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 از منظر دین ورزش ضرورت توجه به جامعه شناسی
 امین فتحی -1

 عضو هيأت علمي دانشگاه محقق اردبيلي -1

 چکیده
جامعه شناسي ورزش را مي  .است صنعتي جوامع  و از مهمترین نهادهایمعاصر ورزش یکي از پدیده های اجتماعي جهان 

در حال تبدیل شدن به  ،حوزه این در  مشکالت موجود دانست.ورزش در مشاركت كنندگان همه توان مطالعه كنش متقابل 

ت بومي سازی علوم انساني ، ضرور، و نگاه ترجمه ای بر مسائل جهاني،با توجه به بافت سنتي جامعه  .آسيب اجتماعي است

كالن ملي و  زیهایاستفاده از نظرات جامعه شناسان را در برنامه ری بخصوص جامعه شناسي ورزش از نگاه دیني نمایان شده و

 .دوچندان مي كند ، با مشاركت كارشناسان نخبه دینيمدیریت مسائل آن

 کلیدواژه:  ورزش، جامعه شناسی، دین.

 مقدمه
جامعه شناسي علمي است كه اصول و قوانين زندگي اجتماعي انسان ، پدیده های اجتماعي و تحول آنها را مورد بحث و 

در حال تبدیل شدن به آسيبي  ورزش،در حوزه  حوادث موجود برخي از (.11: 1831شریفي،بررسي قرار مي دهد)نيک فال و 

با  لذا (.1831،خدمتگزار خوشدل)حوزه های دیگر جامعه را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد ی آن،اجتماعي است كه فراگير

، از ي ورزش ختشناو مطالعات جامعه عه جامبر جدی گرفتن واقعيتهای موجود در لزوم توجه  توجه به فرهنگ دیني مردم،

در ارتباط با .از منظر دیني است يختجامعه شناضرورت مطالعات تبيين مقاله، هدف از این  نگاه دیني ضروری مي نماید.

 جامعه شناسي ورزش كتاب و مقاالت مفيد و متعددی نوشته شده است، اما با رویکرد دیني پرداخته نشده است.

 روش شناسی تحقیق
 .استبوده سپس تحليل ارتباط داده ه كتابخانه ای واسنادی ،روش گرد آوری اطالعات در این تحقيق

 یافته های تحقیق
ت بومي سازی علوم انساني ، بخصوص جامعه ضرور، و نگاه تقليدی و ترجمه ای بر مسائل جهاني،با توجه به بافت سنتي و مذهبي جامعه 

 شود. شناسي ورزش از نگاه دیني نمایان مي

 بحث و نتیجه گیری

تعارض ، با رویدادهای بزرگ ورزشي، در هم آميخته اند.  عين در "تجارت"و  "نمایش"،  "ورزش"امروزه در ورزش ، سه عنصر

درصدد پاسخ دادن به آنها  ،كه تحليل های جامعه شناختي ورزشپرسش هایي را برمي انگيزند، تركيبي،آینده چنين 

ارزش  را به مثابه نهادی شبه مذهبي تلقي مي كنند كه ورزش ،برخي از مکاتب جامعه شناسي (.11: 1831،فخرید)هستن

وظيفه اساسي جامعه شناسي دین، مطالعه چگونگي تحقّق (.1831،خدمتگزار خوشدل)های مشترک جامعه را تقویت مي كند

یگر پدیده ها و نهادهای اجتماعي اجتماعي دین و نهادهای دیني و بررسي نحوه ارتباط متقابل پدیده های دیني و د

ارزشهای روابط قومي و نژادی، پوشش، زبان و : بر عناصر گوناگون،ورزش در حکم نهادی اجتماعي  (.1831،عليزاده)است

به مي تواند   نوعي فرایند اجتماعي است و ،ورزش از منظر جامعه شناختي  (.8: 1833)رحمتي، اجتماعي تاثير مي گذارد

ه مؤثر بر روی سياست، وفاق و تعادل اجتماعي اثر گذارد.جامعه شناسي ورزش را مي توان مطالعه كنش عنوان یک پدید

در گذشته .(1831،عظيمي)هواداران و سازمان اجتماعي دانستمتقابل مشاركت كنندگان ورزش اعم از ورزشکاران، مربيان و 

مي دانستند و پهلوانان غالباً در زمره جوانمردان ا علي)ع(، خود راسوه ، چنانکه ورزشکاران،ه بوده، همراورزش با اخالق و عرفان،

بسياری از ورزشکاران كشور ما در زمره اهل شریعتند یا الاقل عالیق دیني دارند اما ورزش در زمان ما ارتباطي با ه امروزد.بودن

 در ریشه كهي مناسک و ارزشها ا،باوره از است عبارت دین(.5: 1931،داوری اردكاني)سکوالریزه شده است شته ودین ندا

از دیدگاه استاد شهيد، بر اساس (.18: 1833گردد)فتحي، مي متجلي زندگي مختلف های عرصه در و دارد انساني فطرت و وحي

و  ]پاک[ "قانونِ"(.و دین با دو پدیده81: 1831هری،)مطبوده آیات قرآن ،فرد و جامعه دارای هویت و حياتي مستقل

در ها به دانش نگاه (.111: 1833همواره در صدد رفع اختالفات و اصالح مشکالت جامعه بوده است)حکيم، ]پاک["رهبریِ"
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لذا است.نگاه اسالمي به این جهان، نگاه حل و فصل مساله (.11: 1831،ساروخاني،موجب ماندگاری آن مي شود)بستر دین 

(.با توجه به 1831،كچویان)نمود طراحيراهکارهایي حل آن  بایست مسائل را بررسي و برای ، ميمطلوبی  برای نيل به جامعه

و تکریم و  جامعه شناسي(.ضرورت توجه به 111: 1831همکاران،ليل تغيير اراده آنها)بهجت پور ووجود سنت تغيير امتها، به د

، با تدبير مشکالت آن (. كالن ملي و مدیریت مسائل و1831،شتيانياستفاده از نظرات جامعه شناسان را در برنامه ریزیهای)آ

 .دوچندان مي كند مشاركت كارشناسان نخبه دیني
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