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 תקציר העבודה

טענתי המרכזית ". תרבותיות -רב"דורגל בדיון בבעבודה זו הסוגיה הנידונה היא מקומו של הכ

ובמהלך תהליך זה נוצרים שסעים , יכול לעצב זהות תרבותית, כמאפיין תרבות, היא שהכדורגל

 -רב"הדיון שנערך בעבודה מתייחס לתיאוריות מוכרות המנסות להסביר את ה. וקשרים חדשים

מוצגות מספר . חיי היומיוםוהכדורגל בפרט ל, ואת הקשר של הספורט בכלל, "תרבותיות

, הפונקציונלית: דוגמאות לכדורגל בבריטניה תוך ניסיון להדגים את שלוש הפרדיגמות המרכזיות

הניתוח מנסה להבהיר את . כאפשרות להסבר האירועים, הקונפליקטואליסטית והסימבולית

כב משאלות של ומנסה להראות שמדובר בנושא  המור, "תרבותיות -רב"זהות ו, הקשר בין כדורגל

 .תפיסת המציאות החברתית
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 מבוא

כי זה , הכדורגל מעורר רגשות של יחידים וקולקטיבים( "141: 2003, פורת -בן)פורת -לפי בן   

". את האופיום להמונים מספקת הלאומיות או האתניות או הדת... טבעו כמשחק ההמונים

מוקד בעל השלכות תרבותיות  הכדורגל בשל היותו הספורט הפופולארי ביותר בעולם מהווה

, "תרבותיות-רב"בעבודה זו אנסה להתייחס למקומו של הכדורגל בדיון ב. וחברתיות רחבות

טענתי המרכזית . סוגיה שנויה במחלוקת שבשנים האחרונות הופכת להיות מורכבת יותר ויותר

יצירת שסעים  מסייע בעיצובה של זהות תרבותית תוך, וענף הכדורגל בפרט, היא שהספורט בכלל

הכדורגל וכל התרבות הסובבת אותו , מאידך גיסא. פוליטיים וגיאופוליטיים, לאומיים, תרבותיים

 . יוצר קשרים חברתיים

 ": תרבותיות -רב"מתמקד בעבודה זו בסוגיות של , לפיכך, הדיון התיאורטי   

הספורט  תיאוריות המסבירות את חשיבות, תיאוריות שונות הבאות להסביר את התופעה

. לבין כדורגל" תרבותיות -רב"והקשר בין , והכדורגל בפרט כאחד ממאפייני התרבות של חברה

אך בשל קוצר , תהליך ההתקדמות בעבודה דורש התייחסות מעמיקה בכל אחד מהנושאים

יוצגו , "תרבותיות -רב"בשל החשיבות של דיון מעשי המקשר בין הכדורגל ל, היריעה ויותר מכך

 .תוך דיון מרכזי בכדורגל, הנושאים התיאורטייםבקצרה את 

של חברה הטרוגנית ומורכבת תוך ( (Case Studyההתמקדות בעבודה זו היא בבריטניה כמקרה    

התייחסות למספר כוחות מרכזיים הפועלים בכדורגל בבריטניה ויובהר הקשר בין הדיון הממוקד 

החלק השלישי יציג את , ניתוח תיאורטישני הפרקים הראשונים יעסקו ב. לשאלות התיאורטיות

והפרק , החלק הרביעי ינסה לקשור בין הסוגיות השונות והחומר האמפירי, המקרה הבריטי

 .החמישי והאחרון יעסוק במסקנות לגבי בריטניה עצמה ולגבי הנושא הכללי
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 ?"רב תרבותיות"מהי  -פרק ראשון

". מודרניזם -לפוסט"ת להיות שם נרדף הוא מונח שהפך בשנים האחרונו" תרבותיות -רב"   

שבתוכו , "פח אשפה קונספטואלי"אנשים רבים משתמשים בו ללא הבחנה והופכים אותו למעין 

, אומנם מדובר על הגדרה אידיאולוגית(. 115: 2000, יונה ושנהב)מערבבים מושגים רבים ושונים 

בפרק זה אנסה להסביר מספר . 1כפי שניתן להתרשם, אך לא מדובר בתפיסה פשטנית ומעורפלת

 -רב"וליצור הבחנה ביניהם כדי שהדיון בקשר בין , מושגים שחוזרים בספרות המקצועית

 .וכדורגל יהיה ברור" תרבותיות

בפרק זה אתייחס . מתחיל בראש ובראשונה בהבחנה בין קבוצות שונות" תרבותיות -ברב"הדיון    

לאומית ואתנית ואסכם את הדיון בהבחנה בין  אבחין בין שתי קבוצות, לחשיבותן של קבוצות

ההתייחסות לאדם על פי מוצאו והרקע שלו כדי ". תרבותית -רב"חברה פלורליסטית לחברה 

אך יש להתחשב , (Barth, 1969: 13-14)למיין את הזהויות באופן כללי חשובה לארגון חברתי 

ים כדי להבחין עצמם וששחקנים משתמשים בהבדל, בכך שמדובר בהגדרות סובייקטיביות

כאשר מגדירים קבוצה ככזו יש חשיבות להצבת גבולות וליצירה של דיכוטומיה בין . מאחרים

(  (Ibid, 15החשיבות היא ברמה ההצהרתית ולאו דווקא, למעשה, הקבוצה לקבוצות אחרות

 .ברמה המעשית

: בתוך (Narrol,רול נ. שהבחנות אתניות מקורן באינטראקציה שבין קבוצות, טוען' בספרו ברת   

(Barth, Ibid  עצמם" השחקנים"מגדיר קבוצות אתניות כקטגוריה המוגדרת ומזוהה על ידי .

