
بدن و دين

∗دين غرابناصرال

چكيده

هـايي هـا و ارزش  هدف  براساس  جامعه . و جمعي باشد   ي زندگي فرد  هاي مهم  بخش يكي از بدن   شايد امروز
ـ  مـي  اوگذارد كه    مي فردهايي در اختيار    ها و مهارت   تكنيك ي معين يها به شيوه  ،معين  خـود را از طريـق       دتوان

ل و ابزارها و كاالهاي خاص خود را دارد كه از سـوي            ها و فنون، وساي    اين تكنيك  .كندبدن به ديگران معرفي     
كاالهايي براي حفـظ سـالمتي،   . شوندهايي ديگر مصرف ميهايي توليد و از سوي افراد و گروهافراد و سازمان  

اي مطلوب، كاالهايي براي زيبايي، كاالهايي بـراي پوشـش مناسـب،             داشتن قيافه   و اندامكاالهايي براي تناسب  
هـاي خاصـي از    ابعـاد اجتمـاعي بـدن در حـوزه      ايـن  هـر يـك از    . غيـره  بط با رژيـم غـذايي و      كاالهايي مرت 

 ميان ديـن و بـدن   ة كه در آن رابط،شناسي دين است جامعه،ها يكي از اين حوزه  .شودميشناسي مطالعه   جامعه
سـت، كـه   اهـا و هنجاره   هـا، باورهـا، ارزش    اي از آمـوزه   ديـن مجموعـه   . شـود در بستر اجتماعي مطالعه مـي     

 حيـات تـاريخي خـود بـه         يهاي خاصي براي بدن در طـ      ها و دستورالعمل  گيريهاي ذهني، جهت  چارچوب
.شودپرداخته مي در اين مقاله به برخي از ابعاد آن ارمغان آورده است كه

هاكليدواژه
.هاي بدنبدن، بدن آگاهي، دين و تكنيكبدن، دين، ابعاد اجتماعي

مقدمه

 موجوديتي مـستقل    ةمثاب به 1»خود«ايجاد ظهور و    ، مدرن ةهاي مهم جامع  گييكي از ويژ  

ظهور ايـن خـود در جهـان مـدرن بـه            . است) اجتماع و طبيعت  (در برابر جهان بيروني     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسي گرايش نظري ـ فرهنگيي جامعهدانشجوي دكتر∗

1. Self

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معناي تأكيد بر نقش فاعليت و عامليت انسان در مناسبات خود با چيـزي غيـر از خـود                   

، يـست پـذير ن  اما ظهور خـود امكـان     . ستا) چه متعلق به عالم انساني و چه غيرانساني       (

است 2 خود ةدر واقع حاصل تجرب   » خودفهمي«. باشد1»خودفهمي«مگر اينكه قبل از آن      

گونـاگون،  هـاي   خود به معناي حضور و بازتاب آنچه ما در اشكال و در عرصه         ةو تجرب 

:يابد به سه شكل حضور مي»خود«رسد به نظر مي. ناميممي» خود«

يندهاي تفكر و احساسي و نيز اراده اسـت، كـه   ااي از فر ؛ كه مجموعه   من ذهني  )الف

 شـفاف و روشـن    ،»من«آگاهي بر اين    .  همان من فاعلي است    3به قول جرج هربرت ميد    

.نيست

هاي خود در نزد ديگران و نيـز        ؛ شامل آگاهي فرد از منزلت و نقش        من اجتماعي  )ب

 فرد را به داشـتن هويـت اجتمـاعي          ،عي اجتما »من«اين آگاهي از    . استاز نگاه ديگران    

.داردوامي

 و مـن  »ذهنـي «رسد حايل ميان مـن   كه به نظر مي    »من«؛ اين   5 يا جسمي  4 من تني  )ج

،يافتـه مـن تجـسم   .  اسـت  »يافتـه خـود تبلوريافتـه و تجـسم      « در واقع    ، است »اجتماعي«

.تواند فرديت خود را به نمايش گذارد مي»فرد«اي است كه حوزه

اي اسـت   هاست و اولين آستانه    آغازين و ملموس ارتباط ميان انسان      ة نقط ،بدن آدمي 

اي يابيم و نيز اولين رسـانه     را در خود مي   ) هاها و قضاوت  ارزيابي(كه ما حضور ديگران     

بـدن  كـه  تـوان گفـت    مـي ،بنـابراين . كنـيم است كه ما خود را بـه ديگـران معرفـي مـي         

. است»ديگران« و »من« ميان ترين مكان تالقيترين و اساسيبنيادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Self-Understanding
2. Self-Experience
3. Mead
4. Bodily
5. Material
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 و جمعي باشد كه در يك زمان و در          ي زندگي فرد  هاي مهم  بخش يكي از بدن  شايد  

 و بـا  كنـيم سازد كه خود را به ديگران معرفـي   يك مكان اين امكان را براي ما فراهم مي        

هـاي  جامعه به شيوه  . ديگران وارد تعامل شويم، بدون آنكه كالمي بر زبان جاري سازيم          

تـوانيم خـود را از طريـق    گذارد كه ما ميهايي در اختيار ما ميها و مهارت تكنيك ،عينم

 احساس خوشايندي در خـود و   و پذيرش ديگران را بطلبيمكنيم،بدن به ديگران معرفي     

ها و فنون، وسايل و ابزارها و كاالهاي خاص خود را           اين تكنيك . كنيمدر ديگران ايجاد    

هايي ديگـر مـصرف     هايي توليد و از سوي افراد و گروه       و سازمان دارد كه از سوي افراد      

. يميروهكننده با كاالهايي مرتبط با بدن روب       مصرف در حكم اينجاست كه ما    در. شوندمي

كاالهايي براي حفظ سالمتي، تناسب اندام، زيبـايي، پوشـش مناسـب، مـرتبط بـا رژيـم                 

. غيرهغذايي و

ي يهـا ارزش. كنـد هايي را دنبال مي   ها و ارزش  هدف،جامعه نيز از طريق اين ابزارها     

بـه  .  غيـره  اي مطلوب و مناسب، آراستگي ظـاهري و       چون زيبايي، سالمتي، داشتن قيافه    

، خـود »بـدن « رفتار كنـشگران بـا      ة براي نحو  ،شناسانه، جامعه به مدد فرهنگ    بيان جامعه 

مداخله در قلمرو بدن خـود،     اي كه افراد با      به گونه  .كندتنظيم مي ها و هنجارهايي    ارزش

. كننـد شمارند و هم ساختارهايي را توليد و بازتوليد مـي          خود را محترم مي    »فرديت«هم  

دهـد كـه در آن       اين اجازه را به فرد مـي        فردي  بيشتر از منابع ديگر    »بدن«،ترتيبنه اي ب

تبط دخل و تصرف كند و بازيگران اجتماعي به نحوي خود را در ايجاد ساختارهاي مـر               

 بـه نقـش   نيزالبته اين امر به حس مالكيت فرد به بدن خود و . ساز بدانندبا آن سرنوشت 

.گرددبسيار مهم بدن در هويت فردي و در تصور فرد از خودش برمي

 مـدرن  ةسوژ ظهـور  دليل به فقطاي مدرن نيست كه  توجه به بدن پديده   ،حالدرعين

 اجتماعي ضـروري تلقـي      دةي پد بدن را يك  شناسان از پيش    مردم. به وقوع پيوسته باشد   
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 بسيار مهم و همه جـا       ةنشان يك هدف و     ةمثاب بدن به  ، در جوامع قبل از مدرن     .كردندمي

كوبي، داغ كردن و خال. (Turner, 1991: 6)شد حاضر براي نمادگرايي عمومي تلقي مي

شـده   قديمي محـسوب مـي     ي سنت ، يا حتي نقاشي به روي آن      نشانه گذاشتن روي جسم   

شـد كـه در آن      شناسان در ابتدا نوعي بيمـاري تلقـي مـي          اين امر براي جامعه    البته. است

هفرض بر اين بود يك نفر با مداخله در ظاهر بدن خود، هنجارهاي اجتمـاعي را ناديـد                 

ـ  به ،بنابراين. كندها را نقض مي   انگارد يا اينكه آن   مي  يـك بيمـاري پنهـاني معرفـي         ةمثاب

