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 چکیده

ــا  ــمار در س ــر، ش ــاا اری ــه ه ــی ب ــات ادب ــادا از تیقیق ــی زی ــات بررس ــدن در ادبی ب

ت امــرا نووهــور نیســا، پیــدای  بازنمــایی بــدن در ادبیــا بررســی اگرچــه. انــدپردارته

ــاره ــدن در  ااش ــات ب ــد از مطالع ــجامعهجدی ــدر  یشناس ــادا ةده ــتاد میل ــر ،هش  ب

 حــوز  ایــ  هــااپژوه  و گذاشــا تــیریر ادبــی مطالعــات در بــدن موضــو  میبوبیــا

تــا بــا بررســی مدهــوم بــدن در  بــر  ن هســتی تیقیــ  در ایــ   .کــرد تغییــر دســتشو  را

و گذشـته رویکردهـاا رویکـرد جدیـد بـه بـدن بـا بیـی  تدـاوت و ت بـدن یشناسجامعه

پژوهشــی، تصــویرا  ةسرشــناا ایــ  حــوز شناســانِجامعــهمطالعــات  معرفــی مشتصــر

ایـ  مطالعـات در تیقیقـات  یرتـیرو ارتبـا  و شناسـی مطالعـات بـدن در جامعـهاز کلی 

  دسا بدهی .هبادبی 

  مطالعات بدن تنانه، رودشناسی، ، جامعهزیسته بدنادبیات، : هایدواژهکل
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   مقدمه. 1

ـــات، موضـــو   ـــدن در ادبی ـــهمیشـــه از ب ـــود  ا ةجاذب  ؛ســـاراصـــی بررـــوردار ب

ــازا ــدن  تصویرس ــات ب ــر  در ادبی ــه غ ــانهب ــی  از  ن  اهاافس ــتان و پ ــان باس ــریون  ب

قـو  نیـ  بـهبـدانی ،  بـدن بازنمـاییکلـی همـان  طـوربـهرا  بـدن اگر ادبیات. حتی گرددیم

سـا اجـداد مـا بـر دیوارهـاا غـار د بـهنشسـتی  بازنمـایی بـدن همـان اسـا کـه  ،7فاکس

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

از بیسـت   قـرننشسـا  ةیمـناجتمـاعی یـ  سـو مسـاتا تـاریشیاز  تیولاتی رو به رو شـد.

لــود  رون اهابــدناجســاد و  ازی کــه غریبــ بــا تصــاویر دوم جهــانی او  و اهــاجنگقبیــا 

ــد  ــاذه در و دردمن ــد  ه ــیرحــ  کردن ــای یرت ــر بازنم ــدارا ب ــات پای ــدن در ادبی ــر ی ب  غ

مطالعـــات زنـــان و نیـــ  مطالعـــات نوومارکسیســـتی و از ســـوا دیدـــر . گذاشـــتند

ــرن، ــن ق ــارتارگرا، در اواس ــه  پساس ــدرانتوج ــی پژوهش ــه  ادب ــاسرا ب ــایی  هاایاس بازنم

علمـی  هاایشـرفاپ .نـدکردجلـ   بدن در طو  تـاری  و نیـ  بـه سـیر تـاری  ادبیـات بـدن

ی از دیدــر عــوامل کردنــدیمغییــرات اساســی در بــدن را فــراه  کــه امکــان ت هــاییافناورو 

 فــارا از ایــ  تیولــاتِامــا گذاشــتند.  یرتــیربازنمــایی بــدن در ادبیــات  ةلوبــر مســکــه  نــدبود

  ن مییطـیزیسـا تـومم بـا پیامـدهاا ییگرامصـر رشـد فرهنـگ طـور کلـی بـه، گوناگون

 ةکننـدیـ  مصـر عنـوان بـهرفـت  میـاندی  طـو  عمـر در قـرن بیسـت ، بـدن را هـ   و بالا

ــا و رــدماتک ــه ال ــه مســ عنــوان یــ  معرــا در کنتــر  و مــدیریا جمعیــا،و هــ  ب  ةلوب

 .تبدیا کرد در علوم مشتلف اساسی

ــ  دوران، در  ــهای ــان جامع ــه شناس ــ  ب ــنی ــدن  ةمطالع ــدعلاقهب ــدند من ــ. ش ــتاد  ةده هش

ــتدــاوت فاحشــی  ،از حیــک کتــرت و تنــو  مطالعــات بــدن ،میلــادا  هــاا پــی  ازا ســا ب

ــدنعطدــی در  ةدارد و نقطــرــود  ــ مطالعــات ب ــحســا  میهب ــد. ب ــر ی ــان ترن ، 2ه تعبیــر برای

ــه ــه نشســتی  سرشناســی شــناا جامع ــا   ةنســشک ــدنکت ــه و ب در او  (2116/7361) جامع

ــاد  ــو  ایج ــ  تی ــ  ای ــتهنق ــ ایی داش ــا در بس ــه، م ــما ااجامع ــه 9نیجس ــر ب ــری یمس  ؛ب

                                                           
1  . Nick Fox 

2  . Bryan Turner 

3  . Somatic Society 
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مــا در ا(. 72، ص. 2112کــه در  ن بــدن هــ  جــان ماســا هــ  جهــان مــا )ترنــر،  ااجامعــه

 .، ص7333) 7کانینـگ ةگدتـبـه  اسـا. شـد امـرا عـادا بـدن  ةمقولـروزگار ما، توجه بـه 

بـدن مطالعـات مـا شـد  اسـا و بـراا بررـی  ةزمانـبدن سش  به میان رانـدن مـد  از (133

 ،والـد و تناسـا شـد  اسـاجنسـیا، هویـا، تمطالعـات بـراا  تـراامروزجـاید ینی  صرفاً

 2تنانـه ارتبـا  معنـادارا بـا بـدن و مطالعـات  یـدیماز  ن سـش  بـه میـان  چـهحتی اگر  ن

 ااگسـترد  ةیکـرپ ،ناگدتـه پیداسـا کـه ایـ  تکتـر و تنـو  در مطالعـات بـدن .داشته باشـدن

 شناســییهستو حتــی  ، ســارتاریشناســرو موضــو ،  از حیــکرا رلــ  کــرد  کــه 

 ،شـودیمبـدن تعبیـر  یشناسـجامعهامـا  نهـه از  ن بـه بـا هـ  دارنـد.  ااعمـد هـاا تداوت

شناسـی رـاص رـود معرفـاتـاریشی و  هاایشـهرو  فـرداسـلو  منیصـربه ،در عی  تکتر

 .کندیما از دیدر مطالعات بدن متمای  دارد که  ن ر

ن ار در ایـران نیـ  مـورد توجـه میققـهـاا اریـبـدن در سـا  یشناسجامعهکه نظر به ای 

ندـاهی گـذرا بـه بـا  ی  تـاار گرفتـه اسـا در ایـ  مقالـه بـر  نـاد  پارسی قر و اندیشمندان

ــاریشیِ ــیر ت ــا  س ــدن و ب ــوم ب ــیتوصــیدیبررســی مده ــار  تیلیل ــشــمارا از  ر ــتاد  ةده هش

 ااپنجر دن را پا ا کند  نااا  معــهکــه بنــاا جا هایییشــهاندمیلــادا بــه 

مهمــی از تــاری  ادبیــات بــدن و نیــ   اهــابش نــاگ یر  ،در ایــ  بررســی اجمــالی .بدشــایی 

 ایــ  نوشــته امیــدواری  کــهامــا نــد افتــاد، هشــمارا از اندیشــمندان ایــ  حــوز  از قلــ  روا

ــد ــدن در ســیر بتوان ــات ب ــران مطالع ــات پارســی و چــه در حــوز ةوزچــه در حــ در ای  ةادبی

 .ایدا کندسهمی هرچند کوچ   ترجمه

 پژوهشیشینة پ. 2

 کلاسیک شناسیجامعه تا دکارت فلسفة از بدن مسئلة باب در تفکر سیر: بدن . سرآغاز1. 2

تمــای  و  9، بیــک اغلــ  بــه تیملــات رنــه دکــارت یــدیموقتـی ســش  از بــدن بــه میــان 

اولـی  کسـی هرچنـد دکـارت  .شـودیمفلسدی که او بـی  ذهـ  و بـدن ایجـاد کـرد کشـید  

                                                           
1  . Kathleen Canning 

2  . embodied 

3  . René Descartes 
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 ،رسـدیمیونـان باسـتان  ةبـه فلسـدایـ  تمـای   ةسـابقو نبود کـه ایـ  تمـای  را مطـرد کـرد 

هویــا معتقــد بــود کــه او چرا؛ شــودیمبــه دکــارت نســبا داد   ذه /بــدنبیــک دوگــاندی 

ــ   ــه ذه ــات  ب ــدن و ق ــتقا از ب ــا مس ــارت، اس ــ .(87، ص. 2111)دک ــدن ةدوگان  ذه /ب

بنـا بلکـه  ا فـردا و مسـتقا در دوران مـدرن شـد،هویـبنـاا مدهـوم سـنگ  تنهـانهدکارت 

 ةفاقـد قـو قهویا بـر قـدرت ذهـ   غـازگر گسسـتی عمیـ  بـی  بشـر و هـر مشلـونهادن 

بـودن اراتـه تدکـر و انسـان ةقـو از  غـاز عصـر مـدرنتعریدـی کـه در حسـا   مـد. هبتدکر 

هــاا تمــدنبلکــه کودکــان، نــان، و ز تنهــا حیوانــات،نــه نداشــا ووســعا چنــدانی  شــدیم

ترتیـ ، شـدند؛ بـدی نمـی «پـس هسـت  کن یمـمـ  فکـر » ةمشمو  گـ ار غربی نی که  غیر

 در ذه /بــدنفلسـدی  ةدوگانـ .شــدیم تلقـیمــردان غربـی طلـ  ملـ   هــاتدکـر بـراا قـرن

ــدرن  ــر م ــاریشی عص ــا ت ــا عوام ــد ب ــ  پیون ــه رل ــهب ــرد/ اهادوگان ــر م ــرا نظی زن، دید

بــدن در گــذار از  انجامیــد.تربیا/طبیعــا و  بــدواپوســا، متمدن/رندی پوســا/دسدی

چیـ ا بـود کـه هویـا بـدن  .شـدینمفـر  و کـافی بـراا وجـود  شر  لازم دیدر همدرنیت

و ریـا  عبـور از  ن بـه کمـ  قـدرت ذهـ  را  کشـیدیمیـدک  ن را  «مـ »نـام مستقلی بـه

کـه بـه ریاضـا نیـ  مسـیییا  اهـا موز حتـی در . شایان ذکر اسـا کـه پروراندیمدر سر 

کـه  سـهمیبـود و بـا  نشـد بـدن در ایـ  حـد رـوار  ،تا پی  از مدرنیس بدن شهر  هستند، 

ــا  ــتاری  داش ــار در رس ــدایی ااپ ــذیر از ج ــ »ناپ ــود «م ــههر .ب ــی ک ــد فهم ــه چن  اهافرق

هـر روانشـی ، ند یکپارچـه نبـودو بـدن داشـت «مـ »از  پـی  از مدرنیتـه مسـیییا گوناگون

در گـذار از مدرنیتـه دسـتشو  تغییـر شـد )ندـا  کنیـد بـه  دادیمـرا به تـ  پیونـد  «م »که 

 .(2119، 7کوکلی

چنـان مـدرن  فلسـده و حتـی الهیـات مسـیییِدر دکـارت،  یرتـیرتیـا  ذه /بدن ةدوگان

( 7331) «در بـا  فهـ  بشـر اارسـاله»در  2هـا بعـد وقتـی جـان لـاکسـا کـه ریشه دوانـد 

هـاا حـواا هـا و میـدودیادریافـا و تدکـرات ذهنـی متـیرر از هادانسـتهاوهار کـرد کـه 

ندـا  کنیـد ) غـاز شـد  بـی  او و اسـقف ورسسـتر ااپردامنـه فلسـدی اهـابیکاسـا، بدن 

                                                           
1  . Coakley 

2  . John Locke 
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در عصـر روشـندرا بـر نقـ  بـدن و نیـ   دیدـرا ةفلاسـداما پـس از لـاک (. 7629لاک، به 

ــدبُ ــرار ورزیدن ــر اص ــ  بش ــدودیا فه ــمانی در می ــد جس ــر از ع ــر  نظ ــاتداوت. ص ، ه

نـوزده  میلـادا  قـرون هجـده  و یـانگراارباتطـور کلـی ، و بـهگرایـاناماد، یانگراتجربه

ترنـر، بـه سـب   ةامـا بـه گدتـ ؛قـرار دادنـده دکـارت را مـورد شـب ذه /بدن ةدوگانرفته رفته

ــایــ  مکاتــ  فکــرا همهنــان بــه کــه ایــ  ربیــا معتقــد بودنــد و حــواا طبیعا/ت ةدوگان

ــدنی را ــی  از  ن هاایشــهاند ،دانســتندیممیــدودیا ذهــ  باعــک  ب ــان ب ــه  ن تدــوق کــه ب

ــد باعــک رــوارا بُ ــدن بینجام ــه ب ــد جســمانی شــد و ب ــی زیســتی منجــر رتدکــر جبع گرای

ــا کانــا (.1-8 .، ص2116) گردیــد ــود اافلاســده از دیدــر 7ایمانوت ــه  ب ــردارت  ب ــا پ کــه ب

 بازاندیشـی مدـاهی  بنیـادا فلسـده نقـ  بسـ ایی در ،وجـود ابعاد ذهنـی و جسـمانیِ ةلومس

 .  (2118، 2)ندا  کنید به اسوارایدا کرد دکارت 

نیـ   ،نـدهدـا تـیریر پذیرفتـه بود ةکـه از فلسـد 1و کـار  مـارکس 9نق  فـردری  هدـا

  . ایـ(1217 ،8؛ فـاکس2117، 1 )ندـا  کنیـد بـه راسـ اسـاانکارناپـذیر بـدن  ةدر سیر فلسد

