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Abstract 

Socio-cultural reading is one of the most important approaches in cultural history, which is 

highlighted in the book "An Introduction to the Cultural History of the Body in Iran". In 

this article, the methodology and content of the text begin with the question of how the use 

of discourse approach in the cultural history of the body has an impact on the authors of the 

book and their reading of the sources and events of Iranian history and to find out its 

strengths and weaknesses. By using a critical approach and historical analysis, the 

discussion can be achieved in an attempt to formulate a new history of Iran, provide a 

different interpretation of the understanding of history, highlight the sociological approach 

and cultural studies of the body, interpret the cover as cultural, political and religious 

mentioned the use of literary and illustrated sources with the aim of strengthening the 

socio-cultural history approach. However, the universal and detailed view as a result of the 

dominance of the holistic and theory-based approach in the text of the work is impaired, 

and several historical data can be presented that challenge the inference of the authors of 

the book. On the other hand, the four divisions of the historical periods of Iran into the 

imperial era, the constitutional era, the modern era, and the religious era in different 

seasons have serious problems and do not correspond to the periods of Iranian history.  
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علومانسانیومطالعاتفرهنگی،پژوهشگاههایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
39–9911،9مهر،هفتمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 امر الهیاتی ةمثاب چرخش از بدن به

 اجتماعی به آن ـ سوی رویکرد فرهنگی به

 درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران دربابِای  مطالعه

*احمدزادهمحمدامير

 چکیده

ترین رویکردهای تاریخ فرهنگـی اتـک  ـر در      اجتماعی یکی از مهم ـ خوانش فرهنگی
شده اتـک  در ایـن نوشـتار      آن تأ ید بر درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران تابِ 

گیری   شود  ر بهره شناتی و محتوای متن اثر یادشده با این پرتش آغاز می بررتی روش
 تـاب و خـوانش    مؤلفـان در نگاه  یریتأثفرهنگی بدن چر از رویکرد گفتمانی در تاریخ 

آن  دام اتـک  بـا    های ها و قوت آنان از منابع و رخدادهای تاریخ ایران داشتر و ضعف
 چنـین برشـمرد   توان دتتاورد بحث را   می  رویکرد انتقادی و تحلیل تاریخی یری ارگ بر

تفسیری متفـاوت از فهـم تـاریخ      ةارائبندی جدیدی از تاریخ ایران    تالش برای صورت
امـر   ةمثاب برو مطالعات فرهنگی بدن  تفسیر پوشش  یشناخت جامعرتازی رویکرد   برجستر

با هـد  تقویـک رویکـرد     مصورگیری از منابع ادبی و   بهره   وفرهنگی  تیاتی و دینی
ـ و  شـمو   جهاناما نگاه   فرهنگی ـ تاریخ اجتماعی رویکـرد   ةغلبـ  ةجـ یدرنت  نگـر  یجزئ

تـاریخی   یهـا  دادهتـوان    محور در متن اثر  دچار خدشـر اتـک و مـی    نگرانر و نظریر   ل
دیگـر    ازتـوی د   نـ  تاب را با چالش مواجـر   مؤلفانمتعددی را مطرح  رد  ر اتتنتاج 

چهارگانر از ادوار تاریخی ایران بر عصر امپراتـوری  عصـر موـرو،یک      یها یبند میتقس
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دارد و با ادوار تـاریخ ایـران    یجددین در فصو  مختلف  اشکا   عصر مدرنیتر  و عصر
   نیسک نطبق چندان م

  ایران معاصر انتقادی رویکردبدن   یشنات جامعرتاریخ فرهنگی  :ها هواژکلید

 

 مقدمه. 1

هـای جسـمانی در مـتن اجتمـاعی و فرهنگـی         نش ةبر تحلیل و مقایس بدن فرهنگی تاریخ
  مطالعر درباب بدن در ذیل مباحـث الهیـات   یشنات جامعرپردازد  تا پیش از ظهور   جامعر می

 یرو  ـ  عامل گناه و  ةمثاب بربا نگاهی منفی و بر جسم و تن انسان دینی قرار داشک و اغلب 
نیازهـای جسـمی و جنسـی     ةباعث ،رد و تر وب بدن در حـوز  این نگاه  شد یمنگریستر 
ـ هـای    توان نمونر  تطای اروپا میو در تاریخ قرون و شدانسان  و  بـر جسـم   ی از تـتم فراوان

(  الهیـات  202-219  2901براینـک   ؛22-1  2931رفتار نادرتک با بدن انسان یافـک ووارن  
 امـا  نگریسـک   مـی ترقـی روح   ةپل ةثابم برآن  بر و داشکجدی توجر  انسانی بر بدنمسیحی 
 یگـر  روشن  در عصر  ر اینبدن بینجامد  تا  یشنات جامعرنتوانسک بر رشد ادبیات این نگاه 

 ینیسـتی فمدر ادبیات  توجر درخور یا مسئلر ةمثاب بر  موضوع بدن یشنات جامعرو نیز با ظهور 
نظـارت  چـون   همی یها  ( و مقولر121-122  2939ومیرزایی  شد یبازنگرو پساتاختارگرایی 

اجتمـاعی   ةمطالعاتی افزود  توجر اندیوـ  ةابعاد این حوز رب بر بدن قدرت تیاتی و اجتماعی
عنـوان چـرخش اجتمـاعی بـر      احدی بود  ر از آن ب بدن بر یشنات جامعرو گفتمان جدید بر 

(  تصویرتـازی از بـدن   271  2912اتک واباذری و حمیدی  شده یادجسمانی  ةتمک جامع
بلکر برآمـده از    بدناز  متأثردر قرن بیستم مطرح شد  ر نر  یژهو برشناتان  در رویکرد جامعر

چگـونگی   ةبدن بـر مطالعـ   یشنات جامعر یگر د عبارت برفرهنگی اتک   ـ  های اجتماعی  زمینر
بـدن  موضـوع  ر دتغییـرات اجتمـاعی    یرتأثبدن از عوامل و نیروهای اجتماعی و  یرپذیریتأث

 متمر ز اتک 
و بـا مباحـث    2315ةشناتی بـدن افـزود از دهـ     موج دیگری  ر بر غنای مطالعات جامعر

توانـد تـاریخ داشـتر باشـد       بود  ر بدن بر ذات خود مـی  فو و بر آنمیول فو و اوج گرفک؛ 
 یشناتـ  جامعـر را وارد  اصطالحاتیخود  های نوشتردر  او(  Nettleton and Watson 4 :1998و

