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سازي ژئوپليتيك ورزشمفهوم
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چكيده
هاي ورزشي در چارچوب گفتمان ژئوپليتيك ورزش هدف اين مقاله بررسي كاركردهاي سياسي اجتماعي رقابت

ي هاگرايشروش شناسي تحقيق حاضر بر اين پايه استوار است كه ژئوپليتيك ورزش نيز مانند ساير . است
ه و اهداف استفاده از ژئوپليتيك نحوبه، بسته عبارتيبه. كندآفرينينقشبه مثابه تيغ دو دم تواندميژئوپليتيكي 

ي هارقابتكاركردهاي دوگانه كندميبر اين اساس، مقاله حاضر تالش . ورزش، كاركرد آن متغير خواهد بود
.پيمايشي مورد بررسي قرار دهدتحليلي و -از روش توصيفيگيريبهرهورزشي را با 

: اجتماعي گفتمان ژئوپليتيك ورزش عبارتند از-ين كاركردهاي سياسي مهمتركه دهدمينتايج تحقيق نشان 
هاي رقابت. مليي ديگرهاهويتگرايي، تقويت حس قلمروخواهي، توسعه جهاني شدن، تقويت تقويت ملي

هاي ي ژئوپليتيكي، ارتقاي منزلت ژئوپليتيكي، رواج فعاليتي ژئوپليتيكي، انزواهاژستورزشي محملي براي 
عنوانبهعاملي اجتماعي كننده، ورزش عنوانبه، ورزش استتروريستي، تقويت همگرايي و تضعيف واگرايي

عامل ارتقاي اخالقي و عنوانبهمحملي براي دگرگوني اجتماعي، ورزش عنوانبه، ورزش بخشوحدتعاملي 
ابزار تبليغي سياستمداران، نئوليبراليسم و عنوانبهجايگزين جنگ، ورزش عنوانبهورزش امنيت اجتماعي،

، الگوسازي ورزشي، بازنمايي باشدميبخش و غرور آفرينعاملي شاديعنوانبهسازي ورزشكاران، ورزش شيئي
ن مردم به عادالنه نژادي و جنسي، توسعه حقوق بشر، ترويج خشونت، تخليه انرژي هيجاني مردم، قانع كرد

بودن نظم موجود، فوتبال جانشيني براي مذهب، انحراف توجه مردم از موقعيت اجتماعي واقعي خود، 
. از ديگر كاركردهاي ورزش استو توسعه جهانگردي ورزشيهاشكني فوتبال در عصر فراروايتشالوده
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________________________1392شماره دوم، تابستان فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال نهم، 2

گانه 28يك از كاركردهاي هراهميت و اثربخشيستودنت ميزاناtفريدمن و آزموننتايجاساسبر
.هاي ورزشي از نظر كارشناسان اين حوزه از ميزان اعتبار متفاوتي برخوردارندرقابت

.هاي ورزشي، كاركرد سياسي، كاركرد اجتماعيژئوپليتيك ورزش، رقابت:كليديهايهواژ

مقدمه-1
چه حد در انسجام بخشيدن به مردم تمام جهان كه فوتبال تادهدمينشان ]آفريقاي جنوبي2010[اين جام جهاني«

.)نلسون ماندال(».بدون توجه به زبان و رنگ و گرايش مذهبي و سياسي آنها،و گردهم آوردن آنها قدرت دارد

وارد زندگي خصوصي و عمومي مردم جهان ايگستردهطوربهورزش و مسابقات ورزشي 
محرك عنوانبهامروزه، ورزش . گذاردميتأثيرها، رسانههاشده و بر رفتار افراد، جوامع، دولت

كه طورهمان؛ شودمياصلي تغييرات اخالقي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قلمداد 
اشاره 2000معاون دبير كل سازمان ملل در فدراسيون جهاني ورزش در مارس 1فرچتسلوئي
موتور رشد ]ورزشكاران[شما. قدرت ورزش بيش از يك قدرت سمبليك است«: كندمي

توانيد با گردهم آوردن شما مي. كنيدشما زمينه برابري جنسي را فراهم مي. اقتصادي هستيد
توانيد سطح شما مي. جوانان و ديگران در عرصه ورزش، ساختارهاي اجتماعي را تقويت كنيد

م ملل كمك كنيد و ارتباطات اجتماعي را ارتقا دهيد و به حل مناقشات بين مردم، جوامع و تما
). Etang, 2006: 386(» توانيد الگويي براي بازي جوانمردانه باشيدنيز مي

ي نوين هايكي از گفتمانعنوانبهضمن معرفي رويكرد ژئوپليتيك ورزش نياحافظ
صرف نظر از ابعاد بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي، سرگرمي و تفريحي «: نويسدژئوپليتيكي مي

و هاورزشي، اين پديده داراي نتايج سياسي است كه روابط دولتورزش و مسابقات
و با مفاهيمي چون قدرت ملي، رقابت، دهدميالشعاع قرار ي سياسي اجتماعي را تحتهاگروه

گرايي، اتحاد و وحدت ملي و نظاير آن همگرايي، واگرايي، ستيز و منازعه، ناسيوناليسم و ملي
تأثيرنسبت به يكديگر هاو ملتهاتار دولتخورد و بر نگرش و رفپيوند مي

. )Hafeznia, 2006:108(»گذاردمي

1. Louise Frechette
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3سازي ژئوپليتيك ورزشمفهوم__________________________________________

در شهر كبك» هزارة سوم... المللي ورزشسمپوزيوم بين«جان مك آلن در جلسة افتتاحية 
در آينده پيشگامان و محققان المپيك بايد ارجحيت بيشتري را براي : بيان داشت1990سال در

المللي ورزشي توجه دو جانبه قائل شوند و آن زماني است كه روابط بينديپلماسي و احترام و
بي شك «:نمود كهتأكيداين مردم شناس برجسته در اظهارات خود بر اين مطلب . حاكم گردد
ي سياسي كه اهداف المپيزم هاي بايد در مقابل مداخلهالمللبينملي و چه صورتبهورزش چه 

ات تأثيرما نه اين عامل و نه درك عمومي حاصل از ا. و آگاه باشد، هوشياركنندنميتأمينرا 
ي هامثبت جهاني ورزش امروز بيش از اين از طريق برپاداشتن مباحث مختلف و جداسازي

).DaCosta, 2002(» الزم و مطلق ميان ورزش و سياست تحقق نخواهد يافت
عناصر رقابتي تواندميهمزمان ماهيتي رقابتي دارد ومشخصاًبه اعتقاد نگارندگان، ورزش 

ه و اهداف استفاده از كاركردهاي سياسي نحوبه، بسته عبارتيبه. خوب و بد را شامل شود
بر اين اساس، مقاله حاضر در صدد است در . اجتماعي ورزش، ماهيت آن متغير خواهد بود

زش بپردازد اجتماعي ور–چارچوب گفتمان ژئوپليتيك ورزش به مطالعه كاركردهاي سياسي 
ي علمي و كاربردي در اين قلمرو هاو بسترهاي مناسب براي توليد و گسترش گزاره

.ژئوپليتيكي را فراهم نمايد

روش تحقيق-2

تحليلي و -كاركردهاي ورزش را با استفاده از روش توصيفيكندميمقاله حاضر تالش 
دهاي سياسي اجتماعي ورزش در پيمايشي مورد تحليل قرار دهد؛ به اين صورت كه ابتدا كاركر

منظور مقايسه ميزان سپس به. شناسايي شدايكتابخانهكاركرد از طريق رجوع به منابع 28قالب 
اي ي ورزشي، پرسشنامههارقابتاهميت و اثربخشي هر يك از كاركردهاي سياسي اجتماعي 

الملل، جغرافياي يني علوم سياسي، روابط بهانفر از كارشناسان حوزه30تهيه شد و نظرات 
در نهايت نظرات پرسش شوندگان از . سياسي، علوم ورزشي و علوم اجتماعي احصاء گرديد

بيان هااين آزمون. استودنت مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفتtي فريدمن و هاطريق آزمون
ان اثرگذاري دهندگكنند كه در بين كاركردهاي مزبور، آيا عاملي از ساير عوامل از نظر پاسخمي
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بيشتري دارد يا همه عوامل از نظر آنها اثربخشي يكساني دارند؟
. باخ استفاده شداز ضريب آلفاي كرونسؤاالتشايان ذكر است كه براي پايايي يا اعتبار 

% 75اينكه سطح استاندارد در اين آزمون با توجه به . باشدميα% = 99دست آمده عدد به
نحو مطلوب و قابل قبول نامه بهدهد كه پرسشنشان ميرا %) 99(آمده دستباشد، آلفاي بهمي

.آوري كرده استاطالعات مورد نياز تحقيق را جمع% 75حتي بيش از سطح استاندارد 

مباني نظري-3

؛ چه به گذاردميي زندگي روزمرة ما اثر هابر همة جنبهتقريباًورزش با سرشتي بسيار پرنفوذ، 
ييان در آمريكااساس شخصيت «:عبارت است ازايهورزش حرف) 1994(1رسانگفته ديويد گات

ورزيم، پيش از هر چيزي است كه به آن عشق ميو نيز مانند پول ايهورزش حرف. سدة بيستم
شويم، هيجان و عشقي دير پاي كه در عين حال بخش عظيمي از آن جلب ميسويبهچه 

محيطي با باالترين سطح ايهان و نماد جواني و پديد، سرچشمه جوشدهدمياقتصاد را تشكيل 
زود گذر اندوه و ايهگونخشكي و خشونت واقيعات را بزايد، بهتواندميورزش . انتظام

دلتنگي را متوقف سازد، در لحظاتي كوتاه انديشه گريزناپذيري مرگ را از خاطر دور كند و از 
ورزش زباني است كه با آن سخن ... يافريندانگيزي بآور لحظات خيالظهرهاي ماللازبعد
توانيم ورزش به مفهوم زندگي است و از طريق ورزش مي. ورزش آيينه است. گوييممي

.»خودمان را بشناسيم
اقتصادي –ي سياسي هادليل اهميت فرهنگي و محتوايي آن، پيوند وثيقي با نظامورزش به

از المپيك در جهت پيشرفت كشورهاي خود و ) دولتمردان(همه ميزبانان المپيك . جهاني دارد
 ,Etang(كنندميي ملي و هويتي استفاده هاتوليد غرور و اتحاد ملي از رهگذر برگزاري جشن

جوان آنتوني ساماراتچ، مدير سابق كميته ملي المپيك در رابطه با پيوند سياست و ). 2006
» اندت كاري ندارد سخت در اشتباهورزش در عمل با سياسگويندميآنان كه «: گويدميورزش 

)Watt, 2007: 25 .(ورزش از خود سياست «يكي از وزاري دولت انگليسهمچنين، به گفته

1. David Guterson
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5سازي ژئوپليتيك ورزشمفهوم__________________________________________

).Watt, 2007: 23(» تر استهم سياسي
آمدن ورزش شد و بيش وجودبهي بزرگ بشري سبب هاايده«:معتقد است1ران پيكرينگ

سابقة ورزش از مذهب، . آميخته شده استهانقرن است كه ورزش با زندگي انسا33از 
يي كه دارد از آن دفاع و هاارزشلحاظبهبيشتر است و الزم است هافرهنگ يا خرده فرهنگ

).Watt, 2007: 1(» استفاده شود
مربوط به رويدادهاي ورزشي از يك تمايل افكار عمومي جهاني به كسب اخبار و اطالعات

ي ارتباط جمعي جهاني از سوي ديگر، باعث هاورزشي در رسانهسو و انعكاس گستردة وقايع
پذيرش ي كه طوربه؛روز به روز به هم نزديكتر شوندشده است تا قلمرو ورزش و سياست

ي سياسي، ديگر امر هاسياست و استقالل آن از بازيعرصة ورزش از دنيايجدا بودن 
. رسدمينظربهاي هلوحانساده

به ظاهر غيرسياسي، ايهنشان داد كه چگونه در حوز» بازي قدرت«ليل بورديو با هدف تح
ترين ابزار براي ترين و مناسبهزينهبورديو ورزش كمنظربه. بازي قدرت در جريان است

درك علت رواج گسترده ورزش و رشد «: گويدمياو . كنترل و هدايت جوانان است
مراجع دولتي تدريجبهنه تشكيل شدند و داوطلباصورتبهكه در اصل (ي ورزشي هاانجمن

تنها در صورتي ممكن است كه دريابيم اين ) آنها را به رسميت شناختند و به آنها كمك كردند
هزينه براي بسيج نوجوانان، گرفتن وقت آنها و كنترل ايشان به جويانه و كمابزار بسيار صرفه

تنها دليل يا يكي از داليل تشكيل آنها ابزار و هدفي در مبارزات همه نهادهايي تبديل شد كه
بود و در نتيجه، بر سر تسخير نمادين نوجوانان با يكديگر هابسيج و تسخير نمادين توده

ي مختلف و از جمله ميدان هاو ميدانهابورديو معتقد است در خلق موقعيت. كردندميرقابت
ي نيست كه مدتها طول كشيد تا تصادف... «. ورزش، روابط قدرت آن ميدان نقش اساسي دارد

رسميت بشناسند؛ زيرا اين رشته ورزشي از نظر بنيانگذاران مقامات المپيك، وزنه برداري را به
ديگر عبارتبهرحمي و فقر فكري و نمادي بود از قدرت، بيصرفاًزاده ورزش مدرن اشراف

). Bourdieu, 2008 and Bahram Komeil, 2009(نماد طبقات كارگر بود 

1. Ron Pickering
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ي موجود بسته هاچشم خود را به روي واقعيتكنندميبا اين وجود، امروزه برخي تالش 
كه ورزش و سياست بايد از يكديگر جدا باشند؛ چرا كنندميتأكيدو پيوسته بر اين موضوع 

ي سياستمداران و سياستگذاران هاكه ورزش از اشتياقات معنوي بشر است، در حالي كه فعاليت
. ياق معنوي نيستاز سر اشت

اخالقي زيادي ارائه شده وفيلسوفانهاديبانه،در مورد كاركردهاي ورزش اظهارنظرهاي
از توجه به ساير كاركردهاي سياسي كنند وميتأكيداز آناي هجنببرهريكاما.است

راواچگومانندپرشورانقالبييكديدبراي مثال، از. مانندورزش باز مياجتماعي كنوني
درآلبركاموچوناي هنويسندو» استانقالببرايسالحيبلكهنيست،سادهبازيفوتبال تنها«

واز اخالقمنآنچهنويسد تمامميوكندميجستجورااجتماعياخالق و تعهداتبازياين
وكردهسرزنشرابازياينكسلر،مرليمانندنيزبرخي. هستمدانم را مديون فوتبالميتعهد

خدمتبهبيگانگانلذتبرايرااندامشانفاحشگاني هستند كهبازيكنان فوتبال مانند«معتقدند 
دراورول. اندهدانستغيراخالقياتمنبعرافوتبالاورولو حتي برخي مانند جورج» اندگرفته
و كارسرمنصفانهبازيباجديورزشِ. تيراندازياست بدونجنگفوتبال«نويسدمي1948

