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که دولت تمام سعی و تلاش خود را بکند تا نهادی که سازی یعنی اینخصوصی»

جاست و مدیریت معقول خود را از دست بدهد. آنی یکاراهنوز جزو املاک عمومی است 

و سازی مطرح خصوصیعنوان مثالی برای ضرورت بهخود را  یکه دولت خودکرده

 «کندهم میواگذاری آن نهاد را به بخش خصوصی فرا یزمینه

 سازیخصوصی سازوکارمسکی در شرح چا نوام

 

دار هادامبه مبحث چندین ساله و  فوتبال در ایران را دنبال کنیم حتماً تتحولااگر 

ی که خوریم. مبحثواگذاری )به بخش خصوصی( دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برمی

ها و فوتبالیپور تا خود فردوسیاز گویندگان ورزشی مانند میثاقیان و حتی قبل از او 

بدون آنکه منفعت خاصی در آن داشته باشند،  گاه ،یاد شدهپیشکسوتان دو باشگاه 

ن روند. ایحد شاکی شدن پیش می واگذاری این دو باشگاه تاو از عدم  کنندمیتکرار 

و  ترین امکاناتو با کم زمریدار و کجدر حالی است که این دو باشگاه با همین مدیریت 

های باشگاه( به فینال جام یخصوص در سطح مدیریتهترین مناسبات )بایحرفهغیر 

 تر باشگاهی مانند استیلپیش صوصیمدیریت خ. از طرفی، کنندمیآسیا هم راه پیدا 

روزگار حذف کرد، باشگاه پدیده مشهد را در قعر جدول لیگ فعلی  یرا از صفحهآذین 

اره که با مدیریت دولتی همو در حالییک رها و باشگاه تراکتور  لیگو چه بسا سقوط به 

ترین زنوزی سختجزو مدعیان لیگ بود پس از انتقال مالکیت به آقای محمد رضا

نام هتبریز باشگاه دیگری بگفتنی است . دکرروزهای خود را با نتایج ضعیف تجربه 

این باشگاه را از بخش  یماشین سازی هم داشت که در نهایت شهرداری تبریز ویرانه

توان حتی یک نمونه موفق از نمیرسد به نظر میخصوصی تحویل گرفت. در نتیجه، 

دو باشگاه بزرگ استقلال و  توجهاین سازی در فوتبال ایران پیدا کرد که با خصوصی

پرسپولیس را از مالکیت عمومی به بخش خصوصی واگذار کرد. پس این هیاهوی 

سازی این دو باشگاه چیست؟ به خصوصیبرای  رسانهجانبه در میان اصحاب همه

 گیرد؟ و متناقض از کجا نشات می« کاذبآگاهی »عبارتی، این حجم از 

جو وتجس« ایدئولوژی»نام های بپدیدهدر بعد کلاسیک مارکس و انگلس پاسخ را در 

شدن فوتبال در ایران، مطلب پیش رو به مفهوم ییکالا تربرای بررسی عمیقکنند. می
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پردازد. این امر نیز بیشتر تلاشی است برای مارکس میایدئولوژی و کارائی آن از منظر 

پاسخ به نقدهای اندیشمندانی همچون ژان بودریار که مدعی هستند مارکس در 

امل لغزیده و از عو اکونومستی تحلیل اقتصادی  یچارچوب فکری خود بیشتر به ورطه

 ست. درهای سیاسی و اجتماعی خود چشم پوشیده ادر تحلیل« ایده»مهمی همچون 

ه و اشاره او ب« موضوع یا اشیا»ژان بودریار از بعد نمادین بحث  رسدمقابل، به نظر می

چالش ناپذیر، « هایابرحقیقت»تبدیل شدن این ابعاد نمادین از کالاها و مفاهیم به 

ود. از این منظر چارچوب مارکس استنباط نش نزدمفهوم ایدئولوژی چیزی نیست که از 

نظری بودریار در راستا و حتی مکمل مفهوم ایدئولوژی از دیدگاه مارکس است و نه 

 جایگزین آن. 

