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 مقدمه
که روابط نابرابر گستتشرش یاهشه ب  یپایهتنها برنهنامند آنچه را که ورزش مدرن می

زدگی م ازم با نابرابری چنان طبتعی ج وه زده است   ای  جنست جنستت  ای کام اًحوزه

ن ترکتب ورزش، بدهمچون امری نرمال پذیرهشه شده اس   در واقع چون  کرده که غالباً

کند که ورزش و بدن در آن شفاف ظاهر آزاد اس ، به ای  تصور کمک میبهو حرک  

و انواع روابط قدرت،  1و موضتتوعی جدا از ستتتاستت ، هرهنت و اقشصتتاد به ن ر برستتند

منازعه، مقاوم  و مذاکره در آن پنهان بماند  به ای  ترتتب اَشتتکال امعمال قدرت و انواع 

که بدن ورزشتتتی در حالی شتتتود، درهای اجشماعی و انضتتتباطی در آن دیده نمیکنشرل

ات و جنستتشی درگتر و ای  مناسب ، قومتشیای از روابط طبقاتی، نژادیی پتچتدهمجموعه

 ی دیگر مشفاوت اس   ای به جامعهز جامعها

و برخی  خود یزیستتتشه یتجربه با تکته بر شتتتواهد مدارای  نوشتتتشار قصتتتد در 

اجشماعی بر زنان -های اعمال قدرت و کنشرل انضتتتباطیرویتدادهای اجشماعی به شتتتتوه

اگرچه زنان ورزشکار ایرانی همچون دیگر  کنممی  استشدلال مبپردازورزشتکار در ایران 

داری روابط تولتد و مصرف سرمایهبا های انضتباطی مشناسب زنان در معرض انواع کنشرل

ی را نتز تاریخ یو دوره ، هرهنگیستاسی، اجشماعی های مشفاوتقرار دارند، اما باید بسشر

ا شرایط ها بی شباه رغم بستارتوان ع یدر ن ر گره   تنها در ای  صورت اس  که می

در انگ ستتشان، مث اً اجشماعی زنان کشتورهای همستتایه یا روند تاریخی آغاز ورزش مدرن 

تصویری عتنی از شرایط اجشماعی زنان ورزشکار در ایران به دس  داد  پتش از ورود به 

 زنتم موضوع اص ی برای درک روند تولد ورزش جنستشی مدرن به تاریخ آن گریزی می

 

                                                      

1 Giulianotti R  Handbook of the sociology of sport. Routledge. 2015. p 218 
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 جنسیت و تاریخ ورزش مدرن
جرا و ا برای عنوان یک هعالت  اجشماعی غالباًیاهشه و مدرن امروزی بهسازمان ورزش

ی، برتری طبقاتنابرابر روابط  حدوحصتتر،بی یستترمایه انباشتت  مردستتالارانه، بقای برتری

ای   مدتاًکند و عمیبازتولتد نابرابری عمل  و مثابه تنها هنجاربهگرایی دگرجنس نژادی،

عمال ا  شتتوندمی گرهشه کمویژه اعمال قدرت بر بدن ورزشتتی نادیده یا دستت ها بهجنبه

 ها وها، موقعت قدرت مردانگی مستتت ط چنان بر ورزش حاکم استتت  که تعاری ، نقش

اه های جنستتتشی در پتوند با پایگهای ورزشتتی بر استتاس جنستتت  و ک تشتتهانواع هعالت 

ستتتتس أتتوان در تاریخ بندی را میشتتتده استتت   نمود عتنی ای  تقستتتتم طبقاتی تعری 

 های طبقاتی مشفاوت در آنیتابی اهراد بتا پتایگتاههتای انفرادی و تتمی و موقعتت ورزش

 1دید 

های ستتتنشی و تولد ورزش با زوال بازی بود که همزمان 11هتای پایانی قرن در دهته

شتتتد و با مردانگی ت قی می ع تته، حضتتتور زنتان در ورزش همچون تهتدیتدی  متدرن

های آماتوریستتتم های اخ اقی مبشنی بر آرمانهای بستتتتاری مواجه شتتتد  آموزهمخالف 

اری آگاه بود، دکار طبقاتی و جنستشی برای سرمایهکه از اهمت  تقستم مشوستیی یطبقه

های حتوانات که هتچ مزی  تجاری نداشتتت ، به رزشهمزمتان بتا مبارزه برای انا ال و

به مبارزه ع ته حضتتتور زنان در ورزش نتز پرداخشند  ای  مبتارزه بتا خشتتتون ،  یبهتانته

