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 چكيده  

. استالملل  ساز ورزش در توسعه روابط بین طراحی مفاهیم فرهنگ صلح ،هدف از پژوهش حاضر

که با استخراج مفاهیم مررتطط برا صرلح و    است کیفی تحلیل محتوا از نوع روش پژوهش حاضر 

هرای مختلر ، ورزش    های پژوهش نشان داد از میان پدیرد   الملل به دست آمد. یافته ش بینورز

ای در میران   جایگرا  ویرژ     جرویی در هررار  سروو توان رته     عنوان یکی از مصادیق بارز صرلح  به

جویانه کشورهای در حال توسعه ر بریک )برزیل، چین، روسیه، هنرد و آفریارای     های صلح برنامه

هرای ورود از    عنوان اهرو و ابراری برای بیران وواسرته   فا و این کشورها از ورزش بهجنوبی( ر ای 

 2013طرح ویو در سال کردن ایران نیر با مطرح  اسالمی. جمهوری اند کرد جامعه جهانی استفاد  

منظور تحاق آرمران و اهرداف    تواند از ظرفیت ورزش ملی به در مجمع عمومی سازمان ملل، می

مفهروو پرتکررار در حروز      34ها نشران داد   یافتههمچنین . کندالملل استفاد   ینوود در عرصه ب

هرا   ساز داشته باشد. در میان این گویه تواند ناش تطیینی در ایجاد مفهوو فرهنگ صلح ورزش می

ین رپرتکرارتر « المللری  جایگرینی ورزش به جای جنگ و دیپلماسی نظامی و ایجاد دوستی بین»

 گویه بود. 
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 مقدمه 

هتای   اری از نشستت های اخیر، محور بسی تالش برای ترویج فرهنگ صلح در جهان طی دهه
ستاز   توان کانون تصتمیمات صتلح   است. سازمان ملل متحد را میبوده المللی  و بین ای منطقه

های آینتده   منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد برای حفظ نسلبراساس  .جامعه بشری نامید
ف المللی را اولتین هتد   این سازمان حفظ صلح و امنیت بینو لذا گذاری  از بالی جنگ بنیان

ششت    ،ای (. ایتن ستازمان بتا تصتویع قطعنامته     1394داند )سجادپور و آقامحمدی،  خود می
متیالدی( را روز   1896هتای المییتن نتوین در     آوریل )همزمان با نخستین روز افتتاح بتازی 

المللتی   ریاست وقت کمیته بتین  ،المللی ورزش برای صلح و توسعه نام نهاد. ژاک روگ بین
گذاری سبع تقویت  امیدواری  این نام»این قطعنامه اینچنین گفت: پس از تصویع  ،المیین

 «.  ندکنای به این امر مه  زندگی بشریت  ها توجه ویژه ورزش همگانی شود و دولت
استفاده ابزاری بسیاری با هدف   کشورهای مختلف تالش ،پس از تصویع این قطعنامه
ند؛ در ایتن میتان و بتا روی کتار     جو کرد عنوان کشوری صلح از ورزش برای نمایش خود به

 ،یس جمهور منتختع متردم  ئر ،آمدن دولت یازده  جمهوری اسالمی ایران، حسن روحانی
جلسه عمومی سازمان ملل متحد با عنتوان  شصت و هشتمین ای نوین در  توانست با ارائه ایده

 ختود جلتع  ستوی  نگتاه جهانیتان را بته    « گری طرح ویو؛ جهان عاری از خشونت و افراطی»
گتری و   تترین عامتل مبتارزه بتا افراطتی      . از آنجایی که ایشان اقدامات فرهنگتی را مهت   کند

های فرهنتگ   گاه ترین تجلی المللی ورزش یکی از مه  عرصه بین و داند خشونت جهانی می
به جامعته  طریق آن ساز و صلح دوست خود را  فرهنگ صلح ی توان می ،ملی هر کشور است

 .  کنی جهانی معرف 
، 1. پطرس غالیمینه صلح آثار متنوع و بسیاری تا به امروز به نگارش درآمده استدر ز
در دستور کار خود  1992را در سال « صلح سازی»سازمان ملل متحد، اصالح سابق دبیرکل 

عنوان بخشی از ین زنجیره، اعت  از دییلماستی پیشتگیرانه، حفتظ صتلح و در       برای صلح به
                                                                                                                                        
1. Boutros Ghali 
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(. صتلح واژه و  Schulenkorf & et al, 2014)کترد  تفاده سازی پس از جنگ است  نهایت صلح
المللتی همتواره در مستیر رستیدن بته آن تتالش        رویای زیبایی است که بشریت و جامعه بین

ند. مفهوم صلح به معنتای رایتج آن یعنتی    اپرور را در سر می کرده است و سودای وصال آن
رود و  ش و مدارا بته کتار متی   صلح در لغت به معنی سل ، دوستی، آشتی، ساز .فقدان جنگ

نامنتد )میرکوشتش و    در برابر جنگ و دشمنی است و توافق گروهی با یکدیگر را صلح می
تاریخی بسیار طوالنی بته درازای زنتدگی بشتریت دارد.     ،(. جنگ و صلح1392نوری صفا، 

لتی  المل هتای بتین   گذاری های علمی برای تبیین مفهومی جنگ عادالنه و قانون فارغ از تالش
برای تعیین محدودیت و مشتروعیت آن، پدیتده جنتگ همتواره ناخوشتایند بتوده استت. از        

هتای   پتردازی  اند با نظریته  های گوناگون علوم اجتماعی تالش کرده رو، دانشمندان حوزه این
هتا قترار دهنتد     هتا و ملتت   های دستیابی به صلح فراگیر و عادالنه را فتراروی دولتت   دقیق راه
 (. 1394پور،  )براتعلی

هتای مختلتف دینتی و فرهنگتی      صلح ین مفهوم مطلق نیست و بر اساس جهتان بینتی  
هتای مختلفتی متورد مطالعته      توان از جنبته  ریف متفاوتی داشته باشد. صلح را میاتعتواند  می

قرار داد. در فرهنگ سیاسی، صلح بته معنتای برقتراری آرامتش در روابتی عتادی بتا دیگتر         
زیستتتی  هتت معنتتای  همچنتتین بتتهبتتود نظتتام تهدیتتد استتت. کشتتورها و فقتتدان جنتتگ و نیتتز ن

هتای مختلتف رعایتت اصتول حتق حاکمیتت،        ا نظامیآمیز در روابی میان کشورها  مسالمت
برابری حقوق، مصونیت، تمامیت ارضی هر کشور کوچن یا بزرگ، عدم مداخلته در امتر   

(. Collison & et al, 2017المللتی استت )   داخلی سایر کشورها و فیصله دادن بته مستائل بتین   
شتود. در ایتن    به دقت تعریتف متی   ،رود تواند بر حسع نتایجی که از آن انتظار می صلح می

ارتقای بینش جهانی از نوع هشیاری و آگاهی اصیل است که همته متا    ،آموزش صلح ،راستا
(. از 1391پتور و همکتاران،    )کاظ کنی  عنوان ین شهروند جهانی رفتار  سازد به را قادر می

مقصود از صلح، احتراز از اختالف و جلتوگیری از برختورد شتدید بتا      ،الملل ظر روابی بینن
کننده کشتورها   صلح با ین سند تعهدآور ملتزم ،الملل سایر کشورهاست. از نظر حقوق بین

شود )میرکوشش و نوری صفا،  الملل حاصل می و رعایت ین سلسله ترتیبات در روابی بین
صلح عبتارت  »نویسند:  چنین می ( در تعریف صلح این1394عزیزآبادی )نیا و  (. التیامی1392

تتامین صتلح و امنیتت    «. است از تبادل افکار و ذهنیات، محبت متقابتل و پتذیرفتن یکتدیگر   
المللتی قلمتداد    پذیری نظام بتین  جهانی یکی از عوامل اساسی ضرورت ارتقای سطح هدایت

الملتل وابستته استت.     دازه زیتادی بته حقتوق بتین    الملل تا انت  پذیری نظام بین شود. هدایت می
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تواند از طریق تنظی  بتر استاس حقتوق     میتنها المللی  پذیری روندهای بین هدایت ،عبارتی هب
در مقالته ختود دربتاره علتل      ،(1392(. صبوری و قیاسی )1393الملل تامین شود )امینی،  بین

تیاق شدید و نیازی مبرم داریت ،  ما به حفظ صلح، اش»نویسند:  می 1پیدایش جنبش عدم تعهد
نقتش بتر آخ خواهتد     اندازهای ما برای آینتده محتتمال    ها و چش  زیرا بدون آن تمامی طرح

ضترغام و  «. شد. به راستی که بدون حفظ صلح، خود جهتان نیتز محکتوم بته نتابودی استت      
 ند: ا ههای صلح جهانی را در موارد زیر خالصه کرد شاخص ،(1391خسروانی )