ی تولید موتور محرکه جوامع شیوهشناسی مارکسیستی جامعهدر هر دوی اقتصاد و 

های شیوهاین دگرگونی در در تحلیل نهایی، رفتار اجتماعی آنها است.  یدهندهشکلو 

تار داری صنعتی است که رفسرمایههای شیوهتولید فئودالی و از بین رفتن آنها توسط 

که تحمیل همان مناسبات و ساختار دهد. کما ایناجتماعی جوامع صنعتی را شرح می

های تولید را نداشته و عقب نگاه به جوامعی که فرصت ایجاد تحول شگرف در شیوه

و مرکب در این جوامع ختم شده  ترای ناموزونتوسعهاند، نه به توسعه که به شدهداشته 

 شود. ماندگی در این جوامع میعقبو همین امر تا مدت بسیاری موجب بازتولید 

های مکتب در برداشتمارکس بر متد ماتریالیستی و نگاه اقتصادی این کید أت

شناس جامعهشناختی و حتی فلسفی موجب نقد برخی از جمله جامعهسیاسی، 

« یدها»طور که باید و شاید نقش و اهمیت فرانسوی ژان بودریار شده که این مکتب آن

زدگی شتابگیرد. جدا از را در شکل دادن رفتارهای اجتماعی در نظر نمی« هویت»و 

های پس از او و کارهای کسانی ، این نقد مارکس را جدا از مارکسیسم و نسلاین داوری

بیند. این شیوه برای فهم مارکس و کارهای او آلتوسر می ییلومشی و امانند آنتونیو گر

اندیشمندانی است که از میان کارهای  یجای پرسش دارد. چرا که مارکس در زمره

جا و برجای گذاشتن پراکنده و ذکر این مفهوم در اینجا و شرح مفهوم دیگری در آن

ود. ششناخته میدستنوشته و نامه و کتاب و تحقیق به پایان نرسیده هزار صفحه ها ده

 نده، از رویکرد جهانیهم پراکعنوان مثال مارکس فقط در چند صفحه از مانیفست، آنبه

 ییافتهتوسعهجهان به بخش  ینیافتهتوسعههای داری برای وابسته کردن بخشسرمایه



 

 
 

 و ایدئولوژیم مدرنیسافوتبال، مارکس، پس 3

ا ت آندره گوندر فرانک تا اندیشمندان مکتب وابستگی از همچنینکند. آن صحبت می

در خلاء کارهای خود را ارائه های جهانی امانوئل والرشتاین و تحلیل سیستمسمیر امین 

 سه جلد از سرمایهاز آنجا که مارکس مانند مبحث توان گفت نمیو  انددادهنو توسعه 

اختصاص نداد، این پدیده سیاسی و اقتصادی را « وابستگی»کتابهای خود را به مبحث 

 .بودهای خود در نظر نگرفته در تحلیل

وجود آمدن آن و چگونگی اعمال آن در ساختار هب یاز ایدئولوژی، نحوه مارکس

ایدئولوژی ( سخن گفته است. او در Stateنام هژمونی و در سطح کشور )هتری ببزرگ
 شود: یادآور می آلمانی

ای طبقههای حاکم است، به عنوان مثال حاکم در هر دورانی ایده یهای طبقهایده»

که قدرت حاکمیت مادی در جامعه را دارد در عین حال حاکم روشنفکری در آن جامعه 

ای که ابزار مادی تولید را در اختیار دارد؛ در عین حال کنترل فکر طبقههم هست. 

که از ابزار تولید ی یهاآنتوان گفت ذهن ن میایجامعه را هم در اختیار دارد، بنابر

 .«حاکم است یمحروم هستند محکوم به فرآورده های فکری تولید شده از سوی طبقه

ها را شکل داده و توده« ایده ها، مفاهیم و هوشیاری»حاکم  گاننخب فراینددر این 

از  «کندکند و استنباط میگوید، تصور میانسان می»چیزی که  هراز آن جمله است 

از این منظر «. سیاست، قوانین، اخلاق، دین، تصورهای ماوراء الطبیعه، الخ»جمله 

 جلد دوم سرمایهچنان که مارکس در شناختی است که آنمعرفتایدئولوژی یک حجاب 

-]ایدئولوژی از آنها چه می که ندانندولو این»شود که مردم باعث میکند؛ یادآوری می

ایدئولوژی  ایدئولوژی آلمانیمارکس در  نزداین بنابر«. دهندخواهد[ اما آن را انجام می

ها، بردهداری را برای بردهتوان ای از قدرت است که با اعمال آن میپیچیدهشکل 

 داری را برای کارگران عادی و طبیعی جلوه داد. سرمایهفئودالیسم را برای دهقانان و 

ی یکارادست اجتماعی تنها بخشی از های فروطبقهعمل کردن بر ضد منافع خود در 

ساختار کشوری  4411اقتصادی و فلسفی  هایدستنوشتهایدئولوژی است. مارکس در 

 نفعانحاکم برای حفظ و تداوم همان ساختار و ذیهای مخابره شده از سوی طبقه و ایده

کند که انسان را از ذات خود خارج کرده و او را به موجودی آن را به ساختاری تشبیه می

شده در لابلای ارزشها، قوانین، خانواده، دین، ه یتعبمقید به ساختاری مهیا و 
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مارکس کلید رهایی و بازگشت انسان به کند. از این رو میتبدیل گرایی و غیره مصرف

