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  چکیده
هـاي فرهنگـی ـ اجتمـاعی متعـددي دارد، متقـدمان        مانی انـسان داللـت  اگرچه پیکر جـس 

این نوشـتار بـه منظـور برجـسته سـاختن       . اند  شناسی به مطالعۀ آن چندان عنایتی نداشته        جامعه
به این منظور نویسنده کوشـیده اسـت در      .  بدن تدوین شده است    ۀشناسان  اهمیت مطالعۀ جامعه  

  :ر نزدیک شودچارچوب روش تحلیل نظري به اهداف زی
  شناسی بدن، ـ معرفی جامعه

  شناسی به مطالعۀ بدن، توجهی متقدمان جامعه ـ بررسی دالیل بی
  هاي اخیر، در سال شناسانۀ بدن هاي رشد مطالعۀ جامعه ـ بررسی زمینه

  .بدنهاي فرهنگی ـ اجتماعی  بررسی داللتـ 
شـناختی بـدن بـه     جامعـه هاي مطرح شده بر این واقعیت داللـت دارد کـه الزامـات       دیدگاه

 ۀمطالعـ . توان آن را یک ماهیت صرفاً زیستی و جـسمی محـسوب کـرد    اي است که نمی    اندازه
بخشد، و از سوي  ما را به تعامل میان فرد وجامعه قوت میبینش سو  شناسانۀ بدن، از یک  جامعه

ونـی  هـاي علمـی دیگـر بـه رشـد در      شناسی و برخی رشـته     دیگر با تقویت تعامل میان جامعه     
  .کند شناسی کمک می جامعه
  

  کلیدواژه
  .گرایی اجتماعی، هویت، مصرف، اخالق شناسی بدن، سازه جامعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شناسی دانشگاه تربیت معلم استادیار گروه جامعه ∗
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  مقدمه
. کنـد  شـود و بـروز مـی        هاي اجتماعی انسان از مجراي بدن او ساخته می          همۀ کنش 

هاي روحی او مانند هوشمندي، آگاهی و نیات درونی         عاملیت کنشگر فقط از توانمندي    
هویـت انـسان   . پـذیرد   هاي جسمانی او هم تأثیر می       گیرد، بلکه از قابلیت    سرچشمه نمی 

قبل از هر چیز، بر اساس خصوصیات جسمانی او، مانند جنس، رنگ پوست و چـشم،                
بدن انسان و مختصات متفـاوت آن در مقـاطع          . شود  ، تعیین می    بافت مو، قواره و هیکل    

 اقتـضائات اجتمـاعی ـ فرهنگـی     سـالی و پیـري   نوزادي، خردسالی، بلوغ، جوانی، میان
برخی از مناسـک فرهنگـی، ماننـد آداب تولـد، نوجـوانی، بلـوغ، ازدواج،        . خاصی دارد 

بـه مـوازات ایـن    . گیرنـد  مـی هـا شـکل    بازنشستگی و مرگ، در ارتباط با این دگرگونی 
اي، نگرش فرد به خود، نوع ارتباطش با دیگـران و جایگـاه او در جامعـه      تغییرات دوره 

  .کند میتغییر 
هاي کلی جسم انسان پیامدها و آثار فرهنگی ـ اجتماعی دارد، بلکه هر   تنها ویژگی نه

زبان بدن اصطالحی . هاي معنایی خاص هستند یک از اجزاي بدن نیز دربردارندة داللت      
شناسی است که به اطوار، حـاالت چهـره، وضـع کلـی و قیافـۀ مـردم در روابـط                       روان

طور که زبان شفاهی و  واژه، بیانگر این واقعیت است که همان    این  . اجتماعی اشاره دارد  
اي   ما نیـز هماننـد رسـانه      کند، بدن   ها، افکار و احساسات ما را بیان می         نوشتاري اندیشه 

  .(Marshall, 1990: 32)هاي ناگفتۀ ما را منتقل کند   پیام استقادر
سازد، بلکـه   تمایز میها را از یکدیگر م    انسان ،تنها در سطح خرد     وضعیت جسمی، نه  

بندي جامعه، بر اساس  ترین الیه ابتدایی. در سطح کالن هم عامل تفکیک اجتماعی است     
سـال و   خردسال، جوان، میـان (و سن  ) زن و مرد  (دو ویژگی جسمی اولیه، یعنی جنس       

براین، برخی عوامل زیستی، ماننـد نـژاد و جـنس، اگـر بـا معـانی            افزون. است) سالمند
ها تأثیر بگذارند و  توانند در نحوة توزیع منابع و فرصت درهم آمیزند میفرهنگی خاصی 

  .ساز نابرابري، محرومیت و تبعیض اجتماعی شوند زمینه
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هاي اجتماعی بایـد بـه    به منظور تشخیص بهتر تعامل میان جسمانیت انسان و پدیده   
بعـیض،  این واقعیت توجه شود که بخش اعظم مسائل اجتمـاعی امـروز، ماننـد فقـر، ت                

هـاي    پرخاشگري، فحشا، تجارت جنسی، خشونت علیه زنان، اعتیـاد و شـیوع بیمـاري             
  .واگیردار، مانند ایدز، با نحوة مدیریت انسان بر بدن خود مرتبط است

 در ،هاي اجتماعی است شناسی علم مطالعۀ کنش اگر بپذیریم که به یک تعبیر، جامعه 
هـا از مجـراي پیکـر       کرد که این کنش    پوشی  توان از این واقعیت چشم      این صورت نمی  

 متقدمان ،وجود بااین. کنند شوند و سرایت می یابند، متجلی می    جسمانی انسان تکوین می   
نویسندة ایـن   . اند  شناسی به مطالعۀ مؤلفۀ جسمانیت کنشگر چندان عنایتی نداشته          جامعه

ر نوشتار در صدد اسـت ـ بـا تکیـه بـر روش تحلیـل نظـري ـ موضـوع بـدن را عنـص           
بنابراین هدف مقاله، برجـسته سـاختن   . شناسی معرفی کند    شدة مطالعات جامعه   فراموش
ساختار مقاله با توجه به هدف یادشده و بر اساس       . شناسانۀ بدن است    هاي جامعه   داللت
  :هاي زیر تنظیم شده است گویی به پرسش پاسخ

  آید؟ شناسی بدن چیست و به چه کار می ـ جامعه
  شناسی به مطالعۀ بدن نقش دارند؟ توجهی متقدمان جامعه ـ چه عواملی در بی

  اند؟ شناسی بدن بوده ساز رشد جامعه هاي اخیر، چه عواملی زمینه ـ طی سال
  اي دارد؟ هاي فرهنگی ـ اجتماعی بدن انسان چه نوع داللتـ 

شـود، بـه تـدریج در         امید اسـت بـا تـراکم آثـاري کـه در ایـن زمینـه تـدوین مـی                   
  .شناسانۀ بدن گشوده شود ران روزنۀ جدیدي به سوي مطالعۀ جامعهشناسی ای جامعه
  

  شناسی بدن معرفی جامعه
بدن انسان ماهیتی زیستی دارد که حاصل تولیدمثل انسانی و تکثیر سـلولی اسـت و            

 در بـستر زمـانی،   ،بدن از بدو تولد تـا مـرگ  . کند همراه با نظام روانی و ذهنی عمل می       
رو تن آدمـی بـه همـان انـدازه کـه مـاهیتی             ازاین. کند  یمحیطی رشد م    فضایی و زیست  
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هاي بـدن در تعیـین موقعیـت        مختصات و ویژگی  . زیستی دارد، بنیان اجتماعی نیز دارد     
  یــل اســتاجتمــاعی افــراد نقــش دارد و در تولیــد، مــصرف و بازتولیــد اجتمــاعی دخ

(Krieger & Smith, 2004: 94) .هـا را   دودیتهـا و محـ   اي ازتوانایی تن آدمی مجموعه
شود و در همۀ مقاطع زنـدگی، تحـت نفـوذ اقتـضائات فرهنگـی ـ اجتمـاعی         شامل می

شناسان، با اسـتناد بـر آمیختگـی        برخی از جامعه  . برد  سر می   اي است که در آن به       جامعه
هـاي فرهنگـی اجتمـاعی، بـدن را یـک سـازة اجتمـاعی           زیاد جسمانیت انسان با مؤلفه    

  .اند دانسته
ها،   بدن انسان عنصري مادي است که تحت نفوذ رویه،1رایان اجتماعیگ از نظر سازه 

بـراي مثـال، مردهـا از نظـر جـسمانی از      . گیرد هاي اجتماعی شکل می ها وگفتمان   زمینه
هاي ورزشـی و   اند در فعالیت تشویق شدهنوجوانی تر هستند، چون از دوران       ها قوي   زن

همچنـین، اگرچـه در     . تـري دارنـد      قوي رو ساختار عضالنی    ازاین. ها شرکت کنند    بازي
اغلب موارد توانایی مردها در حمل اجسام سنگین بیش از زنان است، در منطقۀ موروکو 

هاي زیـاد بـر دوش خـود          واقع در کوهستان اطلس، زنان بارهاي سنگین را در مسافت         
هـاي   توان گفت، انتظارات اجتماعی درساختار بدن و قابلیت در نتیجه می . کنند  حمل می 

ــأثیر مــی ، (Douglas, 1970)رو، مــري داگــالس  ازایــن. گــذارد جــسمانی آن واقعــاً ت
مـان   گوید که بدن اجتماعی ما واسطۀ آگاهی ما از بدن جسمانی شناس معروف می    انسان
  .(Nettleton,1996:107-108)است 

 2شناسی اسـت کـه ماهیـت اجتمـاعی جـسمانیت            اي از جامعه    شناسی بدن شاخه    جامعه
هاي حاکم بر بدن، تاریخ اجتماعی    تولید اجتماعی بدن، نمایش اجتماعی بدن، گفتمان       انسان،

  .(Turner, 1994: 36)کند  بدن و تعامل پیچیدة میان بدن، جامعه و فرهنگ را بررسی می
 بدن را ،شود؟ چگونه عوامل اجتماعی چگونه بدن انسان با معانی فرهنگی منطبق می    

کند؟ و پیکر جسمانی انسان  بندي و در آن تصرف می     مرزبندي، مختصات آن را صورت    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social Constructionist 
2. Embodiment 
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 شناسی  با عملکرد اجتماعی او چه ارتباطی دارد؟ از جمله موضوعات قابل بررسی در جامعه             
  .بدن است

بر این اساس، کنشگر انسانی، موجودي عقالنی و حسابگر محض یـا فـردي حامـل     
.  اجتمـاعی دارد   ها و هنجارهاي فرهنگی نیـست، بلکـه فـردي اسـت کـه بـدنی                 ارزش

  :شناسانۀ بدن از چند جهت حائز اهمیت است هاي جامعه کندوکاو در داللت
شناسـی،    شناسـی، روان    هـاي دیگـري ماننـد انـسان         ازآنجاکه موضوع بدن در رشـته     

شناسـی بـدن شـبکۀ        شـود، توسـعۀ جامعـه       شناسی انسانی و پزشکی مطالعه مـی        زیست
اي بـودن علـم       رشـته   ت و خصوصیت میان   هاي دانش را تثبی     تعامالت علمی میان حوزه   

این فرایند، به تدریج ادراك ما را از واقعیت اجتماعی رساتر و            . کند  امروز را تقویت می   
  .سازد تر می عمیق

شناسی را به     هاي جامعه   شناسی بدن این قابلیت را دارد که شاخه         براین، جامعه  افزون
شناسی،  هاي جامعه با برخی حوزهطور خاص  شناسی بدن به جامعه. یکدیگر مرتبط سازد

شناسی مذهب، پزشکی و بهداشت، محیط زیـست، ورزش، امـور جنـسی،               مانند جامعه 
شناسی بدن با هر یک از     تعامل جامعه . تغذیه، عواطف و احساسات و زنان مرتبط است       

  .ها در تکمیل متقابل آنها مؤثر خواهد بود این حوزه
هـاي    شناسی بدن پیوند میان سـطوح نظریـه         عهپردازي در عرصۀ جام     عالوه، نظریه  به
ـ  زیرا به عقیدة برخی صاحب    . کند    شناسی را تقویت می     جامعه  ۀنظران، مسئلۀ اصلی نظری
 ).597: 1374ریتزر، (شناسی معاصر پیوند سطوح خرد وکالن واقعیت اجتماعی است          جامعه

 بنیـان تحلیـل   هاي کالن، ماهیات اجتمـاعی، ماننـد طبقـه، سـازمان و دولـت،            در نظریه 
هاي خرد، عـامالن فـردي، مبنـاي     که در نظریه   دهد، درحالی   شناسی را تشکیل می     جامعه

هـاي اجتمـاعی و عاملیـت انـسانی پایـۀ             چنانچه تلفیق ماهیت  . تحلیل اجتماعی هستند  
سادگی از مطالعۀ بدن غافل شد، زیرا بـدن           توان به   شناسی باشد، دیگر نمی     تحلیل جامعه 

  .و محمل بروز معیارهاي اجتماعی استمجراي تحقق کنش 



42  nسال نهم، شماره اول فرهنگی،   نامۀ پژوهش 

 

ـی هـم            در این صورت، در پژوهش اجتماعی، جسمانیت کنـشگر بـدون منزلـت علّ
ی پدیده     می ی، مجموعـه     . ها را توضیح دهد     تواند مکانیسم علّ اي از    منظور از مکانیسم علّ

ایـن  . دهـد  ومعلول را بـه یکـدیگر پیونـد مـی          وار است که علت     نظمی قانون  حوادث با 
). 23ــ 24: 1373لیتل،(انۀ افراد ریشه دارد ـار معنادار و آگاهـدتاً در رفت  ـها عم   مـیسمکان

بنابراین کشف و توصیف این واقعیت که عوامل ساختاري در سطح کـالن چگونـه بـه                
دهنـد بـا اسـتفاده از رویکردهـاي         مناسبات اجتماعی در سطح خرد شکل و جهت مـی         

 .شود شناسانۀ بدن میسر می جامعه

  
  شناسی بدن نع رشد جامعهموا

شناسی به این قلمرو      شناسانۀ بدن، چرا متقدمین جامعه      باوجود اهمیت مطالعۀ جامعه   
  .توان به چند عامل اشاره کرد  در تبیین این وضعیت می؟اند رغبت بوده بی

شناسی،   شناختی جامعه   نظران معتقد هستند، مبانی فلسفی و معرفت        برخی از صاحب  
، که از قرن هفدهم مبنـاي  1فلسفۀ دکارت. ی به مطالعۀ بدن بوده استتوجه ساز بی  زمینه

. شناسی علمی شد، بین بدن و ذهن انـسان تمـایز صـریح و قـاطعی قائـل شـد                    معرفت
دوگانگی ذهن و جسم به این معناست که یا این دو بعد ارتباطی ندارند یا این تعامل در 

هـاي علمـی متفـاوت     باید بـه نظـام  بنابراین، مطالعۀ این دو عنصر    . حداقل ممکن است  
 بدن، موضوع علـوم طبیعـی و ذهـن، موضـوع علـوم فرهنگـی و         ،رو  ازاین. سپرده شود 

شناسی بیرون گذاشته شد  بر پایۀ این تفکیک، مطالعۀ بدن از قلمرو جامعه   . اجتماعی شد 
(Turner, 1994: 23).  