خوردهپيوندمقرراتوقواعدهمهبهتوجهيو بيخودنماييحسادت،نفرت،بافوتبال.داردن
فوتبالاجتماعيكاركردونقشاهميتبراخالقي،از قضاوتهايفارغديگرايعده» .است
مليتيمنامرويبروقتيملتميليونيتخيلياجتماع«: نويسدميهابزباماريك. اندكردهتأكيد
ايندررقابتعنصربرخي» .كندميجلوهترنظر واقعيبهشود،ميناميدهفوتبالنفرههيازد

كهپرسشاينبهپاسخدرسارترپلژانمثال،براي. دانندميآنماهيتكنندهتعريفرابازي
چيزهمهحريفتيمحضورباالبتهكهاستاي هسادبازيفوتبال،«است گفتهچيست،فوتبال
). Fazeli, 2006: 88(» شودميدشواروهپيچيد

ي مزبور، بر اين پايه استوار است كه هاتحقيق حاضر با رد پذيرش مطلق هر يك از ديدگاه
به تواندميمانند ساير علوم ي ژئوپليتيكي و اساساًهاگرايشژئوپليتيك ورزش نيز مانند ساير 

عاملي اجتماعي كننده عنوانبهايفاي نقشي كاركرد مثبت آن از طريق . مثابه تيغ دو دم عمل كند
دادن و دائمي ساختن به شكلتواندميهمچنين، ورزش . شودميو متحدكنندة مردم پديدار 
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ي اجتماعي نظير سخت كوشي، از خودگذشتگي، بازي منصفانه، وفاداري، هابسياري از ارزش
كلي طوربهپايداري افراد و بهتواندميورزش . تعهد، قابليت اعتماد و نظم شخصي منجر شود

بارون پير دو نظربهبنا ). Parks and colleagues, 2003: 73(ثبات جامعه نيز ياري رساند 
ي المپيك نوين، المپيزيم يك مكتب آموزشي است و جايي است كه هابنيانگذار بازي1كوبرتين

راه با هنر و اهداف ورزش و فرهنگ را براي ايجاد يك كل متعادل شامل جسم، روح، فكر هم
: ؛ چه ايدئولوژي المپيك نيز عبارت است از)Hosseini, 2007: 41(آميزد آموزشي در هم مي
از طريق بازي (ي واالي انساني، عدالت هاآميز از ورزش براي ترويج ارزشاستفادة غيرتبعيض

). Etang, 2006(ي به جوانان جهان المللبيني دوستي هاآل، درك متقابل و ايده)جوانمردانه
معتقد است كه مسابقات ورزشي المپيك كه از زمان يونان باستان ) 2008(همچنين، اديبي سده 

خوبي احساسات و عواطف انسانها را آمد، توانست بهوجودبهدر بين اقوام مختلف آن زمان 
يي را درگيري و كشتار به يك رقابت سالم ورزشي بدل نمايد و قدرت نهايي و زورآزماجايبه

.از حالت خشن و غيرانساني آن به يك رقابت سازنده و انساني بدل گرداند
ايهكه به شكل برجستهااز پليديايهبعد منفي رويدادهاي ورزشي از رهگذر بازتاب پار

در جامعه وجود دارد از در قالب رفتارهاي غيرمنصفانه با زنان، نژادپرستي، يكسان گريزي، 
همچنين فشار افكار عمومي براي كسب قهرماني ممكن است . كندميبروز ... خشونت و 

ي بنيادي از قبيل صداقت و دوستي را منحرف و كم بها جلوه دهد، چرا كه بردن به هاارزش
Parks(هر قيمت، كليت ذهن ورزشكاران را اشغال كرده است and colleagues, 2003: 

آور است؛ چرا كه رقابت ناسالم را ترويج معتقدند مسابقه زيانايهبر اين اساس، عد). 73
آمريكادر «:اندنوشته1993در 2كه كافمن و سنجطورهمان) Watt, 2007: 28(كندمي

ساز و كار نهايي دگرگوني و تحول در امور عنوانبهگرايش بر اين است كه رقابت بين افراد را 
پيوسته به شباهت جنگ و طوربهي مديريتي، هابه هنگام تفسيرچالش. انساني قلمداد كنند
ي كارگري هااز اتحاديه«، »در بازار رقابت پيروز شويم«: الزم است كه. ورزش توجه داريم

1. Barron Pierre De Coubertin
2. Kofman & Senge
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روبرو ايهبا نوعي گذرگاه ديداري استعار» بر بازار تسلط يابيم«، يا »دست آوريمامتيازاتي به
فرايند ايجاد رهبران بيشتر انديشيم كه چگونه ممكن است به ندرت به اين نكته مي. هستيم

حالت حمايتي داشته باشد تا رقابتي، يا چگونه ممكن است ايجاد فرهنگي نوين بيشتر حالت 
 :Parks and colleagues, 2003(» نظاميايهباغباني و پرورش نهال داشته باشد تا مبارز

188.(

هاي تحقيقيافته-4

ي هاي موزيك، سردستههااه با دستهي بزرگ همرهاي ورزشي كه در استاديومهارقابت
ي تام و تمامي هستند كه كاركردهاي ها، معركهشودميي بين دو نيمه و غيره برگزار هانمايش

:به موارد زير اشاره كردتوانميسياسي اجتماعي بسيار زيادي دارند كه از آن جمله 

تقويت حس قلمروخواهي-1

واقعيت حاكميت حكومت، مردم را . رار داردموضوع قلمروخواهي در قلب نظريه حكومت ق
تا در مورد جهاني بينديشند كه به قلمروهاي مستقلي تجزيه شده است تا اينكه كندميترغيب 

ايهدر سطوح مختلف ملي، منطق[حكومت . انسانيت را به مانند يك كل مورد توجه قرار دهند
و » ما«سب پذيرش يا حذف روابط تا دنيا را بر حكندميهمچنين مردم را تشويق ]و محلي

يك بازنمايي ژئوپليتيكي از عنوانبهمسابقات ورزشي ). Muir, 2000: 88(مجسم كنند » آنها«
نمايند كه حمايت از تيم مورد عالقه، حس قوي آن جهت حس قلمروخواهي را تقويت مي

) نشانراو هواداي رقيب هاتيم(» آنها«آورد؛ حسي كه فقط در مقابل ميوجودبهرا » مايي«
وقتي تماشاگران يك صدا تيم فوتبال ملي كشور خود را در مقابل . وجود داشته باشدتواندمي

ژئوپليتيكي در حال بازنمايي است كه حداقل مزيت آن براي ايه، منازعكنندميحريف تشويق 
.سازي متقابل استسازي از طريق غيريتهر دو طرف هويت

واقع شود؛ زيرا اين مؤثردر فرايند پيوند به يك مكان تواندميحمايت از تيم مورد عالقه
؛ هواداران هر كندميگونه ميل و اشتياق براي دستيابي به آيين و نماد را ارضا حمايت هر

و عالئم مخصوص هاو نژادي خود و هر تيمي رنگايقبيلهگروهي، گلچييني از شعارهاي 
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در . كان ممكن است ارزش رواني بسياري داشته باشداين حس همساني با م. خود را داردبه
نادر از نمادهايي همراه ايمجموعهاي با سطوح محلي، استاني و يا ملي، حس همساني منطقه

ي قرمز رنگ فوتبال متعلق به هالباس. مرموزي بر طرفداران خود داردتأثيراست كه 
در ايمنطقهيي است كه در سطح محلي و گراي ليورپول يا آرسنال، بيانگر نوعي قبيلههاباشگاه

ي آبي رنگ تيم ايتاليا و يا آبي تيره متعلق به تيم اسكاتلند، بازتاب هاجريان است؛ لباس
).Muir, 2000: 26(اي است كه در سطح ملي قرار دارد تعلقات قبيله گونه

يي گرامليسازي و تقويت ملت-2

كند تا در مورد جهاني بينديشند كه به واقعيت حاكميت حكومت، مردم را ترغيب مي
. قلمروهاي مستقلي تجزيه شده است تا اينكه انسانيت را مانند يك كل مورد توجه قرار دهند

ي مختلف را كه درون مرزهايش هاكند تا تمام آن فرهنگحكومت سعي ميدر اين بين،
يي هاتماس با گروهحال،در قالب يك اجتماع منسجم گرد هم آورد و در عينكنند،زندگي مي

كنترل كرده و يا از آنها جلوگيري كند و بدين ترتيب را كه خارج از مرزهايش قرار دارند،
 ,Hafeznia(سازدمعين ميايمنطقهنسبت به اجتماعات » ما«حكومت مقياسي را براي تلقي

2010: 10 .(
ياننديبيمرفتهدستازراخودي ملتيهوكهيي كشورهامعتقد است ) 2008(نانايكارا 

ي هارقابتعرصهدرمدالكسبومشاركتقيطرازتاكوشنديمهستنندآنتيتقودرصدد
نكه در طول دهه ايبويژه؛ بپردازندخودي ملتيهوارتقاوي بازسازا،ياحبهورزشي جهان

بلي اين قرن ي قها، مفسرين سياسي دريافتند كه حكومت بسيار بيشتر از آنچه كه در دهه1990
، زندگي خانوادگي سالهادر آن . پذير است، در معرض تغيير و نسبت به آن آسيبشدميتصور 

شان در جام جهاني ي مليهاو امور روزمره مردم سراسر جهان به علت عالقه به بازي تيم
هر فردي كه به قدرت نيروهاي عاطفي تحكيم كنندة حكومت ملي . فوتبال دگرگون شده بود

ي تماشاگران هر تيم كه به سرعت از هابايست تنها به بررسي حاالت چهرهاشت، ميشك د
هر روز از «) 1984(به گفته بيتهام . پرداختدادند، مياندوه به سرور و برعكس تغيير حالت مي
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تا دستاوردهاي ملت خودمان را چه در ورزش، صنعت و يا امور ديگر بسيار شودميما دعوت 
هاستايش بدانيم و زندگي هموطنان خود را با ارزش تر از بقيه انساندر خور توجه و 

Muir, 2000(» ...حساب آوريمبه : 193 .(
مردمييهاورزشدرايهگستردنحوبههاحكومتكندمياستداللراوديويد

سازيملتفرايندرشدوتوسعهدرمهمينقشهاورزشاينكهچراكنندميگذاريسرمايه
ايمنطقهوجنسيتيمذهبي،طبقاتي،نژادي،قومي،عواملتوسطكهاي ر جامعهد.دكننميايفا
ازحس قويمردمبهتاداردوجودندكياهايفرصتاند،شدهتقسيممختلفهايگروهبه

ملي بهتيمازاستفاده). Rowe, 2004: 22(دادبودنواحدملتيكمشتركجمعيوجدان
نظرانصاحبازمبزباهااريك.تاسمشهودكامالًمدرنجامعةبستردرملتازنماديمثابه

تيمروي نامبروقتيملتميليونيتخيلياجتماع«: استمعتقدمليتمطالعاتوناسيوناليسم
). Fazeli, 2006: 101(» كندميجلوهترواقعينظربهشود،ميناميدهفوتبالنفرهيازدهملي

مانندملييهانشانهونمادهاارائةملي،تيمدربارةمردمبامصاحبه،مليسرودهايپخش
اي برتالشملي،تيمارزشهايبرمبتنيگزارشهايوتفسيرهاارائةملي،پرچموسرود

احساساتشوقوشورربافزودنبرايتالش،آنهامقابلدرمادادنجلوهترپررنگ
نشاننظاير آنومليغروروافتخاراتمثابهبهزشيورپيروزيهايدادننشان،گرايانهملي

.استمليهمبستگيوهويتتقويتومليانسجامايجادزمينهدرورزشكاركرددهندة

توسعه جهاني شدن-3

ارادي و فكري را درهم آميخته و تعالي از زندگي است كه صفات جسماني،ايفلسفهالمپيك «
روشي را سو و فرهنگ و آموزش از سوي ديگر،ورزش از يكالمپيزم با درآميختن . بخشدمي

ي آموزشي و احترام به اصول هاارزشكه بر پايه لذت بردن از تالش، دهدميدر زندگي شكل 
.)1995منشور المپيك، (»اخالقي جهاني استوار است

نگ رروزافزون مرزهاي ملي را در سطح جهان كمصورتبهجهاني شدن به فرايندهايي كه 
يك جريان اقتصادي مطرح است ولي صورتبهاگر چه در نگاه اول بيشتر . اشاره داردكنندمي
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بسياري از مردم بر اين باورند كه جهاني . باشدداراي ابعاد سياسي و فرهنگي نيرومندي نيز مي
كنندگان و طرفداراني كه كنندگان، هدايتي ورزشي، شركتهاشدن ورزش با وجود فعاليت

ي ملي است، هاسوي مرزهاي قابل دسترسي حكومتاز عملكرد اقتصاد جهاني در آنمتأثر
 ,Javan, and Abdollah Abdollahi, 2006 and Warn(فرايندي متوقف نشدني است 

كه رويدادهاي ورزشي با ارائه نمادهاي خاص خود، متمايزسازي طورهماندر واقع، ). 2005
، بستري براي جهاني انديشيدن و جهاني عمل كردن را نندكمياز يكديگر را تسهيل هاانسان

اي از نظر زبان، نمادها، ريشهطوربهي مدرن هاورزش:1؛ چه به اعتقاد گاتمنكنندمينيز فراهم 
 ,Hoseini(باشندجهاني بوده و در جهان قابل درك مي... قوانين و 

http://www.sportculture.ir( .
وكنندگانتيهداكنندگان،شركت،يورزشي هاتيفعالوجودباورزششدني جهان
ي هاحكومتي دسترسقابلي مرزهاي سوآندري جهاناقتصادعملكردازمتأثركهي طرفداران

,IOC)(يجهاني ورزشي هاسازمانوجود...استي مل FIFA,…طارتباي جهاني هاشركت
داتيتولوعيصنانهيزمدركاري المللبينميتقسگها،يلوهاميتشدني المللبيندور،راه

شيدايپهواداران،زينوكنانيبازودادهايروي جهانشدنجابجا،...)وداسيآدك،ينا(يورزش
ورزششدني جهانعواملوهانشانهازگهايلدرمختلفي هافرهنگازمركبي هاميت

). Warn and Widric, 2005: 72(هستند
دهد كه چنين روندي در فوتبالهاي فوتبال در جهان نشان مينگاهي به موقعيت باشگاه

وارد» بوسمن«قانون ،1990زماني كه در اوسط دهه .ملموس قابل شناسايي استصورتبه
فوتبال هايگاهترين شكل ممكن در باشعاليقوانين فوتبال اروپا شد، جهاني شدن درساختار

هاي اروپايي براي جذب وقتي هر نوع قيد و شرط از پاي باشگاه.ي نمود پيدا كردياروپا
هاي ثروتمند اروپايي با در اختيار گرفتن برداشته شد، بسياري از باشگاهبازيكنان خارجي

