
کلیشه های هویت جنسی و جنسیتی:
دوگانه های زن و مرد، زنانه و مردانه، زنانگی و مردانگی در 

ورزش زنان ایران

پروانه حسینی*

در چند دهه گذشته حضور زنان در ورزش های به طور سنتی مردانه در 

دنیا افزایش یافته است. با وجود تمام مشکل ها ورزشکاران زن ایرانی نیز در 

این سال ها  اراده خود را برای ورود و حضور در ورزش های به اصطالح مردانه 

نشان داده اند. حضور پررنگ زنان در ورزش موضوع هویت جنسی و جنسیت 

سو  یک  از  ورزش  می کند.  مطرح  پیش  از  بیش  ورزش  در  را  سکسوالیته  و 

نگرش یک جامعه نسبت به مسائل مربوط به جنس، جنسیت، و سکسوالیته 

به  نسبت  جامعه  نگرش  سازنده ی  دیگر خود  از سوی  و  می کند  منعکس  را 

این مسائل است. مایکل مسنر، دیوید ویتسون، ودونالد سابو جامعه شناسان 

ورزشی، ورزش را یکی از مرد-محورترین نهادهای اجتماعی می دانند که توسط 

جنسیت زده  دیسکورسی  ورزش  است.]1]  شده  ساخته  مردان  برای  و  مردان 

است]۲]. این جنسیت زدگی ،حتی برای کسانی که به شدت با ایدئولوژی ها و 

عادات و قواعد تبعیض آمیز مخالفند، اغلب عادی و طبیعی به نظر می رسد زیرا 

1- Whitson, David, Michael A. Messner, and Donald F. Sabo. "Sport, men, and the gender 

order: Critical feminist perspectives." )1990(: 19.

2-Van Dijk puts it, ”we are subject to re/producing the hegemonies that oppress us“ )van 

Dijk, 1993(. T
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ما هژمونی هایی را که سرکوب مان می کند )باز(تولید می کنیم.]3] به این ترتیب  

گرچه دسته بندی ورزش مردانه و زنانه  اساس طبیعی ندارد و توسط اجتماع 

ساخته شده است، با تکرار و بازتولید مداوم باور هایی که اساس آن را می سازند 

چنان طبیعی به نظر می رسند که به ندرت نقد می شوند. تکرار و بازتولید نقش 

مهمی در دوام زنانه یا مردانه شمردن ورزش ها دارند زیرا، همانطور که لینزی 

مین خاطرنشان می کند، حتی دیسکورس ها و دسته بندی های غالب برای نگه 
داشتن وضع موجود خود نیاز به )باز(تولید مداوم دارند.]4]

عادی و طبیعی به نظر رسیدن کلیشه هایی که اساس تقسیم ورزش به زنانه 

و مردانه هستند باعث می شود فضای ورزش هایی که به طور سنتی در دسته 

ورزش های مردانه قرار دارند در مقابل ورود، بقا، و تاثیرگذاری زنان مقاومت 

کند. یکی از نگرانی های ساختار جنسیت زده ی ورزش این است که مرز بین 

دو دسته ی مرد و زن مخدوش شود. ان هال، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه ی 

بازتولید  برای  محلی  ورزش  که  جامعه ای  در  می دهد  توضیح  زنان،  ورزش 

مناسبات مردساالری محسوب می شود، بدن ورزشکار حکم صحنه ی نمایشی 

را پیدا می کند که باید در آن – همان طور که ان هال بیان می کند- »زنانگی« 

زن  بدن  بر  سنتی  زنانگی  نمایش  این  دربیاید.]5]  نمایش  به  مسلط  سنتی 

در  دگرجنس گرایانه  و  مردساالرانه  نگاه  تسلط  تضمین کننده  خود   ورزشکار 

ورزش است. منظور از زنانگی سنتی مسلط مشخصات و ویژگی هایی است 

نسبت  زنان  دسته ی  به  سنتی  طور  به  مرد،  و  زن  مرسوم  دسته بندی  در  که 

داده شده است. مشخصاتی مثل ویژگی های ظاهری چهره و بدن زن، هویت 

جنسی و جنسیتی زن، و گرایش جنسی زن. در این نگاه سنتی به زن و مرد، 

بر»تفاوت« به شدت تأکید می شود.  این ویژگی ها معیارهای مشخص و ثابتی 

برای  تفاوت گذاری بین زن و مرد و تعیین کننده ی مرز بین آن ها محسوب 

جنسیتی  تبعیض  و  تفکیک  اِعمال  برای  دستاویزی  به  نهایتاً  که  می شوند 

3-ibid

4-Meân, Lindsey J. "Making masculinity and framing femininity." Examining identity in 

sports media )2009(: 65, p69.

5-Hall, M. Ann. "The discourse of gender and sport: From femininity to feminism." Sociol-

ogy of Sport Journal 5.4 )1988(: 330-340.

کلیشه های هویت جنسی و جنسیتی:
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درورزش تبدیل می شوند.  

در دیدگاه سنتی، زنان ورزشکاری که دارای معیارهای سنتی زنانگی نیستند 

یا به عبارتی شکلی متفاوت )آلترناتیو( از زن را ارائه می دهند نوعی تهدید 

برای ساختار مردساالرانه محسوب می شوند. حضور و نمود شکل های متفاوت 

از زن  در ورزش موجب تغییر تعریف و معیارهای محدود و قطعی از زن و 

زنانگی در جامعه می شود. با تغییر تعریف زن و زنانگی تعریف و معیارهای  

ثابت مرد و مردانگی نیز زیر سؤال می رود. به این ترتیب حضور شکل های 

متفاوت زنان ورزشکار برای ساختار سنتی یک تهدید محسوب می شود. یکی 

از استراتژی های مقابله با این تهدید دیگری سازی این زنان است. لیندزی مین 

توضیح می دهد که دیگری سازی  ورزشکاران زن متفاوت با معیارهای سنتی 

و  زن   از محدوده های دسته بندی  واقع  در  زنان  از دسته ی   آن ها  اخراج  و 

به  زنانه  ویژگی های  نزدیک شدن  از  ترتیب  این  به  و  مرد محافظت می کند 

دسته ی مردانه جلوگیری می کند تا مردانگی ورزشی دست نخورد.]6] با از بین 

بردن »تهدید« شکل های متفاوت  زنانگی در ورزش، میدان منحصراً در اختیار 
نمایش مردانگی قرار می گیرد.]۷]

 دیگری سازی زن ورزشکاری که در تعریف سنتی زن نمی گنجد راه را برای 

حذف او از میدان ورزشی باز می کند. حذف شکل غیر سنتی زن ورزشکار از 

میدان به معنی پاسداری از تعاریف سنتی زن و زنانگی از یک سو و رفع خطر 

خدشه دار شدن قطعیت و ثبات تعاریف سنتی مرد و مردانگی است.

من در  این مقاله سعی می کنم در سه بخش سه دوگانه ی زن و مرد، زنانگی 

واقعیت  در  دوگانه ها  این  بگذارم.  بحث  به  را  مردانه  و  زنانه  مردانگی،  و 

درهم تنیده هستند ولی من سعی می کنم که در هر بخش بر یکی از آن ها 

تا مفاهیمی هم چون هویت جنسی و جنسیت وگرایش  بیشتری کنم  تمرکز 

برای  شود.  نقد  و  شفاف  زنان  ورزش  با  ارتباط  شان  و  شده  روشن  جنسی 

مصداقی شدن بحث در هر بخش یک رویداد ورزشی در ایران را ذکر کرده 

به کاربرد  یا اطراف آن رویداد  اخبار و گفتگوهای درون  با مرور و تحلیل  و 

6-Meân, Lindsey J. "Making masculinity and framing femininity." Examining identity in 
sports media )2009(: 65, p69.

۷-Ibid
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مفاهیم مورد بحث در میدان واقعیات نوری می تابانم تا مشخص تر دیده شود.  

در آخر به طور خالصه به این سؤال می پردازم که آیا حضور زنان در ورزش با 

وجود مشکالتی که در مقاله ذکر می شود می تواند نشان از توانمندسازی زنان 

باشد یا خیر.  

هویت و گرایش جنسی ورزشکاران زن
مورد فوتبال زنان ایران: »فوتبالیست های دوجنسه تیم فوتبال زنان ایران لو 

رفتند! مردان زن نما یا زنان مردنما؟«

ترفندی  به عنوان  برای دیگری سازی ورزشکاران زن  از روش های رایج  یکی 

برای حفاظت از مردانگی و دگرجنس گرایی مسلط این است که هویت جنسی 

این ورزشکاران زیر سؤال برود. برای زیر سؤال بردن هویت جنسی ورزشکاران 

زن از معیارهای سنتی تعریف زن استفاده می شود و چنان چه زنی مشخصات 

منتسب شده به زن را نداشته باشد زن بودن او زیر سؤال رفته و تحت فشار 

یا به کل  قرار می گیرد که یا دردرون محدوده ی تعریف سنتی زن بگنجد و 

از صحنه خارج شود. حضور زن ورزشکاری که »شبیه مردان« تشخیص داده 

می شود مرز بین مرد و زن را تهدید می کند و ساختار مبتنی بر این دسته بندی 

او را تحمل نمی کند. با اخراج این زن از ورزش، به ویژه ورزش هایی که به طور 

سنتی مردانه محسوب می شوند، هم دسته بندی زن و مرد محفوظ می ماند و 

هم با بحران سازی در فضای ورزشی زنانی که در ورزش های مردانه فعالیت 

می کنند و تحریف و تضعیف آن، ورزش مردانه هم چنان در تسلط مردان باقی 

می ماند.

 یکی از رویدادهایی که در دنیای ورزش برای ورزشکاران زن ایرانی پیش آمد 

و مدتی خبرساز شد ماجرای زیر سؤال رفتن هویت جنسی فوتبالیست های 

چند تیم زنان ایران بود. بررسی ادبیات به کار رفته توسط مسئولین و رسانه ها 

و ورزشکاران در طول این جریان نشان می دهد که چطور با ترفند تشکیک 

در هویت جنسی این ورزشکاران و به خصوص »دوجنسی« یا »دوجنسیتی« 

زنان حضور  در دسته ی  نباید  که  دیگرانی ساخته شد  آن ها  از  خواندن شان 

داشته باشند.   

کلیشه های هویت جنسی و جنسیتی:
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اصطالح دو جنسی یا دوجنسیتی در این نوشته ها معادلی نه چندان دقیق ولی 

رایج از intersex  است. دوجنسی در این معنا توصیف گر انواعی از مختصات 

نمی گنجند.  مرد  یا  زن  مرسوم  دسته ی  دو  از  یک  هیچ  در  که  است  جنسی 

این موضوع در حوزه ورزش بر تشخیص صالحیت ورزشکار برای شرکت در 

مسابقات زنان یا مردان تمرکز دارد. معیار تشخیص صالحیت ورزشکاران برای 

امکان حضور در مسابقات در گروه زنان به دلیل حساسیت این مسئله و عدم 

قطعیت پاسخ آن، همراه با یافته های به روز علمی و تجربه ها و انتقادات و 

بازنگری های جدید، بارها تغییر کرده و  هنوز به ثبات نرسیده است. در طول 

سال ها تست های مختلفی -از معاینه بدنی گرفته تا تست های هورمونی- به 

عنوان تست تشخیص صالحیت استفاده شده و تغییر کرده است.

