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موردبررسيقرارداد:یوستهپهمبهتوانازدومنظرعهاجتماعيورزشمدرنرامياهمیتمطال

اجتماعي علوم اجتماعيبهورزش. علوم ديگرینیاز اجتماعيو ورزشبهعلوم نخستنیاز

نگاهآسیب با هایگریوخشونت)مخصوصادرمسابقهبراوباشيتأکیدشناسانهوايرانغالبا

آنبهعنوانيکموضوعمطالعهمهمبرخوردکردهفوتبال(بهورزش پرداختهوبهندرتبا

اينرويکردبهورزشقرارداردوازتأثیرشناسيورزشايرانازيکطرفتحتاست.انسان

شناسينسبتبهپژوهشبررویورزشمدرنجهانيرشتهانسانتأخیرازمتأثرطرفديگر

هایتحقیقبهپردازد،دادهبعايرانيمطالعهاجتماعيورزشمياست.اينمقالهبهبازخوانيمنا

شناسيدرايرانتاکنونتوجهيبهدهدانساناند.بررسينشانميایتهیهشدهروشکتابخانه

هایسنتيايرانهایمحليوورزشمطالعهورزشمدرننداشتهاست،البتهمتونيدربارهبازی

مچونتغییراتفرهنگي،جهانـمحليشدنومسئلههويتهاييهتدوينشدهاست.مسئله

مستعدمطالعهاجتماعيوانسان کند؛تمرکزبرشناختيميبیشازهرچیزمیدانورزشرا

اينموضوعات،ورزشرابهمیدانمناسبيبرایشناختانسان،فرهنگوجامعهتبديلخواهد

شود،تحقیقاجتماعيدرمیدانورزشنهميشناساکردومنجربهخروجازانحصارنگاهآسیب

 حل و بهبود علوممسائلبه غنای و پويايي و نخست( ورزش)منظر اجتماعي و فرهنگي

اجتماعي)منظردوم(کمکخواهدکرد.

مطالعهاجتماعيجهانـمحليشدن،،بازی،تغییرفرهنگي،شناسيبازیانسانکلیدواژگان:

.ورزش،ورزشمدرن
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مقدمه
تواندردورويکردگاهنويسندگاناينمقالهبرآناستکهمطالعهاجتماعيورزشمدرنرامين

نیازکليطبقه منظر ديگریاز ورزشبهمطالعاتاجتماعيو نیاز منظر نخستاز بندیکرد.

يافته اجتماعيو نخستعلوم رويکرد در اجتماعيبهمطالعهورزش، خدمتعلوم هایآندر

ورزشهس کهدرحاليتند، دوم رويکرد پژوهش“ورزش”در برای موضوعي اجتماعيبه های

بهپرسشتبديلمي تا امرورزشيبهعنوانشود کليو انسانبهطور جامعهو درباره هایما

علوماجتماعيخواهدبود.خدمتبخشيازجامعهانسانيپاسخدهدوبهعبارتديگرورزشدر

اياينطبقه ميبندیبه مطالعهندلیلانتخابشدکه ارزيابيکارنامه تواندشناختو

هایاجتماعيايرانازایفراهمنمايدتاپژوهشاجتماعيورزشدرايرانراتسهیلکندوزمینه

نبهجاهمهرويکردنخست،بهورزشرهايييابدوبررسيتأثیرشناسانه،تحتسیطرهنگاهآسیب

دتوجهقرارگیرد،بنابرايناتخاذاينرويکردبهمعنيمرزبندیوتقسیماينپديدهاجتماعيمور

هایاجتماعيورزشبهصورتکلينیست.دقیقپژوهش

و2،گیم1قراربگیرد،مسئلهتمايزورزشتأکیدبايستموردآنچهدرآغازاينپژوهشمي

مشخصنبودنمعنایايناصطالحاتمي9بازی زيرا تعبیرسازتحريفوسوءتواندزمینهاست،

دهدرویمي“شناسيورزشانسان”شودکهعمومادرعلوماجتماعيوخصوصادر

هاييمانندفردیبودن،آزادیباالی،بههايياستکهباويژگيفعالیت“بازی”منظوراز

دنبالنتیجهنبودنوداشتنقواعداندکشناختهمي پايین،سُرسُرهبازی،باالوبازیآبشوند.

هستند اينگروه در پريدنو.. ؛ يا“گیم”اما بازیو واژه هماز فارسيآنباز ترجمه کهدر

شودقواعدبیشتریدارد،آزادیافراددرآنکمتراست،دربرگیرندهرقابتومسابقهاستفادهمي

بازی ومسابقهکسبنتیجهاست، معموالزيرايها نعنوانهایقوميوبوميپیشمدرنیتهرا

هایمؤلفهمانندفوتبال،بسکتبال،کشتيو...رابايدبیشتربا“ورزشمدرن”دهند،اماقرارمي

هایهاوبازیيافتگي،داشتنقواعدتاحدممکندقیقومصوبواهمیتنتیجهازگیمسازمان

معانيورزشسنتيمتمايزکرد،همچنینالزماستازدوگانهکاروفراغتسخنبهمیانآيدو

نهايتبايد در ايندوگانهدرکشود، بازیدر ورزش،کردنميتأکیدو گیم، توانمیانبازی،

ایمرزروشنيتعیینکرد)بنگريدورزشقهرماني،ورزشهمگاني،ورزشآماتوروورزشحرفه

:فصلدوم(.1967؛بالنچارد22ـ1969:95بهانورالخولي،

سايرفعالیتنامتعینبودنوسیالیت هایانسانيمعنایورزشونداشتنمرزروشنبا

باشناسيورزشجامعهاشيابد،هریادواردزدرنوشتهشناسينمودميمشابه،درديدگاهانسان

بلکهميتأکیددهدتعريفيکهازورزشارائهمي بازیندارد، کندورزشهیچوجهمشترکيبا

                                                           
1 sport 
2 game 
3 play 







33 شناسانهعلوماجتماعيايرانبهرويکردفرهنگيآسیبشناسيورزش؛گذارازرويکردانسان

)بنگريدبهبالنچارد،“فراغت”کندتادنیایارتباطپیدامي“رکا”ماهیتورزشبیشتربهدنیای

1967:126)

