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 چكيده

نابرابری، روابط قدرت، سرمایه و ساختار جنسیتی، مسائل و موانع مهمی در مقابل شرکت زنان در 

های برابری جنسیتی و  یشتر به نظریههای اخیر به توجه ب اند. این مسائل در دهه ورزش ایجاد کرده

های  هایی که عالوه بر تفاوت مطالعات جنسیت در موضوع ورزش و زنان منجر شده است. نظریه

شده نیز دارند. تفاوت مبنای نظری این  های ارائه حل گسترده، وجوه مشترکی درباره برخی راه

ویژه در  ها شده است. به برخی چالش های ناشی از شرایط عینی زنان منجر به رویکردها با پیچیدگی

تنیدگی موانع  کشورهایی همچون ایران که کاربست برخی از این راهبردها در مواجهه با درهم

های برابری  ترین نظریه ساختاری، با چالش روبرو بوده است. این پژوهش، تحلیلی انتقادی از مهم

یفی و با روش اسنادی انجام شده است. ها است و به صورت ک های آن جنسیتی درباره ورزش و چالش

دهد برای حذف موانع پیش روی ورزش زنان و دستیابی به وضعیت  ها نشان می تحلیل این نظریه

برابر، شناخت دقیق مبانی نظری راهبردها و بستر اجتماعی موردنظر به یک اندازه ضروری است. در 

ه به شرایط عینی جامعه طراحی شود و از ها با توج توان انتظار داشت، سیاستگذاری این صورت می

 اجرای راهبردهای متناقض و بازتولیدکننده نابرابری و تبعیض جنسیتی پیشگیری شود.

 نظریۀ انتقادی، برابری جنسیتی، ورزش، فمینیسم ورزشی، جنسیت، ورزش زنان کليدی:کلمات
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مهوبيانمسألهمقد

ای مردان اروپا رخ داد. بیبیانا  فوتبال حرفهیک اتفاق تاریخی در  2017در ماه می سال 

ای فوتبال مردان لقب گرفت و در بوندس  عنوان نخستین داور زن در لیگ حرفه به 1هاوس اشتاین

قضاوت  2استفانی فراپارت 2019لیگا به قضاوت پرداخت. دوسال پس از آن و در آگوست 

رپول انجام داد. این رویدادها تغییر های چلسی و لیو دیدار سوپرجام مردان اروپا را میان تیم

های جنسیتی  بزرگی در ساختار جنسیتی ورزش فوتبال به وجود آورد و ماهیت برخی از کلیشه

ها تحت  را که مبنی بر ناتوانی زنان است، زیرسوال برد. حضور یک زن در ورزشی که دهه

ی است، نشان داد که مسأله های آن مبتنی بر تعاریف جنسیت سیطره مردان بوده و اساساً فعالیت

تفاوت جسمی و جنسیتی و نادیده گرفتن زنان در مقایسه با مردان در حوزه ورزش، بیش از 

فرهنگی است. با در نظر گرفتن این -ای اجتماعی آنکه به طبیعت آنان ارتباط داشته باشند، مساله

ی علمی و اطالعاتی ها ای و محتوای پایگاه دو رویداد در ذهن، نگاهی به منابع کتابخانه

های  دهنده نگرش عمیقاً جنسیتی و نابرابر به حضور زنان در ورزش است. در سطح فعالیت نشان

ها، میزان بودجه اختصاصی،  ها و باشگاه سازی تیم عملی ورزشی، تعداد مسابقات، اردوهای آماده

از های کالن ورزشی حاکی  امکانات و تسهیالت و همچنین حضور زنان در مدیریت

های جنسیتی درباره ضعف، ناتوانی،  های گسترده میان زنان و مردان است. سیطره کلیشه نابرابری

بودن نابرابری میان زنان و مردان برای انجام ورزش با استدالل و اشاره به تفاوت در  طبیعی

های اخالقی درباره جنسیت و گرایش جنسی ورزشکاران زن و  ها، قضاوت جنس و جنسیت آن

 های انضباطی و اجتماعی بیانگر شرایط حاکم بر قلمرو ورزش است. ع کنترلانوا

کنند و  هر روی و علیرغم چنین شرایطی امروزه زنان بیشتر از هر زمان دیگری ورزش می به

به آن دسترسی دارند، اما این مشارکت همیشه به معنی حذف موانع جنسیتی و بهبود وضعیت 

طور سنتی مردانه تعریف  هایی که به تر در ورزش شتر و فعالزنان ورزشکار نیست. مشارکت بی

اند اگر منجر به تغییر تعاریف جنسیتی نشود یا ساختارهای جنسیتی ورزش را دگرگون  شده

                                                           
1 Bibiana Steinhaus 

2 Stéphanie Frappart 
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بخش باشد بازتولید کننده یا شکل دیگری از جنسیتی کردن ورزش  نکند، بیش از آن که رهایی

 (.1994است )هارگریوز، 

ویژه در کشورهای غربی  یش حمایت از ورزش دختران جوان و زنان که بهطور مثال افزا به 

تبدیل شده است. « 1دخترآینده»صورت گرفته است، غالباً به سویی رفته که به پروژه تولید 

مفهومی که آنیتا هریس آن را مدلی نوین از تربیت دختران جوان توصیف کرد که در خدمت 

ایی میان گفتمان فمینیسم لیبرال با نئولیرالیسم برای بازاریابی اقتصاد جدید نئولیبرالی است. همگر

تا ورزش را به فضایی تبدیل کند که دختران در آن بیاموزند مسوولیت زندگی خود را به عهده 

بگیرند. مسوولیتی که هسته اصلی آن مراقبت از بدن، سالمتی و موفقیت در رقابت است. 

ها و عدم  پذیرند که شکست شوند و می داری می آل سرمایه هبنابراین دختران تبدیل به سوژه اید

موفقیت را نتیجه عملکرد فردی خود بدانند نه ساختار اقتصادی یا سیاسی جامعه )هریس، 

 (.103: 2007؛ هارگریوز، 2004

ها بستری  ای هستند، بدن آن با همه این تغییرات و دستاوردها هنوز هم زنان در ورزش حاشیه

گر قرار  های سلطه های جنسیتی است و در معرض انواع ایدئولوژی سیاست و کنترلبرای اعمال 

های جنسیتی تعیین  دارند. در واقع کیفیت و کمیت فعالیت زنان در ورزش همیشه با ایدئولوژی

کنند و به منابع نسبتاً  شده است. در حالیکه بسیاری از زنان در غرب آزادتر از گذشته ورزش می

ان دسترسی دارند، برخی دیگر در سایر نقاط جهان همچون آسیا و افریقا با مساوی با مرد

 اند. های دشواری از نقطه نظر نژاد، ملیت، قومیت، دین و اخالق مواجهه بوده محدودیت

شرط از بین بردن موانع کسب برابری جنسیتی رشد دانش و آگاهی و کاربست آن در عمل 

ترین بخش ورزش قرار دارند و در موارد متعددی از  ای حاشیهویژه در ایران که زنان در  است. به