ها منجر به بازنگری در قوانت  ما ی در برخی شتتتهرهای انگ ستتتشان شتتتد که به هعالت 

موجتب آن زنتان که تا پتش از آن در انواع مستتتابقات هوتبال، کریک ، بوکس و حشی 

 ط باندلال اص احصتراح  از ورزش کنار گذاششه شدند  اسشبهکشتشی شترک  داشتشند، 

 ها و رویدادهایها، جشنوارهو معشرضتان به حضتور زنان ای  بود که نمایشگاه)مستتای  

                                                      

رای های مشفاوت بخوبی روند تولتد ورزش  بوردیو در چنتد مقتاله با استتتشفاده از مفهوم متدان و تمایز به 1

 طبقات مخش   را روش  کرده اس  
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ای  ترتتب تفریاات مردمی را به  هتایی برای م تاقتات جوانتان بود و بتهورزشتتتی مکتان

 1دادند قاعدگی جنسی پتوند میبی

اه   با حذف یعشی تداوم میداری صنوست ه سرمایهای  عقاید با تغتتر بنتان خانواده به

زنان از هرایند تولتد و از دستت  رهش  هراغشی که در گذشتتشه در دستتشرس بود، اموری که 

شه شد و زنان گذاش یو تربت  هرزندان و ن اه  بود به عهده وپزپخ مخشص به کارهای 

هتای مادری و همستتتری و ایثار و هروتنی جایگزی  رژیمی اخ تاقی مبشنی بر تقتدم نقش

داد و تهدیدی برای ن م های جستمی و احساس اسشق الی شد که ورزش به زنان میلذت

 2 اجشماعی جدید بود

زشی های ورها و هعالت حذف شتدند ب که نقشاز ورزش به ای  ترتتب نه تنها زنان 

به صتورت جنستتشی تعری  شتد  رقاب ، استشاکام، خشتون ، پرخاشتگری و سرسخشی 

و هقتتدان اراده، عتتاطفی بودن و ضتتتع  ویژگی زن « آورنتتان»ویژگی مرد کتتارگر 

دقتقا همان چتزهایی که ورزش مدرن تجاری لازم داش   به ای   3بود« بگترتوجتبیپول»

ای مدرن با تکته بر تعری  نوینی از جنست  ایجاد های ورزش تجاری و حرههترتتب پایه

 شد 

نمایی، ترویج بدن یهتای بتدنی و ورزشتتتی به بهانهحتذف زنتان در انجتام هعتالتت 

 اندنر مادری و همسری منجر به حاشته بندوباری، تزلزل بنتان خانواده و لیمه به نقشبی

 ، به«خواهدگرجنس»و « واقعی»قدرتمند مرد  تعری یاهش  ورزش برای  زنان شد  اهمت 

                                                      

1 Collins.T. Sport in caplitalist society: Short history. Routledge. 2013. p34-

35 
  شودمنششر میتوسط انششارات امترکبتر زودی بهآسو جواهری  یی  کشاب با ترجمها

2 Ibid.P37 
3 Ibid.P42 
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ری  بخشی از مهمش عنوانبه ورزش  به ای  ترتتب بخشتدماوری اهمت  در آن جنستت  

  1درسی و مدارس عمومی راه یاه   یبرنامهو به « مرد شدن»هرایند های لفهؤم

به موازات همت  روندهای  دقتقاًبتا وجود حتذف رستتتمی و قتانونی زنان از ورزش، 

آغاز شد  جنبش ورزشی که با هشار مقاوم  و مبارزه و پاهشاری آنان سرکوب و حذف 

و اعمتال قتدرت کتارهرمایان و مالکان کارخانه بر زنان کارگر درهم شتتتکستتتشه بود در 

