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چکیده
در ســا هــاا اریــر ،شــمار زیــادا از تیقیقــات ادبــی بــه بررســی بــدن در ادبیــات
پردارتهانــد .اگرچــه بررســی بازنمــایی بــدن در ادبیــات امــرا نووهــور نیســا ،پیــدای
شــارهاا جدیــد از مطالعــات بــدن در جامعهشناســی در دهــة هشــتاد میلــادا ،بــر
میبوبیــا موضــو بــدن در مطالعــات ادبــی تــیریر گذاشــا و پژوه هــاا ای ـ حــوز
را دســتشو

تغییــر کــرد .در ایـ تیقیـ بــر ن هســتی تــا بــا بررســی مدهــوم بــدن در

جامعهشناسی بـدن و تبیـی تدـاوت رویکـرد جدیـد بـه بـدن بـا رویکردهـاا گذشـته و
معرفــی مشتصــر مطالعــات جامعــهشناســانِ سرشــناا ای ـ حــوزة پژوهشــی ،تصــویرا
کلی از مطالعـات بـدن در جامعـهشناسـی و ارتبـا و تـیریر ایـ مطالعـات در تیقیقـات
ادبی بهدسا بدهی .
کلیدواژهها :ادبیات ،بدن زیسته ،جامعهشناسی ،رود تنانه ،مطالعات بدن
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 .1مقدمه

در ادبیـــات ،موضـــو بـــدن همیشـــه از جاذبـــة راصـــی بررـــوردار بـــود اســـا؛
تصویرســازا بــدن در ادبیــات غــر

بــه افســانههاا یونــان باســتان و پــی

از ن بــر

میگردد .حتی اگر ادبیات بـدن را بـهطـور کلـی همـان بازنمـایی بـدن بـدانی  ،بـهقـو نیـ
فاکس ،7نشسـتی بازنمـایی بـدن همـان اسـا کـه بـه دسـا اجـداد مـا بـر دیوارهـاا غـار
نقـ

بســا (فــاکس ،2172 ،ص ،)9 .امــا در قــرن بیســت نــو ندــا بــه بــدن در غــر

تیولاتی رو به رو شـد .از یـ

بــا

سـو مسـاتا تـاریشیاجتمـاعی نیمـة نشسـا قـرن بیسـت از

قبیــا جنگهــاا جهــانی او و دوم بــا تصــاویر غریبـی کــه از اجســاد و بــدنهاا رون لــود
و دردمنــد در ذه هــا حــ

کردنــد تــیریر پایــدارا بــر بازنمــایی بــدن در ادبیــات غــر

گذاشـــتند .از ســـوا دیدـــر مطالعـــات زنـــان و نیـــ مطالعـــات نوومارکسیســـتی و
پساســارتارگرا ،در اواســن قــرن ،توجــه پژوهشــدران ادبــی را بــه سیاســاهاا بازنمــایی
بدن در طو تـاری و نیـ بـه سـیر تـاری ادبیـات بـدن جلـ

کردنـد .پیشـرفاهاا علمـی

و فناوراهــایی کــه امکــان تغییــرات اساســی در بــدن را فــراه میکردنــد از دیدــر عــواملی
بودنــد کــه بــر مسـولة بازنمــایی بــدن در ادبیــات تــیریر گذاشــتند .امــا فــارا از ایـ تیولــاتِ
گوناگون ،بـهطـور کلـی رشـد فرهنـگ مصـر گرایی تـومم بـا پیامـدهاا زیسـامییطـی ن
و بالا رفـت میـاندی طـو عمـر در قـرن بیسـت  ،بـدن را هـ بـهعنـوان یـ
کالــا و رــدمات و ه ـ بــهعنــوان ی ـ

مصـر کننـدة

معرــا در کنتــر و مــدیریا جمعیــا ،بــه مس ـولة

اساسی در علوم مشتلف تبدیا کرد.
در ایــ دوران ،جامعــهشناســان نیــ بــه مطالعــة بــدن علاقهمنــد شــدند .دهــة هشــتاد
میلــادا ،از حیــک کتــرت و تنــو مطالعــات بــدن ،تدــاوت فاحشــی ب ـا ســا هــاا پــی
رــود دارد و نقط ـة عطدــی در مطالعــات بــدن ب ـهحســا
جامعــهشــناا سرشناســی کــه نشســتی نســشة کتــا
ایجــاد ایــ تیــو نقــ

از

می یــد .ب ـه تعبیــر برایــان ترنــر،2
جامعــه و بــدن ( )7361/2116او در

بســ ایی داشــته ،مــا در جامعــهاا جســمانی 9بــهســر میبــری ؛
1. Nick Fox
2. Bryan Turner
3. Somatic Society
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جامعــهاا کــه در ن بــدن هـ جــان ماســا ه ـ جهــان مــا (ترنــر ،2112 ،ص .)72 .امــا در
روزگار ما ،توجه بـه مقولـة بـدن امـرا عـادا شـد اسـا .بـه گدتـة کانینـگ ،7333( 7ص.
 )133از بدن سش به میان رانـدن مـد زمانـة مـا شـد اسـا و بـراا بررـی مطالعـات بـدن
صرفاً جـاید ینی امروزاتـر بـراا مطالعـات جنسـیا ،هویـا ،توالـد و تناسـا شـد اسـا،
حتی اگر نچـه از ن سـش بـه میـان می یـد ارتبـا معنـادارا بـا بـدن و مطالعـات تنانـه

2

نداشته باشـد .ناگدتـه پیداسـا کـه ایـ تکتـر و تنـو در مطالعـات بـدن ،پیکـرة گسـترد اا
را رلــ کــرد کــه از حیــک موضــو  ،رو شناســی ،ســارتار و حتــی هستیشناســی
تداوتهـاا عمـد اا بـا هـ دارنـد .امـا نهـه از ن بـه جامعهشناسـی بـدن تعبیـر میشـود،
در عی تکتر ،اسـلو

منیصـربهفـرد و ریشـههاا تـاریشی و معرفـاشناسـی رـاص رـود

دارد که ن را از دیدر مطالعات بدن متمای میکند.
نظر به ای که جامعهشناسی بـدن در سـا هـاا اریـر در ایـران نیـ مـورد توجـه میققـان
و اندیشمندان اد

پارسی قرار گرفتـه اسـا در ایـ مقالـه بـر نـی تـا بـا ندـاهی گـذرا بـه

ســیر تــاریشیِ مدهــوم بــدن و بــا بررســی توصــیدیتیلیلــی شــمارا از رــار دهــة هشــتاد
میلــادا بــه اندیشــههایی کــه بنــاا جامعــه نااا

دن را پا ا کند پنجر اا

بدشــایی  .در ایـ بررســی اجمــالی ،نــاگ یر بش هــاا مهمــی از تــاری ادبیــات بــدن و نیـ
شــمارا از اندیشــمندان ای ـ حــوز از قل ـ رواهنــد افتــاد ،امــا امیــدواری کــه ای ـ نوشــته
بتوانــد در ســیر مطالعــات بــدن در ایــران چــه در حــوزة ادبیــات پارســی و چــه در حــوزة
ترجمه سهمی هرچند کوچ

ایدا کند.

 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2سرآغاز بدن :سیر تفکر در باب مسئلة بدن از فلسفة دکارت تا جامعهشناسی کلاسیک

وقتـی ســش از بــدن بــه میــان می یــد ،بیــک اغلـ

بــه تیملــات رنــه دکــارت 9و تمــای

فلسدی که او بـی ذهـ و بـدن ایجـاد کـرد کشـید میشـود .هرچنـد دکـارت اولـی کسـی
1. Kathleen Canning
2. embodied
3. René Descartes
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نبود کـه ایـ تمـای را مطـرد کـرد و سـابقة ایـ تمـای بـه فلسـدة یونـان باسـتان میرسـد،
بیــک دوگــاندی ذه /بــدن بــه دکــارت نســبا داد میشــود؛ چراکــه او معتقــد بــود هویــا
مســتقا از بــدن و قــات بــه ذهــ اســا (دکــارت ،2111 ،ص .)87 .دوگانــة ذه /بــدن
دکارت نهتنهـا سـنگ بنـاا مدهـوم هویـا فـردا و مسـتقا در دوران مـدرن شـد ،بلکـه بنـا
نهادن هویا بـر قـدرت ذهـ
تدکر بهحسـا

غـازگر گسسـتی عمیـ بـی بشـر و هـر مشلـوق فاقـد قـوة

مـد .تعریدـی کـه در غـاز عصـر مـدرن از قـوة تدکـر و انسـانبـودن اراتـه

میشــد وســعا چنــدانی نداشــا و نــهتنهــا حیوانــات ،زنــان ،و کودکــان ،بلکــه تمــدنهــاا
که غیرغربی نی مشمو گـ ارة «مـ فکـر مـیکن پـس هسـت » نمـیشـدند؛ بـدی ترتیـ ،
تدکـر بـراا قـرنهــا ملـ

طلـ مــردان غربـی تلقـی میشــد .دوگانـة فلسـدی ذه /بــدن در

پیونــد بــا عوامــا تــاریشی عصــر مــدرن بــه رلــ دوگانــههاا دیدــرا نظیــر مــرد/زن،
سدیدپوســا/رندی پوســا ،متمدن/بــدوا و تربیا/طبیعــا انجامیــد .بــدن در گــذار از
مدرنیته دیدر شر لازم و کـافی بـراا وجـود فـر

نمیشـد .بـدن چیـ ا بـود کـه هویـا

مستقلی بـهنـام «مـ » ن را یـدک میکشـید و ریـا عبـور از ن بـه کمـ

قـدرت ذهـ را

در سر میپروراند .شایان ذکر اسـا کـه حتـی در موز هـاا مسـیییا نیـ کـه بـه ریاضـا
بدن شهر هستند ،تا پی

از مدرنیس  ،بـدن در ایـ حـد رـوار نشـد بـود و بـا سـهمی کـه

در رســتاری داشــا پــار اا جــداییناپــذیر از «مــ » بــود .هرچنــد فهمــی کــه فرقــههاا
گوناگون مسـیییا پـی

از مدرنیتـه از «مـ » و بـدن داشـتند یکپارچـه نبـود ،هـر روانشـی

که «م » را به تـ پیونـد مـیداد در گـذار از مدرنیتـه دسـتشو

تغییـر شـد (ندـا کنیـد بـه

کوکلی.)2119 ،7
دوگانة ذه /بدن تیـا تـیریر دکـارت ،در فلسـده و حتـی الهیـات مسـیییِ مـدرن چنـان
ریشه دوانـد کـه سـا هـا بعـد وقتـی جـان لـاک 2در «رسـالهاا در بـا

فهـ بشـر» ()7331

اوهار کـرد کـه دانسـتهها و تدکـرات ذهنـی متـیرر از دریافـاهـا و میـدودیاهـاا حـواا
بدن اسـا ،بیکهـاا فلسـدی پردامنـهاا بـی او و اسـقف ورسسـتر غـاز شـد (ندـا کنیـد
1. Coakley
2. John Locke
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به لاک .)7629 ،اما پـس از لـاک فلاسـدة دیدـرا نیـ در عصـر روشـندرا بـر نقـ
بُعــد جســمانی در میــدودیا فهــ بشــر اصــرار ورزیدنــد .صــر

بـدن و

نظــر از تداوتهــا،

تجربهگرایان ،ماداگرایـان ،و بـهطـور کلـی ارباتگرایـان قـرون هجـده و نـوزده میلـادا
رفتهرفته دوگانة ذه /بدن دکـارت را مـورد شـبه قـرار دادنـد؛ امـا بـه گدتـة ترنـر ،بـه سـب
ای ـ کــه ای ـ مکات ـ

فکــرا همهنــان بــه دوگان ـة طبیعا/تربیــا معتقــد بودنــد و حــواا

بــدنی را باعــک میــدودیا ذه ـ میدانســتند ،اندیشــههاا نــان بــی

از نکــه بــه تدــوق

بــدن بینجامــد باعــک رــوارا بُعــد جســمانی شــد و بــه تدکــر جبرگرایــی زیســتی منجــر
گردیــد ( ،2116ص .)1-8 .ایمانوتــا کانــا 7از دیدــر فلاســدهاا بــود کــه بــا پــردارت بــه
مسولة ابعاد ذهنـی و جسـمانیِ وجـود ،نقـ

بسـ ایی در بازاندیشـی مدـاهی بنیـادا فلسـده

دکارت ایدا کرد (ندا کنید به اسوار.)2118 ،2
فـردری

نق

هدـا 9و کـار مـارکس 1کـه از فلسـدة هدـا تـیریر پذیرفتـه بودنـد ،نیـ

در سیر فلسدة بـدن انکارناپـذیر اسـا (ندـا کنیـد بـه راسـ 2117 ،1؛ فـاکس .)2171 ،8ایـ
دو فیلسو

