردشگران كه داد نشان نتايج .اند داده قرار مطالعه
 اجتماعي، احسـاس  پرخاشگري و شخصي حريم در ناامني دزدي، نظير امنيت؛ مخل عوامل
 تـوجهي  ميـزان قابـل   بـه  نـاامني  احسـاس  ايـن  ايران، در حضور از پس اما كردند؛ مي ناامني
  . كرد پيدا كاهش

 فوتبـال  در ورزش پرخاشـگري  و تحقيقـي بـه موضـوع خشـونت     در) 1389(مهاجرين
 حـوزه  در تمهيـدات  اتخـاذ  بـه  بلندمـدت، كنشـي   راهكارهـاي  مبحـث  در و پرداختـه  ايران

 نهادهاي فرابخشي و مند نظام هماهنگي و مدرسه، خانواده محيط دو در فرهنگي و آموزشي
 اصـالح  و جوانـان  و نوجوانـان  فراغـت  اوقـات  ريزي، مـديريت  برنامه و پيشگيرانه اجتماعي
 مـدت  كوتاه كنشي راهكارهاي در همچنين و آميز جمعي تحريكهاي  رسانه برخي ساختار

 و تسـهيل  فـردي،  خشـونت  كنترل سازوكارهاي ترويج خاموشي مسابقه، زمان ساماندهي به
 در استاندارد رعايت با بهينه وساز ساخت فوتبال، طرفداران و تجهيزات امكانات بهبودسازي
 بـه  دهـي  نظـم  داوري، كيفـي  سـطح  ارتقـاي  مسـابقات،  برخي از زدايي حساسيت ورزشگاه،

 فضـاي  ايجـاد  جمعـي،  هيجانـات  تخليـه  بـراي  بسترسـازي  ليدرها، كنترل و كانون هواداران
 مشـكالت اعمـال   از اي  پـاره  خصـوص  در مسـئوالن  و طرفـداران  ميـان  گفتمـان دوسـويه  

 بخشـي  سـامان  ورزشـگاه،  در زا خشـونت  عوامـل  از برخـي  بـر  مـؤثر  اصـالحي هاي  سياست
 قضـايي بـه   واكنشـي  راهكارهـاي  تهيـة  و ورزشـگاه  در زنان حضور الكترونيكي،هاي  بليت
 همكـاري  قبـال غوغـاگران،   در تربيتـي  – تـأميني  اقـدامات  ورزش، غوغـاگري  انگاري جرم

 پلـيس  تأسـيس  واكنشي انتظـامي؛  راهكارهاي بخش در و انتظامي دستگاه با قضايي دستگاه
 نيروهـاي  از گيـري  انتظـامي، بهـره   نيـروي  كاركنـان  كيفـي  و كمي افزايش ورزشگاه، ويژه

 در مداربسـته هـاي   انـدازي دوربـين   راه ورزشـي، هـاي   جمعيـت  ميـان  در نامحسـوس  كنتـرل 
ها آن بر نظارت و غوغاگري ورزشي سركردگان ورود از ممانعت بيرون از آن و و ورزشگاه

 ورزشـي  غوغـاگري  از الگوي پيشگيري پايان در و كرده ارائه خوبي به را مسابقات روز در
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  .است داده ارائه را ايران فوتبال در
 رفتارهـاي  بـا  مواجهـه  در پلـيس  عنوان نقش با تحقيقي در ،)1395( همكاران و شهابي

 رفتـار  مـديريت  مهم اركان از يكي را شهر پليس فوتبال ورزش در تماشاگران آميز خشونت
. اسـت  كـرده  معرفـي  ورزشـگاه  در حاضران و هيجانات پرخاشگري كاهش در تماشاگران

 امكانـات  عامـل  از تـأثير  حـاكي  چندمتغيره، رگرسيون آزمون و تأييدي عاملي تحليل نتايج
 عنـوان  بـه  مسـابقه  شرايط برگزاري و وضعيت نيز و فوتبال مسابقه برگزاري محل ورزشگاه

 آميـز  خشـونت  بـا رفتارهـاي   رويـارويي  در ناجـا،  نقـش  بـر  مـؤثر  مـديريتي  عوامل ترين مهم
  .است تهران شهر در فوتبال ورزش در تماشاگران
در پژوهشـي بـا عنـوان بررسـي رفتارهـاي جمعـي هـواداران دو        ) 1381(آبادي  عنبري

ــه    ــابقات ليــگ حرف ــران در مس ــهر ته ــدار ش ــگاه پرطرف ــال   باش ــال س ــه 1381-82اي فوتب ب
  . شناسي رفتارهاي جمعي هواداران دو باشگاه پرداخته بود  شناسي و سبب  گونه

  مباني نظري. 3

  گري  و اوباش) گرايي تخريب(مفاهيم و ماهيت پديده ونداليسم . 1-3

تـوان انتظـار داشـت كـه ماننـد بسـياري از تظـاهرات         ورزش انعكاسي از جامعه اسـت و مـي  
هـا ماننـد خشـونت، ارتشـا، تبعـيض،       هـاي ناپسـند انسـان    اجتماعي ديگر، بعضـي از ويژگـي  

اين انحرافات بستگي به انحراف و  هر چند ميزان. گري نيز در آن ديده شود شرارت، اوباش
با تجاري شدن، كااليي شدن، نمايشي شدن و جهاني شدن فوتبال، . خشونت در جامعه دارد
ازجملـه  . ها و انحرافات در سطوح مختلف آن بيشتر شده اسـت  رفتاري انواع مختلفي از كج

ي واژه بـراي بررسـي مفهـوم و معـاني لغـو     . گـري اسـت   اين انحرافـات ونداليسـم و اوبـاش   
از نظـر لغـوي واژه   . گرايـي نـاگريز بـه معنـاي آن در زبـان انگليسـي اشـاره داشـت         تخريب
گرايي به خراب كردن اموال و اماكن عمومي در سطح شهر و فضاهاي مرتبط با آن  تخريب

  )100: 1386رزاقي، (اشاره دارد 
برند  سم نام ميگرايي در مقابل وندالي هاي فارسي مانند دهخدا از واژه تخريب نامه لغت

گرايي  بر اساس تعريف واژه تخريب. و آن را خراب كردن و ويران كردن معني كرده است
ميالدي به تخريب جاهالنه يا آگاهانه هر چيز 1663در فرهنگ آكسفورد، اين واژه در سال 

پـروا،   شود كه به تدريج هر گونه رفتار مخرب، بـي  اي اطالق مي شده زيبا، محترم و حفاظت
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هـاي اجتمـاعي    رحمانه را شامل شد و آن را در مباحث انحرافـات و آسـيب   فرهنگ و بي بي
توزانـه بـه برخـي از صـورت      العملـي خصـمانه و واكنشـي اسـت كينـه      عكس. كنند ذكر مي

  ). 3: 1385شكربيگي، (ها  ها، اجحافات و شكست فشارها، تحميالت، ناماليمات، حرمان
انــد، آثــار  ونداليســم در همــه جــا وجــود دارد و تقريبــاً همــه شــاهد عــوارض آن بــوده

هـاي عمـومي،    ها، سينماها، آسانسـورها، پـارك   هاي شهرها، قطار روي در و ديوار  ونداليسم
هــا و ديوارهــاي شــهرها، آثــار تــاريخي و وســايل و تجهيــزات عمــومي مشــاهده  ورزشــگاه

رفتارهاي ونداليسمي اشاره دارد كه در مسابقات ورزشي و اين مقاله بيشتر بر روي . شود مي
هـاي شـهري،    ها، اتوبـوس  دهد كه منجر به تخريب اموال ورزشگاه زمان بعد از آن روي مي

هاي ورزشي و اطـراف   ها و ايجاد ضرب و جرح در مكان هاي تلفن، شيشه بانك مترو، باجه
هـاي   صـدمه (انـدوز   در پنج گروه مـال  توان از ديدگاه اجتماعي ونداليسم را مي. شود آن مي

بـراي حصـول دارايـي و مقصـود خـاص      (، تـاكتيكي  )وارده براي كسب پول و اموال اسـت 
همراه باخصـومت و تفـريح   (، تفريحي )جهت تخريب اموال به قصد انتقام(، انتقامجو )است

واع هـا ماننـد ديگـر انـ     ونداليسـم . بنـدي كـرد   طبقه) همراه با خشونت(و خصومت ) و رقابت
انحرافات اجتماعي، داراي نتـايج و آثـاري چـون اخـتالل نظـم عمـومي، فرسـايش كيفيـت         
زندگي شهري، ايجـاد افـت كـاري از فضـاهاي عمـومي و وسـايل شـهر، ايجـاد و افـزايش          

هـاي اقتصـادي فـراوان، افـت رفـاه و آسـايش        احساس ترس و ناآرامي و نابهنجـاري، زيـان  
دانـد   گري فوتبال را اغلب اغتشاشاتي مي اوباش) 2006( پيرسون. شهروندان را به دنبال دارد

معتقـد اسـت   ) 2004(شـود، بـودين، هيـت و رديـن      كه توسط هـواداران فوتبـال انجـام مـي    
گري به معناي خشونت نشان داده شده به وسيله گروهي از هواداران فوتبال در داخل  اوباش

از . گيـرد  افـراد جـوان صـورت مـي    باشد كه بيشتر اوقـات بـه وسـيله     ها مي و خارج استاديوم
هـاي   گري فوتبال شامل رفتار پرخاشگرانه رقـابتي بـين گـروه    اوباش) 2005(ديدگاه اسبايج 

هـاي پرخاشـگرانه و    گري به كليه رفتـار  توان گفت اوباش در نهايت مي. هوادار مدعي است
خـل و بيـرون   شود كه قبل و بعـد از مسـابقات در دا   آميز هواداران فوتبال اطالق مي خشونت
زند كه بـه صـورت خشـونت و پرخاشـگري و      ها، به صورت جمعي از آنها سر مي استاديوم

باشند كه از طرف ورزشكاران،  اين دو مفهوم به هم پيوسته و مرتبط مي. باشد نژادپرستي مي
تماشاچيان و طرفداران فوتبال كه عليه ورزشكاران، عليـه همـديگر و گـاه امـوال و دارايـي      

 ).  102: 1384عبدلي، (شود  جام ميعمومي ان
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  تحليلي بر رويكردهاي نظري ونداليسم در ورزش فوتبال . 2-3

ها و انحرافات اجتماعي از قديم مـورد توجـه انديشـمندان مسـائل اجتمـاعي،       بررسي آسيب
هر چند ونداليسم به ويژه در ورزش به عنـوان نـوعي   . ريزان بوده است شناسي و برنامه جامعه
. رفتاري، ريشه در تحوالت چند دهه اخير نظام جهاني دارد و تاريخي طوالني نـدارد  از كج

ررسي علمي از ونداليسم به ويژه در ورزش فوتبال بايد از نظريات انحرافـات  بنابراين براي ب
  . اجتماعي استفاده نمود

  بندي اصلي انحرافات اجتماعي طبقه. 1 نمودار

اي در مورد اوباشيگري فوتبال فرموله شده است، اما تمـام   هر چند تاكنون كمتر نظريه ويژه
به نظريات خشـونت و پرخاشـگري انسـان را نيـز     نظريات مربوط به اين گونه رفتارها، توجه 

همچنين كـه بايـد علـل و عوامـل مـؤثر بـر پديـده ونداليسـم را خـارج از          . داند ضروري مي
هاي نظري نيز ديد، چراكه هـر كـدام از نظريـات و     ها، تقيدات و تعصبات حوزه نظري تنگ

