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 چکیده

منبع  و توصیفی وعنمطالعة حاضر از  .استایران زنان  یورزشهای فعالیتبررسی قوانین مرتبط با  مطالعهاین  از هدف

. مطالعة استده وضع ش ۱۳۹۵اصلی مورد مطالعه قوانین جمهوری اسالمی ایران است که از ابتدای انقالب اسالمی تا سال 

های مستقیم به فعالیت شکل بهع قوانین در قانون اساسی و برخی قوانین دیگر دهد که در حوزة وضقوانین نشان می

ام نگرفته است، این که تفکیک جنسیتی انج آنجاورزشی زنان اشاره نشده و قانونگذار تنها به حوزة اجتماعی پرداخته و از 

نسیتی در جبرابر وضع شده است. اما تفکیک  شکل بهقوانین برای همة مردم عمومی بوده و برای زن و مرد یکسان و 

سبب کمبود ضمانت رسد این قوانین بهنظر میزنان وضع شده است که در برداشت نخست به نفع بهبرخی قوانین دیگر و 

کم توان گفت دستاند. بنابراین در حوزة وضع قوانین میاجرایی قوانین دیگر و اعمال تبعیض در اجرای قوانین، وضع شده

شود که حتی ارامدی مشاهده میمانت اجرایی، ناکسبب کمبود ض، ولی در اجرای قوانین بهمیستینرو با مشکل جدی روبه

 کند. های ورزشی زنان ایجادتواند بهبود جدی در وضعیت فعالیتزنان نیز نمی نفع بهوضع قوانین جدید و 
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 مقدمه

در نقاط مختلف جهان، به دالیل گوناگون قومیتی، دینی و مذهبی و نیز قوانین عرفی و مدنی و حکومتی، 

در یونان باستان، دیدن مسابقات ورزشی هم برای  برای مثالورزش کردن برای زنان ممنوع بود. حتی 

های پس از انقالب ورزش زنان در سال. (۱) همراه داشتشد و مجازات مرگ بهزنان جرم محسوب می

ها و انجام آنها برای زنان، نسبت دشواری ورود به برخی رشته مانندهایی اسالمی ایران با وجود محدودیت

المللی حضور بین ةها در عرصهای گذشته رشد چشمگیری داشته است. امروز در بسیاری از رشتهبه سال

هرچند . (۲) ادامه دارد همچنانها در این زمینه ده است و تالششزنان با حجاب اسالمی امری پذیرفته

رسد نظر میا با توجه به عملکرد ورزش زنان در این حوزه به ،تدوین شده است کشورطرح جامع ورزش 

در سطح  که یمنطقانداز روشن و ها، بدون چشمو برنامه هاتیفعال. کافی قرار نگرفته استتوجه  مورد که

 یاقهیسلو  یتصادفصورت بزرگ به یآرزوهاو تحقق  شوندیمشده باشند، به اجرا گذاشته  رفتهیپذ یمل

  .(۳، 4) شودیم بیتعق

های مکان تدریج تغییر کرده و در زمان وطول تاریخ به درها ساختار جهان و زندگی اجتماعی آدم

قانونگذاران و  مراجع، بنابراینها شکل گرفته است. گوناگون نیازهای اجتماعی متفاوتی در روابط انسان

حقوقدانان در وضع قوانین مدنی باید به تحوالت اساسی در روابط افراد توجه کنند تا جامعه و افراد دچار 

موانعی  ةمثاب. بسیاری از قوانین اجتماعی که در گذشته به(۵) مشکالت حقوقی و هنجاری نشوند

اما موانع غیررسمی هنوز در اند، تغییر کرده یا منسوخ شده ا محدود کرده بود،های اجتماعی زنان رفعالیت

های ها و قابلیتفعالیت کهطوریبه ،یابدهای اجتماعی نمود میو واگذاری فرصت نوع تعامالت اجتماعی

 ند.نکیا در مواردی انکار میگیرند می نادیدهزنان را 

تعریف  ةحضور زنان در بستر توسعه بر پای ةعرص زمینه و ای جهان،هامروزه در اغلب کشور

بلکه با  عنوان یک جنسیت،تنها بهو زنان نه (۶) فراهم شده است نگری توسعهنگری و کلسویههمه

خصصی و نیز با و ت های علمیها و مهارتمتفاوت برخاسته از توانمندی های متنوع وها و موقعیتجایگاه

 کنندآفرینی میتوسعه نقش ةدر عرص دهد،سیاسی در اختیار آنها قرار مینظام  هایی که جامعه وفرصت

 پشت اجتماعی راو  سیاسی ای که انقالبجامعه منزلةعنوان کشوری در حال توسعه و هم بهبه . ایران،(۷)

اعضای  ةفکری هم ناگزیر به استفاده از قوای انسانی و براساس نظریات نوسازی سیاسی، گذاشته است، سر

قانون برنامه را شاخصی برای ارزیابی میزان  تردید افراد جامعه،. بی(۸) است (مرد و)اعم از زن  خود ةجامع
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میزان تحقق  کنند وهای نظام تلقی مینونگذاری و اجرایی در راستای سیاستاتعهد و پایبندی نهادهای ق

 .(۹) انگارندو اثربخشی این نهادها می ییکاراها را ابزاری برای سنجش برنامه

اکنون های آن، هموضعیت ورزش زنان، با توجه به ظرفیت و قابلیتآمده، دستهای بهبا وجود پیشرفت

حاضر این است ة برابری جنسیتی قرار ندارد. حال پرسش مطالع ةویژه در حوزدر جایگاه مطلوب خود به

 نیمرتبط در این حوزه است؟ در ا که آیا یکی از علل وضعیت کنونی ورزش زنان نبود یا کمبود قوانین

کنند تا به این پرسش پاسخ دهند. در این بررسی ابتدا به قانون تالش می پژوهشگران یفیپژوهش توص

مقننه  ةترین قانون کشور پرداخته شده است. در بخش بعد قوانین عادی که توسط قوعنوان مهماساسی به

عالی انقالب ها دولتی و حکومتی دیگر مانند شورای و برخی نهاد کشور یا همان مجلس شورای اسالمی

است.  شدهبررسی  ،کندساله را تدوین میهای پنجفرهنگی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام که برنامه

طور طور عام و بهبه های ورزشیتنها به قوانین مهمی که در حوزة فعالیت ،تعدد قوانین سبببدیهی است به

گیری دیدگاه رهبر جمهوری اسالمی ایران پیش از نتیجه پرداخته شده است. ،زنان اشاره شده خاص برای

بندی مباحث گیری جمعهای ورزشی زنان ایران بیان شده است. در بخش نتیجهنیز در حوزة انجام فعالیت

 ارائه شده و به پرسش مطالعه پاسخ داده شده است.