امروزه در ورزش حرفه ای در جهان یک نکته ی مهم در مورد دسته بندی گروه 

زنان و گروه مردان در ورزش این است که این معیار باید در واقع بر اساس 

مختصاتی باشد که روی توانایی های سرعتی و قدرتی شخص تأثیر می گذارد. 

سکسوالیته که به گرایش جنسی و عاطفی نسبت به کسانی که در درون گرایش 

فرد می گنجند]8] گره می خورد، تعیین کننده ی معیار قرار گرفتن یا نگرفتن در 

گروه زنان نیست. به عبارتی از آن جایی که گرایش جنسی عامل تاثیرگذاری بر 

توانایی های سرعتی و قدرتی ندارد پس یک ورزشکار زن می تواند دگرجنسگرا، 

دوجنسگرا، یا هم جنسگرا باشد. خلط موضوع گرایش جنسی در ورزش زنان 

تابوهای  بر  تکیه  باشد  ورزشی  بین المللی  قوانین  اساس  بر  آن که  از  بیش تر 

اخالقی یک جامعه دارد و ترفندی است برای تنگ کردن عرصه بر ورزشکاران 

زن، به ویژه اگر در قالب های سنتی تعریف زن نگنجد. نگاهی به جریانی که 

برای فوتبال زنان ایران پیش آمد نمونه ای از این روند است.

خالصه ی جریان از این قرار بود که در مهر ماه سال 1388 محمد مرتضوی نژاد 

دولتی  خبرگزاری  جمله  از   – رسانه ها  در  ساوه  شن سای  باشگاه  مدیر عامل 

اتهام  بانوان به  ایسنا- اعالم کرد که از دروازه بان تیم عقاب در لیگ فوتبال 

دوجنسه بودن شکایت کرده. او در نامه ای خطاب به علی کفاشیان خواستار 

فدراسیون  رئیس  کفاشیان-  شد.  زنان  فوتبال  در  »دوجنسه ها«  محرومیت 

8-Krane, Vikki. "Sport for LGBT athletes." Routledge international handbook of sport psy-
chology )2016(: 238.
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فوتبال- دستور رسیدگی به این موضوع را به »کمیته بانوان فدراسیون« صادر 

کرد. کمیته بانوان فدراسیون فوتبال این اتهام را تکذیب کرد. اما با شکایت 

دوباره مدیرعامل باشگاه شن سا و رسانه ای کردن آن، شایعات به خبرها اضافه 

شدند و سرانجام به دلیل حساس بودن موضوع منجر به کناره گیری، اعتراض، 

و اخراج تعدادی از فوتبالیست های زن ایران شد که در ادامه مطلب به برخی 

از آن ها اشاره خواهد شد.

 مرور نوع ادبیات برخی از مسئولین ورزشی و نحوه خبررسانی رسانه ها از 

یک سو نشانگر اختالط معیارهای ورزشی و غیرورزشی است و از سوی دیگر 

نشان می دهد چگونه با این ترفند به ورزشی که توانسته بود با موفقیت از 

انحصار مردان خارج شود ضربه بخورد.

دوجنسه ها  »بحران  عنوان  تحت  خبری  در  مهر   ۲۰ تاریخ  در  خبرآنالین 

دختر  بر  مبنی  عقاب  باشگاه  از  مرتضوی نژاد  خبرشکایت  بانوان«  درفوتبال 

کاستر  ماجرای  با  جریان  این  مقایسه ی  با  را  تیم  بازیکنان  از  بعضی  نبودن 

سمانیا اعالم کرد و او را این گونه معرفی کرد:

»کاستر سمانیا 18 ساله دوست داشت دختر باشد. او نیمی از وجودش دختر 

بود و با همین جنسیت نیم بها بود که در مسابقات دوومیدانی بانوان جهان 

شرکت کرد و برای کشورش آفریقای جنوبی مدال طال گرفت اما تنها دقایقی 

پس از این قهرمانی، رسوایی بزرگی به پا شد و همه چیز به هم ریخت. او 

از نظر کمیته پزشکی فدراسیون جهانی پسر محسوب می شد چون نیمی از 
وجودش هم پسرانه بود. کاستر دوجنسه همراه با مدالش اشک می ریخت.«]۹]

و در ادامه اضافه کرد:

دولتی  خبرگزاری  را  استارتش  دیروز  صبح  که  است  حکایتی  درست  »این   

ایسنا برای ورزش ایران زد. گزارش سرویس ورزشی ایسنا از راز مگوی فوتبال 

بانوان ایران که تا به حال همه با هم درِگوشی فقط درباره اش پچ پچ می کردند، 

این  هم  بار  این  شود.  وارد  کشور  ورزش  جامعه  به  شوکی  تا  شد  رسانه ای 

مرتضوی نژاد مدیرعامل باشگاه شن سای ساوه بود که از رسوایی بزرگی پرده 

برمی داشت. او که پیش از این با فدراسیون بر سر تیم فوتسالش به بن بست 

بحران     1388 مهر   ۲۰ دوشنبه   https://www.khabaronline.ir/detail/20078/sport/iran-soccer-۹

دوجنسه ها در فوتبال بانوان  دختران فوتبالیستی که کامالً دختر نیستند

کلیشه های هویت جنسی و جنسیتی:
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ماجرای  شد.  خبرساز  دوجنسه ها،  گزارش  کردن  رسانه ای  با  بار  این   رسید، 

درگیری دو بازیکن تیم بانوان شن سا با گلر تیم عقاب آغازی بود برای انتشار 
حقیقتی که تا به حال از پرداختن به آن واهمه وجود داشت.«]1۰]

خبرگزاری جام جم در ۲1 مهر ماه از مجتبی شریفی،  رئیس کمیته انضباطی 

فدراسیون فوتبال نقل کرد »در صورت احراز وجود، دوجنسی ها در لیگ برتر 
فوتبال زنان از حضور در رقابت های لیگ محروم خواهند شد«.]11]

»دوجنسي ها؛  نوشت:  این گونه  موضوع  این  مورد  در  جم  جام  خبرگزاری 

جنجال جديد در فوتبال بانوان گروه ورزش: موضوع دوجنسی ها در فوتبال 

است،  داده  قرار  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  فراروی  بزرگ  چالشی  بانوان 

به حساب  بانوان  فوتبال  برای  بزرگی  شرمندگی  ثابت شود  اگر  که  مساله ای 

می آید.«]1۲] 

کلماتی مثل »رسوایی« و »شرمندگی« در متن های باال با خود با رهای معنایی 

مربوط به خطا و بی اخالقی را حمل می کند. کلماتی مثل »شوک« و »راز مگو« 

به موضوع جنبه ی غیرآشنا بودن و رمزآلود بودن می دهد. به این ترتیب زنان 

ورزشکار مورد نظر از لحاظ هویت جنسی زیر سؤال می روند و این زیر سؤال 

رفتن همراه با اتهام بی اخالقی و همچنین رمزآلود بودن هستند. به عبارتی با 

این ترفند این زنان همزمان گناهکار و دیگری شمرده می شوند که مستحق 

محرومیت از حضور در میدان ورزشی هستند.  

متن خبرگزاری مهر سعی دارد با قیاس این شکایت با ماجرای کاستر سمانیا 

نشان بدهد که یک خطای قانونی و اخالقی شکل گرفته است. این درحالی 

و  شکایت  خبر  فقط  ایران  زنان  فوتبال  جریان  از  مرحله  این  در  که  است 

درخواست پیگیری قطعی بود و بقیه ی اخبار فقط به شنیده ها و شایعات و 

حدس ها تکیه داشت. یک نکته مهم این است که اساساً در خبر مربوط به 

کاستر سمانیا تحریف صورت گرفته. کاستر سمانیا نه تنها »رسوا« نشد بلکه به 

مسابقات برگشت و مدال های او به او بازگردانده شد. اما مهم ترین اشتباهی 

1۰-همان

11-جام جم کد خبر : 6۷۰4445۷1۰3۷۲815۰3 تاریخ : سه شنبه ۲1 مهر 1388 #

 http://jamejamonline.ir/online/670444571037281503

1۲-همان

http://jamejamonline.ir/online/670444571037281503
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که این متن و به تبع آن این قیاس و نتیجه گیری مرتکب شده است این است 

که با مقایسه ی مورد کاستر سمانیا با فوتبالیست های زن ایرانی می خواهد این 

نتیجه گیری را القا کند که دوجنسه بودن در ورزش حرفه ای دنیا خطا و جرم 

محسوب می شود و شخص دوجنسه مثل یک خاطی و مجرم از میدان ورزشی 

بیرون انداخته می شود. این متن با استفاده از چنین قیاسی از یک سو عرصه را 

بر فوتسالیست های مورد نظرش تنگ می کند و از سوی دیگر ابهامات و غلط 

فهمی های رایج در جامعه را در مورد تعریف دوجنسی و قوانین بین المللی 

ورزشی  تشدید می کند و با تقویت این ابهامات و کج فهمی ها افکار عمومی 

را علیه این ورزشکاران زن می شوراند. نکته ی کلیدی که خبرگزاری مهر یا خود 

از آن بی خبراست و یا آگاهانه آن را تحریف می کند این است که از اساس 

یا  بودن  »دوجنسه«  نه  بود  کاستر سمانیا  بررسی صالحیت  معیار  که  آن چه 

ورزشی  بین المللی  نهادهای  تأیید  مورد  هورمونی  تست های  بلکه  او  نبودن 

بوده است. بنابراین با اتکا به مورد سمانیا نمی شود ثابت کرد که دوجنسه 

بودن دردنیای ورزش خطا یا جرم است.  در مورد کاستر سمانیا در این مقاله 

مفصل خواهم پرداخت زیرا که این نمونه مصداق خوبی برای دقیق شدن در 

موضوعات پرابهام هویت جنسی و سکسوالیته در قوانین ورزشی جهان است.

تمام  که  دارد  آن  از  نشان  کشور  ورزش  مسئولین  و  رسانه ای  گفتگوهای 

رسانه ها  از  بسیاری  ادبیات  در  داده.  رخ  ابهام  از  سایه ای  در  رویدادها  این 

ابهامات  از واژه هایی مثل شرم، رسوایی، راز و خطا بیشتر در جهت تشدید 

استفاده می شود تا شفاف سازی مشکل مطرح شده. حتی تعدادی ازمسئولین 

و  مالحظات  و  پرده پوشی  با  هستند  برخوردها  این  مخالف  که  ورزشی 

محدودیت های اعمال شده بر بحث های مربوط به مسائل جنسی نمی توانند 

از ابهامات بکاهند.