  .كنند رويكردها به قسمتي از مسئله نگاه مي

  شناختي رويكردهاي زيست. 1-2-3

شـناختي   ترين تبيين در مورد خشونت انسان مربوط به رويكرد زيسـت  ترين و شناخته قديمي
كه انسان بـه دليـل طبيعـت زيسـتي تـا حـدودي بـراي ارتكـاب         ) 106: 1385عبدلي، (است 

فرويد رفتار و منشأ غريزي را عامـل خشـونت و   . ريزي شده است خشونت و ونداليسم برنامه
لورنز نيز همانند فرويـد معتقـد اسـت كـه انسـان بـه       ). 46: 1364فروم،(داند  پرخاشگري مي

شود و ورزش نوعي بيـان ناخودآگـاه    وسيله نيروي فطري به سوي تخريب ساختن رانده مي

 رويكردهاي انحرافات اجتماعي

شناختي رويكردهاي جامعه شناختي رويكردهاي روان شناختي رويكردهاي زيست



وتبـال بـه     
را فـراهم    
، به دليل 
 ورزش و  
آن تغييـر   

  .  رد

ي از قبيـل  
ــد  ــي دانن
شـناس   دم        

ژي اسـت   
ي از برخـ 

 كه اگـر  
م به شكل 
طبـق ايـن   
 يكــي از 
ر كـاهش        
كردهـاي      
 صـورت      

ـام و ورزش فو
آميـز غريـزي ر
ليسم در فوتبال

شـدن اي حرفـه       
ن و بيـرون آگرا   

آور ه وجود مي

يز را به عواملي
ــ  ــا م ــؤتاره ثر م

لـومبروز و مـرد
ز اثر فيزيولـوژ

ب. كشـاند  ف مـي      
ي مدعي شدند
شده و سرانجام

بنابراين بر ط). 1
زش بــه عنــوان
ش فوتبـال را در
ه بـه ارائـه رويك
هـاي متفـاوتي

 شماره چهارم

زش به طـور عـ
آ هـاي خشـونت  
رفتارهاي وندال
كـه ناشـي از ح
سـكوي تماشـاگ
ل عمومي را به

   شناختي ست

آمي اي خشونت
ــروز    ــن رفتا ب اي

توسـط سـزار لـ
واني كه ناشي ا
جـرم و انحـراف
ي پااليش رواني
شگرانه انباشته ش

1373:176ون، 
هــاي ورز اليــت

هميـت و ارزش
بـا توجـه. دهـد 

وق اظهـار نظره

ش ♦سال اول  ♦ك 

، بنابراين ورز)2
ه نگيزشتخليه ا

ظريه در مورد ر
 شـكل مـدرن ك
ن مسابقه بـه س
 و تخريب اموا

بندي رويكرد زيس قه

اعي نيز رفتارها
ــي را در ب ژنتيك
اي اولـين بـار ت
ط جسمي و رو
و افـراد را بـه ج
ز با طرح تئوري
د، نيروي پرخاش

ارونسو(شود  مي
نداليســم در فعا
پرخاشـگرانه، اه

د وح نشـان مـي   
 رد نظريات فـو

گي اجتماعي المپيك

253: 1381لي، 
ر مناسب براي ت
راي تبيين اين نظ
شكل سـنتي بـه
 رفتارها از ميدا
شي و درگيري

طبق .2 نمودار

وهشگران اجتما
ــاص ژ ـعيت خ
تئوري كـه بـرا
د بود كه شرايط

باشـد و ـال مـي   
د و پيروانش نيز
گري اجازه نيابد

ي رواني ظاهر مي
خاشــگرانه و و
اليش نيـروي پ
جوانان به وضـو
اقان در دفاع ي

نامه مطالعات فرهنگ

انوارالخول(ست 
ص فرصتي بسيار
در اين زمينه بر

ت ورزش از شك
گرايي بوده اين
ده است و فحاش

شناسان و پژو ن
ــع ــماني و وض س

اين ت .)89: 138
طرح شد، معتقد
 نسل قابـل انتقـ
 از جمله فرويد
ي ابراز پرخاشگ
فرط يا بيماري
خليــه انــرژي پرخ

هـاي پـاال  شـيوه  
ين رفتارها در ج
ختي، بين محقق

نفصل     136

اين ميل اس
طور خاص

د. آورد مي
تغيير ماهيت

گ تخصص
جايگاه داد

برخي روان
ــص جس نق

81ستوده،(
ايتاليايي مط
و نسل در
روانكاوان
انسان براي
خشونت مف

، تخنظريــه
تـرين مهم

تمايالت اي
شناخ زيست



  137    ...اي پديده ونداليسم در فوتبال  تحليلي بر رويكردهاي نظريه

تـرين انتقـادات وارد شـده بـه ايـن رويكـرد، ايـن اسـت كـه           امـا يكـي از مهـم   . گرفته است
هـا و   كنند و تفـاوت انسـان   شناختي از نوعي تفكر و استدالل دوري مي پردازان زيست نظريه
فقـط بـه عوامـل روانـي و     انـد و   هاي متفـاوت بررسـي نكـرده    ها و زمان ها را در مكان گروه

نوع ورزش، نوع فـردي و گروهـي بـودن آن نـوع جامعـه،      . كنند اجتماعي خاصي اشاره مي
هـاي جـدي روبـرو     هـاي ورزش را بـا محـدوديت    فرهنگ در انطباق اين تئـوري بـا فعاليـت   

در بررسي علل رفتارهاي ونداليسم تماشاگران فوتبال، بدون شك تئوري فوق قادر . كند مي
  .آميز تماشاگران فوتبال نخواهد بود تبيين كاملي از رفتارهاي خشونت به ارائه

  شناختي  رويكردهاي روان. 2-2-3

هـاي شخصـيتي،    شناسان اين است كـه بعضـي از تيـپ    بحث اصلي اين رويكرد از نظر روان
گـري در   گيـري پديـده ونداليسـم و اوبـاش     تمايل بيشتري به انجام كنش كجروانـه و شـكل  

  . گيرد بنابراين در اين رويكرد چهار تئوري مورد بررسي قرار مي. داردورزش فوتبال 

  شناختي بندي رويكرد روان طبقه. 3 نمودار

پرخاشگري ارائه شد  –تئوري اول كه توسط داالرد و همكاران تحت عنوان تئوري ناكامي 
بر اين مسئله داللـت دارد كـه محروميـت نسـبي بـا توجـه بـه تيـپ          ،)90: 1380جارويس، (

ــروز پرخاشــگرانه مــي  شخصــيتي فــرد در هــم آميختــه مــي  فراوانــي . شــود شــود و باعــث ب
حمل افراد در ناكامي و ميزان رويدادهايي كه منجر به گيري و بروز ناكامي و آستانه ت شكل

  ). 108: 1385عبدلي، (شود  ناكامي شده از جمله عوامل بروز ونداليسم در فوتبال مي
ترين انتقاد به اين نظريه اين است كه چرا طرفداران پس از پيروزي ـ  نه ناكـامي ـ     مهم

هاي رواني و فـردي   ي تنها در سطح تحليلبنابراين اين تئور. كنند نيز اقدام به خرابكاري مي

 شناختي رويكردهاي روان

 نظريه جنسيتي نظريه يادگيري اجتماعي نظريه ناكامي ـ پرخاشگري  نظريه بازگشتي
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. آميز تماشاگران فوتبال قابليت چنـداني نـدارد   باشد و در تبيين رفتارهاي جمعي خشونت مي
شناسي، تئوري يادگيري اجتماعي است كه توسط آلبرت نبدورا  ديگر تئوري رويكرد روان

اسـت كـه تمـام    وي معتقـد  . در مقابل تئوري غريزي بودن پرخاشگري مطـرح شـد  ) 1973(
ايـن نظريـه    .)87: 1380جارويس، (شود  ها به وسيله تقليد و تقويت آموخته مي پرخاشگري

تواند هم در مشاركت در ورزش و  هاي مكتب رفتارگرايي نيز مطرح شده مي كه در بررسي
هـاي گونـاگون، هـم از     تماشاگران با توجه به توليـدات رسـانه  . هم تماشاگري را تبيين كند

گيـري   گـري و شـكل   زشكاران و هم از رفتار تماشاگران تقليـد و منجـر بـه اوبـاش    رفتار ور
هـايي كـه تـاكنون تحليـل شـده در تبيـين        ايـن تئـوري نسـبت بـه تئـوري     . شود ونداليسم مي

شود  شود، ولي انتقادي بر اين نظريه مطرح مي رفتارهاي ونداليسم گامي به جلو محسوب مي
شناسي به نام  روان. كند نه رفتارهاي جمعي يل انتخاب ميكه فقط فرد را به عنوان واحد تحل

شناختي تالش  شناختي و جامعه با تركيبي از چند تئوري روان 1990در اوايل دهه » جان كر«
داند نـه   هاي فراعاطفي مي نمود كه خشونت طرفداران فوتبال را ناشي از تركيبي از وضعيت

كه نظريه تئوري برگشتي يك واقعيت اجتماعي  اما منتقدان معتقدند. آميز رفتارهاي شرارت
محسـني تبريـزي،   (شـناختي فـرد كاسـته اسـت      ـ رفتاري پيچيده را به رفتاري بازتابي و روان

هـاي جنسـيتي كـه از طـرف      شناختي، بـه ديـدگاه   آخرين نظريه رويكرد روان). 192: 1383
انـه در برخوردهـاي   پردازد كه به نقش سـاختار هويـت خشـن مرد    ها ارائه شده مي فمينيست
) 1994(آرمسـترانگ  ). 67: 1382ريچـاردز،  (پـردازد   آميـز در ورزش فوتبـال مـي    خشونت

و . معتقد است كه ساختار اوباشگران بر پايه يك قـدرت بـدني مردانـه شـكل گرفتـه اسـت      
شـود و بـه طـور كلـي      معتقد است بدن قوي مردان باعث ايجاد خشونت مي) 2006(اسپايج 

هـاي   اين نظريه در تحليـل . هاي جنسيتي نكته اصلي اين نظريه است يتساخت اجتماعي هو
گرايي شده و اينكه صرف مرد بودن و جنسيت و هويـت   خود به شدت دچار نوعي از تقليل

  .گيري ونداليسم در فوتبال بدانيم، نوعي ساده انگاري است مردانه را علت شكل

  شناختي  رويكردهاي جامعه. 3-2-3

شناختي در تبيين خشونت و وندالسيم در ورزش  شناختي و روان بررسي رويكردهاي زيست
داد كه بناي مطالعات بر محـور فـردي متمركـز و بـه نقـش محـيط و جامعـه         فوتبال نشان مي

توجه نشده است و معتقد بودند كه اين عوامل تـأثير چنـداني در بـروز رفتارهـاي ونداليسـم      
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شناسان در تحليل مسـائل اجتمـاعي ريشـه انحرافـات و      ولي جامعه تماشاگران فوتبال ندارند
هــاي اجتمــاعي، نهادهــا،  علــل آن را نــه در درون فــرد، بلكــه در بيــرون از او و در واقعيــت

هـاي فــرد را در    كننـد و همـه افعـال و كنــش    وجو مي ساختــارها و روابط اجتماعي جست
  ). 47: 1383محسني تبريزي، (بينند  قبال جامعه سنـجيده و مي

  شناختي بندي رويكرد جامعه طبقه.  4نمودار

اي از مكتب كاركردگرايي است كه به نوعي تحليل و تبيـين از   كاركردگرايي ساختي شعبه
شود كه زمينه نظـري ايـن مكتـب ابتـدا در افكـار و       جامعه و پديدارهاي اجتماعي اطالق مي

). 1383:77اديبـي و انصـاري،   (تجلي يافـت   19آثار هربرت اسپنسر و اميل دوركيم در قرن 
هـاي معـين اجـزاي آن     ساخت كل جامعه عبارت از مجموع ساخت از نظر كاركردگرايان،