 

 تحقیق روش

ترین منبع تحقیق حاضر قوانین کشور از ابتدای انقالب مهمی از نوع تفسیری است. فیتوصپژوهش  نیا

مربوط به موضوع  اطالعات یگردآوراز طریق  کوشدیم این روشمحقق در  .است ۱۳۹۵اسالمی تا سال 

آنها به کشف حقایق مربوط به آن موضوع دست  لیوتحلهیتجزصحت و سقم آن اطالعات و نیز  یبررسو 

اهمیت قانون ه به دو دسته قانون اساسی و قانون عادی تقسیم شده است. . قوانین مورد مطالعپیدا کند

 اعتبار ساقط است. ةاز درج ،ای است که هر قانون دیگری که در مخالفت با آن باشداندازه اساسی به

 پیشینة تحقیق

مستقیم و جامع به موضوع پژوهش حاضر ارتباط داشته باشد مشاهده  شکل بهمطالعاتی که  هرچند

طور غیرمستقیم به شود که به بخشی از قوانین ایران یا بهها اشاره میبه برخی پژوهش نجایانشد، اما در 

اند که ورزش را نیز کلی امور اجتماعی زنان را مطالعه کرده شکل بهحوزة ورزش زنان اشاره داشته یا 

بندی موانع مدیریت زنان در ان در این حوزة کالن جای داد. نتایج پژوهشی با هدف اولویتتومی

عنوان موانع حضور دهد که در بین هفده عاملی که در این پژوهش به، نشان می(۱0)های ورزشی سازمان
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عبارت رد. بهکمبود یا ضعف قوانین وجود نداعامل های سازمانی مدیریتی شناسایی شدند، زنان در جایگاه

نظر توان گفت که بستر قانونی برای مشارکت فعال زنان در حوزة مدیریتی وجود داشته، اما بهدیگر، می

شده، مانند نبود شرایط مساوی بین زنان و مردان، ای برخی از عوامل شناساییرسد که علل ریشهمی

ان، نبود یا کمبود ضمانت اجرایی تعصب و نگرش سنتی به زنان و نداشتن اعتماد مردان به مدیریت زن

های سازمانی پژوهش دیگری که با هدف تعیین عوامل موثر در انتصاب زنان در جایگاهقوانین موجود باشد. 

عنوان پذیری جنسیتی به، ضمن شناسایی جامعه(۱۱)مدیریتی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته 

یری کرده است که زنان، به شرط فراهم شدن بستر آن گیکی از عوامل مؤثر در انتصاب زنان، نتیجه

در همین زمینه، پژوهش مشابهی در خصوص دست آورند. های سازمانی مدیریتی را بهتوانند جایگاهمی

. نتایج این (۱۲) های ورزشی انجام گرفته استروی زنان شهرستان سمنان در انجام فعالیتموانع پیش

توجهی مسئوالن به ورزش زنان و وجود ای نداشته، بینقص قوانین اشاره پژوهش نیز، ضمن اینکه به حوزة

های ورزشی زنان برشمرده است. اگرچه ممکن است ی را جزء پنج مانع مهم فعالیتمردمحورفرهنگ 

ها یا مطالعات مشابه دیگر، ارتباط مستقیمی با حوزة قوانین در این پژوهش شدهییشناسابیشتر عوامل 

توان این پیوند را برقرار کرد، مانند مسیر پیشرفت زنان در برای آن بخش از عوامل که می نداشته باشد،

های مدیریتی و استفاده از امکانات و تجهیزات ورزشی که در قوانین، تفکیک جنسیتی برای آن جایگاه

رار داشته باشند، مندی از قانون قطور منطقی زن و مرد باید از شرایط یکسانی برای بهرهتعیین نشده و به

 نجایارسد که مشکل اصلی بیش از آنکه به قانون برگردد، به مجری قانون ارتباط دارد که در نظر میبه

 تواند به ضرر زنان جامعه تمام شود.ضعف در ضمانت اجرایی قوانین می

 (۱۳)« جایگاه زنان در برنامة توسعة چهارم و پنجم جمهوری اسالمی ایران»نتیجة پژوهشی با عنوان 

شایسته و بایسته است، فاصله  آنچهمند نیستند و با ای بهرهنشان داد که زنان از وزن و جایگاه شایسته

طور مستقیم ین پژوهش بهدارد. همچنین آن را در مغایرت با قانون اساسی ایران برشمرده است. اگرچه ا

های حضور زنان در جامعه گیری کلی آن شامل همة جنبهدر حوزة ورزش زنان انجام نگرفته است، نتیجه

تواند ناشی از دیدگاه محدود نظر پژوهشگران این امر میو از جمله حوزة ورزش نیز خواهد شد که به 

پژوهش دیگری که مناسبات  اجتماعی داشته باشد.ریزان باشد یا ریشه در نظام نهادی و باورهای برنامه

نفر از استادان  ۲۵جهان اقشار مختلف زنان با پذیرش نظام حقوقی مدنی را، با مصاحبه با های زیستارزش

کند که بخشی از قوانین برای زنان ، بیان می(۵)بررسی کرده است  (در همة امور اجتماعی)دانشگاه 

زنان تدوین شده است، در ضمانت اجرایی مشکل دارد. در این پژوهش  نفع بهناعادالنه بوده و بخشی که 
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گیری شده است که نظام حقوقی ایران بدون توجه عمیق به تجربة زیسته و کنش ارتباطی زنان، به نتیجه

 پردازد.تدوین قوانین می

 

 های تحقیقنتایج و یافته

 قانون اساسی

 مفهوم به اجتماعی به امور و بیشترتفکیک جنسیتی در قانون اساسی انجام نگرفته طور کلی بهکه  از آنجا

توان رویکرد قانونی اساسی در حوزة فعالیت عام آن پرداخته شده است،  با استناد به همین اصول می

