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٢٦/١٢/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

    تـر از آن سیاسـی و  در تبادالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و مهـم  گیرياخیر حضور چشم فوتبال در سده

ها و عملکردها را تحت تأثیر خود قـرار داده  به طوري که این ورزش باورها، نگرش ؛المللی پیدا کرده استبین

توانـد  هـا و مناسـبات داخلـی و خـارجی مـی     گیـري سیاسـت  است و به عنوان یکی از عوامل مـوثر در شـکل  

و تحوالت زیادي را براي کشورها رقم باشد رکردهاي متعدد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و دیپلماتیک داشته کا

هاي ورزشی از یک فعالیت بدنی یا نـوعی سـرگرمی فراتـر رفتـه و اهـداف و      ورزش و فعالیت ،رواز این. بزند

تحلیل نظریات و مبـانی  . کرده است المللی پیداکارکردهاي مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و بین

هـاي روابـط بـین    هاي مختلف، فوتبال به عنـوان یکـی از مصـادیق برنامـه    دهد از میان پدیدهپژوهش نشان می

هـاي خـود از   هاي کشورهاي در حال توسعه براي بیـان خواسـته  اي در میان برنامهکشورها توانسته جایگاه ویژه

کارکردهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی فوتبال و آثار و تبعات آن جا دارد . جامعه جهانی داشته باشد

هـاي  بر اساس یافته. ها و دیگران بازیگران بین المللی تئوریزه و مفهوم سازي شودبر سطح تعامالت بین دولت

ـ     ها و کارکردهاي دیپلماسی فوتبال میاین پژوهش کارویژه وان ابـزار  تواند به مثابه تقویـت هویـت ملـی، بـه عن
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توسعه، ابزار صلح و آشتی، ابزاري براي نوع دوستی و بهبود مناسبات، ابزار قدرت نرم، ابزاري براي همگرایی و 

. تحلیلـی تنظـیم شـده اسـت     -این مقاله با روش توصـیفی . المللی کشورها به کار رودگفتگو در بعد ملی و بین

 .اي و بررسی مقایسه استابخانهها مبتنی بر مطالعه اسنادي و کتروش جمع آوري داده

  

  جام جهانی فوتبال تبال، دیپلماسی، دیپلماسی فوتبال وفو :کلیدي واژگان
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  مقدمه

شود و بعید است  اي محسوب می یافتگی هر جامعه هاي توسعه در عصر کنونی به عنوان یکی از شاخص ورزش

اما در بعد ورزش، عقب افتاده باشد، زیرا ضرورت پیشرفت یـک جامعـه،    ،اي پیدا شود که پیشرفته باشد جامعه

المللی تربیت بدنی  براساس منشور بین .)10/9/94حبیبی، ایسنا، (هاي فوق برنامه ورزشی و حرکتی است فعالیت

میالدي به تصـویب رسـید، ورزش بخشـی اساسـی از آمـوزش و       1978و ورزش سازمان یونسکو که در سال 

هـا و   تواند در بـازي  ورزش می. کند بخشد و جوانمردي را ترویج می که روابط اجتماعی را غنا می فرهنگ است

هـاي المپیـک،    در بـازي . المللی به مثابه زبانی جهانشمول و مشترك میان مردمان جهان عمل کند رخدادهاي بین

ها در  افراد و فرهنگ. گویند خن میهاي مختلف به این زبان با هم س ها و ملیت آدمیان با نژادها، مذاهب، قومیت

طرفـداران   ورزشدر کنـار ایـن امـر،    ). 1385محـرم زاده،  (پیوندنـد  رخدادهاي ورزشی در صلح به یکدیگر می

هـاي ملـل بـا هـم عمـل       بسیاري در سراسر جهان دارد و به مثابه نوعی عامل میانجیگري در رخدادها و رقابت

افـراد   ،پسندي و جذابیت جهانی ورزش این عامه. گذارد اد تأثیر میکند و بدین ترتیب بر زندگی شخصی افر می

  . اجتماعی خود فراتر روند -سازد از مرزهاي ملی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي را قادر می

از اهـداف مشـترك    دمات آشنایی و افزایش آگاهی اعضامق هاي جهانیبه عنوان یکی از جلوه رو، فوتبالاز این

هـاي مختلـف   و گـروه  ایجاد ارتباطات هماهنـگ بـین اعضـا    ا فراهم می کند؛ در عین حال بهملّی و اجتماعی ر

هاي مختلف جامعـه شناسـی،   صاحبنظران و پژوهشگران حوزه. همانند تماشاگران و مردم یک کشور می انجامد

هـاي  ف و نقشهاي ورزشی کارکرد، اهدابراي ورزش و مسابقات و جشنواره... الملل و روانشناسی، روابط بین

المللی ل مختلفی همچون تشکیالت سازمان یافته، گسترش روابط بینئتوان به مسااند که میمختلفی تبیین نموده

و ارتباطات فرهنگی، کمک به دیپلماسی عمومی، تقویت تفاهم و توسعه صلح، تقویت و همبستگی و مشارکت 

سـالمت   ياي، ارتقـا می و تفریح عمومی و رسـانه اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهاي اجتماعی، نوعی سرگر

روانی و جسمی، افزایش اعتماد، رشد توریسم، تخلیه هیجانات و انفعاالت روحی، پـرورش اخـالق انسـانی و    

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و انسانی، ترویج مکانیسم یادگیري، ایجـاد  سرمایه ياجتماعی، تقویت و ارتقا

  .اشاره کرد... ها و هویت و رها، مهارت ها، رفتارها، عادات، نقشگیري باوبستر براي شکل
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دلیل ساختار سازمانی از زمان شروع خود سهم ه الملل بواسطه جذابیت و توجهات جامعه بینه ب همواره فوتبال

    هـاي درگیـر داخلـی و   تفاهمـات میـان طـرف    بروزها و حلّ و فصل مشکالت و حتی وافري در نزدیکی ملت

چرا که این امر در طبیعت ورزش فوتبال ریشه دارد و ورزش یک  ،هاي مختلف داشته استالمللی در حوزهبین

المللی بـه شـمار   هاي بینو مدخلی طبیعی براي مالقات هامحیط آماده و مناسب و عامل تطیف کننده کشمکش

ها به یک رقابت شرافتمندانه ل آنبدین جهت فوتبال از توانایی تصعید و واالیش عوامل درگیري و تبدی. می آید

  ). 124 :1381 ،انورخولی(برخوردار است 

ها بتوانند خود را با دیگـران مقایسـه کننـد و    اي تبدیل شده که ملتبدین جهت، ورزشی مانند فوتبال به عرصه

بـه   تر نیستند مـی تواننـد  هاي بزرگهاي کوچک و درجه دومی که هماورد قدرتبخشی از جهان شوند و ملت

 ،ها در عرصه سیاسی و نظامی میسر نیستجنگ ورزشی و فوتبالی کشورهاي بزرگ تر بروند و اگر شکست آن

تالش و رقابت کشورها براي موفقیت در جام جهانی فوتبال و کسب مقـام  . ها را میدان فوتبال شکست دهندآن

جنـگ جهـانی    ؛هانی تعبیر می شوداول چنان شدید و پرهزینه بوده است که برخی مواقع از آن به یک جنگ ج

دیگري که در عرصه ورزش بین قدرت هاي اصلی این رشته انجام می گیرد و پیروزي هر یک افتخاري بسـیار  

تا جایی که براي یک کشور، حضور در جـام جهـانی فوتبـال بسـیار     ) 15 :1394 ،زرگر( بزرگ قلمداد می شود

قهرمانی فوتبال در یـک  و  (٢٠١٣:١٢٥ ,Jackson)است پرمعناتر از عضویت در شوراي امنیت سازمان ملل

امروزه هویت ملی بسـیاري از  . تر از شکوفایی علمی و اقتصادي استمردان پر اهمیتمنطقه یا قاره براي دولت

 :1389 ،خـاتمی (نه با مفاخر و آثار ماندگار علمی، ادبی و هنري شان  ،شان رقم می خوردکشورها با تیم فوتبال

 2026 فوتبـال  جهـانی  جـام  هـاي  رقابت میزبانی براي را خود نامزدي رسمی طور به مراکش ،ر مثالبه طو). 3

کانـادا و   ،رقیب تاییـد شـده ایـن کشـور، آمریکـا     تنها  نامزدي مراکش در صورت قطعی شدن .کرده است اعالم

  .)4/5/96ن جوان، باشگاه خبرنگارا(مکزیک است که به عنوان میزبان مشترك وارد این رقابت ها خواهند شد