تـیریر بسـ ایی بـر متدکـران  لـفهویـا از دو منظـر مشت ةیقرـبـا پـردارت  بـه فیلسو  دو 

 در قــرن بیســت  یگرایــســاراپدیدارشناســی و داشــتند؛ متدکرانــی از مکاتــ  پــس از رــود 

ــه رابطــکــه  ــی  تــ ،  ةب هدــا و مــارکس  هاایشــهاند و هویــا پردارتنــد.، میــین «مــ »ب

 را تدکـر لیبرالیسـ  قـرن نـوزد نقـا  ضـعف  تر از ایـ  جهـا حـات  اهمیـا اسـا کـهبیش

ــدار  ــدیمپدی ــا از کن ــه هد ــی ک ــودِ». در تعرید ــه  «ر ــی ارات ــردیم دم ــ   ک ــا نق اهمی

بســته در مرزهــاا بــدن فــرد  یهویــا را از مدهــوم مدهــوم. او شــدیم نشــان داد  «دیدــرا»

ــ ا رــارج کــرد و  ن را ــه می ــذیر  دیدــرا از رــود وابســته کــردب ــارن پ کس، از . کــار  م

و بــه  دیــدیماجتمــاعی در پیونــد این اقتصــادا زاد را بــا شــر ةردیــا و ارادطــر  دیدــر، ف

بـا بیتـی کـه در فلسـده  ،هـا. بازتـا  افکـار  نپردارـایمنق  میین در سـارت  هویـا 

                                                           
1  . Immanuel Kant 

2  . Svar 

3  . Friedrich Hegel 

4  . Karl Marx 

5  . Russon 

6  . Fox 
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ــد ــاز کردن ــی  ،ب ــهحت ــا جامع ــیِت ــدنِ شناس ــروزا  ب ــدیمام ــه و رس ــتقی ب ــور غیرمس در  ط

 2«بـدن زیسـته»و  ،بـدن دیدـرا رـود و تـیریر و تـیرر بـی  بـدن، 7ااررگـذار مداهیمی چـون

ــر ) ــه ب ــدن ک ــی از ب ــتعرید ــاعی ةرابط ــتی و اجتم ــد زیس ــیه  بع ــذاردیمص ــاا  (گ انعک

دعـوت فلاسـده را  عملـاًبـود کـه  نیهـه  فـردریایـ  ، در اوارر قـرن نـوزده ، اما .9یابدیم

 اساسـاًو ایـ  پرسـ  را مطـرد کـرد کـه چـرا ندیشـند بیفرضـیات دکـارت کرد تا دوبار  به 

ــذیرفا کــه  نهــه دکــارت  ــد پ ــد  «فکرکــردن»بای ــدارد و چــرا  «کــردناحســاا» نامی ــام ن ن

فکـر  «مـ »کـه    اسـانشـان مسـتقی  بـه ایـ  نتیجـه رسـیدونـامدکارت از ای  زیربناا بـی

 «چیـ ا هسـا»کـه   پس هسـت  و چـرا سـیر فلسـدی رـود را از اینجـا  غـاز نکـرد کن یم

 (.71 .ص ،2112)نیهه،  کندیمفکر یا احساا  که

 دیدـرا نشسـا قـرن بیسـت  مکاتـ  ةیمـنو در   گذر از قرن نوزده  بـه قـرن بیسـت در

 تـری ِ ایـ  مکاتـ  فکـرا. یکـی از مهـ ذهـ  و بـدن بـازندرا کردنـد ةرابطنی  در تعریف 

 تبـاری لمان 1ویـدزیدمونـد فر هاایشـهاند ،غـر  سـایه انـدارا ةهـا بـر فلسـدکه تـا سـا 

را کـه در مدرنیتـه بـی  ذهـ  و بـدن  اارابطـهتنهـا نـو  نـه (2171) فرویـد هاایشهاندبود. 

رو بـهنیـ  را بـا چالشـی اساسـی رو تعریـف هویـا ةلومسـبلکـه  دگرگون کرد جریان داشا

دکـارت و ندرشـی  ذه /بـدن را بـا فلسـده ةلومسـندـا  فرویـد بـه  . اگر بشواهی  نسـباِکرد

بــه چنــی  وجــود داشــا بســنجی   و هویــا بــدنذهــ ،  کــه پــی  از مدرنیســ  نســبا بــه

ــی ــی یم روایت ــ : رس ــییی ذه ــمندان مس ــارت، اندیش ــی  از دک ــر  پ ــر چت ــدن را در زی و ب

عـد غیـر از بُ ،بـراا بـدن هـا ن. دانسـتندیمو هویـا را قـات  بـه رود  کردنـدیمرود جمع 

را امـرا ضـرورا بـراا تعـالی و تـذهی  بـدن  شـدندیم عدا الـوهی نیـ  قاتـابُ ،جسمانی

ــه هــا ن. حتــی شــمار کتیــرا از دانســتندیمرود  ــا  ةواســطب اعتبــارا کــه بــدن در عــال  بال

                                                           
1  . affectivity 

2  . lived body 

اگرچه هدا و مارکس با تیریرا که بر اندیشمندان بعد از رود گذاشتند بر سیر فلسدة بدن تا رسیدن  ن بـه فلسـدة بـدن  .9

رصـوص در شناسـی هدـا و مـارکس، بهشناسـی بـدن بـراا عبـور از غایاامروزا نق  داشتند، اما باید گدا که جامعه

انـدازد )نـ . اسـپینوزا چنـگ میباروخ  بیشتر به فلسدة (body-in-process) «بدن در روند»و « اررگذارا»مداهیمی متا 

 (.2177ا، شرما

4  . Sigmund Freud 
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پـس از دکـارت، امـا . (2177، 7مهتـا) پنداشـتندیمر  شـکافی بـدن را رلـا  شـکالبد داشا

عـد الـوهی رـود را از دسـا داد و از بُ بـدن ؛بدن و ذه  بـه دو عـال  متدـاوت تعلـ  یافتنـد

بـراا موشـکافی بـه علـ   ااابـژ عنـوان دکـارت بـدن را بـه . ای  چنـی  بـود کـهاعتبار افتاد

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

ا از اعتبـار  ذهـ  نیـ بلکـه یافـابازننهـا بـدن اعتبـار پیشـی  رـود را تپس از فروید اما، نـه

ــه ــدرن، ب ــه در دوران م ــودک ــه ب ــس از عصــر روشــندرا، یافت ــ رصــوص پ ــد بُ ةواســطهب ع

بـار از ایـ  ،چنـی  بـود کـه علـ  سـاقن شـد و ایـ که فروید براا فکر قاتـا شـد  یجسمان

د ذهــ  و بــدن را دو ســاحا فرویــ بــه کالبدشــکافی ذهــ  مشــغو  شــد. ،منظــر روانکــاوا

ــدانســاینممجــ ا  ــد. ب ــ   ةه عقی ــود ذه ــاحا ر ــاو، س ــا از س ــاد»ه عام ــود»، 2«نه و  9«ر

یلـات تشـکیا شـد  بـود. تما رود گـا  و نارود گـا و سه بشـ  رود گـا ، نیمـه 1«فرارود»

بـه سـطخ رود گـا   ل ومـاًو   وردیمـ بـرسـر  بش  نارود گـا  ذهـ جسمانی از و نیازهاا 

ـــد،  رســـیدینم ـــه در روان. (9318، ص. 2171)فروی ـــی ک ـــر تعرید ـــه ب ـــا تکی شناســـی ب

 کـردیملقـی ت 1«بـدنی رـود»یـ   اساسـاًرا  رـود، شـدیمفروید از هویـا اراتـه  اها موز 

امــا ایــ  تعریــف اساســی داشــا،  یشــنارتیهست اهــاتداوتعریــف دکــارتی هویــا بــا تو 

ــاهنــوز  ــه  قات ــدنب ــر ب ــود.  تدــوق ذهــ  ب ــ ب ــر ای ــه ،علــاو  ب و  تربیا/طبیعــا اهادوگان

ــرون/درون ــا  د بی ــد جاید ــ  فروی ــژةور مکت ــ   ی ــان حد ــود را کماک ــدکردر ــه  ؛ن ــرا ک چ

 و اقترـاتات تمایلـات درونـیارضـاا بـی   اعتـدالی بـود کـه اساسـاً نظـر فرویـد، ، از«رود»

   .(9387-9319، ص. 2171فروید، ) شدیمبرقرار  بیرونی

کـه  هایییشـهاندتیـا تـیریر و نیـ   یاجتمـاعمـا تـاریشیعوا یرتـیرتیـا هویا  ةمسول

ــی  ذهــ ،  ــا  ب ــا  ارتب ــد در ب ــد فروی کــار  مــارکس، فــردری  نیهــه و در نهایــا زیدون

ــد،  هویــا و ــان کردن ــه میــین بی ــی در قــرن  فلاســدهپــی  روا  ةمســول تری یاساســب غرب

                                                           
1  . Mehta 

2  . Id 

3  . ego 

4  . super-ego (ideal ego) 

5  . bodily ego 
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ــد   ــت  ب ــدبیس ــت ، . ش ــرن بیس ــانرواندر ق ــون لاک لاک ــانی چ ــتواو  7شناس ــا کریس ، 2لولی

 1از قبیـــا لـــوتی  لتوســـر هایییســـارکسماو  9ســـارتارگرایانی چـــون میشـــا فوکـــوپسا

هریـ  از . هویـا و ارتبـا   ن بـا ذهـ  و میـین پردارتنـد ةلومسـ یشـیبازاندجملدی بـه 

ویـا ز مدهـوم دکـارتی هفکرا و فلسـدی در مسـیرا کـه در پـی  گرفتـه بـود امکات  ای  

 اافاصــله  مدهــوم هویــا همســو نبودنــد، در تبیــی مکاتــ هرچنــد ایــ  . جســایمدورا 

بیســت  اتدــاق نظــرا هویــا گرفتنــد باعــک شــد کــه در قــرن  دکــارتیِ از مدهــومِهــا  نکــه 

بـی  ایـ  وجـود بیایـد تـا بـراا اشـار  بـه مدهـوم هویـا بـه 1«سـول » ةکلمـ براا استعما 

از دکـارت داشـا فردگرایـی متـیرر  فلسـدهیـر انسـان و فـرد کـه ریشـه در کلماتی نظکلمه و 

ــد  ــا ح ــود ات ــاد ش ــله ایج ــان فاص ــا  مک ــدا)ند ــه دری ــد ب ــه . (7337، کنی ــدناگدت ــه  نمان ک

بـی  ذهـ   ةرابطـنیـ  بـا تیلیـا  1و مـارتی  هایـدگر 8پدیدارشناسانی چـون ادمونـد هاسـر 

رصـوص ترنـر بـه. )سول ( و جهـان )ابـژ ( سـه  بسـ ایی در ایـ  تیولـات فکـرا داشـتند

کــرد  و دکــارتی اشـار   اهادوگانـهگـرفت  از  رانسـوا در فاصــلهبـه نقـ  پدیدارشناســان ف

له کــه بــدن اگرچــه یــ  وبــا تبیــی  ایــ  مســ تبارافرانســوکــه ایــ  متدکــران  کنــدیمکیــد یت

 ،شــودیماســتعار  درک از طریــ  همیشــه  فی یکــی نیســا و ویشــی صــرفاًذات اســا، بــرون

 ،ترنــربــه اعتقــاد  حــا ،بــا ایــ  بعــد داشــتند. اهادهــهقــ  بســ ایی در مطالعــات بــدن در ن

ــوا از ــان فرانس ــه پدیدارشناس ــر جمل ــا مارس ــارتر-، لان6گابری ــا س ــو 3پ ــوریس مرل -و م

ا بـه معنـا ر لةومسـ»  ،بـه وصـف تنـاندی بسـند  کـردبا وجود ورود به ایـ  بیـک، ، 71پونتی

ــا داد  لةومســ ــاز  و« وجــود ارجیی ــاعی تجرب ــاندی ةوجــه اجتم ــد تن ــا ماندن ، 2116) غاف

 بـا ترنـر توافـ  نظـرپـونتی -مرلـو فلسـدهنقـ  اهمیـا  ةکه دربار رسدیمظر به ن(. 12 ص.