اي داشته  مالحظه بلشناسی هم تأثیر قا سازي معرفت جامعه مرزبندي اخیر، در شالوده
به این دلیل، هر چند افرادي مانند ماکس وبـر و تـالکوت پارسـونز، در نظریـات         . است

خود به کنشگر انسانی توجه داشتند، بدن کنشگر براي آنها در حد یک محیط یا ظـرف                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cartesian 
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کنش بوده است و آنان از این زاویه که کنش اجتمـاعی را یـک موجـود انـسانی داراي          
پـردازان    نظریـه (lbid, 35).انـد   سازد، کمتر به بـدن عنایـت داشـته    جسمانیت محقق می

هـا و     جاي بررسـی نقـش بـدن بیـشتر بـه سـهم ارزش               یادشده، هنگام مطالعۀ کنش، به    
  .کردند  معانی کنش هستند، تأکید میةکنند هنجارهاي فرهنگی، که تعیین

جایگاه واقعـی خـود   شناسان کنش متقابل نمادي نیز       مقولۀ بدن حتی در بین سایر جامعه      
 تأثیر حاالت و حرکات اعـضاي بـدن اشـاره           براي نمونه، جرج هربرت مید به     .  نکرد را پیدا 

  ).145ـ146: 1385لوپز و اسکات، (کند  طور مستقیم بررسی نمی کند، اما نقش بدن را به می
یکی دیگر از عوامل مؤثر در نادیده انگاشتن بدن، احتماالً غلبۀ رویکردهـاي نظـري             

اشـتیاق  . شناسـی بـوده اسـت       شناسی جامعه   گرایانه در نظام معرفت     گرایانه و ساخت   کل
، به تعریف موضوع این علـم بـر اسـاس    خصوص دورکیم بهشناسی،   گذاران جامعه   بنیان

هاي اجتماعی و متمایزکردن آن از علوم زیستی و روانـی و همچنـین پرهیـز از              واقعیت
هاي اجتمـاعی، ماننـد     فردي، باعث شد ماهیت هاي اجتماعی به سطح     دادن پدیده   تقلیل

شناسی قرار گیرد و مباحثی  ساخت، طبقه، نهاد، سازمان و گروه، در کانون تحلیل جامعه  
شناسـی بیـرون گذاشـته شـود          مانند بدن، عواطف و احساسات از قلمرو دانش جامعـه         

(Freund, 1999: 453).  
بـراي  . یر خود قرار داده اسـت     شناسی را هم تحت تأث      شناسی جامعه   این وضعیت، روش  

جو و هاي اجتماعی را در ساختار جامعه جست        هاي ساختاري، علت اصلی پدیده       تبیین ،مثال
هاي خدمتی، وجود نهاد یا عمل خاصی را برحسب پیامدهاي سودمندي کـه   کنند و تبیین    می

  ).166ـ167: 1373لیتل، (کنند  تر دارند، توجیه می براي نظام اجتماعی بزرگ
هاي اجتماعی باعث شد عنصر جسمانیت کنـشگر در بخـش      میت دادن به ماهیت   اه
گرایـی،   شناسـی، از جملـه سـاخت        هـاي جامعـه     هاي انتقادي و نظریه     اي از نظریه    عمده

کــه  درحـالی . کـارکردگرایی سـاختاري، نوکـارکردگرایی و تـضاد، نادیــده گرفتـه شـود      
و گرفتگـی صـدا، کـه معـرف       پریـدگی    ترین وضعیت جسمانی انسان، مانند رنـگ       ساده

  .ها و معانی خاصی دارد حاالت درونی اوست، در فرایند کنش اجتماعی، پیام
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  شناسی بدن گیري جامعه هاي شکل زمینه
شناسی   شناسی به مطالعۀ جسمانیت انسان، جامعه       عنایتی متقدمین جامعه    رغم بی   علی

 عامل در ایـن تغییـر   چند. (Nettleton,1996: 101) رشد کرد 1980بدن از اواسط دهۀ 
شناسـی،   توان آنها را در سه گروه تغییـرات علمـی در حـوزة جامعـه     مؤثر بودند، که می  

  .اي تحوالت اجتماعی بیان کرد تغییرات علمی در حوزة پزشکی و در نهایت پاره
هایی اشاره کنیم کـه طـی     ابتدا باید به نقش دگرگونی    : شناسی  تغییرات درون جامعه  

در . شناسـی علـوم اجتمـاعی رخ داده اسـت           شناسی و معرفـت     روشهاي اخیر در      سال
گرایـی بپرهیزنـد و تفکـري     شود اندیشمندان از دوگانـه   شناسی جدید توصیه می     معرفت

مقوالت متضاد و متقابـل، ماننـد مـرد در برابـر زن،             . فرایندي و دیالکتیکی داشته باشند    
برابـر عـام، ذهنیـت در برابـر        سفید در برابر سیاه، خویشتن در برابر دیگري، خاص در         

 نـوعی تفکـر   ،باوري، خـودي در برابـر غیرخـودي و غیـره     عینیت، اتمیسم در برابر کل    
اش را از صـحنه     آورد که در آن، یک مقوله، ضـد فرضـی           به بار می  » این یا آنی  «ذهنیتی  

چنین است کـه   که بسیاري از مقوالت یادشده، باز و سیال هستند و این          درحالی. راند  می
  ).416: 1384فی، (تواند به طرف ضد فرضی خود بلغزد  ک مقوله میی

گرایی معرفتی استوار هـستند،   گرایی و نسبی   هایی که بر پایۀ تعامل      طورکلی نگرش   به
پذیرند و سطوح واقعیـت را کمتـر تفکیـک و     آمیختگی بین سطوح واقعیت را بیشتر می 

 که عاملیـت انـسان و مفـاهیمی    در این چارچوب جدید فکري معتقدند     . کنند  متمایز می 
اي فـراهم شـد تـا بـدن را          زمینه ،رو  ازاین.  ارتباطی تنگاتنگ دارند   ،مانند ساخت و نهاد   

  .همچون عنصري مؤثر در عاملیت انسان بررسی کنند
براي مثال، شـاید بـراي     . پردازان اشاره کرد    توان به نقش برخی نظریه      راستا می  دراین

از .  نقش بدن در معرفی هویت و برقراري کنش توجه کـرد          بار، اروینگ گافمن به     اولین
گران موجودات مادي و ملموسـی هـستند کـه در فـضاي معـین و اغلـب                    نظر او کنش  

وي توضـیح نمـایش دادن خـود در پـشت     . پردازند محصور فیزیکی به کنش متقابل می     
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صحنه و روي صحنه و فضاي خصوصی و عمـومی متنـاظر بـا آنهـا را در جـسمانیت                     
دهـی اجتمـاعی    هاي عالمت از نظر وي عامالن بدنی با توسل به روش. وجو کرد   جست

ها تاحدي  مقبولیت اجتماعی اجراي نقش. سعی دارند نظر دیگران را به خود جلب کنند
هـاي    از نظر گافمن، موقعیـت    .  بستگی دارد  ة آنها کردار و سلوك بدنی اجراکنند     به طرز 

لـوپز  (شوند  هاي بدنی در آن اجرا و تفسیر می    اجتماعی، تئاتري طبیعی است که نمایش     
هـاي انتقـادي،    براین، رشد و اشـاعۀ برخـی نظریـه     عالوه). 154ـ155: 1385و اسکات،   

داران حقوق زنان و دیدگاه میشل فوکو، در برجسته ساختن عنـصر           ازجمله نظریۀ طرف  
  .اند اي داشته جسمانیت سهم قابل مالحظه

 آغــاز شــد، در مطالعــۀ 1960ز حــدود دهــۀ شناســی پزشــکی، کــه ا رشــد جامعــه
شناسی پزشکی، اولین کانون علمی است  جامعه. اي داشت شناسی بدن نقش عمده جامعه

شناسانۀ خـود را در    شناسانه و معرفت    شناسان با تکیه بر آن، مفروضات هستی        که جامعه 
جویی  باب بدن مطرح و نقش عوامل اجتماعی ـ فرهنگی را بر تندرستی و رفتار سالمت

  .(Nettleton, 1996: 11)انسان مطالعه کردند 
شناسـی بـدن    شناسی نیز به توسـعۀ جامعـه   شناسی و روان  افزایش تعامل میان جامعه   

شناسی معاصر و توجه به این واقعیت        ، در جامعه  »خود«اشاعۀ مفهوم   . کمک کرده است  
سان بـه جـسم   شنا  که بدن بخشی از خود یا قرارگاه حامل خود است، باعث شد جامعه            

آزاد و (بشر به چشم محصول فرهنگی نظم و ترتیبات اجتماعی و تـاریخی نگـاه کننـد              
  ).61: 1381چاوشیان، 

شناسـی، تحـول دانـش و         بر تغییـرات داخلـی جامعـه         عالوه :تحوالت دانش پزشکی  
دانش . شناسی بدن داشته است اي در گسترش جامعه   فناوري پزشکی سهم قابل مالحظه    

تـأثیر  . اي تنگاتنـگ دارد   از بعد معرفتی و عملی بـا بـدن انـسان رابطـه    و حرفۀ پزشکی 
شـود، بلکـه در       تحوالت پزشکی فقط به نحوة مدیریت بر سالمت انسان محـدود نمـی            

رشـد دانـش   . گـذارد  سطح جامعه نیز آثار و پیامدهاي اجتماعی گوناگونی بـه جـا مـی             
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نسان دچار مـرگ مغـزي را بـه    پزشکی این امکان را فراهم آورد که بتوان اعضاي بدن ا   
  .(Kurtz & Chalfant,1991: 232)بدن فرد دیگر پیوند داد 

به موازات آن، تحوالت علمی در عرصۀ مهندسی ژنتیک باعث شـد تـا مداخلـه در             
از طرف دیگر، بـا    . پذیر شود   مختصات جسمی و تغییر خصوصیات زیستی انسان امکان       

امـروزه انـواع   .  مفهـوم بـدن تغییـر کـرد     تعریـف ،هاي زیستی و پزشکی   يفناورکاربرد  
پروتزها یا همان اعضاي مـصنوعی بـدن، ماننـد دسـت، پـا، حلـزون گـوش و دریچـۀ             

ایـن  . شـود   مصنوعی قلب، براي ترمیم و بازسازي بدن بیماران و معلولین اسـتفاده مـی             
ل ها را براي افراد بیمار یـا معلـو   اي از امکانات و فرصت  تنها مجموعۀ گسترده    عناصر نه 
در ایـن شـرایط،     . گذارنـد   آورند، بلکه در نگرش انسان به خود نیز تـأثیر مـی             فراهم می 

تعیین ماهیت واقعی بدن بسیار دشـوار اسـت، زیـرا مـرز میـان بـدن جـسمانی و بـدن          
، Cyborgsبرخی اندیشمندان از ایـن وضـعیت تحـت عنـوان            . ریزد   می  اجتماعی درهم 

هاي حاصل از این پیوند نـه    بدن. برند  شین نام می  یعنی پیوند میان ارگانیسم انسانی و ما      
تـوان گفـت کـه ماشـین هـستند       سـادگی مـی   یک بدن کـامالً طبیعـی هـستند و نـه بـه         

(Cockerham, 2005: 57).  
هاي اخالقی، حقوقی و اجتماعی متعددي را به همراه آورد            تحوالت یادشده، چالش  

 جامعه تغییراتـی ایجـاد کـرده و    وعملی و متناسب با آن در سازوکارها و مناسبات عینی        
  ).Clarke and others, 2003 و1384هابرماس، (خواهد کرد 
معنـاي واگیرشناسـی اجتمـاعی و     براین، رشد شاخۀ اپیـدمیولوژي، بـه    عالوه

بررسی الگوي اجتماعی اشـاعۀ بیمـاري در سـطح جمعیـت، نقـش مـؤثري در                 
شناسـی   صصین واگیرمتخ. شناسی بدن داشته است سازي براي رشد جامعه     زمینه

اجتماعی در خالل مطالعات خود متوجه شدند که تأثیر کمبودهاي اقتصادي، که 
شود تا دوران بزرگسالی در بدن انسان باقی  عامل دردورنج در دوران کودکی می

  .(Krieger & Smith, 2004: 92) ماند می
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اجتمـاعی  هاي    بر تحوالت فکري و علمی، برخی دگرگونی        عالوه :تحوالت اجتماعی 
هـایی کـه اذهـان        براي مثـال، یکـی از زمینـه       . شناسی بدن کمک کرد     نیز به رشد جامعه   

افـزایش طـول عمـر و رشـد پدیـدة      شناسان را متوجه آثار اجتمـاعی بـدن کـرد            جامعه
دنبال افزایش طول عمر، موضوع حق کنترل انسان بر حیـات خـود و     به. سالمندي است 

ریزان   گذاران و برنامه    پدیدة سالمندي، سیاست   مطرح شد و     1موضوع مرگ خودخواسته  
اجتماعی را با مسائل جدیدي در زمینۀ تخصیص منابع بهداشتی ـ درمـانی و تـسهیالت    