به نظر كاركردگرايان سـاختي  . ها در كاركرد آنهاست است كه اهميت اين ساخت) نهادها(
ها و اجـزاي جامعـه ماننـد ديـن،      شود كه با ديگر بخش ورزش نهادي اجتماعي محسوب مي

ارتباط متقـابلي دارد و لـذا بايـد     خانواده، اقتصاد، سياست، آموزش، قوميت، نژاد و فرهنگ
در بررسي نتايج و كاركردهاي نهاد ورزش به عنوان يك پديده اجتماعي به ارتباط تأثيرات 

  . و تقابل آن با ساير نهادهاي جامعه توجه خاصي نمود

 شناختي رويكردهاي جامعه

 نظريات تضاد نظريه برچسب زنيرايي ساختينظريه كاركردگ

 نظريه فيگوراتيو شناختي نظريه انسان نظريه رفتارگرايي

 مدرن نظريه پست جمعينظريه رفتار 
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  بندي نظريات كاركردگرايي شناختي  طبقه. 5 نمودار

هـاي   توان به كسـب مهـارت   شناسان اين مكتب مي از كاركردهاي نهاد ورزش از نظر جامعه
دوسـتي،   گيري هويت فردي و اجتماعي و ترويج وفاداري ملي، حسن وطن اجتماعي، شكل

افزايش ارتباطات اجتمـاعي،  ها و تخليه انرژي پرخاشگرانه،  كنترل اجتماعي، رهايي از تنش
هاي اقتصادي و سياسي، آموزش هنجارهـا، تطبيـق و    ها، تعميم حمايت كمك به حفظ الگو

اما عالوه بر كاركردهاي مثبـت نهـاد ورزش،   ). 64: 1385پارسامهر، (يابي اشاره كرد  هدف
بـال  كاركردهاي منفي آن نهاد ورزش، نقش آن در بروز رفتارهاي ونداليسم تماشاگران فوت

  .است
ــومي تعريــف جديــدي از انحــراف، بزهكــاري و     ــوري آن ــه تئ ــا ارائ اميــل دوركــيم ب

فرو ريختن معيارهاي اجتماعي ). 164: 1384كوئن، (شناسي كرد  هنجاري را وارد جامعه بي
حاكم بر رفتار اجتماعي و گسستگي و ازهم پاشيدگي معناها باعث شيوع يا توليد خشونت، 

دهـد و   در پي آن مرتون آمريكايي اين نظريه را گسترش مي. شود هاي رفتاري مي بزهكاري
رفتـاري،   كند كه بر اساس آن همه رفتارها اعـم از راسـت رفتـاري و كـج     نظريه را وضع مي

هر چنـد دوركـيم   . شود معلول و محصول ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته مي
هـاي آنهـا،    كننـد، انديشـه   كيـد نمـي  گـري تأ  و مرتون به طور اخص بـر ونداليسـم و اوبـاش   

هـاي   دانـد، نـه فقـط شـالوده     ونداليسم را خشونت زاييده سـاختار اجتمـاعي و فرهنگـي مـي    
انـد از جملـه    اما نسبت به اين تئوري نيز انتقاداتي وارد كرده. بيولوژيكي، فردي و رواني آن

نحرافـي، طبقـات مختلـف    هاي متعددتر از نظر انحراف، انتقال رفتـار ا  اينكه به افراد و گروه
و بـه بعضـي از اشـكال مختلـف     ) 64: 1383سـخاوت، ( كنـد  جامعه و آمارها كمتر توجه مي

 نظريات كاركردگرايي شناختي

 نظريه كنترل اجتماعي فرهنگ نظريه خرده نظريه آنومي
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بـراي  ) 1995(آلبرت كوهن . هاي گروهي و اعمال ونداليسم تماشاگران اشاره ندارد آنومي
و ) 265: 1384شـيخاوندي،  (اولين بار نظريه خرده فرهنگ را در زمينه انحراف مطرح نمود 

هـايي   فرهنـگ  آميز معموالً در چـارچوب خـرده   ره به اين موضوع دارد كه رفتار انحرافاشا
ها، زبان مشترك برخـوردار و جامعـه رسـمي آنهـا را      گيرد كه از هنجارها، ارزش شكل مي

ها كه فعاليت و استقالل گروهي دارند به تخريـب   فرهنگ بخش اعظم اين خرده. پذيرد نمي
انه و تخريب فضاهاي عمومي از جمله تجهيزات شـهري و ورزش  توز اموال، رفتارهاي كينه

ها از جملـه   فرهنگ هرچند شاو و مكي به مطالعات خرده). 74: 1383سخاوت، (پردازند  مي
هـا را بـر    فرايند يادگيري فرهنگي به ويژه بر روي شهر شـيكاگو پرداختـه و رفتارناهنجـاري   

والتـر ميلـر، بـا نقـد نظريـه       .)80: 1383محسني تبريزي،(اند  حسب محيط شهري تبيين كرده
بنـابراين  . دانـد  ها را برگرفته از درون فرهنگ طبقـه پـايين جامعـه مـي     فرهنگ كوهن، خرده
گيري پديده ونداليسم در چارچوب عناصر اصلي الگوي كلي فرهنگ طبقه  پيدايي و شكل

نـد افتراقـي در قالـب    در اين زمينه ساترلند نيز بـا تئـوري پيو  . پايين قابل فهم و شناخت است
پـردازد و بـا ارائـه فرضـياتي،      فرهنگ بزهكار به بررسي رفتار انحرافي مـي  هاي خرده تئوري

علت اصلي بزهكاري و ونداليسم را تمـاس و كـنش متقابـل ايـن افـراد بـا افـراد منحـرف و         
دادن لكود و اهلين نيز با تلفيق برخي آراي مرتن، كوهن و ساترلند، با قـرار  . داند كجرو مي

هاي نامشروع به عنوان پايه و اساس نظريه خود، دسترسي به محـيط نامناسـب    مفهوم فرصت
هر چنـد نظريـات   ). 61 :1383سخاوت، (داند  را از طرف فرد عامل انحراف و وندالسيم مي
گري در ورزش و فوتبال تئوريزه نشده و نقش  خرده فرهنگ جهت تبيين ونداليسم و اوباش

گيـرد، در تبيـين انحرافـات     توجه و الگوهاي متنوع رفتاري را ناديـده مـي  فرد را كمتر مورد 
  . رود اجتماعي گامي به جلو به شمار مي

تئوري ديگر در زمينه انحرافات اجتماعي، نظريه كنترل اجتمـاعي اسـت كـه هيرشـي،     
رلكس، فرايدي و هيگبا تأكيد بر نظريات دوركيم و بـا الهـام از تئـوري آنـومي وي، آن را     

فرض اين تئـوري بـر ايـن مسـئله اسـتوار       پيش). 89: 1383محسني تبريزي، (ترش دادند گس
است كه براي كاستن از تمايل به رفتار بزهكارانه و مجرمانه بايد همه افـراد كنتـرل شـوند و    
رفتار انحرافي را نتيجه كاركرد ضعيف سازوكارهاي كنترل اجتمـاعي و كنتـرل شخصـي و    

و جرم از يك سو محصول عوامل فردي كنترل، ماننـد ناكـامي،    داند و بزهكاري دروني مي
هـاي كنتـرل ماننـد     خودپنداره منفي و اعتماد به نفـس پـايين اسـت و از سـوي ديگـر، نظـام      



 شماره چهارم ♦سال اول  ♦نامه مطالعات فرهنگي اجتماعي المپيك فصل     142

  .باشد خانواده و مدرسه فقدان تقيد و تعهد مي
در زمينه ونداليسم در فوتبال، اجرا نشدن ضوابط و قوانين مربوط به كنترل اوباشيگري 

امـا در  . شـود  گرانه در بين تماشاگران مـي  رزش فوتبال منجر به افزايش رفتارهاي اوباشدرو
در تحقيقـات  . پذير و سازماندهي، نتايج خوبي در بر نداشـته اسـت   صورت اقدامات انعطاف

انجام شده در اين زمينه، يكي از عوامل عمده و مؤثر در بروز چنين رفتارهايي، عدم كنتـرل  
هـر چنـد   . باشـد  و بيرون از آن به خصوص از سـوي نيـروي انتظـامي مـي     ها فضاي استاديوم
هاي مساوي بـراي رفتارهـاي    شناسان اعتقاد دارند كه همه افراد داراي انگيزه بعضي از جامعه

باشـد كـه آن هـم در نتيجـه      ها در مقابله با پليس مـي  ونداليسم نيستند و يا بعضي از ونداليسم
  . باشد اندازه مي كنترل بي

شناسـي   در برابر جامعه» ادرين لمرتو هوارد بكر«زني نخستين بار توسط  نظريه برچسب
زني اين است كـه   فرض اساسي نظريه برچسب پيش. كاركردگرايي انحرافات به وجود آمد

اساس و مبناي انحراف اجتماعي تعريفي اسـت كـه جامعـه از برخـي رفتارهـاي انسـان دارد       
در اين رويكرد، گروهي در جامعـه بـا تصـويب قـوانين كـه      به عبارتي ). 3: 1384احمدي، (

سـازد و انحـراف از    رفتـاري را مـي   شود، مفهوم كـج  تخطي از آن كج رفتاري محسوب مي
ايـن نظريـه در مطالعـات انحرافـات در ورزش از جملـه      . شود طرف جامعه برچسب داده مي

مسئوالن انتظامي به برخـي از  برخورد و نگاه . ونداليسم در فوتبال، كاربردهاي فراواني دارد
هاي همگـاني نيـز    رسانه. باشد گري در فوتبال مثال خوبي براي اين نظريه مي مصاديق اوباش

ها دامـن   زنند، به اين خشونت طلب مي هايي كه به هواداران و تماشاگران خشونت با برچسب
ز جملـه اينكـه بـه    كننـد، ا  منتقدان در نقد اين نظريه به نكات مهمـي نيـز توجـه مـي    . زنند مي

هـاي فـردي اجتمـاعي و اقتصـادي فـرد تـوجهي نداشـته و تـوجهي بـه علـل واقعـي             ويژگي
رفتـاري نـدارد و بيشـتر در مـورد انحرافـات فـردي كـاربرد دارد و در مـورد انحرافـات           كج

  .گروهي مانند ونداليسم توان تبيين چنداني ندارد
. تي است، نظريه تضـاد اسـت  نظريه ديگر، كه قطب مخالف نظريه كاركردگرايي ساخ

اين نظريه جامعه را به عنوان عرصه تضادها و مبارزات طبقاتي دانسـته و در تحليـل خـود از    
مسائل اساسي از قبيل روابط حاكميت، تقسيم كـار، توزيـع نامسـاوي امكانـات اقتصـادي و      

آرا و  ايـن نظريـه كـه بـا    ). 106: 1383اديبي و انصاري، (كند  هاي اساسي ياد مي دگرگوني
هـاي مـاركس پيونـد اساسـي دارد، رويكـردي انتقـادي بـه مسـئله ورزش دارد و بـه           انديشه
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كننـد و اعتقـاد دارد كـه     كاركردها و ابعاد منفـي ورزش در نظـام سـرمايه داري اشـاره مـي     
باشـد و اشـاره بـر ابعـاد ويرانگـر ورزش       ورزش در خدمت منافع باشگاه داران ثروتمند مـي 

ها، تـرويج   ها، تخريب ارزش شگري، استثمار افراد محروم، تضاد نقشمانند خشونت و پرخا
عدالت و ايجاد آگاهي كاذب و انحراف افكار از مسائل اصـلي و واقعـي جامعـه و تقويـت     