آرسنال وقتي .هاي فراملي و چند مليتي شدندفوتبال پنج قاره جهان تبديل به باشگاهنخبگان
هاي فوتبال بريتانيا در قلب لندن بدون حتي يك بازيكن انگليسي وارد زميناز قطبيكي

1. Guttmann
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شود و يا رئال مادريد، ميالن و چلسي و چند باشگاه ديگر دنيا در رختكن خود انواعمي
كنند، ميكنند، درهم ادغامهاي مختلف دنيا آن را نمايندگي ميها را كه بازيكنان محيطفرهنگ

فرد دارد از آنجا كه فوتبال خود زباني مستقل و منحصر به.يابدهاني شدن نمودي عيني ميج
با توجه به اينكه فوتبال در دنياي امروز بدون در نظر . گيردتر ميافزوناين همگوني شتابي

تلويزيون عرصه جهاني كردن عمالًقابل تصور نيست و اصالًها در آن رسانهگرفتن نقش
شود، بنابراين بر اين اساس، جهاني شدن فوتبال در قالب جريان ميحسوبفوتبال م

 ,Memari(شودروندي منطقي محسوب ميمدرنيزاسيونپست

www.hamshahrionline.ir(.
ي اخالقي مانند همزيستي متقابل، هادر عرصه بسط ارزشتواندميورزش عالوه بر اينكه 

در عرصه اقتصاد ايگستردهعمل كند، كاركردهاي گرايي و مانند آن در سطحي جهاني واقع
نوعي تجارت گسترده صرفاً) ها(ورزش «): 1995(گفته اوزانيان به. نمايدايفا ميالمللبين

ي هاجنبهبا همه عمالًرود و ميشماربهآمريكاترين صنايع بلكه يكي از پررونق. نيست
قلمرو ورزش همه ... ذا، در هم تنيده استي گروهي گرفته تا پوشاك و غهارسانهاقتصادي از 

وقفه به ، بيشودميكه درون صندوق پول شمار ريخته هاسكهجا را تسخير كرده و صداي 
,Parks(» رسدگوش مي and colleagues, 2003:14 .(

بستري براي تبليغ جهاني كاالها فراهم ،صنعت ورزش عالوه بر درآمدهاي مالي مستقيم
يي است كه از رويدادهاي ورزشي هاشركتاي از نمونه1ال، شركت سارا ليبراي مث. كندمي

ي كه در گزارش طوربهگذاري كرده هاي المپيك سرمايهآورد و در مسابقهميعملبهحمايت 
آغاز شود؛ وقتي كه حضار در سطح هامسابقهفقط صبر كنيد تا «: ساليانة آن آمده است
پردازند، يكي از بازيكنان استثنايي بر فراز مي1996المپيك ي هامسابقهميلياردي به تماشاي 

به اهتزاز آمريكاگيرد و در هر يك از اين موارد پرچم سكوي افتخار دريافت مدال قرار مي
اين رقيب همه فن حريف كه بنابر تعريف، قهرماني واقعي است، باعث تبليغ . آيددرمي

,Parks(» شودميبه بهترين وجه ممكن هافرآورده and colleagues, 2003:187.(

1. Sara Lee

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

13سازي ژئوپليتيك ورزشمفهوم__________________________________________

ي دگرمليهاهويتتقويت -4

برگزار شد، 1998يي كه بين مكزيك و اياالت متحده در فوريه آمريكادر يك بازي فوتبال 
هاي سبز، سفيد و قرمز نفر از طرفداراني كه به ورزشگاه آمده بودند، داراي پرچم91225

اين . كشيدندشد، آنها به نشانه اعتراض فرياد ميپخش آمريكازماني كه سرود ملي . بودند
ي آبجو و يا چيزهاي بدتر، هايي را با استفاده از نخاله و يا قوطيآمريكاتماشاگران، بازيكنان 

ي هاتعدادي از آنها نيز با استفاده از ميوه و قوطي. دادندمورد حمله و ضربات شديدي قرار مي
. كردندرا در دست بگيرند، حمله ميآمريكاداشتند پرچم يي كه سعي آمريكاآبجو به طرفداران 
يي آمريكايكي از طرفداران . نه در مكزيكوسيتيشدميآنجلس برگزار اين بازي در لس

يم پرچم كشورمان را در كشور خود به اهتزاز درآوريم، پس چيزي تواننميوقتي ما «: گويدمي
لس تايمز، با اين موضوع موافق است و آنجيكي از گزارشگران لس. اشتباه رخ داده است

شماربهآمريكاآنجلس يك بازي خانگي براي اياالت متحده بازي كردن در لس«: گويدمي
چنين رويدادي را در بازي رفت استقالل و ).Johnson, Chalmers, 2005: 20(» رودنمي

ي محبوب با هاستقالليدر اين بازي، ا. نيز شاهد بوديم) ايران1388ليگ برتر (تراكتورسازي 
حساب كردند، غريبه بهميوجودي كه در ورزشگاه خانگي خود يعني استاديوم آزادي بازي

شعارهاي جايبهنكته جالب توجه اين است كه برخي از تماشاگران پرشور آذري . آمدندمي
. دادنددهنده تالش آنها براي كسب هويت متفاوت است را سر فوتبالي، شعارهايي را كه نشان

ي ژئوپليتيكيهاژستي ورزشي محملي براي هارقابت-5

ي المپيك سيدني هاميالدي، هفته پاياني بازي2000دوشنبه شب بيست و پنجم سپتامبر سال 
، ورزشكار استراليايي موفق به كسب مدال طال در مسابقات دو 1در استراليا؛ كيتي فريمن

ال طالي المپيك ورزشكاران استراليايي از سال اين مدال نخستين مد. چهارصد متر زنان شد
1896ي المپيك در عصر جديد از سال ها، و يكصدمين مدال استراليا از زمان آغاز بازي1988
ي خود را بر روي صورت و هانشيند و دستفريمن از شدت خستگي بر روي زمين مي. است

1. Kathy Freeman
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دارد، و با پاي برهنه دور سپس از منطقه كناره زمين پرچمي برمي. گذاردميچشمان خود 
يك طرف پرچم، نشان استاندارد كشور استراليا، و طرف ديگر آن، پرچم ساكنان . زندافتخار مي

).Jones, 2004(ي قرمز، سياه و طاليي كشيده شده است هابومي به رنگ
اي كه گيتي فريمن در تاريخ المپيك حك كرد، از منظر جغرافياي سياسي از ارزش صحنه

در حقيقت، در اين صحنه شاهد تجلي ميهن پرستي استراليايي هستيم، . يي برخوردار استواال
به عالوه، اهميت اين . كه خود، مبين اهميت وقايع ورزشي در بيان و ابراز هويت ملي است

كه توجه نماييم فريمن، زني بومي و شودميتر رخداد ورزشي آنگاه عميق، پيچيده و نمادين
پيش از اين، فريمن يك بار به علت استفاده از . فع حقوق بوميان استرالياستسياهپوست و مدا

. ي خود پس از كسب مدال، مورد بازخواست قرار گرفته بودهاپرچم بوميان استراليا در شادي
استفاده كرد، هيچگونه -استراليايي و بومي–اما اين بار، با توجه به اينكه وي از پرچم دوسويه 

بدين گونه فريمن نه تنها هويت ملي استراليايي خود را مورد . صورت نگرفتمخالفتي با وي
در اين زمان، . ح و بازبيني اين هويت ملي را خواستار شداصالًقرار داد، بلكه در واقع تأكيد

ي نژادي و هويتي در هااستاديوم المپيك مبدل به صحنة اجراي نمايشي گرديد كه بر سياست
).Jones, 2004(ري بر جاي گذاشت بسياتأثيراستراليا 

نوع خاص و متفاوت ابراز شادماني فريمن، كانون توجهات را به ظلم و تعدي 
بخشي از عنوانبهاي معطوف كرد كه بوميان استراليايي در دوران استعمار بريتانيا، رحمانهبي

اد و سرسپردگي تحميلي عالوه، انقيبه. يك استراتژي ژئوپليتيكي امپرياليستي، تجربه كرده بودند
كارگيري دانش جغرافياي سياسي در راستاي چگونگي اعمال قدرت به بوميان استراليايي، از به

ي هامقامات مستعمراتي، بدون توجه به برداشت. شدميو نفوذ از طريق كنترل فضا، ناشي 
ردند؛ اسامي ي سرزميني اداري و اجرايي جديدي تعيين كهاجغرافيايي موجود از اراضي، حوزه

ي بومي را به مناطق هارا تغيير دادند؛ و جمعيتايقبيلهي هاو زيستگاههابومي مكان
.فضايي، تحت كنترل دولت قرار داشتندلحاظبهمحصوري تبعيد كردند كه 

ي المپيك براي رساندن پيامي سياسي هادر حقيقت، فريمن نخستين كسي نبود كه از بازي
ي هاژستي بسيار زيادي از موضع گيري و هاالعه تاريخ المپيك به نمونهبا مط. بهره برده است
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ي ملبورن هامصر، لبنان و عراق بازي1965براي مثال، در سال :خوريمژئوپليتيكي برمي
در . اعتراض به تصرف كانال سوئز توسط انگليس و فرانسه تحريم كردندعنوانبهاستراليا را 

ي مسكو را در اعتراض به تصرف افغانستان توسط هاديگر بازيكشور 40و آمريكا1980سال 
). Braden and Shelley, 2009: 379(اتحاد جماهير شوروي تحريم نمودند 

پايدار يك زبان مشترك و فرهنگ متقابل براي ايجاد ارتباطيعنوانبهبه نقش ورزش توجه
است مهم ورزش كاركردهايز از لحاظ تاريخي در فضاي سرد ديپلماتيك يكي اهاميان ملت

نيكسون رئيس جمهور وقت 1971درسال.متبلور شددر روابط اياالت متحده با كشور چين كه 
و چين نسبت به اعزام تيم پينگ آمريكاميان دو كشور اياالت متحده براي آغاز دوباره روابط

مردم اياالت كشور چين اقدام نمود كه فصل جديدي را در روابط پونگ اياالت متحده به
از اين عمل سياسي دولت اياالت متحده تحت عنوان ديپلماسي پينگ .كردمتحده و چين باز

).http://rzarei.blogspot.com/2009(شودميياد پونگ
مقارن با ) 16/3/88(2009جوالي 6بازي مقدماتي جام جهاني بين ايران و كره شمالي در 

با انجام هاايقبل از اين بازي، كره. نگ برگزار شدافزايش تنش ميان واشنگتن و پيونگ يا
ي متعدد صالبت خود را در مقابله با تهاجمات خارجي به هاي موشكي و رزمايشهاآزمايش

دست جوالي، ورزشگاه شهر پيونگ يانگ مملو از تماشاگران يك6در بازي . نمايش گذاشتند
ي بسيار منظم و مثال زدني هابه ياد رژهاختيار انسان را پوشي بود كه چيدمان آنها بيسرخ
منسجم و بسيار صورتبههاي موزيك در طول بازي همچنين دسته. اندازدها ميايكره

نواختند و ميهاضبط شده است، بر طبلقبالًهاشكلي كه گويي صداي آنهماهنگ؛ به
اگر چه يكي . ودانداز ورزشگاه شده بيك صدا و منظم طنينصورتبهملي سرودهاي حماسي

مهمتراز كاركردهاي اين سبك تشويق حمايت تيم كره شمالي در برابر حريف بود، اما كاركرد 
ها در مقابله با دشمني بزرگتر ايآن نشان دادن عزم و اراده ملي و وحدت رويه باورنكردني كره

. تبدل شده بود، صحنه بازي فوتبال به نمايشي ژئواستراتژيك عبارتيبه. بودآمريكابه نام 
براي مثال، . كنندميكشورها از رويدادهاي ورزشي براي تبليغات ژئوپليتيكي نيز استفاده 

ي غربي و عربي براي تحريف هارسانهي هامقامات جمهوي اسالمي ايران در واكنش به تالش
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در ايران» جام خليج هميشه فارس«نام خليج فارس به خليج عربي، مسابقات زيادي با نام 
برگزار كردند تا به اعراب و ساير مردم جهان اعالم كنند كه خليج فارس بايد همچنان خليج 

. فارس بماند
يك كشور اروپايي از طريق عنوانبهبراي بازنمايي خود هابه تالش تركتوانميهمچنين 

هاي اروپايي اشاره كرد؛ چه، همواره پيروزي در ميدان فوتبال براي تركهابازي در ليگ
وقتي . مترادف با احساس اروپايي بودن، و شكست، القا كننده احساس آسيايي بودن بوده است

آستون «برابر » ترابوزان اسپور«نام 1994-95طي مراسم قرعه كشي ديدارهاي جام يوفا فصل 
... «:پرسيد» ترابوزان«انگلستان قرار گرفت، خبرنگاري به طعنه از پنول گون، مربي » ويال
نظرتان در اين مورد . خواند نه اروپاييميرقيبتان، آستون ويال، شما را آسياييندگويمي

اجازه دهيد برابر ما قرار بگيرند تا دريابند كي «:وگون با خونسردي جواب داد»چيست؟
). Sadr, 2000: 273(» اروپايي است و كي آسيايي

انزواي ژئوپليتيكي-6

اهش يا قطع ارتباط يك كشور با ساير كشورهاي سيستم است از كانزواي ژئوپليتيكي عبارت
اجتماعي، ارتباطي، فرهنگي و در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، ايمنطقهجهاني و 

سراغ توانميي بسياري از تحريم رويدادهاي ورزشي را هانمونه). 123: 1385نيا، حافظ(غيره
ي آن و در نهايت تغيير و تعديل يافت كه با هدف كاهش قدرت كشوري خاص از طريق انزوا

، براي اينكه مبناي سياست آفريقاي 1980براي مثال، در سال . رفتار آن صورت گرفته است
جنوبي راجع به سياست آپارتايد تغيير يابد، آفريقاي جنوبي از مشاركت در ورزشهاي ملي 

. جنوبي تبديل شدتحريم شد و اين تحريم به ابزار فشاري براي تغيير سياست دولت آفريقاي 
اين سياست سرانجام . مردم آفريقاي جنوبي عالقه وافري به شركت در مسابقات ملي داشتند

باعث شد تا اين كشور براي آنكه بتواند در مسابقات ملي شركت كند، سياست آپارتايد را رها 
).Watt, 2007: 22(كند 

ماالگا، ماربال و چارلتون، خبر هايملي ايران برابر تيمهاي دوستانه تيمپس از لغو بازي
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نمونه بارزي از ملي مصر با تيمم تيم ملي ايران 2010جام جهاني جديد لغو ديدار تداركاتي 
. رودشمار ميتالش قاهره براي انزواي ژئوپليتيكي تهران به

با لغو بازي «: خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي كنفدراسيون فوتبال آسيا نوشت
اي پيدا مشكل تازه2010جهاني انتخابي جامي هابازيتداركات ايران براي ،ستانه با مصردو

