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محمد حسين رستمي
كارشناس فقه و حقوق

اگرچه دخالت مجلس شوراي اسالمي
يا فدراس��يونهاي ورزشي از طريق تدوين
مقررات خاص حضور در ورزش��گاهها فارغ
از بحثهاي جنسيتي ،ممكن است يكي از
راهحلهاي مسأله حضور زنان در ورزشگاه ها
باش��د ،اما به هرحال و به طور كلي مسأله
آزادي يا حق حضور زنان در ورزش��گاهها از
 3جنبه (فقهي ،حقوقي و مصالح اجتماعي)
قابل توجه و بررسي است:
اول  -جنبه فقهي و شرعي
در كش��ور اسالمي ما نسبت به رعايت
احكام و ش��ئون اسالمي در همه زمينهها
حساسيت ويژهاي وجود دارد كه برخاسته
از س��ابقه ديرينه فرهنگ غن��ي ايراني و
اس�لامي ملت ايران است .به عالوه نقش
زن در قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي
ايران تبيين شده و استيفاي حقوق مادي
و معنوي زنان با قيد موازين اسالمي مورد
تأكيد ق��رار گرفته اس��ت ،بنابراين براي
بررس��ي و اظهار نظر ،توجه به مالحظات
شرعي و عرفي ضروري است.
بع�لاوه در بند « »1اصل س��وم قانون
اساسي ،دولت اس�لامي موظف شده تا با
ايجاد محيط مس��اعد براي رش��د فضائل
اخالقي بر اساس ايمان و تقوي ،با تمامي
مظاهر فساد و تباهي مبارزه كند ،بنابراين
اگر وضعيت ورزش��گاهها و حضور جمعي
زنان و مردان به گونهاي باش��د كه فس��اد
و بيبند و باري ترويج شود ،نظام اسالمي
ناچ��ار از جلوگي��ري اس��ت .رهبر معظم
انق�لاب (دام ظله العال��ي) نيز در اجتماع
سالجاري زائران و مجاوران حرم رضوي،
س�لامت محيط اخالقي را به عنوان يكي
از معروفها و ابت��ذال فرهنگي را يكي از
منكرها بر شمردند ،بنابراين از منظر نهي
از منك��ر ني��ز اين مس��أله از اهميت ويژه
برخوردار اس��ت .اما شرعي بودن يا نبودن
حضور زنان در ورزشگاهها به چند عامل به
شرح زير بستگي دارد:
الف -به رشته ورزشي
ب -به نوع پوشش ورزشكاران
ج -ب��ه تماش��اگران و ب��ه ط��ور كلي

حقــــوقــــی
فضاي ورزشگاهها
 اگ��ر رش��ته ورزش��ي از آن ن��وعرش��تههاي ورزش��ي باش��د (مثل ش��نا،
ژيمناس��تيك ،بوكس ،كش��تي و ) ...كه
رؤيت بدن يا نوع حركات ورزش��كاران به
نحوي است كه مشاهده آنها مفسده انگيز
باشد و به تعبير قرآن كريم در آيات  30و
 31سوره مباركه نور كه ميفرمايد «الزم
است انسان چشمان خود را برحذر دارد»،
در اي��ن صورت در ممنوعي��ت حضور در
ورزش��گاه و مشاهده بين آقايان و خانمها
تفاوتي نيست و هر يك از اين دو قشر نبايد
در ورزشگاهي كه اين نوع ورزشها توسط
جنس مخالف برگزار ميگردد حضور يابند.
بر اس��اس آيه  32س��وره مباركه احزاب:
پرهيز از محيطهايي كه انسانها در آن به
گناهآلوده شوند وظيفه همه انسانهاست.
اما نس��بت به آن نوع از رشتههاي ورزشي
كه مش��اهده آنه��ا براي جن��س مخالف
مفسده ای ندارد ،حضور در ورزشگاه نيز از
اين منظر (جهت حضور) براي همه مردم
اعم از زن ومرد ممنوعيتي ندارد.
 اگ��ر نوع پوش��ش و لباس ورزش��يورزشكاران به شكلي باشد كه رؤيت بدن
آنها براي جنس مخالف ممنوعيت شرعي
داش��ته باشد مثل لباس ش��ناگران ،وزنه
برداران ،ژيمناس��تها و بوكسورها در اين
صورت نيز حضور در ورزش��گاه و مشاهده
بدن ورزش��كاران توس��ط جنس مخالف
ممنوعيت شرعي دارد ،پس در اين زمينه
نيز تفاوتي بين زنان و مردان نيست.
 اگر ايراد شرعي به واسطه نحوه گفتارو رفتار تماش��اگران و ب��ه تعبيري فضاي
ورزش��گاه باش��د ،به عنوان مثال تشويق
تماشاگرها با رقص و آواز مختلط گروهي يا
ناسزاگويي و حركات زننده و مبتذل همراه
باشد به صورتي كه اين رفتارها سازماندهي
شده تلقي شود ،به طور قطع حضور افراد
متخل��ف اعم از زن و مرد در ورزش��گاه نه
تنها از نظر شرعي بلكه به خاطر برهم زدن
نظم عمومي و مزاحم��ت برای ديگران با
قوانين و مقررات نيز مغاير است و نيروهاي
انتظامي مستقر در ورزشگاه الزم است به
نحو شايس��ته و متناس��ب با نوع و شدت
تخلف��ات از حضور اش��خاص متخلف در
ورزشگاه جلوگيري و در صورت حضور به
نحو مناسب برخورد كنند.
 اگ��ر تخلفات ص��ورت گرفته فرديي��ا معدود باش��ند ،بايد فق��ط با متخلف
برخورد ش��ود و البته مراتب برخورد اعم
از شناس��ايي ،راهنمايي و تذك��ر ،توبيخ
ش��فاهي ،جلب و اخراج از ورزش��گاه و در
نهايت جريمه و جبران خسارات وارده به
مردم و ورزش��گاه نيز رعايت شود .اما بايد
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حضور زنان در ورزشگاهها از منظر شرع ،قانون و فرهنگ