 ؛سی در جهاندموکرا 
 ؛رابطه با کشورهای همسایه 
 ؛امنیت در جهان 
 ؛2المللی حضور در بازی بین 
  المللی؛ ای و بین منطقهموقعیت 
 ؛سطح آموزش 
 ؛فرهنگ صلح و آشتی 
 .رفاه مادی 

ستازی )ایجتاد صتلح( وجتود دارد؛ حفتظ صتلح        مرز باریکی میان حفظ صتلح و صتلح  
ستازی و   دنبال دوبتاره  هصلح پس از جنگ بدنبال محدود نگهداشتن خشونت است و ایجاد  هب

المللتی و یتا پدیدارشتدن یتن      های مخرخ بین بازسازی تار و پود ین جامعه، پس از جنگ
سازی فرایندی مکمل در حفظ صلح  صلح ،(. در واقع1394پور،  جنگ داخلی است )براتعلی

تتالش   که حفظ صلح، وجود نیروهای نظامی آمتاده توستی طترف ثالت  در     در حالی ؛است
های اجتماعی، فرهنگی، فیزیکتی و   سازی شامل طرح صلح است.برای جلوگیری از خشونت 

 (.  Blom & et al, 2015)کند تواند به بازسازی و آشتی کمن  ساختاری است که می
بر این  تأکیدسازی و  تمرکز سازمان ملل متحد بر خالف پطرس غالی برای آغاز صلح

هتا پتس از درگیتری و جنتگ      چون بازسازی و تقویت دولت اگرچه بیشتر به دالیلی ،مسئله
گرفتت. چترا    وضعیت پس از جنگ را نشانه نمی سازی منحصرا  بود، اما اهمیت مفهوم صلح

 (: Collison & et al, 2017که )

                                                                                                                                        
کشور بته اصتطالح جهتان     25میالدی و در بحبوحه نظام دو قطبی با شرکت  1961. جنبشی که در سیتامبر 1

 سوم در بلگراد یوگسالوی شکل گرفت. 
2. International Openness 
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 ای از اقدامات اجرایی در زمینه شرایی ظهور، در جریان و  سازی طیف گسترده صلح
که این اقدامات را با تعهد اولیه برای پیشگیری از دهد  یا پس از جنگ را پوشش می

 .  کند میآمیز و ترویج صلح پایدار هدایت کرده و تهییج  های خشونت درگیری
 امنیتتتی1کننتتده متقابتتل:  کننتتده و تحکتتی  ستتازی دارای ستته بعتتد تقویتتت  صتتلح )،  

 است. زیستی ( اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیی3( حکومتی و سیاسی و 2
 هتای جامعته    خاص بایتد بتر همتاهنگی تتالش     تأکیدسازی،  ام مداخالت صلحدر تم

 های اجرایی قرار گیرد.  ها و روند المللی و هماهنگی و سازگاری روش بین
 المللتی بایتد بتر استاس      سازی جامعه بین های صلح چارچوخ استراتژین برای تالش

رد )ستتازمان هتتای مشتتترک و ارزیتتابی نیازهتتا انجتتام گیتت  تجزیتته و تحلیتتل درگیتتری
   .(های اقتصادی و توسعه همکاری

 ساز فرهنگ صلح. 1

ها خود را از قید و بنتد و   فرهنگ»گوید:  می 1طور که مارتین آلوز آن ،در عصر جهانی شدن
 متثثر کننتد و همتین امتر بته آنهتا اجتازه حضتور         حصارهای دولتی دارای حاکمیت رها متی 

لتذا در   .گیرنتد  اسی خاص مورد استفاده قرار نمیعنوان ابزار سی دهد و دیگر به المللی می بین
های فرهنگی امکان بیشتری بترای   ها و اصالت های فرهنگی، داشته عصر جهانی شدن، هویت

 (. 1391پور و همکاران،  )کاظ  «یابند ظهور و بروز می
هتتا، حتتتی پتتس از توافقتتات و  درصتتد از درگیتتری 44حتتدود معتقدنتتد  2کتتالیر و هتتافلر

دهنده عدم وجود عاملی بترای دستتیابی    و این نشانشوند  میور  دوباره شعله های صلح پیمان
 ,Fukushimaبه صلحی ماندگار است و شاید این عامل را بتوان عنصری فرهنگتی دانستت )  

(. در خصوص ضرورت تبادل فرهنگی و مراودات فرهنگی در دنیای جهتانی شتده   9 :2011
هتا، شتناخت جوامتع از یکتدیگر، تستهیل       نتگ باید گفت، تبادل فرهنگی باع  پویتایی فره 

. وقتی کند فراه  میبرای صلح و امنیت جهانی  یهاست و بستر مناسب ها و دولت روابی ملت
تواند بته جلتوگیری و حتل اختالفتات، بازستازی       فرهنگ در بردارنده اکسیر صلح باشد، می

هتای مکترر    گمنظور دستیابی به صتلح پایتدار و کتاهش تعتداد جنت      جوامع پس از جنگ به
های فرهنگی در هر مرحله از جنگ و همچنتین   کمن کند. شکل زیر اهداف و نقش طرح

                                                                                                                                        
1. Alves 
2. Collier & Hoeffler 
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 (: 1392نیا و نظیفی،  دهد )شهرام در زمان صلح را نشان می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي فرهنگي در صلح سازي . طرح1شکل 

هتا و   خواستته  ماند و بتا مبتارزه بترای صتلح،     الملل در جریان جهانی شدن باقی می روابی بین
ی آمتوزش  هتا  مثلفته  ،(1391پتور و همکتاران )   شود. کاظ  نیازهای تغییر فرهنگ به روز می

 : اند کردهصلح از دیدگاه سازمان یونسکو را در موارد زیر خالصه 
  هتا، ختود و دیگتران،     حقوق بشر، تعاون و همبستتگی، حفتظ فرهنتگ   و دموکراسی

. از دیدگاه ایشان سه هدف عمتده  محیی زیست و معنویتحفاظت از جهان وطنی، 
 از:  آموزش صلح عبارتند

 زادی، آعضتتو از جامعتته جهتتانی بایتتد توستتی اصتتولی نظیتتر: عتتدالت،    فعالیتتت هتتر
وحتدت و همبستتگی کته     ،پذیری، تساوی، احتترام، امنیتت و دموکراستی    مسئولیت

 .در نظر گرفته شود ،عادت همگان هستندسمربوط به رفاه و 
 نی باید در تمام امور مشارکتی فعال بتوده و در جهتت تحقتق    هر عضو از جامعه جها

 نوعی نظ  و هماهنگی مبتنی بر تنوعات فرهنگی بکوشد.  

هاي طرح
فرهنگي در 

 سازيصلح

 زمان صلح
 هدف:

توانمندسازی افراد و 
اومت اجوامع برای م

 بر عوارض جانطیدر برا
تحکيم صلح پس از 

 منازعه
توانمندسازی  هدف:

 متاابل

بازسازي پس از 
 منازعه

تشویق  هدف:
همکاری میان 

 بازماندگان درگیری

از حفظ صلح پس 
 منازعه

همری تی در  هدف:
 صلح و امنیت

 در جریان منازعه
از بین بردن  هدف:

شوک بازماندگان 
 جنگی

 در طي رویارویي
 همری تی  هدف:
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        عنتوان یتن کتل را     هر عضو از جامعته جهتانی بایتد سرپرستتی و هتدایت جهتان بته
 .  کندبرعهده داشته و امنیت پایدار را در آینده تضمین 

 ز دینگرایی و خشونت؛ فهمی خاص ا افراطی. 2

باید تعریفتی مشتخص بترای ایتن پدیتده       اول در قدم  ،گری و خشونت در مواجهه با افراطی
چرا که در صورت عدم وجود تعریفی روشن، چه بسا به نحوی دچار تفتریی و یتا    ،ارائه داد
انواع دیگری از خشونت( شوی  و خود باع  بروز نتوع دیگتری از خشتونت     تأییدتبعیض )
بتر   ،دهنتد  متی شتکل  که شالوده بستیاری از قتوانین جهتانی را     ،وحیدیاصول ادیان ت .باشی 

و هتی  دیتن توحیتدی،    هستتند  هتا   مبنای اخالق صتحیح و رابطته پستندیده بتین همته انستان      
آور  هر کدام به نحوی پیاملذا داند و  اخالقی، ظل  و خشونت را نسبت به دیگران روا نمی بی

خیرو برکت، در مسیحیت  أصلح را منش ،سالم(. در ا1393)فرنوشی، هستند صلح و آرامش 
نکتته   و داننتد  چیزی فرای احتترام متی   ،نوعی آرامش به دور از کشمکش و در یهودیت نیز 

ست که در تمام ادیان الهتی صتلح مایته مباهتات بتوده استت. از قترن نتوزده         ا قابل تامل آن
ی اصتالحی، تبلیغتی،   ای از مکاتع فکری ت اعتقادی دارای مش  طیف گستردهبه بعد، میالدی 