طور قانون اساسی به ۳اصل  ۳در بند  شود، برداشت کرد.اجتماعی زنان را که امور ورزشی را نیز شامل می

آموزش و پرورش و تربیت بدنی  دولت جمهوری اسالمی موظف است تا انجامکه مشخص اشاره شده است 

د. بنابراین رعایت موازین اسالمی تربیت بدنی زنان نیز کنرایگان برای همه در تمام سطوح را تسهیل 

در تعیین  نان(مردم )از جمله ز ةهمین اصل به مشارکت عام ۸ د. همچنین بندشوشامل این بند می

ناروا و  یهاضیتبعبر رفع  بنابراین این اصل. داردخود اشاره  (یسرنوشت اجتماعی )از جمله امور ورزش

قانون  ۲0اصل دردارد. تأکید  یمعنوو  یماد یهانهیزم همةزن و مرد، در  یبراعادالنه  امکانات جادیا

هم  را طور منطقی امور ورزشیاعی که بهبه برابری زن و مرد در تمامی امور از جمله اجتم هم اساسی

انتخاب و انجام امور ورزشی مربوط به زنان که  گفتتوان بنابراین می تأکید شده است. ،شودشامل می

گیری در بوده و تصمیمزنان  ةدرست مانند مردان حق مسلم هم ،انجام باشد طبق موازین اسالمی قابل

طور مشخص به قانون اساسی ۲۱در اصل از طرف دیگر، . شده استمورد انتخاب آن به خود آنها واگذار 

های دولت با رعایت موازین اسالمی موظف به تضمین ایجاد زمینه کهطوریپرداخته شده، بهحقوق زنان به 

حاکی از نبود  دیآیبرماز اصول قانون اساسی  آنچهبنابراین  مساعد برای رشد شخصیت زنان شده است.

های ورزشی زنان و نبود تفکیک جنسیتی برای فعالیت یتی )در چارچوب موازین اسالمی(گونه محدودهیچ

 .استهای ورزشی، ها و از جمله فعالیتحوزه ةدر هم

 قانون عادی

 از پژوهش یاصلعلم و دانش استوار است. هدف  یمبنابر  کشورها ةو توسع شرفتیپدر جهان امروز 

مناسب، حل  یراهبردهامناسب، اتخاذ  یریگمیتصمبه  کمک، تیفیکبهبود  ییاجرا ینهادها همةدر 

نخست بعد از انقالب آمار کم و  ة. در ده(۱4) است کالنخرد و  یزیربرنامهاعتماد در  کسبو  مشکالت

اولویت  نبوددلیل در خصوص مسائل زنان، به هگرفتانجام یهاپژوهشویژه پژوهشی به یهاطرحمحدود 



 1400تابستان ، 2مارة ، ش13يريت ورزشی، دورة مد                                                                                       570

 

 

های زیربنایی در امر پژوهش نبودموجب  سازی ملی،تصمیم جایگاه سیاسی و ها درگونه پژوهشاین

 یعال یشورا ۱۷/4/۱۳۷۶ مورخ ةجلس 400 . طبق مصوب(۹) بندی مسائل زنان شداولویت ریزی وبرنامه

های الزم و ایجاد هماهنگی زناناجتماعی  و یفرهنگ مسائلدر  یاستگذاریس منظورو به ۱یفرهنگانقالب 

 انقالبزیر نظر شورای عالی  زنانو اجتماعی  یفرهنگنام شورای  به ییشوراامکان ایجاد  ،زمینه در این

و ایجاد هماهنگی ی زیربرنامههای الزم، توان به تدوین سیاستفراهم شد. از وظایف این شورا می یفرهنگ

از اوقات فراغت خود )از  بهتر دختران و زنان ةهای اجرایی برای استفادپیشنهادی دستگاه یهابرنامهدر 

همگانی و غیره(  یهارسانهطریق استفاده مناسب از وسایل و امکانات ورزشی، آموزشی، تفریحی، هنری، 

هدف از  اشاره کرد. یزیربرنامههای مختلف اجرایی برای پیشنهاد به دستگاه ةو بررسی کارشناسی و ارائ

در سال ورزش زنان کشور  یاجتماع یفرهنگهای سیاست ةشورای عالی انقالب فرهنگی دربار ةمصوب

های ورزشی در کشور با رعایت دستیابی زنان به امکانات و تسهیالت و مکان ةآوردن زمین فراهم ۱۳۷۶

و روانی زنان عنوان شده است. در نخستین  یجسم شادابی و سالمت نیتأممنظور موازین اسالمی به

های ورزشی اشاره شده و محیط هاتیفعال دراز اعمال سلیقه  به پرهیز ،سیاستی که در این مصوبه آمده

مد و کافی در راستای رفع تبعیض در اها و نبود نظارت کارگونه اعمال سلیقهکه نشان از وجود ایناست 

های تربیت بدنی با تأکید بر ورزش . همچنین در این مصوبه زنان به شرکت در فعالیتدارداین حوزه 

های ورزشی تواند به کمبود مشارکت زنان در حوزهاند که میشکیالت ورزشی تشویق شدههمگانی و ایجاد ت

 در مقایسه با مردان اشاره داشته باشد.

 یشورا ۱۳۷۶مصوب ، کشورورزش زنان  یاجتماعی و فرهنگ یهااستیس لیتکماصالح و در قانون 

دف از رسید. ه بیتصوو به شد ورزش زنان مطرح  یاجتماعو  یفرهنگ یهااستیسی فرهنگانقالب  یعال

 تیرعابا  کشوردر  یورزش یهامکانو  التیتسهو  امکاناتزنان به  یابیدست ةنیزماین مصوبه فراهم آوردن 

. این هدف در حالی تصویب است زنان یروانو  یجسمو سالمت  یشاداب نیتأممنظور به یاسالم نیمواز

گاه تفکیک جنسیتی انجام نگرفته االدستی )قوانین عادی و اساسی( هیچشود که تاکنون در قوانین بمی

 قائلدر دسترسی مردان و زنان به امکانات ورزشی تفاوتی  دمنطقی نبای شکل بهدلیل  نیهم بهاست و 

د که دسترسی برابری بین زنان و کربرداشت  گونهاینتوان ولی از تدوین چنین هدفی می ،شده باشد

