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 چكيده

را به  يورزش ياستتوان س يشده است و م يلالملل تبديندر جامعه و روابط ب يرگذارتأث يامروزه ورزش به عامل

چگونه توانسته  يناست که کشور چ ينا يمحورمورد توجه قرار داد. پرسا  يخارج ياستتازه از س يعنوان بعد

 ية. فرضيدنما يخود بهره بردار ژئوپليتيکياهداف و منافع  يدر راستا يالملليناز قدرت نرم ورزش در عرصة ب

خود توانسته  يخارج ياستدر قالب س"يراهبرد فعال ورزش" يکبا اتخاذ  يناست که چ ينمقاله ا يشنهاديپ

پژوها با  ين. در ايدنما يريگخود بهره يتيکياهداف ژئوپل يورزش برا يالمللينب يهايتاز ظرف ياست به خوب

ورزش  يتيکيژئوپل يراتنقا و تأث يلو تحل يهبه تجز ياز منابع کتابخانه ا يريگبهره او ب يليتحل -يفيتوص يروش

خاص ورزش و  يتماه يدپژوها مؤ يهايافتهشود. يپرداخته م ينچ يالملل و مشخصاً الگويندر عرصه ب
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 مقدمه .1

شناخته  يالمللينو ب ياسيس ي،اقتصاد ي،فرهنگ ي،مؤلفة مهم اجتماع يکورزش مدرن به عنوان 

 يکرده و به عامل يفاءکشورها ا ياندر جوامع و در روابط م يگسترش و نقا در حال شوديم

به عنوان  توانيشده است. ورزش مدرن را م يلالملل تبديندر جامعه و روابط ب يرگذارتأث

 ياستتازه از س يبه عنوان بعد يو حت يو فرهنگ ياقتصاد ياسي،با ابعاد س يوجه دچن يمفهوم

 يفاا يترنقا پررنگ تدريج به هاملت –دولت  يانامالت ماز تع يعيکه در گسترۀ وس يخارج

را  يورزش يهابتوان ورزش و رقابت يدقرار داد. شا يمورد توجه و بررس نمايد،يکرده و م

 يبرا يگزينيو جا يلآن را بد ياقلمداد کرد و  "و متمدنانه يزصلح آم روشادامة جنگ اما به "

 يرو برخ يناز جمله صلح و توسعه قرار دارد. ازا يبشر يهاجنگ دانست که درخدمت آرمان

 يريم،در نظر بگ"جنگ وصلح"را  المللينروابط ب ياگرکماکان موضوع محور»باورند  ينبرا

 (.(Zargar,2015:7«ک استيورزش با هر دو در ارتباط نزد

ه گسترش و رو ب يرفراگ اييدهبه عنوان پد المللينبورزش  يدهبه پد المللينبدر رشتة روابط 

مرتبط  هاييابه ورزش و پو ياست که هنوز به طور مطلوب ينا يتواقع»کمتر توجه شده است. 

رغم وجود  يمفروض قابل طرح است که عل ينتوجه نشده و ا المللينبا آن در روابط ب

جوامع خرد و کالن  ينها و روابط بانسان ياجتماع يورزش در زندگ شگرف يکارکردها

 المللينپژوها و مطالعه در بارۀ ارتباط ورزش و روابط ب ينهغفلت در زم ينوع ها،خصوصاً ًملت

 يمتحر يدر پ ياستورزش و س يانغفلت متقابل م» ينوجود ا (.Zargar,2015:9)«وجود دارد

ظرف سه دهه گذشته  يجو به تدر يدفرو پاش 1984و لس آنجلس/ 1980/کومس يکالمپ هاييباز

 «يمابوده المللينبورزش در عرصة  يکآکادم يهاوهامطالعات و پژ ياشاهد افزا

.(Cha,2009:1582)المللينبو روابط  يخارج ياستورزش درس يگاهبه نقا و جا ينبا وجود ا 

عدم رغبت به مقولة ورزش  يننشده است. ا ندانيکشورمان توجه چ يو پژوهش يدر محافل علم

که  يامشهود است، به گونه المللينبوابط و ر يخارج ياستپردازان س يهو نظر يشمنداننزد اند

از مقولة ورزش به  يردپائ المللينبدر رشتة روابط  ياصل يانجر هاييهاز نظر يک يچدره يباًتقر

 المللينبو  يمختلف بر روابط خارج يهااز جنبه شورز يتوجهيب ين. به رغم اخورديچشم نم
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 يتيکيژئوپل يهاالحظة قدرت نرم ورزش برجنبهقابل م يراتاز تأث يکياست.  يرگذارکشورها تأث

افزارانة ورزش در سطح نرم هاييتاستفاده از ظرف يگربه عبارت د ياکشورها  يخارج ياستس

 يتاز ظرف يريگمهم بهره يکشورها است. الگوها يازسو يتيکياهداف ژئوپل يدر راستا المللينب

قطر،  ين،چ يخارج ياستدر س توانيرا م يتيکياهداف ژئوپل يقدرت نرم ورزش در راستا

مطرح کرد که  توانيرا م يپرسا محور ين( مشاهده کرد. حال ايناشغالگر فلسط يم)رژيلاسرائ

اهداف  يدر راستا يالمللينب صةچگونه توانسته از قدرت نرم ورزش در عر ينخلق چ يجمهور

با  يناست که کشور چ ينه امقال يشنهاديپ ية. فرضيدنما يبردارخود بهره يتيکيو منافع ژئوپل

از  يخود توانسته است به خوب يخارج ياستدر قالب س"يراهبرد فعال ورزش" يکاتخاذ 

 يريگبهره يوانبا تا تباطدر ار يژهخود به و يتيکياهداف ژئوپل يورزش برا يالمللينب هاييتظرف

فرمول "و يکاو آمر ينچ يانم "پنگ ينگپ يپلماسيد"يخيتار ي. مشخصاً دو الگويدنما

اهداف  يکاربست قدرت نرم ورزش در راستا يهانمونه ينترمهم يوانو تا ينچ يانم"يکالمپ

خاص ورزش و  يتاهم يدمؤ يزپژوها ن هاييافته. شونديمحسوب م ينچ يتيکيلپژئو

 يبرا يابزار راهبرد يکو ارتقاء آن تا سطح  ينچ يخارج ياستدر راهبرد س يورزش يپلماسيد

از پژوها حاضر جلب نظر و عطف توجه به  ياز آن است. هدف اصل يتيکيژئوپل يبرداربهره

نسبت به ورزش تا سطح  يکردو ارتقاء رو يالمللينبقدرت نرم ورزش درعرصة  هاييتظرف

 يتيکياهداف ژئوپل يدر راستا يراهبرد کالن ورزش يکاتخاذ  تجويزو  يمؤلفه راهبرد يک

 کشورمان است.