اگر مشخصۀ اصلی سیاست معاصر در غرب را مدیریت بـدانیم،           . رفاهی مواجه ساخت  
. ترین و فراگیرترین وظـایف دولـت، مـدیریت جمعیـت پیـر اسـت            الجرم یکی از مهم   

طور جدي بـا    معضلی است که جوامع غربی به   ،اندیشی در مورد افزایش سالمندان      چاره
  ).123: 1384الیاس، (هستند  رو آن روبه

برخی . اند هاي اجتماعی نیز مؤثر بوده ها، رشد برخی جنبش به موازات این دگرگونی
هـاي متفـاوت    هاي اجتماعی معاصر، خواهان مـشروعیت بخـشیدن بـه شـیوه        از جنبش 

هـاي جنـسی      سازي هویـت    ها متقاضی عادي    این جنبش . هویت وگرایش جنسی هستند   
رشد این  . خواهی هستند  گرایی و تغییر جنس     گرایی، دوجنس   جنس  نامتعارف از قبیل هم   

دهد که در حال حاضـر تقاضـاي اجتمـاعی بـراي مـشروعیت                ها نشان می    قبیل حرکت 
از دخالـت دولـت در حـوزة       وبخشیدن به هویت جنسی نامتعارف مطرح شده اسـت،          

کند و خواهان برخورداري از حقوق شـهروندي اسـت    خصوصی زندگی افراد انتقاد می   
(Moulder, 2000: 81, Heyes, 2003: 1107). هاي اجتماعی، که  توسعۀ این نوع جنبش

مبلـر،  (بـرد   فوکو از آنها تحت عنوان ظهور انفجار گفتمان در مورد سکسوالیته نـام مـی       
توان بدن را واسـطۀ طـرح مطالبـات          دهندة این واقعیت است که می       ، نشان )247: 1384

  .اجتماعی قرار داد
جنبش محـیط زیـست، بـه    . هاي دیگر نیز اشاره کرد     توان به جنبش    در این زمینه می   

ي و آثار مخرب آن در طبیعت و سالمت انـسان، دیـدگاهی انتقـادي       فناوررشد فزایندة   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Euthansia 



48  nسال نهم، شماره اول فرهنگی،   نامۀ پژوهش 

 

خواهد که زنان، فارغ از سـلطه و اقتـدار            زنان نیز می  داري از حقوق      جنبش طرف . دارد
  .مردان، در تنظیم سازوکار بدن خود استقالل داشته باشند

مجموعۀ تحوالت علمی، فرهنگی و اجتماعی اخیر اهمیـت و نقـش بـدن را بـراي                 
شناسان برجسته ساخت و تفکیک میان بدن، در حکم یک عنصر طبیعی و بـدن،                 جامعه

 قلمرو جدیدي تحت عنوان ،ترتیب این به. ماعی را دچار تردید کرددر حکم یک امر اجت   
  .شناسی بدن شکل گرفت جامعه
  

  هاي فرهنگی ـ اجتماعی بدن داللت
هر یک . اند شناسی بدن مشارکت داشته    گیري جامعه   رویکردهاي فکري مختلف در شکل    

. انـد  را تبیین کردههاي فرهنگی ـ اجتماعی جسمانیت انسان   اي خاص داللت از زاویهاز آنها 
گرفته پیرامون محورهایی مانند نـابرابري اجتمـاعی،    در این فرصت به برخی از مباحث شکل 

  .شود سلطه، تنظیم اجتماعی، هویت، معناسازي و اخالق اشاره می
  

  بدن و نابرابري
 .هاي اجتماعی است شناسانۀ مطالعۀ بدن، بررسی ارتباط آن با نابرابري یکی از ابعاد جامعه

هاي زیستی زنان و مـردان منـشأ تبعـیض             شرایطی است که در آن تفاوت      ،نابرابري جنسیتی 
هاي جنسیتی از زوایاي گوناگون قابل مطالعه است،  نابرابري. شود اجتماعی میان دو جنس می

شناسـی بـدن ـ بیـشتر بـه       اما در این فرصت به اقتضاي هدف خاص مقاله ـ معرفی جامعـه  
  .شود هاي جنسیتی اشاره می  زنان و ارتباط آن با نابرابريهاي جسمانی خاص ویژگی

ها، بر اساس نگرشی انتقادي معتقد هستند سلطۀ مردان بر جسم و روح زنان  فمنیست
کوشند تا در مورد رابطۀ میان قـدرت و   هاي دنیاي معاصر است و می   بخشی از نابرابري  

راي جنـسیت اسـت، یعنـی    هـا قـدرت دا    از نظر فمنیـست   . پردازي کنند   جنسیت، نظریه 
 هنگـامی بـه   اساساً جنسیت. هاي خاصی از قدرت در روابط جنسیتی مؤثر هستند        شکل
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شود که دربرگیرندة بحـث قـدرت باشـد     ها بدل می موضوع مورد توجه خاص فمنیست 
  ).185: 1385دیویس، (

. کنـد   شدن می  استفاده  شناسی زنان، آنان را مستعد سوء       هاي زیست   طورکلی ویژگی   به
براي مثال، تجاوز و خشونت جنسی، رفتاري است که مردان، فاعل آن و زنـان، قربـانی    

هـراس از تجـاوز جنـسی،       . که زنان امکان تالفـی ندارنـد        طبیعی عمل ایشانند، درحالی   
هـاي    ریزي ساعات روزانـه و مـسیرهاي آمدوشـد، فعالیـت            شیوة لباس پوشیدن، برنامه   

دارد   وز، زنان را همچنان در انقیاد مردان نگه مـی         تهدید به تجا  . سازد  زنان را محدود می   
  ).234: 1384آبوت و واالس، (

آثار نابرابري جنسی به قلمرو دانش نیز تسري داران حقوق زنان باور دارند که        طرف
هـاي جنـسیتی    براي نمونه، دانش پزشکی در استمرار بخشیدن بـه نـابرابري  . یافته است 

داري   ا، پزشکی یک حـوزة علمـی فـارغ از جانـب           ه  از نظر فمنیست  . نقش مؤثري دارد  
ارزشی نیست، بلکه گفتمان پزشکی و روابط نامتقارن بین پزشکان مرد و بیماران زن، به 

هاي جسمانی  خصوصیات و ویژگی. طرق گوناگون تداوم بخش نابرابري جنسیتی است   
 ،و یائـسگی زنان، مانند قاعدگی ماهانه، بارداري، تغذیه از طریق شیردهی، سقط جنـین           

آورد وکنتـرل زنـان را بـر       زمینۀ دخالـت و تـسلط پزشـک بـر بـدن زن را فـراهم مـی                 
ازآنجاکه نهاد پزشکی عمـدتاً بـر اسـاس الگوهـاي فکـري             . دهد  هایشان کاهش می    بدن

مردانه شکل گرفته است، هرچه سهم پزشک در تنظـیم بـدن زن افـزایش یابـد، اقتـدار          
  .یابد مردان بر زنان استمرار می

هاي استفاده از قـرص،   اي مثال، زنان براي جلوگیري از بارداري، از یکی از روش  بر
بدیهی است آثار سـوء کـاربرد ایـن قبیـل     . کنند سازي استفاده می آي ـ یوـ دي یا عقیم 

کـه مـردان از ایـن قبیـل      گذارد، درحالی ها فقط در وضعیت جسمی زنان تأثیر می        روش
ها بر اسـاس قـضاوت پزشـک          براین، این روش   عالوه. صدمات جسمانی آسوده هستند   

گیري براي ایـن امـور عمـدتاً نقـشی منفعالنـه دارنـد           شود و زنان در تصمیم      تجویز می 
  ).150: 1380آبوت و واالس،(
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ها معتقد هستند نظام عقیدتی حاکم بر دانش پزشکی، زن را از نظر روانی و  فمنیست
 نظارت، مـشورت و راهنمـایی جـدي    داند که نیازمند  پذیر می   اجتماعی موجودي آسیب  

  .پزشکان است
 رو، زن در ادبیات پزشکی، قاعدگی ماهیانه و بارداري یک مسئلۀ پزشـکی اسـت، ازایـن             

به موازات این نگرش، پزشکی مردانۀ امروز با نگاهی توأم با تعارض . طبیعتاً بیمار است
ی خانواده، تولیـد  چون زن در داخل مرزهاي اخالق . نگرد  هاي جنسی زنان می     به ویژگی 
کند و گویی پاسدار حریم خداوند است،  کند، مانند یک پلیس اخالقی عمل می        نسل می 

کـه    به این دلیـل، درحـالی     . سازد  اما همین قابلیت جنسی زن، او را مستعد فحشا نیز می          
شود، انحراف جنسی زنان را       انحراف جنسی مردان فقط در حد یک انحراف شمرده می         

  .(Turner & Samson, 1995: 102-103)دانند  تار اجتماعی میعامل تخریب ساخ
گیرد که جنسیت زنانـه همـواره بـر پایـۀ پارامترهـاي       جا منشأ می این وضعیت از آن 

رد پـاي غلبـۀ سـوگیري       ). 481: 1382ایـري گـاري،      (تبیین و تفسیر شده است    مردانه  
در این قبیل   .  است هاي درسی رشتۀ پزشکی قابل مشاهده       پزشکی مردانه حتی در کتاب    

هـاي جـسمانی      آثار، زن اغلب با صفاتی ضعیف و منفعالنـه، کـه برخاسـته از ویژگـی               
  .اوست، توصیف شده است

، پزشکان هنوز مانند سدة نـوزدهم گنـاه رفتـار          )1978(به گزارش اسکولی و بارت      
طـور   در واقـع ایـن  . اندازنـد  عاطفی و هیستریک زن را به گردن دستگاه تناسـلی او مـی   

نتایج این بررسی . شود که زنان، تماماً تحت فرمان اندام تناسلی خود هستند      استدالل می 
هاي جنسیت زنانه، حتی پس از آنکـه اسـطوره بـودن      که اسطورهدهد میهمچنان نشان   

هاي درسی در حکم واقعیـت، روایـت    آنها به تحقیق آشکار شده است، بازهم در کتاب     
  ).153: 1380آبوت و واالس،(شوند  می

 هاي درسی و مجالت پزشـکی، مملـو   کتابمعتقد است،  (Martin, 1989)امیلی مارتین 
او درکتاب خـود نـشان داد کـه در قـرن       . هاي اجتماعی مربوط به زنان است       از استعاره 

در آن دوره، . نوزدهم، کتب پزشکی، بازتاب نظام اجتماعی اقتصادي زمان خـود بودنـد          
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به این معنا کـه در نظـام صـنعتی، بـدن        . تی همساز بود  بدن انسان با الگوي جامعۀ صنع     
هاي ارتباطی بود و هر یک از اعضاي بدن وظیفۀ خاصی  ها و شبکه عامل مونتاژ کارخانه

شناسی ملکولی، استعارة علـم اطالعـات و    در قرن بیستم، توسعۀ زیست    . عهده داشت   به
در . ی مرکزي اسـت کنندة آن یک سیستم عصب      مدیریت را مطرح کرد که هستۀ هماهنگ      

شود کـه بـدن زن    چارچوب این استعاره، غالباً در مورد دستگاه تولیدمثل زن، تصور می         
هـا و     دسـتگاه مغـز، هورمـون     . مانند یک فرستندة رادیویی داراي نظام ارسال پیام است        

شـود و بـه موجـب آن     مراتبـی تـشریح مـی    هاي زن بر اساس یک نظم سلـسله   تخمدان
شـده، بـا شـکل مـسلط سـازماندهی در جوامـع               اي از قبل تعیـین    ه  ها و نظم    یابی  جهت
براي مثال، یائسگی معادل شکست در نظـام اقتـدار          . شوند  داري غربی مرتبط می     سرمایه

. است و قاعدگی ماهانه شبیه آن است که یک واحد تولیدي، دیگر قادر به تولید نباشـد         
اي  یـز، ماننـد کارخانـه   انگ دراین چارچوب معنایی، بدن زن همچون یک موجود هـراس      

فـرض پایـۀ ایـن    . شـود  اسـتفاده توصـیف مـی       متروك، تجارتی ورشکسته و ماشینی بی     
استعاره تأکید بر نقش سنتی زنان است؛ زنی که قادر به فرزندآوري نباشد در ارتباط بـا            

ــأمین ضــرورت ــد محــسوب مــی  هــاي جامعــه ت ــد و زای شــود  اش، موجــودي غیرمول
(Nettleton, 1996 :122).  