از دسشاوردهای جنبش زنان برای کسب حقوق ثترپذیری أتهای پایانی قرن نوزدهم با سال

ه که بهانا ای  مشوستتط دوباره از ستتر گرهشه شتتد  اما ب یمدنی و با مشتتارک  زنان طبقه

ه هشار ک دال بر آن و همدسشی گفشمان پزشکی اس های مورد استشفاده غتراخ اقی لباس

اس  زنان اجازه یاهشند هقط در برخی  رساند وبه بدن زنان آستب میناشی از ورزش زیاد 

کارگر  یمسئ ه مانع نشد تا برخی از زنان طبقهای   همه،ای  با  ها شرک  کنند از ورزش

در  1111های ما ی تا پتش از سال های هاکی تشتکتل ندهند و تعدادی از لتتباشتگاه

 2اندازی شدند شهرهای صنعشی شمال انگ سشان راه

مهمی که باید به آن توجه کرد ای  استت  که اهزایش تعداد ورزشتتکاران زن  ینکشه

زدودگی نتس ، تمایز ظری  و تناقضی در ای  متان همتشه هم به معنی برابری یا جنست 

طور ستتتنشی مردانه هایی که بهوجود دارد  گاه اهزایش تعداد زنان ورزشتتتکار در رشتتتشه

وند قی و ستاخشارشتکنانه که به دلتل گسشرش رنه مشر ،تعری  شتده، بدون تغتتر تعاری 

داری و تصتتاحب ابعاد هرهنت ورزشتتی شتتدن جوامع در نشتجه روابط مصتترف ستترمایه

 3  آن را استتشبداد ورزشی2002توستط آن بوده است   همان چتزی که ژان ماری بروم )

                                                      

1 Ibid  
 :همچنت 

 20؛1311های اجشماعی  ارغنون  های ورزشی و کنشبوردیو، پتر، ترجمه هرزاد  مامدرضا  کنش

2 Collins.T. Sport in caplitalist society: Short history. Routledge. 2013. 

p34-35    
3 La tyrannie sportive. Théorie critique d’un opium du peuple 
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کنتتد  پس حضتتتور زنتتان در ورزش اگر منجر بتته تغتتر تعتتاری  مردانگی و تعری  می

 ، به نوعی بازتولتد مردانگی مس ط اس  نشودی زنانگ

 

اجتماع  بر زنان ورزشاارار  ر  -هاا  انباایا  انواع کنترل

 ایران
و به  1در یک زمتنه ستتتتاستتتی درگتر استتت  هوکو بر ای  باور بود که بدن مستتتشقتماً

شود شود  در نشتجه نوع کنشرل و ن ارتی که بر آن اعمال میصورت اجشماعی ساخشه می

مرکزی  یگویای ن می استتت  که جامعه در پی آن استتت   در واقع بدن را نباید هستتتشه

ق مداد کرد که قدرت به آن بچستتتپد و حول آن شتتتکل بگترد، ب که پتشتتتاپتش یکی از 

 ها و امتالی خاصم هوی ها، گفشمانها، حال ه بدننخسشت  پتامدهای قدرت ای  اس  ک

 2 دهندسازند و آن را شکل میاهراد را می

ستتتتاستتتی بوده و به تبع بدن او نتز در مرکز معادلات  یلهأمستتتزن در ایران همواره 

عنوان ستتتاستتی، هرهنگی و ایدژولوژیکی با روابط قدرت در ارتبات استت   ورزش نتز به

های آن بر نمایش بدن مبشنی استتت  و به متانجی بدن انجام ال و هعالت بستتتشری کته اعم

عی های کنشرل انضباطی و اجشماشتود، در ترکتب با جنست  در معرض انواع تکنتکمی

ها قرار گرهشه است   به عبارت دیگر کنشرل بدن زنان ورزشکار میاب  با و مادودستازی

ای قدرت بر زنان و برای حاکمت  مساله اعمال یناوه یدهندهایدژولوژی مست ط، نشان

 حتاتی اس   

                                                      

1 Hargreaves. J, Anderson. E. Handbook of sport, gender and sexuality. 

Routledge.2014.p400 
 -133  1331   نشر نیترجمه نتکو سرخوش و اهشت  جهاندیده مراقب  و تنبته: تولد زندان هوکو، متشتل،2 