درنگی در یک مناقشه سه ضلعی

مسأله حضور زنان در ورزشگاهها كه بتازگي بحثبرانگيز شده ،موضوعي
است كه اگر در فضاي آرام و منطقي و به دور از افراط و تفريط بررسي
و حل نشود ،ممكن است در آينده كشور را دچار هزينههاي ناخواسته
و نامبارك كند .اين تحقيق با بررس�ي همه جانبه درصدد اطالعرساني
و بيان نظرات فقهي و حقوقي نسبت به اين مسأله است تا شايد نحوه
برخورد مردم و مسئوالن را آگاهانه و مبتني بر تصميمگيريهاي منطقي
توجه داشت كه به هر حال قصاص قبل از
جناي��ت نميتوان كرد و به صرف احتمال
برهم خوردن يا برهم زدن نظم ورزشگاه،
نميتوان مانع حضورافراد در ورزشگاه شد.
به اس��تناد قس��مت آخر اصل نهم قانون
اساس��ي جمهوري اسالمي ايران نيز هيچ
مقامي حق ندارد آزاديهاي مشروع مردم
را به هر بهانهاي سلب كند.
نكته مهم��ي كه الزم اس��ت در مورد
محيطه��اي خاص نظي��ر ورزش��گاهها،
س��ينماها و تاالرهاي موسيقي تذكر داده
ش��ود آن اس��ت كه به طور اساسي اظهار
ش��ادي مقتضاي آن محيطهاس��ت و از
اس��اس علت حض��ور اكثريت م��ردم در
اينگون��ه فضاهاي اجتماعي ،س��رگرمي،
س��پري كردن اوقات فراغت و فراموش��ي
بسياري از نگرانيها و مشغلههاي ذهني و
كاري است .بنابراين عنصر شادي روحي،
الزمه اين نوع اجتماعات اس��ت .از طرفي
چون در شرع مقدس اسالم ،غفلت از ياد
خدا به نحوي مذموم تلقي ش��ده اس��ت،
به همين خاطر تشخيص و تمييز غفلت

حاص��ل از امور مباح مثل ورزش و حضور
در ورزش��گاهها از امور غير مباح مش��كل
اس��ت و شايد به همين دليل عدهاي براي
حضور در ورزش��گاهها حسن شرعي قائل
نيس��تند ،در حالي كه بازي و سرگرمي و
به طور اصولي اشتغال انسان به امور مباح
كه بعضي مواقع غفلت را نيز به همراه دارد،
حرام و ممنوع شرعي نيست .همچنان كه
هيچ كس قائل نيس��ت كه زندگي انسان
در اين دنيا ممنوع ش��رعي است در حالي
كه در ق��رآن كريم از دنيا ب��ه لهو و لعب
تعبير شده اس��ت (آيات  32سوره انعام و
 64سوره عنكبوت) ،بلكه آنچه كه از نظر
شرعي ممنوع شده دلبستگي و دلمشغولي
به دنيا و غفلت از آخرت است .بنابراين اگر
اهداف حضور در ورزشگاه غير از سرگرمي
و تشويق تيمهاي شركتكننده امورمباح
ديگر از قبيل اهتمام به ورزش و سالمتي،
پ��رآوازه كردن ن��ام جمهوري اس�لامي،
جلوگيري از تبليغات سوء عليه حقوق زنان
در كش��ور يا محسنات ديگر باشد ،غفلت
انسان در فضاي ورزشي ممنوعيت شرعي

كند .قهراً موضوع مذکور از زوایای مختلف قابل طرح و بررسی است.
اکنون که تب این بحث ،اندکی فروکش کرده است < ،ایران> در فضایی
خالی از هیجانات اجتماعی  ،این موضوع را به بحث می گذارد و از نقد و
نظر اندیشمندان استقبال می کند .بدیهی است که موضع مقاله حاضر
یا مقاالت دیگری که در نقد این مطلب منتشر خواهد شد الزام ًا موضع
< ایران> نیست.