هتا و   داننتد کته در برختی متوارد باورداشتت      افراطی، تکفیری و ارهتابی ختود را ستلفی متی    
رفتارهای آنان حتی برخالف مشی سلف صتالح )نستل اول، دوم و ستوم از اصتحاخ پیتامبر      

 (. 1394اسالم )ص(( مورد ادعایشان است )مزینانی و خسروپناه، 
هتا و   و ناآرامی و آتش فتنه و اختالف میتان گتروه   امروز جهان اسالم دستخوش ناامنی

صتورت تئتوریزه و    هتا بته   طوایف مختلف فکری و عقیدتی شده و بدتر آنکه ایتن خشتونت  
مند و در قالع ین منظومه فکری و اعتقادی به دنیا عرضه شده است. متروری بتر    چارچوخ

کته همته   دهد  می نشانهای تروریستی در مناطق تحت فعالیت و نفوذشان  عملکرد گروهن
کننتد و بتا تکیته بتر عنتوان استالم،        ای تبعیت متی  ها از ین ساختار واحد فرقه این گروهن

انتد.   های عجیع و غریتع ختود را توجیته نمتوده     ها و قساوت اقدامات تروریستی و خشونت
ای کته   گتذرد؛ پدیتده   بیش از ین دهه از دوران به قدرت رسیدن طالبتان در افغانستتان متی   

خصوص بترای غربیتان بته صتدا در آورد. از آن پتس بتود کته         را برای همه و بهزنگ خطر 
بازگشت به شریعت »هایی با آرمان  ها و گروهن گونه انواع گروه گیری قارچ ظهور و شکل

ای یافتت.   رشتد فزاینتده   ،گری را مجاز دانستند هر نوع خشونت، ترور و افراطی که «راستین
نستان، جنگجو و سیاه صحابه در پاکستتان، جبهته النصتره در    هایی نظیر القاعده در افغا گروه
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العدل و باالخره در این اواخر، داعتش در عتراق و شتام     فریقا، جیشآسوریه، بوکوحرام در 
 (: 2014)گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، 

 القاعده

گ شتوروی  المللی نظامی و بنیادگرای اسالمی استت کته در دوران جنت    تشکیالت بین ،القاعده
هتای   در افغانستان توسی اسامه بن الدن در شهر پیشاور تأسیس شد. این سازمان در قالع شتبکه 

کنتد و هتدف    عنوان ین جنبش رادیکال اسالم ستنی فعالیتت متی    نظامی گوناگون فراملی و به
در ایتن دیتن   های غیرمسلمانان بر دنیتای استالم و گستترش     ات و دخالتتأثیرخود را مبارزه با 

داننتد. ایتن ستازمان در     اعضای شبکه القاعده را پیرو مسلن سلفی می ،داند. اکثریت ن میجها
المللتی از جملته شتورای     های بتین  ها و سازمان های تروریستی بسیاری از دولت فهرست سازمان

 است.   امنیت ملل متحد، ناتو، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده قرار گرفته
در عملیتات نظتامی ارتتش آمریکتا در      2011در ستال   ،هرهبتر القاعتد   ،اسامه بتن الدن 

استت.   ایمن الظواهری رهبری این شبکه را بتر عهتده گرفتته   او، پاکستان کشته شد و پس از 
فعتال هستتند. جبهته النصتره در ستوریه و      مختلفی های این شبکه در کشورها و مناطق  شاخه

هایی از ایتن دو کشتور را    ل بخشهای القاعده هستند که کنتر انصارالشریعه در یمن از شاخه
 جبهه النصره از القاعده جدا شد.  2016البته در اواخر ژوئیه  ؛در اختیار دارند

 داعش

پیروی ین آموزه بنیادگرای وهابی از اسالم ، و جهادگرای سلفی و جو گروه ستیزهداعش، 
حکومتت  ادعای خالفت جهانی کرده است و ختود را   2014سنی است. این گروه از ژوئیه 

هتای   های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه و بخش بخش . گروه مذکورنامد اسالمی می
. داعتش یکتی از   ه استت بته تصترف ختود در آورد   را لیبی، نیجریه و افغانستتان  از کوچکی 
 گرا در خاورمیانه است.  های اسالم ترین گروه رادیکال
قطعنامته   ،ختود  ۷242نشست شماره در  ،شورای امنیت به اتفاق آراء 1393مرداد  24روز 
این قطعنامه تحت فصل هفت  منشتور ستازمان، بتا یتن مقدمته و       .را تصویع کرد 21۷0شماره 

و خواستتار انحتالل آن شتد.    کرد تروریستی یاد  یعنوان گروه پیوست، از داعش به 6بند و  24
عضتو ستازمان ملتل     از کشورهای ،های قبلی در مورد تروریس  این قطعنامه با یادآوری قطعنامه

هتای اقتصتادی یتا اعمتال      های مناسع را برای تحری  این گروه در بخش خواهد که تصمی  می
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ستازمان ملتل   ( 2002مصتوخ )  1452نتد. کشتورها مطتابق قطعنامته شتماره      نفشار الزم اتخاذ ک
هتا را در   ایتن گتروه  وظیفته دارنتد   ها برخورد کنند و همه کشورهای عضو  موظفند با این گروه

 (.  2014رست ممنوعه خود قرار دهند )شورای امنیت سازمان ملل متحد، فه

 جبهه النصره

بتا  النصتره  گرای سلفی و شاخه رستمی شتبکه القاعتده در ستوریه استت. جبهته        گروه اسالم
مذهع سوریه وارد جنتگ علیته    گسترش جنگ داخلی سوریه، در حمایت از اکثریت سنی 

استان از  11در آن بومحمد الجوالنی نام دارد. اعضای ا ،نیروهای دولتی شد. رهبر این گروه
هتایی از منتاطقی در    انتد و بختش   ویژه در ادلع، حلع و دیرالتزور فعتال   استان سوریه، به 14

میالدی جبهةالنصره نام خود  2016شمال سوریه در تصرف نظامی آنهاست. در اواخر ژوئیه 
 شد. را به جبهه فتح شام تغییر داد و از القاعده جدا 

 جيش العدل )ارتش برابری( 

نظامی اهل تسنن در استان سیستان و بلوچستان ایران است. این گتروه توستی    ین گروه شبه
 شود.   عنوان ین گروهن تروریستی شناخته می جمهوری اسالمی ایران به

 بوکوحرام

ین گروه شورشی و جهادی اسالمی در شمال نیجریه استت کته خواستتار تعطیلتی تمتامی      
ایالت نیجریه است. ایتن گتروه کته در     36شریعت اسالمی بر تمامی استقرار رس نوین و مدا

تأسیس شد و پیشتر با شبکه القاعده  2002نیجر، چاد و شمال کامرون نیز فعال است در سال 
با ابوبکر بغدادی بیعت کرد و نام خود را به والیت غترخ   2015ارتباط داشت اما در مارس 

 می تغییر داد. آفریقای دولت اسال
گیتتری و زیربناهتتای فکتتری ایتتن  تتترین علتتل شتتکل ( مهتت 1396از دیتتدگاه احمتتدی )

 ها عبارتند از:  گروهن
 گرایی افراطی و گریز از تعقل و اجتهاد نص. 1

هتا در بستتر استالم بتوده      گیری این گروهتن  این عامل جزء اولین علل و عوامل شکل
پدید آمدن نخستین گروهن رسمی تترور   گرایی افراطی در صدر اسالم موجع است. نص

 و خشونت، یعنی خوارج در متن حاکمیت اسالمی شد. 
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 فقر معرفتی، التقاط و عدم پایبندی به اصول اعتقادی روشن. 2
هتای منحترف و افراطتی، فقتر      گیتری گروهتن   ترین عوامل شکل بدون شن، از مه 

ی به نوبه خود، به نتوعی التقتاط   معرفتی اعضا و سرکردگان آنهاست. این فقدان یا فقر معرفت
 انجامد.  می

 فقدان زیر بناهای اخالقی. 3
طبیعتتی استتت جتتایی کتته زیربناهتتای معرفتتتی یتتن جریتتان فکتتری، مشتتوخ، ملتتتقی و 

ای،  هتای فرقته   مخدوش باشد، نظام اخالقی آن جریان نیز منحرف خواهد بود و در این نظام
 گردد.  مبانی اخالقی نیز منهدم می

 گری یی و غالیگرا غلو. 4
گیتری نتوعی رابطته     نتیجه منطقی و سیر علی و معلولی همه این موارد، منجر بته شتکل  

شود که در نهایت رهبتران و سترکردگان    ای می های فرقه گری در درون نظام منبع  از غالی
های فرقه ای، تبدیل به نمودهای مجست  الوهیتت و... خواهنتد شتد. در ایتن تفکتر، راه        نظام