131 
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نه چندان دور تاریخ ورزش همواره برای تن تم  یها در گذشتتتشهبتشتتتشر ای  تکنتک

ماعی های اجشاند اما در ایران در ترکتب با کنشرلکار رهشهبتدن و ماتدود کردن زنتان به

 ایدژولوژی مس ط تشدید شده و سشمی مضاع  را بر زنان ورزشکار تامتل کرده اس   

زن  نی که بدنشود، به ای  معنخستشت  ستیک کنشرل عمومی زنان با حجاب آغاز می

پتش از ورود بته ورزش توستتتط حجتاب اجبتاری تا  ن ارت و کنشرل اجشماعی قرار 

و )گرهشه، اما برای روابط قدرت موجود ای  حد از ن ارت و کنشرل کاهی نتس   حجاب 

روشنی از  ینمونه 73ویژه از زمان رضتاخان تا انق اب در تاریخ ایران بهکشت  حجاب  

شقتم با طور مسبا تغتتر ستتاست  حاکم بوده است   حجاب که بهکنشرل بدن زن همراستشا 

 طور اناصتتاری برای تن تم نگرشکند، در عمل بهارتبات پتدا می« عف »و « حتا»مفاهتم 

 1 کار برده شده اس و اسشفاده از بدن زنان به

 هایاز آنجا که مشتتارک  زنان در ورزش به دلتل آزادی عم ی و استتشق ال و تجربه 

گذارد و موضتتوعات مربوت به هوی  جنستتی، جنستتتشی و اوتی که در اخشتار زنان میمشف

ی شود؛ نتازمند ابزارهایی هراتر از حجاب بترونی و عرهسکسوالتشه بتش از پتش میرح می

 های اخ اقی و مقررات نوششه ونامهبایس  با کمک مقررات و آیت است   ای  کنشرل می

ط اجشماعی دهی به روابا کنشرل کند و بشواند با نفوذ و شکلنانوششه، درونی شود تا بدن ر

 ستاس  تبدیل و در همه ابعاد زندگی تولتد شود  -به بخشی از زیس 

ی آن حش یشد، با اجبار دوبارهستیک اول کنشرل عمومی زنان که با حجاب انجام می

م زدر هضتتاهای جنستتتشی و تفکتک شتتده در شتتراییی که ورزش و هعالت  بدنی مستتش 

راه انجام  کند و عم اًحرک  راح ، ستبک و آزادانه بدن است ، کنشرل را مضتاع  می

 الم  یهای بت های ستتاح ی یا شتتنا را برای مستتابقات و بازیها مثل ورزشبرخی ورزش

 بندد می

                                                      

1 Hargreaves. J. Heroines of sport: The politics of difference and identity. 

Routledge. 2000. P49 
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ستیک دوم ستاخ  هضاهای جنستشی ورزشی و تفریای برای تفکتک کامل زنان از 