 ـر بـدن    بـود ،ـرح ایـن رویکـرد     بلکـر   رویکرد زیستی بـر بـدن   اش نر نتیجربدن  رد  ر 
ابزار عـام   ةمثاب برشناتان از بدن  چنان  ر برخی جامعر تاریخی اتک  هم ـ اجتماعی یولمحص

( فو و و دوترتو بر بررتی قـوانین تنبیهـی و   2  2937ولو بروتون   ردند یمادراک جهان یاد 
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بدن و پیکر آدمی پرداختند  فو و بر آن بوده تـا نوـان دهـد چگونـر      دربارةانضبا،ی جامعر 
در قـرن نـوزدهم همـواره بـرای  نتـر  و       رو یـن ازاگفتمانی پیچیده بـوده و   ةجنسیک توژ

(  فو ـو  02  2331اتـک وفیسـ     گرفتـر  یمـ صورت  یاقداماتبدنی  یها لذت  ردن منضبط
جنسـیک   بر یمبتنقدرت  یریگ شکلبر توضیح روش  جنسیک تاریخبرای اولین بار در  تاب 
 درواقــع شــود یمــامــر جنســی شــناختر در جامعــر حقیقــک  چــر آن  پرداخــک  بــر نظــر او

روابط قـدرت   ةجدی دارد و آنان را در حلق یرتأث ها انسانر روابط دپردازی اتک  ر  اتطوره
 ( 92  2923ودریفوس و رابینو   ند یماتیر 

ـ  بـر عامل دیگری  ر بـر توجـر بـر موضـوع بـدن       پـژوهش دامـن زد ظهـور     ةابـژ  ةمثاب
هـای خـود را      ر مردم چگونر بـدن   رد یدتأ  امرپدیدارشناتانر بود  ر بر این  یشنات جامعر

بر میـزان    بودن در جهان و آگاهی انسان یشناخت جامعراین رویکرد  براتاس نند    تجربر می
احساتات بوری بر جسم متکـی اتـک و از بـدن     ةو هم شود یمبدن انجام  ،ریقی از باالی

جهان اتک  ر ایـن   ة  در این نگرش  بدن هم تاختر و هم تازنددیگر عبارت جدا نیسک  بر
بـر هویـک انسـانی در فرهنـ       یـد تأ  یعنـی  امر برآمده از یکی از دتتاوردهای عصر مدرن

 ( 71  2937غرب بود ولطفی و علیزاده 
اما معانی فرهنگـی باعـث ارتبـاد بـدن و فرهنـ         ،بیعی برخوردار اتک ةبدن از هست

در ذهـن انسـان تولیـد و بازتولیـد     هـا را همـواره    آن ر نیروهای اجتماعی  ای   معانیشود یم
ند  فو و و دوترتو بر بحث درباب قـوانین تنبیهـی و انضـبا،ی جامعـر و بـدن انسـان        ن می

  جامعـر  رو یـن ازاناامنی برای  نتـر  اجتمـاعی اتـک و     ةبدن عرص  ها آناز نظر   اند پرداختر
 پرداختـر های فراگیـری    ی و گسترش تازمانده  بر شکل ها آن  نتر و  ها  برای نظارت بر بدن

 ةجنسـیک نیـز تـوژ     اتک  از نظر فو ـو  شده مطالعربدن  یشنات جامعردر  وضوعم ر این 
و  بــرای مهــارگفتمــانی متعــددی بــوده و در قــرن نــوزدهم مــیالدی اقــداماتی  یهــا حــوزه
تاریخ جنسـیک  (  فو و در  تاب 222  2921 ردن لذایذ بدنی انجام شده اتک وفو و  منضبط

ـ  أ یـد مـی  بـر جنسـیک ت   قـدرت مبتنـی   یریگ شکلروش  بر د  او حقیقـک امـر جنسـی را     ن
در روابـط میـان    ی مهـم یرتـأث پـردازی را دارای   اما همین اتـطوره   داند ینمبیش  یا اتطوره
فراینـد   ةتکـوین و توتـع   زمینة(  او در 92  2923برشمرده اتک ودریفوس و رابینو  ها انسان
  فو و هد  خود را تعیـین رژیمـی از قـدرت/ دانـش/     نوشکجنسیک چند اثر دیگر  ةتجرب

تـر   بـیش   ند و  های قدرت تحلیل می  با مکانیسممناتباتش داند  او پیکر آدمی را در   لذت می
و  جدیـد تمر ـز دارد  از نظـر فو ـ     ةظهور قدرت انضبا،ی در متن جامع وضوعم راز همر ب
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نقـش دارنـد     ـامالا هـای مطیـع     هـا و ذهـن    در تولیـد بـدن    علـوم اجتمـاعی   ویـژه  بردانش 
 (   11  2922گیدنز  ؛93  2917 ونش

ابعـاد   ةاصـلی عبـارت اتـک از مطالعـ     ةمسـئل   بـدن بـر  اجتماعی و فرهنگی  در نگرش
تـر   رویکرد پساتـاختارگرایی بـیش   در اما  آن ةگرایان  و تاخک  شناتی  شناختی  انسان جامعر

و عامـل    زبـان  در جایگـاه معطو  بر تقابـل میـان بـدن مردانـر و زنانـر  بـدن ابـژه  بـدن         
 رو بنـاب  2315ةبدن از دهـ  شناتی جامعرتوان گفک  ر   بدین ترتیب  می اتک شناتی  معرفک

ـ   هویک  زندگی مدرن  تـب  زنـدگی   ةمسئلچون  پیوندش با مسائلی هم ک پیـدا  و     اهمی
 ــ   نوی زیسـتی  تنها نر رد  اهمیک پرداختن بر موضوع بدن در آن اتک  ر رفتارهای بدنی 

و  بر بـدن  توجرای زبانی  گفتمانی  و حتی اجتماعی و فرهنگی اتک   بلکر تازه  عینی اتک
گـر اهمیـک    بیـان های اخیر نیز   دهرهای اجتماعی   در نظریرپژوهوی  ةابژ ةمثاب برن آ تمر ز بر
تـاده   بـدیهی   ةپدیدی  بدن »اتک   گفتر  ر لو بروتون چنان آن  اتک «خود» مفهومِ ةفزایند