در  يراهبرد يمنبع قدرت نرم و ابزار يکبه ورزش به مثابه  يعبد يکرديونو و ر ياتخاذ نگرش

پژوها حاضر عنوان کرد. اجماالً  يدستاورد اصل توانيرا م يتيکياهداف و منافع ژئوپل يراستا

 يا "يتيکيارتقاء منزلت ژئوپل"جهت المللينبکه استفاده از قدرت نرم ورزش در سطح  ينً ا

 مهم و مورد توجه نوشتار حاضر است. يهااز جمله جنبه "يکييتژئوپل يانزوا حميلت"

 تحقيقروش  .2

و  يابا اتکاء به منابع مکتوب کتابخانه يليتحل -يفيروش پژوها نوشتار حاضر روش توص

 يها و اطالعات گردآوراست که در آن داده  ياست. پژوها از نوع مورد پژوه ينترنتيمقاالت ا
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 يلمورد تحل ي( و استنباطيو آمار يو نه کم ي)به صورت ذهنيفيش کشده از منابع مذکور به رو

 .آيديبه عمل م يقرار گرفته و از مجموع مباحث ارائه شده استنتاج نهائ يبياو ارز

 پژوهش يشينةو پ ياتادب .3 

به خصوص  يخارج ياستو س المللينبدر ارتباط با موضوع ورزش و نسبت آن با روابط 

از معدود مقاالت  يکيانجام نشده است.  ين، آثار مکتوب و پژوها چندانزبا يدرمنابع فارس

 يتيکژئوپل يسازمفهوم"ورزش مقالة  يتيکيو ژئوپل ياسيس يامدهايابعاد و پ ينهدر زم

 -ياسيس يکارکردها ياست. هدف از مقالة مذکور بررس (Ahmadi Pour et al,2013)"ورزش

 ينا يجورزش است وطبق نتا يتيکتمان ژئوپلدر چارچوب گف يورزش يهارقابت ياجتماع

فوتبال و "و احصاء شده است. مقاله  يورزش شناسائ يو اجتماع ياسيکارکرد س 28پژوها 

. پردازديم يتيکمتقابل فوتبال و ژئوپل يرو تأث فوتبالورزش  يتيکيبه ابعاد وآثار ژئوپل " يتيکژئوپل

 يلتبد المللينبدر نظام  يتموقع يينو تع ياسائشن يابي، يتمشروع يبرا يامروزه فوتبال به عامل

 ياقتصاد و قدرت نظام ي،توسعه فناور يت،ها ازجمله جمعو شاخص يارهامع يگرشده ودرکنار د

از  توانيکه م شوديکشورها در نظرگرفته م يالمللينبقدرت  يزانم يينتع يبرا ياريبه عنوان مع

خصومت استفاده کرد  يدتشد ياروابط با کشورها بهبود  ، يالمللينب يکسب شناسائ يآن برا

مقالة  (.Scutti and Wendt,2016) يتيکفوتبال با ژئوپل ياناست بر نسبت و رابطة م ييديتأ ينوا

 يواندرارتباط با مساله تا يارض يتوتمام يمل منيتا يت: اولوينچ يورزش يخارج ياستس"

"(Yu,2008) به موضوع  يراهبرد يو از منظر يتيکيژئوپل يکردياست که با رو ياز معدود مقاالت

و کاربست  ينچ يخارج ياستورزش در س يتاهم يانگرپرداخته است و ب ينچ يورزش ياستس

مقالة  يکنظر  يناست و از ا يوانبرسر موضوع تا المللينبآن در موازنة قدرت در برابر نظام 

ورزش ارائه  يتيکيط با جنبه ژئوپلرا در ارتبا يمناسب يمدل مطالعات توانديارزشمند است که م

 Hong and)" يپلماسيو د ياست: ورزش، سيستکمون ينچ"مقالة  يسندگان. نويدنما

Xiaozheng,2002 ) حل و فصل  يوۀدو ش برعالوه  المللينبمعتقدند که در نظام و روابط

و آن  هم وجود دارد يراه حل سوم "يمذاکره در سطوح عال"و "يتقابل نظام"يعنياختالفات 

هم در خدمت تقابل و هم حل منازعه قرار  توانديقدرتمند م ياست که به عنوان ابزار "ورزش"
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 يتيامن يبه ورزش از منظر يغرب يسندگانمتفاوت از نو ينيچ يسندگاننو ي. به طور کليردگ

 يزن يتيکيژئوپل يقائل به کارکرد يورزش يپلماسيباالتراز د يورزش در سطح يو برا نگرنديم

 ستند.ه

 ورزش يتيكيابعاد و آثار ژئوپل يبرخ يرامونپژوهش پ هاييافته.4

 يدانبزرگ به م يهاکشورها و قدرت يتيکيو ژئوپول يدئولوژيکا ياسي،س يهاگسترش رقابت

شده است و  يلورزش مدرن در دوران معاصرتبد يهااز مشخصه يکيورزش، به  يالمللينب

 هايستمبه س يدناعتبار بخش يبرا يدانيبه مثابه م يورزش يالمللينب يهاها مکرراً از رقابتدولت»

استفاده  يخارج ياستاهداف س يجوئ يپ يبرا ينخود و همچن هاييدئولوژيو ا

نام  "يالمللينبارز معتبر "يکخاص از ورزش به عنوان  يريدر تعب( Merkel,2016:29)«اندکرده

و کسب  يتمشروع يادر داخل و افزا يوناليسمسنا يتتقو يکه کشورها از آن برا شوديبرده م

کاربست ورزش  يهاجنبه يبرخ( Bainvel,2005:8)کنندياستفاده م يالمللينبمنزلت درسطح 

 (Bainvel,2005:10کرد: ) يدسته بند ينچن ينا توانيرا م المللينبدر عرصة 

 مثبت استفاده از ورزش به عنوان: يهاالف( جنبه

 از صل ( يتو حما المللينبب بود روابط  ي)برا ياسيابزار س 

 ها(ملت -دولت  يانم يدوسک يتتقو ي)برا يپلماتيتابزار د 

 (يمل يتو هو يانسجام اجکماع يمتحک ي)برا يابزار اجکماع 

 کاربست ورزش به عنوان: يمنف يهاب( جنبه

 (يمها و اسکفاده به عنوان ابزار تحرتنش يدتشد ي)برا ياسياسلحه س 

 کشورها( يانم يبردن صل  و دوسک يناز ب ي)برا يپلماتيتماشه د يزممکان 

 (.ياجکماع يهاها و فعال کردن شکااتنش يدتشد ي)برا يسالح اجکماع 

اشاره  يلبه موارد ذ توانيم يتيکيورزش بر ابعاد ژئوپل يردرخصوص نقا و تأث ي،به طور اجمال

 کرد:

 هاملت –و تداوم نظام دولت  ياسيس يمرزها يتتثب ي،سازورزش در ملت يرتأث (Levermore 

and Budder,2004:15) 
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 يالمللينب يهاصلح و کاها تنا يتنقا ورزش در تقو(Shabani and Farahani,2015: 

122) ،(Zargar,2015:42)  و (Sadjadi,2013:89-90) 

 بزرگ  يهاقدرت يسلطه و هژمون يتورزش، عامل تقو( Behmanesh,1987:155) و (Taylor, 

1986:29). 

 کوچت يورزش، عرصة عرض ِاندام کشورها(Zargar,2015:38) 

 کشورها يانم ياسيس يهاتنا يدورزش بر تشد يرتأثLevermore and Budder,2004:24)) ،

(Shariati and Goodarzi,2017:92)   وKobierecki,2013:52)) 

 يسمورزش و ترورAhmadi Pour et al, 2013: 19) ،(Shabani and Farahani,2015:82) ،

(Jackson and Haigh, 2008: 351)  ( وMurray and Pigman,2014:1105-1106). 