קבוצה אתנית מתרבה באופן נפרד מקבוצות אחרות וחולקת ערכים תרבותיים בסיסיים 

ין הוא מבחין ב. כפי שניתן להבין מן ההגדרה, אין מדובר בקבוצות מבודדות', לפי ברת. משותפים

כאשר הוא מדגים כיצד קבוצה אתנית על מרחב גיאוגרפי גדול תפתח , תרבות לבין אתניות

-בן) Smith (. Ibid, 13)למרות שאין מדובר בהכרח בפיצול אתני , (Ibid, 12)הבדלים תרבותיים 

 .מדבר על קהילה עם תחושות זהות וסולידריות מוגדרות, (.2, פורת

, על פי הגישה הפרימורדיאלית: ר קבוצה אתנית על פי שתי גישותמגדי, (Rex, 1..1: 82)רקס     

חברי הקבוצה . אמונות דתיות ופעילויות משותפות, אדם נולד לתוך קבוצה בעלת שפה משותפת

שבין , יש להם אמונה במוצא או היסטוריה משותפת והם רואים בקשרים, חשים חלק ממנים

, לעומת זאת, הגישה האינסטרומנטלית(. שמתו כולל חברי הקבוצה" )מקודשים"חברי הקבוצה כ

                                                 
במסגרת החוג , "תרבותיות או ריב בן תרבויות -רב"בקורס , 20.2.84שנערכה בתאריך , מתוך הרצאתו של מר חן ברם  1

 .לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים
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אך , "המקובלת"טוענת שמדובר בקבוצה שיש לה ערכים משותפים כמו לקבוצה האתנית 

ישנה . היא יכולה להיות מבוססת על אינטרסים אישיים, השותפות היא על בסיס יותר רצוני

מים ניתן לדבר גם על במקרים מסוי. אך יש חשיבות גם לבחירה אישית, חשיבות לסוציאליזציה

 . Ibid, 982))מניפולציה ועל יצירה של אתניות 

". מיעוטים לאומיים"לבין " קבוצות אתניות"מפריד בין  (Kymlicka, 1995: 10)קימליקה    

הן אומנם , Ibid, 11))קבוצות אתניות מעונינות להישאר חלק כחלק מהקבוצה הגדולה , לדעתו

מיעוטים . 3"החברה הגדולה"מ דך אין הן מעונינות להיפרא, מחפשות הכרה בזכותן האתנית

הם דורשים אוטונומיה עם ממשל , לאומיים רוצים לשמור על זהותם הנפרדת לצד תרבות הרוב

לאום ולאומיות הם מונחים (. Ibid, 10)עצמי כדי להבטיח את הישרדותם כחברות ייחודיות 

לעתים מדובר על (. ,Rex 84)ות והשתתפות הקשורים באופן ישיר לתפיסה רציונליסטית של אזרח

תפיסה זו (. Ibid, 87)יצירת מדינת לאום כתוצאה משליטה של קבוצה אתנית על קבוצות אחרות 

המדינה המודרנית (. Ibid, 100)קשורה לעתים קרובות לאתניות על פי הגישה האינסטרומנטלית 

מיתוסים ותחושה של , סמלים עליה ליצור, צריכה ליצור תחושת הזדהות והשתייכות לאומה

 .והשתייכות" קדושה"

ומדומיינת  -פוליטית מדומיינת( Community)אומה היא קהילייה ", (31: ...1)לפי אנדרסון    

, אינם פוגשים בהם, החברים אינם מכירים את רוב החברים האחרים". כמוגבלת מעצם הגדרתה

מעבר לכפר הקדום שבו היה , כל קהילייה ,לדעתו. אך ישנו דימוי של שייכות לאותה הקהילייה

ההבחנה בין הקהיליות היא על פי . היא מדומיינת, חברי הקהילייה( דגש שלי) כלקשר ישיר בין 

או קשר שהוא , (32)האם מדובר על קשר של קרבה ופטרונות : כלומר, שבהן מדומיינות, הסגנון

והינה , (ושאינם פיזיים, פיזייםה)מבחינת גבולותיה  מוגבלתהאומה . פחות על קשרי שארות

 .          ורצון ליצור גוף לגיטימי נפרד עבור דת מסוימת, מכיוון שמדובר על תקופת ההשכלה, ריבונית

כדי שיהיו , כדי ליצור תחושה של אחווה עבור חבריה, כקהילייההיא מדומיינת , (38, שם)בנוסף    

 .1-ת הדת בעקבות תקופת ההשכלה במאה הדעיכ(. הדגשות שלי)מוכנים להקריב עצמם עבור 

                                                 
, המבוססת על קשרי שארות, בדיון שבין שתי הגישות אפשר לזהות את הבחנותיו של דורקהיים בין סולידאריות מכנית)  2

 במונח   Tonniesאו בשימוש של , המבוססת על התמחות בחברה המודרנית, לבין סולידאריות אורגנית

Gemeinschaft ובמונח(Gessellshaft. 