 جدید تولید نسل، عامـل دیگـر دخـل و تـصرف پزشـک در عملکـرد                  هاي  ناوريف
  :شوند ها به چهاردستۀ زیر تفکیک می يفناوراین . اعضاي بدن زن است

  ـ فنون پیشگیري از بارداري، 
  شوند، ـ تجهیزاتی که هنگام تولد جنین استفاده می

  کند، و گیري می ندازهگیري که میزان نقص عضو جنین را در رحم مادر ا ـ فنون غربال
  . کاهش ناباروريهاي فناوريـ 

نوا ساختن بدن زنان با قواعد و هنجارهـاي اجتمـاعی، در            نقش نهاد پزشکی در هم    
  .(lbid, 124). شود بندي بیان می این دسته
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 ،(Wagner, 1986)واگنـر  . یابـد   به رابطۀ پزشک ـ بیمار نیز تسري می ،سلطهتمایل به استمرار 
  :کند جویانۀ پزشک با زن باردار را تشریح می ي دیگر رفتار سلطها از زاویه

 را زایمان  ،که پزشکان   درحالی ،دانند اي طبیعی می    بارداري و زایمان را پدیده     ،ـ زنان 
  .شمارند برمیفرایندي آسیبی و تا حدي مبهم 

آن مربـوط بـه      هايکننـد در شـناخت بدنـشان و سـازوکار           اغلب تصور می   ،ـ زنان 
ارند؛ اما پزشکان معتقدند که تمام معلومات مفید در مورد بارداري و زایمان در مهارت د

  .قلمرو دانش پزشکی قرار دارد
دهـد؛   که در طول دورة بارداري رخ میهستند بر اموري خواهان نظارت   ـ زنان   

کنند که گویی آنهـا بایـد در مـورد همـه چیـز تـصمیم             اما پزشکان طوري عمل می    
  .بگیرند

اسـتفاده  خاصی  ي  فناوراز  آنها  هنگام زایمان   مخالف آن هستند که      زنان   ـ بعضی از  
. شان دارند، کاسته خواهـد شـد   ی که بر جسمنظارتکنند از میزان     میاحساس  زیرا  . شود

  مهمی منبع،فناوري ،پزشکاز نظر که   ، درحالی دانند  مییک فرایند طبیعی    را  آنها زایمان   
  . استد آسیبفرایند مستعیک در و قابل استفاده 

توانند   ندرت می   آنان به . مند هستند  گلهکیفیت ارتباط با پزشک خود      از  اغلب  زنان  ـ  
کـسب  منـدي بـه    هنـه نـشانۀ عالقـ   هـا را   پزشـکان، سـؤال   . کنند هایشان را مطرح     سؤال
  .(Saks, 1998: 188)انند د میبیهوده نگرانی حاصل یک بیشتر که ، اتاطالع

ستی بر این باور هستند که سیطرة پزشکی بر زنـدگی           نییدر مجموع، رویکردهاي فم   
هـاي   هاي متعدد بـه اطالعـات و توصـیه          زنان، آنان را در مدیریت بر بدن خود از جنبه         

این فرایند، ابزاري پنهان براي تـداوم بخـشیدن و بازتولیـد            . پزشکان وابسته کرده است   
ا تشریح رابطۀ میان بـدن  نیستی بیهاي فم   دیدگاه. نابرابري جنسیتی رایج در جامعه است     

شناسی بـدن     بازتولید آن، در رشد جامعه     هاي جنسی و نقش نهاد پزشکی در        و نابرابري 
  .اند اي داشته تأثیر قابل مالحظه
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  بدن و قدرت
اي دیگر به مطالعۀ رابطۀ میان بـدن و مناسـبات قـدرت توجـه                 میشل فوکو از زاویه   

اي بدن در  در چنین جامعه. انضباطی استاي  از نظر او جامعۀ امروز، جامعه. کرده است
حکم نقطۀ تالقی دانش و سازمان قدرت است و تنظـیم بـدن در نظـارت اجتمـاعی و                   

  .تحقق نظم مؤثر است
هاي اقتصادي و فرمـانبرداري      از نظر فوکو، جامعۀ مدرن به منظور افزایش توانمندي        

او در تحلیل این    . ستسیاسی، پیوسته نیازمند یک نظام انضباطی کارآمد و نامحسوس ا         
هاي انضباطی یا تنظیمـی اشـاره دارد کـه کمتـر           وضعیت به تمهیدات قدرتمند مکانیسم    

هاي انضباطی در بسیاري از  فناورياین . آشکار و بیشتر پنهان، اما پایدار و بانفوذ هستند
هـاي رسـمی    هایی فراتر از قلمـرو آشـکار دولـت یـا رویـه      موارد در فرایندها و ماهیت  

دهنـدگی بـه    هاي درونی خودتنظیمی و نظم      اند و در مقابل، به شیوه       ی جاي گرفته  حقوق
 ).187: 1998فیشر و پوالند، (افراد یا اعیان اجتماعی تکیه دارند 

هاي انضباط در سراسـر جامعـه         اي است که در آن مکانیسم       جامعۀ انضباطی، جامعه  
گوید که در درون آن  ن میرابطه از شبکۀ حبس سخ فوکو، دراین . پخش و منتشر هستند   

نظـارت،  . ها، مراکـز تربیـت اخالقـی قـرار دارنـد        ها، مؤسسات خیریه، پرورشگاه     زندان
هـاي شـبکۀ حـبس     اطالعات و منفردسازي، ویژگی و مراقبت، ایجاد امنیت، کسب دانش    

هدف اصـلی ایـن شـبکه بهنجارسـازي اسـت و بهنجارسـازي نیازمنـد دانـش                  . هستند
فوکو از قدرت مشرف بـر  . نجار و مستلزم معاینه و نظارت استتشخیص بهنجار و نابه   

هاي قـدرت   یکی، اعمال تکنیک: قدرت مشرف بر حیات دو بعد دارد. برد  حیات نام می  
ها، سودمندي اقتـصادي بـدن فـرد و تـضمین             بر حیات انسان به منظور افزایش توانایی      
جامعه از طریق نظارت بـر  هاي قدرت بر پیکر       فرمانبرداري سیاسی؛ دوم، اعمال تکنیک    

  ).29: 1376دریفوس و رابینو، (بهداشت، اخالقیات، تولیدمثل و ادارة جمعیت 
گرانـه   ها از رویکرد سـرکوب  از نظر او، در جامعۀ معاصر، شیوة مدیریت بر جمعیت     

در گذشته، زور و اجبار بر زنـدگی اعـضاي     . گرایانه تغییر یافته است     به رویکرد ساخت  
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تدریج شیوة جدید و غیرمستقیم نظـارت بـا    اما در دوران جدید به . ا بود فرم  جامعه حکم 
هـاي دانـش      حـوزه . ه اسـت  هاي قدیمی شد     جایگزین شیوه  ،قدرت بهبودسازي زندگی  

  .کنند میان نقش مهمی ایفا می ینا در
گیري تدریجی پزشکی کـالن در سـدة نـوزدهم، از ظهـور               فوکو معتقد است، شکل   

تا . اي سیاسی و اقتصادي جدا نیست     بیماري به منزلۀ مسئله   توجه به   سیاست سالمت و    
کهولت و نـاتوانی در نظـر گرفتـه          اواسط سدة هجدهم، بیماري در کنار فقر، معلولیت،       

شد و دولت و بنیادهاي خیریه، بیشتر با اهداف خیرخواهانه و یا تأمین نیـروي کـار                   می
ها وحمایت  ، فقط ترمیم نارسایی اما در قرن نوزدهم   . کردند  سالم براي رفع آن تالش می     

توان سـطح سـالمت    پذیر مطرح نبود، بلکه مسئله این بود که چگونه می از اقلیتی آسیب  
گذاري و    ترتیب، سالمت، عنصري مهم در سیاست       این  به. کل پیکر اجتماعی را ارتقا داد     

  ).167ـ168: 1384میلر، (ادارة پیکر اجتماعی شد 
ان قدرت زیستی یا قدرت مـشرف بـر زنـدگی نـام             این قدرت، که از آن تحت عنو      

اصـطالح قـدرت انـضباطی بـه        . ها کارآیی دارد    برند، در کنترل بدن افراد و جمعیت        می
برخـی مؤسـسات   . کنـد  ها اشاره مـی  هاي تنظیم، تربیت، نگهداري و شناسایی بدن      شیوه

  .سازند  محقق می آشکارا این فرایند را،ها ها و بیمارستان اجتماعی، مانند مدارس، زندان
 بـرداري   از تمثیل سبک معماري سراسربین بهـره  ،فوکو در توصیف نظام انضباطی فراگیر     

معماري سراسربین، سبک خاصی از معماري است کـه مـشتمل بـر سـاختمانی         . کند  می
هایی عریض مشرف بر نماي  ، پنجره جبر. اي در پیرامون و یک برج در مرکز است          حلقه

هـایی تـشکیل      ي پیرامون دارد و ساختمان پیرامونی نیز از سلول        ا  داخلی ساختمان حلقه  
هر سلول دو پنجره دارد، یکی بـه    . گیرند  شده است که تمام عرض ساختمان را دربرمی       

کـه نـور خورشـید     هاي برج و دیگري رو به بیرون، چنـدان        سمت داخل و رو به پنجره     
 مرکزي جا گیـرد و در هـر   کافی است که مراقبی در برج . نوردد  ر سلول را درمی   سسرتا

بر اثـر تـابش نـور از    . آموز حبس شود سلول یک دیوانه، بیمار، محکوم، کارگر یا دانش      
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هاي ساختمان پیرامـونی را نیـز    هاي کوچک اسیر در سلول توان سایه  پشت به سلول می   
آنکـه ببیننـد؛ روشـنایی      شوند، بـدون      راد کامالً دیده می   افدر این شرایط    .  نظر داشت  زیر
 ،شـدن  از نظر او دیدن فرد بدون دیده  ). 248: 1378فوکو،  (کند    امل، افراد را قابل رؤیت می     ک

  ).239: 1382میلر،( هاي نظارت در جوامع مدرن است بنیان روش
کند، سطح اول به آناتومی سیاسی بدن مربوط     قدرت انضباطی در دو سطح عمل می      

ها نظـارت   ؛ در سطح دوم جمعیتشود است، زیرا در این سطح بدن معاینه و تربیت می     
 بـازبینی و  ،در جامعۀ مـدرن، بـدن در مواضـع سـازمانی و نهـادي      . شوند  و بازرسی می  

دانـش مربوطـه پـس از تمرکـز، در توسـعۀ            . شـود   اطالعات مربوط به آن پردازش مـی      
کـار گرفتـه    هاي اجتماعی که هدفشان تغییر و تنظیم سـازوکار بـدن اسـت، بـه              سیاست

شود تا از یـک حـد مـشخص     گیري می مونه، وزن کودکان، مرتب اندازه    براي ن . شود  می
  .شود تجاوز نکند و اگر چنین شود به آن فرد رژیم غذایی داده می

وي براي آنکه تعامل میان قدرت و دانش را نشان دهد به سه ابزار قدرت انـضباطی   
  .کند اشاره می

بـراي نمونـه،   . مراتبـی اسـت   ـ اولین ابزار قدرت انضباطی، معاینه یا مشاهدة سلسله    
  .شوند اند که افراد در آن دیده می اي طراحی شده گونه ها به معماري زندان

بـه ایـن معنـا کـه بـر اسـاس       . ـ دومین ابزار قدرت، بهنجارکردن امر قضاوت است      
سپس رفتـار  . شود هایی تنظیم می  آید، قاعده   سنجش و ارزیابی که از هر فرد به عمل می         

پزشکان، معلمـان، مـددکاران   . شود  فرد بر اساس آن قواعد ارزیابی میهاي هر   و ویژگی 
  .وکارگزاران بهداشتی وظیفۀ این قضاوت را به عهده دارند

در . مراتبـی اسـت   هاي بهنجار و مـشاهدات سلـسله       ـ ابزار سوم، ترکیبی از قضاوت     
ي صحیح ها پزشکی است، امروزه روش شود؛ نمونۀ آن دندان  اینجا ذهن انسان کنترل می    

  .(Nettleton, 1996: 112-114)شود  زدن به افراد آموزش داده می مسواك
نوایی با انتظارات اجتماعی صرفاً ناشی از آگاهی از هنجارها نیست، بلکه  بنابراین هم

به این نوع قـدرت کـه بـه    . گیرد نوایی تا حدي از قدرت انضباطی سرچشمه می     این هم 
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این . گویند  شود، قدرت زیستی می     جمعیت اعمال می  شکل سازماندهی نهفته، در توزیع      
  .راند ها در فضاهاي اجتماعی و فیزیکی فرمان می همان قدرتی است که بر استقرار بدن

 کوشید کـه نـشان دهـد جامعـه حتـی در      اراده به دانستنفوکو، در اثر دیگري با نام    
مـور جنـسی،   هاي جسمی ـ روحی انـسان، یعنـی ا    ترین جنبه ترین و محرمانه خصوصی

زیـرا سـکس، در   . از نظر او نظارت بر امر جنسی اهمیـت سیاسـی دارد  . کند  نظارت می 
 سیاسی زنـدگی، تکـوین و   فناوريمحل اتصال دو محور قرار دارد که در طول آنها کل  

 یعنی تربیـت و توزیـع       ،در درجۀ اول، روابط جنسی به انضباط بدن       . توسعه یافته است  
دیگـر آنکـه امـور جنـسی بـا اثرهـاي       . شود ها مربوط می    نرژينیروها، تنظیم و اقتصاد ا    

ترغیب بـه تولیـدمثل یـا    . ها مؤثر است دهی جمعیت کند در سامان فراگیري که تولید می  
دهنـدة انـضباط       نـشان  ،پـذیرکردن سکـسوالیته      اخالقـی و مـسئولیت      و جلوگیري از آن  

ها و    آنچه دستگاه ). 167: 1383فوکو،(بخشیدن به بدن، متناسب با اهداف سیاسی است         
 قدرت است کـه حـوزة اعتبـار آن فاصـلۀ      خردکنند، به یک معنا فیزیک نهادها اجرا می 

دیگـر، چگـونگی عملکـرد      عبـارت  هاست، یا بـه     میان عملکردهاي کالن و بدن جمعیت     
  ).216: 1376دریفوس و رابینو،(هاي آن بر روي بدن است  قدرت و پویش

اول آنکـه، در  . شـود  رد بدن در دو مقولـه جمـع مـی   طورکلی، دیدگاه فوکو در مو    هب
دهـی و نظـارت       هاي اجتمـاعی رکـن اساسـی سـازمان          جامعۀ فرامدرن، نظارت بر بدن    

هـا در خـدمت نهادهـاي جامعـه،       هـاي فـردي انـسان       اجتماعی است، دیگر آنکه، بـدن     
  .خصوص نهاد اقتصاد و سیاست است به

  
  بدن و تنظیم اجتماعی
 نماینـدة آن   (B.S.Turner)ترنـر   . شناسی بدن، که برایـان اس       عهیکی از رویکردهاي جام   

است، بر این پایه قوام یافته است کـه در دنیـاي معاصـر، تـن آدمـی را محمـل تنظـیم                   
  .کند  در واقع، جامعه با حکومت بر بدن اعضایش خود را تنظیم می.داند اجتماعی می
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هستیم؛ به این معنی کـه   در حرکت   1سوي یک جامعۀ کالبدي     ترنر معتقد است ما به    
هـا بـود، در     محـور اصـلی فعالیـت   ،داري صنعتی، که در آن تولید  برخالف نظام سرمایه  

هـاي سیاسـی و فرهنگـی تبـدیل شـده       دوران جدید، تنظیم بدن به میدان اصلی فعالیت    
  .(Nettleton, 1996: 103)است 

