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همقدم
و سياسـت، گونههمان و سياسـت، جامعـه  كه در بررسي هاي علمي ازرابطه ميان فرهنـگ

و مانند آن گفتگو مي و سياست و سياست، جغرافيا كنـيم، مـي تـوانيم از رابطـه متقابـل اقتصاد

و سياست نيز گفتگو نمائيم  .ورزش

و با اندك تدبري مي پي برد و سياست از همـين كـه مـا حتـي توان به رابطه متقابل ورزش

تـاكنون.اي اسـت يـك كـشور سـخن ميگـوئيم بـازگو كننـده چنـين رابطـه سياست ورزشـي

و از ايـن نقطـه  پژوهشگران مختلفي در باره اهميت سياسي وايدئولوژيك ورزش نظر داده انـد

و نزاع ديگري براي ملـت هـاو نظر كه براي برنده دارد حيطه رقابت ورزش به دليل امتيازهائي

و مشكل اس  به جوامع است كه كسي قادر باشد بايك صداي مستقيم بگويد كه ورزش ربطي ت

.(Fernando Delgado , 2003) سياست ندارد

اند كه با عناصري ماننـد قـدرت، قـدرتم سياسي، سياست را علمي دانستهودانشمندان عل

و تصميم و كالنگيريسياسي، دولت و كار دارد هاي خرد  answers.com/(Craig Calhoun سر

)and John McGowan, ,1997/ wikipedia .

و عاملي بـراي سـالمتي هاي رزش نيز حتي در زمانو كه بيشتر جنبه فردي داشته ، گذشته

و تحرك بـوده،شجاعت در-و در ايـران سـرگرمي سـالم نيـز نـام گرفتـه اسـت- شادابي

و هاي سياسي انديشه و دوام از داليل براي دولتمردان مفيد . اسـت شـمرده شـده سياسي ثبات

كه براي مدينه فاضله خو جمهورچنانكه افالطون در كتاب ميد در طرحي كناردر،كندترسيم

به  و تربيت روحي صحيح توصيه اكيد و انـواع هنرهـا بابهره تعليم ، خواسـتار گيري از آمـوزش

و تربيت جسمي صحيح مي كه شامل بهره تعليم و غـذاي سـالمبرگردد بـه.اسـتي از ورزش

كه  ، همان گونه و تربيت روحي صحيح نظر وي بي نيازي بـه قاضـي مـي گـردد، تعليم  باعث

و تربيت جسمي صحيح و در تعليم و حافظـان كـشور و تقويـت پاسـداران  نيز باعث شجاعت

بي نيـاز مـي كنـد و قدرت ملي گرديده افراد را از پزشك ،( نتيجه افزايش توان ،جمهـور افالطـون

دوكتاب و سومهاي ،/م .)1386رضا جاللي

و سياست امروزه بسيار جد  مهـم در ورزش نقـشيو شـده از گذشـتهتري رابطه ورزش

و سياسي دنياي معاصر .افته استيتحوالت فرهنگي اقتصادي

و جنبـه و سياست .هـاي مختلـف ايـن رابطـه اين بررسي مقدمه اي است بر رابطه ورزش

كه هر و يك از عنوان بديهي است و موضوعات اين پژوهش خـود شايـسته يـك بررسـي ها

مي باشد .تحقيق مفصل
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و سياست  رابطه ورزش
: مورد توجه قرار داددو جنبه كلي توان از رابطه اين دو مفهوم را مي

و سياستنظريهاي برداشت برخي-الف  درباره رابطه ورزش
امـر اجتمـاعيد اسـت كـه معتقـ چهره مشهور علوم اجتماعي)1930-2002(پير بورديو

و ابزار تحليـل كـرد،را صرفاً از يك ديد توان آن ناپذير است كه نمي واقعيتي تفكيك  ، رويكرد

و بلكه بايد تركيبي پويا از رويكردهاي جامعه شناختي، انسان شناختي، روان شناختي، اقتصادي

و روش  و كيفـ پيمايشي هاي سياسي پديد آورده و(د كـري تركيـب را بـا روش تفـسيري ورزش

.) 1386قدرت، 

و ميـداني بـرايربو كه ظاهراً غير سياسي است، پهنه رقابـت بـر سـر ديو، امر ورزشي را

وي. داندمي قدرت و از طريـق مردم داوطلبانه وارد سـازمان، به گفته هـاي ورزشـي گرديـده

مي   را بـه رسـميت هـاي ورزشـي ها نيـز سـازمان حكومت.كنندرقابت، خشونت خود را تخليه

به بسيج توده مي و فتح آنان بپردازندشناسند تا از آن طريق پتانسيل قدرت در ورزش باعـث. ها

و مراكز سرمايهمي .) همان( اين عرضه شوندد وارشود احزاب سياسي، سنديكاها، كليساها

آن نكته الزم استيكدر اينجا توجه به ،ي اسـت اجتماعيكه هر چند ورزش امر اين،و

و نظريه اين پديده بر مبناي فرضيه تحليلولي در  هاي علوم اجتماعي بايد بـا احتيـاط بيـشتر ها

به خيلي از امور اجتماعي ديگر زيرا در تحليل پديده ورزش بايد بر مبنـاي. برخورد كردنسبت

كه اي عمل كنيم هاي بين رشته تحليل پديده   بـا بـه طـور ويـژه بدون شك امروزه ورزش ؛چرا

، و فزهنگ در در حـالي. غيره پيوند يافته استجامعه شناسي، روانشناسي، اقتصاد، سياست كـه

مي تحليل پديده  به شرايط ديگر هاي اجتماعي ديگر گاه  از يك عامـل يـا،توان همزمان با توجه

به نوع پديده(شرط .به عنوان عامل اصلي ياد كرد) بسته

نيز معتقـد اسـت ورزش بـا تخليـه (Functionalism) ديدگاه جامعه شناختي كاركردگرايي

و تنش هيجان و تاكيد بر ارزش هـاي مثبـت اجتمـاعي داراي ها و انرژي پرخاش گري افراد ها

