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هایی شده است که  اخیر، سیاست بنا به ماهیت سیال خویش و نیز روند دموکراتیزاسیون وارد حوزه  دهدر س

ورزش یکی از مهمترین این . شدندا داراي پیرنگی سیاسی قلمداد نمیاند و ی پیش از این دخلی بدان نداشته

فـزون،  دمی شـدن روزا اي بنا به مرسیاست و ورزش حرفه. ورزي است استقلمروهاي جدید سیاست و سی

. اند و این رخداد، به ایجـاد قلمروهـاي مشـاعی بـراي هـر دو انجامیـده اسـت       حدود و ثغور متفاوتی یافته

المللی شدن ورزش، آن را به ناچار وارد یک یکی از این مشاعات است که بیندیپلماسی و روندهاي دیپلمات

شـده  » دیپلماسـی ورزشـی  «تـأخر و راهبـرديِ   تزاحم باعث طرح مفهوم م/این تداخل. این حوزه کرده است

  به این پرسش بود که مراد از دیپلماسی ورزشی چیست؟  پاسخگویی ،مقالههدف این . است

-داده و با استفاده از روش اسنادي پرداختیممفهومی به تحلیل و تبیین  براي این منظور با رویکردي اکتشافی

 و عینی ابزار برآمده از تجارب زیسته 15 ،هاي پژوهشیافته ترینعمده .آوري کردیمهاي مورد نیاز را جمع

ایجـاد   توان از این ابزارها  براي پیشبرد توسعه، اعمال قدرت نرم،که می هستند دیپلماسی ورزشی در قلمرو

بهـره   دولـت هـا  میـان  آمیـز  روابط صـلح  يارتقا ر جوامع چندفرهنگی وگفتگو و همگرایی دمحملی براي 
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  مقدمه

ها داشته و به یکی از حوزه ملت -اخیر حضور چشمگیري در تبادالت دیپلماتیک بین دولت ورزش در سده

 هـایی وارد  سیاسـت را بـه حـوزه    ،دموکراتیزاسیون .شده است دولت ها تبدیلمیان   هاي همکاري و منازعه

از جملـه  ورزش . شدند و یا اینکه رنگ و بویی سیاسـی نداشـتند  تر سیاسی دانسته نمیاست که پیش ساخته

هاي دموکراتیک و توجـه مردمـی   هاي جدید است که سیاستمداران، متأثر از رواج ارزشمهمترین این حوزه

امر باعث شده است میدان این . اند آن را به استخدام خود درآورندبدان حداقل طی یک قرن گذشته کوشیده

  . هايِ کنشِ مشترکی میان سیاست و ورزش شکل گیرند

نقـش   است که بـین المللـی شـدن ورزش    هاي مشتركمیداندیپلماسی و روندهاي دیپلماتیک یکی از این 

دیپلماسـی  «باعث طرح مفهوم متأخر و راهبـرديِ   میدان مشتركاین . انکارناپذیري در ایجاد آن داشته است

آکادمیک، تـاکنون تالشـی بـراي    هاي در نوشته با وجود این و به رغم طرح این مفهوم. شده است» ورزشی

هـا نـه تنهـا مفهـوم     به عبارت دیگر، در این نوشـته . ته استو شرح ملحقات آن صورت نگرفچیستی  درك

 امکـانِ  ایطهاي اجتماعی و سیاسی پیدایش آن یا همان شرزمینهدیپلماسی ورزشی تعریف نشده است، بلکه 

یک از پژوهشگران در ایـن   از سوي دیگر، هیچ. اندیز به درستی شرح و بسط داده نشدهدیپلماسی ورزشی ن

بنـدي  اند ابزارهاي دیپلماسی ورزشی و شیوه و هدف به کارگیري آنها را به درستی دستهحوزه تالش نکرده

، ؛ التیامی نیـا و محمـدي عزیزآبـادي   1394ي، ؛ شریعتی و اکبر1394صباغیان، : براي نمونه بنگرید به( کنند

1394( .  

به مثابه یک مفهوم راهبردي » دیپلماسی ورزشی«چیستی  حاضر در پی کشف مقالهبه این ضرورت،  توجهبا 

کند که دیپلماسی ورزشی چیست؟ این پرسش اصلی، پرسش هاي اساسی را بررسی میاست و این پرسش 

ورزش   به چه دالیلی دیپلماسی ناگزیر از رجـوع بـه حـوزه   نخست آنکه . شودمی فرعی چندي را نیز باعث

-شده، آن را راهبردي تلقی کرده و این ژانر دیپلماتیک را خلق نموده است؟ دوم آنکه در پرتو این ضرورت

به دست داد؟ پرسـش فرعـی سـوم     توان از دیپلماسی ورزشی به مثابه یک مفهوممی هاي نوین، چه تعریفی

پرسـش  تواند داشته باشـد؟  دیپلماسی ورزشی چه کارکردهایی میسازي، متناسب با این مفهوم این است که

چه بـازیگران و  براساس کارکردهاي بررسی شده در پرسش سوم، ه کند کچهارم حول این موضوع سیر می

و  ١اکتشافی خواهیم کرد با رویکرددر اینجا تالش تصور شد؟ توان براي دیپلماسی ورزشی مابزارهایی را می

                                                           
١ Exploratory approach 
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از رویکـرد اکتشـافی معمـوالً بـراي      .نمـاییم  دیپلماسی ورزشی را ترسیمپیرنگی از  ١با کمک روش اسنادي

آوري و جمـع  انـد شود که هنوز به روشنی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفتههایی استفاده میبررسی پدیده

صـلی پژوهشـگر از توسـل بـه چنـین      هـدف ا . )87: 2007، 2ببـی (د رسـ داده براي آنها مشکل به نظـر مـی  

ي پژوهشی جامع، ارائه تعاریف عملیاتی و هاي منسجم الزم براي یک برنامهرویکردي، فراهم آوردن  زمینه

-روش اسنادي یکـی از روش . )109-110: 2013، 3شیلدز و رانگارجان( هاي عملی استها و روشحلراه

در ایـن  . اکتشافی بهره گرفـت  موردنیاز پژوهش هايدادهآوري براي جمعاز آن توان هاي کیفی است که می

آوري اطالعـات پیرامـون   مسـتند بـراي جمـع    هـاي زیسـته  روش تالش بر این است که از اسناد یـا تجربـه  

 رسـند نـاهمگون بـه نظـر مـی    حتّی گـاهی  و هستند هاي مربوط بدان پراکنده موضوعی استفاده کرد که داده

)مدل مفهومی پژوهش پیش رو ترسیم شده است1ل در شک .)1-14: 2010، 4داحم ، .  

  مدل مفهومی پژوهش: 1شکل

  

  

  

  

  

  

  دیپلماسی ورزشی طرح مفهوم هاي عینی و زیستهزمینه

از اواخـر  . بوده اسـت  موضوعی بسیار رایج و گستردههاي  معاصر، ورزش یکی از حوزه الملل بیندر روابط 

ی شـدن ورزش در  المللـ  بینی و الملل بینش روزافزون تعامالت قرن نوزدهم میالدي، دو روند همزمان افزای

بـه   الملـل  بـین دانـش روابـط     به رغم توجه امروزین دانش سیاست و به تبـع آن، زیرحـوزه  . اند جریان بوده

ورزش سیاسـی    شد، حـوزه  نمی ها نهاده که پیشتر در این دو دانش چندان وقعی بدان هایی بسیاري از حوزه

در عصـر کنـونی   . برد و عنایتی جدي به آن معطوف نشده اسـت  می این دو دانش به سر  ههمچنان در حاشی

                                                           
١ Documentary method 

٢ Babbie 

٣ Shields &Rangarjan 

٤ Ahmed 

  : گام اول

هاي شناسایی زمینه

هاي عینی و تجربه

زیسته در مورد 

 ورزشی دیپلماسی

  :گام دوم

تعریف دیپلماسی 

-ورزشی براساس زمینه

هاي هاي عینی و تجربه

 زیسته

  :گام سوم

تعیین کارکردهاي 

دیپلماسی ورزشی 

 براساس تعریف جدید

  :گام چهارم

تعیین ابزارها براساس 

 کارکردهاي گام سوم
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ی جزئی الملل بینو ورزش  اند به رسمیت شناخته شدهاي  وجوه سیاسی و فرهنگی ورزش به صورت گسترده

یـایی  جغراف  دامنـه   این تحول در ماهیت ورزش و توسعه. ستها هاي روابط میان ملت ناپذیر از پویش جدایی

جهـانی شـدن،   . اتفاق افتاده است الملل بینروابط   آن بخشی از تحوالتی است که طی قرن گذشته در حوزه

فراملـی بـر   هـاي   شـگرف جنـبش   تـأثیر هـا،   ی در سیاستگزاريالملل بینغیردولتی هاي  اهمیت یافتن سازمان

  .هستند الملل بینحیط حاکمیت و تغییر روابط میان هویت و مکان، بخشی دیگر از این تحوالت در م

سنتی و هاي  کند و حتی گاهی تفاوت می را تسهیلها  زبان مشترك، گفتگو میان افراد و ملت ورزش در مقام

با توجه به محیط به شدت رقابتی که اغلب در میادین ورزشی بـا آن  . سازد می فرهنگی میان آنان را کمرنگ

در درون نهادهاي جهانی در خـالل رخـدادهاي   ها  ایده تبادل. مواجه هستیم، این امر دستاوردي بزرگ است

دهـد؛   مـی  را افـزایش هـا   افـراد و ملـت  ورزشی نظیر المپیک و جام جهانی فوتبال، فهم متقابل میان ي  عمده

اروپـا  هاي  جام ملتبعضی از رخدادها مانند در ها  بین ملتها  گذشته شاهد برخی درگیريي ها دهههرچند 

بـه  . )1996، ١؛ کـارنیبلال و همکـاران  1388کـوپر،   :ها بنگرید به جامع این درگیري براي بررسی( بوده است

