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 )، نوع مقاله: پژوهشي14/8/98 پذيرش:ـ  10/6/98 دريافت:(

 
 چكيده

 تـرين رويكردهـاي تـاريخ فرهنگـي اسـت كـه در كتـاب        اجتمـاعي يكـي از مهـم    - خوانش فرهنگـي 
برجسـته   ، )1392( نوشتة محمد سـعيد ذكـايي و مـريم امـين     ،بدن در ايران درآمدي بر تاريخ فرهنگي

شـود   شناسي و محتواي متن اثر يادشده با اين پرسش آغاز مـي  شده است. در اين نوشتار، بررسي روش
لفان كتاب و خـوانش  ؤي در نگاه متأثيرگيري از رويكرد گفتماني در تاريخ فرهنگي بدن چه  كه بهره

كـارگيري   هآنان از منابع و رخدادهاي تاريخ ايران داشته و نقاط قوت و ضـعف آن كـدام اسـت؟ بـا بـ     
بنـدي جديـدي از    توان دستاورد بحث را در تالش براي صـورت  رويكرد انتقادي و تحليل تاريخي مي

شـناختي و مطالعـات    سـازي رويكـرد جامعـه    تفسيري متفاوت از فهم تاريخ، برجسـته  ئةتاريخ ايران، ارا
منـابع ادبـي و مصـور بـا     گيري از  مثابه امر فرهنگي، سياسي و ديني، بهره فرهنگي بدن، تفسير پوشش به

محـور باعـث    نگاه تعميمـي و نظريـه   ةا غلبفرهنگي برشمرد. ام - هدف تقويت رويكرد تاريخ اجتماعي
تـاريخي متعـددي    داليـل و اثر توجه نشود لفان ؤشواهد تاريخي متنوع ناقض ادعاي مكه به شده است 

 ةهـاي چهارگانـ   بنـدي  يگـر، تقسـيم  را با چالش مواجه سازد. از سـوي د آنان را مطرح كرد كه استنتاج 
كتـاب داراي  ادوار تاريخي ايران به عصر امپراتوري، عصر مشروطيت، عصر مدرنيته، و دين در فصول 

 فصـل  سـه  يمحتـوا ندارنـد؛  بندي در تاريخ فرهنگي بـدن تجـانس    دوره ئلةو با مساست اشكال جدي 
 .است گرديده استفادهمنابع دست اول كمتر  ازو شده  ليتحل يمشابه ساختار براساسنيز  نهايي

 
 ها كليدواژه
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The rotation of the body as a theological matter 
towards a socio-cultural approach 

(A study on the Cultural History of the Body in Iran) 
 

Mohammad Amir Ahmadzadeh1 
  

Abstract  
Socio-cultural reading that is one of the most important approaches to cultural 
history is highlighted in the book An introduction to the cultural history of the body 
in Iran. In this article, a review of the methodology and content of the text begins 
with this question: What effect can the use of discourse approach in the cultural 
history of the body have on the view of the authors of the book and their reading of 
the sources and events of Iranian history, and what are the strengths and weaknesses 
of this approach? Using a critical approach and historical analysis, the achievement 
of the discussion can be described as follows: Introducing a new formulation for 
Iranian history, presenting a different interpretation of understanding history, 
highlighting the sociological approach and cultural studies of the body, interpreting 
clothing as a cultural-political-religious matter, and using literary and illustrated 
sources with the aim of strengthening the socio-cultural history approach. However, 
the dominance of the generalized and theory-based view has caused the various 
historical evidences that contradict the authors’ claims, and several historical facts 
can be presented that challenge the authors’ inference. On the other hand, the 
division of the historical periods of Iran into four eras (the era of empire, the era of 
constitutionalism, the era of modernity, and the era of religion) in different chapters 
of the book caused serious problems and cannot be consistent with the issue of 
periodization in the cultural history of the body. Also, the content of the last three 
chapters has been analyzed based on a similar structure, and reference to first-hand 
sources has received less attention. 
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 مقدمه 
 در يفرهنگـ  تحـوالت  كـه  اسـت  تيواقع نيا دادن نشاندر  يفرهنگ خيتار مطالعات تياهم

 رونـد  كيـ  قالـب  در است الزم ،رو نيا از د؛ندار ينديافر يشكل ديعقا و ها نييآ ،مناسك
 كـه گذارنـد   مـي  مـا  اريـ اخت در يفرهنگـ  ييهـا  نسخه يفرهنگ خيتار مطالعات. دشون يبررس

 خيتـار  كتـاب . يـابيم  مـي  دسـت  آن يهـا  بحران و يرانيا تيهو از يبهتر شناخت درنتيجه به
 آن يهـا  فرصـت  و هـا  تيـ ظرف شينمـا  و سـنت  جيترو يبرا يتالش توان يم را بدن يفرهنگ

 ةروزمـر  يزنـدگ  و فرهنـگ  از يمهم يقلمروها ليتحل يبرا منسجم يا مجموعهكه  دانست
 يشناسـ  جامعـه  اريدانشـ  ،ييذكـا  ديمحمدسـع اين اثـر، محصـول    .كند يم فراهم رانيا ةجامع

انتشـارات  اسـت كـه   پـور   مريم امنو  ،ييدانشگاه عالمه طباطبا يعلم تئيو عضو ه يفرهنگ
اســت. در عــين حــال كــه مطالعــات فرهنگــي در نظــام   كــرده چــاپ  1392در آن را تيســا 

در مقايسـه  نيـز  شناسي و علوم اجتماعي تعريف شـده و   جامعه ةدانشگاهي كشور ما در حوز
بـه نسـبت كوتـاه، محققـان      يدر مـدت سـت،  هاي اين حـوزه در كشـورمان نوپا   با ديگر رشته

هـاي نظـام فرهنگـي و     و آثار جـذابي را بـراي توضـيح پيچيـدگي     ها همقالاند  انستهوتتوانمند 
كتاب حاضر متن درسـي   ئه كنند. گرچهايراني در فضاي علمي ارا ةمناسبات اجتماعي جامع

مطالعات فرهنگي در دانشگاه عالمه  ةاستاد رشت منزلة آن به مؤلفانجايگاه دانشگاهي  ،نيست
مطالعـاتي و نيـز چـارچوب تحقيقـي دانشـگاهي آن، كتـاب را        ةطباطبايي و محقق اين حوز

نگي مناسـب  براي نقد و بررسي و نشان دادن چگونگي آموزش و پژوهش در مطالعات فره
 ساخته است.

 
 بيان مسئله

اي اسـت كـه بـه فهـم      رشـته  هاي مطالعـات ميـان   ترين حوزه تاريخ فرهنگي بدن يكي از مهم
دهـد كـه    كنـد. مسـئلة پـژوهش حاضـر نشـان مـي       تر مسائل كمـك مـي   عميق و درك دقيق

هاي تاريخ فرهنگي بدن در ايران چيست و چه محورهايي بـراي ارزيـابي و نقـد آن     ويژگي
 توان برشمرد؟ مي

 
 پژوهشپيشينة 

هـاي علـوم اجتمـاعي و     هـا و شـاخه   مراتـب سـنت   حوزة مطالعات بدن كه تاكنون در سلسـله 
 ريـ اخ دهـه  چند در بود، منزلت  كم يا اندازه تا و يا هيحاش ت،ياهم  كمشناسي  ويژه جامعه به
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 يهــا ســنت در محققــان از يروزافزونــ فيــط يبــرا جــذاب و تيــپراهم ا،يــپو يا  حــوزه بـه 
 سـازد،  يمـ  برجسـته  شـتر يب را توجه نيا تياهم و جاذبه آنچه. است شده ليتبد يشناس جامعه

 يفرهنگـ  سـنت  ديشـا . اسـت  آن متنـوع  يدسـتوركارها  و بـدن  مطالعات يا  رشته نيب يفضا
 قالـب  در و افتـه ي ونـد يپ زين يخيتار مطالعات با رياخ دهه چند در كه را، قلمرو نيا مطالعات

 جملـه  از بتـوان  است، آورده ديپد ياديز مطالعات و آثار بدن، يفرهنگ خيتار مستقل سنت
 يفرهنگـ  خيتـار درآمـدي بـر    اثـر . دانست حوزه نيا در يمطالعات يكردهايرو نيتر  پررونق

 از ييهـا   هيسـو  ةكننـد  ميترسـ ) 1392(پـور   از محمدسعيد ذكـايي و مـريم امـن    در ايران بدن
بررسـي   بهكه الزم  است - حاضر زمان تا قيعت عهد از - ايران در يجسمان فرهنگ تحوالت

 نشده است. بر آن تاكنون ارزيابي و نقدي است؛ زيرا 
 

 پژوهشو ضرورت هدف 
 ةگرايانـ  گرچه بنا به خطاهاي تقليل ،مطالعات تاريخ فرهنگي بدن در ايرانبه ضرورت توجه 

، به چند دليل قابـل بررسـي  آن  مؤلفاناما بنا به نظر  ،ها آغاز شد پردازي شناختي و ايده روش
تاريخي، تنـوع و پويـايي در ايـران كـه فرصـت       و اي يط توسعهشرا )1 است:توجه و مطالعه 

كـه  بررسي آداب و فرهنـگ بـدن    )2بديلي براي مطالعات اين عرصه فراهم كرده است.  بي
نظـر  طبـق   ،به عبارت ديگر ؛كند مي ات اجتماعي در ايران را فراهمتغيير ةامكاني براي مطالع

خـود   )3د. يابـ  مـي مطالعات اجتماعي از طريق تاريخ فرهنگـي بـدن بسـط     ةحوزاثر،  مؤلفان
زنـدگي سـاكنان يـك     ةها و شيو وجه مهمي از فرهنگ عمومي، ارزشكه بيانگر بدن  ةمسئل

هـاي   داللـت  ،فـردي خـود، از حيـث اجتمـاعي     ةدرواقع، بدن فـارغ از جنبـ  است و سرزمين 
كه نوربرت الياس از سنّت طوري  به دارد؛تفسير روابط و رفتارهاي اجتماعي  ايرباري آشك