بـا پـردارت بـه قرـیة هویـا از دو منظـر مشتلـف تـیریر بسـ ایی بـر متدکـران

پــس از رــود داشــتند؛ متدکرانــی از مکاتـ

پدیدارشناســی و ســاراگرایـی در قــرن بیســت

کــه بــه رابط ـة بــی ت ـ « ،م ـ » ،میــین و هویــا پردارتنــد .اندیشــههاا هدــا و مــارکس
بیشتر از ایـ جهـا حـات اهمیـا اسـا کـه نقـا ضـعف تدکـر لیبرالیسـ قـرن نـوزد را
پدیــدار میکنــد .در تعریدــی کــه هدــا از «رــودِ» دمــی اراتــه میکــرد اهمیــا نقــ
«دیدــرا» نشــان داد میشــد .او مدهــوم هویــا را از مدهــومی بســته در مرزهــاا بــدن فــرد
رــارج کــرد و ن را بــه می ـ ان پــذیر
طــر
نق

دیدــرا از رــود وابســته کــرد .کــار مــارکس ،از

دیدــر ،فردیــا و ارادة زاد را بــا شــراین اقتصــادااجتمــاعی در پیونــد میدیــد و بــه
میین در سـارت هویـا میپردارـا .بازتـا

افکـار نهـا ،بـا بیتـی کـه در فلسـده
1. Immanuel Kant
2. Svar
3. Friedrich Hegel
4. Karl Marx
5. Russon
6. Fox
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بــاز کردنــد ،حتــی تــا جامعــهشناســیِ بــدنِ امــروزا میرســد و بــهطــور غیرمســتقی در
مداهیمی چـون اررگـذارا ،7تـیریر و تـیرر بـی بـدن رـود و بـدن دیدـرا ،و «بـدن زیسـته»

2

(تعریدــی از بــدن کــه بــر رابطــة بعــد زیســتی و اجتمــاعی صــیه میگــذارد) انعکــاا
مییابد .9اما ،در اوارر قـرن نـوزده  ،ایـ فـردری

نیهـه بـود کـه عملـاً فلاسـده را دعـوت

کرد تا دوبار به فرضـیات دکـارت بیندیشـند و ایـ پرسـ

را مطـرد کـرد کـه چـرا اساسـاً

بایــد پــذیرفا کــه نهــه دکــارت «فکرکــردن» نامیــد «احســااکــردن» نــام نــدارد و چــرا
دکارت از ای زیربناا بـینـامونشـان مسـتقی بـه ایـ نتیجـه رسـید اسـا کـه «مـ » فکـر
میکن پس هسـت و چـرا سـیر فلسـدی رـود را از اینجـا غـاز نکـرد کـه «چیـ ا هسـا»
که فکر یا احساا میکند (نیهه ،2112 ،ص.)71 .
در گذر از قرن نوزده بـه قـرن بیسـت و در نیمـة نشسـا قـرن بیسـت مکاتـ
نی در تعریف رابطة ذهـ و بـدن بـازندرا کردنـد .یکـی از مهـ تـری ِ ایـ مکاتـ
که تـا سـا هـا بـر فلسـدة غـر

دیدـرا
فکـرا

سـایه انـدارا ،اندیشـههاا زیدمونـد فرویـد 1لمانیتبـار

بود .اندیشههاا فرویـد ( )2171نـهتنهـا نـو رابطـهاا را کـه در مدرنیتـه بـی ذهـ و بـدن
جریان داشا دگرگون کرد بلکـه مسـولة تعریـف هویـا نیـ را بـا چالشـی اساسـی روبـهرو
کرد .اگر بشواهی نسـباِ ندـا فرویـد بـه مسـولة ذه /بـدن را بـا فلسـده دکـارت و ندرشـی
کــه پــی

از مدرنیسـ نســبا بــه ذه ـ  ،بــدن و هویــا وجــود داشــا بســنجی بــه چنــی

روایتــی میرســی  :پــی

از دکــارت ،اندیشــمندان مســییی ذهــ و بــدن را در زیــر چتــر

رود جمع میکردنـد و هویـا را قـات بـه رود میدانسـتند .نهـا بـراا بـدن ،غیـر از بُعـد
جسمانی ،بُعدا الـوهی نیـ قاتـا میشـدند و تـذهی

بـدن را امـرا ضـرورا بـراا تعـالی

رود میدانســتند .حتــی شــمار کتیــرا از نهــا بــهواســطة اعتبــارا کــه بــدن در عــال بالــا
1. affectivity
2. lived body
 .9اگرچه هدا و مارکس با تیریرا که بر اندیشمندان بعد از رود گذاشتند بر سیر فلسدة بدن تا رسیدن ن بـه فلسـدة بـدن
امروزا نق

داشتند ،اما باید گدا که جامعهشناسـی بـدن بـراا عبـور از غایاشناسـی هدـا و مـارکس ،بهرصـوص در

مداهیمی متا «اررگذارا» و «بدن در روند» ( )body-in-processبیشتر به فلسدة باروخ اسـپینوزا چنـگ میانـدازد (نـ .
ماشرا.)2177 ،
4. Sigmund Freud
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شـر میپنداشـتند (مهتـا .)2177 ،7امـا پـس از دکـارت،

بدن و ذه بـه دو عـال متدـاوت تعلـ یافتنـد؛ بـدن بُعـد الـوهی رـود را از دسـا داد و از
اعتبار افتاد .ای چنـی بـود کـه دکـارت بـدن را بـهعنـوان ابـژ اا بـراا موشـکافی بـه علـ
ط

پیشـک

کـرد و وجـود ذهـ را بـراا تعریـف هویـا شـرطی لـازم و کـافی دانسـا.

پس از فروید اما ،نـهتنهـا بـدن اعتبـار پیشـی رـود را بازنیافـا بلکـه ذهـ نیـ از اعتبـارا
کــه در دوران مــدرن ،بــهرصــوص پــس از عصــر روشــندرا ،یافتــه بــود ب ـهواســطة بُعــد
جسمانی که فروید براا فکر قاتـا شـد سـاقن شـد و ایـ چنـی بـود کـه علـ  ،ایـ بـار از
منظــر روانکــاوا ،بــه کالبدشــکافی ذه ـ مشــغو شــد .فروی ـد ذه ـ و بــدن را دو ســاحا
مجــ ا نمیدانســا .بــه عقیــدة او ،ســاحا رــود ذهــ از ســه عامــا «نهــاد»« ،2رــود» 9و
«فرارود» 1و سه بشـ

رود گـا  ،نیمـهرود گـا و نارود گـا تشـکیا شـد بـود .تمایلـات

و نیازهاا جسمانی از بش

نارود گـا ذهـ سـر بـر مـی ورد و ل ومـاً بـه سـطخ رود گـا

نمیرســـید (فرویـــد ،2171 ،ص .)9318 .تعریدـــی کـــه در روانشناســـی بـــا تکیـــه بـــر
موز هاا فروید از هویـا اراتـه میشـد ،رـود را اساسـاً یـ

«رـود بـدنی» 1تلقـی میکـرد

و بــا تعریــف دکــارتی هویــا تداوتهــاا هستیشــنارتی اساســی داشــا ،امــا ایـ تعریــف
هنــوز قاتــا بــه تدــوق ذه ـ بــر بــدن بــود .علــاو بــر ای ـ  ،دوگانــههاا تربیا/طبیعــا و
بیــرون/درون در مکتــ

فرویــد جایدــا ویــژة رــود را کماکــان حدــ کردنــد؛ چــرا کــه

«رود» ،از نظـر فرویـد ،اساسـاً اعتـدالی بـود کـه بـی ارضـاا تمایلـات درونـی و اقترـاتات
بیرونی برقرار میشد (فروید ،2171 ،ص.)9387-9319 .
مسولة هویا تیـا تـیریر عوامـا تـاریشیاجتمـاعی و نیـ تیـا تـیریر اندیشـههایی کـه
کــار مــارکس ،فــردری

نیهــه و در نهایــا زیدونــد فرویــد در بــا

هویــا و میــین بیــان کردنــد ،بــه اساس ـیتری مســولة پــی

ارتبــا بــی ذه ـ ،

روا فلاســده غربــی در قــرن

1. Mehta
2. Id
3. ego
)4. super-ego (ideal ego
5. bodily ego
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بیســت بــد شــد .در قــرن بیســت  ،روانشناســانی چــون لاک لاکــان 7و لولیــا کریســتوا،2
پساســـارتارگرایانی چـــون میشـــا فوکـــو 9و مارکسیســـاهایی از قبیـــا لـــوتی لتوســـر
جملدی بـه بازاندیشـی مسـولة هویـا و ارتبـا
ای مکات

ن بـا ذهـ و میـین پردارتنـد .هریـ

فکرا و فلسـدی در مسـیرا کـه در پـی

دورا میجســا .هرچنــد ای ـ مکات ـ

1

از

گرفتـه بـود از مدهـوم دکـارتی هویـا

در تبیــی مدهــوم هویــا همســو نبودنــد ،فاصــلهاا

کــه نهــا از مدهــومِ دکــارتیِ هویــا گرفتنــد باعــک شــد کــه در قــرن بیســت اتدــاق نظــرا
براا استعما کلمـة «سـول » 1بـراا اشـار بـه مدهـوم هویـا بـهوجـود بیایـد تـا بـی ایـ
کلمه و کلماتی نظیـر انسـان و فـرد کـه ریشـه در فلسـده فردگرایـی متـیرر از دکـارت داشـا
تــا حــد امکــان فاصــله ایجــاد شــود (ندــا کنیــد بــه دریــدا .)7337 ،ناگدتــه نمانــد کــه
پدیدارشناسانی چـون ادمونـد هاسـر  8و مـارتی هایـدگر 1نیـ بـا تیلیـا رابطـة بـی ذهـ
(سول ) و جهـان (ابـژ ) سـه بسـ ایی در ایـ تیولـات فکـرا داشـتند .ترنـر بـهرصـوص
بـه نقـ

پدیدارشناســان فرانسـوا در فاصــله گـرفت از دوگانـههاا دکــارتی اشـار کــرد و

تیکیــد میکنــد کــه ایـ متدکــران فرانســواتبار بــا تبیــی ایـ مسـوله کــه بــدن اگرچــه یـ
بــرونذات اســا ،صــرفاً شــیوی فی یکــی نیســا و همیشــه از طریـ اســتعار درک میشــود،
نق ـ

بسـ ایی در مطالعــات بــدن در دهــههاا بعــد داشــتند .بــا ای ـ حــا  ،بــه اعتقــاد ترنــر،

پدیدارشناســان فرانســوا از جملــه گابریــا مارســر ،6لان-پــا ســارتر 3و مــوریس مرلــو-
پونتی ،71با وجود ورود به ایـ بیـک ،بـه وصـف تنـاندی بسـند کـرد « ،مسـولة معنـا را بـه
مســولة وجــود ارجییــا داد » و از وجــه اجتمــاعی تجربــة تنــاندی غافــا ماندنــد (،2116
ص .)12 .به نظر میرسد که دربارة اهمیـا نقـ

فلسـده مرلـو-پـونتی بـا ترنـر توافـ نظـر
1. Jacques Lacan
2. Julia Kristeva
3. Michel Foucault
4. Louis Althusser
5. subject
6. Edmund Husserl
7. Martin Heidegger
8. Gabriel Marcel
9. Jean-Paul Sartre
10. Maurice Merleau-Ponty
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کــاملی وجــود نــدارد .بــهعنــوان متــا  ،بــاتلر ،7نظریــهپــرداز سرشــناا حــوزة بــدن ،حســا
مرلــو-پــونتی را از دیدــر پدیدارشناســان جــدا کــرد و مــدعی میشــود کــه نظری ـة مرلــو-
پــونتی ( )7386فلســدة او را از فلســدة پدیدارشناســانی متــا س ـارتر متمــای میکنــد .از نظــر
بــاتلر نظریـة لمــس پرچمــدار نظریــاتی میشــود کــه در رــار اندیشــمندان بعــدا بــه مدهــوم
«رــود تنانــه» 2میانجامــد و بــه درک ارتبــا تنداتنــگ هویــا بــا تبادلــات اجتمــاعی یــارا
میرساند (باتلر ،2171 ،ص.)82-98 .
در نتیجــه تیولــات فکــرا متــیرر از مکات ـ

فــوقالــذکر ،مطالعــات بــدن کــه در همــی

برهـة زمــانی دورة تکــوی رـود را میگذرانــد ،بــا سـؤالاتی نظیـر چیســتی بــدن و رابطـة ن
با هویا و میین روبهرو بود .امـا تـا پـی

از شـرو جنـب ِ مطالعـات جامعـهشناسـی بـدن

در ده ـة هشــتاد میلــادا ،در اکتــر مطالعــاتی کــه بــدن را میــور رــود قــرار داد بودنــد ،بــه
گدتة ترنـر بـی

از ن کـه حرـور بـدن حـس شـود غیبـا ن میسـوا بـود ( ،2116ص.