هـا   و هلنـدي ها  شد میان بلژیکی می ، این درگیري را به خوبیمیالدي 2000سال هاي  عنوان مثال، در رقابت

 وهـا   میالدي نیز شـاهد خصـومت مشـابهی میـان سوئیسـی      2008اروپاي سال هاي  جام ملت. مشاهده کرد

 به رغم این واقعیت، حضور هریک از دو کشـور متخاصـم در چنـین رخـداد بزرگـی نشـان      . بودها  اتریشی

  .همچنان خواهان گفتگوي دوجانبه هستند نظر اختالفدهد که آنها به رغم  می

دیپلماتیـک بـه وقـوع    هـاي   ان دیپلماسی مدعی هستند که در حال حاضر تحولی عظیم در رویـه پرداز نظریه

هـاي   وسـیعی از فعالیـت    این تحول همان گسترش و سرریز شدن فعالیـت دیپلماتیـک بـه دامنـه     پیوسته که

منتسب به دولت در این زمینه » کارکردهاي«به تعدادي روزافزونی از  ٢همیلتون و النگهورن. اجتماعی است

اقتصـاد از سـوي    و الملـل  بینسازند که پذیرش فقدان تمایز میان سیاست  می آنان خاطرنشان. کنند می اشاره

از نظر  ،افزون بر این. آنها از فضاي بازسازي دوران پس از جنگ جهانی دوم است  ناشی از تجربه دولت ها

ی شدن روزافزون موضوعات صنعتی، اجتماعی و تکنولوژیک سبب شده است که هـر یـک از   الملل بینآنها 

ورزش و ارتبـاط    توسـعه . )183: 1995ن، همیلتون و النگهـور ( این موارد وجهی دیپلماتیک به خود بگیرند

هـر روز بـا   ها  دهد که دیپلمات می واتسون نشان. یافتن آن با دیپلماسی در این فضا و اتمسفر رخ داده است

                                                           
١ Carnibella et al 

٢ Hamilton&Langhorne 
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او . هـا نداشـت   کنند که پیش از این هیچ ربطـی بـدان   می تر از موضوعات نوین سر و کار پیداگسترده  دامنه

همچنان همـان مـرده ریـگ نظـام دول     «و اشکال دیپلماسی معاصر ها  انیسمکند که مک می همچنین استدالل

  ).121: 1982، ١واتسون( »است] در قرن نوزدهم[اروپایی 

او بـا منـافع     گونه که گفتیم، تغییر ماهیت دیپلماسی چالشی نوین براي نقش سنتی دیپلمـات و رابطـه   همان

ت که بسـیاري  ی سبب شده اسالملل بیني غیردولتی افزایش اهمیت نهادها. سیاسی داخلی پدید آورده است

ی المپیـک از  الملل بین  کمیته به ویژهی الملل بینورزشی هاي  سازمان. دیپلماتیک پیدا کنند از آنها موقعیتی شبه

مـوقعیتی در نظـام    يگذشته گویاي چنین ارتقا  فعالیت این کمیته طی دو دهه. هستندها  این سازماني  جمله

، انـد  در این سال ها، مسئوالن این سازمان ادبیات دیپلماتیـک خـاص خـود را پدیـد آورده    . استی الملل بین

موجـود  هـاي   و پـرچم المپیـک را وراي قلمروهـاي سـرزمینی حاکمیـت      انـد  را خلق کـرده اي  هویت ویژه

ه از در عین حال ایـن سـازمان توانسـته اسـت بـا اسـتفاد       ).536-537: 2013، ٢بلک و پیکاك( اند برافراشته

سیاسـی  هاي  بدیل در پویش زیادي وامدار خود سازد و نقشی بیرا تا حد  دولت هاملی المپیک، هاي  کمیته

فدراسیون جهانی فوتبـال یـا فیفـا نیـز تحـول مشـابهی را از سـر        . مرتبط با ورزش در کشورها داشته باشد

  ).2014، ٣رینکه و شیلر( گذرانده است

  این شبکه. شوند می ورزشی و اصحاب ورزشهاي  ونی درگیر سازمانسنتی به صورت روزافزهاي  دیپلمات

، ٤موراي( آنها راه پیدا کنداي  در حال ظهور باعث شده است که اصطالح دیپلماسی ورزشی به واژگان حرفه

کنـد و از اصـحاب ورزش و رخـدادهاي ورزشـی بـراي       می دیپلماسی سنتی این رویه را تسهیل. )8: 2012

کنـد تـا    مـی  و افکار عمومی خارجی اسـتفاده ها  الع و خلق تصویري مطلوب نزد سازماندرگیر ساختن، اط

آنان را به صورتی شکل دهد که به تحقق اهداف سیاست خارجی دولت متبـوع خـویش کمـک    هاي  ادراك

ی در حالی که دیپلماسی سنتی ابزار نیل به اهداف سیاست خارجی دولـت اسـت، دیپلماسـی ورزشـ    . نماید

  .خدمت این ابزار است ابزاري در

                                                           
١ Watson 

٢ Black & Peacock 

٣ Rinke&Schiller 

٤ Murray 
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موراي، ( دیپلماسی سخن گفت سازي ورزشیدیپلماسی ورزشی یا توان از موضوعی به نام  می دلیل هفتبه 

گذشته صورت گرفته است   نخست آنکه تغییرات بسیاري در محیط دیپلماتیک طی چند دهه. )12-9: 2012

. دن ورزش یکی از این تغییـرات مهـم اسـت   جهانی ش. ستبا آنها که دیپلماسی ناگزیر از همراهی و تطبیق

ربـط،   بـی  دولت به مباحثـات   پاسخ کنشگرانه  همراهی و تطبیق یک دولت با دیپلماسی ورزشی نشان دهنده

مسـتقیم بـراي   مختلف به مثابه ابزارهایی غیرهاي  به کارگیري ورزش .پساجنگ سردي است  منسوخ و کهنه

از تصـویري   را افکـار عمـومی   درر سیاست خارجی دولـت  برآورده ساختن اهداف سیاست خارجی، تصوی

  .کند می تبدیل  -و یا حتی سرگرم کننده –و عمومی مؤثرربط به تصویري مبتکرانه،  بی گنگ، پیچیده و

هـا   حکومـت . فعالیت، قدرت و جذابیت ورزش و نهادهاي ورزشی در حال افـزایش اسـت    دوم اینکه دایره

رو تمایـل دارنـد تحـول     از ایـن . دارنـد اي  عمومی توجـه ویـژه    راد در حوزهجدید افهاي  معموالً به اشتیاق

یادشده در ورزش را به سود خود مصادره کنند و قدرت بازیگران قدرتمند غیردولتی ماننـد فیفـا یـا دیویـد     

ن تـوا  مـی  آدمیان به نحوي با ورزش در ارتباط هستند و به جرأت  همه. بکهام را در اختیار خود داشته باشند

، ١ریـدکر ( دود عناصر اجتماعی است که هیچ مخالفتی با نفـس آن وجـود نـدارد   مدعی شد ورزش جزء مع

مراسـتاي هـم تصـور شـوند نـوعی      و سیاستمداران در افکار عمـومی ه ها  اگر دیپلمات ).496-495: 2008

افکـار  رؤیـاي دسـتیابی بـه جـادویی نظیـر ورزش در       دولت هـا . گیرد می بینی اخالقی جمعی شکلنزدیک

  .عمومی را دارند

و وقوع دو  اند طی قرن بیستم و اوایل قرن حاضر داشتهاي  گستردههاي  خشونت  مردم تجربه  سوم اینکه عامه

به شدت آنها را خسته و مضطرب اي  داخلی و منطقههاي  و جنگهاي  جنگ جهانی، جنگ سرد و خشونت

براي آنها جذابیتی داشته باشد، مسحور قدرت بیش از آنکه قدرت سخت دولت  به همین دلیل. ساخته است

در عصر اطالعات، ورزش، فرهنگ و دیپلماسی، دیگر . شوند می نرم آن نظیر تبادالت فرهنگی یا ورزشی آن

رت کاربست قد. اند نیستند، بلکه به ابزارهایی قدرتمند براي سیاست خارجی تکامل یافتهاي  نهادهایی حاشیه

دیگر جذابیت پیشین را  -جایی مرزها یا ائتالف هاه ب راردادهاي تسلیحاتی، جامانند ق –سخت در دیپلماسی

  .مردم ندارد  براي عامه

مخاطبـانی جهـانی بـراي آن     جدیـد هـاي   مدرن است که رسانه چهارم اینکه ورزش بخش مهمی از زندگی

نـدي شـود و در امتـداد    ب وببه صورتی هوشمندانه و استادانه چـارچ  اگر تصویر و پیام دیپلماتیک. اند یافته

                                                           
١ Redeker 
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. ي تغییر دادمؤثرتوان به نحو  می ورزشی مثبت قرار داده شود، ادراکات افکار عمومی خارجی راهاي  ارزش

خاص کشورشـان را در  هاي  و دیدگاهها  تصمیم گرفتند توفیق میالدي 2008 سال در جریان المپیکها  چینی

رسد برزیل  می به نظر. ن به مردمان آن مناطق معرفی کنندسایر نقاط جهاهاي  و آیینها  ها، ارزش قالب نشانه

میالدي در ایـن کشـور نیـز چنـین      2016المپیک سال هاي  فوتبال و بازي 2014براي برگزاري جام جهانی 

  .)2015و هولیهان،  ١گریکس( دکر می هدفی را دنبال

کننـد و یـا    مـی  شابه حرکـت م هایی پنجمین دلیل این است که ورزش و دیپلماسی به سمت بازنمایی ارزش

دیپلماسی در مقام یک نهـاد اجتمـاعی   . حداقل نظام ارزشی مسلط بر آنها در حال نزدیک شدن به هم است

نهاد در تالش است از طریق  نای. ی استالملل بینی در تقابل با آنارشی الملل بین  در پی صلح و مفهوم جامعه