هایمختلفدهدکهبادرنظرگرفتنتجربهفرهنگشناسينشانميهایانسانپژوهش

شدواساساتعريفيکسانيازايندومفهومدرقائلتوانتمايزروشنيمیانکاروفراغتنمي

ارجاعبهپژوهشهایگوناگونوجودفرهنگ بالنچاردبا هايينظیرمطالعهريچاردليبرندارد.

دهدکهقوميگردآورندهغذادرصحرایکاالهاریافريقاهستندنشانميمردمکونگبوشیمن

متعین مشخصو فراغت”دوگانه / استدرگونهآن“کار فرهنگغربيمدرنمطرح در که

هایديگروجودندارد.فرهنگ

شناسيازتجربهفرهنگخودی)غربمعاصر(موجبشدهاستبهاريخيانسانجداييت

شناسيرامعرفتيمربوطبهاقواموجوامعغیرغربيوپیشمدرنبدانندواينطورسنتيانسان

شناسيبازیوورزشمنحصربهمطالعهنگرشيبودهاستکهانسانگیریشکلسازرويکردزمینه

هایورزشيمدرنبرایآندرنتيومحليباشدوکاربردچندانيدرمحیطهایسهاوبازیگیم

نظرگرفتهنشود.

شناسيبازیوورزشرايجاستمعموالمصداقنگرشآنچهدرايرانتحتعنوانانسان

هایمدرنراموضوعمطالعهخويشقرارتواندورزششناسينهفقطمياماانسان؛شدهاستگفته

بلکهاي باروریبسیاریبرایپژوهشانساندهد، از استکهتاکنوننحوزه شناسانهبرخوردار

بي انسانمورد است. بوده توجهي از اهدافميسویيکشناسي و شناخت خدمت در تواند

هایورزشيرابهمیدانوفرصتمناسبيتواندمحیطکاربردیورزشباشدوازسویديگرمي

هایخودتبديلکند.رسشبرایمطالعاتوپیگیریپ



ورزش؛موضوععلوماجتماعی

پیشینهمطالعهاجتماعیورزش

هایگوناگونعلوماجتماعيبودهاست،ورزشاگرچهازآغازموردتوجهپراکندهوگذرایشاخه

هاييکهرسمابراينحوزهمتمرکزشدنددرآغازقرنامانبايدازنظردورداشتنخستینمتن

انت قرنميبیستم اخیر دهه سه در تنها و يافتند تکوينشار شاهد وروشقدرتمندتوانیم ها

هایمرتبطباآنباشیم.نظريه

حسن مقدمهعلیرضا زاده فارسي ترجمه بر ورزشمردمای نگاشتهشناسي بالنچارد اثر

رايراناستکهباوجوداختصارمنبعارزشمندیبرایتاريخچهاينحوزهمطالعاتيمخصوصاد

مي شمار به متن اين در وی در انسانتأسیسرود، زيرشاخه نخستیناين مقارن را شناسي

و1632شناسيورزشراتاداندکهدراينحوزهنوشتهشدوبنابراينسابقهانسانایميمقاله
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 توپبازی”نگارشمقالهجیمزمونيدرباره گرداندبرميسرخپوستانچروکيبهعقب“هایبا

(.1967:17)بالنچارد،

هایتجربيکافيوهاويافتههاونظريهيکزيرشاخهمعتبرورايج،صاحبروشتأسیس

منسجمبهعنوانسرآغازیمعتبرموردنظراينمقالهاست؛درنتیجهومخصوصادرمقايسهبا

نسیت،سیاست،هايينظیرزبان،خويشاوندی،اقتصاد،دين،جشناسيبهحوزهتوجهيکهانسان

شناسيبلکهدرسراسرهنرو...داشتهاست،بايدگفتسهمورزشناچیزاستونهفقطدرانسان

اجتماعيسابقه مقالهعلوم مکگریدر اندکدارد. بيای از و اشاره نکته اين به توجهيای

دهدحوزهنميهايينشاکندوالبتهبابررسينقادانهنمونهشناسانبهورزششکايتميانسان

شناسياکنونبهبالندگيرسیدهوموردتوجهروزافزونانسان“شناسيورزشانسان”مطالعاتي

(.2212است)مکگری،

مقاله از يادداشتگذشته و بايدگفتها فرهنگهایپراکنده بهقلماشنايتسرورزشو

روندکهمطالعههشمارميهاييب(نخستینکتاب1321اثررايز)شناسيورزشجامعه(و1312)