رسد  ها برای تغییر این شرایط چندان مؤثر نبوده است. به نظر می اند، تالش ها حذف شده ورزش

های علمی انجام گرفته یکی از دالیل مهم  توجه ناکافی و فقر دانش در حوزه نظری و پژوهش

تبعیض علیه زنان در ورزش ایران بوده است. بر همین  توجهی به نابرابری و توجهی و کم بی

اساس ضرورت مرور و تحلیل نظریات برابری جنسیتی در ورزش وجود دارد. این مقاله 

                                                           
1.Future Girl 
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کوشد تا ضمن مروری انتقادی بر مطالعات نظری و راهبردهای عملی انجام گرفته به  می

ازد. پژوهش با رویکردی های موجود و مسائلی که همچنان الینحل باقی مانده بپرد چالش

شناسی کیفی روش اسنادی برای تحلیل استفاده کرده است. روش  انتقادی و استفاده از روش

ها را به صورتی تفکیک ناپذیر از یکدیگر و همچون یک کلیت در  نگر است و واقعیت کیفی کل

دی است، هایی که ماهیتی پویا دارد و مسأله اصلی آن چند بع گیرد و برای پژوهش نظر می

 تر است. مناسب

مطالعاتجنسيتدرورزشوفمينيسمورزشی

مقصود از فمینیسم ورزشی در کلیت آن مطالعه جنسیت و ارتباط آن با ورزش است. این 

دهنده و  کند؛ نهادی که بازتاب اجتماعی تفسیر می-عنوان یک نهاد سیاسی مطالعات ورزش را به

های برابری  ( نظریه1993است. به بیان هارگریوز ) کننده روابط قدرتمند جنسیتی بازتولید

ها برای  ها و به چالش کشیدن آن جنسیتی ورزشی به دنبال افشا و توصیف عملکرد ایدئولوژی

دستیابی به برابری جنسیتی و تغییر ساختارهای نابرابر در متن ورزش است. به واقع از منظر این 

اجتماعی است که مستلزم اجرای راهبردهای مطالعات، تبعیض جنسیتی در ورزش یک مسأله 

ها و همچنین مذاکره در مورد موضوعات  ها و نابرابری عملی مشخص برای رفع تبعیض

های  گذاری عمومی قرار دارد و وارد حوزه ورزشی است که فراتر از حوزه سیاست-فرهنگی

 شود. اجتماعی و سیاسی نیز می

تری از این مسأله اجتماعی  زش نه تنها درک غنیپردازی درباره تبعیض جنسیتی در ور نظریه

های عملی نیز  دهد، بلکه همچون معیار معتبری برای ارزیابی راهبردها و سیاست به دست می

ای از تعهدات فلسفی،  هست. مطالعات جنسیت در ورزش خطوط فکری متفاوتی با مجموعه

کردن راهبردهای رفع  ر پی عملیگیرد که د شناختی و نظری را در بر می سیاسی، انضباطی، روش

ای ماهیت روابط جنسیتی و قدرت از  های جنسیتی، تغییر ریشه تبعیض، نابرابری، زدودن سویه

 ورزش است.

فمينيسمورزشیليبرال
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چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ میزان تسلط، فمینیسم ورزشی لیبرال رویکرد غالب بر 

(. این رویکرد که ریشه در آراء 27: 1994)هارگریوز، های فمینیسم ورزشی بوده است  اندیشه

فمینیستی لیبرال دارد و همانند اندیشه سیاسی که از آن مشتق شده بر اصول برابری، استقالل 

اصل اساسی تاکید دارد که به فمینیسم  3کند. این فلسفه سیاسی بر  فردی و حقوقی تاکید می

 ورزشی راه یافته است:

 های ایجاد  شود، بنابراین پیشاپیش بر دوتایی ودی کامالً عُقالیی تصور میعنوان موج انسان به

 زند. شده همچون ذهن/ بدن و برتری ذهن مهر تأیید می

  لیبرالیسم مبتنی بر ستایش حقوق جهانشمول فردی و امتیازاتی است که هر فرد از آن

بر اساس خرد  برخوردار است، همانند حق تحقق هویت خود، بر این اساس حقوق انسانی

های فیزیکی را همچون معیاری برای دسترسی یا عدم  شود و در نتیجه تفاوت تعیین می

 کند. ها رد می دسترسی به فرصت

  فردگرایی اصل اساسی و واحد سیاسی لیبرالیسم است، به این معنی که غایت آزادی و

 (.1393؛ نجم عراقی، 1988بیند )جاگر،  انداز فرد می برابری را از چشم

های جسمی است که  ای از ویژگی عنوان مجموعه در باور فمینیسم ورزشی لیبرال جنسیت به

ها و ارائه امکانات ورزشی داشته باشد و زنان اگر  نباید تاثیری در کیفیت و کمیت فرصت

نویسد: فمینیسم ورزشی  باره می توانند همانند مردان شوند. هارگریوز در این بخواهند می

کند و به این نکته باور دارد که  لوژیک را برای منع حضور زنان در ورزش رد میتوجیهات بیو

اگر به زنان فرصت برابر برای ورزش کردن داده شود همانند مردان در همه ابعاد و سطوح آن 

 (.28: 1994مند خواهند شد )هارگریوز،  بهره

ها و  رابری در فرصتو ب 1های ورزشی لیبرال جداسازی دو راهکار اصلی و عمده فمینیست

کوشند.  ها می منابع است و در همین راستا برای اصالح قوانین در زمینه رفع تبعیض و نابرابری

های عمومی است که به  بر همین اساس تمرکز اصلی فمینیسم ورزشی لیبرال بر اصالح سیاست

                                                           
1 Separatism 
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نی دولتی، های ورزشی و تربیت بد طور مشخص برنامه عنوان ابزار اصلی تغییر و به آن به

 نگرد. ها می ها و عملکرد آن های ورزشی، سیاست سازمان

( فمینیسم ورزشی لیبرال اساساً عملگرا است. شاید بارزترین نمود 1994به اعتقاد هارگریوز )

؛ 1999)آرنیل،  IX 1ترین دستاوردهای فمینیسم ورزشی لیبرال را در قانون  و یکی از قدیمی

میالدی در ایاالت متحده امریکا تصویب شد  70ون که در اوایل دهه ( دید. این قان2005کارپنتر، 

بخشی از اصالحیه نظام آموزش و پرورش بود که به موجب آن تبعیض بر اساس جنسیت در 

 -ها ها و کالج های دانشگاه از جمله در ورزش-ای فدرال  های بودجه مؤسسات آموزشی و برنامه