  از نظـر  «آیـد  یمحساب  بلکر حاصل ی  تبیین اجتماعی و فرهنگی بر  و بدون شبهر نیسک
ـ  بـر ی اتـک  ـر   ا  اجتماعی در تاختار خود جامعـر  ـ فرهنگی یبدن تبییناو   مـدارهای   ةمثاب

و معنـا را بـر     باید زمـان  فضـا   دائماا   ند و بنابراین  معنایی عمل می ـ زمانی ـ فضایی ةپیچید
اتـک ولـو    ده ـر  یبررت را «امر اجتماعی ةبدن در آین»او   ند تبدیل  پذیر مبادلر بازنمودهایی 

 ( 13-11  2937بروتون 
 

 بررسی محتوای اثر . 2

و در  تـألیف پـور   محمدتعید ذ ایی و مریم امن بر دتک  ایران در بدن فرهنگی تاریخ تاب 
نـد و  ا یشنات جامعر ةآموخت دانش مؤلفانْده اتک  شاز توی انتوارات تیسا چاپ  2937تا  

در هفـک   یادشـده   اثـر  انـد  پرداختـر براتاس رویکرد علوم اجتماعی بر بررتی تاریخی بدن 
  شده اتک یفتألتنظیم و  زیرفصل بر شرح 

ابتدا بر تعریف  ار رد مطالعات تاریخ فرهنگی بـدن   مؤلفانومقدمر(  اولفصلدر
جسـمانی در مـتن    یهـا   ـنش  ةدر شرح و تحلیل و گاه مقایس آن راپرداختر و  ار رد 

بـر وجـر    تنهـا  نـر (  آنـان  27  2937پـور   وذ ایی و امن اند برشمردهفرهنگی و اجتماعی 
زبانی  گفتمانی و تاریخی   یا تازه ةمثاب بر بلکر از آن  اند تأ ید  ردهزیستی و عینی بدن 

مطالعاتی مـرتبط بـا    یها حوزهانواع بر   جهکاین در   اند  ردهو فرهنگی یاد   اجتماعی
مطالعـات ورزش  تفـریح  تـالمک و بهداشـک  آداب و      ازجملـر تاریخ فرهنگی بـدن  
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و       بیمـاری   مکان و فضا  مـد و زیبـایی  مـر  و    تزئینرفتاری  پوشش و  یها منش
 اتک  شده اتیاشار

 یشـناخت  روش ةگرایان خطاهای تقلیل رمطالعات تاریخ فرهنگی بدن در ایران بناببر توجر 
ایـن مهـم بـر چنـد دلیـل      ضـرورت دارد   مؤلفـان نظـر   ،بـق اما   ها آغاز شده پردازی و ایده

  تـاریخی  تنـوع و پویـایی در    یا توتـعر  یطشرا (الف ازجملرو مطالعر قرار گیرد  موردتوجر
بررتـی آداب و  (ببرای مطالعات این عرصر فراهم  رده اتـک    بدیلی یبایران  ر فرصک 

  عبـارت دیگـر     بـر  ند یمتغییرات اجتماعی در ایران فراهم  ةفرهن  بدن امکانی برای مطالع
ن بسـط  مطالعات اجتمـاعی را از ،ریـق تـاریخ فرهنگـی بـد      ةاین اتک  ر حوز مؤلفاننظر 

زنـدگی تـا نان    ةو شـیو  ها ارزشبدن وجر مهمی از فرهن  عمومی   ةمسئلخودِ (جدهند  
فـردی خـود  از حیـث اجتمـاعی      ة  بدن فارغ از جنبدرواقع  تازد یمترزمین را روشن  هر

آشـکاری در جهـک تفسـیر روابـط و رفتارهـای اجتمـاعی در خـود نهفتـر دارد          یها داللک
جوی تجلیات ارزشی جامعـر  و گرایی برای جسک  یاس از تنّک پیکره ر نوربرت ال یا گونر بر

قدرت و انضباد اجتماعی از مطالعات بـدن   ةمسئلو میول فو و برای تنک گفتمانی خود و 
در شناخک نظامات اجتماعی و تیاتـی   تأملمتنی برای  ةمثاب برتواند   بدن می (د  اند بردهبهره 

 ؛قـرار بگیـرد   مورداتـتفاده اجتماعی و جغرافیـایی   یها تفاوتگوناگون و بررتی تنوعات و 
منـدبودن اتـک  ـر باعـث       بـودن و مـتن   چون تاریخی و ممیزاتی هم ها مؤلفرزیرا بدن دارای 

ای بـرای    توانـد زمینـر   مطالعـات بـدن مـی   ه(  نـد   های خُرد و  الن را تجربر   حوزه شود یم
ـ  برزیرا بدن  ؛ند ی در ایران فراهم های هویت  ها  و شکا   شناخک تعارضات  تنش  ةنقطـ  ةمثاب
 باشد  بخش یکهوای محوری برای تیاتک فرهنگی   تواند عرصر  ثقل هویک فردی می

بـر    تاریخ فرهنگی متمر ـز اتـک   یشناخت روشبر مالحظات  ینوع بر ر   دومفصلدر
 مؤلفـان   اتـک  پرداختـر شـده  شرح تنک مطالعات فرهنگی بدن و مباحث و دتـتور ار آن  

علوم اجتمـاعی و انسـانی    یها رشترو  ها حوزهتالقی ،یفی از  ة ر در نقط  راتنک فرهنگی 
ی بـر رفتارهـای بـدنی     بخوـ ر معناتازی و معنادرا  آن یرتأث رده و  یتاز برجستر  قرار دارد
هـا و    ر این بازنمـایی د مؤثرهای   زمینر  چنین   هماند  ردهبررتی  آن های ییبازنماو  ها گفتمان

ک اهمیـک تـنّ  ک لـ ع  مطـرح شـده اتـک   تغییر و تحوالت آن در اجتماعات زمانی و مکان 
و جسـمانی تجـارب     توجر آن بر پیوند متقابل ابعاد اجتماعی  فرهنگی درمطالعات فرهنگی 

تغییر و اصالح بدن  مد و مدگرایی  بدن و فرهنـ    چون هممباحثی  وشده برشمرده انسانی 
اجتماعی و فرهنگی بدن وتحلیل تنـوع رفتارهـا و هیجانـات جسـمانی      یبند نقورجسمانی  