اي، هزاران نفر از جوانان ایرانـی را بـه   ترین ورزش حرفهترین و پرهیجانفوتبال به عنوان محبوب ،در کشور ما

هـا تـن از   اندرکار امور اجرایی به خود مشغول داشته و فراتر از آن، میلیونعنوان ورزشکار، مربی، داور و دست

هـا در  برگـزاري مسـابقه  . مند درگیر کرده استپرشور یا تماشاچیان عالقهداران جوانان مشتاق را به عنوان طرف

اي اسـت و بازتـاب   ورزش حرفـه  المللی، ابزار و مسـیري بـراي توسـعه   سطوح گوناگون باشگاهی، ملی و بین
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 ،هاشـمی (گونـه محبـوب ایرانیـان سـاخته اسـت     هاي جمعی بویژه تلویزیون، فوتبال را اینآن در رسانه گسترده

جدیدي که با پیروزي ایران در بازي با استرالیا آغاز شد و ایـران   پدیده ،هاجشن گرفتن در خیابان). 108 :1386

هـا و میـادین شـهرهاي    ها زن و مرد هیجان زده، بـه خیابـان  شاهد مراسم کارناوال مانندي بود که در آن میلیون

اي کـه  مسـابقه . تر شدگسترده 1377در اول تیر کوچک و بزرگ ریختند و پس از آن براي بازي ایران و آمریکا 

جداي . به لحاظ سیاسی با یکدیگر قهر بودند، در مقابل هم قرار دهد 1358می بایست دو کشوري را که از سال 

. المللی احتمالی، این بـازي خیلـی بیشـتر در چـارچوب داخلـی مسـائل ایـران مهـم بـود         نتایج دیپلماتیک بین

مـردم بـراي    ،اینـک  .این بازي در ایران رخ داد، نقطه عطفی در تحوالت داخل ایران بودبزرگداشتی که به دنبال 

هـا  ورزشـگاه  هـا در محـدوده  حال آن که پیش از این، این بزرگداشـت  ؛هر اتفاق کوچکی به شادي می پردازند

  ). 42 :1383 ،گرهارت(انجام می شد 

شاید یکی از دالیل اشتیاق زیاد فوتبال در ایـران،  « :یسدمی نواهللا صدیق رحمتبه نقل از  گرهارتدر این راستا 

آنان بـدین گونـه   . جهان مقایسه کنند این باشد که فوتبال به ایرانیان این اجازه را می دهد که خودشان را با بقیه

جـام   یکی از تماشاچیان ایرانی در مورد پیروزي تیم ایران بر ایاالت متحده در. می توانند بخشی از جهان باشند

این کـه  . تا دیدگاه جهانیان را نسبت به خودمان تغییر دهیم ا ناچار بودیم این بازي را ببریمم«: جهانی می گفت

  ).40 :1383 ،گرهارت(»ما اینجا هستیم و ما ثابت کردیم اینجا هستیم

آن تنهـا بـه    هاي ورزشی است که نسل جدید بـه گونه که بیان شد فوتبال به عنوان یکی از مهمترین رشته همان

هاي گذشـته رونـد افـزایش    در سال. اجتماعی می داند -عنوان ورزش نگاه نمی کنند، بلکه آن امري را فرهنگی

هاي ورزشی و اختصاص بودجه کشوري براي ایجاد امکانات و شـرایط ورزشـی نشـان از    ها و باشگاهورزشگاه

هایی کـه از مسـابقات گونـاگون    ز مزایا و فرصتبنابراین باید ا. توجه به ورزش و بویژه فوتبال در کشور است

دست می آید براساس برنامه مدون و مشخص براي منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور بهره برد و ه ورزشی ب

هاي ایرانی اسالمی استفاده المللی و ترویج ارزشالمللی نیز براي توسعه روابط بیناي و بینهاي منطقهدر عرصه

  .کرد

اله با این فرضیه که گستردگی و تأثیرگذاري فوتبال به مثابه یک روند رو به رشد جهانی کـه آن را بـه   در این مق

  :یم بررسی کنیمدیپلماسی عمومی تبدیل کرده است، در صدد ها برايیک ابزار مهم دولت
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 ارتباط دیپلماسی و فوتبال چگونه است؟    

 کشورها مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد؟  للیالمملی و بین فوتبال در روابط چه ضرورتی دارد که  

 ؟ داشتکشورها خواهد  براي المللیبعد ملی و بیندر  یکارکردهای دیپلماسی فوتبال چه  

ز زوایـاي آن  ده و حداقل برخی از ابهامـات ا بدان ها پاسخ دا ها سئواالت پژوهش هستند که تالش می شوداین

  .زوده شود

  مبانی نظري و ادبیات پژوهش

بـه  و یاد شـده اسـت    »شناسی ورزشپدر جامعه«جامعه شناس شهیر فرانسوي که از او به عنوان  1ارسل موسم

که از مهـم  - 3»اجتماعی تام پدیده«ورزش را  ،فتح شد» موس«سرزمین جدیدي به وسیله  2تعبیر لوي اشتروس

تـوان تنهـا در   ت اجتماعی را نمیموس بر آن است که پدیده یا واقعی. مطرح می کند -ترین دستاوردهاي او بود

 شناس براي بررسی یـک پدیـده  جامعه. یک بعد مورد مطالعه قرار داد، بلکه باید از تمام ابعاد آن را بررسی کرد

 ،در ورزش کردن نه فقط حرکات فیزیکی به عنوان مثال،.اجتماعی مانند فوتبال باید به علوم مختلف رجوع کند

  ).135 :1388 ،نوابخش و جوانمرد( پندارد که خود نوعی اجتماعی کردن است می را بلکه تبلوري از آموزش

امروزه در پرتو جهانی شدن، : الملل می گویددرباره فوتبال به عنوان یک عامل در سیاست بین) 2012( 4بونیفس

صاد بازار که هایی چون دموکراسی و اقتترین پدیده جهانی تبدیل شده و حتی از پدیدهفوتبال به منحصر به فرد

فوتبـال بـه    1930اگرچه از آغاز جام جهانی فوتبال درسال . گفته می شود بدون مرزهستند، نیز فراتر رفته است

تر هاي اطالعات و در نتیجه جهانی اما در چند دهه اخیر با رشد فن آوري ،پدیده جهانی مطرح بوده است منزله

اي کامالً جهانی تبدیل کـرده  گذاشته است و فوتبال را به پدیده و فراگیرترشدن تأثیر عمیقی بر مردم جهان برجا

  . است

 ،فکـوهی (ها را می سازند مطالعه کندتواند نهادهاي اجتماعی را جدا از افرادي که آنبنابراین جامعه شناس نمی 

نخ براین اساس موس ورزش را کنشی فرهنگی دانسته و برآن است که رفتارهـاي ورزشـی از سـ   ). 143 :1386

                                                           
1 . Marcel Mauss 

2 . Levy Strauss 

3 . total social fact 

4 . Boniface 
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اي از رفتارهاي نمادي وابسته به حیثیت و مـوقعیتی را کـه   اند و مجموعهبلکه فرهنگی ،رفتارهاي طبیعی نیستند

تحلیـل  ). 158-150 :1381 ،ژاك دوفـرانس (گیردهر فرد در سلسله مراتب اجتماعی احراز کرده است در بر می

 ،بوردیـو (اي از ورزش را فـراهم کـرد  ههاي سیاسـی و اجتمـاعی گسـترد   موس از ورزش به تدریج زمینۀ تحلیل

1381: 154.(  

گـر ورود  و فرهنگـی نشـان  ) 102 :1387 ،ادیبی و انصـاري (اجتماعی از سوي دیگر، فوتبال به عنوان یک پدیده

هـایی  هـا و بازنمـایی  هـا، ارزش این ورزش عرصه ظهور رفتارهـا، نگـرش  . افراد به شبکه روابط اجتماعی است

هـا رسـوخ و نفـوذ    این پدیده چند بعدي، آن چنان در متن جهان زندگی انسان. کم استمعنادار قرن بیست و ی

 هاي ورزشی افراد، طرز تفکر، سبک زندگی و میزان سرمایهتوان باتوجه به نگرش و فعالیتنموده که امروزه می

اي حیـات زنـدگی   هـ هاي ورزشی، سـایر فعالیـت  و از روي رفتارها و فعالیت اجتماعی افراد را باز شناسی کرد

از ایـن رو، بـا   . و به وسیله آن وفاق و همبستگی اجتماعی را تحـت تـأثیر قـرار داد    نمودبینی اجتماعی را پیش

اي هاي افراد و جامعـه اي از ویژگیها، می توان بخش عمدهها و ورزششناسانه و تحلیل بازيرویکردي جامعه