 3توسط بیلی جین کینگ 1974که در سال  2ر امریکاممنوع شد. همچنین بنیاد ورزش زنان د

 ها فمینیسم ورزشی لیبرال بوده است. تأسیس شد نمود دیگری از سیاست

ها برای  از آنجا که راهبردهای فمینیسم ورزشی لیبرال بیشتر بر اصالح قانون و سیاستگذاری

برای به چالش کشیدن ها بوده، تمایل چندانی  اطمینان از دسترسی برابر به امکانات و فرصت

های نابرابری که طبیعی جلوه داده شده نداشت. این رویکرد به جای  ساختارهای اصلی و بنیان

تغییرات بنیادی و اساسی تالش خود را به داشتن نمایندگی در مناصب قدرت و توزیع منابع 

 ورزش شود. اختصاص داده است با این فرض که بتواند زمینه تغییر در داخل و خارج از قلمرو

( ساختار آماتوری ورزش در بسیاری از کشورهای غربی با یارانه 1995به اعتقاد آن هال )

توانند انتقادات  کنند نمی دولتی همراه بوده است و طبیعتاً افرادی که در زمینه ورزش فعالیت می

د به های عالقمن ای و اساسی به مناسبات آن داشته باشند. ضمن اینکه چون فمینیست ریشه

ای به ورزش ندارند، تمایلی ضمنی برای به  حضور در ساختار رسمی سیاست چندان عالقه

تر اینکه  بینند. مهم حاشیه راندن ورزش وجود دارد و مبارزه را در زمینه ورزش چندان مهم نمی

 (.89های مردمی در ورزش صورت نگرفته است )همان:  همزمان حمایتی هم از جنبش

يسمورزشیليبرالانتقاداتبهفمين

                                                           
1 Title IX 

2 Women’s Sports Foundation 

3 Billie Jean King 
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پوشی آن از  ترین انتقادات به فمینیسم ورزشی لیبرال چشم ترین و پایه شاید یکی از اساسی

کار و الزامی  ماهیت نابرابر تاریخی میان زنان و مردان در ورزش است که با ماهیت محافظه

گردد.  باز میگرایی ورزش  داری مدرن و پدرساالری همخوانی دارد. انتقاد دیگر به ذات سرمایه

به این معنی که ورزش در شکلی که وجود دارد غیرقابل نقد است. از آنجا که ورود ورزش به 

عرصه عمومی چه برای زنان و چه مردان با ورود به مدارس و آموزش آن آغاز شده است 

( استدالل درباره مشارکت زنان در ورزش بدون اشاره به 1994؛ هارگریوز، 1381)بوردیو، 

طور مثال،  دهد. به های مسلط را طبیعی جلوه می ر نابرابر و جنسیتی سنتی آن، ارزشساختا

های اخالقی چون برابری، نظم، کار گروهی، عزت نفس،  مدعای اجتماعی شدن و انتقال ارزش

نفس به مشارکت کنندگان ورزش درحالیکه ماهیت اداره کننده ورزش مدرن  تواضع و اعتماد به

های اخالقی  مراتبی است، دچار تناقض است. نکته اینکه برخی از ویژگی سلهاساساً تجاری و سل

های رادیکال مشارکت زنان در  اند و بر اساس انتقادات فمینیست در ورزش مردانه تعریف شده

دهد و ایدئولوژی مسلط را  آن تعریف هویت جنسی و جنسیت آنان را نیز تحت تأثیر قرار می

 کند. یبه یک باور عمومی تبدیل م

عنوان یک نهاد اجتماعی که مشارکت کامل در آن به  فمینیسم ورزشی لیبرال، ورزش را به

های جنسیتی  ها و سازمان بندی کرده است. این کار یعنی پذیرش شیوه نفع فرد است، مفهوم

-گیری ورزش را همچون یک نهاد سیاسی ورزش. چرا که از نظر تاریخی مردان مسوولیت شکل

اند و اکنون در یک رابطه قدرت با استفاده از تجارب ورزشی خود  عهده داشتهاجتماعی به 

بخشند. با این وصف فمینیسم ورزشی  مراتبی و جنسیتی را حفظ و تداوم می ساختار سلسله

لیبرال توان به چالش کشیدن روابط قدرت و جنسیت را در ورزش ندارد. در همین زمینه هال 

پروبلماتیک بنیادی تعاریف مردانه ورزش را که با تاگید بر  معتقد است این رویکرد ماهیت

 (.91: 1995گیرد )هال،  سلسله مراتب، رقابت و پرخاش همراه است، نادیده می

فمینیسم ورزشی لیبرال در دیدن ناهمگنی زنان ناتوان است. به عبارت دیگر این رویکرد 

کند که عدم تجانس زنان در  ریزی می مهدهد و طوری برنا بندی کلی قرار می زنان را در یک دسته

ویژه از ابعاد و تاثیرات هویت بر تجربیات تبعیض در ورزش  عالیق و شرایط را در نظر نگیرد. به
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کند که قادر به دیدن  کند و یک سیستم یکسان و جهانشمول برای زنان تعریف می غفلت می

 (.2002و فلینتف،  های طبقاتی، قومیتی، سِنی و جنسیتی نیست )اسکراتن تفاوت

فمينيسمورزشیرادیكال

های فمینیسم لیبرال حاصل شده سؤاالت مهم و اساسی را برای  هایی که از کاستی پرسش

توانند با شرکت در نهادی  عنوان مثال اینکه آیا زنان می کنند. به رویکردهای رادیکال فراهم می

توانمند شوند؟ آیا تاکید بر اجتماعی همانند ورزش که تحت سلطه مردان است، -فرهنگی

های  شوند، موجب از بین رفتن ارزش هایی مانند رقابت و پرخاشگری که مردانه ارزیابی می ارزش

هایی درباره تجربه  ها و چالش شود؟ پرسش ای نظیر تعاون، همکاری و دوستی می زنانه فرض شده

 رادیکال است.ترین مسائل فمینیسم ورزشی  جنسیت در ورزش از مهمترین و محوری

قرن بیستم و در پاسخ به  70و  60های دهه  های و درگیری فمینیسم رادیکال پس از آشفتگی

های فمینیسم لیبرال ظهور کرد. این رویکرد برخالف لیبرال، تبعیض جنسیتی را نه  کاستی

 ( گفته1988ای همچون سلب فرصت و امکانات بلکه همانطور که آلیسون جاگر ) عنوان مساله به

طرفی مفروض  داند و بی عنوان سیستمی از سلطه مردان و مردانگی بر ورزش می است به

(. 85کشد )همان:  انگارد، به پرسش می نهادهای اجتماعی را که فمینیسم لیبرال امری بدیهی می

مسأله اساسی در اینجا نه اصالح قوانین که تغییر بنیادی نهادهایی است که ایدئولوژی جنسیتی 

نان فراگیر شده که جز با دگرگونی قابل اصالح نیست. ویژگی مهمی که فمینیسم در آن چ

رادیکال دارد این است که عالوه بر اشاره به سلطه جنسیتی در سطح کالن، بر روابط فردی و 