اين در حالي است كه سمير ظاهر رئيس فدراسيون فوتبال مصر در مصاحبه با » .كرد
در مقابل ايران مصر ملي اين كشور بنا به توصيه مقامات دولتي اعالم كرد كه تيم» ويتيدريم«

).http://www.rasekhoon.net(شدظاهر نخواهد 

ارتقاي منزلت ژئوپليتيكي-7

ند ما را تواننميديگر هرگز . آنها را سزاوارانه شكست داديمهاما ترك. سرانجام پيروز شديم«
 :Sadr, 2000(2000فاتح تريم مربي گاالتاسراي پس از فتح جام يوفا در سال ».ناديده بگيرند

263 .(
ي المپيك به حركتي ژئوپليتيكي مبدل شده هاست براي ميزباني بازيامروزه، روند درخوا

به موضوعات غالباًكوشند از طريق مذاكراتي كه اي كه كشورهاي رقيب ميگونهاست؛ به
ي أمتحد كننده از كشورهاي رايمجموعهشوند، ي كشيده ميالمللبينمربوط به ديپلماسي 

ورزشعرصهدرتيموفق؛ چرا كه )Jones, 2004(آورند وجودبهنفع خود دهنده را به
كهبودثيحنيااز. شودالمللبينعرصهدرتيثيحواعتباركسببهمنجرتواندمي

ي ورزشي هادانيمدري روزيپي برازيننيچمانندي ستياليسوسوي ستيكموني كشورها
.آوردندعملبهي ريگچشمي هايگذارهيسرما

آنچه كه . كنندميي جهاني با يكديگر رقابت هارقابتياز ميزباني شهرها نيز براي كسب امت
اما . تبديل شدن به شهري جهاني استسويبه، گامي نمادين شودمينصيب شهرهاي ميزبان 

اي كه شهر ميزبان بايد براي اين جهاني شدن بپردازد، بازبيني و دگرگوني جغرافياي هزينه
در شهر سيدني درست همانند 2000در المپيك براي مثال، . سياسي داخلي خويش است

تمامي شهرهاي ميزبان، استاديوم، دهكده ورزشكاران و زيرساخت مرتبط با اين رخداد 
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گذاري ائتالف تأثيردادند كه نمادي از قدرتمندي و قدرت را شكل مياندازچشمورزشي، 
 ,Jones(ه اين شهر آوردندرا بهابازيسياستمداران، رهبران تجاري، و مديران ورزشي بود كه 

2004.(
گيري براي يأطي سه مرحله ماراتن نفسگير رموفق شدند ريودوژانيروهنگامي كه سران

كسب ميزباني المپيك يعني در نهايت به آرزوي بزرگ ملتشان 2016انتخاب ميزبان المپيك 
: گفتشد و اشك شوق بر چشمانش جاري برزيلوقترئيس جمهور، پوشانندبجامه عمل 

شود تا تمامي دستاوردهاي اخير با اين موضوع باعث افزايش منزلت برزيل شده و باعث مي«
بخش دستاوردهاي جديد نيز يكديگر همسو شود و همچنين الهام

.)http://www.magiran.com(»باشد

تقويت همگرايي و تضعيف واگرايي-8

دانند و از مياند؛ بنابراين ملت خود را به آنها متعلقعيني و فيزيكي هويت ملينمادها، تجلي 
نمادها . كنندميي احساس رضايت و خشنودي المللبينمطرح شدن و درخشش آنها در سطح 

غيرمستقيم حس ناسيوناليسم و همبستگي ملي را تقويت و ملت را به جدايي گزيدن صورتبه
).Hafeznia, 2002: 190(كنندمياز ديگران ترغيب 

ي مختلف اين كشور از ورزش هاقوميت. كندميفوتبال در اسپانيا به مثابه تيغ دو دم عمل 
فوتبال براي احقاق حقوق خود از جمله كسب خودمختاري بيشتر يا حتي استقالل بويژهو 

نمادي به نام تيم فوتبال براي مثال، ايالت كاتاليناي اسپانيا با در اختيار داشتن . كنندمياستفاده 
ها در كاتاالن. بارسلونا در صدد تفكيك خود از بدنه اصلي اسپانيا و رسيدن به استقالل است

سيس يك تيم فوتبال، عقايد و نظرات خود را با اين سبك أبر آن شدند تا با ت1899سال 
كرد مشكالت يدليل بود كه حكومت سلطنتي اسپانيا در ابتدا تالش مهمينبه. معرفي كنند

ها بر تن نماد كاتاالنعنوانبهاين تيم دو رنگ آبي و اناري را . زيادي براي بارسلونا ايجاد كند
خاطر تقدسش كرد و اكنون پيراهن اين تيم حكم پرچم كاتالينا را دارد و طي چندين سال به

.شودنميتبليغي روي آن درج 
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نمادي اسپانيايي عنوانبهبارسلونا را كنندمياما از طرف ديگر، سران اسپانيا همواره تالش
طلب كاتالينا اين پيام رواني را القاء كنند كه به جهانيان معرفي كنند و به مردم واگرا و تجزيه

اي مردم كاتاالن ما را در غم و شادي خود «؛ »تپدقلب تمام اسپانيا براي موفقيت بارسلونا مي«
حضور نخست مسلماً. و غير آن» نيستهاكاتاالنتعلق به مصرفاًبارسلونا «؛ »شريك بدانيد

هاي اروپا بين دو تيم بارسلونا و وزير و پادشاه اسپانيا در ديدار نهايي جام باشگاه
همچنين تيم ملي اين كشور در . در اين راستا قابل ارزيابي است) 2009(منچستريونايتد در رم 

.ي مختلف اسپانيايي تبديل شده بودهاميتقوبه عاملي براي همگرايي 2010جام جهاني 

ي تروريستي هافعاليترواج -9

وحشت است و تروريست كسي است كه با انجام اعمال و معنايبهواژه انگليسي ترور 
اصطالح ترور در بر گيرنده مراتب و . شودميرفتارهاي خاصي باعث ايجاد وحشت در جامعه 

ره و ترس، تا قتل و كشتار فيزيكي و ترور شخصيت درجات متعددي از ايجاد نگراني و دله
). Joneydi, 2010(باشد مي

قتل، جرح و تهديد عمدي و منظم «:كندتعريف ميچنينتروريسم را ،مؤسسه جاناتان
 :Sabilan Ardestani, 2005(»گناه و ارعاب آنها براي رسيدن به اهداف سياسيافراد بي

. رواني است–نوعي اعمال خشونت با اهداف سياسي لزوماًبدين لحاظ، تروريسم ). 66
، بهترين زمان هارسانهي ورزشي با توجه به گستردگي انعكاس آن توسط هارقابتعرصه 

در حين گروه تروريستي القاعدهي تروريستي است؛ چه اينكه هافعاليتبراي توسل به 
ايجاد انفجاري بزرگ ريكاانگليس و آمتهديد كرد كه در بازي 2010ي جام جهاني هابازي

تصور نكنيد همه چيز «: بود كهالقاعده در آخرين تهديد جدي خود عنوان كرده . كردخواهد
سرعت در اين خبر به».كه در عراق و افغانستان هم نيستطورهمانتحت كنترل شما است؛ 

امنيتي تدابيراعالم كرد كه ي جنوبي آفريقاپليس كه ايگونهبهسراسر جهان پخش شد؛ 
مل اينكه أنكته قابل ت.گيردميشديدتري را نسبت به ساير ديدارها براي اين مسابقه در نظر

و انگلستان در خاورميانه آمريكاطلبانه ساز توجيه رفتارهاي توسعهپخش اين خبر زمينه
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؛ چه اينكه حتي سايت اينترنتي شبكه سه سيماي جمهوري اسالمي ايران نيز در خبري شودمي
دو كشور آمريكا و «: ، عنوان كردآمريكاي انگلستان و ين دغدغه امنيتي بازتربزرگا عنوان ب

اين دو . اندخود ديدهانگليس بيشترين خسارت را از حمالت ترورريستي گروه القاعده به
.آرايي خواهند كرددشمن بزرگ القاعده، امشب به بهانه فوتبال، رودرروي يكديگر صف

هزار انگليسي و آمريكايي 40انگليس و آمريكا حضور داشته باشند و حداقل ميداني كه در آن
).www.football3.ir(» در آن گرد هم آمده باشند، بهترين فرصت براي انتقامي تاريخي است

كنندهعاملي اجتماعيعنوانبهورزش -10

كردن ما و ارائة اگر كاركرد آشكار فوتبال سرگرم كردن ما باشد، كاركرد پنهان آن اجتماعي
الگوهايي براي تقليد و نيز ارائه نظراتي براي سازگار شدن ما با جهان بوروكراتيك معاصر 

ي هافعاليتوسيلة بازي، ورزش و از آنجا كه بسياري از ما از همان سنين خردسالي به. است
ي چون يهانقشاي براي فراگيري به ابزار ويژههافعاليتشويم؛ اين ميجسمي اجتماعي

.شودميشهروند خوب، همسايه، دانشجو، همكار، دوست و همراه مسئول بودن تبديل 
گرايي داخل گراست و اين تخصصگيريم كه جامعه بسيار تخصصافزون بر اين، ياد مي

داراي متخصص دفاع و متخصص حمله هستند كه هر يك هاامروز تيم. گروه كاركرد دارد
ي فوتبال همچون الگويي براي جامعه مدرن عمل هاتيم. اصي دارندي خهاو تواناييهااستعداد

گيريم كه بايد متخصص باشيم و در سازماني منظم و ما با تماشاي فوتبال ياد مي. كنندمي
، كار كنيم و تخصص خود را در درجه )توسط مربيان(شودمييافته، كه از باال كنترل سازمان

اين است معناي بازيكن تيم ما، بدون اينكه . كار گيريمان بهاول به نفع گروه و بعد براي خودم
اي بسيار بوروكراتيك گيريم كه بايد خود را براي عمل در جامعهخود بدانيم، از فوتبال ياد مي

). Asaberger, 2008: 180) (به احتمال زياد داخل يك سازمان بزرگ(آماده سازيم 
كه بخش عمده بازيكنان را شودميل روشن ي فوتباهابا نگاهي به فهرست اعضاي تيم

اند كه نشانگر اين واقعيت است كه سياهان از نظام اقتصادي ما بيشتر از سياهان تشكيل داده
ابزار عنوانبه) ي ديگرهابوكس و ورزش(جهت به فوتبال همينبهبرند و سفيدان رنج مي
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اه پوست، فوتبال راهي است براي براي پسر بچه فقير سي. تحرك اجتماعي نياز بيشتري دارند
اما براي موفق شدن بايد كامالً). حداقل براي چندي(فرار از فقر و پيوستن به طبقه متوسط 

ي بورژوايي مثل عضويت در تيم، دردسر درست نكردن، هاارزشخود را سازگار نمايد؛ يعني 
هر قدر هم كه بااستعداد باشد يك بازيكن،. را بپذيرد... خواهند وانجام دادن آنچه را از او مي

اي موفقيتي آفريني كند و از قواعد پيروي نكند در فوتبال مدرسه يا فوتبال حرفهاگر مشكل
پس، بازيكن بايد بهايي را بپردازد و آن انطباق است كه راه را براي . نخواهد آورددستبه

). Asaberger, 2008: 188(كندميي بعدي باز هاهمكاري
سيس كرد، در اين أليگ قهرماني مدارس عمومي را در نيويورك ت1903كه در 1ليكلوتر گا
ستند از طريق رويدادهاي دو ميداني، بسكتبال و توانميپسران مهاجران : گويدارتباط مي

پرستي، روحيه ورزشكاري و يي مانند اطاعت، ميهنآمريكاي هاارزشي تيراندازي، هافعاليت
) Chen, 2009(كار تيمي را فرا گيرند

بخشوحدتعاملي عنوانبهورزش -11

خويشتن را ؛ طوري كه هر يك دقيقاًكندميرا دور هم جمع هابازي، آدمهايدگر معتقد است 
.)George, 2003(كندميفراموش 

ورزش ممكن است با ايجاد احساس هويت شخصي، شناخت اجتماعي و احساس 
ورزش . مختلف محلي، ملي و جهاني گرد هم آوردعضويت، تيمي از افراد را در سطوح 

چرا كه ورزش به . كندميخود جلب خصلتي دارد كه همه را فارغ از هر گرايش سياسي به
در بين افرادي كه دچار برخورد و تنش تواندميالعاده و بيش از حد تصور علت جذابيت فوق

سابقه در بين مردم، مهم است در عصر دشمني و خشونت بي. يي ايجاد كندهاهستند همبستگي
اعضاي تيم خانواده، عنوانبهابزاري براي گرد هم آوردن افراد عنوانبهكه از اهميت ورزش 

در نطق جام جهاني ) 1995(نلسون ماندال . همسايگان و اعضاي شهر يا ملت غافل نشويم
بخش است، متحد امورزش قدرت متحول كردن دنيا را دارد، اله«: گويدميراگبي در اين مورد 

1. Luther Gulick
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سازد و هيچ چيز بخشد و انسانها را متحد مي، الهام ميكندميكننده است، به طريقي متحول 
).Watt, 2007: 17(» ديگري چنين نيست

آلمان با هم متحد شوند يك تيم ورزشي روانه قبل از آن كه دو1990جالب اينكه در سال 
.ي المپيك كردندهابازي

محملي براي دگرگوني اجتماعيعنوانبهورزش -12

اندك اندك به تواندميي صحيح اجتماعي هاارزشايجاد و تقويت تجربه ورزش با توجه به 
و ديگران استدالل 1مك فرسون. افراد عالقة شديد و تعهد كمك به جامعه را تلقين كند

جتماعي عمل ي اهاعاملي براي اعتراض و ايجاد دگرگونيعنوانبهكه ورزش اغلب اندهكرد
ي اقتصادي و سياسي و هاباعث پديد آوردن دگرگونيخودبهنوبهاين موضوع . كرده است

، در اوايل دهدميمثال زير اين ديدگاه را نشان . تغييرات اجتماعي براي كل جامعه شده است
را نيز با اطالع اين آمريكاكرد بلكه كل را مبهوتNBA2مجيك جانسن نه تنها ، 1990دهة 

دانستيم كه ميليونها در طول آن مدت ما مي. سردرگم كرد،استHIVوضوع كه دچار ويروسم
حتي . نفر از بيماري ايدز جان باخته و ميليونها نفر ديگر نيز آلوده به اين بيماري مرگبار هستند

ليوود، و فرد مركوري، خواننده هاآگاه بوديم كه افراد مشهوري چون راك هودسون، هنرپيشه
، 1990با اين همه، در اوايل دهه. اندهوازة گروه كوئين، از پيامدهاي بيماري ايدز درگذشتپرآ

داستان . آموزش، درمان و پژوهش در مورد بيماري ايدز در صدر افكار عمومي قرار نداشت
؛ با آغاز مصاحبه مطبوعاتي دهدميمجيك جانسن قدرت و گستردگي نفوذ ورزش را نشان 