بهعنوانموضوعمحوریخودبرگزيده انداجتماعيورزشرا نیمهدهه؛ بايدتا میالدی82اما

تعدادبیشتریازآثاردراينحوزهمنتشرشوندوازسویديگربرخيسویيکصبرکردتااز

بین نشريهنهادهای و المللي زمینه اين در معتبر وتأسیسهای شاخهشوند ظهور رسما

دردهه“شناسيورزشجامعه” را نويددهند)انورالخولي، :1963؛ويس1969:15هایآينده

(.11ـ12

(،جامعهآمريکای1386)1شناسيورزشالملليجامعهنهادهايينظیرکمیتهبینتأسیس

(وانتشار1333)9شناسيورزشالملليجامعه(،انجمنبین1376)2شناسيورزششماليجامعه

(،مجلهموضوعاتاجتماعيو1388)5شناسيورزشالملليجامعهنامهبینهاييچونگاهنشريه

جامعه1377)3ورزشي مجله ورزش(، گام1365)8شناسي ) بنیانتأثیرگذاریهای گذاریدر

(.1963:11اند)ويس،شناسيورزشبودهجامعه

قريبصدنفر1362دهددرسالاسينشانميشننامهساالنهجامعهگزارشلوشندرگاه

موضوعاتمحوریشناسيورزشدرسراسرجهانفعالیتميمتخصصدرزمینهجامعه کندو

شاملتحلیلمقايسهپژوهش گیمایمیانورزشهایآنها و ردهها اجتماعيها، بندیطبقاتي،

(.1969:13هادرورزشاست)بنگريدبهانورالخولي،شدنوگروه

                                                           
1 International Committee for Sociology of Sport 
2 North American Society for Sociology of Sport (NASSS) 
3 International Sociology of Sport Association (ISSA) 
4 International Review for the Sociology of Sport 
5 Journal of Sport and Social Issues 
6 Sociology of sport Journal 







37 شناسانهعلوماجتماعيايرانبهرويکردفرهنگيآسیبشناسيورزش؛گذارازرويکردانسان

هایاخیرراعواملرشدتوجهبهورزشدرعلوماجتماعيظرفدههترينمهمانورالخولي

 شرکتشماردبرميچنین افزايششمار فعالیت: در افزايشتماشاگران،کنندگان ورزشي، های

سازمان نظامکارآمدی توجه مربوط، مؤسسات و ها ورزش، امر به سیاسي ها،رسانهتأثیرهای

افزايشاو فراغت، رفتنقات گسترشباال سالمتعمومي، بهداشتو به توجه زندگي، سطح

 (.1969:98آموزشگاهيوتجاریشدنورزش)انورالخولي،بدنيتربیت

جمع جامعهدر مطالعهشناسيورزشميبندیتاريخچه گفتپساز هایپراکندهتوان

شصتگام دهه در بیستم، شاويلقرن قرنهايياساسيبرداشته آخر ربع نهايتدر در و د

ورزشجامعه” ويس“شناسي به يافت)بنگريد 1963تکوين انورالخولي، 1969؛ دراگرچه(.

شود،امامیالدیديدهمي13ودراواخرقرنگذارانبنیانشناسيتوجهبهورزشدرآثارانسان

تاپايانقرن“شناسيورزشانسان”يابدوتکوينمیالدیابعادجديدیمي82هادردههپژوهش

،اينشاخههنوزکامالجوانونارساستودربسیاری21برد.درآغازدههدومقرنزمانمي

جوامعومجامععلميهنوزجايگاهخودرانیافتهاست.

 بوشتحتعنوان رابرت و ارث مالکوم رابرتز، مقاالتجان انتشار دربازیبالنچارد ها
کندکهبهطورنظرینقشتوصیفمي“يافتههایسازمانازاولینتالشيکي”(1333)فرهنگ

کند،ویهمچنینبهتالشلسليوايترئیسوقتبازیوورزشدرجامعهبشریراتحلیلمي

شناسيورزششناسانآمريکابرایارائهمدلتحلیليخاصيدرزمینهمطالعاتمردمانجمنمردم

(.1967:69کند)بالنچارد،اشارهمي

اندکانسان1379ريگلهاپت) توجه خود مقاله در ورزشرا( مسئله به شناسانمعاصر

مي قرار انتقاد مورد بالنچارد، به )بنگريد 1967دهد سال63: مکگریدر را همیننکته ،)

شناسيکندکهچراهنوزانسانشود.مکگریازاينمسئلهانتقادميبازهميادآورمي2212

غريبميورزش و دور را مدرن مقاله ویدر تغییرپندارد. به افزايشتوجه گذار؛ ورزشدر
شناسيانسان”(تاريخچهمختصرامابسیارسودمندیاز2212)شناسيورزشفرهنگدرانسان

دهد.ارائهمي“ورزش


شناسي،ديرزمانياستکهورزشبهعنوانهایمرتبطهمچونجامعهدرشاخه”

شناسيبهگفتهساندسوعاصليتحقیقمشروعیتيافتهاست،اماانسانيکموض

“بینديکيازمعدودعلوماجتماعياستکههنوزورزشرادوريادستپايینمي

(2212:132)مکگری



هاييهمچونبولتنهایاخیردرگزارشویازبهچالشکشیدهشدناينرويکرددرسال

کنددهدوباارجاعبهنوئلدايکبهاينواقعیتاشارهميخبرمي1337شناسيدرخبریانسان

هايشانطرحاند،نگارانکهدرچندسالاخیربهابعادگوناگونورزشپرداختهکهبسیاریازمردم
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گیرندهواستادانراهنماردشدهاست،ريزی،مسئوالنتصمیمهایبرنامهمرتبازسویکمیته

