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فصل 1: مبانی نظری و کلیات

1
مبانی نظری و کلیات

من بدنم هستم

1. درآمد 

این که مرلو پونتی اصالت را به بدنش می دهد، در مقابل دیدگاه فیلســوفانی است که در تقابل 

بدن با ذهن/ روح، اولی را به خاک ســیاه می نشــاندند و دومی را بر اوج ثریا می کشــاندند. 

فیلســوفان بدن معتقدند که خلــِق مفاهیم، نظام های مفهومی و روش های اســتدالل، نتیجۀ 

همان ساختار عصبی و شناختی است که توانایی حسی-حرکتی را به ما می دهد. خرد، ویژگی 

ذهن ناجسمانی ما نیست؛ بلکه حاصل جزئیات بدن ما و پیچیدگی های ساختار عصبی ذهن 

ماســت )لیکاف و جانسون، 1394: 20(. همین یکی دو گزارۀ ساده کافی بود تا تاریخی را به 

چالش بکشــد که همواره بدن را به حاشــیه رانده بود. این نگرش تازه، بدن را از حاشیه به متن 

آورد و به انســان فرصت داد تا بار دیگر بر خود و در خود بنگرد و به ســطحی از خودشناسی 

برسد که در طرز نگاه پیشــین دست یافتنی نبود. به خصوص که مسئله فقط به حلقۀ فیلسوفان 

بدن محدود نماند و جامعه شناســان، روان شناســان، زبان شناســان و محققان علوم شناختی 

یکی پس از دیگری وارد میدان شــدند و خواســتند در مســیری گام نهند که فلسفۀ جسمانی 

باز کرده بود. 

تاریــخ بدن در ادبیات بــا نفوذ به الیه های پنهانی نوشــتارها زمینۀ تحقیقــات فراوانی را 

نه تنها برای پژوهشــگران حوزۀ ادبیات؛ بلکه برای محققان دیگر شــاخه های علوم انسانی نیز 

 دارای ماهیتی بینارشته ای است؛ سری در فلسفۀ جسمانی دارد 
ً
فراهم می آوَرد؛ چراکه اساســا



30 / تاریخ بدن در ادبیات

و ســویی در جامعه شناسی و روان شناسی بدن، یک شــاخۀ آن در خانۀ نشانه شناسی است و 

شــاخۀ دیگرش در تاریخ و ادبیات. اگر بپذیریم که گفتمان ها پیوســته بر بدن ها ثبت و ضبط 

می شــوند، تاریخ بدن در ادبیات یکی از بهترین منابع برای طراحی اطلس تاریخی گفتمان ها 

در ایران و قلمرو زبان فارسی است؛ اما اینکه تاریخ بدن در ادبیات چیست و ارتباط آن با دیگر 

شــاخه های علوم انسانی چگونه است، بحث هایی اســت که در همین فصل بدان ها خواهیم 

پرداخت. بر این اساس، پرسش های محوری فصل نخست به قرار زیر است:

ـ تاریخ بدن در ادبیات چیست و چه هدفی را دنبال می کند؟

ـ مبنای دوره بندی در چنین تاریخی چیست؟

ـ چگونه می توان بین تاریخ، ادبیات و مطالعات بدن رابطه برقرار کرد؟

ـ کدام نظریه یا نظریه ها مبنای تئوریک تحقیق حاضر را تشکیل می دهد؟

ـ با عنایت به اینکه مطالعات بدن ســابقۀ چندانی ندارد، آیا ادبیات کاسیک فارسی چنان 

ظرفیتی دارد که بتوان با نظریه ای مدرن به سراغ آن رفت؟

2. مطالعات بدن

ما در این کتاب نظریۀ واحدی را اساس قرار نمی دهیم. مبنای کار ما »نظریۀ زمینه ای« است؛ 

نظریه ای که دو ویژگی اصلی دارد: نخســت، زمینه ها و مقدمات شکل گیری یک نظریۀ تازه را 

فراهــم می آورد و دوم، به محقق کمک می کند تا بر کژفهمی ها و پیش داوری هایی فائق آید که 

ممکن است در مســیر تحقیق گریبانگیر او شود )انسلم و جولیت، 1387: 57(. منشوری را 

در نظر آورید که مقابل شما گذاشته اند و می چرخانند. چرخش منشور نه تنها طیف های نور را 

مشخص می کند؛ بلکه عاوه برآن در هر چرخش، تصویری متفاوت و تازه از نور به چشم شما 

می تاباند. داستان مطالعات بدن از این گونه است. محققان مختلفی بدن را در مرکز توجهشان 

قرار داده اند و هر کسی از منظر خود بدان نگاه کرده و از ظن خود یار آن شده است. 