 .اند را باز شناختها در آن پدیدار شدهکه ورزش

بـه گفتـه   . داندپهنه و میدانی براي رقابت بر سر قدرت می -ظاهراً غیرسیاسی است –بوردیو امر ورزشی را که 

. کننـد اند و از طریق رقابـت، خشـونت خـود را تخلیـه مـی     هاي ورزشی شدهوي، مردم داوطلبانه وارد سازمان

. ها و فتح آنان بپردازندطریق به بسیج تودهشناسند تا از آن هاي ورزشی را به رسمیت میها نیز سازمانحکومت

ها، کلیساها و مراکز سـرمایه وارد ایـن عرصـه    شود احزاب سیاسی، اتحادیهپتانسیل قدرت در ورزش باعث می

) 75، 1390ویتـز  بون(همچنین بوردیو براي درك رفتار عامالن اجتماعی میدان را با بازي مقایسه می کند. شوند

زمین فوتبال فضایی محصور است که بازي در : فوتبال در مقایسه با میدان اجتماعی می گویددر ارتباط با میدان 

هاي مشخصی دارند، وقتی زمین فوتبال در حالت تصویري بازیکنان در هنگام بازي موقعیت. آن انجام می شود

ایگاه مشخصی براي نمایش داده شود، همانند مستطیلی با تقسیمات درونی و مرزهاي بیرونی است که در آن ج

ها را فرگرفته بازي قواعد مشخصی دارد که بازیکنان مبتدي قبل از آغاز بازي باید آن. هر فرد تعریف شده است

تواننـد در آن حرکـت کننـد بـه     اي که طی بازي مـی دهند و محدودهآن چه بازیکنان می توانند انجام می. باشند

. توانند انجام دهند، تأثیرگذار استک میدان بر آن چه بازیکنان میوضعیت فیزی. ها بستگی داردجایگاه اصلی آن
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. میدان اجتماعی با میدان فوتبال چندان بی ربط نیست مقایسه. گذارددر مجموع بر کیفیت کل بازي نیز تأثیر می

کند، شـاید  او جاي جاي آثار خود به بازي فوتبال اشاره می . داندبوردیو زندگی اجتماعی را هم نوعی بازي می

میدان اجتماعی هماننـد میـدان فوتبـال از    « :گویدبوردیو می. به این دلیل که او خود با این بازي خوب آشنا بود

در نتیجـه آن چـه در    .)افراد یـا نهادهـا  (ها را تصرف می کنند هایی تشکیل شده که عامالن اجتماعی آنجایگاه

ان انجام داد، وجـود دارد و  عنی مرزهایی براي آن چه می توی ؛هاي خاصی داردمیدان اتفاق می افتد، محدودیت

میدان اجتماعی و سیاسی درسـت مثـل میـدان    . توان انجام داد نیز بستگی به شرایط میدان داردآن چه می تمامی

 ).128 :1393 ،گرنفل(»فوتبال به خودي خود معنا ندارد

همچون سایر نهادهاي اجتماعی مانند خـانواده،   بایدورزش را «، شناسی معاصر آمریکایی، جامعه1از نظر دیلینی

هـاي فراگیـر در   نادیده گرفتن ورزش، به مثابه یکی از فعالیـت . آمریکا دانست دین و سیاست، جزئی از جامعه

اجتماعی دیگر  آن به چندین حوزه اي اجتماعی است که گسترهآمریکاي معاصر، در حکم چشم پوشی از پدیده

از آموزش، اقتصاد، هنر، وسایل ارتباط جمعی و اجتماعات محلی گرفته تا روابط سیاسـی   ؛تشده اسکشیده می

ها و فرهنگ عمـومی یـک جامعـه را    عالم اصغر است و اخالقیات، ارزش ،گفته شده است که ورزش .المللبین

ند رابرت مرداك، اي متعلق به صاحبان صنایع است مانهاي ورزشی حرفهامروزه بسیاري از تیم. منعکس می کند

هـویتی را کـه   . یـانکیز اسـت  آنجلس داجرز و جورج استاینبرنر، صاحب باشـگاه نیویـورك  صاحب باشگاه لس

آورد، تعهد، وفاداري و عشقی است که طرفـداران ورزش بـه آن   ورزش براي خیل وسیعی از افراد به ارمغان می

اي منجـر شـود کـه    هاي حرفـه حالل ورزشروند تجارت رو به رشد ورزش ممکن است عاقبت به اضم. دارند

زندگی اجتمـاعی حـذف    تواند به کلی از صحنهورزش خودش نمی نیز تا حدودي شاهد آن هستیم، اماامروزه 

صنعتی آمریکا، انسجام بخشیدن بـه   نشان داده است که یکی از کارکردهاي پنهان ورزش در جامعه 2استن. شود

هاي ورزشی کـه افـراد معمـوالً در دوران    در واقع، هواداري از تیم. استزندگی شخصی بسیاري از آمریکاییان 

شود، براي فرد یادآور این مطلب است که در بزرگسالی آنان نیز کشیده می گیرند و به دورهنوجوانی در پیش می

 :1388 ،یلینـی د(رغم تغییرات سریع اجتماعی، پایدار باقی می ماننددنیاي اجتماعی چیزهایی هستند که ظاهراً به

313.(  

                                                           
١ . Delaney 
٢ . Stone 



٩ 

 

ورزش کلیـد شـناخت   « :در تحلیل و تعبیر شگفت انگیز و جدیدي اعالم کرد 1»نوربرت الیاس« ،در دهه شصت

الیاس در مطالعه تاریخ اجتماعی انگلستان قرن هیجدهم نشان داده است که رابطه تنگاتنگی میـان  . »جوامع است

او ورزش را به عنوان مدلی در جهت تحلیل ساختارهاي  .پیدایش ورزش و شکوفایی رژیم پارلمانی وجود دارد

او زنـدگی  . ها اسـتوار گردیـده اسـت   شناسی بر پایه ورزشمعتقد بود بناي جامعه نیز 2»کایووا«. دانداجتماي می

  .دانستها در شبکه روابط میورود انسان و الگوي بازي را نشان دهنده ماعی را به نوعی بازي تشبیه کردهاجت

این را مطرح کرده بودنـد کـه ورزش در تقویـت صـلح جهـانی و      ) 1963( 3و پس از او فرنکین) 1941(تونیس

توانـد  کند که ورزش وقتی شکل مسابقه ورزشی به خود بگیرد، میتأکید می 4زیمل. المللی نقش داردتفاهم بین

  ).72-73 :1381 ،انورالخولی(ها نقش اساسی ایفا کندها و درگیريدر حل کشمکش

یکی از دالیل مهم براي مطالعه فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر،  ،شناسانبه همین دلیل از نظر جامعه

ها این ورزش با پدیده. این است که با بسیاري از مظاهر زندگی اجتماعی افراد جامعه ارتباط بسیار نزدیکی دارد

ط دارد و یکی از ابزارهاي مناسب بـراي توسـعه فرهنگـی    ارتبا... و نهادهایی چون خانواده، اقتصاد، سیاست و 

  ). 21 :1391،جهرمی(اجتماعی می تواند باشد

  روش شناسی پژوهش

هـا،  هاي اجتماعی، اجتماعات، انجمـن درباره افراد، گروهها ها در علوم اجتماعی براي گردآوري دادهانواع روش

رغم توفیقاتی کـه  به. )24 :1390 ،محمدي(وجود داردالملل و دیگر موضوعات هاي اجتماعی، روابط بینجنبش

ها ها یا ابعادي از آنوجود آمده، برخی از پدیدهه هاي اجتماعی بها، نظرات و کنشهاي سنجش گرایشدر شیوه

ها ممکـن اسـت شـامل    فنون گردآوري داده ،رواز این). 23 :1391،طالب(قابلیت تبدیل به عدد و رقم را ندارند

بط با استفاده ت و ضهاي میدانی، ثبیادداشت ).18 :1385 ،استراس و کوربین(ها، نوار ویدئویی باشدباسناد، کتا

 ،هـومن (هاي کتبی صوتی و تصـویري یـا فـیلم    و دیگر ثبت و ضبط) شنیداري و دیداري(از نوار اُدیو و ویدیو

ترش درك مجموعه یا گـروه مـورد   ها و غیره همگی در گسها، بیانات سیاسی مرسوم، نامهاعالمیه )173 :1394

تواند کامالً اطالعات مفیـدي  هاي آزاد پیرامون عنوان نیز میمجالت تحقیقی و نمونه نوشته .مطالعه مفید هستند

                                                           
١ . Norbert Elias 
٢ . Caillois 
٣ . Frenkin 
٤ . Simmel 
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در این پژوهش از تکنیک گردآوري اطالعات بـه روش  ). 148 :1393 ،ادواردس و اسکینر(به همراه داشته باشد

هاي معتبر علمی و هاي تخصصی، وبگاهکتاب(طالعه، تحلیل و بررسی اسناداسنادي که در آن هدف پژوهش با م

آنچـه  . .استفاده شده اسـت  )51 :1382طالقانی، (شودو متون برآورده می) هاي اطالعاتی داخلی و خارجیبانک

ي و روزنامه، سایت هـاي خبـر  (هاي دیگر متمایز می کند، استفاده از اسناد و متون موجوداین روش را از روش

  .ها و کردارهاي گفتمانی موجود در متون مختلف استبه منظور تحلیل کیفی و فهم محتواي پیام...) 