هاینگاریویبرایخودشنیزدقیقاپیشآمدهاست.انتشارنخستینتکاتفاقيکهبهروايت

بالنچارد)انسان چاپآثار بازیتا ازوی)1361شناسانازورزشو به1362(، افتدميتأخیر(

(2212:132)مکگری،

انسان جمله از مسئلهورزشتمرکزکندالبالنچارد خاصبر بهطور شناسانياستکه

شناسيمرتبطباهرچهارشاخهاصليانسان“شناسيورزشانسان”اومعتقداستکردهاست،

:1967)بالنچارد،رودميشناسيفرهنگيبهشمارازانسانایيرشاخهزاست،امامعموالبهعنوان

(.86و33


شناسيکاربردیاست،شناسيورزشنوعخاصيازمردمازبسیاریجهاتمردم”

د ورزشاز مقايسهمطالعه يا فرهنگي میان داللتيدگاه وایهمواره هایعملي

تواندبهشناسيورزشميکاربستبالقوهخودراداشتهاست.بهعبارتديگر،مردم

توانددارایروشنگریوهمچنینمعماریاجتماعکمککندودرهردوموردمي

(.1967:968)“پیامدهایعمليباشد



شناسيورزشگامقابلتوجهيازمنظرروشبرایتکوينانسانازجملهآثارديگریکه

معرفيبرداشتهاستبايدبهاثرساندزاشارهکردکهبهطورتخصصيوحرفه ایبهمطالعهو

شناسينگاریوانسانهاومفاهیممردمپرداختهوازچگونگيکاربردروش“نگاریورزشمردم”

(.2222است)ساندز،درمیدانورزشسخنبهمیانآورده
 

رویکردهایمطالعهاجتماعیورزش

بررسيکنندتاتوانندجنبهپژوهشگرانعلوماجتماعيمي هایگوناگونامراجتماعيورزشرا

هایفعالیتورزشيموردهاوفرصتها،کاستيشناختازآنگسترشيابدومشکالت،آسیب

پیشنهادهایکاربردیازاينمطالعهبهدستآيد.وهاحلراهواحتماالشناساييقرارگیرد

پرداختنبهشناختورزشنیزمي نخستاينکهبا تواندبهعلوماجتماعيخدمتکند،

شودودوماينکهباشناختاينبخشبتواندرپذيرميورزش،شناختبخشيازجامعهامکان

تحوالتاجتماعيبهطورکليبود،بههاورويکردهاييبهشناختجامعهوفرايندهاوپيبینش

تربهرهبرد،سوماينکهازورزشتوانازمیدانورزشبهعنوانآينهجامعهبزرگعبارتديگرمي

هایفردوجامعهاستفادهکرد.تواندرحلبرخيمشکالتوکاستيمي

بندیینتقسیمهاييازايندورويکردذکرکنیم،بايدگوشزدکنیمچنپیشازآنکهنمونه

شناختيبهورزشخارجشود،برایعلوماجتماعيايرانمفیداستتابتواندازسیطرهنگاهآسیب

هاباامادرحقیقتايندورويکردازهمديگربهدشواریقابلتفکیکهستند؛زيرااغلبپژوهش
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زش،درنهايتبههایعلوماجتماعيدرقلمروشناختواعتالیورگیریکاربردتوانمندیجهت

کمکمي اجتماعينیز علوم انورالخولي)رشد عنوانمثال به برعکس. و رويکرد1969کنند )

درسرآغازکتابخود نخست)علوماجتماعيدرخدمتورزش(رادرپیشگرفتهاست،وقتي

شوند(:نويسد)هرچنددرنهايتهردورويکرددرمتنکتابویديدهمياينگونهمي


ئوالنمس” ورزشرابدنيتربیتورزشو فرهنگي ـ اجتماعي ابعاد بايد منطقه

نقش و بفهمند و بايدتأثیرهایها همچنین کنند. درک را پديده اين حیاتي

 نظام تقويت با تا ـبدنيتربیتبکوشند اجتماعي نظام يک سان به ورزش، و

مالک و معیارها مهم، بتفرهنگي که کنند وضع را نويني پاسخگویهای واند

داردميوااجتماعيـفرهنگيماراماهیتنیازهایکنونيوآيندهمردمباشد؛زيرا

هایگوناگونعلوماجتماعيپیونددهیمومفاهیميراوضعتامیانورزشوشاخه

،“شناسيورزشجامعه”هایفرعينومانندريزیمبانينظامکنیمکهازطريقپي

هایفرعيایکهاينمباحثونظامرتباطفراهمشود،بهگونهزمینهاينپیوندوا

)انورالخولي،“تماميمسائلاجتماعيوفرهنگيورزشراتحتپوششقراردهد

1969:11)