 ينچ يورزش ياستس يتيكيپژوهش: ابعاد ژئوپل هاييافته. 5

 راهبرد ورزشي چين در خدمت اهداف ژئوپليتيكي .5-1

 ياسته در سک يخود و منافع و اهداف يخارج ياستاغلب کشورها متناسب با راهبرد کالن س

و  ياستمنبع قدرت نرم را در س يکبه مثابه  "ورزش" کنند،يم يينو تع يفخود تعر يخارج

 يازکشورها برا ياريبس يورزش از سو». بندنديبه کار م يرکشورهاخود با سا يروابط خارج

 (Jarvie et al,2017). «گيرديجاد نفوذ مورد استفاده قرار ميارتقاء وجهه و ا

ها به ارزش ِورزش باروند که دولت ينبرا يورزش يپلماسيود المللينبوزۀ ورزش پژوهشگران ح

 ياستابزار مهم س يکبرده و آن را به عنوان  يپ ياازپ ياب يپلماسيد ينابزار نو يکبه عنوان 

 پرداخت. المللينبروابط  يريتبه مد توانيکنند که به واسطه آن ميم يتلق يخارج

و روابط  ياستمهم درعرصة کاربست قدرت نرم ورزش در س يلعاتمورد مطا يک ينکشور چ

 "پنگ ينگپ يپلماسيد"موسوم به يورزش يپلماسيد يالگو يناست و شناخته شده تر المللينب

ورزش  يونداز پ يبه نماد يلتبد يکامتحده آمر ياالتکشور و ا ينا يانم ياقرن پ يمبه ن يبقر

و  يپلماسيورزش با د يانارتباط م ينهموفق در زم يشد و به عنوان الگوئ ندر جها ياستو س

 يليخ يورزش يپلماسيد» ين. با وجود ايدگرد المللينبروابط  ياتوارد ادب يخارج ياستس

پنگ  ينگپ يزفراتر از م يليپنگ است و خ ينگپ يپلماسيد يخياز مورد تار ترييو غن تريعوس
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 يبستر مناسب يالديم 1970دهه  يلاز اوا المللينببه صحنة روابط  ينرفته است. با ورود مجدد چ

 يستفراهم شد. پس از ب المللينبکشور در عرصة ورزش  ينا يحضور فعال واثرگذار يبرا

 يهادر رقابت ينخلق چ يحضور مجدد جمهور ، يالمللينب يورزش يهارقابت يمسال تحر

کشور بود و از آن زمان  ينا يبرا يپرش يو سکو غازنقطة آ 1974تهران در سال  يائيآس يکالمپ

نموده  يفاءا المللينبدر عرصة ورزش  يابه طور مستمر نقا پر رنگ و برجسته ينبه بعد چ

 يدادابر رو يزبانيتر از آن مو مهم 2004/  ياآس يهامهم فوتبال جام ملت يدادرو يزبانياست. م

 المللينبدر عرصة ورزش  ينقدرت نرم چ يامهم در نما ياردو اتفاق بس 2008پکن/  يکالمپ

 يرشو پذ المللينبکشور در جامعه  ينو ادغام ا يرشو به عنوان سمبل پذ شوديمحسوب م

 .شوديم يتلق ينچ ياز سو "شدن يالمللينب "اصل 

و  اقيانوسيه – يادر منطقة آس ياسيو س يبه واسطه توسعة اقتصاد يننفوذ منحصربه فرد چ»... 

 يشترب يارشد، بس 2008در سال  يتابستان يکالمپ هاييباز يزبانکه پکن م يزمان هانج يحت

 يناش اصوالً  يکنسبت به المپ ينچ يادز ياقاشت»(. Jalali Farahani,2017:249)«يداحساس گرد

 يالملل به عنوان کشوريننظام ب يکشور از سو ينا يرشپذ ينتضم يکشور برا يناز اهتمام ا

 يزبانيم يکسو گر يلAllison and Monnington,2005:19). )«يراستپذ ئوليتبال  ومس

ملت متحول شده به  يک يمعرف يبرا ينه به عنوان تالش»را  يناز طرف چ يکالمپ هاييباز

 يرتفس «يقدرت جهان يکبه  ياقدرت منطقه يکاز انتقال  يانشانه تريابلکه ب ،يالمللينبجامعه 

فعال و  يبه کشور يلتبد ينچ يورزش يالمللينب يهارقابت يزبانيبا م. کننديم يلو تحل

 يديکل يگريو به باز يافت ياکشور افزا ينشد و اعتماد به نفس ا يمؤثردر امورجهان يکنشگر

 ياز هسته مرکز يتا بخش کنديتالش نم ينشد. در واقع چ يلتبد يالمللينب يهادر سازمان

برآمدن به  ينشد، بلکه هدف چاشغال شده با يداريهسرما يکه توسط کشورها يجهان رتقد

 Lee and). «قدرت است يدر هسته مرکز يغرب يهاقدرت يبه جا يلبد يعنوان قدرت

Grix,2013:536) يکسب اعتبار و معتبرساز يبرا يورزش هاييتاز موفق ياز شکوه ناش ينچ 

 يبخشبه  ينکدر واقع ورزش اLee and Grix,2013:534). )«کندياستفاده م ياسيس يدئولوژيا

 ينج يش ين،چ يجمهور کنون يسشده و رئ يلکشور تبد ينا يليو تحص يآموزش ياز برنامه مل
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 يبرا يندولت چ. »Wan,2015:11))است ينخود از عالقمندان استفاده از قدرت نرم چ ينگپ

در دستورکار خود  ياپ هارا از سال ياستفاده از ورزش به عنوان قدرت نرم، برنامه و اقدامات

 ازجمله: (Jalali Farahani,2017:255)اده استقرار د

 ي،ورزش يالمللينب يدر نهادها ينچ يندگانتعداد و ارتقاء رده نما ياافزا 

 ي،بزرگ ورزش يدادهايرو يزبانيتالش جهت کسب م 

 ينچ يپنگ، به عنوان ورزش مل ينگکردن ورزش پ يرو فراگ يالمللينتالش در ب. 

محسوب کرد. چرا  ينقدرت نرم چ يااوج نما توانيپکن را م 2008 يکالمپ يدر واقع برگزار

 يک،المپ يالمللينب يتهکم ياعضا ياز سو يکالمپ هاييباز يزبانکه انتخاب پکن به عنوان م

 ينا يزبانيم يدوم برا يمغضوب و شکست خورده جنگ جهان يکشورها يگرهمچون انتخاب د

کشورها به  يناز بازگشت ا يابه عنوان نشانه (1972/يخو مون 1964/يو، توک1960)رم/ هايباز

خلق  يجمهور ي. لذا براشوديم يتلق يجهان يستمها در سو ادغام آن يرشو پذ المللينبجامعة 

 يتيکيو ژئوپل ياسيس يروزيپ يک 2008 يکالمپ هاييباز يزبانانتخاب پکن به عنوان م ين،چ

 ينو قابل احترام در سطح جهان بود. از ابزرگ  يبه قدرت يلتبد يرمس در ياساس يمهم و گام

مسابقات  ينو کسب رتبه برتر ا يزآم يتموفق يبرگزار يتمام تالش خود را برا ينرو رهبران چ

 يريتي،مد ياثبات توانمند يبرا يدانيپکن را به م يکالمپ هاييبه عمل آوردند تا بتوانند باز

به  يقطر ينکنند و ازا يلتبد ياقتصاد يافتگيو توسعه  ينظام حکومت يستگيشا ياسي،اقتدارس

حزب  يپکن برا يکالمپ». ينددر سطح جهان کمک نما يناعتبار، احترام و منزلت چ ياافزا

 يمعظ يدادرو ينا تواني... مشوديم يتلق ينو افتخارآفر يموضوع اعتبار يک ين،چ يستکمون

به  1949در سال  يستيب کمونانقال يروزياز زمان پ ينچ تانازداس يزوداپ ينرا بزرگتر يورزش

و  يدر واقع همان گونه که روابط خارج .(Yu,2008:303)«مائو زدونگ تصور کرد يرهبر

 يمپنگ تقس ينگپ يپلماسيبه دو دوره قبل و بعد از د توانيرا م ينخلق چ يجمهور يالمللينب