ای هنستتتشی برستتاخشهجی هاهضتتات زندگی روزمره است   مردان و ن ارت دقت  بر جزژتا

های قدرت د و درگتر پرسشنیآکه با روابط اجشماعی مشغتر به وجود می هسشنداجشماعی 

ها ر آنهایی که دهای جنستتشی بر شتوه  معنای نمادی  هضتاها و پتامهستشندو نمادگرایی 

 1پذیرند میگذارند و تاثتر شود، اثر میجنست  برساخشه می

 که بتانگر دقت « بانوان»های و پارک «شهربانو»ورزشتی هضتاهایی همچون مجموعه  

مس ط  و حفظ و بازتولتد ایدژولوژیمت  أتاهمت  جنستت  در هضا هسشند  ای  هضاها در 

 سنشی مردانه و زنانه نقشی حتاتی برعهده دارند  های دوگانهبر جنست  و بازنمایی آن در 

تری  سیک، کنشرل هوی  جنسی/ جنستشی و سکسوالتشه زنان تری  و درونیدر جزژی

اس  که اهمت  آن در ورزش دو چندان اس   زیرا ورزش شرایط بروز اشکال مشفاوت 

اری  عتواند موجب تغتتر تکند، اشتتتکالی که میهوی  جنستتتی/ جنستتتتشی را هراهم می

 2زن/زنانگی باشد و به ای  ترتتب نمایش مرد/مردانگی مس ط مورد تهدید قرار بگترد 

هتای کنشرل اجشماعی و انضتتتباطی نانوشتتتشه یا تری  تکنتتکبرخی از مهمموارد زیر 

 اند:مصوب اس  که زنان ورزشکار در ایران با آن مواجه

ظاهری بدنی اعم از اندازه مو و آزمایش تعتت  جنس/ جنستت  )به همراه بازرسی -1

      و کنشرل شدید سکسوالتشه

لزوم حفظ حجاب کامل در هضاهای ورزشی تفکتک شده، همچون لزوم اسشفاده  -2

طور کل تعتت  دقت  لباس استتشاندارد ورزشتتی های حجاب ورزشتتی و بهاز هدبند، مقنعه

 «زنانه»

                                                      

های جنستشی: طرد اجشماعی بهرامی برومند، مرضته  اسفندیاری،ظهراب  معنای نمادی  هضاها و پتام1 

 21 ؛11هف  شهر  زنان  مج ه 

 وگو با معاون امور زنان وزیر ورزش و جوانانگف  ،1312مرداد  13خبرگزاری ایسنا، 2 

 https://www.isna.ir/news/92051306943 

https://www.isna.ir/news/92051306943
https://www.isna.ir/news/92051306943
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هتتای ، بوکس و ورزشهتتا همچون پتتاورلتفشتنتتتمنع هعتتالتتت  در برخی ورزش -3

 ای سنشیزورخانه

 سواری در هضاهای عمومیممنوعت  دوچرخه -1

های بانوان و مجموعه پارک»هعالت  در هضتتتاهای ورزشتتتی جنستتتتشی همچون  -7

 « ورزشی شهربانو

رستتانی و ستتایر امور در ها برای تماشتتا، اط اعممنوعت  ورود زنان به ورزشتتگاه -2

 مسابقات مردان و بالعکس

 های اجشماعیم ورزشکاران برایبازرستی ماشوای تصویری حساب کاربری شبکه -3

 1ج وگتری از نمایش بدن

 

در ادامه چگونگی اعمال قدرت بر زنان ورزشکار با کنشرل هوی  جنسی، جنستشی و 

 کنتم هایی تجربی را ترستم میسکسوالتشه با ذکر نمونه

 

 هویت جنس / جنسیت و سرسوالیته
 رسم ها  ترنیک

ر بکتد أتتعتاری  جنستتتی و جنستتتتشی از زن در ایران در نستتتبت  با خانواده و با 

تان شده سنشی بهای دوگانهشناخشی و برتری مرد و بر اساس های طبتعی و زیست تفاوت

سان دی تر اس ؛ بتر و حساستر، پایت اس   در ای  تعاری  زن در نسب  با مرد ضعت 

نگاه که  شود  ای چون ریاانه، عفتفه، پاکدام  و در اخشتار همسر توصت  میبا صفاتی 

جه هرگونه کند  در نشتبر استاس تفاوت بنا نهاده شتده اس ، سکسوالتشه را نتز تعری  می

هتتا و گترد کتته مبنتتای انواع تفکتتتکقرار می« دیگری» یتعری  مشفتتاوتی در دستتتشتته

                                                      

ستاز به دادسرای هرهنت و رسانه به دلتل شرک  انفرادی و شخصی   برای یادآوری، احضتار دو زن بدن 1

 های نمایش بدندر مسابقات پاورلتفشتنت در خارج از کشور و نمایش عکس
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زن ورزشکاری که در دسشه دیگری قرار بگترد،  گرایان،هاست   در آرمان ستن تبعتض

 های ن ارتی وتهدیدی برای ایدژولوژی حاکم مردستتتالار استتت ، پس ابزارها و تکنتک

ر مهتا باشتتتد  ممنوعت  هعالت  زنان د« مشعارف»کنشرلی باید برای ستتاخش  زن و زنانگی 