عبارت دیگر در اجرای قانون تبعیض وجود داشته است که در یا بهمردان در این خصوص وجود نداشته 

                                                           

1. http://sccr.ir/pages/Default.aspx?current=provlistbydate 
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های حمایتی از این قانون ،قانونگذار جای آنکه ضمانت اجرایی قوانین باالدستی تقویت شود،نتیجة آن به

از اعمال  زیپرهشده در این مصوبه های تدوینستشکل از جمله سیا نیهم به. وضع کرده استدست 

عنوان  یردولتیغو  یدولتدر سطوح مختلف  یهماهنگ جادیاو  یورزش یهاطیمح در هاتیفعالدر  قهیسل

های معنا که در بخش نیا بهاست، گفته شده است که این امر هم در جهت پشتیبانی از برداشت پیش

طور طبیعی و قانونی برای مردان و زنان یکسان وضع هایی که بهکارگیری سیاستدولتی و غیردولتی به

وجود داشته است. اگرچه در همین مصوبه به  نابرابریبین زنان و مردان و در جهت نفع مردان  اند،شده

ایجاد  یمعنا بهگاه این امر هیچ، الگوی شایسته از فرهنگ ورزش زنان به جوامع اسالمی اشاره شده ةارائ

که در اجرای قانون نابرابری وجود دارد، یست و زمانیمورد برای ورزش زنان نای و بیهای سلیقهمحدودیت

 تواند الگوی کاملی از فرهنگ ورزش زنان تلقی شود.القاعده نمیعلی

 ةتبصر در، اما سازمان تربیت بدنی جای خود را به وزارت ورزش و جوانان داد ۱۳۸۹سال هرچند در 

سازمان امور اداری و که مصوب چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت  ةنامآیین ۵ ةماد ۲

آمده است که عضویت یکی از زنان کارمند هر  ۱۳۷۶در سال  سازمان برنامه و بودجه و استخدامی کشور

تردید قانونگذار این امر نشان از  رسدمی نظربه الزامی است که دستگاه آنش امور ورز ةدستگاه در کمیت

نامه یینآ ۷ ة. همچنین در ماددارد ،های مدیریتی در دست آقایان قرار گیردکرسی ةاز این بابت که هم

برای توجه بیشتر به ورزش زنان کارمند کارگروه هماهنگی ورزش زنان کارمند متشکل از  آمده است که

یادشده زیر نظر  ةهای کمیتفعالیت .شودنامه تشکیل میآیین نیا ۵ة موضوع ماد هایکارگروهاعضای زن 

 ةنامنییآ ۲ ةماد ۲ ةتبصر. همچنین در گیردهماهنگی امور ورزش کارمندان دولت صورت می کارگروه

وزارت کار و امور  ۱۳۷0، مصوبة قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران ۱۵4 ةماد ةاجرایی موضوع تبصر

های موضوع این ماده که تعداد کارگران زن شاغل که در کارگاه مده استآ سازمان تربیت بدنیو  اجتماعی

عنوان معاون مسئول یک خانم متعهد و آشنا به امور ورزشی زنان به ،در آنها بیش از مردان شاغل باشد

های های ورزشی زنان در کارگاهبرنامه همةانجام  ۹ ةمادهمچنین طبق  ورزش کارگاه تعیین خواهد شد.

 ت در محیط جداگانه و در فضای مناسب انجام پذیرد.بایسمربوط می

همچنین  و یزیربرنامهعنوان سند مرجع در سیاستگذاری و های زنان بهمنشور حقوق و مسئولیت

نیز در  به تصویب شورای انقالب فرهنگی و ۱۳۸۳قانونگذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در سال 

های دستگاه همةبخش اول این سند  موجب بهنون اساسی رسید. شورای نگهبان قا دییتأبه  ۱۳۸۵سال 

طور مشخص به حق در این سند به. موظف به اجرای قواعد و اصول مندرج در آن هستند ربطیذ
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برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت اشاره شده است. بخش سوم این سند 

این بخش به  ۵4 و ۵۳ هایطور مشخص بندزنان پرداخته است. به های اجتماعیبه حقوق و مسـئولیت

 یالمللنیبحق دسترسی فراگیر و عادالنه به امکانات ورزشی و حضور در میادین ورزشی در سطوح ملی و 

 یاستگذاریسمتناسب با موازین اسالمی تأکید شده است. در این سند همچنین به حق مشارکت زنان در 

اشاره شده  کرد،توان از آن برداشت های آموزشی که امور ورزشی را نیز میدر مدیریت یریگمیتصمو 

در امور ورزشی  تنهانهزنان کشور  ةحضور همبرای قوانین و مقررات محدودیتی  حوزةاست. بنابراین در 

ن در سند در ادامه توسعه و تدوین قانون و مقررات در امور زنا بلکه در مدیریت آن نیز وجود ندارد.

همچنین توسعه  ورزش همگانی و ةپنجم به راهبردهای شفاهی در ترویج و توسع ةتوسع ةراهبردی برنام

نبود محدودیت در قوانین و  رغمیعلو حمایت ورزش زنان اهتمام به ورزش قهرمانی تدوین شده است. 

اجرایی این قوانین و  ضمانت نبود سببورزش زنان کشور در عمل به ةتوسع ومقررات مربوط به حمایت 

نشده است. برای مثال در حوزة مدیریت  برآوردهمقررات حقوق زنان در این حوزه آنچنان که باید و شاید 

اختیارات الزم و کافی  اند،نبودهاند نفر کلیدی سازمان زنان نقشی نداشته یا اگر حضور داشته عمالًورزش 

 مسئوالن بوده است. برخیبراساس نفوذ شخصی  ،تههای موردی انجام گرفو اگر حمایتاند نداشته

در عمل نقش  ،ایجاد شده است جوانان ومعاونت زنان در وزارت ورزش  جایگاه سازمانیاگرچه چنین هم

تعداد از طرف دیگر،  ها و تدوین راهبردهای اجرایی در حوزة زنان را در اختیار ندارد.فعال در سیاستگذاری

تأکید قانون اساسی در برابری  با وجود ،زنان باشد اریاخت درمدیریتی ورزشی زنان که  های سازمانیجایگاه