                                                           
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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بــدن، حســا   ةحــوزسرشــناا پــرداز ، نظریــه7عنــوان متــا ، بــاتلربــهنــدارد.  وجــود کــاملی

ــو ــونتی را از دیدــر -مرل ــرد  و پ ــدعی پدیدارشناســان جــدا ک ــه  شــودیمم ــنظرک ــو ةی -مرل

. از نظــر کنــدیممــای  ارتر متارشناســانی متــا ســدپدی ةفلســداو را از  ةفلســد (7386) پــونتی

رــار اندیشــمندان بعــدا بــه مدهــوم کــه در   شــودیملمــس پرچمــدار نظریــاتی  ةیــنظربــاتلر 

هویــا بــا تبادلــات اجتمــاعی یــارا ک ارتبــا  تنداتنــگ رو بــه د انجامــدیم 2«تنانــه رــود»

 (.82-98، ص. 2171)باتلر،  رساندیم

ــذکر، تیولــات فکــرا متــیرر از مکاتــ  فــوق یجــهنتدر  مطالعــات بــدن کــه در همــی  ال

 ن  ةرابطــالاتی نظیـر چیســتی بــدن و ؤســ بــا، گذرانــدیمتکــوی  رـود را  ةدورزمــانی  ةبرهـ

شناسـی بـدن مطالعـات جامعـه تـا پـی  از شـرو  جنـب ِامـا رو بود. بههویا و میین روبا 

بــه  ،کــه بــدن را میــور رــود قــرار داد  بودنــد مطالعــاتی اکتــر درهشــتاد میلــادا،  ةدهــدر 

، ص. 2116)  ن میسـوا بـودبـا بـی  از  ن کـه حرـور بـدن حـس شـود غی ترنـر ةگدت

ـــراا. (92-99 ـــا  ب ـــ  روان ،مت ـــدنمکات ـــانی و کریســـتوایی ب ـــژ را  شـــنارتی لاک  اااب

ــا  دانســتندیم ــه ب ــا یراگشــکاک ــانی هوی ــ  چیســتی  ن زب ــ   فه رــارج از دســترا ذه

ت یـا مطالعـا کردنـدیموضـیخ چیسـتی بـدن بـه سـهولا عبـور و بـدی  طریـ  از ت شودیم

ــدن داشــتندندــاهی برســارا فمینیســتی و نوومارکسیســتی ــه ب ــه ب ــه  ،گرایان ــی ک ــدی  معن ب

ــه  اساســاً ــدن را ب ــب ــ ارا در دســا  ةمتاب ــانظاماب ــدرت  اه ــف  دانســتندیمق ــا تعری ــه ب ک

همســو بــا  ن ایــدتولولا  ااســول  رلــ چیســتی بــدن براســاا ایــدتولولا رــود درصــدد 

ر فوکـو بـود  گرایانـه بـه بـدن کـه بـی  از همـه تیـا تـیریای  ندا  برسـارا . مدندیم بر

ــ ، ةرابطــ ةاســا شــالود ــی  م ــ ذهــ  دکــارتی ب ــدن را از اســاا برچی ــو  د.و ب میشــا فوک

 کـه مدهـوم ذهـ  ییهـاگدتمانچراکـه از نظـر او از سـوا  ؛کـرد ذه /بدن را وارونـه ةدوگان

وجــود داشــته باشــد  از تــ  مســتقا توانــدیمکــه  عنــوان هــویتیبــهرا  «رــود» ن  و بــه تبــع

از همــی  . شــودیمعــد جســمانی تیمیــا بُ واســطةمیــدودیتی بــر درک بــی کننــدیمعنــوان 

)فوکــو،  ورد بــه زبــان مــیرا  «رود زنــدان تــ  اســا»معــرو   ةو جملــســا کــه امنظــر ا

                                                           
1  . Judith Butler 

2  . embodied self 
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ــدی (. 91-23ص. ، 7331 ــ ب ــاتلر  ترتی ــر و ب ــدگا ترن ــر  دی ــو را زی ــؤا فوک ــدیم س . برن

 کنـدیمطـورا از بـدن و تـاری   ن صـیبا  ایـ  اسـا کـه فوکـوفوکو انتقاد اصلی ترنر به 

کـه رـود بـدن، را  هایییهیـدگیپو  هـاتداوتلـذا وم واحـد اسـا و که اندار بدن یـ  مدهـ

ـــد  ، ، داردهـــاگدتماناز جـــدا  ـــردیمنادی ـــر،  گی ـــاتلر از بعـــد 11-11 ص. ،2116)ترن (. ب

گدـت  سـش   . بـه اعتقـاد او،پـردازدیمگرایـان نقد فوکـو و دیدـر برسـارابه  شناسییهست

ــهاز  ــه ،طــور کلــی مــاد بــدن و ب ــهب د  چیــ ا اســا کــه اگــر تمــامی دــار مــاکــه ان ااگون

ــه ذات اصــیا رــود  هــاگدتمان ــد  شــوند ب ــربرچی ــرددیم ب ــوعی  گ ــهرــود ن ا انداردوگان

کـه  بـر ایـ  بـاور اسـار  ن گدتمـان اسـا. او ا  ن مـاد  و سـوا دیدـاسا که یـ  سـو

ــا ــ  متدکــران، تد ــدای ــا پیشــینیان رــود ندارن ــا ن ؛وت فاحشــی ب ــ » ه ــا و ر «م ا از مرک ی

ــه اندبرداشــتهداشــته  فردگرایــی فلســدهقــدرتی کــه در   اندنشــاند را  «گدتمــان»جــاا  ن و ب

 .  (7339)باتلر، 

شناســی بــدن رویکردهــایی کــه پــی  از جنــب  جامعــهبــدن در بــا بــا وجــودا کــه غی

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

ارتبـاطی کـه لاک لاکـان بـی  زبـان و بـدن  عنـوان نمونـه،داشـا. بـههمـرا  بهقابا انکار غیر

قشـی کـه میـین از طریـ  توجـه او را بـه ن دیـدیما سـول  برقـرار وجود عنوان دو قط ِبه

 هاایـهنظرایـ  توجـه بـه میـین، در نتیجـه هویـا داشـا جلـ  کـرد.  یراگشکازبان بر 

کـه  کنـدیماذعـان کیـا کرگـان  شناسـی.شناسـی و جامعـهبـی  روانپلی ایجاد کردنـد لاکان 

ــهنظر ــر جامعــهلاکــ هاای ــیریر بســ ایی ب ــاًو »شناســی ان ت ــدن در  متعاقب ــر تدســیر مدهــوم ب ب

  بــا وجــود انتقــادا کــه ؛ برایــان ترنــر نیــ(717، ص. 2172، 7داشــته اســا )کرگــان «جامعــه

کـه  کنـدیماذعـان بـدن پردارتـه و  یشناسـبـه نقـ  تدکـر فوکـو در جامعـه کندیماز فوکو 

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

 (.  98، ص. 2116)ترنر، 

                                                           
1  . Cregan 
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تــا اوارــر  انشناســجامعــهتــاریشی در مطالعــات بــدن،  ةدیدــرا از ایــ  برهــدر ســوا 

مطالعـات  ، شـکا سـنتی7کـریس شـیلینگ ترنـر و هـ  بـه نقـا از ةگدتـه بـ هـ  ،قرن بیست 

 هاایهیـدگیپز و ا هندریسـتطبیعـی  ةیـدپدبـدن بـه چشـ  یـ   و بـه نـدرود را حد  کرد

عامــا کــه ی ترنــر از علــا شــنارت(. روایــا 21-21ص. ، 2119گ، شــیلین) نــد ن غافــا بود

 یشناسـجامعه یراگشـکا هاایشـهراگـر بـه اعتقـاد او   غدلـا بودنـد روانـدنی اسـا. ای

شناسـی جامعـه ةنطدـ کـه رسـی یممهـ   نتیجـةنی  بـه ایـ  امروزا دنبا  ک یعنوان علمرا به

 فراگیــرا کــه در قــرن نــوزده  رواج داشــا بســته شــد گرایــیِدر واکــن  بــه اربــات اساســاً

و  مـارا بـود  هـاداد شـدت وابسـته بـه شناسـی بـهاما، با وجود تراد در رویکردهـا، جامعـه

شناسـان بـراا اینکــه جامعـهاعتقـاد ترنـر، بـه  .گرایـان ربـا و ضـبن کـرد  بودنـدکـه اربـات

اصـرار ورزیدنـد کننـد بـر ایـ  اصـا مارکسیسـتی جـدا  یـانگراارباتمسـیر رود را از مسیر 

ــر در طبیعــای کــه میــین نقــ  تکــوین ــامعتقــد اســا کــه  دارد. ترن ــر بن ایــ  اصــا در  ب

اصـلی  ةدوگانـبـدن شـدند و  لهومسـاز  تـرمه میـین اجتمـاعی  هـاایاواقع ،یشناسجامعه

ــه شناســیِجامعــه ــر، جامعــه/رود شــد  کلاســی  دوگان (. از  نجــایی 91-99، ص. 2116)ترن

و  پردارتنــدیمو جوامــع بیشـتر بــه عوامــا زیســتی در رفتارشناســی انســان  یــانگراارباتکـه 

ــوزده  ــرن ن ــدنِ ،در ق ــه ب ــود، جامع ــدن ب ــتی ب ــف چیس ــاا تعری ــتی مبن ــه زیس ــان ک شناس

بـدن  ةلومسـرـود را بـه  ةعلاقـمـا مییطـی متکـی کـرد  بودنـد ارفتارشناسی رود را بـر عو

رفتارهـا و یـدود بـه مطالعـات نـو  ندـا ، م ع ایـ تبـاز دسا دادند. مطالعات بـدن نیـ ، بـه

ــاای تکن ــه ه ــدنی ب ــوان ب ــهزعن ــا اایرمجموع ــه هاانســانر از رفت ــه شــد. ب ــ در جامع  ةگدت

ــار  ــدن در  ر ــات ب ــیلینگ، مطالع ــانجامعهش ــی  یشناس ــا دورک ــون امی ــ2چ ــر کسا، م و  9وب

فی یکــی و  صــرفاًعنــوان موجودیــا بودنــد و بــه بــدن بــه جــنسهمــی   از 1گوــورز زیمــا

   (.761، ص. 2119)شیلینگ،  ندریستندیمدر ارتیار روابن اجتماعی بود  زیستی که

 

                                                           
1  . Chris Shilling 

2  . Émile Durkheim 

3  . Max Weber 

4  . Georg Simmel 
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 . بحث و بررسی۳

 شناسی نوین. بازگشت بدن: بازتعریف بدن در مطالعات جامعه1. ۳

ــرن بیســت  ــر  در اوارــر ق ــه ،در غ ــات جامع ــوان شناســجنبشــی در مطالع ی تیــا عن

 دهــةدر ]بــدن  ةدربــارلیدــاتی یتایــ  جنــب  در کتــرت » شــکا گرفــا. 7«بــدن بازگردانــدن»

 7331در سـا   2بـدن و جامعـه تشصصـی بـا نـام اایهنشـر یستیسـ ،[هشتاد و نـود میلـادا

ــی  ن ــ ،و در پ ــاردروا  یستیس ــداهی درب ــدن  ةدانش ــاب ــود یاف ــو، « نم ــ ر و گرک )فری

ــات ایــ  جنــب  از (.7 .، ص2111 ــه  ن افکــر تیول هــا پــردارتی  کــه در بشــ  پیشــی  ب

 در نکـه تبـدیا بـه ابـژ  شـود بـیرا بـود کـه بـدن ایـ   جنب هد  اصلی  تیریر گرفته بود.

تـه بـا تمرکـ  از  نجـا کـه علـ  طـ  پـس از مدرنی .دهـدقـرار ب یسشناجامعهمرک  مطالعات 

 اهابارقـهبـدن داشـا، نشسـتی  وار بـه ندـا  ابـژ ایجـاد سـ ایی در بر بدن زیسـتی نقـ  ب

شناسـی هاز علـ  جامعـ اایرشـارهز. فکنـدپرتـو ابـی  بـدن و طـ   ةرابطـ ای  مطالعات بـر

ــه ــام ب ــجامعه»ن ــار یشناس ــلاما و بیم ــی   «اس ــا  هم ــهدر رل ــا. هاده ــکا گرف ــه  ش البت

ــا ع ــ  وام ــرا نی ــدِدر دید ــوز پیون ــات ح ــا مطالع ــدن ب ــات ب ــود دارد ةمطالع ــلاما وج . س

طـور کلـی ه بـهکـ کننـدیمکیـد یپـس از تیلیـا ایـ  عوامـا ت ماریام فری ر و مونیکـا گرکـو

 یشناسـجامعهرود مطالعـات و و شـدیمشناسـی فـر  زیسـا ةحـوزبدن متعلـ  بـه  ةلومس

و تیکیـد بـر ایـ  امـر  شناسـییساز رشـتهبـدن از  یـراگپس سلاما به نـوعی بـاز ةحوزبه 

ــت ــد زیس ــی  بع ــرز ب ــدن در م ــه ب ــود ک ــته و ب ــرار داش ــاعی ق ــی و اجتم ــاگ یر  ةمطالع  ن ن

ــه3-8ص. ، 2111باشــد ) ااینارشــتهب پژوهشــییــ   بایســایم  یشناســجامعهحــا ، هر(. ب

ــه بــ دیدــرا نظیــر فلســده،  اهــاحوز  و ریلــی زود بــه ســلاما میــدود نبــود ةحــوزدن ب

ایــ   هاایشــهر .پیونــد رــورد و تربیــا بــدنی ، حقــوقارلــاق، معمــارا، ، اقتصــادفنــاورا

ــه ــه جنــب  تنان ــار  ب ــوپدیدارشناســانی چــون  ر مارســا شناســانی چــون امعــهج پنتــی،-مرل

 شناســانی چــونمــردمومیشــا فوکــو پساســارتارگرایانی چــون ، 1اروینــگ گــافم  و 9مــوا

                                                           
1  . bringing bodies back in 

2  . Body and Society 

3  . Marcel Mauss 

4  . Erving Goffman 
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بـود وجـه  هادهـهبـر سـول  انداشـت  بـدن در ایـ   کیـدا کـهی، اما ترسیدیم 7مرا داگلاا

 شناسـیدر جامعـه بـه بـدن وارسـول ایـ  ندـا  . زدیمـرقـ   بـا  رـار پیشـی  هـا راتمای   ن

را شـکا داد کـه  «بـدن زیسـته»و  «تنانـه رـود»، 2«بـدن بـاز»هی  جدیـدا از قبیـا مدـا نوی 

 .طلبدیمها نداهی جامع به سیر مدهوم بدن ی  از  نک هررد

ایـ   ةیانیـبهـا شـار یافـا تـا سـا انت 7361برایان ترنـر کـه در سـا   جامعه و بدنکتا  

اصــلی  ةاســتعارترنــر معتقــد بــود کــه بــدن شــد. تلقــی میشناســی جنــب  تنانــه در جامعــه

ــاعی  ــا اجتم ــارا هوی ــراا س ــف ب ــع مشتل ــاا  ن جوام ــه معن ــا ک ــمک  اس در کش

ی بــدن رتشــنامطالعــات جامعــهبــه اعتقــاد او رو . از ایــ گیــردیمغالــ  شــکا  اهــاگدتمان

ــدیم ــر چهــار میــور اصــلی متمرکــ  باشــد:  توان  تولیــد و مــدیریا جمعیــا در زمــان و»ب

 ة(. بــه عقیــد12 .، ص2116)ترنــر، « عنــوان ابــ ار هویــابــه مکــان، مهــار و بازنمــایی بــدن

کـه  غـر  بـودبسـته بـه  ن در تـاری  تدکـر وا اهادوگانـهو  9منط /میـا ةترنر وجود دوگان