از زن سنشی  های رینگی با بهانه خشون  و هرارویرشتشه یها همچون همهبرخی ورزش

 هایی است  که ساخشار مردسالار و سنشیتر است ، یکی از شتتوهکه طب  تعری  ضتعت 

 دهد برای مقاب ه با ای  تهدید انجام می

با اع ام خبر  12بته ختاطر بتاوریم که معاون امور زنان وزیر ورزش ایران در ستتتال 

 ها برای زنان گفشه بود: ممنوعت  ای  ورزش

ها و خیری که برای س امشی زنان به جه  ای  رشتشه با توجه به خشتون »

همچنت  ناوه برگزاری  کتته متتادران آینتتده خواهنتتد بود، وجود دارد آن

ات هایی که قبل و بعد از مسابقمسابقات، باه  رینت و تماشاگران، برنامه

ها ها و مسابقات آنشود و در کل هرهنت غالب بر ای  نوع رششهانجام می

 12« هرهنت اس امی و ایرانی ماس ، چنت  تصمتمی اتخاذ شدکه مغایر با 

ه های آشنایی ک، ک تدواژه«خیرناک برای ست امشی»، «مادران آینده»، «غتربهداشتشی»

های بارون پتر های آشنای کنشرل او اس ، مقایسه کنتد با گفشهگویای تعری  زن و شتوه

 بنتانگذار المپتک مدرن در مخالف  با حضور زنان در ورزش: 1کوبرتت 

خانواده استتت  و باید ای  تقدیر ماشوم را در  یزن هراتر از مرد، مادر آینده»

اعشبار استتت  و اژش اف با ورزشتتتکاری زنان بی»    «هتا پرورش داد ذه  آن

دها االمپتک حذف شتتتود    ای  المپت یگرایی بتاید از برنامهاینگونته ورزش

                                                      

1  Pierre de Coubertin  
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هرد احتا بتاید برای تج تل رستتتمی و نایاب از ورزشتتتکاران مرد مناصتتتربه

 1«شوند 

زاد، معاون امور زنان وق  وزیر ورزش، مهت  هرهادی 1311همچنت  در تابسشان سال 

 :ه بودفشای گهای پاورلتفشتنگ ، بوکس و ورزش زورخانهمورد هعالت  زنان در رششهدر 

ا ای رتوانتم رشتتتشهزن به عنوان ریاانه یاد شتتتده، نمیدر مبانی اعشقادی ما از »

 2«.قبول کنتم که کل ستسشم بدنی و هتزیولوژی او را تا  تاثتر قرار دهد

ای تاریخی و مششرک دارد  مارتتنا برگمان اسشربرگ رهبر جنبش چنت  نگرشی ریشه

الای لندن ب بدنی برای طبقات مشوسط وتربت  یژیمناسشتک آماتوری که نخسشت  مدرسه

لزوم حفظ زنانگی مستتت ط گفشه بود:  یاندازی کرده بود، دربارهراه 11را در اواخر قرن 

    

ژیمناستشتک بهشری  تمری  برای مادری است  و عامل حتاتی ساخ  مردانم »

 3«مردانه و زنانم زنانه

حذف زنان و منع دستشرستی به ورزش با تعری  هوی  جنستی و جنستتتشی بر اساس 

تری  و نخستتتشت  راه ستتتاخ  هوی  جنستتتی میاب  با های مادری و همستتتری عتاننقش

های ورزشتی زنان استت   به بتان بات ر زنانگی و ایدژولوژی مست ط و اعمال قدرت بر بدن

 ستاسی بر سر معنا اس    یای برای منازعهای اجشماعی و عرصهمردانگی برساخشه

در  ،های تعتت  جنست انویای جنسی و آزمایشها مبارزه و مخالف  با پارپس از سال

گتری متزان تستتتشستتتشرون در ای  آزمتتایش لغو و بتتا انتتدازه 2010و  2001هتتای ستتتال

ورزشکارانی که عم کردشان هراتر از تصور رایج اس ، جایگزی  شد  یعنی ورزشکاران 

ان برای زنها در انجام ورزش هراتر از رکوردهای قراردادی ثب  شده زنی که توانایی آن
                                                      

 10همان، ص   کالتنز،1 

 وگو با معاون امور زنان وزیر ورزش و جوانان دول  دوازدهمگف  ،11تتر  1خبرگزاری ایسنا، 2 

 https://www.isna.ir/news/99040403622 
 17ص   کالتنز، همان،3 

https://www.isna.ir/news/99040403622
https://www.isna.ir/news/99040403622
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 های داروییم زم به انجام آزمایش تستتشستتشرون بودند تا در صتتورت لزوم با درمان ،بود