گروهی نیز متمرکز است و قصد دارد نشان دهد که مردان نه فقط از طریق نهادهای اجتماعی 

کنند. در واقع فمینیسم  فردی نیز سلطه خود را حفظ و بازتولید می انبلکه از طریق روابط می

امر خصوصی »کشد، شعار  رادیکال شکاف میان امر خصوصی و امر عمومی را به چالش می

های  میالدی بود. فمینیست 80و  70های  از شعارهای مرکزی جنبش زنان در دهه« 1سیاسی است
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ها بر  های و مارکسیست دانند و بیش از لیبرال نوع ستم میترین  رادیکال ستم بر زنان را بنیادی

 (.119: 1393اند )نجم عراقی،  های کنترل مردان بر بدن زنان جلب کرده توجه عمومی را به شیوه

گیرد در  های بیولوژیکی را نادیده نمی فمینیسم رادیکال برخالف فمینیسم لیبرال تفاوت

ها منع زنان از انجام  بیند. سال ظلم علیه زنان میها  عوض آن را هم علت و هم نتیجه قرن

هایی همچون فوتبال یا دو و میدانی با استدالل ضعف جسمانی نمود عینی این تبعیض  ورزش

دهد حذف و منع  تر نشان می ها را قوی هایی که بدن آن است. این کار نه فقط زنان را از فعالیت

انایی بدن در ورزش، زنان را از این مزیت تو کند بلکه با کمرنگ کردن موضوع پرورش می

های به چالش کشیدن این  کند. حضور اخیر زنان داور در فوتبال مردان یکی از نمونه محروم می

 کلیشه است.

اجتماعی تحت سلطه -عنوان یک نهاد سیاسی به این ترتیب فمینیسم رادیکال ورزش را به

ای برای توانمند کردن زنان لحاظ شود، باید  گیرند که پیش از اینکه زمینه مردان در نظر می

دگرگون و متحول شود. به همین دلیل رویکردهای فمینیستی ورزشی رادیکال پروژه لیبرال 

ها با تاکید بر محدودیت  دانند. آن ها مشکوک می جذب زنان به ورزش را توسط لیبرال

ورزش و تبعیض بر زنان تاکید  عنوان هسته نابرابری در راهبردهای فمینیسم لیبرال به جنسیت به

های ورزشی رادیکال بیشتر بر قدرت پایدار و  کنند. به اعتقاد اسکراتن و فلینتف فمینیست می

ها به نقش ورزش در ساخت  اعمال شده بر زنان در ورزش عالقمند هستند، در واقع آن

نگی که ورزش پردازند. به این معنی که زنا اجتماعی سلطه جنسی مرد و تسلیم جنسی زن می

گرایی اجباری است و زنان از  کند همچون کلیدی برای رمزگشایی در تسلط دگرجنس تجویز می

شوند تا زنانگی مقبول و مسلط را که تعبیر آن جذابیت و در دسترس  طریق ورزش تشویق می

 (.98: 2013؛ در اندروز و کرینگتون، 2002بودن برای مردان است، بپذیرند )اسکراتن و فلینتف، 

های جنسی و جنسیتی نشان  بدن جایی است که سلطه مردان بر زنان با اعمال انواع سیاست

عنوان مثال در مسابقات والیبال ساحلی زنان تعیین دقیق اندازه قسمت پایین  شود. به داده می

متر باشد، بیشتر از آنکه به مناسب بودن لباس برای انجام  سانتی 6بیکینی که نباید بیشتر از 

توان  درست ورزش مرتبط باشد به موضوعیت بدن زنان ارتباط دارد. این فرایند را به وضوح می
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ها از زنان ورزشکار با بازتاب ظاهر، جنسیت، نقش مادری و همسری  در تصویری دید که رسانه

 دهند. ها در خانه و خانواده نشان می آن

ی و جنسی مردان در ورزش استدالل فمینیسم ورزشی رادیکال این است که سلطه جنسیت

دار در فرهنگ ورزشی نسبت  های مساله یک مشکل با سه بعد است. بعد اول به پرورش نگرش

گردد. در بعد دیگر به کنترل مردان بر فضاهای ورزشی و روابط قدرت جنسیتی  به زنان بازمی

ورزشی زنان از  است که با اقتدار مردانه همراه است و در بعد سوم شامل تنظیم و کنترل تجارب

( سلطه مردان نوعی کنترل 2013است. به بیان اسکراتن و فلینتف ) 1طریق همجنسگراهراسی

نظر از  کند و همه مردان صرف است که هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه عمومی عمل می

 (.35برند )همان:  شان از آن سود می خواسته و اهداف

محور را  مینیستی رادیکال دیدگاهی به صراحت زننویسد یک رویکرد ف باره می هال در این

گذارد و در  ها احترام می های میان زنان به آن کند که ضمن به رسمیت شناختن تفاوت اتخاذ می

های تعریف شده توسط مردانگی مسلط را  طور جدی ورزش مردساالر و فعالیت عین حال نیز به

های خودمختار  ها و لیگ ها و تیم گذاری باشگاه انها به دنبال ایجاد و بنی برد ... آن زیرسوال می

: 1995کند، باشند )هال،  های ورزشی آماتوری که دولت کنترل می هستند که خارج از تبعیض

ها تغییر معیارهای ورزش است که منجر به  ها و لیگ (. از مهمترین اهداف تأسیس این باشگاه91

 تغییر در نحوه بازی شود.

مورزشیرادیكالانتقاداتبهفمينيس

تواند فضایی برای تبعیض  کند که خود ورزش نیز می فمینیسم ورزشی رادیکال فراموش می

انگارانه و  ها پروژه فمینیسم ورزشی لیبرال را ساده علیه زنان ایجاد کند. در حالی که آن

راهکار توان ادعا کرد تک بعدی کردن ورزش و زنانه کردن آن نیز که  دانند، می گرا می تقلیل

هاست نتواند سلطه نهادینه شده مردان را در ورزش به چالش بکشد. با این اوصاف  رادیکال

رویکرد رادیکال نیز از تجزیه و تحلیل روابط قدرت در کلیت ورزش ناتوان است. هارگریوز 
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کند و  از فمینیسم ورزشی رادیکال به دلیل عدم توجه به منافع مشترک زنان و مردان انتقاد می

دهد: اگرچه تغییر روابط جنسیتی ممکن است الگوی جهانی سلطه مردان را در  وضیح میت

ورزش تغییر دهد، با وجود این، باور به تفکیک و جدایی میان زنان و مردان این اندیشه را 

توانند به نفع خود گام بردارند، در نتیجه قادر به دیدن  کند که فقط زنان هستند که می دنبال می

های زنان در ایجاد تغییرات برای زدودن روابط نابرابر و جنسیتی نیست )هارگریوز،  محدودیت

1994 :33.) 