بشـ  اعظـ  کتـا  رـود را ترنـر  .کـردیمو  ایـ  چهـار میـور را ایجـا  بدن حـ ةمطالع

غــر   ةمشتلــف در جامعــ اهادوگانــهتیلیــا تــاریشی  یــ  رویکــرد وبـه بررســی زوایــاا ا

ــ  چهــار میــور  ــا یکــی از ای ــی  از رــود را ذی ارتصــاص داد و کوشــید کــه مطالعــات پ

در ندـا  او،  شناسـی بـدنهـا بپـردازد. جامعـهقرار داد  و به بیـان نقـا  ضـعف و قـدرت  ن

رـود بـر بــدن  اجتمـاعیفرهندی اهادوگانـها  غالـ  بـراا اِعمـ اهـاگدتمانتیلیـاِ رو ِ 

 هاایـهنظرتبیـی  تدـاوت رویکـرد رـود بـا و جوامع بود. ترنر به تدصـیا در ایـ  کتـا  بـه 

ـــه ـــی  ب ـــپیش ـــهنظرژ  وی ـــه هاای ـــو پردارت ـــا فوک ـــع میش ـــدیمی و س ـــ از کن  ةتتم

زعـ  او حتـی در  رـار پساسـارتارگرایانی متـا فوکـو نیـ  کـه بـه فلسـدی هـاااانداردوگانه

گدـا کـه چهـارمی  میـور مـورد  تـوانیماز منظـر میقـ  ادبـی  فاصله بدیرد.مشهود اسا 

ــر ــه» ةکــه مطالعــ نظــر ترن ــدن ب ــ ار هویــابازنمــایی ب ــوان اب ــا « عن ــد ن دیکــی ب اســا پیون

ــان ــا گدتم ــرد تیلی ــا رویک ــه ب ــات دارد ک ــدن در ادبی ــارتارگرایانه ب ــات پساس ــه  مطالع ب

                                                           
1  . Mary Douglas 

2  . open body 

3 .reason/desire 



  چهارمشمارة    (                       دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                               36 

 

 کـه داسـتان مطالعـات بـدن بـه فرمـو ا . امـا قرـیه ایـ  اسـپردازنـدیمبررسی متون ادبی 

  .شودینمترنر رت  

را در کتــا  رــود از لیــاخ تــاریشی بررســی  هادوگانــهکــه ترنــر شــمارا از نپــس از ای 

 ةشــهرت دوگانــ ةواســطکــه بــه ،هادوگانــهایــ   بــه چــال  کشــیدنکــرد و بــه نقــد کشــید 

مــرور بــه بــه ،ودشــیمدکــارتی یــاد  اهادوگانـهعنــوان رت اغلــ  از  نــان بــهدکــا ذه /بـدن

ــنا در  ــوعی س ــهنظرن ــد.  ةحــوز هااپردازای ــدیا ش ــدن تب ــادا از ب ــمار زی ــاکتا ش و  ه

 غــازی   ةدهــپایــانی قــرن بیســت  و  ةدهــبــدن در دو شناســی جامعــه ةحــوزمقالــاتی کــه در 

دکـارتی  اهادوگانـهفصـا مج ایـی بـه بیـک سر یـ  نداشـته شـدند فصـا یـاوقرن بیسا

از  تـاهـا بـر  ن شـدند ارتصاص دادنـد. ناگدتـه نمانـد کـه نویسـندگانی نیـ  در همـی  سـا 

ــ ــدن دکــارت ةدوگان ــا  کننــد )از جملــه بیکــر و مــوریس ذه /ب ــا تیلیــا  (7338، 7دف ــا ب ی

ـــاریشی و موضـــو ـــات فلســـدی دکـــارت، یعی تت ـــه  وا را از ةفلســـدمل ـــودن ب ـــته  ب م

ــه ــه اندــارا دوگان ــه تبرت ــد )از جمل ــدکنن ــو.(7336، 2روزمان ــی رــود مرل ــا -حت ــی هــ  ب پنت

فهمی در بــدرا اندارانــه دوگانــهندــا  اســاا  نویســدیم اانداردوگانــهبــر وجــود نقــدا کــه 

ــدهف ــه  لس ــارت و ن ــاًدک ــارت  ل وم ــود دک ــار ر ــدیمدر افک ــه(. 7381) دان ــ  ب ــر روا ای ه

 .کننـدینمز بـدن بـاشناسـی بـه جامعـه چنـان کـه بایـد ن یشی را  رود راتاردفاعیات فلسدی

ــ  و روا ــدلم ــهدر  یج ــوان  اامقال ــه»تیــا عن ــیِجامع ــدن شناس ــدعی  «ب ــوندیمم ــه ش  ک

ــه دارد، جامعــه ــوعی ک ــر و تن ــا تمــام تکت ــدن، ب ــرول »شناســی ب ــراا ااپ  اســا مشــترک ب

 روابــندر د   هویــا انســانبــراا فهــ  تنــاندی و  اندــارســها اهادوگانــهشــکنی راســا

 .(6ص. ، 2171) «دارند جسمانی به غایا ییهاجنبهکه  اجتماعی

ــد هر ــا چن ــاراتمای ــه س ــد وب ــرو  نش ــر ش ــا ترن ــکنی ب ــده ش ــارتارگرا فلاس ، برس

ــتعمارگرا ــافمو  یانپسااس ــد، ت هاینیس ــد  بودن ــش  ران ــی  از او از  ن س ــه پ ــا هم ــا ب قاب

 هـر مکتـ  دیدـرا وامـدار از یرتـیربیشـتر از کـه شـاید شناسـی در جامعـه ذه /بدن ةدوگان

نیـ   ترنـر رـود فرمـو  چنـان مرک یـا یافـا کـه ،بـود (2112 و 7381) پونتی-مرلو فلسدة

                                                           
1  . Baker and Morris 

2  . Rozemond 
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. تنهــا چهــار ســا  پــس از رفــا ســؤا شناســان بــدن زیــر جامعــه توســنبــر همــی  اســاا 

ــر را نمونــ هاایــهنظر 7نــدرو، پیتــر فبــدن و جامعــه چــاپ ــارز مطالعــاتی ةترن روانــد کــه  ب

ــته ــ اندنتوانس ــدن ةاز دوگان ــافی به ذه /ب ــد )انــدازة ک ــله بدیرن  .، ص 7366، فرونــدفاص

 هابــدن ســامانبعــدا ایــ  کتــا  و نیــ  در  هــاایرای وبعــد، ترنــر در  اهاســا در  (.612

ــار(7332) ــا بیــک درب ــه حــوز ة، کتــابی کــه ب  یشناســجامعه ةمدــاهی  ســلاما و بیمــارا ب

ــودیموارد  ــه ش ــامان، ب ــهنظر یدهس ــازندرا رو  و های ــود ب ــی ر ــاشناس ــا ؛پردار  ام

بعــد،  اهادهــهایــ  حــوز  در  اهــاچهر  ی ترسرشــناا، یکــی از (2119) کــریس شــیلینگ

کنتـر  در شناسـی او نتقـادا رو و نیـ  تیلیـا ا جامعـه و بـدنترنـر در  هاایـهنظربه نقد 
ریرا کـه ترنـر از نظریـات ضـد مبنـاگرایی فوکـو گرفتـه یکـه تـ ه و عنوان کـردپردارت هابدن

ــ ــهار  او را وهم ــماب ــوق  س ــود س ــمانی وج ــد جس ــا از بع ــدیمغدل ــه .ده ــعف نقط ض

مطالعات ترنر ای  بود که به حـد کدایـا بـه بُعـد زیسـتی بـدن و در نتیجـه بـه مدهـوم رـود 

ــی  رویکــرد . پردارــاینمزیســته  ــاز کن ــ  مدهــوم را ب ــا از اینکــه ای ــد قب ــا اجــاز  بدهی ام

  هشتاد را بررسی کنی . ةبرری دیدر از مطالعات ده

ــدن  نهــه جامعــه ــدر را شناســی ب ــادا از رویکردهــاا  ةده شــنارتی جامعــههشــتاد میل

دنبـا  و بـه هااانداردوگانـهی  میـا بـه عبـور از همـ کـردیم متمـای بـدن  ةمطالعـدر پیشی  

و نیـ   ترنـر جامعـه و بـدن  ن پردارت  به پرس  اساسـی چیسـتی بـدن بـود. غیـر از کتـا 

، در ایـ  ترنـر نبـودکتـا  کـه شـهرت  کـ  از  2اونیـاجـان  (2111/7361) پـن  بـدنکتا  

 کوشـیدیمرـود  نوبـةشـر شـد کـه هریـ  بـه منتنیـ  دیدـر مهـ   ةمقالدهه چندی  کتا  و 

ــات رــود  ــاا مطالع ــر مبن ــدن را ب ــا موضــو  ب ــه و اهمی ــدن پردارت ــوم ب ــه بررســی مده ب

ــد. در تر ــهســی  کن ــوان  اامقال ــدن:»تیــا عن ــدن ب ، «گذشــا نهــه در یــ  دهــه  بازگردان

هشـتاد  ةدهـیکردهـا بـه بـدن در مجمـو   رـار ( بـه بررسـی انـوا  رو7331) 9 رتور فرانـ 

ــه و ــاماندهی  پردارت ــراا س ــ  ب ــاای ــی  رویکرده ــدن را معرف ــو  ب ــار ن ــدیمچه ــدن کن : ب

                                                           
1 Peter Freund 

2  . John O'Neill 

3  . Arthur Frank 
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ــیتی»، 7«زد طــ » ــدن جنس ــع»، 2«ب ــدن مطی ــا»و  9«ب ــدن گوی ــته. 1«ب ــه دس ــدا او ســپس ب بن

کـه بـه  دهـدیممطالعـاتی را شـکا  ةهسـت «زد بـدنِ طـ ». پـردازدیمهشـتاد  ةدهـمطالعات 

بــدن »مطالعــات . پردازنــدیمکــه فــرد از بــدن و هویــا رــود دارد  ااتجربــهطــ  بــر  یرتــیر

در . انــد جنســیا و بــدن معطو اجتمــاعیفرهندیبــی  مدهــوم  ةبــه رابطــ «جنســیتی

یـا عوامـا  د فـردکـه رـو شـودیمتعریـف  ااسـلطهفنـون  ةزادبـدن ، «بدن مطیـع»مطالعات 

بـه  «بـدن گویـا» مطالعـات و رنـدبیاو تـا بـدن را تیـا انقیـاد رـود در برندیمکار بیرونی به

ــدن در ــدا ب ــانی و نقــ  کلی ــه نظــام زب ــع  ن نظــام ادراکــی معطــو  هســتندتب ــا ب . در ذی

هـا شـنارتی  نتیلیـا معرفـا رـار و، فرانـ  بـه بررسـی میتـوایی  هـاعنوانهری  از ای  

ــردازدیم ــه .پ ــهب ــوان نمون ــا  و جانســون شــمارا از او ،عن ــات لیک ــتعار از  1مطالع  اهااس

. فرانـ  معتقـد اسـا کـه مطالعـات لیکـا  و دهـدیمبدنی را در قسـما بـدن گویـا قـرار 

فاصـله  گرایـیینیعهـ  از  دهنـدیماراتـه  از ارتبـا  بـدن و میـین در تعریدـی کـه جانسون

هـا از یـ  سـو زیـرا  ن ؛انـدزد و بـه تعبیـرا بـی  ایـ  دو پـا  گراییینسـبه  از  اندگرفته

معتقدنـد و از سـوا دیدـر بـر ایـ  باورنـد کـه  ذاتبـرونعنـوان وجود جهـان و بـدن بـه به

. (713-718ص. ، 7331فرانــ ، ) کننــدیمدیــد هجهــان را تمــا از تجــار  بــدنی درک 

ــدی  ــه ب ــی ک ــی پل ــ  ب ــبیا زد   طری ــا و نس ــودیمعینی ــ  ش ــع دره ــت  در واق شکس

ــه ــروندرون/ اهادوگان ــابی ــی اس ــورت/معنا و عینی/انت اع ــر  و ، ص ــ  منظ ــ  از ای فران

 از منظــر فرانــ   نجــا کــه .روانــدیممطالعــات لیکــا  و جانســون را ارزشــمند و راهدشــا 

ــات ــف مطالع ــار  مشتل ــاندر گرفت ــ اه ــا  ةدوگان ــاگون از قبی ــگون ــا  ةدوگان طبیعا/تربی

تمایلات ضـد مبناگریانـه دارنـد بازروردشـان ایـ  اسـا کـه بـدن یـا بـه  هستند یا از اساا،

ــ   ــاعی تدکی ــتی و اجتم ــ اا زیس ــاحا مج ــودیمدو س ــا  ش ــرفاًی ــود  ص ــف  اات تعری

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

 شـودیماو جـایی عیـان  دیـدگا ی بـدن از رتشـناقـوتِ مطالعـات جامعـههنقط. اندداد سامان 

                                                           
1. The Medicalized Body 

2  . The Sexual Body 

3  . The Disciplined Body 

4  . The Talking Body 

5  . Lakoff and Johnson 
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 اهاجنبـهاِ بـدن پـا زد  و در توجـه بـه بـر شـکا  بـی  ایـ  دو سـاح تواندیمکه میق  

ــه  ــردارت  ب ــ  رو مطالعــاتی کــه در پ ــد. از ای ــرار کن ــدن تعــادلی برق ســارتارا و زیســتیِ ب

ــهنظرو  هــاداد  ــرار  های ــوازن برق ــدیمت ــ ، ) کنن ــا  791ص.  ،7331فران ــ  در ب ــا تیقی ( ی

در نـوعی زنـدگی  تـا تجربـه نهنـدیمدِ میقـ  بنیـان رـو یسـتهزاز بدن  ییهاجنبهدن را بر ب

تیســی  او را بــر  بــدن در می نــدمعطــو  بــه  ن نــو  از  اهــاگدتمانرــاص از بــدن را بــا 

ــدیم ــ ، ) اندی ن ــهدر  (.711-712ص. ، 7331فران ــد  اهاده ــ  دو بع رویکــرد بیشــتر در ای