يان تيلـور و جـان كـالرك در چـارچوب رويكـرد ماركسيسـتي بـه        . تمايزات طبقاتي دارد
گري فوتبال در قالب يـك سـري    اوباشتحليل پديده ونداليسم در ورزش فوتبال پرداخته و 

ــان  ــدافع ســنت     كلمــات و اصــطالحات آرم ــوان م ــه عن ــاتي تعريــف و ب ــه و احساس گرايان
. گرايي طبقه متوسط در برابر بورژوازي رشد يابنده بازي فوتبال تلقي شده اسـت  كمونيست

عوامـل   دهند و تحـت تـأثير   به عبارتي هواداران فوتبال را افرادي از طبقه كارگر تشكيل مي
اي شدن، تجاري شدن و جهاني شـدن از مالكيـت آنهـا خـارج شـده اسـت و        همچون حرفه

گري در فوتبال را بايد به عنوان يك جنبش مقاومت طبقه كارگر به ويژه افراد بيكـار   اوباش
گري در ورزش فوتبال  به عبارتي اوباش) 73: 1379ويليامز و ديگران، (اين طبقه تلقي كرد 

بقه كارگر در قبال جدا كردن ورزش فوتبـال از خاسـتگاه طبقـه كـارگري     نوعي مقاومت ط
شناسان انتقاداتي بـه ايـن نظريـه شـده اسـت، از جملـه اينكـه نگـاه          از طرف جامعه. باشد مي

هاي تجربـي بـود و آن را فقـط توطئـه نظـام       ها به ونداليسم بدون استفاده از داده ماركسيست
پذيري يـك جامعـه بـه منـاطق مختلـف دنيـا اسـتفاده         ميمداند و از روش تع داران مي سرمايه

  . كنند مي
ــه        ــال نظري ــات در ورزش فوتب ــورد انحراف ــناختي در م ــه ش ــات جامع ــر نظري از ديگ

پردازان دانشگاه آكسفورد ماننـد پيتـر مـارش، روسـر و      رفتارگرايي است كه از طرف نظريه
هاي مشـاهده   استفاده از تكنيك گري فوتبال و تبيين نظري آن با هار به منظور بررسي اوباش

هـاي ويـدئويي،    گيـري از دوربـين   هاي كيفي با طرفداران فوتبال و بهـره  مشاركتي، مصاحبه
طبـق ايـده اصـلي ايـن     ). 91: 1382رحمتي، (رفتار آنها را مورد مطالعه و بررسي قرار دادند 

وجـوي   سـت نظريه، پرخاشگري و خشونت مانند هر رفتار ديگري به طور كامـل بـر پايـه ج   
در واقع تصـويري كـه   . گيرد به عبارتي از رفتار ديگران فرامي. امتياز مطلوب فراگرفته است

گري در فوتبال متصور بودند، ناشي از كاربرد روابط  مارش و همكاران از خشونت و اوباش
هر چند انتقـاداتي نيـز بـه    . شد ضرر محسوب مي متقابل سمبليك بود كه تشريفاتي كامالً بي

گري در فوتبـال بـه عنـوان يـك      از جمله اينكه آنها به پديده اوباش. شود نظريه وارد مياين 
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هـاي نمـادين و    كننـد و صـرفاً آن را در قالـب خشـونت     خشونت واقعي و جدي توجـه نمـي  
آنها اعتقاد دارند كه اگر با دخالت عوامل بيروني از جمله . دهند ظاهري مورد توجه قرار مي

يا در نقد اين نظريه اعتقـاد دارنـد كـه    . شوند خشونت واقعي تبديل ميپليس مواجه شوند به 
: 1383محسني تبريـزي، (آنها به عوامل پيچيده اجتماعي، تاريخي و فرهنگي توجهي ندارند 

پردازان رفتـارگرايي بـر يـك تماشـاگران و رفتارهـاي يـك        همچنين مطالعات نظريه). 200
  .ديگر جوامع قابليت و كاربرد نداردجامعه مانند انگلستان انجام شده و براي 

انسان شـناختي اسـت كـه در     ديگر نظريه در مورد ونداليسم در ورزش و فوتبال، نظريه
هـاي ماركسيسـتي و رفتارگرايانـه ارائـه      شناختي و مفهومي ديـدگاه  هاي روش مقابل كاستي

ناختي شـ  انداز انسـان  پيشگامان طرح چشم) 1991(گري آرمسترانگ و رزماري هاريس .شد
). 95: 1382رحمتـي،  (هاي مربوط به اوباشـيگري در فوتبـال هسـتند     در مطالعات و پژوهش

انگيز و خشني  ها به طور مشخص مردمان آشوب مطابق نظرات آرمسترانگ و هريس اوباش
هاي محروم طبقه كارگر جاي داشته باشند،  نيستند و در ميان آنها مردان خشني كه در گروه

آنهـا بـه بهتـرين وجـه     . ين نظريه توجه زيادي به طبقه اجتماعي شده استدر ا. وجود ندارد
و از طريـق  ) بيـوگرافي (نگارانـه درك پيشـينه زنـدگي شـان      ممكن از طريق مطالعـات قـوم  

نگارانـه   كـار قوميـت  . باشـند  هـا قابـل شناسـايي مـي     بازشناسي ساختار حـاكم بـر ايـن گـروه    
هـاي اساسـي تجزيـه و تحليـل      زمينـه  هـاي ارزشـمندي در   آرمسترانگ و هـاريس بـه بحـث   

هاي تحقيق در خصوص اوباشيگري در فوتبال انجاميـد، ازجملـه    محتواي اجتماعي و روش
). 47: 1375معاونـت اجتمـاعي ناجـا،    (آيـد   در زمينه تشريح نژادي گامي مهم به حساب مي

اصل كـار  گري در فوتبال در چند دهه اخير، ح شايد تأثيرگذارترين مطالعه در حوزه اوباش
انـد تـا    اين مطالعات از مواد آماري و قوم نگاري تركيب شده. محققان دانشگاه ليستسر باشد

ويليـامز و ديگـران،   (گري فوتبال را در جامعه تمدن سـاز امـروز تبيـين كننـد      تئوري اوباش
دهنـده   سـازي جوامـع، نشـان    نظريه روبرت اليـاس در خصـوص رونـد متمـدن    ). 146: 1379

شن و پرخاشگر آنهايي است كـه در طـول تـاريخ بـه تعـادل رسـيده اسـت        وضعيت رفتار خ
 1980با توجـه بـه نظريـه اليـاس، تعـدادي از محققـان در اوايـل دهـه         ). 28: 1381اباذري، (

گري، خشونت و رفتارهاي ونداليسـم تماشـاگران    هاي متعددي در خصوص اوباش پژوهش
گـري در فوتبـال، سـاختارهاي سـطح      اش، اوبـ »فيگوراتيـو «در رويكـرد  . فوتبال انجام دادند

زيرين اقشار جامعه و ارتباط ميان اعضاي اين اقشار و ارتباط آنهـا بـا خـود فوتبـال را نشـان      
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گران فوتبال را متعلق به طبقه كارگر بوده اسـت و مـردان ايـن اقشـار بـا       آنها اوباش. دهد مي
توانند از آن طريق  كه ميهايي هستند  دعوا، نزاع، درگيري و آشوب از جمله معدود فرصت

زيرا فقدان منابع عمده كسـب هويـت منزلـت در ايـن     . منزلت، اهميت و هيجان كسب كنند
از ديگر نتـايج ايـن پژوهشـگران انتقـال خشـونت از      . طبقه اجتماعي باعث اين اهميت است

همچنـين اقـدامات و   ). 23: 1383محسني تبريـزي،  (عرصه اجتماعي به حيطه ورزشي است 
گـران ممكـن اسـت نتـايج معكوسـي از جملـه        دهي وسيع پليس براي كنتـرل اوبـاش  سازمان

از ديگر نتايج مطالعـات ايـن گـروه، جـايگزين     . گران باشد سازماندهي و اقدام بيشتر اوباش
شدن ديدن فوتبال در ورزشگاه بـه تلويزيـون اسـت كـه باعـث انتقـال ونداليسـم بـه بيـرون          

نسبت به اين نظريـه شـده اسـت كـه ايـن ديـدگاه را        هر چند انتقاداتي. ورزشگاه شده است
گرايانـه   هاي آزمون ناپذير و توصيفي معرفي كرده كه غيرواقعي و تكامـل  اي از تعميم آميزه

نيافتـه،   نمايد كه جوامع پيشين يا غير صنعتي، توسـعه  و قوم محورانه است و داللت بر اين مي
گوليا با استفاده از مفاهيم نظريـه پسـت   آنتوني كينگ، ردهد و . وحشي و غير متمدن هستند

اجتماعي فوتبال به بررسـي و تبيـين پديـده     –مدرن و باتوجه به محتواي تاريخي و فرهنگي 
گرانـه بـا    آنهـا بـه خصـوص در زمينـه رفتارهـاي اوبـاش      . انـد  اوباشيگري در فوتبال پرداخته

هـا،   و رقص خيابـان  هاي گوناگون مانند مراسم عيش و نوش هاي متفاوت، در موقعيت شيوه
  ).29: 1381اباذري، (هاي موسيقي اشارات بسيار مهمي دارند  گروه

از جمله نظريات در مورد رفتارهاي ونداليسم در فوتبال، نظريه رفتار جمعي اسـت كـه   
ها هستند كه مشخصـات اجتمـاعي    گري ناشي از جماعت توده گيري رفتارهاي اوباش شكل

نسـبت  بـه  هـاي   باشد كـه در وضـعيت   روابط اجتماعي مي ترين يكسان دارند و داراي سست
هاي جمعـي اسـت، احساسـات هيجـاني      به فوتبال كه از بازي. شود اي انجام مي ساختارنيافته

افراد را تحريك كرده و در چنين موقعي فرد به خاطر شرايط روحي و رواني كـه دارد و از  
گشـايي و نقـص انظبـاط     عقـده زنـد و امكـان    گري مي شود دست به آشوب جامعه ناشي مي

هر چند انتقاداتي همچـون  . دهد اجتماعي را به صورت حركات ونداليستي به تماشاگران مي
عدم توجه به اراده، تفكر و شعور افراد در نوع رفتار انتخابي در مقابل اين نظريه مطرح شده 

  ).204: 1383محسني تبريزي، (است 
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 هاي مرتبط با رويكردها  بندي از يافته جمع. 3-3

  شناختي شناختي و زيست عوامل و متغيرهاي مؤثر بر ونداليسم و اوباشيگري در رويكرد روان. 1جدول 

ها پارادايم ها نظريه گري عوامل و متغيرهاي مؤثر بر ونداليسم و اوباش
در  تخليه ناكافي سائقه پرخاشگري - 2، )غريزه(نيروهاي سركش دروني  - 1

زيستپارادايم   نظريه رفتار غريزي - 1  سركوب اجتماعي رفتارهاي پرخاشجويانه و خشونت آميز - 3انسان و 
 

شناختي
  

ماندگي و  عقب - 3توارث و  - 2نقص جسماني و وضعيت خاص ژنتيكي،  - 1
  هوش پايين

هاي  ديدگاه - 2
  فيزيولوژيك و بيولوژيكي

  نظريه پااليش رواني - 3  احساسات و هيجانات دروني سركوب شده - 1
ناكامي در رسيدن به اهداف، مثالً باخت ) الف: هاي موقعيت از قبيل مشخصه - 1

دامنه ) اند و ج ميزان رويدادهايي كه منجر به ناكامي شده) تيم مورد عالقه، ب
  .گيرد هايي كه به رفتار پرخاشگرانه تعلق مي انتظارات افراد در قبال مجازات

  )اشتباه داوري مثل(احساس اجحاف  - 2
برداشت ذهني تماشاگر از اختالف ميان انتظارات ارزشي و (محروميت نسبي  - 3