و تعـادل اجتمـاعي سياسيي پذيرجامعهنقش در  و ثبـات  بوده باعـث تقويـت وحـدت ملـي

و. گرددمي كه زماني ثبات  تعادل اجتماعي حفـظ مـي شـود كـه اين ديدگاه بر اين اعتقاد است

و آن هم در صورتي است كه از جمله ارزش ارزش و محيط با هم سازگار باشند هاي جامعه ها

به نسل  به خوبي چـالمرز(هـاي جديـد منتقـل گـردد از طريق يك روند با كفايت جامعه پذيري

ور./70و62صفحات،جانسون  ، نگاهي جامعه شناختي به تجمعات بعداز مسابقات .)1384زشي

 بلكه يك مـتن چنـد،اند كه ورزش تنها يك ماجراي ساده نيست گفته نيز ديگر افرادبرخي

كه در )1386، سجودي فرزان( نقش دارد شكل دادن هويتي جامعهاليه است
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بر:ب  در عمل سياستعرصه تأثيرات مختلف ورزش
مي ورزش آن در-تلـف اجتمـاعي آموزد، داراي تـاثيرات مخ گونه كه تجربه به ما  سياسـي

و بين المللي است هاي اجتمـاعي، جمله تا كنون نقش ورزش در تحكيم ارزشاز. ابعاد داخلي

و تقويت روح همبستگ  و وابستگان آن غيـرهي ملي، افزايش مشاركت سياسي مبارزه با استعمار

.آشكار بوده است

:دكرخالصه زيرردامودرتوان اين بحث را مي

و-1 ارزشنقش در تحكيم در جامعه رزش :هاي انساني
به عنوان يكـي و مي گيرد و رفتار آنان گاه به عنوان الگو مورد توجه افراد قرار ورزشكاران

مي كند .از عوامل جامعه پذيري عمل

و تاكيــد بــر تعــدادي از از دوره  هــاي باســتاني يكــي از كاركردهــاي مثبــت ورزش تاييــد

 از جملـه ورزش– هـاي باسـتاني ورزشبه عنوان مثـال،. بوده است هاي مفيد اجتماعي ارزش

و، ساله در ايـران 3000 با قدمت-اي زورخانه و ادب و فتـوت، صـفا  مبتنـي بـر جـوانمردي

و برخوردار از جنبه و زيبائي شناسانه بـوده در تقويـت قـدرت، اسـتقامت هاي فرهنگي، هنري

كه حتي در زمان يونان باستان در زمـان برگـزاري مشهور است.هماهنگي اسكلتي بدن موثرند 

مي، هاي المپيكبازي )1387سيد امير حسيني،(.شده استميان دولتهاي متخاصم آتش بس برقرار

به دليل فرهنگ و همچنين ماو تاريخيغني اسالمي اصيل  كـه داراي ملـي پهلوانان، كشور

و ارزش هاي اخالقي خوب خصلت  اند در حافظـه تـاريخي بودهي باالترو كاركرد هاي فرهنگي

 حـسين تختـي، غالمرضـا پوريـاي ولـي،. بـوده انـد باقي مانده در انتقال مفاهيم نيز موثر كشور

و حا نيـز رضازاده و جعلـي اسـرائيلضـ ورزشـكاراني كـه ر بـه مـسابقه بـا رژيـم نژادپرسـت

،( انداند از اين دستهنگرديده و ديگران .)63،ص1386حسن خلجي

هـاي رسـميكه ارزش در شرايطي هاي جامعه شناختي بر مبناي برخي نظريه عالوه بر اين

و ارزشي يك ورزشكار بر هـم منطبـق باشـندو حاكم   تـالش ورزشـكاران،تالشهاي سمبليك

و تعـادل اجتمـاعي سياسـي تـأثير مثبـتيباعث تحكيم ارزش و از اين طريق بر ثبات  گرديده

. گذاردمي

و همگرايي قوميتنقش ورزش-2 و همبستگي ملي :هادر تقويت هويت
 نـام گرفتـه جهـان قـاره نماد سمبليك همبستگي پنجهاي المپيك حلقه بازيهر چند پنج

 اسـت تـا- البتـه مـسا لمـت آميـز- بيشتر يـك رقابـت الملليورزش در سطح بين اما است،
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و بـين المللـي در مقابل، ورزش درسـطح. گسترش همبستگي جهاني ميان ملت ها در تقويـت

. يك كشور موثر استداخل همبستگي ملي در

و انديشمندان  قابـل توجـه از شخـصيت بخـشي معتقدنـد كـه روانـشناسي علوم اجتماعي

و گروههاانسان مي در مدرسه هـاي ورزشـي عمل در چهارچوب تيم. گيردهاي هم بازي شكل

 در چهـارچوب تـيم هـاي ورزشـي در عمـل. گيـرد گروه هاي هم بازي شكل مـي در مدرسه 

ازث تقويتع با مدرسه كوچه، تعـاون، جمعـي، مفاهيم عميـق اجتمـاعي ماننـد هويـت برخي

و همبستگي ملي مـي قانون و ديگـران(شـود پذيري، سازماندهي در.)63-62، صـص ،پيـشين خلجـي

به ميه مين ورزش عشق به تيم تبديل و دفاع از خاك وطن  دودرو كرسونويل. گردددوستي

كه ورزش از اجرا كنندهمعتقدند و موجد روح جمعي هفتيكي و وظيفه اثبات هويت اسـت

به شيوه ميبراي دسيابي به اي متحد مردم را .)62ص،همان(كنداهداف مشترك متشكل

و موثر بـراي نزديـك كـردن خـرده فرهنـگ،از سوي ديگر و كار مفيد  بـه هـا ورزش ساز

 يك كشور بدنبال پيروزي پخش سرود مليور مسابقات جهاني اهتزاز پرچمد. يكديگر است

به خرده فرهنگ و يا فرهنگ اصلي آن كـشور ورزشكاران وابسته و بـازگو كننـده هاي مختلف