کرد.  يمتقس 2008 /پکن يکدوره قبل و بعد از المپ دوبه  يزمدرن را ن ينبتوان عصرچ يدکرد، شا

 يسو انگل يکاآمر ياردوگاه غرب به رهبر ياز سو ياسيس ينسنگ يکه به رغم فشارها يکيالمپ
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و موضوع تبت و عدم حضور  يمسائل حقوق بشر يلبه دل ينچ يمبر تحر يمبن يو زمزمه هائ

گزار بر يآن به شکل با شکوه يهدر مراسم افتتاح يعمدۀ غرب يرهبران و مقامات ارشد کشورها

 يالمللينب يدادابر رو ينبهره و دستاورد ا ينتربه دنبال آورد. مهم ينچ يبرا يبزرگ يتشد و موفق

است. لذا  يالمللينبدر سطح  ينو منزلت چ يگاهجا يرکشور ارتقاء چشمگ ينا يبرا يورزش

 يعالنمونه  توانيرا م ينيچ ينتوسط دولتمردان و مسئول 2008 يکالمپ يزآميتموفق يبرگزار

دانست.  ژئوپليتيکي – ياسيتحقق اهداف س يکاربست ورزش به مثابه قدرت نرم در راستا

به عنوان نمونه و  ينبه کشورچ "قدرت يندهآ"کتاب واضع مفهوم قدرت نرم، در ي،جوزف نا

 2007در اکتبر ». کندي)به مثابه قدرت نرم( اشاره مافزارانه ورزشموفق از کاربرد نرم يالگوئ

به  يکالمپ هاييقدرت نرم خود سخن گفت و از باز يارتقا يبرا ينائو از قصد چت ينهوج

 ينا يالمللينبوجهة  يارتقا يايگو هايکرد... نظرسنج يادراهبرد  يناز ا يعنوان بخا مهم

ا از قدرت نرم، چشم به قدرت يرگ يقدرت سخت و خوانش يايپو يقبا تلف ينکشور بودند. چ

 .(Nye,2016:12)...«هوشمند دوخته 

 قدرت يجهان يسازموازنه يدر راستا يكاو آمر ينچ يورزش يپلماسيد.5-2

 يدو شا يورزش يپلماسياز د يبه نماد يکاو آمر ينچ يانم 1971در سال "پنگ ينگپ يپلماسيد"

و رهبران  ياستمدارانس يبرا تواندياز آن چه ورزش م يميشده و پارادا يلنمونة آن تبد ينترمهم

پنگ  ينگموسوم به پ يپلماسيدScrambler,2005:15). )انجام دهد، را شکل داده است ورهاکش

 يتلق ياسيس ياگشا يجادورزش در ا "شکن يخ"بر نقا يديتأئ توانيرا م يکاو آمر ينچ يانم

 (.Lee and Grix,2013:536)کرد

بهتر درک  يزمان يکاو آمر ينچ يانپنگ( م ينگپ يپلماسي)د يورزش يپلماسيکاربست د يتاهم

 يائيپرولتار يبه علت آن چه انقالب بزرگ فرهنگ ينخلق چ يدر جمهور يمکه بدان شوديم

آغاز شده بود،  ينمائو زدونگ رهبرانقالب چ يبه رهبر يالديم 1966و در سال  شديخوانده م

 يالمللينب يهابه رقابت يورزش هاييمبه طورکامل به محاق رفته، اعزام ت رکشو ينورزش ا

 يانو مرب يراناز هزار نفر از مد ياو ب يرکشور دستگ ينوقت ورزش ا يرممنوع اعالم شده، وز

و تحوالت قدرت در  ييرتغ ين،شده بودند. با وجود ا يدتبع يکار اجبار يهابه اردوگاه يورزش
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 يروهايبا ن يارتا شورو يانم يمرز هاييريازجمله درگ 1960اواخردهه  دري المللينبعرصة 

براحتمال  يمبن يشرق يمطرح شده از منابع اروپا يعاتو شا يتنامجنگ و يدتشد ين،چ ينظام

مطرح  ينرهبران چ يپرسا برا ينباعث شده بود تا ا ينچ ياهسته هاييگاهبه پا يحمله شورو

 يچيدهاوضاع و احوال دشوار و پ يندر ا ينکشور چ يمل يتامن مينتأ يراه برا ينشود که بهتر

درس را آموخته بودند  ينا 1969درسال  يبا شورو يمرز هاييرياز درگ ينچ . رهبرانيستچ

حمله بزرگ از  يکقادر به دفاع مؤثر و کارآمد در برابر  کشور احتماالً  ينمسلح ا يروهايکه ن

 توانستيروابط خوب با واشنگتن م يبرقرار راين. بنابيستن يارتا سرخ شورو يسو

 يبازگشائ 1970را برهم زند. لذا درسال  ينخلق چ يورها درحمله به جمهمحاسبات روس

 يناز ا يکيدر ذهن مائو نقا بست.  يکامتحده آمر ياالتبا ا يارتباط يرهايمس يمجدد برخ

به  يکاپنگ آمر ينگپ يمسفر ت البدوکشور بود که در ق يانم يورزش يها ياتها، تبادل هکانال

پنگ به  ينگپ يپلماسيدر واقع د. (Hong and Xiaozheng,2002:333-334)پکن شکل گرفت

 22پس از  ينبه کشور چ يکائيآمر ياته يکسفر ينانجام اول يبود برا يهيمثابه پوشا و توج

در  يستيکمون قالبان يروزيو به واسطه پ يالديم 1949دو کشور )از سال  يانسال قطع رابطه م

به نظر رسد، اما در  يهو کم ما يزدو کشور ناچ يانپنگ م ينگ(. گرچه ممکن است مسابقه پينچ

همان  يدر جوال يناز چ يکاآمر يمل يتامن ينجرمشاورکس يمحرمانه هنر يدارد يواقع راه را برا

که  سفريهموارکرد،  1972 يهکشور در فور ينبه ا يکسونن يو علن يسال و سپس سفر رسم

در واقع، . (MacMillan,2008:3)نام برد  "داد ييررا تغ ياکه دن يسفر"از آن به عنوان  يکسونن

 يرنخست وز  يدرآوردند. مالقات ژوان ال ياستورزش را به خدمت س يکاو آمر ينرهبران چ

 يدارد ينبود. ژو درا يپلماسيد ينها، نقطه اوج او پوشا آن در رسانه يمدو ت يبا اعضا ينچ

 يکاو آمر ينچ روابط مردم يخرا درتار ياشما فصل تازه"گفت: يدوست يامپ يحاو يدراظهارات

مردم دوکشورخواهد  يتمان مورد حما يمرحله تازه ازدوست ين. من مطمئن هستم که ايدباز کرد

واشنگتن به پنج اقدام مثبت  يدار،د ينبعد از ا يساعات (Hong and Xiaozheng,2002:334)"بود

 بود. ينچ يساله تجار 22 يمها لغوتحردست زد که از جملة آن يدجد و

 ينقطة عطف ينشد، بلکه همچن يکاو آمر ينپنگ نه تنها سبب بهبود روابط چ ينگپ يپلماسيد» 
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مشروع و مسئول بود. با  يآن به عنوان عضو يرشو پذالملل ينببه جامعة  ينبازگشت چ يبرا