د. دیگرو از میان برداشتن مالکیت خصوصی می نهایت در ذات و زندگی اجتماعی را در

، مارکس پرده از ویژگی دیگری در رابطه بین نظام هجدهم برومر لوئی بناپارتدر 

کشوری، که خود در این راستا نظام  .داردبرمیمدنی  یکشوری )طبقه حاکم( و جامعه

« دار استسرمایه یای برای راه انداختن و تسهیل امور طبقهکمیته»به اعتقاد مارکس 

کند، با وضع قوانین آن را مقید کند، آن را کنترل میدرگیر می»مدنی را  یجامعه

های وجودی خود به ویژگیترین از ابراز مهم»مدنی را  یبلکه جامعه« کندمی

لازم به ذکر است که «. دهدها مانند زندگی خصوصی افراد تنزل میویژگیناچیزترین 

جا به معنی مالکیت خصوصی عده اندکی از در این« زندگی خصوصی افراد»مراد از 

که این نظام از مفهوم  چیزی استافراد جامعه است. این اصل در قلب نظام لیبرال و 

 .در نظر دارد« دیآزا»

از این منظر نولیبرالیسم و مالکیت خصوصی تنها یک نظام اقتصادی نیست. بلکه 

طور مشی کانون پیدایش )تولید( خود را دارد. هماناای است که به تعبیر آنتونیو گرایده

 که در مثال خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پیدا است، ایدئولوژی نظم

تواند به شکلی گسترده و مقبول در میان مردم جا افتاده و حتی سنخیت حاکم می

ای است که مارکس و در نتیجه متد ساختاری نکتهخاصی با واقعیت نداشته باشد. این 

ازد. سمدرن( مانند بودریار جدا میپست) گراساختار-مارکسیسم را از اندیشمندان پسا

دیدگاه ساختاری نه تنها چگونگی پیدایش و کارکرد ایدئولوژی را شرح داده به عبارتی 

ی داری و در جهت منافع طبقهسرمایهوجود آمدن آن در ساختار هب« چرایی»بلکه از 

نی همچون گرایاساختار-در نگاه پسا« کانون قدرت»دارد. اما آن نیز پرده برمی حاکم

ها جا و همه چیز باشد، یا حتی نباشد، و در این خلاء گفتمانتواند همه میمیشل فوکو 

 «انضباط»الب غهای ها و ارزشایدهها، ساخته شده و انسانها برای تبعیت از گفتمان

تقلیل داده شده و گویی « نقص زبان»در کارهای ژاک دریدا به « خلاء». این ندیابمی

های سیستم گفتاری است که منجر به فهم نسبی ما از حقیقت این زبان و محدودیت

چنان که خواهیم گفت، بودریار شود. آنو یا منجر به عدم فهم کلی ما از حقیقت می
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-هم چگونگی قربانی شدن حقیقت به سود مفاهیم ساختگی نمادین را خوب شرح می

ز چیله أمسوجود آورنده این مفاهیم یا در اصل چرایی هیا ساختار ب خاستگاهدهد اما از 

 گوید. زیادی نمی

وجود آمدن ایدئولوژی تا حد شوریدن بر استاد خود یعنی همارکس در شرح چرایی ب

های خوب و بد به عنوان قوه محرکه تاریخ و ایده» یهگل هم پیش رفته و بر فرضیه

د نویسمی بر نقد اقتصاد سیاسی سهمیچنان که در کشد. آنخط بطلان می« جامعه

اجتماعی  هستی، بلکه دهدرا شکل میآنها هستی ها نیست کهاین آگاهی انسان»

جا مارکس هرم طبقاتی جامعه را مد در این«. کندها آگاهی آنها را نیز تعیین میانسان

شیوه های تولید »داری است. در این ساختار سرمایهنظام  حاصلنظر دارد که خود 

-کلی زندگی اجتماعی، سیاسی و روشنفکری را منوط به خود می فرایندزندگی مادی 

مارکس در ادامه به چگونگی تغییرات اجتماعی در اثر دگرگونی در شیوه های «. سازد

کامل تتن نظمی قدیمی و آغاز نظم جدید در دیالکتیک تولید و سپس از میان برداش

های پس از مارکس آنتونیو پردازد. از نخستین نسل مارکسیستجوامع انسانی می

های نظریهمشی این بخش از ایده های مارکس و مفهوم ایدئولوژی از منظر او را در اگر

 خود بسط و گسترش داد.« هژمونی»