يكي اينكه بدن سالم، بدني اسـت كـه   .  دو فرض اوليه استوار بود  رع ب  اين موضو  .شدمي

بر روي آن شكلي نباشد و ديگر اينكه ظاهر و سطح بـدن، محلـي اسـت كـه در آنجـا،                      

 مداخلـه در ظـاهر   ،در ايـن شـرايط  . شـود حقيقت روح و روان فرد آشكار و پديدار مي        

.شدشناختي تلقي مي امري آسيب،بدن

انـداز   بـدن را در چـشم      ،شناسي معاصـر  هاي جامعه تر نوشته  بيش ،در حال حاضر  

ةا در فرهنگ و جامعـ     ه يعني آن را با توجه به تغيير       كنند؛ميفرهنگي مدرن بررسي    

 تـدريجي زنـدگي اجتمـاعي، فرسـايش و تحليـل هنجارهـاي          »زداييتقدس«مدرن،  

اسـتا ردر ايـن    . كننـد  تحليـل مـي    گراييسياسي متعالي و ظهور فردگرايي و مصرف      

هـا را    بـدن  ،شناسي بدن اين اسـت كـه چگونـه جوامـع           در جامعه  هاترين سؤال مهم

 چگونه براسـاس آن     كنند؟تعريف مي دهند و براي آن معناهاي اجتماعي       سازمان مي 

هاي خاصي بر بـدن نيـز   ها و طرح كشيدن نقشه ؟شودترجيحات اجتماعي تنظيم مي   

هـاي خـاص دسـت بـه      افراد و گـروه اينكه چرا. شناسي است ل جامعه ئيكي از مسا  

. كننـد ها را تفـسير و معنـا مـي        زنند و چگونه اين عمل و آن طرح       چنين فعاليتي مي  

كنند ها به چه چيزي داللت مي     اينكه اين بدن  . ها نيز مهم است    رمزگشايي بدن  ةنحو

. يابنـد دست مـي  افراد براي تغيير شكل بدن خود ةانگيز، به   شناسانو چگونه جامعه  
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ةهـا در جامعـ     كه چگونه اين معناهـا و نـشانه        پي آنند شناسي در   هاي جامعه ررسيب

شناسي مهم است كه چـرا و چگونـه          براي جامعه  ،حالدرعين. شودتر معنا مي  بزرگ

از ديگـر مـسائل مهـم در    . شـوند مقايسه مـي هاي ديگر  بدنباها در جوامع  اين بدن 

هاي بدني   و تكنيك  1 جامعه به ورزش   شناسي بدن اين است كه چرا افراد يك       جامعه

، سـوراخ   4كـوبي ، خـال  3سـازي ، بدن 2هاي زيبايي خاصي مانند رژيم غذايي، جراحي    

البتـه ورزش در  . دهنـد مـي اهميـت   غيرههاي مختلف بدن، پوشش و   قسمت 5كردن

 بلكه منظـور تمرينـات بـدني خـاص و معمـوالً             ؛اي آن نيست  اينجا به معناي حرفه   

 انـدام، الغـر شـدن و   د عادي براي مقاصد خاصي چون تناسـب       سبكي است كه افرا   

ةنكتـ  چنـد  ، ايـن مـوارد    همةدر  . دهند به شكل مستمر يا غيرمستمر انجام مي       ،غيره

هـاي  در واقع تكنيـك   . شودهاي بدن تعقيب مي   ها و سياست   ارزش در حكم اساسي  

 را تأييـد و     هاهايي است كه جامعه آن ارزش     ها و ارزش  بدن براي دستيابي به هدف    

ي چون مراقبت از    يهاهايي چون سالمتي، زيبايي و سياست     ارزش. تثبيت كرده است  

. بدن7 و اصالح6بدن، در كنترل داشتن آن، حفظ

 بيـشتر بـه رويكردهـاي   ،شناسـي بـدن  شود در ادبيـات جامعـه  اين گفته مي با وجود 

نــداينــي تجربــي و عةشــود كــه بــدون پــشتواننظــري در بــاب ايــن مقولــه توجــه مــي

(Davis, 1997; Watson, 2002; Wacquant, 1995) .شود كـه برخـي    بيان ميهمچنين

هاي  آن، شيوه  ةاند از ثنويت ذهن و بدن فراتر روند، كه در نتيج          ها كمتر توانسته  از نوشته 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Exercise
2. Cosmetic Surgery
3. Body Building
4. Tattooing
5. Piercing
6. Maintenance
7. Modification
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مثـال  بـراي   . شـوند مـي  بررسـي     بيـشتر  يافتـه  تجسم شده و عقالني خودِ   بسيار اجتماعي 

. كننـد  انگاشتن ابعاد شهواني تجسم خود محكوم مـي هيدنز را به ناديدشيلينگ و ملور، گ   

؛انـد ها را اشـغال كـرده     پندارد كه جسم  هايي مي  گيدنز افراد را اساساً ذهن     ،به اعتقاد آنان  

ةلئمـس . (Shiling & Mellor, 1996)نداهايي كه تحت استثمار جامعههايي و بدنجسم

 اين موضوع هنـوز در چـارچوب        ،ويكردهاي جديد سوم در اين است كه در برخي از ر        

.شودل مربوط به بيماري مطالعه ميئمسا

. شودمياساسي مطالعه   ةشناسي، بدن در قالب چند مقول     كلي در جامعه  طوراما به 

. شـود  يك ميانجي و رسانه در نظر گرفته مـي      در حكم  مطالعاتي، بدن    ةدر يك حوز  

ون زبان داراي قواعد و گرامر خاص خود         بدن همچ  شود تصور مي  در اين مطالعات  

در رويكـرد  .  بدن پل ارتباطي ميان فرد و ديگـران اسـت         زبانِ ،در اين ديدگاه  . است

تصوري كه هر كسي از بدن خـود        . ساز مدنظر است   عامل هويت  در حكم دوم، بدن   

در اين رويكرد با توجه به موضوع   . است آغازين آگاهي فردي از خودش       ةدارد نقط 

 بـه   ،در رويكرد سـوم   . شودبررسي مي دن، نقش بدن در ايجاد هويت فردي        تصور ب 

هايي كه بدن   ها و هدف  بررسي شيوه . شود سياست و تكنولوژي بدن توجه مي      ةمقول

در ايـن  .  كـانون اصـلي ايـن رويكـرد اسـت     ،سازدها خود را آشكار مي    به كمك آن  

شـود و در   مصرف ميشود كه از سوي افراد رويكرد بدن همچون كااليي متصور مي     

،بنابراين. شود امر جنسي نگريسته مي    ةمثابنهايت، رويكردي است كه در آن بدن به       

 بـه صـورت چهـار مقولـه مطالعـه      »بـدن «شناسي، توان چنين گفت كه در جامعه    مي

، بـدن   »سازعامل هويت «ةمثاب، بدن به  )رسانه (»ميانجي و زبان  «ةمثاب بدن به  ؛شودمي

شـود و در  هاي خاصي مـصرف مـي     ها و تكنولوژي  سياستپاية   كه بر    »كاال«ةمثاببه

.»امر جنسي «ةمثاب بدن به،نهايت
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شناسيابعاد بدن در مطالعات جامعه

 امر جنسي       امر مصرفي          

ساز        امر هويت)                                                          رسانه(         امر ارتباط 

هـاي  توان گفت هر يك از ابعاد اجتمـاعي بـدن در حـوزه         ، مي با توجه به اين مقدمه    

استشناسي دين  جامعه ،ها كه يكي از اين حوزه     شودميشناسي مطالعه   خاصي از جامعه  

اي از  ديـن مجموعـه   . شـود  ميان دين و بدن در بستر اجتماعي مطالعه مي         ة در آن رابط   و

هـا و  گيـري هاي ذهنـي، جهـت  ها و هنجارها، چارچوب ارزشست كه باورها و هاآموزه

، حيات تاريخي خود به ارمغـان آورده اسـت        يهايي خاصي براي بدن در ط     دستورالعمل