خبرگزاری خبرآنالین در ۲۰ مهر 1388 در حالی که از حضور دوجنسه ها در 

فوتبال زنان خبر می دهد به نقل از شهرزاد مظفر سرمربی تیم زنان می نویسد:

 » اصالً مگرمی شود به  خاطر نوع صدای یک بازیکن به او تهمت زد. این ها 

فقط می خواهند دیگران را خراب کنند. همه بازیکنان تیم من دخترهستند و 

کلیشه های هویت جنسی و جنسیتی:
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ما تیمی بی مشکل را از این بابت داریم.«]13]

و به نقل از فریده شجاعی رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال می نویسد:

 » برخی هورمون ها در بعضی بازیکنان وجود دارد؛ ولی دلیل نمی شود که 
آن ها مرد باشند.«]14]

سپس این خبرگزاری برای خود فریده شجاعی و  شهرزاد مظفر هم از واژه 

اتهام استفاده می کند و می نویسد:

مظفر  با  همراه  که  می کند  تکذیب  را  ماجرا  درحالی  )شجاعی(  او  »البته 

تیم  مشکوک  بازیکنان  از  پزشکی  تست  انجام  از  مانع  آگاهانه  که  متهم اند 
شده اند.«]15]

در ۲1 مهرماه فریده شجاعی طبق نوشته ی خبرگزاری جام جم آنالین حضور 

دو جنسی ها را در فوتبال بانوان به شدت تکذیب می کند و این گونه توضیح 

می دهد:

نامه ای  ازمسابقات جام ملت ها طی  ایران پیش  از مربیان زن   »گویا یکی 

بهAFC اعالم کرده که 4 بازیکن تیم ملی ایران مشکوک به دوجنسی بودن 

هستند. بعد از ورود تیم ایران به تایلند بالفاصله این 4 بازیکن توسط کمیته 

آزمایش  جمله  از  آزمایشات  برخی  و  معاینات  انجام  برای  مسابقات  پزشکی 

این  داد  اجازه  مسابقات  برگزاری  کمیته  شدند.  فراخوان  و..  هورمون  خون، 

بازیکنان در رقابت ها حضور پیدا کنند و اعالم کرد که ظرف ۲۰ روز نتیجه را 
به فدراسیون ایران گزارش می کند.«]16]

طبق نوشته ی این خبرگزاری شجاعی این گونه ادامه می دهد که:

اعالم  ایران  فدراسیون  به  نامه ای  طی  شده،  تعیین  زمان  گذشت  از  »پس   

شد که این 4 بازیکن در سالمت کامل به سر می برند و مشکلی تحت عنوان 

بحران   1388 مهر   ۲۰ دوشنبه   https://www.khabaronline.ir/detail/20078/sport/iran-soccer-13

دوجنسه ها در فوتبال بانوان  دختران فوتبالیستی که کامالً دختر نیستند

14-همان

15-همان

16-جام جم کد خبر : 6۷۰4445۷1۰3۷۲815۰3 تاریخ : سه شنبه ۲1 مهر 1388 

http://jamejamonline.ir/online/670444571037281503#

https://www.khabaronline.ir/detail/20078/sport/iran-soccer
http://jamejamonline.ir/online/670444571037281503#
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دوجنسه بودن ندارند.«]1۷]

نقل قول های باال نشان می دهد که فریده شجاعی و شهرزاد مظفر با وجود 

دفاع  شفافیت  با  اتهام  مورد  زن  فوتبالیست های  از  اتهام زنی ها،  با  مخالفت 

نمی کنند. این عدم شفافیت جا را برای برچسب زنی و دیگری سازی و فشار و 

نهایتاً اخراج زناِن ورزشکار از میدان های ورزشی باز نگه می دارد. این ابهامات 

ورزشکار  زنان  دیگری سازی  ترفند  ابهامات  این  سایه  در  و  دارد  ادامه  هنوز 

می تواند تکرار شود. 

از  بعضی  حضور  مشروعیت  در  تشکیک   13۹4 سال  در  بعد  سال  هشت 

نوع  داغ شد.  رسانه ها  باردیگردر  ایران  فوتسال  و  فوتبال  در  زن  ورزشکاران 

اختالط مفاهیم وجود  ابهامات و  اخبار پخش شده نشان می دهد که هنوز 

زنان  جنسی  گرایش  بار  این  مثال  برای  می شود.  زده  دامن  آن  به  و  داشته 

ورزشکار مورد سوال قرار می گیرد. خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان در مهر 

13۹4 با تشکیک در گرایش جنسی بعضی از ورزشکاران زن می نویسد:

"این بازیکنان با کمک دست های پشت پرده بدون انجام عمل جراحی و با 

هویتی  نامشخص به مصاف دختران ظریف و فعال در سایر تیم های لیگ 
برتری رفتند و حق آن ها را ضایع کردند".]18]

سپس از زیر سوال بردن گرایش جنسی ورزشکاران به عنوان حربه ای برای زن 

ندانستن آن ها و اخراجشان این گونه استفاده می کند:

این  بازیکنان داشته معتقد است:  این  با  ارتباط نزدیکی  »منبع آگاه ما که 

بازیکنان که سال ها در فضای فوتبال بانوان بازی کرده اند، اگرچه تحت عمل 

جراحی قرارگرفتند اما هنوز گرایشات مردانه دارند. ]….] اقدام تغییر جنسیت 

این بازیکنان در سنین باال رخ داده است و از لحاظ پزشکی برخی گرایشات 

آن ها پابرجاست. ]….] حضور این افراد تأثیر منفی بر نگرش و عملکرد سایر 
دختران خواهد داشت«]1۹]

ادبیات رمزآلود و کارآگاهی این گزارش در آخر به حکم دادن نیز می رسد. 

در انتها ی این گزارش از یکی از زنان مورد اتهام با اسم مستعار »ب« در تیم 

1۷-همان

18-۰۲ مهر 13۹4–۰8:۲۰باشگاه خبرنگاران جوان دو جنسه های فوتبال لو رفتند/ مردان زن نما یا زنان مرد نما؟

1۹-همان

کلیشه های هویت جنسی و جنسیتی:

 https://www.yjc.ir/fa/news/5334000/%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7
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زنان نقل می کند که می گوید این مسائل شخصی است و من تمایلی به گفتگو 

درباره مسائل شخصی نداشتم ولی این مسئله االن در کمیته پزشکی فدراسیون 

مطرح است ولی به من اجازه حرف زدن نمی دهند.

این گزارش این گونه نتیجه گیری می کند که:

   »این که چه کسی اجازه صحبت به "ب "را نمی دهد مهم نیست و آنچه 
اهمیت دارد اصل قضیه ای است که باید اصالح شود.«]۲۰]

آن گونه که از متن برمی آید منظور از »اصالح« حذف این بازیکنان است و 

مسئله اصلی نه روشن شدن موضوع بلکه خود حضور ورزشکاری است که 

بشود هویت و گرایش جنسی او را زیر سؤال برد.

 در سال 13۹5 نیز شاهد ادامه روند اتهام زنی جنسی پرابهام برای دیگری 

سازی ورزشکاران زن هستیم. در تابستان این سال باشگاه ملوان ناگهان تیم 

مسابقات  در  بود  توانسته  و  داشت  بسیار خوبی  پرونده  که  را  زنان  فوتبال 

و  صحبت ها  در  کرد.  منحل  کند  کسب  چشم گیری  موفقیت های  ورزشی 

خبرهای مربوط به انحالل تیم فوتبال زنان ملوان از ترفند مبهم گویی و رازگونه 

تابوهای  به  تلویحی  اشاره  و  جنسی  هویت  به  مربوط  مفاهیم  داشتن  نگه 

اخالقی علیه  ورزشکاران زن استفاده می شود. باشگاه ملوان در بیانیه انحالل 

تیم فوتبال زنان در مورد دالیل تصمیم توقف فعالیت در حوزه فوتبال زنان 

اعالم کرد:

" شاید دالیل مالی کوچک ترین بخش از دالیل این تصمیم بود و بزرگ ترین 

جامعه  یک  در  نمی توان  که  کرد  جو  و  جست  مواردی  در  باید  آن را  دلیل 
اسالمی آن ها را مطرح کرد."]۲1]

اسالمی  جامعه  یک  در  نمی توان   « عبارت  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها 

تعبیرکردند.  بازیکنان  بودن  همجنس گرا  به  اشاره  را  کرد«  مطرح  را  آن ها 

گفت  و  کرد  ابراز  را  خود  اعتراض  بیانیه ای  انتشار  با  زنان]۲۲]  تیم  سرپرست 

که سوء مدیریت مدیران باشگاه دلیل انحالل تیم است و گفت که اشاره به  

۲۰-همان

۲1-فردا نیوز   حراج آبروی ورزشکاران در معضالت ورزش آیا همجنس گرایی در فوتبال بانوان گمانه زنی های 

بی شرمانه است؟   13 مرداد 13۹5

۲۲- نام او در منبع ذکر نشده است.

https://www.fardanews.com/fa/news/551204/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.fardanews.com/fa/news/551204/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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مسائل اخالقی توهین و تهمت به تیم زنان است برای توجیه سهل انگاری های 
مدیران باشگاه.]۲3]

و  نوری  پگاه  و  ملوان  باشگاه  اسبق  سرمربی  ایراندوست  نصرت  همچنین 

را  باشگاه  بیانیه ی  ملوان  بانوان  فوتبال  تیم  قدیمی  بازیکنان  قمی،  سارا 

اهانت به تمام زنان ورزشکار و اقدامی علیه آبروی بازیکنان تیم زنان ملوان 
خواندند.]۲4]]۲5]

سارا قمی در بخشی از اعتراض خود با اشاره به توهین به تیم زنان می گوید:  

زده اند؟  ورزشکار  زنان  به  بزرگی  اتهام  چنین  که  داشته اند  مدرکی  »اصالً 

تابه حال صبر می کردند و دست روی دست  اگر مدرکی داشتند،  فکر می کنید 

میان  در  مسائلی  چنین  هرگز  می گویم  قاطعیت  با  من   […[ می گذاشتند؟ 

نبوده. از این موارد گذشته، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به شدت مراقب 
چنین مواردی هستند و هرگز از کنار آن نمی گذرند«.]۲6]

در همین راستا خبرگزاری ایسنا در 16 مرداد 13۹5 با اشاره به عبارت » دلیل 

واقعی انحالل این تیم را نمی توان در یک جامعه اسالمی مطرح کرد« در بیانیه 

باشگاه ملوان می نویسد: »چرا هرگاه نام زنی در میان است ناگهان بوی واژه 

»بهتان« به مشام می رسد؟ و پشت بندش بارشی از سؤاالت دیگر: چرا هرگاه 

پای زنی یا زنانی در میان است یک موضوع غیراخالقی را شکل می دهیم؟ آیا 
»زنان« مترادف واژه »بهتان«اند؟«]۲۷]

مفاهیم  اختالط  زن،   ورزشکاران  جنسی  هویت  در  تشکیک  ترتیب  این  به 

مربوط به هویت جنسی و سکسوالیته به عنوان معیارهای بازدارنده حضور 

برخی از ورزشکاران زن در گروه ورزش زنان، تحریف صورت مسئله و تقویت 

تابوهای اخالقی، تشدید ابهامات موجود در گفتگوهای مربوط به هویت و 

۲3- جوابیه تیم بانوان ملوان به بیانیه باشگاه  13:۰۷   1۰/۰5/13۹5

24-http://varzeshebanovan.com/31643

۲5-آفتاب نیوز  تاریخ: 11 مرداد 13۹5 – ۰۹:5۹

http://aftabnews.ir/fa/print/385647

۲6-همان

۲۷-گاهی متفاوت به انحالل تیم فوتبال بانوان ملوان https://www.isna.ir/news/95050109596 نگاهی 

متفاوت به انحالل تیم فوتبال بانوان ملوان  ایسنا  مرداد 13۹5

کلیشه های هویت جنسی و جنسیتی:

https://www.varzesh3.com/news/1345273/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://varzeshebanovan.com/31643
http://aftabnews.ir/fa/print/385647
https://www.isna.ir/news/95050109596 
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گرایش جنسی ورزشکاران زن و ارتباط آن با قوانین ورزشی فضایی را می سازند 

که در آن به راحتی بتوان یک یا چند ورزشکار زن و حتی کل یک تیم را تحت 

فشار قرار داد و افکار عمومی را نیز با خود همراه کرد.