 ونه نقد و اعتراض بسته خواهد بود و مسیر هر خشونت و افراطی گری، باز. برای هرگ

 خشونت جهانی. 3

، تمتامی  آیتد  متی گری به دستت   گونه که از فحوای قطعنامه در برابر خشونت و افراطی همان
المللی مورد تترویج و   معه بینااقدامات پیشگیرانه مقابله و بازسازی باید درکنار ه  توسی ج

های افراطی باشی  )کازرونی و قاستمی،   تقلیل خشونتکنی یا  ریشهر گیرد تا شاهد قرا تأیید
تترین   المللی از جمله مه  طور خاص خشونت تروریستی بین المللی و به (. خشونت بین1394
گری در شتمال آفریقتا و خاورمیانته استت. حتاجی ناصتری و اکرمیتان         آوردهای افراطی ره
خشونتی تروریستی استت کته از پتیش    »نویسند:  یستی میدر تعریف خشونت ترور ،(1394)

«. ریزی شده باشتد و بتا هتدف ایجتاد تترس، رعتع و وحشتت شتدید صتورت گیترد           برنامه
. دهتتد مختاطف قتترار متی  را  انغیرنظامیتتطیتتف وستیعی از  مخاطبتان   ،گونته از خشتتونت  ایتن 

را  هنجارهتای اجتمتاعی   ،گیرد خشونت تروریستی برخالف عرف جاری جامعه صورت می
. کنتد  ایجاد متی صورت کلی زیر سثال برده و خش  گروهی نسبت به وضع موجود جامعه  به

بتواننتد اهتداف    تتا هستتند  ی از خشتونت  ردرصدد استفاده ابزاآن ها با استفاده از  تروریست
ختتویش را در ستتطح جامعتته بیتتان کتترده و بتته منتتافع گروهتتی خاصتتی برستتند. در خشتتونت 

آمیتز،   آنان را برای تقلیتد حمتالت خشتونت    ،دهد که به پیروان  گروه با الهاماتی ،تروریستی
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ستازد و از ایتن طریتق ستعی در      ایجاد نفرت عمیق و تشنگی جمعی بترای انتقتام آمتاده متی    
عنتتوان دشتتمنان هتتویتی دارد )حتتاجی ناصتتری و  ات نهتتادی بتتهمثسستتهتتا و  تضتتعیف دولتتت

 (. 1394اکرمیان، 
دهتد کته دستتاوردهای بتالقوه بترای       یشورش و آشوخ تنهتا زمتانی در جامعته ر  مت    

ای  های مورد انتظار به انتدازه  ای زیاد و هزینه پیوستن به گروه شورشی یا تروریستی به اندازه
های درآمدی را در قالع  گری، پیوستن به فرصت ک  باشد که افراد جوان متمایل به شورش

شود که  بخش می رضایت میاین شرایی هنگا ،دارد تأکید 1ها مطلوخ بدانند. گیت این گروه
هتای بیشتتری را از    های صواخ موجود اندک باشد و یا گروه شورشی بتوانتد پتاداش   گزاره

بترای   هتا  ه انگیتز  ،. از سوی دیگتر کندگری و کسع غنائ  به اعضای خود ارائه  طریق چیاول
 ،تواند اقتصادی باشتد ماننتد فقتر، رکتود اقتصتادی      ایجاد خشونت سیاسی توسی جوانان می

بیکاری یا نتابرابری؛ یتا سیاستی باشتد ماننتد فقتدان دموکراستی، نتاتوانی در انتختاخ شتدن           
هتای جمعیتتی جتوان بتا      نحوه مواجهه گتروه  ،ها یا فقدان حاکمیت برخود. از این دید اقلیت

تنگناهای نهادی و بیکاری و فقتدان فضتای بتاز سیاستی و ازدحتام آنهتا در مراکتز شتهری،         
(. 1394آبتادی،   دهتد )آذری نجتف   و خشونت سیاسی را افزایش میحالتی آزادهنده ایجاد 

کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را دارای بیشترین جمعیت جتوان و   ،آبادی آذری نجف
این موضوع موجبات رویارویی هرچته  داند و معتقد است  میباالترین نر  بیکاری در جهان 

یی کته  هتا  مثلفته  ،از دیتد وی  .ستازد    متی های این منطقه با مردم ختود را فتراه   بیشتر دولت
 شوند عبارتند از:  نمایی خشونت در خاورمیانه می موجع ر 

 ؛فقدان دموکراسی -
رکود اقتصادی: رشد اقتصادی اندک و نازل در بلندمدت همچون نشانگر پیشگویی  -

ستت کته رشتد اقتصتادی     ا برای وقوع بحران در کشورها عمل کنتد. ایتن در حتالی   
هتای درآمتدی نتوین عمتل کترده و       ای برای فرصتت  عنوان زمینه به متداوم و مستمر

 دهد.   های اجتماعی ت سیاسی را کاهش می بحران
های جامعه(:  اندازه محض گروه جوان )کمیت زیاد جمعیت جوان و کاستی فرصت -

ای استت کته    مثلفته میتزان غیرمعمتولی از جوانتان در کشتورها     ها نشان داده  بررسی
افتزایش  کارگیری سرباز را بترای خشتونت سیاستی و تروریست       ههزینه استخدام و ب

                                                                                                                                        
1. Gate 
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 دهد.  می
هتای   گسترش سریع تحصیالت تکمیلی: بسیاری از کشورهای در حتال توستعه ستال    -

در دستتور کتار   را متوالی است برای مقابله با انباشتگی جوانان، توسعه آموزش عالی 
کتاهش  هتای سیاستی    ونت، اما آیا این روش توانسته خطر خشت اند هها قرار داد دولت
نویسی در همه سطوح آموزشی اگرچه با کاهش خطتر منازعته    نام ی؟ میزان باالدهد

همراه است، اما این وضتعیت همیشته پابرجتا نیستت و در صتورتی کته کشتورها بته         
گانته پاستگ گوینتد،     های جمعیتی کالن جوان بتا توستعه مقتاطع تحصتیلی سته      گروه

اقد شغل بتا تحصتیالت عالیته منجتر شتود کته       جمعیتی جوان ف  ممکن است به گروه
مگتر   ،هتای اقتتدارگرا استت    ناتوان از سازگاری با اقتصتادهای معمتولی و حکومتت   

آموختگتان دانشتگاهی در    اینکه حکومت قادر و مایل بته جتذخ جمعیتتی از دانتش    
 های حاکمیت باشد. رساختا

 ساز ورزش نقش صلح. 4

انه، فیلستوفانه و اخالقتی زیتادی ارائته شتده      در مورد کارکردهای ورزش اظهارنظرهای ادیب
خصتوص   هتا، بته   جنبته کنند و از توجه بته ستایر    می تأکیدای از آن  اما هرین به جنبه ،است

از دیتد یتن انقالبتی     ،مانند. برای مثال اجتماعی کنونی ورزش باز میت  کارکردهای سیاسی
حی بترای انقتالخ استت و    فوتبال تنها بازی ستاده نیستت، بلکته ستال     ،پرشور مانند چگوورا

کنتد و   ای چون آلبرکامو در این بازی اخالق و تعهتدات اجتمتاعی را جستتجو متی     نویسنده
دان  را مدیون فوتبال هستت . برختی نیتز ماننتد      نویسد: تمام آنچه من از اخالق و تعهد می می

کته   مرلی کسلر، این بازی را سرزنش کرده و معتقدند بازیکنتان فوتبتال فاحشتگانی هستتند    
 ،انتد و حتتی برختی ماننتد جتورج اورول      شان را برای لذت بیگانگان به خدمت گرفتته  اندام

 (. 1390اند )دوستی،  فوتبال را منبع غیراخالقیات دانسته
انگیز از ورزش، آن را کلیتد   در تعبیری شگفت ،نوربرت الیاس ،میالدی 1960در دهه 

 هتا و جوامتع   ، تمدنهای گذشته تاکنون هاز سد ،. به اعتقاد الیاسکردشناخت جامعه تعریف 
آمیز شدن رستوم اخالقتی    گیرانه به صلح با درونی کردن تدریجی فشارهای اجتماعی سخت

کمن کردند تا آنجا که در این فرآیند خودکنترلی، بدن در خی مقدم جای گرفتته استت.   
شتگر نقتش   هتای پرخا  های حرکتی در مهار تدریجی رفتارها و تکانته  عادت ،از دیدگاه وی
منظور تنظی  خشونت  ها وسیله ممتازی به ها و ورزش ای که بازی گونه به ؛اند مهمی ایفا کرده
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منتدی روی صتحنه آورده و    ستیزی بدنی را در چارچوخ رقابت قاعتده  اند و تمرین ه  شده
 (. 1394نیا و عزیزآبادی،  اند )التیامی را قانونمند و مشروع ساخته آن

ین ابزار »عنوان  از ورزش به 1961بار در سال  آلمان برای اولینوزارت خارجه فدرال 
د تتا از ایتن   کتر زده استتفاده   در کشورهای در حال توسعه و مناطق بحران« آمیز سیاسی صلح