 يدائم شورا يکرس 1971اکتبر  25سازمان ملل در  وميدر مجمع عم 2758قطعنامه  يبتصو

 .(Shabani and Farahani,2015:66)«تعلق گرفت ينلق چخ يمجدداً ًبه جمهور يتامن

 يپلماتيکد يدرها ياباعث گشا يرمنتظرهغ ياپنگ به گونه ينگپ يپلماسيبود که د ينچن ينا 

سرنوشت ساز رهبران دو  يدارو د ينبه چ يکسونن 1972 يهفور 21 يخيپس از سفر تار .شد

دوکشور ساخت و  يانم يلهزارما 16زه به اندا يپل 1972گفت توافق  ياظهارات يط يکشور و

 Hong and) "شد... ييردنيادو کشورخاتمه داد و باعث تغ يانم يسال دشمن 22به 

Xiaozheng,2002:335) ي،اول دوست":کرددر ورزش انتخاب  يشعار اساس يک يناز آن زمان چ 

 يدوست . اولياستس يعني يدوست"شعارگفت:  ينا يحدرتوض ين. وزارت ورزش چ"بعد رقابت

 مانياليستياز کشور سوس ياتازه يرتصو يشبردپ ي{ براي. ما از رقابتِ}ورزشياستاول س يعني

 يعنيتر . به عبارت روشن"و جذب دوستانمان در جهان است يجادو هدف ما ا کنيمياستفاده م

 Hong and)باشد ياسيدرخدمت مقاصد س يدبا يورزش يهاکه رقابت ينا

Xiaozheng,2002:336). شد که  يهنظر يکبه  يلتبد "بعد رقابت ي،اول دوست"در واقع شعار

 22پس از  يورزش يپلماسينوع د ينبود.... ا ينچ يپلماتيکود يبازتاب دهندۀ مالحظات راهبرد

 ينا يتا حدود يغرب گشود. حت يادن يرا به رو يستکمون ينچ يدرها ياسيس يسال انزوا

 1980در دهه  ينباز چ يدرها ياستس يمناسب برا ييربنابود که بستر و ز يورزش يپلماسيد

 1970دهه  يلازهمان اوا .دساز ش ينهکشور را زم ينا يرا فراهم ساخت و توسعة اقتصاد

 ياندر م ينچ يابي دوست ياستو س يورزش يپلماسياز د يپنگ به بخش ينگپ يپلماسيد

. (Hong and Xiaozheng,2002:337)شد يلتبد ينالت يکايو آمر يائيو آس يقائيآفر يکشورها

شرکت  يعنيورزش،  يقاز طر يگرکشورهابا د يدوست يدر برقرار ينچ ياستس يامدو پ يجهنت

سال  يکبود که فقط ظرف  ينو... ا يورزش يدادده ها رو يو برگزار يدر ده ها تورنمنت ورزش

 يقاز طر کشور 79توانست روابط دوستانه خود را با  ينخلق چ يجمهور يالدي،م 1972درسال 

و  يوناليسمناس يتهم در تقو يدوران ورزش نقا مهم ينتوسعه دهد. در ا ياورزش برقرار 

و ارتقاء  يخارج ياستس يتيکياهداف ژئوپل يشبردو هم باعث پ کرديم يفاءا ينچ يمل يتهو
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با  ينارتباط چ يبرقرار يبرا اييلهدوران وس ينشد. ورزش در ا شورک ينا يالمللينب يگاهجا

شکست خورده بودند،  يمعمول و متداول ارتباط يهاکه کانال يطيخارج بود و در شرا يايدن

اذعان کرد که  يدبا يندر مورد چ ينبود. بنابرا يادن يبه سو ياگشا يبرا يکانال ورزش راه

کارآمد در خدمت  يابزار يزن يورزش يپلماسيارزشمند قدرت نرم و د يارمنبع بس "ورزش"

 يبو بهبود وجهة آس يبوده است. ورزش سبب بازساز يخارج ياستسو  يرسم يپلماسيد

 يپلماتيکو د ياسيهم در داخل کشور و هم در خارج شده است و به تحقق اهداف س ينچ يدۀد

مائو و چه پس از آن  عصرچه در ين،چ يستيکشور مدد رسانده است. لذا درکشور کمون ينا

و  ياسيس هاييخط مش ياجرا يبرا اييلهو وس ياسيابزارس يکو درهمه حال  يشهورزش هم

در  يناقدام برجستة دولت چ يگرد .(Hong and Xiaozheng,2002:338)بوده است يپلماتيکد

 يهاکمک ياعطا يقائي،و آفر يائيآس يکشور در قبال کشورها ينا يچارچوب راهبرد ورزش

 يمثال درکشورهائ يرااست که ب يورزش هاييومها و استادساخت سالن براي يورزش ياتوسعه

 يتهوقت کم يرکلسامارانا، دب يوساخته شده است. خوان آنتون يامانند پاکستان، مراکا و تانزان

 يقاکشور بلکه درآفر يننه در ا ينساخت چ هاييوماستاد ينبهتر"گفته بود: يکالمپ يالمللينب

به  ينچ يورزش تياساز س يکچادو يمونسا .(Hong and Xiaozheng,2002:337)"قرار دارند

 ينچ يابيجهت دست يکه درحکم ابزار کنديم يرتعب "يقادر آفر يوماستاد يپلماسيد"عنوان

 (.(Chadwick,2018 کنديکشورها عمل م ينبه خصوص نفت در ا"يعيمنابع طب"به

 يواندر برابر تا ينابزار کارآمد چ ي؛ورزش يتيکژئوپل.5-3

 يجنبة و جلوۀ کاربست قدرت نرم ورزش در راستا نيترو برجسته ينتربتوان گفت مهم يدشا

خلق  ياست. جمهور يدهبه منصة ظهور رس يواندر ارتباط با مسالة تا ين،چ يتيکياهداف ژئوپل

مائو  يبه رهبر يستيانقالب کمون يروزيو متعاقب پ يالديم 1949در سال  يساز زمان تأس ينچ

مواجه بوده است. در  يوانبه نام تا يبزرگ يتيوامن ياسيس يتيکي،با چالا ژئوپول موارهزدونگ، ه

 1920دهة  يلتانگ  که از اوا ينموسوم به کوم ينيخواهان چ يجمهور يون،انقالب يروزيواقع با پ

شدند ودر آن  يوانتا يرهداشتند، مجبور به فرار به جز ياردر اخت ينقدرت را در کشور چ يالديم

 يستيکردند. اما نظام کمون " ينچ يجمهور"ۀحکومت مستقل خودخواند يلجا مبادرت به تشک
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 يبرا يکوشش يچدوکشور مستقل مخالفت و با آن مقابله نموده و از ه يدۀاز همان ابتدا با ا ينچ

 يتجل يهاالملل ازجمله عرصهينورزش ب يدانفروگذار نکرده است. م "واحد ينچ"تحقق اصل

 يگرجمهوريبوده است. به عبارت د يوانادربرابر ت ينچ يتيکيو موازنه ژئوپل بليتقا يپلماسيد

و  ينظام ي،اقتصاد ياسي،س يگرابزارهايخود درکنارد يورزش يپلماسياز راهبرد و د ينخلق چ

استفاده  يريبه نحو چشمگ "واحد ينچ"و تحقق اصل يوانمقابله با استقالل تا يبرا يالمللينب

 يوانتا يهص در ارتباط با قضو به خصو يبه طورکل ينچ يراهبرد ورزش عکرده است. در واق

خود قرار داده  يرا سرلوحه و هدف اساس "يارض يتوتمام يمل يتامن"موضوع

 ياستپژوها درخصوص س يبه طور سنت»که  يننکته قابل توجه ا .(Yu,2008:296)است

از حقوق  يتو حما يرفاه اقتصاد ،منزلت يلاز قب يو موضوعات يمِمفاه يراموناغلب پ يورزش