کاربرداصولروان اثرخودگرايشبه ديويدلوالهدر جُوِتو شناسياجتماعيازسوفیا

وپوياييگروه،تقويتروحیه،باورهایمؤثردریگریسرمربطريقپرداختنبهموضوعاتيچون

ایوگروهيدرورزش،درکشخصيوعملکردورزشي،ورزشکاردرمحیطرابطههایبافتهم

(.2227دهند)جوتولواله،..موردبررسيقرارمي.تروورزشيبزرگ

دهه در جامعه( شناخت خدمت در ورزش )مطالعه دوم علومرويکرد در اخیر های

میدانمناسبيبرای مثابه ورزشبه اينرويکرد در است، اجتماعيگسترشروزافزونييافته

پرسشمسائل ميو قلمداد اجتماعي علوم های از بیش حاضر حال در آنچه چشود. یزهر

انسان شاخه در ميمخصوصا داده نشان توجه آن به شناسي تغییراتمسائليشود همچون

نومسئلههويتاست.فرهنگي،جهانـمحليشد

کنکاشدر با استکه برانگیخته ورزشاينکنجکاویرا بازتابتغییراتاجتماعيدر

ترجامعهوتغییراتآنپرداخت،بازنمايياينتغییراتدردنیایورزشبتوانبهشناختدقیق

 ويسورزشرا اجتماعيبازتاب”اُتمار حوزهنهاد بسیاریاز داندمي“هایجامعهمدرندهنده

وهمچنینتعاملجهانيـمحليوتولید“تغییرفرهنگي”(.کارنمکگری1963:52)ويس،

بهعنوانموضوعاتمحوریرويکردانسان داند)مکگری،شناسينوينبهورزشميهويترا

2212.)
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ديدگاه با که هستند کساني جمله از رابرتسون همکارش و گیولیانوتي ريچارد

فوتبال(وجهانيشدنمطالعهکردهشناختيانسان اندبرموضوعخاصرابطهورزش)مخصوصا

 رابرتسون، ميb 2227؛2225a 2227)گیولیانوتيو هایگیولیانوتيبهويژهتوانبهنوشته(.

هایفرهنگعامهپسند،تدابیروشعارباعنوانفرعيشناسيانتقادیصدابهسویانسانمقاله
(اشارهکرد.2223)الاسکاتلندوفوتب

هایاجتماعيورزشگذشتهازموضوعمحوریهويتوتغییراتاجتماعي،دامنهپژوهش

تواندموضوعيبرایپژوهشدرمیدانورزشایميوسیعيداردوتقريباهرشاخهوزيرشاخه

 سال در آن ويرايشدوم که وزيني و ارزشمند اثر در وادز 2211بیابد، عنوان اتموضوعبا
ورزش سرفصلاجتماعيدر است، موضوعاتيچونورزشهایبررسيصورتگرفته به اشرا

ورزشدانش ورزشبینجوانان، دانشجويي، جنبشالمپیکآموزیو ورزشباالمللي، رابطه و

گریاختصاصچوننژاد،قومیت،جنسیت،طبقهاجتماعي،دين،سیاست،کجروی،مربيمسائلي

(.2211دادهاست)وادز،


درمطالعهاجتماعيورزش:دورويکردعمده1جدول

رويکرددومرويکردنخست

نیازعلوماجتماعيبهورزشنیازورزشبهعلوماجتماعي

ورزشمیدانمطالعهعلوماجتماعيعلوماجتماعيدرخدمتورزش

ترورزشوکاربردنبهجاهمههدفشناخت

ایآناستدستاوردهایعلوماجتماعيدرارتق

هدفاستفادهازمیدانتحقیقورزشبرای

ترجامعهوکاربرددرحلنبهجاهمهشناخت

اجتماعياستمشکالت

گری،موضوعاتمحوری:خشونتواوباشي

بهخدماتورزشي،توسعهفرهنگبخشيیفیتک

مشارکتدرورزش،چگونگيمديريتورزشيو

وحیههایورزشي،تقويتانگیزهوررهبریتیم

فردیوتیمي

موضوعاتمحوری:پیگیریتغییراتاجتماعيو

فرهنگي،مسئلههويت،جهانـمحليشدن،

هایاجتماعي،سالمتاجتماعيوروانيتفاوت

هنگواجتماعيشدنازطريقجامعه،انتقالفر

و...ورزش

 منبع:نگارنده

 

 مطالعهاجتماعیورزشدرایران

رویکردها

ارهرويکردهایپژوهشيعلوماجتماعيايراندررابطهباورزشالزماستاشارهپیشازبحثدرب

نهانیزبسیارآنایکافيبرخوردارنیستوتعدادشدهبهفارسيدراينزمینهازغشودآثارترجمه
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از آهوال)1972،1973توانبهتوماس)اينآثارميترينمهماندکاست، ويلیامزو1972(، ،)

(اشارهکرد.1961(،بورديو)1961(،انورالخولي)1962(،دوفرانس)1973)ديگران

جامعه عرصه در جديد يکاثر انتشار ورزش)ويس، نخستین1963شناسي چاپ و )

هایاخیر،(درسال1967شناسيورزش)بالنچارد،ترجمهاثریمدونومفصلدرحوزهانسان

ايراتالش پژوهشگران آشنايي برای نظريههايي با روشني مطالعهها، معاصر رويکردهای و ها

روند.اجتماعيورزشبهشمارمي

،دررابطهپیوستههمبهچنانکهپیشتربیانشدازنظرمادورويکردکلي،بهطورمرتبو

هایعلومهاويافتهورزشومطالعهاجتماعيوجوددارد.نخستینرويکرددرپيکاربردمعرفت

اينهمانرويکردیاستکهچنانکهخواهیمديدبرعلوماجتماعياجتماعيد ورزشاست، ر

است مسلط نسبتا ايران ؛ رويکردی بر ما مقاله اين در وتأکیداما خدمات پي در که داريم

هایورزشبرایعلوماجتماعياست.فرصت

سازپشناسيورزشيپژوهشيتحلیليدرجامعهدر1986سیدمهدیآقاپوردرسال

پاسخبهپرسشپديدهاجتماعيچیستوروابطاجتماعيچیستدرفصولدوموسوم،درادامه

 پديده جامعهبدنيتربیتاز ورزشدر و اجتماعيو ساختار دربدنيتربیتشناسي، ورزشو و

وورزشدرتوسعهوتحکیمروابطاجتماعيسخنگفتهبدنيتربیتواپسینفصلکتابازنقش

است.