مهـم از   یهـا   گونـر  یبنـد  دتـتر و ماننـد آن( و   یشغل یها  گروه ی برحسب اجتماعات مکان
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اتـک  ـر    یـن ا یسـندگان اتک  اتـتدال  نو  موردتوجر مسائل چهارچوببدن   یها  گفتمان
تاختاری چون قومیک  جنسیک  ،بقر  شـهروندی   ای و   زمینر های یژگیوبر آثاری  ر  عالوه

  گذارنـد  یمـ بر جای  آنو مدیریک بر بدن ر توجر د داری یندو   هویک مکانی و جغرافیایی
 یهـا  گفتماننقش فرهن  در زندگی جسمانی و مادی را بر درجاتی از ،ریق بازنمایی و نیز 

 توان یافک   آن می دربارةموجود 
و   وجر گفتمـانی  بازنمایانـر  و  شده رپرداختهای بدن در ایران   گفتمانبر سومفصلدر
متون نثر و نظم ادب فارتی  متون دینی  برخـی منـابع مربـود    منابع و  در پرتوبدن  ةبرتاخت

 یـژه و بـر علـوم رفتـاری و   یهـا  تـنک  و هـا  یـدگاه دو نیـز مفـاهیم و    پزشـکی  بر تالمک و
ون زنانگی  مردانگی  جوانی و پیری  زیبـایی  بر مقوالتی چ یدتأ شناتی اجتماعی( و با  روان

بـر  در ایـن فصـل      شـده اتـک  بررتی و زشتی  آراتتگی و آشفتگی یا تندرتتی و بیماری 
نـد  ـر در مسـیر    ا برآن مؤلفانه و بسیار شد توجردر ایران  پیوامدرن و تنتیبررتی فرهن  

عامـل در   ینتـر  مهـم دین   تاریخی ایرانزمینة جسمانی در  یها  نشتحو  هیجانات و 
  درواقـع  دهی بر فرهن  بدن و هنجارهای آن در زندگی روزمره بوده اتک  تعیّن و نظم

  بـدن  دهـد  یمـ از گفتمـان دینـی نوـان     باالیی یرپذیریتأث ر   گفتمان پیوامدرنبر،بق 
در گفتمان پیوامدرن  فرهن  دینـی بـر زبـان  قومیـک        گیرد یماعتبار خود را از جمع 

بـا تحـوالت و    بخود  امـا  تاریخی  و تمایالت بدنی معنا و جهک می ـ  فرهنگی های حافظر
و تعریف متفـاوتی از بـدن رواج یافـک  وضـع      ها یبند مقولر  مدرن ةمربود بر دور یراتتأث

 ةنهادهای جدیدی چون مدرتر و بیمارتتان  رشد ،بقـ  یریگ شکلقوانین و مقررات جدید  
بخوی و مـدیریک   و گسترش فضاهای شهری شرایط جدید و متفاوتی برای انضباد  متوتط

بـر شـمار    یانـر فردگرا یها ارزشمحر ی برای تروی  تا حدودی بدن فراهم تاخک  ر خود 
دارند  ر تغییر در عادات و رفتارهای بـدنی   یدتأ  مسئلربر این  مؤلفاندیگر   عبارت بر  آمد یم

از رویـارویی مسـتقیم و    متـأثر بلکـر    ری خودجـوش و از پـایین  در ایران عصر حاضر نر ام
 بوده اتک  از آن یرپذیریتأثو  غربی یژهو برهای معنایی غیرایرانی و  غیرمستقیم از  انون

شـده  بـدن بـا مکـان و فضـا پرداختـر       ة تاب بر تحلیل و بررتی رابط  فصلچهارمدر
ترین عامل در تعیّن و انتظام تاختارها و فضاهای اجتمـاعی در   دین مهم  اتک؛ در این فصل

های دینی نقوـی بنیـادین در تعریـف قواعـد       آیین  ر تأ ید شده اتک شده و  برشمردهایران 
ر معمـاری و  د  برخی از این آثار دین باره اند  دراین های اجتماعی ایفا  رده رفتاری در عرصر

های اتـالمی و نیـز ،راحـی فضـاهای  وچـ  و      ،راحی فضاهای عمومی و  البدی شـهر 
شهرهای تـنتی ایرانـی بـا محوریـک مسـجد         ر اینخصوصی مناز  نوان داده شده اتک  
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 انـد  ـر   هـای اخالقـی پرداختـر     ارزش قدرت و روابط و مراتب تلسلربازار و ار  بر ترتیم 
فصل  نقـش دربـار    اجتماع و روح انسان ایرانی بوده اتک  در این ةر بدندگر نقش دین  بیان

در ایجاد تغییرات در هنجارهای فضایی و مکانی از ،ریـق تـروی  و نظـم فضـای جدیـد و      
شـدن دربـار را مـنعک      شده  ر نوعی فراینـد متمـدن   یبررتاختال  در نظم فضای پیوین 

 ةتـاالران در این فصل بر این باورند  ر در عصر مدرن تمر ـز دیـوان   مؤلفان  درواقع ند   می
تـر فضـای رتـمی      یـری گ شـکل مذهبی باعث  یها مکانراندن مر زیک  حاشیر دولک با بر

تقویـک   جهـک د  ر این امر در ش     و غیررتمی در معماری و بناهای شهری و  رتمی یمرن
 های فردگرایانر در معماری و     صورت گرفتر اتک  ارزش
غیر المـی بـا فضـا و مکـان      و ارتبا،ـات ن موضوع رابطر بین زبـان بـد    فصلپنجمدر
هـای غیر المـی     و دا  ها نوانرشده اتک  هد  اصلی این بحث پرداختن بر جایگاه  بررتی

 تاب  ارتبا،ات غیر المی در ایران پیوـامدرن   مؤلفانباور  در تولید معانی و مفاهیم اتک  بر
اجتماعی فـرد بـوده اتـک     مراتب تلسلرمهم و  الن برای تعیین جایگاه و  یو شاخص مؤلفر
هـای جدیـد آن زمینـر بـرای       راثر مواجهر با دنیای مدرن و الگوپذیری از نهادها و ارزشب ر 

های ،بقـاتی    گیری تفاوت  راثر شکلبد  این امر شهای بدنی فراهم   و ژتک ها نوانرتحو  در 
جدیـد و نیـز ورود   رخ داد  بـا اتـتقرار نهادهـای     تری یشبهای اجتماعی با تنوع   میان گروه