فمينيسممارکسيستیوسوسياليستیدرورزش

های رادیکال و مارکسیست اما در  داری نقطه اشتراک مباحث فمینیست روابط جنسیتی و سرمایه

ادیکال معتقدند سلطه مردانگی و های ر دو شکل متفاوت است. به این شکل که فمینیست

های اجتماعی، فرهنگی،  مردساالری دلیل اصلی کنترل و سرکوب جنسیتی و تولید کننده تبعیض

سیاسی و اقتصادی متناسب هستند، در این صورت برای رهایی زنان در وهله اول سرنگونی 

 (.28: 1979ساختار مردساالر و جنسیتی ضروری است )آیزنشتاین، 

کشند و  گرایانه از طبیعت انسان را به چالش می های مارکسیست تصورات ذات فمینیست

دانند و بر این باورند که برای رهایی زنان باید ساختارهای  طبقه را عامل اصلی سلطه بر زنان می

ها و عقاید درباره جنس و جنسیت برساخته  ها اندیشه داری تغییر کنند. به اعتقاد آن سرمایه

نگی هستند و به همین دلیل اشکال و میزان تبعیض علیه زنان به لحاظ تاریخی اجتماعی و فره

دانند  زدگی ورزش را بخشی از ایدئولوژی بورژوازی می ها همچنین جنسیت تغییر کرده است. آن

داری حیاتی است. تحقیقات بسیاری  که زیربنای تقسیم کار جنسیتی است که برای بقای سرمایه

شان  نه دسترسی زنان به اوقات فراغت و ورزش توسط طبقه اجتماعیدهند که چگو نشان می

شود. این نتایج با مسائل مطرح شده درباره کار خانگی همخوانی دارد و بیانگر  تقسیم بندی می

این است که خصوصیات مهم اقتصادی کار خانگی و خصوصی در خانه به همراه وظایف 

ز آنان گرفته است و این موضوع بیشتر از همه زنان مادرانه، فرصت انجام ورزش برای زنان را ا

شود اگرچه زنان طبقه کارگر امروزه بیش از هر  دهد. مشاهده می کارگر را تحت تأثیر قرار می
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ها جمعیت کمتری نسبت به زنان طبقه  کنند، اما هنوز هم آن زمان دیگری در ورزش مشارکت می

 متوسط در ورزش دارند.

های نظری روبروی فمینیسم مارکسیست به تجزیه و تحلیل  و چالشها  با توجه به کاستی

تری نیاز است که بتواند ارتباط بین طبقه، جنسیت و قدرت فرهنگی )قدرت کنترل منابع  پیچیده

دهد، نشان دهد.  ورزشی( را متفاوت با آنچه فمینیسم رادیکال یا مارکسیست ارتدکس ارائه می

الیستی بر آن تمرکز کرده است. در واقعع فمینیسم این موضوعی است که فمینیسم سوسی

سوسیالیستی ورزشی برای حل جبرگرایی اقتصادی فمینیسم مارکسیسم تعریف شده است 

 (.2013، اسکراتن و فلینتف، 1993)هارگریوز، 

به بیان دیگر، فمینیسم سوسیالیستی برای ارزیابی مجدد نظریه مارکسیست ارتدکس در مورد 

داری و روابط  های رابطه و استقالل نسبی روابط سرمایه به منظور درک پیچیدگیموقعیت زنان و 

جنسیتی شکل گرفته است. با توجه به تمرکز سوسیالیسم و فمینیسم بر مفهوم و موضوع رهایی 

از نظر این دو نظریه تبعیض جنسیتی و طبقاتی دو شکل عمده تبعیض در طول تاریخ هستند. 

اند و به همین  به چالش میان فمینیسم مارکسیسم و رادیکال واقفهای سوسیالیست  فمینیست

دلیل در پی آن هستند که چارچوبی ارائه کنند تا هردوی این مسائل را به یکسان در بر بگیرد. 

های جنسیتی در ورزش، بسیاری از  ها در واقع نتیجه این بود که علیرغم انواع تبعیض این تالش

 فعاالن سیاسی به مسأله ورزش و سیاسی بودن آن توجه نداشتند. ها یا ورزشکاران و فمینیست

تری به روابط متقابل جنسیت، نژاد و طبقه در نظام  فمینیسم سوسیالیستی با نگاه دقیق

ها به نقشی توجه دارند که زنان در قلمرو ورزش برای خدمت به مردان  نگرد. آن داری می سرمایه

خانه و وظایف کار خانگی تا انجام کارهای تدارکات و  کنند. نقشی که از ورزشکار ایفا می

پشتیبانی در میادین ورزشی گسترده شده است. در واقع تقسیم کار جنسیتی در خانه به 

کند که  ( همچنین به این موضوع اشاره می1996های ورزشی نیز کشیده شده است. هال ) باشگاه

های حمایت مالی، جوایز و  فرصت فمینیسم ورزشی سوسیالیست به اختالف و تفاوت میان

کند و به عالوۀ در نظر گرفتن روابط میان  مشاغل ورزشی میان زنان و مردان نیز توجه می

جای تمرکز صرف بر تجارب زنان، نگاهی  داری و روابط قدرت مردساالر در ورزش و به سرمایه
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د چگونه مردان از طریق انتقادی به مسأله جنسیت نیز دارند. مسأله اساسی این است که درک شو

 شوند. ایجاد روابط نابرابر جنسیتی از امتیازات ورزشی برخوردار می

ترین چالش  پویایی فمینیسم که برخاسته از تجربیات شخصی بوده، بیانگر این است که عمده

های  های عملی است. به همین دلیل زنان باید به دنبال تولید نسخه های زنان چالش برای ورزش

ای از توانایی  انداز خوشبینانه از ورزش باشند که سازنده و خالقانه باشد. همچنین چشمجدید 

زنان در فرارفتن از اشکال عملی و نمادین تبعیض در ورزش ارائه دهد. فمینیسم سوسیالیستی 

های تبعیت زنان از  ها و علت تواند درک درستی از ریشه معتقد است تاریخچه ورزش زنان می

رزش به دست دهد و فرصتی برای تالش و مقاومت به منظور تغییر ایجاد کند مردان در و

 (.37: 1994)هارگریوز، 

فمينيسمپسااستعماریوفمينيسمسياهدرورزش

ها و  ای از مفاهیم و نظریه گر، طیف گسترده فمینیسم پسااستعماری همچون رویکردی مداخله

فمینیسم پسااستعماری و سیاه بر شنیده شدن گیرد. تمرکز  رویکردهای تاریخی را به کار می

تر  ویژه بر نحوه بازنمایی زنان کشورهایی که پیش صدای زنان جهان سوم و تجربیات آنان به

طور خاص  های جنسیت و فمینیستی است. در واقع این دو رویکرد به مستعمره بوده، در نظریه