مســئله ابتدا ساده به نظر می رســد؛ اما وقتی می بینیم جامعه شناسی مثل داگاس پس از 

کلی مقدمه چینی علمی به این نتیجۀ قطعی می رســد که »بدن بیانگر وضعیت جامعه است« 

)ایناتلو، 1395: 40( یا اینکه درک ما از خود و »دیگری« از طریق بدن شکل می گیرد، کم کم 

همین دست و پا و سر و صورت ساده در نظرمان به رسانه هایی تبدیل می شوند که کلی معانی 
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ضمنی را با خود حمل می کنند. بعد که کمی جلوتر می رویم و به اصطاتی نظیر »بدن مندی« 

می رسیم -که به معنای تجربه های متنوع زیستی ما در قالب »بدن و جهان« است و شاکله های 

مفهومی را در ذهنمان ایجاد می کند- باز بدن برایمان جدی تر می شود و نسبت به آن احترامی 

ویژه قائل می شویم؛ درست مثل بت پرستی که ذره  ذره متوجه ابعاد زیبای بت خویش می شود. 

اگر همچنان در جادۀ جنگلی مطالعات بدن پیش برویم، به تدریج »کلیت ساختاریافته ای« 

در برابرمان پدیدار می شــود که فقط مجموعه ای گوشت، پوســت، استخوان، رگ و اعصاب 

نیســت؛ بلکه دفتر ایامی اســت که تحول فرهنگ بشــری را در خود ثبت کرده است؛ ابزاری 

است که صاحبان قدرت از آن برای نظارت اجتماعی و عملی بهره گرفته اند )کریگان، 1395: 

281(؛ پایگاهی است که گفتمان ها بر آن اجرا و اعمال می شوند و سطحی است که رخدادها 

بــر آن نقش می بندند )میلز، 1392: 134(. حتی این جا که بدن برایمان تبدیل به یک گفتمان 

شده، پایان راه نیســت؛ اما اجازه بدهید در فصل های بعدی دست شما را بگیریم و شما را به 

دیدن مناظری ببریم که در طی طریق دیدیم و گزارشش را نوشتیم. 

بدن، تجربۀ زیســتۀ ما و اجدادمان را در خود و بر خود دارد و متناسب با تغییرات تاریخی 

بشــر، تعریف و فهم آن هم تغییر کرده اســت. بنابراین پدیده ای برســاخته است. شرط الزم 

»برســاختگی« این است که شرایط تاریخی، فرهنگی و گفتمانی مختلف، تلقی های متفاوتی 

از آن بــه دســت می دهد. ما می توانیم بــدن را در چهارچوب یک فرهنگ خــاص یا فراتر از 

یــک فرهنگ منتها در بازۀ زمانی محدودی مطالعه کنیم؛ اما چه تحقیقمان درزمانی باشــد و 

چه هم زمانی، در یک نکته نباید تردید کرد و آن اینکه چون بدن، برســاخته اســت، تلقی های 

متفاوت از آن وجود دارد و وقتی تلقی ها متفاوت شــد، رویکردها نیز متنوع و متعدد می شود. 

موافق هستید برخی از این رویکردها را به اجمال بررسی کنیم؟ 

2ـ1. رویکردها و بدن ها

بدن، نخســتین، دم دست ترین و دیرپاترین پدیده ای اســت که انسان در سرتاسر زندگی اش با 

آن ســروکار دارد. همین امر سبب شده همه چیز را با محوریت بدن درک و تعریف کند و همۀ 

شــاخه های علوم به نحوی با بدن ارتباط داشــته باشند و همۀ دانشــمندان دست کم در سطح 

اســتعاره هایی که به کار می برند، به آن متوسل شوند؛ از فیلســوفان گرفته تا جامعه شناسان و 
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دانشمندان علوم شناختی، از روان شناسان گرفته تا پزشکان، فقیهان، عارفان، متکلمان، ادیبان 

و دیگر فعاالن حوزۀ دانش و فرهنگ که هر یک متناســب با اقتضائات زمینۀ کاری خودشــان 

»تصویر و تصوری« از بدن ارائه می دهند که با دیگری تفاوت دارد و همین تصویر و تصورات 

است که درنهایت منجر به شکل گیری رویکردهای متنوع و متعدد می شود. 

2ـ1ـ1. رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی

می دانیم که اصطاح »فرهنگ« چنان پهنۀ معنایی وسیعی را در بر می گیرد که همۀ رویکردهای 

دیگر را شامل می شود. به هم پوشــانی انواع رویکردها نیز وقوف داریم. علت هم پوشانی هم 

 مجزا تقســیم 
ً
این اســت که موضوع تحقیق، بدن اســت و بدن را نمی توان به پاره هایی کاما

کرد. با وجود این هم پوشــانی ها، می کوشــیم در ذیل هر کدام از رویکردها توضیح دهیم که 

 منظورمان از آن رویکرد خاص چیست. در استفاده از اصطاح فرهنگ در این رویکرد، 
ً
دقیقا

به معنای کهن آن از ریشــۀ فرهنجیدن، به معنای آموختــن و آموزش دادن، نظر داریم. بنابراین 

مقصودمان آن بخش از کنش های بدنی است که آموختنی است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر 

تفاوت دارد. آنچه را که ما »رفتارهای طبیعی بدن« فرض می کنیم، درواقع از طریق آموزش به 

ما منتقل شده و بنابراین بار فرهنگی دارد. بدن های ما از جهت طبقه، جنسیت و قومیت به طور 

اجتماعی و فرهنگی برســاخته می شوند. بســیاری از رفتارهای بدنی در فرهنگ های مختلف 

متناسب با تعریفی است که در آن فرهنگ از بدن وجود دارد؛ چه رفتارهای معمولی و روزمره؛ 

مثل پوشش بدن و طرز آرایش سر و مو و چه رفتارهای سمبلیک؛ مثل ختنه کردن. 