. كشور است درآن وحدت مليتاكيد كننده

به گونه كه ديگر نيز درتقويت هويت ملي موثر است بطوريايورزش درسطح بين المللي

مي پيروزي تيم  غـرور ملـي گرديـده بـه طـور افـزايش جهاني باعث دان هاي هاي ورزشي در

 به ويژه اگر اين پيـروزي بـر يـك دشـمن؛بردميوشادماني جشن سوي خودجوش مردم را به

و  پيروزي تيم ملي هاي آن به هنگام نمونهكه يا يك رقيب پرتوان ورزشي باشد قوي سياسي

افوتبال و استراليافوتبال ملي هاي بر تيمسالمي ايران جمهوري . مشاهده شد آمريكا

در افزايش مشاركت سياسي-3  نقش ورزش
فرهنـگ سياسـي (Comparative politics)اي وپاول در كتاب خود سياسـت مقايـسه آلموند

ــال  ــا رو چي ــروه پ ــه گ ــشورها را در س ــابجكتيو، (parochial) ك ــشاركتي (subjective)س و م

(participant) مي به ورودي. دهد قرار نه كه در آن مردم هاي اولي نوعي از فرهنگ سياسي است

به خروجي (inputs)سيستم  و قوانين كاري دارند ونه دومي مربوط به كـشورهايي . (outputs) ها

و در هـا كـاري ندارنـد امـا در مـورد خروجـي است كه در آن مـردم بـه ورودي  هـا حـساسند

هـاي سيـستم حـساس هـستند ها هـم خروجـي سوم افراد هم در مورد ورودي كشورهاي نوع 

)Almond Gabriel.A & powel G.Bingham,Jr,1978, pp34 - 37(.توانـد روي فرهنـگ ورزش مـي

به داليـل فرهنگـي مـشاركت سياسـي سياسي يك كشور تأثير گذارد  كه بيشتر ه در كشورهايي

. سوي فرهنگ سياسي مشاركتي باز كندبه هر چند ضعيف گاميعمومي وجود ندارد،
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و نقـش آن در الگـو پيشتازي نخبگان در ايفاي نقش از سوي ديگر، هاي مختلف اجتماعي

به استدالل ندارد شدن براي  البته هر چند اين امر در نقاط مختلف گيتي. قشرهاي مرتبط نيازي

مي  و سياسي حاكم اتفاق به شرايط فرهنگي، اقتصادي  بر كشورها اين الگـو شـدن افتد اما بسته

. اند در قاره آفريقا ورزشكاران به قهرمانان ملي آفريقاي گرسنه تبديل شدهمتفاوت است، مثالً

به عرصه سياست،  بـه آن تـيم هواداران ورود به طور طبيعي راه ورود اعضاي تيم ورزشي

و در دنياي معاصر معمـوبه همين دليل. كنداين عرصه را باز مي ،در موقـع انتخابـاتالً امروزه

مي هاي سياسي جناح دهنـد انتخابـاتي خـود قـرار ليـست ورزشكاران مشهور را در كنند سعي

راكنند نظر حمايتي آنها از يك حزب يـا شـخصو حداقل اينكه سعي مي)1386محسن مقصودي،(

.به دست آورند

و اي كه بايد در اين جا مورد تاكيد قرار گيـرد لـزوم دور اما نكته ي سياسـتمداران از عـزل

و رقابت نصب و كاسـت ها و توجه آنـان بـه اجـراي بـي كـم و منافع ملي هاي مخالف مصالح

،( راهبردهاي كشوردر امور ورزشي است  هم چنين ورزشكاران ملي بايد بر اسـاس.)پيشينجاللي

، ( منافع ملي ازميان بهترين ها در هر ورزش برگزيده شوند  .)1386عقاب علي احمدي

آن-4 و عامالن در مبارزه با استعمار :نقش ورزش
به دليل داشتن و ورزش و ارزش ظرفيت بآاليشبي هاي پتانسيل سياسي ه توا نسته است

و استعمارزده در معرفي چهره وسيله دولت هاي ضد استعماري يا ورزشكاران ملل جهان سوم

و عامالن آن ايفاي نقش كند  كه از جمله مـي هاي مثال. كريه استعمار  تـوان بـه آن بسيار است

،)1386، مـافي حميـد(س توسط انگليس ينااقدام سمبليك مارادونا عليه اشغال جزاير آرژانتيني مالو

در زمان قرار گـرفتن بـر سـكوي1968 سالحركت نمايشي ورزشكاران سياهپوست آمريكا در

سياهان، نبرد چريك هاي فلسطيني بـا قهرماني در مخالفت با نژادپرستي دولت اين كشور عليه 

،)1386محمدرضـا اسـماعيلي،( مـونيخ 1972ماموران امنيتي رژيم صهيونيستي در بـازي هـاي سـال 

 به دليل بترتيب جمهوري اسالمي ايرانو لس آنجلس از سوي المپيك مسكو هاي بازيتحريم

عــدم مــسابقهونهــاي آمريكــا بــه كــشورمازورگــوييو توســط روس هــااشــغال افغانــستان

 بدليل نا مشروع بودن موجوديت آن اشاره ورزشكاران رژيم صهيونيستي با ورزشكاران ايراني 

، وجـود داشـت2004هاي المپيـك حذف كامل ايران از بازي احتمالدر مورد اخير حتي.د كر

ا كه ارزشبه جهانيان دادندرام ورزشكاران كشورمان با اين اقدام اين پيا اما نساني با هيچ هاي

و مدالي قابل تعويض نيستند و رتبه .مقام
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و كاتـاليزوري نقش-5 در فـراهم كـردن شـرايط صـلح بـين تبعي  ورزش
:هادولت

به عنوان و ورزش كاران گاهي يع كننده در ايجاد رابطه ميـان دولـت هـا عمـل تسرورزش

. اندكرده

 بـازي،به عنـوان مثـال. باشد البته شايد ورزش به عنوان آخرين عامل در اين رابطه مطرح

و آمريكايي در سال دو ميـاني بـه برقـراري رابطـه سياسـ 1971پينگ پنگ ميان جوانان چيني