 (Regulating Bodies, 1992) کننـده  هاي تنظـیم  بدنوي در کتاب خود تحت عنوان 
شناسـی و   شناسی بدن، پایبندي به دوئالیـسم هـستی   اظهار کرد علت رشد نکردن جامعه  

شناسـانه   شناسانه یا روش  درعوض او به نوعی پراگماتیسم معرفت     . شناسی است   معرفت
زمان سازة اجتمـاعی   از نظر او هر چند بدن انسان بنیان اندامی دارد، اما هم . معتقد است 

توان به بدن نگریست؛ اول، بدن یک ماهیت و وجـود   عم او از دو منظر می   ز  به. نیز دارد 
طـور خـاص بـه تنظـیم بـدن            اما ترنر بـه   . جسمانی و دوم، بدن یک موجود زنده است       

هاي نظارت جامعه بر عملکرد بدن اعضاي خـود، توجـه دارد و               ها، یعنی شیوه    جمعیت
تولد تا هنگام مـرگ، در حـد    معتقد است نهادهاي حقوق، مذهب و پزشکی، از ابتداي          

از نظر ترنر، بدن انسان چهار عملکرد اصـلی  . اي در تنظیم بدن نقش دارند قابل مالحظه 
دارد و نظم اجتماعی    را  هاي درونی و نمایش خود        هیجان   و   تنظیم، مهار امیال  بازتولید،  

  .(Nettleton, 1996: 101)یابد  از خالل ایفاي هریک از موارد یادشده، تحقق می
 قائل هـستند، سـودمند   korper و leibها بین  ، تمایزي را که آلمانی(Turner, 1992)ترنر 

اشـاره  ) بدن براي خـود (روح بودن بدن  مورد اول به زنده بودن، تجربی بودن و ذي       . داند  می
 نکتۀ مهم. مربوط است) بدن در خود(دارد، اما مورد دوم به جنبۀ عینی، ابزاري و بیرونی بدن 

است که خود و بدن از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و این تجربـه آگاهانـه یـا ناآگاهانـه      این  
 معتقد است، تجسدیافتگی بیش از (Csordas, 1990)کسورداس . کند قالب جسمانی پیدا می

شناسـانه اسـت کـه بـر اسـاس تجربـۀ        یک وجود مادي است و در عوض یک میدان روش 
در واقع بدن فقـط یـک عنـصر    . شود جهان تعیین می  ادراکی، شیوة حضور و درگیرشدن در       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Somatic Society 
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اي   کند، بـه شـیوه      که با رویدادها وحوادث بیرونی انطباق پیدا می         خارجی نیست، بلکه زمانی   
  .(Nettelton & Watson,1998: 9-11)شود  عملی تجربه می

ترنر، با الهام از متفکران زمانش، الگوي پیشنهادي خود را براي مطالعۀ بـدن مطـرح        
از نظر او، وجه بیرونی . وي ابتدا بدن را به دو قلمرو داخلی و بیرونی تفکیک کرد         . کرد

ها، که حامل شخصیت و هویت انسان هستند، در فـضاهاي      بدن به چگونگی ظهور بدن    
. شـود  اي به این حوزه مربـوط مـی   طور قابل مالحظه کار گافمن به. اجتماعی توجه دارد  

. گیـرد  ن در کانون مطالعات فرهنگ مصرفی قـرار مـی     هاي خارجی بد     جنبه ،براین  عالوه
داري، یعنی کنترل امیال، تمناها و نیازهـا بـه نفـع             وجه درونی بدن به پرهیز و خویشتن      

نیچه، وبـر و فرویـد، هـر یـک از           . سازمان اجتماعی، و تثبیت نظم جامعه مربوط است       
  .اند کت داشتهشناسی در ساختن این بعد مشار شناسی و روان زاویۀ فلسفی، جامعه

ترنر، تحت تأثیر فوکو، معتقد است که موضـوع بـدن نبایـد فقـط در سـطح فـردي             
در ایـن صـورت دو      . ها نیز توجه شود     مطالعه شود، بلکه الزم است که به بدن جمعیت        

در . شـود  مـی تنظیم اجتماعی، مطرح مسئلۀ مرتبط با یکدیگر، یعنی بازتولید اجتماعی و      
نترل تمـایالت جنـسی در درون خـانواده، خـود را بازتولیـد      ها با ک  طول زمان، جمعیت  

زمان بـا افـزایش مـشکالت اجتمـاعی در زنـدگی شـهري،                از طرف دیگر، هم   . کنند  می
از تعامـل میـان عناصـر       . یابنـد   هاي نهادهاي مدرن در تنظیم بدن افراد توسعه مـی           شیوه

  .(Turner, 1994: 58-59)آید  دست می هیادشده جدول زیر ب
  ها ها                    جمعیت    بدن                                 
 
 
 
 
 
  

 (Turner, 1994: 59)اي   الگوي امر جامعه:1شکل 

  مهار
  )گرایی عرفان(

  بازتولید
 )پدرساالري(

  نمایش دادن
  )شدن شئ(

  تنظیم
  )معماري سراسربین(

  درونی
  
 بیرونی

  زمان
  

 فضا
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هـاي   ت تحقـق ضـرورت   اي، انوع ابزارها و تمهیدات نهادي در خـدم          در هر جامعه  
اش در تنظیم و مراقبت  طرفی  رغم ادعاي بی    براي مثال، نهاد پزشکی علی    . مذکور هستند 

. شـود  پزشکینه شدن جامعه یاد میاز این فرایند تحت عنوان   . اي دارد   ها سهم عمده    بدن
منظـور از ایـن   .  در نیمـۀ دوم قـرن بیـستم تکـوین یافتـه اسـت      1فرایند پزشکینه شـدن   

اساسـاً بـه درمـان بیمـاري     هایی اسـت کـه      وذ پزشکی در قلمروها و حوزه     اصطالح، نف 
تـوان بـه پزشـکی     مـی این فرایند از جمله مصادیق . (Clark, 2003: 161) مربوط نیست

پزشـکی شـدن وقـایع زنـدگی،     . شدن وقایع زندگی و پزشکی شدن انحراف اشاره کرد    
اي طبیعـی   الغري، که قبالً پدیدهخوابی، چاقی یا      یعنی اموري، مانند باروري، تغذیه، کم     

پزشکی شدن انحـراف،  . شد اکنون در دایرة مداخالت پزشکی قرار گرفته است  تلقی می 
یعنی بسیاري از رفتارهاي انحرافی مانند خودکشی، اعتیاد، الکلیسم اکنون بیماري منظور 

   ).379: 1372رابرتسون، (شود  می
از نظـر او    . شناسی بدن داشته است     عهمساعی ترنر سهم زیادي در تدوین مبانی جام       

توان از یکدیگر  را می 3 و ضدبنیادگرا2گرا شناسی بنیاد مطالعۀ بدن دو نوع هستیزمینۀ در 
شناسی بنیادگرایانه، بدن یک واقعیت ارگانیک است که مستقل از     در هستی  .تفکیک کرد 

فرایندهاي اجتمـاعی  گرایانه، این  بنیاد در رویکرد ضد  . اش وجود دارد    تجلیات اجتماعی 
شناسـی   تـوان گفـت دو نـوع معرفـت          همچنـین مـی   . سازند  هستند که بدن انسان را می     

شـناختی    در اولی، بدن حاصل.  داریم5گرایی اجتماعی  و ضد سازه4گراي اجتماعی   سازه
شوند، وجود  هایی که پیوسته در زمان و فضا تولید می تواند مستقل از شیوه است که نمی

شناسی مقابل بر این پایه استوار است که بدن مـستقل از         که معرفت   حالی   در .داشته باشد 
  .اش وجود دارد سازة اجتماعی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Medicalization 
2. Founadtionalism 
3. Anti-Founadtionalism 
4. Social constructionists 
5. Anti-Social Constructionists 
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پذیر را اتخاذ  داند و موضعی انعطاف گرا می شناسی، عمل ترنر، خود را از نظر معرفت
شناسی بدن باید متناسب با نفع معرفتی خود به اتخاذ      از نظر او اندیشمند جامعه    . کند  می

شناسی بـدن شـاخۀ جدیـدي      جامعهچوناز نظر او،    . یک رویکرد خاص مبادرت ورزد    
  . (Turner, 1994: 61)باشد است، تمرکز بر یک کانون مفهومی شایسته نمی

 
  بدن و هویت

گیري و متجلی  شناسان به موضوع بدن، نقش آن در شکل یکی از وجوه توجه جامعه  
ۀ دستاوردها و تولیدات یا نوع مصرفـشان،  ها به واسط   انسان. ساختن هویت انسان است   

بـدن ظرفـی   طـورکلی   به. (Jagger, 2000: 45)کنند  سازند و ابراز می هویت خود را می
ها و خصوصیات ثابت داشته باشد، بلکه در جریان عمل و در تعامل با  نیست که توانایی

ـ  ،شود و در این فرایند    دیگران پیوسته آفریده و بازآفریده می      سان نیـز تکـوین    هویـت ان
گیري هویت تا حدودي همان فرایند متمایز کردن خویشتن است  ازآنجاکه شکل. یابد می

  .توان خود را از دیگران متمایز کرد با تنظیم بدن می) 87: 1384فی، (
 و ، بدن را یک پدیدة زیـستی نظریۀ اجتماعی بدن و، در کتاب (Shilling, 1993)شیلینگ 

کند و معتقد است که پیکـر جـسمانی انـسان در نتیجـۀ             رفی می ناپذیر مع   اجتماعی پایان 
از نظر او شـیوة راه رفـتن، سـخن          . مشارکت در جامعه پیوسته در حال دگرگونی است       

بـار   لینگ بـراي اولـین  یشـ . شود گفتن و اطوار هر فرد بر اساس نوع تربیت او تعیین می      
هیتی است کـه پیوسـته در   از نظر او بدن ما    . را مطرح ساخت  » پروژه بودن بدن  «اندیشۀ  
اي که پیوسته باید روي آن کار کرد و آن را همچون بخشی         پروژه. است» شدن«معرض  

خلق بدن و حفظ بـدنی کـه سـالم و داراي تناسـب     . از هویت فردي انسان تکمیل کرد     
اندیشۀ وي در خصوص پروژه بـودن       . اي از یک پروژة بسیار عمومی است        باشد، نمونه 

اولین اصل به کاربرد دانش فنی در مداخله و تغییـر در بـدن   . یه داردبدن بر دو اصل تک   
شوند که    طور فزاینده آگاه می     اصل دوم به تعداد مردمانی مربوط است که به        . اشاره دارد 

گیرد  ناپذیر قرار می    در نتیجۀ انتخاب نوع خاصی از شیوة زندگی، بدن در موقعیتی پایان           
(Nettleton, 1996: 109-110).  
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شود، با تنظیم بدن و هویـت    واقع شیوة زندگی، که در الگوي مصرف متجلی می        در  
. تعامل میان این عناصر از چند زاویه قابل بررسـی اسـت          . اي تنگاتنگ دارد    انسان رابطه 

منظـور از   . اي در تکوین هویت انـسان دارد         نوع مصرف نقش عمده    ،در جامعۀ مصرفی  
یـا  ) نیاز به بقـا (که در رفع یک نیاز اساسی     مصرف، استفاده از هر کاال و خدمتی است         

  .(Krieger & Smith, 2003: 93)مؤثر باشد ) اي معنادار داشتن زندگی(نیاز اجتماعی 
هاي جمعی و گسترش تبلیغـات        تحوالت ناشی از انقالب صنعتی، مانند رشد رسانه       

تجاري، کاهش صنایع سنگین، افزایش صنایع بخش خـدمات، کـاهش سـاعات کـار و               
زنشستگی اجباري، موجب شده است نیروي کار سنتی کاهش و سبک زندگی مبتنـی              با

 جامعـۀ تولیدکننـده بـه       ،ترتیـب  ایـن  بـه . گرایی توسـعه یابـد      بر فراغت، مصرف و لذت    
در این وضعیت، نوع مـصرف و الگـوي فراغـت    . شود  میکننده تبدیل     اي مصرف   جامعه

بنابراین افراد بر اسـاس  . اهد داشتتولید در تعیین هویت انسان نقش خو و بیش از کار  
کننـد و از     قدرت خرید، انتخاب سبک زندگی و نوع کاالي مصرفی، خود را معرفی می            

  .(Jagger, 2000: 46)سازند  یکدیگر متمایز می
هایی مانند سالمتی، جوانی، زیبـایی، جاذبـۀ          در این فضاي جدید، دستیابی به ارزش      

هـاي جراحـی و مـصرف کاالهـایی کـه        تکنیـک جنسی و تناسب انـدام بـا اسـتفاده از           
تنها  این وضعیت نه. استپذیر  بخشد، امکان کند یا تداوم می هاي بدن را حفظ می    قابلیت

ر هویـت او  در تصور انسان از خـود و در نهایـت       در نمایش شکل بیرونی بدن، بلکه       د
  .گذارد تأثیر می

مثابـه   اهري بـه اندیشۀ تورستین وبلن، در خصوص مصرف نمایشی یـا مـصرف تظـ        
گذاري براي تمایز، برتري و کسب منزلت اجتماعی، به این واقعیت اشاره              نوعی سرمایه 

دارد که الگوي مصرف فرد در تصور وي از خویشتن و انتقال آن به دیگران نقـش دارد        
کنیم بدن خود را به طرزي خـاص   در واقع ما با کاالهایی که مصرف می ). 1383وبلن،  (

و از این فرایند همچون ابزاري براي رقابت، نوجویی، کسب احتـرام و          دهیم    نمایش می 
  .کنیم اعتبار استفاده می
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انسان . دهد بنابراین، بدن عامل میانجی است که به تقاضاهاي هویتی انسان پاسخ می       
کارگیري زبان بدن، هویت  هاي گوناگون، با انتخاب نوع مصرف و به متناسب با موقعیت
  .ندک خود را معرفی می
مدرن، مردم از مصرف، بـه همـان کـسی تبـدیل      داري مدرن یا پست    در نظام سرمایه  

ها هستند کـه بایـد مـصرف شـوند و نـه       در این فرایند، ایده. اند باشند شوند که مایل    می
  ).103: 1381باکاك، (اشیاء 