جهانی  مقررات  و  جنسی  هویت  بین  ارتباط  شفاف سازی  برای  این جا  در 

و  سمانیا  کاستر  پرونده  بررسی  بازمی گردم.  سمانیا  کاستر  مورد  به  ورزش 

اسم دوتی چاند  که مثل مورد کاستر  به  پرونده ی ورزشکار دیگر  همچنین 

سمانیا بسیار جنجالی و نمادین شد و روندی که پرونده این دو نفر در این 

چند سال طی کرد به روشن شدن مقررات جهانی ورزشی در مورد هویت و 

گرایش جنسی و تفکیک مفاهیم دخیل در این حوزه از جمله دوجنسی بودن 

و جایگاه قهرمانان دوجنسی در ورزش قهرمانی کمک می کند.    

مسابقات  در  او  است.  جنوبی  افریقای  اهل  سرعتی  دونده  سمانیا  کاستر 

جهانی سال ۲۰۰۹ برنده مدال طال شد. او بعد از قهرمانی ملزم به گذراندن 

برای  زنان  گروه  در  و صالحیت حضورش  )سکس( شد  تعیین جنس  آزمایش 

انجام آزمایش ها به حالت تعلیق ماند. جواب آزمایش به طور رسمی منتشر 

نشد ولی در رسانه ها پیچید که او مشخصات دوجنسی دارد.

در 6 جوالی ۲۰1۰ صالحیت حضور او در گروه زنان مورد تأیید فدراسیون 

جهانی دوومیدانی IAAF قرار گرفت و به مسابقات بازگشت.  او در مسابقات 

8۰۰ متر قهرمانی جهان ۲۰11 برنده مدال نقره و در المپیک ۲۰1۲ و ۲۰16 

برنده مدال طال شد. او در المپیک ۲۰1۲ پرچم دار کشور آفریقای جنوبی شد.

در این مدت ورزشکاران، فعالین حقوق بشر، و مسئولین رده باالی کشور 

آفریقای جنوبی از سمانیا حمایت کردند و از فدراسیون بین المللی دوومیدانی 

انتقاد کردند. همچنین مربی  دار کردن حریم خصوصی سمانیا  برای خدشه 

سمانیا در اعتراض به عملکرد فدراسیون استعفا داد. ریس فدراسیون پذیرفت 

که این نهاد باید در نحوه برخورد و خبر مالحظه بیشتری می کرده.

رویداد مشابه دیگری در سال ۲۰15 اتفاق افتاد که معیار تعیین صالحیت 

حضور در گروه زنان در مسابقات ورزشی را تحت تاثیر قرار داد. در این سال 

صالحیت دوتی چاند دونده ی هندی از طرف فدراسیون ورزش هند زیر سوال 

رفت. دوتی چاد مدارکی را به »دیوان داوری ورزش« ارایه داد که نشان می 
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داد آزمایش تستوسترون که از سال ۲۰11 مقرر شده بود از لحاظ علمی معتبر 

نیست و نمی تواند معیار درستی برای پذیرش یا حذف ورزشکاران در گروه 

زنان باشد.  زنان ورزشکار زیادی برای کاهش میزان تستوسترون خون خود تا 

حد مجاز این آزمایش به دارو و حتی جراحی بدن رو آورده بودند. اما دوتی 

چاند حاضر به مصرف داروهای کاهش دهنده تستوسترون نشد و در اعتراض 

بمانم«.]۲8] سرانجام  اعالم کرد که »می خواهم همان که هستم  این روند  به 

در سال ۲۰15 »دیوان داوری ورزش« به دلیل عدم صراحت در شواهد علمی 

به حالت  به مدت دو سال  را  درباره سطح مجاز هورمون    IAAF مقررات

تعلیق درآورد. این تغییر باعث شد کاستر سمانیا و دوتی چاند صالحیت حضور 

در مسابقات زنان را باز به دست بیاورند.

چاند در سال ۲۰16 به المپیک راه یافت. در سال ۲۰1۷ در مسابقات قهرمانی 

آسیا دو مدال برنز و در بازی های آسیایی ۲۰18 یک مدال نقره برد. او اظهار 

کرد که گرچه به مسابقات برگشته ولی در مورد برخوردهای آینده با خود و 

ورزشکاران زن دیگری که مورد سؤال قرار می گیرند نگران است. همان سال 

کاستر سمانیا درمسابقات قهرمانی جهانی ۲۰1۷ برنده مدال طال شد. در آوریل 

۲۰18 فدراسیون جهانی دو و میدانی اعالم کرد که از نوامبر ۲۰18 تنها برای 

زنان دونده در دو 4۰۰ متر، 8۰۰ متر، و 15۰۰ متر میزان تستوسترونی تعیین 

کاستر  از آن جایی که  بسیاری معتقدند که  افراد و موسسه های  کرده است. 

سمانیا در این رشته ها مسابقه می دهد او هدف این مقررات جدید است و از 
او حمایت کرده اند.]۲۹]

قرار  معیار  نشان می دهد  و دوتی چاند  کاستر سمانیا  که مورد  همان طور 

گرفتن در گروه زنان سال ها است که مورد مطالعه و آزمایش و بحث و تغییر 

تعیین کننده ی  به عنوان معیار  است. در مورد اهمیت و مقدار تستسترون 

صالحیت ورزشکار برای حضور در گروه زنان هنوز اختالف نظرهای علمی و 

المپیک  سیاسی وجود دارد. ولی آن چه که فدراسیون های ورزشی و کمیته 

28- I am who I am. Dutee Chand, https://indianexpress.com/article/sports/sport-others/big-picture-i-am-who-i-am/

۲۹-برای نمونه مراجعه شود به:

New Track and Field Regs. Limiting Women's Hormone Levels Spark Intense Debate https://

www.seeker.com/culture/the-science-behind-iaaf-testosterone-rules-for-womens-track-and-field

کلیشه های هویت جنسی و جنسیتی:

 https://indianexpress.com/article/sports/sport-others/big-picture-i-am-who-i-am/
https://www.seeker.com/culture/the-science-behind-iaaf-testosterone-rules-for-womens-track-and-field
https://www.seeker.com/culture/the-science-behind-iaaf-testosterone-rules-for-womens-track-and-field
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بیشتر بر سر آن به توافق و اجماع نظر رسیده اند این است که هویت جنسی 

ورزشکاران زنی که دو جنسی یا ترنس جندر هستند مانعی برای عضویت آنان 

تنها  نه  از آن مهم تر گرایش جنسی ورزشکاران  باشد. و  نباید  زنان  در گروه 

مانعی ایجاد نمی کند بلکه یک امر خصوصی غیر ورزشی محسوب می شود 

و به همین دلیل نباید به بهانه ی تشخیص صالحیت آن ها در حضور در گروه 

از آن جایی که  )یا مردان( مورد کنجکاوی و سؤال قرار بگیرد. در واقع  زنان 

به  به خودی خود  بودن  یا همجنس گرا  بودن  ترنس جندر  یا  بودن  دوجنسی 

ورزشکار برتری بدنی نمی دهند، معیار صالحیت حضور در گروه زنان نیستند. 

آن چه که معیار محسوب می شود در حال حاضر میزان تستسترون و  اندروژن 

فدراسیون های  پزشکی  کمیته های  تأیید  مورد  میزان  به  چنان چه  که  است 

جهانی برسد دیگر حتی اگر ورزشکار دوجنسی یا ترنس جندر باشد مجاز است 

در گروه زنان مسابقه بدهد. در این میان گرایش جنسی از آن جایی که هیچ 

ربطی به معیارهای ورزشی ندارد نمی تواند از طرف این نهادهای ورزشی مورد 

سؤال قرار بگیرد. برای نمونه کاستر سمانیا یک همجنس گرا است که با وجود 

باز شدن پرونده صالحیت او حضور در گروه زنان، همجنس گرا بودنش هرگز از 

طرف فدراسیون جهانی دو میدانی به عنوان یک مسئله مطرح نشده.  

به این ترتیب چنانچه یک شخص با معیارهای ورزشی جهانی یک زن شناخته 

باشد مجاز است  او در حدود مقررات  اندروژن  شود و میزان تستسترون و 

یا گرایش ها ی جنسی  مثل دوجنسی،  بگیرد و هویت ها  قرار  زنان  در گروه 

ترنس جندر، و همجنس گرایی  نباید مانعی برای او باشد. تشکیک در هویت 

استفاده  و  اخالقی  تابوهای  با  آن  اختالط  و  ورزشکار  زنان  گرایش جنسی  و 

کاربردش  تنها  کردن موضوع  مرموز  و  کردن  و شرم زده  کارآگاهی  ادبیات  از 

و  ورزشی  ازمیدان های  آن ها  جهت حذف  است  ورزشکار  زنان  دیگری سازی 

حفظ  تعاریف و دوگانه سازی زن و مرد سنتی تحت تسلط نگرش مردساالرانه 

و دگرجنس گرایانه.
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جنسیت و چالش زنانگی ایده آل سنتی برای ورزشکاران زن

مورد فوتسال زنان ایران: »دوست داری نیلوفر اردالن را چه طور بشناسند؟«

عالوه بر دوگانه ی زن و مرد که بیشتر به حوزه ی هویت جنسی و مطالعه 

بدن تعلق دارد، دوگانه ی دیگری که در ورزش تاثیرگذاری دارد دوگانه ی زنانگی 

و مردانگی است. در اینجا با بررسی دوگانه ی  زنانگی و مردانگی و همینطور 

زنانه و مردانه می کوشم وارد حوزه جنسیت و ارتباط آن با ورزش زنان شوم. 