و چـين،كشور انجاميد ولي نبايد در بازگوئي تاثير اين بازي در برقـراري رابطـه ميـان آمريكـا

از.زياده روي كرد  و تحـوالت سيا زيرا اين امر پس د يك سري تغيير اراي اهميـت اتفـاق سـي

:افتاد

و حمايت آمريكا از تايوان روابـط به رهبري مائوتسه تونگ چين1949با پيروزي انقالب

به گونه تيره گرديدت به شد دو طرف كه پس از پيروزي انقـالب،؛ چـين از سـازمان ملـل اي

به تايوان  و كرسي آن كه بـا–اخراج و جزيره اي از كشور چين پيـروزي يعني بخشي كوچك

را، 1949انقالب  كه حكومت اش بـا كمـك از دست داده بود، در چين آقاي چيانگ كاي چك

شد-ها بدان گريختغربي .سپرده

سد،اين زمان در و به ويژه آمريكايي هـا در برابـر سياست عدم شناسايي نفوذ كه غربي ها

شد باعث يك بن بست ديپلماتيك در ارتباط با اين،كردندچين دنبال مي  ناكامي آمريكا. كشور

برقـراري دوبـاره راه را بـراي انـدكيم 1950در هجوم به چين در جريان جنگ كره در دهـه 

،(.م ادامـه يافـت1970اما بن بست روابط تا اوايل دهـه،رابطه باز كرد  )78،ص 1370بهـزاد شـاهنده

كه مشخص شدن نشانه هاي شكست آمريكا در چينـي هـا نقـشو ويتنـام نبـرد در بدين گونه

از، اين نبرد در جريان ها ويتنامي به كمك رساني آمريكا را به اين نتيجه رساند كه بـراي فـرار

 همـراه بـا اخـراج تـايوان از هـا پـس از آن چينـي.دها متوسل گرد ويتنام بايد به چيني مشكل

به دست آوردن دوباره عضويت در اين سازمان و راي حتي بـه كرسـي دائـم شـو،سازمان ملل

.امنيت سازمان ملل نيز دست يافتند

و بلوك شرق كمونيـست پـس از بـه قـدرت رسـيدن ميخائيـل تحوالت در اتحاد شوروي

و اتحـاد دوبـاره دو آلمـان را فـراهم  گورباچف در شوروي نيز زمينه فروريختن ديـوار بـرلين

كر1990در اين ميان دو آلمان در سال. ساخت .دند يك تيم مشترك روانه بازي ها

به دليل ادامه سياست هاي خصمانه دولت آمريكـا عليـه جمهـوري اسـالمي در عين حال،

و بازي تيم هاي ورزشي دو كشور تا كنون نتوانسته است نقشي در برقـراري  و آمد ايران، رفت

.رابطه ميان دو طرف داشته باشد
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 هاي ورزشي نقش رسانه-6
ب و جامعـه يافتـه انـد رسانه ها در جهان معاصر پيوندي ناگسستني در.ا سياسـت بنـابراين

به افكار عمومي، فراهم كردن زمينه  و شكل دهي و نقـد و تعـادل اجتمـاعي سياسـي هاي ثبات

 عمـده نقـشي در زمينه هاي مختلف از جملـه امـر ورزش ارزيابي خط مشي هاي مسئوالن امر 

.دارند

و جامعه شناخت هـاي وجود اين گونه تحليلدر عين حال، به دليل سختي تحليل هاي علمي

در مطبوعات ورزشي اندك است، زيرا حتي ابتدائي ترين صورت هـاي رفتـار گروهـي بـسيار 

،(پيچيده است  .)1384عباس تيموري آسفيچي

و وظيفه از پيش تعريف شده رسانه هاي ورزشي در صورتي كه بر مبناي يك رويكرد ملي

و وابسته به مراكز تجـاري تعداد نسبتاً هرچند هم چون جهان غرب از نظر-عمل كنند   محدود

و گروه هاي سياسي باشند  مي توانند نقشي مهم در پيش بـرد اهـداف ملـي ايفـا-و قدرت ها

و تلويزيون براي ايفاي نقش بهتر بايد منـابع رسانه. كنند و راديو هاي ورزشي اعم از مطبوعات

و نيروهاي آموزش ديده متخصصو مالي اقتصادي  حميـد( باشندهها داشت در انواع ورزش كافي

 ، و بررسي تا بتوانند با تحليل)1386قاسمي و ارائه راههاي حرفهها و پيشنهادات اجرايـي اي ،كارها

و يك راه را براي ارتقاي سطح ورزش و تحكـيم غـرور و بدينوسيله با تقويت كشور باز كنند

ر و منافع ملي .ا هموار سازندهمبستگي ملي، دستيابي به اهداف

كه نقـشي مهـم در پيـشرفت را هاي ورزشي بايد زمينه هاي رقابت سالم ميان تيم ها رسانه

و كوچـك و از بزرگ نمـائي و نمـائي ورزش يك كشور دارد را فراهم هـاي مغـاير بـا اهـداف

كه مسابقات مهم تر جهاني مطرح است همگي  و در زماني راهبردهاي ملي در ورزش بپرهيزند

ك  و به در و ارزيـابي عملكـرد آن هـا گونهنار مسئوالن ورزشي قرار گيرند اي وارد عرصه نقـد

.شوند كه كسي نتواند تالش هاي آنان را عليه اهداف ملي تفسير كند

و-7 باتجاري شدن جهاني ورزش  سياست ارتباط آن
و برد جهاني ورزش، جهاني بـراي برگزاري مسابقات امروزه به دليل ارزش بزرگ تبليغاتي

و منطقه ميزبان منافع بزرگ اقتصادي   هـاي تبليغـاتي توريـسم، آگهـي ورود از طريق–كشور

.و غيره در برداردبه صحنه ورزش اسپانسرها ورود،تجاري

و بازاريابي در دانـشگاه سيمون چادريك  كـانورتري استاد رشته استراتزي تجاري ورزش

)Convertry (ميليـارد يـورو بـرآورد كـرده4/1 را 2008هاي يوروزيمجموع درآمد ناشي از با 