نگاه مثبت به  نبودتواند ناشی از ها بسیار اندک است که این امر میحقوق زنان و مردان در تمام حوزه

 این حوزه باشد. ةرتبن عالیمدیریت ورزشی در نگاه مسئوال ةحوزة زنان در عرص

 در ژهیوبه یفرهنگ، اجرا و نظارت در امور تیریمد، یقانونگذار، یاستگذاریسزنان در  مشارکتحق 

 یالمللنیبو  یملسازنده در ابعاد  یفرهنگحق تبادل اطالعات و ارتباطات  نیهمچنمسائل زنان،  خصوص

و عادالنه  ریفراگ یدسترس، حق کار طیمحاز بهداشت  یمندبهرهاست. حق  یاجتماعحقوق  یهایژگیواز 

 ۵۳تأکید بندهای  . با وجودسالم از حقوق مندرج در قانون است حاتیتفرو  یآموزشو  یورزش امکاناتبه 

های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران مبنی بر حق دسترسی فراگیر لیتئومنشور حقوق و مس ۵4و 

ت سالم حق پرورش و شکوفایی تربیت بدنی و تفریحا ینةزم درو عادالنه به امکانات ورزشی و آموزشی 

متناسب با موازین اسالمی  یالمللنیباستعدادهای ورزشی و حضور در میادین ورزشی در سطح ملی و 

ن ای مسئوالگرفته در این حوزه نشان از برخورد سلیقهروند اقدامات انجام متأسفانه ،بدون تأکید بر جنسیت
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برده از ضمانت اجرایی الزم جهت نظارت و اعمال قانون قوانین نام نکهیاضمن  دارد،وقت با ورزش زنان 

 یاسیس، یفرهنگ یهاعرصه ةخود را در هم یستگیشا رانیا یاسالم. زنان پس از انقالب ستینبرخوردار 

. در منشور حقوق و کردند دایپورود  کشور ییقضاهم به دستگاه  ییقضا ةعرص درو  ندنشان داد یاجتماع

های آموزش، پژوهش و فرهنگ طور کلی به حوزهام جمهوری اسالمی ایران بههای زنان در نظلیتئومس

 ۷۶منطقی شامل امور ورزشی نیز خواهد شد. برای مثال در بند  طوربهعمومی پرداخته شده است که 

طور مشخص منشور در حوزة آموزشی به ارتقای آموزشی و برخورداری از امکانات آموزش و پرورش به

صورت کمی و کیفی ههای تخصصی بها و آموزشحق کسب مهارت ۷۸ه شده است. در بند برای زنان اشار

گیری به حق زنان در مشارکت در سیاستگذاری و تصمیم ۸۲تا باالترین سطوح آمده است. همچنین در بند 

المللی تأکید شده فعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین حضور وهای آموزشی، علمی و مدیریت

 است. 

به حق مشارکت در سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرا و نظارت در  ۷0در بخش فرهنگ عمومی در بند 

 یاستگذاریسبه حق مشارکت زنان در  ۸۲گفته مسائل زنان و در بند پیش خصوص درویژه هامور فرهنگی ب

المللی فعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین حضور وهای آموزشی، علمی گیری و مدیریتو تصمیم

مردساالری، تبعیض و تعصب در محیط قانونگذاری، روح قوانین نیز مردانه شد و  اشاره شده است. با رواج

سنتی است و نظام حقوقی  ةحمایت کند. از نظر برخی از آنها قانون مطابق با جامع تواند از زنکمتر می

نظام حقوقی  پردازد.و کنش ارتباطی زنان به تدوین قوانین میزیسته  ةیق به تجربعم بدون تحقیق و توجه

جهان زنان تأخر دارد. از نظر آنها بخشی از توجه است و از زیستزیسته زنان کم ةجهان و تجرببه زیست

ن تدوین هایی از قانون نیز ناعادالنه است و آن بخشی هم که به نفع زناقانون به نفع زنان است و بخش

گرچه در شهرهای کوچک و روستاها نیاز ا آگاهان. از نظر (۵) در ضمانت اجرایی مشکل دارد ،شده است

های جدید توسط دلیل کسب ارزشولی در شهرهای مدرن و صنعتی به ،شودبه تغییر قانون حس نمی

محیط قانونگذاری بیشتر کنندگان شود. از نظر مشارکتزنان، نیاز به تغییر در قانون بیشتر احساس می

 یدئولوژیاکنند و قوانین در زمان تصویب از عینک و فیلتر مردانه عبور می توسط مردان اشغال شده است،

امید به تغییر سخت ولی ممکن  بنابراینمردساالرانه و فرودستی زنان در نظام حقوقی نهادینه شده است، 

 .است
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که در  ایآس یهادانشگاهورزش  ونیفدراسدر  رانیا یاسالم یجمهوردولت  تیعضوقانون  ةدر مقدم

 که یاافتهیسازمان تیفعالتأکید شده است که هر ی تصویب شده، اسالم یشورامجلس در  ۱۳۹0سال 

 عةشده و در جهت توس قیتشو دیبا ،شودیم یزیرطرحایی یبرای جوامع آس تیتقوهدف توسعه و  یبرا

 4 ةشود. در ماد تیهدانسل جوان  ةو نظم و خدمت به جامع ییایپو، یسالمت یسوبه یانسانتمام منابع 

در  انیدانشجو نیبو تفاهم  یقدردان، یالمللنیب یوندهایپ تیتقوکه همان  ونیفدراساساسنامه به هدف 

در این قانون محدودیتی برای حضور زنان  اشاره شده است.است نیز  یعمومبرخی اهداف  شبردیپو  ایآس

های ورزشی وجود ندارد و ایران با تصویب این قانون، در حوزة قانونگذاری نشان )دانشجو( در همة عرصه

 داده است که این محدودیت وجود ندارد.

