عدد خاص من دورية عمران للعلوم االجتامعية

الرياضة واملجتمع
ورقة مرجعية
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بلغة األرقام ،تثري التطورات املذهلة لـ "الظاهرة الرياضية" يف العامل خالل العقود األخرية دهشة جميع

يثّل دخلها اليوم  2يف املئة من االقتصاد العاملي كلّه ،وقد بلغت قيمة عائدات
املراقبني والدارسني؛ إذ ُ
البضائع التجارية الرياضية يف عام  2018عامل ًيا  471مليار دوالر أمرييك ،ويُتوقع أن تبلغ يف عام 2023
نحو  627مليار دوالر ،وبني عامي  2017و 2018بلغت عائدات االتحاد األورويب لكرة القدم من بث املقابالت

الكروية عىل مختلف منصات البث  2.263مليار يورو ،إضافة إىل أكرث من  526مليون يورو من مصادر ذات عالقة

رصح
مبارشة((( .أما عىل مستوى مامرسة الجمهور ،من غري الرياضيني املحرتفني ،للنشاطات الرياضية ،فقد ّ
ما فأكرث ،بأنهم مارسوا
 56يف املئة من سكان أوروبا الغربية ،عىل سبيل املثال ،من الرشيحة العمرية  15عا ً

ة واحدة عىل األقل 36 ،يف املئة منهم يقومون بذلك يف الهواء الطلق((( ،مع أن
الرياضة عام  2020مر ً

منطقتهم تع ّد من بني أكرث املناطق يف العامل شيخوخ ً
ة إىل جانب اليابان .ومبناسبة تظاهرة كأس العامل

ما،
 ،2022التي تستضيفها قطر ،والتي استثمرت يف االستعدادات املتعلقة بها ،ويف البنية التحتية عمو ً

نحو  200مليار دوالر ،فإنه يُتوقع أن تجني فوائد قد تزيد عىل  9مليارات دوالر عىل املدى الطويل .أما ثروات

األبطال الرياضيني ،الذين تتقاطع يف صناعة نجوميتهم املهارات الفردية وقوة االستثامر التسويقي املايل
واالتصايل ،فقد أصبحت خيالي ً
مل نصفه من الفقراء.
ة وتثري الكثري من القضايا املعيارية والفلسفية يف عا ٍ

إن إيراد هذه األرقام االقتصادية والدميوغرافية يهدف إىل إلقاء بعض الضوء عىل حجم الظاهرة الرياضية

ن للظاهرة أبعادًا أخرى أش ّد تعقيدًا ،تتعلق بدالالتها الثقافية واالجتامعية والسياسية
وخصائصها اليوم .لك ّ
حتى عىل املستوى الجامعي والفردي ،وتحفّز الباحثني إىل إخضاعها ألدوات املشاهدة يف العلوم

االجتامعية واإلنسانية ،خاص ً
يرسِح عامل الرياضة
ة خالل تنظيم التظاهرات الرياضية العاملية الكربى ،حيث ُ َ

نفسه باملال واإلعالم والسياسة والنشاط االجتامعي والثقايف.

تاريخ ًيا ،ت ُشري املدونات األدبية والتأريخية ،وشواهد الحفريات واآلثار ،وأنرثوبولوجيا األديان القدمية وغريها،
إىل أن الرياضة كانت يف كل العصور ،لدى كل شعوب األرض ،جز ًءا أساسيًا من الحياة االجتامعية يف مختلف

أبعادها .لكن يف املقابل ،يشري تاريخ العلوم االجتامعية واإلنسانية إىل أن الظاهرة مل تتحول إىل موضوع
مميز للبحث واالختصاص األكادميي ،إال خالل النصف الثاين من القرن املايض؛ ما يؤكد فكرة أن هذا املجال

البحثي ما زال "بِك ًرا" ،إن جاز القول ،يف طور التشكل والتطور نظريًا ومنهج ًيا.