 2006 فروش شركت آديداس كه اسپانـسر جـام جهـاني بق اطالعات موجودطنهمچني. است

،(افزايش يافت%36ها بود در زمان بازي و پنهان سياسي جام ملت هاي اروپا .)1387تبعات آشكار اقتصادي
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20از نيمـه دوم قـرن. اسـت ره معاصـر ورزش دو هاي شاخص از ويژگي تجاري شدن

و لزوم داشتن بازار و داخلـي، رونق اقتصادي در غرب  براي فروش كاالها در سطح بين المللي

به فكر بهـره سرمايه و. ورزش انـداخت پتانـسيل اقتـصادي گيـري از گذاران را ارتبـاط اقتـصاد

از برقرار كردند ها ورزش را رسانه  . پيش ايـن مـسير را همـوار كـردو انقالب ارتباطاتي بيش

و باشگاه اكنون در بسياري از كشورهاي صنعتي ورزشگاه و رويـدادهاي ورزشـي بـا نـام ها هـا

مي شركت ،(شوند هاي بزرگ تجاري شناخته هـاي تجـاري شـركت دانيم كـهميو)بي تا رحمتي

.بزرگ در پشت ماجراي سياست در غرب قرار دارند

 از ورزشين الملليبهاي گيري قدرتبهره-8
و پتانسيل سياسي ورزش البته مورد استفاده قدرت  استعمارگر نيز قرارو هاي بزرگ چهره

ون چـ ورزش را هم هـاي جهـاني باشد كه بگـوئيم قـدرت معتبر ديدگاهي شايد اين. گيردمي

و قبيل سازمان ملل متحد در تسخير خود گرفتهازالمللي هاي بين سازمان و ورزش به ايسيلهاند

و سلطه جهاني آنها تبديل گرديده اسـت در بنـابراين اگـر روزگـاري. جهت گسترش هژموني

 احتمال كم اهميـت،هاي مختلف ورزشي بر آنها پيشي گيرند رقباي جهان سومي آنها در ميدان 

و حتي تالشنمودن ورزش . مسابقات جهاني وجود خواهد داشتحذف براي آنهاها

، اين ها دارد برگزاري مسابقات جهاني منافع مستقيم براي اين قدرتهامروز از سوي ديگر،

و كشور بازي كـه برگـزاري( هايي مانند المپيك امر از نقش قدرت هاي بزرگ در تعيين مكان

و)آن هميشه با سياست آغشته بوده است  ايـن نكتـه بـا. غيره آشكار است، جام جهاني فوتبال

ه  كه اين سخن غربي به عنوان مكان برگزاري بازي هـاي اهميتي است به هنگام پذيرش پكن ا

، يـك 2008المپيك و ميانه رو است به يك كشور باز به سرعت در حال تبديل شدن  كه چين

و بستان هاي سياسـي ميـان آن دو بـوده اسـت به بده و براي سرپوش گذاردن رياكاري آشكار

)، .) 2008دومينيك مويزي

نه برقراري ارتباط ميان هنري كيسينجر مرد قدرتمند سياسـي آمريكـا مثال ديگر در اين زمي

و تاثير آن بر پذيرش ميزباني آمريكا براي جام جهاني) فيفا(و رئيس فدراسيون جهاني فوتبال 

. فوتبال بود1994سال

نه هاي زير ديده مي شود :بهره گيري قدرت ها از ورزش در سطح بين المللي در نمو

اي صـلح به منظور نشان دادن چهـره آلمان هيتلري تبليغات، برلين 1936المپيكدر-1

و. بود از خود گسترده طلب در اين بازي ها آلمان ها بيـشتر مـدال هـا را بـه دسـت آوردنـد

و مهمان نوازي آنان را ستودندگبازديدكنند و سازمان دهي با حمله1939سال از آلمان.ان نظم

دوبه لهستان  .)همان(م جهاني را آغاز كردجنگ



 1388تابستان،2شمارة،39 دوره،سياست فصلنامه 310

به مشوش كردن افكار 2008 المپيك هاي به هنگام آغاز بازي غربيدولت هاي–2  پكن

و بهره برداري سياسي پرداختند در اين هنگام تبليغات گسترده ضد چيني آنها. عمومي جهاني

نفـت خيـز حول دو محوركمك چـين بـه دولـت سـودان در مبـارزه عليـه شورشـيان منطقـه 

و. قـرار داشـت توسط جمهوري خلـق چـين سركوبي شورشيان تبت دارفورو هـدف آمريكـا

و كـاهش   مجموعه غرب از اين تبليغات گرفتن امتيـاز از چـين در قـضاياي مختلـف جهـاني

.هاي سياسي چيني ها از برگزاري اين مسابقات در كشورشان بودبرداريبهره

ر و بـاال بـردن البته چين نيز بازي هاي المپيـك افرصـتي نمـادين بـراي اسـتحكام بخـشي

.)همان( ديدجايگاهش در جهان مي

: ساير موارد-9
.تاثير ورزش بر عرصه سياست به گونه هاي مختلف ديگر نيز ديده شده است

به ميزان توجه عمومي به ورزش هاي سياسي، اين پديدهو نوع رژيم در يك كشور با توجه

ي   بـر شـرايط سياسـيياثيرات قابل توجهتگاها شكست در سطح بين الملليبه هنگام پيروزي

درملي پيروزي تيمبه عنوان مثال. گذاردمي و تـيم1970 جام جهـاني مسابقاتفوتبال برزيل

 حـاكم بـر هاي نظامي توانست ديكتاتوري 1978 جام جهاني مسابقاتدرنآرژانتيملي فوتبال

حفاين كشورها .ظ كند را براي مدتي

؛ برخوردار از شباهتي خيره كننده با راهبرد سياسيراهبرد ورزشي:ج
و وضعيت سياست و ورزشو راهبردهاي با دقت در شرايط بـه يـك، خارجي كـشورها

و سياست كننده ميان ورزش به ويژه ورزش مشابهت خيره  مـي رسـيم هاي جمعي مانند فوتبال