 .)99-92بـــراا متـــا  ،مکاتـــ

روانشـــنارتی لاکـــانی و کریســـتوایی بـــدن را ابـــژ اا

میدانســتند کــه بــا شــکاگیرا هویــا زبــانی فهــ چیســتی ن از دســترا ذهــ رــارج
میشود و بـدی طریـ از توضـیخ چیسـتی بـدن بـه سـهولا عبـور میکردنـد یـا مطالعـات
فمینیســتی و نوومارکسیســتی ندــاهی برســاراگرایانــه بــه بــدن داشــتند ،بــدی معنــی کــه
اساس ـاً بــدن را بــه متابــة ابــ ارا در دســا نظامهــاا قــدرت میدانســتند کــه بــا تعریــف
چیســتی بــدن براســاا ایــدتولولا رــود درصــدد رلـ ســول اا همســو بــا ن ایــدتولولا
بر می مدند .ای ندا برسـاراگرایانـه بـه بـدن کـه بـی

از همـه تیـا تـیریر فوکـو بـود

اســا شــالودة رابط ـة دکــارتی بــی م ـ  ،ذه ـ و بــدن را از اســاا برچی ـد .میشــا فوکــو
دوگانة ذه /بدن را وارونـه کـرد؛ چراکـه از نظـر او از سـوا گدتمانهـایی کـه مدهـوم ذهـ
و بــه تبــع ن «رــود» را بــهعنــوان هــویتی کــه میتوانــد مســتقا از تـ وجــود داشــته باشــد
عنــوان میکننــد میــدودیتی بــر درک بــیواســطة بُعــد جســمانی تیمیــا میشــود .از همــی
منظــر اســا کــه او جمل ـة معــرو

«رود زنــدان ت ـ اســا» را بــه زبــان مــی ورد (فوکــو،
1. Judith Butler
2. embodied self
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 ،7331ص .)91-23 .بــدی ترتیــ

ترنــر و بــاتلر دیــدگا فوکــو را زیــر ســؤا میبرنــد.

انتقاد اصلی ترنر به فوکو ایـ اسـا کـه فوکـو طـورا از بـدن و تـاری
که اندار بدن یـ

شمارة چهارم

ن صـیبا میکنـد

مدهـوم واحـد اسـا و لـذا تداوتهـا و پیهیـدگیهایی را کـه رـود بـدن،

جـــدا از گدتمانهـــا ،دارد ،نادیـــد میگیـــرد (ترنـــر ،2116 ،ص .)11-11 .بـــاتلر از بعـــد
هستیشناسی به نقد فوکـو و دیدـر برسـاراگرایـان میپـردازد .بـه اعتقـاد او ،سـش گدـت
از بــدن و بــهطــور کلــی مــاد  ،بــهگونــهاا کــه اندــار مــاد چی ـ ا اســا کــه اگــر تمــامی
گدتمانهــا برچیــد شــوند بــه ذات اصــیا رــود بــر میگــردد رــود نــوعی دوگانــهاندارا
اسا که یـ

سـوا ن مـاد و سـوا دیدـر ن گدتمـان اسـا .او بـر ایـ بـاور اسـا کـه

ای ـ متدکــران ،تدــاوت فاحشــی بــا پیشــینیان رــود ندارنــد؛ نهــا «مــ » را از مرک یــا و
قــدرتی کــه در فلســده فردگرایــی داشــته برداشــتهاند و بــهجــاا ن «گدتمــان» را نشــاند اند
(باتلر.)7339 ،
بــا وجــودا کــه غیبــا بــدن در رویکردهــایی کــه پــی

از جنــب

جامعــهشناســی بــدن

وجود داشـا ملمـوا بـود ،تیولـات فکـرا قـرن بیسـت بـراا ایـ جنـب

دسـتاوردهایی

غیرقابا انکار بههمـرا داشـا .بـهعنـوان نمونـه ،ارتبـاطی کـه لاک لاکـان بـی زبـان و بـدن
بهعنوان دو قط ِ وجودا سـول برقـرار میدیـد توجـه او را بـه نقشـی کـه میـین از طریـ
زبان بر شکاگیرا هویـا داشـا جلـ

کـرد .در نتیجـه ایـ توجـه بـه میـین ،نظریـههاا

لاکان پلی ایجاد کردنـد بـی روانشناسـی و جامعـهشناسـی .کیـا کرگـان اذعـان میکنـد کـه
نظریــههاا لاک ـان تــیریر بس ـ ایی بــر جامعــهشناســی «و متعاقب ـاً بــر تدســیر مدهــوم بــدن در
جامعــه» داشــته اســا (کرگــان ،2172 ،7ص)717 .؛ برایــان ترنــر نیـ بــا وجــود انتقــادا کــه
از فوکو میکند بـه نقـ

تدکـر فوکـو در جامعـهشناسـی بـدن پردارتـه و اذعـان میکنـد کـه

بسیارا از مداهی کتـا

جامعـه و بـدن او ریشـه در نـو تیلیـا فوکـو از تـاری بـدن دارد

(ترنر ،2116 ،ص.)98 .

1. Cregan
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در ســوا دیدــرا از ای ـ بره ـة تــاریشی در مطالعــات بــدن ،جامعــهشناس ـان تــا اوارــر
قرن بیست  ،هـ بـه گدتـة ترنـر و هـ بـه نقـا از کـریس شـیلینگ ،7شـکا سـنتی مطالعـات
رود را حد کردنـد و بـه بـدن بـه چشـ یـ

پدیـدة طبیعـی ندریسـته و از پیهیـدگیهاا

ن غافــا بودنــد (شــیلینگ ،2119 ،ص .)21-21 .روایــا ترنــر از علــا شــنارتی کــه عامــا
ای غدلـا بودنـد روانـدنی اسـا .بـه اعتقـاد او اگـر ریشـههاا شـکاگیرا جامعهشناسـی
را بهعنوان علمی امروزا دنبا کنی بـه ایـ نتیجـة مهـ میرسـی کـه نطدـة جامعـهشناسـی
اساسـاً در واکــن

بــه اربــاتگرایـیِ فراگیــرا کــه در قــرن نــوزده رواج داشــا بســته شــد

اما ،با وجود تراد در رویکردهـا ،جامعـهشناسـی بـهشـدت وابسـته بـه داد هـا و مـارا بـود
کـه اربـاتگرایـان ربـا و ضـبن کـرد بودنـد .بـه اعتقـاد ترنـر ،جامعـهشناسـان بـراا اینکــه
مسیر رود را از مسـیر ارباتگرایـان جـدا کننـد بـر ایـ اصـا مارکسیسـتی اصـرار ورزیدنـد
کــه میــین نق ـ

تکــوینی در طبیعــا دارد .ترنــر معتقــد اســا کــه بنــا بــر ای ـ اصــا در

جامعهشناسی ،واقعیاهـاا میـین اجتمـاعی مه تـر از مسـوله بـدن شـدند و دوگانـة اصـلی
جامعــهشناس ـیِ کلاســی

دوگانــه جامعــه/رود شــد (ترنــر ،2116 ،ص .)91-99 .از نجــایی

کـه ارباتگرایــان در رفتارشناســی انســان و جوامــع بیشـتر بــه عوامــا زیســتی میپردارتنــد و
در قــرن نــوزده  ،بــدنِ زیســتی مبنــاا تعریــف چیســتی بــدن بــود ،جامعــهشناســان کــه
رفتارشناسی رود را بـر عوامـا مییطـی متکـی کـرد بودنـد علاقـة رـود را بـه مسـولة بـدن
از دسا دادند .مطالعات بـدن نیـ  ،بـهتبـع ایـ نـو ندـا  ،میـدود بـه مطالعـات رفتارهـا و
تکنی هــاا بــدنی بــهعنــوان زیرمجموعــهاا از رفتــار انســانها در جامعــه شــد .بــه گدتــة
شــیلینگ ،مطالعــات بــدن در رــار جامعهشناســانی چــون امیــا دورکــی  ،2مــاکس وبــر 9و
گوــورز زیمــا 1از همــی جــنس بودنــد و بــه بــدن بــهعنــوان موجودیــا صــرفاً فی یکــی و
زیستی که در ارتیار روابن اجتماعی بود میندریستند (شیلینگ ،2119 ،ص.)761 .

1. Chris Shilling
2. Émile Durkheim
3. Max Weber
4. Georg Simmel
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شمارة چهارم

 .۳بحث و بررسی
 .1 .۳بازگشت بدن :بازتعریف بدن در مطالعات جامعهشناسی نوین

در اوارــر قــرن بیســت در غــر  ،جنبشــی در مطالعــات جامعــهشناســی تیــا عنــوان
«بازگردانــدن بــدن» 7شــکا گرفــا« .ایـ جنــب

در کتــرت تیلیدــاتی دربــارة بــدن [در دهــة

هشتاد و نـود میلـادا] ،تیسـیس نشـریهاا تشصصـی بـا نـام بـدن و جامعـه 2در سـا 7331
و در پــی ن ،تیســیس دروا دانشــداهی دربــارة بــدن نمــود یافــا» (فریــ ر و گرکــو،
 ،2111ص .)7 .ای ـ جنــب
تیریر گرفته بود .هد

از تیولــات فکــرا کــه در بش ـ

اصلی جنب

ایـ بـود کـه بـدن را بـی نکـه تبـدیا بـه ابـژ شـود در

مرک مطالعات جامعهشناسی قـرار بدهـد .از نجـا کـه علـ طـ
بر بدن زیسـتی نقـ

پیشــی بــه نهــا پــردارتی
پـس از مدرنیتـه بـا تمرکـ

بسـ ایی در ایجـاد ندـا ابـژ وار بـه بـدن داشـا ،نشسـتی بارقـههاا

ای مطالعات بـر رابطـة بـی بـدن و طـ

پرتـو افکنـد .زیرشـارهاا از علـ جامعـهشناسـی

بــهنــام «جامعهشناســی ســلاما و بیمــارا» در رلــا همــی دهــهها شــکا گرفــا .البتــه
عوامــا دیدــرا نیــ در پیونــدِ مطالعــات بــدن بــا مطالعــات حــوزة ســلاما وجــود دارد.
ماریام فری ر و مونیکـا گرکـو پـس از تیلیـا ایـ عوامـا تیکیـد میکننـد کـه بـهطـور کلـی
مسولة بدن متعلـ بـه حـوزة زیسـاشناسـی فـر

میشـد و ورود مطالعـات جامعهشناسـی

به حوزة سلاما به نـوعی بـاز پسگیـرا بـدن از رشـته زیساشناسـی و تیکیـد بـر ایـ امـر
بــود کــه بــدن در مــرز بــی بعــد زیســتی و اجتمــاعی قــرار داشــته و مطالعــة ن نــاگ یر
میبایســا ی ـ

پژوهشــی بینارشــتهاا باشــد ( ،2111ص .)3-8 .بــههرحــا  ،جامعهشناس ـی

ب ـدن بــه حــوزة ســلاما میــدود نبــود و ریلــی زود بــه حوز هــاا دیدــرا نظیــر فلســده،
فنــاورا ،اقتصــاد ،معمــارا ،ارلــاق ،حقــوق و تربیــا بــدنی پیونــد رــورد .ریشــههاا ای ـ
جنــب

تنانــه بــه رــار پدیدارشناســانی چــون مرلــو-پنتــی ،جامعــهشناســانی چــون مارســا

مــوا 9و اروینــگ گــافم  ،1پساســارتارگرایانی چــون میشــا فوکــو ومــردمشناســانی چــون
1. bringing bodies back in
2. Body and Society
3. Marcel Mauss
4. Erving Goffman
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مرا داگلاا 7میرسید ،اما تیکیـدا کـه بـر سـول انداشـت بـدن در ایـ دهـهها بـود وجـه
تمای نهـا را بـا رـار پیشـی رقـ مـیزد .ایـ ندـا سـول وار بـه بـدن در جامعـهشناسـی
نوی مدـاهی جدیـدا از قبیـا «بـدن بـاز»« ،2رـود تنانـه» و «بـدن زیسـته» را شـکا داد کـه
درک هری
کتا
جنــب

از نها نداهی جامع به سیر مدهوم بدن میطلبد.
جامعه و بدن برایان ترنـر کـه در سـا  7361انتشـار یافـا تـا سـا هـا بیانیـة ایـ

تنانــه در جامعــهشناســی تلقــی میشــد .ترنــر معتقــد بــود کــه بــدن اســتعارة اصــلی

جوامــع مشتلــف بــراا ســارا هویــا اجتمــاعی اســا کــه معنــاا ن در کشــمک
گدتمانهــاا غالـ

شــکا میگیــرد .از ای ـ رو بــه اعتقــاد او مطالعــات جامعــهشــنارتی بــدن

میتوانــد بــر چهــار میــور اصــلی متمرک ـ باشــد« :تولیــد و مــدیریا جمعیــا در زمــان و
مکــان ،مهــار و بازنمــایی بــدن بــهعنــوان اب ـ ار هویــا» (ترنــر ،2116 ،ص .)12 .بــه عقیــدة
ترنر وجود دوگانة منط /میـا 9و دوگانـههاا وابسـته بـه ن در تـاری تدکـر غـر