  1بشوانند سیک تسشسشرون خون را پایت  بتاورند 

ستتای در لتت برتر هوتبال ایران اتفاق عجتبی رخ داد  تتم هوتبال شتت   11در ستتال 

بودن برخی  Intersexساوه ع ته چند ت  از بازیکنان تتم هوتبال عقاب شکایشی مبنی بر 

 از بازیکنان ای  تتم میرح کردند و خواسشار برخورد با آن شدند  

خوانده « دوجنستتته»زشتتتکاران که به هارستتتی و در متان ور Intersexجنس متتان

در معرض حذف یا وادار به  Intersexسان داغ ننگی بر پتشانی اس  و اهراد شود، بهمی

شتتتان هستتتشند  ها برای تعتت  تک ت  هوی  جنستتتیجراحی یا ستتتایر درمان انجام عمل

Intersex یدوگانههای توصتتتفی از هوی  جنستتی استت  که در هتچکدام از دستتشه 

طرح آن در ورزش جهان به هضتتای ستاسی و  گترد و استاستاًزن و مرد قرار نمیمرستوم 

گردد  رقاب  متان شرق و غرب برای برتری در ورزش و مساژل مربوت به دوپتنت باز می

ع می که منجر به ای  پارانویای جنسی شده در ایران در همراهی با های شتبهاما وستواس

ستکسوالتشه کنشرل مضاعفی بر زنان ورزشکار اعمال  یکنندهتعتت ها و هنجارهای ارزش

 کرده اس  

تعدادی از ای  بازیکنان ماروم شدند و هشارها برای بازرسی بور زمپس از شتکای   

انضتتباطی  یو کنشرل هوی  جنستتی و جنستتتشی زنان ورزشتتکار بتشتتشر شتتد  رژتس کمتشه

 ش به ای  خبر و شکای  گف : هدراستون هوتبال در مهرماه همان سال در واکن

ها در لتت برتر هوتبال زنان از در صتتتورت احراز وجود، دوجنستتتی»

 «های لتت ماروم خواهند شد حضور در رقاب 

                                                      

شتتود، اما در واقع هتچ ربیی به آن ندارد و بتشتتشر برای ها به نام اصتتول بازی منصتتفانه انجام می ای  قانون 1

 Sport 12و  2حفظ تعاری  مردانگی و زنانگی کاربرد دارد  برای ای  درک بهشر ای  موضتوع به هصل 

in capitalist society کستتشر ستتمنتا ییا تفاستتتر از پرونده «Caster Semenya»   در اینشرن

 رجوع کنتد 
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 خروج یوق  اجازهخفقان حاکم بر هضتتتای ورزش ایران با استتتشراتژی انکار هتچ 

  ها نداده اسادامه و یا توق  و چگونگی انجام ای  آزمایش یکمشری  اط اعاتی درباره

 شود در سکوتای اخ اقی و قابل مجازات تبدیل میو از آنجا که ای  موضتوع به مستاله

ترد، گشان مورد بازرسی رسمی قرار میخبری سترنوش  ورزشکاران دیگری که هوی 

دن هوی  مشفاوت جنستتتی، شتتتود  غالب ورزشتتتکاران نتز با توجه به تابو بوهراموش می

جنستتشی و اشتکال دیگر ستکسوالتشه در جامعه زیر هشار شدید برای سکوت یا اظهارن ر 

 باره هسشند  در ای 

 

 ها  غیررسم ترنیک

 بازرس  آرایش ظاهر و مو، نظارت بر روابط  وستانه 
ای هتوها، شتتایدژولوژی حاکم برای کنشرل بتشتتشر هراتر از اقدامات رستتمی و آزمایش

تری  رهشار و نمایش بدن زنان ورزشتتتکار را نتز کنشرل غتررستتتمی خ   کرده که جزژی

کند  بازرستی موهای زیر حجاب اجباری در هضاهای تفکتک شده و ممنوعت  بازی می

دارند، از  «زدهتتغ»و « پستترانه»برای کستتانی که موهای بستتتار کوتاه و به تعری  مرستتوم 