ایمتقابالدرتوسعهوتحکیموورزشدرهرجامعهبدنيتربیتروابطاجتماعيو”

.مؤثرندگیریجامعهمطلوبوتحققانسانبرتردارندودرسمتمييکديگرگامبر

به جانبهاست، بحثيدو تحقیقي، ايننگرشپرداختنبهموضوعايننوشتار با

و جامع طور به بخواهیم اگر آنکه مختلفويژه ابعاد گرفتن نظر در با صحیح

وورزشرادرروابطاجتماعيموردکنکاشقراردهیم،بدنيتربیتموضوع،نقش

(.15ـ1986:13)آقاپور،“توجهبههردوجنبهمذکوريکضرورتحتمياست



مي توجه رويکرد دو هر به خود اثر در آقاپور آثار بیشتر در اما بهیفيتألکند آشکارا

هدفشهر،شهروندوورزشرويکردنخستبسندهشدهاست،مثالعباسزادگاندراثرخويش

بررسيمشکالتگسترشورزشدرشهرهاوارائهراهکارهایممکناعالمکرده”پژوهشخودرا

اند:شناسيورزشآورده(.قاسميوهمکارانشدرتعريفجامعه1968:19است)عباسزادگان،


ميجامعه” کنشمتقابلمشارکتشناسيورزشرا مطالعه ورزشتوان کنندگان

اعمازورزشکاران،مربیان،هوادارانوسازماناجتماعيدانستکههدفآنتولید
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 حل انسانيو الگوهایرفتار تبیین و فهم برایتفسیر، مسائلدانشياستکه

(1966:13قاسميوديگران،)“هایورزشيمفیدباشداجتماعيانساندرفعالیت



 عنوان با خود کتاب برای ورزشجامعهقاسمي شناسي فرعي وعنوان وندالیسم
توانگفتمطالعهاجتماعيورزشدراند،بهراستيميرابرگزيدهگریدرورزشفوتبالاوباشي

ايراننیزبهطورکليبرهمینعنوانفرعيمتمرکزشدهاست.

ايينترمهم پیشعامل گسترشبیشاز مسئله بهیمندعالقهن ايراني جوان جامعه

جوانيجمعیت عموميو اقبال اين پیامد عنوان به وندالیسم افزايشپديده و ورزشفوتبال

هایمسابقه)مخصوصادرپيخشونت1972هایآخردههتماشاگران،بهويژهدرحوادثسال

است.1962(ونیزاوايلدهه1973فوتبالدوتیمبزرگپايتختدردیماه

سال اين طول در دولتي نهادهای و ناجا اجتماعي همايش،معاونت چندين متولي ها

اندکهازآنجملهگریدرفوتبالبودهسمیناروتدوينمجموعهمقاالتدربارهخشونتواوباشي

فعالیتمي به )توان 1973هایمعاونتاجتماعيناجا افک1962، مرکز سنجيدانشجويان(، ار

( اجتماعي)1962ايران علوم نامه سنجشبرنامه1961(، مطالعاتو مرکز سیما(، و ایصدا

(اشارهکرد.1965)

هایدانشجوييکهدرحوزهمطالعهاجتماعيورزشنوشتهنامهحجمقابلتوجهيازپايان

شدهشده متمرکز همینمسئله بر نیز مياند تحقیاندکه آتشي1961قاترحمتي)توانبه ،)

(اشارهکرد.1968(،نورعليوند)1965(،برومنددولق)1969(،نیکبخت)1962)

مقالهکتاب و شدهها تالیف زمینه اين در ديگر )های عنبری مانند پیران1961اند ،)

افسرکشمیری)1962) رحمتي)1961(، رحیمي)1962(، ذوالکتاف)آ1969(، ،ب1969(،

(.1963کیاالشکي)(،1969

شناختيبهورزشقهرماني(بههمینصورتنگاهآسیب1975،1969صديقسروستاني)

بهجایتمرکزبرمسئلهوندالیسموخشونتبه محورکارخويشقراردادهاستاما مسائلرا

پرداختهاست..هایورزشيو..ديگریهمچوننابرابری

موضوعونداپژوهش جذبهایديگریخارجاز هدفتوسعهورزش، لیسموخشونتبا

.به.بهخدماتورزشيومديريتورزشو.بخشيیفیتککنندگانوتماشاگرانبیشتر،مشارکت

اجرایاينمطالعاتسازمانانجامرسیده طبیعياستکهدر نهادهایبدنيتربیتاند، ديگر و

 داشتهتأثیروابسته ميبسیاری آثار دست اين از فروش)توااند. سقط به مجیدی1933ن ،)

( )1979قهرودی رحیمي ،)1969( عبدلي ،)1965( معصومي ،)1967( بختیاری ،)1966،)

ها(بهبررسيانگیزه1967(اشارهکرد.احمدفالحي)1963(،علیزادهوگلريزی)1966عشقي)
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گیولیانوتيبهنقشهاپرداختهاستوبهنقلازوعواملاقبالتماشاگرانوحضوردراستاديوم