بـود کـه

اعظـ کتـا

رـود را

مطالعة بدن حـو ایـ چهـار میـور را ایجـا

میکـرد .ترنـر بشـ

بـه بررســی زوایــاا ایـ رویکــرد و تیلیــا تــاریشی دوگانــههاا مشتلــف در جامعـة غــر
ارتصــاص داد و کوشــید کــه مطالعــات پــی

از رــود را ذیــا یکــی از ای ـ چهــار میــور

قرار داد و به بیـان نقـا ضـعف و قـدرت نهـا بپـردازد .جامعـهشناسـی بـدن در ندـا او،
تیلیـاِ رو ِ گدتمانهـاا غالـ

بـراا اِعمـا دوگانـههاا فرهندیاجتمـاعی رـود بـر بــدن

و جوامع بود .ترنر به تدصـیا در ایـ کتـا

بـه تبیـی تدـاوت رویکـرد رـود بـا نظریـههاا

پیشـــی بـــهویـــژ نظریـــههاا میشـــا فوکـــو پردارتـــه و ســـعی میکنـــد از تتمـــة
دوگانهانداراهـاا فلسـدی کـه بـهزعـ او حتـی در رـار پساسـارتارگرایانی متـا فوکـو نیـ
مشهود اسا فاصله بدیرد .از منظـر میقـ ادبـی میتـوان گدـا کـه چهـارمی میـور مـورد
نظــر ترنــر کــه مطالع ـة «بازنمــایی بــدن بــهعنــوان اب ـ ار هویــا» اســا پیونــد ن دیکــی بــا
مطالعــات پساســارتارگرایانه بــدن در ادبیــات دارد کــه بــا رویکــرد تیلیــا گدتمــان بــه

1. Mary Douglas
2. open body
3 .reason/desire
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بررسی متون ادبی میپردازنـد .امـا قرـیه ایـ اسـا کـه داسـتان مطالعـات بـدن بـه فرمـو
ترنر رت نمیشود.
پــس از اینکــه ترنــر شــمارا از دوگانــهها را در کتــا
کــرد و بــه نقــد کشــید بــه چــال
ذه /بـدن دکــارت اغلـ

رــود از لیــاخ تــاریشی بررســی

کشــیدن ای ـ دوگانــهها ،کــه بــهواســطة شــهرت دوگان ـة

از نــان بــهعنــوان دوگانـههاا دکــارتی یــاد میشـود ،بــهمــرور بــه

نــوعی ســنا در نظریــهپردازاهاا حــوزة بــدن تبــدیا شــد .شــمار زیــادا از کتا هــا و
مقالــاتی کــه در حــوزة جامعــهشناســی بــدن در دو دهـة پایــانی قــرن بیســت و دهـة غــازی
قرن بیساویـ

نداشـته شـدند فصـا یـا سرفصـا مج ایـی بـه بیـک دوگانـههاا دکـارتی

ارتصاص دادنـد .ناگدتـه نمانـد کـه نویسـندگانی نیـ در همـی سـا هـا بـر ن شـدند تـا از
دوگان ـة ذه /بــدن دکــارت دفــا کننــد (از جملــه بیکــر و مــوریس )7338 ،7یــا بــا تیلیــا
تـــاریشی و موضـــوعی تیملـــات فلســـدی دکـــارت ،فلســـدة وا را از مـــته بـــودن بـــه
دوگانــهاندــارا تبرتــه کننــد (از جملــه روزمانــد.)7336 ،2حتــی رــود مرلــو-پنتــی ه ـ بــا
وجــود نقــدا کــه بــر دوگانــهاندارا مینویســد اســاا ندــا دوگانــهاندارانــه را در بــدفهمی
فلســده دکــارت و نــه ل ومــاً در افکــار رــود دکــارت میدانــد ( .)7381بــههــر روا ایــ
دفاعیات فلسدیتاریشی را رود را نچنـان کـه بایـد بـه جامعـهشناسـی بـدن بـاز نمیکننـد.
ادلمــ و روجــی در مقالــهاا تیــا عنــوان «جامعــهشناســیِ بــدن» مــدعی میشــوند کــه
جامعــهشناســی بــدن ،بــا تمــام تکتــر و تنــوعی کــه دارد« ،پــرول اا اســا مشــترک بــراا
ســاراشــکنی دوگانــههاا ســهااندــار و بــراا فه ـ تنــاندی هویــا انســان در د روابــن
اجتماعی که جنبههایی به غایا جسمانی دارند» ( ،2171ص.)6 .
هرچنــد تمایــا بــه ســاراشــکنی بــا ترنــر شــرو نشــد و فلاســده برســارتارگرا،
پسااســتعمارگرایان و فمینیســاها همــه پــی

از او از ن ســش رانــد بودنــد ،تقابــا بــا

دوگانة ذه /بدن در جامعـهشناسـی کـه شـاید بیشـتر از تـیریر از هـر مکتـ

دیدـرا وامـدار

فلسدة مرلو-پونتی ( 7381و  )2112بـود ،چنـان مرک یـا یافـا کـه فرمـو رـود ترنـر نیـ
1. Baker and Morris
2. Rozemond

سا پنجا و یک
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بــر همــی اســاا توســن جامعــهشناســان بــدن زیــر ســؤا رفــا .تنهــا چهــار ســا پــس از
چــاپ بــدن و جامعــه ،پیتــر فرونــد 7نظریــههاا ترنــر را نمون ـة بــارز مطالعــاتی روانــد کــه
نتوانســتهاند از دوگانــة ذه /بــدن بهانــدازة کــافی فاصــله بدیرنــد (فرونــد ، 7366 ،ص.

 .)612در ســا هاا بعــد ،ترنــر در ویرای هــاا بعــدا ایـ کتــا و نی ـ در ســامان بــدنها
( ،)7332کتــابی کــه بــا بیــک دربــارة مدــاهی ســلاما و بیمــارا بــه حــوزة جامعهشناس ـی
وارد میشــود ،بــه ســاماندهی نظریــهها و بــازندرا رو شناســی رــود پردارــا؛ امــا
کــریس شــیلینگ ( ،)2119یکــی از سرشــنااتری چهر هــاا ایـ حــوز در دهــههاا بعــد،

به نقد نظریـههاا ترنـر در جامعـه و بـدن و نیـ تیلیـا انتقـادا رو شناسـی او در کنتـر
بدنها پردارته و عنوان کـرد کـه تـیریرا کـه ترنـر از نظریـات ضـد مبنـاگرایی فوکـو گرفتـه
همــوار او را بــهســما غدلــا از بعــد جســمانی وجــود ســوق میدهــد .نقطــهضــعف
مطالعات ترنر ای بود که به حـد کدایـا بـه بُعـد زیسـتی بـدن و در نتیجـه بـه مدهـوم رـود
زیســته نمیپردارــا .امــا اجــاز بدهیــد قبــا از اینکــه ای ـ مدهــوم را بــاز کنــی رویکــرد
برری دیدر از مطالعات دهة هشتاد را بررسی کنی .
نهــه جامعــهشناســی بــدن را در دهــة هشــتاد میلــادا از رویکردهــاا جامعــهشــنارتی
پیشی در مطالعـة بـدن متمـای میکـرد همـی میـا بـه عبـور از دوگانـهانداراها و بـهدنبـا
ن پردارت به پرس
کتا

اساسـی چیسـتی بـدن بـود .غیـر از کتـا

پـن بـدن ( )7361/2111جـان اونیـا 2کـه شـهرت

دهه چندی کتا

جامعـه و بـدن ترنـر و نیـ

کـ از کتـا

و مقالة مهـ دیدـر نیـ منتشـر شـد کـه هریـ

ترنـر نبـود ،در ایـ

بـه نوبـة رـود میکوشـید

بــه بررســی مدهــوم بــدن پردارتــه و اهمیــا موضــو بــدن را بــر مبنــاا مطالعــات رــود
ترســی کنــد .در مقالــهاا تیــا عنــوان «بازگردانــدن بــدن :نهــه در ی ـ

دهــه گذشــا»،

رتور فرانـ  )7331( 9بـه بررسـی انـوا رویکردهـا بـه بـدن در مجمـو رـار دهـة هشـتاد
پردارتــه و بــراا ســاماندهی ایــ رویکردهــا چهــار نــو بــدن را معرفــی میکنــد :بــدن

1 Peter Freund
2. John O'Neill
3. Arthur Frank
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«طــ زد »« ،7بــدن جنســیتی»« ،2بــدن مطیــع» 9و «بــدن گویــا» .1او ســپس بــه دســتهبنــدا
مطالعات دهـة هشـتاد میپـردازد« .بـدنِ طـ زد » هسـتة مطالعـاتی را شـکا میدهـد کـه بـه
تــیریر طـ

بــر تجربــهاا کــه فــرد از بــدن و هویــا رــود دارد میپردازنــد .مطالعــات «بــدن

جنســیتی» بــه رابطــة بــی مدهــوم فرهندیاجتمــاعی جنســیا و بــدن معطو انــد .در
مطالعات «بدن مطیـع» ،بـدن زادة فنـون سـلطهاا تعریـف میشـود کـه رـود فـرد یـا عوامـا
بیرونی بهکار میبرند تـا بـدن را تیـا انقیـاد رـود در بیاورنـد و مطالعـات «بـدن گویـا» بـه
نق ـ
هری

کلیــدا بــدن در نظــام زبــانی و بــهتبــع ن نظــام ادراکــی معطــو
از ای عنوانهـا ،فرانـ

هســتند .در ذیــا

بـه بررسـی میتـوایی رـار و تیلیـا معرفـاشـنارتی نهـا

میپــردازد .بــهعنــوان نمونــه ،او شــمارا از مطالعــات لیکــا
بدنی را در قسـما بـدن گویـا قـرار میدهـد .فرانـ

و جانســون 1از اســتعار هاا
و

معتقـد اسـا کـه مطالعـات لیکـا

جانسون در تعریدـی کـه از ارتبـا بـدن و میـین اراتـه میدهنـد هـ از عینیگرایـی فاصـله
گرفتهاند ه از نسـبیگرایی و بـه تعبیـرا بـی ایـ دو پـا زد انـد؛ زیـرا نهـا از یـ

سـو

به وجود جهـان و بـدن بـهعنـوان بـرونذات معتقدنـد و از سـوا دیدـر بـر ایـ باورنـد کـه
تجــار

بــدنی درک مــا از جهــان را تهدیــد میکننــد (فرانــ  ،7331 ،ص.)713-718 .

پلــی کــه بــدی طریــ بــی عینیــا و نســبیا زد میشــود در واقــع درهــ شکســت
دوگانــههاا درون/بیــرون ،صــورت/معنا و عینی/انت اعــی اســا و فرانــ
مطالعــات لیکــا

از ایــ منظــر

و جانســون را ارزشــمند و راهدشــا میروانــد .از منظــر فران ـ

نجــا کــه

مطالعــات مشتلــف گرفتــار ندر هــاا دوگانــة گونــاگون از قبیــا دوگانــة طبیعا/تربیــا
هستند یا از اساا ،تمایلات ضـد مبناگریانـه دارنـد بازروردشـان ایـ اسـا کـه بـدن یـا بـه
دو ســاحا مجــ اا زیســتی و اجتمــاعی تدکیــ
میشــود کــه گدتمانهــاا غال ـ

میشــود یــا صــرفاً تــود اا تعریــف

پ شــکی ،جنســیتی ،سیاســی و زبــانی ن را بــه میــا رــود

سامان داد اند .نقطهقـوتِ مطالعـات جامعـهشـنارتی بـدن از دیـدگا او جـایی عیـان میشـود
1. The Medicalized Body
2. The Sexual Body
3. The Disciplined Body
4. The Talking Body
5. Lakoff and Johnson
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که میق میتواند بـر شـکا
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بـی ایـ دو سـاحاِ بـدن پـا زد و در توجـه بـه جنبـههاا

ســارتارا و زیســتیِ بــدن تعــادلی برقــرار کنــد .از ای ـ رو مطالعــاتی کــه در پــردارت بــه
داد هــا و نظریــهها تــوازن برقــرار میکننــد (فران ـ  ،7331 ،ص )791 .یــا تیقیــ در بــا
بدن را بر جنبههایی از بدن زیسـته رـودِ میقـ بنیـان مینهنـد تـا تجربـه زنـدگی در نـوعی
رــاص از بــدن را بــا گدتمانهــاا معطــو

بــه ن نــو از بــدن در می نــد تیســی او را بــر

میاندی نــد (فرانــ  ،7331 ،ص .)711-712 .در دهــههاا بعــد ایــ دو رویکــرد بیشــتر در
تیقیقات بهکار گرفته میشود (از جمله مارتی 2117 ،7؛ واکو. )2111 ،2
از منظر میق ادبـی ،شـاید یکـی از مه تـری بش هـاا ایـ مقالـه بیـک سـلطه باشـد
که فران