 .( 2111، 2اکوو؛ 2117، 7ارتی م )از جملهشود کار گرفته میهتیقیقات ب

ایـ  مقالـه بیـک سـلطه باشـد  اهـابش  ی تـرمه منظر میق  ادبـی، شـاید یکـی از از 

 متـیرر هاایـهنظر. در ایـ  بشـ  فرانـ  پـردازدیمکه فران  در بشـ  بـدن مطیـع بـه  ن 

 گویـدیمقـرار داد  و  9میشا فوکو و پیـروان مکتـ  او را در تقابـا بـا نظریـات پیـر بوردیـو

کــه شــاید دیدــر زمــان عبــور از مکتــ  فوکــو رســید  باشــد. از نظــر او مطالعــات بــدن در 

اسـتوار سـلطه بـر بـدن  اهـانظام یرتـیربی  از اینکـه بـر رـوان  فوکـویی از  احتمالاً یند ، 

هـا تیـا عنـوان کـه بوردیـو از  نرواهنـد پردارـا سـلطه  هـاااباز از ااجنبـهباشند به 

ییــدا بــر یمهــر تبعــد  اهادهــه اهــاکتا . تــورقی در کنــدیمیــاد  1«نیــا بــه وجــه تمــای »

فراوانــی کــه نظریــات فوکــو و بوردیــو دارنــد،  اهاشــباها. فــارا از زنــدیمبینــی او پــی 

ســلطه و  اهــانظام ةرابطــاز  فوکــوییهــا در ایــ  اســا کــه در تعریــف تدــاوت اصــلی  ن

ــدن و اَ ــو ب ــر بوردی ــا در تدک ــا اســا، ام ــدن مندع ــ  ب ــدن، نق ــاب ــرار عم ــ  ق    ن در مرک

اسـا بـی  از  ن کـه بـه  از سوا دیدـر مدهـومی کـه بوردیـو بـراا قـدرت قاتـا .گیرندیم

 گرامشــیفوکــو ن دیــ  باشــد بــه مدهــوم هژمونیــ  قــدرت در تدکــر  نتونیــو  ةنظــام ســلط

ــدا (7317) ــوم کلی ــای  شــباها دارد. مده ــه وجــه تم ــه در جامع ــالواقع ب ــو ب شناســی بوردی

ــدنی ســول  اَ ــرااعمــا  ب ــه تمــای ا ب ــ اشــار  دارد رســیدن ب ــه ویژگــی طبق اجتمــاعی،  ةک

ــا سیاســی راصــی فرهندــی  ــا قــدرتی کــه در ارتیــار طبقــات اســای . ایــ  وجــو  تمــای  ب

                                                           
1  . Martin 

2  . Wacquant 

3  . Pierre Bourdieu 

4  . the achievement of distinction 
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کا تمـای  در بـازا قـدرت شـرمشتلف اسا پیوند داشـته و سـول  بـا نیـا بـه ایـ  وجـو  

بـی  سـب  زنـدگی، سـلای ، اعمـا  بـدنی و هژمـونی  در ندـا  بوردیـو . از ایـ  روجویدیم

 (.  2171ارتباطی تنداتنگ وجود دارد )بوردیو،

 هـایدوگاند شناسـی ازرا  عبـور جامعـه 2اورزو پیتـر جـ 7بعـد، شـی  واتسـون ی  دهـه

ــدرن  فلســدهرا در د   ــدیمپســا م ــا ن. جوین ــد تم ه ــه عتقدن ــذاراارر»وجــه ب ــد در  «گ بای

ــرد.رتشــنارما مطالعــات جامعــه ــرار بدی ــدن ق ــا ، (7331) از نظــر واتســون و جــاورز ی ب ب

ــه  ــردارت  ب ــهپ ــی  اهاجنب ــایی اتصــا  وحس ــر توان ــ  ب ــود، تمرک ــدنج ــه  هاب ــدنب  اهاب

 بـه مدهــوم تـوانیمقــرار دارد  وجـه بـه  نهــه در مـرز بـی  مــاد  و فـرا مـاد پیرامونشـان و ت
و  9وزدلــ لیــا هاایــهنظر بــا تکیــه بــرمشترکشــان  ةمقالــدر  هــا ن. فــادســا یا ااررگــذار

 ایـ  مدــاهی  را 1و اســلاوا لیـژک 8زم بـوروا، ویلیـ1فرانسـوا لیوتــار-، لان1فلـیکس گوتـارا

ــی   ــدیمتبی ــورنکنن ــا ،  زب ــی  س ــاندی  (7331) 6. در هم ــذر از دوگ ــدنرا  گ را در  ذه /ب

ــدن  ــان ســاد . بینــدیمفراموشــی راهبــردا ب ــه بی ــی  ،بــدن از نظــر او ةمطالعــ ،ب از  نکــه  ب

از نظـر مسـاتا مربـو  بـه بـدن اسـا.  ةمطالعـو حرکـات بـدن باشـد  اشکا  و اعرا ةمطالع

ــ ــاراو مطالع ــات لان بودری ــ  مطالع ــه3اتی از قس ــارتارگرا، جامع ــو  پساس ــناا و فیلس ، ش

و ایـ   کننـدیمکـه بـی  از حـد معطـو  بـه بـدن هسـتند، نـاگ یر بـدن را بـه ابـژ  تبـدیا 

مطالعـات جدیـد رویکـرد . او یابـدیمتقلیـا  هانشـانهچنی  بدن بـه سـاحتی بـراا بازنمـایی 

: کنـدیماصـلی تقسـی   ةدسـتبـه دو  ،انـدکرد که اصـا فراموشـی راهبـردا را حدـ   را بدن

ــرد» ــه رویک ــرد»و  71«تنان ــناکردار رویک ــات . 77«یرتش ــهمطالع ــه  تنان ــی  از  ن ک ــارب  ةدرب

حـاک  بـر  اهـاگدتمانو تجربیـات بـدن  بـه نظـربدن به معناا زیسـتی و معمـو   ن باشـند 
                                                           
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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از »ند: بــر ایــ  دو پرســ  اســتوار یکردارشناســکــه مطالعــات حــالیدارنــد، درایــ  تجــار  

ــه ــدن چ ــر  ب ــدیمب ــه  ی ــدن چ ــر ب ــ؟ و ب ــورن، ) «؟رودیم ــات  .(737ص.  ،7331 زب مطالع

ــر کردار ــه نظ ــه ب ــی ک ــدیمشناس ــتند رس ــد او هس ــورد تییی ــتر م ــ   ،بیش ــراا حد ــاب  اص

 هابـدنکـه باعـک پیونـد  قـواا ادغـام» :شـوندیممتمرکـ   بر ای  عوامـا ،فراموشی راهبردا

ــودیم ــا ش ــک گسس ــه باع ــا  ک ــواا اندص ــدن، و ق ــودیم هاب ــورن) «ش ص. ، 7331،  زب

نــه  اساســاًکــه بــدن  پــردازدیمله وقــواا ادغــام بــه تبیــی  ایــ  مســ زبـورن در بشــ   .(739

ــا  ــر اســا. انســان ب ــدا مششصــی دارد بلکــه همــوار  در تغیی ــه مرزبن یکپارچــه اســا و ن

گســترد  بــه فراموشــی ایــ  واقعیــا کــه بــدن همیشــه  ةاتصــا  بــدن رــود بــه یــ  شــبک

ــر اســاتکــه ــد. مــی دســا تکــه و در تغیی ــراازن ــا  ب ــیگراتکنیــ  گــرو » ،مت باعــک  7«ی

 گـرو  بـه تنـاندی رـود معنـی ببششـند که افراد با پیوست  به اَعمـا  بـدنی مـد نظـر شودیم

ــا  ــارتارها»ی ــبکه اس ــا  2«ااش ــلا مت ــک  هافاض ــدرن باع ــع م ــوندیمدر جوام ــان  ش انس

را کــه بــی  بــدن او و میــین قــرار دارد بــه فراموشــی  ااروزمــر راحتــی میــ ان تبادلــات بــه

که فرامو  کـردن بـدن بـراا جوامـع بـدوا بـه ایـ  سـادگی نبـود  اسـا. بسپارد، درحالی

قـ  عرـو بـه ناگـا  انسـان مـدرن قـواا اندصـا  متـا درد یـا ن زبورن معتقد اسا کـه اما 

ار  در حــا  وکــه بــدن همــ دشــونیمو بــه مــا یــاد ور  دنــکنیمتنــاندی مواجــه  ةرا بــا تجربــ

ــوا  ییهــامتا و  هاابنــددســته اســا. 9«شــدن»تغییــر و  ــراا ایــ  ق ــرکــه او ب ــ ب  شــمردیم

ــته و گریشتههر ــیار جس ــد بس ــد چن ــهان ــ  را ب ــ  مطل ــوبی ادا ح ــدیمر ــه . کنن ــردارت  ب پ

بیـک رـارج اسـا، امـا رویکـرد کلـی ایـ   ةشـمرد از حوصـلمـی ی که  زبورن بـرهایمتا 

ــراا ــ کنــدیممطالعــات بــدن تبیــی   ایــ  قســ  از کــه او ب مطالعــات »  شــرد اســا: بــه ای

ا بـر یـ پـردازا شـودبـدن نظریـه ةنکـه دربـاربازنمـایی چیسـتی بـدن )بـر ای هب کردارشناسی

ــذیرا  ن تتقلیــا ــهند( معطــو  نیســتکیــد ورزیــد  شــودیناپ ــا  را ، بلکــه ب ــراا هــایی دنب ب

له بـه مدهـوم متبـا  ن و نـه بـه معنـاا مشـکا، بلکـه ومسـ ؛بـدن هسـتند ةلومسپردارت  به 

 .  (732، ص. 7331 زبورن، ) «و عما هبه معناا فرایی براا اندیش

                                                           
1  . sociality technique 

2  . network systems 

3  . becoming 
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ــهدر  ــا اهاده ــد، مطالع ــی وارد بع ــدن در موضــوعات مشتلد ــدگی  شــوندیمت ب و پراکن

ــنارترو  ــته یش ــا دس ــ  قبی ــات ای ــ  مطالع ــوعی ای ــدو موض ــویی   هاابن ــر ند را، اگ

یـ  در بـا  ودر قـرن بیسـاکـه  ییهـاکتا . اغلـ  کنـدیممیـدود و تشصصـی ناممک ، 

ــه موضــوعی رــاص هســتند )از جملــه فــاکس  اندشــد بــدن نداشــته  هاایــهنظر میــدود ب

ــرا و تاملینســون2172 ــورن، جَ ــا (؛2171 ،7؛ ه ــر  ام ــامعبررــی دید ــرد ج ــات  رویک مطالع

بـر مبنـاا تقسـی  فصـو  کتـا  : انـدکرد بـدن را بـا دو راهکـار حدـ   ةلوبه مس هشتاد ةده

ــه ــاا نظری ــا براس ــردازان و ی ــهپ ــامشــترک  ن اهادغدغ ــه هنکــاک ه ــران،  2)از جمل و دید

ــو 2111 ــ ر و گرک ــان 2111؛ فری ــند (.2172؛ کرگ ــان نویس ــه گم ــه،  گانب ــ  مقال ــر ای در اکت

هـا بـه همـان  رـار بسـیارا از  ن ةیشـرو مشـترکی وجـود دارنـد کـه  اایهپامداهی   ای   رار

 «هبــدن زیســت»یکــی از ایــ  مدــاهی  کلیــدا مدهــوم  گــردد.مــی هشــتاد و نــود بــر اهادهــه

ــا ــ  اس ــدن متمرک ــات ب ــار  و احساس ــر تج ــته ب ــدن زیس ــات ب ــوندیم. مطالع . بیــک ش

عمــا  بــدن و تقابــا اَ. کنــدیممیــین پیرامــون  ن مــرتبن تجــار  و احساســات، بــدن را بــا 

پیرامـون تمرکـ  میقـ  را بـر هـر دو سـاحا فـردا و عمـومی، زیسـتی و اجتمـاعی  میینِ

 اهادوگانــهاســا کــه بــا  بــدن زیســته ایــ . یکــی از مبــانی نظــرا مطالعــات داردیمــندــه 

یـا تقسـی  بـدن بـه دو سـاحا  و از تدکی  وجـود بـه دو بعـد ذه /بـدن افتدیم دردکارتی 

ــ دیمتماعی زیســتی/اج ــر در نســباِ .پرهی ــ  تغیی ــع حاصــا ی ــدن زیســته در واق  مدهــوم ب

 «ارممـ  بـدن د» ةکـه گـ ار کنـدیمتیکیـد  رود و بدن اسا. ایـ  تغییـر بـر ایـ  مهـ  ةرابط

، در ایـ  مطالعـات دو پـی  فـر  وجــود دارد: ترسـاد بـه زبـان . اسـا ناکار مـد ااگـ ار 

واســطه نبــود  و در د  . تجــار  مــ  هرگــ  بــی2 ؛. مــ  بــدن  هســت  و بــدن  مــ  اســا7

ــاعی ــارتارهاا اجتم ــکا س ــی ش ــردیمفرهند ــارتارها  ،گی ــ  س ــا ای ــه و تیلی ــا از مطالع ام

بنـد او ، رـود بـه مدهـوم اساسـی دیدـرا به تمام ابعاد تجار  مـ  دسـا یافـا.  توانینم

بـه  سـول  ةایـ  چـرر  از کلمـ. «تنانـه رـود»گـردد: مدهـوم مـی شناسی بدن بـرهدر جامع

مدهــوم  بــدن دیدــر یشناســجامعهنــوعی تغییــر در ندــر  اســا.  تنانــه معــر ِ رــود ةکلمــ

                                                           
1 Horne, Jarry and Tomlinson 

2  . Hancock 
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از د  ســارتارهاا  ،مندعلانــه ،بــدن یــا رــوده کــگرایــان را قبــو  نــدارد. اینبرســارا ســول 

 چـه نهـا نقشـی در عـد مـادا و زیسـتی  ن نکـه ببـی ،فرهندی اجتمـاعی زاد  شـد  باشـند