به هدف انگار ورزشو   پيروي روابط خارجي،دربه ويژه از نسخه سياست براي دست يابي

 يعنـي؛مرسـوم اسـت امـري استراتژي نويسي خارجي كشورها سياست پيش برددر. كندمي

كه رقيب ممكن است به اهـدافش بررسي تمام حاالتي و آمـاده براي دست يابي  تعقيـب كنـد

و تـدوين راهبـرد از آن حـاالتو موفق در مقابل هر يـكه ريزي شد شدن براي مقابله برنامه

به هدف هاي سياست خارجي كشور و بـه ويـژه ورزشدر. ويژه اي براي رسيدن هاي جمعي

و توانـائي تـيم مقابـل براي بازي در مقابل رقيب در فوتبال   راهبرد خاصي با توجه به وضعيت

و را برميو غيره2-4-4يا1-4-5 مربيان فوتبال راهبردهاي شود، مثالً برگزيده مي گزيننـد

به بهره ميگيري از تاكتيكبازيكنانشان را .كنندهاي ويژه در ضمن بازي مجبور

كه سياستمداران يا مربيان تيم راهبرد  هـدف بـه هاي ورزشي بـراي دسـتيابي يعني روشي

مي راهبرد. گزينندبرمي و بنابراين براي يك مرحله تنظيم تغييـر(مرحله آن عوض شدنباشود
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و غيره اهبردر از آشـكارا اين وضعيت. تواند بر حسب شرايط جديد تغيير كندمي) رقيب بيش

و ورزش با يكديگر شبيه است ،(هر نهاد اجتماعي ديگري ميان سياست .)1381مصطفي ملكوتيان

و اهميت بر دو گونه اند :به طورخالصه، راهبرد هاي ورزشي از نظر منشا ايجاد

و نيز هريـك از راهبرد هاي كالن تر، نوع مهم-1 به طور كلي  مربوط به ورزش كشور

كه نشان دهنده نقش ساختار ورزشي نظارتي دولت است ورزش به.ها در كشور است با توجه

مي بريم  پي و تاثير تعيين كننده سياست بر ورزش به نقش در همين راستاست كه نوع. اين امر

ت ورزش كه بايد بيشتر مورد به ورزش اختـصاص هائي ، ميزان امكاناتي كه بايد وجه قرار گيرند

و  داده شود، نحوه توزيع اين امكانات در مناطق مختلف آن كشور از جمله ساختن ورزشگاه ها

. گذاري مي شودغيره نشانه

در نوع ديگر، عبارت است از راهبردهاي مربوط به پيشبرد اهـداف تـيم-2 هـا، كـه بايـد

و چارچوب اهداف  و راهبرد هاي ورزشي كشور توسط هر يك از تيم هاي ورزشـي تـدوين

.اجرا گردد

 اوباشگري تماشاچيان-د
و اوباش گري هر چند از آغاز پديده و در حد كمتري با برخي فوتبال با همواره خشونت

 ايـن بـه بررسـي 1960شناسـان از دهـه جامعـه، اما بوده است رشته هاي ورزشي ديگر همراه

. اندپديده پرداخته

. كننـد اغتشاش گران ورزشي در نقاط مختلف جهان از الگوي رفتاري يكساني تبعيت نمـي

ي بسته به كـشورها اين امر عوامل گوناگوني در بروز اين پديده نقش دارد كه از سوي ديگر،

ايبه عنوان مثال،. متفاوت است مختلف و -رلند فرقـه در انگلستان طبقه اجتماعي، در اسكاتلند
و تكثر قوميدر اسپانيا ملي،)گرائيكو كاتولي گرائيپروتستان(گرايي مذهبي  در ايتاليـا،گرايي

و در آفريقا خصومت تبعيض و قبيلههاي اقتصادي اجتماعي اي عامل مهم بـروز ايـن هاي قومي

)،پيشينرحمتي(.اندپديده 

ميين هاي مختلف نيز در سرزمها برخي مشابهت در اين زمينه البته  كـه عمومـاً شودديده

:عبارتند از

و در سـطح رقابـت شكل گرفتن رفتارهاي خشونت آميز در داخل ورزشگاه-1 هـاي ها

به محيط و كشانده شدن آنها .ها خارج از ورزشگاهيها باشگاهي

 تأثير الگوهاي بريتانيـايي مانند تأثير فرآيندهاي جهاني شدن بر شعارهاي اوباشگري-2

و تأثير روي گروهباش گري او آمريكـاي الگـو هـاي اوبـاش گـري هاي اوباش اروپاي شمالي

و جنوبي بر گروه .غيرههاي اوباش اروپاي شمالي
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و جوان بودن اغتشاشگران-3 )همان(. خاستگاه طبقاتي پايين، بيكاري، بيسوادي

:ازعبارتند در ورزش ساير عوامل بروز پديده پرخاشگري از نظر نويسندگان

و نسنج واكنش-  ده نيروهاي حافظ نظميهاي سخت گيرانه

 جوانان دگرگوني در الگوهاي اوقات فراغت-

مي گردد گسترش شهرنشيني- و انتظارات افراد كه باعث افزايش آگاهي ها ،.

)همان( ها به فوتبال توجه افراطي رسانه-

هافرضيه و كنترل آن :هائي در باره آشوب هاي ورزشي

و عكس العملي شاشات ورزشي معموال حركت هائي اغت  انـد كـه از حمايـت كوتاه مدت

.مردمي بر خوردار نيستند

به شـرايط موجـود يـك يـا تعـدادي از به نظر نگارنده در ايجاد آشوب هاي ورزشي بسته

مي كنند :عوامل زير ايفاي نقش

–)موفقيـت تـيمو از دست دادن اميد بـه( باخت تيم مورد عالقه بر خالف انتظار-1

و رونـد كه رخ دهد به هردليل كه افزايش انتظارات دانشمندان روان شناسي اجتماعي معتقدند

و–حوادث پس از آن  و عدم تحـرك به دليل بهبودي طوالني مدت پس از يك دوره ركود  چه

به دليل احساس محروميت نسبي پس از افزايش سپس ايجاد يك ركود كوتاه مدت سريع وچه

و بلندپروازانه ظـاهر شـود انتظ به صورت محروميت هاي صعودي ،نزولي مي تواند كه -ارات

و ناامني باشد )(مي تواند ايجاد كننده آشوب James Davies,1970, pp151-152.