، مصوبة اجرایی وزارت ورزش و جوانانة ت وزیران در خصوص بستأهی ةنامتصویبدر راهبرد مندرج 

های ورزش همگانی و توسعه و حمایت از ورزش زنان اشاره دارد. برخی از سیاست ةبه ترویج و توسع، ۱۳۹۱

ریزی عمومی ورزش همگانی و تفریحی و رویکرد نامه آمده عبارت است از برنامهاجرایی که در این تصویب

فضای مشارکت  ةتوسعسازی فرهنگی در راستای حضور بیشتر زنان در ورزش و کاهش فقر حرکتی، زمینه

متناسب در  ةهای ورزشی با تأکید بر فضایل اخالقی و سالمت عفاف و حجاب، استفادزنان در فعالیت

زنان حسب  ةرشته و مواد مسابقاتی ویژة ها و تجهیزات ورزشی، توسعبرداری زنان از اماکن زیرساختبهره

ای و نظام المپیک با اولویت کشورهای طقهای و منهای جهانی قارهبررسی و مطالعات روزآمد فدراسیون

های ورزش مدسازی برنامهاهای ملی و جهانی ورزش در تقویت و کارظرفیت ةکارگیری همهاسالمی و ب

 زنان.

 یفرهنگ ة)نظامنام کشورورزش  یفرهنگحوزة  یاساسو اقدامات  هاتیاولو قانوندر نخستین اولویت 

 ةمانند رسان کشورورزش  یارسانه تیوضع یساماندهانقالب به  یعال یشورا ۱۳۹۵مصوب  ،(کشورورزش 

ایجاد تبعیض در حوزة پخش ورزش زنان که  ة، اشاره شده است که شاید تدوین این اولویت در نتیجیمل

گمان قوی بر این است که  ،عبارت دیگربوده باشد. به رد،ملی وجود ندا ةمانعی برای نمایش آن در رسان

ملی در پخش برخی از  ة. برای مثال رویکرد رسانداردسانی ورزش زنان کمبودهایی وجود ردر حوزة اطالع

که کمتر کسی از  ی پخش شدهشکل بهپخش نشده یا  اصوالًای بوده که یا گونههای ورزشی زنان بهرشته

تواند می، سازدمیموردی و تصادفی بودن چنین اقداماتی را منتفی  ،آن اطالع یافته است. تکرار این رویکرد

ای دیگر در گونهاین اولویت به در این خصوص را افزایش دهد. ملی ةوجود سیاست واحد در رسان احتمال

 کشوربر ورزش زنان  حاکمفرهنگ  جیتروورزش زنان و  یکمو  یفیک یاین مصوبه با بیان توسعه و ارتقا
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سازمان  مشارکت قیطراز  یالمللنیب و یمل یورزش یهاعرصهمطلوب زن مسلمان در  یالگوعنوان به

 تکرار شده است. با وزارت ورزش و جوانان ربطیذ یفرهنگ ینهادها یهمکارو  مایصداوس

ریزی در کشور توجهی به برنامه بنا به دالیل متعدد و مختلف، ۱۳۶۸بعد از انقالب اسالمی تا سال 

های مختلف در خالل دوره .یافتتحوالت اساسی  وضعیت زنان در ایران تغییرات واین مدت نشد و در 

ای به خود پرداختن سیاستگذاران به مباحث جنسیتی ابعاد تازه ریزی توسعه پس از انقالب اسالمی،برنامه

خصوص های اول و دوم توسعه را از لحاظ توجه به مباحث زنان و بهای که شاید بتوان برنامهگونهبه، گرفت

به تعویق  ای نخست پس از انقالب به بحث زنان،هتوجهی برنامهاز علل بی ی کرد.ضعیف ارزیاب ،خانواده

برنامه در سال  نخستینای که تصویب گونهبه، سال بودیازده ریزی در کشور به مدت افتادن اصل برنامه

 بندی اهداف در ارتباط باثر برای شناسایی نیازها و اولویتؤموجب از دست دادن مدت زمان م ۱۳۶۸

این بود که گویا مشکالت زنان  آنپیامد دیگری نیز در پی داشت و  اتالف زمان، موضوعات زنان شده بود.

 رسیدنظر میاز انقالب به پیشسال از پیروزی انقالب اسالمی کماکان همان مشکالت  یازدهگذشت  پس از

نیروی انسانی  ةسرمای ةتوسعه پس از انقالب اسالمی، انباشت گسترد نخست ةمهم در برنام ة. مسئل(۹)

 سیاست تنظیم خانواده و کنترل رشد جمعیت که در این برنامه مدنظر قرار گرفت هایییکی از موضوع .بود

باال بردن سطح ه، ها توجه شدبا محوریت زنان به آن اول توسعه ةای که در برنامهای عمدهسرفصل بود.

اجتماعی  های مشارکت زنان در امور اقتصادی،اعتالی موقعیت زنان و افزایش زمینه دانش عمومی، سواد و

کودکان و توجه بیشتر به ورزش زنان  مادران و ریوممرگارتقا سطح سالمت و کاهش  جامعه و خانواده،

فعالیت  آغازه به تماعی و فرهنگی کشور با توجاج اقتصادی، ةدوم توسع ة. با آغاز برنام(۱۳) بوده است

ی غیردولتی، حرکتی در راستای هادفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و سایر تشکیالت و سازمان

ترتیب دوم به ةها آغاز شد. موارد مربوط به زنان در برنامهای اساسی بخشمشیاثرگذاری در تنظیم خط

اختصاص امکانات به مسائل تربیت بدنی و پر کردن اوقات فراغت زنان و مشارکت بیشتر زنان در امور 

های متعالی شخصیت اسالمی زن خانواده و ارزش شئوناجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ 

 ،اجتماعی یهاصحنهدر مبتنی بر باور مشارکت بیشتر زنان  ذاراستیسبا نگرش  سوم توسعه ةبرنام است.

 ترروشن یاگونهبهپیشین توجه به وضعیت زنان  ةنسبت به دو برنام بنابرایناقتصادی و فرهنگی همراه بود، 

عنوان مرکز امور اندازی نهادی بهسوم توسعه، مقارن شدن آن با راه ةطرح شد. از نکات اساسی در برنام

 کامالًسوم،  ةتمایز میان دو جنس در برنام نبوداست که شایان توجه آن  ةنکت .(۱۵) مشارکت زنان بود

چهارم هم از نظر حجم مواردی از  ةه است. برنامگرفتطرفی جنسیتی انجام آگاهانه و براساس اصل بی
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برنامه که به زنان اختصاص دارد و هم از نظر رویکرد متفاوت در خصوص مبحث جنسیت مورد توجه است. 