. پردازيمعاد آن ميكه در اين مقاله به برخي از اب

2 و تصور بدن1آگاهيبدن

آگاهي هاي مهم دين در حيات اجتماعي و فرهنگي آدميان، نقش آن در بدن     يكي از نقش  

 عنايـت  »بدن«ترين نهادهايي بوده است كه به     دين از اولين و مهم     ،عبارتي ديگر به. است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Body-Conscious
2. Body Image

بدن

ايز و  غرةمثاببدن به
نيازها

بدن 
 كاالةمثاببه

بدن 
 خودةمثاببه

ةمثاببدن به
زبان
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يكـي از پيامـدهاي مهـم       . خاصي داشته و آن را در كانون توجهات خود قرار داده است           

كـه در گذشـته و در جوامـع ابتـدايي و ماقبـل      آگاهي اسـت  بدنة مقولايجاد،اين توجه 

،امروزين، بيشتر نمايشي جمعي داشته و امـري جمعـي بـوده اسـت و در حـال حاضـر        

تـوان گفـت كـه     مـي ،بـه بيـاني ديگـر   . امري فـردي اسـت   وفرديآگاهي، نمايشي بدن

آگـاهي  كـه امـروز بـدن   هويت جمعي همراه بوده است، درحاليآگاهي در گذشته با    بدن

رسد توجه دين به بدن و نقـش آن در ايجـاد            به نظر مي  .  هويت فردي است   ايجادعامل  

ورد آن چيـزي نيـست جـز    اهاي ديني باشد كه ره    آموزه  مهم وردهاياآگاهي از دست  بدن

 خـود در خـصوص   ياه و دستوردين توانسته است از طريق مناسك    .  خودپنداري ايجاد

 يـك   همچـون  بدن را     غيره،  رعايت نظافت شخصي و    ة نحو  پوشش، ةآرايش، نحو ةنحو

د كه انسان بتواند از بيرون بـه  نزمينه را ايجاد كو روي فرد قرار دهد     موضوع و اُبژه پيش   

آگـاهي  بـدن .  است آدمي خود در    بهسازي آگاهي   خود بنگرد، كه اين امر به معناي زمينه       

دنبال آن موضوع هويـت و تـصور از         شود كه به  دستاوردهاي دين محسوب مي   از اولين   

.شدبدن آغاز مي

 معاصـر و    ةجامعـ در.  هويت اجتماعي و هويت شخصي اسـت       ساز زمينه تصور بدن 

 تصويري از بدن متعلـق      ،تصور بدن . در دوران مدرن، بدن يك طرح هويتي جديد است        

اي است كـه جـسم و    اين به گونهكنيم؛ ويخلق مبه خودمان است كه ما آن را در ذهن        

در . اي شخـصي و فـردي نبـود   درگذشته، بدن حوزه. كندبدن ما خود را به ما عرضه مي  

 بـدن را نـه در قلمـرو مالكيـت و            ،هـاي آن  و آموزه اديان ابتدايي در جوامع بدوي      واقع  

رفـي  اي جمعي و امري متعلق بـه حيـات جمعـي مع           تعلقات شخصي، بلكه آن را مقوله     

آگاهي و تصور بدن، امري نبود كه در فرد و بـه صـورت فـردي                 بدن ،بنابراين. ندردكمي

يـك  . يافـت  مـي  اي فرافردي بود كه در حيـات جمعـي جريـان          اتفاق بيافتد، بلكه مقوله   
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هاي فردي بـه نمـايش      داران، خود را در قالب بدن      باورهاي دين  ةواسطه  ي جمعي ب  »ما«

 اگرچه مبتني بر حركـات  ، چنين حاالتي دارند   امروزي نيز  نيمناسك دي اكثر  . گذاشتمي

ها و اعمال ديني، چه در اديان ابتدايي و چـه در اديـان پيـشرفته،                 آموزه كالً. ندبدني فرد 

جمع شـدن افـراد بـراي انجـام         . دهندرفتارهاي جمعي را به رفتارهاي فردي ترجيح مي       

 بـه   غيـره،  مراسم قرباني، مراسـم دعـا و      ها،  ها، عبادت  ديني، مانند نيايش   يعمل و رفتار  

چراكه بـه   . شود شمرده مي  تر و پسنديده  برتري دارد انجام همان اعمال به صورت فردي       

 براسـاس  ،بنـابراين . رسد، دين در جستجوي وحـدت ميـان كثـرت و اجزاسـت            نظر مي 

هاي مربوط به بدن، اگرچه ممكن اسـت         ديني، اعمال و سياست    ياهبيني و دستور  جهان

در غيـر ايـن    .  يك هدف و ارزش جمعي است      ةها در بردارند   آن همةري فردي باشد،    ام

ـ      ،صورت ممكن است آن عمـل      گرايانـه و    و شـايد ماهيـت جمـع       شود؛ دينـي قلمـداد ن

،اجتماعي بودن دين باشد كه دوركيم را به اين تصور واداشـت كـه جامعـه و جماعـت                  

رحان او، جماعـت همـان ديـن     ديني است و از نظر برخـي از شـا    ةخود فرهنگ و مقول   

.است

اي كــه ديــن از مرزهــاي  يعنــي در جامعــه، ســكوالرةدر دوران مــدرن و در جامعــ

 طريـق   گذشـته خـود را از      افراد بيـشتر از    ،نشيني كرده است   قبلي خود عقب   ةشدتصرف

ها بين  تنگنااي از تضادها و      حوزه  به  سطح و ظاهر بدن    ،ترتيباين به .كنندبدن تجربه مي  

 فرد در   ،درجامعة سكوالر . تبديل شده است   يت فيزيكي فرد و تصور ذهني از خود       وضع

بـه مـدد    تصور بدن از طريق مـصرف نظـام نمـادين جامعـه              يجستجوي بهبود و ارتقا   

. اسـت فـرد  ظـاهر  درخـدمت هاي  تكنولوژي ومووسايل آرايش، اسباب پوشش، شكل   

اسـتنباطي از ظـاهر و نمـايش     اين تـصور، فهـم و       . استتصور بدن يك بازنمايي ذهني      

بينند فيزيكي است و با نحوه و كيفيت انديشيدن يك فرد به ديگراني كه او را چگونه مي           
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تصور خود به شـدت بـا حـس       . آيد، در ارتباط است   و او در نزد آنان چگونه به نظر مي        

 امر طبيعـي و ثـابتي نيـست، بلكـه           ، هويت ،حال درعين .فردي از هويت در ارتباط است     

تـصوير فـرد از بـدن    . (Stevenson, 2002: 228)رون متن فرهنگي رشد كـرده اسـت   د

پـذير و   حساس و انعطـاف ،تصور بدن.  اجتماعي استةخود، به شدت تحت تأثير تجرب  

اي امروز در ايجاد ايـن تـصور        تصويرهاي رسانه . متأثر از دانش و اطالعات جديد است      

ها دريافـت و  »بدن«اي است كه وير رسانه در چارچوب تصا   امروزه .اي دارند نقش عمده 

.شوندارزيابي مي

تـصور از   « بـدن ركـن اساسـي        ، سـكوالر  ة در دوران معاصر و در جامع      ،ترتيباينبه

از رهگذر  . فرد بودن است   فرديت و منحصربه    بيانگر ويژگي  ،صور از خود  ت.  است »خود

در حكـم   خود    ديدن نايي كه آن به معناي توا     ،شودايجاد مي »خودپنداري«بدن است كه    

 خـود  بارة قدرت ارزيابي و قضاوت كردن در ،در امتداد اين توانايي.  است 1يك موضوع 

هـا و تغييراتـي كـه مـا از طريـق روش      . گيـرد شـكل مـي   و جايگاهمان در بين ديگـران       

. دهـد را تغييـر مـي  هـا  ، خودپنـداري  كنـيم ايجاد مـي  هاي مربوط به بدن در خود       تكنيك

رو آن را بـه   ازاين .كنند خودپنداري آنان، آرماني باشد    ها سعي مي   انسان همةپيداست كه   

.كنند جستجو مي، يعني بدن، بيروني خودةاي آرماني در ظاهر و در اليگونه

 سـوژه و    در حكـم   يعني تمايزي ميـان بـدن        ،»مرا« و   »من«در اين ميان تمايزي ميان      