شرایط زنان این کشورها نیست، از  شدۀ موجود را که متناسب با تالش دارند تا تصویر ساخته

 ای مبتنی بر واقعیت و وضعیت عینی بسازد. بین ببرند و نظریه

قدرت  های علمی وجود دارد غالباً زن بی هویت و تعریفی که از زن جهان سوم در گفتمان

ها  که قربانی در نظر گرفته شده است که چندان با واقعیت عینی منطبق نیست. این نظریه

های تاریخی  ه دنبال به چالش کشیدن ساختارهای استعماری جهان سوم از طریق زمینههمچنین ب

 (.482: 2018و سیاسی هستند )انگراسیا و براون در مانزفیلد و همکاران، 

شناسد و  فمینیسم سیاه هم همانند فمینیسم پسااستعماری چند هویتی را به رسمیت می

یر نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، سن، قومیت و است. فمینیسم سیاه مسیرهایی نظ 1چندوجهی

                                                           
1 Intersectional 
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کند. این جریان در کنار  کنند، پیگیری می های تبعیض درهم تنیده را مشروط می ملیت که سیستم

میالدی ظهور  70و  60هایی  های آزادی سیاهان در دهه موج دوم فمینیسم و همچنین جنبش

دپرستی باشد و هم ضد جنسیت. کرد. فمینیسم سیاه درپی ایجاد جنبشی بود که هم ضد نژا

گرایی و تبعیض طبقاتی  همچنین در ادامه تالقی و تقاطع جنسیت و نژاد، موضوعات دگرجنس

داری را نیز در دستور کار خود قرار داد )انگراسیا و براون در مانزفیلد و همکاران،  توسط سرمایه

2018 :484-485.) 

ی دارند و با موضوعاتی مشترک در های مشترک هر دوی این رویکردها در ورزش چالش

رابطه با وجوه و ابعاد نژاد، جنسیت، طبقه و ملت در نهادهای فرهنگی همچون ورزش درگیر 

های سیاسی و مطالعاتی منجر به غفلت  ها غلبه فمینیسم سفید بر جریانات و جنبش هستند. سال

ده است. زنان رنگین از تجربیات زندگی زنان ورزشکار رنگین پوست و کشورهای مستعمره ش

های آمریکا و سایر زنان  آسیایی، بومی -پوست امریکایی، امریکای التین، افریقایی، امریکایی

اند.  های فمینیستی دیده نشده های زنان اغلب در نظریه آسیایی با وجود شرکت فعاالنه در جنبش

ود دو مسأله های فمینیستی موج گنجاندن تجربیات زنان رنگین پوست در چارچوب نظریه

آورد. نخست اینکه چنین رویکردی به وضوح تجربیات زنان رنگین پوست  اساسی به وجود می

ها را با تجربیات زنان سفید یکسان دانست؛ دوم  توان آن کند می دهد زیرا تصور می را تقلیل می

متنوع  بندی اینکه این استراتژی بر این باور است که زنان رنگین پوست که خود تنوع و دسته

اعتمادی به نظریات فمینیستی سفید موجب  های متفاوت نیستند. در نتیجه، بی دارند، دارای تجربه

؛ هوکس، 2009پردازی کنند )کالینز،  ای ویژه تجربیات خود مفهوم شد زنان رنگین پوست نظریه

 (.2013، اسکراتن و فلینتف، 1989

ای به این  هایی که توجه ویژه ه و تحلیل( با تجزی2014، 2011) 1برای مثال کار آرتی راتنا

طور خاص بر روی  های فمینیستی را پر کرده است. او به مسائل دارد خالء موجود در نظریه

                                                                                                                                           
از وجوه متفاوت و مختلفی بر  مراتب که این مفهوم به این موضوع اشاره دارد که ستم و تبعیض جنسیتی نه سلسله

هایی که توسط مذهب  عنوان مثال محدودیت کدام مبنای مشترکی ندارند، به شود وجوهی که گاه هیچ زنان اعمال می

 کند. شود، در سمت متفاوتی از محدودیت و تبعیضی است که دولت اعمال می بر زنان اعمال می
1 Aarti Ratna 



 
 
 
 
 
 

 125  های موجود  های برابری جنسیتی در ورزش و چالش تحلیلی انتقادی بر نظریه
 

 

انگلیسی چه زن و چه مرد، مفاهیم -ها و هواداران آسیایی وگو با فوتبالیست مشاهده و گفت

قی موضوعی را در دانش هویت ملی و تعلق را بررسی کرده است. کار راتنا به طور دقی

کند که بیانگر ارتباط هویت و حس تعلق به وجوه و  فمینیستی پسااستعماری و سیاه تأیید می

 (.487-486: 2018ابعاد نژاد، قومیت و ملیت است )انگراسیا و براون در مانزفیلد و همکاران، 

در ابعاد نژاد، دین،  ویژه مفهوم بنیادی دیگر در هر دوی این رویکردها به« 1بازنمایی»مفهوم 

ها به ویژه  جنسیت و ملت است، یعنی مطالعه بر زنان ورزشکار و بازنمایی توجهات به آن

گیرند )انگراسیا و براوان در  هنگامی که نژاد با جنسیت و گرایش جنسی روی هم قرار می

باره سرنا عنوان مثال هابسون از بحث در (. به2013مانزفیلد و همکاران، اسکراتن و فلینتف، 

3»و توجه به او در پوشیدن لباس مخصوص  2ویلیامز
Catsuit »اش در  در روزهای قبل از پیروزی

بدن زن سیاه که تماماً در لباس تنگ و پرزرق و برق که »امریکا نوشت:  2002مسابقات اُپن 

«. کرد داد، بازی نخبه تنیس را دچار اختالل های جلو و عقب بدن او را نشان می پستی و بلندی

پوست را از طریق  هایی است که گفتمان استعماری بدن زن سیاه این تحلیل نشاندهنده روش

عنوان مکانی برای انحراف  پوست را به کند. میراث استعمار بدن زن سیاه رسانه بازنمایی می

جنسی معرفی کرده است. فمینیسم پسااستعماری و سیاه امکان گسترش بحث در مورد جنسیت 

کند. ادبیات  های نژادی فراهم می های مختلف از جمله بازنمایی را در ارتباط با تقاطعو ورزش 

های دقیق و ظریفی را درباره مطالعه  این رویکردها هنوز در حال رشد و تغییر است و پرسش

 ورزش همچون یک کل ایجاد کرده است.