ة كلية ،باملفهوم الذي يعطيه مارسيل موس للعبارة ،فإن تطورها يف
ومل ّا كانت الظاهرة الرياضية ظاهر ً

العرص الحديث والقضايا املنهجية التي طرحتها وتطرحها عىل البحث العلمي عديدة ومعقدة ،منها مفهوم

الرياضة يف حد ذاته كام نتمثله اليوم؛ الرتباطه العميل الوثيق يف املايض بالنشاطات الحياتية لعموم
الناس (الصيد ،القتال ..إلخ) ،وألن أغلب األدبيات والشواهد التاريخية تحرص مامرسة مثل هذا النشاط يف مجال

حياة الطبقات العليا للمجتمع (شواهد امللك واألمري والسلطان والسيد بصف ٍ
ة عامة يف مشهد الصيد) ،بينام

حا يف تحيّزها إىل النموذج الثقايف الذكوري .كام أن الرهانات الجامعية والفردية
ت ُظهر قصو ًرا جندريًا واض ً

ة لالهتامم
التي تعلقت بـالظاهرة الرياضية يف املايض (أثينا ،وروما ...إلخ) وتتعلق بها اليوم ،أصبحت مثري ً
املعريف أكرث من أي وقت مىض .ذلك أن البحث فيها أظهر ،عىل جدّته ،أنها مجال تقاطعات ومتايزات عىل

ور الظاهرة يف حد ذاتها تحت تأثري تقدّم
درجة عالية من الداللة االجتامعية ،ليس أقلها أهمية قضايا تط ّ
التقسيم االجتامعي للعمل؛ ما أدى إىل مغادرتها ،يف الظاهر عىل األقل ،مجال الحقل الديني ،وبروز أبعادها
1
"Ventilation du chiffre d'affaires de l'Union des associations européennes de football (UEFA) de la saison 2017/2018, selon la source de revenus," Statista,
accessed on 21/2/2022, at: https://bit.ly/36ua0NZ
"Les chiffres clés du sport," l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) (2020), accessed on 21/2/2022, at: https://bit.ly/3H6n74k
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فضل عن استخدامها يف إعادة تشكّل
ً
الفردية بتمظهراتها الجسدية الجاملية الخاصة وفق الثقافة الفردانية،

ول النشاط الريايض إىل مجال استثامر اقتصادي ربحي
الهويات الجامعية الضيقة عىل أسس جديدة ،وتح ّ
و /أو تنموي اجتامعي ،إضاف ً
ة إىل خضوعها لالستغالل السيايس النفعي.

وإذا كانت العلوم االجتامعية واإلنسانية يف البلدان الصناعية واملجتمعات األكرث تطو ًرا يف االقتصاد ،ويف

اإلدارة العقالنية للعيش املشرتك ،ويف املشاركة املدنية يف تحديد املشاريع الرياضية العامة وتطويرها،
ما يف دراسة الظاهرة الرياضية ،سوا ًء ألهداف معرفية أو عملية تطبيقية ،فإن حالة
قد تقدمت شوطًا محرت ً

البحث يف هذا املجال يف العامل العريب تبدو متواضعة جدًا .ويبدو أن ذلك ال يعود إىل قلة االمكانيات
املادية أو إىل عدم جامهرية النشاطات الرياضية بصفة عامة ،وال حتى إىل أسباب ثقافية أو دينية؛ ففي
يحض عىل مامرسة النشاطات التعليمية التي تساعد األمة اإلسالمية الناشئة
املأثور اإلسالمي قول مشهور
ُّ
عىل اكتساب سبل الدفاع عن النفس وتعزيز قدرات التوسع الديني والسيايس" :علموا أبناءكم الرماية

والسباحة وركوب الخيل".

وقد يعود ضعف حالة البحث هذه إىل االستبعاد املعياري للعلوم االجتامعية واإلنسانية من هذا املجال.