می شود  مربوط  اجتماعی  نقش های  و  رفتار  و  ویژگی ها  به  بیشتر  جنسیت 

بلکه یک  ذاتی  امر  نه یک  داده می شود. جنسیت  به یک جنس نسبت  که 

یک  باورهای  اساس  بر  مردانگی  و  زنانگی  تعریف  است.  اجتماعی  برساخته 

تاریخ چنان مستحکم می شود که عادی و  جامعه شکل می گیرد و در طول 

طبیعی جلوه می کند. جنسیت از طریق رفتار به نمایش درمی آید و در طیفی 

از افراد با هویت های جنسی مختلف دیده می شود]3۰] و به این ترتیب نظریه  

باتلر مبنی بر برساخته بودن اجتماعی مفاهیم »مردانه« و »زنانه«  جودیت 

)و  اجتماعی  برساخته ای  جنسیت  که  واقعیت  این  درک  می کند]31].  ثابت  را 

به ما کمک می کند که بفهمیم که جنسیت نمی تواند اساس  تاریخی( است 

اعتقاد ما به وجود یک نوع »وحدت ذاتی« باشد زیرا که هیچ چیز مشترکی 

در »مونث« بودن وجود ندارد که تمام زنان را با هم گره بزند.]3۲] برخی از 

ویژگی های منتسب به زنانگی و مردانگی به دلیل قدمت تاریخی از یک طرف 

و پشتوانه های اقتصادی-سیاسی-فرهنگی از طرف دیگر به راحتی قابل نقد 

اجازه  مسلط  گفتمان های  که  آن جایی  از  است  معتقد  فوکو  میشل  نیستند. 

نمی دهند خارج از چهارچوب آن ها راه های زیادی برای توضیح و )باز(تولید 

30- McGannon, Kerry R., et al. "Negotiating Gender and Sexuality: A Qualitative Study of 

Elite Women Boxer Intersecting Identities and Sport Psychology Implications." Journal of 

Applied Sport Psychology )2018(: 1-19.

31- Butler, Judith. "Performative acts and gender constitution: An essay in phenomenology 

and feminist theory." The Routledgefalmer Reader in Gender & Education. Routledge, 2006. 

73-83.

32-Wheaton, Belinda, and Alan Tomlinson. "The changing gender order in sport? The case of 

windsurfing subcultures." Journal of sport and social issues 22.3 (1998): 252-274. 197ح  ؟؟(. 

کلیشه های هویت جنسی و جنسیتی:



نشریه ی آزادی اندیشه

236

علیه  مقاومت  عین  در  ما  بماند،  باقی  رویدادها  و  اشیاء  انسان،  گفتمانی 
شکل هایی از مردانگی و زنانگی درحال )باز(تولید آن ها نیزهستیم.]33]

 یکی از ویژگی هایی که اجتماع به طور سنتی به »زنانگی« پیوند زده است 

ویژگی تمایل به مراقبت از دیگران است. پیوند ویژگی مراقبتی و زنانگی در 

زن مادر به اوج خود می رسد. در چهارچوب این دیدگاه سنتی مادری و زنانگی 

چنان با هم پیوند می خورند که زن تا وقتی مادر نشده یک زن کامل شمرده 

نمی شود. با این نگرش زنانگی زن با مادر شدن به تکامل می رسد. سپس در 

این نقش اولویت همیشگی زن نه خود بلکه فرزندش است. اگر زن اولویت 

مطلق زندگی خود را رسیدگی به فرزند قرار ندهد نه تنها زنانگی او زیر سؤال 

می رود بلکه گویی زنانگی ایده آل جامعه را خدشه دار کرده است، پس باید 

توبیخ و تنبیه شود. جامعه به زن مادری که می خواهد هدفی شخصی مثل 

ورزش قهرمانی را دنبال کند عذاب وجدان می دهد مگر این که ثابت کند در 

درجه اول نقش مراقبتی را به نحو احسن ایفا می کند. به عبارتی کافی نیست 

که زن به لحاظ بیولوژیک مادر شود بلکه باید طبق معیا های اجتماعی نقش 

ایده آل جامعه محفوظ  و  زنانگی مطلوب  که  کند  ایفا  نحوی  به  را  مراقبتی 

بماند.  

 بسیاری از تحقیقاتی که  مشکل عدم شرکت زنان در فعالیت های غیرخانگی 

از جمله ورزش و تفریح را بررسی کرده اند نشان می دهند که ایدئولوژی های 

مسلط زنانگی باعث می شود که زنان کارهای مربوط به خانه و خانواده را بر 
نیازهای خود مقدم بشمارند.]34]

وودوارد به ویژگی مراقبت از دیگران که در طول تاریخ به زنان نسبت داده 

شده است اشاره می کند و می گوید که برای زنان اولویت قایل شدن به فعالیت 

ورزشی یا تفریحی از طرف جامعه- که انتظار تعهد به مراقبت از دیگران از 
زن دارد- یک حرکت رادیکال به حساب می آید.]35]

33-Foucault, Michel. "The archaeology of knowledge, trans." AM Sheridan Smith (New York: 

Pantheon, 1972( 24 )1972(

34-Wheaton, Belinda, and Alan Tomlinson. "The changing gender order in sport? The case of 

windsurfing subcultures." Journal of sport and social issues 22.3 )1998(: 252-274.

35- Woodward, V. )1996(. Gybe round the buoys!- Femininity, Feminism and >>                      
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در ایران اطالق ویژگی مراقبتی به زنانگی در الیه های مختلف فرهنگی و 

تاریخی و حتی قانونی صورت می گیرد. فشار تحمیل نقش مراقبتی به زنان 

باعث می شود که یا زنان بسیاری نتوانند ورزش حرفه ای را دنبال کنند و یا 

بابت صرف وقت برای دنبال کردن ورزش حرفه ای احساس گناه کنند.  در این 

بستر فشار به زن ورزشکار برای کم کردن یا ترک ورزش حرفه ای تا وقتی که 

شکلی افراطی و رسانه ای پیدا نکند مورد توجه و انتقاد جامعه قرار نمی گیرد. 

یکی از مواردی که برای یک زن مادر ورزشکار ایرانی پیش  آمد و توجه جامعه 

را جلب کرد مورد ممانعت همسر قهرمان فوتسال زنان ایران، نیلوفر اردالن، 

زنانگی  مادرانه  مراقبتی  نقش  چگونه  می دهد  نشان  مورد  این  بررسی  بود. 

می تواند به عنوان روشی عادی برای فشار به یک قهرمان ورزشکار زن برای 

خارج شدن فعالیت ورزشی استفاده شود و چگونه بستر قانونی و فرهنگی 

که زن را به شدت وابسته به خانواده می شمارد شرایط این اجحاف را فراهم 

می آورد.

در شهریور ماه سال 13۹4 درست چند روز قبل از اعزام تیم ملی فوتسال 

زنان ایران به مالزی برای شرکت در جام ملت های آسیا، نیلوفر اردالن یکی از 

اعضای تیم در صفحه اینستاگرام خود نوشت که همسرش به او اجازه خروج 

از کشور نداده است. نیلوفر اردالن بازیکن فوتسال و کاپیتان تیم ملی فوتسال 

کشورهای  بازی های همبستگی  اول  دوره  دو  گل  خانم  او  است.  ایران  زنان 

اسالمی شده  است. از دیگر افتخارات اردالن می توان به قهرمانی های پیاپی در 

لیگ های فوتبال و فوتسال زنان، دو دوره نایب قهرمانی مسابقات فوتبال زنان 

غرب آسیا نام برد. خبر ممانعت همسر نیلوفر اردالن از حضور او در مسابقات 

آسیایی به سرعت در خبرگزاری های ورزشی و شبکه های اجتماعی پخش شد. 

طبق بند سوم از ماده 18 قانون گذرنامه صدور گذرنامه برای یک زن منوط 

به اجازه و موافقت کتبی شوهرش است. البته قانون پیش بینی کرده در موارد 

اضطراری دادستان هم می تواند اجازه صدور گذرنامه را صادر کند ولی این 

روند دادگاهی نیاز به زمان و آگاهی به وجود این تبصره وادله دارد و در کل 

...Windsurfing women. )Unpublished draft paper, March 1996.p 6.  Cited by Wheaton, Be-

linda, and Alan Tomlinson. "The changing gender order in sport? The case of windsurfing 

subcultures." Journal of sport and social issues 22.3 )1998(: 252-274.
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یک استثنا حساب می شود. دلیل مخالفت همسر نیلوفر اردالن با اعزام او به 

مسابقات این بوده که همان روزها مدرسه پسرآن ها شروع می شده و ایشان 

همراهی  را  پسرشان  باید  مادر  عنوان  به  اردالن  نیلوفر  که  داشته اند  اصرار 

کند. سرانجام نیلوفر اردالن به دلیل مخالفت همسرش، مهدی توتونچی مجری 

برنامه شب های فوتبالی، با خروج او از کشور و ضبط گذرنامه اش نتوانست 

تیم ملی فوتسال زنان ایران را در جام ملت های آسیا سال ۲۰15 همراهی کند. 

این مسابقات به قهرمانی تیم ایران انجامید و تیم ایران قهرمانی را به نیلوفر 

اردالن تقدیم کرد. این جریان موجب واکنش های زیادی در شبکه های مجازی 

شد. همچنین رسانه ها این خبر را پوشش دادند و با اعضای تیم ملی فوتسال 

و شخص نیلوفراردالن مصاحبه کردند. یکی از مصاحبه های مفصل با نیلوفر 

اردالن توسط آزاده نامداری در برنامه تلویزیونی »آبان« انجام شد.]36] من این 

مصاحبه را به عنوان نمونه ای از مصادیق پیوند ویژگی مراقبتی با زنانگی در 

فضای ورزشی ایران برای تحلیل  انتخاب کردم.

برنامه  یک  در   13۹5 سال  در  اردالن  نیلوفر  با  نامداری  آزاده  مصاحبه 

تلویزیونی پر مخاطب به اسم »آبان« انجام شد.  در آن زمان آزاده نامداری 

خود مجری زن معروفی بود که چند سال قبل ماجرای اختالف او با همسرش 

نامداری  نیلوفر اردالن شروع شد. آزاده  با معرفی  برنامه  جنجالی شده بود. 

نیلوفر اردالن را »فوتسالیست نمونه و یک مادر دوست داشتنی« معرفی کرد 

از اردالن درباره ی پسرش سؤال کرد. این که حتی  و در دقایق اول مصاحبه 

یک مجری زن با تجربه و آگاه به مسائل زنان به عنوان همسر و مادر، هنگام 

معرفی یک قهرمان ورزشی زن مادر بودن او را در کنار حرفه ورزشی اش قرار 

بدهد و بالفاصله با پرسش از فرزندش بر نقش مادری او تاکیدی مضاعف کند 

در مصاحبه های  دارد.  مادری  مراقبتی  نقش  بر  قایل شدن  اولویت  از  نشان 

بسیاری با زنان در حرفه های مختلف این تاکید بر مادری فراوان مشاهده می 

شود در صورتی که هنگام مصاحبه با مردان سرشناس در ورزش یا حرفه های 

دیگر به این اندازه درباره نقش پدری آن ها و فرزندانشان تاکید نمی شود و 

حتی شاید حرفی از آن زده نشود.