  )هاي ارزشي  توانايي

نظريه ناكامي  - 1
  پرخاشگري

پارادايم روان
 

شناختي
  

  ها هاي اجتماعي نظير خانواده، گروه همساالن و رسانه مشاهده و تقليد از گروه - 1
  تر هاي اجتماعي وسيع انحرافي از سوي گروهتشويق و تقويت رفتار  - 2

نظريه يادگيري  - 2
  اجتماعي

  نظريه بازگشتي - 3  ها طلبي و فرار از محدوديت هيجان
  هاي جنسيتي ديدگاه - 4  هويت سخت مردانگي-2 جوان بودن و - 1

  شناختي عوامل و متغيرهاي مؤثر بر ونداليسم در رويكرد جامعه. 2جدول 

ها و هنجارهاي  توجهي به ارزش بي) گسيختگي خانوادگي، ب ازهم) قاعدگي؛ الف بيهنجاي و  بي - 1
  انزواي اجتماعي و عدم تعلق فرد به جامعه) جامعه و ج

  هاي همبازي و همساالن گروه - 2
 احساس بي معنايي - 3

 نظريه انومي - 1

  دسترسي به الگوهاي نقش انحرافي در خانواده، مدرسه يا گروه همساالن - 1
  عدم دسترسي به الگوهاي مشروع و مناسب رفتار بهنجار - 2

  طبقه اقتصادي اجتماعي پايين - 3
  پذيري نامناسب  جامعه - 4

نظريات  - 2
  فرهنگي خرده

عدم اعتقاد به قوانين و ) عدم تعلق نسبت به نهادهاي جامعه و ب) هاي دروني؛ الف عدم كنترل - 1
  )قوانين جامعهبي اثر شدن اهميت اخالقي (هنجارهاي جامعه 

  عدم توانايي پليس در تأمين نظم و امنيت : هاي بيروني عدم كنترل - 2
نظريه كنترل  - 3

  اجتماعي

هاي اجتماعي از طريق انگ زدن به  ها و ديگر گروه برخورد غيرمسئوالنه نيروي انتظامي، رسانه
  نظريه برچسب - 4  تماشاگران 
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  پايگاه اجتماعي اقتصادي پايين- 1
  نارضايتي از فضاي سياسي جامعه - 2
  هاي سياسي تحرك احزاب و جناح- 3

  از خود بيگانگي- 4
  بيكاري - 5

  نظريه تضاد - 5

  مندي به باشگاه گرايي و عالقه به دست آوردن حس هويت و خويشتن يابي در قالب تيم - 1
  )خشونت سمبليك( براي ترساندن و به تسليم واداشتن حريف  - 2

  بيكاري و تجرد - 3
  هاي خشن و تهاجمي پليس و عوامل تصادفي ديگر  سياست - 4

نظريه  - 6
  رفتارگرايي

  اي و انتظامي مثل رفتار نامناسب پليس با تماشاگران تحركات رسانه -1 
  خواهي هيجان - 2

 هاي طبقه پايين  پيشينه زندگي و ساختار حاكم بر گروه - 3

نظريه  - 7
 شناختي  انسان

  خطرپذيري كسب لذت رواني از طريق - 1
  دخالت پليس و به كارگيري قدرت بازدارنده شديد عليه تماشاگران - 2

  ها در خصوص خشونت هواداران گزارشات اغراق آميز رسانه - 3
هاي هواداري در قبال  اجبارهاي خاص تاريخي و فرهنگي مثل وجود برخي خرده فرهنگ - 4

  شوند هاي فوتبال كه رقيب سرسخت محسوب مي تيم
  .كنند ديدگاه قالبي نسبت به تماشاگراني كه اقدام به خشونت مي وجود يك- 5

نظريه  - 8
  مدرن پست

  احساس گمنامي - 1
  )پذيري باال پذيري و تحرك تلقين(تأثيرپذيري از قدرت رواني گروه تماشاگران - 2

  )گيري عدم تفكر و تصميم(احساسي بودن رفتار - 3
  ريسك دستگيري كم و تصور كيفر پايين  - 4

نظريه رفتار  - 9
  جمعي

  پايگاه اقتصادي اجتماعي - 1
  خواري مشروب - 2

  هاي اجتماعي دو دستگي- 3
  هاي حجيم و سختگيرانه پليس سياست - 4

  فقدان منابع كسب منزلت، اهميت و هيجان- 5
  ها  تحرك رسانه -6 

نظريه  -10
  فيگوراتيو

  هاي حقوق كيفري منتج از نظريات چالش. 4-3

  هاي مقابله با رفتار جمعي تماشاگران  چالش. 1-4-3

شـود، چراكـه    ها به تأثيرات مثبت آن محدود نمي پيامدهاي حضور تماشاگران در ورزشگاه
گـاه  » رفتـار جمعـي  «رفتارهاي تماشاگران در ورزشگاه به دليل پيروي از هنجارهاي خـاص  

اشتن انسجام سـاختاري  ترين ويژگي آن، ند هايي منجر شده است كه مهم به بروز نابهنجاري
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شـود كـه هرچنـد     اين ويژگي سبب مـي . و فقدان نسبي سازوكارهاي كنترل اجتماعي است
شـود كـه    ايـن ويژگـي سـبب مـي    . افراد تشكيل دهندة سازوكارهاي كنترل اجتماعي اسـت 

دهندة جمعيت، افـرادي موجـه و فرهيختـه باشـند، تحـت تـأثير فضـاي         هرچند افراد تشكيل
شكل، رفتارهايي از خود بروز دهند كه در شرايط عادي  رفتن در انبوه بيورزشگاه و قرار گ

  ).129: 1389نيا،  فتحي(موافق چنين رفتارهايي نباشند 
توان گفت افردي كه براي تماشاي يك رويداد ورزشـي در مكـاني جمـع     در واقع مي

توانـد   ياي برخوردارنـد و ديگـر كسـي نمـ     كنند از قدرت فوق العـاده  شوند، احساس مي مي
تواننــد بــه طــور  در ايــن خصــوص برخــي معتقدنــد تماشــاگران مــي. جلــوي آنهــا را بگيــرد

نامند كـه بـه معنـاي     مي» سرايت رفتاري«اين فرايند را . ناخودآگاه بر يكديگر تأثير بگذارند
بـه عبـارت ديگـر از    ) . 114: 1384عبـدلي،  (انجام ناخودآگاه اعمال و رفتار ديگران اسـت  

كند، حضور ديگران يا تماشاچيان  آميز را تسهيل مي ملي كه رفتارهاي اعتراضترين عوا مهم
حضور داشتن جمعي از افراد يا ديگـران را نـاظر و تماشـاچي رفتـار     . حاضر در صحنه است

هـاي جمعـي    كنـد و انگيـزة آنهـا را بـراي كـنش      خود ديدن، روحية معترضان را تقويت مي
كننـد، تصورشـان ايـن     خشونت جمعي شـركت مـي  وقتي كه افراد دريك . دهد افزايش مي

توانـد   است كه ديگر بر رفتارهاي آنان نظارتي وجود ندارد و پليس يا دستگاه قضـايي نمـي  
رفتارهــاي نابهنجــار افــراد در يــك جمــع معمــوالً داراي  . آنهــا را شناســايي و كنتــرل كنــد

ي مثـال اوباشـگري   بـرا (شود حقوق جزا براي مقابله با آنهـا   هايي است كه سبب مي ويژگي
  .با مشكل مواجه باشد) تماشاگران فوتبال

اولين ويژگي رفتار تماشاگران، حالـت غير شخصي رفتـار افـراد حاضـر در ورزشـگاه    
پيونـدد، هـويتش تحـت شـعاع همـين جماعـت قـرار         وقتي شخصي بـه جماعـت مـي   . است
را از خـود  اسـتغراق شـخص در جماعـت چنـان او     . شود گيرد و در جماعت مستعرق مي مي
اين فرايند لزومـاً نتيجـة   . شود كند كه موقتاً از مقتضيات خصوصي خود غافل مي خود مي بي

حـاالت  ). 384: 1387كـوئن،  (تصميم خود فرد نيست، بلكه اقتضاي طبيعت جماعت است 
از اين رو افراد وقتي در يـك  . شود از او مي» زدايي فرديت«غيرشخصي افراد در جمع سبب 

دهنـد و در نتيجـة آن،    گيرند، كنترل رفتـار خـود را از دسـت مـي     قرار مي جماعت معترض
شـود و   اين رفتـار زمـاني شـديدتر مـي    . زند رفتارهاي خشن و غير قابل كنترل از آنها سر مي

كند كه به سبب تراكم زيـاد جمعيت معترضان، امكـان گمنـامي بيشـتر باشـد      بيشتر بروز مي
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ترين مسائلي كه حقوق جزا براي  ان گفت يكي از مهمتو پس مي). 18ـ 19: 1388شريفي، (
مقابله با اوباشگري تماشاگران بايد لحاظ كند، اين است كه تجمع انبوه جمعيت تماشاگران 

هاي درونـي و كنتـرل و    شناسند، اهرم از مناطق و بعضاً شهرهاي مختلف كه يكديگر را نمي
ميان ساير تماشاگران، بـه فـرد اجـازه    شدگي در  اين گم. كند نظارت بر رفتار را تضعيف مي

دهد تمايالت فروخوردة هنجارشكنانة خود را بروز دهد و دست به هـر كـاري از جملـه     مي
  .اوباشگري، خشونت و تخريب اموال و امكانات عمومي بزند

دومين ويژگي رفتار افراد در جمع نيز اين است كه افراد در جمع احسـاس گمنـامي و   
بيند كـه در آن   گامي كه فرد خود را جزي از يك گروه بزرگ تر ميهم. كنند ناشناسي مي

. شـود  هاي عاطفي اش بيشتر از قيد و بنـد رهـا مـي    رفتار شخص ياش چشمگير نيست، پاسخ
انـد؛ ناشناسـي بـه آنهـا ايـن       كنند كه در بين بيگانگان گم شـده  اعضاي جماعت احساس مي

از ايـن رو از گمنـامي   . مواقع عادي رفتاركنند دهد كه آزادانه تر و بي پرواتر از امكان را مي
و ناشناسي خود در ميان جمـع سـوء اسـتفاده كـرده و همـة بـار گنـاه اعمالشـان را بـه دوش          

تسـهيل  «تـوان گفـت    در واقـع مـي  ). 114ــ 115: 1381سـتوده،  (اندازنـد   ديگران و جمع مي
بـراي مقابلـه بـا    رفتار افراد در جمع نيـز مشـكل ديگـر اسـت كـه حقـوق جـزا را        » اجتماعي

به طـوري كـه حضـور ديگـران موجـب      . اوباشگري تماشاگران با چالش مواجه كرده است
حضـور در جمـع و ديگـران را    . شود هاي تك تك افراد مي تسهيل عملكرد و تشديد كنش

هـاي جمعـي    ناظر و تماشاچي رفتار خود ديدن، هريك از كنش گران را براي بـروز كـنش  
در واقـع افـراد زيـادي كـه در ورزشـگاه بـه       ). 21ــ 22: 1388في، شري(انگيزد  شديدتر برمي

بينند، احسـاس   اي ديگر مي شوند، وقتي خود را در ميان عده اعمال خشونت آميز متوسل مي
كنند، از اين رو احسـاس ايمنـي    كنند كه در شرايط بحراني، ديگران از آنان حمايت مي مي

  .شوند اوباشگرانه مي يابد و به راحتي مرتكب اعمال آنان فزوني مي
اعضاي جماعت به دليل فقدان . پذيري باالي افراد در جمع است سومين ويژگي تلقين