جوي تجلّيات ارزشي جامعه و ميشل فوكو بـراي سـنت گفتمـاني    و گرايي براي جست پيكره
توانـد   بـدن مـي  ) 4انـد.   قدرت و انضباط اجتماعي از مطالعات بـدن بهـره بـرده    ةمسئلخود و 

در شناخت نظامات اجتماعي و سياسي گوناگون و بررسي تنوعات و  ملأمثابه متني براي ت به
هـا و مميزاتـي همچـون     همؤلفداراي زيرا بدن به كار رود؛ هاي اجتماعي و جغرافيايي  تفاوت

 )5 كند. ميهاي خُرد و كالن را تجربه  حوزه درنتيجهمند بودن است كه  تاريخي بودن و متن
هـاي هـويتي در    هـا، و شـكاف   ا، تنشه ي شناخت تعارضاي برا تواند زمينه مطالعات بدن مي
اي محـوري بـراي    توانـد عرصـه   ثقل هويـت فـردي مـي    ةمثابه نقط زيرا به ،ايران فراهم نمايد

 بخش باشد.  سياست فرهنگي هويت
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 مطالعات بدن  ةتاريخچ
هاي جسماني در متن اجتماعي و فرهنگـي جامعـه    كنش ةتاريخ فرهنگي بدن به تحليل و مقايس

شناسي، مطالعه در باب بـدن در ذيـل مباحـث الهيـات دينـي       پردازد. تا پيش از ظهور جامعه مي
 ؛شـد  منفي و عامل گنـاه و كجـروي بـه جسـم و تـن انسـان نگريسـته مـي         ،قرار داشت و اغلب

در تاريخ قـرون   شد؛ ميطرد و سركوب جنسي انسان درنتيجه بدن در حوزه نيازهاي جسمي و 
هاي زيادي از ستم و رفتار نادرست با بـدن انسـان را يافـت (وارن،     نمونه توان وسطاي اروپا مي

طـور   هرويكرد ديني الهيات مسيحي به بدن گرچـه بـ   ).157-143: 1354براينت،  ؛11- 8: 1396
بـه رشـد ادبيـات     ه اسـت و نتوانسـت  هنگريسـت ترقـي روح   ةپل، آن را مفصل به بدن توجه داشت

بـه  شناسـي،   كـه در عصـر روشـنگري و نيـز بـا ظهـور جامعـه        ايـن شناسي بدن بينجامد تا  جامعه
قـرار گرفـت   در ادبيات فمنيستي و پساساختارگرايي مـورد بـازنگري   شد و موضوع بدن توجه 

ي همچون نظارت بر بدن از سوي قـدرت سياسـي و   يها مقوله ؛ نيز)416-411: 1393(ميرزايي، 
توجـه انديشـه اجتمـاعي و گفتمـان جديـد بـه       . وارد شـد اجتماعي بر ابعاد اين حوزه مطالعاتي 

 انـد  ناميدهجسماني  ةچرخش اجتماعي به سمت جامعرا شناسي بدن به حدي بود كه آن  جامعه
ويـژه در   هبـ  ،شناسـان  ). تصويرسازي از بدن در رويكرد جامعـه 128: 1387(اباذري و حميدي، 

اسـت. بـه    برآمـده  فرهنگـي  - هـاي اجتمـاعي   بلكه از زمينه ،قرن بيستم مطرح شد كه نه از بدن
پـذيري بـدن از عوامـل و نيروهـاي     تأثيرچگـونگي   ةشناسي بدن بر مطالعـ  عبارت ديگر، جامعه

 تغييرات اجتماعي بر بدن متمركز است.   تأثيراجتماعي و 
و بـا   1980ةاز دهـ  ،شناسـي بـدن افـزود    موج ديگري كه بـر غنـاي مطالعـات جامعـه    

توانـد تـاريخ داشـته     معتقد بود كه بدن به ذات خود مـي آغاز شد. فوكو مباحث ميشل فوكو 
شناسـي   خود ادبيـاتي را وارد جامعـه  مطالعات و در ا). Nettleton & Watson, 1998: 4باشد (

كه بدن يـك  را طرح كند به جاي رويكرد زيستي به بدن اين رويكرد توانست بدن كرد كه 
مثابه ابزار عـام   شناسان از بدن به تاريخي است. همچنان كه برخي جامعه - محصول اجتماعي

فوكو و دوسرتو به بررسي قوانين تنبيهي  ،)7: 1392كردند (لو بروتون،  ادراك جهان ياد مي
بر آن بود تا نشان دهـد   )14: 1378( و انضباطي جامعه بر بدن و پيكر آدمي پرداختند. فوكو

نـوزدهم همـواره بـراي     از ايـن رو در قـرن  است؛ گفتماني پيچيده  ةچگونه جنسيت هم سوژ
گرفته اسـت. فوكـو بـراي اولـين      ماتي صورت مياهاي بدني اقد كردن لذت كنترل و منضبط

گيري قدرت مبتني بر جنسيت پرداخـت.   ح روش شكليبه توض تاريخ جنسيتبار در كتاب 
پـردازي اسـت    درواقع اسـطوره  ،شود به نظر او آنچه در جامعه حقيقت امر جنسي شناخته مي
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كنـد   روابـط قـدرت اسـير مـي     ةآنـان را در حلقـ  شـته،  جـدي دا  تـأثير هـا   وابط انسانكه بر ر
 ). 31: 1379(دريفوس و رابينو، 
ابـژة  منزلـة   ديگر بر توجه به موضوع بدن به يعاملشناسي پديدارشناسانه  ظهور جامعه

كننـد. براسـاس ايـن     هاي خود را تجربـه مـي   داشت مردم چگونه بدن تأكيدپژوهش بود كه 
بـدن انجـام   وسـيلة   بهشناختي، بودن در جهان و آگاهي انسان تا حدود زيادي  رويكرد جامعه

احساسات بشري بر جسم متكي است و از بدن جدا نيست. به عبـارت ديگـر،    ةشود و هم مي
اين يكي از دسـتاوردهاي عصـر    ؛ وجهان است ةدر اين نگرش، بدن هم ساخته و هم سازند

  ).24: 1392(لطفي و عليزاده،  داشت تأكيداني در فرهنگ غرب بر هويت انسبود كه مدرن 
 

 پژوهشچارچوب مفهومي و نظري 
معـاني فرهنگـي باعـث ارتبـاط بـدن و فرهنـگ        ،طبيعـي برخـوردار اسـت    ةبدن گرچه از هست

. كننـد  كه همواره نيروهـاي اجتمـاعي در ذهـن انسـان توليـد و بازتوليـد مـي        اي معاني ؛شود مي
معتقدنـد  بحـث كـرده،   فوكو و دوسرتو در باب قوانين تنبيهي و انضباطي جامعه و بـدن انسـان   

رو، جامعـه بـراي نظـارت و كنتـرل بـر       از ايـن  ؛ناامني براي كنترل اجتمـاعي اسـت   ةبدن عرص
شناسـي   در جامعـه ها را گسـترش داده اسـت كـه     تشكيل و آن ارهاي فراگيري  سازمان ،ها بدن

هـاي گفتمـاني متعـددي بـوده و در      حـوزه  ةاز نظر فوكو جنسيت نيز سـوژ  شود. مي بدن مطالعه
(فوكو،  شده استقداماتي قرن نوزدهم ميالدي در راستاي كنترل و منضبط كردن لذايذ بدني ا

گيـري قـدرت مبتنـي بـر جنسـيت       به روش شـكل  تاريخ جنسيتفوكو در كتاب  .)171: 1378
پـردازي را   امـا همـين اسـطوره    ؛دانـد  اي بيش نمـي  رهحقيقت امر جنسي را اسطورد و تمركز دا

او در راسـتاي   ).31: 1379(دريفـوس و رابينـو،    دانـد  مـي هـا   بسزا در روابط ميان انسـان  يتأثير
هدف خود را تعيين رژيمـي از  نگاشت و چند اثر ديگر  ،جنسيت ةفرايند تجرب ةتكوين و توسع

پيكـر آدمـي را در ارتبـاط بـا     فوكـو   .)41: 1382(فوكـو،   عرفـي كـرد  قدرت/ دانـش/ لـذت م  
ن بطـ ظهـور قـدرت انضـباطي در     ةمسـئل كند و بيش از همه بـه   هاي قدرت تحليل ميسازوكار

هـا و   در توليـد بـدن   ،خصـوص علـوم اجتمـاعي    هب ،و، دانشاجديد تمركز دارد. از نظر  ةجامع
 ). 88 :1377گيدنز،  ؛39: 1382ش، لنقش دارند ( هاي مطيع كامالً ذهن

ابعـاد   ةمطالعـ  :اصـلي عبـارت اسـت از    ةمسئل، بدنبه اجتماعي و فرهنگي  رشدر نگ
رويكرد پساساختارگرايي بيشـتر بـه    اما در ،آنگرايانه  شناسي و ساخت شناختي، انسان جامعه

 معطـوف  شناسـي  معرفـت زبـان و عامـل    منزلة تقابل ميان بدن مردانه و زنانه، بدن ابژه، بدن به
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و بنـا بـه پيونـدش بـا      1940ة شناسي بدن از دهـ  توان گفت كه جامعه است. بدين ترتيب، مي
پـرداختن بـه موضـوع     .فتسبك زندگي اهميت يا و مسائلي همچون هويت، زندگي مدرن

اي  بلكه سـازه  ،عيني است - تنها كنشي زيستي بدني نه كه رفتاربابت اهميت دارد آن از بدن 
 ةمثابـه ابـژ   بـه بـدن   . توجـه و تمركـز بـر   زباني، گفتماني، و حتي اجتماعي و فرهنگـي اسـت  

 ‘خـود  ’ مفهـومِ  ةبيـانگر اهميـت فزاينـد   هاي اخيـر نيـز    دهههاي اجتماعي  در نظريهپژوهشي 
سـاده و بـدون    بـديهي،  ةپديـد يـك  بدن معتقد است:  )1392( چنان كه لو بروتون آن .است

يـك تبيـين   و نيز  آيد بلكه حاصل يك تبيين اجتماعي و فرهنگي به حساب مي ،شبهه نيست
 - فضـايي  ةمثابـه مـدارهاي پيچيـد    ي است كه بـه ا اجتماعي در ساختار خود جامعه - فرهنگي