36-https://www.youtube.com/watch?v=xvGZnDDdNrA

https://www.youtube.com/watch?v=xvGZnDDdNrA
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داری  »دوست  پرسید  اردالن  نیلوفر  از  نامداری  آزاده  مصاحبه  ادامه ی  در 

نیلوفر اردالن را چطور بشناسند؟« اردالن جواب داد: »دوست داشتم من را با 

حرفه ام بشناسند. نه با اتفاقی که برایم افتاد. من برای فوتبال زحمت کشیده 

باشم.  اولین مسابقه جام ملت های آسیا  برایم ماند که در  بودم و حسرتش 

وقتی بقیه فوتسالیست ها را مردم می بینند می گویند این همان است که گل 

زد. ولی وقتی که من را می بینند می گویند این همان است که آن اتفاق برایش 

افتاد )اشاره به حذفش از تیم اعزامی به دلیل عدم اجازه خروج از کشور از 

طرف همسرش(«. پاسخ اردالن نشان می دهد که برای زنان ورزشکار نیز مثل 

مردان ورزشکار مهم است که با مقام و مهارت ورزشی شان شناخته بشوند. 

ورزش حرفه ای بخشی از هویت آن هاست و برای آن ها در حاشیه یا سایه قرار 

گرفتن این بخش از هویت شان دردناک است.

زنان ورزشکار زیادی تحت فشار همسر و خانواده از فعالیت ورزشی خود 

می کاهند و یا ورزش را ترک می کنند. ولی اکثر این زنان ورزشکار از فشا رهایی 

اردالن زمانی که  نیلوفر  اما  آورد سخن نمی گویند.  بر آن ها می  که خانواده 

اسمش از تیم اعزامی حذف شد خود اعالم کرد که دلیل این حذف عدم اجازه 

همسرش با خروج او از کشور است. در این مصاحبه او توضیح می دهد که به 

این دلیل از علت حذف شدنش حرف زده که برایش مهم بوده که توانایی و 

صالحیت ورزشی او نفی نشود. او می گوید: »مسائل شخصی ام را علنی کردم 

چون نمی خواستم توانایی فنی خودم را ببرم زیر سؤال«.

مخالفت  علت  و  اردالن  نیلوفر  مادری  نقش  به  اشاره  با  نامداری  آزاده 

همسرش با حضور او در مسابقات آسیایی از او می پرسد:  »در ایران خانم ها 

هنوز مانده اند من کدام هستم؟ نمی توانند بین حرفه شان و مادر بودن تعادل 

برقرار کنند. به نظرت می شود باالنس برقرار کرد؟« اردالن جواب می دهد »در 

فرهنگ ما خیلی احساسی هستیم. اگر از بچه ت بزنی خیلی ها به تو می گویند 

تو مادر خوبی نیستی، دنبال کار خودتی. باید به اینجا برسیم که فکر کنیم بچه 

ما در آینده می تواند به ما افتخار کند ]…] رادان )نام فرزند( در آینده به من 

افتخار می کند. اگر تنهاش گذاشتم نرفتم خوشگذرانی.«

این سؤال ها و جواب ها نشان می دهد که گرچه برای نیلوفر اردالن به عنوان 
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فضای  ولی  است  اهمیت  با  بسیار  زن بخش حرفه ای هویتش  ورزشکار  یک 

گفتگو و جامعه تحت تسلط گفتمان اهمیت نقش مراقبتی زن مادر است. 

گویی زن ورزشکار باید ثابت کند که مادر وظیفه شناسی است و اگر هم گاهی 

به فعالیت حرفه ای خود می رسد برای تفریح و خوش گذرانی نیست بلکه در 

این فعالیت ورزشی نیز اهمیت فرزند لحاظ شده و در نظر گرفته شده که 

فرزند به او افتخار خواهد کرد. گفتنی است که گفتمان مادری در این برنامه- 

که قراراست تریبونی باشد برای برجسته کردن بخش ورزشی هویت زن- چنان 

نهادینه  است که در بین برنامه تبلیغات بازرگانی پوشک بچه  با شعار »هیچ 

چیز جای غریزه مادری رو نمی گیره« پخش می شود. گویی مخاطبان فقط زن 

تصور شده اند و زنان مادر هستند و دغدغه آن ها در این بحث هم مراقبت 

از فرزندان.  

نسبت دادن ویژگی های مربوط به مراقبت به زن به عنوان یک ویژگی بارز 

جنسیت زن بیش از این که به غریزه و بیولوژی زن ربط داشته باشد به تاریخ 

فوتبال  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  نیلوفراردالن  است.  مربوط  فرهنگ  و 

مردانه است  اظهار می کند »فوتبال احتیاج به استقامت دارد. می گویند که 

خانم ها روحیه شان شکننده است … من زنی قوی هستم. در فوتبال و زندگی 

این  به  او  ندارم.«  باعث درجا زدن من نشده است. روحیه شکننده  شکست 

به  نیاز  بلکه ورزشی پرچالش معرفی می کند که  نه مردانه  را  ترتیب فوتبال 

استقامت و قدرت دارد و بر »زنی قوی و شکست ناپذیر« بودن خود در ورزش 

تأکید می کند. او در ادامه می گوید که مشکالتی که برای او پیش آمد باعث 

شد که بیشتر به دنبال کسب دانش در مورد حقوق خود به عنوان یک زن 

برود و در این روند این دغدغه را کسب کرده که زنان جامعه با حقوق خود 

آشنا بشوند.
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نمایش عضله خط قرمز ورزش زنان
ایرانی  زن  نیمه عریان  ورزشکارنماهای  »احضار  ایران:  زنان  بدن سازی  مورد 

به دادسرا«

عالوه بردوگانه های زن و مرد وهمچنین زنانگی و مردانگی، دوگانه ی دیگری 

از  دوگانه  این  است.  مردانه  و  زنانه  دوگانه ی  می گذارد  تأثیر  ورزش  بر  که 

و  لباس  رنگ  از  و  قرارداده  منفک  دسته  دو  در  را  پسر  یا  دختر  تولد،  بدو 

نوع اسباب بازی گرفته تا ویژگی های شخصیتی و رفتاری و جسمانی منتسب 

تأثیر  به اعضای آن دسته تحمیل می کند. ورزش هم تحت  را  به هر دسته 

چنین معیا رهایی قرار گرفته، ورزش هایی زنانه و ورزش هایی مردانه محسوب 

می شوند. اما ورزش فقط از نگرش جنسیت زده  ی اجتماع تأثیر نمی پذیرد بلکه 

خود نیز به عنوان دیسکورسی قوی نقش عادی سازی و بازتولید نگرش سنتی 

مسلط در جامعه را نیز دارد. لیندزی مین گفتمان ورزش را از نوع »بنیادین« یا 

»خود-سازنده« می داند. او توضیح می دهد که مقاومت در مقابل گفتمان های 

بنیادین و نقد آن ها بسیار دشواراست، چون گفتمان های بنیادین درمقیاسی 
وسیع تر عادات فرهنگی و اجتماعی را تبیین و عادی می کنند.]3۷]

 بازدارندگی دختران از ورود به ورزش هایی که دارای ویژگی های به اصطالح 

زنانه نیستند از کودکی شروع می شود )و برعکس(. در چند دهه ی اخیر در 

جهان حضور ورزشکاران زن در ورزش هایی که قبالً مردانه محسوب می شد 

به سرعت رو به افزایش است. ورزش هایی مثل بوکس،  کشتی و بدن سازی از 

جمله این ورزش ها هستند. از ورود زنان در این ورزش ها به صورت حرفه ای 

و  فرهنگی،  قانونی،  لحاظ  از  که  جوامعی  در  نمی گذرد.  دهه  چند  از  بیش 

تبعیض های جنسی و  جنسیتی حساسیت و  به کلیشه ها و  آموزشی نسبت 

آگاهی بیشتری وجود دارد،  مسیر ورود و پیشرفت زنان در این نوع ورزش ها 

بازتر و هموارتر است. از طرف دیگر در جوامعی که فرهنگ و قانون همچنان 

با هم  مقابله  در  را  دو  این  و  است  مردانه  و  زنانه  کننده ی دوگانه  بازتولید 

ورزش های  در  بیشتری  محدودیت های  و  ممنوعیت  با  زنان  می کند  تعریف 

37-Meân, Lindsey J. "Making masculinity and framing femininity." Examining identity in 

sports media )2009(: 65, p68.
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منسوب به مردان مواجه هستند.

همان طور که مین تأکید می کند دسته بندی زنانه و مردانه در خأل به وجود 

با یکدیگر شکل می گیرند. در دیدگاه سنتی  تقابل و تضاد  بلکه در  نمی آید 

مشخصات بدنی رابطه ای محدود و از پیش تعیین شده با ویژگی های شخصیتی 

ضعف(  گاهی  حتی  )و  مالیمت  با  ظریف  و  کوچک  بدن  دارد.  رفتاری  و 

می خورد.  پیوند  قدرت  و  خشونت  با  عضالنی   و  درشت  بدن  و  شخصیتی 

ازطرفی دراین دیدگاه ظرافت الزمه ی زنانگی است و قدرت الزمه ی مردانگی. 

نیست.  مردانگی  برای  تهدیدی  و خشونت  نمی کند  تهدید  را  زنانگی  ضعف 

برعکس خشونت برای زنانگی یک تهدید به حساب می آید و ضعف تهدیدی 

برای مردانگی. به این ترتیب ویژگی های مطلوب منتسب به زنانگی یا مردانگی 

ایده آل و هم نشینی آن با مشخصات خاص بدنی زن یا مرد موجب تقسیم بندی 

ورزش به زنانه ومردانه می شود. در این گفتمان اگربدن زن مشخصات منتسب 

به مردانگی )مثل خشونت و قدرت( پیدا کند در واقع تصویر زنانگی مطلوب 

را خدشه دار می کند. از آن جایی که دسته بندی مردانه و زنانه در ورزش در 

تقابل و تضاد با یکدیگر شکل می گیرد با به هم ریختن تصویر مطلوب زنانگی 

تصویر مطلوب مردانگی نیز دچار تغییرمی شود.   