 ةای برای زنان لحاظ شده، توجه شده است )برنامآن امتیازات ویژه موارد، که دررخی به بدر این برنامه 

توسعه بررسی کرد.  ةموضوع زنان و خانواده را در چهار برنام (۹) زعفرانچی(. ۱۳۸4-۸۸ توسعه، مچهار

قای و دوم توسعه در محور زنان، به افزایش سطح سواد عمومی زنان، ارت نخست ةدر برنام دادنتایج نشان 

سوم یکی از موارد  ةهای اوقات فراغت و تربیت بدنی زنان توجه شده است و در برنامسالمت آنها و برنامه

چهارم  ةبرنام اجتماعی زنان در نظر گرفته شده بود. در و های فرهنگیمشارکت ةبرنامه، مختص توسع

مباحث در این خصوص،  یاپارهدرک ضرورت توجه به مسائل زنان و خانواده و گنجاندن  رغمبهتوسعه نیز 

از جمله جایگاه  پنجم جایگاه زنان در شش گروه، ةتوسع ةاز محورهای مهمی نیز غفلت شده است. در برنام

، میزان توجه به امور فرهنگی، سالمت یشتیمعزنان در خانواده، جایگاه زنان در اجتماع، امور اقتصادی و 

 ةهای چهارم و پنجم توسعرسی جایگاه زنان در برنامهو آموزش زنان بررسی شد. نتایج حاصل از بر

 ،کشورة های توسعآن است که در برنامه ةکننداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، بیان

نیستند. در ادبیات توسعه با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشورها  مندبهرهزنان از وزن و جایگاه شایسته 

پذیر نیست متعادل و پایدار بدون مشارکت زنان امکان ةشود که توسعتأکید می ،دهندرا زنان تشکیل می

 شود.ویژه زنان سنجیده میها با میزان مشارکت اجتماعی مردم بهو حتی مقبولیت و مشروعیت دولت

است شده  مکلف ولت، د۹4دة به فرهنگ، هنر و ورزش اختصاص دارد. در ما ششم ةتوسع ةامبرن ۱۷بخش 

 یالمللنیب ونیفدراس ،یهمگان ورزش مدارس، ورزشة وسعی تبرا را افزوده ارزشکه بخشی از مالیات بر 

 ورزشی هارساختیز و رزش زنانو ،یریعشا ویی روستا ورزش ،یپهلوان یکشتو  یازورخانههای ورزش

 ص دهد.تصااخ جانبازان و علوالنم حوزة رد ژهیوبه

سازنده و  نقش بهاین است که  ،ریزان بوده باشدتواند ناشی از دیدگاه محدود برنامهامری که می

که الزم است  داردریزان برنامه اند یا ریشه در نظام نهادی و باورهای اجتماعیتوجه بودهتوانمندی زنان کم

متعادل و پایدار به مشارکت اجتماعی از جمله  ةو در راستای دستیابی به توسع ودش تدریج متحولبه

ویژه زنان روستایی توجه الزم مبذول شود. الزم است پس از وضع قوانین کلی و مشارکت زنان و به

 شدهد و همچنین نظارت بر هماهنگی قوانین وضعگیرنظارت دقیق بر اجرای آنها انجام ، هامشیخط

و زنان جامعه  تیصالح صاحبمدام با مشارکت نخبگان  ةتوسع ةرسد. الزم است برنامنظر میی بهضرور

های علمی از نتایج پژوهش استفادههای آن با و نارسایی کمبودها وقرار گیرد  دنظریتجدمورد بازبینی و 
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 و های اجتماعییجامعه و ویژگ شأنکشور متناسب با  ةبرطرف شود تا جایگاه زنان در بطن روند توسع

 . (۱۳) فرهنگی آن نهادینه شود

 عملکرددر گزارش  که دهدیمورزش زنان نشان  یبرا یقیحق شکل بهاعتبار  نبود ةنیزمدر  قاتیتحق

 ةژیو میتقوبا عنوان زنان وجود نداشته است، اما در حال حاضر با وجود  یخاصبخش  هاونیفدراس ةساالن

 یهانامهتفاهم یبندهااز  یکیورزش زنان هستند. در  ةنیزمجداگانه در  عملکرد ةارائاز  ریناگززنان، آنها 

ملزم به  هاونیفدراس که آمده است ،و وزارت ورزش و جوانان منعقد شده هاونیفدراس انیم که یدیجد

در جهت  زنان و یورزشو امور  ورزشکاران یبرادرصد از اعتبارات سازمان  40کم دست کردنهیهز

 گرید یسو. از اندیالمللنیب یدادهایرو ریساو  ایآس یقهرمان یهارقابتحضور در  یبرا هایسازآماده

ها بخش ریساجذب اعتبار از  امکان، کنندیم افتیدر هاونیفدراساز  که یاعتباراتبر عالوه یاستان یهاتیأه

 یبرا زینمحل  نیا از توانندیمدرآمد را دارند و  کسبمرتبط و  یهارشتهمجوز آموزش  زینها و و سازمان

ورزش زنان  حوزة در که یملموس یکمبودها. با وجود کننداستفاده  یدارمیتاز ورزش زنان و  تیحما

 نینخست کسب. کنندموجود استفاده  تیظرف اندکاز  اندتوانسته کشور ورزشکاروجود داشته است، زنان 

شش  افتیدرو  تکواندوو  یراندازیتچهار مدال نقره در  افتیدرمسابقات،  نیازنان در  ییایآس یطالمدال 

 یبرخزمان هم  نیهم را به ثبت رساند؛ اما در ییایآسمدال ۱۱ رکوردبار  نینخست یبرامدال برنز و 

 جهینتیبو  برنهیهزرا  کیالمپو  ییایآس یهارقابتبه  ورزشکارزنان  کارواناعزام  یورزش کارشناسان

 .(۱۶) دانندیم

 رهبر جمهوری اسالمی ايرانديدگاه 

پروردگارت بر تو حقی دارد؛ بدنت بر تو حقی دارد و خانواده : داریم)ص(  در حدیثی ارزنده از پیامبر

حدی است که حق بدن را در ردیف حق پروردگار ارزش جسم و بدن بهدر سنت پیامبر  نیز بر تو حقی دارد.