هـايي  و هم بدن) سوژه(هايمانيم م بدن ما ه،در اين سطح .  اُبژه وجود دارد   در حكم بدن  

.  يك امـر بازتـابي و نـه ذاتـي ضـروري اسـت             ةمثاببازشناسي اين تمايز به   ). اُبژه(داريم  

 دستيابي به يك منظـر  ،توانايي اكتسابي ما در پنداشتن نقش ديگري براي خود و بنابراين      

ن حـسي در بـاب       خودمان و نيز دسـتيابي بـه فراينـدي كـه در آ             ازانداز بيروني   و چشم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Object
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طريـق مـا خودمـان را در برابـر      آن  شود، متمايز از كيفياتي است كه از         مي خلقخودمان  

قبوالنـده اسـت كـه     شناسـان   اي از جامعـه   عدهبه  اين نكات   . كنيم شناسايي مي  »ديگري«

 ارزيـابي ديگـران   ةكننـد  بلكه حامل و مـنعكس    ،نيست1 شناختي ةتصور از بدن يك ساز    

.است

آگـاهي داشـته اسـت، يعنـي اينكـه مـا             در بـدن   ايعمدهرچه دين سهم    هرحال اگ هب

رسد كمتـر توانـسته اسـت نقـش سـوژگي را در فـرد               ، به نظر مي   )ابژه(هايي داريم   بدن

ها و باورهاي خود، كمتر به وجـه فاعليـات و   ا، آموزههدين از طريق دستور  . كندتقويت  

ديـن اگرچـه بـه      .  اسـت  كرده تقويت   عامليات انسان در اين ارتباط توجه داشته و آن را         

هايي دارد، كمتر به اين امر تأكيد دارد كه انسان برابر است با             انسان گفته است كه او بدن     

گويد انسان بدن دارد، به اين امـر كمتـر اعتقـاد دارد     دين اگرچه مي  . هاي خودمختار بدن

ـ  فـرد    ،روازاين.  است »بدن«كه او صاحب بدن خود يا برابر با           اعمـال و    بـه كمـك   دباي

ايـن امـر تـأثير    . يك ابژه كنترل، اداره و مديريت كنـد همچون احكام ديني، بدن خود را  

. در تصور فرد از بدن خود داردايعمده

، شـود  سـاخته مـي   تصور از بدن از همـان دوران كـودكي   ،شودگونه كه استنباط مي   همان

بـه همـان    . گيـرد  قرار مي  »ديگري«منزلةاي كه فرد در برابر پدرومادر به      يعني از همان مرحله   

تـري بـه خـود      كند و اشكال پيچيده   كند اين تصور نيز رشد مي     شكلي كه جسم فرد رشد مي     

شدن، آثار خـود را بـر تـصوير    دين در همان آغاز رشد شخصيت از طريق اجتماعي  . گيردمي

:ستطوركلي تصور از بدن شامل دو جزء ااما به. گذاردفرد از بدن برجا مي

 دريافت ما از بدن خود چگونه است؟)الف

 اين دريافت چيست؟از احساس ما )ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cognitive Construct
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شود؛ در يك حالـت فـرد        بدن خود دارد به چند حالت ظاهر مي        ازاحساسي كه فرد    

در چنين حالتي بدن و تصوير   . استكند كه واقعاً صاحب و مالك بدن خود         احساس مي 

ـ         ا.  براي فرد نيست   سازمشكلبدن يك موضوع     وجهيو به برداشت و تـصور ديگـران ت

دانـد كـه    حال مـي  درعين.  بدنش تأثيري ندارد   ازندارد و ارزيابي ديگران در احساس او        

 بدن  كالًدر حالت دوم، فرد شكل و قيافه و         . كنند به ظاهر بدن او توجه مي      ،ديگران مهم 

ظاهر و بدن او    .  دوست دارد بدن خود را سالم، قوي و زيبا نگه دارد            و پذيردخود را مي  

كـل  بخشي از زندگي اوسـت و نـه   فقط كه اين باور دارد حال  ، درعين استبرايش مهم   

وسـواس بـه    . شـود  در واقع به كيفيات ظاهري خودش در نزد ديگران خالصه نمـي            ؛آن

كند شـديداً تحـت   در اين حالت فرد احساس مي  .  ديگري از تصور بدن است     بدن شكل 

 احـساس   شـرايط گونـاگون   او در   . بط به بدن آرمـاني اسـت      تأثير هنجاري اجتماعي مرت   

، بنابراين به شدت تحت تأثير ظاهر بدن خودش         استكند كه مثالً چاق و غيرجذاب       مي

اين حالت، همواره با تـشويش و       . كند صرف ظاهر خود مي     زيادي  وقت ،روازاين. است

كنـد بـدقواره    مـي  شديد، فرد كامالً احساس      ةگوندر شكل وسواس  . نگراني همراه است  

براي تغيير شكل   هاي جراحي،   ، حتي از عمل   ها و فنون   تكنيك همةكه از   طوري به ،است

هايش در   چنين شخصي معتقد است كه ظاهر او در ناكامي         كالً. كنداستفاده مي بدن خود 

 در نهايـت بـه      ،اين حالت بيمارگون و مرضي    . نقش اساسي داشته است    اجتماعي روابط

كند كه بدن او متعلق بـه   فرد احساس مي،اوضاعاين در. رسد از بدن مي»رتنفر و انزجا «

،رو ازاين؛ نگاه كردن ديگران متنفر است ةاو از شيو  .  بلكه به ديگران تعلق دارد     ؛او نيست 

 در بـدن خـود مـشاهده    ايامـر طبيعـي  هـيچ   او  .گريـزد از ديگران و نيز از خودش مـي       

.كندنمي

ـ   .  جوامع رايج و شايع است     همةور از بدن، در      تص ةهاي چندگان اين حالت  ةامـا نكت

بينـي غربـي، چنـين تـصور     خـصوص در جهـان  بهمهم در اينجاست كه در حال حاضر،     



����157بدن و دين

 سرنوشت و تقدير افراد نيست، بلكه حاصل عوامل تـاريخي ـ  ةجيشود كه بدن ديگر نتمي

سـكوالر شـدن    اين نيز تـا حـدودي حاصـل         . اجتماعي است كه در تعامل با يكديگرند      

گراست كه معموالً با باورهاي ديني آميختـه  جامعه و نيز سست شدن باورهاي سرنوشت     

 تقدير و سرنوشـت نباشـد، بـدن بـه           ة نتيج ، و شكل و شمايل آن     »بدن«زماني كه   . است

اما معيارهـاي   . آن باشد  در جستجوي تكميل   دباي كه فرد    شودتبديل مي اي  طرح و نقشه  

هـاي مربـوط بـه     رسانه و صنايع زيبايي، بلكه در رژيم       باتنها   نه ،كامل شدن و تكميل آن    

 عـواملي وجـود دارد كـه        ،ديگرعبارتيبه. شوده مي عرضبهداشت و سالمتي جسمي نيز      

 فـرد د كـه كـر  خاطرنشان ددر ابتدا باي . آورند از بدن را به وجود مي      گوناگونتصورهاي  

ر از بـدن در طـي رشـد جـسمي در            تصو.  ندارد خود تصوري از بدن     چدر بدو تولد هي   

اين تصور تحت تـأثير اطالعـاتي اسـت كـه مـا روزانـه دريافـت         . شودزندگي ايجاد مي  

. اين اطالعات در فرهنگ ما قرار گرفته است       . م و چقدر نه   ي اين كه چقدر جذاب    ،كنيممي

امـا  . كنـد  زمـان تغييـر مـي      ييابد كه در ط   هايي براي زيبايي انتقال مي    ئال ايد ،در فرهنگ 

 تـصور   ايجاد كنندة ترين عوامل   ها و دين از مهم    ها، رسانه ها، افسانه بازيخانواده، اسباب 

:ندبدن در فرد

هـاي  در سـال  . خانواده اولين نهاد مؤثر بر چگونگي تصور از بدن اسـت          :خانواده

هـا و  ا، ارزشهـ ا را از طريـق اعتقاد هـ  خود اين تأثير ة ما دائماً در حضور خانواد     ،اوليه