 -حداقل بر روي کاغـذ  –اصیل را هاي  وشن و مناسب، ارزشمذاکره، مصالحه و توافق مبتنی بر ارتباطات ر

آنها بـه صـورت عـام    . نیز ارزشمدارانه استها  حتی رفتار حاضران در این نهاد یعنی دیپلمات. محقق سازد

ورزش نیـز   ).156: 1977، ٢بـول ( افرادي متشخص، اجتماعی، آرام، صبور و مسلط بر رفتار خویش هسـتند 

 11ایـاالت متحـده پـس از     .جذاب هسـتند ها  و دیپلمات دولت هاکند که براي  می دگینرا نمای هایی ارزش

سپتامبر از ورزش براي ایجاد ارتباط با جوانان مسلمان در آفریقا، خاورمیانه و آسیاي جنوبی اسـتفاده کـرد؛   

 انـد  ادهگذشته از خـود نشـان د  هاي  که بیشترین ناهمگونی فرهنگی با این کشور را طی دهه هایی یعنی مکان

ی را بهبود الملل هاي بین تواند فهم متقابل و دوستی می دیپلماسی ورزشی  تبادالت در حوزه ).2007، ٣والترز(

 تـر اینکـه ایـن    بلجا. کاهش دهد ،در باب هم دارندها  پیشینی را که ملتهاي  و قضاوتها  بخشد و کلیشه

کـیچ و  ( هسـتند تـر   که دارند مقرون بـه صـرفه  اي  ك و وجههاند   مبادالت به سبب ریسک کمتر، هزینهگونه 

  ).109-121: 1999، ٤هولیهان

. که جهانی شدن آنها را تقویـت کـرده اسـت    اند ضعیفی داشتههاي  ششم آنکه دیپلماسی و ورزش پیوستگی

دیگري ماننـد  هاي  گونه که در حال حاضر یک سرباز دیگر صرفاً یک سرباز نیست و قادر است نقش همان

این دو هاي  نقش. گونه هستند نیز اینها  نکار یا دیپلمات نیز داشته باشد، ورزشکاران و دیپلماتکارگر، پیما

                                                           
١ Grix 

٢ Bull 

٣ Walters 

٤ Keech&Houlihan 
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شده  ي عمومی بیشتري از این دو حرفهتقاضاموجب گروه در حال تغییر هستند و افزایش آگاهی اجتماعی، 

پرسـتانی   وطـن . کنند می اطبیعی براي هم جاذبه پید یبه صورت در چنین شرایطی، دیپلماسی و ورزش. است

 نـد  ی کـه بـراي خـود متصـور    المللـ  ي بینا کارگزاران این دو نهاد هستند که دولت متبوعشان را بنا به وظیفه

فارغ از اینکه سر میز مذاکره باشند یا سـر میـز تنـیس، هـر دو     ها  کنند؛ ورزشکاران و دیپلمات می نمایندگی

  .میان این دو متصور است ی واضحیبنابراین همزیست. خواهان پیروزي دولت خود هستند

. بیگانه باشدي دولت هاسیاسی بین هاي  نرم براي ارسال پیاماي  تواند شیوه می هفتم آنکه دیپلماسی ورزشی

. مـیالدي بهتـرین مثـال بـراي ایـن اسـتدالل اسـت        1971بین چین و آمریکا در سال  پونگ پینگدیپلماسی 

مـیالدي، گیالنـی،    2011در مـارس سـال   . نقشی داشـته اسـت  دیپلماسی کریکت هند و پاکستان نیز چنین 

بنـدي   ي شـرکت در مسـابقه رده  نخست وزیر وقت پاکستان دعوت همتاي هندي خود مانموهان سینگ بـرا 

ایـن دعـوت در   . جام جهانی کریکت را که میان این دو دولت متخاصم آسیاي جنوبی برگزار شد پـذیرفت 

در مومباي هندوسـتان، روابـط دو    میالدي 2008 سال روریستیحالی صورت گرفت که در پی رخدادهاي ت

 شدیدي علیه پاکستان در افکار عمومی هندیان وجـود داشـت   آمیز خصومتکشور به شدت تیره بود و جو 

همـین سـال ابتـدا وزراي تجـارت دو کشـور و پـس از آن         پس از این دعوت، در میانه. )2011، ١روپرت(

  دیپلماسـی کریکـت نشـانگر تـوان بـالقوه     . لت با هم جلساتی را ترتیب دادندهر دو دو  وزیران امور خارجه

  .دیپلماسی ورزشی است

توان این ابتکارات پراکنده را در ذیل چتـر واحـدي   شود این است که چگونه میحال پرسشی که مطرح می

حاضـر بـدل بـه    گرد آورد و تبیین کرد؟ به عبارت دیگر، به رغم اینکه مفهوم دیپلماسـی ورزشـی در حـال    

ها و مدیران ورزشی شده است، این مفهوم همچنان براي آنها گنگ و کدر به ومی رایج در میان دیپلماتمفه

یک قادر نیستند آن را به صورتی تعریـف کننـد کـه تمـامی ابتکـارات       هیچ ،رسد؛ به نحوي که اوالًنظر می

توانند ابزارهاي زیادي را براي معنایی نمی میِبه سبب این نامفهو ،ثانیاً ؛موجود در این حوزه را پوشش دهد

صورت بخشیدن عملی به این نوع دیپلماسی به کار گیرند و اگر هم به کار گیرند بر این نکته وقوف ندارند 

بنـابراین الزم اسـت تعریفـی    . کنندکه این ابزارها در راستاي چه کارکردهاي سیاسی و دیپلماتیکی عمل می

دست داد تا بتوان متناسب با این تعریف، کارکردهایی را به دیپلماسی ورزشی منتسب  دقیق از این مفهوم به

  .ا، ابزارهاي آن را شناسایی کردساخت و به تناسب این کارکرده

                                                           
١ Rupert 
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 دیپلماسی ورزشی به مثابه یک مفهوم

سـی  برخی از این تعـاریف صـرفاً دیپلما  . در باب مفهوم دیپلماسی ورزشی تعاریف بسیاري ارائه شده است

 ١بـه عنـوان مثـال، دیویـد راو    . اندتصور کرده دولت هاورزشی را در وضعیت وجود یا ایجاد همکاري میان 

کنـد  و کاهش تعارضات تعریف می» یدوستیاب«دیپلماسی ورزشی را یکی از ابزارهاي مالیم و نسبتاً مطمئن 

ابزار افـزایش روابـط موجـود     را زشیدیپلماسی ور نیز به تبعیت از این تلقی، ٢ژاك لتان .)115: 2011راو، (

کننـد و آن را ابـزار   تر تعریف مـی برخی دیگر این مفهوم را موسع .)81: 2013لتان، ( داندمی دولت هامیان 

بـا ایـن    ).2011، ٤؛ ساکسـینا 2003، ٣کشـمور ( کنندافزایش روابط دیپلماتیک و گاهی تعمیق آن تعریف می

 د دو دولت دوست، استفاده از ورزش در روابط دیپلماتیـک خصـمانه  توان عالوه بر روابط موجوتعریف می

آورد که به عبارت دیگر، تعریف حاضر این امکان را فراهم می. دو دولت دشمن یا رقیب را نیز بررسی کرد

در صـورتی   -ابزارهایی چون تحریم ورزشی را به عنوان یکی از ابزارهاي دیپلماسی ورزشی در نظر گرفت

گروهی دیگر دیپلماسی ورزشی را ابزار دولت جهت کسب .فاقد چنین امکانی هستندتان و راو که تعاریف ل

مشکل این تعریف این است کـه تنهـا    ).7: 2012، ٥کلوريمک( کنندالمللی تعریف میپرستیز در محیط بین

ضـمن   .ردتـوان بـا آن تبیـین کـ    کاربست ابزارهایی چون برگزاري و یا شرکت در رخدادهاي ورزشی را می

عالوه بر این، . گیرداینکه تعریف این گروه از دیپلماسی ورزشی، کاربست آن در شرایط منازعه را نادیده می

گیرنـد و آن  ، نقش اصحاب ورزش در این نوع دیپلماسی را نادیده مییف و دیگر تعاریف ذکر شدهاین تعر

  .دهندرا صرفاً به دولت نسبت می

تعریـف دیپلماسـی ورزشـی در ذیـل      ،رسـد کارآمدترین رویکرد به نظر مـی  ترین ورویکرد دیگر که موسع

، دیپلماسی ورزشی در این رویکرد از قالـب دیپلماسـی سـنتی خـارج     به بیان دیگر .دیپلماسی عمومی است

شود و به جاي اینکه نوعی دیپلماسی دولت با دولت تلقی شود، دیپلماسی یک دولت یـا یـک ملـت بـا     می

این رویکرد، رویکردي است که پژوهشگران در این حوزه در حـال رسـیدن بـه     .شوده میملّتی دیگر شمرد

                                                           
١ David Rowe 

٢ L'Etang 

٣ Cashmore 

٤ Saxena 

٥ McClory 
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معتقد اسـت کـه ورزش نقشـی اساسـی در دیپلماسـی       ١به عنوان مثال، بیاتا اُسیپکا. اجماع بر سر آن هستند

). 13: 2013اُسیپکا، ( المللی دولت بهره بردشود از آن براي قدرتمندتر ساختن مواضع بینعمومی دارد و می

به عبارت دیگر، اینان باور دارند که دیپلماسی ورزشی، با توجه به ماهیت نرم قدرت مستتر در آن، یکـی از  

شود به ناگزیر باید با لحـاظ  هر تعریفی از آن که به دست داده می ،رو ازاین. اشکال دیپلماسی عمومی است

تـوان   تقـد اسـت دیپلماسـی ورزشـی را مـی     مع ٢مـوراي بـراین اسـاس، اسـتوارت    . این رابطه همراه باشـد 