همراه با وضعيت رايان وايت كه . گيري ايدز به سرگذشت ملي تبديل شدهمهقهرمان نامبرده، 
تبليغات زيادي درباره او انجام گرفته بود، سرگذشت مجيك جانسون به ما كمك كرد تا از 

آموختيم كه . گراست فراتر رويمانگارة نادرست مبني بر اينكه ايدز محدود به مردان همجنس
Parks and(و مبناي گرايش جنسي ندارد شوندميه آن گرفتار است كه همه بايفاجعهايدز 

colleagues, 2003: 85 .(

1. Mc pherson
2. National Basketball Association
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عامل ارتقاي اخالقي و امنيت اجتماعيعنوانبهورزش -13

در مورد نقش ورزش در ارتقاي 1993جان ميجر، مفسر تلويزيوني بي بي سي در اوت 
انيم و جايگاه ورزش را در زندگي دنميمن، ما قدر ورزش را نظربه«: اخالقي جامعه گفت

وقتي در هر شاخه ورزشي اي، تيم خوبي داشته باشيم، ارتقاي ... ايمملي خويش پيدا نكرده
ورزش بخشي . برندميمردم ورزش را دوست دارند و از آن لذت . اخالقي نيز خواهيم داشت

Parks and(» شناسي ملي استاز روان colleagues, 2003: 28 .(
فعال ورزش كنند، كم طوربهايده ديگري نيز دارد و آن اين است كه اگر مردم ورزش ف

قاليباف شهردار تهران در . ورزشكارترين آنان هم مرتكب تخلفات اجتماعي نخواهند شد
:فرد برشمرد و گفتدومين همايش توسعه ورزش شهروندي ورزش را موضوعي منحصر به

طرف به ساختن باورها و عقايد و اني كوتاه از يكست كه در مدت زماايورزش تنها مقوله
. كندميموفق عمل هاانجامد و از سوي ديگر در پيشگيري از ناهنجاريميهنجارهاي اجتماعي

شهردار تهران ارتقاي سالمت جسم و روح، ايجاد همبستگي و وفاق ملي و افزايش اعتماد به 
).Khabar-e Varzeshi, 1389/3/10(نفس را از ديگر دستاوردهاي ورزش برشمرد 

)هاعرصه تخليه نفرت(جايگزين جنگ عنوانبهورزش -14

كاراستدشمنكنيمما تصور ميكهكسيدر چهرهخويششناخت، جستجويفوتباليمنبه
.)Sabbaghiyan, 2010(اسكوبارپيپ. باشدنميمشكلي

ي هابراي آن بنيان نهادند تا چون حلقهاگر چه بنيانگذاران المپيك اين مسابقات را 
ميدان اكنون كنار هم گردآورند، اما ي متفاوتهارنگارنگش مردمان را با نژادها، عقايد و مليت

نبردي كه ريشه در سياست دارد و گاه بغض فقر فرو خورده ملتي با ؛مسابقه، ميدان نبرد است
تركد و شادي عمومي ميكي ديگر،به ثمر رسيدن يك گل و يا به خاك ماليده شدن پشت ي

. گيردميشكل
دست «. ي ورزشكاران به جاي سياستمدارانهاكم نيست در تاريخ ورزش دنيا، انتقام جويي

ي تصرف جزاير فاكلند را بر سر انگليس سالهاكه به كمك مارادونا آمد تا تالفي تمام » خدايي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

________________________1392شماره دوم، تابستان فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال نهم، 24

در .... و هاآلمانبرهاسه، پيروزي انگليسيدر برابر فرانهادرآورد، استقامت جانانه الجزايري
 ,http://hadisnews.com(يي از اين كاركرد جايگزين ورزش استهادنياي فوتبال نمونه

1386/5/26.(
در شهر 1998در تابستان ي اروپا هاآلمان را در نيمه نهايي جام ملت1-2زماني كه هلند 

بيش از نه . زده شدندهامبورگ شكست داد، در هلند، ملت آرام اين كشور خودشان هم شگفت
ريختند تا اين پيروزي را جشن هادرصد جمعيت كشور، به خيابان60ميليون هلندي، بيش از 

همايي عمومي ترين گردبا اينكه بازي سه شنبه شب و در وسط هفته برگزار شد، عظيم. بگيرند
تلويزيوني ايهيكي از مبارزان نهضت مقاومت هلند در برنام. 1پس از آزادي شكل گرفت

). Cooper, 2010: 27(» ايمانگار باالخره در جنگ پيروز شده«: گفت
كه در اين كنندميادعا هاآلمان پنج سال در زمان جنگ، هلند را اشغال كرد و همه هلندي

رسيد فاصله آن مينظربهمبورگ هابازيدر شب طبيعتاً. مت بودندمدت فقط در نهضت مقاو
. يشان نشان عقاب داشتندهاكماكان روي سينههاآلماني. چند دهه از ميان برداشته شده است

» نيروي دفاع«[سربازان ورماخت هابازيكنان هلندي رزمندگان نهضت مقاومت بودند و آلماني
چنين هابرسد اما اكثر هلندينظربهمعني بيهاشايد اين قياس. ]1935-1945ي سالهاآلمان در 

سال اخير عمرش را 45مرد ريزاندام سپيدمويي كه ريالدي يونگ. دكتر ال. احساساتي داشتند
وقتي هلند «: گويدميصرف نوشتن تاريخ رسمي هلند در جنگ جهاني در چندين جلد كرده، 

البته كه ! هامن ديوانة فوتبالم و چه كردند اين بچه. گل زد، در اتاقم شروع به رقصيدن كردم
). Cooper, 2010: 28(كنندميعجيب است كه انكارش . اين نوعي جنگ بود

ي هاطرفداران فوتبال انگليس در بازي عليه آلمان از مارش فيلمنكته جالب توجه اينكه 
كه »يك جام جهانياني،دو جنگ جه«: زندندميو فرياد كردند استفاده جنگي مورد عالقه

تب «درهايانگليس.1996است به پيروزي انگليس در مرحله فينال جام جهاني ايهاشار

هلندي ها پس از چند سـال حضـور دولـت مهـاجم     . منظور جشن استقاللِ كشور هلند از تسلط ارتش رايش سوم است. 1
نازي در اين كشور در اواخر جنگ جهاني دوم به كمك نيروهاي متفقين و پارتيزان هـاي خـود توانسـتند اسـتقالل شـان را      

.بازيابند
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عليه 1996عرصه فوتبال تا آنجا پيش رفتند كه در هنگام بازي بزرگ سال خود در»جنگي
نظامي لباس باي سراسري انگليس هادر صفحات اول روزنامهرا بازيكنان انگليس آلمان عكس

).http://hadisnews.com, 1386/5/26(ندنشان داد
داد، هواداران چيني كه چين را مقابل ژاپن قرار مي2004هاي آسيايي در جريان فينال بازي

شان را به رخ تيم ژاپني ارتش ژاپن پوشيده بودند تا ميزباني1930هايي به سبك دهه يونيفورم
گرفته بودند كه روي آنها نوشته شده دستبههايي نوشتهديگر هواداران چيني هم شعار. بكشند

توسط ارتش ژاپني قرباني 1937هايي كه در سال اي به تعداد چيني، يعني اشاره»000/300«بود 
.شدند

تيتر به 1998در جام جهاني » آمريكاگل به «اش بعد از ضربه سرحميد استيلي و گريه
اميررضا خادم » !فشارسالهاانتقام ؛انتقام گرفتآمريكااز ايران «: تبديل شدي ورزشي هابرنامه

تر از شكست بخشكه حاال لباس سياست به تن كرده است، در المپيك برايش هيچ چيز لذت
رسول و عليرضا حيدري و ديگران نيز همين گونه بودند و جالب . نبوداشييآمريكاحريف 

پيام كهري فراموش نكردندكشوري و لشاينكه در پس هر يك از اين رويدادها، مقامات ك
!شوند» سربازان وطن«تبريك بفرستند و شريك پيروزي

ابزار تبليغي سياستمدارانعنوانبهرويدادهاي ورزشي -15

امروزه شواهد زيادي حاكي از اين است كه ورزش به عرصه كسب مشروعيت و جلب نظر 
است؛ چه به اعتقاد اوري برونديج توسط سياستمداران و دولتمردان تبديل شدههاتوده

ي المپيك مطرح است آن است كه دولتمردان هابازياي كه امروزه در ين مسئلهتربزرگ«
تنها راه حل اين است كه از سياست . را تحت كنترل خود درآورندهابازيخواهند اين مي

ك به استقبالشقهرمان ملي فرانسه است و شيرا» زيدان«). Watt, 2007: 26(»اجتناب كنيم
ي التين از ايستادن در كنار او لذتآمريكاآيد، مارادونا قهرمان آرژانتين است و رهبران مي
ايهدر برزيل اسطور» پله«. برند و چه بسيار كه فيدل انقالبي با مارادونا رفاقتي ديرينه داردمي

بخوانند و است كه سياستمداران براي كسب قدرت هميشه برآنند كه او را وزير خود 
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آيد و ميدر پاراگوئه تا مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري پيشايهچيالورت افسان
اين فقط فوتبال نيست؛ . زياد نداردايهكه دنياي سياست با ورزش فاصلدهدميقهرمانانه نشان 

بخت خود را در حوزه سياست كندميسعي چرا كه كاسپاروف، شطرنج باز قهار روسي، 
گيران سرزمين كشتي. اندازدميزند و رقابت انتخاباتي راهميقدمپوتين شانه د و شانه به بيازماي
، آفريقابراي مردم درمانده و عقب افتاده . ، چيزي كمتر از ديكتاتورهاي سياسي ندارندهامغول

شود ميحكم يك قهرمان ملي دارد و چه راحت اين قهرمانان را با اهالي سياستايههر دوند
به آزادي ديد و ايهنژادي هنگامي كه روزنمركز آپارتايد،ي جنوبيآفريقا. ر سر يك ميز ديدب

شد و ماندال با آفريقاماندال را در مقام شخص اول حكومت، سراز پا نشناخت و قهرمان 
گرفت و بازيكنان جام را به او هديه اين تيم به يادگار عكس 9پيراهن شماره 

.)http://hadisnews.com, 1386/5/26(كردند
اگر سياستمداران ورزش را . ورزشكاراني كه سوداي سياست دارندنيز هستند،در اين سو

خواهند، ورزشكاران نيز گاه اشتياق بازي در ميدان ديگري را در سرميبراي جلب نگاه توده
آنها ديگر . يابندميكنند و نقش ديپلمات و سياستمدارميد و لباس ورزش از تن برپروراننمي

.ند اين موضوع را درك كنندتواننميورزشكار نيستند اما مردم 

سازي ورزشكارانشيئي-16

اي اصطالح صنعت فرهنگ كه از سنت فكري مكتب فرانكفورت در نقد و بررسي فرهنگ توده
بدينسان كه . وارگي كاال قرار داردظري آن در مفهوم نظرية بتمبناي نباشدميمدرن

). Shokuei, 2003: 215(ي فرهنگي مدرن هم نوعي از كاال هستند هافرآورده
با توجه به تبليغات تلويزيوني روز به بويژهي تجاري آن هاجنبهكاال انگاري بازيكنان و 

اي، فوتبال حرفهبويژهفوتبال و «:نويسدمي)2008(آسابرگر. روز در حال گسترش است
با بازيكنان . شناسد و آن هم پول درآوردن استكسب و كار عظيمي است كه يك هدف مي

,Asaberger(»كندمي، هر جور كه بخواهد، رفتار )اشياي قابل خريد و فروش(مثل كاال 

2008: 187.(
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ذاتي در فرايند طوربهورزشي ي هااسطوره«: نيز معتقد است) 2006(در اين ارتباط، اتانگ 
ي مختلف ورزشي براي هابراي مثال، از قهرمانان رشته. گيرندسازي ورزش قرار ميتجاري

، متعاقباً. شودمياستفاده گذاريسرمايهو متقاعدسازي حاميان مالي براي هارسانهجذب عالقه 
ستارة ورزشي مدرن هم .شوندميتبديل » صنعت فرهنگ«قهرمانان ورزشي به كاالهاي توليدي 

و هم شودميفروخته ) يك برند يا عالمت تجاريعنوانبه(يك محصول فرهنگي عنوانبه
كننده كاالها، از رژيم يك فرايند، در چارچوب بخشي از زنجيرة تبليغاتيِ تضمينعنوانبه

».كندميانباشت سرمايه حمايت 
زادگي و قداست بودند، در عصر در نتيجة چنين وضعيتي پهلوانان گذشته كه نماد آ

همچنين، اين . شناسندنميكه هيچ چيزي جز پول اندهنئوليبراليسم به اسراي دربندي تبديل شد
بيماريهايوسرخوردگيهاازساز بسياريزمينهايهحرفورزشكاروورزشبهكاالوارنوع نگرش

وجودبهروانسالمتوشاطايجاد نبراياساساًكهورزشوافسردگيهاستوروانيوروحي
وبيگانگيخودحاصل ازآثاراينهمةوشودميتبديلافسردگيبرايعامليبهاستآمده
.كندميايجادايهحرفورزشدرداريسرمايهفرهنگكهاستكاالانگارييا1وارگيشئ

بخش و غرور آفرينشاديعامليعنوانبهورزش -17

و شادي و مسرّتي است براي بدني كنندمييي كه تماشايش هامفوتبال ضيافتي است براي چش
).Galeano, 2002(كندمياش كه بازي

مردم شودمياي برد تيم مورد عالقه آن مكان باعث در هر كشور، شهر و حتي هر محله
سر » دونگا«. ي مختلفي به شادي و سرور بپردازند و احساس غرور و سربلندي كنندهاگونهبه

ما براي اين فوتبال بازي «:گويدميم در اين ارتباط2010در جام جهاني يم ملي برزيل مربي ت
گويد، فوتبال، رونالدينهو مياو درست» .معدن در بياوريمتن كارگرانكنيم تا خستگي را ازمي

 ,http://hadisnews.com(و هر برزيلي براي فقيران اين كشور، حكم يك مسكن را دارد

1386/5/26.(

1 - Reification
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بهبوددنياكه جزء بدهكارترين كشورهاي 80-70دهةدربرزيلدرفوتبالمثبتاتتأثير
 ,Fazeli(شدميحفظبازيهادرپيروزيطريقازآنهامليغرورتمامكهبودزيادايهانداز

2006: 93.(
را از برتري در رويدادهاي حس مطلوب رضايت1شوراي اروپاگزارش ، 1985در سال 

:نين خالصه نمودورزشي چ
سازد در حالي كه شكست در موفقيت ورزشي بريتانيا آنها را از بريتانيايي بودن مغرور مي-

. ميادين ورزشي نتيجه معكوس دارد
چهره كشور در عرصة بهبودو يا ورزشكاران ما موفق باشند اين موضوع باعثهااگر تيم-

.شودميجهاني 
هاي مهم ديگر باعث كمك و دادالمپيك و يا روييهابازيدستاوردهاي ورزشي در عرصه -