ندارد ،حال آنكه تشخيص اين نوع غفلت،
شخصي و فردي اس��ت و توسط ديگران
قابل شناسايي نيست تا بتوان براساس آن
قضاوت و اقدام كرد .البته اش��خاص ديگر
از جمله صدا و سيما به طور شرعي اجازه
ندارند تخلفاتي مثل بيحجابي يا تشويقها
يا حركات نامناس��ب زنان و م��ردان را به
تصوير كشيده و رسانهاي كنند.
دوم  -جنب�ه حقوق�ي ،قواني�ن و
مقررات كشور
با توجه به فقدان مقررات مدون خاص
نس��بت به حضور زن��ان در ورزش��گاهها،
اظهارنظره��ا به طور معمولي س��ليقهاي
است ،در حالي كه رجوع به قانون اساسي
كشور به عنوان ميثاق ملي و واالترين سند
رسمي كشور كه حقوق و تكاليف مردم و
مسئوالن و دستگاهها در آن مشخص شده
است مسأله را حل خواهد كرد.
همانط��ور ك��ه درابتدا عنوان ش��د،
حقوق و آزاديهاي اساسي مردم ايران از
جمله زنان مقيد و مشروط به رعايت احكام
شرع اسالم و قانون است و مرجع تشخيص

ش��رعي بودن يا نبودن مقررات كشور نيز
ب��ه موجب اص��ل چهارم قانون اساس��ي،
شوراي محترم نگهبان است .بنابراين زنان
ني��ز همانند مردان حق اس��تفاده از همه
امكانات كش��ور را دارند مش��روط به آنكه
قوانين كشور و احكام شرع مقدس اسالم
را رعايت نمايند.
 در بند « »3اصل سوم قانون اساسيجمهوري اس�لامي اي��ران ،فراهم كردن
امكان��ات تربيت بدني رايگان جزو وظايف
دولت اسالمي محسوب شده است.
 در بنده��اي « 7و  »14اصل س��ومقانون اساسي ،تأمين آزاديهاي سياسي و
اجتماعي -تأمين حقوق همه جانبه افراد
اعم از زن و مرد و تساوي عموم در مقابل
قانون مورد حكم قرار گرفته است.
 در اصل بيس��تم قانون مذكور ،مقررت اع م از ز ن و
شده اس��ت« :هم ه افراد مل 
ت قانو ن قرار دارند و
مرد يكسا ن در حماي 
ق انساني ،سياسي ،اقتصادي،
از هم ه حقو 
ي (كه ورزش و حضور
ي و فرهنگ 
اجتماع�� 
ت
در ورزشگاهها نيز جزو آن است) با رعاي 