مـوراي،  ( تعریـف کـرد  » هاي دیپلماتیک و نمایندگی اصحاب ورزش به نیابت از دولت متبوع آنهـا  فعالیت«

2012 :8.(  

تـوان مشـکل دیگـري را بـدان     مـی رسـد،  هرچند تعریف موراي بسیار کارآمدتر از سایر تعاریف به نظر می

ها تعریـف کنـیم،    امري متوجه فهم متقابل و تبادالت فرهنگی میان ملت را عمومیاگر دیپلماسی  .نسبت داد

بنابراین تعریف فوق به رغم جامع بـودن، مـانع از دخـول    . اي از این نوع دیپلماسی خواهد بود ورزش گونه

به همـین دلیـل نگارنـدگان تعریـف زیـر را      . شودمصادیق احتمالی خود نمی عناصر قدرت سخت در دایره

هاي  دیپلماسی ورزشی عبارت است از فعالیت: دانندتر از تعریف موراي میتر و مانعنسبت جامع تعریفی به

ملت متبوع آنها براي اثرگذاري بر اذهان مردمان  -دگی اصحاب ورزش به نیابت از دولتدیپلماتیک و نماین

 .ت مبدأ خـویش مل -انگیزش آنها جهت تحقق اهداف سیاست خارجی دولت و ي دیگر و اقناعدولت هاو 

در ایـن گـزاره، نـه تنهـا دیپلماسـی      کـه   نخست آن. به چند دلیل تعریف حاضر، تعریفی جامع و مانع است

یز در نظـر گرفتـه شـده    بلکه ماهیت نرم قدرت مستتر در آن ن ،شی ذیل دیپلماسی عمومی تعریف شدهورز

تـوان ابتکـارات فـردي و    مـی مرجع صدور دیپلماسی ورزشی صرفاً دولت نیست و بـا آن   دوم اینکه. است

هـاي  مؤلفـه نافی قدرت سخت اقتصادي بـه عنـوان یکـی از     دلیل سوم این است که .زیرملی را پوشش داد

و دلیل چهارم اینکه صرفاً مردمان عادي را آماج دیپلماسـی ورزشـی    پذیري دیپلماسی ورزشی نیستامکان

حال کـه دیپلماسـی ورزشـی را در ذیـل      .اهی داردنگکند و به دولتمردان و اهل سیاست نیز نیمقلمداد نمی

چه کارکردهـایی   دشود که متناسب با این جایگاه بایاین پرسش مطرح می ،دیپلماسی عمومی تعریف کردیم

توان براي نیل بـه اهـداف آن اسـتفاده    از آن انتظار داشت؟ و به تناسب این کارکردها از چه ابزارهایی می را

  کرد؟

                                                           
١ Beata Ociepka 

٢ Stuart Murray 
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 ورزشی کارکردهاي دیپلماسی

 :کننـد  می ی ورزشی مشارکتالملل بینبراي نیل به دو هدف است که در نهادها و رخدادهاي  دولت هابیشتر 

افزون بر ایـن، برخـی   . ی خود و بهبود روابط با سایر دولت هاالملل بیناستفاده از ورزش براي بهبود تصویر 

در گذشـته  . جهـانی اسـتفاده کننـد     امعـه براي پذیرش در جاي  کوشند از ورزش به عنوان شیوه می دولت ها

در حال حاضر برخی کشورها که در . کرد می ی با این هدف از ورزش استفادهالملل بینآلمان شرقی در سطح 

گذشته کشور واحدي بودند، سپس به دالیل تاریخی و سیاسی از هم جدا شـدند و در حـال حاضـر مایـل     

از ایـن راهبـرد بـه     ،د سیاسی پیشین را از نـو تشـکیل دهنـد   شان واح هستند از طریق ادغام قلمرو سرزمینی

میالدي بـراي تسـریع فراینـد     1990 آلمان شرقی و آلمان غربی در دهه. کنند می استفادهاي  صورت گسترده

چـین و تـایوان و   . برداري کردنداي بهرهخش فوتبال به نحو شایستهبهاي وحدتاز ظرفیتادغام دو کشور 

، ١مرکـل ( ی هسـتند الملل بیناینگونه استفاده سیاسی از ورزش در محیط  و کنونی بارزهاي  هنیز دو کره، نمون

کنند از طریق شـرکت در   می استقالل یافته از قلمرو سرزمینی یک دولت نیز گاهی تالشهاي  بخش ).2008

ـ   . شناسایی حاکمیت جدید خود را مهیا کننـد   ی زمینهالملل بینرخدادهاي ورزشی  در سـال  ال، بـه عنـوان مث

فوتبال تشکیل دولـت مسـتقل سـودان جنـوبی را اعـالم        میالدي، سودان جنوبی از طریق یک مسابقه 2011

سیاست مشابهی را در  سیاستگزاري ورزشی،  در زمینهست که ها سالنیز ها  فلسطینی ).2011، ٢رایس( داشت

سـرزنش دولـت از   بـراي  ي ا سـیله وبه تبدیل ورزش همچنین ممکن است  ).2003، ٣گالیلی( اند پیش گرفته

میالدي، دولـت   2008در پی افزایش فساد سیاسی و اقتصادي در زیمبابوه به سال . دجهانی شو  سوي جامعه

 ورزشی و اقتصادي شهروندانش با تیم کریکت این کشور را به حالـت تعلیـق درآورد    بریتانیا هرگونه رابطه

اي دیپلماسی عمومی است و دهند که دیپلماسی ورزشی گونهاین موارد نشان می. )٤سایت روزنامه گاردین(

بـه  بـراین اسـاس،   . کارکردهاي آن را در ذیل دیپلماسی عمومی تعریف کـرد  بایدبنابراین براي توسل به آن 

یعنـی توسـعه،    موضـوعی   ر چهـار حـوزه  د کارکردهاي اصلی دیپلماسی ورزشـی را م یتوان می صورت کلی
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از این  که در ادامه به صورت مفصل هر یک کنیم بندي دستهصلح و همگرایی  ،-به ویژه قدرت نرم -قدرت

  .موارد را شرح خواهیم داد

  ورزش به مثابه ابزار پیشبرد توسعه کشور و شتاب بخشیدن به توسعه در کشورهاي دیگر - 1

ان سازمان ملل متحد براي بهبود زندگی مردمان سراسـر جهـ  و  دولت هاهاي  ورزش نقشی حیاتی در تالش

و نهادهـاي   دولت هـا است که  هایی معاصر، بهره الملل بینیکی از کاربردهاي ورزش در روابط . کند می ایفا

از  مدنظر سیاست خارجی خود  گرایانه توسعههاي  و تبلیغ ارزش مسائل مربوط به توسعه  ی در زمینهالملل بین

اعی در حاشـیه از جملـه پناهنـدگان و    اجتمـ هـاي   بـراي گـروه  سازي  تواند با فرصت می رزشو. اند آن برده

، مهیا کردن شرایط تحصیلی و تسهیل ادغام و بازگشت آنهـا بـه جامعـه، بـه     سرپرست و خیابانی بی کودکان

کند که در  می این امکان را ایجاد» صلح المپیکی«. یاري رساند ١ملل متحد  هزاره  توسعه  تحقق اهداف برنامه

ن ساکن در مناطق زدگا ا به سهولت در اختیار جنگبشردوستانه رهاي  طول مخاصمات مسلحانه بتوان کمک

از سـوي دیگـر، ورزش و    ).2008، ٢المللـی و توسـعه  گروه کاري ورزش براي صلح بـین ( بحرانی قرار داد

بهبود شرایط و امکانـات   ،رو از این. اساسی دارنددر فرایند رشد و سالمت کودك نقشی ورزشی هاي  بازي

در . کنـد  مـی  داخلی نیز کمـک بسـیاري    توسعههاي  جوامع داخلی به تحقق اهداف برنامهورزشی در سطح 

به صورت غیرمستقیم و خود به خـود در راسـتاي اهـداف تعریـف شـده بـراي        ی، این ارتقاالملل بینسطح 

ن در به عنوان مثال، بهبود کیفیت و کمیت ورزش کودکـا . گیرد می و ارکان سازمان ملل متحد قرارها  سازمان

سطح داخلی کشورهاي عضو سازمان، دسـتاوردهاي یونیسـف یـا همـان صـندوق کودکـان ملـل متحـد را         

داخلی بسیاري نیز وجود دارنـد کـه در پـی ادغـام     هاي  برنامه ).2004، ٣یونیسف( دوچندان خواهد ساخت

ردم نهاد بسـیاري  مهاي  براي مثال، در کلمبیا سازمان. کودکان و نوجوانان در محیط اجتماعی جهانی هستند

 اند کسانی تعریف شدهها  هدف این سازمان  جامعه. کنند می وجود دارند که چند پروژه در این زمینه را دنبال

  .اند ات مخرب تروریسم، خشونت و تکنولوژي بودهتأثیرکه در معرض 
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 اهدافش از طریق جذابیت و نه اجبار یـا تنبیـه   توان یک کشور براي دستیابی به ، قدرت نرم را١ناي جوزف

نرم قـدرت آن  هاي  شود و ناشی از مولفه نمی این جذابیت با سخت افزارهاي قدرت حاصل. کند می تعریف

از آنجا کـه ورزش پیونـدي   . کرد بندي ردهتوان آن را ذیل پرستیژ آن کشور  می کشور است که در یک کلمه

. ملت بگنجانیم -نرم دولتقادریم آن را در ذیل قدرت  ،ی داردالملل بین ناگسستنی با کسب پرستیژ در سطح

ملت مفروض قادر است میراث فرهنگی، تاریخ و وراي آن، شجاعت ملی و موفقیت اقتصـادي   -یک دولت

بیجینـگ از چنـین    2008چین در المپیـک   ،براي مثال. خویش را با استفاده از ورزش به جهانیان نشان دهد

بسیار کوشید فرهنگ چینی و تـوان  هاي  باشکوه و صرف هزینه هایی تفاده کرد و در قالب جشنراهبردي اس