 ،پـاي برهنـه   زنـان بـا   .زنان جوان امروزي مراقـب و مواظـب ظـاهر خـود هـستند      
و بـه   مصنوعی بسیار بلنـد     یا  هاي واقعی     ناخن،  باز دار، پیراهن یقه   وبرق قهاي زر   صندل

با  و ه شده ماوراء بنفش سوزاندۀبا اشعهایی که  ، پوستهاي مصنوعی مژهزده،  دقت الك
 در پـی تفـریح و   ،دنباشمردها جلب نظر  درصدد  اي بیش از آنکه       نقرهو  موهاي طالیی   
زم وجود مخاطبانی است که آن را بستایند یا قدر           اما خودنمایی مستل   ،دتنخودنمایی هس 
 ابزاري براي جلب نظـر اسـتفاده   همچونزنان از اندام خود ترتیب   این  به. آن را بشناسند  

  .)29ـ30: تا  بیجولیوت،( کنند تا به توهم دوست داشته شدن دست یابند می
دم، ماننـد   هاي صنعتی و اقتصادي با استفاده از الگوهـاي مرجـع مـر              امروزه سازمان 

  . دهند ها و ورزشکاران به معیارهاي تنظیم بدن شکل می هنرپیشه
 چـاق بـودن  «دارد در قرن بیستم که   اظهار می(Zeldin, 1977)براي مثال، تئودور زلدین 

هـا    ارزش خود را از دست داد و در عوض الغر بودن ارزشـمند شـد، تولیدکننـده                » زن
براي . ي خود را با مؤلفۀ الغري مرتبط سازنددرصدد برآمدند تا به هر طریق ممکن کاال  

 میلیون دالر هزینـه  19حدود  ،Lucky Strikeکارخانۀ تولید سیگار  1931مثال، در سال 
کنـد   کرد تا بتواند زنان سیگاري را متقاعد کند که سیگارکشیدن به الغري آنها کمک می     

(Featherstone, 2001: 233).  
 اي دیگر رابطۀ میان بدن، مصرف و هویت را بررسی هـاوی از ز (Bourdieu, 1984)بوردیو 
نوع مـصرف   . کند  از نظر وي مصرف انسان، هویت طبقاتی او را پدیدار می          . کرده است 
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تنها اندازه، شکل و وزن بـدن، بلکـه حـاالت، اشـارات، نحـوة راه رفـتن، خـوردن و            نه
دهـد، معـین    مـی آشامیدن و حتی میزان فضاي اجتماعی را که بدن به خـود اختـصاص     

  .(Jagger, 2000: 53)کند  می
هـاي جـسمانی انـسان یکـی از عوامـل            هـا وتوانمنـدي     بوردیو معتقد است قابلیـت    

ها در جامعـه   ها و فرصت    از نظر او توزیع ارزش    . کنندة جایگاه او در جامعه است       تعیین
مندي  هرهگیرد؛ در واقع میزان ب بر اساس میزان برخورداري ازچهار نوع سرمایه شکل می   

آمـوزش، شـناخت هنرهـا و    (، سرمایۀ فرهنگـی    )ثروت و مایملک  (از سرمایۀ اقتصادي    
و سـرمایۀ جـسمانی   ) طرز رفتار و نمایش خـود (، سرمایۀ نمادي   )سطوح باالي فرهنگ  

موقعیت فرد را ) وگو با دیگران و طرز راه رفتن شکل بدن، نحوة صحبت کردن و گفت  (
 یک شکل سرمایه، قابل تبدیل ،براین عالوه. سازد  یمراتب اجتماعی مشخص م    در سلسله 

. کنـد  سرمایۀ جسمانی بر اساس طبقۀ اجتماعی تغییـر مـی  . به اشکال دیگر سرمایه است   
گرایانه دارند، براي آنهـا بـدن در     رو اعضاي طبقۀ کارگر به بدن خود نگرشی ابزار          ازاین

ي اعـضاي طبقـۀ متوسـط،    که برا اي براي دستیابی به اهداف است، درحالی      حکم وسیله 
هـاي   کوشد با انجـام فعالیـت   طبقۀ کارگر می . بدن به خودي خود اهمیت و ارزش دارد       

اي از سرمایۀ جـسمانی خـویش همچـون ابـزاري بـراي کـسب سـرمایۀ                ورزشی حرفه 
  .(Nettleton, 1996: 121-122)اقتصادي استفاده کند 

گی اصلی جوامع متجدد، زندگی     از نظر او ویژ   . گیدنز نیز در این مورد اشاراتی دارد      
 و آثـار حاصـل از آن،   فناوريرشد سریع و مداوم   . در فضاي خطر و خطرپذیري است     

رویارویی با خطرهاي واقعی یا احتمالی را به بخشی از واقعیت روزمرة زنـدگی مـردم                 
هاي جهان، این خطرات به سرعت در         هم پیوستگی بخش    دلیل به   تبدیل کرده است و به    

هاي شیمیایی در  توان به کاربرد افزونه در این زمینه می. اند جوامع اشاعه یافتهسطح سایر 
اي و  هـاي هـسته   هاي محیط زیست، خطـر جنـگ      مواد غذایی، تصادفات، انواع آلودگی    

از طرف دیگر، در اثر . هاي واگیردار و غیرقابل درمان اشاره کرد       شیمیایی، شیوع بیماري  
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تـوان بـه عـواملی ماننـد طبقـۀ       ل از تجدد، دیگر نمیتغییرات فرهنگی و اجتماعی حاص 
کردند،  اجتماعی، خانواده، جنسیت و محله، که جایگاه افراد در جامعۀ سنتی را تعیین می

مان اتکا داشـته باشـیم،      حال گذشته  یی از شرح  ها  توانیم به روایت    ما کمتر می  . تکیه کرد 
ثبـاتی و     شـک، بـی    ،رو  ازاین. شوند  یها پیوسته انعطاف یافته و بازبینی م        زیرا آن روایت  

در ایـن   . احساس ناامنی، خـصوصیت فراگیـر زنـدگی روزمـرة جوامـع معاصـر اسـت               
هاي خطرپـذیر اسـت       خطرهاي احتمالی، ویژگی ذاتی نظام     وضعیت، نظارت بازتابی بر   

  ).1383گیدنز، (
از طرفـی،   . گـذارد   وضعیت یادشده به دو صورت در پیکر جسمانی انسان تأثیر مـی           

کنترل منظم خطرهاي تهدیدکنندة سالمت جسمانی عادي شـده اسـت و هـر            ظارت و ن
ترین   شود؛ از طرف دیگر، بدن به مهم        روز اطالعات بیشتري در اختیار مردم گذاشته می       

توان به هویت خـود اسـتمرار    مقر و جایگاهی تبدیل شده است که با مدیریت بر آن می    
  . کردبخشید و احساس امنیت و قطعیت را تأمین

. کنـد   اندیـشۀ فـوق را تأییـد مـی    (Martin, 1994)امیلـی مـارتین   هاي تحقیـق   یافته
شـوندگان در امریکـاي شـمالی، دو     دهد که از نظر اکثـر مـصاحبه      اطالعات او نشان می   

از نظـر آنـان، یـک نظـام امـن،           . پذیري ارتباط تنگاتنگی دارنـد      مفهوم امنیت و انعطاف   
سازمان، سیاست و یا هر مورد دیگر باشد، بایـد بتوانـد         نظر از آنکه بدن، ماشین،        صرف

احساس و تفسیري که مـا از بـدن خـود داریـم          . خود را با تغییرات دائمی منطبق سازد      
یکی از تهدیدهاي . اي است که در آن قرار داریم        تحت تأثیر شرایط تاریخی و اجتماعی     

 و قابل پذیر ، انطباقپذیر دوران مدرن این است که ما ناچار هستیم در خلق بدنی انعطاف
  .(Cockerham, 2005: 40)قبول از نظر اجتماعی بکوشیم 

شـود، بـدن بـه     که محیط و جهان اجتماعی از دایرة نظارت انسان خـارج مـی             زمانی
به ایـن  . توانند با آن هویت خود را بسط دهند شود که مردم می لنگرگاهی امن تبدیل می   

مند بدن به روشی براي حفـظ پیـشینۀ           کنترل قاعده یابد و     ترتیب عنصر خود، تجسد می    
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توان در افزایش گـرایش مـردم بـه     شواهد این فرایند را می. شود هویت انسان تبدیل می  
هاي غذایی، شـکل      هاي راهنما با موضوع تندرستی، تناسب اندام، رژیم         استفاده از کتاب  

 نرخ تغییـر و انطبـاق،   بنابراین در جامعۀ مدرن که. ظاهر، ورزش و معاشقه مشاهده کرد 
تحکـیم   کوشد تا با تقویت و شود، انسان می یابد و شرایط زندگی نامطمئن می شدت می 

  .(lbid, 48)اش به هویت خود استمرار بخشد  هاي جسمانی جنبه
اي دیگر، یعنی تأثیري که بدن در   از زاویه  ،ارتباط متقابل میان بدن، مصرف و هویت      

اي بـه   زنـانی کـه بـه شـکل حرفـه     . رد، قابل تأمل است  مقاومت و مخالفت اجتماعی دا    
اي و مفروضـات سـنتی    آورند بـا الگوهـاي کلیـشه    سازي، کشتی و بوکس روي می       بدن

 گذارنـد  کنند و هویـت جدیـدي را بـه نمـایش مـی      کنندة رفتار زنانه مخالفت می تعیین
(Woodward, 2000: 37).  

ها، براي مقابله با فـشارهاي   نند پانکهاي افراطی، ما  براین، امروزه برخی گروه     عالوه
نوایی با هنجارهاي اجتمـاعی   دنیاي کنونی با دست بردن در سیماي ظاهري خود از هم          

شکستن استانداردهاي زیبایی و پوشش و آگـاهی از اینکـه       درهم. کنند  موجود پرهیز می  
رزه بر ضـد  تواند آثار اجتماعی داشته باشد، در واقع بخشی از مبا         ظاهر متفاوت بدن می   

زیرا اندام و بدن آدمی آخرین دژي است که فرد بـراي ابـراز آزادي در      . استاندارد است 
  ).22: 1380لیوتارد،(اختیار دارد 

اي است که پیوسته و تدریجی در   دارد بدن همانند پروژه     لینگ اظهار می  یش ،رو  ازاین
 به هویت فـردي  در دورة معاصر، مدیریت بر بدن با تعیین الگوي مصرف       . جریان است 

  .دهد و اجتماعی انسان شکل می
  

  بدن، ذهن و معنا
شناسی   رابطۀ متقابل میان بدن، ذهن و جامعه، کانون برخی تأمالت نظري در جامعه            

تنها مختصات جسمانی انسان تحت تأثیر ذهنیت اوست، بلکه   نه،از این منظر. بدن است
یابد و این امـر تحـت    ود و توسعه میش اي کالبدي یا جسمانی ابراز می ذهن نیز به شیوه 

  .شود هاي فرهنگی محقق می تأثیر مؤلفه
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کند، بنابراین آنها داراي یـک ذهنیـت    هر فرهنگی در ذهن اعضاي منفردش نفوذ می     
گـذارد، بـه نحـوي کـه شـکل و       شوند که در مرحلۀ بعد در جسم آنان اثر می      متعین می 

  ).102: 1384، فی(کند  اي خاص پیدا می شمایل جسمانی آنها پایه
شناسان را به اهمیت رابطـۀ میـان          شناسان بودند که توجه جامعه      بار روان   شاید اولین 

هاي زیـستی بـدن    هرچند علم پزشکی اغلب بر مطالعۀ جنبه. جسم و ذهن جلب کردند  
وروان به تبیین رابطۀ میان جـسم   متخصصان اعصابشناسان و   شود، اما روان    متمرکز می 

  .ندو ذهن توجه دار
 را ابـداع  1شناسان براي نشان دادن تعامل میان ذهن و بدن اصطالح انگارة بدن            روان

تدریج در حال ناپدیدشدن است، زیـرا   اصطالح انگارة بدن تأکید دارد که بدن به      . کردند
بدن به معناي ذهنیتی است که انگارة . بین بدن و تصور از آن تمایز صریحی وجود ندارد

 بـار  اولـین  . دهـد  د و با تکیه بر آن تجربه، به بدن خود سـامان مـی        فرد از بدن خود دار    
شناسان به مطالعۀ این موضوع پرداختند و متوجه شدند آسیبی که به بدن فرد وارد  عصب

شود که  میدر این شرایط، عالئمی ظاهر . شود در ادراك او از بدنش تأثیر زیادي دارد می
  .(Sills, 1968: 113)خود را شناسایی کند دهد فرد قادر نیست اجزاي بدن  نشان می

 در تحقیق خود نشان داد که انگارة بدن، نظامی پویا، تعاملی و (Sault, 1994)سالت 
یک از دو عامل بدن و روابط اجتماعی بر دیگـري اولویـت       بسیار یکپارچه است و هیچ    

بـه آن  انگارة بدن شامل تجربۀ تغییرات جسمی و تصورات اجتمـاعی معطـوف            . ندارند
پیـري و بیمـاري دو عـاملی      . گذارنـد   است، در واقع این دو عنصر در یکدیگر تأثیر می         

کـه در جامعـۀ    ازآنجـا . دهـد  تـأثیر قـرار مـی    است که تصور انسان از بدن خود را تحت        
هـاي    الگوي یـک بـدن مطلـوب اسـت، مـردم بـا فعالیـت        ،مصرفی کنونی، جوان بودن   

هاي ترمیمـی   مو، سبک آرایش و انواع جراحیورزشی، انتخاب نوع و مدل لباس، رنگ  
همان که بوردیو سـرمایۀ  . کوشند خود را سالم، شاداب و جوان نشان دهند        و زیبایی می  
  .(Nettelton & Watson, 1998: 17-18) نامد جسمانی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Body-image 
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بدن خویش فقط بر اساس ادراك ما از بـدن          دارد تصور ما از       نیز اظهار می   1یارربود
د، بلکه از میانجیگري بدن ما در عوامل اجتماعی فرهنگی هـم تـأثیر     گیر  خود شکل نمی  

. توان گفت یکی از عناصر رضایت از خود، رضایت از بدن خود است پس می. پذیرد می
که مردها از کوچک بودن برخی اعضاي بدنشان  دهد درحالی   هاي تحقیقی نشان می     یافته