هـاي مـا را    دريافـت  ،گيـرد كار مي زباني كه خانواده به   . بينيمشنويم و مي   مي هارايشگ

زمـاني كـه خـانواده، خويـشاوندان و         .  عمل ما تأثير دارد    ةر ما و نحو   دوكندخلق مي 

تيپي، قدرت، قوت يا فعـال بـودن        خوش دليل پسر جواني را به    ،حتي دوستان خانواده  

هاي مطلـوبي   گويند يك جوان چه ويژگي    تقيم به ما مي   طور غيرمس ، به كنندتحسين مي 

ها در خصوص زيبايي، شيرين بـودن يـا رفتـار متـين      يا زماني كه آن   . داشته باشد  دباي
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اشته دهاي خوبي    چه ويژگي   بايد گويند كه يك دختر   كنند به دخترشان مي   صحبت مي 

متقابـل خـود تزريـق    هـاي ممتـاز را در جامعـه و در روابـط     ما نيز اين كيفيـت   . باشد

گيـري  هـا بـر توسـعه و شـكل      ها از تأثير قوي اين گفتـه       خانواده ،حالعيندر. كنيممي

.خبرنددريافت خود در نزد فرزندانشان بي

 دريافت خود از    خلقهاي كودكان به    بازي اسباب :هاي پريان ها و افسانه  بازياسباب

ـ . نظر فيزيـك مطلـوب و نـامطلوب تـأثير دارد           ، يكـي از    1ل، عروسـك بـاربي     مثـا  رايب

هـة زمـاني كـه ايـن عروسـك در د         .  از اين نوع است    ، در تاريخ  ي پر فروش  هاعروسك

چـه در همـان     .  وارد بازار شد، خيلي عجيب بود كه عروسك داراي پستان باشـد            1950

آنكـه چنـين    شـد بـي   هايي براي دختران و پسران نوجـوان طراحـي مـي           عروسك ،زمان

شـد كـه    اي طراحي مي  بخشي از بازي كودكان به گونه     . ه باشند هاي ظاهري داشت  ويژگي

دختران كوچكي كه با عروسـك  . شدندهايشان وارد بازي مي  بازيخود كودكان با اسباب   

شـد   حين بازي اين امر به اين خواست تبديل مـي          .شدندكردند، خود باربي مي   بازي مي 

ايـن  . كه خود را شبيه بـاربي ببيننـد   يا اين،شوند، باربي شوند ها وقتي كه بزرگ مي    كه آن 

 بـاربي تنهـا   ،حـال عـين  در.پـذير نيـست  موضوع از طريق نگاه كردن به عروسك امكـان  

هـاي اكـشني ماننـد سـوپرمن،     عروسكي نبود كه به تصور از بدن تأثير گذاشـت، چهـره           

هايي عـضالني بودنـد نيـز        پهن، پاها و دست    ةهاي ديگري كه داراي سين    من و چهره  بت

هـايي دارنـد كـه      هـاي كـارتوني بـدن     معموالً چهره . ها داشتند ن تأثيراتي در پسربچه   چني

 كـدام  اينكهبرآورد، مبنيفراهم ميها اي از استانداردها را براي اعتقاد و فكر بچه  مجموعه

همگي الغر،  ...  قهرمانان ديسني مانند سيندرال، سفيدبرفي و      .بدن مطلوب و مساعد است    

،هـاي كودكـان   در بـسياري از داسـتان     . نداهاي ظريف  و دست   بلند يجذاب، داراي پاها  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Barbie
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كـه شخـصيت منفـي و       حـالي  در ؛شـود قهرمان داستان به لحاظ فيزيكي جذاب ظاهر مي       

ها بـا  بازيها و اسباباين داستان. شود غالباً بدقواره، غيرجذاب و چاق معرفي مي   ،شرور

براي ظـاهر   را  ا  ه از معيارها و گرايش    ايشوند و مجموعه  هاي خانوادگي جمع مي   آموزه

.دنسازجسمي و بدني خوب براي پسر و دختر فراهم مي

 خانواده، تحـت تـأثير دوسـتان       ياه در كنار تأثير    و دنشو فرزندان بزرگ مي   :دوستان

ها و  ا و ويژگي  ه گرايش ،اين دوستان .  نوجواني ةخصوص در دور   به ،گيرندخود قرار مي  

هاي تعلق به گـروه     در نوجواني اين امر يكي از بخش      . كننديت مي را تثب هاي برتر   ارزش

 به  ،دنهايي كه به گروه آنان تعلق ندار      ها شاهدند كه آن    در همين زمان، آن    .شودتلقي مي 

اطـوار وپوشـند و از ادا رسند يا لباس خاصي مي به نظر مي  طور ديگري   لحاظ فيزيك جسمي    

.كنندخاصي پيروي مي

ديدند كه در اطـراف جهـان   از ظهور تلويزيون و رسانه، اكثر مردم نمي      قبل   :هارسانه

ـ  . نداچگونهيا حتي در نزديك شهر يا روستايشان ديگران       هـا،   فـيلم ةواسـط ه امروز مـا ب

قـرار  ها تحت تـأثير هـزاران تـصوير      ها، اينترنت و نماآهنگ   ، روزنامه هاهتلويزيون، نشري 

 كـه تـصاوير واقعـي را بـه          است فراوان   ياهتقادرسانه از اين جهت در معرض ان      . داريم

هـاي مناسـب    ما زنان جوان، بلندقد با شـانه ،در همه جا و همه وقت     . گذاردنمايش نمي 

اگر مردي بدون پيراهن و لباس زير در سـينما          . اي الغرند طور باورنكردني هبينيم كه ب  مي

آيـا ايـن    .  جوان خواهيم ديد   مو، بلندقد و  و رسانه ظاهر شود، احتماالً او را عضالني، بي        

ها در زنـدگي    چيزي است كه آن    آن ةدهند انعكاس ،بينندتصاويري كه مردم از رسانه مي     

در واقع درصد كمي از زنان استعداد دستيابي به معيارهاي      . وجهبينند؟ به هيچ  روزمره مي 

د كـه بـدن مـا       كنعلم توارث تعيين مي   . شودها تبليغ مي   رسانه در دارند كه     را بدن زناني 

توانـد بـه    ورزش و رژيم غذايي مـي     .  و غيره  يمتوانيم بلندقد شو  چقدر مي . باشدچگونه  
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هـاي  ها اسـتعداد فـرد را بـراي دسـتيابي بـه ويژگـي             وضعيت بدن ما كمك كند، اما ژن      

يد، ورزش  باشـ هـاي باريـك     اگر شما مردي بـا شـانه      . كند محدود و معين مي    ،مشخص

ها، سرگرمي و انباشت سـرمايه و پـول         هدف رسانه . را پهن كند  هاي شما   تواند شانه نمي

ل ئـا  كه زن ايدكنندتبليغ مي ها به كمك تصاوير     رسانه. استاز طريق فروش محصوالت     

اي در خصوص شكل و     هاي رسانه پيام.  دارد  عضالني انداميل،  ئا الغر، و مرد ايد    ياندام

. سازند كـه مـا آن را بپـذيريم   مي متأثر احساس ما را از بدن خود     فقط زماني   ، بدن ةانداز

يك شيوه براي حفظ و پاسداشت حرمت نفس و تصوير از بدن خود در برابر تعـاريف                  

.هاستاي از زيبايي، داشتن نگاه نقادانه به پيامخام رسانه

بارة اديان در  همةبيني ديني و در الهيات       كه در جهان   ة كلي و رايج   اولين نكت :دين

در تفكـر دينـي،   .  تمايز ميان بدن و روح يا بدن و ذهن است   ،شود مي  بدن ديده  ةمقول

باطـل تلقـي    وتمايز ميان بدن و روح، تمايز ميان مقدس و نامقدس، خيروشـر و حـق              

بندي تحليلي ميان ذهن و بـدن، بـين    فهم وجود انسان براساس يك تقسيم     . شده است 

 رويكرد فرض بـر ايـن اسـت    در اين.  اعمال بدني استة تفكر و انديشه و سلط ةسلط

اين تفكـر بـا تفكـر متـافيزيكي از اخـالق در            .  ذهن باشد  ة برعهد دبايكه هدايت بدن    