  نقش دیپلماسی در فوتبال 

و به نوعی دنیاي مدرن بدون فوتبال امکان پذیر  شی از زندگی جوامع تبدیل شده استامروزه فوتبال به بخ

تواند بازنمودي از فرهنگ جوامع جوامع دارد و حتی میاین ورزش نقش مهمی در اقتصاد در توسعه . نیست

شود گفت جام جهانی فوتبال فرصتی مناسب را در اختیار کشورها قرار داده تا بتوانند از می ،از این رو. باشد

عبدالکریمی (گستره نشان دهند اي هاي خود را در عرصهدیپلماسی عمومی بهره ببرند و فرهنگ و ارزش

به  یجهانی مشترک ري جهانی است و توانسته است زبانبه تعبیري می توان گفت فوتبال ام). 31/3/93ایرنا، 

و بسیاري از  -اصحاب حلقه وین -فوتبال چیزي را محقق کرده است که فرگه و راسل. وجود آورد

ها، انامروز جهان فوتبال محل آمد و شد بازیکنانی با زب. اندفیلسوفان تحلیلی سوداي تحقق آن را داشته

اند و اما همه در یک زبان و یک هدف مشترك ،هاي مختلف شده استها و فرهنگها، مذاهب، ملیترنگ

هاي دروغین و قرار دادن نژادي، زبانی، قومیتی، در دنیاي فوتبال، گویی همه مرزبندي. آن فوتبال است

... ، رسانه و )فناوري(ثل تکنولوژيفوتبال را درست مثل بسیاري از پدیدارهاي مدرن م. ریزدطبقاتی فرو می

مرتبط  ايتوان از جهان حذف کرد، چرا که هر پدیداري در این جهان با یک کلیت شبکهبا هیچ نیرویی نمی

هاي ناگشوده بسیاري را در جهت کسب منافع توان گرهبا این وصف با استفاده از دیپلماسی فوتبال می. است

  .ملی حل و فصل کرد

شان و  ايم فوتبال در ایران که داراي بازیگرانی هدفمند و آگاه به موقعیت شغلی و حرفهفعالیتی به نا

سواد، به عنوان چتري فراتر بی/ پیر، باسواد/ شهري، جوان/ روستایی/ غنی، شهري/ مرد، فقیر/ تماشاچیان زن

زیرا فوتبال  ؛توان نام بردیدر شهرها م) بویژه (اي بر بسیاري از رفتارهاي جامعه ایرانیاز یک فعالیت حاشیه

در کنار عناصر اجتماعی فرهنگی نیست، بلکه عنصر ریشه دوانیده در  - کم بها یا با اهمیت - فقط یک عنصر
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ها ییها به بازي اروپاشود چرا ایرانیینجا این پرسش مطرح میدر . حیات انسان متعلق به جامعه جدید است

ی را دنبال یهاي اروپادانند و مسابقات لیگها را قهرمانان خود میتوجه دارند و عالقمندند و قهرمانان آن

 –واقعاً چرا؟ واقعیت ماجرا چیست؟ آیا این موضوع چیزي غیر از ساختن دنیاي جدید اجتماعی . کنندمی

ارمکی،  آزاد( بلکه جمعی و فراگیر است ،نیست...  ؛ دنیایی که خصوصی، محرمانه، فردي وفرهنگی است

هاي موضوعی بسیار رایج و  ورزش فوتبال یکی از حوزه ن ترتیب، در روابط بین کشورها نیزبدی. )9 :1381

  . گسترده بوده است

المللی شدن  المللی و بین از اواخر قرن نوزدهم میالدي، دو روند همزمان افزایش روزافزون تعامالت بین

الملل  دانش روابط بین  به تبع آن، زیرحوزهانش سیاست و به رغم توجه امروزین د. اند ورزش در جریان بوده

ورزش سیاسی   شد، حوزه تر در این دو دانش چندان وقعی بدانها نهاده نمیهایی که پیش به بسیاري از حوزه

در عصر کنونی وجوه . نمی شدبرد و عنایتی جدي به آن معطوف  این دو دانش به سر می  همچنان در حاشیه

المللی جزئی  اند و ورزش بین اي به رسمیت شناخته شده صورت گستردهسیاسی و فرهنگی فوتبال به 

جغرافیایی   دامنه  این تحول در ماهیت ورزش و توسعه. ستها هاي روابط میان ملت از پویش ناپذیر جدایی

جهانی شدن، . الملل اتفاق افتاده است روابط بین  آن بخشی از تحوالتی است که طی قرن گذشته در حوزه

هاي فراملی بر  ها، تأثیر شگرف جنبش المللی در سیاستگزاري هاي غیردولتی بین یافتن سازماناهمیت 

اگر . الملل هستند حاکمیت و تغییر روابط میان هویت و مکان، بخشی دیگر از این تحوالت در محیط بین

اي  م، فوتبال گونهها تعریف کنی دیپلماسی فرهنگی را امري متوجه فهم متقابل و تبادالت فرهنگی میان ملت

  ).٨: ٢٠١٢,Murray(از این نوع دیپلماسی خواهد بود

هاي سنتی و  کند و حتی گاهی تفاوت ها را تسهیل می فوتبال در مقام زبان مشترك، گفتگو میان افراد و ملت

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

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

دهد؛  ها را افزایش می ي ورزشی نظیر المپیک و جام جهانی فوتبال، فهم متقابل میان افراد و ملت عمده

هاي اروپا بوده  انند جام ملتها در بعضی از رخدادها م ها بین ملت گذشته شاهد برخی درگیري  هرچند دهه

ها و  شد میان بلژیکی میالدي، این درگیري را به خوبی می 2000هاي سال  به عنوان مثال، در رقابت. است
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ها  میالدي نیز شاهد خصومت مشابهی میان سوئیسی 2008هاي اروپاي سال  جام ملت. ها مشاهده کرد هلندي

هریک از دو کشور متخاصم در چنین رخداد بزرگی نشان  به رغم این واقعیت، حضور. ها بود و اتریشی

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

هاي دیپلماتیک به وقوع  پردازان دیپلماسی مدعی هستند که در حال حاضر تحولی عظیم در رویه نظریه

هاي  وسیعی از فعالیت  دیپلماتیک به دامنه پیوسته که این تحول همان گسترش و سرریز شدن فعالیت

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

الملل و اقتصاد از سوي  سازند که پذیرش فقدان تمایز میان سیاست بین آنان خاطرنشان می. کنند اشاره می

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

المللی شدن روزافزون موضوعات صنعتی، اجتماعی و تکنولوژیک سبب شده است که هر یک از  بین ،آنها

  توسعه). ١٨٣.p ,٢٠١١ ,Hamilton and Langhorne(این موارد وجهی دیپلماتیک به خود بگیرند 

دهد که  واتسون نشان می. ط یافتن آن با دیپلماسی در این فضا و اتمسفر رخ داده استورزش و ارتبا

کنند که پیش از این هیچ ربطی  تري از موضوعات نوین سر و کار پیدا میگسترده  ها هر روز با دامنه دیپلمات

: کند تدالل میاس فیفابه همین دلیل سپ بالتر، رئیس اسبق ). ١٢١.p ,١٩٨٢ ,Watson. (ها نداشت بدان

ورزشی، فرهنگی و سیاسی به  حاال وجوه مختلففیفا . فقط نهاد اداره کننده ورزش فوتبال نیستفیفا دیگر «

فوتبال به اعتقاد بالتر تا جایی که ... اقتصادي قدرتمندي نیز هست  در عین اینکه پدیده ،خود گرفته است