 

3  .The Larger Society 
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התהוו מתוך המערכות התרבותיות , שנוצרו( Nation- State)מדינות הלאום . יצרה צורך בתחליף

 (.52, שם)הקודמות ולא כאידיאולוגיה פוליטית מודעת 

אדם יכולים  -כאשר בני, (תסימולטאני" )זמנית -בו"ישנה חשיבות להתפתחותה של תפיסת זמן    

" זמנית שלהם -והבו, האנונימית, פעילות הקצובה"שפועלת ב, מיין עצמם כחלק מקהילה רחבהלד

 -של צריכה כמעט בו( 11, שם" )טקס המונים"קריאת עיתון הפכה להיות מעין : לדוגמא(. 47, שם)

הביאו למהפכה ממש בכמות ( 71, שם)וקפיטליזם הדפוס  םהתפתחות הקפיטליז. זמנית

 .הקוראים

הוא לחבר את ההבדלים האתניים והלאומיים בדרך מוסרית " תרבותיות -רב"אתגר ה, וםלסיכ   

 (Rex, 15-16: )מציג ארבע אפשרויות לחברה Rex(. 21, קימליקה: גוטמן בתוך)

 -אך מעודדת גיוון בעניינים פרטיים, חברה מאוחדת בספירה הציבורית (1

 . קומוניאליים

אחדות תרבותית , או לפחות מעודדת, חברה מאוחדת בספירה הציבורית הכופה (2

 .בתחום הפרטי

ומעודדת או מתעקשת , חברה שמאפשרת גיוון וזכויות לקבוצות בתחום הציבורי (3

 .על גיוון תרבותי בין הקבוצות

למרות שיש אחדות , חברה בעלת גיוון וזכויות לקבוצות שונות בתחום הציבורי (5

 .רבה למעשה בין הקבוצות

, היא רעיון שבא לידי ביטוי בצרפת 2אפשרות , 1מוצג באפשרות " תתרבותיו -רב"האידיאל של 

ב לפני "היא ארה 5דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד ואפשרות , לדוגמא, היא 3אפשרות 

 (.Civil Rights Act)החוקים לשוויון בין שחורים ללבנים 

וצות אתניות תחת חברה פלורליסטית היא כזו שיש בה מספר קבFurnivall (Barth, 17 )לפי    

אך יש מקום לגיוון תרבותי בעניינים דתיים , כאשר קבוצה אחת דומיננטית, שליטת המדינה

הרעיונות המרכזיים של זהות אתנית הם מגבלות על . ובפעילות מקומית של הסקטורים השונים

, הלמעש. והגבלות על השותפים בהם בוא יכול לבחור, התפקידים שכל פרט יכול לקחת על עצמו

מדגיש את  רקס. מגבלות שקשה מאוד להיפטר מהן, זהו סטאטוס בולט המשפיע על חייו של פרט

 -רב"בחברה ה(. Ibid, 16)לבין חברה פלורליסטית " תרבותית -רב"הצורך בהבחנה בין חברה 

תרבות אחת המבוססת על רעיון של שוויון בין : מבחינים בין הספירה הציבורית" תרבותית
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הסדר החברתי במדינה נוצר כתוצאה מהדיאלוג . גיוון בין קבוצות: הספירה הפרטיתלבין , פרטים

 .והקונפליקט שבין התרבות הדומיננטית לבין קהילות מיעוט

 ?מה הקשר בין ספורט בכלל וכדורגל בפרט לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה -פרק שני

אנתרופולוגי תוך  -סוציולוגיבמקומם בניתוח ה, פרק זה יעסוק בספורט בכלל ובכדורגל בפרט   

הגישה , הגישה הפונקציונלית: גישות המאקרו: התייחסות למספר גישות לניתוח הספורט

 . האינטראקציה הסימבולית: וגישת המיקרו, הגישה הקונפליקטואליסטית, הסטרוקטורלית

והדעות  האנתרופולוגיה יכולה לפענח את ההנחות, ( (Julianotti, 1994: 3וליאנוטי'לפי ג   

על ידי ניתוח " מה באמת קורה"האנתרופולוגיה יכולה להבין . הקדומות ולנסות לברר את מקורן

ובשל ההכרה שניתן ללמוד הרבה מאוד ממה שלא נאמר ולאו דווקא ממה , םרמזים מינימאליי

 . שנאמר במפורש

ו של הספורט מתייחס למקומ(  (Blanchard, 1995 : 1רד 'בלנצ. הספורט הוא מוסד תרבותי   

במהלך התפתחות האנתרופולוגיה הספורט . כבר בשבטים פשוטים בייצור הבחנה בין קבוצות

נחשב כנקודת  1.72 -ב( Ibid, 19)ניתוחו של גירץ (. Ibid, 9)קיבל מקום מרכזי יותר ויותר 

הוצג " קרב התרנגולים הבאלינזי"כאשר , התייחסות היסטורית חשובה לניתוח האנתרופולוגי

 "(. של העצמי)"מצעי להצגה אישית כא

כאשר ישנה חשיבות לכך שמדובר . מתאר את הספורט כמוצר תרבותי( Ibid, 31)פרדריקסון    

ולפיכך , תרבות, ((Ibid, 32רד 'לפי בלנצ. כלומר לחברה, בעניין הקשור למספר רב של אנשים

קבוצת האנשים  החברה היא. המתאר את היחסים שבין האנשים, היא דבר נלמד, כדורגל

 (,Ibidהתרבות מדריכה את התנהגות הפרט כשהיא יוצרת נורמות התנהגות . והקשרים שביניהם

34.) 

כאשר ישנה הצהרה סמלית , "כמו דתי", (Ibid, 51053)יש הוגים הרואים בספורט כריטואל    

דתיים מדבר על השינוי מטקסים ( (Ibid, 55גוטמן . על המעורבים בפעילות" שאומרת משהו"

אפשר להתייחס אל הכדורגל כסוג של טקס מקודש שבו יש היררכיה .  לחילוניים עם שינוי החברה

השחקנים פועלים על פי סדר ". מזבח"ומשטח שמשמש כמעין , מרחב מיוחד לעידוד, (שופטים)

" קדוש"ההפרדה הזו בין ה. תוך שהם מופרדים מנשים לזמן מסוים לפני המשחק, פעולות קבוע

נאמנות לקבוצה טבועה . (Archetti ,Ibid, 8)טי 'לפי ארצ, יוצרת הפרדה בין טוב ורע" חול"ל