در بشـ

بـدن مطیـع بـه ن میپـردازد .در ایـ بشـ

میشا فوکو و پیـروان مکتـ

فرانـ

نظریـههاا متـیرر

او را در تقابـا بـا نظریـات پیـر بوردیـو 9قـرار داد و میگویـد

کــه شــاید دیدــر زمــان عبــور از مکت ـ

فوکــو رســید باشــد .از نظــر او مطالعــات بــدن در

از اینکـه بـر رـوان

فوکـویی از تـیریر نظامهـاا سـلطه بـر بـدن اسـتوار

یند  ،احتمالاً بی

باشند به جنبـهاا از بازاهـاا سـلطه رواهنـد پردارـا کـه بوردیـو از نهـا تیـا عنـوان
«نیــا بــه وجــه تمــای » 1یــاد میکنــد .تــورقی در کتا هــاا دهــههاا بعــد مهــر تیییــدا بــر
پــی بینــی او میزنــد .فــارا از شــباهاهاا فراوانــی کــه نظریــات فوکــو و بوردیــو دارنــد،
تدــاوت اصــلی نهــا در ای ـ اســا کــه در تعریــف فوکــویی از رابط ـة نظامهــاا ســلطه و
بــدن ،نقــ

بــدن مندعــا اســا ،امــا در تدکــر بوردیــو بــدن و اَعمــا ن در مرکــ قــرار

میگیرند .از سوا دیدـر مدهـومی کـه بوردیـو بـراا قـدرت قاتـا اسـا بـی
نظــام ســلطة فوکــو ن دی ـ

باشــد بــه مدهــوم هژمونی ـ

از ن کـه بـه

قــدرت در تدکــر نتونیــو گرامشــی

( )7317شــباها دارد .مدهــوم کلیــدا وجــه تمــای در جامعــهشناســی بوردیــو بــالواقع بــه
اَعمــا بــدنی ســول بــراا رســیدن بــه تمــای ا اشــار دارد کــه ویژگــی طبق ـة اجتمــاعی،
فرهندــی یــا سیاســی راصــی اســا .ای ـ وجــو تمــای بــا قــدرتی کــه در ارتیــار طبقــات
1. Martin
2. Wacquant
3. Pierre Bourdieu
4. the achievement of distinction
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مشتلف اسا پیوند داشـته و سـول بـا نیـا بـه ایـ وجـو تمـای در بـازا قـدرت شـرکا
میجوید .از ایـ رو در ندـا بوردیـو بـی سـب

زنـدگی ،سـلای  ،اعمـا بـدنی و هژمـونی

ارتباطی تنداتنگ وجود دارد (بوردیو.)2171،
ی

دهـه بعـد ،شـی واتسـون 7و پیتـر جـاورز 2را عبـور جامعـهشناسـی از دوگاندیهـا

را در د فلســده پســا مــدرن میجوینــد .نهــا معتقدنــد توجــه بــه «اررگــذارا» بایــد در
رما مطالعــات جامعــهشــنارتی بــدن قــرار بدیــرد .از نظــر واتســون و جــاورز ( ،)7331بــا
پــردارت بــه جنبــههاا حســی وجــود ،تمرکــ بــر توانــایی اتصــا بــدنها بــه بــدنهاا
پیرامونشـان و توجـه بـه نهــه در مـرز بـی مــاد و فـرا مـاد قــرار دارد میتـوان بـه مدهــوم
اررگــذارا دســا یافــا .نهــا در مقالـة مشترکشــان بــا تکیــه بــر نظریــههاا لیــا دلـوز 9و
فلـیکس گوتـارا ،1لان-فرانسـوا لیوتــار ،1ویلیـام بـوروز 8و اســلاوا لیـژک 1ایـ مدــاهی را
تبیــی میکننــد .در همــی ســا  ،زبــورن )7331( 6را گــذر از دوگــاندی ذه /بــدن را در
فراموشــی راهبــردا بــدن میبینــد .بــه بیــان ســاد  ،مطالع ـة بــدن از نظــر او ،بــی

از نکــه

مطالعة اشکا و اعرا و حرکـات بـدن باشـد مطالعـة مسـاتا مربـو بـه بـدن اسـا .از نظـر
او مطالعــاتی از قســ مطالعــات لان بودریــار ،3جامعــهشــناا و فیلســو
کـه بـی

از حـد معطـو

پساســارتارگرا،

بـه بـدن هسـتند ،نـاگ یر بـدن را بـه ابـژ تبـدیا میکننـد و ایـ

چنی بدن بـه سـاحتی بـراا بازنمـایی نشـانهها تقلیـا مییابـد .او رویکـرد مطالعـات جدیـد
بدن را که اصـا فراموشـی راهبـردا را حدـ کرد انـد ،بـه دو دسـتة اصـلی تقسـی میکنـد:
«رویکــرد تنانــه» 71و «رویکــرد کردارشــنارتی» .77مطالعــات تنانــه بــی

از ن کــه دربــارة

بدن به معناا زیسـتی و معمـو ن باشـند نظـر بـه تجربیـات بـدن و گدتمانهـاا حـاک بـر
1. Sean Watson
2. Peter Jowers
3. Gilles Deleuze
4. Félix Guattari
5. Jean-François Lyotard
6. William Burroughs
7. Slavoj Zizek
8. Thomas Osborne
9. Jean Baudrillard
10. embodiment approach
11. ethological approach
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ایـ تجــار

بهسوا تعریدی تاز از بدن :تیلیا مسولة بدن از ...

دارنــد ،درحــالیکــه مطالعــات کردارشناسـی بــر ایـ دو پرسـ
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اســتوارند« :از

بــدن چــه بــر می یــد؟ و بــر بــدن چــه مــیرود؟» ( زبــورن ،7331 ،ص .)737 .مطالعــات
کردارشناســی کــه بــه نظــر میرســد بیشــتر مــورد تیییــد او هســتند ،بــراا حدــ اصــا
فراموشی راهبردا ،بر ای عوامـا متمرکـ میشـوند« :قـواا ادغـام کـه باعـک پیونـد بـدنها
میشــود ،و قــواا اندصــا کــه باعــک گسســا بــدنها میشــود» ( زبــورن ،7331 ،ص.
 .)739زبـورن در بشـ

قــواا ادغــام بــه تبیــی ایـ مسـوله میپــردازد کــه بــدن اساسـاً نــه

یکپارچــه اســا و نــه مرزبنــدا مششصــی دارد بلکــه همــوار در تغییــر اســا .انســان بــا
اتصــا بــدن رــود بــه ی ـ

شــبکة گســترد بــه فراموشــی ای ـ واقعیــا کــه بــدن همیشــه

تکــهتکــه و در تغییــر اســا دســا مــیزنــد .بــراا متــا « ،تکنی ـ

گــرو گرایــی» 7باعــک

میشود که افراد با پیوست به اَعمـا بـدنی مـد نظـر گـرو بـه تنـاندی رـود معنـی ببششـند
یــا «ســارتارهاا شــبکهاا» 2متــا فاضــلا ها در جوامــع مــدرن باعــک میشــوند انســان
بــهراحتــی میـ ان تبادلــات روزمــر اا را کــه بــی بــدن او و میــین قــرار دارد بــه فراموشــی
بسپارد ،درحالیکه فرامو

کـردن بـدن بـراا جوامـع بـدوا بـه ایـ سـادگی نبـود اسـا.

اما زبورن معتقد اسا کـه قـواا اندصـا متـا درد یـا نقـ

عرـو بـه ناگـا انسـان مـدرن

را بــا تجربـة تنــاندی مواجــه میکننـد و بــه مــا یــاد ور میشــوند کــه بــدن همـوار در حــا
تغییــر و «شــدن» 9اســا .دســتهبنــداها و متا هــایی کــه او بــراا ای ـ قــوا بــر م ـیشــمرد
هرچنــد بســیار جســته و گریشتهانــد حــ مطلــ

را بــهرــوبی ادا میکننــد .پــردارت بــه

متا هایی که زبورن بـر مـیشـمرد از حوصـلة ایـ بیـک رـارج اسـا ،امـا رویکـرد کلـی
کــه او بــراا ای ـ قس ـ از مطالعــات بــدن تبیــی میکنــد بــه ای ـ شــرد اســا« :مطالعــات
کردارشناسی به بازنمـایی چیسـتی بـدن (بـر اینکـه دربـارة بـدن نظریـهپـردازا شـود یـا بـر
تقلیــاناپــذیرا ن تیکیــد ورزیــد شــود) معطــو

نیســتند ،بلکــه بــهدنبــا را هــایی بــراا

پردارت به مسولة بـدن هسـتند؛ مسـوله بـه مدهـوم متبـا ن و نـه بـه معنـاا مشـکا ،بلکـه
به معناا فرایی براا اندیشه و عما» ( زبورن ،7331 ،ص.)732 .
1. sociality technique
2. network systems
3. becoming
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در دهــههاا بعــد ،مطالعــات بــدن در موضــوعات مشتلدــی وارد میشــوند و پراکنــدگی
رو شــنارتی و موضــوعی ایــ مطالعــات ایــ قبیــا دســتهبنــداها را ،اگــر ندــویی
ناممک  ،میـدود و تشصصـی میکنـد .اغلـ

کتا هـایی کـه در قـرن بیسـاویـ

در بـا

نظریــههاا بــدن نداشــته شــد اند میــدود بــه موضــوعی رــاص هســتند (از جملــه فــاکس
2172؛ هــورن ،جَــرا و تاملینســون)2171 ،7؛ امــا بررــی دیدــر رویکــرد جــامع مطالعــات
دهة هشتاد به مسولة بـدن را بـا دو راهکـار حدـ کرد انـد :تقسـی فصـو کتـا

بـر مبنـاا

نظریــهپــردازان و یــا براســاا دغدغــههاا مشــترک نهــا (از جملــه هنکــاک 2و دیدــران،
2111؛ فریــ ر و گرکــو 2111؛ کرگــان  .)2172بــه گمــان نویســندگان ایــ مقالــه ،در اکتــر
ای

رار مداهی پایهاا و مشـترکی وجـود دارنـد کـه ریشـة بسـیارا از نهـا بـه همـان رـار

دهــههاا هشــتاد و نــود بــر مــیگــردد .یکــی از ای ـ مدــاهی کلیــدا مدهــوم «بــدن زیســته»
اســا .مطالعــات بــدن زیســته بــر تجــار
تجــار

و احساســات بــدن متمرکــ میشــوند .بیــک

و احساســات ،بــدن را بــا میــین پیرامــون ن مــرتبن میکنــد .تقابــا اَعمــا بــدن و

میینِ پیرامـون تمرکـ میقـ را بـر هـر دو سـاحا فـردا و عمـومی ،زیسـتی و اجتمـاعی
ندــه مـیدارد .یکــی از مبــانی نظــرا مطالعــات بــدن زیســته ای ـ اســا کــه بــا دوگانــههاا
دکارتی در میافتد و از تدکی

وجـود بـه دو بعـد ذه /بـدن یـا تقسـی بـدن بـه دو سـاحا

زیســتی/اجتماعی میپرهی ـ د .مدهــوم بــدن زیســته در واقــع حاصــا ی ـ

تغییــر در نســباِ

رابطة رود و بدن اسا .ایـ تغییـر بـر ایـ مهـ تیکیـد میکنـد کـه گـ ارة «مـ بـدن دارم»
گـ ار اا ناکار مـد اسـا .بـه زبـان سـاد تر ،در ایـ مطالعـات دو پـی
 .7م ـ بــدن هســت و بــدن م ـ اســا؛  .2تجــار

فـر

وجــود دارد:

م ـ هرگ ـ بــیواســطه نبــود و در د

ســارتارهاا اجتمــاعیفرهندــی شــکا میگیــرد ،امــا از مطالعــه و تیلیــا ایــ ســارتارها
نمیتوان به تمام ابعاد تجار

مـ دسـا یافـا .بنـد او  ،رـود بـه مدهـوم اساسـی دیدـرا

در جامعهشناسی بدن بـر مـیگـردد :مدهـوم «رـود تنانـه» .ایـ چـرر
کلمـة رــود تنانــه معــر ِ نــوعی تغییــر در ندــر

از کلمـة سـول بـه

اســا .جامعهشناسـی بــدن دیدــر مدهــوم
1 Horne, Jarry and Tomlinson
2. Hancock
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ســول برســاراگرایــان را قبــو نــدارد .اینکـه بــدن یــا رــود ،مندعلانــه ،از د ســارتارهاا
فرهندی اجتمـاعی زاد شـد باشـند ،بـی نکـه بعـد مـادا و زیسـتی نهـا نقشـی در نچـه
به ن تبدیا شـد اند بـازا کـرد باشـد ،دیدـر تیلیلـی نـ نمـا شـد اسـا (ندـا کنیـد بـه
بلکمـ  ،2116 ،ص .)29-21 .مدهـوم رـود تنانــه بـههـر دو بُعــد زیسـتی و اجتمـاعی توجــه
دارد :بُعــد اجتمــاعی ن در مدهــوم رــود و بُعــد زیســتی ن در مدهــوم تنانــه بازتــا