   ).٢٠٠٩ ,Blatter( »ها را جابجا کند تواند کوه می

  و کارکردهاي دیپلماسی فوتبال افته های

و کارکردهاي فوتبال اظهار نظرهاي ادیبانه، فیلسوفانه و اخالقی زیادي ارائه شده است، اما  هایافتهدر مورد 

 -اي از آن تأکید می کنند و از توجه به سایر جنبه ها، بویژه نتایج و کارکردهاي سیاسیههریک به جنب

براي مثال، از دید چگوورا، فوتبال تنها بازي ساده نیست، بلکه سالحی . می مانند اجتماعی کنونی فوتبال باز

: اخالق و تعهدات اجتماعی را جستجو می کند و می نویسد ،آلبرت کامو در بازي فوتبال. براي انقالب است

با این ). 174، 1396شریعتی و ناظمی، (» تمام آنچه من از اخالق و تعهد می دانم را مدیون فوتبال هستم«

اما قادر است  ،المللی را حل و فصل نماید تعارضات ملی و بین  تواند همه تعابیر هرچند فوتبال به تنهایی نمی
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آمیز و یا حداقل بهبود  هاي صلح حل به عنوان محرکی قوي، مردم، سیاستمداران و نمایندگان را به سمت راه

به صورت کلی می توانیم نتایج و کارکردهاي . وضعیت موجود و کمک به روند توسعه کشورها سوق دهد

  :بندي کنیمبه صورت موضوعات زیر دسته دست آمدهه که در این پژوهش برا  اصلی دیپلماسی فوتبال

  فوتبال به مثابه تقویت هویت ملی -1

از جمله کارکردهاي فوتبال، ورود و مشارکت دادن این ورزش در معادالت هویتی است که نه به مثابه 

دولت ایرلند . (٣٠٩ :٢٠٠٩ ,Grant)بلکه عمالً کلیت این ورزش را تحت تأثیر قرار داده است ،شیهحا

آن  1»آنوچ تایلتن«گیري از ورزش و بازخوانی رویدادهاي ورزش باستانی این کشور به نام کوشیده تا با بهره

 ,Cronin) نمایدتثبیت را به عنوان نماد ایرلند جدید تبدیل کند و بدین وسیله هویت این کشور را 

هاي هاي فروملی، زمینه را براي غیرت سازيبا تأکید بر هویت هاي ملی یا باشگاهیتیم. (٢٠٠٣:٧٣

هاي اي به دالیل داخلی و خارجی، داراي پتانسیلمختلف در درون یک جامعه فراهم می آورند و اگر جامعه

 از کشورهاي حوزه .اجتماعی و حتی سرزمینی باشد فروپاشی تواند تسریع کنندهواگرایی باشد، فوتبال می

ورزش نقش مهمی در . توان نام بردهاي آشکار در این زمینه میبالکان و یوگسالوي سابق و اسپانیا مثال

جام جهانی شاید بیش از هر رویداد ورزشی . هاي ملی داردهاي ملی و هویتها، دولتبرساخته شدن ملت

که است ها از طریق پیکارهاي ورزشی مانند فوتبال ملت. ملت باشد هویت به مثابهتعریف  دیگري بازتابنده

می کنند و یا به نبرد با یکدیگر می هاي توسعه داخلی را پشت سر گذاشته، خود را در جهان معرفی زمینه

هاوالنژ، . ی شودیا همانند رقابت فوتبال بین آرژانتین و انگلستان به نمونه انتقام دو ملت تبدیل م پردازند

سازي در عرصه رئیس قبلی فیفا معتقد بود به دلیل اهمیت فوتبال به عنوان یک قدرت موثر در کمک به ملت

  ).31 :1396 ،لومور و بودر(جهانی، فیفا پس از آمریکا و شوروي عامل سوم جهانی است

در ترکیه، . گیردجه قرار میها به طور نامتوازنی مورد توورزش اولِ یک کشور در مقایسه با دیگر ورزش

ها فوتبال جاي خود را در روزنامه. هاستهاي آنبرزیل، ایتالیا یا نیجریه فوتبال نخستین سرگرمی ملت

همین که تیم ملی پیروز شود، تمام کشور به . ها پیدا کرده استوگو با غریبهصفحات تلویزیون و در گفت

-سیاست. مع می شوند و شکست، یأس عمومی را در پی داردترین میدان جریزند و در نزدیکخیابان می
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این . هاي مشکوك اظهارنظر می کنندهاي قرمز ناعادالنه و پنالتیبار، کارتنتایج عالی یا اسف مداران درباره

فوتبال، بیش از هر ورزش دیگري، این جایگاه ویژه را به عنوان بازي . اتفاق در مورد هر ورزشی نمی افتد

 :1396 ،ریچاردز(رودهاي هویت ملی هم به شمار مید و چون بازي ملی است، از مولفهراختیار داملی در 

276.( 

له به ویژه در ئاین مس. سازي ملی استتجربه سایر کشورهاي جهان نیز نشان دهنده نقش فوتبال در هویت

لی فوتبال فرانسه با حضور ترکیب تیم م. کشورهاي آمریکاي التین، نظیر برزیل و آرژانتین نیز صادق است

هاي مهاجر و حضور مسلمانان، عنصري براي تقویت و نهادینه کردن تعلقات ملی هفتاد درصدي اقلیت

اي که به ویژه براي کشور فرانسه با تعارضات درونی اهمیت بیشتري لهئفرانسویان خارجی تبار است؛ مس

ریاست جمهوري فرانسه، تهدید به  2001ات سال یکی از علل رأي نیاوردن لوپن در انتخاب. پیدا می کند

بود که مشخصاً زیدان را نیز دربر می گرفت و بی  2002اخراج خارجی تبارها پیش از جام جهانی فوتبال 

  .توجهی به محبوبیت و تأثیر فوتبال را گوشزد می کند

سطح محلی نیز قابل  در ،المللی و در ایجاد و تعمق هویت ملی داردنقشی که تیم فوتبال در سطح بین

ها در ایجاد گیري از امکانی مانند فوتبال و سایر ورزشاکنون براي بسیاري از جوامع، بهره. مشاهده است

اي ترکیه براي گذاري گسترده مادي و تبلیغاتی رسانهبراي مثال، سرمایه. هویت ملی یا محلی، مهم شده است

، )قاره فوتبال(ضور مقتدرانه در مسابقات باشگاهی قاره اروپا هاي فوتبال آن کشور به منظور حتقویت باشگاه

ش ترکیه در اتحادیه اروپا، از طریق اروپایی شدن ترکیه نزد افکار عمومی اروپا منجر تواند به تسهیل پذیرمی

در بررسی خود درباره تأثیر فوتبال بر وحدت ) 1983( 1لور). 113-114 :1386 ،هاشمی و یگانه(شود

ها را با وجود فاصله طبقاتی موجود و ر برزیل به این نتیجه رسید که فوتبال در برزیل، برزیلیاجتماعی د

  ).56 :1388 ،پارسامهر(هاي اقتصادي و اجتماعی در کنار هم جمع می نمایدمحرومیت

هاي هاي مختلف ایرانیان، از جمله موضع گیريهاي سیاسی و ایدئولوژیک میان گروهدر بحبوحه چالش

اي که بتواند لهئهایی در خارج از کشور، مسهاي در کشور و با گروهاوت اکثریت جامعه ایرانی با اقلیتمتف

هاي اخیر، جز فوتبال، فقط در سال. ها را به راحتی به هم پیوند دهد و کنار هم بنشاند، بسیار مهم استآن
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اي، ز تأکید بر داشتن انرژي هستهو نی) پس از بروز خطاي مجله نشنال جئوگرافیک(دو مسأله خلیج فارس

و  اياز این جهت مسابقات مختلف ادواري فوتبال در سطح باشگاهی، ملی، قاره .چنین توانی را داشته است

فرانسه توانسته است ایرانیان  1998جهانی به مانند بازي بین ایران و استرالیا در انتخابی جام جهانی فوتبال 

 :1383 ،آزادارمکی(واحد با تعلقات اجتماعی و عاطفی آشکار و قوي قرار دهداي را در کنار هم و در جبهه

328.(  

    1فوتبال به مثابه ابزار توسعه -2

-کشورها اشاره کرده عنان و نلسون ماندال به نقش ورزش به عنوان ابزاري براي توسعهکوفی

؛ به طوري که آنان از ورزش به عنوان ابزاري که ( ٢٠١٢:٢٦ .Levemore, R. & Beacom, A)اند

-بسیاري از صاحب. )8 :1380 ،ازکیا(نام می برند، موانع توسعه مثل جنگ، فقر و بیماري را از بین می برد

هر . اقتصادي کشورها و برعکس است دیپلماسی فوتبال در گرو توسعه نظران براین باورند که توسعه