همـواره ورزش در   ).2006، ٢ژو( ی و براي سایر ملل به نمایش بگـذارد الملل بیناقتصادي خود را در سطح 

هـاي   ، بـازي ی وجه اقتصادي بسیار پررنگی دارد و کشورها از میزبـانی جـام جهـانی فوتبـال    الملل بینسطح 

دلیل ایـن امـر   . شود می سود بسیار کالنی عایدشان ،تري دارند که سطح پایین هایی المپیک یا حتی تورنمنت

و بـه همـین دلیـل،     کننـد  ها می گونه رقابت زیادي را صرف اینهاي  این است که بسیاري از کشورها هزینه

  .نصیبشان شودها  نهنگفتی از قبل این هزیکنند که سود ه می ترتیباتی را اتخاذ

. براي بیان نارضایتی میان دو کشـور باشـند   مؤثراي  توانند واسطه می ی همچنینالملل بینرخدادهاي ورزشی 

سازمان ملل باشد و باعث بیکاري و فقر در   اقتصادي نیازمند قطعنامههاي  هرچند ممکن است تحمیل تحریم

گاهی بـه دالیـل    دولت ها. مجوزي احتیاج ندارد کشور هدف شود، اما تحریم یک رخداد ورزشی به چنین

ایاالت متحده در اعتـراض بـه اشـغال افغانسـتان از      ،براي مثال. کنند می المپیک را تحریمهاي  سیاسی بازي

ورزش همچنین نشـان داد کـه ابـزار    . خودداري کرد میالدي مسکو 1980 سال المپیکهاي  شرکت در بازي

کشور  20افزون بر این،  ).2010، ٣اندلوو( ید در آفریقاي جنوبی بوده استي علیه رژیم آپارتامؤثرمخالفت 

ها  مونترال به دلیل حضور نیوزیلند در این رقابتهاي  تصمیم به تحریم بازيمیالدي  1976آفریقایی در سال 

آفریقـاي   گرفتند؛ چرا که چند ماه پیشتر، دولت این کشور اجازه داده بود تیم ملی راگبی آن بـا تـیم راگبـی   

مسـابقه   ،براساس معیارهایی نژادپرستانه به تیم ملی رژیم مذکور دعوت شـده بودنـد   آناعضاي که   جنوبی

  ).2001، ٤پارك(دهد 
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. شـود  مـی  ملی یا ورزشکاران یک کشور به صورت معمول موفقیت کشور آنهـا تلقـی  هاي  تیمهاي  موفقیت

 جـام جهـانی زنـان   هـاي   سابقه با آمریکا در فینال رقابـت براي مثال، پیروزي تیم ملی فوتبال زنان ژاپن در م

 شـد  مـی  مـیالدي تفسـیر   2011بازگشت قدرت ملی این کشور پس از زلزله و سونامی مـارس سـال     نشانه

برخـی از   ،در واقـع . ورزش و قدرت نرم وجود دارنـد   باب رابطه شواهد دیگري نیز در ).2011، ١کوئنیگ(

در سراسـر   شناخته شده  که بیشتر آنها سوپراستارهایی –رین ورزشکارانشانتشدهکشورها بهترین و شناخته

دارند تـا حضـور و تصـویر     می دیپلماتیک در خارج از مرزهایشان گسیلهاي  به ماموریت را -جهان هستند

  . خوب از خود در بیرون از مرزها را تضمین کنند

ی کـه اختالفـات فرهنگـی در آنجـا     ورزش به مثابه ابزار گفتگو و همگرایی در جوامع چندفرهنگ - 3

  مانعی براي پیشبرد اهداف سیاست خارجی دولت هستند

قومی بیشتري کسب کنند و اعتمادسازي  میان  توانند تجربه می ورزشیهاي  افراد از طریق مشارکت در فعالیت

بـط بـین   توانـد روا  مـی  ورزش چه در قالب فردي و چه در قالب گروهی. نسبت به دیگران را افزایش دهند

 خویش احترام بگذارد، آنان نیز تمایـل پیـدا   اگر فرد در جریان رقابت ورزشی به رقیبان. افراد را تقویت کند

. متفـاوت او بپذیرنـد  هـاي   کنند وي را بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، نژاد، مذهب و یا سایر ویژگـی  می

پیشینی در باب رقیب هاي  ر آغاز قضاوتکه در این وضعیت، طرف مقابل حتی اگر د اند مطالعات نشان داده

همچنـین در صـورتی کـه ورزشـکاران داراي     . کند می خود داشته باشد، این تصویر پیشینی به سرعت تغییر

  نژادي و فرهنگی متفاوت در جریان رقابت در قالب یک تیم با هم همکاري کنند، نگاه آنها بـه زمینـه    زمینه

در پژوهشی نشان داده اسـت کـه حتـی     ٢شولنکرف. شود می هی مثبتتبدیل به نگااجتماعی و فرهنگی هم 

آدایر ( بودگی را قوي سازد و مرزهاي تمایز را از میان برداردخداد ورزشی ممکن است احساس با همیک ر

ثقل کارآمدي است که دیپلماسی ورزشـی بایـد در سیاسـت      نقطهله دقیقاً همان ئاین مس ).5: 2010، ٣و راو

  . ر بر آن تکیه کندخارجی یک کشو

ثابت شـده اسـت    ،براي مثال. بسیاري از کاربرد این وجه در ورزش در سراسر جهان وجود داردهاي  نمونه

، روشی مناسب بـراي ایجـاد تعـادل نـژادي در     ورزشیهاي  که ادغام نسل دوم ورزشکاران مهاجران در تیم
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کاري را قبـول دارنـد کـه بـراي تیمشـان      نیـز ورزشـ  هـا   تیم حتی هوادارن افراطی. جرپذیر استجوامع مها

بـه عنـوان مثـال، عملکـرد     . دهند می افتخارآفرینی کند و این عامل را بر مالحظات نژادي و فرهنگی ترجیح

گذار بوده اسـت و  تأثیراین تیم بسیار هاي  تبار تیم ملی فوتبال آلمان در موفقیت تبار و ترك بازیکنان لهستانی

ایـن  . ن در این کشور تا حد زیادي تعـدیل شـده اسـت   اسابق به مهاجر  ادپرستانهنژهاي  به همین دلیل، نگاه

ات مثبـت ورزش بسـیار   تـأثیر  گرایانهاثباتنشان دادن بدون شک . ورزشکاران، الگوي مهاجران جوان هستند

متفاوت یا اقوام خود را در هاي  اگر افتراق میان فرهنگ. ورزش همچون شمشیري دولبه است. مشکل است

توانـد فضـایی نـامطلوب ایجـاد کنـد کـه تجلـی         مـی  نشان دهد، فشار این رقابتها  ابت میان افراد یا تیمرق

فرهنگـی   میانهاي  تشویق رقابت  ایده. گذاري بیشتر میان آنها منجر شودالفات میان آنها باشد و به فاصلهاخت

ها  زه، میدان نبرد نژادها و فرهنگبه مردم نشان خواهد داد که میدان ورزش به روي همه باز است و این حو

  .نیست

  المللی آمیز دولت در سطح بین روابط صلح يبه مثابه ابزار ارتقاورزش  - 4

ی اسـتفاده کننـد و پـس از    الملل بینممکن است از ورزش براي افزایش پرستیژ ملی خود در سطح  دولت ها

عالوه . و جهانی خود را گسترش دهنداي  آن، با به کارگیري قدرت نرم ایجاد شده از این طریق، نفوذ منطقه

فراملـی در  هـاي   ساي کشورها و سـازمان رؤهاي  توانند محلی براي مالقات می یالملل بینبر این، رخدادهاي 

 ایـن اسـت کـه ورزش    این موارد، یک امر مشـترك وجـود دارد و آن    در همه. انه باشندطلب صلحچارچوبی 

  .سازدتر  مردمان را به هم نزدیک آمیز صلحیانه در محیطی جو صلحتواند با ایجاد فرصت گفتگویی  می

پذیرفتـه اسـت و در حـال حاضـر      تـأثیر ی از جهانی شدن الملل بینمشترك هاي  ورزش همچون سایر حوزه

و الرس  ١ره مارکوویتسندآ  .کره گسترش یافته است ت که در سراسر زیستپسند اسنگی عامهبخشی از فره

 کنـد  مـی  ایفـا » تـر  جمعی کـالن هاي  به هویت دهی شکلنقشی حیاتی در «که ورزش معتقد هستند  ٢نرِنزما

هاي  ، طرفدارانی از کشورها و قارهاي باشگاهی قارههاي  رقابت ،براي مثال ).2: 2010و رنزمان،  مارکوویتس(

هـاي   لیـت یا متعلـق بـه اق  » خارجی«، ورزشکارانی »بیگانه«شود این مردمان  می دیگر دارند که این امر سبب

تـوان بـه عنـوان     می را ١رابرت پوتنام ٣اجتماعی پیوندي  مفهوم سرمایه. قومی و نژادي دیگر را تحسین کنند
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اجتمـاعی اشـاره   هـاي   این مفهوم به سـرمایه . ورزش به کار برد  بهترین مفهوم براي اشاره به این توان بالقوه

. شان گرد هم آورند فاوت را وراي مرزهاي فرهنگیاجتماعی متهاي  توانند گروه می دارد که به صورت بالقوه

بـه عنـوان نمونـه، پخـش     . ی اسـت المللـ  هـاي بـین   در حال حاضر ورزش مهمترین بخش صنعت سرگرمی

. انـد  المپیک و جام جهانی فوتبال بیشترین بینندگان در جهان را به خود اختصـاص داده هاي  تلویزیونی بازي

ورزش بیش از هر زمان دیگري در طول تاریخ خود اهمیـت  کنیم دگی میاي که ما زندوره افزون بر این، در

ندارنـد جـز اینکـه ایـن عامـل را در      اي  ی چارهالملل هاي بین و سازمان دولت هارو،  از این. پیدا کرده است