در اين زمينه مشكلي كه حقوق جزا . كنند رهبري تثبيت شده، بيشتر بر اساس تلقين عمل مي
ار در رفتـ » سرايت اجتماعي«براي مقابله با اوباشگري تماشاگران با آن مواجه است، به اصل 

تـرين دليـل نقـض هنجارهـاي اجتمـاعي توسـط        مطابق ايـن اصـل مهـم   . جمعي برمي گردد
جماعت معترض، عامل سرايت است، زيرا وقتي يك يا چند نفـر از معترضـان، بـه صـورت     

كننـد، بـراي مثـال يـك مـامور انتظـامي را مـورد         اي يا آگاهانه، هنجاري را نقض مـي  تكانه
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دهند، ديگران نيـز   ختمان دولتي را آماج حمله قرار ميدهند يا شيشه يك سا يورش قرار مي
گويي هنجارشكني به يكباره به هنجـار  . كنند مي» همنوايي«نينديشيده و خودانگيخته با آنان 

توان گفت صرف خود در جمـع، افـراد را ترغيـب بـه انديشـه و       در واقع مي. شود تبديل مي
  ).19: 1388شريفي، (سازد  عمل يكسان مي
مينه بايد اذعان داشت با توجه به مشكالتي كه حقوق كيفري بـراي مقابلـه بـا    در اين ز

هـاي كنتـرل اوباشـگري     رسـد راه حـل   اوباشگري تماشاگران با آنها مواجه است، به نظر مي
هـاي مقابلـه بـا رفتـار جمعـي تماشـاگران، بايـد اغلـب          تماشاگران فوتبال، به لحاظ دشواري

اي اعـم از قضـاوت نابجـاي داور يـك      د، چراكـه هـر بهانـه   متمركز بر تدابير پيشگيرانه باشـ 
مسابقه، باخت تيمك خودي و حتي برد آن تيم ممكن است به بروز خشونت و ايجاد غائلـه  
و پديده اوباشگري منجر شود كه براي مقابله بـا آن بـي شـك بـا دشـواري بيشـتري مواجـه        

ني حـوادث بحـث انگيـزي كـه     براي اين منظور تدابيري از جملـه امكـان بـازبي   . خواهيم بود
دانند، مستقر كردن ماموران مخفي در داخـل   تماشاگران آن را اجحاف در حق تيم خود مي

هـاي مداربسـته جهـت تلقـين حـس       محافل تماشاگران متعصب، استفاده هدفمند از دوربـين 
ديده شدن و در معرض كنترل قرار داشتن بـه تماشـاگران بـه نحـوي كـه احسـاس گمنـامي        

ربيت نيروي پليس متخصص براي كنترل رفتار جمعـي تماشـاگران مكـانيزه فراينـد     نكنند، ت
هــاي ورزشــگاه از طريــق  فــروش بليــت از طريــق اينترنــت و ســاماندهي ســكوها و صــندلي

تواننـد   مي... گذاري آنها و ثبت مشخصات تماشاگري كه در آن محل مستقر است و  شماره
  .تبال كمك كنندبه كنترل بيشتر رفتار جمعي تماشاگران فو

  هاي مرتبط با مشخصات تماشاگران  چالش. 2-4-3

ها و مشخصات تماشاگران فوتبال در اقصي نقاط جهان، حاكي از آن اسـت   بررسي ويژگي
هاي منحصر به فردي دارند كه آنهـا را   كه تماشگران فوتبال در كشورهاي مختلف، ويژگي

از ايـن رو تأمـل در مشخصـات    . كنـد  از تماشاگران فوتبال در نقاط ديگر جهان متمـايز مـي  
ي حقوق كيفري در مواجهه با اوباشگري تماشاگران را نمايان ها تماشاگران، يكي از چالش

بــراي درك ايــن مهــم، بــا اســتفاده از نتــايج يكــي از تحقيقــات ميــداني در ايــن . ســازد مــي
خصوص، به مشخصات تماشاگران فوتبال در ايران از حيـث سـن، وضـعيت تأهـل و ميـزان      

هاي پژوهش بـه عمـل آمـده     از لحاظ وضعيت سني، يافته. شود تحصيالت و شغل اشاره مي
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در اين زمينه حاكي از آن است كه بيشترين فراواني تماشاگران مسـابقات فوتبـال متعلـق بـه     
درصـد تماشـاگران را افـراد     9/83هاي سني نوجوانان و جوانان ماست، به طوري كه  گرون

عيت همچنين از نظر وف. سال سن دارند 25دهند و مابقي بيش از  سال و كمتر تشكيل مي 25
هاي پژوهش مذكور به عمل آمده در ايـن زمينـه حـاكي از آن اسـت كـه بيشـتر        تأهل يافته

آيند، مجردند، به طوري كـه از كـل جامعـة     افرادي كه براي تماشاي فوتبال به ورزشگاه مي
در نهايت از منظر ميزان تحصيالت . درصد متأهل هستند 4/15درصد مجرد و  6/84آماري 

آينـد، تحصـيالتي كمتـر از     كه براي تماشاي فوتبال به ورزشـگاه مـي   و شغل، بيشتر افرادي
درصد از حجم نمونه را افراد ديپلم و پايين  8/75به نحوي كه . ديپلم دارند و اغلب بيكارند

در ميـان جامعـة   . درصد افراد را تحصيالت دانشگاهي داشـتند  25تر تشكيل دادند و حدود 
درصـد   3/26درصـد دانـش آمـوز،     9/29دنـد،  درصـد پاسـخگويان شـاغل بو    2/23آماري 
: 1388قاسمــي و ديگران، (درصــد نيز سرباز بودنــد  9/3درصـد دانشجــو و  9/15بيكار، 

شود آمارهاي ارائه شـده حكايـت از ايـن دارد كـه بيشـتر       همان طور كه مالحظه مي ) .187
مشخصات بارزي از جمله  آيند، تماشاگراني كه براي مشاهدة مسابقة فوتبال به ورزشگاه مي

ها به خصوص  اين ويژگي. مجرد بودن، نوجوان و محصل بودن، بيكار و درآمد پايين دارند
ري تنبيهـات  كـارگي  سن تماشاگران حاضر در ورزشگاه، سبب شده است دست مقنن در بـه 

كه با عنايت به سياست كيفري مبتني بـر تسـامح نسـبت بـه اطفـال و      مختلف بسته باشد، چرا
پـذير   انان، استفاده از تمامي ابزار ممكن بـراي مقابلـه بـا اوباشـگري تماشـگران امكـان      نوجو
   . نيست

ترين عواملي كه سبب شـده اسـت حقـوق كيفـري بـراي مقابلـه بـا اوباشـگري          از مهم
ايـن  . توجهي مقـنن بـه همـين موضـوع اسـت      تماشاگران كارآمدي الزم را نداشته باشد، بي

كيفري اتخاذ شده در آيين نامة انضباطي فدراسـيون فوتبـال،   مسئله سبب شده است سياست 
تـوجهي بـه ايـن     براي مقابله با اوباشگري تماشاگران به عنوان شخص حقيقي، به واسطة بـي 

ايراد جـدي وارد بـه سياسـت    . ها، به سياستي متروك و غير قابل استفاده تبديل شود ويژگي
ماشـگران در ورزشـگاه، در نظـر گـرفتن     كيفري اتخاذي مقنن براي مقابلـه بـا اوباشـگري ت   

توانـد   جريمة نقدي سنگين براي افرادي با مشخصات مذكور، است كه بـه هـيچ وجـه نمـي    
شايان ذكر است با توجه به عدم تبعيت الگوهـاي اوباشـگري   . كارآمدي الزم را داشته باشد

ي تكيـه  و خشونت تماشاگران در كشورهاي مختلف، بايد بيش از هر چيز بر مطالعـات بـوم  
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كرد، چراكه نتايج تحقيقات متعدد در اين زمينه نشان داده شده است علل بـروز اوباشـگري   
بـراي مثـال در انگلسـتان    . هاي تماشاگران در كشورهاي مختلـف يكسـان نيسـت    و خشونت

گرايي و تكبر قـومي،   گرايي مذهبي، در اسپانيا ملي طبقة اجتماعي در اسكاتلند و ايرلند فرقه
هـاي مهـم و تأثيرگـذار در     هاي اقتصـادي ـ اجتمـاعي از عامـل     اختالفات و تبعيض در ايتاليا
هايي كه  رو با تفاوت از اين. شوند گيري معضل خشونت طرفداران فوتبال محسوب مي شكل

توان انتظار راه حل مشترك براي مواجهه با ايـن معضـل را در كشـورهاي     مشاهده شد، نمي
كشـورهاي ماننـد ايتاليـا، آلمـان، هلنـد و اسـپانيا توجـه         به همين دليـل در . گوناگون داشت

  ).217: 1388رحمتي، (هاي صرفاً بومي معطوف شده است  محققان به پژوهش

  با كاركرد مثبت تماشاگران  مرتبطهاي  چالش. 3-4-3

هاي ورزشي براي همگـان   امروزه اهميت حضور تماشاگران و تأثيرات مثبت آنها در رقابت
اهميـت حضـور   . شـوند  و تماشاگران از اركان اصلي ورزش محسوب ميآشكار شده است 

شود ورزشكاراني كه خود را  هاي ورزشي به حدي است كه سبب مي تماشاگران در رقابت
نتـايج  . بينند، حداكثر تالش خود را در رقابت ورزشي به كـار گيرنـد   در حضور ديگران مي

هاي ورزشي عملكـرد فـرد، تنهـا از     ابتتحقيقات در اين زمينه حاكي از اين است كه در رق
پذيرد، بلكه زماني كـه ورزشكـــاري    هايش تأثير نمي تيمي تعامل اجتماعي كه ميان او و هم

اي از  كنــد يــا زمــاني كــه مــورد توجــه تــوده خــود را در حضــور چنــدين نفــر احســاس مــي
كردش تحت تأثير اي نباشد، عمل گيرد، هر چند ميان او و آنها هيچ رابطه تماشاچيان قرار مي

  ).32: 1390قديمي، (شود  واقع مي
ترين عوامـل رشـد و توسـعة     شك تماشاگران بي شمار رشتة ورزشي فوتبال از مهم بي

اهميت اين موضوع به حـدي اسـت كـه از تماشـاگران فوتبـال بـه       . اين رشتة ورزشي هستند
هـاي پـيش از    در مصـاحبه شود و همواره مربيان و بازيكنان  ها ياد مي عنوان يار دوازدهم تيم

خواهند براي تشويق تيم محبـوب خـود بـه ورزشـگاه بياينـد،       بازي خود، از طرفدارانش مي
پس از انجام مسابقه نيز چنانچه پيروز از زمين خارج شوند، موفقيـت را مـديون تماشـاگران    

وند، از كنند و چنانچه بازنده از زمين خارج شـ  دانند و آن را به طرفداران خود تقديم مي مي
  . دهند كنند و براي جبران آن، به تماشاگران اميد مي تماشاگران عذرخواهي مي

تأثيرات انگيزشـي  . گذارند تماشاگران از طرق مختلف بر يك رقابت ورزشي تأثير مي
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تـرين مـواردي اسـت كـه بـر سيسـتم عصـبي و سيسـتم خودمختـار تـأثير            تماشاچيان از مهم
تغييـرات هورمـوني و تحريـك عضـالت، فشـارخون،      گذارد و موجب به وجـود آمـدن    مي

در اين فرايند با افزايش ترشـح آدرنـالين در بـدن، سـوخت     . ضربان قلب و غيره خواهد شد
اين مسـئله  . گيرند شود و ورزشكاران از حداكثر توان و نيروي خود بهره مي كافي تأمين مي