زمان، فضـا و معنـا را بـه بازنمودهـايي قابـل       دائماًبنابراين بايد  ؛كند معنايي عمل مي - زماني
اسـت   ار دادهمورد بررسي قـر  را »امر اجتماعي ةبدن در آين«او همچنين، . نمايدمبادله تبديل 
 ). 49-46 :1392(لو بروتون، 

 
 معرفي كلي كتاب

در هفـت  )1392پـور،   (ذكـايي و امـن   تاريخ فرهنگي بـدن در ايـران  درآمدي بر  كتابمؤلفان 
(مقدمـه)، تعريـف كـاركرد مطالعـات      اولفصـل   انـد:  كـرده ليف أفصل به شرح ذيل تنظيم و ت

هـاي جسـماني در    تحليل و گاه مقايسـه كـنش  را در شرح و   تاريخ فرهنگي بدن و كاركرد آن
بلكـه از آن   ،تنهـا بـر وجـه زيسـتي و عينـي بـدن       اند. آنان نـه  متن فرهنگي و اجتماعي برشمرده

بـه  اند. در ايـن راسـتا،    اي زباني، گفتماني و تاريخي، اجتماعي و فرهنگي ياد كرده سازه ةمثاب به
بـدن از جملـه مطالعـات ورزش، تفـريح،     هاي مطالعاتي مرتبط بـا تـاريخ فرهنگـي     انواع حوزه

هاي رفتاري، پوشش و تزيين، مكـان و فضـا، مـد و زيبـايي،      سالمت و بهداشت، آداب و منش
شـناختي تـاريخ    نـوعي بـر مالحظـات روش   ه كه بـ  فصل دوماست.  شدهاشاره  مرگ و بيماري

آن بـه شـرح سـنت مطالعـات فرهنگـي بـدن و مباحـث و دسـتور كـار           ،فرهنگي متمركز است
هاي علـوم   ها و رشته تالقي طيفي از حوزه ةكه در نقطرا سنت فرهنگي  مؤلفان. دارد اختصاص

ي بــه بخشــرا بــر معناســازي و معنا آن تــأثيرو ســاخته  ، برجســتهاجتمــاعي و انســاني قــرار دارد
ثر بر اين ؤهاي م زمينه اند. همچنين، بررسي كرده هاي آن ها و بازنمايي رفتارهاي بدني، گفتمان

اهميـت  علّت . مطرح شده استها و تغيير و تحوالت آن در اجتماعات زماني و مكان بازنمايي
توجـه آن بـه پيونـد متقابـل ابعـاد اجتمـاعي، فرهنگـي و جسـماني          درت مطالعات فرهنگـي  سنّ

تغييـر و اصـالح بـدن، مـد و مـدگرايي، بـدن و        همچـون مبـاحثي   برشـمرده و تجارب انسـاني  
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نـدي اجتمـاعي و فرهنگـي بـدن (تحليـل تنـوع رفتارهـا و هيجانـات         ب فرهنگ جسماني ، نقشـه 
هاي مهـم   بندي گونه هاي شغلي و مانند آن) و دسته جسماني بر حسب اجتماعات مكاني، گروه

. استدالل نويسندگان بر ايـن اسـت كـه    مسائل مورد توجه استهاي بدن، چارچوب  از گفتمان
اختاري چــون قوميــت، جنســيت، طبقــه، اي و ســ عــالوه بــر آثــاري كــه وِيژگــي هــاي زمينــه 

گذارند،  شهروندي، هويت مكاني و جغرافيايي و دينداري بر توجه و مديريت بدن بر جاي مي
هـاي   نقش فرهنگ در زندگي جسماني و مادي را به درجاتي از طريق بازنمايي و نيـز گفتمـان  

وجـه گفتمـاني،   نيز و هاي بدن در ايران  گفتمان ،سومفصل  توان يافت. موجود نسبت به آن مي
متون نثر و نظـم ادب فارسـي، متـون دينـي، برخـي      منابع و  در پرتوبازنمايانه و برساخته بدن را 

ويـژه   ههاي علوم رفتـاري (بـ   سنت و ها منابع مربوط به سالمت و پژشكي و نيز مفاهيم و ديدگاه
نگي، مردانگي، جواني و پيـري، زيبـايي   بر مقوالتي چون زنا تأكيدشناسي اجتماعي) و با  روان

در ايـن فصـل، بررسـي     .دشـ بررسـي  و زشتي، آراستگي و آشفتگي و يـا تندرسـتي و بيمـاري    
معتقدنـد كـه در    مؤلفـان در ايران بسيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه و      مدرن و سنتي پيشافرهنگ 

تـرين عامـل در    ديـن مهـم   ،هاي جسماني در بستر تـاريخي ايـران   مسير تحول هيجانات و كنش
درواقـع،   دهي به فرهنـگ بـدن و هنجارهـاي آن در زنـدگي روزمـره بـوده اسـت.        تعين و نظم

دهد، بدن اعتبـار خـود را    پذيري زيادي را از گفتمان ديني نشان ميتأثيرگفتمان پيشامدرن كه 
 -  هـاي فرهنگـي   در گفتمان پيشامدرن، فرهنگ ديني به زبان، قوميت، حافظه گيرد. از جمع مي

 ةات مربـوط بـه دور  تـأثير بـا تحـوالت و    بخشد. امـا  تاريخي، و تمايالت بدني معنا و جهت مي
ها و تعريف متفـاوتي از بـدن رواج يافـت. وضـع قـوانين و مقـررات جديـد،         بندي مدرن مقوله

گيـري نهادهـاي جديـدي چـون مدرسـه و بيمارسـتان، رشـد طبقـه متوسـط و گسـترش            شكل
و متفاوتي را براي انضباط بخشي و مديريت بدن فراهم سـاخت  فضاهاي شهري شرايط جديد 

بـه عبـارت    آمـد.  هاي فردگرايانه به شـمار مـي   كه خود به درجاتي محركي براي ترويج ارزش
دارند كه تغيير در عادات و رفتارهـاي بـدني در ايـران عصـر      تأكيد مسئلهبر اين  مؤلفانديگر، 

 پـذيري مسـتقيم و غيـر   تأثيرتـاثر از رويـارويي و   بلكـه م  ،حاضر نه امري خودجوش و از پـايين 
كتاب به تحليـل   فصل چهارمويژه غربي بوده است.  ههاي معنايي غير ايراني و ب مستقيم از كانون

ترين عامل در تعين و انتظام سـاختارها و   دين مهمو  بدن با مكان و فضا پرداخته ةو بررسي رابط
هـاي دينـي نقشـي بنيـادين در تعريـف       كه آيين اين واست فضاهاي اجتماعي در ايران ياد شده 

اند. در اين خصوص، برخـي از آثـار ديـن بـر      هاي اجتماعي ايفا كرده قواعد رفتاري در عرصه
معمــاري و طراحــي فضــاهاي عمــومي و كالبــدي شــهرهاي اســالمي و نيــز طراحــي فضــاهاي 
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حوريـت مسـجد،   كه شـهرهاي سـنتي ايرانـي بـا م     است. اين نمايانكوچك و خصوصي منازل 
بيـانگر   ،هـاي اخالقـي پرداختـه    ارزش مراتـب قـدرت و روابـط و    بازار و ارگ به ترسيم سلسله

نقش دين بر بدنه اجتماع و روح انسان ايراني بوده است. در اين فصـل، نقـش دربـار در ايجـاد     
تغييرات در هنجارهاي فضايي و مكاني از طريق ترويج و نظم فضـاي جديـد و ايجـاد اخـتالل     

كـه نـوعي فراينـد متمـدن شـدن از دربـار را مـنعكس        است نظم فضاي پيشين بررسي شده  در
سـاالرانه دولـت بـا بـه      بر اين باورند كه در عصر مدرن تمركـز ديـوان   مؤلفانكند. درواقع،  مي

رسـمي و   گيري سه فضـاي رسـمي، نيمـه    هاي مذهبي باعث شكل حاشيه راندن مركزيت مكان
هـاي   گرديـد كـه در راسـتاي تقويـت ارزش     غيـره  اي شـهري و رسمي در معماري و بناهـ  غير

ارتباطـات   و بـين زبـان بـدن    ةرابطدربارة  فصل پنجم ه است.غيره بودفردگرايانه در معماري و 
كالمـي در   هاي غير ها و دال هدف اصلي پرداختن به جايگاه نشانهو كالمي با فضا و مكان  غير

كالمـي در ايـران پيشـامدرن     كتاب، ارتباطـات غيـر   مؤلفانتوليد معاني و مفاهيم است. به باور 
اجتماعي فرد بوده اسـت   مراتب سلسلهه و شاخص مهم و كالن براي تعيين جايگاه و مؤلفيك 

هـاي جديـد آن زمينـه بـراي      ر اثر مواجهه با دنياي مدرن و الگوپـذيري از نهادهـا و ارزش  بكه 
هـاي   گيـري تفـاوت   . ايـن امـر در اثـر شـكل    هاي بدني فراهم گرديد ها و ژست تحول در نشانه

هاي اجتماعي با تنوع بيشتري رخ داد. با استقرار نهادهاي جديـد و نيـز ورود    طبقاتي ميان گروه
هاي جديدي براي توليد معنـا   گفتمان غربي شاهد تحوالتي مهم در زبان بدن هستيم كه كانون

هـاي آن در   هـا و داللـت   ليل نشانهبررسي لباس و پوشش و تح دربارة فصل ششمرا فراهم كرد. 
 شـود  معرفي مـي  اي فرهنگي بخشي از نظام ارزشي جوامع و پديدهاست و لباس  سيري تاريخي

كند. در متون كالسيك فارسي ايران، لبـاس   ها كمك مي زمان به پيوندها و تمايزات آن كه هم
بيـانگر  و نيـز  تمـاعي  هاي ذهني و يا قراردادهاي اجعالوه بر صورت مادي، نماد و دال صورت

در  .ن و جايگـاه اجتمـاعي افـراد اسـت    أهيجانات، شخصيت، تواضع و فروتني، دينـداري و شـ  
، برخـي  مؤلفـان در منظر  منان توصيه شده است.ؤمتون ديني نيز لباس براي آسايش و آرايش م