(. Ibid, 11)במועדונים ובצופים , בקשרי החברות שלהם, בין אם מדובר בפעילות השחקנים, עמוק
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שלא ניתן , אלמנט של זהות אישי וקולקטיבי כאחד, "אישור האמונה"מתרכז ב, הכדורגל לפיכך

שיוצרים תקשורת , כמו דת בכדורגל מעורב טקס סביב חפצים סמליים. ן רציונלילנתחו באופ

המשחק נע בין ממדים מעשיים ובין (. Ibid: בתוך, Archetti 1..2)סמלית עם ממדים תצוגתיים 

, נחמה טקסים אלו עוזרים לפרט להפיק Cohenלפי (. Ibid ,Bromberger)ממדים של אמונה 

ולמטרות , להיות עם אחרים, להעביר את הזמן, לגלות את זהותו, תלבלו, לקיים חובה חברתית

פוטבול מספר : לדוגמא, (סוציאליזציה)הספורט משמש כמעביר תרבותי , בנוסף. נוספות אחרות

הספורט משקף את הערכים הבסיסיים של החברה גם אם מקורו במקור . על האמריקאים כעם

 . על ערכיה והמסורת שבה, משמעותי על החברהספורט אומר משהו : כלומר, (Ibid, 54)אחר 

 :גישות מרכזיות להסביר את הספורט

שנועד לשרת את , הספורט מוסבר כמוסד הפועל כפונקציה בתוך המערכת: גישה פונקציונליסטית

צרכים : ישנם שלושה דברים בסיסיים שהאדם נזקק להם( Ibid, 68)לפי מלינובסקי . בני האדם

הגדרה של איזה אוכל מקובל לאכול : לדוגמא)צרכים משניים , (ה לדוגמאמזון ושתיי)מרכזיים 

לפיכך ניתן , ספורט קבוצתי(. דת: לדוגמא)וצרכים אינטגרטיביים ( ואיזה אוכל לא מקובל לאכול

ניתן לבחון את הרעיון של ספורט . הנועד ליצור אינטגרציה פנימית" מעין דתי"לפרש כטקס 

, מראה Lever ((Julianotti, 9דוגמא ל .רה של תפיסה עצמית חיוביתכממלא צורך פסיכולוגי ליצי

, כיצד הכדורגל יוצר אינטגרציה חברתית, על ידי שימוש בתיאוריה הפונקציונלית של דורקהיים

, בניגוד להומוגניות, מאבקים משמרים פלורליזם חברתי. בעיקר על ידי הפיכת הקונפליקט לטקס

עצם יצירת ההבדלים ושימורם מבטיח , למרות זאת. החברתיתעל ידי הדגשה על כלל המערכת 

 . לפחות חוסר סובלנות מסוים

של טרנר כדי  (Communitas)משתמש במונח הקומוניטאס  Julianotti), 11)וליאנוטי 'ג   

ונוצרת לזמן קצר , מחיי היומיום כדי לחפש אחר פנאי" פסק זמן"להראות כיצד אנשים לוקחים 

משתמש ברעיון Lyotar, . אקונומי-לה זו אינה בהכרח מגיעה מאותו רקע סוציוקהי. מעין קהילה

קורא לקהילה  Maffesoli,. של אנדרסון" קהילה המדומיינת"זה כדי ליצור אנלוגיה מתוחכמת ל

 (.Proxemics)אשר יוצר סולידאריות דרך הדגשת הקרבה הפיזית , (New Tribe)" שבט חדש"זו 

, ובר Disenchantment-" )הסרת הקסם"שת מתקיים התהליך של בחברה המערבית המתוע   

Ibid) ,הכדורגל יכול לספק תחושה של שייכות. יש סכנה לאנומיה, ובנוסף לפי דורקהיים ,

 . להילחם בתחושות של חוסר אונים" קהילה"כאשר אנשים יכולים כ, טקסיות
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ולא , קטים של המערכתהתמקדות בתרומה של מוסדות לחלקים או אספ: גישה סטרוקטורלית

בראון רואה את החברה כאורגניזם  -רדקליף(. Blanchard, 69)התמקדות בצרכים של הפרטים 

לפיכך , ספורט. לכל חלק תפקיד חשוב לשמירה על יציבות המערכת. חי המורכב מחלקים שונים

מדים ניתן לראות ספורט כמחזק או תומך במ. כמוסד צריך להיות מובן ביחס למוסדות אחרים

אך החשיבות , ניתן לראות אותו כמפחית קונפליקטים או כטקס דתי. פוליטיקה או דת, כמו חוק

 . היא ליחסים שלו עם מוסדות אחרים

הראייה הכוללת של החברה היא של זירת מאבקים ושינוי  :גישה קונפליקטואליסטית

(Blanchard, 72 .)בדלים בין קבוצות גישת הקונפליקט מתמקדת בה, בניגוד לפונקציונליזם

שטוענת כי , מקדמים תפיסת עולם" החזקים"על פי הגישה . חברתיות ובתוך הקבוצות עצמן

שרואה את , מרקס הוא ההוגה המרכזי(. Ibid, 73)הבדלים חברתיים הם טבעיים ולגיטימיים 

כאשר הבורגנים שאוחזים באמצעי הייצור שולטים , החברה כבנויה על מעמדות כלכליים

שמקבלת את המצב הקיים ומעודדת לקונפורמיות , ישנה ביקורת על הדת. העובדים -ריוןבפרולט

הספורט מצטייר ככלי לדיכוי על ידי יצירת בידור ". העולם הבא"על ידי יצירת רעיונות של 