نمـا شـد  اسـا )ندـا  کنیـد بـه ی نـ یلیلـدیدـر ت ،بـازا کـرد  باشـد اندشـد به  ن تبدیا 

مـاعی توجــه عــد زیسـتی و اجتو بُهـر دمدهـوم رـود تنانــه بـه. (29-21ص.  ،2116، بلکمـ 

ــود و بُبُ: دارد ــوم ر ــاعی  ن در مده ــد اجتم ــتی  نع ــد زیس ــوم ع ــه در مده ــا  داد   تنان بازت

اســی و مطالعــات اجتمــاعی شنایــ  مدهــوم بــا پیونــدا کــه بــی  مطالعــات زیســا .شــودیم

ــرار  ــدیمبرق ــ   کن ــتی و ه ــی زیس ــ  از جبرگرای ــاراه ــله از برس ــاعی فاص ــی اجتم گرای

  .گیردیم

ــا  ــد ب ــاز  بدهی ــا و اج ــی از رویکرده ــیررتر برر ــات مت ــوا از مطالع ــالی ملم ــر مت ذک

( در 2172هشــتاد مــورد تیکیــد قــرار گرفتنــد تبیــی  کنــی . فــاکس ) ةمدــاهیمی را کــه در دهــ

سـلاما مشـغو   ةکـه مشـاطبی  اصـلی  ن کسـانی هسـتند کـه در حـوز بـدنکتابی با عنوان 

کـه از بیمـارا  رتـروز رنـ   7نـام  لـیس مـارتی ریـالی بـه یکار هستند، با رلـ  ششصـیتبه

تــا بــر مدهــوم بــدن زیســته  نــورددیم درمــرز بــی  داد ، نظریــه، ریــا  و واقعیــا را  بــردیم

 ةتنانــ ةکــه تجربــ ورزدیمــحــا   لــیس بــر ایــ  مهــ  تیکیــد تیکیــد کنــد. او از طریــ  شــرد

ــا وجــودا کــه علــ  پ شــکی اطلاعــات زیــادا از   رتــروز ابعــاد مشتلدــی دارد. از نظــر او ب

ــروز و ب ــان  ن دارد و زیســا اهــارو یمــارا  رت ــ  بیمــارا  هــااافناوردرم ــانی ای درم

کـه  ااتنانـهرـود بـدون پـردارت  بـه هـاافناورایـ  اطلاعـات و  اندداشـته پیشرفا شـایانی

ــه  ــروز را تجرب ــدیم رت ــدینم کن ــا  توانن ــد. او ب ــی  بدیرن ــتی را در پ ــانی درس ــد درم رون

کـه بـا  رتـروز  پـردازدیم مشتلدـی 2هااتـارا بـه هماینـددلیـوز و گو هاایـهنظراستداد  از 

ــیس ــا  هســتند.  ل ــیس در ارتب ــی  ، ل چنــدم یــ   پارتمــان تنهــا  ةســاله کــه در طبقــ 11زن

، یـ  عمـا زانـو انجـام داد  و عمـا دیدـرا در پـی  دارد، فعـا  اجتمـاعی کندیمزندگی 

رــود را بشــ  مهمــی از هویــا  و اســتقلا  کننــدیماســا و فرزنــدان  دور از او زنــدگی 

درمــانی دارد کــه بـا تجــار  تنانـه او همشــوانی داشــته  انیـاز بــه رونـد ،دانــدیم ا افـرد

                                                           
1  . Alice Martin 

2  . assemblage 
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 اهـاداد ات  او بـر باشد. فـاکس بـراا سـارت  و پـردارت  ششصـیا  لـیس و شـرد مصـ

)فـاکس،  کنـدیمدیدرا که بـا تکیـه بـر مصـاحبه و مشـاهد  انجـام داد  اسـا تکیـه  ةمطالع

 مــارا او،  ةجامعــ کهولــا ســ  در ةپیشــی  او نشــان داد  اســا کــه تجربــ ة(. مطالعــ2111

ــف  ــه تعری ــد و اســترالیا، ب ــاعیفرهندیتایلن ــدن  اجتم ــا  ب ــادگی، ارتب ــار افت ــا و از ک کهول

گدتمـانی حـاک  بـر ایـ  تجـار  بسـتدی دارد.  اهـانظامو  اطـرا  او اهابـدنفرد مس  با 

ــه ــه، باوب ــوان نمون ــودایی مصــاحبهعن ــاا ب ــار ره ــدگی در کن ــ  زن ــد و نی شــوندگان در تایلن

ــه ترجــواناعرــاا  ــا ســ  ب ــذیر  کهول ــوان بششــی از چررــرــانواد ، پ ــدگی را  ةعن زن

ســشتی بــا شــوندگان در اســترلیا اغلــ  بــهکــه مصــاحبهحــالی، درکنــدیمهــا ســها بــراا  ن

ز ســوا دیدــر شــمار (. ا37، ص. 2172)  ینــدیمدادن اســتقلا  کنــار از دســا ةلومســ

مراقبـان رـود کـه  ةشـوندگان تایلنـدا رسـیدگی بـه وضـع رـود را وویدـزیادا از مصاحبه

ــدیماغلــ  فرزندانشــان هســتند  ــر  هــا نو از اینکــه مســوولیا  دانن  بعرــاًشــد  اســا کمت

ــذت  ــدیمل ــالیدر، برن ــه ح ــاوتی ک ــف متد ــه تعری ــترالک ــک از ه هایاییاس ــد باع ــا دارن وی

و جامعـه ببیننـد. بـا تکیـه بـر ن رـود رـود را بـارا بـر دو  مراقبـا یکارافتـادگاز  شودیم

ــا   هــاداد  ــا ، فــاکس ارتب ــالی ایــ  کت ــا رلــ   لــیس مــارتی ، کــاراکتر ری و مشــاهد  و ب

کـه بـا تجربـه تنـاندی  رتـروز در پیونـد هسـتند بـراا کسـانی  را عواملی ة رتروز با مجموع

 .کندیمروش   کنندیمار سلاما ک ةعنوان مراق  در حوزکه به

ا جدیــد و متنــوعی مطالعــات بــدن رویکردهــادر  شناســی،از لیــاخ رو ســا کــه پیدا

 یجــادلمــ  و رو ة، بــه گدتــشناســیبششــی از ایــ  تغییــر رو . کــار گرفتــه شــد  اســابــه

نـوی  بـا تیولـاتی بنیـادا  شناسـی، به سب  ای  بـود  کـه مطالعـات بـدن در جامعـه(2171)

ــاعی ــوم اجتم ــ ِ عل ــ   در رو  تیقی ــی از ای ــان شــد  اســا. یک ــارو هم م ــ   اه تیقی

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

ــوم ــهنرویکــرد ق ــراا  رویکــردا :ســاا 7داران ــه ب ــک ــ ةمطالع ــ  ةتنان ــردم ی ــه  م ــه ب جامع

ــع ــار ا ورجم ــار   ن ةداد  درب ــان تج ــان رودش ــا از زب ــردازدیمه ــ  و رو. ادپ ــلم ی ج

 کــهجوینــد می هــاییافناوررا در وهــور  شــنارتیرو  علــا دیدــر ایــ  تغییــرات( 2171)

                                                           
1  . ethnographic 
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ــدن را دگرگــون ــدکرد  مدهــوم ب ــا وجــود  .ان ــ  مطالعــات ب ــه اســاا ای ــه پیداســا ک ناگدت

  زبــورن مقالــهدر  تــری پهمــان اســا کــه هنــوز برنــد کــار میبــهمتدــاوتی کــه  اهــارو 

کـه بـدن این ربـر تجربیـات بـدن توجـه دارنـد یـا بـ یـابود، بدی  معنـی کـه  ندا شد بدسته

گونـاگون  اهابـدنزیسـتی، بـا پیونـد  هـااافناور. نـد یـد متمرک یبرمـچیسا و از  نهـه 

تنهـا در تعریـف چیسـتی بـدن علـوم مشتلـف را بـا مسـاتلی اساسـی مواجـه به یکـدیدر، نـه

کـه  انـدکرد رو بـهبـدن را بـا ایـ  پرسـ  رو ةحـوزپـردازان ن و نظریـهالکه میققب ،اندکرد 

را  «بـدن بـاز»ایـ  پرسـ  مدهـوم  پاسـ ِ ةدربـار؟ تیمـا رـود و دیدـرا کجاسـا مرز بدن

   مطرد کرد  اسا.

 ةحــوزتــاز میــدان در دهــه هنــوز یکــه کــه پــس از گذشــا چنــد جامعــه و بــدن ةمجلــ

رــود ذکــر  ةیطــحفصــا بشــ  اهــدا  و زیربــدن بــاز را  مطالعــات بــدن اســا مطالعــات

از جهتـی بازگشـا بـه مدهـوم بـدن پـی  از مدرنیتـه اسـا کـه  «بـدن بـاز». توجه به کندیم

 (،93، ص. 2116 ،)ندــا  کنیــد بــه ترنــر دیــدیمناپــذیر از میــین و طبیعــا جــداییبــدن را 

تـوجهی کـه  ةسـطواداشـته و بـه  «گـذاراارر» سـب  تیکیـدا کـه بـرولی از سوا دیدر بـه 

ــ ــاوراب ــد ه فن ــاهی   اســا. فراانســانیترابشــرا و مدهــومی  دارد هــاا زیســتی  ین درک مد

پــذیر اســا. در پیونــد بــا یکــدیدر امکــانفقــن  «بــدن بــاز»و  «بــدن زیســته»، «تنانــه رــود»

ــه ــا ، ب ــوان مت ــعن ــ وم فراانســان را دربســیارا مده ــر  هــااافناور ةغلب ــد  ب  اهاضــعف ین

درک  کنـدیمفـراه   بـدن ی کـه فنـاورا بـراا دسـا بـردن درانسانی و در امکانـات وسـیع

: مدـاهی  بـدن ، در کتـا جامعـه و بـدن ةلـچنان که لیـ ا بلکمـ ، سـردبیر مج ن، اما کنندیم
توجـه بـه مسـاتا ارلـاقی و  ،از منظـر مطالعـات تنانـه ،بـدن بـاز توجه به شودیم یاد ور پایه

بـه مـا یـاد ور  بـدن زیسـته مدهـومزیـرا  ؛انـدید تنبشـر درهـ  اسا که با مدهوم ترا اجتماعی
: بـدون هـیپ پیامـدا در  ن دسـا بـرد راحتـی وبتـوان بـهکه بدن شیء نیسـا کـه  شودیم

زیســتی  هــااافناورو  کن یمــســا بــدن  در جهــان زی ةبــدن مــ  اســا و مــ  بــه واســط

، 2116بعــد وجــودا بــدن ببندنــد )بلکمــ ، تنــاندی و نبایــد بــه ســهولا چشمشــان را بــر 

 (.  776-778ص. 
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اجاز  بدهید پی  از عبور از ایـ  بیـک بـه متـا  دیدـرا را نیـ  ذکـر کنـی  کـه هـ  بـه 

ــاز اشــار  دارد و هــ   ــدن ب ــ یشناســرو مدهــوم ب ــو و براســاا تجرب میقــ   ة ن بســیار ن

تنهــا مــرز بــی  رــود و کــه نــه کنــدیماشــار   اامطالعــهبلکمــ  در کتــا  رــود بــه اســا. 

بلکــه مدهــوم اررگــذارا را در فرــاا ارتبــا  بــی  انســان و  کشــدیمدیدــرا را بــه چــال  

ــه تصــویر  ــر انســان ب ــ  کشــدیمغی ــژوه . در ای ــای  بررــی از  ،پ ــا  گــاهی از نت میقــ  ب

در  عرـو 7فلـ  کـه بـا وجـود کنـدیماررگـذارا انجـام شـد  تلـا   ةحـوزمطالعاتی که در 

 دادن بـدن رـود بـر پشـا اسـ  بـه اوحرکـا ازا حرکـات یورتمـه وسـبا شبیهاس  رود 

بـا احسـاا بـدن سـوارکار احسـاا بـدن اسـ   القا کند که در حا  یورتمه اسـا تـا شـاید

عرـلات  هـای تمرد غلبـه کنـد. بـا مـداوما ایـ  ضـعف عرـلانی رـو اس  بر یکی شد  و

و  3-6، ص. 2116مــ ، )بلک یابــدیمکــار افتــاد  و قــدرت را  رفــت  را بــاز اســ  مجــدد بــه

نیـ  بـه چـاپ رسـید  اسـا نشـان  جامعـه و بـدن ةکه نتـای   ن در مجلـ پژوه . ای  (773

و نادیــد  گــرفت  ارتبــا  بــی   د صــر  بــر ســاحا زیســتی بــدنکیــیکــه چدونــه ت دهــدیم

از طریـ   نـوی  درمـان اهـارا ذه  و بدن باعـک شـد  کـه کمتـر مطالعـاتی در جسـتجوا 

 باشند. بدن و ذه  ةبر مجموع هابدنپیوند  اررگذارا

کـه در ابتـداا ایـ   لیـ ا بلکمـ  ماننـد کتـا  برایـان ترنـر ةنوشـت : مداهی  پایهبدنکتا  

روشــ  بــا  ییهافصــای  کتــا  جــامعی اســا کــه تیــا سربشــ  بــه  ن پــردارت

 پـردازدیمن بـدن ارک میققـمشـت اهادغدغـهکوچـ  بـه شـمار زیـادا از  هاییابنـدطبقه

ــی و  هــاای تیقو  ــا  بعرــاًبســیارا را معرف ــدیمتیلی ــا در فاصــلکن ــ  دو،  ة، ام چــاپ ای

کـه در نـو  رـود کـ  نظیـر  رسـدیمشناسـی بـدن بـه چـاپ جامعـه ةحوزکتا  دیدرا در 

 ةنامــکتــا کــه در  کــریس شــیلینگ ةنوشــت( 2119) اجتمــاعی ةبــدن و نظریــکتــا   اســا:

گـذرایی  اشـارةتـر نیـ  بـه  ن و پـی  رـوردیم رار متیررا کـه ذکـر شـد بـه چشـ  اغل  

ابـراز کـرد  و  مطالعـات بـدن ندرانـی رـود را از پراکنـدگیِ . شـیلینگ در ایـ  کتـا کـردی 

ر تعریـف د ربـاتییببـه  ،بـدن ةلومسـدر پـردارت  بـه  ،کـه ایـ  تکتـر و تنـو  کندیمعنوان 

، اینکــه معلــوم بــوددیدــر یــ  چیــ  نــود،  ةدر دهــ»: نویســدیمبــدن منجــر شــد  اســا. او 

                                                           
1  . paralysis 
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چیـ ا غیـر از  هـرپـذیر بـهمتـا یـ  دا  انعطـا  توانـدیمتعریف بدن معلوم نیسا و بدن 

کــه بــدن  کنــدیمو در ایــ  کتــا  عنــوان ا .(767، ص. 2119)شــیلینگ،  «دلالــا کنــد رــود

بـه بـدن  و ایـ  باعـک شـد  کـه شـودیمبه دالی بد  شد  که هرکسی از وـ  رـود یـار  ن 

ــد ــ ا در ح ــ  ا چی ــتعار  تی ــدس ــ   یاب ــا  .ن ــ  کت ــیلینگ در ای ــیر  ش ــی س ضــم  بررس

ــدن ــر  مطالعــات ب ــب ــادا ةجنب ــدن م ــد  ب ــتیکی ــه ورزدیم ــو از فلاســده و نظری ــه  یپردازان ک

ــازا نظــرا گــ   مادیــا ــان ب ــدن را در زب ــدیمب ــاد ان کنن ــدیمتق ــا  دیدــراکن  ،. او در کت

تــری  مهــ  کــه مطالعــات بــدن بایــد کنــدیمعنــوان  اتغییــر بــدن: عــادت، بیــران و رلاقیــ

ــانگراعمادرا رــود را از  ــبدیر ی ــد د کــه معن ، شــوندیماعمــا  توســن افــراد انجــام »تقدن

ــا در د  ســارتارهاا اجت ــراد تنه ــه عرصــاف ــا ب ــی پ ــدیموجــود  ةمــاعی و طبیع ــا گذارن ، ام

کــه  شــودیمو باعــک  رودیمــافــراد از ایــ  ســارتارها فراتــر  و نیازهــاا نووهــور هـایاورف

ص.  ،2116)شــیلینگ،  «تمــاعی رــود نقشـی فعــا  داشــته باشــندهـا در تکــوی  میــین اج ن

ــا (.1 ــیلینگ در  ییگراعم ــر ش ــورد نظ ــهم ــات جامع ــادا از مطالع ــمار زی ــناش ــدن رتش ی ب

در  بـدن و جامعـه ةمجلـمقالـاتی کـه ، امـا حتـی یـ  ندـا  گـذرا بـه گیردیممبناا کار قرار 

بـاقی مانـد   کماکـان یشناسـرو کـه تنـو  در  دهـدیماند  نشـان بـه چـاپ رسـاریر  ةده

بعــد زیســتی و  اســا. شــاید بتــوان گدــا کــه فراگیرتــری  تــیریر شــیلینگ همــان تیکیــد بــر

ــادا ــدن و  م ــدناروب ــازر گردان ــه ب ــیریرا ک ــد، ت ــازا باش ــتعار  ب ــراا او از اس ورد  ن ب

اندیـ  بـه ی د ریلـچنـدانی ندارنـد کـار  سـر و بـا بـدن زیسـتی و مـادا که ن ادبیاتامیقق

ــر  ــدینمنظ ــ  .رس ــ از ای ــه مجل ــا ک ــار نیس ــه ةرو دور از انتظ ــدن و جامع ــا  ب در لیس

نــامی از  دهــدیمدر مطالعــات بــدن اراتــه  اارشــتهمقالــات بــی  اهــاحوز کــه از بلنــدبالایی 

  .بردینمادبیات 

 ادبی مطالعات در مسئله کنونی وضعیت: بدن . سرگشتگی2. ۳

 اایـــد عد اتدر واقـــع بـــا مســـا مطالعـــات بـــدن در ادبیـــاتبـــه گمـــان نویســـند ، 

ــه مدــاهی  بنیــادا  تــوجهییب. از یــ  ســو ســاروبــهرو ، از قبیــا عبــور از یشناســجامعهب

ــ اهادهــهکــه در  دکــارتی اهادوگانــه ود  اســا اریــر در جنــب  مطالعــات بــدن مطــرد ب

بــدن را وام بدیرنــد و  موضــو ِ اِیــمطالعــات ادبــی از ایــ  جنــب  تنهــا میبوب  دباعــک شــ
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ایــ  قســ  از مطالعــات بــدن  لــه برگــردی در ابتــداا مقا (7333) اگــر بــه نقــا قــو  کانینــگ

از ســوا دیدــر بــه ایــ   .شناســی ندارنــدبــا مدهــوم بــدن در جامعــههــیپ ارتبــا  معنــادارا 

ــه مطالعــات ــا ک ــا  دلی ــد ب ــات در پیون ــدن در ادبی ــان و مطال اهاشــارهب عــات مطالعــات زن

وجـود داشـته  شناسـی نیـ جامعـه مطالعـات بـدن در نـب ِج گرایانه حتـی پـی  ازبرسارا

ــداد اســا،  ــراتع ــان همــان رــ کتی ــی کماک ــات ادب ــا  از مطالع ــدیمن ســیر را دنب ــا  .کنن ب

توجــه  انددانسـتهوارد  گرایــانن بـه برسـاراشناســااگــر بـه نقـدهایی کــه جامعـهحـا ، ایـ 

 یشناســجامعه  شــد  مــا را بــه مطالعــات مــودحرکــا در ایــ  مســیرهاا از پــی  پینکنــی  

توجـه مدهـوم بـدن زیسـته ر سـان بـشنایـد جامعـهکتیدلایـا بـه  اگر .بدن ن دی  نشواهد کرد

در ادبیـات بـدنی »ایـ  اسـا کـه  ادبیـات مـا در مشـکا تری یاساسـرواهی  دیـد کـه کنی  

 ن در  بــدن بــه مدهــوم زیســتیِ ابــ  غی(. ایــ9، ص. 2171، 7)هــیلم  و مــاد «وجــود نــدارد

د  و دسـا و سـر و را بر ن داشـته اسـا کـه گمـان کننـد هـر جـا سـش  از  ااعد ادبیات 

 ارتلـا  بـر سـر ههسـتی  و ایـ  چنـی  تصـور نادرسـتی بـزیسـته مواجـه  بود ما بـا بـدنپا 

 اسا. زد  دام  شناسیجامعهر ادبیات و بدن د فه 

 مطالعــات بــدن در ادبیــاتراهنمــاا کمبــری  بــراا کــه بــر  اامقدمــههــیلم  و مــاد در 

ــندیم( 2171) ــد  نویس ــدیمتیکی ــ  از  کنن ــ ا ک ــه چی ــات تنان ــر مطالع ــات از منظ ــه ادبی ک

ــدارد.  ــوم ن ــا نفلســده و عل ــا  مشــترک ه ــه نق ــاگونی ب ــاا گون ــدن در باز از زوای ــایی ب نم

هـر چنـد هـیلم  و مـاد مـدعیِ ایـ  نیسـتند کـه . پردازنـدیمبـدن نـوی   ادبیات و مطالعاتِ

ــراا مطالعــات بــدن در ادبیــاتهــا در نگــ ین    را  ااینارشــتهبارــرا  راهنمــاا کمبــری  ب

بـا  هـا ن. کننـدیمشناسـی بسـیار میتـا  عمـا جامعـه ةکلمـکـار بـردن پدید  ورد  و در به

مطالعــات اریــرِ  در ن دیکــی بــا مدــاهی  کلیــدا ةکــه رابطــ ییهاسرفصــابــه  کتــا تقســی  

هـیلم  و  ؛دارنـدیمرا بـا ایـ  رشـته ندـه  مجموعـه ایـ شناسـی دارد پیونـد بدن در جامعـه

مبـاحتی کـه در  و بـه تبـع  ن در تند کـه هنـوز در تیقیقـات ادبـی بـدنماد رود معتر  هسـ

وجــود دارد  «نظــرا التقــاطی یــیگراکترت»اراتــه شــد ، نــوعی  ةعنــوان نمونــایــ  کتــا  بــه

 (.2، ص. 2171)هیلم  و ماد، 

                                                           
1.Hillman and Maude 
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ــاد ــیلم  و م ــی   (2171) ه ــی تقس ــته کل ــد دس ــه چن ــدن را ب ــی ب ــو  ادب ــات معم مطالع

یـا دن در ادبیـات پیـرو تدکـر فوکـویی تیـرا از مطالعـات بـتعـداد ک نـان،  ةگدتـ. به کنندیم

ــالاکان ــدادا . اندیپس ــرار تع ــار ق ــاا ک ــی را مبن ــ  فرهند ــر ماتریالیس ــدداد دید ــرو   ، وان گ

از  مـا اگـر .کننـدیمجنـگ تکیـه فرانسـواِ پـس از  شناسـیید پدسومی ه  هسـتند کـه بـر 

شناسی به ای  مطالعات ندا  کنـی  بایـد بدـویی  کـه هـر سـه گـرو  ممکـ  اسـا دید جامعه

ــه را را  ــد. گــرو  او  ب ــا برســارارطــا برون ــا ماهی ــان دارد دلی ــات  ن ــه مطالع ــی ک گرای

بـه چشـ  یـ  ابـژ   صـرفاًدسـا فراموشـی بسـپرند و بـه بـدن تنانی را بـه ممک  اسا بدنِ

ــدِندــ ــد. گــرو  دوم دی ــاریشی اجتمــاعی  ا  کنن ــدیمرا اتشــاذ  ترایعوســت ــه همــی   کنن و ب

شناسـی بـدن دارنـد، امـا اشـتباهی کـه ممکـ  بـا مطالعـات جامعـه ترایـ ن دسب  پیونـد 

معـاد  عینـی و واقـع  7«متنـی بـدنِ»ها شود ایـ  اسـا کـه فرامـو  کننـد  ن یرگدام اسا 

مســتقا از  ن بــه حیــات رــود ادامــه دهــد. بــه بیــان  توانــدیممــادا نیســا و  نمــاا بــدنِ

اجتمــاعی مــت  بایــد مــد نظــر قــرار متنــی شــراین تــاریشی ، هرچنــد در تیلیــاِ بــدنِترســاد 

مکـانی کـه بـا فر  را بر ایـ  گذاشـا کـه بـدن متنـی، فـارا از بعـد زمـانی توانینمگیرد، 

رـود  متصـا کنـد.  ةزمانـ ةیسـتز اهابـدنواسـطه بـه مـا را بـی توانـدیمبدن مادا دارد، 

ــان  ــ  هم ــا نی ــس در اینج ــولپ ــرد  ةمس ــی  مط ــودیمپیش ــر  ش ــه اگ ــهک ــلی  اهادغدغ اص

اجتمـاعی بـدنِ صـر  بـه بعـد تـاریشی شناسـی بـدن مبنـاا کـار قـرار ندیـرد توجـهِجامعه

ــی ــه متن ــود ب ــودا ر ــدینمر ــات  توان ــه مطالع ــا ب ــته اس ــه شایس ــان ک ــات را  نهن ادبی

ــه بــدن متنــی و معنــاا نمــادا  ن توجــه جامعــه شناســی بــدن پیونــد دهــد. گــرو  ســوم، ب

 بــهشناســان ، امــا  نهــه بایــد بــه  ن توجــه داشــته باشــند انتقــادا اســا کــه جامعــهکننــدیم

زیســتی و توجــه صــر  بــه معــانی : غدلــا از بعــد اجتمــاعیاندوارد دانســتهپدیدارشناســان 

 نمادی  بدن. 

مقالـات انتشـابی  ةکـه مجموعـ دهنـدیمرا مـد نظـر قـرار  اساسـی ةهیلم  و ماد دو نکتـ

ــه حــوز ن ــ هــا ن .کنــدیمشناســی ن دیــ  جامعــه ةهــا را ب ــه مدهــوم تجرب  ةاز یــ  ســو ب

 ،هـااز نظـر  نگوینـد. و از سـوا دیدـر از چیسـتی بـدن سـش  مـی ورزنـدیمتناندی تیکید 

                                                           
1  . textual body 
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ــات ــدن در ادبی ــه تصــویر  تجــار ِ ،بازنمــایی ب ــه را ب ــدگی تنان ــااییبازنما و کشــدیمزن  ه

 رــود» بــه مطالعــات تواننــدیمتنــاندی دارنــد  ةتجربــ کــه تیکیــد بــر ارتبــا  هویــا و ادبــی

رت  بــه گدــا کــه پــردا تــوانیمبــا الهــام از گــ ین  هــیلم  و مــاد،  پیونــد بشورنــد. «تنانــه

شناســی ن دیــ  کنــد. ادبیــات را بــه مطالعــات جامعــه توانــدیم بــدن متنــی ةزوایــاا تجربــ

بـودنِ بـدنی بـا جنسـیا، نـژاد و یـا پوششـی رـاص، تجـار   هی تنانه از جنس تجربـتجارب

ــدن ــا ب ــد ب ــه پیون ــالشوردگی، تجرب ــادگی و س ــذت، از کارافت ــه درد و ل ــر، تنان ــاا دید ه

ــ فراانســانهــایی از جــنس فنــاورا یــا بــدن ییهابــدن تجــاربی  ةهمــ شــهود ةو حتــی تجرب

هــا پردارتــه اســا. بــه تدصــیا بــه  نهــاا اریــر بــدن در ســا  یشناســجامعههســتند کــه 

ـــوانیم ـــه  ت ـــد ک ـــدعی ش ـــتداد  از م ـــاداد اس ـــه اه ـــی جامع ـــارشناس ـــاا  ةدرب زوای