تا مشاركت در ورزش و تفريح را شودميجهت دهي به راهبردهاي دولت و شوراي ورزش 
.بيشتر تقويت كنند

.همراه دارددستاوردهاي ورزشي اثرات اقتصادي كوتاه مدتي را به-
. ي ورزشي ياد شده استالگوي برتري و موفقيت در رويدادهاعنوانبهاز استراليا همواره 

متن زير از يك جزوه آموزشي براي دانش آموزان سال ششم توسط موسسه ورزشي استراليا 
شما بخشي از يك ملت «:اقتباس شده و در مورد ارتباط ورزش و غرور ملي نوشته شده است

چه . ستاايويژهارتباط خاص با ورزش دارند، امر هااينكه استراليايي. بزرگ ورزشكار هستيد
در زندگي روزمره خود در ورزش مشاركت هادر مقام ورزشكار و يا تماشاگر، اكثر استراليايي

سادگي و صراحت موجود در ورزش را هااينجاست كه چرا بسياري از استرالياييسؤال. دارند
شدتبهبه موفقيت قهرمانان ورزشكار هادانند؟ چرا استرالياييميبا وجهه ملي مرتبط

ي ورزشي فرصت هادهند؟ استراليا كشوري چندمليتي است و موفقيتالعمل نشان ميعكس
پرستي فراهم همراه اشتياق شديد ميهنبههامناسبي را براي اتحاد و يكپارچگي استراليايي

). Warn and Widric, 2005: 32(آورد مي

1. Council of Europe
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سازي و خلق نيازهاي كاذباسطوره-18

قهرمان در هر فرهنگ . انسانها وجود داردازهايي رواني است كه درسوپر استارگرايي يكي از ني
ي هاجنبهدنبال جامعه است و افراد در وجود قهرمانان بهي آنهااسطوره عيني و مجسمه آرمان

كندميوجو را جستايهبشر همواره گم شد. ي خويش هستندهااسطورهوهاانساني آرمان
قرار ته باشد در عالم خيال و رؤيا او را الگوي رفتار خويشآن نيز دسترسي نداشحتي اگر به

قرار جهت در جوامع مختلف سوپر استارهاي ورزشي در معرض پرستشهمينبه.دهدمي
.گيرندمي

. سازي ورزشي ايجاد نيازهاي كاذب استامروزه يكي از كاركردهاي مختلف اسطوره
از . كنندميهافوتبال آنان را وارد اذهان تودهسازي از بازيكنان با معرفي و اسطورههارسانه

با تحقق اين فرايند افراد . سازندو دچار توهم ميكنندميرو فرد را از دنياي واقعي جدا اين
در اين شرايط . هستندهايشان و دنياي آنهاورهطمند به كسب اطالعات در مورد اسعالقه
اندهآوردوجودبهتا نيازهاي كاذبي را كه خود دشونميوارد صحنه و مطبوعات مجدداًهارسانه

با . حال هر پيامي كه درباره اسطوره مورد نظر باشد طرفداران بسياري خواهد داشت. ارضا كنند
برآورده شدن نيازهاي كاذب افراد داليل آنان براي انتقاد و تفكر در مورد وضع موجود و تالش 

از طرفي نيز طي . ه ابزارهاي منفعلي تبديل خواهند شدرود و افراد ببراي بهبود آن از بين مي
و فرد ديگر خواستار برآورده شدن شودميدست فراموشي سپرده اين فرايند نيازهاي واقعي به

). Khan Dizaji, 2008: 81(نيست آنها
ايران ي سازمان ملي جوانان هانظر سنجينكته جالب توجه اين است كه بر اساس 

هنرمندان سپسنسل جوان جامعه هستند و وي اول الگ» ورزشكاران«
. )http://hadisnews.com, 1386/5/26(...و

بازنمايي نژادي و جنسي-19

ي ورزشي هارقابتمصاديق بارزي از نژادپرستي در عرصه توانميبا بررسي تاريخچه ورزش 
در بيسبال، بيانگر بينشي در خصوص نقش قوميت در ييان آفريقايي تبار آمريكاطرد . يافت
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در 2، و برادرش ولدي واكر1»س فليت وود واكريموس«، 1884اگر چه در سال . ورزش است
زادگان طي موافقتنامة نجيبهاكردند، طولي نكشيد كه صاحبان باشگاهي عمده بازي ميهاليگ

 :Parks and colleagues, 2003(كردند ييان آفريقايي تبار را اخراج آمريكارسمي، طوربهو 

46-47 .(
ئي آفريقايي تبار در المپيك مكزيكو به نشانه آمريكاتامي اسميت و جان كارلوس دو دونده 

همان قدر 1936برلين در المپيك. اعتراض به نژاد پرستي مشتهاي گره كرده خود را باال بردند
هيتلر پس از . رويدادهاي ورزشي بودثيرتأقرار داشت كه تحت هازير سلطه تبليغات نازي

قهرماني ورزشكار سياه پوست جسي اونس ورزشگاه المپيك برلين را ترك 
).http://rzarei.blogspot.com/2009(كرد

چشم ي فوتبال بههاتري در استاديوممسئله تبعيض نژادي در ورزش شايد به شكل واضح
كه عالقه دارند از آن تعصب خود كنندمييي اشغال هااين محل را اغلب گروه. خوردمي

به افراد خاصي دشنام دهند، سرودهاي تبعيض بسرايند، و حس كنند –ا نشان دهندراستفاده 
).Watt, 2007: 23(در پشت انبوه جمعيت مخفي هستند 

ادي در ورزش منحصر به باورهايي در ي نژهااي در مورد اقليتي كليشههاپيش داوري
، باور عامه بر اين است كندمياشاره 3همان گونه كه كوكلي. ي مديريتي نيستهامورد توانايي

اين . شان هستنديتبار كاميابي خويش را مديدن توان طبيعيي آفريقاييآمريكاكه ورزشكاران 
همين علت در ورزش و بهامر بيانگر مزاياي ژنتيكي آنها نسبت به سفيدپوستان است 

كه ورزشكاران سفيدپوست به علت شودميبر عكس گفته . آورندميدستبههايي پيروزي
كوكلي با بينشي ژرف . ي ورزشي دارندهاكوشي كاميابيبرخورداري از نظم، هوش و سخت

تسلط با مقايسة . ي نژادپرستانه استهاباورها مبتني بر فرضيهگونهاينكه كندمياستدالل 
كس ادعا ندارد كه هيچ«: يي چون هاكي، كوكلي اظهار داشت كههادر ورزشهاكانادايي

1. Moses Fleetwood Walker
2. Welday Walker
3. Coakley
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يي محكم يا تواني درون زاد براي تحمل هواي سرد با حفظ هاطبيعي قوزكطوربههاكانادايي
به هاپوست دربارة اين ورزشاما وقتي كه ورزشكاران ساه... گرماي پيكر خويش دارند، 

براي اين كاميابي آنها شودميتالش ايگستردهطوربهيابند آنگاه فيع دست مياي رنقطه
). Parks and colleagues, 2003: 80-81(» توجيهي ژنتيك ارائه شود

توسعه حقوق بشر-20

مثابه تربيوني جهاني براي احقاق حقوق انساني مورد استفادة بهتواندميرويدادهاي ورزشي 
دو دونده دوي 1968در سال براي مثال، . نه و حقوق بشري قرار گيردجوياي صلحهاجنبش

استيون .پوستان اداي احترام كردندروي سكو به جنبش حمايت از حقوق سياهآمريكاسرعت 
المپيك پكن يي، از تبليغات هنري مراسم افتتاحيه و اختتاميه آمريكااسپيلبرگ، كارگردان 

كشتار در دارفور بيشتر تالش وبراي متوقف كردن كشتگويد چين بايد او مي: انصراف داد
اي به در چهاردهم فوريه يك گروه از برندگان جايزه نوبل و ورزشكاران نيز در نامه. كند

كه پكن حق 2001از سال .روزنامه انگليسي اينديپندنت همين موضوع را عنوان كردند
نست كه دوران سختي را در پيش دارد دادست آورد، چين ميهاي المپيك را بهبرگزاري بازي

چين . هاي حقوق بشر چين از سوء استفاده سياسي از اين رويداد شودتا مانع مخالفان سياست
اما در كمال تعجب . زماني كه آقاي اسپيلبرگ وارد صحنه شد بسيار خرسند شد2006در سال 

هاي وود در آستانه بازير سودان، كانون غضب هاليدبويژهچين، عملكرد اين كشور در خارج 
خواند واكنش المپيك مي» سياسي كردن«چين با خشم به آنچه تالش براي .گرديدالمپيك 
يي، براي نشان آمريكاهاي فعاالن سياسي همچون ميافارو هنرپيشه اما به علت تالش. نشان داد

چين . شدافروخته به علت كشتارها در سودان، بر» كشيالمپيك نسل«عنوانبهها دادن اين بازي
فعاالن سياسي . فروشدخرد و به اين كشور اسلحه ميميزان فراواني از نفت سودان را مي

گويند اين امر مشاركت در كشتار سازماندهي شده توسط دولت است كه دارفور را تباه مي
-http://www.donya-e(كرده است eqtesad.com.(
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ترويج خشونت-21

. دهدميوضوح كاركرد دوجانبه ي آن را نشان ار مهمي دارد و بهدر ورزش خشونت نقش بسي
، تمايل دست كندميچرا كه خشونت ورزشي خشونتي است كه دو تمايل متناقض ما را ارضا 

اين خشونت جزء بازي است كه . به خشونت زدن و در عين حال حفظ كنترل و صيانت ذات
 ,Asaberger(ند آن هميشه وجود دارددر آن سد كردن راه، درگير شدن، زمين زدن و مان

بسيار صورتبهدر بوكس كه ورزشي خشن است، اين رفتار را قوانين بازي و ). 188 :2008
در حقيقت يكي از مباحث . كندميو تيم پزشكي نظارت كندميموكد داور مسابقه اعمال 

شگري انجام مطرح طرفداران اين ورزش رفتار و شخصيت فردي است كه در كنترل اين پرخا
).همچنان كه در قوانين بوكس آمده است(جويانه ، نه در طرفداري از زد و خورد ستيزهدهدمي

نقش مهمي در افزايش توان كنترل تواندميبر اين اساس است كه بر خي معتقدند ورزش 
برخي از روانشناسان معتقدند. خشونت ايفا نمايد و در درازمدت براي جامعه بسيار مفيد است

براي مثال شركت در . تخلية هنجارهاي خشونت در ورزش، دليل استقبال مردم از آنهاست
چنين . دهندراگبي يا اسكواش را بر حركات غيراجتماعي يا راههاي غيرقانوني ترجيح مي
وقوع پيوستن بازدهي، در جهت پيشگيري از تنشها و منازعات شخصي در اجتماع و نيز به

يد است؛ چنانكه منفعت اين جريان اجتماعي بسيار فراتر از منافع مناقشات بزرگ بسيار مف
).Watt, 2007: 36(تناسب اندام و سالمت شخص است 

تازگي هب. شودمياما گاهي خشونت با اهداف مغرضانه خاصي در ورزش تزريق 
منسر و . اندهشناسان به بررسي چگونگي نهادينه شدن خشونت در ورزش مردان پرداختجامعه

قهرمان، به چهرة عنوانبهي اخير شكل ورزشكار مرد سالهاكه در كنندمياستدالل 1ابوس
. شخصي بدون مسئوليت، آزمند و اغلب با رفتار جنسي خشن نسبت به زنان تبديل شده است

از 2، اجي سمپسون1996در سال . يي از اين شكل اخير در حوزة ورزش فراوان استهانمونه
، وقتي او 1998با اين همه، در سال . سابقش، نيكول براون تبرئه شداقدام به قتل همسر 

1. Messner & Sabo
2. O.J. Simpson
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به طريق مشابهي بازيكن . محكوم به كتك زدن همسرش شد، به اين محكوميت اعتراضي نكرد
دليل زنش به طرف ديوار، كشيدن ، كه به علت پرتاب كردن بي1اي گلف، جان ديليحرفه

به گناه خود اعتراف كرد و قراري –قيف شد تو» وسايل خانه«موهايش و خرد كردن اسباب 
همان گونه كه منسر . ارتكاب جرم آزار دادن زنش برايش صادر شده بود را پذيرفتدليلبهكه 

وسيلة رسد كه داستان تجاوز جنسي و آزار جسمي بهمينظربه، چنين اندهو سابو اشاره كرد
). Parks and colleagues, 2003: 84(شودميهر روزه تكرار تقريباًورزشكاران مرد 

نظران برآنند كه از نظر بسياري از اي از صاحبآيد؟ پارهچرا چنين رويدادهايي پيش مي
ورزشكاران مرد، بخشي كانوني از تجربة ورزش تجليل و تكريم خشونت است، تكريمي كه 

د را به اثبات بار و خوار شمردن ديگران جنسيت خوبا رفتار خشونتكندميمردان را ترغيب 
بر تسلط بر ديگران و تحت انقياد تأكيدكه –ي تيمي هاورزشبويژهورزش مردان . برسانند

يكي از عنوانبهجايگاهي است كه در آن بازيكنان مذكر خشونت را –درآوردن آنان دارد 
ن افراد در مواردي كه ايبويژهآموزند؛ راههاي قابل قبول در مناسبات و براي كنترل ديگران مي

).Vaez Musavi and Mosayyebi, 2008: 350(گرا باشد شامل زنان و مردان همجنس
گذارند، توسل به باخت را به نمايش مي-ي ورزشي از آنجايي كه يك بازي بردهارقابت

دهند و قضاوت اخالقي در مورد پرخاشگري خشونت براي پيروزي را مشروع جلوه مي
چنين مشروعيتي در جنگ نيز با اين عبارت تبليغ و توجيه . نهندورزشي را به كناري مي

اين » .اي جز شليك به او نداريمپس ما هم چارهكندميچون دشمن به ما شليك «: شودمي
زند، ما هم مجبوريم به هر چون حريف به ما گل مي«: شودميجمله در ورزش چنين بيان 

».قيمتي به او گل بزنيم

ي مردمتخليه انرژي هيجان-22

ي ورزشي و يا حتي مقابل جعبه جادويي هاهنگامي كه جوانان پرشور و پرانرژي در استاديوم
دهند، بخش امان براي تيم محبوب خود ادامه ميي بيهامنازل خود به تشويق و هوار كشيدن

1. John Daly
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ركه با يكديگهايي زنجلودر واقع با تماشاي . كنندميزيادي از انرژي هيجاني خود را تخليه 
و آنها را به كنندمييي كه راه هافبك را سد هاو دفاعاندهآويزند و داخل سنگر مشغول مبارزمي

پس از ديدن فوتبال آخر هفته، . شودميدفع هازنند، قابليت خشونت انقالبي تودهميزمين
كه گويي در يك دو شودميتماشاگر سختگير بازي غيرمستقيم آن قدر در خشونت درگير 