است. هرچند نگاه مسئوالن بلندپایة حکومتی در حوزة بررسی قوانین مرتبط با و خانواده دانسته 

که ضمانت اجرایی این قوانین با مشکل مواجه است، ممکن  آنجاگنجد، اما از های ورزشی زنان نمیفعالیت

ی و تأسگونه قوانین هستند، با اجرای این مأموراست برخی تصور کنند که مسئوالن اجرایی کشور که 

زنند، اما نگرش و رفتار مسویی با رفتار مسئوالن بلندپایه دست به اعمال سلیقه در اجرای این قوانین میه

اگرچه نگرش و رفتار مقامات مسئول دهد. بنابراین مقامات بلندپایة حکومت خالف این برداشت را نشان می

های ورزشی زنان هستند و فعالیت نوعی درگیراز افراد که به دسته آنحکومتی و مذهبی برای  ةو بلندپای

این وضعیت را  یحدود تاشاید بتواند که رفتار آنان طوریبه ،نداای برای این دسته افراد قائلاعتبار ویژه
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. گیردو در عمل خالف نظر آنان انجام می شودها مشاهده میولی هنوز این کمبودها و تبعیض کند،تعدیل 

دن کرعنوان باالترین مقام حکومتی در راستای فراهم سالمی ایران، بهدر این خصوص نظر رهبر جمهوری ا

 ۱۳۸۱ ماهید ۳0های برابر برای ورزش مردان و زنان است. ایشان در دیدار با ورزشکاران در فرصت

 : ۱فرمودند

رزیده وها حقیقتاً باید اهتمام ها هم اعتقاد من این است که به ورزش زندر مورد ورزش زن»

ین است که اما در ورزش  ةباره هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. وقتی فلسف این شود. در

ین امندی از نشاط روحی و سالمت جسمی ناشی از ورزش، من گفتم، یعنی عمومی کردن و بهره

وید که مثالً دیگر زن و مرد ندارد. فقط این نیست که انسان بخواهد بازوها را پیچیده کند، و بگ

ن در ها بازوی پیچیده الزم نیست. ورزش برای سالمتی جسمانی و نشاط روحی است و ایدر زن

طور که گفتم، زن و مرد یکسان است. امکانات ورزش زنان را بایستی زیاد کرد. منتها، همان

ا نقاط ها حتماً باید بها این است که ورزش زنفرهنگ غلط جهانی تحمیل شده به خیلی از ملت

نت، وقار های ما با همان نجابت، متااشد. خوب، همراه نکنید و کاری کنید که زنضعفی همراه ب

 «کنند.های مختلف ورزش بو رعایت حدود اسالمی و شرعی که برایشان مهم است بیایند در رشته

 

 گیرینتیجهبحث و 

نیازمند بازنگری  ،شودتوسعه و حمایت از وزرش زنان در بخش قوانین و مقررات مشاهده می ةدر حوز آنچه

رفت از این وضعیت نیازمند بررسی . بنابراین راهکار بروندر توسعة ضمانت اجرایی این قوانین استاساسی 

ویژه با توجه به الزامات جدید ملی و ورزشی زنان و اصالح و بهبود آن به ةجامع قوانین و مقررات در حوز

د. بدیهی است که اصالح و وضع قوانین جدید هستنروزرسانی بهنیازمند المللی در حوزة ورزش زنان بین

تأکید بسیار بر رعایت حقوق  اگرچهمدی الزم برخوردار نخواهد بود. ابدون وجود ضمانت اجرایی از کار

 ،در عمل شاهدیم آنچه متأسفانه ،ها در قوانین جمهوری اسالمی شده استحوزه همةبرابر زنان و مردان در 

قوانین حاکم بر آن کشور باشد  دکشور بای ةهای ادارحوزه ة. اگرچه مالک عمل در هماستآشکار  نابرابری

ولی با توجه به نبود یا کمبود ضمانت  ،های گوناگون تا حدود زیادی جلوگیری شودتا از اعمال سلیقه

دسترسی  های مختلف ورزش زنان ازکارگیری این قوانین اغلب شاهد ایجاد تبعیض در حوزهاجرایی در به

                                                           
1. http://roshani.blog.ir/1395/05/13811030_قهرمانان_ورزشی 
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منظور رسد بهنظر میهمچنین بهرسانی اخبار مربوط به آنان هستیم. به امکانات و وسایل گرفته تا اطالع

، در حمایت از رفته کاربهصراحت در آنها تفکیک جنسیتی برطرف کردن این کمبود، قوانین دیگری که به

همان نبود یا کمبود ضمانت  که مشکل اصلی کههای ورزشی زنان وضع شده است، درصورتیفعالیت

که وضع دیگر قوانین، هرچند در حمایت از زنان نیز طوریاجرایی قوانین است، هنوز پابرجاست، به

یی قوانین جدید را نیز خنثی کاراوجود آورد و نبود ضمانت اجرایی، تواند بهبود جدی در این امر بهنمی

کم در گونه پاسخ داد که دستتوان اینابتدای مقاله میدر  شدهطرحسازد. بنابراین در پاسخ به پرسش می

که در چارچوب های ورزشی تا زمانیحوزة وضع قوانین، زنان ایران برای انتخاب و انجام هرگونه فعالیت

سبب نبود یا کمبود ضمانت گونه منعی وجود ندارد، اما اجرای این قوانین بهموازین اسالمی باشد، هیچ

 روست.متناسب، با مشکل جدی روبهاجرایی کارامد و 
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Abstract 

The purpose of this paper is the study of Iran’s law related to the Iranian 

women sports activities. This study is a descriptive research and the main 

source of study is the Iran’s Law passed from the beginning of the Islamic 

Revolution till 2016. Studying of the laws shows that in passing the laws, 

sports activities of the women is not directly mentioned in Constitution of Iran 

and other laws and legislator only pointed out to the social affairs. As sex 

segregation is not done in these laws it implies that they are applicable for all 

people and they are passed for women and men equally. On the other hand the 

sex segregation is applied in other laws in favor of women which possibly 

means that these laws are passed due to shortage of the other law’s 

enforcement and existence of discrimination in executing the laws. Hence in 

regards of the passing the laws it could be concluded that at least there is no 

main issues however in executing the laws, deficiency is witnessed because 

of shortage of the laws enforcement that even passing new laws in favor of 

women could not resulted any extensive improvement in women’s sports 

activities. 
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