جامعه شناســی به دلیل تناســب فراوان با مطالعات بدن، بیش از دیگر شــاخه های علوم 

انسانی به بدن پرداخته است. جامعه شناسانی مثل اروینگ گافمن کانادایی تبار، پی یر بوردیوی 

 به بدن نپرداختند؛ اما مفاهیمی اساسی را تبیین 
ً
فرانســوی و آنتونی گیدنز بریتانیایی مســتقیما

کردند که بعدها در جامعه شناســی بدن پیوسته بدان ها ارجاع داده شد. کمی بعد کسانی مثل 

 وارد این بحث شدند و »جامعه شناسی بدن« را پی 
ً
 و مستقا

ً
مارســل موس و بروتون مستقیما

افکندند. بدن در این رویکرد بیش از آنکه به عنوان مجموعه ای از ســلول هایی تعریف شود که 

مکانیزم های تکثیر ســلولی آن را تولید می کند، »برســاخته ای اجتماعی-فرهنگی« است که 

بار ارزشــی نمادین دارد. هویت بدن را نه ســلول ها بلکه شرایط فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی 
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و سیاســی ای می سازد که بر بدن سایه افکنده  اســت. بنابراین تمامی کنش های بدنی، معانی 

ضمنی و تصریحی دارند. 

جامعه شناســان بدن اصطاح »فنون بدن« را وضع کردند تا مقصودشــان را بهتر توضیح 

دهند. فنون بدن مجموعه ای از کنش ها و مهارت های بدنی را در بر می گیرد که آدم ها در خال 

 معمولی؛ مثل راه رفتن، غذاخوردن، لباس پوشــیدن 
ً
زندگی »می آموزند« و از رفتارهای کاما

شــروع شــده تا رفتارهای آیینی و نمادیــن؛ مثل طرز عمل دســت و پا هنــگام دعاکردن و 

نمازخواندن، ختنه کردن، رقص و ســماع عرفانی، خالکوبی و اقدامات مربوط به ســامت و  

کنش های تربیتی و ورزشــی و موارد دیگر را شامل می شود. قسمت جالب ماجرا این است که 

کنترل و مدیریت بدن هم به وســیلۀ همین فنون بدن انجام می گیرد. آدم ها برای کنترل و تربیت 

 
ً
بدنشان از شیوه های مختلفی استفاده می کنند. اجازه بدهید به برخی از آن ها اشاره کنیم؛ مثا

گروهی از مردم برای کنترل و تربیت بدنشــان، به سراغ برخی از »طرح های بدنی« می روند؛ 

رفتارهایی نظیر رژیم غذایی و ورزش های ســخت؛ جماعتی از »گزینه های بدنی« اســتفاده 

می کنند؛ منظور از گزینه های بدنی، آن دسته از تغییرات بدنی است که از طریق عمل جراحی 

و یــا خالکوبی صورت می پذیرد؛ برخی آدم ها به »رژیم های بدنی« ای عاقه مند هســتند که 

به ریاضت های ســخت مذهبی و آیینــی توجه دارد؛ بعضی ها از »طرح های اســتتارکننده«؛ 

مثل آرایش کردن و معطرکردن اســتفاده می کنند؛ گروهی به سراغ »طرح های مکمل« از قبیل 

عینــک زدن و معطرکردن می روند )اســمیت و رایلــی، 1394: 492( و همۀ این ها فنون بدن 

هستند. هیچ وقت فکر می کردید داستان بدن این قدر پیچیده و تودرتو باشد؟

درعین حال باید توجه داشــت که فنون بدن از یک فرهنــگ به فرهنگ دیگر تفاوت دارند. 

ممکن است رفتاری بدنی در یک فرهنگ ارزش باشد و در فرهنگ دیگر ضد ارزش. همچنین 

بسیاری از این فنون برساختۀ اجتماعی است و بنابراین معانی متعددی را با خود حمل می کنند 

 بدن و فنون بــدن معنای طبقاتی هم دارد؛ 
ً
و حامل ارزش های نمادین خاصی هســتند؛ مثا

چون ســلیقۀ طبقاتی و عادت واره های طبقات اجتماعی را بازنمایی می کند. مری داگاس با 

طرح ایدۀ »بدن طبیعی« و »بدن اجتماعی« توجه ما را به این نکته جلب می کند که تجربیات 

بدِن طبیعی با عنایت به طبقه بندی های اجتماعی تغییر می کنند و بین بدن طبیعی و اجتماعی 

رابطه ای متقابل وجود دارد؛ هر کدام قوی تر باشد، بر دیگری تأثیر بیشتری می گذارد.