بـه دليـل   بدن .  است  و بدن يك امر دنيوي     ات ذهن منبع مقدس   ،ارتباط است كه در آن    

د كه اگر از طرف وشهاي شيطان تلقي ميكاريمنبعي براي فريبوجود غرايز و اميال،    

بيني غالـب   در جهان . يابد انسان به سطح حيواني تنزل مي      ،ل و هدايت نشود   ذهن كنتر 

 چراكـه ذهـن   ؛ تمايز ميان بدن و روح به نحوي تمايز ميان ذهـن و بـدن اسـت          ،اديان

. روح استةجايگاه و خان

كنتـرل و هـدايت افـراد و جامعـه، بـه       كه   در تفكر ديني فرض بر آن است         ،روازاين

 زندان روح    و هاي نفساني بدن محل خواهش  . هاستهاي آن دنمعناي كنترل و هدايت ب    
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 ذهن است كه    ةاين هدايت برعهد  . انسان و نيز مانعي براي دريافت الهامات روحي است        

.استاتجايگاه مقدس

در طي هاي او، اساساً كاري محل و جايگاه شيطان و فريبدر حكمتصور بدن  

 روحاني كردن ،روازاين. ن واداشته است به بديگير سختاِعمالرا به تاريخ، دين 

در . اسـت و كنترل هر چيز مربوط به جسم و بدن در مركز تاريخ تقـواي مؤمنـان              

بـدن  .  لمس و مشاهده براي انواع گناهان انسان است        قابل بدن مكاني    ،تفكر ديني 

 بنابراين خود مانعي بـراي رسـتگاري و رهـايي           ،هاستخاستگاه اميال و خواهش   

.دوشتلقي مي

البته رهبران ديني و يـاران وفـادار بـه ديـن و نيـز قديـسين معمـوالً از ايـن قاعـده                        

خـون و   . شـود و اساساً همچون افراد عادي تلقي نمي      است  ها مقدس   بدن آن . نديامستثن

 جسم آنان وجود دارد با امر قدسـي و روحـاني در             ة سازند يترين اجزا آنچه در كوچك  

هاي روحـاني و قدسـي   د كه ويژگيناي ديني اعتقاد دارهدر برخي از نحله  . ارتباط است 

ها و  بدن فردي كه خود را در راه آرمان       . يابدهاي بعدي آنان انتقال مي    به فرزندان و نسل   

،  ديـن ازي ي باورهـا چنـين . شـود  نيز گرامي داشته مي استهاي دين از دست داده هدف

 پـست و جايگـاه شـرارت و          در ابتـدا امـري دنيـوي،       »بـدن «اند كـه     تأكيد داشته  همگي

ة دينـي و رابطـ     ياه با اجرا و اعمال دستور     و بشر است و در مراحل بعدي        ياهانحراف

.شوددائمي با عالم روحاني، به امر قدسي و معنوي تبديل مي

انـد كـه    فرهنگ غرب نـشان داده     ةتوسعبدن را در    از  ملور و شيلينگ سه نوع تصور       

 بـه نظـر آنـان، در قـرون     . باروكة پروتستان، دورةر قرون وسطي، دو  ةند از دور  اعبارت

شدند ، تنها علومي محسوب مي    هجادو و خراف  . پذير بودند ها لطيف و آسيب   وسطي، بدن 

ـ كرها حفـظ مـي    ها را از تهديدهاي بيروني و بيماري      كه بدن   ايـن   ،از سـوي ديگـر    . ددن
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ر گـرفتن آنـان نيـز       شد و در معرض نابودي و خطر قرا       هاي لطيف، دنيوي تلقي مي    بدن

كاتوليـك روم   . شـت  در كل شيطاني در ذات خود دا       داشت؛ و بدن   ضعف    اين داللت بر 

 انـسان را از شـر   شت اعمال و قواعد خاصي، از طريق دين سعي داخلققرون وسطي با   

داري زنـده داري، امساك در امور جنسي، نمازهاي شبانه، شـب    روزه. بدن خود رها سازد   

هـاي نفـساني   هاي شيطان و خواهش فريبكاريرهايي براي تسلط ب ه شيو ،و تطهير دائمي  

اي از پيـروزي    در اين تفكر، كنترل بدن و به انضباط درآوردن بـدن، نـشانه            . بودو بدني   

ايـن موضـوع همـواره بـراي مـسيحيت          . شدمسيح بر مرگ و گناهان انساني قلمداد مي       

سم گناهكار خود خالص شـود و       تواند از ج   اساسي است كه چگونه انسان مي      ايلهئمس

رفته شاهد فاصله گرفتن بدن از امر نامقـدس در          رفته. در نهايت به رستگاري دست يابد     

 ميـان   ،پروتـستان . مايـ مواجـه تري از بـدن     در اين آيين، با الگوهاي منعطف     . ميين پروتستان يآ

 بـه  بـاروك بيـشتر   ةدر نهايت در دور   .  قايل است  ا، استقالل ها و الهام  هذهن و بدن، احساس   

اوضـاع بـين  د كه اين دوره، پلـي   شوتوجه مي ابعاد نمادين حيات فرهنگي، اجتماعي و ديني        

.(Mellor P.A, Shilling E. C, 1997)شود  مدرن محسوب ميپست مدرن و ةجامع

 بـدن مـرد جايگـاه و محـل         ،شود كـه در الهيـات مـسيحي       در همين ارتباط گفته مي    

. هـاي او   شده است و بـدن زن، جايگـاه شـيطان و اغـواگري             روحانيت و معنويت تلقي   

روست كه ازدواج براي زنان در گذشته برابر با مرگ و بكارت يك ارزش حقيقـي                ازاين

.شده استفرض مي

هاي بدندين و تكنيك

كار بههايي است كه فرد براي حفظ، تغيير يا اصالح تصور از بدن              شيوه ،هاي بدن تكنيك

، چـاقي،  قـد وزن،( قيافه و شكل، اندازه  :گيرداز بدن در سه زمينه صورت مي      تصور  . گيردمي



����163بدن و دين

 تـصور  .(W.D. Hoyt & L.R. Kogan, 2001)شـناختي   و در نهايت امور زيبـايي ...)الغري و

.دارداش وا مـي  فرد را به انديشه در خصوص ظاهر و عمل در ساختار بيولـوژيكي           ،بدن

را به يك وجود اخالقي، زيباشناختي، حساس و كنـشگر   فرد ،»بدن« گفت  د باي ،روازاين

 آن كـار    يـة هاي بدن آن دسته از فنوني است كه قـصد اول           تكنيك در واقع . كندتبديل مي 

آرايش مو، كار بـر روي      . مراقبت، حفظ يا اصالح بدن است     به منظور   كردن با خود بدن     

 ديگري يا   به دست زيكي  طور في  است كه به   »يبدن« مستلزم   ،هاي زيبايي  جراحي  و دندان

 ايـن فنـون در ميـان    ،روازايـن . شـود كـار مـي  بر روي آن  گروهي از بازيگران اجتماعي     

طور مـستقيم و غيرمـستقيم       مختلف، به  هايها و پايگاه  بازيگران اجتماعي از طريق نقش    

كننـده و ديگـري در      كند؛ يكي در مقام توليدكننده، يكي در مقام مصرف        ايجاد مي تعامل  

. نـد اهاي بـدن، مربـوط بـه اعمـال روزانـه          يبخش اعظمي از تكنولوژ   . كننده توزيع مقام

روزمـره در زندگي   همگي  غيره،كردن، لباس پوشيدن، عطر زدن، آراستن و        شستن، شانه 

اي معين و در  هاي ديگري هستند كه در دوره     اما فراتر از اين اعمال، تكنيك     . دهدرخ مي 

 مثل سوراخ كردن برخـي از       يهاي تكنيك ؛دنافتاق مي فواصلي خاص از زندگي فردي اتف     

ديگري چون رژيم غـذايي     يها نيز تكنيك   غيره و  هاي جراحي و  ، عمل كوبيخالاعضا،  