ي ورزشی می تواند درصدي از مسائل و مشکالت اقتصادي خود را بر طرف کشوري با میزبانی رویدادها

 کشورهاي بریک ،براي مثال. روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را سامان دهد ،کند و با پیشرفت اقتصادي

روابط  از میزبانی رویدادهاي ورزشی به عنوان یکی از منابع راهبردي توسعه) برزیل، چین، هند و روسیه(

 2018برزیل و میزبانی جام جهانی فوتبال  2014میزبانی جام جهانی فوتبال از . تیک استفاده می کننددیپلما

  .در این راستا نام بردتوان میروسیه 

و حتی حضور  عنوان تماشاچی و تشویق کننده تیمبه  المللی فوتبالحضور سران کشورها در مسابقات بین

کاظمی و (اي از اقبال سیاست مداران به فوتبالالمللی، نمونهقات بینهاي تیم ملی براي مسابها در تمرینآن

. هاي اجتماعی باتوجه به محبوبیت و اهمیت این ورزش استبراي توسعه فعالیت) 133 :1392 ،شاه قلعه

رهبران سیاسی در تعیین محل برگزاري مسابقات فوتبال همواره سعی می کنند شهرهایی از کشور خود را 

لذا ). 58 :1393 ،قدیمی(آن کشور باشد هاي جامعهند که به بهترین شکل ممکن، نشانگر پیشرفتانتخاب کن

اندرکاران براي آماده سازي محل مسابقات و گسترش ها قبل از برگزاري مسابقات ورزشی، دستاز ماه

یافتگی را براي خویش و توسعه جامعه امکانات آن تالش می کنند و در واقع موفقیت رهبران را در اداره

                                                           
1 . Development 



١٦ 

 

کشور فرانسه با وجود امکانات ورزشی گسترده و برخورداري از  ،به طور مثال. دیگران به نمایش می گذارد

ها در جهت ساخت ورزشگاه عظیمی به منظور توانایی اقتصادي باال، از چند سال پیش از شروع بازي

. هاي خود را به نمایش بگذاردجه، تواناییتالش کرد تا به بهترین و 1998برگزاري جام جهانی فوتبال سال 

در آن  و در مثال دیگري به بودجه فوتبال در کشور ژاپن اشاره می کنیم که حدود سه میلیارد دالر است

قاسمی (داران در جهت رشد روزافزون توجه به فوتبال در راستاي توسعه کشور تأمین می شودمنافع سرمایه

درصد تولید ناخالص ملی کشورهاي  2تا  1بویژه فوتبال به تنهایی بین  صنعت ورزش). 35 :1388،و دیگران

 از دنیا فوتبال مطرح و بزرگ هايتیم از بسیاري سهام چین). 162 :1386رحمتی، (دهدصنعتی را تشکیل می

 اکنون و کرده خود آن از را چک جمهوري در باشگاهی حتی و فرانسه ایتالیا، انگلیس، کشورهاي در جمله

 اعالم گزارشی در چین »سییی« تارنماي .است گرفته قرار فوتبال گذارانسرمایه صدر در آمریکا از ترباال

 گذاريسرمایه مجموع از بیش دنیا بزرگ هايتیم خرید براي و فوتبال صنعت در چین گذاريسرمایه که کرد

 خلق جمهوري رئیس »گپینجینشی« که شود می اعالم آن از پس آماري تحقیقات این .است کشور 40

 مدرسه هزار 20 ایجاد دنبال به چین .باشد دنیا فوتبال در بزرگ بازیکنی باید کشورش کرد، اعالم چین

 2050 سال تا کوشدمی و است میالدي 2020 سال تا ورزشی رشته این براي زمین هزار 60 ساخت و فوتبال

 کشورهایی از برتر چین که دهد می نشان مارهاآ .شود تبدیل دنیا در رشته این در برتر قدرت به میالدي

 میلیون 256 و یورو 313 ترتیب به فوتبال هايباشگاه سهام خرید براي که دارد قرار سنگاپور و آمریکا نظیر

 یک نیز) 2016( میالدي گذشته سال در و یورو میلیون 555 میالدي 2015 سال در چین .اندکرده هزینه یورو

 این هايباشگاه .داد اختصاص ورزشی پرطرفدار رشته این در گذاريسرمایه براي دالر نمیلیو 600 و میلیارد

 شده، گرفته نظر در کشور این فوتبال فدراسیون سوي از آنان براي که هاییمحدودیت رغم به هم کشور

 نشان آمارها .اندکرده هزینه دالر میلیون 410 به نزدیک میالدي 2017 و 2016 فصل در بازیکنان خرید براي

 ورزش در گذار سرمایه بزرگترین به یورویی میلیون 150 و میلیارد 2 گذاريسرمایه با چین که دهدمی

هاست که وابسته به هاي ایران سالباشگاه ،از سویی .)27/3/96ایرنا، (است شده تبدیل جهان در فوتبال

ا از منابعی که توسط دولت به آن ها تزریق هدولت هستند و به غیر از چند باشگاه انگشت شمار سایر باشگاه
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ها به بنگاه هاي سودآور تبدیل به همین دلیل تا زمانی که این باشگاه. گذرانندمی شود امور خود را می

  ).50 :1394حسینی و دیگران، (نشوند نمی توانند در توسعه کشور نقش بسزایی را ایفا کنند

    فوتبال به مثابه ابزار صلح و آشتی -3

ها از طریق ورزش به وسیله پیردوکوبرتن، بنیانگذار المپیک نوین در یابی به صلح و دوستی بین ملتستد

اخالقی، دوستی و صلح،  مشارکت در ورزش باعث ساخت منش، توسعه. میالدي مطرح شد 1896سال 

مند شخصیتی می هاي ارزشگیالمللی با ویژهداخلی و بین همکاري و تعاون و شهروندي خوب براي جامعه

شاید : نوشته بود 1میالدي فرانسه براي سایت اسپن 1998جان دردن در یادداشتی به بهانه جام جهانی . شود

فوتبال و یک بازي زیبا می  :در ادامه می نویسد. فوتبال باعث نزدیک شدن دو کشور ایران و آمریکا شود

فرانسه که در آن ایران موفق شد در یک  1998نی تواند مردم را به هم نزدیک کند و شاهد مثال هم جام جها

روزهاي قبل بیل کلینتون از صلح میان دو ملت صحبت . انگیز دو بر یک آمریکا را شکست دهدبازي خاطره

در یک فضاي دوستانه و دقیقه، دو کشور ایران و آمریکا  90کرد و این جمله را گفت که حتی شده براي 

 المللی و ورزشی       هاي مهم بینهاي گروهی با کمک سازمانرسانه. ندکنیگر رقابت میصمیمی با یکد

اي براي تحقق پیشرفت در راستاي تکامل و صلح ارتقا می توانند نقش ورزش را به عنوان وسیله

براي  را هاي الگومندي است که فرصت منحصر به فرديفعالیت عرصه ،ورزش). 35، 1383گرهارت (دهند

همین عملکردهاست  سبببه . آوردالمللی فراهم میهاي حیات اجتماعی و حتی بینگییچیدهمطالعه و فهم پ

 ایجاد صلح و همکاري، دالیلی هستند. هاي ورزشی در راستاي صلح استفاده می شودکه از رسانه

(Schulenkorf & Burdsey, ٢٠١٤:١٢٣) ها در که سبب تشویق و ترغیب مشارکت اقتصادي ملت

  . ورزشی می شوندرویدادهاي 

در » ابزار سیاسی صلح آمیز« وزارت خارجه آلمان براي نخستین بار از ورزش به عنوان 1961در سال 

و اقلیت ها را به هم  ندتا از این راه تعصب را کم ک گرفتکشورهاي در حال توسعه و مناطق بحرانی بهره 

لیگ در ژاپن را خواست وزارت خارجه  یکی از اهداف ایجاد جی 2008مانزنریتر در سال . نزدیک نماید

                                                           
1. Espn 
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ژاپن دانسته تا پس از جنگ سرد فوتبال بتواند دستاوردهاي اقتصادي را تقویت و موجبات پیشرفت و صلح 

  ).34 :1394شریعتی، (در کشور ژاپن باشد

ع سازي در جوام توانند فرایند صلح ها و ستارگان ملی که نفوذ و تأثیري جهانی دارند می تیم ،از سویی

تیم ملی فوتبال رواندا در چند جام جهانی پس از نسل کشی و  ،براي مثال. چندپاره را تسریع بخشند

ها و  میالدي در این کشور توانسته است روند اعتمادسازي میان توتسی 1990  هاي قومی دهه خشونت