 نگراني تماشاچيان يا هواداران تيم ورزشي از نحوه عملكـرد مربيـان تـيم، نحـوه–2

و غيره و غيرمرسـومگ- قضاوت داوران در بازي اهي عملكرد بدون برنامه يا غيـر منطقـي

و گـاه قـضاوت آشـكارا اشـتباه داوران در ايجـاد آشـوب ورزشـي نقـش دارد  البتــه. مربيـان

به يك تيم بدست آورده  كه در مسير زمان نسبت به تماشاچيان به دليل عالقه باالئي اند، معموال

به سواالت مربوط  و بنـابراين دنبال ارائه پاسخ هاي سريع و ناكامي تيم هستند به علل شكست

مي كنند و غيره .به سرعت تقصير ها را متوجه مربيان يا نحوه قضاوت داوران

احساس قدرت كاذب توسط اوباش به دليل حضور جمعي از طرفداران يك تـيم–3

 اوباش معموال وقتي به دور از هم هـستند از تـرس گرفتـار شـدن در چنگـال–در يك مكان 

به طور موقتي حضور نيروي پلـيس را در يـك كه ، اما زماني قانون مواظب رفتار خود هستند

مي  شـوند ممكـن مكان كمتر ديده با امكان ناپديد شدن در جمعيت پس از آشوب گري مواجه

به آشوب ورزشي كشيده شوند .است

ي بـراي رسانه هـاي ورزشـ برخي–تاثير رسانه هاي ورزشي به گونه هاي مختلف–4

و ، انتـشار برخـي شـايعات ورزشـي، فروش بيشتر جذب مخاطب به بزرگ نمائي اخبار دست
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مي توانـد بخـشي مقايسه مي زنند كه و غيره و خارجي هاي غير منطقي ميان تيم هاي داخلي

. از افكار طرفداران تيم ورزشي را تحت تاثير قرار دهد

و تـوانيم قوع آشوب ورزشي بيان گرديد، مـا مـي عالوه بر چهار فرضيه باال كه در باره علل

و اهرم هاي موثر بر كنترل اين آشوبسه فرضيه ديگر را در باره  : بيان نمائيمهاروش ها

 دوربين هاي مدار بسته، نيروي پليس هر قدر حضور اهرم هاي كنترل كننده از قبيل–1

و شدت اين آشوب ها كمتر خواهد زيرا اين امر هزينه آشوبگري.بودو غيره بيشتر باشد، ميزان

مي دهد .اوباش را افزايش

و حيثيت اجتماعي هر قدر–2  تهديـد افراد اغتشاش گر پس از آشوب بيشتر مورد آبرو

به شركت در اين قبيل حوادث خواهند شد ، افراد كمتري حاضر .قرار گيرد

ح–3 كه در اين كه كساني وادث دست به تخريـب در صورت اثبات اين قاعده براي افراد

مي زنند،  و هميشه اموال عمومي و مجبورنـد حتما مي شوند به دست قانون سپرده و  شناسائي

و جريمه  رفتار خود را بپردازند،رغبت بسيار كمي براي شركت در اين آشوب ها وجـود هزينه

.خواهد داشت

د رسميت تيم هاي ورزشيبه دليل–4 ، مـي تـوانو ارتباط آن ها با ساختار هاي ولتي

و حراسـت از امـوال  به لـزوم حفـظ ، تماشاچيان را از طريق مقامات رسمي تيم هاي ورزشي

و حفظ آرامش دعوت كرد .عمومي

 معضل اجتماعي تبـديليك تا كنون به اوباشگري تماشاچيان فوتبال در ايران خوشبختانه

و و از نظـر ميـزان خـشونت تنها در چارچوب محيط ورزشگاهي تجلي يافته اين پديده نشده

و فقط كالمي و آسيب( است بوده نيز بسيار خفيف  بـه.) در اين امـر هاي جدي عدم بروز قتل

و نهادي،عبارت ديگر اي طبقاتي، تفاوته يعني اين پديده در ايران تحت تأثير عوامل ساختاري

و قومي  و بيشتر ديني د علت خـشونت شاي. بوده است عوامل وضعيتي تعت تاثير شكل نگرفته

به هنگام خروج تماشاگران تهرانـي) ونداليسم(عليه اموال عمومي عدم وجود تمهيدات مناسب

و سـوء كـاركرد، بهره گيري از اتوبوس هـاي اسـقاطي هاي ورزشي نقش رسانه،از ورزشگاه 

،( باشدي ديگربرخي متغيرها .)پيشين رحمتي

:چند پيشنهاد
ميدر پايان اين بررسي چند پيش :شودنهاد براي بهبود ورزش كشور ارائه

و تشكيالتي براي موفقيت عالوه بر داشتن منابع مالي الزم بايـد داراي سـه-1  هر سازمان

و جغرافيائي كـشور خـودب( هدفامر مهم ،)ا توجه به ويژگي هاي ديني، فرهنگي، اجتماعي

رين نهاد تربيت بدني در هر كشورتاگر عالي. باشد سيستم بازخوردودار زمان) هاي(راهبرد
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و راهبـرد هـاي مناسـب و قدرت سياسي قرار دارد، اهداف خوب كه در واقع در اختيار دولت

، بـه  و بر مبناي آن عمل كند و يك سيستم بازخورد توانا پديد آورد به اهداف براي دست يابي

و درو كـردن2008 هـا بودنـد كـه بـراي المپيـك نمونه آن چيني. موفقيت دست خواهد يافت 