شود و بارها از نزدیک که در ورزش زنان ایران انجام می هایی است آمتز تکنتکتوهت 

گترد، بتته شتتتکتتل ویژه وقشی در روابط قتتدرت قرار میام  ای  عمتل بتهشتتتاهتتد آن بوده

دهد  هایی نابرابر جای میشتتتده را دوباره در جایگاهستتترکوبای همان اهراد رحمانهبی

های دهای و رتر و متان ورزشکاران غترحرههپایت  یهابازرستی موی ستر بتشتشر در لتت

 هایی استت  که ع ته زنانتری  خشتتون تری  و پنهانستتنی پایت  رایج استت  و از نادیده

ها بدون باقی گذاشش  هرگونه اثر رسمی و قانونی شود  ای  خشون ورزشتکار انجام می

  شود که خود تاال میهای اخ اقی نانوشتشه توستط اهرادی اعمبتشتشر به صتورت الزام

ام ورزشی لا اتتری  ثرکنندهأمشن ارت برای انجام دقت  آن هستشند )یکی از بدتری  و 

پتش از  ،رسمی یاولت  مسابقه یروزی بود که یکی از دخشران نوجوان مششاق در تجربه

رگزاری بول ئمسو  کوتاهی بتش از حد مجاز موی سر توسط نماینده یآغاز بازی به بهانه
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اجرای ای  مقررات نانوششه را به عهده دارند، از لتس  بازیکنان  یمسابقات که گاه وظتفه

 ها هدای  شد بار به سکوی تماشاچیخط خورد و با چشمانی اشک

 

 

 «ناهنجارها»مجازات  :حذف خاموش

 علیه سروت
ود  انضبات شبدن اعمال میهوکو معشقد اس  انضبات به اشکالی گوناگون و دقت  بر 

 یانههای مشواضعای  کار را نه از طری  درهم شکسش  اهراد و یا درس اخ اق ب که با روش

مراتبی و احکام معیوف به هنجارسازی انجام ای از ن ارت س س هتربت  و توزیع و آمتزه

 1دهد می

تری  مجتتازات تجربتته نشتتتان داده کتته حتتذف از زمت  منتتاستتتبتتات بتتازی مشتتداول 

 هوکو ن ارت اخ اقی یهنجارشتتکنان ورزش زنان در ایران استت   در واقع برخ اف گفشه

قدرت  دهد  همانیور کهکنشرل را از طری  درهم شکسش  آنان انجام می در ورزش دقتقاً

از اع ام  کند وعنوان رسوایی یاد میمشفاوت بههای جنسی از انششار اخبار مربوت به هوی 

عمومی آن هراس دارد، مجازات هم در ستکوت کامل و اعمال هشتار بر معشرضان انجام 

کند  بخش دارد، به شدت با آن برخورد میشود  قدرت با ترسی که از حقتق  رهاییمی

هتای ن تتارت های از شتتتتودر واقع ن تارت بر بتدن زنتان ورزشتتتکتار زن در ایران آمتزه

ه تربتشی آشکار و پنهان اس  ک یهای مشواضعانهمراتبی، درهم شتکسش  و روشست ست ه

وجود آورده که گاه خود ورزشتتتکاران پتش از قدرت رستتتمی با تمستتتخر و هضتتتایی به

مام کنند  به ای  دلتل زنان با وجود تآمتز با هرگونه تفاوتی برخورد میرهشتارهتای توهت 

ا و بالشوند، در متان اعمال هشار ن ارت از ها و آزارهایی که مشامل میها و خشون سشم

                                                      

: 1312ر نی، نش پل دریفوس، متشتل  هراستوی ستاخشگرایی و هرمنوتتک، ترجمه حستت  بشتتریه، رابتنو،1 
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صتتداهایی انفرادی ع ته ای   گاههر از کنند و هقط تابوهای اجشماعی موجود ستتکوت می

 گام و نخستتشت شتتود  پس اگر بپذیریم خود ورزش کردن نوعی مقاوم  ها ب ند میستتشم

 سکوت اس   ها اس ، دومت  گام شکسش  ع ته حذف و کنشرل