داد

میشــود .ای ـ مدهــوم بــا پیونــدا کــه بــی مطالعــات زیســاشناســی و مطالعــات اجتمــاعی
برقــرار میکنــد هــ از جبرگرایــی زیســتی و هــ از برســاراگرایــی اجتمــاعی فاصــله
میگیرد.
اجــاز بدهیــد بــا ذکــر متــالی ملمــوا از مطالعــات متــیررتر بررــی از رویکردهــا و
مدــاهیمی را کــه در دهـة هشــتاد مــورد تیکیــد قــرار گرفتنــد تبیــی کنــی  .فــاکس ( )2172در
کتابی با عنوان بـدن کـه مشـاطبی اصـلی ن کسـانی هسـتند کـه در حـوزة سـلاما مشـغو
بهکار هستند ،با رلـ ششصـیتی ریـالی بـهنـام لـیس مـارتی  7کـه از بیمـارا رتـروز رنـ
میبــرد مــرز بــی داد  ،نظریــه ،ریــا و واقعیــا را در مینــوردد تــا بــر مدهــوم بــدن زیســته
تیکیــد کنــد .او از طری ـ شــردحــا لــیس بــر ای ـ مه ـ تیکیــد مـیورزد کــه تجربـة تنان ـة
رتــروز ابعــاد مشتلدــی دارد .از نظــر او بــا وجــودا کــه عل ـ پ شــکی اطلاعــات زیــادا از
بیمــارا رتــروز و رو هــاا درمــان ن دارد و زیســافناوراهــاا درمــانی ای ـ بیمــارا
پیشرفا شـایانی داشـتهاند ایـ اطلاعـات و فناوراهـا بـدون پـردارت بـهرـود تنانـهاا کـه
رتــروز را تجربــه میکنــد نمیتواننــد رونــد درمــانی درســتی را در پــی

بدیرنــد .او بــا

استداد از نظریـههاا دلیـوز و گوتـارا بـه هماینـدهاا 2مشتلدـی میپـردازد کـه بـا رتـروز
لــیس در ارتبــا هســتند .لــیس ،زنــی  11ســاله کــه در طبق ـة چنــدم ی ـ
زندگی میکند ،یـ

عمـا زانـو انجـام داد و عمـا دیدـرا در پـی

اســا و فرزنــدان

دور از او زنــدگی میکننــد و اســتقلا رــود را بش ـ

فـرداا

میدانــد ،نیـاز بــه رونـدا درمــانی دارد کــه بـا تجــار

پارتمــان تنهــا

دارد ،فعـا اجتمـاعی
مهمــی از هویــا

تنانـه او همشــوانی داشــته
1. Alice Martin
2. assemblage
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شمارة چهارم

او بـر داد هـاا

مطالعة دیدرا که بـا تکیـه بـر مصـاحبه و مشـاهد انجـام داد اسـا تکیـه میکنـد (فـاکس،
 .)2111مطالع ـة پیشــی او نشــان داد اســا کــه تجرب ـة کهولــا س ـ در جامع ـة مــارا او،
تایلنــد و اســترالیا ،بــه تعریــف فرهندیاجتمــاعی کهولــا و از کــار افتــادگی ،ارتبــا بــدن
فرد مس با بـدنهاا اطـرا

بسـتدی دارد.

او و نظامهـاا گدتمـانی حـاک بـر ایـ تجـار

بــهعنــوان نمونــه ،باورهــاا بــودایی مصــاحبهشــوندگان در تایلنــد و نیــ زنــدگی در کنــار
اعرــاا جــوانتر رــانواد  ،پــذیر

کهولــا س ـ بــهعنــوان بششــی از چرر ـة زنــدگی را
بــهســشتی بــا

بــراا نهــا ســها میکنــد ،درحــالیکــه مصــاحبهشــوندگان در اســترلیا اغلـ

مســولة از دســادادن اســتقلا کنــار می ینــد ( ،2172ص .)37 .از ســوا دیدــر شــمار
زیادا از مصاحبهشـوندگان تایلنـدا رسـیدگی بـه وضـع رـود را وویدـة مراقبـان رـود کـه
اغل ـ

فرزندانشــان هســتند میداننــد و از اینکــه مســوولیا نهــا کمتــر شــد اســا بعر ـاً

لــذت میبرنــد ،درحــالیکــه تعریــف متدــاوتی کــه اســترالیاییها از هویــا دارنــد باعــک
میشود از کارافتـادگی رـود را بـارا بـر دو
داد هــا و مشــاهد و بــا رل ـ

مراقبـان رـود و جامعـه ببیننـد .بـا تکیـه بـر

لــیس مــارتی  ،کــاراکتر ریــالی ای ـ کتــا  ،فــاکس ارتبــا

رتروز با مجموعة عواملی را کـه بـا تجربـه تنـاندی رتـروز در پیونـد هسـتند بـراا کسـانی
که بهعنوان مراق

در حوزة سلاما کار میکنند روش میکند.

پیداســا کــه از لیــاخ رو شناســی ،در مطالعــات بــدن رویکردهــاا جدیــد و متنــوعی
بــهکــار گرفتــه شــد اســا .بششــی از ای ـ تغییــر رو شناســی ،بــه گدتـة ادلمـ و روجـی
( ،)2171به سب
در رو

ای بـود کـه مطالعـات بـدن در جامعـهشناسـی نـوی بـا تیولـاتی بنیـادا

تیقیــ ِ علــوم اجتمــاعی هم مــان شــد اســا .یکــی از ایــ رو هــاا تیقیــ

جدید کـه ردپـاا ن در متـالی کـه در بالـا ذکـر شـد نیـ مشـهود اسـا ،گـرای

بـه نـوعی

رویکــرد قــومندارانــه 7اســا :رویکــردا کــه بــراا مطالعــة تنانــة مــردم ی ـ

جامعــه بــه

جمــع ورا داد دربــارة تجــار

نهــا از زبــان رودشــان میپــردازد .ادلمــ و روجــی

( )2171علــا دیدــر ای ـ تغییــرات رو شــنارتی را در وهــور فناوراهــایی میجوینــد کــه
1. ethnographic

سا پنجا و یک

بهسوا تعریدی تاز از بدن :تیلیا مسولة بدن از ...
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مدهــوم بــدن را دگرگــون کرد انــد .ناگدتــه پیداســا کــه اســاا ای ـ مطالعــات بــا وجــود
رو هــاا متدــاوتی کــه بــهکــار میبرنــد هنــوز همــان اســا کــه پی تــر در مقالــه زبــورن
دستهبندا شد بود ،بدی معنـی کـه یـا بـر تجربیـات بـدن توجـه دارنـد یـا بـر اینکـه بـدن
چیسا و از نهـه برمـی یـد متمرک نـد .فناوراهـاا زیسـتی ،بـا پیونـد بـدنهاا گونـاگون
به یکـدیدر ،نـهتنهـا در تعریـف چیسـتی بـدن علـوم مشتلـف را بـا مسـاتلی اساسـی مواجـه
کرد اند ،بلکه میققان و نظریـهپـردازان حـوزة بـدن را بـا ایـ پرسـ

روبـهرو کرد انـد کـه

مرز بدن رـود و دیدـرا کجاسـا؟ تیمـا دربـارة پاسـ ِ ایـ پرسـ

مدهـوم «بـدن بـاز» را

مطرد کرد اسا.
مجل ـة جامعــه و بــدن کــه پــس از گذشــا چنــد دهــه هنــوز یکــهتــاز میــدان در حــوزة
مطالعــات بــدن اســا مطالعــات بــدن بــاز را زیرفصــا بش ـ

اهــدا

میکند .توجه به «بـدن بـاز» از جهتـی بازگشـا بـه مدهـوم بـدن پـی

و حیط ـة رــود ذکــر
از مدرنیتـه اسـا کـه

بــدن را از میــین و طبیعــا جــداییناپــذیر میدیــد (ندــا کنیــد بــه ترنــر ،2116 ،ص،)93 .
ولی از سوا دیدر بـه سـب

تیکیـدا کـه بـر «اررگـذارا» داشـته و بـه واسـطة تـوجهی کـه

ب ـه فنــاوراهــاا زیســتی ینــد دارد مدهــومی ترابشــرا و فراانســانی اســا .درک مدــاهی
«رــود تنانــه»« ،بــدن زیســته» و «بــدن بــاز» فقــن در پیونــد بــا یکــدیدر امکــانپــذیر اســا.
بــهعنــوان متــا  ،بســیارا مده ـوم فراانســان را در غلب ـة فناوراهــاا ینــد بــر ضــعفهاا
انسانی و در امکانـات وسـیعی کـه فنـاورا بـراا دسـا بـردن در بـدن فـراه میکنـد درک

میکنند ،اما نچنان که لیـ ا بلکمـ  ،سـردبیر مجلـة جامعـه و بـدن ،در کتـا بـدن :مدـاهی
پایه یاد ور میشود توجه به بـدن بـاز ،از منظـر مطالعـات تنانـه ،توجـه بـه مسـاتا ارلـاقی و

اجتماعی اسا که با مدهوم ترابشـر درهـ تنید انـد؛ زیـرا مدهـوم بـدن زیسـته بـه مـا یـاد ور
میشود که بدن شیء نیسـا کـه بتـوان بـهراحتـی و بـدون هـیپ پیامـدا در ن دسـا بـرد:
بــدن م ـ اســا و م ـ بــه واســطة بــدن در جهــان زیســا م ـیکن و فناوراهــاا زیســتی
نبایــد بــه ســهولا چشمشــان را بــر تنــاندی و بعــد وجــودا بــدن ببندنــد (بلکم ـ ،2116 ،
ص.)776-778 .
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اجاز بدهید پی

شمارة چهارم

از عبور از ایـ بیـک بـه متـا دیدـرا را نیـ ذکـر کنـی کـه هـ بـه

مدهــوم بــدن بــاز اشــار دارد و ه ـ رو شناس ـی ن بســیار نــو و براســاا تجرب ـة میق ـ
اســا .بلکمـ در کتــا
دیدــرا را بــه چــال

رــود بــه مطالعــهاا اشــار میکنــد کــه نــهتنهــا مــرز بــی رــود و
میکشــد بلکــه مدهــوم اررگــذارا را در فرــاا ارتبــا بــی انســان و

غیــر انســان بــه تصــویر میکشــد .در ای ـ پــژوه  ،میق ـ بــا گــاهی از نتــای بررــی از
مطالعاتی که در حـوزة اررگـذارا انجـام شـد تلـا
اس

میکنـد کـه بـا وجـود فلـ  7عرـو در

رود با شبیهسـازا حرکـات یورتمـه و حرکـادادن بـدن رـود بـر پشـا اسـ

القا کند که در حا یورتمه اسـا تـا شـاید احسـاا بـدن اسـ
یکی شد و اس
اسـ

بـه او

بـا احسـاا بـدن سـوارکار

بر ضـعف عرـلانی رـود غلبـه کنـد .بـا مـداوما ایـ تمری هـا عرـلات

مجــدد بــهکــار افتــاد و قــدرت را رفــت را بــاز مییابــد (بلکمـ  ،2116 ،ص 3-6 .و

 .)773ای پژوه

که نتـای

ن در مجلـة جامعـه و بـدن نیـ بـه چـاپ رسـید اسـا نشـان

میدهــد کــه چدونــه تیکیـد صــر

بــر ســاحا زیســتی بــدن و نادیــد گــرفت ارتبــا بــی

ذه و بدن باعـک شـد کـه کمتـر مطالعـاتی در جسـتجوا را هـاا درمـان نـوی از طریـ
اررگذارا پیوند بدنها بر مجموعة بدن و ذه باشند.

کتا
بشــ

بدن :مداهی پایه نوشـتة لیـ ا بلکمـ ماننـد کتـا
بــه ن پــردارتی کتــا

طبقهبنـداهایی کوچـ

برایـان ترنـر کـه در ابتـداا ایـ

جــامعی اســا کــه تیــا سرفصــاهایی روشــ بــا

بـه شـمار زیـادا از دغدغـههاا مشـترک میققـان بـدن میپـردازد

و تیقی هــاا بســیارا را معرفــی و بعر ـاً تیلیــا میکنــد ،امــا در فاصــلة چــاپ ایــ دو،
کتا

دیدرا در حوزة جامعـهشناسـی بـدن بـه چـاپ میرسـد کـه در نـو رـود کـ نظیـر

اســا :کتــا
اغل

بــدن و نظری ـة اجتمــاعی ( )2119نوشــتة کــریس شــیلینگ کــه در کتــا نام ـة

رار متیررا کـه ذکـر شـد بـه چشـ میرـورد و پـی تـر نیـ بـه ن اشـارة گـذرایی

کـردی  .شـیلینگ در ایـ کتـا

ندرانـی رـود را از پراکنـدگیِ مطالعـات بـدن ابـراز کـرد و

عنوان میکند کـه ایـ تکتـر و تنـو  ،در پـردارت بـه مسـولة بـدن ،بـه بیربـاتی در تعریـف
بــدن منجــر شــد اســا .او مینویســد« :در دهـة نــود ،دیدــر یـ

چی ـ معلــوم بــود ،اینکــه
1. paralysis

سا پنجا و یک

بهسوا تعریدی تاز از بدن :تیلیا مسولة بدن از ...