ن اسال م برخوردارند».
موازي 
 در اصل بيست و دوم قانون اساسي،حيثي��ت ،ج��ان ،مال ،حقوق ،مس��كن و
ش��غل اش��خاص (اع��م از زن و م��رد) از
تعرض مصون اس��ت مگر به حكم قانون،
بنابراي��ن بدون مس��تند قانوني نميتوان
مانع حضور افراد در اجتماعات قانوني مثل
ورزشگاهها شد.
 در بند « »1اصل بيست و يكم ،ايجادزمينههاي مس��اعد براي رشد شخصيت
زن و احي��اي حق��وق م��ادي و معنوي او
م��ورد حكم قرار گرفته اس��ت و از طرفي
در همه دنيا مس��لم ش��ده اهتمام به امر
ورزش و تحرك جس��مي و شادي رواني
براي همه افراد اجتم��اع اعم از زن و مرد
الزم اس��ت .بنابراين در مورد حضور زنان
در ورزشگاههايي كه در آنها ممنوعيتهاي
شرعي نسبت به رش��ته يا لباس ورزشي
وجود ن��دارد ،نه تنها من��ع قانوني وجود
ن��دارد بلكه حمايته��اي قانوني را نيز به
همراه خواهد داشت.
سوم  -جنبه اجتماعي فرهنگي
امروز نق��ش ورزش و ش��ادي در كم
ك��ردن نگرانيها و اس��ترسهاي روحي
ودرمان بعضي از بيماريها و نارس��اييها
و همچني��ن تخلي��ه هيجان��ات جواني،
انكارناپذير اس��ت .اگر از ب��ازي و ورزش و
لوازم آن مثل حضور در ميادين ورزش��ي
ي��ا ورزش��گاهها ،بتوان به عن��وان يكي از
تجارب بش��ري در توسعه سالمت نام برد
يا از اين طريق بتوان با تحريك و تحريض
احساسات ملي ،همبستگي ملي مورد نظر
در بن��د «ج» اصل دوم قانون اساس��ي را
تأمين كرد ،چرا ب��ا ممانعت از حضور در
ورزش��گاه ،كش��ور را از اين ظرفيت ملي
مح��روم ك��رد؟ مراجعه به بيان��ات رهبر
معظم انق�لاب دام ظلهالعالي در اهميت
و تروي��ج ورزش همگان��ي و قهرمان��ي و
تبريك ايش��ان به قهرمانان زن و مرد كه
با حفظ شئونات اسالمي و ملي ،نام ايران
را در جه��ان پ��رآوازه كردهاند و ميكنند
و از اي��ن طريق ضم��ن تبليغ نظام ،عرق
مل��ي و وح��دت و همبس��تگي را ترويج
ميكنند ،همه حاكي از مطلوبيت ورزش
و لوازم آن است .بنابراين مصالح اجتماعي
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حقوق و آزاديهاي اساسي
مردم اي�ران از جمل�ه زنان
مقيد و مش�روط به رعاي�ت احكام
ش�رع اسالم و قانون است و مرجع
تش�خيص ش�رعي بودن يا نبودن
مقررات كش�ور نيز ب�ه موجب اصل
چه�ارم قان�ون اساس�ي ،ش�وراي
محترم نگهبان است .بنابراين زنان
نيز همانن�د مردان حق اس�تفاده از
همه امكانات كشور را دارند مشروط
به آنكه قوانين كشور و احكام شرع
مقدس اسالم را رعايت نمايند

كش��ور اقتضا ميكند كه به صرف تخلف
عدهاي تماشاگر نبايد ديگران را از حضور
در ورزش��گاهها محروم كرد .اگر چه براي
حفاظت و ايج��اد امنيت ،راحتترين راه،
ممنوعيت فيزيكي اس��ت ،ولي هميش��ه
بهترين راه نيست .نبايد به اشخاص گفت
نيايي��د تا ما نظ��م را برق��رار كنيم ،بلكه
بايد روش��ي تعبيه كرد ك��ه حقوق مردم
اس��تيفا و در عين حال انضباط ورزشگاه
تأمين شود.
وجود جايگاه خ��اص و محفوظ براي
مشاهده ورزشهاي مجاز ،حق زنان كشور
است و مسئوالن اجرايي و انتظامي موظف
به حفظ امنيت و سالمتي آنان هستند و
اين مس��أله بيش از آنكه نيازمند قوانين
و مق��ررات باش��د ،نيازمند اتخ��اذ تدابير
اجرايي صحيح و مسئوليت شناس��ي در
اين حوزه اس��ت .مسئوالن با نقدپذيري
و باالب��ردن س��عه صدرخ��ود – و پرهيز
از غيرش��رعي يا امنيتي كردن مس��ائل
و معض�لات اجتماع��ي و مطالبات بحق
مردم ،ميتوانند از ظرفيتهاي فرهنگي
و اجتماعي براي تخليه هيجانات جواني
و تحريك عرق ملي و اس�لامي استفاده
و تهدي��دات احتمالي را به فرصت تبديل
كنند .نظام مقدس اس�لامي ما به عنوان
الگوي كشورهاي در حال توسعه مسلمان
بايد آماده پاس��خگويي ب��ه همه نيازهاي
م��ادي و معنوي مردم جه��ان و مواجهه
با همه مس��ائل روزكنوني از جمله مسأله
حض��ور زن��ان در ورزش��گاهها و مقررات
فدراسيونهاي بينالمللي ورزشي باشد.

توضيح درباره يك گزارش

روز پنجش��نبه  8م��رداد در صفح��ه « 18اي��ران» مطلبي با عن��وان «رقابت
نويسندگان جوان در تفس��ير قانون اساسي و حقوق شهروندي» منتشر شد .اين
مطلب خالصهاي از مقاله خانم «شيوا بازرگان» با عنوان «اصل  15قانون اساسي
تكليف يا اختيار؟» بود كه متأسفانه نام نويسنده درج نشده بود .اين مقاله در مسابقه
سراسري مقالهنويسي با موضوع قانون اساسي رتبه نخست را كسب كرده بود كه
«ايران» با تلخيص مهمترين محورهاي آن ،بخشهايي از آن را منتشر كرد.