اسـتفاده از ورزش بـه مثابـه ابـزار       رگذارترین نمونـه یمیالدي، تاث 1971در آوریل  .محاسبات خود بگنجانند

. در این زمان جنگ سرد همچنان برقرار بود. به وقوع پیوست آمیز صلحبراي تحقق روابط  اسی عمومیمپلدی

ایاالت متحده به رغم عدم شناسایی رسمی حکومت جمهوري خلـق از سـوي    پونگ پینگبا وجود این، تیم 

د نیکسـون رئـیس   در پی این رخداد، مـائو از ریچـار  . از چین داشتاي  دولت این کشور، دیداري یک هفته

دیپلماسـی   ).2011، ٢دیگـروت ( جمهور وقت آمریکا دعوت به عمل آورد از کشـور متبـوعش دیـدار کنـد    

چون تشـکیل تـیم فوتبـال     هایی ن تالشو همچنی کریکت هند و پاکستان، دیپلماسی بسکتبال یونان و ترکیه

  دیگـري از فراینـد مصـالحه   هـاي   ونهنم ،مدنی  در استرالیا در سطح جامعهها  و اسرائیلیها  مشترك فلسطینی

دیگـري نیـز وجـود    هـاي   ابتکار. )٣مجله وال استریت ژورنال( دوجانبه از طریق رخدادهاي ورزشی هستند

چندجانبـه را توسـعه    آمیـز  صلحروابط  دتوان می ورزش همچنین ،براي مثال. دارند که باید به آنها اشاره کرد

ور، لیـگ  ونزي، مـالزي و سـنگاپ  انـد   دي، تایلند، برونئـی، فیلیپـین،  میال 2009در سال به عنوان نمونه . دده

در سطح . دام از کشورهاي یادشده یک تیم داشتنریزي کردند که در این لیگ، هرکد را پایه ٤آنسه بسکتبال آ

 1999براي مثال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال . جهانی نیز مواردي از این دست نیز وجود دارند

به تصویب  ٥»ساختن جهانی بهتر از طریق ورزش و آرمان المپیک«خود را با عنوان  34/54  دي قطعنامهمیال

   ).2000، ٦بیکام( رساند

                                                                                                                                                                                     
١ Robert Putnam 

٢ De Groot 

٣ http://online.wsj.com 

٤ ASEAN Basketball League 

٥ building a better world  through sport and the Olympic Ideal 

٦ Beacom 
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در جوامـع چنـدپاره را   سـازي   توانند فراینـد صـلح   می ي جهانی دارندتأثیرو ستارگان ملی که نفوذ و ها  تیم

قومی هاي  کشی و خشونتاز نسل در چند جام جهانی پستیم ملی فوتبال رواندا  ،براي مثال. تسریع بخشند

. و هوتوهـا را شـدت دهـد   ها  میالدي در این کشور توانسته است روند اعتمادسازي میان توتسی 1990  دهه

. میالدي توانستند چنین نقشی ایفا نمایند 2007در سال  یر بازیکنان تیم ملی ساحل عاجدیدییر دروگبا و سا

 تلویزیونی از مردم کشورشان خواستند به جنگ داخلی در این کشور پایـان دهنـد  هاي  ینآنها در مقابل دورب

ی و داخلی را حل و الملل بینتعارضات   تواند همه نمی هرچند ورزش به تنهایی ).2011، ١مجله جهانی فیفا(

هاي  حل ت راهسم اما قادر است به عنوان محرکی قوي، مردم، سیاستمداران و نمایندگان را به ،و فصل نماید

ي کارکردهـا مهمترین سعی شده است  1در جدول . و یا حداقل بهبود وضعیت موجود سوق دهد آمیز صلح

ی بـه صـورت   المللـ  بـین در سطوح داخلـی، ملـی و   اي دیپلماسی عمومی به عنوان گونه دیپلماسی ورزشی

  .خالصه فهرست شوند

  کارکردهاي دیپلماسی ورزشی: 1جدول 

  هانمونه  نبازیگرا  سطح  کارکرد

به مثابه ابزار پیشبرد 

توسعه کشور و 

شتاب بخشیدن به 

توسعه در کشورهاي 

  دیگر

  اصحاب ورزش  ملی

  دولت

  المللیهاي بینسازمان

  هاي غیردولتیسازمان

  

  

همکاري ورزشکاران با برنامه توسعه 

  هزاره ملل متحد

  

  المللیبین

  

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم کشور

  شاصحاب ورز  ملی

  دولت

  هاي غیردولتیسازمان

المللیِ هاي بینسازمان

  غیردولتی

  

دستاوردهاي کشورهاي مخلف در 

  المللیرخدادهاي ورزشی بین

  المللیبین

  جهانی

                                                           
١ FIFA World Magazine 
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تگو به مثابه ابزار گف

و همگرایی در 

که  جوامعی

اختالفات فرهنگی 

در آنجا مانعی براي 

پیشبرد اهداف 

سیاست خارجی 

  دولت هستند

  

  

  المللیبین

  

  اصحاب ورزش

  دولت

  هاي غیردولتیسازمان

  

  

تبار و  عملکرد بازیکنان لهستانی

  تبار تیم ملی فوتبال آلمان ترك

  

  

  

به مثابه ابزار ارتقاء 

  آمیز روابط صلح

دولت در سطح 

  المللی بین

 ایجاد چارچوبی براي مصالحه

  ملی
  

  اصحاب ورزش

  دولت

  المللیهاي بینسازمان

  غیردولتیهاي سازمان

هاي جهانی سازمان

  الدولیبین

تیم ملی فوتبال رواندا، تیم ملی فوتبال 

ساحل عاج، تیم ملی راگبی آفریقاي 

  )2008، 1هوالند و سوندبرگ( جنوبی

  مصالحهایجاد چارچوبی براي 

  المللی دوجانبهبین

پونگ، دیپلماسی  دیپلماسی پینگ

، دیپلماسی ورزشی میان دو کریکت

  )2002، 2چوئی( کره

ایجاد چارچوبی براي ایجاد و 

تحکیم پیوندهاي چندجانبه و 

  اي منطقه

  یگ بسکتبال آ سه آنل

به مثابه محملی براي طرح 

 المللی در زمینه ابتکارات بین

  هاگسترش صلح میان ملت

مجمع عمومی  34/54ي  قطعنامه

  سازمان ملل متحد

  

  ابزارهاي دیپلماسی ورزشی

         اي تقسـیم  اصـلیِ دیپلماسـی فرهنگـی و دیپلماسـی رسـانه      سـی عمـومی را بـه دو زیرگونـه    معموالً دیپلما

امـا   ،گیرنـد هاي خرد دیپلماسی عمومی در تحلیل نهـایی در ذیـل یکـی از ایـن دو جـاي مـی      گونه.کنندمی

شـی ترکیبـی از   ابزارهاي دیپلماسـی ورز  ،رو ازاین. شوداین دو دسته واقع می یپلماسی ورزشی جایی میاند

المللـی و   شـرکت در رخـدادهاي ورزشـی بـین    «. اي هسـتند  ابزارهاي دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی رسانه

                                                           
١ Höglund&Sundberg 

٢ Choi 
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، »معرفی و تربیت سفیران ورزشـی «، »المللی تحوالت ورزشی داخل کشور سازيِ بین اي رسانه«، »میزبانی آنها

هاي ورزشی کشور  استفاده از سنت«، »)به ویژه سینماي ورزشی(هاي ورزشی  گیري از صنعت سرگرمی بهره«

تـدوین  « ،»هـاي ورزشـی  برگـزاري میهمـانی  « ،»هـاي ورزشـی داخلـی    المللـی سـازمان   بین  توسعه«، »هدف

 ،»تحـریم ورزشـی  « ،»المللـی  هاي ورزشی اعزامـی بـه رخـدادهاي بـین     رفتاري هیئت -دستورالعمل اجرایی

  هـاي خیریـه   شـرکت ورزشـکاران در فعالیـت   «، »هـاي دوسـتانه ورزشـی در کشـور هـدف      برگزاري بازي«

، »استفاده از ورزش براي معرفی تغییرات اجتمـاعی مثبـت داخلـی بـه افکـار عمـومی جهـانی       «، »المللی بین

» گردشـگري ورزشـی  «و » هـاي ورزشـی   اعطـاي بورسـیه  «، »تبادالت ورزشی بین شهرهاي خواهرخوانـده «

هاي اند از تجربهاکتشافی و به مدد روش اسنادي توانسته که نگارندگان با رویکرد هستند یمهمترین ابزارهای

ـ   2ابتدا این ابزارها را ردیـف اول جـدول    .زیسته در ساحت ورزش استخراج کنند سـپس در  . ایـم ردهنـام ب

آنگاه . کنندیک از کارکردهاي دیپلماسی ورزشی عمل می ایم که این ابزارها در راستاي کدامردیف دوم گفته

هایی از کاربست عملی این ابزارها عینی برآمده از این کاکردها را خاطرنشان ساخته و نمونههدف یا اهداف 

  .ایمکردهبیان را 

  ابزارهاي دیپلماسی ورزشی: 2جدول 

  ابزار  ردیف

کارکرد و هدف 

ذهنی در دیپلماسی 

  ورزشی

  هانمونه  هدف عینی

  

  

  

1  

  

  

شرکت در 

رخدادهاي 

المللی  ورزشی بین

  و میزبانی آنها

به مثابه ابزار پیشبرد 

  توسعه کشور

رونق بخشیدن به اقتصاد 

  کشور

براي چین  2008عواید مالی المپیک 

  )2008برنارد، (

  

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

ایجاد ذهنیت مثبت در 

  افکار عمومی خارجی

ایجاد لیگ تنیس مردان و زنان دوبی، 

جام سوارکاري دوبی و قهرمانی گلف 

دولت امارات  کالسیک دوبی توسط

؛ 2009دیویدسون، (متحده عربی 

  )2016جمیلی و همکاران، 

 يبه مثابه ابزار ارتقا

  آمیز روابط صلح

رفع تنش سیاسی با 

همسایگان و دیگر 

 1986هاي آسیایی  شرکت چین در بازي

ها در سال سئول و میزبانی این بازي



٢٠ 

 