اجرا خويش   ةدر زندگي روزمر  طور مستمر   بهو بدنسازي و ورزش كه افراد يك جامعه         

.شوندط ميمربوهاي فرهنگي خاصي برخي از اين فنون زودگذر به گروه. كنندمي

ديگـران بـا نمـايش      . شودهاي خاصي به نمايش گذاشته مي     بدن با استفاده از تكنيك    

 آن را رمزگـشايي و تفـسير      يهـا  عالئـم و نـشانه      و كنند آن را مصرف مي    ،گذاشتن بدن 

كند و  بندي مي هاي بدن، افراد جامعه را طبقه     جامعه با تفسير و رمزگشايي نشانه     . كنندمي

هـا،   جامعـه تكنيـك  ،از سوي ديگـر . گرداندشان برمي طبقاتي ضاع و احوال  اوها را به    آن

 بدن صرفاً يك  ،رو ازاين .سازدهايي را براي عرض اندام بدن فراهم مي       ها و مهارت  دانش
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ــدن محــصول    ــست، بلكــه ب ــروض ني ــر مف ــك ام ــراي اوضــاعداده و ي  اجتمــاعي و ب

ها و   مثال، طرح  برايمدرنيستي،  در نظريات پست  . هاستها، محصول گفتمان  مدرنپست

هـاي هـويتي در دوران و        درون بحران  ،استفردي  ها بر روي بدن در واقع تالشي      نقشه

كننـدگان متغيــر و   مــصرف،آنــان بـر ايــن اعتقادنـد كــه افـراد   . مـدرن  پــستةجامعـ در 

هـا و  ال آنـان بـدن    حدرعين. انددار وابسته هاي ريشه ند كه كمتر به هويت    امزاجيدمدمي

هـاي فرودسـت تحليـل      هاي مـسلط و گـروه     هاي بدن را در متن ارتباط ميان گروه       طرح

.كنندمي

 چگونـه   ، متـأخر  ةمدرنيتـ دهد كـه در دوران      گيدنز و كريس شيلينگ نشان مي     آنتوني

هاي طرح« است و با     هاي سنتي و ثابت جغرافيايي فاصله گرفته      هاي افراد از نقش   هويت

طـور نمـادين خـود را در برابـر          و بـه  خود را بـشناسد     ند كه   ك كه به فرد كمك مي     »بدن

هاي بـدني همـه جـا وجـود دارد و     چنين نقشه. كند، پيوند خورده استديگران تعريف  

ي چون اصالح، تغيير و پيرايش بدن و اعمال جراحـي بـر روي              يهاها و تكنولوژي  شيوه

كي به يك فنـاوري پيـشرفته        پزش ،راستادر اين   .  باال، رو به فزوني است     هايبدن با نرخ  

 رودررو هـا و مناقـشات متنـوع      منازعهاي از   شده و دين و الهيات بدن با مجموعه       تبديل  

كالبدشـكافي  . مĤبانـه داشـت    پزشكي به بدن نگرش مقدس     ،در قرون گذشته  . شده است 

هاي بـسيار خـصوصي بـدن، بـسياري از          بدن، لمس كردن بدن زنان، لمس كردن بخش       

بـراي پزشـكي در گذشـته، بـدن     . ساختكي را با محدوديت مواجه مي هاي پزش فعاليت

ـ            بـا توجـه بـه تفكـر پيونـد اعـضا و تغييـر               . دوامري مقـدس و آميختـه بـا مقدسـات ب

تـوان گفـت كـه در     كـل مـي  درامـا ؛ها، بدن از حالت مقدس خود خارج شدبينيجهان

.شود بدن امري خصوصي شمرده مي،پزشكي
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 همراه  »بدن«اي از   سابقهسازي بي وران مدرنيته با يك فردي    شيلينگ معتقد است كه د    

ةجامعـ در . شده اسـت هاي نمادين است كه در آن معناها خصوصي و بدن حامل ارزش     

 به اين معنا كـه  ؛دشو نمادين تبديل ميةسرماي به منبعي از  بدن،  1به قول بورديو  مصرفي،

بـه بـدن    ، بلكه از ايـن جهـت        استي  ه بدن قادر به انجام چه كار      شود ك  توجه مي  كمتر

به نمـايش و    اوضاع   در اين    يعني. آيدكه چگونه و چطوري به نظر مي      شود  نگريسته مي 

حـال مـا   درعـين . هـاي اصـلي آن  شود تا به كاركردها و توانايي  بدن توجه مي   ياهتظاهر

 خـاص تعلـق     ةطبقـ  بدن و نمادهاي بدني صـرفاً بـه يـك            ياهامروز شاهديم كه تظاهر   

كـار  .  كـارگر نيـست    ةهاي قوي و رشديافته متعلق بـه طبقـ         مثال، ديگر بدن   برايرد،  ندا

بـراي  . كنـد  هوشيار مي  2 فهم موضوع تجسم   حيثبورديو ما را به اهميت دائمي طبقه از         

نـد؛ از طريـق موقعيـت    اهـا و عالئـم طبقـاتي   ها به سه طريـق حامـل نـشانه      بورديو بدن 

مديريت بدن مركز اصـلي در كـسب        . هاي آن ئقه ذا ة عادات و توسع   خلقاجتماعي فرد،   

,P. Bourdieu) طبقاتي است ياهمنزلت و در حفظ تمايز 1984).

ين و يـ  خـود بـه آ  ، هستيم كه در آن توجه بيش از پيش به بـدن     شرايطيامروز ما در    

. مناسكي خاص تبديل شده است كه گويي بدن محلي بـراي عبـادت و پرسـتش اسـت                 

كننـد كـه گـويي از    اي رفتـار مـي   شهري به گونـه ةجامعاد در   گافمن معتقد است كه افر    

ـ  از طريـق ايـن آ      خواهند مي ايها تا اندازه  آن. ين خاصي برخوردارند  يسلوك و آ   هـا  يني

 شهري امـروزين  ةفرد در جامع. (Goffman, 1967)مقدس نمايش دهند خود را پاك و

 وضـعيت بـدني     ،وركليطـ توجه به پوشش، وضع ظاهري و به      . درگير رفتار آييني است   

خود دقيقاً مقابل آن تصور مربوط به الهيات سنتي است كه در آن بدن جايگاه شـيطان و              

رسـد  اي است كه به نظر مي      عنايت به بدن به گونه     ،در حال حاضر  . شدپست شمرده مي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. P. Bourdieu
2. Embodiement
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اي پـاك و مقـدس اسـت و حتـي راه رسـتگاري آن از طريـق پـاك و منـزه           بدن مقولـه  

توجه به بهداشت شخـصي، اسـتفاده از لـوازم بهداشـتي            . پذير است انداشتن آن امك  نگه

داشتن آن همگي به نـوعي      براي حفظ نرمي و شادابي پوست و حفظ حيات و زنده نگه           

اگـر  .  حيات اسـت داللت بر اين دارد كه بدن متعلق به خالق هميشه جاويدان و صاحب      

 حيات و زنـدگي  ةجوهراي به ونه داريم به گ پوست و بدن را سالم، با نشاط و زنده نگه         

 بيروني حفظ كـرد،     ياهها و خطر   از شر آسيب   بايداين تصور كه بدن را      . ايمتوجه كرده 

ـ . استداشتن آن و پاك انگاشتن آن       در حقيقت به معناي حرمت نگه      هرحـال در ايـن     هب

اي براي به نمـايش   روح و پردهة بلكه جلو، ديگر بدن قفس و زندان روح نيست  گرايش

. هاستدرآمدن مكنونات دروني انسان

انـد  هايشان بودهها در آرزوي داشتن نقش خدايي بر بدنفرويد معتقد است كه انسان    

 فرويد، پيشرفت فني    از نظر .  مسيري براي دستيابي به اين آرزو بوده است        ، فني ةو توسع 

يافتـه  بيانگر اجرا و تكميل اين آرزوي پنهاني است كـه انـسان نـوعي از خـداي تجـسم           

ـ  ةبـا توسـع   . رسـيم اي از كنتـرل مـي      ما بـه درجـه     ،از طريق تكنولوژي  . است وري و  ا فن

 اعتماد ما به توانـايي خـود در كنتـرل عوامـل بيرونـي و در فـائق آمـدن بـه                       ،تكنولوژي