بندیجمع

هایموجودهایفمينيستیورزشیوچالشنظریه

های اساسی نابرابری جنسیتی  ظریات فمینیستی و مطالعات فمینیستی ورزشی چالشدر کانون ن

های اجتماعی نمود یافته است. فمینیسم ورزشی  ها و رویه ها، سیاست وجود دارد که در اندیشه

                                                           
1 representation 

2 Serena Williams 

 نوعی لباس سرهمی زنانه  3
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در طول عمر خود هم در سطح اندیشه، نظریه و مباحث علمی و دانشگاهی قرار گرفته و هم در 

های بسیار  ها و فعالیت اصالح برخی قوانین حقوقی، تأسیس برخی سازمانسطح عمل با اجرا و 

ای از انواع  انجام شده است. موضوعات اندیشه فمینیستی و کنش سیاسی که مجموعه پیچیده

هایی است که برای تغییر این روابط نابرابر بر اساس تجربه و زندگی اجتماعی در هر  حل راه

به شکلی پیش رفته که در بعضی مناطق تا حد زیادی حل شده و برهه زمانی تعریف شده اکنون 

در برخی دیگر نه تنها حل نشده باقی مانده بلکه با مسائل دیگری تالقی پیدا کرده و الیه 

ضخیمی از نابرابری را علیه ورزش زنان و ورزشکاران زن ایجاد کرده است. یکی از این مسائل 

عنوان راهکاری لیبرالی مطرح  ی امکانات است که غالباً بهها و توزیع مساو راهبرد برابری فرصت

 شده است.

هاوتوزیعمساویامكاناتبرابریفرصت

ها و مشارکت مساوی در  اگر تالش غالب فمینیسم ورزشی را دستیابی به برابری در فرصت

و در  ها که از اصول اساسی فلسفه لیبرال آمده ایم. برابری فرصت ورزش بدانیم اغراق نکرده

هایی که  کانون ایدئولوژی لیبرال دموکراسی قرار دارد، بر فراهم کردن دسترسی زنان به فعالیت

های تاریخی  کند. از آنجا که فمینیسم ورزشی لیبرال نابرابری طور سنتی مردانه بوده تاکید می به

تب در تالش کشد، فعاالن ورزشی متعلق به این مک میان زنان و مردان را در ورزش به چالش می

های برابر را عملی کنند. نخستین مسأله اندیشه برابری به  اند تا نظریه دسترسی به فرصت بوده

داری، فرصت برابر در  حل این است که در نظم اقتصاد سیاسی موجود و نظام سرمایه مثابه راه

گردد که  شود. مسأله دیگر به این موضوع بازمی عمل به فرصت برای طبقات اجتماعی تبدیل می

ها و امکانات ساختارهای جنسیتی به قوت خود  حتی در صورت عملی بودن برابری در فرصت

های ورزشی که مردانه  مانند و پیشاپیش مسأله پذیرش و تبعیت زنان از امور و فعالیت باقی می

سازی شود که در کنار راهکار جدا تر می ماند. این مسأله زمانی بسیار پررنگ تعریف شده باقی می

 به آن نگریسته شود.

جداسازی
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کند که مسئله جداسازی در ورزش زنان موضوع جدیدی نیست و به  ( بیان می1993هارگریوز )

گردد اما از آن زمان تا کنون مواضع  گیری ورزش در اواخر قرن نوزدهم باز می های شکل سال

های  وعی واکنش به اندیشهاند. به اعتقاد او فلسفه جداسازی در واقع ن جداسازی تکامل یافته

مسلط درباره استعدادهای زیستی و روانی زنان و مردان بود که مردان را ذاتاً متناسب با 

های لیبرال و رادیکال مورد توجه  دانست. این مفهوم که از سوی فمینیسم های ورزشی می فعالیت

 ت.قرار گرفته به بیان هارگریوز در قرن بیستم از دو منظر غالب بوده اس

در یک سو جداسازی بیشتر از آنکه به خصوصیات جنسیتی رقابتی و خشن بپردازد، واکنشی 

علیه کنترل مردان بر ورزش بوده است؛ با این استدالل که هم فرصت مدیریت زنان در ورزش 

کنند. این نگرش متعلق به  تری از زنانگی ایجاد می کند و هم تعاریف وسیع را فراهم می

کنند به این شکل راهبرد  زشی لیبرال با رویکردی رادیکال است که ادعا میهای ور فمینیست

گذارد و  ها را پیش روی زنان می رود زیرا طیف وسیعی از انتخاب برابری یک گام به جلوتر می

کند  های مردانه حمایت می همچنین از نوعی آندروژنی در گسترش مشارکت زنان در ورزش

 (.31: 1994)هارگریوز، 

های به اصطالح مردانه را  ها و خصوصیات موجود در ورزش ازی نوع دوم ارزشجداس

رود و معتقد است  های کنترل مردان بر ورزش فراتر می داند. این رویکرد از استدالل ساز می مساله

های مسلط بر ورزش مردساالر بالقوه نامطلوب هستند و زنان نباید به آن تن دهند بلکه باید  ارزش

تر است بسازند. راهبرد نوع دوم رویکردی زن  مدل مطلوب خود را که آزادتر و انسانی به جای آن

 (.31: 1994های رادیکال فرهنگی است )هارگریوز،  محور اتخاذ کرده و متعلق به فمینیست

حل این است که در میان مفاهیم طبیعی، زنانه و مردانه به بن بست  چالش عملی بودن این راه

های مشابه  های مردان را دارای ویژگی به طور نادرست همه مردان و تمام ورزش رسد. همچنین می

ها، تضادها و مشکالت  دهد. ضمن اینکه توسعه جدایی برای زنان و مردان پیچیدگی نشان می

ویژه میان  های اجتماعی به آورد و منجر به تقسیم دوباره هویت بسیاری در ادامه به وجود می

شود و تأیید و بازتولید تقسیم جنسیتی مسلط است. این نوع  ن و مردان میهای مختلف زنا گروه

گیرد و از برقراری  توانند مورد تبعیض واقع شوند نادیده می نگرش این فرض را که مردان هم می
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ویژه در  دهد ناتوان است، به سازد و شکل می ارتباط جنسیت با کلیت ساختار اجتماعی که آن را می

 دارانه عمالً کاربرد ندارد. سیتی با شیوه تولید سرمایهبیان روابط جن

داریجنسيت،طبقه،نژاد،قوميت،سنت،دینوتبعيضچندوجهیدرورزشدرنظمسرمایه

هایی  های موجود پرسش های هرکدام از نظریه ها و چالش تر اشاره شد کاستی همانطور که پیش

اند. در یک سو تنش میان  ها بوده اسخ به آنهای دیگر در پی پ را به وجود آورده که نظریه

دهی به روابط و ساختارهای مردساالر و پدرساالر  فمینیست مارکسیست و رادیکال برای اولویت

و طبقه برای شرکت زنان در ورزش و در سوی دیگر غلبه فمینیسم سفید و بازنمایی مخدوش 

 دارند.پوست یا جهان سوم قرار  های تبعیض زنان رنگین از تجربه

های نژاد، ملیت، قومیت، دین  ها در تقاطع شود که آن ها زمانی بیشتر می پیچیدگی این چالش

های رویکرد پسااستعماری و ناتوانی  حل های راه ها کاستی گیرند. عالوه بر این و مذهب قرار می