ورزش از همان ابتدا  ينهدر زم ينچ يخارج ياست. اما سگيرديانجام م هايتوق اقلحق يابشر 

نخست خود  يت( را دراولويوان)درارتباط با تايارض يتو تمام يمل يتامن يتيک،موضوع ژئوپل

روشن  يواحد، برا ينو اصل چ "يکفرمول المپ"از يندولت چ .(Yu,2008:294)«قرارداده است

خط قرمز  يک يوانمسالة تا ينچ يخارج ياستکه در س کندياده منکته استف ينساختن ا

 ينخلق چ يهمزمان ِدو کشور جمهور يريگدر واقع از همان آغاز شکل (.Yu,2008:297)است

 ملليالينب يدانها به عرصه و مآن يمابين( رقابت و مجادلة فيوانهمان تا يا) ينچ يو جمهور

 ياسيبرسرمسائل س ينچ يو جمهور ينخلق چ يورجمه يانکشمکا م»شد.  يدهکش يزورزش ن

الملل ينبه صحنه ورزش ب يالديم 1952در سال  ينکيهلس يکبار در المپ يناول يبرا يو نظام

 ينمشروع کشور چ يندهنما توانديبهتر م يکمساله بود که کدام  ينشد و اختالف بر سرا يدهکش

اجازه شرکت  ينخلق چ يبه جمهور يکالمپ يالمللينب يتهباشد. درآن زمان کم هاقابتر يندر ا

 يتهکم يندر ا يتاز عضو يمتصم يندر اعتراض به ا يوانتا يبترت ينها را داد و بدرقابت يندر ا

 ينخلق چ يجمهور يپلماتيکد يهاپس از شکست تالش»اما  (.Yu,2008:296)« خارج شد

 ينخلق چ يبار جمهور ينا 1956ملبورن درسال  يکاز المپ يوانيتا ناخراج ورزشکارا يبرا

هم خارج  يکالمپ يالمللينب يتهو متعاقباً ً از کم يمرا تحر هايباز ينشرکت درا

 (.Yu,2008:297)«شد
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در  ينخلق چ يدائم جمهور يمجدد کرس يايپنگ و اح ينگپ يپلماسيد يتبه دنبال موفق 

کشور در  ينا يتضوو ژاپن ع يرانا ي، با هماهنگ1971سازمان ملل دراکتبر  يتامن يشورا

نهادها حذف شد...  يناز ا يوانتاوار آغاز و متقابالً  ينودوم يالمللينو ب يائيآس يورزش ينهادها

مجدد و در مقابل  يتعضو يبرا يندرخواست چ 1975درسال  يکالمپ يالمللينب يتههرچند کم

 يالمللينب يتهکم ياجرائ يدر نشست شورا يتاًنها (.Yu,2008:296)يرفترا نپذ يواناخراج تا

تحت  ينخلق چ يبه جمهور يتهکم يناروگوئه، ا يديودر مونته و 1979درسال  يکالمپ

تحت  يتبه شرط فعال يزن يواندوباره داد و به تا يتاجازه عضو "نپک ين،چ يکالمپ يتهکم"عنوان

اقدامات  و هاياستبا س يبترت ينداد. بد يتاجازه ادامه عضو "يپهتا ين،چ يکالمپ يتهکم"عنوان 

و پرچم و  يوانتا يا ينچ يتحت نام جمهور توانستينم يگرد يوانتا ين،فعال چ يپلماسيو د

تحقق همان  ينکند و ا يداحضور پ يورزش يالمللينب يهارقابت رخود د يقبل ينماد و سرود مل

 "کيفرمول المپ"به  يباتترت ينبود. ا "يستمکشور، دو س يک"بر يمبن ينگپ يائودنگ ش ياستس

 (.Yu,2008:297)يافتشهرت 

به شدت با هرگونه بروز و ظهور  ينچ يورزش يپلماسيو د ياستگذشته، س يهادر طول دهه

مخالفت و مقابله کرده  يالمللينورزش ب هاييداندر م ينچ يجمهور يا يوانکشور مستقل تا

 يالمللينب ياهدر رقابت يوانتا ياسيو مقامات س هايتبا حضور شخص يداست... مخالفت شد

عدم  ي،ورزش يالمللينب يدادهايرو يزبانيم يبرا يوانمخالفت با هرگونه درخواست تا ي،ورزش

 يوانو مقابله با هرگونه تالش تا يواندر تا يبه مسابقات ورزش ينيچ يورزش يهاياتاعزام ه

 يکالمپ ديداابررو يزبانيدر کسب م يتموفق (.Yu,2008:300-301)"يکفرمول المپ"ينابود يبرا

و  يبزرگ، اوج هوشمند يدادرو ينا يتيبا شکوه و بدون بحران امن يو برگزار 2008پکن/ 

کشور به  ينا يراز شوديمحسوب م ينخلق چ يجمهور يورزش يپلماسيو د ياستس يپختگ

و حساس  يفظر ياموازنه يغرب توانست با برقرار ياو رسانه ياسيس ينسنگ يرغم فشارها

هدف ِکسب »و اجرا کند.  يريتمد ي،سازمانده يرا به خوب يمعظ يدادرو ينا يوانبا موضوع تا

 يارض يتو تمام يمل يتبودن امن يتبدون در اولو ين،چ يبرا يِمنزلت و منافع بالقوۀ اقتصاد

اصل "و "يکفرمول المپ" يانً نشانگر تقال وکشمکا م يقاًپکن دق يکاست. المپ يافتنيدست ن
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 ينخلق چ يجمهور يماتها و تصميتها، فعالکنا يتمام» (.Yu,2008:303)«است "واحد ينچ

هدف  يکپکن با  2008 يکالمپ يزبانيدرخواست م يژهپکن و به و يکالمپ هاييدر ارتباط با باز

 هاينيچ» (.Yu,2008:304)« است ينبه خانواده چ يوانو آن بازگرداندن تا شديانجام م يراهبرد

واحد  يلبودند و با تشک آماده يتيهر وضع يبرا يارض يتو تمام يمل يتامن يتبا توجه به اولو

 ينا هايباز يناز ا ياپ يتيو امن ياسيس ي،نظام يهابحران با حضور همه دستگاه يريتمد يژۀو

دفاع  يمتيبه هر ق شانيمل يتدادند که آنها از حاکم يوانمحکم را به رهبران و مردم تا يامپ

فعال  يپلماسيد يکاز  يريگ هرهبا ب يزن يوانيچرا که مقامات تا (.Yu,2008:306-307)«کننديم

خود به  يتموقع يتبه نفع تثب 2008پکن در سال  يکالمپ يداددرصدد بودند تا از فرصت رو

 يکه از ابتدا ينخلق چ يجمهور» ينکه. اجماالً ً اينداستفاده نما "ينمستقل از چ" يعنوان کشور

را در عرصه و  يکردرو ينداشته است و هم يوانبرتا يتحاکم اعادۀ يادعا 1949درسال  يستأس

که منزلت،  يدر جائ يعنيکرده است.  يگيريبا شدت و قدرت پ يزورزش ن يالملل ينب يدانم

 ينهستند. چ يارض يتوتمام يمل يتامن يتيک،از ژئوپل ياهداف تابع يگررفاه و د ي،منافع اقتصاد