ه سـبب فـراهم آمـدن    شود وقتي مهارت ورزشي به خوبي ياد گرفته شده اسـت، بـ   سبب مي
. ميزان انگيزه و انرژي الزم، اجراي آن نيز در حضور تماشاچي با كيفيت بهتري همراه باشد

توان گفت صرف حضور فيزيكي ديگران سبب آزاد شدن انرژِي اسـت كـه در    رو مي ازاين
از  امتياز ميزباني مسابقات يكي) . 515: 1372آهوال و هنفيلد، (شود  مواقع معمولي آزاد نمي

هـاي   ها در بازي هاي تأثيرگذار بــراي حضـور تماشـاگران است، چــراكـه غالـب تيم زمينه
هـا در مسـابقاتي كـه ميزبـان هسـتند، ادعـا        خانگي عملكرد بهتري دارند، به همين دليل تـيم 

دهد كه معموالً از مجموع  ها نشان مي ميانگين نتايج بازي. كنند كه محكوم به برد هستند مي
از ايـن رو بـراي احتـراز از ايـن امـر،      . هاي خارج از موطن، ميزان باخـت بيشـتر اسـت    بازي
سـازي تمـرين بـا شـرايط مسـابقه در زمـين        هايي كه امكانات زيادي دارنـد، بـراي شـبيه    تيم

حريف، از اسپيكرهاي بزرگ بـا صـداي جـو ورزشـگاهي كـه در آن بـازي دارند،اسـتفاده        
م در سكوي ورزشـگاه ايـن امـر را بـه بازيكنـان تلقـين       كنند و حتي با كشيدن تصوير آد مي
كنند كه شما در معرض حضور ديگران قرار داريد و از اين طريق سعي دارنـد بازيكنـان    مي

را با شرايط مسابقه هماهنگ كنند تا هنگام بازي در زمين حريف، كارايي خود را از دسـت  
  ).103: 1393صفري، (ندهند 

ي كه براي حضور تماشاگران در ورزش برشـمرديم، در  به طور كلي كاركردهاي مثبت
بـديهي اسـت   . دهـد  زمينة راهكارهاي مقابله با اوباشگري تماشاگران را تحت تأثير قرار مـي 

تنبيه و مجازات تماشاگران يك رشتة ورزشي، نيازمند تدابير و سازوكارهاي خاص است و 
اشـاگران، بــا توجـــه بـه اينكـه      هاي معمول براي مقابلـه بـا اوباشـگري تم    توسل به مجازات

هـاي اصـلي    آينـد، سـرمايه   تماشگراني كه براي تماشاي يك رشتة ورزشي به ورزشگاه مـي 
رسـد و بـه نـوعي بـا اهـداف       اي به نظر نمـي  شوند، كار چندان سنجيده ورزش محسـوب مي

ها موجب شده اسـت كـه    اهميت حضور تماشاگران در ورزشگاه. كلي ورزش منافات دارد
كمتية انضباطي فدراسيون فوتبال نيز، براي مقابله بـا اوباشـگري تماشـاگران از تمـامي     حتي 

  .راهكارهاي ممكن استفاده نكند و در بسياري از موارد به جريمة نقدي باشگاه اكتفا شود
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هـا نيـز نيازمنـد     شايان ذكر است كه تحميـل مسـئوليت اعمـال تماشـاگران بـر باشـگاه      
هـاي ايـران،    در حال حاضـر بـا وضـعيت فعلـي ورزشـگاه     . سازوكار و ساختار خاصي است

شـود   انتساب تماشاگران به يك باشگاه تنها براساس محل قرار گرفتن تماشاگران تعيين مـي 
كه انتساب صحيحي نيست، چراكه همان طور كه اشاره شد، امكان حضور فـردي در ميـان   

طـور كـه اشـاره شـد،      شود كه انتساب صحيحي نيست، چراكـه همـان   تماشاگران تعيين مي
امكان حضور فردي در ميان تماشاگران تيم مقابل و ايجاد اغتشـاش، فـرض بعيـدي بـه نظـر      

در مواردي هم كه كميتة انضباطي فدراسـيون فوتبـال، حكـم بـه برگـزاري بـازي       . رسد نمي
دهـد، بعضـاً از احكـام     بدون تماشاگر و محروميت تماشاگران از حضـور در ورزشـگاه مـي   

اين نوع تصميم كميتة انضباطي مبتني بر مصالح يك رشتة ورزشـي  . كند فاده ميتعليقي است
بيشـتر بـه   ... هاي پرطرفداراني همچون پرسپوليس، استقالل و  اين امر درخصوص تيم. است

خورد و استفاده از محروميت تماشاگران معموالً بـه عنـوان آخـرين حربـه در نظـر       چشم مي
  . شود گرفته مي

  انوني و ضعف در مواجهه با ونداليسماقدامات ق. 5-3

عمـد  بـه  قانون مجـازات اسـالمي، هـر كـس      677در جمهوري اسالمي ايران بر اساس ماده 
تلف كند يـا   يا بعضاً اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب يا به هر نحو كالً

د قـانون بـه تنهـايي    امـا وجـو  .شـود  ماه تا سه سال محكـوم مـي   6از كار بيندازد، به حبس از 
به عنوان مثال افـزايش كميـت    .هاي ديگري نيز بهره جست بايد از ظرفيت ساز نيست و چاره

ويـژه   ههـاي ورزشـي و امكانـات تخليـه انـرژي افـراد بـ        و كيفيت مراكز تفريحـي، مجموعـه  
 نوجوانان و جوانان و ارائه تسهيالت براي استفاده اقشار مختلف از آنها يكي از كاركردهاي

شـود و متاسـفانه بسـياري از شـهرهاي      مطلوب جامعه است كه به كاهش ونداليسم منجر مي
حتـي در شـهر تهـران    . بزرگ و كوچك كشـورمان در ايـن زمينـه بـا محروميـت مواجهنـد      

ها و مناطق شـهري بـا كمبودهـاي تفريحـي و      برخالف تصور عمومي اهالي بسياري از محله
هرز نرود و سركوب نشود، به تخريب و اخالل منجر ورزشي مواجهند و انرژي جوانان اگر 

ثيرگـذار باشـد از طرفـي ديگـر     أتوانـد ت  رو نقـش دولـت در ايـن زمينـه مـي      شـود از ايـن   مي
تواننـد نقـش    بازدارنده ميهاي  ها نيز با وضع قوانين كارشناسانه و اقدامات و روش حكومت

مفصلي وجـود دارد و بـراي مثـال     درباره تخريب اموال عمومي قوانين. ثري را ايفا نمايندؤم
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مشـكل  . سال مجازات حبس در نظر گرفته است 10قانونگذار براي برخي انواع ونداليسم تا 
با اين . شود اي جامع و مانع و به صورت گسترده اعمال نمي اينجاست كه اين قوانين به گونه

عمـومي،   توضيح كه اگر ونداليسم در خدمت هدفي بزرگ تر نظير مخدوش كردن امنيـت 
ايجاد خطر فاحش براي ديگران و خسارت به يك نهاد خاص باشد، فرد متخلـف از اعمـال   

هرگـز   ئـي هراسد وگرنه تخريب مثال يك باجه تلفن به صورت جز قانون درباره عملش مي
  . ترس از جريمه و اعمال مجازات را در بر ندارد

  شگران راهبردهاي حقوق كيفري براي مقابله با اوباشگري تما. 6-3

قـانون مجـازات اسـالمي     158مادة » ث«در خصوص حوادث ناشي از عمليات ورزشي، بند 
بدين صورت مورد عمليات ورزشي را كه به بروز حوادثي منجر شـوند، بـا شـرايطي     1392

عمليـات  : دارد مورد حمايت قرار داده و قابل مجازات ندانسته است و بدين نحو اشـعار مـي  
آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن  ورزشي و حوادث ناشي از

رسد با توجه بـه نـص    به نظر مي. ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد
آميـز   تـوان اعمـال خشـونت    قـانون مجـازات اسـالمي، بـه هـيچ وجـه نمـي        158صريح مادة 

ز مصـونيت مـذكور در ايـن مـاده     تماشگران را همانند اعمال ورزشكاران در نظر گرفت و ا
كه هرچند در متن مادة مذكور به صراحت بيان نشـده اسـت كـه شـخص     مند كرد، چرا بهره

بـــه ايـــن نتيجـه    » عمليات ورزشي«مرتكب الزاماً بايد ورزشكار باشد، ولي از ذكر عبارت 
آميز  خشونت رو افعال از اين. رسيم كه طرفين عمليات ورزشي الزاماً بايد ورزشكار باشند مي

بايــد براســاس كليــات و ) حتــي اوباشــگري در ورزشــگاه(هــاي ورزشــي  تماشــگران رشــته
  . عمومات قانون مجازات اسالمي به خصوص قسمت تعزيرات بررسي شود

هاي ورزشي و به خصوص فوتبال، به صورت  در اين زمينه از آنجا تماشاگران در رشته
اي  تـرين عنـاوين مجرمانـه    اين رو يكي از مهمروند، از  جمعي به تماشاي رقابت ورزشي مي

 615موضـوع مـادة   » منازعـه «كنـد،   كه درخصوص اوباشگري تماشاگران، مصداق پيدا مـي 
بـا يكـديگر   ) بيش از سـه نفـر  (اي  مطابق اين ماده چنانچه عده. قانون مجازات اسالمي است

ت كننـدگان در  اي وارد آورند، هر يك از شـرك  درگير شوند و به يكديگر آسيب و صدمه
هاي مـذكور در ايـن مـاده     به مجازات) اعم از اينكه ضارب يا قاتل شناسايي شود يا نه(نزاع 

نكتة حائز اهميت در اين ماده اين است كه مقنن صرف دخالـت در نـزاع   . شوند محكوم مي
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رو حتـي   از ايـن . را مالك قرار داده است نه اينكه ايراد صدمات به عمد حادث شـده باشـد  
همچنـين رفتارهـاي   . است مجازات مذكور در اين ماده عليه مصدوم نيـز اجـرا شـود    ممكن

تواند با عناوين مجرمانة ديگري ماننـد ايـراد ضـرب و جـرح      اوباشگرانة تماشگران بعضاً مي
  . عمدي، تخريب اموال عمومي يا اموال اشخاص عادي مطابقت داشته باشد

مشـخص بـراي مقابلـه بـا     بـه طـور   ان شود مقـنن كيفـري ايـر    طور كه مالحظه مي همان
اوباشگري تماشگران تدابير خاصي كه با شرايط ارتكاب اين پديده مطابقـت داشـته باشـد،    

هـاي ديگـر    هـا بـا محـيط    پيش بيني نكرده و با اينكه فضاي ارتكاب اوباشگري در ورزشگاه
نامـة   آيـين رسد بررسـي   رو به نظر مي ازاين. شود متفاوت است، برخورد يكساني مشاهده مي

 تواند مفيد فايده باشد، چراكه نگارندگان در انضباطي فدراسيون فوتبال در اين خصوص مي
انـد و ثانيـاً تنبيهـات     اين پژوهش اوالً حقـوق كيفـري بـه معنـاي اعـم را مـد نظـر قـرار داده        

شده در اين آيين نامه در مواردي مشابهت زياد با آنچه در حقوق كيفري به معناي  بيني پيش
رسد حتي كميتة انضباطي فدراسيون فوتبـال نيـز    شود دارد و ثالثاً به نظر مي اص اعمال ميخ

توانـد از حـداكثر    هـايي مواجـه اسـت و نمـي     در مواجهه با اوباشگري تماشـگران بـا چـالش   
  .ظرفيت خود استفاده كند

ل، در آيين نامة انضباطي فدراسـيون فوتبـا   3با توجه به اينكه تماشگران نيز مطابق مادة 
دامنة شمول اين مصوبه قرار دارند، بايد ديد تدابيري كه براي مقابله با اوباشگري تماشگران 