במהלך המשחק נועדה לשמר את המצב הקיים " להתפרק"האפשרות של הצופים . להמונים

כלכלי  -שינוי חברתי, לדעת הקונפליקטואליסטים. החברתימסיר הלחץ " לשחרר קיטור"ו

יש כאלו . שעוזר בשעתוק המצב הקיים, (Ibid, 74)כתוצאה מהתעשרות מכדורגל הוא מיתוס 

דוגמא לניתוח כזה מובאת אצל . הרואים בספורט כסוג חדש של קולוניאליזם תרבותי

ים כדורגל התפרש כיוצר סוג של תודעה בעקבות מקורותיו הקולוניאלי. (Julianotti, 4)וליאנוטי'ג

בכל העולם : יש מספר עובדות התומכות בתזה זו. כוזבת בקרב האפוטרופוסים הרבים שלו

או , (Civilized" )מתורבתים"הרשויות הקולוניאליות השתמשו במשחק כדי להטיף לסטנדרטים 

שהכדורגל בבריטניה ישנה טענה מרקסיסטית . להסיח את ההמון מלהשתתף בפעילויות פוליטיות

 ,Julianotti: בתוך, Taylor)תחת הקפיטליזם התעשייתי " המעמד המסוכן"היה דרך לדכא את 

Ibid .) ההיסטוריוןBaker עבודת "שחרור מ .1-טוען שהכדורגל אפשר לעובדים בסוף המאה ה

. עבר רק דור אחד מאז שאנשים עברו מהכפרים לתנאים הקשים של העיר שיצרו ניכור". פרך

 .התיאוריה הזו מתאימה מאה שנים אחר כך לפועלים החדשים בעולם המתפתח

. החברה היא סך כל האינטראקציות שבין האנשים(. Blanchard, 75) מודל מיקרו: גישה סמלית

דוגמא מרכזית היא ניתוחו של . בני האדם מפרשים אחד את השני על ידי משא ומתן של סמלים

המדגים כיצד ההתנהגות והיחסים מקבילים , "ולים הבאלינזיקרב התרנג"קליפורד גירץ של 
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המודל הסימבולי מפנה את החוקר (. Ibid, 76) ומשקפים את המבנה החברתי הבאלינזי הבסיסי 

הכדורגל מספק , (Julianotti, 6)וליאנוטי 'לפי ג. לעסוק במסר ולבודדו מתוך המסגרת הכללית

כל פעולה פתוחה לפירושים ויכולה ליצור . את הצופהבמה לפעילות דרמטית שבה לא ניתן לרמות 

אינה מורידה " פסיבי"העובדה שהקהל מעצם טבעו . רגעים משמחים מול רגעים עצובים וקשים

 .מהיכולת שלו להזדהות עם כל דבר שקורה במגרש

/ אך ארבע הגישות שהצגתי מהוות את הגישות המרכזיות בסוציולוגיה, יש מספר גישות נוספות   

המתמקדת , לבין הגישה, מקרו -"גישות על"כאשר ישנה הבחנה בין , נתרופולוגיהא

 .גישת מיקרו -שבין הפרטים, באינטראקציה

 כדורגל בבריטניה -פרק שלישי

 ,פרק זה יעסוק במקרה הבריטי תוך התייחסות למאבקים הלאומיים בין סקוטלנד לבריטניה   

דתיים בין הזהות  -עיקר למאבקים האתנייםוב, מעמדיים בסקוטלנד -למאבקים האזוריים 

 -או ליתר דיוק אנטי)בריטית והפרוטסטנטית  -סקוטית וקתולית לבין הזהות הסקוטית -האירית

ולמאבקים בצפון אירלנד בין הפרוטסטנטים היוניוניסטים לבין הקתולים , בסקוטלנד( קתולית

 .אירים -הלאומנים

 סקוטלנד

כאשר נערך , 1872-ליה על מגרש הכדורגל החל בגלזגו כבר בהמאבק בין סקוטלנד לבין אנג  

שהעובדה שסקוטלנד נשלטה , בויל טוען(. Boyle, 200: 21)משחק הכדורגל הבינלאומי הראשון 

למרות שהאנגלים עצמם ראו בצרפתים ובגרמנים , על ידי האנגלים יצרה יריבות באופן מיידי

של  הניצחונ. או בכדורגל כלי להביע את לאומיותםנטולי מדינה ר, הסקוטים. אויבים הרבה יותר

. יצרה מיתוס לאומי" גביע העולם"שנה לאחר שאנגליה זכתה ב, 1.17 -סקוטלנד בוומבלי ב

קשורה לתפיסת התקשורת שרק , האובססיה לנצח את אנגליה או לפחות לראות אותה מובסת

לחלק נכבד מהעוינות , דעתול". לבריטניה" "אנגליה"לאחרונה התחילה להכיר בהבדלים שבין 

 (.Ibid, 24" )עליונות אנגלית"הסקוטית יש קשר הדוק לתפיסה  של התקשורת בדבר 

גלזגו . Ibid, 27))לסקוטלנד עד היום יש אזור מרכזי שנע בין גלזגו במערב ואדינבורו במזרח    

היותה העיר היא מרכז הכדורגל והתקשורת ואילו אדינבורו נהנית מסטאטוס כלכלי ופוליטי ב

ריכוז השפעה ועוצמה זה גורם להתמרמרות של אזורים אחרים . החשובה ביותר בסקוטלנד

דוגמא לכך . מזרח למערב סקוטלנד -מה שבא לידי ביטוי ביריבויות שבין צפון, לעתים קרובות

התפתחות הכדורגל קשורה באופן . שכמעט ולא מקבלת תשומת לב, Highland League -היא ה
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כאשר באזורים אלו הכדורגל שוחק ונצפה במספרים , סטוריה התעשייתית הסקוטיתישיר להי

דמויות אלו ייצגו את . Ferguson Alex -וBill Shankley כמו " אגדות כדורגל"גדולים ונצרו 

ונתנו לגיטימציה לגאווה בתדמית מיוחדת של מעמד הפועלים הסקוטי כזהות " האופי הסקוטי"