جدیـدی بـرای تولیـد     یهـا   انونشاهد تحوالتی مهم در زبان بدن هستیم  ر   گفتمان غربی
 معنا فراهم  رد 
هـای آن در تـیری     ها و داللـک   بررتی لباس و پوشش و تحلیل نوانر شامل فصلششم

 فرهنگـی ای   بخوی از نظام ارزشی جوامع و پدیده چون هملباس  این فصل از  اتک تاریخی
 نـد  در متـون  التـی  فارتـی        م  مـی  ها آنبر پیوندها و تمایزات  زمان هم ر  یاد  رده

های ذهنی یـا قراردادهـای اجتمـاعی      دا  صورتو بر صورت مادی  نماد  ایران  لباس عالوه
و جایگـاه   شـأن و   داری یـن دگر هیجانات  شخصـیک  تواضـع و فروتنـی      اتک  لباس بیان
توصـیر شـده    مؤمنـان در متون دینی نیز لباس برای آتـایش و آرایـش     اتک اجتماعی افراد

تمایز  ـم   در لباس در ایران پیوامدرن ةموخصو    برخی از وجوه ممیزهمؤلفان از دید اتک 
لبـاس داللـک    یو اجـزا ی و شغلی  توابر نسـبی تر یـب   های تنّ بین لباس زن و مرد  گروه

ملـی بـوده و هـم     ـ   هویک دینـی  ةدهند  نوانهم   ر بازنمایی شده ها رن مذهبی و تیاتی 
بر تفکی  نوع و تنوع پوشـش   چر آن  باره دراین  اتک های قومیتی و ،بقاتی  بازنمای تفاوت

گرفتـر از ایـن مقایسـر در میـان      شکل بینیِِِ خود م و احساسایران با غرب  ةمواجهدامن زده 
 عمومـاا یندی غیرخودجـوش و  اترآغازی برای تغییرات پوشاک در ایران در فر بوده  ر دربار
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 امـا   از عناصر تنتی پوشـش ایرانـی دوام یافـک    هایی  چنان نوانر هم لبترااز باال بر پایین بود  
 ابزارهـای اصـلی تیاتـک پوشـش پهلـوی      ةمثاب برترغیب و توویق  تپ اجبار و تحمیل و 

 دگرایی غربی بوده اتک یند مُایع فرتسر تاز ینرزماو  در ایران 
 نویسـندگان بـا      در این فصلاختصاص داردبدن و تالمک  ةمسئل تاب بر  فصلهفتم

نوان دادن پیوند مفهوم تالمک و دیگر مفـاهیم نزدیـ  آن    درپی گرایانر  تازه رویکرداتخاذ 
بررتی موضـوع   با مؤلفان خود هستند ،و  تاریخ و گفتمان در   با تیاتک  فرهن   قدرت

 توأمـان  ـر    فرهنـ  و ادب فارتـی تندرتـتی و تـالمک      ـر در  اند برآنآثار ادبی  در پرتو
ی از احکـام دینـی   بزرگـ بخش  واهمیک داشتر   و نفسانی بوده یجسمانتالمک  ةیرنددربرگ

در مهم توجر شده اتـک  ـر    ةمسئلدر این فصل بر این  مربود اتک بر بهداشک و تالمک 
بـودن   بـودن و مردانـر   بـودن  ،بقـاتی   مراتبـی  تلسـلر  گر بیان دینی ـ  ادبینابع وجر اجتماعی م
 بـا  آن اوج ـر   تر تاریخ ایـران اتـک   ها و حقوق مربود بر تالمک در بیش  امتیازات  آگاهی

رخ داد و دانـش جدیـد پزشـکی     و تر با دنیای غرب انقالب مورو،ر و تعامالت بیش وقوع
 اگرچـر مفاهیم تالمک و بیماری را خالی از مضامین معنوی و فرامـادی تـاخک و    ی تدر بر

دانـش   ةتروی  و توتع  شد یمچنان با اراده و مویک الهی مرتبط دانستر  بیماری و درمان هم
راه تاخک  ایـن   ازپیش با مبانی تجربی ،ب نوین هم جدید فهم از تالمک و بیماری را بیش

در   ننـده  یینتعانضباد و قدرت بر عاملی و  رواج یافکبیستم ل قرن تناتب از اوای گفتمان بر
تـر دولـک در تولیـد و اعمـا       و با دخالـک بـیش   تبدیل شدتروی  فرهن  تالمک در ایران 

هـای جمعـی      ها در رتـانر   گفتمان تالمک و پزشکی و درادامر اهمیک بازنمایی این گفتمان
  دا  ردندپیاین مفاهیم وجهی ایدئولوژی  و تیاتی 

  تغییر انتخـابی یـا اجبـاری    اتکتغییر و اصالح بدن  ةبررتی رابط هشتمفصلمحتوای
هـد   های فردی و جمعی بوده اتک    برای نمایش هویک ای یوهشدر بدن جسمانی همواره 

مختلـف و   یهـا  دورهتغییر و اصـالح در مـتن بـدن در     براین فصل ترتیم معانی تولیدشده 
  مؤلفـان از نظـر  هـا در آن اتـک      و نقش گفتمان  تاختار قدرت  عاملیک ةآشکار ردن رابط

ای جنسی  مقـوالت اصـلی بـرای      تاز و نیز ابژه  اال  میانجی و زبان  عامل هویک ةمثاب بربدن 
نیروهای فرامادی و عوامل اجتمـاعی    آیند  در نگاه پیوامدرن  توجر بر این بحث بر شمار می

بـا   امـا   آمدند  یشمار مآرایش و تغییر بدن بر  ةهای معنابخش در زمین  ترین دا   و گروهی مهم
 یاز فضـا  عموماا ر   یوینپ یتیجنس ی تدر بر یزشناتانر و ن یباییز یها  و ارزش یارهامع ییرتغ

اخیـر   ةتحـوالت چنـد دهـ   شـد    یگزینجا یدجد یها  آ   یدها  ی تدر بر  اتک یغرب یفرهنگ
دهـد  فضـای انقالبـی و گفتمـان       ایران نوتاناتی را در گفتمان تغییر بدن نمـایش مـی   ةجامع
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تـر بـر بـدن و تـادگی و  ـار رد غیرتظـاهری آن تأ یـد         انضباد و  نتر  بیشبر  ر   جن 
بـدن در  بـا محوریـک   های مصرفی و تب  زندگی   زیادی با گفتمان و ارزش ةداشک  فاصل