مسابقههردرمردمآسابرگراعتقادبه).Asaberger, 2008(انقالب شركت داشته است جين 
بازي،درونهايتنشوخشونتتماشايباوكنندميشركتاجتماعيشورشيكدر
چنين تحليلي در مورد . پردازندميموجودوضعازنارضايتيازناشيروانيتخليهبهنوعيبه

ي كشورهامانندغربيغيركشورهايمورد دررسد اما ميظرنبهكشورهاي غربي منطقي 
ج تهييباعثتواندميوارتودهفوتبالزيرانيست،نهواينلزوماًآفريقاوآسيا،التينيآمريكا

ع وضازنارضايتيابرازوشورش،برايبستريسازيفراهمناراضي،مردمتجمعاحساسات،
احزابصورتبهفوتبالبزرگباشگاههايالتينيريكاآمكشورهايدرهامروز.ودشموجود

عرصةدرمردميهاتودهمشاركتوانتخاباتدرايهكنندتعييننقشكه اندهسياسي در آمد
). Fazeli, 2006: 93-94(كنندميو سياست ايفا عمومي

خود تر از بارسا صد برابر معروف: نويسدميدر مورد كاركرد اخير ورزش) 2010(كوپر
از . تنها منبع بودندآنهاكاتالونياست و مايه اصلي غرور كاتاالن؛ در زمان تسلط فرانكو بر اسپانيا 

چرا پيروزي بارسا برابر رئال مادريد برايت «: ، پرسيده شدزني كه از فوتبال هم خسته شده بود
را ممنوع كرد، و فرانكو خودمختاري ما را نابود كرد، زبان ما «و او جواب داد » اهميت دارد؟

ي قبل هاشود ژنرال فرانكو در دههگفته مي) Cooper, 2010: 162(» حامي رئال مادريد بود
ي رئال در بارسلون، هابازيگفت و در دوران او هنگام تركيب رئال مادريد را از بر مي

از چنين هواداران بارسا پس. ي كاتاالن را به نوكمپ بياورندهاهواداران اجازه نداشتند پرچم
شد در نمي«: دهدميفالكر توضيح . رفتندميي به اندازه بازيكنان به خانهايي با خستگيهابازي

بنابراين مردم در عوض اين را خطاب به بازيكنان رئال » فرانكو جنايتكار: ها فرياد زدخيابان
ن فرياد بزنيد، سر اگر نتوانيد سر پدرتا: اين يك پديده روانشناختي است. زندميمادريد فرياد

كاتالونيا فقط در نو كمپ هنوز وجود داشت و يگانه مظهر كاتاالن » .زنيدميكس ديگري فرياد
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). Cooper, 2010: 123(ت نكرد به آن دست بزند، بارسا بود أكه فرانكو هرگز جر

نظم موجودقانع كردن مردم به عادالنه بودن-23

بها دادن به سياه پوستان و ارتقاي جايگاه آنها در اروپا به توانميدر مورد اين كاركرد ورزش 
اين در حالي است كه به اعتقاد . نمادي از عدالت اجتماعي و دموكراسي اشاره نمودعنوانبه

 نيز بالقوه » كودكان سياه پوست ورزشكاران خوبي هستند«پين، حتي گزارة به ظاهر مثبت
تا اينكه نمادي از عدالت اجتماعي باشد و )Mahdzadeh, 2008: 147(نژادپرستانه است 

كه در راستاي توجيه طرد كودكان سياه پوست از شودميمنزله بخشي از گفتماني مطرح بهنوعاً
.كندميي فكري عمل هافعاليتدايرة 

فوتبال جانشيني براي مذهب-24

اي منظرهمسابقات سوپر بال را » فرهنگ رسانة جمعي شده«در كتاب 1مايكل آر ري يل
اي خوانده و عقيده دارد در جوامع غير ديني، ورزش جاي خالي مذهب را پر اسطوره

قواعد و قوانين صلب و قائم به به اعتقاد نگارندگان، ). Asaberger, 2008: 184(كندمي
هاي معنوي و در جهان مدرني كه آيين.آيندميعقالنيت مدرنيته در ساحت فوتبال به تعليق در

شده است و عرصه عمومي خالي از نشانگاه معنوي ه حوزه فرديت انسان مدرن منتقلمذهبي ب
فينال جام جهاني هزاره جديد، شاهد مناجات و آيين گرديده است، بينندگان ميلياردي نخستين

گويي در ورزشگاه مخلوق تكنيك مدرن توكيو،شوند كهقدسي طاليي پوشان برزيل مي
بان برزيل پس از قهرماني وقتي دروازه.كنندمنتقل ميبه عرصه حالها را از بطن تاريخاسطوره
ايستد، قرن بيست و يكم باور دروازه ميآسمان روي خطسويبهدقايق بسياري دست جهان،

.تاريخ معنوي جهان استهايي از اندرونكند كه فوتبال حامل پياممي
از خيلي جهات شبيه مذهب است) يابر فوتبال حرفهتأكيد(به اعتقاد آسابرگر فوتبال

)Asaberger, 2008: 185( .ظاهراًي ميان اين دو پديده هافهرست زير برخي مشابهات
:دهدمتفاوت را شرح مي

1. Nichael R. Real
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مذهبايفوتبال حرفه
قديسانهافوق ستاره
مراسم مذهبي يكشنبههانبهبازي يكش

بليت                                                     صدقه
هانهضت وحدت كليساهاادغام باشگاه

الهياتبازي پيچيده                                          
مومنان در جستجوي جام مقدسبازيكنان در راه سوپر بال                     

مربيان                                                   كشيشان
استاديوم                                                كليسا

منان كليساؤمشيفتگان فوتبال                             
بيشتر و بيشتر عقالني شده و از خود ) اديان آزادمنشبويژه(جالب اين كه هر چه مذاهب 

تر باور نكردني پيچيدهنحوبهي آن ها، فوتبال اسرارآميزتر و تاكتيككنندميزدايي اسطوره
به اسطوره، آيين، رسد مردممينظربه. كندميو همان نقش الهيات را در مذهب ايفا شودمي

در هاگرايي نياز دارند و فوتبال شايد بيش از مذهب، به مردم در ارضاي اين نيازراز و قهرمان
. كندميجوامع معاصر كمك 

دم از موقعيت اجتماعي واقعي خودانحراف توجه مر-25

ن در حالي اي. شودميهدايت و تحميل سرگرمي و تفريحات امروزه بيش از پيش از باال كنترل،
و اوقات فراغت خود آزادانه عمل هاكه در انتخاب سرگرميكنندمياست كه مردم تصور 

كندميپر هاصنعت فرهنگ وقت آزاد افراد را از طريق سرگرمي). Adorno, 2000(كنندمي
امروزه عده كثيري از جواناني كه . در صورتي كه بهترين زمان خردورزي همان وقت آزاد است

فوتبال بويژهورزش ايحاشيهي نوين باشند چنان درون جريانات هامنشاء توليد انديشهبايد 
كه زير سلطه صنعت فرهنگ قرار دارند و هر كنندنميتصور ايلحظهكه حتي اندهگرفتار شد

بنابراين، طبق اظهار نظر . يافتن خبري جديد از جريانات فوتبال هستنددنبالبهروز مشتاقانه 
آورد مستحق وجودبهفوتبال خوب تواندمينظام سياسي كه «سابرگر مبني بر اينكه آرتور آ
كار دشواري نيست كه «به اعتقاد آسابرگر . رسدمينظربهمنطقي ) Joneydi, 2010(» بقاست
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يشان هااصل نان و سيرك را در روم قديم كه كارشان منحرف كردن حواس مردم از بدبختي
در (ها، و يكشنبه)در كالج(هادر دبيرستان، شنبهها، جمعهآمريكابود با آنچه امروز در 

). Joneydi, 2010(»گذرد، مقايسه كنيممي)در تلويزيون(هاو دوشنبه) ايحرفهي هابازي
اش است، حداقل براي مدت همچنين، وقتي دغدغه اصلي يك جوان موفقيت تيم مورد عالقه

.، سن ازدواجش باال رفته، فقير است و نظاير آنكه بيكار استكندميكوتاهي فراموش 

هافوتبال در عصر فراروايتشكنيشالوده-26

اي است، هيمنهفوتبال اين محصول عقل ابزاري مدرن كه عمر مفيد آن هنوز به يك قرن نيز نرسيده
چند وجهي، اي پيچيده،پديدهساده و جذاب كه اكنون تبديل بهورزشي ذاتاً.يافته استانگيزحيرت

يابد، فوتبال اي منسجم مياگر اخالق در منظومه فكري مدرنيته، شالوده. مبهم و تودرتو شده است
روح اگر قانون،. گرددشود كه تعليق امر اخالقي را موجب ميظاهر ميشكنشالودهاي پديدهسانبه

شود، اما به ميمحسوبمدرنيته است و هر عملي خالف قانون در قاموس مدرنيته كنشي غيراخالقي 
در ) و بر خالف قوانين فوتبال(هنگامي كه مارادونا . دشوفوتبال ويران ميدستبهيكباره اين هيمنه 

شود، بلكه كند نه تنها عملش تقبيح نميارد دروازه انگلستان ميوتوپ را با دست1986جام جهاني 
بايست دست شيطان ميمدرنيته قاعدتاًشود؛ صفتي كه در شالودهمفتخر مينيز»دست خدا«به صفت 
.فردمنحصر بهاي مستقل است با قواعد و اخالقياتي اما گويي فوتبال خود اسطوره؛شدناميده مي

فلسفي، قرابتي با فوتبال اگرچه مولود مدرنيته است و ابداع آن چه از نظر تاريخي و چه از ديدگاه
عرصه وجود گذاشته بود، اما با مدرنيته پا بهحث پستتر از طرح مباپيشمدرن نداشت و تفكر پست

.مدرنيته شناساندالگوگونه براي پارادايم پستپديداريعنوانبهمدرنيته خود را ظهور امواج پست

زداييورزش و سلطه-27

از گيريبهرهتر به مدد يي كه گاهي حريفان ضعيفهابازيرويدادهاي ورزشي پر است از 
:نويسدميدر اين ارتباط) 2000(گالئانو . تر پيروز شوندبر حريفي قوياندهنستقدرت ايمان توا

ي بزرگ را با هاكم در چند مورد ماهيِ كوچك، ماهيدست1998خوشبختانه در جام جهاني «
».بينيممياين همان نيمه روشن است كه گه گاه در فوتبال. استخوان و همه مخلفات قورت داد
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بينند، ناخودآگاه ميتر در رويدادهاي ورزشي رانسانها شكست حريف قويدر واقع، وقتي ا
نيز از ) سياسي، اجتماعي و غيره(ند در عرصه زندگي توانميگيرند كه مياين موضوع را فرا

. انقياد يك قدرت برتر خارج شوند و براي هميشه محتوم به شكست نيستند

توسعه جهانگردي ورزشي -28

يك استراتژي عنوانبهي اخير سالهايسم ورزشي پديده جديدي نيست، در در حالي كه تور
توريسم ورزشي ). Daniels, 2007(توسعه اقتصادي توجه روزافزوني به آن شده است 

تجارت جهاني چند تريليون دالري مطرح شد و امروزه پوياترين بخش صنعت عنوانبه
 :Tassiopoulo and Haydam, 2008(باشد ميتريليون دالري جهاني5/4توريسم جهاني 

، توريسم ورزشي در حدود 1997-2005بر اساس اظهارات كاسيماتي و داتسون از سال ). 871
اين امر باعث شد كه . اختصاص داده استخودبهرا ]آمريكا[درصد رشد ناخالص داخلي 3/1

رزشي، نرخ ضمن افزايش تكاپوي اقتصادي در فرايند برگزاري ساالنه مسابقات بزرگ و
). Honari, 2009(درصد كاهش پيدا كند 9/1بيكاري تا حدود 

چهار شهر در همه. تدرصد افزايش ياف11ورود گردشگران استراليا در حدود 2000در سال 
. گسترش يافت) سيدني(درصد 34و ) سئول(درصد 15ي پيماني بين هابرگزار كننده المپيك، شغل

مشاغل گونهايني صورت گرفته در هاپيشرفت. ت و هتلداري اشاره كردبه خدماتوانمياز آن جمله 
:Warn and Widric, 2005(بارزي چهره شهرهاي ياد شده را بازسازي كردصورتبه 74 .(

بيش مراتببههمچنين، ناگفته پيداست كه كاركردهاي سياسي و فرهنگي توريسم ورزشي، 
.باشدمياز ارزش اقتصادي مستقيم آن

ي ميداني هايافته) ب

گانه 28يك از كاركردهاي هراهميت و اثربخشيميزانفريدمنآزموننتايجاساسبر
در اين تحقيق، مقدار آماره آزمون . ي ورزشي از ميزان اعتبار متفاوتي برخوردارندهارقابت

. باشدمي) نرديك به صفر درصد(درصد 5با سطح پوشش آمارة كمتر از 402.844فريدمن 
.شودگانه رد مي28پذيري همه عوامل تأثيردرصد فرض برابري 95نابراين در سطح اطمينان ب
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ميانگين امتيازهاي هر كاركرد:1جدول شماره 
ميانگينسؤاالترديف

4.71گراييمليتقويت حس 1

4.71)محلي و ملي(توليد شادي و غرور 2

4.43تخليه هيجاني مردم3

4.38رزشيتوسعه گردشگري و4

4.33...)در سطح محله، استان و (بخشوحدتنقش 5

4.29بعد تبليغاتي براي سياستمداران و ورزشكاران6

4.24تقويت حس قلمروخواهي7

4.19افزايش منزلت ژئوپليتيكي8

4.14)محلي(ي ديگر ملي هاهويتتقويت 9

4.14الگوسازي ورزشكاران10

3.95توسعه جهاني شدن11

3.86ي اجتماعيهانقشيادگيري 12

3.81افزايش همگرايي و تضعيف واگرايي در سطح ملي13

3.81و تبليغات ژئوپليتيكيگيري ژست14

3.71انحراف توجه مردم از موقعيت اجتماعي واقعي خود15

3.67ورزشكارانانگاريشيئي16

3.62ارتقاي اخالقي و امنيت اجتماعي17

3.62جنگجايبهايگزيني ورزش ج18

3.57توسعه حقوق بشر19

3.57بازنمايي نژادي و جنسي20

3.52ي اجتماعيهامحملي براي دگرگوني21

3.48هادر عصر فراروايتشكنيشالوده22

3.33قانع كردن مردم به عادالنه بودن نظم موجود23

3.00زداييسلطهتوسعه فرهنگ 24

2.71انزواي ژئوپليتيكيافزايش25

2.57مذهبجايبهجايگزيني ورزش 26

2.29ي تروريستيهافعاليتافزايش 27

2.57افزايش خشونت28
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Tگانه، فرضيه آزمون 28پذيري هر يك از عوامل تأثيرتعيين ميزان منظوربههمچنين 

نتايج اين آزمون كه با . داجرا شSPSS 16.0افزار تحليل آماري استودنت با استفاده از نرم
در . آورده شد است2انجام شد، در جدول شماره ) ميانگين مورد انتظار(µ0 = 3مقدار 