در  "واحد يناصل چ"و "يکفرمول المپ" يانم يو حرکت نوسان "يجچماق و هو"ياستاز س

 (.Yu,2008:308)«کندياستفاده م يوانخود به خصوص در قبال تا يخارج ياستس

قدرتمند  يبه عنوان ابزار يپلماسيو د يقدرت نظام يهم پا "ورزش"به ينيچ ينمحقق يبرخ 

 يکو آن را  نگرنديم يرد،تقابل و هم در خدمت حل منازعه قرار گ يهم در راستا توانديکه م

امکان و  ينورزش بود که ا ين. در واقع اآورنديبه شمار م يپلماتيکو د ياسيمنبع با ارزش س

 يغرب هايياليستمقابله با امپر يمنبع قدرت هم برا ينداد که از ا يستکمون ينبه چ افرصت ر

ورزش باعث  ينچناستفاده کند. هم يغرب هايياليستو تعامل با همان امپر يکينزد يو هم برا

 يخدمت بزرگ "بعد رقابت ي،اول دوست"شده است و شعار ياليستيانسجام اردوگاه سوس يتتقو

و  يجهان سوم کرده و به بازساز يدر کشورها ينچ يتيکو ژئوپول ديپلماتيکبه تحقق اهداف 

 نيکرده است. بنابرا يانيکشور کمک شا يندر داخل و خارج ازا ينشده چ يبچهره تخر ينوساز

داشته چرا که ورزش همواره در  ينچ يتيکو ژئوپل ياسيدر تحقق اهداف س يورزش نقا مهم

 Hong and)آيديبه حساب آمده و م رتمندقد ياسيابزار س يک يستکمون ينچ
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Xiaozheng,2002)  

 بحث يجمع بند .6

 يانم يرابطة معنادار يبا برقرار ينخلق چ يآن است که جمهور يدپژوها حاضر مؤ هاييافته

کاربست هوشمندانة قدرت نرم  يقاز طر "المللينورزش ب يدانم"با  "يخارج ياستس يدانم"

. يابددست  يمهم يتيکيبه اهداف ژئوپل ينهورزش توانسته است دست کم در چهار حوزه و زم

مکمل و  يپلماسي)به عنوان د "پنگ ينگپ يپلماسيد"موسوم به  يپلماسيبا د تکشور توانس ينا

 يکامناسبات با ابرقدرت آمر يبه بازطراح يالديم 1970( در دهة يرسم يپلماسيد يابر يپوشش

با بازگشت مجدد به جامعه  يقطر ين( بپردازد و از ايمجدد رابطه با ابرقدرت شورو يم)و تنظ

. يدنما يتو ...( تثب يتامن يمجدد در شورا يت)با عضوالمللينبسطح  درخود را  يگاهجا يجهان

توانسته  "يکفرمول المپ"ورزش و در قالب  يالمللينبکشور با استفاده از عرصه  ينا ينهمچن

مسالة " يريتقدرت سخت خود، به کنترل و مد يها و ابزارهااهرم يگراست درکنار د

 يپلماسيد"موسوم به ينچ يورزش يپلماسيو د هبردبعد از را ينبپردازد. سوم"يوانتا

به خصوص در  يافتهکمترتوسعه  يدر کشورها يعيسو عرصه و يتسبب شده تا ظرف"يوماستاد

 يتاً. نهايردکشور قرار گ ينا ياردر اخت ياسيو نفوذ س يحضور فعال اقتصاد يبرا يقاقاره آفر

کشور  يگاه( به ارتقاء جايکالمپ له)از جم"يورزش يدادهايابررو يزبانيکسب و م"يپلماسيًد

کرده است. لذا  يانيو توانمند کمک شاکنشگر مسئول  يکبه عنوان الملل ينبدر سطح  ينچ

 ياسيس يابزار قو يکتا سطح  ينچ يورزش يپلماسياستنتاج کرد که راهبرد و د ينچن توانيم

 يدانحاصل از م هاييهسرما ازتوانسته  يکشور به خوب ينو ا يافتهارتقاء  يتيکژئوپل ياو مقوله

منافع کالن  يو ...( در راستا ياسيفوذ سن ي،منافع اقتصاد ي،الملل ين)منزلت بورزش يالمللينب

 ينخلق چ يجمهور توانيم ين. بنابرايدنما يبرداربهره اشيخارج ياستو اهداف س يراهبرد

راهبرد  يطراح يقکاربست قدرت نرم ورزش از طر ينةکشورها در زم ينتررا از جمله موفق

به  يخارج ياستداف ساه يندر تأم يورزش يپلماسيد يلةآن به وس يو اجرا يکالن ورزش

 دانست. يتيکيخصوص اهداف ژئوپل

 يريگيجهنت.7
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 شوديمحسوب مالملل ينبازجمله موضوعات مغفول درحوزه مطالعات روابط  "ورزش"مقولة 

الملل به چشم  ينروابط ب يهآن در رشته و نظر يراتبه موضوع ورزش و تأث ياعتنائ يب يو نوع

درحال  ير( نقا و تأثيالمللينبو  ياحرفه ي،، ورزش )رقابتعمل يدانکه در م ي. درحالخورديم

 ي،اقتصاد ياسي،س حيث از هاملت –دولت  يانو مناسبات مالملل ينببر عرصة روابط  يگسترش

الملل ينبدر رشته روابط  ينظر يکردهايو رو هايهنظر ين،دارد. با وجود ا يتيامن يو حت يفرهنگ

 ياستورزش در س يتاهم يچرائ يينو تب يحتوض يبرا يارجخ ياستس هاييهو مشخصاً ً نظر

 .کندينم يتدو کفا ينا يانتعامل م گيو چگون يخارج

رابطة ورزش با  يلاز قب يبه موضوعات يالمللينب يکآکادم يهاو پژوها يدر محافل مطالعات

زش ور يمثبت و منف يراتو تأث ي،و اجتماع يورزش بر توسعة اقتصاد يرشدن، تأث يجهان

ورزش وکاربست قدرت نرم  يکشورها پرداخته شده است. اما به ابعاد راهبرد يانبرمناسبات م

اهداف  يژهبه و يخارج ياستتحقق اهداف س يبرا يورزش ديپلماسي يقورزش از طر

( نشده است. لذا پرداختن يداخل يها)به خصوص در آثار و پژوها يآن توجه چندان يتيکيژئوپل

با تمرکز بر مطالعة  ي،خارج ياستس يتيکيرت نرم ورزش بر ابعاد ژئوپلقد يربه موضوع تأث

 يحو توض يينشده به تب يمقاله سع ينو درا ستا يعيو بد يموضوع ابتکار ين،چ يمورد

 يتيکياهداف ژئوپل ينتأم يدر راستا ينکشور چ يکاربست قدرت نرم ورزش از سو يچگونگ

 آن پرداخته شود.

 يشنهاداتپ

مطالعات و  يةمادست توانديکرد که م يراشارهز يتيکيورزش برابعاد ژئوپل يراتتأثبه  توانيم

 :يردقرار گ يعلم يهاپژوها

 ها،ملت –بر دولت  يمبکن ياپيوسکفالالملل ينبنظام  يمنقش ورزش در تحک 

  کشورها، يانتنش م يشافزا يانقش ورزش در کاهش 

 يتهو /يقوم يتهو يتو تقو يگراپيلم /يگراپيقوم يدو تشد يقنقش ورزش در تشو 

 ي،مل

 کشورها، يانم يمل يمرزها يتو تثب يمنقش ورزش در تحک 
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 هاملت –دولت  يالمللينب يو شناساپ يرشنقش ورزش در يذ. 