میالدي توانستند  2007دیدییر دروگبا و سایر بازیکنان تیم ملی ساحل عاج در سال . هوتوها را شدت دهد

هاي تلویزیونی از مردم کشورشان خواستند به جنگ داخلی در  آنها در مقابل دوربین. چنین نقشی ایفا نمایند

  ). ٢٠١١:٣٤ ,FIFA World Magazine(این کشور پایان دهند

  فوتبال به عنوان ابزاري براي نوع دوستی و بهبود مناسبات  -4

 ،رسدبین دو ملت از طریق مسابقات ورزشی تا حدودي غریب به نظر می در نگاه اول، فکر بهبود مناسبات

 -انات و تعصبات ناسیونالیستی نیستالمللی چیزي فراتر از تجسم هیجزیرا قاعدتاً مسابقات ورزشی بین

 1968مسابقات خشونت بار واترپلو و هاکی روي یخ بین اتحاد شوروي و چکسلواکی در سال  ،بطور مثال

ورزشی  با این حال، وقتی طرفین یک مسابقه 1969.وتبال بین السالوادور و هندوراس در سال و یا جنگ ف

با حسن نیت و احترام با یکدیگر برخورد و آداب ورزشی را رعایت کنند و تماشاچیان نیز دوستانه به 

  .هاي متقابل حاصل شودتشویق بپردازند، نوعی تغییر می تواند در جهت گیري

المللی را بهبود بخشد و هاي ملی و بینتواند فهم متقابل و دوستیدیپلماسی فوتبال می وزهتبادالت در ح

جالب تر این که این گونه مبادالت . هاي پیشینی را که افراد در باب هم دارند کاهش دهدها و قضاوتکلیشه

 & Keech)تر هستنداي که ایجاد می کنند به صرفهبه سبب ریسک کمتر، هزینه اندك و وجهه

Houlihan, ماديِ اندك  هزینه ؛فوتبال راهی کارآمد براي هدایت نوع دوستیِ موجود است.  (١٩٩٩:١٢١

هاي عظیم نوع دوستانه دهد که پاي فوتبال به تمام طبقات اجتماعی و اقتصادي باز شود و پروژهکه اجازه می

 دهی شوند و مزایاي ناملموسبتاً محدود سازمانو خیرخواهانه الهام گرفته از فوتبال می توانند با منابع نس

گاردین انگلستان در اوگانداي شمالی  براي نمونه، کاري بود که روزنامه گواه آن. قابل توجهی تولید کنند

فوتبال عالوه . زده مورد استفاده قرار گرفتجنگ انجام داد و فوتبال براي آبیاري نهال وحدت در یک منطقه
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 ؛نگرش توأم با احترام و مدارا: ر ترویج نوع دیگري از برخورد با دیگران نیز دخیل استبر نوع دوستی، د

فوتبال افراد را قادر به حفظ . تري ایجاد می کندفوتبال این احترام را با سهیم شدن در خودشناسی متعالی

ها بر رفتار را تأثیر آن شدید و پیوندهاي قوي شان می کند و این هاي مستلزم عالقهبحرانی با تجربه فاصله

تر ها به هم نزدیکبانزدیکی افراد، ملت - هاي میان فردي را کاهش می دهدو کشمکش می نمایدمحدود 

آتش بس «ی از انتقال حسن نیت با فوتبال، نیکی از موارد به یاد ماند). 246- 248 :1396ریچاردز (شوندمی

هاي بریتانیایی و آلمانی یگان. ها بودن کشورها و ملتدر جریان جنگ جهانی اول در بی 1914در » کریسمس

این بازي بیانگر . و دور هم جمع شدند تا فوتبال بازي کنند ندموقتاً دشمنی را در روز کریسمس کنار گذاشت

در نمونه دیگري . جنگ و دشمنی بود حس نوع دوستی و احترام متقابلِ فراموش شده در کشور در زیر سایه

نام برد که رئیس جمهور وقت ترکیه  ،وابط دوستانه مابین کشورها می توان از اقدام عبداهللا گلبراي ایجاد ر

اقدامی که در سیاست به صفر رساندن  ؛با ارمنستان به ایروان رفت هاي ملی فوتبال کشورشبراي دیدار تیم

پذیرفت و اتفاقاً تا  انجام) به زعم احمد داوود اوغلو( اختالفات با همسایگان و حصول عمق استراتژیک

 ).169 :1394 ،عراقی(حدودي هم اثرگذار بود

پرافتخارترین تیم فوتبال  –اسپانیا  1هواداران تیم فوتبال رئال مادرید ،در نمونه دیگر براي بیان نوع دوستی

در خیابان شان که روزه دارند، بعد از غروب آفتاب به احترام برخی از بازیکنان تیم - اروپا که مسلمان نیستند

 به را فطر عید عکسی انتشار با مونیخ و آرسنال بایرن برگزار می کنند یا باشگاه» رامادان«جشن  2هاي برنابئو

  ).4/4/96ایپنا، (گفت تبریک مسلمانان

  فوتبال به مثابه ابزار قدرت نرم -5

طریق ایجاد جذبه و قدرت نرم توانایی یک کشور در رسیدن به اهداف خود از  ،»جوزف ناي«بنا به تعریف 

هایی همچون بسط و گسترش روابط با اعمال قدرت از نظر او از روش. است کشش و نه اجبار و زور

ها نزد افکار عمومی چنین سیاستی منجر به محبوبیت دولت. شودر مییسمتحدان و تعامالت فرهنگی م

 ورزش، یکی از). 119 :1390 ،ايرضایی و زهره(می گرددالمللی ي بینکشور مقصد و کسب حیثیت وجهه

هایی که در حال حاضر از محبوبیت بسیاري از ورزش. بریتانیاست در دنیا و از جمله در عناصر قدرت نرم

                                                           
1 . Real Madrid 

2 . Bernabeu 
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ترین و به عنوان مثال، فوتبال به عنوان جذاب. جهانی برخوردار هستند، ریشه در انگلستان قرن نوزدهم دارند

لیگ برتر فوتبال «هم اکنون نیز، . )69 :1395 ،کاشف(یسی هاستپرتماشاگرترین ورزش دنیا، مخلوق انگل

هاي سهام بسیاري از باشگاه. ترین لیگ فوتبال در دنیا به شمار می رودترین و جهانیرقابتی »انگلستان

ها طرفداران این باشگاه. اندالمللی یافتهورزشی بریتانیا توسط مالکان خارجی خریداري شده و خصلت بین

این واقعیت را در هنگام . ها هستندهاي گوناگون و چندین برابر هواداران داخلی و محلی آنملیت نیز از

دهقانی و (منچستر یونایند، به وضوح می توان مشاهده کردها از جمله تورهاي تابستانی برخی از این باشگاه

  .)79- 106 :1393 ،ذوالفقاري

 ،براي مثال. ه صورت معمول موفقیت کشور تلقی می شودهاي ملی یا ورزشکاران یک کشور بتیم موفقیت

بازگشت  هاي جام جهانی زنان نشانهپیروزي تیم ملی فوتبال زنان ژاپن در مسابقه با آمریکا در فینال رقابت

شواهد دیگري نیز در . شدمیالدي تفسیر می 2011قدرت ملی این کشور پس از زلزله و سونامی مارس سال 

ترین شدهآورترین و شناختهبسیاري از کشورها نام. زش و قدرت نرم وجود داردور رابطه زمینه

را به  -می باشندها سوپر استارهایی هستند که در تمام جهان شناخته شده که بیشتر آن –ورزشکارانشان 

 دررا از خود  یهاي دیپلماتیک در خارج از مرزهایشان اعزام می کنند تا حضور و تصویر خوبمأموریت

از این موارد به عنوان قدرت نرم در جهت کسب منافع ملی و . بیرون از مرزها به دیگر کشورها نشان دهند

توان استفاده ترین هزینه و بیشترین سود به مانند سایر کشورها میتوسعه از طریق دیپلماسی فوتبال با کم

  .کرد

  گووفوتبال ابزاري براي همگرایی و گفت -6

، سازمان 2000در یورو . ردن عینیت و واقعی بودن کشور و مرزهاي ملی نقش داردفوتبال در مختل ک

انتخاب کردند، زیرا فوتبال مرزها را در ورزش، فرهنگ، » فوتبال بدون مرز«دهندگان شعار رسمی خود را 

رویج تواند به تورزش بسیار مهم است، زیر می« :گویدپاپ ژان پل دوم می. سیاست و اقتصاد در می نوردد

-ورزشکاران می توانند ورزش را به فرصتی براي نشست و گفت. هاي اساسی میان جوانان کمک کندارزش