(1967:39همبستگيمحليوعاليقنژادیدرحمايتازيکتیماشارهگذراييدارد)فالحي،

همچونفرصتيبرایهاييهمتالشکردهپژوهش اندورزشومیدانتحقیقورزشيرا

گریهایآزادارمکي،اباذری،عسهایمربوطبهجامعهوفرهنگبهکارگیرند.مقالهطرحپرسش

نام در عبداللهیان و خانقاه )سال اجتماعي علوم شماره1961ه ،13) اين هانوشتهدستاز

شناختيکماکانبهچشمهانیزهموارهرويکردنخستونگاهآسیبهستند،حتيدرايننوشته

خورد.مي

دستمي اين از آثار ديگر )از قاسمي به )1966توان حالجي زاده1978(، حسین ،)

اشارهکرد..(و..1965(،مظاهری)1967(،مرادی)1972)



هایسنتیومحلیشناسیبازیوورزشانسان

آسیبانسان تحتتسلطنگاه آنکه بیشاز ايران نخستشناسيورزشدر رويکرد شناختيو

استتاجاييکهناچارهستیم“ورزشمدرن”غفلتجهانياينرشتهازمقولهتأثیرباشد،تحت

شناسيورزش.تاانسانيیمبگوشناسيبازیدرايرانسخنازانسانبیشتر

هایعلوماجتماعيوشناسيوسايررشتهآموختگانانسانهاييکهازسویدانشپژوهش

هاصورتگرفتهاستمعموالتنهادرالبتهطیفوسیعيازاهلقلموپژوهشآزادايرانيبربازی

عنوانبههابودهاست.نگاریهاوبهندرتتکها،جُنگنامهگهاييتوصیفيوفرهنسطحپژوهش

لیراوی)2393توانازپروينگنابادی)مثالمي (،1967)پورحسن(،1965(،عباسي)1962(،

( بازی1932رضوانفر به نیز آثار از توجهي قابل حجم برد. نام يا( استان يک محلي های

توانبهمهآنهادراينجانهممکنونهضروریاستامامياندکهذکرهشهرستانخاصپرداخته

(،هادی1975(،غفاری)1972(،امیريان)1982(،صداقتکیش)1997عنواننمونهبهکاشف)

بهراميوبهرامي)1961(،رشنويیان)1971پور) يوسفي)1967(، تابي(، (1966)نفسیکن(،

.اشارهکرد..و.

زمین در جهانشاه تکحسین )نگاریه مردم1932ها مرکز حمايت با ايران(، شناسي

 مفصليدرباره و جامع اثر سابق(، )یبازقاپ)فرهنگعامه نژاد يزدان است، و1987نوشته )

( مغاير کُشتي1966محمديان درباره نیز )( پور انصاف و محلي بیضايي1939های پرتو ،)

.اندنگاشتهانيهایباستهاوورزش(،دربارهزورخانه1997)

جنبهاکتفا فقدان نظری، مباحث به توجه عدم محض، توصیف وبه تطبیقي های

نگاریو...ازجملهنقدهاييکهبراکثريتهاینوينومعتبرمردمای،عدمپیوندباشیوهمقايسه

هاوارداست.قريببهاتفاقاينپژوهش
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هایشناختيبهمقولهبازیظریانسانمندتروازمنآثاریديگریهستندباروشينظام

(1968(،بلوکباشي)1982(،میرهاشمي)1939(،کريمي)1931اندمانندبهار)ايرانبپرداخته

(نامبرد.1963ومصطفايي)



شناسیورزشمدرنانسان

رادرفهرستکار“ورزشمدرن”(تقريبا1962هایاخیر)اواخردههشناسيايرانتاسالانسان

تواندتحوليدراينزمینهبه(مي1967خودازقلمانداختهاست.انتشارترجمهکتاببالنچارد)

کريمي به )بنگريد برود حسن.(1967شمار ازعلیرضا مترجمانکتاببالنچارد، يکياز زاده

هایاست،ازنوشتهمندعالقهشناسيورزشمدرنجملهمعدودکسانياستکهبهمقولهانسان

(ومقالهمشترکباعسگریخانقاه1969)فوتبال،بازتعريفيپويادرهويتايرانيتوانبهویمي

(اشارهنمود.1961)هافوتبالوفرديتفرهنگ

ميزادهحسن بیان بالنچارد اثر ترجمه مقدمه در درنکتهترينمهمکند که ای

است:“هويت”هشودرویآندستگذاشتمسئلشناسيورزشايرانميانسان


اگرپیشینهمطالعهبازیوورزشدرغرببهسدههجدهموآثارکسانيچون”

 ... و کولین موني، بهگردديبازمفريزر، ريشه مطالعات اين سابقه ايران در ،

رساند.ايندرحالياستکهمفهومورزشدرايرانهایچنددههاخیرميپژوهش

ازبامفهومهويتگرهمي ونيچونورزشپهلوانيهایباستايکسوورزشخورد.

سازبردوازسویديگرکارکردهويتهایدوربازميمارابهسویگذشتهچوگان

افزونورزش فوتبالاهمیتورزشرا اگرکشتيترميهاييچونکشتيو سازد.

است بوده کارکردهایآيینيهمراه ورزشباستانيبا تداوم تعريفيايرانيدر و

نوجوانان بلوغدر مفهوم با گاه را فوتبالما دارد، دربر هويتايرانيرا سنتياز

هایگروهي،برابریآيینيبرایسازیايراني،درکفضایبیروني،آشناييباهويت

هایسکوالردرهایآيینهایازپیدايينخستینصورتزنانوازسویديگر،نشانه

هایمدرنيچونفوتبالبابازتعريفچندد.ورزشکنرفتارهایکارناواليمواجهمي

)بالنچارد،“هایاخیرهمراهبودهاستصداييمفهومهويتمليدرايرانطيدهه

1967:29.)