( یکتی از  2008) 1. متانزنریتر کنتد ها را به  نزدیتن   طریق تعصع را دره  نوردیده و اقلیت
داند تا از این طریق پس  ارت خارجه ژاپن میژاپن را خواست وز 2سیس جی لیگأاهداف ت

( فوتبال بتواند دستتاوردهای اقتصتادی را تقویتت و موجبتات     1990سال جنگ سرد ) 40از 
ی ایتن لیتگ، کنتار هت  قترار دادن      هتا  فعالیتت یکی دیگر از  .پیشرفت و صلح در ژاپن باشد

استت تتا از ایتن     هتای تمرینتی ختود در ژاپتن     بازیکنان جوان فلسطینی و اسرائیلی در کمت  
کنتد  در جامعته جهتانی تقویتت     ، صتلح را «یکتدیگر »طریق عالوه بر ایجاد شناخت آنهتا از  

عنتوان ابتزاری    به نقش ورزش به 4و نلسون ماندال 3(. کوفی عنان1394آبادی،  )شریعتی فیض
توانتد موانتع    ای کته متی   عنتوان پدیتده   آنها از ورزش بته  .اند برای توسعه سیاست اشاره کرده

 & Levermore)کننتد   متی بین ببرد یتاد   ها را از سعه کشورها از قبیل جنگ، فقر و بیماریتو

Beacom, 2012ای که ظرفیت الزم را بترای   عنوان پدیده (. نلسون ماندالی فقید از ورزش به
ورزش با جوانان بتا زبتان واحتد    »گوید:  کند. وی درباره ورزش می تغییر جهان دارد، یاد می

ها برای از میان برداشتتن موانتع نژادپرستتانه قدرتمنتدتر      ورزش از همه دولتزند؛  حرف می
(. تمامی متوارد فتوق نمودهتای متفتاوت ورزش در توستعه صتلح       1392)جهان نیوز، « است
سال گذشته استت. در بخشتی از گتزارش ستازمان ملتل متحتد در ستال        پنجاه المللی در  بین

 (: Jackson, 2013ی ت آمده است )المللی ورزش و فعالیت بدن ت سال بین 2005
جهتتان ورزش فرصتتتی را بتترای همکتتاری طبیعتتی میتتان کشتتورهای مختلتتف فتتراه    »
آورد که مبنای آن مشارکت تمامی کشورها و افتراد بته شتکل طبیعتی در ورزش استت.       می

و میتان   دهتد  ختود قترار متی    ورزش تمامی افراد و شهروندان جامعه جهانی را تحت پوشش
زنتد. ورزش چتارچوبی را بترای یتادگیری      های گوناگون پل می ها و قومیت فرهنگافراد و 
آورد و قواعد اصلی زنتدگی   هایی از قبیل نظ ، اعتماد به نفس و رهبری به وجود می مهارت

دهتد. ورزش بته افتراد ارزش     هتا آمتوزش متی    از قبیل همیاری، احترام و بردباری را به انسان

                                                                                                                                        
1. Manzenreiter 

2. J. League 
3. Kuffi Annan 
4. Nelson Mandella 
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را و پیروزی آنچنان که آنها شکست دهد؛  نشان میرا تالش و چگونگی رسیدن به پیروزی 
عنوان ابتزاری قتوی    ملل گوناگون از این ابعاد مثبت ورزش به ،نمایند. در این میان تجربه می

 «.  کنند میبرای رسیدن به اهداف خویش استفاده 
ها به یکتدیگر استت. در    ی برای نزدین کردن خرده فرهنگمثثرورزش ابزار مفید و 

دنبال پیتروزی ورزشتکاران    هاهتزاز پرچ  و پخش سرود ملی ین کشور ب ،جهانی مسابقات
های مختلف و یا فرهنگ آن کشور بازگوکننده وحدت ملی در آن  وابسته به خرده فرهنگ
توان بزرگترین رویداد ورزشتی ت سیاستی     های المیین را می بازی ،کشور است. در این میان

ورزش در آن بسیار پراهمیت المییتن ایتن استت کته      (. یکی از نکاتGrix, 2013دانست )
بته ایتن معنتا کته متردم جهتان از طریتق بتازی بتا           ؛نجامدا میالمللی  المللی به دوستی بین بین

هتای ختود کمتتر بته زور      کنند و درنتیجه برای رفع اختتالف  مییکدیگر تفاه  بیشتری پیدا 
توان یکی ح از طریق ورزش را می( صل3های المییزم )شکل  در میان حیطه .شوند میمتوسل 

 (: 1392از پرکاربردترین مناظر آن در نظر گرفت )صفری، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي المپيزم . حوزه3شکل

ترین ابزار نیتل   ترین و کاربردیمثثرعنوان  از ورزش به ،مدیر اجرایی یونیسف ،کارل بالمی
ده نوین هزاره ستوم پیشتنهادات   و برای استفاده بهینه از این پدیکرده به صلح و پیشرفت یاد 

 (: 1394نیا و عزیزآبادی،  دهد )التیامی زیر را ارائه می

هاي حيطه
 المپيزم

صلح از طریق 
 ورزش

ورزش و 
 زیستمحيط

آموزش از طریق 
 ورزش

توسعه از طریق 
 ورزش

 ورزش همگاني

 زنان و ورزش



 177   ...الملل ساز ورزش در توسعه روابط بين طراحي مفاهيم فرهنگ صلح

 ها تلفیق شود.   ورزش باید با برنامه توسعه و پیشرفت ملل ودولت 
 های هزاره سوم استفاده کرد.  ای برای نیل به هدف سیلهوعنوان  از ورزش باید به 
 ان ملل ترکیع شود. های سازم ورزش باید تا حد ممکن با برنامه 
  .باید مشارکت و همکاری بین سازمان ملل و جهان ورزش به وجود آید 
 ترویج ورزش همگانی اختصاص دهند.  برای ها باید سرمایه بیشتری  حکومت 
 عنتوان   با کمن یکدیگر و ستازمان ملتل نقتش ورزش را بته    باید های گروهی  رسانه

 و صلح ارتقا دهند.   ای برای تحقق پیشرفت در راستای تکامل وسیله
ساالری دینی در جهان، از حی   عنوان یگانه حکومت مردم به ،جمهوری اسالمی ایران

هتای   درخشد و این موضوع که حکایت از عدم تعهتد واقعتی بته قتدرت     استقالل سیاسی می
استت.  کترده  را در منطقه و جهان حتائز اهمیتت روزافتزون    این کشور بیگانه دارد، موقعیت 

تتوان آن را   ان بازیگری مه  در پهنتة منطقته استت کته در معتادالت جهتانی نمتی       اکنون ایر
ایران در تاریگ دییلماسی طوالنی خود با مشکالت زیادی روبرو بوده استت؛   .نادیده گرفت

ن آهای نخست انقالخ استالمی، سیاستت ختارجی     ویژه در سال در دوره پس از انقالخ و به
شتد   گیری و تروریس  از طرف غرخ مته  می وگانبه تحرین، آشوبگری، خرابکاری، گر

های ناروا زمانی شدت یافت که ایران در رتبه اول کشتورهای   این تهمت .(1388)رمضانی، 
جانبته   های یتن  تحری  2012ها اعالم و در ژانویه  کننده از تروریست از سوی غربی حمایت

 آمریکا علیه ایران اعمال شد. 
ریاست جمهوری ایران بتا ارائته طترح ویتو بته       ،«و امید تدبیر»با روی کارآمدن دولت 

جو و عتاری از خشتونت ایتران را در     سازمان ملل متحد تالش کرد تا بار دیگر تصویر صلح
هتایی ماننتد برگتزاری همایشتی در ستال       اگرچته تتالش   ،میانعرصه جهانی باز یابد. در این 

از ایتن رویتداد    .کتافی استت  ااما ن ها الزم رسد این تالش صورت گرفته، اما به نظر می 2013
های المییتن تابستتانی و    المللی ورزشی مانند بازی ین سو با در نظر گرفتن رویدادهای بین

عنوان بارزترین نوع رویتدادهای دییلماتیتن عمتومی در جهتان امتروز       جام جهانی فوتبال به
(Jung, 2013و از سوی دیگر )، جمهتوری استالمی   ای و تبلیغتاتی علیته    آماج حمالت رسانه

المللی در سه دهه اخیر، نقش ورزش را بتیش از پتیش در توستعه     ایران در افکار عمومی بین
های رفتتاری   تعامالت جهانی و تضعیف تضادهای ایدئولوژین با شرق و غرخ و نیز تفاوت