 .נבדלת

, מפוצלת בתוכה בין שתי קבוצות עיקריות" מהממלכה המאוחדת"כחלק , יתהחברה הסקוט   

הבאה לידי ביטוי , סקוטית או קתולית -המבוססות מבחינת זהותן ההיסטורית כקבוצה אירית

) קתולית  -או ליתר דיוק אנטי, בריטית ופרוטסטנטית -ובקבוצה סקוטית, "סלטיק"בקבוצת 

Finn, 2000: 55 ) קתולים  -נוצרה כדי לתמוך במהגרים האירים" סלטיק"". רס'הריינג"של

 -הפכה להיות נושאת הדגל של הזהות הסקוטית" רס'ריינג"כאשר ה, .1-בשלהי המאה ה

סקוטלנד , 80-שבה הבדלים על רקע אתני ודתי התערערו בשנות ה, לעומת אנגליה. פרוטסטנטית

( (Graeme Sounessגרהאם סונס הגעתו של (. Boyle, 24)ממשיכה להיות מוקד לסכסוכים אלו 

המאבק המתמשך . 4ואיתה הכנסתם של שחקנים אנגלים לקבוצה הוסיפה לסכסוך" ריינגרס"ל

 ,Finn) " )סלטיק"בין שתי הקבוצות בא לידי ביטוי ביחסם השלילי של פוליטיקאים שמרנים ל

 Not The: אוהדיםבחן שני סוגים של התנהגות Moorhouse (Ibid, 76 )(. Ibid, 63)ובגזענות 60

View (NTV ) ו 1.87 -ב" סלטיק"של אוהדי- Follow ,Follow (FF ) מ" ריינגרס"של אוהדי- 

1.88 .,FF  כתומכי ה" סלטיק"מאשים את אוהדי-IRA ,ושהתקשורת מתעלמת מהקשר הזה ,

מכיוון , יכולים להיות גאים במורשתם" רס'ריינג"הוא תומך בפרוטסטנטיות ובכך שה

, מצהיר NTV-ה(. Ibid, 78)הקשורה בפלורליזם ובליברליזם , יות יש היסטוריהשלפרוטסטנט

מאוד "הוא מסרב להיות מעורב בנושא ה. שהוא מתנגד לשירה דתית או פוליטית של אוהדים

השיר שמוצג כנגד ". רס'ריינג"תוקף את הכיתתיות של ה NTV -ה. של אירלנד" אמוציונלי

. בכל משחק מוסיף לשימור המצב הקיים" רס'ריינג"אוהדי  ואותו שרים( Ibid, 81)האפיפיור 

, "סלטיק"בשל הקישור שלו ל 4..1 -ב  Jason Campellעל ידי  Mark Johnsonמקרה הרצח של 

" ריינגרס" 5..1 -אומנם החל מ(.  Ibid, 84)מדגים את הקשר ההדוק שהין פוליטיקה וכדורגל 

דוגמא נוספת היא הניצחון (. Ibid, 88) 5עצמםאך אין הם מורשים לברך את , מחתימה קתולים

                                                 
 (.,Boyle 25" )סלטיק"שחקנה לשעבר של , קתולי, Maurice Johnsonסונס החתים את  1909-ב  4

 
 .המנהג הוא ששחקנים מצטלבים עם העלייה לכר בדשא בעלייה מחדרי ההלבשה למשחק  5
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, "ריינגרס"ר "החגיגה כללה את יו(. שלושת הגביעים המרכזיים בסקוטלנד) ...1-המשולש ב

בין , שחידדו את המתח, השמיע מספר התבטאויות Donald Findlay. שהוא שמרן סקוטי

חגיגה זו נערכה (. Orange -ושל ה) בחגיגה שרו שירם הקשורים למסורת הלאומית . הקבוצות

 ".סלטיק"מספר שעות לאחר רצח אוהד 

 צפון אירלנד

המאבק בין הפרוטסטנטים היוניוניסטים לבין הקתולים הלאומנים בא לידי ביטוי במקרה יוצא    

פעל בצפון  .1.2-מועדון זה שהוקם ב. בצפון אירלנד Derry Cityהדופן של מועדון הכדורגל של 

עם . (Cronin, 2000: 66)בנפרד מהרפובליקה האירית " הכדורגל האיריהתאחדות "אירלנד תחת 

אחת משתי הקבוצות הותיקות שהיו קיימות באותה ) Linfieldהקמתו הוא זוהה על ידי אוהדי 

למרות שהייתה לו מדיניות פתוחה לגיוס שחקנים , כמייצג את הלאומנות והקתוליות( תקופה

 .לקבוצה

(. Ibid, 68)ערכו מספר מצעדים כנגד האפליה המתמשכת של קתולים המאוחרות נ 10 -בשנות ה   

שבסופן הכריזה הקהילה הקתולית , הביא להתנגשויות אלימות .1.1 -מצעד בעד הדמוקרטיה ב

באוגוסט נשלחו חיילים בריטים לצפון  15-ב. IRA -וזאת בתמיכת ה, "אזור משוחרר"על העיר כ

 -נערכה הפגנה ב 1.72בינואר . לבין כוחות הצבא IRA-אירלנד והחלו מאבקים אלימים בין ה

Derry City  יום ראשון הארור "ביום שכונה מאז(Bloody Sunday"”) , 13כאשר צנחנים הרגו 

 .6(Ibid, 71) פרש המועדון סופית מהליגה העליונה  1.72בשנת . מפגינים

בעקבות גלזגו סלטיק  18.1-שהוקם ב, (Belfast Celtic)מועדון הכדורגל של בלפסט סלטיק    

כאשר בשנות , עבר מאבקים קשים מול לינפילד מאז הקמתו, ובעקבות נטיותיו הקתוליות

(. Ibid, 67)העשרים המוקדמות נאלץ לפרוש מן הליגה בשל הסכסוכים הפוליטיים באותה תקופה 