كوچكتر از txباشد و يا اينكه مقدار قدرمطلق 0.05صورتي كه سطح پوشش آماره بزرگتر از 
درصد 95نان با اطمي) باشدمي3ميانگين نظرات داده شده برابر با ( H0باشد فرضيه 2.045

. شودميتأييد H1فرض صورتاينگردد در غير ميتأييد
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استودنتTنتايج آزمون : 2جدول شماره 

tx
سطح پوشش 

آماره
16.97056 0.000 .استتأثيرگذارگراييمليي ورزشي در تقويت حس هارقابت

7.383504 0.000 .گذار استتأثيرخواهي ي ورزشي در تقويت حس قلمروهارقابت

4.483358 0.000 .استتأثيرگذاري ورزشي در توسعه جهاني شدن هارقابت

6.605783 0.000 . استتأثيرگذار) محلي(ي ديگر ملي هاهويتي ورزشي در تقويت هارقابت

3.78245 0.001 .استتأثيرگذارو تبليغات ژئوپليتيكي گيري ژستي ورزشي در هارقابت

-1.24035 0.229 .استتأثيرگذاري ورزشي در افزايش انزواي ژئوپليتيكي هارقابت

8.027016 0.000 .استتأثيرگذاري ورزشي در افزايش منزلت ژئوپليتيكي هارقابت

3.59995 0.002 ندتأثيرگذاري ورزشي در افزايش همگرايي و تضعيف واگرايي در سطح ملي هارقابت

-2.57627 0.018 .استتأثيرگذاري تروريستي هافعاليترزشي در افزايش ي وهارقابت

5.402702 0.000 .استتأثيرگذاري اجتماعي هانقشي ورزشي در يادگيري هارقابت

10.58301 0.000 .دارند...) در سطح محله، استان و (بخشوحدتي ورزشي نقش هارقابت

2.95043 0.008 اجتماعي استيهاي ورزشي محملي براي دگرگونيهارقابت

2.648103 0.015 .گذار استتأثيري ورزشي در ارتقاي اخالقي و امنيت اجتماعي هارقابت

2.914183 0.009 .گذار استتأثيرجنگ جايبهي ورزشي در جايگزيني ورزش هارقابت

6.97137 0.000 .ي ورزشي براي سياستمداران و ورزشكاران مهم استهارقابتبعد تبليغاتي 

3.162278 0.005 .گذار استتأثيرورزشكاران انگاريشيئيي ورزشي، هارقابتدر 

16.97056 0.000 .گذار استتأثير)محلي و ملي(ي ورزشي در توليد شادي و غرور هارقابت

7.203603 0.000 .گذار استتأثيري ورزشي در الگوسازي ورزشكاران هارقابت

2.676598 0.015 .گذار استتأثيرايي نژادي و جنسي ي ورزشي در بازنمهارقابت

2.169305 0.042 .گذار استتأثيري ورزشي در توسعه حقوق بشر هارقابت

-2.00745 0.058 .گذار استتأثيري ورزشي در افزايش خشونت هارقابت

9.682458 0.000 .گذار استتأثيري ورزشي در تخليه هيجاني مردم هارقابت

-1.91014 0.071 .گذار استتأثيرمذهب جايبهزشي در جايگزيني ورزش ي ورهارقابت

2.320477 0.031 .گذار استتأثيري ورزشي در قانع كردن مردم به عادالنه بودن نظم موجود هارقابت

3.627381 0.002 گذارندتأثيري ورزشي در انحراف توجه مردم از موقعيت اجتماعي واقعي خود هارقابت

3.210806 0.004 .گذارندتأثيرهادر عصر فراروايتشكنيشالودهدر ) فوتبال(ورزشي يهارقابت

0 1.000 .گذارندتأثيرزداييسلطهي ورزشي در توسعه فرهنگ هارقابت

10.73338 0.000 .گذار استتأثيري ورزشي در توسعه گردشگري ورزشي هارقابت
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گيرينتيجهتجزيه و تحليل و -5

:نتايج تحقيق نشان داد كه
بر جدايي تأكيدرسد و حتي مينظربهانه لوحسادهامروزه، جدايي ورزش از سياست امري -1

؛ چه چنين موضوعي توسط كارشناسان شودميورزش از سياست خود موضوعي سياسي تلقي 
.قرار گرفتتأييداستودنت مورد tاين حوزه در قالب آزمون فريدمن و 

مانند ساير علوم به مثابه تيغ ي ژئوپليتيكي و اساساًهاگرايشژئوپليتيك ورزش مانند ساير -2
كننده و عاملي اجتماعيعنوانبهكاركرد مثبت آن از طريق ايفاي نقشي . كندميدو دم عمل 

ي اجتماعي مانند هاارزشمتحدكنندة مردم، شكل دادن و دائمي ساختن بسياري از 
د، قابليت اعتماد و نظم شخصي كوشي، از خودگذشتگي، بازي منصفانه، وفاداري، تعهسخت
كه به هااي از پليديبعد منفي رويدادهاي ورزشي نيز از رهگذر بازتاب پاره. شودميظاهر 

در جامعه وجود دارد از قبيل رفتار غيرمنصفانه با زنان، نژادپرستي، يكسان ايهشكل برجست
كسب قهرماني ممكن همچنين فشار افكار عمومي براي. كندميبروز ... گريزي، خشونت و 

بها جلوه دهد، چرا كه پيروزي به يي بنيادي از جمله صداقت و دوستي را كمهاارزشاست 
هر قيمت، ذهن ورزشكاران را اشغال كرده است و به امري طبيعي و نه مذموم تبديل شده 

.كارشناسان اين حوزه قرار گرفتتأييداين مسئله نيز در تحقيقات پيمايشي مورد . است
ي هاي المپيك، تحت اعطاي امتياز بازيالمللبينيكي از اهداف كميته با وجود اينكه -3

اما در سراسر . سياسي از ورزش و ورزشكار استدةاستفاءالمپيك، مخالفت با هرگونه سو
مختلف يهاشيوهكه به كرديي را پيدا هابازيتوانميي سختبه تاريخ نهضت المپيك نوين، 

ي زمان خود داشت و هاي آغازين ريشه در سياستهاحتي المپيك.نباشداز سياستمتأثر
. جنگجويان دولت شهرهاي يونان باستان به رقابت بودغالباًهدفشان كشاندن همديگر و 

و ها، اعتصابهابايكوت،هابراي طرح موضوعاتي از قبيل جنگايهصحننيز ي نوينهاالمپيك
.گيرندميبيرق پهناور سياست قرارزيراز اين موارد كه هركدام است حمالت تروريستي 

ي جهاني فرايند هاارزشبا به اشتراك گذاشتن سو يكي ورزشي مانند المپيك، از هارقابت-4
و از سوي ديگر با نمايش غرور ملي ورزشكاران و باال بردن كنندميجهاني شدن را تشديد 
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يي يا گرامليملي و غير آن، فرايند پرچم واحدهاي سياسي و به طنين انداختن سرود
. كنندميرا ترويج گراييمحلي

؛ چرا كنندميي ژئوپليتيكي استفاده هاژستكشورها از رويدادهاي ورزشي براي تبليغات و -5
به سرعت هارسانهكه رويدادهاي ورزشي با جذب عاليق مردم در سطحي جهاني و به مدد 

.كنندميبعدي فراملي پيدا 
رفتار توانميي ورزشي و انزواي آن هارقابتز طريق محروم كردن كشوري خاص در ا-6

نكه چنين كشوري با فشار افكار عمومي داخلي روبروايبويژه كشور هدف را تعديل كرد؛ 
.؛ مانند آنچه در مورد آفريقاي جنوبي شاهد بوديمشودمي
راي برون رفت ژئوپليتيكي تبدل ي ورزشي به ابزاري بهارقابتاز سوي ديگر، برگزاري -7

ي ورزشي به حركتي هارقابتشده است؛ بر همين اساس، تالش براي كسب ميزباني 
.ژئوپليتيكي تبديل شده است

امروزه در سطح . بديل تجلي نمادها در سطحي فرامحلي و جهاني استورزش عرصه بي-8
غيرمستقيم حس صورتبهاز طريق نمادسازي ورزشيكنندميي قومي تالش هامحلي، گروه

از طريق سهيم كنندميتالش هاهمبستگي قومي را تقويت كنند و از سوي ديگر نيز حكومت
. ي كشور، همگرايي و همبستگي ملي را حفظ و تقويت نمايندهاقوميتشدن در نمادهاي 

ما با ارائه نظراتي براي سازگار شدنكاركرد پنهان ورزش اعمال سلطه نامحسوس از طريق-9
خواهيم در اين عرصه ميكه اگركندميورزش به ما تحميل . جهان بوروكراتيك معاصر است

پذيرش معنايبهبدرخشيم، بايد به ناچار تابع ساختار كل تيم باشيم و تابع ساختار بودن 
. ناخواستة سلطه طبقات حاكم است

در بين افرادي كه دچار اندتوميو بيش از حد تصور العادهفوقورزش به علت جذابيت -10
در بين مردم، سابقهبيدر عصر دشمني و خشونت . يي ايجاد كندهاهمبستگي،برخورد و تنش هستند

اعضاي تيم، عنوانبهابزاري براي گرد هم آوردن افراد عنوانبهمهم است كه از اهميت ورزش 
.ري اين عامل را فراموش نكنيمكارگيخانواده، همسايگان و اعضاي شهر يا ملت غافل نشويم و به

ين عامل مهمترعنوانبهبر كيفيت نيروي انساني تواندميورزش با ارتقاي اخالقي جامعه -11

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

________________________1392شماره دوم، تابستان فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال نهم، 44

.ژئوپليتيكي بيافزايد
با هاملت،ي رنگارنگشهاحلقهاين بوده كه همانندبنيانگذاران المپيك هدف اگر چه -12

اعمال نفرت، ميدان به ميدان مسابقه، اكنون ند، اما كنار هم گردآوررا عقايد متفاوتونژادها
با اين وجود، اين . ي فروخورده ملتي خاص تبديل شده استهاگيري و تخلية عقدهانتقام

به فال نيك گرفت؛ چرا كه تخليه نفرت يك ملت از ملت ديگر در توانميكاركرد ورزش را 
» نوربرت الياس«كه گونههماني بشر است؛ تر از ميدان جنگ براهزينكممراتببهميدان بازي، 

توانند از هيجان رازآلود ناشي از تماشاچيان يك مسابقه فوتبال مي«: گويدشناس ميجامعه
دانند كه نه بازيكنان و نه خودشان چون آنها مي،گيرد لذت ببرندجنگي كه در ورزشگاه درمي

).http://www.tabnak.ir(»بينندنميآسيبي از اين جنگ 
فت كه در پي گرسراغ توانميي ورزش به حدي است كه كمتر سياستمداري را هاجذابيت- 13

استفادة تبليغاتي از اين عرصه نباشد؛ چه امروزه شواهد زيادي حاكي از اين است كه ورزش به 
. توسط سياستمداران و دولتمردان تبديل شده استهاعرصه كسب مشروعيت و جلب نظر توده

با كسب درآمدهاي فزاينده، به تجارت پررونقي تبديل شده و در اين ايحرفهش ورز-14
به كاالهاي قابل » صنعت فرهنگ«در چارچوب ) پهلوانان ارزشي قديم(رهگذر، ورزشكاران 

.اندهخريد و فروش تبديل شد
كالن كشورها در عرصه ورزش، توليد غرور و شادي ملي گذاريسرمايهيكي از اهداف -15
قهرمانان ملي را هاسپس، حكومت. طريق پيروزي ورزشكاران در سطح جهاني استاز
و در نهايت از شخصيت كاريزماتيك كنندميالگوهاي مورد پذيرش عامه مردم معرفي عنوانبه

.كنندميي برداربهرهي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي هاآنها در عرصه
ي بازنمايي نژادي و جنسي است؛ هاين عرصهمهمتري ورزشي يكي از هارقابتامروزه -16

كه كنندمييي تعيين هاي هنگفتي براي تيمهاهاي ورزشي مانند فيفا جريمهچه همواره سازمان
. دهندميطرفداران آنها شعارهاي نژادپرستانه سر

خشونت در ورزش نقش بسيار مهمي دارد و به وضوح كاركرد دوجانبة آن را نشان -17
، كندميچرا كه خشونت ورزشي خشونتي است كه دو تمايل متناقض ما را ارضا . ددهمي
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تجربه نشان داده . تمايل دست به خشونت زدن و در عين حال حفظ كنترل و صيانت ذات
هاي بسيار آرامي در زندگي خصوص ي خشن ورزشي انسانهااست كه ورزشكاران رشته

باخت را به نمايش-ي از آنجايي كه يك بازي بردي ورزشهارقابتاما از سوي ديگر، . هستند
دهند و قضاوت اخالقي در ميگذارند، توسل به خشونت براي پيروزي را مشروع جلوهمي

.نهندميمورد پرخاشگري ورزشي را به كناري
همزمان قرارطوربهاز آنجايي كه رويدادهاي ورزشي در كانون توجه ميلياردها نفر -18
رسد مينظربهرو، از اين. هستندهاراين، بهترين محمل براي خودنمايي تروريستگيرد، بنابمي

.ي ورزشي بزرگ روز به روز افزايش پيدا كندهارقابتميزان تهديدات تروريستي در 
به تخليه انرژي هيجاني مردم، قانع توانمياز ديگر كاركردهاي سياسي اجتماعي ورزش -19

ن نظم موجود، ايفاي نقش جايگزين براي مذهب، انحراف توجه كردن مردم به عادالنه بود
.مردم از موقعيت اجتماعي واقعي خود و توسعه جهانگردي ورزشي اشاره كرد

با عنصر نوعيبهدر سطح داخلي كشورهامسابقات ورزشياگرچه هميشه در مجموع، -20
شود عنصر سياست ميطرحي مالمللبيناست اما وقتي اين بازيها در سطح سياست گره خورده

ي هارقابتگردد و كشورها از زاويه اين بازيها نوعي ميبااليي در آن واردبا درجه بسيار
ي المللبينمسابقات ورزشي در سطح . كنندميدنبالي ملي خود راهاهويتتقويت سياسي و

و فرهنگ در اقتصاد ياست،سي روند جهاني شدن يعنيهاجنبهآيينه تمام نمايي از تمامي 
احساسات براي بروزايهعرصو المپيك جام جهاني مسابقات . دنباشميباالترين حدآن

شوق كل شور واز نبض وايهپژواك ويژتماشايي از اقتصاد بازار،ايهپنجرپرستانه،ميهن
.ي ملي و در نهايت يك فرهنگ فراملي استهاجوامع و ستايش اغراق آميزي از فرهنگ

قدرداني

هـاي مـادي و معنـوي در    از همكاري دانشگاه تربيت مدرس به جهت حمايـت گارندگانن
.نمايندميطول انجام اين پژوهش تقدير و تشكر 
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