تعریف بدن معلوم نیسا و بدن میتوانـد متـا یـ
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دا انعطـا پـذیر بـههـر چیـ ا غیـر از

رــود دلالــا کنــد» (شــیلینگ ،2119 ،ص .)767 .او در ایـ کتــا

عنــوان میکنــد کــه بــدن

به دالی بد شد که هرکسی از وـ رـود یـار ن میشـود و ایـ باعـک شـد کـه بـدن بـه
چیــ ا در حــد یــ

اســتعار تنــ

یابــد .شــیلینگ در ایــ کتــا

ضــم بررســی ســیر

مطالعــات بــدن بــر جنبــة مــادا بــدن تیکیــد مــیورزد و از فلاســده و نظریــهپردازان ـی کــه
مادیــا بــدن را در زبــان بــازا نظــرا گ ـ میکننــد انتقــاد میکنــد .او در کتــا

دیدــرا،

تغییــر بــدن :عــادت ،بیــران و رلاقیـا عنــوان میکنــد کــه مطالعــات بــدن بایــد مهـ تــری
درا رــود را از عماگرایــان بدیرن ـد کــه معتقدنــد «اعمــا توســن افــراد انجــام میشــوند،
افــراد تنهــا در د ســارتارهاا اجتمــاعی و طبیعــی پــا بــه عرصــة وجــود میگذارنــد ،امــا
ورفیاهـا و نیازهــاا نووهــور افــراد از ایـ ســارتارها فراتــر مـیرود و باعــک میشــود کــه
نهـا در تکــوی میــین اجتمــاعی رــود نقشـی فعــا داشــته باشــند» (شــیلینگ ،2116 ،ص.
 .)1عمــاگرایی مــورد نظــر شــیلینگ در شــمار زیــادا از مطالعــات جامعــهشــنارتی بــدن
مبناا کار قرار میگیرد ،امـا حتـی یـ

ندـا گـذرا بـه مقالـاتی کـه مجلـة بـدن و جامعـه در

دهة اریر بـه چـاپ رسـاند نشـان میدهـد کـه تنـو در رو شناسـی کماکـان بـاقی مانـد
اســا .شــاید بتــوان گدــا کــه فراگیرتــری تــیریر شــیلینگ همــان تیکیــد بــر بعــد زیســتی و
مــادا بــدن و رواگردانــدن او از اســتعار بــازا باشــد ،تــیریرا کــه بــازرورد ن بــراا
میققان ادبیات که بـا بـدن زیسـتی و مـادا سـر و کـار چنـدانی ندارنـد ریلـی د اندیـ بـه
نظــر نمیرســد .از ایــ رو دور از انتظــار نیســا کــه مجلــة بــدن و جامعــه در لیســا
بلنــدبالایی کــه از حوز هــاا مقالــات بــی رشــتهاا در مطالعــات بــدن اراتــه میدهــد نــامی از
ادبیات نمیبرد.
 .2 .۳سرگشتگی بدن :وضعیت کنونی مسئله در مطالعات ادبی

بـــه گمـــان نویســـند  ،مطالعـــات بـــدن در ادبیـــات در واقـــع بـــا مســـاتا عدیـــد اا
روبــهروســا .از ی ـ

ســو بیتــوجهی بــه مدــاهی بنیــادا جامعهشناس ـی ،از قبیــا عبــور از

دوگانــههاا دکــارتی کــه در دهــههاا اریــر در جنــب
باعــک ش ـد مطالعــات ادبــی از ای ـ جنــب

مطالعــات بــدن مطــرد ب ـود اســا

تنهــا میبوبیـاِ موضــو ِ بــدن را وام بدیرنــد و
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اگــر بــه نقــا قــو کانینــگ ( )7333در ابتــداا مقالــه برگــردی ایـ قسـ از مطالعــات بــدن
هــیپ ارتبــا معنــادارا بــا مدهــوم بــدن در جامعــهشناســی ندارنــد .از ســوا دیدــر بــه ای ـ
دلیــا کــه مطالعــات بــدن در ادبیــات در پیونــد بــا شــارههاا مطالعــات زنــان و مطالعــات
برساراگرایانه حتـی پـی

از جنـب ِ مطالعـات بـدن در جامعـهشناسـی نیـ وجـود داشـته

اســا ،تعــداد کتیــرا از مطالعــات ادبــی کماکــان همــان رــن ســیر را دنبــا میکننــد .بــا
ایـ حـا  ،اگــر بـه نقـدهایی کــه جامعـهشناســان بـه برسـاراگرایــان وارد دانسـتهاند توجــه
نکنــی حرکــا در ای ـ مســیرهاا از پــی
بدن ن دی

پیمــود شــد مــا را بــه مطالعــات جامعهشناس ـی

نشواهد کرد .اگر بـه دلایـا تیکیـد جامعـهشناسـان بـر مدهـوم بـدن زیسـته توجـه

کنی رواهی دیـد کـه اساسـیتری مشـکا مـا در ادبیـات ایـ اسـا کـه «در ادبیـات بـدنی
وجــود نــدارد» (هــیلم و مــاد ،2171 ،7ص .)9 .ای ـ غیب ـا بــدن بــه مدهــوم زیســتیِ ن در
ادبیات عد اا را بر ن داشـته اسـا کـه گمـان کننـد هـر جـا سـش از د و دسـا و سـر و
پا بود ما بـا بـدن زیسـته مواجـه هسـتی و ایـ چنـی تصـور نادرسـتی بـه ارتلـا

بـر سـر

فه بدن در ادبیات و جامعهشناسی دام زد اسا.

هــیلم و مــاد در مقدمــهاا کــه بــر راهنمــاا کمبــری بــراا مطالعــات بــدن در ادبیــات
( )2171مینویســند تیکیــد میکننــد کــه ادبیــات از منظــر مطالعــات تنانــه چیــ ا کــ از
فلســده و علــوم نــدارد .نهــا از زوایــاا گونــاگونی بــه نقــا مشــترک بازنمــایی بــدن در
ادبیات و مطالعاتِ نـوی بـدن میپردازنـد .هـر چنـد هـیلم و مـاد مـدعیِ ایـ نیسـتند کـه
گ ـ ین

نهــا در راهنمــاا کمبــری بــراا مطالعــات بــدن در ادبیــات ارــرا بینارشــتهاا را

پدید ورد و در بهکـار بـردن کلمـة جامعـهشناسـی بسـیار میتـا عمـا میکننـد .نهـا بـا
بــه سرفصــاهایی کــه رابط ـة ن دیکــی بــا مدــاهی کلیــدا در مطالعــات اری ـرِ

تقســی کتــا

بدن در جامعـهشناسـی دارد پیونـد ایـ مجموعـه را بـا ایـ رشـته ندـه میدارنـد؛ هـیلم و
ماد رود معتر
ایـ کتــا

هسـتند کـه هنـوز در تیقیقـات ادبـی بـدن و بـه تبـع ن در مبـاحتی کـه در

بــهعنــوان نمونـة اراتــه شــد  ،نــوعی «کترتگرایــی نظــرا التقــاطی» وجــود دارد

(هیلم و ماد ،2171 ،ص.)2 .
1.Hillman and Maude
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هــیلم و مــاد ( )2171مطالعــات معمــو ادبــی بــدن را بــه چنــد دســته کلــی تقســی
میکنند .به گدتـة نـان ،تعـداد کتیـرا از مطالعـات بـدن در ادبیـات پیـرو تدکـر فوکـویی یـا
پســالاکانیاند .تعــدادا دیدــر ماتریالیســ فرهندــی را مبنــاا کــار قــرار داد انــد ،و گــرو
سومی ه هسـتند کـه بـر پدید شناسـی فرانسـواِ پـس از جنـگ تکیـه میکننـد .اگـر مـا از
دید جامعهشناسی به ای مطالعات ندا کنـی بایـد بدـویی کـه هـر سـه گـرو ممکـ اسـا
را را رطــا برونــد .گــرو او بــهدلیــا ماهیــا برســاراگرایــی کــه مطالعــات نــان دارد
ممک اسا بدنِ تنانی را بـهدسـا فراموشـی بسـپرند و بـه بـدن صـرفاً بـه چشـ یـ

ابـژ

ند ـا کننــد .گــرو دوم دی ـدِ تــاریشی اجتمــاعی وس ـیعترا را اتشــاذ میکننــد و بــه همــی
سب

پیونـد ن دیـ ترا بـا مطالعـات جامعـهشناسـی بـدن دارنـد ،امـا اشـتباهی کـه ممکـ

اسا دام گیر نها شود ایـ اسـا کـه فرامـو

کننـد «بـدنِ متنـی» 7معـاد عینـی و واقـع

نمــاا بــدنِ مــادا نیســا و میتوانــد مســتقا از ن بــه حیــات رــود ادامــه دهــد .بــه بیــان
ســاد تر ،هرچنــد در تیلیـاِ بــدنِ متنــی شــراین تــاریشیاجتمــاعی مــت بایــد مــد نظــر قــرار
گیرد ،نمیتوان فر

را بر ایـ گذاشـا کـه بـدن متنـی ،فـارا از بعـد زمـانیمکـانی کـه بـا
متصـا کنـد.

بدن مادا دارد ،میتوانـد مـا را بـیواسـطه بـه بـدنهاا زیسـتة زمانـة رـود

پــس در اینجــا نیــ همــان مســولة پیشــی مطــرد میشــود کــه اگــر دغدغــههاا اصــلی
جامعهشناسـی بـدن مبنـاا کـار قـرار ندیـرد توجـهِ صـر

بـه بعـد تـاریشیاجتمـاعی بـدنِ

متنــی بــهرــودا رــود نمیتوانــد ادبیــات را نهنــان کــه شایســته اســا بــه مطالعــات
جامعــهشناســی بــدن پیونــد دهــد .گــرو ســوم ،بــه بــدن متنــی و معنــاا نمــادا ن توجــه
میکننــد ،امــا نهــه بایــد بــه ن توجــه داشــته باشــند انتقــادا اســا کــه جامعــهشناســان بــه
پدیدارشناســان وارد دانســتهاند :غدلــا از بعــد اجتمــاعیزیســتی و توجــه صــر

بــه معــانی

نمادی بدن.
هیلم و ماد دو نکتـة اساسـی را مـد نظـر قـرار میدهنـد کـه مجموعـة مقالـات انتشـابی
نهــا را بــه حــوزة جامعــهشناســی ن دی ـ

میکنــد .نهــا از ی ـ

ســو بــه مدهــوم تجرب ـة

تناندی تیکید میورزنـد و از سـوا دیدـر از چیسـتی بـدن سـش مـیگوینـد .از نظـر نهـا،
1. textual body
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بازنمــایی بــدن در ادبیــات ،تجــار ِ زنــدگی تنانــه را بــه تصــویر میکشــد و بازنماییهــاا
ادبــی کــه تیکیــد بــر ارتبــا هویــا و تجربـة تنــاندی دارنــد میتواننــد بــه مطالعــات «رــود
تنانــه» پیونــد بشورنــد .بــا الهــام از گـ ین

هــیلم و مــاد ،میتــوان گدــا کــه پــردارت بــه

زوایــاا تجرب ـة بــدن متنــی میتوانــد ادبیــات را بــه مطالعــات جامعــهشناســی ن دی ـ

کنــد.