نامـة   شـود كـه در آيـين    با مرور مواد ايـن مصـوبه مشـاهده مـي    . انديشيده شده است چيست
انضباطي براي خشونت تماشاگران دو نوع تنبيـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ برخـي از ايـن        

آميـز از او سـر زده اسـت     تماشاگري است كه اغتشاش كرده و رفتار خشونت تنبيهات براي
شـود و   كه چنانچه شناسايي شود، عليه همان تماشاگر بـه عنـوان شـخص حقيقـي اجـرا مـي      

برخي ديگر مربوط به باشگاه و تيم است كه به واسطة خشونت تماشگران منتسب بـه آنهـا،   
ويژگـي بـارز ايـن تـدابير اوالً توسـعة مسـئوليت       . تنبيهاتي برايشان در نظر گرفته شده اسـت 

  . اشخاص حقوقي و ثانياً توسل بيش از حد به جزاي نقدي است
براي نمونه از مجموع آراي صـادره در كميتـة انضـباطي فدراسـيون فوتبـال، تخلفـات       

هاي فوتبال، بيشترين تعـداد آرا را بـه خـود اختصـاص داده اسـت؛ امـا        تماشگران در رقابت
اي كـه ايـن كميتـه ايـن فوتبـال، بيشـترين تعـداد آرا را بـه خـود           راهكـار و حربـه   ترين مهم

اي كه اين كميته براي مقابلـه بـا خشـونت     ترين راهكار و حربه اختصاص داده است؛ اما مهم
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). 77: 1389پـور وديگـران،    صـادقي (كند، جريمة نقدي اسـت   تماشاگران از آن استفاده مي
ين نامـة انضـباطي فدراسـيون فوتبـال درخصـوص تنبيـه شـخص        آي22مادة  8براي نمونه بند 

در صورت حـدوث هرگونـه وقفـه در رونـد مسـابقه، در صـورت       «: دارد تماشاگر اشعار مي
شناسايي، فرد متخلف كه منشأ ايجاد وقفه درجريان بازي شده اسـت، بـه جريمـة نقـدي تـا      

د، هرچنـد حـداكثر   شـو  همان طور كه مالحظه مـي . »سيصد ميليون ريال محكوم خواهدشد
مبلغ جريمة مندرج در اين بند بسيار سنگين است و از اين حيث ، هـيچ سـنخيتي بـا شـرايط     
تماشاگران فوتبال ايران نـدارد، ولـي از ايـن نظـر كـه حـداقلي بـراي ميـزان جريمـة نقـدي           

توان اميدوار بـود كـه شـرايط تماشـاگر در زمـان صـدور حكـم لحـاظ          ذكرنشده است، مي
عبارت ديگر با توجه به اينكه بيشتر تماشاگراني كه بـراي تماشـاي فوتبـال بـه     خواهد شد به 
آيند، كم سواد، مجرد، بيكار و جوان هستند، از اين رو در نظـر گـرفتن چنـين     ورزشگاه مي

تنبيهي براي اين قشر از جامعه، نشان از عدم احاطه بر موضوع و روشـن نبـودن مسـئله بـراي     
قيقات به عمل آمده درخصوص وضعيت خانوادگي، معيشـت و  مقنن دارد، چراكه نتايج تح

ميزان درآمد تماشاگران فوتبال حاكي از آن است كه تماشاگران فوتبال در ايـران از لحـاظ   
اند و حتي والدين آنها نيز اغلب در مشاغل كم درآمـد فعاليـت    درآمدي درحد بسيار پاييني

  . دارند
مطـابق  . اسـت  3و ذيل بنـد   22اره دارد، مادة مورد ديگري كه به تنبيه فرد تماشاگر اش

اين بند، در صورت شناسايي تماشاگر متخلف، وي به مدت دو سـال از ورود بـه ورزشـگاه    
شايان ذكر است كه اين تنبيه در نظر گرفته شده نيز با ايرادات جدي مواجه . منع خواهد شد

بــه نحــوي كــه محــل  انــد، اســت؛ چراكــه اوالً تماشــاگران در كشــور مــا ســاماندهي نشــده 
قرارگرفتن تماشاگران بر اساس شمارة بليت نيست و هر فـردي كـه زودتـر وارد ورزشـگاه     

ايي كه تمايل دارد مستقر شود؛ ثانياً براي اخذ بليت جهـت حضــور  جتواند در هر  شود، مي
از اين رو با توجه بـه سـاختار فوتبـال    . شود در ورزشگــاه، مدارك هويتي افراد بررسي نمي

مگر اينكه بـراي رفـع ايـن ابـراد،     . ايران، اين تنبيه به هيچ وجه قابليت اجرا پيدا نخواهد كرد
فرد خاطي را ملزم كنيم كه در مواقع برگزاري مسابقات فوتبال در آينده، خود را بـه محلـي   

  . مشخص مانند كالنتري محل معرفي كند و تا پايان مسابقه در آنجا حضور داشته باشد
نامـة انضـباطي    كـه در آيـين  ) اشخاص حقـوقي (ها  يهات مختص باشگاهدرخصوص تنب

مـادة  . بايد اذعان كرد اين تنبيهات بسيار متنوعنـد  ،فدراسيون فوتبال به آنها اشاره شده است
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اين مصوبه تنبيهاتي را كه براي اشخاص حقوقي قابل استفاده است، بيان كرده است كـه   21
 6و  5براي نمونه بندهاي . شود شگري تماشاگران استفاده ميبرخي از آنها براي مقابله با اوبا

زا و انفجاري به زمـين مسـابقة هجـوم هـواداران      به پرتاب اشياي مترقبه يا آتش 22مادة  7و 
آنچـه در  . اشـاره دارنـد  ... منتسب به هر تيم به داخل ورزشگاه در زمان برگزاري مسـابقه و  

ويكرد اتخاذشده در آيين نامة انضباطي فدراسيون اين بندها به وضوح قابل مشاهده است، ر
فوتبال براي مقابله با اوباشگري تماشگران و مبتني بر تمركز بر مسـئوليت اشـخاص حقـوقي    

تر آن بود كه در هر مورد، تنبيه شخص حقوقي منوط به عدم شناسايي شخص  شايسته. است
قوقي تخفيف بيشتري شد يا حداقل در صورت شناسايي متخلف، براي شخص ح حقيقي مي
شـود كـه بـدانيم بـا توجـه بـه عـدم         اهميت ايـن امـر وقتـي بيشـتر حـس مـي      . شدند قائل مي

ها، فرض حضور تماشاگري از يك تيم در بـين تماشـاگران تـيم     سازماندهي تماشاگران تيم
  .رقيب، اصالً بعيد نيست

  گيري بندي و نتيجه جمع. 4
ــه  ــروز مجموع ــان ام ــزي   در جه ــاي ورزشــي مراك ــراكم  ه ــه يكــي از پرت ــتند ك ــرين  هس ت

هـاي   حضـور تماشـاگران در رقابـت   . كنند هاي انساني را برگزار مي ها و همايش گردهمايي
اوباشـگري تماشـاگران از   . توانـد داراي پيامـدهاي مثبـت و منفـي زيـادي باشـد       ورزشي مي

 پيامدهاي منفي حضور تماشاگران در ورزش است كه رشته ورزشي فوتبال بـه دليـل حجـم   
باالي تماشاگرانش چه در استاديوم و چـه بيـرون از آن، زمينـه مسـاعدي را بـراي بـروز آن       

اي ماننـد   در اين زمينه چه اوباشـگري تماشـاگران بعضـاً بـا عنـاوين مجرمانـه      . كند فراهم مي
تــوهين، منازعــه، ايــراد ضــرب و جــرح عمــدي و تخريــب امــوال عمــومي مطابقــت دارد،   

ر مواجهه بـا اوباشـگري تماشـاگران بـا آنهـا مواجـه اسـت،        هايي كه حقوق كيفري د چالش
سبب شده است برخوردي شايسته و مطابق مواد مذكور نسبت به اوباشگري تماشـاگران بـه   
عمل نيايد و با وجود مسـلم بـودن برخـي عنـاوين مجرمانـه، اغلـب بـا رسـيدگي در كميتـه          

كه اين موارد براي رسيدگي به يابد و كمتر شاهد آنيم  باطي فدراسيون فوتبال خاتمه ميضان
در نظر گرفتن مالحظاتي از جمله ويژگي خاص تماشاگران فوتبـال در   .دادگاه ارجاع شود

، اهميت و نقش مثبت تماشـاگران  ...)نوجوان، محصل، بيكار، مجرد، درآمد پايين و (ايران 
اكم بـر  در توسعه ورزش و اينكه اوباشگري تماشاگران بيش از هر چيز تحت تـاثير جـو حـ   

) بـه معنـاي اعـم   (ورزشگاه و محصول رفتار افراد در جمع است، سبب شده حقوق كيفـري  
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از . نتواند از تمام ظرفيت خود براي مقابله با پديده اوباشـگري در تماشـاگران اسـتفاده كنـد    
نامه انضباطي فدراسيون فوتبال اتخاذ كرده كه بر  اين رو به ناچار سياست خاصي را در آيين

مهم بنا شده است؛ اولين اصل توسعه مسئوليت اشخاص حقوقي است و اصـل دوم  دو اصل 
اتكاي كميته انضـباطي فدراسـيون فوتبـال بـر     . توسل بيش از حد بر تنبيه جريمه نقدي است

هـا فدراسـيون،    مين هزينـه أتوان گفت اين كميته در تـ  اين تنبيه به حدي است كه جرأت مي
  .كند همانند يك اسپانسر عمل مي

هــايي كــه حقــوق كيفــري در جهــت مقابلــه بــا پديــده  ر نهايــت بــا توجــه بــه چــالشد
اوباشگري تماشاگران در فوتبال با آن مواجه است، بايد گفت كـه يـك راهبـرد كارآمـد و     
موفق براي مقابله با اوباشگري تماشاگران الزاماً نبايـد صـبغه كيفـري و سـركوبگرانه داشـته      

هاي كيفري تـاكنون مغفـول مانـده و     ها و سياست انونگذارياي كه متاسفانه در ق باشد، نكته
هـا   تـرين راه حـل   شود مقرون به صرفه رو پيشنهاد مي از اين. مورد بي مهري قرار گرفته است

هايي كه بـراي رفتـار    در اين زمينه استفاده از تدابير پيشگيرانه است، چراكه به لحاظ ويژگي
رگيري تدابير سركوبگرانه حقوق كيفري در ايـن  كا جمعي تماشاگران برشمرديم، امكان به

رو تدابيري از جمله امكان بازبيني حـوادث   از اين. حوزه به نتايج مطلوب منتهي نخواهد شد
بحث انگيز، مستقر كردن ماموران مخفـي در داخـل محافـل تماشـاگران متعصـب، اسـتفاده       

، تربيـت نيـروي پلـيس    هاي مدار بسته به منظور تلقـين حـس ديـده شـدن     هدفمند از دوربين
متخصص براي كنترل رفتار جمعي تماشاگران، مكانيزه كردن فرايند فروش بليـت از طريـق   

گـذاري آنهـا و ثبـت     هاي ورزشگاه از طريـق شـماره   اينترنت و ساماندهي سكوها و صندلي
هـا،   مشخصات تماشاگري كه در آن محل مستقر اسـت، بهبـود امكانـات رفـاهي ورزشـگاه     

و  شناسـان  شناسـان، روان  هـا و تبليغـات، نقـش جامعـه     نخبگان ورزشي، رسـانه توجه به نقش 
تواند به كنترل بيشتر رفتار جمعي تماشاگران فوتبال كمـك   ها مي واحدهاي فرهنگي باشگاه

   . كند
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