 يقدردان.8

، دانشکده حقوق و علوم المللينبمحترم گروه روابط  يناز مسئول داننديمقاله الزم م يسندگاننو

 يدانشگاه به واسطه همکار يکتابخانه دانشکده و کتابخانه مرکز يناه تهران و همچندانشگ ياسيس

 . .يندنما يپژوها تشکر و قدردان يندر انجام ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     References 
 



200 1400تابستان دوم،م، شماره هفدهفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

1. Ahmadi Pour, Z; Jonaidi, R; Chamran, B; Hosaini, S (2013). "Coceptualization 

of Geopolitics of Sport", Geopolitics Quarterly, Year 9, No: 2, Summer, pp: 1- 

48. [In Persian] 

2. Allison, L; Terry, M (2005)." Sport, prestige and international relations", in: The 

Global Politics of Sport, Edited by Lincoln Allison, New York: Routldge. 

3. Akhavan Kazemi, M; Shah ghaleh, (2013). "The Effects of Football on National 

Identity", Culture - Communications Studies, Year. 14, No. 23, PP. 115- 135. 

[In Persian] 
4. Bainvel, S (2005), Sport and Politics: A study of the relationship between 

International Politics and Football, Ekonomiska institutionen, In: http://www 

.ep.liu.se/exjobb/eki/2005/impier/011. 

5. Bagheri, Y; Shariati, M; Nazarian, A (2016). "Soft Modelling of Sport 

diplomacy Elements", Sport Management Quarterly, Priod. 8, No. 5, PP. 797-

821. [In Persian] 

6. Beacom, A (2000). "Sport In International Relations: A Case For Cross-

Disciplinary Investigation",The Sports Historian, Vol: 20,No: 2, pp. 1 -23. 

7. Beck, P. J. (2013). “War Minus the Shooting; George Orwell on International 

Sport and Olympics”, Sport in History, Vol. 33, No. 1, pp: 65-80. 

8. Behmanesh, A (1987). Olympic Games: from Aten 1896 till Seul 1988, Tehran: 

ketabsara Publication. [In Persian] 

9. Black, D (2009)."Dreaming Big: The Pursuit of Second Order Games as a 

Strategic Response to Globalization", in Sport and Foreign Policy in a 

Globalizing World. By Steven J. Jackson and Stephen Haigh, London: 

Routledge, pp: 119 -132. 

10. Bogdanov, D (2011). "Influence of National Sport Team Identity on National 

Identity", A Dissertation submitted to the Department of Sport Management in 

Partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 

The Florida State University, College of Education, at: http://diginole.lib.fsu.edu 

11. Cha, V. D. (2013). “The Asian Games and Diplomacy in Asia: Korea–China–

Russia”. The International Journal of the History of Sport, Vol.30, No.10, pp: 

1176-1187. 

12. Chadwick, S (2018). How China and Qatar Use Sport to Tackle Resources 

Issues. In: HTTPS://WWW.POLICYFORUM.NET/CHINA-QATAR-USE-

SPORT-TACKLE-RESOURCE-ISSUES/. 

13. Cooper, S (2012). Football against Enemy, Translator: Adel Ferdosipour, 

Tehran: Cheshmeh Publication. 

14. Hill, Ch (2004). "Sport and International Relations: An emerging Relationship". 

By Roger Levermore and Adrian Budd, London: Routledge. pp: 1-5. 

15. Hlabane, B (2012). "The Political, Economic And Social Impact Of Hosting 

Mega - Sports Events: The 2010 South Africa World Cup In Comparative 

Perspective". Beppu: Ritsumeikan Asia Pacific University. 

http://www/


 201.............ژئوپليتيكي. اهداف خدمت در ورزش نرم قدرت  ____________________________

 

16. Hong, F; Xiong, X (2002)."Communist China: Sport, Politics and Diplomacy", 

The International Journal of the History of Sport, 19:2-3, 319 -342, 

at:http://dx.doi.org/10.1080/714001751 

17. Jackson, S. J.; Haigh, S. (2008). "Between and Beyond Politics: Sport and 

foreign policy in a globalizing world". Sport in Society, Vol.11, No.4, PP: 349 

–358. 

18. Jalali Farahani, M (2017). Golobalization, Sport and Soft Power, Tehran: 

publication of Tehran university. [In Persian] 

19. Jarvie, G.; Murray, S.; MacDonald, S. (2017). Promoting Scotland, diplomacy 

and influence through sport.,Bond University. Retrieved from: https://doi.org/ 

10.3366/scot.2017.0161. 

20. Kobierecki, M. M (2013). "Sport In International Relations: Expectations, 

Possibilities And Effects", Interdisciplinary Political And Cultural Journal, Vol. 

15, No.1, PP 49- 74. 

21. Lee, D; Grix, J (2013). "Soft Power, Sports Mega-Events and Emerging States: 

The Lure of the Politics of Attraction". Global Society, Vol. 27, No. 4, pp. 521-

536. 

22. Levermore, R; Adrian, B (2004). "Sport and International Relations: An 

emerging Relationship". London: Routledge. 

23. MacMillan, M. (2008). Nixon and Mao: The Week That Changed the World. 

London: Random House. 

24. Malekootian, M (2009). "Sport and Politics", Politics Quarterly, Faculty of Law 

and Political Science, Tehran University, Period 39, No. 2, Summer, PP. 301- 

316. [In Persian] 

25. Merkel, U (2016). "Sport as a Foreign Policy and Diplomatic Tool", Routledge 

Handbook of Sport and Politics. at: https://www.routledgehandbooks. com/doi/ 

10.4324/9781315761930. 

26. Murray, S; Pigman, G.A. (2014). “Mapping the relationship between 

international sport and diplomacy”. Sport in Society, Vol 17, No 9, pp: 1098 -

1118. 

27. Nye, J. S. (2016). The Future of Power, Translator: Ahmad Azizi, Tehran: Nay 

Publication. 

28. Sadjadi, N (2013). The Management of International Relations in Sport, Tehran: 

Pishghaman Toseeh Publication. 

29. Scrambler, G (2005). Sport and Society: History, Power and Culture. Sydney: 

McGraw Hill Education. 

30. Scutti, G; Jan, A. W (2016)." Football and Geopolitics", GeoSport for Society, 

vol. 5, no. 2, pp. 100-106. 

31. Shabani, K; Farahani, A, (2015). Politics and International Relations in Sport, 

Tehran: Jihad Daneshghahi Publication. [In Persian] 

32. Shariati, M; Goodarzi, M (2017). "Structural Modeling (SEM) of Sport 

https://doi.org/
https://www.routledgehandbooks/


202 1400تابستان دوم،م، شماره هفدهفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

Diplomacy in Promoting of Int. Relations of I.R. Iran", Modern Attitude in Sport 

Managing, Period 5, No. 16, pp. 89- 104. [In Persian] 

33. Taylor, T (1986). ‘Sport and International Relations: A case of mutual neglect’ 

in: The Politics of Sport,edited by: Lincoln Allison,Manchester: Manchester 

University Press. 

34. Wan, W. (2015). China’s Xi Jinping loves football so much he’s put it on the 

national curriculum – but can he secure the World Cup? The Independent 

Newspaper, p. 11. 

35. Yu, J (2008)."China's Foreign Policy in Sport: The Primacy of National Security 

and Territorial Integrity concerning the Taiwan Question", The China Quarterly, 

No. 194, pp. 294-308 

36. Zargar, A (2015), "Sport and International Relations: Conceptual and Theoritical 

Aspects", Political Science Quarterly, Year 11, No: 31, Summer, pp: 7- 48. [In 

Persian] 
37. Zhang, Q. (2013). Sports Diplomacy: The Chinese Experience and Perspective. 

The Hague Journal of Diplomacy, vol.8, No.304,pp: 211–233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