رزش آن از برقراری ارتباط میان ساختارهای به شدت مسدود و محدود کننده حضور زنان در و

 کند. تر می ها را بسیار عمیق شود، این چالش که صرفاً با ارجاع به شرایط محلی حل نمی

گيریوپيشنهادنتيجه

کند و  تر توصیف می ها مسأله ورزش، زنان و برابری جنیستی را جامع کدام یک از این نظریه

راهبردی عینی و حل ارائه شده پیوند دهنده نظریه با کنش است و  دهد؟ کدام راه توضیح می

اند که بتوانند در تغییر  ها با این فرض ایجاد شده دهد؟ در واقع این تحلیل عملی به دست می

شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که شرایط امکان ورزش را به شکلی که امروز 

و هم ها بوده  گیری این نظریه وجود دارد، مؤثر باشند. این دو پرسش هم علت آغازین شکل

ها در شرایط واقعی است. در شرایط اجتماعی،  های مهمی در زمان مطالعه و کاربست آن پرسش

های اجرایی کالن  ها و سیاست سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و در مواجه با انواع ایدئولوژی

 حلی علمی ارائه دهد. تواند راه کدامیک می

ی و بدیهی حضور در ورزش دست به گریبان زنان ورزشکار در ایران هنوز با مسائل ابتدای

هستند؛ به این معنی که نه تنها اسطوره تفاوت طبیعی به مثابه علت حقوق نابرابر جنسیتی عمیقاً 
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ها برای شرکت در ورزش به رسمیت  شود بلکه حق اجتماعی و بدیهی آن تبلیغ و حمایت می

طور مثال دسترسی زنان به  د. بهشون ها منع می شود و به صراحت از برخی ورزش شناخته نمی

طور مخدوش سنتی  های ورزشی رینگی به بهانه خشونت و فراروی از زنانگی که به رشته

با اعالم خبر  99تعریف شده ممنوع شده است. معاون امور زنان وزیر ورزش ایران در سال 

 ته بود:ای اظهار داش های پاورلیفتینگ، بوکس و ورزش زورخانه ممنوعیت زنان در رشته

ای را قبول کنیم که کل  توانیم رشته در مبانی اعتقادی ما از زن به عنوان ریحانه یاد شده، نمی»

 «.سیستم بدنی و فیزیولوژی او را تحت تأثیر قرار دهد

عنوان  ها و امکانات به چنین نگرش بازدارنده همزمان که گویای رد راهکار برابری فرصت 

ی انجام اشکال و انواع ورزش در نزد سیاستگذاران و مدیران حق بدیهی و اجتماعی زنان برا

تر  است، بیانگر نگرش جنسیتی و البته سیاسی به زنان و ورزش آنان نیز هست. پیچیدگی عمیق

یا  1گذاری و مصوبات تبعی، ادبیات مسووالن و سیاستگذاران در آنجاست که در اسناد قانون

 101ماده -شود  عنوان راهکار پیشنهاد می نسیتی به، عدالت ج2های علمی انجام گرفته پژوهش

 -3ها ها و برنامه قانون برنامه ششم توسعه کشور، رویکرد مبتنی بر عدالت جنسیتی در سیاست

مفهومی که در کانون نظریه لیبرالی قرار دارد و پیشاپیش مستلزم ایجاد یک برابری اولیه و 

س حرکت به سوی عدالت است. برخی از فرض در دسترسی به منابع و امکانات و سپ پیش

 های دیگر حاکم بر ساختار ورزش ایران موارد زیر است: ویژگی

 های تستسترون به همراه بازرسی ظاهری بدنی اعم از بررسی اندام جنسی و  انجام آزمایش

 شکل آرایش مو و نحوه لباس پوشیدن، تعیین جنس/جنسیت.

 های  رسمی همچون صدا و سیما یا شبکه های عدم اجازه نمایش ورزش زنان از رسانه

 های اجتماعی. اینترنتی و غیررسمی همچون شبکه

                                                           
عدالت »نگاه کنید به مصاحبه معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با خبرگزاری ایرنا  1

 1399بهمن  9، «جنسیتی در ورزش یک تکلیف قانونی است
مه شورای فرهنگی اجتماعی نگاه کنید به عدالت جنسیتی، مرز تعامل جنسیت و سیاست، مجتبی عطارزاده، فصلنا 2

 1388زنان، 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  101های عدالت جنسیتی، موضوع ماده  شاخص»نگاه کنید به  3
 1398دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده، خرداد « 1400-1396فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، 
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 سواری زنان در فضاهای عمومی و مشترک. ممنوعیت دوچرخه 

 ورزشی با ساخت فضاهای -های تفریحی های همگانی و مکان تالش برای جدایی ورزش

 «.نوهای ورزشی شهربا پارک بانوان و مجموعه»ورزشی جنسیتی همچون 

 رسانی و سایر امور در مسابقات مردان  ها برای تماشا، اطالع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه

 و بالعکس.

  های اجتماعیِ ورزشکاران برای  بازرسی غیررسمی محتوای تصویری حساب کاربری شبکه

 (.1399جلوگیری از نمایش بدن )جواهری، 

ورزشکار و ورزش زنان در ایران است، مواردی که اشاره شد توصیف کلی از شرایط زنان  

ها و ارائه  ای از موانع جنسیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. هنگام استفاده از نظریه مجموعه

ها  ترین آن ترین و متناسب طور دقیق در نظر گرفت تا بتوان جامع راهکار باید شرایط عینی را به

پردازی مسأله در همه ابعاد در  عینی، مفهوم های پیشنهادی به توصیف حل در واقع راهرا برگزید. 

 گردد. ترین راهکار بازمی بستر تجارب زنان و سپس اجرای مناسب

 منابع

، 1393های فمینیستی، ترجمه منیژه نجم عراقی، نشر نی،  تانگ، رزمری، درآمدی جامع بر نظریه -

 .چاپ سوم

 1381ا فرزاد، ارغنون، های اجتماعی، ترجمه محمدرض های ورزشی کنش بوردیو، پیر، کنش -

های انضباطی و  جواهری، آسو، موهایت پسرانه است اجازه بازی نداری: مرور تجربی بر کنترل -

 .1399برساخت جنسیت در ورزش زنان ایران، پایگاه اینترنتی نقد اقتصاد سیاسی، زمستان 
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امل جنسیت و سیاست، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی عطارزاده، مجتبی، عدالت جنسیتی: مرز تع -

 1388زنان، 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  101های عدالت جنسیتی، موضوع ماده  شاخص -

 1398دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده، خرداد « 1400-1396فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، 

عدالت »وری در امور زنان و خانواده با خبرگزاری ایرنا مصاحبه معصومه ابتکار معاون رییس جمه -

 . 1399بهمن  9، «جنسیتی در ورزش یک تکلیف قانونی است
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