سیاستی، در محتیی    هتای  در حوزه سیاست ختارجی پتر رنتگ کترده استت. از نظتر قتدرت       
دلیل وجتود حکومتت مستتقر و     رزدة منطقه، موقعیت ژئوپلیتین ایران، بهاستبدادی و استعما
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افزایش رفت و آمد مقامات ختارجی بته تهتران،    از سویی، مستقل، بسیار حائز اهمیت است. 
دهنده تغییر رویکرد این کشورها نسبت به ایران است؛ تغییری که به نوبه ختود از تغییتر    نشان

گیرد. با آغاز بته کتار دولتت یتازده ،      مان نشأت میدر سیاست خارجی و دییلماسی کشور
 ؛تحرک چشمگیری در حوزه سیاست خارجی کشور و تعامل با کشورهای جهان آغاز شتد 

توان نقطه عطف آن دانست. همچنین تمایل کشورهای  ای ژنو را می تحرکی که توافق هسته
در ایتران صتورت گرفتته    دهنده درک آنان از تغییری است که  جهان به تعامل با ایران، نشان

آن هتای   است؛ تغییری که در آن تعامل و ارتباط ستازنده و مصتلح بتا جهتان، یکتی از پایته      
شود. در این میان و از ین سو بتا توجته بته موقعیتت حستاس ایتران در عرصته         محسوخ می

حضتور پررنتگ    ،جهانی و ایجاد فشار از سوی برخی کشتورهای ختاص و از ستوی دیگتر    
هتای المییتن، جتام جهتانی      المللی پربیننده مانند بازی ان در رویدادهای بینهای ملی ایر تی 

فوتبال و لیگ جهانی والیبال فرصتتی استت مغتتن  تتا ضتمن کتاهش فشتار جامعته جهتانی،          
و ایتران  کنند نخبگان ورزش کشور به ارتقای جایگاه ایران در ساختار جدید جهانی کمن 

جتو و   عنوان حکومتی صلح امی تروریست بلکه بهعنوان کشوری ح را در عرصه جهانی نه به
ای و  آرام معرفی نمایند. بنابراین پژوهش حاضر تالش دارد تتا بتا انجتام مطالعتات کتابخانته     

ستاز ورزش کشتور در    ی فرهنگتی صتلح  هتا  فعالیتضمن ارائه بستری مناسع برای  ،تحلیلی
طریتق ورزش را تعیتین    طور خاص چگونگی پیشبرد اهداف طرح ویو از الملل، به عرصه بین

 .  کند

 

 . مدل مفهومي پژوهش4شکل 



 179   ...الملل ساز ورزش در توسعه روابط بين طراحي مفاهيم فرهنگ صلح

 شناسی روش. 5

. استت های مربتوط بته روش استنادی در پتژوهش علتوم اجتمتاعی        از تکنین ،تحلیل محتوا
شود که در آنها هدف پژوهش با مطالعته، تحلیتل    هایی گفته می روشروش اسنادی به کلیه 

هتا از   یل محتتوا، تکنیکتی بترای استتخراج داده    شود. تحل و بررسی اسناد و متون برآورده می
پیداستت، ایتن تکنیتن بته تحلیتل و      آن . چنانچه از نام استهای خاص خود  ویژگیبا متن 

هایی را در مورد متتن استتخراج    داده ،کوشد با استفاده از تحلیل پردازد و می آنالیز محتوا می
است، گونه خاصی از تحلیل استت  کند. با این حال آنچه تحت نام تحلیل محتوا نامیده شده 

یی را از متن استتخراج کننتد، تفتاوت دارد. از    ها یافتهکوشند  های دیگری که می که با شیوه
 گانه تحلیل محتوا عبارتند از:   ششمراحل  ،(51: 1382دید طالقانی )

توانتد لغتات، جمتالت، عنتاوین      که متی ،شتود  می. موضوع مورد مطالعه از قبل تعیین 1
 ت و موارد مشابه آن باشد. اصلی مقاال

هتای   نظریته تحقیتق بتر آن مبتنتی استت. بتا توجته بته        نظریه . بیان ین چارچوخ که 2
گتردد و بتا استتفاده از روش     ها و متغیرهای مترتبی بتا مفتاهی  مشتخص متی      موجود، فرضیه

هتا   ، بته تحلیتل داده  استت مناسع برای متغیرهای مورد نظر و بتا اهتدافی کته بتر آن مترتتع      
 شود.   خته میپردا

عنوان مثال، تهیه فهرستی از واژگتان   متغیرها. به گیری اندازهای برای  . در نظر گرفتن وسیله3
 ده است.  شکلیدی به قصد شمارش آن و به دست آوردن معانی که در آن واژگان قصد 

آوری اطالعات با توجه به موضوعی که قرار است پتژوهش   . تهیه و تنظی  ابزار جمع4
 نجام گیرد. در آن ا
بتا در نظتر گترفتن زمتان مشتخص و       ،آوری اطالعات مربوط به طترح تحقیتق   . جمع5

ها یا  آوری متن مکانی که قرار است عملیات در آن انجام گیرد. در ضمن الزم است به جمع
طور عموم در مسئلة مورد پژوهش کاربرد داشته باشتد. پتس از    هایی پرداخته شود که به واژه

 . شوند میبندی  های مختلف طبقه آوری شده به دسته های جمع وق، دادهانجام مراحل ف
هتایی   آوری اطالعات، بته تجزیته و تحلیتل آن دستته از داده     . پژوهشگر پس از جمع6

 تا بتواند نتایج مورد نظر را به دست آورد. هستند پردازد که با فرضیة تحقیق مرتبی  می
های  نوشته شده در دست تواند تمامی انواع ارتباط ثبت موضوع تحلیل محتوای کیفی می

هتتا، قواعتتد مشتتاهدات، نوارهتتای ویتتدئو، مستتتندات و... باشتتد. در ایتتن  هتتا، گفتمتتان مصتتاحبه
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د کته  شت بهره گرفتته  از شیوه تحلیل محتوای کیفی متون و گفتمان به شکل تحلیلی  ،پژوهش
 دند. شبر اساس متون مرتبی در این حوزه کدبندی  مفاهی  صلح از طریق ورزش

 ی پژوهشها یافته. 6

الملتل ورزش   ی زیر مفاهی  مستخرج از متون مرتبی با صلح و دوستی در عرصته بتین  ها یافته
ستاز ورزش   متن مختلتف دربتاره جایگتاه صتلح     24مفهوم از  34، 1با توجه به جدول  .است

 آمده است: 

 بر اساس تحليل محتواي متون. مفاهيم استخراجي 1جدول 

 منطع مفهوو ردی 

1 
المللی را  ها و ثطات بین تواند صلح میان دولت ورزش می

 . کندایجاد و تاویت 

(، 2013(، گریکس )2008(، مانرنریتر )2008مرکل )
 ( 1392(، صطوری و قیاسی )1393فرنوشی )

2 
ورزش باعث از بین رفتن موانع )فار، بیماری، جنگ و..( 

 شود.  عه کشورها میتوس

(، 2015(، بلوو و همکاران )2017کالی ون و همکاران )
 ( 1392صطوری و قیاسی )

3 
های بین نژادی و تعارضات  ورزش باعث کاهش رقابت

 شود.  فردی می
 ( 2013(، نایگارد و گیتس )2013یانگ )

4 
تواند جایگرینی برای جنگ و دیپلماسی  ورزش می

 . سازدالمللی را فراهم  ستی بینو موجطات دوباشد نظامی 

(، 1394(، شریعتی )2013(، گریکس )2014شالنکورف )
(، مانرنریتر 2012(، لولرمور و بیکاو )1392صفری )

 ( 1390(، دوستی )2008)

5 
های تحت  ای در جهت دفاع از افراد و گرو  ورزش پدید 

 ستم و محروو است. 
 ( 1394آبادی ) آذری نج 

6 

المللی مخالفت  ه فعالیت قهرآمیر بینورزش با هرگون
آمیر  است و ب تری را برای حل و فصل م المت

 آورد.  اوتالفات فراهم می

نیا و عریرآبادی  (، التیامی2013(، یانگ )2013جک ون )
(1394 ) 

7 
ورزش ابراری است تا مردو یک کشور در ماابل مردو 

 کشور دیگر قرار گیرند. 
 ( 2008مرکل )

8 
می برای رعایت حاوق بشر، اجرای ورزش اهر

 استانداردهای آن و ارائه ودمات بشردوستانه است. 
 ( 2017کالی ون و همکاران )

9 
ورزش ابراری علیه دوپینگ، تنوع نژادی، قومی، 

 ای و ططااتی است.  منطاه

(، بلوو و همکاران 1390(، دوستی )1392صفری )
(2015 ) 



 181   ...الملل ساز ورزش در توسعه روابط بين طراحي مفاهيم فرهنگ صلح

 اساس تحليل محتواي متون . مفاهيم استخراجي بر1ادامه جدول 

 منطع مفهوو ردی 

10 
های حیاتی زندگی  ورزش ب تری را برای ک ب مهارت

 دهد.  آورد و صطر و تحمل افراد را افرایش می فراهم می
 ( 2015(، بلوو و همکاران )1393امینی )

11 

های ورزشی با نشان دادن فرهنگ وود در جریان  تیم
ان را به ایجاد روابط توانند دیگر م اباات ورزشی می

 وارجی با وود برانگیرانند. 