יומו של כאשר בס, 1.58 -שלוו באלימות רבה הגיעו לשיא חסר תקדים ב, המשחקים בין הקבוצות

ימי 'ג. קהלה הביתי של לינפילד תקף את שחקני בלפסט סלטיק, 1-1משחק שהסתיים בתוצאה 

האירוניה . ושאר שחקני הקבוצה נפצעו, ולמעשה סיים את הקריירה, החלוץ שבר את רגלו, ונס'ג

 .ונס היה פרוטסטנט'הייתה שג

                                                 
כאשר במשך השנים התקדמה עד לליגה , (הרפובליקה של אירלנד)לליגה האירית  Derry Cityהצטרפה  1905בפברואר   6

בעקבות זכייה כפולה בגביע ובאליפות הליגה ( ליגת האלופות בשמה הקודם" )ליגה האירופית"כולל השתתפות ב, העליונה

 ( 74-75. )1998-1991בעונת 
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 קשירת הקצוות -פרק רביעי

מספר גישות עיקריות לניתוח הכדורגל ומספר דוגמאות  בפרקים הקודמים הצגתי באופן כללי   

בפרק זה אנסה להסביר את המאבקים בין הזהויות השונות תוך . מרכזיות של הכדורגל בבריטניה

 .שימוש במונחים התיאורטיים

הויכוח נע . יכול לבטא את החברה שאליה הוא קשור, כמאפיין תרבותי, באופן כללי הכדורגל   

, האם מדובר במוסד התומך במערכת ועוזר לה לתפקד. ד יש לנתח את הכדורגלסביב השאלה כיצ

, שנועד לשמר את המצב הקיים, "החזקים"או שמא הוא כלי של , כמו שיטענו הפונקציונליסטים

שבדרך כלל ספורט מציג את , טוען( (Horne, 2000: 96הורן . כפי שיטענו הקונפליקטואליסטים

מכיוון  שפעילויות ספורט , "מראה של החברה"חינתו אינו רק הספורט מב. ההבחנות בחברה

ספורט , לפיכך. או לאתגר את הסדר הקיים, יכולות להרוס את הפערים החברתיים המורשים

". עולים"הכוחות הנותרים וכוחות , מסוים יכול להציג עירוב מורכב של הכוחות הדומיננטיים

ם לשעתוק הדפוסים הקיימים של החלוקה תרבויות ספורט תרמו ברוב המקרי, למרות זאת

 . החברתית

כמו שיטענו , ויש צורך להתמקד בפרטים, הוא רב מידי" החברה הגדולה"ייתכן והדגש על     

שאין לבטל לחלוטין אף , "מודרניזם -פוסט"אולי ברוח ה, אני חושב. תומכי הגישה הסימבולית

 . ל"ל אחת מהגישות הנניתן לראות בכדורגל את כ, לטענתי. אחת מן הגישות

מאבקיה של סקוטלנד במגרש הכדורגל כנגד אנגליה יכולים לשקף את רעיונות הגישה    

פורת  -בן. ומאידך גיסא את רעיונותיה של הגישה הקונפליקטואליסטית, הפונקציונליסטית מחד

 כאשר הנבחרת הלאומית היא סמל, "הלאומיות ניכסה גם את הספורט"טוען כי ( 8: 2003)

כאשר , למדינה ולאומה בתחרויות ספורט הנערכות במסגרת בין לאומית המדינה היא המוצגת

מבחינה . סמל המדינה -מאחד ומסמן את גבולות הליכוד וההפרדה" שם משפחה אחד"

פונקציונלית הדגש ששמה סקוטלנד כמדינה ללא אומה על משחקים אלו עוזרים לשמור על זהות 

הספורט מאפשר  (.Horne, 197: בתוך, Polleyלפי " )דה וייחודיותהפר"לאומית תוך שמירה על 

ארגון הכדורגל , FIFAכאשר , "בעולם הספורט" "כאומות מלאות"לקבוצות אלו להיות מוצגות 

 . ם אינו מכיר בהן"למרות שהאו( ובמספר קבוצות אחרות)מכיר בקבוצות אלו , לאומי -הבין

 ,Horne (Ibidלפי . משמר מאבקים" ייחודיות"על  שהדגש, מאידך גיסא אין להתעלם מכך   

וכן נחשב כסוכן של סוציאליזציה , .1-ספורט קושר לבניית אופי בבריטניה כבר במאה ה, (195

ממשלות לאומיות התחילו להבין את הפוטנציאל הטמון בספורט כמוקד , 20-במאה ה. פוליטית
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ת מפרטים מסוימים ושילוב של קבוצות מניעת אזרחו, בניית זהות קולקטיבית, ליציאת גבולות

תוך יצירת היררכיה בין מדינות , (קהילה מדומיינת במלותיו של אנדרסון)שונות בקהילה לאומית 

 .העולם השונות

, בהתייחס למקרה של צפון אירלנד ניתן לראות קבוצה אתנית בעלת שליטה על אמצעי הייצור   

 ,Barth)שנוצר הוא אי שוויון וסטרטיפיקציה כאשר מה , 7"פועלים"וקבוצה אחרת המשמשת כ

אירית ניתן לראות שליטה  -ובלפאסט סלטיק בליגה הצפון Derry Cityבעצם השתתפותן של (. 27

התחרות מייצגת את מה שקורה , (Dyck, 2000: 69)לפי דייק . וקבלת מרות מצד הלאומנים

את , את הקונצנזוס הציבורי הפרטים מקבלים": צדק פטרנליסטי"כאשר נוצר , בעולם האמיתי

הספורט הופך להיות אמצעי מרכזי להבעת המחויבות של , לפיכך. הלגיטימיות של המצב הקיים