تمــايز كــم بــين لبــاس زن و مــرد،  در لبــاس در ايــران پيشــامدرن ةمشخصــو  از وجــوه مميــزه
هـا،   لباس داللت مـذهبي و سياسـي رنـگ    اجزاء ي و شغلي، تشابه نسبي تركيب وهاي سنّ گروه

نشـان   ار هـاي قـوميتي و طبقـاتي    ملي و هم بازنماي تفاوت - هم هويت ديني بازنمايي شده كه
ايـران بـا    ةهـ مواجدر اين خصوص، آنچه به تفكيك نـوع و تنـوع پوشـش دامـن زده     . دهد مي

اسـت و همـين    بـوده  بيني شكل گرفتـه از ايـن مقايسـه در ميـان دربـار      غرب واحساس خودكم
از باال به پـايين   عموماًيندي غير خودجوش و اسرآغازي براي تغييرات پوشاك در ايران در فر
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اجبـار و تحميـل و   ، از عناصر سنتي پوشـش ايرانـي دوام يافـت    هايي چه همچنان نشانهبود. اگر
سـاز   هاول در ايـران، زمينـ   ابزارهاي اصلي سياست پوشش پهلوي ةمثاب ترغيب و تشويق به سسپ

اختصـاص  بـدن و سـالمت    ةمسئلكتاب به  فصل هفتمدگرايي غربي بوده است. يند ماتسريع فر
پيونـد مفهـوم سـالمت و ديگـر مفـاهيم نزديـك آن بـا         ،گرايانـه  سـازه  رويكـرد بااتخاذ  و دارد

تأكيـد بـر    بـا  مؤلفـان  .شود بررسي ميخود طول تاريخ سياست، فرهنگ، قدرت و گفتمان در 
تندرسـتي و سـالمتي    ،فرهنـگ و ادب فارسـي   معتقدنـد كـه در  آثـار ادبـي    در پرتوبدن  ةمسئل

زيـادي از احكـام دينـي بـه      بخـش بـه   وسالمت جسماتي و نفساني بـوده   ةمان در بر گيرندوأت
در وجـه اجتمـاعي   مهم توجه شده است كـه   مسئلهبه اين نيز  مربوط است.بهداشت و سالمت 

هـا   ي بودن، طبقاتي بودن و مردانه بودن امتيازات، آگـاهي مراتب سلسله بيانگر ،ديني - ادبيمنابع 
انقـالب   وقـوع  بـا  عطـف آن  ةكـه نقطـ   و حقوق مربوط به سالمت در بيشتر تاريخ ايران اسـت 

تـدريج مفـاهيم    هبـ رخ داد و دانـش جديـد پزشـكي     و مشروطه و تعامالت بيشتر با دنياي غرب
سالمت و بيماري را خالي از مضامين معنـوي و فرامـادي سـاخت و اگرچـه بيمـاري و درمـان       

دانـش جديـد فهـم از     ةترويج و توسـع  اماشد،  همچنان با اراده و مشيت الهي مرتبط دانسته مي
ت و بيماري را بيش از پيش با مباني تجربي طب نوين همراه سـاخت. رواج ايـن گفتمـان    سالم

كننـده در تـرويج    انضـباط و قـدرت را بـه عـاملي تعيـين     بيسـتم بـوده و   به تناسب از اوايل قرن 
و بـا دخالـت بيشـتر دولـت در توليـد و اعمـال گفتمـان         تبـديل شـد  فرهنگ سالمت در ايـران  
هاي جمعي، ايـن مفـاهيم    ها در رسانه مه اهميت بازنمايي اين گفتمانسالمت و پزشكي و در ادا

مـي  تغييـر و اصـالح بـدن    بررسـي رابطـه   بـه   هشـتم فصل  يافت.وجهي ايدئولوژيك و سياسي 
ي  هـا  اي بـراي نمـايش هويـت    . تغيير انتخابي و يا اجباري در بدن جسماني همواره شيوهپردازد

واسـطه تغييـر و اصـالح     هبال ترسيم معاني توليد شده بدن هفردي و جمعي بوده است. اين فصل ب
هاي مختلـف و آشـكار كـردن رابطـه سـاختار قـدرت، عامليـت و نقـش          در متن بدن در دوره

سـاز و نيـز    مثابه كاال، ميانجي و زبان، عامل هويت بدن به، مؤلفاناز نظر ها در آن است.  گفتمان
نيروهـاي فرامـادي و    ،در نگاه پيشامدرن هستند.اين بحث در اصلي هاي  همقولاز اي جنسي  ابژه

هاي معنابخش در زمينه آرايش و تغيير بدن بـه شـمار    ترين دال عوامل اجتماعي و گروهي مهم
تـدريج جنسـيتي پيشـيين كـه      شناسانه و نيز بـه  هاي زيبايي با تغيير معيارها و ارزش اما ؛آمدند مي

 ةتدريج جايگزين شد. تحـوالت چنـد دهـ    هيد بهاي جد لئا از فضاي فرهنگي غربي، ايد عموماً
د. فضـاي انقالبـي و گفتمـان    نـ ده مـي ن اشـ در گفتمان تغيير بـدن ن  نوساناتي ،ايران ةاخير جامع
 تأكيـد انضـباط و كنتـرل بيشـتر بـر بـدن و سـادگي و كـاركرد غيـر تظـاهري آن          بر جنگ كه 
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با محوريـت  هاي مصرفي و سبك زندگي  زيادي با گفتمان و ارزش ةفاصلدهندة  نشانداشت، 
 است.اخير  ةبدن در ده

 (پوشـاك)، فصـل هفـتم    الگوي طرح و بررسي مطالب در سه فصل ششمدر كتاب، 
ماننـد يكـديگر اسـت و بررسـي هـر       (تغييـر و اصـالح بـدن)    (بدن و سالمت) و فصل هشتم

، و سـپس  ي آن در علـوم اجتمـاعي، ادبيـات، مـذهب، پزشـكي     موضوع در قالب جايگاه كلّ
 ه است.گرفت صورتتاريخي  ةوضعيت خاص ايران در سه دور

 
 روش پژوهش

داراي كـه  روش تحليل محتواست  ،ثارآارزيابي و نقد براي هاي مهم و كيفي  يكي از روش
محـور، تحليـل محتـواي     مؤلـف تحليـل محتـواي    :اساسـي اسـت   ةسه خوانش و يـا سـه جنبـ   

ايـن   ةبراسـاس هـر سـ    ايـن پـژوهش تقريبـاً    محـور. در  محور، و تحليل محتواي مخاطب متن
 مناسـب  يروشـ  محتوا ليتحلبه تحليل موضوع و تبيين مسئله پرداخته شده است.  رويكردها

متن است و بـر ايـن اصـل اسـتوار اسـت       كي يحتوام ةدربار ييها سؤال به دادن پاسخ يبرا
هـاي درك   ها، شيوه ها و نگرش توان به كشف معاني، اولويت هاي زباني مي كه با تحليل پيام

هـاي كيفـي بـر پـارادايم تفسـيري و       يافتگي متن و مؤلف پي برد. درواقع، پژوهش و سازمان
انـد. در ايـن    متكـي  هـا اسـتوارند و بـر درك معنـاي افـراد از رويـدادها       شناختي پديده روش

ها نگـاهي جـامع    رويكرد تفسيري كيفي كه رويكرد اين پژوهش حاضر نيز هست، به پديده
گرايانه شده است؛ پيگيري و كاربست اين روش راهي است بـراي كسـب آگـاهي از     و كل

 ها. طريق كشف معاني پديده
 

 )دن اثرروز بو تحليل ميزان نوآوري و بهشناسي اثر ( روشنقاط قوت و مزاياي 

كتـاب  . نگـاري فرهنگـي بـدن    توجه به طيف مهمي از محورهاي موضـوعي تـاريخ  . 1
با محوريت تاريخ فرهنگي بر آن است تا بين بيان واقعه در تـاريخ توصـيفي بـا    مورد بررسي 

انـد، شناسـايي و تفهـيم نمايـد. يكـي از علـل        فهم كساني كه آن واقعه را تجربه كـرده  ةشيو
ها و باورها را  فرهنگي اين است كه هرگونه تحول در مناسك، آييناهميت مطالعات تاريخ 

عالوه بر  ،در ايران تاريخ فرهنگي بدندرآمدي بر نگرد. از اين رو، در  به شكل فرايندي مي
از جمله  ،فرهنگي بر وجوه زيستي و عيني آن - هاي جسماني در متن اجتماعي بررسي كنش

 طيـف وسـيعي از    تـوان  ؛ يعنـي مـي  تمركـز شـده اسـت    ،تاريخي بدن و ابعاد زباني، گفتماني
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هـاي رفتـاري،    سالمت و بهداشت، اصالح و تغيير بدن، آداب و مـنش ( ها ها و مقوله موضوع
بـدن بـا    ةين بدن، مكان و فضا، تفـريح و بـازي و ورزش، مـد و زيبـايي، رابطـ     يپوشش و تز

را ذيل تاريخ فرهنگي بـدن   )روابط جنسي و نيروهاي ماوراءالطبيعه، مرگ و تولد و بيماري
ت تـاريخ فرهنگـي بـراي    در سنّبررسي و ارزيابي كرد. درواقع، اين اثر به معناي تالشي مهم 

سـازي آن اسـت.    ارتباطي بدن در ايران و تحليل و مفهـوم  ةترسيم برخي تحوالت مهم حوز
اي كـه   ويـژه  مند بـودن و موقعيـت   بودن، متن با توجه به تاريخيبر اين باورند كه آن  مؤلفان

هـاي اجتمـاعي و سياسـي مختلـف و نيـز       مل در نظامأمتني براي ت همثاب به -هاي اجتماعي  بدن
 پردازي اجتماعي در ايـران  سازي و نظريه مفهوم امكانمندند،  از آن بهره -جغرافياي متفاوت 

 . ه استديدر مورد مطالعات بدن فراهم گرد
گيـري فرصـت    رهنگي ايران باعث شكلهمچنين، شرايط تاريخي و تنوع و پويايي ف