تجاربی تنانه از جنس تجربـه بـودنِ بـدنی بـا جنسـیا ،نـژاد و یـا پوششـی رـاص ،تجـار
تنانــه درد و لــذت ،از کارافتــادگی و ســالشوردگی ،تجربــه پیونــد بــا بــدنهــاا دیدــر،
بــدنهایی از جــنس فنــاورا یــا بــدنهــایی فراانســان و حتــی تجرب ـة شــهود هم ـة تجــاربی
هســتند کــه جامعهشناس ـی بــدن در ســا هــاا اریــر بــه تدصــیا بــه نهــا پردارتــه اســا.
میتـــوان مـــدعی شـــد کـــه اســـتداد از داد هـــاا جامعـــهشناســـی دربـــارة زوایـــاا
تــاریشیاجتمــاعی ایـ تجــار

و پــردارت بــه بازنمــایی ایـ تجــار

در ادبیــات میتوانــد

پلی بی ای دو رشته باشـد .امـا بایـد در نظـر داشـا کـه پـردارت بـه تجـار

بـدن متنـی،

بیشتر در ادبیـات روایـی معنـی پیـدا میکنـد .از سـوا دیدـر ،هـیلم و مـاد ( )2171عنـوان
میکنند کـه بازنمـایی بـدن در ادبیـات فرـاا مناسـبی را بـراا پـردارت بـه مرزهـاا قابـا
انعطــا

مدهــوم بــدن فــراه میکنــد؛ چراکــه شــاهکارهاا ادبــی نجــا کــه وارد بیــک بــدن

میشــوند ،اغل ـ  ،چیســتی بــدن را بــه چــال

میکشــند .ای ـ دیــدگا نــان را میتــوان بــه

مطالعــة بــدن در ادبیــات غیــر روایــی تعمــی داد و در مطالعــات بــدن ادبــی بــه دنبــا
استعار ها و بازنماییهایی بود که مدهـوم سـنتی بـدن را بـه چـال

کشـید و بـهعنـوان متـا

مــا را بــا بــدنهایی بــی مــرز رو بــه رو میکننــد کــه در پیونــد بــا بــدنهاا دیدــر بــا مدهــوم
نوی هویا و بدن در شدن همشوانی بیشترا دارند.
هــر چنــد ادبیــات در لیســا مطالعــات بــی رشــتهااِ سرشــنااتری مجلــه مطالعــات
جامعهشناسی بدن از قلـ افتـاد اسـا ،مطالعـات فرهندـی همهنـان در ابتـداا ایـ لیسـا
جایدا رود را حد کـرد اسـا .بـا توجـه بـه ایـ نکتـه و مسـاتلی کـه در بالـا ذکـر شـد
ندارنــدگان مقالــة پــی

رو بــر ایــ باورنــد کــه مطالعــات ادبــی اگــر رویکــرد مطالعــات

فرهندــی را در رو شناســی رــود نهادینــه کننــد میتواننــد بــا مطالعــات جامعــهشناســی
پیونــد ن دیــ ترا برقــرار کننــد .اگرچــه ن دیــ تری رویکــرد در ادبیــات بــه مطالعــات
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جامعهشناسـی بـدن رویکـرد مطالعـات فرهندـی اسـا ،بـا در نظـر گـرفت پـی شـر هایی
کــه اســلو

جامعــهشناســی بــدن را حدــ کننــد میتــوان از تیلیــا گدتمــانی و تیلیــا

نشــانهشناسـیِ ارــر ادبــی نیـ بــه جامعــهشناســی بــدن پــا زد .ندارنــدگان مقالــة پــی

رو در

مطالعــات اریــر رــود ای ـ را را در پــی

گرفتهانــد لــیک ذکــر متا هــاا کــه از ادبیــات و

به ویژ شعر اندلیسیامریکایی بود از اهدا

ای مقاله فاصله داشا.

کتــا

راهنمــاا کمبــری بــراا مطالعــات بــدن در ادبیــات ( )2171یکــی از جدیــدتری

منابعی اسا کـه بـه مطالعـات بـدن در ادبیـات میپـردازد ،امـا کتـا
در قل

دیدـرا پـی

از ن و

التها هـاا دهـههاا هشـتاد و نـود بـه چـاپ رسـید کـه مجموعـهمقالـاتی دربـارة

رابطه بدن و ادبیـات در ن جمـع ورا شـد  .امـا نهـه در ایـ کتـا
رویکرد کلـی اسـا کـه در مقدمـة کتـا

حـات اهمیـا اسـا

اتشـاذ شـد اسـا .پـردا 7در مقدمـة ایـ کتـا

دربــار ن ســا ها مینویســد« :دربــارة بازنمــایی ادبــی (و غیــر ادبــی) بــدن ،در ایـ ســالهــا
بسیار نوشته شد اسـا و فریـاد بـدن کـه از هـر گوشـه و کنـارا برراسـته گـو

نقـدهاا

ماتریالیســتی و مطالعــات فرهندــی را نی ـ پــر کــرد اســا» (پــردا ،7338 ،ص .)1 .هرچنــد
پــردا هنــوز بــه مدهــوم «بــدن زیســته» کــه در س ـا هــاا بعــد پررنــگتر میشــود اشــار اا
نمیکنــد و بــدن را همهنــان ســاحتی میدانــد کــه ایــدتولولاها بــر ن حکــ میراننــد،
دستهبندا کـه او از دغدغـههاا مطالعـات فرهندـی در ن سـا هـا اراتـه میدهـد بـه نـوعی
مطــالبی را کــه در ای ـ مقالــه بــه نهــا اشــار شــد رلاصــه میکنــد .او مــدعی اســا کــه
رای تری پـی فر

هـا در مطالعـات بـدن نـوی ایـ بایدهاسـا .7« :دوگانـة ذه /بـدن از

میوریــا رــارج شــد یــا درهــ شکســته شــوند؛  .2نقــدها تــاریشی ،منطقــهاا و عینــی
باشــند؛  .9زمین ـة مقابلــه بــا گدتمانهــاا غال ـ

یــا تشطــی از نهــا بــهطــورا کــه بــه بــاز

اندیشــی مدهــوم بــدن بینجام ـد فــراه شــود» ،امــا بــه گدت ـة او شــاید «بــراا منتقــدان ادبــی
مه تــر از اینکــه چدونــه بــه بــدن بیندیشــند ،چدونــه بــا بــدن بیندیشــند و چدونــه بــدن را
بنویسند ای باشد که یاد بدیرند چدونه بدن را بشوانند» (پردا ،7338 ،ص.)1 .

1. Anthony George Purdy
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 .۴نتیجهگیری

مطالعات بدن در ادبیات از دیربـاز وجـود داشـته اسـا امـا بـا توجـه بـه اینکـه مطالعـات
بــدن در دهــههاا اریــر رنــگوبــوا تــاز اا بــه رــود گرفتــه اســا و میبوبی ـاِ مطالعــات
بــدن از رشــتة جامعــهشناســی بــه دیدــر رشــتهها ســرایا کــرد  ،توجــه بــه مدــاهی کلیــدا
جامعهشناسی بـراا هـر میققـی کـه علاقـهمنـد بـه موضـو بـدن اسـا ضـرورا مینمایـد.
تــورقی در کتــا هــا و مقالــاتی کــه بــه اجمــا در ایـ مطالعــه بررســی شــد بــه مــا یــاد ور
میشــود کــه مدهــوم بــدن در مطالعــات جامعــهشناســی نــوی دســتشو
بــه نظــر نویســند  ،ای ـ چــرر

تغییــر شــد اســا.

پارایــدامی بــر ســه اصــا اســتوار اســا :گــذار از دوگان ـة

اندــارا ،عبــور از هــر دو گدتمــان غالــ

جبرگرایــی زیســتی و برســاراگرایــی بــا فهــ

مسوله بدن بهعنـوان مسـولهاا کـه بـا هـر دو سـاحا زیسـتی و اجتمـاعی در پیونـد اسـا و
فه هویا بهعنـوان هـویتی تنانـه و غیـرذات اندـار کـه از طریـ تجـار

تنانـه و در پیونـد

بــا بــدنهاا دیدــر شــکا میگیــرد .در مطالعــات ادبــی بــدن ،رویکردهــاا برســاراگــرا،
پدیــد شــنارتی و فمینیســتی کــه تــا ســا هــا رو شناســی مطالعــات ادبــی بــدن را تعیــی
میکردند نمیتوانند بـا همـان ندـا سـنتی بـه مسـوله بـدن بـهکـار رـود ادامـه دهنـد چراکـه
جامعهشناسان بـه هـر یـ

از ایـ مکاتـ

انتقـادا را وارد سـارتهاند کـه بایـد در مطالعـات

جدید بدن بـه نقـد نهـا توجـه کـافی مبـذو داشـا .رـار دهـة هشـتاد میلـادا کـه نطدـة
جامعــهشناســی بــدن در ن دهــه بســته شــد بــه مســاتا گونــاگونی از دا

غــذا رــوردن و

دفــع گرفتــه تــا ارتبــا بــی بــدن و فنــاورا پردارتهانــد .دســتهبنــداها نشــان میدهــد کــه
توجه بـه تجـاربی کـه بـدن میانـدوزد ،ارتبـا درهـ تنیـدة بـی بـدن و هویـا ،توجـه بـه
چیســتی بــدن در رلــا گدتمانهــا و فناوراهــا و تــیریر و تــیرر بــدنها بــر یکــدیدر هســته
ایـ مطالعــات را تشــکیا میدهــد .در دهــههاا بعــد ایـ تکتــر و تنــو بیشــتر میشــود امــا
تیکید بـر عبـور از دوگانـههاا دکـارتی در فهـ چیسـتی بـدن و نیـ توجـه هم مـان بـه هـر
دو بعــد زیســتی و اجتمــاعی شــالود ایــ مطالعــات را بــهه پیوســته ندــه مــیدارد .ایــ
تیکیــد بــر تجــار

بــدن زیســتی متشــکا از پوســا و رــون و گوشــا ،در کنــار توجــه بـه

نظریههاا اجتماعی ،مطالعـات را بـهسـما رو هـاا تیقیـ نـوینی سـوق میدهـد کـه بـا
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توازن بی داد و نظریه و یا تیلیـا تجربـة رـود میقـ  ،ارتبـا بـی تجربـة بـدنی از زبـان
رــودِ فــرد و تیلیــا گدتمــان از زبــان میقـ را ندــه میدارنــد .در ادبیــات ،امــا ،نهــه از ن
تیا عنوان غیـا

بـدنِ مـادا در متـون نوشـتارا یـاد کـردی کـار را بـراا میقـ دشـوار

میکند و بسیارا را بـر ن مـیدارد کـه فـر

را بـر ن بدذارنـد کـه هرجـا سـش از د و

دســا و ســر و پــا بــود مــا بــا «بــدن زیســته» روبــهرو هســتی  .از نجــایی کــه مدهــوم بــدن
زیسته ه به مسـولة تجـار
ایـ تجــار

تنانـه و هـ بـه مسـاتا اجتمـاعی ،فرهندـی و سیاسـی کـه بـه

معنــا میدهنــد توجــه دارد ،هــیلم و مــاد ( )2171از ایـ مدهــوم بهــر جســته

و عنــوان میکننــد کــه اگرچــه بــدن مــادا در متــون نوشــتارا غای ـ
مناسبی براا پـردارت بـه تجـار

اســا ،ادبیــات بســتر

تنانـه اسـا چراکـه بسـیارا از متـون ادبـی بـه بازنمـایی

تجربــه تنــاندی میپردازنــد .از ســوا دیدــر نهــا بــراا ســاماندهــی کترتگرایــی نظــرا
التقــاطی کــه در بــی

رــار وجــود دارد سرفصــاهاا کتــا

رــود را بــر مبنــاا دغدغــههاا

اصــلی مطالعــات نــوی جامعــهشناســی میچیننــد .در فه ـ مس ـولة بــدن در ادبیــات ،میق ـ
میتوانــد بــا رو

تیلیــا گدتمــان و از طریــ پیونــد ن دیکــی کــه از طریــ مطالعــات

فرهندی با جامعـهاا کـه در ن بـدن متنـی نوشـته شـد یـا روانـد میشـود برقـرار میکنـد
ارتبــا بــی دو ســاحا زیســتی و اجتمــاعی را ندــه دارد .اگرچــه مطالعــات فرهندــی
ن دی تری میانبرا اسـا کـه مطالعـات ادبـی میتواننـد بـه مطالعـات بـدن ب ننـد ،تیلیـا
متنی ارر روایی بـا تکیـه بـر تجـار
پرس ـ

تنانـه یـا تیلیـا متنـی ارـر غیرروایـی بـا تکیـه بـر سـه

اساســی بــدن متنــی چیســا ،بــر بــدن متنــی چــه م ـیرود و از بــدن متنــی چــه بــر

می یــد نیـ میتواننــد مطالعــات ادبــی بــدن را بــه دغدغــههاا اصــلی جامعهشناسـی ن دیـ
کنند .به هـر روا ،شـاید مهـ تـری قـدم بـراا میقـ ادبـی بـدن کـه میرواهـد مطالعـهاا
بــی رشــتهاا انجــام دهــد ای ـ باشــد کــه مشتصــات تیقی ـ رــود را در ای ـ پیکــرة وســیع
مطالعات بدن پیدا کنـد ،بـر داد هـاا مطالعـات جامعـهشناسـان در حـوزة مـورد علاقـة رـود
نظرا بینـدازد ،از تداوتهـا و ترـادها بـی نظریـهپـردازان گـا شـود و از التقـا نا گاهانـة
نظـرا بپرهیـ د؛ امــا بــهطــور قطــع ب رزتــری دســتاوردا کــه مطالعـة رــار جامعــهشناســان
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بدن میتواند براا ما داشته باشـد ایـ اسـا کـه بـه مـا کمـ
. براا رواندنِ بدن دسا یابی
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