.، هر چند نظام سياسي اقتصادي ماركسيستي داشتندنددكرهاي آن برنامه ريزي مدال

 سال پيش از آغاز بازي هاي المپيك پكن برنامه ريزي كرده با اصـالح سيـستم16آن ها از

و آمد مديران خللي در آن ايجاد نمي كند-ورزش خود  بـه نتـايج خـوبي دسـت-كه رفت

،( يافتند .) 1387هادي ساعي

و-2  سياسـي، اقتـصادي، هـاي مختلـف فرهنگـي، جنبه داراي اصوالً توسعه يك امر كلي

و غيره و، توسعه در يكي از موارد. است علمي فناوري، پزشكي، ورزشي  ممكن است مـوقتي

به دليل برنامه -اريزي در بعضي كشورها توسعه در برخـي ورزشـه كوتاه مدت باشد؛ هر چند

و كـسب مقـام. نهادينه شده است- مانند فوتبال در چند كشور آمريكاي التين نمونـه تركيـه

و ژاپـن فوتبال2002 سال در جام جهاني سوم به طور مشترك در كـشورهاي كـره جنـوبي كه

توانـد توسـعه ريزي مستقل توسعه فراگير مـي تنها برنامه. از اين قبيل بوده است برگزار شد نيز

مدطوالن . را به دنبال آوردتي

به جنبه هاي مختلف آن سخن مي و توجه گـوئيم، در اين جا وقتي از كلي بودن امر توسعه

و سياست غرب نيست  ، اقتصاد ، جامعه زيـرا توسـعه امـري؛منظور ما الگو پذيري از فرهنگ

و تنها از يك مسير صورت نمي پذيرد  ب. تك خطي نيست ه الگوئي از نظر نگارنده دست يابي

و جنبه هاي مختلف آن كه در اسالم معرفي شده ، اجتماع، سياست–از جامعه  فرهنگ،اخالق

، برترين نـوع–و اقتصاد  در اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ترسيم گرديده است

.يك جامعه توسعه يافته در ميان الگوهاي متفاوت مي باشد

3-،  براي در ورزش اي مربوط به پيشرفت كشورهاي غربيه پيچيدن نسخه بر اين اساس

اي از جمله مساله تجاري شدن ورزش حرفـه. نتيجه بخش نخواهد بود چندان كشورهاي ديگر

و و اقتصاد غرب است به اينحاصل ايدئولوژي، سياست كه مـشرق زمـين اساسـاً بـه با توجه

.ردكي غرب را گوشزد نبايد مدام الگوهاي پيشرفت ورزش،كند گونه ديگري فكر مي

و ايجاد نوعي تعادل ميـان ورزش و از سوي ديگر، احياي ورزش هاي بومي هـاي جديـد

مي  به نسل بومي و معرفي آنها به ارزش هاي مفيد اجتماعي هـاي جديـد تواند در تاكيد بيشتر

،( موثر افتد .)1381عبدالحميد احمدي

و الزمـي بـر پژوهش-4  ورزشـي، كنتـرل راهبـرد هـاي اي تـدوين هاي علمي مبناي اوليه

و غيـره مـي و در جنبـه هـا بايـد ايــن پـژوهش. باشـند خـشونت ورزشـي  روي هـاي مختلــف

و حتي علل موفقيت ورزشكاران، تماشاچيان، نتايج رويكرد هاو برنامه هاي ورزشي در گذشته
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به آينده صورت پذيرفته، نتـا و با نگرشي يج منطقـيو شكست تيم هاي ورزشي ساير كشورها

و مربيان تيم هاي ملي ورزشي قرار گيرد .آن مورد توجه برنامه ريزان ورزشي

به ورزش كشور هاي ورزشي رسانه-5 به ويژه انواع خاص ورزش نبايد در اهميت دادن و

ر.اق كنندر اغ مانند فوتبال هاي جديـد بـه براي نسلاغرب با گسترش جنون مسابقات، ورزش

به ورزشكاري،.بت تبديل كرده است  و ورزش امـر بـسيار هرچند گرايش جامعه ورزشـكاران

و پسنديده اي است،  به ورزش در رسانهاما مفيد ها بايد تنها به عنـوان يكـي از نهادهـاي توجه

و همراه با  ها هاي رسانهتحليل. توسعه فرهنگي صورت گيرد هاي ديگر از جمله جنبه اجتماعي

به دور از نيز و به منظور ارتقاي سـطح ورزش بايد علمي و تنها و بغض  صـورت كـشور حب

. پذيرد

 باعـث بـر حـسب مـورد تيم مورد نظر شكست با تبديل ورزش به بت جديد، پيروزي يا

و ضررهاي بي ميايجاد پديده اغتشاشگري .شودمنطق

ايجاد امكانـات مربـوط بـه امروزه يكي از زمينه هاي پيـشرفت ورزش در يـك كـشور-6

و تعطيل ناپذير ورزش و آمـوزش. است همگاني، دائمي و داراي مربي  فضاي ورزشي مناسب

و درست به عنوان بخشي از زندگي ، با ساير اجـزاي جامعـه مرتبطو نگرش عمومي به ورزش

ب . است كشورادي براي توسعه ورزشنييك راهكار

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

،. احمدي.1 اي"عبدالحميد ، ورزش پديده و يا اقتصادي؟ ، سياسي ، اجتماعي :در1381 فرهنگي
http://www.iranpress.ir/farhang/Template1/News.aspx?NID=188 

،. اسماعيلي.2 و سياست در ايران"محمد رضا :در 1386،"جامعه شناسي ورزش
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:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است
و پيشنهاد يك مدل راهنما: انقالب« بر«؛33 شماره،»پيشينه نظري موضوع انقالب از آغاز تا فرجام؛ مروري

و جهاني انقالب اسالمي ايران تأثيرات منطقه«؛57شماره،»هاانقالبرك هاي هفتگانه مشت ويژگي ؛61، شماره»اي

و اهميت استراتژيك ايران مقدمه«  در آسياي مركزي"انقالب هاي رنگي"«؛63، شماره»اي بر جغرافياي سياسي

و تمايز آنها از انقالب و رويدادهاي بزرگ ايران)ره(يامام خمين«؛ 1386، سال4ه، شمار»هاي واقعيو قفقاز

.87، سال3، شماره»)پيش از انقالب اسالمي( معاصر