تاريخ فرهنگي بدن شـده اسـت. بـدن بخـش مهمـي از       ةمطالعات حوز ةكم نظيري در توسع
 مؤلفـان . سـازد  را روشن مـي زندگي ساكنان يك سرزمين  ةها و شيو فرهنگ عمومي، ارزش

 و بـه شـكل مسـتنداتي ماننـد عكـس، سـفرنامه      را هـاي تـاريخي     خوبي از يافته  ةمجموع اثر،
اسـتناد بـه   يـا  فرهنگي  نگاري بخش تاريخاز اين رو، اند؛  كردهگردآوري هاي قديمي  كتاب

براي نشان دادن ايـن تصـور كـه بـدن يـك عنصـر       ، بازنمايي شدهخوبي  مواد تاريخي آن به
ارائـه  از آداب و عـادات ايرانـي    يها و تصاوير عكساست، در زمان و مكان محصور مادي 

زبان بـدن   ،دهند كه تصاوير برگزيده در كتاب نشان ميطور  انهم انمؤلفبه نظر شده است. 
تـرين ابزارهـا بـراي كدسـازي و انتقـال پيـام در        تاريخي به مهم ةو حركات بدني در هر دور

نـوعي بـه سـيال بـودن معـاني در       هشـوند. عكـس و تصـاوير بـ     تعامالت اجتماعي تبـديل مـي  
ــر  ــامالت غي ــات و تع ــن زده  ارتباط ــي دام ــنش   ،كالم ــاگون در ك ــاني گون ــل مع ــاي  حام ه

نگـاري فرهنگـي بـه دنبـال كشـف نقـش        در راسـتاي تـاريخ  مـورد نظـر    كتاب اند. اجتماعي
زمـان بـه وقـايع     الي توجـه هـم   هدر البـ  ،از جمله رسانه و جنسيت ،تر نيروهاي فرهنگي كالن

 آميزد. با تفسيرهاي فرهنگي در هم مي مؤلفانمنفرد است. به عبارت ديگر، دقت تجربي 
گرايـي در   نگارانـه و حـال   تقويـت رويكـرد اكنـون   مـورد مطالعـه،   ويژگي ديگر اثر 

تـاريخي اسـت.   گونـاگون  نگارش و تفسير رخدادهاي تاريخي با نگاهي بلندمدت بـه ادوار  
 معاصـر   ةخـاص بـه جامعـ    يتحليـل يـا رويكـرد    ةنوعي شيورا  1تاريخ فرهنگي درواقع، اگر
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به يك روش و ابـزار بـراي تحليـل و شـناخت     را ، تاريخ 1فرهنگبرخالف تاريخ كه  بدانيم
عالوه بر تمركز بـر   ،در مطالعات تاريخ فرهنگي ،)24: 1389 ،(برككند  تبديل ميفرهنگ 

 ةكه آن دوره در تاريخ معاصر يك كشـور يـا جامعـ    شود ميزيادي  تأكيد ،اي محدود دوره
تـاريخ فرهنگـي    درآمـدي بـر   اني كتابچنين نگاهي در ساختاربندي زماما  ؛شده باشد واقع
زمـان   اي از تاريخ شـاهان هخامنشـي تـا    مؤلفان در گسترهبلكه  ،شود ديده نمي در ايران بدن
اند. گرچه در اين مسير اسـتنادهاي   موضوع در نظر گرفته بر را معيار زماني براي تمركز حال

هـاي   در دورهها به بدن  گرشنها و  تحليلآوري و تحليل شده است، اما  جمع تاريخي زيادي
گيـري،   سير شـكل  ،زيرا در بسياري موارد ؛شود تلقي مي» تاريخ فرهنگ بدن در ايران« ،قبل

روايـي از فرهنـگ بـدن     - وصـيفي تتحول، تكامـل و دگرگـوني و درواقـع نـوعي شـناخت      
   شده است.بررسي 

 محسـوب  يفرهنگـ  خيتار در هبرديا، رمعاصر دوران به موضوع ديتحد كه آنجا از
 بهـره  يبـ  آن از فرهنـگ  خيتار مطالعات كه بگذارد ارياخت در را ييها داده تواند يم شود، يم

 و يبازسـاز  بـه  روش نيـ ا. اسـت  2»يشـفاه  خيتـار « يها داده به استناد ،ها آن از يكي. هستند
 قيـ طر از يفرهنگـ  خيتار. كند يم كمك يفرهنگ و يخيتار رخداد هر پنهان يايزوا كشف

 جامعـه  سرشناسـان  و سـرآمدان  و نخبگـان  ايـ  واال فرهنـگ  بـه  صرفاً كه خود جامع كرديرو
 يحتـ  و روزمـره  يزنـدگ  در آنـان  ربتجـا  و نييپـا  مردم فرهنگ به بلكه ماند، ينم محدود
 .است ثرؤم تر يجزئ و قيدق معرفت كي خلق در ،كند يم استناد زين پسند عامه فرهنگ

اسـت كـه    اي رشته ميان ةمطالعنوعي يك  به در ايران تاريخ فرهنگي بدندرآمدي بر 
 »گرايـي محـض   گرايـي و تخصـص   هـاي تقليـل   راهي براي رهـايي از آسـيب  «، در يك معنا

 ابـ  نظـري و  شـناختي  روش حيـث از  ؛ نيـز دگـرد  ) تلقـي مـي  41: 1387 ،(رحمدل و فرهنگي
در گيـرد.   هـاي ديگـر بهـره مـي     در ارتباط است و از تنوع و ظرفيـت دانـش  هاي ديگر  رشته

اصلي علوم انسـاني، يعنـي تـاريخ و     ةاي، دو حوز رشتهابين نگرشيبا تاريخ فرهنگي  رويكرد
 . تاريخ فرهنگـي بـا  )9 :1389 ،(برك شوند ميمطالعه با يكديگر و در تعامل با هم ، فرهنگ

در هم آميخته است. از ايـن رو،   شناسي، مطالعات فرهنگي شناسي، انسان رويكردهاي جامعه
بلكـه همـواره از يـك     ،تاريخي نيسـت  اًصرف يا امور يك امر ةفرهنگي درصدد مطالعمورخ 

هـاي تـاريخي    بـه داده  اًدائمـ  بايدو  گيرد بهره مي ها آنو تحليل فرهنگي  رخدادهابه نگرش 
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در  تـاريخ فرهنگـي بـدن   درآمـدي بـر   كتاب در  .نياز نداند ها بي خود را از آن ،رجوع كرده
 فصـل  ماننـد  ،با رويكرد تاريخ فرهنگي به رخدادهاي تاريخي كمتر توجه شـده اسـت   ايران

بيشتر حول محـور  پژوهش رسد كه  وفضا و بدن به نظر مي بررسي ارتباط مكان درو  ،چهارم
، بيشـتر معمـاري   با بدن آن ةورود به مبحث مكان و فضا و رابط ةچرخد و درواز معماري مي

 . تا خود بدناست 
هنر و معمـاري، ادبيـات،   شـناختي،  هـاي انسـان   تاب از مالحظات و پژوهشدر اين ك

منـابع  و همواره در  شدهشناسانه ساخته  هاي جامعه ي براي تحليلا پايه ،كاوي و پزشكي روان
آنـاتومي، فيزيولـوژي،   ماننـد  (هايي كه به اين مفهوم از زواياي مختلـف علـوم پايـه     و تحليل

از  پـردازد،  مـي  )شناسـي  روان و ي، رفتارشناسـي جـانوري،  شناسي انسان علوم پزشكي، زيست
شـده  بدن و رفتار انسـاني بهـره بـرده     ةشناسي در حوز انسان جديدهاي كالسيك و  پژوهش

اعمـال كنتـرل و    ةكه دسـتماي اند  سخن گفتهموضوعي  ةمثاب به ،بدنهمچنين از  مؤلفاناست. 
پزشـكي بـه    امـور  و، ديـن  دولت نظارت ةهايي دربار گيرد و تحليل پزشكي قرار مي ةمداخل

يك به نه ، معرفتي ةابژدر جايگاه بدن . ندا هاي بدني انسان ارائه كرده ترين فعاليت خصوصي
از نظـر   شـناخته شـده اسـت.   حاصل يك تبيين اجتماعي و فرهنگـي  بلكه  ،تلقي ساده از بدن

 صـورت  است كه بـه  يا اجتماعي در ساختار خود جامعه - بدن، يك تبيين فرهنگي، مؤلفان
بايد زمان، فضـا و معنـا را بـه     كند و دائماً معنايي عمل مي - زماني - فضايي ةمدارهاي پيچيد

 بازنمودهايي قابل مبادله تبديل كند.
، مورد نقـد  يكي ديگر از نكات مثبت در كتابمثابه رسانة هويت.  . توجه به بدن به2

ثقـل هويـت فـردي اسـت كـه همچـون ضـرورتي بـراي شـناخت           ةنقطـ  همثاب توجه به بدن به
 مؤلفـان هاي هويتي در ايران حائز اهميت اسـت. از ايـن حيـث،     ها و شكاف ا، تنشه تعارض

تولـد تـا مـرگ     ةاي براي برقراري ارتباط ما بـا جهـان مـادي از لحظـ     معتقدند كه بدن وسيله
شـود (ذكـايي و    دي قطـع مـي  است و تنها با مرگ است كه رابطه دوسويه بدن بـا جهـان مـا   

). اهميت بدن به حـدي اسـت كـه انسـان از طريـق بـدن، خـود و جهـان         83: 1392 پور، امن
 شود. شناسد و شناخته مي كند و ديگران را مي اطراف را تجربه مي

پيوسته و نظامي از رمزگان و نشـانگان اسـت    هم در رويكرد اين كتاب، بدن كليتي به
در يابـد.   اجتماعي خـاص خـود، هسـتي مـي     - درون بافت فرهنگيكه در فرايند تاريخي در 

شـناختي، ادبـي،    هاي جامعه هويتي در قالب گفتمان ةيك رسان منزلة بدن بهكتاب مورد نظر، 
هـاي اخيـر    تدريج، تحوالت اجتماعي گوناگون در دهـه  هاست. ب شدهديني، پزشكي بررسي 
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نقـش مهمـي    ،هاي مـدرن  يفنّاورباعث گسترش حركت به سوي جامعه جسماني شد. رشد 
هاي مهمي براي دخل و تصرف در بدن  داشت و امكانات و فرصت ةشدن جامع در جسماني