 دهد     اخیر نوان می ةده
وبـدن   وپوشاک(  فصل هفـتم  الگوی ،رح و بررتی مطالب در تر فصل شومدر  تاب  
بررتـی هـر    بـر  اتـک و  دیگـر  یـ  ماننـد   وتغییر و اصالح بدن( و فصل هوتم  و تالمک(

آن در علـوم اجتمـاعی  ادبیـات  مـذهب  پزشـکی  و تـپ         ی لموضوع در قالب جایگاه 
 اتک  هشد توجرتاریخی  ةوضعیک خاص ایران در تر دور

 

 و مزایای اثر   ها قوت. 3
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 ةشـیو  و نیـز  تاب با محوریک تاریخ فرهنگی بر آن اتک تا بیان واقعـر در تـاریخ توصـیفی    

نـد  یکـی از علـل اهمیـک      شناتـایی و تفهـیم    انـد   ـرده فهم  سانی  ر آن واقعر را تجربر 
و باورهـا را بـر     هـا  یینآتحو  در منات    هرگونرمطالعات تاریخ فرهنگی در این اتک  ر 

های جسـمانی    بر بررتی  نش عالوه بدن فرهنگی تاریخ  در رو ینازانگرد    شکل فرایندی می
و گفتمـانی    ابعاد زبـانی   ازجملرفرهنگی بر وجوه زیستی و عینی آن نیز  ـ در متن اجتماعی

تاریخی بدن نیز تمر ز شده اتک  این بر آن معناتـک  ـر ،یـف وتـیعی از موضـوعات و      
های رفتـاری  پوشـش     مقوالت شامل تالمک و بهداشک  اصالح و تغییر بدن  آداب و منش

بـدن بـا نیروهـای     ةو تزئین بدن  مکان و فضا  تفریح و بازی و ورزش  مد و زیبـایی  رابطـ  
توان در ذیل تـاریخ فرهنگـی     و     را می  مر  و تولد و بیماری  روابط جنسیماوراءالطبیعر  

ک تـاریخ فرهنگـی   در تـنّ   این اثر بر معنای تالشی مهـم  درواقعبدن بررتی و ارزیابی  رد  
از آن  یتـاز  مفهـوم ارتبا،ی بدن در ایران و تحلیل و  ةبرای ترتیم برخی تحوالت مهم حوز

 یهـا  بـدن ای  ـر    منـد بـودن و موقعیـک ویـژه      تاریخی بودن  مـتن  اند  ر برآن مؤلفاناتک  
اجتماعی و تیاتـی مختلـف و نیـز جغرافیـای      یها نظامدر  تأملمتنی برای  ةمثاب براجتماعی 

 اجتماعی در ایـران  پردازی یرنظرو  یتاز مفهوم باعث شده تا امکان  مندند بهرهمتفاوت از آن 
 د   شومطالعات بدن فراهم  بارةدر

فرصـک   یـری گ شـکل چنین شرایط تاریخی و تنوع و پویایی فرهنگـی ایـران باعـث     هم
تـاختن   تاریخ فرهنگی بدن شده اتک  بـدن بـر روشـن    ةمطالعات حوز ةدر توتع یرینظ  م

 نـد     ترزمین  م  می هرزندگی تا نان  ةو شیو  ها  بخش مهمی از فرهن  عمومی  ارزش
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بـر شـکل مسـتنداتی    را های تـاریخی    خوبی از یافتر  ةعمجمواند   در این  تاب توانستر مؤلفان
بخـش او   ـار     رو یـن ازا ننـد   گـردآوری  هـای قـدیمی     تـاب و مانند عک   تـفرنامر   

 اتـک   بازنمـایی شـده  خـوبی   در آن بـر   یعنی اتتناد بر مواد تـاریخی   فرهنگی نگاری یختار
مادی اتک  ر در حصـار زمـان و مکـان     ای هدپدیبرای نوان دادن این تصور  ر بدن  مؤلفان

اند  بر نظـر    از آداب و عادات ایرانی پرداختر یو تصاویر ها عک  ةارائمحصور شده اتک بر 
و حر ـات   ها ژتکزبان بدن و   دهند یم ر تصاویر برگزیده در  تاب نوان  چنان هم  مؤلفان

ابزارهـا بـرای  دتـازی و انتقـا  پیـام در تعـامالت        ینتـر  مهمتاریخی بر  ةبدنی در هر دور
بـودن معـانی در ارتبا،ـات و      بر تـیا   ینوع برو تصاویر  ها   عک شوند یماجتماعی تبدیل 

 تـاب    انـد  اجتمـاعی  یها  نشو حامل معانی گوناگون در  زنند میتعامالت غیر المی دامن 
رتـانر   ازجملـر و تـر   الننگی  وف نقش نیروهای فره درپیفرهنگی  نگاری یختار جهکدر

دیگـر  دقـک تجربـی     عبـارت  بر وقایع منفرد اتک  بـر  زمان همتوجر  یال البردر  (و جنسیک
  آمیزد یمبا تفسیرهای فرهنگی درهم  مؤلفان

گرایـی در نگـارش و تفسـیر      نگارانـر و حـا     ویژگی دیگر اثر در تقویک رویکرد ا نـون 
تـاریخ     اگـر درواقـع رخدادهای تاریخی با نگاهی بلندمدت بر ادوار مختلف تاریخی اتـک   

تـاریخ   بـرخال   ـر   بدانیممعاصر  ةتحلیل یا رویکرد خاص بر جامع ةنوعی شیورا فرهنگی 
 نــد   تبـدیل مــی بـرای تحلیــل و شـناخک فرهنــ     یبـر روش و ابــزار را فرهنـ   تــاریخ  

ای محـدود تأ یـد    بـر تمر ـز بـر دوره    عالوه  در مطالعات تاریخ فرهنگی  (71  2913 وبرک
امـا  ی وجود دارد  ر آن دوره در تاریخ معاصر ی   وور یا جامعر واقـع شـده باشـد     بسیار