عـضاي بدنـشان ناراضـی هـستند      شکایت دارند، زنان اغلب از بزرگ بودن بعـضی از ا          
(Sills, 1968: 115) .اي که ما بـه جـسم خـود نـسبت      دهد معانی این واقعیت نشان می

  .هاي جامعه قرار دارد دهیم تا چه اندازه تحت تأثیر ارزش می
شناسان، پدیدارشناسان بیش از دیگران تعامل میان ذهـن و جـسم را               در میان جامعه  

از . اي عجیـب هـست       میان ارگانیسم و نفس انـسان رابطـه        زعم آنان   به. اند  بررسی کرده 
سو، انسان مانند هر ارگانیسم حیوانی دیگر یک جسم است؛ از سوي دیگـر، انـسان         یک

اش یکی نیست، بلکه آن را  داند که با جسم    یعنی آدمی خود را موجودي می     . جسم دارد 
همیشه در مـرز تـوازنی      به عبارت دیگر، تجربۀ انسان از خویشتن        . در اختیار خود دارد   

نـو برقـرار     در نوسان است، توازنی که باید همواره نوبـه       3 و بدن داشتن   2میان بدن بودن  
هاي انـسانی، نتـایج       این غرابت تجربۀ انسان از جسم خویش براي تحلیل فعالیت         . شود

. محیط مادي و صورت خارجی دادن به معانی ذهنی، در پـی دارد             در معینی، مثل رفتار  
برگـر و  (ك مناسب هر نوع پدیدة انسانی باید هر دو جنبه را مد نظر قـرار داد                 براي در 
  ).77: 1375لوکمان، 

شناسان توجه مخاطبان خود را به این واقعیت جلب کردنـد کـه بـراي درك                  پدیدار
دهند باید به نوع نگرش آنها بـه   هاي خود نسبت می اي که عاملین انسانی به کنش    معانی
کننـد بـه    ها چگونه با بدن خـود ارتبـاط برقـرار مـی         اینکه انسان . ردهایشان توجه ک    بدن

  .ذهنیت آنها مربوط است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Baudrillard 
2. Living body 
3. Having body 
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شناسـی، معتقـد     از متفکـران معـروف پدیـدار   ،(Merleau-Ponty, 1962)مرلوپونتی 
هـاي حـسی    ها میان وجوه کنش و حـوزه   به معناي نظامی از تطابق  1است بدنِ زیستمند  

  ).213: 1376و رابینو،دریفوس (ادراك انسانی است گوناگون براي توضیح عمومیت کل 
از نظر او همۀ ادراك انسان حالت تجسدیافتگی دارد، زیرا حواس و آگـاهی انـسان            

گوید این دو عنصر      تواند مستقل از بدن او عمل کند، یعنی، برخالف دکارت که می             نمی
وانفعـاالتی   مـا فعـل  تا حدي به یکدیگر مرتبط هستند، عقیده دارد میان ادراك ما و بدن       

شناسان معتقدند در اکثـر   پدیدار.  است 2این اندیشه مبناي فکر تجسدیافتگی    . وجود دارد 
که از راه بینی نفس عمیـق   زمانی: براي مثال. موارد ما به اعمال بدنی خود وقوف نداریم 

نـین  در چ. ایـم  کشیم تا بوي گلی را استشمام کنیم، به بدنمان فرمان این کار را نداده            می
هنگام بیماري، درد و مرگ که بدن در آسـتانۀ          . موقعیتی بدن در آگاهی ما حضور ندارد      

عادي کار کند، ما از بدن خود آگـاهی پیـدا    طور تواند به  گیرد و دیگر نمی     زوال قرار می  
طـور عـادي از بـدن خـود      ها به  شناسی این است که اگر انسان       نکتۀ مهم روش  . کنیم  می

توان در مورد آن پرسـشی مطـرح کـرد، و اگـر ابتـدا ایـن        ه میغافل هستند، پس چگون  
. ایـم  اي تصنعی عمـل نکـرده   ها را مطرح کنیم آیا به شیوه آگاهی را ایجاد و سپس سؤال   

 5 و بـدن بـودن  4، نقـش بـدن داشـتن   3هاي بدن یعنی بدن داشـتن  بنابراین باید بین جنبه  
ادي اسـت؛ تجـسدیافتگی     تجسدیافتگی بیش از یک وجود م     در واقع   . تفکیک قائل شد  

شناسانه است که بر اساس تجربۀ ادراکی، شیوة حضور و درگیـر   انسان یک میدان روش  
خـارجی نیـست، بلکـه      در واقع بدن فقط یک عنصر     . کند   تعین پیدا می   ،شدن در جهان  

شـود   اي عملی تجربه مـی  یابد، به شیوه که با رویدادها وحوادث بیرونی انطباق می       زمانی
(Nettelton & Watson, 1998: 9-11).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lived body 
2. Embodiment 
3. Having a body 
4. Doing a body 
5. Being a body 
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هـاي آنـان سـاخته       موجودیت سایر موجودات، عمدتاً از بدن     شناسان،    از نظر پدیدار  
انسان به مدد   . اي از جسم و ذهن است       شده است، اما موجودیت عاملین انسانی آمیخته      

 تواند بدن خود را از بیرون نظاره کند و این ذهن نمادساز و معناساز تحت تأثیر ذهن می
براي مثال، تعلق به یک گروه اجتمـاعی و   . شود  امل اجتماعی به ادارك خود نائل می      عو

  .دهد هاي بدنی شکل و جهت می  به تفسیر پدیده،فرهنگ خاص خرده
شـناس امریکـایی، در تحقیـق خـود نـشان داد       ، جامعـه (Becker, 1963)هوارد بکر 

ز عضویت در گروه جوانا حاصل ممارستی است که فرد ا احساس لذت از مصرف ماري   
 در تماس با دیگران ادراك فـرد مبتـدي تغییـر            ،رفته  رفته. آورد  دست می   کننده به   مصرف

بخـش    صـورت لـذت     هاي بدنی مبهم را به      شود احساس   ترتیب موفق می    این  کند و به    می
  ).90: 1385آدام و هرتسلیک، (دریافت کند 

یمـاري، احـساس مـریض      هاي ب   شناسان پزشکی معتقد هستند شناسایی نشانه       جامعه
هـاي   بودن، تجربۀ درد، واکنش در برابر بیمـاري، اهمیـت تندرسـتی و مـدیریت خطـر               

 همگی تحت تأثیر معـانی و تـصاویر ذهنـی برگرفتـه از فرهنـگ               ،تهدیدکنندة تندرستی 
طـور   هاي یاد شـده بـه   به این دلیل واکنش اقوام و ملل در برابر مؤلفه     . گیرند  جامعه شکل می  

  ).1385؛ آدام و هرتسلیک، 1372؛ آرمسترانگ، 1376محسنی، (فاوت است معناداري مت
  

  بدن و اخالق
هایی مانند قاچاق انسان یا اعـضاي بـدن، تجـاوز جنـسی، تبعـیض جنـسیتی،         پدیده

خشونت علیه زنان، نژادپرستی، فحشا، روابـط جنـسی زودهنگـام، بـارداري خـارج از                
وبیش بـا    که جوامع معاصر کم   ، کودکان استفاده از   چارچوب ازدواج، سقط جنین و سوء     

طورکلی نگرش اخالقـی      به. آن مواجه هستند، در مرز میان بدن و امر اخالقی قرار دارد           
دیگر، جسم  عبارت به. اي اخالقی است  سازه،بدن مستلزم این باور است که بدن انسان   به

ان بـدن و  تعامـل میـ  . انسان داراي حیات اخالقی و حامل قواعد اخالقی جامعـه اسـت    
  .هاي گوناگون قابل بررسی است اخالق از جنبه
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جهان اخالقی، تکلیف انسان را بـراي طـی طریـق در جهـان اثبـاتی و رسـیدن بـه                  
اخالق نظـري ریـشه در فرهنـگ    . کند رستگاري به کمک نوعی عرفان یا زهد تعیین می   

شناسـی،   ییجامعه دارد و از منابع متفاوتی، ماننـد دیـن، فلـسفه، عرفـان و اصـول زیبـا          
نوایی عـاطفی و رفتـاري بـا معیارهـاي          و اخالق عملی به معناي هم     گیرد    سرچشمه می 
تدریج  پذیري به فرایند جامعهاعضاي جامعه در خالل . )38: 1375چلبی،   (اخالقی است 

. سـاز کننـد     بندي جسمانی خود را با معیارهاي اخالقی جامعه هم          آموزند که صورت    می
  .کند د در راستاي نظم جامعه عمل میترتیب جسم افرا این به

. کنـد  هاي اخالقی را از یکدیگر تفکیک مـی   انواع نظام،گانه بندي پنج چلبی، در یک طبقه   
در . شـود   اخالق بر اساس احساسات عمیق مشترك ارزیابی می      ،1از نظر او در اخالق حسی     

 ،3در اخـالق سـنتی  . شود هاي سودوزیان ارزیابی می ، اخالق بر اساس مالك  2اخالق انطباقی 
، اخالق به 4در اخالق برهانی. شود هاي گذشتگان و سنت ارزیابی می  اخالق بر اساس مالك   

کـه نـوعی   ، 5در اخالق مـسئولیت . شود مدد خرد ناب، یعنی عقل فارغ از غرض ارزیابی می     
هاي چهار نوع اخالق پیش حضور دارند و در داوري و ارزیابی              اخالق ترکیبی است، مالك   

  ).125: 1385چلبی، (شوند  زمان لحاظ می ی، هر چهار نوع مالك هماخالق
 ،کنشگر انسانی در هر وضـعیتی، بـر اسـاس مجموعـۀ معیارهـاي اخالقـی یادشـده          

اي آگاهانـه و ناآگاهانـه، بـر      به شـیوه  کند و از این طریق،        گیري خود را تعیین می      سوي
قیـود اخالقـی    . کنـد   میعملکرد بدن خویش و نحوة ظاهر شدن آن در جامعه مدیریت            

هـاي اخالقـی، یعنـی تـالش آگاهانـه و             فضیلت. نیازمند مراقبت بر بدن و روح هستند      
دامنی،  هدفمند براي انجام عمل نیک که شامل صفاتی مانند ادب، تواضع، بردباري، پاك           

روي و وفاداري است، مستقیم یا غیرمستقیم طرح و نقشۀ خاصی را به      طبعی، میانه   شوخ
  ).1380اسپونویل، (ریزند   میقالب بدن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sense ethic 
2. Adaptive ethic 
3. Traditional ethic 
4. Discursive ethic 
5. Responsibility ethic 
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خـود و بـه    شود برخی حاالت جسمانی خودبه درونی شدن قواعد اخالقی باعث می  
وحیا، قیدوبنـد و عفـت،        براي نمونه، فضایل زنانه، یعنی حجب     . شکل عادت بروز کنند   

کـه تفـوق و فـضیلت مردانـه، بـا       دهد، درحـالی  کل بدن زن را به سمت زمین سوق می   
. شـود  ال به سمت بیرون و به طرف مردان دیگـر ابـراز و اثبـات مـی              حرکت به سوي با   

ایستد و به  آوري زیتون هستند، مرد صاف می که زن و مرد با یکدیگر درحال جمع     زمانی
مـردم معتقـد   . آوري کنـد  هـا را جمـع   شود تا زیتـون  زند و زن خم می     درخت ضربه می  

خورد   زن که فقط با لبهایش غذا میهستند مرد باید با تمام دهانش غذا بخورد، نه مانند        
  ).166: 1385لوپز و اسکات، (

. شـوند  هـاي اخالقـی تبـدیل مـی       هر یک از آحاد جامعه به حامالن ارزش        ،رو  ازاین
و بایـد  جـاري اسـت    ما   هاي  رگدارد که جامعه در       اصل اظهار می  همین  با تأکید بر     1اونیل

اي از قواعـد و   مجموعهصرف ـ شامل   معرفتی ةنظم اجتماعی یک سازیعنی . همچنین باشد
از  بلکـه  ،نیـست ـ    ازندـس مینوا   که افراد خود را با آن هم      انتزاعی  هاي    بندي مقررات و دسته  

  .(Schatzki & Natter, 1996: 5)کند  پیدا میتجسم بیرونی خالل رفتار اعضا، 
تمییـز خیـر    معیار ،تقدس. کنندة قواعد اخالقی، دین است یکی از منابع اصلی تعیین    

 پیروان خود را به یک سلوك معنوي خـاص         ،براین، ادیان  افزون. کند  از شر را تعیین می    
شرایط یادشده حاالت جسمانی و سـبک زنـدگی خاصـی را            . کنند  توصیه و ترغیب می   

  .کند براي رهروان آن آیین فراهم می
 اهداف منطبق شدن با الگوهاي زاهدانه به این معناست که جسم انسان تحت فرمان            

کنـد و     براي مثال، اخالقیات مسیحیت، بدن انسان را سرکوب مـی         . معنوي متعالی است  
 از طـرف . (Featherstone, 2001: 231)کنـد   جاي زیبایی جسم، از زیبایی روح تجلیل می به

پیوستگی بـا  . کند گیري یک جماعت اخالقی کمک می       دیگر، اعتقادات مشترك به شکل    
. شـود  گـر مـی   ها جلوه داري مؤمنان از انجام برخی فعالیتاین جماعت اخالقی در خود    

 براي مثـال، خـودداري هنـدوان از خـوردن گوشـت گـاو یـک ارزش اخالقـی اسـت                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. O ’Neill 



72  nسال نهم، شماره اول فرهنگی،   نامۀ پژوهش 

 

تأکید ادیان بر مناسک فردي و جمعی، مانند دعا کردن، نماز       ). 29: 1379جاللی مقدم،   (
کـشی    ضـت وآشامیدن برخـی مـواد خـاص، ریا         خواندن، روزه گرفتن، پرهیز از خوردن     

هـایی از تـأثیر    گرایی و روابط جنسی خـارج از زناشـویی، نـشانه       جنس  جنسی، طرد هم  
  .قواعد اخالقی در شکل دادن به سازوکار بدن آدمی است