  ).31 :1396 ،لومور و بودر(.»گو در بیرون از مرزهاي زبان، نژاد و فرهنگ تبدیل کنندو
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کم رنگ ها را تواند مردم را متحد سازد و مرزهاي میان آنباوري همگانی وجود دارد که ورزش می

جامعه شناس شهیر فرانسوي می گوید که فرد از طریق  ،در این زمینه بوردیو. (٢٠١١:١ ,Spaaij)کند

 ،بوردیو(گیرد و در نتیجه، اعتماد به نفس وي افزایش پیدا می کندمی ورزش مورد پذیرش اجتماعی قرار 

ا می کند، دیگر نمی توان آن را زمانی که یک ورزش مثل فوتبال براي میلیاردها نفر اهمیت پید). 47 :1390

بلکه این ورزش جنگ، صلح و  ،ورزش فوتبال هیچ وقت فقط فوتبال نیست. فقط یک بازي تلقی کرد

ها و دیکتاتورها قرار می گیرد و ها، دولتدوستی به وجود می آورد، انقالب می کند و مورد توجه سازمان

توان به عنوان یک ابزار براي قدرت فوتبال را می. باشد گوومی تواند با اطمینان عاملی براي نشست و گفت

جلوگیري از درگیري و هم چنین به عنوان یک عنصر براي ایجاد صلح و توسعه استفاده و به طور اثرگذاري 

      هاي مشترك جهانی و مهمی هستند که براي صلح و توسعه پایدار ضروري ها ارزشاین. اعمال نمود

هاي گووها و تولید گفتیط پس از درگیري و جنگ به طور خاص براي کاهش تنشمی نمایند و در مح

  . تأثیرگذار دوجانبه یا چند جانبه باشند

هاي ورزشی کشور مصر هاي کشورهاي عربستان سعودي و کویت با گروهمیان برخی گروه ،براي مثال

ز عقد پیمان صلح مصر و اسرائیل قطع هایی برگزار شد و زمینه را براي از سرگیري روابطی که پس ابازي

هاي این دو کشور با گرمی تمام استقبال به عمل آمد و هدایایی به رسم در مصر از گروه. شده بود، آماده کرد

این مسابقات در ایجاد جو مردمی و عمومی براي از سرگیري . یاد بود میان بازیکنان و مدیران ردوبدل شد

از همین طریق در عرصه دیپلماسی عمومی فوتبال می توان باعث رشد  .روابط رسمی تأثیر خوبی داشت

آورد به بیانی دیگر، ورزش فرصتی را براي رهبران کشورها فراهم می. مبادالت و ارتباطات بین کشورها شد

  .٤٥١-٢٠٠٩:٤٥٠ ,Coakley) (وگو نمایندتا با یکدیگر مالقات و گفت

  نتیجه گیريبندي و جمع

دیپلماسی فوتبال به عنوان ابزاري کارآمد و قابل انعطاف در  شده در این مقاله نشان داد که هاي انجامبررسی

 ها و ایجاد صلح و ثبات ها و نیز افزایش تفاهم میان ملتساز ارتقاي روابط دولتسیاست خارجی، زمینه

ات موجود در عرصه با ناکارآمدي راهکارهاي نظامی در حل مناقشات و منازع ،از سویی. المللی استبین

المللی براي برقراي امنیت در جهان نیاز به استفاده از پدیده فوتبال به عنوان راه حلی در میان جهانی و بین
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باتوجه به  .از پیش احساس می شودبیش دولت هایی که عضو فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا هستند 

یت ملی، به عنوان ابزاري در خدمت توسعه کشور، توان از آن در تقویت هوفوتبال میدیپلماسی کارکردهاي 

    ابزار صلح و آشتی در داخل و خارج از کشور، ابزاري براي نوع دوستی و بهبود مناسبات در بعد ملی و

بین المللی، ابزار اجراي قدرت نرم و نیز به عنوان ابزاري براي همگرایی و گفتگو در در مناسبات داخلی و 

ها در هاي آننمایندگان کشورهاي جهانی را وراي تفاوتفوتبال می تواند . د جستسودیپلماتیک کشورها 

هاي شورانگیز انسانی را خلق و صحنه هددر کنار یکدیگر قرارد... زبان، رنگ، نژاد، ایدئولوژي، فرهنگ و 

     محسوب  فرهنگی کشورها -هاي ورزشی جزو بافت اساسی اجتماعیفوتبال و فعالیت ،از سویی. کند

 همچنین،. فعالیت صرفاً بدنی فراتر رفته است اکنون از یکورزش  ،به تعبیر مارسل موسیا  می شود

کارکردهاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و جایگاه سیاسی و  ، اینک فوتبالهاي این پژوهشبراساس یافته

المللی آن موجب ویدادهاي بینکارکردهاي بین المللی فوتبال و ر تا جایی که پیدا کرده است نیز المللیبین

هاي ورزشی و ورزشکاران این رشته در رساندن شده تا در دیپلماسی عمومی کشورها به جایگاه فوتبال، تیم

می ترمیم ارتباط کشورها  عالوه بربنابراین، فوتبال . اي صورت گیردها توجه ویژهپیام ملت به سایر ملت

برتري  ود اقتصادي پیوند ده - به نظام سیاسیرا  آنها ن و ورزشکارانهاي قهرمانادستاوردها و پیروزيتواند 

  . را به نمایش بگذاردها نظامی بر سایر نظام

 وتبال در توسعه اجتماعی وتأثیر ف بر ضمن تأکید رو کارکردهاي دیپلماسی فوتبال باعث شده است کهاز این

شکاران در رساندن پیام یک ملت، ترویج فرهنگ ورزبر نقش المللی ورزشی نیز فرهنگی، در رویدادهاي بین

صورت اي صلح و آشتی، گردشگري ورزشی، تبادالت فرهنگی، بهبود مناسبات مابین کشورها توجه ویژه

توانایی ارتباط دستاوردها و پیروزي قهرمانان و  ،در این راهبرد فوتبال به عنوان ابزار سیاست دولت. گیرد

در دنیاي امروز شاهد گسترش به همین دلیل . دهداقتصادي را نشان می - یورزشکاران کشور به نظام سیاس

المللی اي و بینهاي قدرتمند از فوتبال براي پیشبرد اهداف توسعهگیري دولتشدید دیپلماسی فوتبال و بهره

  . خود هستیم

 ی فوتبال خود از آن درن به دیپلماستواند با شکل دادتوان بالقوه خود می نیز بنا بهجمهوري اسالمی ایران 

      المللی به منظور بستري براي پیشبرد اهداف فرهنگی و حتی اقتصادي خود در سطح رویدادهاي بین
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- خط مشیسیاستگذاري مناسب و با کشورمان فوتبال مسئوالن  که پیشنهاد می شود .المللی استفاده کندبین

، براي بازیگران این عرصه نه دیپلماسی فوتبالزمیآگاهی و دانش الزم در  يارتقاهاي روشن و شفاف، 

        از طریق میزبانی رویدادهاي فوتبال رازمینه تحقق اهداف دیپلماسی  ،آنهاي بالقوه شناخت ظرفیت

بستر از  فراگیر استفادهو ورزشکاران،  ، داوراناعزام مربیانالمللی، المللی، حضور در رویدادهاي بینبین

  .دننمای فراهمرا و نخبگان ورزشی و عضویت هدفمند در مجامع بین المللی  نقهرمانارسانه ملی، 
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In the last century, football has become a major player in cultural, social, economic 
and, more importantly, political and international exchanges. As this sport affects 
beliefs, attitudes and practices, and as one of the factors contributing to the 
formation of internal and external policies and relationships, it can carry out 
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numerous social, economic, cultural and diplomatic functions and has made a lot 
of change in countries. As a result, sports and sport activities have gone beyond 
physical activity or entertainment, and have achieved various social, cultural, 
economic, political and international goals and functions. Analysis of theories and 
research found that among the various phenomena, football as one of the examples 
of relations between countries has been able to place a special place among the 
programs of developing countries to express their own society demands to the 
world. The political, social, economic, and cultural functions of football, and its 
effects and effects on the level of interactions between states and others, 
international actors, have the potential to be theorized and conceptualized. Based 
on the findings of this study, the specifics and functions of football diplomacy can 
be seen as strengthening national identity as a means of development, peace and 
reconciliation tools, a tool for altruism and improving relations, a soft power tool, a 
tool for convergence and dialogue in the national and international dimension of 
countries. This article is based on descriptive-analytical method and the method of 
data collection is based on documentary and library and comparative study. 
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