فرض ها  پیش  که  می رسند  نظر  به  طبیعی  آن قدر  بنیادی  دیسکورس های 

اولیه شان به ندرت مورد نقد و سؤال قرارمی گیرند.تقسیم ورزش به مردانه و 

زنانه در این نوع گفتمان شکل گرفته است. هر چه این ورزش ها بر پیش فرضیات 

عادی سازی شده تری در مورد ویژگی های مردانه و ویژگی های زنانه بنا شده 

آن قدر  پیش فرض ها  این  است.  مقاوم تر  زنان  مقابل ورود و حضور  در  باشد 

مثل عضالنی  ویژگی هایی  دارای  ورزشکار  زن  بدن  وقتی  که  دارند  مقاومت 

و  زنانگی  تعاریف  به هم ریختن  از  اجتناب  برای  می شود  قدرت  و  بودن 

مردانه  ویژگی های  داشتن  به  را  قوی  و  عضله ای  بدن  زن صاحب  مردانگی، 

نسبت می دهند واین را تعریف به حساب می آورند. »تو خودت یک پا مردی« 

تعریفی است که زنان ورزشکار زیادی که ویژگی های تداعی کننده قدرت دارند 

از تحسین کنندگان خود می شنوند. منظور از مرد در این تعریف نه بدن و 

جنس مرد بلکه مردانگی است. زن در حالی که به لحاظ جنسی زن می ماند 
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از لحاظ جنسیتی به دسته مردان نسبت داده می شود. به این ترتیب تعاریف 

)و  مالیمت  با  زنانگی  پیوند  و  می مانند  باقی  جای خود  مردانگی  و  زنانگی 

و مردانگی  زنانگی  بین  مرز  از  و  مانده  برقرار  با قدرت  و مردانگی  ضعف( 

محافظت می شود.     

تحقیقات در حوزه جنسیت و زنان نشان می دهد زنانی که در ورزش های به 

طور سنتی مردانه ورزش می کنند و بدنی عضالنی می پرورانند از نگاه جامعه 

سنتی »زن واقعی« و »زیبا« نیستند چون بدن شان »مردانه« می نماید.]38] این 

در حالی است که طبق یافته های تحقیق های میدانی این زنان ورزشکار اغلب 

خودشان از عضالنی بودن بدن خود لذت می برند و اظهار می کنند که نیروی 
جسمانی باال به آن ها احساس قدرت،  لذت و اعتماد به نفس می دهد.]3۹]

یکی از ورزش هایی که بر اساس پرورش و نمایش عضله شکل گرفته است 

بدن سازی  ورزش  می شود  محسوب  مردانه  ورزشی  بیشتر  دلیل  همین  به  و 

است. زنان در اواخر دهه 1۹۷۰ میالدی وارد ورزش بدن سازی شدند. تا مدتی 

بدن  مسابقات  داوران  که  امتیازاتی  بدن سازی  ورزش  به  زنان  ورود  از  بعد 

سازی زنان به شرکت کنندگان می دادند تحت تأثیر استانداردهای زییایی زنانه 

بود. در یکی از معروف ترین مسابقات بدن سازی زنان رقابت دو زن بدن ساز 

توجه بسیاری را جلب کرد. راشل مک لیش و بو فرانسیس در مرحله نهایی با 

یک دیگر رقابت می کردند. نهایتاً بو فرانسیس که بدنی عضالنی تر و چهره ای 

»ظرافت  معیار  باخت.]4۰]  راشل مک لیش  به  را  مسابقه  داشت  آرایش  بدون 

زنانه« درامتیاز دهی به این ورزشکاران در مسابقات باعث می شد که با وجود 

پرورش حرفه ای تر عضله ها امتیاز کمتری بگیرند. به تدریج با انتقاد از داوری 

38-Wheaton, Belinda, and Alan Tomlinson. "The changing gender order in sport? The case 

of windsurfing subcultures." Journal of sport and social issues 22.3 )1998(: 252-274. p 258.

39-Gilroy, Sarah. "The emBody-ment of power: Gender and physical activity." Leisure Studies 

8.2 )1989(: 163-171.

40-The main theme of the movie  Pumping Iron II: The Women  pitted the sultry and cur-

vaceous Rachel McLish, the current champion; against the super-muscular Bev Francis. This 

"rivalry" brought to light the true dilemma of Women's Bodybuilding and exposed the root 

of all the controversy )aesthetics vs size( which was the focal point at that time and which 

still continues today
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مسابقات این معیارها زیر سؤال رفت و تغییراتی در آن به وجود آمد. به هر 

حال حضور زنان در ورزش بدن سازی در جهان به سرعت افزایش یافت و در 

و  از جمله مسترالمپیا  بدن سازی  از مهم ترین مسابقات  بسیاری  حال حاضر 

میس المپیا به طور هم زمان برای زنان و مردان برگزار می شود. در ایران با وجود 

این که بدن سازی مردان بسیار قوی و شناخته شده است، این ورزش برای زنان 

به رسمیت شناخته نمی شود.  

ایرانی  زنان ورزش کار  میان  به بدن سازی در  اقبال  اخیر  در چهار-پنج سال 

افزایش چشم گیری داشته است. چندین زن بدنساز در رسانه های غیر دولتی 

تا  بسیار معروف شدند.  و  اینستاگرام شناخته  از جمله  و شبکه های مجازی 

این که ناگهان در شهریور 13۹5 در خبرها آمد که دو زن بدن ساز ایرانی همراه 

با چند مربی مرد خود در مسابقات جهانی بدنسازی شرکت کرده و امتیازهای 

اینستاگرام پخش شد و  نیز آورده اند. عکس حضور بدن سازان زن در  باالیی 

بالفاصله این دو زن و مربی هاشان )که اسم شان در خبرها ذکر نمی شد( به 

دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. دو ورزشکار زن و چهار مربی مردی 

که در مسابقاتی در خارج از ایران حضور داشتند تا انجام مراحل تحقیقات 

ناصر پورعلی فرد، رئیس  بازپرسی ممنوع الفعالیت و ممنوع الخروج شدند.  و 

اندام  پرورش  و  بدن سازی  "فدراسیون  کرد:  اعالم  ایران  بدن سازی  فدراسیون 

هیچ فعالیتی در بخش بانوان ندارد و اعتقاد داریم این ورزش مناسب بانوان 

نیست. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز اعالم کرد که ورزشکاران 

نباید در شبکه های اجتماعی تصاویر "نامناسب و خالف شئون اسالمی" از خود 
منتشر کنند.]41]

در شهریور 13۹6 ازناصر پو رعلی فرد به عنوان رئیس یکی از فدراسیون های 

پاورلیفتینگ، قوی ترین  اندام،  ایران که رشته های پرورش   بزرگ و پرجمعیت 

پوشش  تحت  را   سینه  پرس  و  مچ اندازی  فیزیک،  کالسیک،  بادی  مردان، 

قرارمی دهد سؤال شد که آیا احتمال دارد بانوان هم در مسابقات بدن سازی 

برگزاری  کشور  اسالمی  فرهنگ  به  توجه  با  که  داد  جواب  او  کنند؟  شرکت 

هرگونه رقابتی در رشته بدن سازی برای بانوان مطلقاً ممنوع است و چنان چه 

https://www.balatarin.com/topic/2016/9/22/101697541-احضار زنان بدنساز 'نیمه عریان' به دادسرای فرهنگ در ایران

https://www.balatarin.com/topic/2016/9/22/1016975
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موردی در داخل و یا خارج کشور در زمینه مسابقات بانوان دیده شود، به 

صورت قاطع با متخلفان برخورد می کنیم و از فعالیت این گونه بانوان جلوگیری 

زیرمجموعه  شاخه های  از  کدام یک  در  بانوان  که  شد  سؤال  او  از  می شود. 
فدراسیون می توانند فعالیت کنند؟ او جواب داد: فقط مچ اندازی.]4۲]

در مدت یک سال بعد از رویداد حضور بدن سازان زن در مسابقات خارج از 

ایران و احضار آن ها به دادگاه،  تصاویر زنان بدنساز از شبکه های مجازی آن ها 

حذف شد ولی زنان در باشگاه ها به ورزش بدن سازی ادامه دادند و تصویرهای 

پوشیده شده جای تصاویر قبلی را گرفت. چند بدن ساز زن نیز، ازجمله هدی 

جراح و مونا پورصالح، ایران را ترک کرده در خارج از کشور ورزش بدن سازی 

حرفه ای را ادامه دادند. در ۲6 آبان سال 13۹5 ناصر پورعلی فرد اعالم کرد در 

با مجمع فدراسیون  ایران  بدن سازی  رئیس فدراسیون  به عنوان  که  جلسه ای 

جهانی داشته اند پیشنهادی به اعضا مبنی بر لزوم جلوگیری فدراسیون جهانی 

از حضور بانوان بدن ساز ایرانی در تمامی مسابقات خارجی ارائه داده و این 

طرح با 68 رأی موافق به تصویب اعضا رسید و از این تاریخ هیچ زن ایرانی 

با گذرنامه وتابعیت ایرانی نمی تواند درمسابقات خارجی حضور پیدا کند. به 

نظر می رسد که علت رأی آوردن این طرح یکی تعداد کشورهای اسالمی موافق 

با ممنوعیت بدن سازی برای زنان بوده و دیگری اعالم این که ورزش بدن سازی 

برای زنان خالف فرهنگ ایرانی واسالمی است.

از آن جایی که عضالنی بودن در طول تاریخ در کنار مفاهیم قدرت و کنترل 

زن  شدن  عضالنی  شده]43]،  داده  نسبت  مردانگی  به  سه  هر  و  گرفته  قرار 

ورزشکار مفهوم قدرت و کنترل را ازانحصار مردانگی درمی آورد. به عبارتی با 

عضالنی شدن زن،  زنانگی دیگر ذاتاً و الزاماً  به ظرافت پیوند نمی خورد. از 

طرف دیگر با بازتعریف این مفاهیم و بازچینی این پیوندها، نسبت زنانگی 

و  می کند  تغییر  محافظت  و  ظرافت،  کنترل،  قدرت،  مفاهیم  با  مردانگی  و 

42-http://www.ion.ir/News/251887.html ممنوعیت بدنسازی برای بانوان   1396/6/1 ایران آنالین

43-Wheaton, Belinda, and Alan Tomlinson. "The changing gender order in sport? The case 

of windsurfing subcultures." Journal of sport and social issues 22.3 )1998(: 252-274. p 258.p 

259.(  Aslo Bryson, 1987; Connel, 198, 1987, cited by  Wheaton, Belinda, and Alan Tom-

linson, P 259.
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چالش های جدیدی برای ساختار مردساالرنه می آفریند.

 در اینجا الزم است به نقش حجاب نیز اشاره ای کنم. حجاب در این ساختار 

است.  مرد  کنترل گری  و  به قدرت  میل  و  از زن  به محافظت  نیاز  از  نمادی 

اما حجاب بیش از این که محافظ زن باشد تضمین کننده ی تفکیک بین زن 

و مرد در حکومت اسالمی است. اگر در غرب اروتیزه کرده بدن زن و اصرار 

به نگه داشتن ویژگی های منتسب به زنانگی در زنان ورزشکار یک استراتژی 

برای حفاظت مرز میان زنانگی و مردانگی است، در جمهوری اسالمی ایران 

پوشاندن بدن زن ورزشکاراستراتژی حفاظت از این مرز است. این دو روش 

دو روی یک سکه هستند. پوشاندن بدن زن ورزشکار نشانه ی تفاوت دیدگاه 

نیست.  زنانه  بدن  مطلوب  مشخصات  به  نسبت  غرب  با  اسالمی  جمهوری 

جمهوری اسالمی و غرب تا وقتی که مشخصات بدنی مثل ظرافت را مطلوب 

زنانگی  به  را  شکنندگی  و  مالیمت  مثل  شخصیتی  ویژگی های  و  بدانند  زن 

دگرجنس  مردساالرنه ی  سنتی  دیدگاه  سکه ی  روی  دو  دو  هر  دهند  نسبت 

خواهانه هستند. با این تفاوت که در چند دهه گذشته انتقادات فمینیست ها 

و ورزشکاران در غرب موجب عقب راندن تسلط نگاه سنتی به زن ورزشکار 

شده ولی در ایران قانون حجاب مانعی جدی بر سر راه ورزشکاران زن باقی 

زنان  برای  باشد،  متناقض تر  بدن  پوشاندن  با  ورزش  یک  است. هرچه  مانده 

ممنوع تر می شود.