 ( 2013(، جک ون )1392شهراو نیا و نظیفی )

12 
تواند به توسعه علم و فناوری در  رویدادهای ورزشی می

 کشور میربان کمک کند. 
 ( 1391اصفهانی و فتحی مظفری )

13 
تواند به بهطود فرهنگ عمومی  رویدادهای ورزشی می

 ر میربان کمک کند. تماشاچیان کشو

(، 2015(، بلوو و همکاران )1391کاظم پور و همکاران )
 ( 1391اصفهانی و فتحی مظفری )

14 
ها را به یکدیگر نردیک و  تواند ورد  فرهنگ ورزش می

 میان آنها پل برند. 
 ( 1392نیا و نظیفی ) شهرامی

15 
ورزش موجب بهطود اوالق، تعهدات اجتماعی، نظم و 

 شود.  نفس می اعتماد به
 ( 2015(، بلوو و همکاران )2017کالی ون و همکاران )

16 
دهد و ب تری را  ورزش گوناگونی مذهطی را کاهش می
 آورد.  ها فراهم می برای نمایش فرهنگ ملی و ارائه ارزش

نیا و  (، شهرامی1394(، کازرونی و قاسمی )2013یانگ )
 ( 1392نظیفی )

17 
  طرز فکر عامه مردو یک دهند ورزش یک کشور نشان

 کشور است. 
 ( 1394شریعتی )

18 

و « المللی شهروند بین»ورزش موجب تاویت مفهوو 
ها و آرزوهای یک دولت  ابراری در جهت انتاال دیدگا 
 است. 

(، شریعتی 1392(، صطوری و قیاسی )1394براتعلی پور )
(1394 ) 

19 
ورها ورزش موجب گ ترش روابط پایدار افراد کلیدی کش

 شود.  )دانشگاهیان، نخطگان و...( با یکدیگر می
 ( 2017(، کالی ون )2013یانگ )

20 

های  ورزش ابراری برای تاسیس مراکر فرهنگی، انجمن
های وواهروواندگی میان  دوستی و تفاهم نامه

 هاست.  دولت

 ( 1392نیا و نظیفی ) شهرامی

21 
ها و  ، ارزشها تواند ب تری را برای تطلیغ آرمان ورزش می

 اهداف متعالی کشورها به وجود آورد. 
 ( 1392نیا و نظیفی ) شهرامی

22 
ها و ایجاد و  ورزش ابراری در جهت آموزش ارزش

 تاویت روحیه جوانمردی در افراد است. 
 ( 1392میرکوشش و نوری صفا )
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 . مفاهيم استخراجي بر اساس تحليل محتواي متون1ادامه جدول 

 منطع مفهوو ردی 

23 
آورد و  ورزش محیطی را برای تخلیه پرواشگری فراهم می
 ابراری در جهت کاهش وشونت جهانی است. 

(، 1396(، احمدی )1393آذری نج  آبادی )
 ( 1394کازرونی و قاسمی )

24 
ورزش ب تری مناسب برای جذب جوانان و فعالیتی کمکی در 

 جهت ساوت شخصیت آنان است. 

(، بلوو و همکاران 1391کاظم پور و همکاران )
 ( 2017(، کالی ون )2015)

25 
میربانی رویدادهای ورزشی فرصتی را برای تطادل اطالعات و 

 کند.  ت هیم تجارب ایجاد می
 ( 2013گریکس )

26 
های اجتماعی را افرایش و به توسعه منابع  د  ورزش برون

 کند.  فرهنگی کمک می
 ( 2013(، جک ون )1392نیا و نظیفی ) شهرامی

27 
رویدادهای ورزشی فرصتی را برای توسعه سرمایه دانش 

 آورد.  جهانی فراهم می
 ( 2013(، گریکس )1394شریعتی )

 دهد.  پذیری جوانان و بررگ االن را افرایش می ورزش جامعه 28
(، کالی ون و همکاران 1391پور و همکاران ) کاظم

 ( 2015(، بلوو و همکاران )2017)

29 
ای از  مناسب برای ابراز طی  گ ترد  ورزش ب تری

 اح اسات و تغییرات عایدتی افراد است. 
 ( 1390دوستی )

30 
دهی به افکار عمومی و ق متی از منابع  ورزش موجب شکل

 قدرت نرو است. 

نیا و  (، شهرامی1391اصفهانی و فتحی مظفری )
 ( 1392نظیفی )

31 
گو مناسب ورزش باعث انتاال مفاهیم اوالقی و ارائه ال

 شود.  می
 ( 1394آبادی ) آذری نج 

 ( 1392نیا و نظیفی ) شهرامی ترین نوع دیپلماسی فرهنگی است.  ورزش پررنگ 32

33 
شرکت در ورزش نشانه تمدن، سالمت و شادکامی یک کشور 

 است. 

(، ضرغامی و و روانی 1391پور و همکاران ) کاظم
(1391 ) 

34 
الق، امنیت اجتماعی و ایجاد ورزش عاملی در جهت ارتاای او

 تعادل در اجتماع است. 

(، شالنکورف 2009(، فوکوشیما )2017کالی ون )
(2014 ) 

 گيری نتيجهبندی و  جمع

دهنتدگان را در حتوزه    بسیاری از نویسندگان بیان داشتند که ورزش تنش بین رقبا و مستابقه 
از افراد موجود در یتن کشتور   دهد و در عین حال، مجموعه نابرابری  المللی کاهش می بین

نقش تبعتی  »در پژوهش خود با عنوان  ،(1394نیا و عزیزآبادی ) سازد. التیامی را یکیارچه می
اجتماعتات بتزرگ   « هتا  کننده ورزش در فراه  کردن شرایی صتلح در بتین دولتت    و تسریع



 183   ...الملل ساز ورزش در توسعه روابط بين طراحي مفاهيم فرهنگ صلح

وابتی  ای بترای ایجتاد ر   های المیین و یتا جتام جهتانی فوتبتال را عرصته      ورزشی مانند بازی
آورد  کته ایتن موضتوع ختود ره    و معتقدنتد  دانند  میصمیمانه و نزدین کشورها با یکدیگر 

همکتتاری بتتا  ،صتتلح، دوستتتی و تعتتاون را بتترای کشتتورها بتته همتتراه دارد. از دیتتد ایشتتان   
در گستترش   ستزایی  بته المللی بزرگ ورزشی مانند فیفا یا آی. اوستی نقتش    های بین سازمان

بررستی  »( نیتز در پژوهشتی بتا عنتوان     1391و فتحتی مظفتری )   صلح جهانی دارد. اصتفهانی 
گیتری از آنهتتا در   هتای ایتران در زمینتته قتدرت نترم و چگتتونگی بهتره      هتا و قابلیتتت  توانتایی 

یتن  کته  اظهتار داشتتند   « مهوری اسالمی ایرانمین منافع ملی جأای جهت ت دییلماسی منطقه
دنبتال   هاسالمی، جذابیت مضتاعفی را بت  ها و اصول  ایران آزاد و در عین حال پایبند به ارزش

تواند نفوذ کلی ایران را در چارچوخ دییلماسی فرهنگتی در   خواهد داشت. این وضعیت می
را ارتقتا بخشتد.   ایتن کشتور   ای و جهتانی افتزایش داده و ستطح قتدرت نترم       سطوح منطقته 

ر توجته و  در کنتا  ،ی قتدرت نترم ایتران و استتفاده از مزایتای آن     هتا  مثلفته بنابراین، تقویت 
پاسداشت عناصر دینی، تتاریخی و ستنتی هویتت ملتی ایتران، اثربخشتی بیشتتر قتدرت نترم          

ی هتا  مثلفهگذاری جدی بر  جمهوری اسالمی را در پی خواهد داشت. از نظر ایشان، سرمایه
االذهتانی   هایی که توفیق آن در گرو غلبه بر ستاختارهای بتین   قدرت نرم و پذیرش مسئولیت

ستبن و   دتوانت  باشد، متی  االذهانی و برخورداری از قدرت نرم  تقارخ بین نامطلوخ و ایجاد
را با هزینه کت  و منتافع بستیار بهبتود     جمهوری اسالمی ایران سیاق سیاست خارجی مطلوخ 

قتدرت نترم در داختل و ختارج از     »(، در پژوهشی با عنتوان  2013) 1بخشد. نایگارد و گیتس
و  2آفرینتتی شتتیوه را بتترای تحقتتق صتتلح هتتارچ« خانتته؛ دییلماستتی ورزش، سیاستتت و صتتلح

( ستاخت فضتایی   2 .( تصویرستازی 1سازی از طریق دییلماسی ورزش گزارش کردنتد:   ملی
از دیتد   .( ضدنژادپرستتی 4 .ستازی  ( یکیارچته 3 .برای گفتگو، اعتمادسازی و آشتتی کتردن  