بحـث از   ةفـراهم كـرد. در ادامـ   غيـره   از طريق مد، آرايش، پوشاك، جراحـي پالسـتيك و  
ايـن   ديـدگاه فوكـو   ، طبـق است؛ از جمله پردازان پرداخته شده به رويكرد نظريه ،رسانه بدن

ــي     ــدن م ــد ب ــد و بازتولي ــه تولي ــاريخ ب ــر دوره از ت ــه در ه ــت ك ــدرت اس ــط ق ــردازد  رواب پ
محسـوس و ملمـوس تشـخص و     ةيگانه جلـو را بورديو بدن اما ؛ )133: 1387(يزدخواستي، 

 كنـد  معرفـي مـي  تفـاوت و تمايزهـاي طبقـاتي را    توانـد   مـي كـه   داند مي محصولي اجتماعي
اندام، تن، كالبـد يـاد شـده و     عنوان به آناز  ،دبي بدندر گفتمان انيز ). 267: 1390(بورديو،

از  ،امـا در ادبيـات عرفـاني    ؛انـد  كساني مانند سعدي شيرازي آدمي و تن او را شريف دانسته
عنوان يـك حصـار و زنـدان بـراي روح آدمـي و مـانعي        جمله در بيان مولوي بلخي از تن به

مراتـب   لكان طريقت براي بدن مقامي بهبراي عروج و آزادي او تعبير شده است. درواقع، سا
در متون ادبـي و گفتمـان مربـوط بـه آن بازنمـايي شـده        مسئلهاند كه اين  تر در نظر گرفته پايين

تـرين بخـش بـدن و     عنوان پست عنوان راهنماي تن و از شكم به است. در اين گفتمان، از سر به
 ).91- 88 :1392امن پور، ياد شده است(ذكايي و غيره قسمت شهوت و جايگاه چريدن و 

اي بـراي   الهي و مركب روح در جهـان مـادي و وسـيله    يبدن امانت ،در گفتمان ديني
خداونـد صـاحب    ،اديان الهي ةدر هم .عبادت و پرستش خداوند و ظرفي براي تجلي اوست

هاست و انسان فاقد حق مطلق بر بدن خود است. در گفتمـان دينـي بـدن     و مالك اصلي بدن
انگشـتر  نبايـد  كـه مـردان    در اين نگرش، اين .حرام است ،ي جسم و بدن مضر باشدآنچه برا

) به دليل سود و زياني است كـه ايـن   29-29: 1380طال در دست كنند و ... (عالمه مجلسي، 
پيـامبر،  بـدن   ،فلز براي پوست انسـان بـه فراخـور جنسـيت او دارد. در رويكـرد ديـن اسـالم       

هاي متبرك  بدن و از نيروي معنوي و فره الهي برخوردارند و غيره برگزيدگان، علماي دين
 شوند.  شمرده مي

در كتاب، گفتمان پزشكي بدن است كـه در طـب سـنتي،     و مورد بحث ديگرگفتمان 
شـود. امـا در پزشـكي     براساس محيط جغرافيايي، فرهنگـي و اجتمـاعي تعريـف و تجـويز مـي     

در و  ه اسـت موضـوع پـژوهش تبـديل گرديـد    تنهايي و جدا از ذهـن و روان بـه    مدرن، بدن به
هايي براي كنترل، تغيير و ارتقـاي وضـع    ضمن درك چيستي آن به كشف راه ،بدن ةابژ ةمطالع

در  ،ي مدرن نيز براي انجام رسالت به كمك پزشـكي آمـده  فنّاور ؛ در اين ميان،پردازد آن مي
 كند.   اهي عمل ميسنج، دستگاه سنجش فشار خون و انواع وسايل آزمايشگ قالب حرارت
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درآمدي در . شناختي توجه به وجوه كمتر ديده شده در تحقيقات تاريخي و جامعه. 3
 شـود  پرداخته مـي پيراموني و الزاماتي جهان تعامل با  تأثيربه  در ايران تاريخ فرهنگي بدنبر 

كنـد. بـه عبـارت     ها، روابط و دسترسـي بـه معـاني فرهنگـي وارد مـي      كه اين ارتباط به نقش
تـوان بـه معناسـازي و     گيـرد كـه مـي    مـي  بـر  ديگر، نگاه فرهنگي به بدن ابعاد متنـوعي را در 

هـاي انسـاني در    هاي آن اشاره كرد. بـدن  ها و بازنمايي معنادهي به رفتارهاي بدني و گفتمان
هـا و هنرهـاي دينـي،     هاي مذهبي، كتاب ها و آيين ادبيات شعر، آثار باستاني، نقاشي، نمايش

 شوند. متنوع به تصوير كشيده ميطور  به ،هاي سنتي و مدرن رسانه ها و رمان
هـاي   بـه شـرح فرهنگـي از بـدن اختصـاص دارد؛ يعنـي تفـاوت       پـژوهش  مـورد  كتاب 

بررسـي   - هـاي زنـدگي   براساس جنسيت، نژاد، قوميت، طبقه و شهروندي و دوره -را جسماني 
حامل پيام فرهنگي هم هسـت. از سـوي    ،شناختي است گرچه حاوي وجه زيستكرده است و 

گيـري و   نتيجـه  ةنحـو  ،هـاي بـدني   ديگر، با كاربست وجه و رويكرد فرهنگي در تفسـير كـنش  
تفـاوت در عملكردهـا و    مؤلفـان قرار گرفتـه اسـت و بـر ايـن اسـاس،       تأثيراستدالل هم تحت 

 اند. رشمردههاي گروهي ب ها، سبك زندگي و خرده فرهنگ بازنمايي بدن را ناشي از سليقه
نگـرد و بـر    براي مصرف طبيعـي مـي   اخالقي در جامعه، بدن را صرفاً - گفتمان ديني

الهـي   يو نگـاه بـه بـدن را امـانت     بسـيار تأكيـد دارد  بهداشت، سـالمت، مراقبـت و حفـظ آن    
رويكرد ديني به بدن سعي بر به حاشيه راندن نقش فرهنگ در توليد بدن و نگاه بـه   داند. مي

 - گيـرد  وان متني كه درون روابط اجتماعي مورد خوانش و رمزگذاري قرار مـي به عن -بدن 
(تغييـر و اصـالح)    هنجارهـاي پزشـكي   دررويكرد در تحليل خود به قلمـرو بـدن   اين دارد. 

مل در ارتبـاط بـا   أهاي جديدي از ت صورت ،در حالي كه رويكرد فرهنگي، كند توجهي نمي
بـر فرهنـگ    ،بـه دليـل فراغـت، لـذت و حـظ بصـري       سـو  يكمعاصر از  ةو جامع طرحبدن 

هاي فردي در حفظ تناسب، سـالمت و   ديگر، به مسئوليت سويو از  كند مي تأكيدجسماني 
 جواني بدن توجه دارد.

تـوان نـوعي حركـت بـديع و      تـاريخ در ايـران معاصـر را مـي     بـا بـدن   ةرابطـ  بررسي
توجـه  ن دابـ مرد كـه در ايـن كتـاب    اي برش رشته مطالعات ميان ةرونده در راستاي توسع پيش
ها با يكديگر و  محل تعامل و ارتباط ميان انسان همچوناز فضاهاي اجتماعي ؛ نيز است شده

هـا   گسترش بالمنازع هژمـوني قـدرت  ه كه تسلط بر اين فضاها ب ها با حكومت ياد شده انسان
ر فضـاهاي  هـا بـراي حاكميـت بـ     ذيـل تـالش   ،منازعات بر سر قـدرت در تـاريخ  انجامد؛  مي

 اند. شدهاجتماعي تفسير 
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علّـت و ضـرورت   اثـر،   مؤلفـان تناسب محتواي هر بخش از كتاب.  به تصاوير ئةارا .4
اي و تنـوع و   شرايط تاريخي، توسعهمطالعات فرهنگي بدن را در فراهم بودن  ةتوجه به حوز

بديلي براي گسـترش ايـن مطالعـات     فرصت بياند كه  برشمردهايران  ةپويايي فرهنگي جامع
اسـت  شده  تأكيد بر آن كه در تاريخ فرهنگي بدن همواره محوري ةايد .ساخته استفراهم 

هـاي جسـماني در بسـتر تـاريخي ايـران،       و كنش اه در هيجان ،در مسير تحوالتدين كه  اين
ره دهي به مصرف بـدن و هنجارهـاي مختلـف آن در زنـدگي روزمـ      در نظم همؤلفترين  مهم

هنجارهـا و   تـأثير   تا حدي تحتگرچه در مسير تحوالت مربوط به دوران مدرن  ؛بوده است
هـا و   همچنـان داللـت  بوده، هاي دولتي  بخش قدرت بوروكراسي هاي مدرن و انتظام گفتمان
بـه نظـر   سـازد.   جسماني فراهم مي هاي هاي معنابخش زيادي براي كردارها و هيجان انگيزش
 تـا حـدودي  گرچـه   ،اخيـر در قـرن   ،در عادات و رفتارهاي بدني در ايـران تغيير اثر،  مؤلفان

 عمـدتاً و نبـوده  خودجـوش و از پـايين    كامالًيندي افراما  ،برآمده از تفكيك اجتماعي بوده
 - هـاي اجتمـاعي   هـا بـه اعمـال سياسـت     قدرت سياسي در راستاي به انضباط درآوردن بـدن 

 پرداخته است.    فرهنگي مي
نگـاري مـدرن اسـت     عكس و يا تاريخ مصور يكي از اشكال مهم تـاريخ نگاري  تاريخ
پـردازد. اهميـت    و استخراج معاني برآمده از آرشيوهاي عكس و اسـناد مـي  معاني كه به تفسير 

ويژه با ورود دوربـين عكاسـي در ايـران عصـر ناصـري و تـاكنون        هاين حوزه در آن است كه ب
تـرين منـابع آگـاهي بخـش تـاريخي از رخـدادها و        مهـم را  ها توان آرشيو تصاوير و عكس مي