هاي سایت پایگاه داده(میالدي  1990  دولت ها

المپیک  سایت کمیتهو 1مرجع ورزش

  )2آسیا

2  

سازي  اي رسانه

المللی  بین

تحوالت ورزشی 

  داخل کشور

به مثابه ابزار پیشبرد 

  توسعه کشور

گزاري جذب سرمایه

  خارجی

گزاران خارجی در مشارکت سرمایه

هاي فوتبال بریتانیا مالکیت باشگاه

  )2015کوك، (

  

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

ی جذب هواداران خارج

هاي داخلی به براي لیگ

منظور افزایش ضریب 

تاثیرگذاري بر اذهان 

      عمومی در سطح

  المللیبین

  ايبیانالمللی شهرت بین

  المللی اللیگاشهرت بین

3  

 سفیران ورزشی

 
 
 
  

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

هاي استفاده از چهره

مشهور ورزشی داخلی و 

ي خارجی براي ارتقا

  للی دولتالمپرستیژ بین

انتخاب مارادونا به عنوان سفیر ورزشی 

سایت (دولت امارات متحده عربی 

  )3فوتبال آنالین

انتخاب برخی ورزشکاران به عنوان 

سفیر ورزشیِ دولت روسیه در المپیک 

 2014سایت رسمی المپیک (سوچی 

  )4سوچی

4  

صنعت 

هاي  سرگرمی

ورزشی به ویژه 

  سینماي ورزشی

 به مثابه ابزار پیشبرد

  توسعه کشور

رونق بخشیدن به اقتصاد 

  فرهنگی داخلی

درآمد دولت چین و هنگ کنگ از قبل 

  )2018ژوخیانگ، (سینماي رزمی 

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

جذب هواداران خارجی 

هاي سنتی به ورزش

داخلی به منظور افزایش 

ضریب تاثیرگذاري بر 

اذهان عمومی در سطح 

  المللیبین

      رده در سطح اقبال عمومی گست

هاي رزمی پس از المللی به ورزشبین

هاي بروس لی در المللی فیلمتوزیع بین

میالدي و نیز آثار جکی چان  1970دهه 

  )2013، 5دیهارت(

                                                           
١ www.sports-reference.com 

٢ www.ocasia.org 

٣ http://footballonline.ir 

٤ www.sochi٢٠١٤.com 

٥ DeHeart 
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5  

بهره گیري از 

هاي ورزشی  سنت

  کشور هدف

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

نشان دادن پیوندهاي 

فرهنگی مشترك به 

نیت منظور ایجاد  بیناذه

  مثبت

المللی کشتی با برگزاري مسابقات بین

  چوخه

به مثابه ابزار گفتگو و 

همگرایی در جوامع 

چندفرهنگی که 

اختالفات فرهنگی در 

آنجا مانعی براي 

پیشبرد اهداف سیاست 

  خارجی دولت هستند

  

ایجاد ذهنیت مثبت در 

  افکار عمومی خارجی

  

ورزشی (بازي برگزاري مسابقه بادبادك

توسط نیروهاي ) هاافغانستانیسنتی 

نظامی آلمانی مستقر در افغانستان با 

طلبیِ ایساف شعارهایی در باب صلح

  )266: 2009، 1زولنر(

  

  

  

  

6  

  

  

  

  

ي  توسعه

المللی  بین

هاي  سازمان

  ورزشی داخلی

به مثابه ابزار پیشبرد 

  توسعه کشور

هاي استفاده از پتانسیل

ورزشکاران خارجی 

-براي جلب سرمایه

گزاران خارجی به 

  اقتصاد ورزشی داخلی

  خرید بازیکنان خارجی در اللیگا

اي بیانخرید بازیکنان خارجی در 

  )2018گروسیوس و هیل، (

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

جذب هواداران خارجی 

هاي داخلی به براي لیگ

منظور افزایش ضریب 

تاثیرگذاري بر اذهان 

     عمومی در سطح 

  المللیبین

المللی مسابقات لیگ داخلی خش بینپ

  فوتبال اسپانیا و بریتانیا

به مثابه ابزار گفتگو و 

همگرایی در جوامع 

چندفرهنگی که 

اختالفات فرهنگی در 

آنجا مانعی براي 

پیشبرد اهداف سیاست 

  خارجی دولت هستند

جذب هواداران خارجی 

هاي داخلی به براي لیگ

منظور افزایش ضریب 

ر اذهان تاثیرگذاري ب

    عمومی در سطح 

  المللیبین

توجه دولت فرانسه به حضور 

هاي آفریقایی اهل فوتبالیست

مستعمرات سابق در لیگ فوتبال این 

کشور به منظور حفظ ضریب نفوذ 

ویلیامز، (فرهنگی در این کشورها 

2017(  

 يبه مثابه ابزار ارتقا

  آمیز روابط صلح

جذب هواداران خارجی 

داخلی به  هايبراي لیگ

عالقه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 

به بسکتبالیست آمریکایی دنیس رادمن 

                                                           
١ Zöllner 
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منظور افزایش ضریب 

تاثیرگذاري بر اذهان 

     عمومی در سطح 

  المللیبین

و استفاده وزارت خارجه ایاالت متحده 

از این فرصت به منظور از سرگیري 

بودا و شیم، (مذاکرات با این کشور 

2015(  

7  

زاري برگ

هاي  میهمانی

ورزشی در 

هاي  سفارتخانه

  کشور

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

هاي استفاده از چهره

مشهور ورزشی داخلی و 

 يخارجی براي ارتقا

  المللی دولتپرستیژ بین

هاي ورزشی و دعوت برگزاري میهمانی

هاي از ورزشکاران توسط سفارتخانه

جمهوري خلق چین پیش از المپیک 

سایت سفارت (بیجینگ  2008

جمهوري خلق چین در جمهوري 

  )1آلبانی

8  

تدوین 

دستورالعمل 

رفتاري  -اجرایی

هاي ورزشی  هیئت

اعزامی به 

رخدادهاي 

  المللی بین

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

ایجاد ذهنیت مثبت در 

افکار عمومی خارجی، 

ها در کاهش تنش

المللی و هاي بینسازمان

المللی پرستیژ بین يارتقا

  تدول

دستورالعمل انجمن دانشجویان یهودي 

در ایاالت متحده در باب دیپلماسی 

انجمن جهانی دانشجویان (عمومی 

  )2002، 2یهودي

  

  

  

9  

  

  

  

برگزاري 

هاي دوستانه  بازي

ورزشی در کشور 

  هدف

به مثابه ابزار پیشبرد 

  توسعه کشور

  

اهداف عینیِ چندگانه و 

در راستاي ایجاد شرایط 

ت امکان براي کاربس

  سایر ابزارها

  

  

  هاي یادشده در این جدولنمونه عمده

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

به مثابه ابزار گفتگو و 

همگرایی در جوامع 

چندفرهنگی که 

اختالفات فرهنگی در 

آنجا مانعی براي 

پیشبرد اهداف سیاست 

  خارجی دولت هستند

 يبه مثابه ابزار ارتقا

  آمیز روابط صلح

                                                           
١ http://al.china-embassy.org 

٢ The World Union of Jewish Students 
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شرکت 

ورزشکاران در 

  هاي خیریه فعالیت

  المللی بین

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

ایجاد ذهنیت مثبت در 

  افکار عمومی خارجی

محمدعلی کلی در  هاي خیریهفعالیت

  )2016، 1اسنایدر(دوران بازنشستگی 

به مثابه ابزار گفتگو و 

همگرایی در جوامع 

چندفرهنگی که 

اختالفات فرهنگی در 

انعی براي آنجا م

پیشبرد اهداف سیاست 

  خارجی دولت هستند

ایجاد همگرایی در 

ي هدف به منظور جامعه

هایی که کاهش تنش

اهداف دولت مبدأ در 

کشور مقصد را با تهدید 

  کنندمواجه می

گروهی از هاي خیریهفعالیت

ورزشکاران آمریکایی در قالب سازمان 

و  3داك وورث( 2»داوطلبان سپاه صلح«

  )2017 ،4هانت

  تحریم ورزشی  11

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

  

  

همراهی با افکار عمومی 

داخلی کشور مقصد یا 

 افکار عمومی منفی 

  المللی علیه دولت آنبین

  

  

  

تحریم رژیم آپارتاید در آفریقاي جنوبی 

  )1988، 5کید(

به مثابه ابزار گفتگو و 

همگرایی در جوامع 

چندفرهنگی که 

در  اختالفات فرهنگی

آنجا مانعی براي 

پیشبرد اهداف سیاست 

  خارجی دولت هستند

به مثابه ابزار ارتقاء 

  آمیز روابط صلح

12  

استفاده از ورزش 

براي معرفی 

تغییرات اجتماعی 

مثبت داخلی به 

افکار عمومی 

  جهانی

به مثابه ابزار پیشبرد 

  توسعه کشور

گزاري جلب سرمایه

  خارجی

  

  

  

  