فاملجال الريايض ،مبكوناته املالية والتقنية والبرشية ،ال يعي األبعاد السوسيولوجية والثقافية والسياسية

للظاهرة الرياضية ،وال يُشجع عىل كشف أغوارها ،عىل األقل فيام يتعلق بقدرتها عىل إعادة إنتاج هويات

مثل) عىل أنقاض الكيانات الجامعوية "الصلبة" القدمية ،أو فيام يتعلق
ً
ضيقة جديدة (األلرتاس Ultras
باالستخدامات السياسية للرياضة بصفتها جز ًءا من الدبلوماسية (القوة الناعمة) ،أو بصفتها آلي ً
ة ذات قبول
عاملي لدعم مسرية تشييد الدول الناشئة .ويف املقابل ،ال يبدو أن البحث يف املجال الريايض يُ ِ
كسب صاحبه

وجاه ً
أصل.
ً
ة علمية داخل املجتمع األكادميي املشتت

العدد الخاص من دورية عمران
ليس ما ورد أعاله سوى عينات من القضايا املتشابكة التي تطرحها اليوم عالقة الرياضة باملجتمع عىل

خصوصا .وهي تطرح يف الواقع املسرية التطورية التاريخية
ما ،ويف العامل العريب
ً
املستوى الكوين عمو ً

لظاهرة اجتامعية ظلت يف املجتمعات القدمية ،قرونًا طويلة ،متامزجة دينيًا وعمليًا مع مختلف أوجه
مستقل،
ً
حقل ا جتامعيًا
ً
النشاطات الحياتية لإلنسان ،لتكتسب يف عرصنا عنارص جديدة ،جعلتها تربز بصفتها

مجال بحث ًيا واعدًا يف سياق تاريخي عاملي
ً
باملضمون الذي يعطيه بيار بورديو لهذا املفهوم ،وكذلك
فضل عن االقتصاد الرأساميل
ً
يحكمه التوسع الالمتناهي للتقسيم االجتامعي للعمل ،والفردانية االجتامعية،
العاملي ،والثورة العارمة يف تقنيات التواصل االجتامعي .كل ذلك جدير بأن يثري االهتامم والرغبة يف النظر

والتحقيق يف هذا املجال البحثي الواعد.

بنا ًء عىل ما سبق ،تطمح دورية عمران للعلوم االجتامعية إىل تناول هذا املوضوع البحثي مبقاربات نقدية،

تهدف إىل فهم الظاهرة الرياضية ،من خالل مداخل سوسيولوجية وأنرثوبولوجية ،وترحب الدورية أيضً ا

باألبحاث امليدانية خاصةً .وتقرتح املحاور التالية للغوص يف القضايا املثارة ،وهي متقاطعة بطبيعة الحال:
•الرياضة واالقتصاد يف العامل العريب اليوم.

•أنرثوبولوجيا الرياضة :من املقدّس إىل املدنّس إىل "املقدّس الجديد".
•الرياضة والهويات.
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حقل لالستثامر السيايس.
ً
•الرياضة
•الرياضة والجندر.

•الرياضة والجسد.

•املامرسة الرياضية يف العامل العريب.
•الرياضة والرتاتب االجتامعي.
•البطل الريايض املعولَم.
•الرياضة واإلعالم.

•مجتمع املشاهدين.

•الرياضة والحركات االجتامعية :ظاهرة األلرتاس.

ٍ
موعد أقصاه
تستقبل هيئة تحرير دورية عمران املقرتحات البحثية ( 500-250كلمة) يف هذا امللف يف

 30آذار /مارس  ،2022عىل أن يشمل املقرتح عنوان البحث وإشكاليته األساسية ومنهجيته املتّبعة ،مع إرسال

نسخة من السرية العلمية عرب الربيد اإللكرتوين . omran@dohainstitute.org:تُقبل األوراق األصيلة فحسب،
أي تلك التي مل يسبق لها أن نُرشت أو قُبلت للتحكيم والنرش.

تستقبل عمران البحوث الكاملة ( 10000-6000كلمة) التي وافقت عىل مقرتحاتها امللتزمة مبواصفات

ٍ
موعد أقصاه
البحث الشكلية واملوضوعية التي يعتمدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،يف
 30حزيران /يونيو  .2022وتخضع البحوث املنجزة كاف ً
ة للتحكيم ،وال تعني املوافقة عىل املقرتح البحثي

ة تلقائية عىل مشاركة البحث يف حال مل يق ّر التحكيم العلمي الورقة البحثية كامل ً
موافق ً
ة بعد إنجازها.
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