بـه   ، بايـد موضوع ايـران دوره معاصـر باشـد    بارة. امروزه هر تحقيقي كه دردانستها  شخصيت
اثرگـذار   ةمؤلفترين  ترديد، مهم بي .كردمراجعه رسمي  آرشيوهاي عكس مراكز رسمي و غير

. ه اسـت ن شـاه قاجـار بـود   دربـار ناصـرالدي   ،گيري و رشد عكس و عكاسـي در ايـران   بر شكل
آشـنايي   ةزمين ،هاي آنان به شاهان قاجار افزايش ورود اروپاييان به ايران و گرمي بازار پيشكش

غـان و  مبلّ و اي و طـال شـد   دربار ايران با عكس و حكاكي عكس شـاهان روي صـفحات نقـره   
دريج در سفرهاي ت هب .)19: 1370(افشار،  موران سياسي اروپايي در اين عرصه پيشگام بودندأم

در اواخـر دوره  خريـداري كـرد.   چنـد دوربـين    ، دربـار شـناخته شـد  عكاسي كه شاه به فرنگ 
در  و )26، 1381پـور،   گرفتنـد (طهماسـب   عكس مـي نيز دستور شاه از زنان حرمسرا ه ناصري ب

 خانه داير و فن عكاسي متداول شد.    مدرسه دارالفنون عكاس ةمظفري هم در باالخان ةدور
شد و درواقع عكاسان بـه   قاجار به نيت يادگاري گرفته مي ةهاي دور غالب عكسوجه 

عكـس   مشـغول بودنـد. ايـن دوره عمـدتاً     ، به آنكشفيات جديد فني با هدف سرگرمي ةتجرب
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). امـا بـا   38 -36: 1377(تاسك،  گرفت حول محور پرتره و با هدف تقليد از غرب صورت مي
از جمله مردم كنجكـاو   ؛و عكاسي ابعاد خاصي يافت وقوع انقالب مشروطه گرايش به عكس

هاي آنان را ببينند و ايـن كـار بـراي همـه مقـدور نبـود.        خواهان و فعاليت زاديآ ةبودند تا چهر
نـوعي عكاسـي خبـري شـكل گرفـت كـه در آن       سـرانجام  هـا   ايـن كـنش و واكـنش    ةدرنتيج
هاي مختلف با سـالح   در حالت كردند و طلبان به عكاسان مراجعه مي خواهان و مشروطه آزادي

ترين اسناد و گواهـان صـادقي    ها از مهم گرفتند. اما اين عكس سالح، عكس يادگاري مي و بي
شـنا  آبحراني پسامشـروطه   ةايران در دور ةهستند كه مخاطب را با بسياري از خصوصيات جامع

نوعي احساس جاودانگي كه با ثبت رويدادها در عكس  ،تدريج و با استقبال مردم  هسازد. ب مي
موران دولتـي  أاي بود كـه مـ   گونه شد شكل گرفت. روند تحول رويكرد به عكاسي به ايجاد مي
عكـس يـك زنـداني يـا مجـرم را بگيرنـد؛ بـدين ترتيـب،         كردند تـا   مراجعه مي خانه به عكاس

 عكس از وجه سنديت و هويت مستقل برخوردار شد.  
دهــه از حضـور عكاســي در ايـران، انحصـار آن از دربــار خـارج شــد و      پـس از سـه  

عكاسي پديدار شدند. عكاسان ايراني با پيـروي از   ةابژ منزلة موضوعات اجتماعي و واقعي به
عكـس  نيـز  طور ناخودآگاه به سوي عكاسي مطبوعاتي پـيش رفتنـد.    هروش عكاسان غرب ب

گي و شهري جايگاه خاصي يافت كـه ايـن   هاي اجتماعي و رخدادهاي فرهن گرفتن از منظره
هــاي  زمينـه  ةمثابـه يـك سـند مهـم تـاريخي و نيـز توسـع        جايگـاه عكـس بـه    يامـر در ارتقـا  

گرفتن با فرمـان مشـروطه، نشـر عكـس     عكس داشته است. نقش مهمي نگاري مصور  تاريخ
هـدف نشـان   بـا   ،غيره طلبان در قامت پيروزمندان نبرد با استبداد و خواهان و مشروطه آزادي

هـدف از   و نيـز  گرفتـه اسـت   خواهان صورت مـي  هاي مشروطه دادن شكوه و جالل پيروزي
 بود.انتقال اخبار به مخاطب به نحو بصري ، هاي خبري تهيه عكس
هـاي   تـرين عكـس   تـوان بكرتـرين و مهـم    مـي از اثر مورد بررسـي  هر فصل پايان در 

نـوعي   بـه كـه  ي يهـا  عكـس ديـد؛  را » تـاريخ مصـور  « تاريخي و اسناد مـرتبط بـراي نگـارش   
گـرا را بـه    تـاريخ نخبـه   ،رهاي مصو تاريخ و نيز كنند مي زنده ما چشمان برابر در را ها گذشته
عكاسـي مسـتند و   از  -اشكال متفاوت و متنوع عكاسي  .ندنك ميتبديل اي  نگاري توده تاريخ

صورت تصـاعدي گسـترش    به ،شدت به - مطبوعاتي گرفته تا عكاسي خانوادگي و يادگاري
 تـاريخ سياسـي بـوده    كه عمـدتاً  تاريخ ةدر مقابل آن شكل پذيرفتاست و موجب شده  يافته
اي دسـت   هـاي اجتمـاعي   الي اين تصاوير تازه توليد شدة انبوه، بيشتر به تـاريخ  از البه، است

   .اند ه شد انگاشته و ناديده هشد به حاشيه رانده يابيم كه از نظر قوميتي، جنسيتي و غيره



 1399بهار و تابستان  ،46 شمارة ،چهارم و بيست سال دانشگاهي، كتب نگارش و پژوهش      250

 

 شناختي كتاب نقد و تحليل روش
 و موضـوعي وسـيع   ةگسـتر بررسي . تحقيق ةمسئلضعف نگاه جامع در پرداختن به  .1

هـاي پيچيـده و متنـوعي از     سازي مستلزم كاربست مفهوم ،مرتبط با بحث تاريخ فرهنگي بدن
شـناختي   ابزارهـاي روش كـارگيري   هاي مختلف علوم ديني، هنر و علـوم انسـاني و بـه    شاخه

 محـور  همسـئل فرهنگي بدن،  ينگار خيتارتوجه نشده است.  ها بدانمتنوع است كه در اين اثر 
شـته  دا وجـود  هجامعـ  در ايـ  و شيخـو  ذهـن  در كـه  يا مسئله براساس مؤلفاندرواقع، . است
 يپاسـخ  مختلف، يها هيفرض گذاشتن محك به با تااند  رفته آن عِيوقا و خيتار سراغ به است

 و دنـ دار يپررنگـ  حضـور در اثـر   مؤلفان، ليدل نيهم به. دنابيب نظر مورد ةمسئل يبرا مناسب
امـا تنـوع و تكثـر     .اسـت  كننـده  نيـي تعمهـم و  ، دادهايـ رو ليتحل و نيتكو نديفرا در شاننقش

درآمـدي بـر   اصلي تحقيق ضعيف باشد؛ كتاب  ةمسئلموضوعي در آن باعث شده تا نگاه به 
 ينگـار  خيتـار  ةحيطـ  در پـژوهش  قلمـرو  و يموضـوع  نظـر  از در ايـران  فرهنگي بدنتاريخ 

 مغلوب خاموش، يِاجتماع يها گروه ةهم كه قدرت اربابان تنها نه گيرد كه مشروطه قرار مي
وقـوع انقـالب مشـروطه و     بـه  موضـوع  نيـ ا ليدل. اند گرفته قرار توجه مورد شده فراموش و

اجتماعي در آن و حضور مردمان شهرهاي مختلـف در تـاريخ   هاي مختلف  كنشگري گروه
 در ي مشروطه درواقعنگار خيتار. گردد يبرم و حوادث تاريخي يكصد سال پس از مشروطه

 تحـول  و رييـ تغ شـاهد  آن در كـه  رد،يـ گ يمـ  شكل يمتفاوت يفكر و ياجتماع ،ياسيس بستر
 تيـ اهم همچنـان  ياسيس يرخدادها مشروطه، ينگار خيتار در. ميهست ملّت به تيرع عنوان

 توجـه  مـورد  زين ياجتماع و يفرهنگ ،ياقتصاد ،ينيد يها مؤلفه از ياريبس اما دارند، ياديز
نگـاري مـدرن   ضـمن برخـورداري از مميـزات تـاريخ     ،ايـن اثـر   .واقع شدند مورخان يِجد ،
مهمـي از آن   هـاي  سفانه در بخشأاالطرافي نيز برخوردار باشد كه مت از نگاه جامع كوشد مي

 توان اين رويكرد را مشاهده كرد.  نمي
منـابع تحقيـق و    .ل (نقد و تحليل ميزان اعتبـار منـابع)  ة اندك به منابع دست اومراجع. 2

 هاي قوت يا ضعف هر اثـر پژوهشـي اسـت.    ترين نشانه يكي از مهم مؤلف ةمراجع مورد استفاد
بـه توصـيف خـود از نـوع      ،شـناختي  روشمباحث ، يعني اثر مورد بررسي در فصل اول مؤلفان

گيري از منـابع   بهره با دارند كه تأكيدهاي تحقيق دارند و بر اين اصل  نگاهشان به منابع و روش
ايـران بـه فهـم     در بررسي تـاريخي بـدن در  توانند  مي هاي مختلف گوناگون و تركيبي از روش

و آنچـه   هـا  هو مقال ها باعنوان منابع كت از منابع بهادامة متن كتاب، اما در  ؛تري دست يابند دقيق
هـاي   كالمـي گـروه   ارتباطـات غيـر   ةدر مشاهدات روزمـره خـود در زمينـ    مؤلفان ةزيست تجربه
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بنـدي   دسـته از حيث اعتبار بـه منـابع دسـت اول و غيـر آن      ها آنبرند كه  مينام اجتماعي است 
هـاي خـارجي و برخـي متـون ادبـي و       رجوع بـه سـفرنامه  براي  - منابع نوشتاريبه  فقطو نشده 
حـدي گسـترده اسـت كـه      موضوعي و قلمرو پژوهشي تحقيق به ةاكتفا شده است. حوز -ديني 