دال از تیم ملی راگبی استفاده نلسون مان

آفریقاي جنوبی جهت ایجاد وحدت 

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

ایجاد تغییر در افکار 

ی المللعمومی منفی بین

  نسبت به کشور

قوام بخشیدن به وحدت به مثابه ابزار گفتگو و 

                                                           
١ Snyder 

٢ Peace Corps 

٣ Duckworth 

٤ Hunt 

٥ Kidd 
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همگرایی در جوامع 

چندفرهنگی که 

اختالفات فرهنگی در 

آنجا مانعی براي 

پیشبرد اهداف سیاست 

  خارجی دولت هستند

ملی در دولت تازه 

  تأسیس

المللی که ملی و نمایش آن در سطح بین

ساله در نهایت به  20طی یک فرایند 

توسط  2010میزبانی جام جهانی فوتبال 

  )2009، 1ایستوود(این کشور انجامید 

 يبه مثابه ابزار ارتقا

  آمیز روابط صلح

هاي تغییر در رویه

ابق با سایر دیپلماتیک س

  دولت ها

13  

تبادالت ورزشی 

بین شهرهاي 

  خواهرخوانده

به مثابه ابزار قدرت 

  نرم

ایجاد ذهنیت مثبت در 

  افکار عمومی خارجی

- قید ارتباطات ورزشی در بیشتر  پیمان

هاي خواهرخواندگی میان شهرهاي 

: 2013، 2کالتنبرونر و همکاران(جهان 

151(  

14  
هاي  بورسیه

  ورزشی

ه ابزار قدرت به مثاب

  نرم

هاي استفاده از پتانسیل

ورزشکاران خارجی به 

منظور افزایش ضریب 

تاثیرگذاري بر اذهان 

     عمومی در سطح 

  المللیبین

هاي ورزشیِ بنیاد فولبرایت بورسیه

  )3سایت بنیاد فولبرایت(

15  
گردشگري 

  ورزشی

کارکردهاي  همه

  یادشده

اهداف عینیِ چندگانه و 

جاد شرایط در راستاي ای

امکان براي کاربست 

  سایر ابزارها

هاي یادشده در این جدول نمونه عمده

مجتبوي و بهمن پور، : بنگرید به(

1387 :31 -25(  

 

  گیريبحث و نتیجه

شرایط امکانِ مفهوم دیپلماسی ورزشی را با کمک رویکرد اکتشافی و بـه مـدد روش    در این مقاله کوشیدیم

موضـوعی ترسـیم    اریف موجود از این مفهوم و نیز تجارب زیسته در این حـوزه اسنادي از طریق تدقیق تع

                                                           
١ Eastwood 

٢ Kaltenbrunner & et al 

٣ www.fulbright.org 
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المللی را ایجاد شده میان ورزش و سیاست در محیط بین هايهاي عینی همگراییابتدا زمینه ،رو ازاین. کنیم

در این  .تا شرایط امکان خود را هویدا کنند مشرح دادی ،لماسی ورزشی انجامیده استکه به طرح مفهوم دیپ

سـپس مـراد از    .اي استفاده کردیم که در اسـناد و مـدارك مکتـوب موجـود هسـتند     بخش از تجارب زیسته

ارائـه  م و تعریفی جامع و مانع از آن توضیح دادی علمی دیپلماسی ورزشی را در مقام یک مفهوم و دانشواژه

سازي این فهم جدید در ذیل یاتیهدف از این کار فراتر رفتن از صرف شناسایی شرایط امکان و عمل .کردیم

هـاي انضـمامی بـه    یعنی تالش کردیم در راستاي رویکرد اکتشافی پژوهش، از نمونه ؛دیپلماسی عمومی بود

-اي دیپلماسـی عمـومی مفهـوم   آنگاه با توجه به اینکه دیپلماسی ورزشـی را گونـه   .برسیمالگوهاي انتزاعی 

شـود از  تا دریابیم که چگونه مـی  یی را براي آن ترسیم نمودیم، کارکردهااین تناسب به کرده بودیم،پردازي 

 پـانزده در آخر نیز با عنایت به تبیـین مفهـومی و کـارکردي آن،    . عملی برد پردازي عملیاتی، بهرهاین مفهوم

  .موجود شناسایی کردیم هاي زیستهتجربهمیان دیپلماسی ورزشی از  گیري عملی ازبهرهابزار را براي 

هـا اهمیـت   ایـن پـژوهش  بـا آن کـه    .هاي موجود در این زمینه سخن گفتـیم پژوهش ر مورد ضعفپیشتر د

آنکه شرایط امکان دیپلماسی ورزشی را نخست . ارندسه مشکل عمده داما  ،ندادریافته به درستی موضوع را 

ورت علمـی  دوم آنکه دیپلماسی ورزشـی را بـه صـ    ؛اندیافته شناسایی نکردهبه درستی و به صورت سازمان

کارکردهـایی کـه در ایـن     یعنـی  ؛خـورد در آنها به چشم مـی  سوم در نتیجه مشکل .اندننمودهپردازي مفهوم

به تبـع سـه   مشکل چهارمی که . مغشوش و ناقص هستند شده، ها براي دیپلماسی ورزشی برشمردهپژوهش

سـتی و بـه صـورت سـازمان     دررا به  دیپلماسی ورزشیابزارهاي  آن است که ،به وجود آمده مشکل پیشین

ایم براي این سه معضـل  سعی کرده ما حاضر با این آثار در این است که تفاوت مقاله. انددهکریافته تحدید ن

المللی، منـاطق و موضـوعاتی را شناسـایی کـردیم کـه      بین هاي زیستهدر این راستا در تجربه. پاسخی بیابیم

هـا و  سپس کوشیدیم معنـا و مفهـومی بـراي ایـن تصـادم     . انددیپلماسی و ورزش به یکدیگر برخورد کرده

هـاي دیپلماتیـک و نماینـدگی     فعالیـت «ها بیابیم و دیپلماسی ورزشی را پـس از تحلیلـی مفهـومی،    همراهی

ي دیگـر و  دولت هـا ملت متبوع آنها براي اثرگذاري بر اذهان مردمان و  -اصحاب ورزش به نیابت از دولت

و آن را  تعریف کردیم» ملت مبدأ خویش -ت تحقق اهداف سیاست خارجی دولتانگیزش آنها جه و اقناع

در ادامه در راستاي این جایگاه جدید که براي آن تعریف شـد، چهـار    .در ذیل دیپلماسی عمومی گنجاندیم

دها خود رآن و همچنین ابزارهاي ایجابی ناشی از این کارک ايهروابطیی و ، گفتگواي، قدرتیکارکرد توسعه

  .را آشکار ساختند
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هـاي  ، جداي از هموار ساختن پـژوهش و وجوه عملی آن حداقلی با این طرح نظريمدعی هستیم که حال  

در دیپلماسـی   اي عملیاتی سـاختن دیپلماسـی ورزشـی   توان مطالعات موردي بسیاري را برمی نظري دیگر،

نند مفـاهیم، کارکردهـا و ابزارهـاي    تواهاي آتی میدر مورد مباحث نظري، پژوهش .به اجرا درآورد عمومی

توانند میاما مطالعات موردي در باب دیپلماسی عمومی نیز  -شناسایی شده در این پژوهش را بهبود ببخشند

   .مند شونداز این نوشته بهره

مطالعات در  ،در راستاي اهداف سیاست خارجیپردازي جدید با این مفهوم گیري از دیپلماسی ورزشیبهره

  :امکانپذیر است ، ها و با اهداف زیر انجام شوندحوزهکه قرار است در موردي 

هـاي  آمیز اختالفات با کشورهاي همسـایه بـه منظـور تغییـر در نگـرش     تسریع در حل و فصل مسالمت -1

هاي امنیتـی داخلـی   هاي اقتصادي آنها، مشارکت در حل بحرانآنان، استفاده از ظرفیتدولت و مردمان 

 يي داخلـی و در نتیجـه ارتقـا   ها به حـوزه به منظور جلوگیري از سر ریز این بحران این قبیل کشورها

 ؛آمیز دوجانبه و چندجانبهروابط صلح

دولت هاي هاي بزرگ به منظور تغییر در نگرشآمیز اختالفات با قدرتتسریع در حل و فصل مسالمت -2

ها و دور نگهداشتن این قدرت خارجی گزاريو سرمایههاي اقتصادي آنان، استفاده از ظرفیتو مردمان 

 ؛آمیز دوجانبه و چندجانبهروابط صلح ياز مداخله در امور داخلی کشور و در نتیجه ارتقا

هـا و  گیري از مقبولیت جهـانی ایـن سـازمان   ، بهرهالمللیهاي بینتر با سازمانایجاد پیوندهاي مستحکم -3

المللـی و در  اي توسعه اقتصادي، جذب منابع مالی بینهاي آنها در راستاستفاده از امکانات و توانمندي

 .آمیز دوجانبه و چندجانبهروابط صلح ينتیجه ارتقا

پـیش رو، تعریـف    نوشـته  بایست تا بـدینجا روشـن شـده باشـد، نـوآوري عمـده      گونه که قاعدتاً می همان

بسامان و نـوینی را ممکـن   هاي پژوهشی بوده است که انجام پژوهش دیپلماسی ورزشی به مثابه یک برنامه

هاي موجود در بـاب دیپلماسـی ورزشـی تـاکنون بـدان تـوجهی       یک از پژوهش اي که هیچسازد؛ برنامهمی

توانیم مدعی شویم کـه  هرچند با توجه به محدودیت ناشی از ماهیت در حال کشف موضوع نمی .اندنداشته

  .نقص استاي کامل و بیپژوهشی، برنامه این برنامه
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In the past century, based on its fluid nature and democratization process, 
politics has entered in new areas which they were not relevant before or not 
conceived as the political. Sports area is one of these new political arenas. In 
result of popularization, borders of sports and politics are changed and 
interfered. This phenomenon made joint territories for both of them. Diplomacy 
and diplomatic procedures are one of these territories that sports 
internationalization inevitably brought them to this arena and made recent and 
strategic concept of sports diplomacy. But despite the concept common make 
sense, its definitions and borders are not determined or explained. The study is 
to answer this question that what is sports diplomacy? Thus, we conceptually 
analyzed and explained the subject with exploratory approach and used 
documentary method to collect the needed data. ١٥ tools, appeared by objective 
and lived grounds, that can be used to accelerate development, to force soft 
power, to establish platforms for dialogue in multi-cultural societies and to 
promote peaceful relations between states. 

  

 

Key Words: Sports Diplomacy, Lived Experience, Conceptualization, 
Functions and Tools  

  

 