 توانــدیمبازنمــایی ایــ  تجــار  در ادبیــات اجتمــاعی ایــ  تجــار  و پــردارت  بــه تــاریشی

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

( عنـوان 2171از سـوا دیدـر، هـیلم  و مـاد ) .کنـدیمر ادبیـات روایـی معنـی پیـدا بیشتر د

قابـا  کـه بازنمـایی بـدن در ادبیـات فرـاا مناسـبی را بـراا پـردارت  بـه مرزهـاا کنندیم

اا ادبــی  نجــا کــه وارد بیــک بــدن چراکــه شــاهکاره؛ کنــدیمانعطــا  مدهــوم بــدن فــراه  

بــه  تــوانیمایــ  دیــدگا   نــان را  .کشــندیماغلــ ، چیســتی بــدن را بــه چــال   ،شــوندیم

ــ ــدن در  ةمطالع ــاتادبب ــر ی ــا   غی ــه دنب ــی ب ــدن ادب ــات ب ــی  داد و در مطالع ــی تعم روای

عنـوان متـا  هبود که مدهـوم سـنتی بـدن را بـه چـال  کشـید  و بـ هاییییبازنماو  هااستعار 

مدهــوم دیدــر بــا  اهابــدنکــه در پیونــد بــا  کننــدیمبــی مــرز رو بــه رو  ییهابــدنمــا را بــا 

 همشوانی بیشترا دارند.  بدن در شدنو  نوی  هویا

ــد ــر چن ــات در ه ــی   ادبی ــات ب ــتهلیســا مطالع ــناا اِارش ــه ی ترسرش ــات  مجل مطالع

بدن از قلـ  افتـاد  اسـا، مطالعـات فرهندـی همهنـان در ابتـداا ایـ  لیسـا  یشناسجامعه

جایدا  رود را حد  کـرد  اسـا. بـا توجـه بـه ایـ  نکتـه و مسـاتلی کـه در بالـا ذکـر شـد 

ــد ــ گانندارن ــی  رو ةمقال ــ  باور پ ــر ای ــدب ــه ن ــر ک ــر رویک ــی اگ ــات ادب ــات مطالع د مطالع

ــی را در رو  ــه کنفرهند ــود نهادین ــی ر ــشناس ــدتیم دن ــه وانن ــات جامع ــا مطالع ــی ب شناس

ــد ــ ن د پیون ــد ترای ــرار کنن ــه  .برق ــ ن داگرچ ــات رو تری ی ــه مطالع ــات ب ــرد در ادبی یک
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 ییهاشـر بـا در نظـر گـرفت  پـی سـا، شناسـی بـدن رویکـرد مطالعـات فرهندـی اجامعه

ــه ــلو  جامع ــه اس ــد ک ــ  کنن ــدن را حد ــی ب ــوانیمشناس ــا  ت ــانی و تیلی ــا گدتم از تیلی

در ندارنــدگان مقالــة پــی  رو شناســی بــدن پــا زد. شناســیِ ارــر ادبــی نیــ  بــه جامعــهنشــانه

و  کــه از ادبیــات اهــامتا لــیک  ذکــر انــد را در پــی  گرفته ایــ  را رــود  مطالعــات اریــر

   فاصله داشا. همقالای  اهدا   ازامریکایی بود اندلیسی به ویژ  شعر

( یکــی از جدیــدتری  2171) ادبیــاتراهنمــاا کمبــری  بــراا مطالعــات بــدن در کتــا  

پـی  از  ن و کتـا  دیدـرا امـا ، پـردازدیمکـه بـه مطالعـات بـدن در ادبیـات  منابعی اسا

 ةدربـارمقالـاتی ه مجموعـههشـتاد و نـود بـه چـاپ رسـید  کـ اهادهـه هـاادر قل  التها 

ا امـا  نهـه در ایـ  کتـا  حـات  اهمیـا اسـ.  ورا شـد بدن و ادبیـات در  ن جمـع رابطه

کتـا   ایـ  ةدر مقدمـ 7ردا. پـکتـا  اتشـاذ شـد  اسـا ةمقدمـکـه در  رویکرد کلـی اسـا

 هــا، در ایــ  ســالبــدن ادبــی )و غیــر ادبــی( بازنمــایی ةدربــار»: نویســدیم هاســا  ن  دربــار 

کـه از هـر گوشـه و کنـارا برراسـته گـو  نقـدهاا  فریـاد بـدنبسیار نوشته شد  اسـا و 

(. هرچنــد 1، ص. 7338)پــردا،  «را نیــ  پــر کــرد  اســا العــات فرهندــیماتریالیســتی و مط

 اااشــار  شــودیم ترپررنــگهــاا بعــد ا کــه در ســ «بــدن زیســته»پــردا هنــوز بــه مدهــوم 

ــدینم ــاحتی و  کن ــان س ــدن را همهن ــدیمب ــه  دان ــدتولولااک ــ   های ــر  ن حک ــدیمب ، رانن

بـه نـوعی  دهـدیمهـا اراتـه عـات فرهندـی در  ن سـا مطال اهادغدغـهاز  او کـه بندادسته

ــه مطــالبی را کــه ــ  مقال ــه  ن در ای ــدیمهــا اشــار  شــد رلاصــه ب ــه کن ــدعی اســا ک . او م

از  ذه /بـدن دوگانـة .7»: هاسـابایدایـ   بـدن نـوی  مطالعـات در هـافر پـی  تری ی را

ــا رــارج شــد   ــ  شکســته شــومیوری ــا دره ــدها 2 ؛دنی ــاری. نق ــهشی، ت ــی اامنطق  و عین

ــا  ةینــزم. 9 ؛باشــند ــاز بــههــا یــا تشطــی از  ن غالــ  اهــاگدتمانمقابلــه ب طــورا کــه بــه ب

ن ادبــی ابــراا منتقــد»او شــاید  ةگدتــ، امــا بــه «د فــراه  شــودجامــیشــی مدهــوم بــدن بیناند

ــا بــدن بیاز اینکــه چدونــه بــه بــدن بی تــرمه  ندیشــند و چدونــه بــدن را ندیشــند، چدونــه ب

  (.1، ص. 7338)پردا،  «بدن را بشوانندیاد بدیرند چدونه بنویسند ای  باشد که 

  

                                                           
1  . Anthony George Purdy 
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 گیرینتیجه. ۴

وجـه بـه اینکـه مطالعـات مطالعات بدن در ادبیات از دیربـاز وجـود داشـته اسـا امـا بـا ت

بــه رــود گرفتــه اســا و میبوبیــاِ مطالعــات  ااتــاز وبــوا اریــر رنــگ اهادهــهبــدن در 

جــه بــه مدــاهی  کلیــدا ســرایا کــرد ، تو هارشــتهشناســی بــه دیدــر جامعــه ةرشــتبــدن از 

. نمایـدیممنـد بـه موضـو  بـدن اسـا ضـرورا شناسی بـراا هـر میققـی کـه علاقـهجامعه

مطالعــه بررســی شــد بــه مــا یــاد ور هــا و مقالــاتی کــه بــه اجمــا  در ایــ  در کتــا  یتــورق

دســتشو  تغییــر شــد  اســا.  نــوی شناســی عــات جامعــهکــه مدهــوم بــدن در مطال شــودیم

 ةچــرر  پارایــدامی بــر ســه اصــا اســتوار اســا: گــذار از دوگانــبــه نظــر نویســند ، ایــ  

ــی زیســتی و برســارا ــ  جبرگرای ــان غال ــر دو گدتم ــور از ه ــ  اندــارا، عب ــا فه ــی ب گرای

و  حا زیسـتی و اجتمـاعی در پیونـد اسـااا کـه بـا هـر دو سـالهوعنـوان مسـله بدن بهومس

جـار  تنانـه و در پیونـد کـه از طریـ  ت اندـار ذاتعنـوان هـویتی تنانـه و غیـرفه  هویا به

ــا  ــدنب ــردیمدیدــر شــکا  اهاب ــدن،گی ــی ب گــرا، ارویکردهــاا برســار . در مطالعــات ادب

ــا ســا  و فمینیســتی شــنارتیپدیــد  ــی   شناســی مطالعــاتهــا رو کــه ت ــدن را تعی ــی ب ادب

چراکـه  کـار رـود ادامـه دهنـدبـدن بـه لهومسـبـا همـان ندـا  سـنتی بـه  توانندینم کردندیم

کـه بایـد در مطالعـات  اندسـارتهتقـادا را وارد نر یـ  از ایـ  مکاتـ  اهـ شناسان بـهجامعه

 ةنطدـهشـتاد میلـادا کـه  ةدهـ رـار  هـا توجـه کـافی مبـذو  داشـا.جدید بدن بـه نقـد  ن

و  بــه مســاتا گونــاگونی از  دا  غــذا رــوردن شناســی بــدن در  ن دهــه بســته شــدجامعــه

کــه  دهــدیمنشــان  هاابنــده. دســتانــدپردارته ورافتــه تــا ارتبــا  بــی  بــدن و فنــاگر دفــع

توجـه بـه  بـی  بـدن و هویـا، یـدةتن  درهـ  ، ارتبـاانـدوزدیمتوجه بـه تجـاربی کـه بـدن 

ــیرر  هــاافناورو  هــاگدتماندر رلــا   چیســتی بــدن  هســته بــر یکــدیدر هابــدنو تــیریر و ت

امــا  شــودیمبعــد ایــ  تکتــر و تنــو  بیشــتر  اهادهــه. در دهــدیممطالعــات را تشــکیا ایـ  

دکـارتی در فهـ  چیسـتی بـدن و نیـ  توجـه هم مـان بـه هـر  اهادوگانـهکید بـر عبـور از یت

ــاعی  ــد زیســتی و اجتم ــالود دو بع ــات را  ش ــ  مطالع ــهای ــته ندــه  ه ب ــپیوس ــ  . داردیم ای

ه در کنــار توجــه بــ ،و گوشــا و رــون بــدن زیســتی متشــکا از پوســا کیــد بــر تجــار یت

کـه بـا  دهـدیمسـوق  یتیقیـ  نـوین اهـارو سـما مطالعـات را بـه ،اجتماعی هاایهنظر
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بـدنی از زبـان  ةتجربـارتبـا  بـی   ،رـود میقـ  ةتجربـو یا تیلیـا  توازن بی  داد  و نظریه

 نهــه از  ن  ،امــا ،در ادبیــات .دارنــدیمرا ندــه  فــرد و تیلیــا گدتمــان از زبــان میقــ  رــودِ

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

جـا سـش  از د  و کـه فـر  را بـر  ن بدذارنـد کـه هر داردیمـو بسیارا را بـر  ن  کندیم

بــدن  رو هســتی . از  نجــایی کــه مدهــومروبــه «بــدن زیســته»دســا و ســر و پــا بــود مــا بــا 

کـه بـه  ، فرهندـی و سیاسـیو هـ  بـه مسـاتا اجتمـاعیتنانـه  تجـار  ةلومسـزیسته ه  به 

( از ایــ  مدهــوم بهــر  جســته 2171هــیلم  و مــاد ) ،توجــه دارد دهنــدیمایــ  تجــار  معنــا 

ادبیــات بســتر  متــون نوشــتارا غایــ  اســا، کــه اگرچــه بــدن مــادا در کننــدیمو عنــوان 

از متـون ادبـی بـه بازنمـایی  کـه بسـیاراچرا مناسبی براا پـردارت  بـه تجـار  تنانـه اسـا

ــه ــاندی  تجرب ــدیمتن ــراا ســامانهــا  ناز ســوا دیدــر . پردازن ــیگراکترت دهــیب  نظــرا ی

 اهادغدغــهبــر مبنــاا کتــا  رــود را  اهافصــاالتقــاطی کــه در بــی   رــار وجــود دارد سر

بــدن در ادبیــات، میقــ   ةلودر فهــ  مســ .چیننــدیمشناســی صــلی مطالعــات نــوی  جامعــها

ــدیم ــات  توان ــ  مطالع ــه از طری ــی ک ــد ن دیک ــ  پیون ــان و از طری ــا گدتم ــا رو  تیلی ب

 کنـدیمبرقـرار  شـودیمکـه در  ن بـدن متنـی نوشـته شـد  یـا روانـد   ااجامعـهفرهندی با 

ــه دارد. ــاعی را ند ــتی و اجتم ــاحا زیس ــی  دو س ــا  ب ــی  ارتب ــات فرهند ــه مطالع اگرچ

تیلیـا ، بـه مطالعـات بـدن ب ننـد ننـدتوایمبرا اسـا کـه مطالعـات ادبـی تری  میانن دی 

روایـی بـا تکیـه بـر سـه یـا تیلیـا متنـی ارـر غیرمتنی ارر روایی بـا تکیـه بـر تجـار  تنانـه 

و از بــدن متنــی چــه بــر  رودیمــپرســ  اساســی بــدن متنــی چیســا، بــر بــدن متنــی چــه 

ن دیــ   یشناســجامعهاصــلی  اهادغدغــهمطالعــات ادبــی بــدن را بــه  تواننــدیمنیــ    یــدیم

 اامطالعـه رواهـدیمکـه  بـدن بـراا میقـ  ادبـی ری  قـدمتـمهـ  شـایدد. به هـر روا، نکن

وســیع  ةیکــرپدر ایــ  کــه مشتصــات تیقیــ  رــود را  باشــد ایــ انجــام دهــد  اارشــتهبــی 

رـود  ةمـورد علاقـ ةدر حـوزشناسـان مطالعـات جامعـه اهـاداد بـر  مطالعات بدن پیدا کنـد،

 ةنا گاهانـ گـا  شـود و از التقـا   پـردازانو ترـادها بـی  نظریـه هـاتداوتاز  نـدازد،نظرا بی

شناســان  رــار جامعــه ةمطالعــ دســتاوردا کــه ی تــرب رزطــور قطــع امــا بــه ؛را بپرهیــ دنظــ
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جدیـدا  اهـارا  بـه کنـدیممـا کمـ   اسـا کـه بـه براا ما داشته باشـد ایـ  تواندیمبدن 

 یابی .رواندنِ بدن دسا  براا
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