از  است  ایران  سنتی  مردانه  ورزش  نمادین ترین  این که  وجود  با  کشتی 

با پوشش کامل قابل اجرا است توانسته برای زنان رسمیت پیدا  آن جایی که 

محسوب  زنان  مناسب  ورزشی  کشتی  هنوز  مسئولین  از  بسیاری  برای  کند. 

نمی شود ولی ازآن جایی که با پوشش کامل اجرا می شود از آن ممانعت جدی 

به عمل نمی آید. همچنین وزنه برداری با وجود این که ورزشی مردانه محسوب 

می شود، از آن جایی که با پوشش تناقضی ندارد، برای زن ایرانی ممنوع نیست. 

در مقایسه با کشتی و وزنه برداری ورزش بدن سازی از آن جایی که بر پرورش و 

نمایش بدن استواراست و به همین دلیل با پوشش تعارض کامل دارد برای زن 

ایرانی ممنوع محسوب می شود.

 نگاهی به عنوان خبرهای مربوط به شرکت زنان بدن سازایرانی درمسابقات 
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بین المللی نشان می دهد که پوشیدگی بدن چه نقش مهمی در پذیرش ورزش 

زنان درنگاه سنتی جامعه ما دارد. لیست زیرعنوان ده گزارشی است از خبر 

حضور زنان ایرانی بدن ساز در مسابقات بین المللی واحضار آن ها به دستگاه 
قضایی که در مهر ماه سال ۹5 بیش ترین خواننده ها را داشته است.]44]

احضار زنان بدنساز 'نیمه عریان' به دادسرای فرهنگ در ایران

احضار ورزشکاران زن و مربیان پرورش اندام

زنان بدن ساز خالفکار ایرانی !!!

احضار "ورزشکاران زن نیمه عریان" توسط دستگاه قضایی ایران

تصاویر زنان نیمه عریان بدن ساز ایرانی جنجال ساز شد!

احضار »ورزشکارنماهای نیمه عریان زن« به دادسرای فرهنگ در تهران

به نظر شما علت احضار زنان ورزشکار به دادسرا به چه علت است ؟

احضار ورزشکارنماهای نیمه عریان زن ایرانی به دادسرا + تصاویر

 در این عناوین خبری بیش ترین اشاره بر»عریانی« شده. بدن زن بدن ساز از 

طرفی به جرم )در حالی که از لحاظ قانونی حجاب در خارج از ایران اجباری 

نیست( و شرم پیوند می خورد و از طرف دیگر هم زمان اروتیزه می شود. این 

ترفندها گرچه با هم دچار تناقض هستند ولی همه ابزاری برای خارج کردن 

زن از ورزش بدن سازی هستند.

ایران:  ورزش  جنسیت زده ی  چهارچوب  در  زنان  حضور 

توانمندسازی یا ابزار شدن ورزشکاران زن؟
بسیاری از جامعه شناسان ورزشی فمینیست مثل مایکل مسنر افزایش حضور 

زنان در ورزش را گرچه مثبت می دانند ولی خاطر نشان می کنند که این حضور 

لزوماً به »برابری و آزادی و توانمندسازی اجتماعی برای زنان « نمی انجامد]45].  

جنیفر هارگریوز هشدارمی دهد که افزایش ناگهانی تعداد ورزشکاران زن در 

این گونه  ظاهر  در  بوده  مردان  سیطره  تحت  سنتی  طور  به  که  ورزش هایی 

44-https://www.balatarin.com/topic/2016/9/22/1016975 ۹5 باالترین مهر

45-Messner and ..
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می نماید که باعث از بین رفتن هژمونی مردان می شود ولی یک تناقض در 

قبیل  این  در  قباًل  که  می کنند  اشاره  موضوع  این  به  منتقدین  دارد.]46]  خود 

ورزش ها ویژگی خشونت و مردانگی را به هم پیوند می دادند، ولی حاال ورود 

زنان به این ورزش ها ممکن است نه به معنی پایان هژمونی مردان در ورزش 

بلکه در واقع نشانه ی نوعی سازش زنان در ساختار مردساالرانه و همکاری 

و  بازتعریف  را  مردانگی  مفاهیم سنتی  لزوماً  که  زیرا  باشد  آن  تقویت  برای 

می کنند  ابراز  فمینیست  محققین  که  نگرانی هایی  از  یکی  نمی کند.  دگرگون 

مثل  ورزش هایی  توانمندگر  قابلیت های  برخالف  است  ممکن  که  است  این 

بدن سازی، فعالیت در درون این ساختارها بیش تر از این که اثر رهایی بخش 

داشته باشد هم چنان ایدئولوژی به بی قدرتی زنان را تقویت کند. منظور این 

است که اگر تغییردرنگاه به بدن زنان رخ ندهد و زنان همچنان زیرنگاه مردانه 

به بدن خود نگاه کنند آن گاه ساختار مردساالرانه از اساس تکانی نمی خورد و 

فقط الیه های سطحی و مصادیق آن تغییرمی کنند.

از طرفی با وجود چالش های موجود و قوانین و فضای جنسیت زده ی مسلط 

بر ورزش زنان، افزایش حضور زنان در ورزش به خودی  خود یک حرکت مثبت 

در جهت توانمندساز شمرده می شود. این حضور به ویژه در ورزش های تحت 

سیطره ی مردان اهمیت بیش تری دارد زیرا که هم در بعد واقعی و هم در 

بعد نمادین آن روشی برای ایجاد تغییر در جایگاه زن و ورود به فضاهای به 

اصطالح مردانه برای از بین بردن محدودیت ها و ممنوعیت های مردساالرانه 

است. مین در تحقیق در مورد زنان موج سوار به نتیجه می رسد که این زنان 

با عمل و حضور خود خودآگاهانه و ناخودآگاهانه هنجارهای مربوط به بدن 

زن را می شکستند و به این ترتیب ایدئولوژی های مردساالرانه ای را که قدرت 

جسمانی را معادل مردانگی می داند به چالش می کشیدند.]4۷] به همین ترتیب 

افزایش حضور زنان ورزشکار ایرانی در ورزش هایی مثل فوتبال، ورود رسمی 

آن ها به ورزش کشتی، و ورود غیر رسمی آن ها به ورزش بدن سازی نمونه هایی 

و  ورود  هستند.  توانمندساز  فعالیت هایی  و  محدودیت ها  راندن  عقب  از 

افزایش حضور زنان در ورزش هایی که قبالً فقط متعلق به مردان بود، از جهت 

46-Windsurf 269   

47-As Birrell and Theberge )1994, p. 366(
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هویت سازی نیز اهمیت دارد. میدان ورزشی صحنه ای می شود برای شکستن 

کلیشه ها و به عقب راندن ایدئولوژی های کنترل گر مردساالرانه. زنان در این 

فضاها دایره ای وسیع تر از تعریف زن و زنانگی را تجربه و تعریف می کنند. 

ورزشکاران زن در این میدان در مورد جایگاه خویش به چانه زنی می پردازند 

وسعت  به  درآورده  مردان  انحصار  از  را  مردانگی  به  منسوب  ویژگی های  و 

تعاریف زنانگی می افزایند. از بُعدی دیگر افزایش حضور زنان در این ورزش ها 

موجب گسترده و غنی تر شدن تنوع صداهای زنان در ورزش به عنوان یکی 

از گفتمان منعکس کننده و سازنده ی ساختار اجتماعی-فرهنگی- سیاسی می 

شود. این تنوع صداها به درک این مفهوم کمک می کند که جنسیت با این 

که یک برساخته اجتماعی است، تعریفش پویا و مرزهایش وسیع و بازاست. 

یادگیری و رشد مهارت های ورزشی هم چنین می تواند موجب تقویت اعتماد 

به نفس ورزشکاران شود.  گیلروی از تعبیر پیر بوردیو مبنی بر »تبدیل سرمایه 

فیزیکی به سرمایه اجتماعی« برای توضیح اهمیت تأثیر مهارت براعتماد به 

نفس استفاده می کند.]48] بنابراین زنان ورزش کار با پرورش و رشد مهارت های 

شخصیت اجتماعی خود را نیز می سازند. 

زنان  از  یکی  نوبهاری  شیرین  مصاحبه های  از  قولی  نقل  با  را  مقاله  این 

روزنامه  با  مصاحبه  در  نوبهاری  شیرین  می رسانم.  پایان  به  ایرانی  بدن ساز 

اراده خود در ورزش بدن سازی صحبت می کند.  استعداد و  ازعالقه و  قانون 

است  همراه  برداشت  سوء  با  او  عضله ای  بدن  به  جامعه  نگاه  این که  از  او 

و  گالیه می کند.  ایران  زنان  بدن سازی  قانونی  از محدودیت های  و همچنین 

مصاحبه این گونه به انتها می رسد:

قانون: حرف آخر؟

شیرین نوبهاری: امید وارم تفکر، علم و آگاهی مرد م ایران به سمتی برود  که 

متفاوت بود ن را بد  ند انند . اگر کسی توانسته متفاوت باشد  برایش ارزش قائل 
باشید . فکرنکنید  حتماً مشکلی د ارد  و از راه بی راهه وارد  شد ه.]4۹]

48- Gilroy, Sarah. "Working on the body: Links between physical activity and social power." 

Researching women and sport. Palgrave Macmillan, London, 1997. 96-112.

4۹- زن ایرانی قهرمان پرورش اندام و بدنسازی )زن قهرمان بدنسازی(

مجموعه : اخبار ورزشی

کلیشه های هویت جنسی و جنسیتی:

http://www.talab.org/news/athletic/%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html
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 * پروانه حسینی کاندیدای دکتری مطالعات خاورمیانه با گرایش انسان شناسی 

از دانشگاه آریزونا است. از موضوعات مورد عالقه ی ایشان در تحقیق  جنسیت، 

سکسوالیته، سیاست بدن و ورزش زنان در ایران است. پروانه حسینی در حال 

ایالتی وستر ماساچوست مشغول تدریس »سیاست های  حاضر در دانشگاه 

بهداشت زنان« است. او همچنین به عنوان کنشگر و ترویجگر حقوق زنان 

فعالیت می کند.  

 