هـاي    طی سال . موضوع رابطۀ میان بدن و اخالق از زاویۀ دیگر هم قابل طرح است            
اي در زمینۀ  اي تازهه  فرصت،گذشته، توسعۀ دستاوردهاي علمی و رشد فناوري پزشکی

تغییر خصوصیات طبیعی بدن مهیا کرد و به همان نسبت معماهاي اخالقـی جدیـدي را     
براي مثال، توسعۀ دانش پزشکی در زمینۀ تعیین مرگ مغزي، اهـدا و   . مطرح کرده است  

هاي  کاري ساختار ژنتیک، انواع روش    پیوند عضو، همانندسازي انسانی و درمانی، دست      
هایی را در زمینۀ  گري جنین پیش از زایمان، پرسش ی و در نهایت غربالبارداري مصنوع

استفاده  کاري جسم انسان و در نهایت احتمال سوء حق مالکیت بر بدن، حد مجاز دست      
اخالق زیـستی یـا   . ها را در منافع اقتصادي و سیاسی مطرح ساخته است از این نوآوري  
ت که الگوي صحیح و مطلوب رفتار را        اي از اخالق کاربردي اس       حوزه ،اخالق پزشکی 

  .کند هاي بهداشتی و پزشکی تعیین می در قلمرو تندرستی، بیماري و مراقبت
خـصوص دانـش    اي دیگر نیز تحت تأثیر تحوالت علمی، بـه          قواعد اخالقی به شیوه   

واسـطۀ دخالـت پزشـکان در تعریـف           امروزه شاهد آن هـستیم کـه بـه        . پزشکی هستند 
کـه   طـوري  غیرعادي، برخی تفاسیر اخالقی تغییر یافتـه اسـت، بـه   حدومرز امر عادي و     

اي از موارد به  هاي ناپسند و غیراخالقی خارج و حتی در پاره بعضی امور از دایرة پدیده
  .اند امري عادي تبدیل شده

دخالت پزشکان در تغییر مضامین اخالقی به این معناست که در دنیاي  ،1از نظر هوارد بکر
 .(Purdy & Bank, 2001: 131-133)انـد   را پیدا کـرده کارگزار اخالقی ن نقش یک امروز، پزشکا

سـاختن نظـام    در این راستا برخی دیگر معتقد هستند پزشکان به سهم خـود در دنیـوي         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Becker 
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زیرا در اثر طرح معانی جدید، از چیرگـی باورهـا و نمادهـاي          . فرهنگی جامعه سهیم هستند   
گرفت، امروزه  یش از این در چارچوب تقدس قرار می     شود و اموري که پ      فرهنگی کاسته می  

  .(Turner & Samson, 1995: 35)گیرد  هاي غیرمقدس قرار می تحت نظارت روش
هاي جنـسی نابهنجـار،    ها و گرایش امروزه به مدد دانش پزشکی، برخی انواع هویت  

حاشـیه  خواهی، که قبالً غیراخالقی شمرده و از جریان اصلی جامعـه بـه    جنس  مانند هم 
شـود و معتقدنـد    شد، امروز با تکیه بر تفاسیر و تعابیر پزشکی، عادي تلقی می          رانده می 

  .هاي سبک زندگی است روابط جنسی بهنجار فقط یکی از انواع گزینهکه 
توان به رابطۀ میان بدن و اخالق توجه کرد، پدیدة  سومین منظري که از آن زاویه می      

ن، نظام فرهنگی و قواعد اخالقی جامعـه را تحـت      شد  فرایند جهانی . جهانی شدن است  
  . دهد تأثیر قرار می

شـدن توافـق کـاملی      هرچند اندیشمندان علوم اجتماعی در تعریـف فراینـد جهـانی          
هاي آن به خصوصیاتی چون میزان روزافزون حجم  طورکلی در بیان معرف ندارند، اما به 

وفـضا،   ها در طول زمان عات و انسانها، کاالها، اطال هاي متقابل میان فرهنگ     و وابستگی 
وفضا، اشاعۀ    هاي ارتباطی در جهت کوچک و فشرده شدن زمان          يفناورافزایش قابلیت   

 ، پردازش جهانی اطالعات و پـول      برايهاي استانداردشده     جهانی اعمال و دستورالعمل   
  .(Turner, 2004: 20)اشاره شده است 

هایی شده اسـت کـه    بینی  فرهنگ، پیششدن در همچنین در مورد تأثیر فرایند جهانی  
شکلی، ذوب و تـشابه کامـل فرهنگـی، تـا           توان آنها را بر روي طیف مدرجی از هم          می

بنـدي   گرایـی دسـته   گرایی و محلـی   آمیختگی، ائتالف و پیوند فرهنگی و در نهایت بنیاد        
ــرد  ــراهیم(ک ــینایی و اب ــادي،  س ــستر، 1384آب ــر و 1383؛ وب ــانتیگتون،  ؛ برگ ؛ 1384ه

Turner, 2004; Martin, Metzger, Pierre, 2006.(  
هـاي یادشـده تحقـق پیـدا کنـد،           یـک از وضـعیت      نظر از اینکه در آینده کدام       صرف

هـاي ارتبـاطی و اطالعـاتی         يفناورپوشی کرد که توسعۀ       توان از این واقعیت چشم      نمی
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یگـر افـزایش   اي از جهـان بـه نقطـۀ د    امکان انتقال معانی و مضامین فرهنگی را از نقطه   
هـا و قواعـد اخالقـی دچـار           ها، قطعیت برخی ارزش     در مواجهه با فرهنگ   . خواهد داد 
در این فضاي فرهنگی، انسان در مواجهه با معیارهاي فرهنگـی نوپدیـد             . شود  تردید می 

رود سـبک   ترتیب، انتظار می این به. پردازد به تأمل و بازسازي در قواعد اخالقی خود می       
رف و تنظیم بدن که پیش از این با تکیه بر قواعـد اخالقـی جامعـۀ                 زندگی، الگوي مص  
  .شد، در معرض دگرگونی قرار گیرد بومی هدایت می

کنـد کـه بـدن     آنتونی گیدنز با توجه به این جنبه از تحول جوامع کنونی اظهـار مـی           
واسطۀ تقاضاها، هنجارها و اخالقیاتی که به  اما این هویت به. انسان حامل هویت اوست 

مـوازات گـسترش نهـادي شـدن،          بـه . پـذیرد   سرعت در حال تغییر هستند، انعطاف می      
بهنجار شدن و عقالنیت ابزاري، اصول اخالقی از دنیاي تجربۀ زندگی روزمـره فاصـله              

بنابراین پروژة بازتابی بودن هویت، که امکانات بـسیاري را بـراي اسـتقالل و               . گیرد  می
شـود کـه عمـدتاً عـاري از      اي مـی  هاي روزمره فعالیتساز  آورد، زمینه شادمانی پدید می 

  .(Russell, 2000: 108)محتواي اخالقی هستند 
او معتقـد بـود     .  مفهوم جامعۀ خطر و خطرپذیر را مطرح کـرد         1بار اولریچ بک    اولین

 ،مدرنیتـۀ اول . ایم پایان مدرنیتۀ اول و آغاز مدرنیتۀ دوم است         اي که به آن رسیده      مرحله
مدرنیتۀ دوم، . پذیري و رشد نهادهاي سیاسی و اجتماعی بود ن، محاسبه شد  عصر صنعتی 

اي خطرپذیر است که بـا تـالش بـراي            که در اواخر قرن بیستم پدید آمد، موجد جامعه        
هـا و   محدود کردن، مدیریت بحران و مذاکره براي بیرون شدن از راهی آکنـده از بـدي           

ه مکان خطرناکی تبدیل شده اسـت،  موضوع این نیست که دنیا ب. مخاطرات همراه است  
هاي دیرین ما براي آرام کردن وکنتـرل دنیاسـت       بلکه این خطرها پیامد ناخواستۀ تالش     

  :در چنین شرایطی این نگرانی هست که). 376: 1381فیتزپتریک، (
  سازد؟ آل غربی نمی شدن، از اندام انسانی یک استاندارد ایده ـ آیا جهانی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ulrich Beck 
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خـصوص    اعتنـایی اعـضاي جامعـه، بـه         و پیکر آدمی، به بـی     ـ آیا غربی کردن اندام      
 شود؟ جوانان، به معیارهاي فرهنگ بومی منجر نمی

  ها را کاهش نخواهد داد؟ شدن امکان نظارت اجتماعی بر بدن جمعیت ـ آیا فرایند جهانی
ثباتی و تردید در صحت معیارهاي اخالقی را       برخی از اندیشمندان، این وضعیت بی     

کـه معتقـد هـستند پویـایی، نـسبیت و سـیال بـودن         طوري دانند، به زا می  شرایطی آسیب 
اي گـسترش یابـد کـه بـه منـشأ یـک بحـران،         هاي فرهنگی ممکن است به اندازه     آموزه

  ).1382عاملی، (احساس خطر و اضطراب تبدیل شود 
 

  بندي جمع
ه عمـده  شناسـی بـدن را بـه دو گـرو     هاي جامعه توان دیدگاه بندي کلی می در یک تقسیم 

شـوند کـه بـا نگرشـی          گرایان اجتماعی نامیـده مـی       گروه اول تحت عنوان سازه    . تقسیم کرد 
هـا نقـش نهادهـاي        اندیشمندان ایـن دیـدگاه    . کنند  هاي اجتماعی را تحلیل می      انتقادي پدیده 

نوا ساختن آن با نظم اجتمـاعی توضـیح    کاري بدن و هم جامعه را در تنظیم، نظارت و دست    
هاي فمنیستی، دیدگاه فوکو، برایان ترنر، مري داگالس، الیاس، پیر بوردیـو و               یهنظر. دهند  می

هـایی اسـت کـه بیـشتر          گروه دیگر شـامل اندیـشه     . گیرد  بودریار، ذیل این مجموعه قرار می     
اند، تعامل میان بدن، ذهن و جامعه را بررسی    چیستی و ماهیت اجتماعی بدن را تشریح کرده       

  .اند هاي اخالقی نگریسته ساز و حامل ارزش ن یک عنصر هویتاند و به بدن همچو کرده
توان بـدن را بـه یـک     هاي یادشده بر این باور تأکید دارند که نمی   در مجموع، نظریه  

هاي زیستی و اجتماعی بدن امکان     پیوستگی میان جنبه  . موجود زیستی محض تقلیل داد    
هـاي   هـا و روایـت   تمـان عوامـل اجتمـاعی و گف  . تفکیک آن دو را دشوار ساخته اسـت     

هـایی    فرصت. گیري بدن و عملکرد آن دخالت دارد         در قالب  ،فرهنگی مسلط در جوامع   
، مختـصات جـسمانی انـسان را     گـذارد   مـی ي امروز در اختیار انـسان       فناورکه دانش و    

ترتیب، بدن به یک وجـود پویـا تبـدیل شـده اسـت کـه                 این  به. پذیر کرده است    انعطاف
  .شود پیوسته بازسازي می
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پردازي در مورد بدن باعث شـده اسـت سـهم ایـن مفهـوم درتحقیقـات                توجهی به نظریه    کم
شناسی بدن، این حوزه تا تبدیل شـدن   باوجود اهمیت مطالعۀ جامعه   . شناسی نیز ناچیز باشد     جامعه

به این منظور ضروري است متفکران ایـن  . به یک قلمرو علمی جاافتاده، راه طوالنی در پیش دارد         
  .شناسی بدن را تدوین کنند شناسی خاص جامعه شناسی و روش ، مبانی معرفتعرصه

شناسـی، دیـدگاهی    شناسی بدن، از نظر معرفت برخی اندیشمندان معتقدند که جامعه    
شناسـی    شناسی، دیدگاهی تکثرگرایانه دارد و از نظر هـستی          گرایانه و از نظر روش     عمل
. (Hancock, 2000: 2)گرایـی رهـا سـازد     گرایـی و بنیـاد   کوشد خـود را از دام ذات  می

شناسی بدن نیازمند سطحی از تحلیل است که تعامل میـان ذهـن، بـدن و محـیط       جامعه
یافتـه، مـشاهدة مـستقیم و     سـاخت   هـاي عمیـق نیمـه        مصاحبه .اجتماعی را پوشش دهد   

توانـد در ایـن    هاي شخصی، از جمله فنونی است که می      و بررسی شرح حال    ،مشارکتی
شناسی بدن بر ضرورت تعامل بیشتر میان         ظهور جامعه . کار گرفته شود    العات به قبیل مط 

شناسی، پزشکی و  شناسی، زیست اي بین دانش جامعه رشته ارتباط میان. علوم داللت دارد
  .شناسی بدن سهم مؤثري داشته باشد تواند در رشد و بالندگی جامعه شناسی نیز می روان

شناسـی مـسائل اجتمـاعی        تواند در توسعۀ جامعه     ن می شناسی بد   جامعهبراین،    افزون
پس از انقالب اسالمی تاکنون، نظام سیاسـی جامعـۀ ایـران بخـشی از          . ایران مؤثر باشد  

ضـرورت  . کنـد  هـا اعمـال مـی    کنترل اجتماعی خود را از طریق نظارت بر عملکرد بدن  
، حفـظ   جنسی خـارج از چـارچوب ازدواج  رابطۀرعایت حجاب براي زنان، ممنوعیت    

گرایی، مرگ اختیـاري،   جنس  همحرام بودنهاي عمومی،  فاصله میان دو جنس در مکان    
از طـرف دیگـر،   . سقط جنین، مشروب الکلی و گوشت خوك از جملۀ این موارد است  

هـاي   ها و نقص عضوهاي حاصل از جنگ ایران و عراق و کـاربرد سـالح          انواع بیماري 
جـاي گذاشـته      انی بخشی از اعضاي جامعـه بـه       شیمیایی، آثار متعددي را بر پیکر جسم      

گرایـی بـا تحـوالت        ها، وجود ساختار جمعیتی جوان که به هـم          درکنار این جنبه  . است
جهانی و تبعیت از سازوکارهاي تنظیم بدن متناسب با معیارهاي جهـانی گـرایش دارد،           

  .دهد شناسی بدن را افزایش می شناسان ایرانی به مطالعۀ جامعه ضرورت توجه جامعه
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