دهای عنتوان پیامتت  توانتتد بته  هتا در ورزش قابتل کنتتترل بتوده و متی     تحقتق ایتن شتتیوه   ،ایشتان 
در تحقیقتی تحتت    ،(2008) 3الملتل محقتق شتود. مرکتل     ی ورزشی در عرصه بتین ها فعالیت
« سیاست دییلماسی ورزشی و اتحاد مجدد دو کره؛ ین ملت، دو کشور و سه پرچ »عنوان 

. ایتن تحقیتق استتفاده از    استت   به بررسی نقش دییلماسی ورزش در اتحاد دو کتره پرداختته  
شتده از نظتر    ت خارجی و ابزار دییلماتین روی دو کره تجزیهعنوان ین سیاس ورزش را به

                                                                                                                                        
1. Nygard & Gates 

2. Peace Building 
3. Merkel 



 چهارم و شماره بيست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     184

سیاسی در شبه جزیره کره بررسی کرده است. افزایش در تبادالت ورزشی بین کره جنتوبی  
یتن فرصتت منحصتر بته فترد بترای تجزیته و تحلیتل نقتش           21و کره شمالی در اول قترن  

 ،ه استت. در ایتن تحقیتق   دورپذیری و کارآمدی دییلماسی ورزشی معاصر بته وجتود آ   تغییر
اهداف سیاسی رویدادهای ورزشتی روی شتبه جزیتره کتره متورد بررستی و ارزیتابی قترار         

نقتش ورزش در بهبتود روابتی بتین دو کتره و اتحتاد        رگرفت. تمرکز اصلی این پژوهش بت 
عنتوان یتن هتدف سیاستی کلیتدی بترای دو        مجدد ملت دو کره بود. دییلماسی ورزش بته 

نمتادین   تتأثیر های بسیار کمی بتاه  دارنتد.    دو کشوری که تفاوت ؛شود کشور محسوخ می
شود و نقش مهمی در سیاستت ختارجی دو کشتور     زدایی بین دو کره می ورزش باع  تنش

 کند.   ایفا می
صتورت   کته بته   ،هتا  رسد اولین شترط صتلح پایتدار میتان دولتت      در این میان به نظر می

ار نظ  جمهوری در درون کشورهاستت.  شود، استقر امحای عمل جنگ احتمالی تعریف می
قانون  ،بین ساختار داخلی کشور و سیاست خارجی آن پیوند تلفیقی وجود دارد. در حقیقت

آمیتتز در سیاستتت  اساستتی دموکراتیتتن یتتن شتترط الزم و ضتتروری بتترای رفتتتار مستتالمت
ستی  حتوزه سیا  چهارتوان  خارجی و به تبع آن صلح و امنیت است. با مرور ادبیات پیشین می

 د: کرگونه تبیین  ت اجتماعی بخش صلح، توسعه و ورزش را این
های اجتماعی نئولیبرال که توسی عالئق بازار بخش خصوصی مورد توجته قترار    سیاست .1

ای،  ها شامل تسهیل صتلح، کتاهش تضتاد میتان جوامتع چنتد قبیلته        این سیاست .گیرد می
مت، تساوی جنسیتی، اتحاد صبری و تعصع، ترویج آموزش سال مبارزه با نژادپرستی، بی

 های اجتماعی در مناطق خاص است.  جوامع دارای حاشیه، از بین بردن جرم و محرومیت
محتور و غیردولتتی    های جامعه ای که در ارتباط با سازمان گرانه توسعه های مداخله سیاست .2

بازیگران اصلی بختش ورزش، توستعه و    ،های حکومتی ملی و بین حکومتی سازمان .است
بته  « 1گتل  »الملتل در بریتانیتا، کمیتین     کتارگروه توستعه بتین    ،عنتوان مثتال   لح هستند. بهص

 2005المللی نیز سازمان ملل متحتد ستال    پردازد. در سطح بین آموزش جهانی کودکان می
 المللی ورزش و تربیت بدنی با تمرکز بر صلح و توسعه نامید.   را سال بین

هتای   های ورزشتی، ستازمان   ارتباط با فدراسیونای راهبردی که در  های توسعه سیاست .3
بررستی کتارکرد صتلح، توستعه و ورزش نیروهتای       ،المللتی و ملتی استت    دولتتی بتین  

هتای   هتا و دستتورالعمل   گذارند که از این طریق به بح  ایدئولوژین را به نمایش می
های حکتومتی ملتی و بتین     دهد. بازیگران اصلی حوزه تنها به سازمان سیاسی شکل می
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هتای ورزشتی،    های چنتدملیتی، فدراستیون   شود بلکه تمامی شرکت دولتی محدود نمی
را برگزار  1های مسئولیت اجتماعی مشارکتی های مردمی و غیردولتی که برنامه سازمان

 شود.   نیز شامل میکنند  می
ای اجتمتتاعی و  هتتای حرفتته هتتای عتتدالت اجتمتتاعی کتته در ارتبتتاط بتتا جنتتبش سیاستت  .4

بررستی بختش صتلح، توستعه و ورزش بته      و  ،لتتی اقتصتادی استت   های غیردو سازمان
اجتمتاعی در ارتبتاط بتا ورزش، اوقتات فراغتت و جامعته       ت نمایی بح  سیاسی   بزرگ

، ایتن موضتوع   1951در ستال   2. پس از مطالعتات رانتتری  کند میمدنی جهانی کمن 
چتاقی،   های اخیر نقش سیاسی ورزش در از بین بردن مورد غفلت بود تا اینکه در سال

ای متورد   قبیلته  امراض، بزهکاری جوانان، دستاوردهای آموزشی ک  و تضادهای میتان 
 توجه قرار گرفت. 
ستاز   زمینته  ،عنوان ابزاری کارآمد و قابل انعطاف در سیاست ختارجی  دییلماسی ورزش به

هتا و ایجتتاد صتلح و ثبتتات    افتزایش تفتتاه  میتان ملتتت   ،هتتا و بته تبتتع آن  روابتتی دولتت  یارتقتا 
هتا و منازعتات جهتانی     المللی است. امروزه با ناکارآمدی راهکارهای نظامی در حل مناقشه بین

حلتی بنیتادین در میتان     عنتوان راه  المللی نیاز بته استتفاده از ایتن پدیتده بته      و برقراری امنیت بین
توانتد نماینتدگان همته کشتورهای جهتان را       شود. ورزش می ها بیش از پیش احساس می دولت

و... در کنتار یکتدیگر     ، فرهنگ های آشکار آنها در زبان، رنگ، نژاد، ایدئولوژی ورای تفاوت
پنج حلقه متصتل بته هت  کته ستمبل       اصوال  .های شورانگیز انسانی را بیافریند قرار داده و صحنه
خواهتان   و نقتش بستته   ،که نماد پاکی استت  ،بر روی پرچ  سفید المیین ،پنج قاره جهان بوده
استتفاده از ورزش بترای رستیدن بته صتلح جهتانی       با هدف نی است. بنابراین همین ترکیع انسا

هتای دولتتی و غیردولتتی انجتام گیترد. ستازمان ملتل بایتد بتا           هتایی بتین ستازمان    باید همکاری
المللتی ورزشتی    هتای بتین   المللی المیین و فدراستیون  تشکیالت بزرگ ورزشی مثل کمیته بین
ای استت کته ستبع     دالیل عمتده یکی از لح و همکاری همکاری بیشتری داشته باشد. ایجاد ص

 .  کنندها مشارکت در رویدادهای ورزشی را آشکارا تشویق و ترغیع  شود ملت می
ورزش به بیتان دقیتق منتافع ملتی ثانویته )نظیتر قابلیتت رویتت، تجلتی ایتدئولوژی، رشتد            

تانستیل بترای   تفتاه  فرهنگتی و بته کتاهش پ    و  هبته رشتد و بهبتود مبادلت     ،جایگاه و مشروعیت(
کنتد.   شده کمتن متی   ترلنای محصور و ک ها در زمینه کشمکش عملی از طریق بروز خصومت

                                                                                                                                        
1. Cooperative Social Responsibility (CSR) 

2. Rowntree 
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تتوان از   بتا ایتن حتال متی     ،رسد میالمللی غیرممکن به نظر  کن کردن خشونت بین اگرچه ریشه
گتتری  ر خشتتونت و افراطتتیبتتجهتتانی در برا هتتای شتتدت آن کاستتت و در ایتتن زمینتته قطعنامتته 

واند راهکارهای مثبتی را ارائه دهد کته سترلوحه آن حاکمیتت قتانون همتراه      ت آمیز می خشونت
المللی و دیگر نهادهای مسئول در زمینه پیشگیری، مقابلته   های بین ها، سازمان با همکاری دولت
 المللی در تمام ابعاد آن است.   و بازسازی بین
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