مؤلفـان  بلکـر    شـود  دیده نمی بدن فرهنگی تاریخچنین نگاهی در تاختاربندی زمانی  تاب 
شاهان هخامنوی تـا نون را معیـار زمـانی بـرای تمر ـز موضـوع در نظـر         دورةای از  گستره
آوری و تحلیـل شـده اتـک  امـا در      جمع فراوانیاتتنادهای تاریخی  بدین منظور اند   گرفتر
ـ  ها بر بدن بـر  گرشنها و  های قبلی تحلیل دوره تلقـی  « تـاریخ فرهنـ  بـدن در ایـران    »ة منزل
و دگرگـونی و    گیـری  تحـو   تکامـل    رتی تیر شـکل زیرا در بسیاری موارد بر بر ؛شود می

 روایی از فرهن  بدن پرداختر شده اتک ـ  وصیفیتنوعی شناخک  درواقع
شـمار   بـر  یفرهنگـ  خیتـار  در یاتتراتژ نوعی معاصر دوران بر موضوع دیتحد  ر جا ازآن

ـ  آن از فرهن  خیتار مطالعات  ر بگذارد اریاخت در را ییها داده تواند یم د آی می   انـد  بهـره  یب
ـ ا  اتـک  «یشـفاه  خیتـار » یها داده بر اتتناد ها آن از یکی   وـف  و یبازتـاز  بـر  روش نی

 کـرد یرو قیـ ،ر از یفرهنگـ  خیتار   ند یم  م  یفرهنگ و یخیتار رخداد هر پنهان یایزوا
ـ  واال فرهن  بر صرفاا  ر  خود جامع  محـدود  جامعـر  ترشناتـان  و تـرآمدان  و نخبگـان  ای
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 فرهنـ   یحتـ  و روزمـره  یزنـدگ  در آنـان  رباتجـ  و نییپا مردم فرهن  بر بلکر ماند   ینم
  اتک مؤثر تر  یجزئ و قیدق معرفک  ی خلق در  ند یم اتتناد زین پسند عامر

راهـی بـرای   » در ی  معنااتک  ر  ای رشتر ی میانا مطالعرتاریخ فرهنگی بدن توان گفک  می
 (12  2912ورحمـد  و فرهنگـی    «گرایی محـ   تخصصگرایی و  های تقلیل رهایی از آتیب

ـ   یشـناخت  روش حیثاز  تاریخ فرهنگی د شو تلقی می در هـای دیگـر    رشـتر  او تئوریـ  ب
  تاریخ فرهنگی رویکرددر گیرد    دیگر بهره می یها دانشارتباد اتک و از تنوع و ظرفیک 

اصـلی علـوم انسـانی  یعنـی تـاریخ و       ةای  دو حوز رشترابین نگرشیبا  هد  این اتک  ر
   تـاریخ فرهنگـی بـا   (3  2913وبـرک   شوندمطالعر و در تعامل با هم  دیگر ی با   فرهن 

  رو ینازادرهم آمیختر اتک   مطالعات فرهنگیو شناتی   شناتی  انسان رویکردهای جامعر
در واره بلکـر همـ    تـاریخی نیسـک   صـرفاا  یا امـور  ی  امر ةمورخ فرهنگی درصدد مطالع

حـا   مـورخ فرهنگـی     بااین گیرد   بهره مینگرش و تحلیل فرهنگی از رخدادها  مواجهر با
تـاریخ   تاب در   نیاز نداند ها بی و خود را از آن ندهای تاریخی رجوع   بر داده پیوتتر باید

در تر توجر شـده اتـک؛    با رویکرد تاریخ فرهنگی بر رخدادهای تاریخی  م بدن فرهنگی
تر پژوهش حـو    رتد  ر بیش بررتی ارتباد مکان و فضا و بدن بر نظر می اچهارم ب فصل

تر معماری  آن بیش ةورود بر مبحث مکان و فضا و رابط ةچرخد و درواز محور معماری می
   تا خود بدناتک 
هنـر و معمـاری  ادبیـات      شـناختی   انسـان  یها پژوهشاز مالحظات و   این  تاب در
و همـواره در  شـده  شناتـانر تـاختر    جامعر های یلتحلی برای ا  پایر و پزشکی   اوی روان

 ر بر این مفهوم از زوایای مختلـف علـوم پایـر ماننـد آنـاتومی        هایش یلتحلو  ها رفرن 
 شناتـی  روان و انسـانی  رفتارشناتـی جـانوری     شناتی یسکزفیزیولوژی  علوم پزشکی  

بدن و رفتار انسانی بهره  ةدر حوز یشنات انسانن  التی  و نوی یها پژوهش  از نگریستر
ـ   ـر دتـک  انـد   تخن گفتـر موضوعی  ةمثاب بربدن چنین از  هم مؤلفانشده اتک  برده   ةمای

نظـارتی  ـر توتـط     ةهـایی دربـار    و تحلیـل  گیـرد  یمپزشکی قرار  ةاعما   نتر  و مداخل
ارائـر   شـود  یمـ انسـان اعمـا     یبدن های یکفعال ترین یخصوص رو پزشکی ب    دیندولک
تـاده از   یتلقـ  یـ  نر  آن را باعث شده اتک تا یمعرفت ةابژ ةمثاب بردادن بدن قرار  اند  رده
 ای گونـر بـدن    مؤلفـان از نظر    نند تلقی یو فرهنگ یاجتماع یینتب ی بلکر حاصل   بدن

 ةمـدارهای پیچیـد   چـون  هـم ی اتک  ر ا  اجتماعی در تاختار خود جامعر ـ  تبیین فرهنگی
و معنا را بـر بازنمودهـایی     باید زمان  فضاپیوتتر و   ند یممعنایی عمل  ـ  زمانی ـ  فضایی

 تبدیل  ند  شدنی مبادلر 
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هویتۀرسانۀمثاببهتوجهبهبدن3.9
ـ  برتوجر بر بدن  بدن فرهنگی تاریخیکی دیگر از نکات مثبک  تاب  ثقـل هویـک    ةنقطـ  ةمثاب

هـویتی در   یها شکا و   ها تنشچون ضرورتی برای شناخک تعارضات   فردی اتک  ر هم
ای برای برقراری ارتبـاد    ند  ر بدن وتیلرا برآن مؤلفانایران حائز اهمیک اتک  از این حیث  

بـا   فقـط  بدن بـا جهـان مـادی    ةدوتوی ةتولد تا مر  اتک و رابط ةما با جهان مادی از لحظ
اتـک  ـر    یحـد  (  اهمیک بـدن بـر  19  2937 پور امنوذ ایی و  شود یمقطع  مر  اتک  ر