،راسـتا در ايـن    . شـود هايمان و به خدمت گرفتن طبيعت و بدن خـود بيـشتر مـي             ترس

هـايي چـون سـالمتي، زيبـايي و قـدرت           ق هدف هاي بدن در جستجوي تحق    تكنولوژي

. است

 بهداشـت فـردي و جمعـي      ارتقـاي  ها و شواهد تجربي فراواني از نقش دين در        داده

 فراوانـي آثـار   ةمتغيـر مطالعات طولي و چنـد  . (Ellison & Levin, 1998)شود ديده مي

دهـد  مـي نـشان   را  هاي ديني بر پيامدهاي بهداشتي و حتي اخالقيات بـدن           مثبت جنبش 

(Sherkat & Ellison, 1999) .مـرتبط بـا بـدن از طريـق     ياهها و گرايشبدن و ارزش 
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 يك ميانجي ميـان ديـن    همچون كم كردن وزن، واندام چون تناسب،هاي بدن تكنولوژي

 انـدام را در     ،هـاي خداشناسـي و ديـن      از نظـر زنـان، آمـوزه      . كنـد و اخالقيات عمل مي   

هاي كاتوليك بـه  آموزه. كند حفظ مي  ،برابر چاقي مفرط  حداقل در   ،تريوضعيت مناسب 

. هـا پرهيـز شـود     كند كه در مصرف زياد از حد خوراكي       پيروان خود همواره گوشزد مي    

كنـد كـه    دائماً به پيروان خود سفارش مي، و چه از طريق سنت     قرآناسالم چه از طريق     

در آيـين  . دنسمي باش غذايي خاصي پيروي كنند كه همواره  در سالمت ج ياهاز دستور 

،روازايـن . (Coakly, 1997)شود ن شمايلي از خدا تصور ميهمچو بدن انسان ،يهوديت

 دينـي بـه     ياهتأكيد دسـتور  . شود توجه مي   غذاهاي مناسب  با مصرف به پاسداشت بدن    

هـاي خـاص   هاي تازه و نيز استفاده از برخي از ميـوه    استفاده از سبزيجات، خوردن ميوه    

اي خـاص  هاي هر ديني آمده است، شـيوه  ان از سوي پيامبران در كتاب و سنت       كه نام آن  

 كـه از     دارد هـاي بـدن    تنگاتنگي با تكنولوژي   ةكند كه رابط  از توجه به بدن را ترويج مي      

. شودسوي علم پزشكي و صنايع مربوط به بدن تجويز مي

. نـد كنو مشخص مياي پيروان خود را معرفي     گونه به ،اديان نيز از طريق پوشش بدن     

در بسياري از موارد، پوشش و لباس يك اجتماع بيانگر هويت ديني آن اجتمـاع اسـت،                 

 گذشـته  ،لباس و پوشـش . دكن متمايز ميها اجتماعات و فرهنگةكه آن را از بقي   طوريبه

،براي مثـال  :  بيانگر يك وضعيت اعتقادي خاصي است      شرايط در برخي    ،از هويت ديني  

نوع، رنگ و شـكل لبـاس   . هاي ديني از اين جمله استياه در عزاداريپوشاندن لباس س  

در برخي از مـوارد، لبـاس و   . مقياسي براي وفاداري افراد به يك آيين و باور ديني است  

. شـود كار گرفته مي   ابزار و سياستي براي كنترل وجه جنسي بدن به         همچوننوع پوشش   

ـ  از پوشش خاصي پيـروي  دبايالمي  زنان مسلمان براساس اعتقادات اس  ، مثال براي ،دكنن

هـا و تحريكـات جنـسي در        كه اين پوشش به معناي كنترل و مديريت رفتارهـا، انگيـزه           

(B. Lind, 1999).تعامالت اجتماعي است 
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 بـدن، در مطالعـات آمـده اسـت كـه افـرادي كـه               هاي خـاص سياسـت     زمينه بارةدر

بيشتر به سمت مواردي چـون      ،راد مذهبي در مقايسه با اف   هاي ديني اندكي دارند،     گرايش

 در .(Morgan, 1999)د نـ كنكوبي و سـوراخ كـردن اعـضاي بـدن سـوق پيـدا مـي       خال

مواردي كه بـدن در معـرض        كالً   كوبي و خصوص مداخالتي چون سوراخ كردن و خال      

انـدام و  هاي الغـري، تناسـب  ي چون رژيمقعو نيز در موا گيرد  قرار مي هاي جدي   آسيب

رسد كـه در    د، به نظر مي   كنميرو  هآوري روب  رنج شرايط با   را روزانه كه بدن     هايورزش

ـ    .  براي رستگاري است   ي و مكاني   قربان ، بدن ،اوضاعاين   ه گويي رنج كـشيدن جـسمي ب

هايي است كه در قرون گذشته بدن براي رسـيدن    ها مشابه همان رنج    اين سياست  ةواسط

قـراردادن  رسـد گفتمـان رنـج دادن و    ه نظر ميدر واقع ب. به رستگاري مواجه بوده است 

ـ    دليـل هـاي جـدي، بـه     در معـرض آسـيب    بدن    شـكل ديگـري از طريـق        ه گناهـانش ب

كـار گرفتـه شـده بـراي     هاي بـه بيشتر دستورالعمل. هاي بدن بازتوليد شده است    سياست

داشتن بدني سالم، زيبا و قدرتمند، رنـج و مـشقت فراوانـي را بـر كنـشگران اجتمـاعي                

هـاي روزمـره، پرهيـز از خـوردن برخـي از             بدني، ورزش  هاياز تمرين . كندل مي تحمي

هاي غذايي مشخص گرفته تـا دسـتكاري در بـدن از طريـق              غذاها و نيز عادت به رژيم     

 اعمـال سـخت و      همگيغيره،هاي جراحي، سوراخ كردن برخي از اعضاي بدن و          عمل

توانـد  نوي به بدن خود نمـي     س روحاني و مع   حپرزحمتي است كه كنشگر بدون داشتن       

هايي اسـت كـه      متفاوت از هدف   ،داشتن حس روحاني و معنوي    . تن به اين اعمال دهد    

 سـالمتي  ،اندام، الغريهايي چون زيبايي، تناسبكند؛ هدف ها را دنبال مي   فرد شخصاً آن  

دبايـ كند كه بخشي از بدن خـود را          احساس مي  اين شرايط بازيگر اجتماعي در    .  غيره و

هـاي   اميـال و خـواهش     ة در واقع آن قسمت از بدنش را كه براساس سـيطر           ؛قرباني كند 

بار در واقع مبارزه بـا  اعمال سخت و مشقت.  سرنوشت ايجاد شده استگاهينفساني و  
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ي قعدر مـوا  .  است معنوي  اي   مبارزه ،اين تالش . هاي نفساني و سرنوشت است    خواهش

ر بدن به حدي است كه فرد را با قطـع عـضو             ناشي از مداخله در شكل و ظاه       ياهخطر

 جدي و احتمـالي، از طـرف   ياهرو شدن با اين خطر   هروب. سازدو حتي مرگ مواجه مي    

گونـه  خصوص اديان صاحب كتاب را در خصوص اين   اديان، به  ةمداخلهاي  ديگر، زمينه 

 سه نكته   آميز بدن  دين در اعمال مخاطره    ة مداخل بارةدر. سازدهاي بدن فراهم مي   سياست

هاي  درك دقيق و صحيح از آن چيزي است كه از طريق سياست            نخستضروري است؛   

، دانـش و شـناختي الزم   راسـتا در اين . بدن امروز در جوامع معاصر در حال وقوع است   

عرضـه  است كه تفسير و فهم ديني روشني از واقعيت جهاني، سكوالر و دنياي معاصـر                

ـ . كند ـ بـارة  خـودش در    از ي تفكـر دينـي     دوم، تقويـت وجـه انتقـاد       ةنكت  بـدن و   ةمقول

 تفكـر   خلـق ،هاي مربوط به آن است و در نهايت       فرضبازانديشي در مفروضات و پيش    

. حاضر مفيد باشداوضاعديني قدرتمندي است كه براي 
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