شناختيواجتماعيورزش،براهمیتتوجهبهمسئلههويتدرمطالعاتانسانتأکیداين

درعلوماجتماعيغرببرهمینمسئلههایاخیردرحقیقتهمنواباگرايشياستکهدرسال

شود،چنانکهپیشترمورداشارهقرارگرفتاخیرابسیاریپژوهشگرانبراهمیتتوجهبهرابطهمي
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 مليمسائليورزشو چونهويت، جهانمحليشدنو... جهانيشدن، اندداشتهتأکیدگرايي،

(.2221؛بیرنر2212)بنگريدبهمکگری

اندودرآنبهتحلیلنگاشتهفوتبالوهويتمليانهمقالهباعنوانهاشميوجوادیيگ

گردآوری2228اندکهازتصاويرزنانايرانيمشوقتیممليدرجامجهانيهاييپرداختهداده

شناسيداردومخصوصاازايننظرهایانسانشدهاست،اينموضوعنزديکيبسیاریبادغدغه

ميتأکیدکهبرمسئلههويت برده آننام از اينمقاله استدر جوادیکرده شود)هاشميو

(.1968يگانه،

کارکردهایاجتماعيـفرهنگيورزشنامهکارشناسيارشدخودباعنوانباقریدرپايان
دانشکدهعلوماجتماعيدانشگاهتهرانباديدگاهيکارکردگرايانهبهمسئلهارتباطورزشفوتبال

هایفرهنگيديگریهمچونهويتملي،قومي،جنسي،خشونت،اوقاتفراغت،فوتبالباپديده

گرددکهتابرایبسیاریازاقوامتیمفوتبالشان،ارتشيقلمدادمي”پردازد.اجتماعيشدنو...مي

کندگیریاينمسئلهرامطرحمي(.باقریدرنتیجه1963)باقریأ:“اندکنونازآنمحرومبوده

خلیج”لتايراندرحمايتازتیممليفوتبالباپیوندمليدراعتراضبهتحريفنامکهپیوندم

انرژیهسته“فارس زمینه در ملي حقوق از دفاع يا جئوگرافیکو نشنال مجله قابلدر ای

(.1963:222مقايسهاست)باقری

زپیشهایاخیربیشاهایمليومحليدرورزشمدرندرسالتوجهبهمسئلههويت

بهخودمشغولکردهاستازجمله توجهدانشجويانوپژوهشگرانعلوماجتماعيدرايرانرا

(1931توانبهکاظمي)اندميهایکارشناسيارشدکهاخیرادراينزمینهنگارششدهنامهپايان

تمرکزهایمليوقوميدرورزشفوتبال(اشارهنمودکههردوبرمسئلههويت1931وخدايي)

اند.داشته

گیرینتیجه
ورزش”علوماجتماعيايرانبهطورکليتوجهناچیزیدرمقايسهباموضوعاتديگر،بهمقوله

اينمیانانسان“مدرن در باداشتهو است. نشانداده بهاينحوزه شناسيکمترينعالقهرا

ایوچهدرسطوحدرسطوحقهرمانيوحرفهآنچهتوجهبهاهمیتورزشمدرنوگسترش

ورزشهمگانيدرجامعهمعاصر،الزماستبازنگریکليدرنگرشعلوماجتماعيبهجايگاهاين

حوزهمطالعاتيصورتبگیرد.

هایعلومهایويافتههایايرانيارائهخدماتيبهورزشباروشرويکردمسلطدرپژوهش

گریتماشاگرانوياعدماستقبالازاشيبرایمسئلهخشونتواوبحليراهاجتماعياست،مثال

رايجدرحوزهمطالعاتاجتماعيجهانبیشتردرپيپاسخبهمتأخرهایورزشي.رويکردبرنامه

پیگیریتغییراتاجتماعيوپرسش طريقبررسيمیدانورزشاست، اجتماعياز هایعلوم
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نيجامعهازجملهموضوعاتفرهنگي،مسئلههويت،جهانـمحليشدن،سالمتاجتماعيوروا

محوریاينحوزههستند.

شناسيورزشدرايرانهنوزشکلنگرفتهاستبلکهآنچهوجودداردکماکانحوزهانسان

انسانهاوورزشمطالعهبازی توانددرخدمتميسویيکشناسيازهایمحليوسنتياست.

میدانوتواندمحیطشناختواهدافکاربردیورزشباشدوازسویديگرمي هایورزشيرا

هایخودتلقيکند.فرصتمغتنميبرایمطالعاتخودوپیگیریپرسش

پیشنهادیکهنگارندگانبهعنواننتیجهبررسيخودبرپیشینهمطالعهاجتماعيورزش

انسان مخصوصا اجتماعيو علوم به جهان، ايرانو ميدر ضرورتپردازششناسيارائه کنند،

شترپژوهشگرانبهموضوعاتيهمچونجهانـمحليشدن،تغییراتفرهنگيومسئلههويت،بی

ورزش حوزه در بازیهم و ورزشها مقوله همدر سطوحمختلفهایسنتيو هایمدرندر

مناسبيبرای عنوانبستر به چنینرويکردیکارآمدیورزشرا جهانياست، مليو محلي،

کند،نتیجهچنیننگرشيبهمسئلهورزشمدرنهمدستاوردهایمطالعاتاجتماعيروشنمي

ورزشي امر بهشناختبیشتر نهايتمنجر همدر اجتماعيخواهدداشتو زيادیبرایعلوم

شودوخدمتعلوماجتماعيبهورزشراتسهیلخواهدکرد.مي
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