معرفـي نمـود كـه     اسـت به كار رفته مراتب معتبرتر از آنچه در متن اثر حاضر  توان منابعي به مي
 انجامد. ينيز م مؤلفانبه نقض رويكرد حتي در بسياري از موارد 

در فصل سوم كتاب كه بـه   مؤلفان. نامتوازن ةبندي ادوار تاريخ ايران به سه دور هدست .3
بندي  بندي و دوره بدون توضيح درمورد علل تقسيم ،هاي بدن در ايران اختصاص دارد گفتمان

از هخامنشـيان تـا   (عصـر امپراتـوري   : انـد  ي تقسـيم كـرده  ة كلـ را بـه سـه دور   تاريخ ايـران، آن 
ا يـ و عصـر سـوم    )هـاي ايـران و روس تـا پايـان قاجاريـه      از جنگ(، عصر مشروطيت )قاجارها

عصــر معــرف بــه  ،اول ة. در بحــث و بررســي دور)از دوره پهلــوي تــاكنون(گفتمــان مدرنيتــه 
ثر از شـرايط اقليمـي، تركيـب نـژادي، سـطح      أايـن دوران متـ   ةامپراتوري، گفتمان بدن در همـ 

ناپـذير ديـن و سياسـت كـه در وجـود شـاهان        وند جداييمعيشت و نوع سكونت افراد بود و پي
). به بـاور  111: 1392پور،  كرده است (ذكايي و امن تنوعات را معنادار مي ةهميافت،  ميتجلي 
اعتبـار خـود را از جمـع    (عصر مشروطيت) پيشامدرن دورة بدن در گفتمان كتاب، اگر  مؤلفان

شـود و   درن در پيكر هر شخص متجلي مـي اما در عصر م ،گرفت و مفهومي فراتاريخي بود مي
بـدن در دورة  كـه گفتمـان   شـود   اشـاره مـي  ايـن فصـل   در گـردد.   مند تبديل مي به امري تاريخ

كنتـرل و   ةآالت و نحـو  تحـول پوشـش و زينـت   عامـل  عصر پهلـوي   ةمشروطه و سپس مدرنيت
هـاي   گـويي  امـا بخـش مهمـي از مباحـث آن را كلـي     بوده است؛  اعمال قدرت سياسي بر بدن

اولـين گـروه دانشـجويان اعزامـي ايـران      شـود:   چنين اشاره مـي براي مثال،  .دارد بر تكراري در
پزشكي و مهندسي جديد بخوانند يا در عصر ناصري بـا  در مدارس اروپايي موريت يافتند تا أم

هـاي بيشـتر بـه وضـعيت جـاري       اعتـراض  هرشد شهرنشيني و آگاهي گروه كثيـري از مـردم بـ   
اي بـود   انقالب مشروطه حاصل تالش و خواست عمـومي مـردم از هـر قشـر و طبقـه     و انجاميد 

 ).116-115 :1392 پور، (ذكايي و امن
كتاب آمده است كه مشروطيت بـراي اولـين بـار عـرف را بـر شـرع        118صفحة در 

زدايـي از   عالم به تقدس ةدانست و مشروطه با قرار دادن قانون باالتر از پادشاه و قبل مقدم مي
زدايي از شـرع و   كه مشروطيت براي اولين بار به تقدس  مؤلفانادعاي اين سلطنت پرداخت. 

هـاي تـاريخي    گويانه و در بسياري از موارد فاقد واقعيت سخني بسيار كلي ،سلطنت پرداخت
خواهان بوده باشد كه رنگ واقعيت هـم   هاي برخي مشروطه ممكن است از آرمان ، نيزاست



 1399بهار و تابستان  ،46 شمارة ،چهارم و بيست سال دانشگاهي، كتب نگارش و پژوهش      252

 

 خواهان اين نبود.    مشروطه ةسخن هم اما قطعاً ،نگرفتبه خود 
مربوط بـه امـور    است علمي ،دانش تاريخ. تاريخي - تعميم بخشيدن به امور تفريدي .4

تعميمي يـا تفريـدي    ا دانش غيره آن بهبنابراين،  ،دهند منفرد و رخدادهايي كه يك بار رخ مي
گيـرد و حـوادث آن دوره را    ا در نظـر مـي  تاريخي ر ةيك دور مورخ معموالً؛ يعني گويند مي

هر دوره را خاص، متمايز و منحصـر بـه فـرد در مقايسـه بـا سـاير       يا  كند براساس آن تحليل مي
هاي تعميمي يا قانونمند اسـت   دانشي تفريدي و در مقابل دانش ،بيند. لذا دانش تاريخ ادوار مي

مورخـان و   ةهاي مـورد اسـتفاد   روش ترين ). با اين حال، يكي از شايع212: 1377(ساروخاني، 
پردازنـد،   مـي مطالعـه و تحقيـق تـاريخي    به هاي علوم اجتماعي  دانشميان ويژه كساني كه از  هب

درآمدي بر تاريخ فرهنگـي بـدن   در كتاب روش تعيمي با هدف بيان قوانين كلي تاريخ است. 
  ت و عمـق پـژوهش  دقـ باعث شد تا از به دوران معاصر پژوهش  عدم تحديد موضوع در ايران

باعث تعمـيم بخشـيدن بـه     كه درنتيجه را بيان كنندكلي هاي  فقط ديدگاه مؤلفانو  كاسته شود
طـرز پوشـش لبـاس و آرايـش      درمـورد  ،. بـراي مثـال  تـاريخي شـده اسـت    ةامور منفرد و يگان

 ،دنـ ربا هـم دا هايي  تفاوتبه لحاظ ساختاري و معنايي  كه انو ساساني هقاجاري ةايرانيان در دور
بـا گسـترده   امـا  تر از كتـاب حاضـر اسـت.     كاري بسيار وسيع ،از منظر فرهنگيك  بررسي هر

پنـداري سـاختاري و معنـايي     شكل خطر همسوپنداري يا هم ،زمان مورد مطالعه ةكردن محدود
 كند.   را تهديد ميحاضر هاي پيشين، پژوهش  بدن در دوره

 
 گيري نتيجهبحث و 

بـه شـكل مسـتندات    را هـاي تـاريخي     خـوبي از يافتـه   ةكتاب توانسته مجموعـ  ،در نگاه كلي
 هـاي  ويژگـي از گردآوري و تحليل نمايد كـه  و غيره)  هاي قديمي عكس، سفرنامه، كتاب(

، ماننـد  خـورد  تـاريخي بـه چشـم مـي    كتاب، استنادات كل اي كه در  گونه بهاست؛  آنمثبت 
خـوبي شـكل گرفتـه اسـت. در      ريخي در آن بـه استناد بـه مـواد تـا    كهتاريخ فرهنگي مبحث 

كـه آن   شـود  مـي زيادي  تأكيد ،اي محدود مطالعات تاريخ فرهنگي عالوه بر تمركز بر دوره
چنـين نگـاهي در   امـا،  شـده باشـد.    واقـع  ةتاريخ معاصـر يـك كشـور يـا جامعـ      مربوط بهدوره 

تاريخ شـاهان هخامنشـي   اي از  در گسترهآن شود و مؤلفان  ساختاربندي زماني كتاب ديده نمي
اسـتنادهاي   ،اند. اگرچه در اين مسـير  تاكنون را معيار زماني براي تمركز موضوع در نظر گرفته

 ،هاي قبـل  در دوره ؛ اماآوري و تحليل شده است جمع ،كه گفته شد طور همان ،تاريخي زيادي
زيـرا در بسـياري    ،اسـت » بـدن در ايـران  نگـي  تـاريخ فره «ة منزلـ  ها به بدن به گرشنها و  تحليل
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روايـي   - وصيفيتگيري، تحول، تكامل و دگرگوني و درواقع نوعي شناخت  سير شكل ،موارد
از عـدم تحديـد موضـوع بـه دوران معاصـر       ،شده است. از سوي ديگربررسي از فرهنگ بدن 

بـه لحـاظ   زيـرا   ؛شـود  كلـي بسـنده مـي   هـاي   ديـدگاه كاهد و به بيـان   مي  دقت و عمق پژوهش
هـاي شـاهان قاجـاري و     طرز پوشش لباس و آرايـش ايرانيـان در دوره   مثالً - ريخيهاي تا داده

و پـرداختن بـه   دارند كـه بررسـي   با يكديگر  هايي تفاوتلحاظ ساختاري و معنايي  به -ساساني 
تر از كتاب حاضر است. در حـالي كـه بـا گسـترده      از منظر فرهنگ كاري بسيار وسيعك ي هر

پنـداري سـاختاري و معنـايي     شكل خطر همسوپنداري يا هم ،زمان مورد مطالعه ةكردن محدود
 كند.   را تهديد ميحاضر هاي پيشين، پژوهش  بدن در دوره

هـاي   براي چاپ درآمدي بر تاريخ فرهنگي بدن در ايرانشود كه مؤلفان  پيشنهاد مي
ورد بحث بهـره گيرنـد   هاي م نگاري موجود در دوره بعد، از متون و منابع دست اول و تاريخ

تري از تحوالت تاريخي ايـران يابنـد. درواقـع، مطالعـات تـاريخي در موضـوع        تا فهم عميق
 تقويت نمايد. 2نگر مؤلفان را با نگاه جزئي 1نگر نالتواند نگاه ك تاريخ فرهنگي بدن مي

 
 نابعم

، 6 ة، دورپـژوهش زنـان  ، »اي مناقشـات  شناسي بـدن و پـاره   جامعه«). 1387اباذري، يوسف و نفيسه حميدي (
 .  160ـ127 ، ص4 ةشمار
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  .اسالم خيتار
 ثالث.  :حسن چاوشيان، تهران ة، ترجمتمايز). 1390بورديو، پير (

 .سمت :تهران ،يستار محمد ةترجم ،يعكاس تحول ريس ).1377( پطر، تاسك
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