دارند. به عنوان  (real value)ژان بودریار معتقد بود اشیاء و مفاهیم بعدی واقعی 

کننده را از نقطه الف به نقطه ب مصرفمثال ارزش واقعی یک خودرو در این است که 

رسانده و کارایی یک وسیله نقلیه را انجام دهد. از این منظر ارزش واقعی یک خودروی 

 0202میلادی با یک خودروی مرسدس بنز مدل  0202در چینی ام جی ساخته شده 

کند، یکی است. اما امروزه کسی در بازار برای ارزش واقعی کالاها پولی پرداخت نمی

بلکه پرداخت بیش از سه برابر قیمت یک خودروی ام جی برای خرید مرسدس بنز 

ین کلی از ببه های واقعیبنز است. بودریار معتقد است که ارزش« ارزش نمادین»بابت 

ارزشهای نمادین در در مرحله بعداند. دادههای نمادین رفته و جای خود را به ارزش

اند. ابرحقیقتی که حتی به چالش شدهتبدیل  (Hyper-real)« ابرحقیقت»جامعه به 

گوید مرسدس بنز بتواند به یک خریدار کشیدن آن هم قابل تصور نیست؛ چه کسی می

ه توانی با سکنی وقتی میخود را بابت خرید بنز پرداخت می یچرا این همه از سرمایه
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برابر قیمت کمتر خودرویی با ارزش واقعی بنز بخری؟ نه تنها تصور این پرسش ممکن 

 به دیوانگی هم متهم شود.  نیست بلکه شاید پرسشگر

ای هسازی باشگاهخصوصیتوان گفت که میبا استفاده از چارچوب نظری بودریار 

زی ساخصوصیفوتبال در ایران از بعد واقعی خارج و جای خود را به ارزش نمادین پدیده 

کند. یاد می (illusion)« وهم و خیال»داده است. چیزی که مارکس از آن به عنوان 

برالیسم است که به یک سازی و کلیت نولیخصوصیدر نتیجه این ارزش نمادین 

جا بیشتر مفهوم ایدئولوژی از منظر مارکس ابرواقعیت تبدیل شده است. بودریار در این

دهد. به نوعی بودریار چگونگی داری و به زبان دیگری ارائه میسرمایهرا خارج از ساختار 

اما در  دهدرا خوب شرح می« حقیقت»ساختن مفاهیم در انحراف و از بین بردن کلی 

 گذارد. باقی میال ؤسچرایی ساخته شدن این مفاهیم جای 

های ایالات متحده سازی نه در خلاء که با سیاستخصوصیاین در حالی است که 

المللی مانند صندوق بینهای از سوی سازماناین کشور آمریکا و همپیمانان هژمونیک 

های امنیتی دولت آمریکا اغلب از و دستگاه داریخزانهالمللی پول و بانک جهانی و بین

میلادی به بعد به پیرامون جهانی از جمله ایران تحمیل شد. این  4992 یدهه

سنخیتی با نیازهای بومی ها و تاراج اموال عمومی به سود بخش خصوصی سیاست

ان نداشت بلکه برای یکپارچه کردن بازار جهانی برای انباشت سرمایه توسط ایر یجامعه

دار جهانی و شرکتهای چند ملیتی آنها در شراکت با کمپرادور سرمایه یعمدتا طبقه

بورژواهای پیرامون جهانی بود. اما تمرکز بر عدم سنخیت نولیبرالیسم با نیازهای بومی 

پوشی از تاریخ و در نتیجه عدم شناخت نوع توسعه چشمجامعه ایران هم به نوعی 

داری در ایران است. تاریخ گنجاندن ایران در سیستم سرمایهناموزون و مرکب 

اند توها نمیکدام از برداشتتواند متفاوت برداشت شود، اما هیچداری جهانی میسرمایه

ر ادغام ایران د هایگاهآغاز چشم بپوشد. یکی از فراینداز بعد قهرآمیز و استثماری این 

تواند اوایل قرن نوزدهم داری به ایران میسرمایهسیستم اقتصاد جهانی و ورود تدریجی 

چای و سپس گلستان از سوی روسیه و یک دهه پس از آن ترکمن یو تحمیل معاهده

یک قرنی این دو قدرت امپریالیستی بر ایران  یجنگ تحمیلی بریتانیا در هرات و سلطه

باشد. در آن برهه کدام ایرانی یا کدام بخش از جامعه ایران از امپریالیسم جهانی خواست 

ناموزون به ایران این جامعه را برای دو قرن  یداری و توسعهسرمایهتا در قبال تحمیل 
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هیم ساختگی در چارچوب و کارایی و تا به امروز به سلطه بکشد؟ لذا برای فهم مفا

ایدئولوژیک نگاه و فهمی ساختاری لازم است. مارکس و اندیشمندان مکتب او ابزار 

دهند. در این نظری لازم برای تحقق این امر را به خوبی در اختیار مخاطب قرار می

واند تمدرن میاپسمطرح شده از سوی مکتب « گرایی حقیقتنسبیت»راستا مباحث 

 زینگجای آن کهقرار بگیرد و نه « کاذب بودن آگاهی ایدئولوژیک»در کنار فهم ویژگی 
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