 .האזרחים הצייתנים

ניתן לראות דרך פעילותן של שתי , בסקוטלנד" סלטיק"ל" ריינגרס"בהתייחס למאבק בין    

הספורט קשור (. 58, פורת -בן) זהות  הקבוצות כיצד פעילויות בנאליות יוצרות ומטביעות הרגשת

הדברים  -כחלק מההגדרה המקובלת של בורדייה להביטוס, לענייני היומיום כמו טקסים

 -פעילות שתי קבוצות האוהדים ה(. Dyck, 51) שנטבעים באדם מעצם פעילויותיו היומיומיות 

NTV וה-FF שימוש כמעט  ומשתמר על ידי, כיצד הסכסוך הקיים ממשיך להתקיים, מדגימה

 .בהקנטות הדדיות ובאלימות מילולית ופיזית, "כל שבת"או במקרה הזה , יומי -יום

 סיכום -פרק חמישי

של " מראה"ואפילו לא רק , "משחק"בעבודה זו ניסית להראות שהכדורגל הוא אינו רק    

מוסד "ל כמו כ, "פונקציונליסטיות"או במלים , כמו כל מאפיין תרבותי, הכדורגל הוא. החברה

, ודרך התערבות במהלכים היומיים שלו ניתן להשפיע, מדגים את המתרחש בחברה, "תרבותי

ולרוב המקרים נוטים לשעתק , למרות שלרוב מדובר בהשפעה קטנה מאוד, ולשנות את החברה

 . את עצמם

.  פרטקשור באופן ישיר לתהליך הסוציאליזציה של ה, הכדורגל כהתנסות יום יומית, באופן כללי   

החזרה על מוטיבים מסוימים הופכים לריטואל המדגיש את כפיפות הגוף אל מול המהות 

הופכת אדם , (צפייה פסיבית, עידוד)ולא משנה מאיזו סוג , ההשתתפות. החברתית של הקהילה

 (.(Dyck, 69לחלק מהקהילה 

                                                 
 .אירים -הפרוטסטנטים היוניוניסטים לעומת הקתולים הלאומנים  7
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הוא טוען . רגנותמתייחס להתפתחות הכדורגל במקביל ובחסות הבו( .: 2003)פורת  -בספרו בן   

כך , (54, שם)לעיצוב המדינה " רגעים גדולים"שהמדינה והאומה משתמשות בכדורגל לייצר 

רעיון זה מתקשר לרעיונותיו של (. 51, שם" )טקס לאומי", לדוגמא, הופך להיות" גמר גביע"ש

 (. .17, פורת -בן, בתוך" )דמיון הקהילייה המדומיינת"אנדרסון בדבר 

כמו , יצירת העיר והתיעוש הנרחב יצרו מתחים חדשים, ההטרוגנית, יתבחברה המודרנ  

ובמונחיו של , נחלשה( Ibid, 5)הקהילה החזקה שהייתה קיימת (. Horne, 2)אינדיבידואליזם 

הספורט החדש . חוסר בנורמות בעקבות השינויים החברתיים: כלומר, דורקהיים נוצרה אנומיה

, (Ibid, 123)לפי טרנר (. Ibid, 7)ת מרכיביה המרכזיים ביטא למעשה את השינויים בחברה וא

העובדה שהפערים מצטמצמים לא : כלומר. תרבותי הוצג בחברה דרך הספורט -החברתי" שוני"ה

נותן את אותותיו בין היתר " זהות ייחודית"הרצון לשמור על . אלא להפך, מנעה חיכוכים

 .בספורט

האזוריות והמעמדיות יוצר , הדתיות, האתניות, ומיותשימור הזהויות השונות הלא, בבריטניה   

עולה פעמים רבות וקשה מאוד להכריע בנוגע , "תרבותיות -הרב"שאלת . מורכבות תרבותית

ואת , שבתוך בריטניה ממשיכות להדגיש את הספורט בכלל, "אומות ללא מדינות"ה. לבריטניה

שמעניק , בסקוטלנד Devolution -שה  ניתן לצפות לכך. הכדורגל בפרט כמוטיב מרכזי בעצמאותן

אבל החיכוך הפנימי בין הקבוצות , יעמעם את הסכסוך עם האנגלים, לה סמכויות נרחבות יותר

, הכדורגל בצפון אירלנד(. Boyle, 27)מכיוון שהוא יוצר הבחנה ובהירות בנוגע לזהות , ימשך

ישפיע המצב החדש על  אבל גם כאן לא ברור כיצד, צפוי להתעדן, בעקבות הסכמי השלום

 .  והאם הסכסוכים הפנימיים ימשיכו להתקיים, הכדורגל

אך ניתן לצפות כי כל עוד , הנבואה ניתנה לשוטים בלבד, לגבי מקומו של הכדורגל בעולמנו   

בעקבות , ההבדלים בין האומות השונות ובין חיי הפרטים ברחבי העולם שימשיכו להיטשט

ימשיך הכדורגל להוות זירה ליצירה של זהות , "אמריקניזציה"והתהליכי העיור הגלובליזציה 

והאולימפיאדה המתרחשת , העולם כולו נדרך לקראת אירועים בינלאומיים. מובהקת וגבולות

שחלים כיום , תוך ביטוי ברור לשינויים, האומות השונות" הצגת"בימים אלו היא דוגמא מצוינת ל

וכאשר ניתן לראות אתלטים , "שכירי חרב"פכים להיות כאשר יותר ויותר ספורטאים הו, בעולם

 ".הכסף הגדול"ונמשכים אליה בעקבות , המייצגים מדינות אירופאיות, לדוגמא, אפריקאיים
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