و شـناختر   شناتـد  یمو دیگران را   ند یمانسان از ،ریق بدن  خود و جهان ا،را  را تجربر 
و نظامی از رمزگان و نوـانگان اتـک    یوتترپ هم بر  در رویکرد این  تاب  بدن  لیتی شود یم

  بـدن  یابد یماجتماعی خاص خود  هستی  ـ  تاریخی در درون بافک فرهنگی ی ر در فرایند
پزشـکی  و   ادبی  دینی  یشناخت جامعر یها گفتمانهویتی در  تاب در قالب  ای ررتان منزلة بر

اشـاره  موـهور د ـارت    ةنقش جمل بر  بر بدن یشناخت جامعره اتک  در رویکرد شد یبررت
دلیـل بـر بـودن فـر       در آن اندیوـیدن  وذهن و عین را شکل داد  ةنوعی دوگان  ر برشده 

های اخیر باعث گسـترش حر ـک       تحوالت اجتماعی گوناگون در دهری تدر برشده اتک  
هـای مـدرن نقـش مهمـی در       جسـمانی شـد  رشـد تکنولـوژی و فنـاوری      ةتوی جامعـ  بر

های مهمی برای دخل و تصر  در بـدن از    شدن جامعر داشک و امکانات و فرصک جسمانی
 و     فراهم  رد   پوشاک  جراحی پالتتی ،ریق مد  آرایش  

پرداختـر شـده  ـر از دیـدگاه      پردازان یرنظربدن بر ،رح رویکرد  ةبحث از رتان ةدر ادام
پـردازد    فو و  روابط قدرت اتک  ر در هـر دوره از تـاریخ بـر تولیـد و بازتولیـد بـدن مـی       

 ةیگانـر جلـو   چـون  هـم (  این در حالی اتک  ـر بوردیـو از بـدن    299  2912ویزدخواتتی 
 ر تفـاوت و تمایزهـای    گوید یتخن م محسوس و ملموس توخص و محصولی اجتماعی

ـ  بـر از بـدن    (  در گفتمان ادبی بدن712  2935وبوردیو گذارد یم،بقاتی را بر نمایش   ةمثاب
 البد یاد شـده و  سـانی ماننـد تـعدی شـیرازی آدمـی و تـن او را شـریف         و اندام  تن  

از تـن بـر حصـار و زنـدان       در بیان مولوی بلخی ازجملر  اما در ادبیات عرفانی اند دانستر
تـالکان    درواقـع برای روح آدمی و مانعی بـرای عـروج و آزادی او تعبیـر شـده اتـک       

در متـون ادبـی و    امـر  ـر ایـن    اند گرفتردر نظر  تر یینپامراتب  ،ریقک برای بدن مقامی بر
نمای تـن و از   راه چون همده اتک  در این گفتمان  از تر گفتمان مربود بر آن بازنمایی ش

ترین بخش بدن و قسمک شهوت و جایگـاه چریـدن و     یـاد شـده      پسک چون همشکم 
 ( 32-11  2932پور  امن وذ ایی و اتک
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بـرای   ای یلروتـ امانک الهی و مر ب روح در جهان مادی و  ةمثاب بربدن   در گفتمان دینی
  ادیـان الهـی   ةعبادت و پرتتش خداوند و ظرفی برای تجلی او تصویر شده اتـک  در همـ  

  در گفتمـان  ندارداتک و انسان حق مطلق بر بدن خود ه بدنخداوند صاحب و مال  اصلی 
مـردان    ـر  ایـن برای جسم و بدن مضر باشد حرام اتک؛ در ایـن نگـرش     چر آن  دینی بدن

بر دلیل تود و زیانی اتـک   (73  2915ک  نند و     وعالمر مجلسی انگوتر ،ال نباید در دت
   ر این فلزات برای پوتک انسان بـر فراخـور جنسـیک او دارنـد  در رویکـرد دیـن اتـالم       

از نیـروی معنـوی و    باشند و       ر بدن پیامبر  برگزیدگان  علمای دین آن رافراد بناب های بدن
  بخـش مهمـی از مباحـث    درواقـع شوند    متبرک شمرده میهای   بدنو فره الهی برخوردارند 

  مـدیریک و  پرورشهایی اتک برای   و توصیر هادتتور ةشده در متون دینی دربردارند مطرح
و          ردن  آرایش مـو  عطـر زدن   حنابستن  خضاب ازجملرو آداب معاشرت    نتر  بدن

خداوندی و از نعمات الهـی اتـک    در گفتمان دینی بدن  زیبایی همانا تحقق صفات و جما 
اعـالی زیبـایی بوـر روی زمـین      حدبخود و حضرت یوتف   بندگان خاص خود می ر ر ب

اتک  بدن انسان در دین اتالم جایگاه و مأوای روحی اشر  مخلوقات اتک و بـا مـر  از   
عاملیک انسـانی تـابع امـر        در گفتمان دینی بدندرواقعشود    بلکر مبعوث می  رود  بین نمی

 دینی و فرامادی اتک 

می  ر در  تاب محل بحث قرار گرفتر گفتمان پزشکی بدن اتک  ر در ،ـب  وگفتمان ت
  امـا در  شـود  یمـ و اجتماعی تعریـف و تجـویز     تنتی  براتاس محیط جغرافیایی  فرهنگی

  دشـ ژوهش تبـدیل  و موضوع پ مسئلرو جدا از ذهن و روان بر  ییتنها برپزشکی مدرن  بدن 
هـایی بـرای  نتـر        بدن ضمن درک چیستی آن بـر  وـف راه   ةابژ ةپزشکی مدرن در مطالع

رتـالک بـر  مـ     ایـن  ادای پردازد و فناوری مدرن نیـز بـرای     و ارتقای وضع آن می  تغییر
و انـواع وتـایل    خـون  فوـار   دتـتگاه تـنجش   تن  حرارتو در قالب اتک پزشکی آمده 

  ند   میآزمایوگاهی عمل 
 

یشناختجامعهدرتحقيقاتتاریخیوشدهدهیدترتوجهبهوجوهکم9.9
 ـر ایـن    د نـ  یمـ  یبررتـ  را یو الزامات یرامونیتعامل با پ یرتأثبدن  یفرهنگ یخمطالعات تار

دیگـر  نگـاه    عبارت  ند  بر  رتی بر معانی فرهنگی وارد می و دتک  ها  روابط  نقش درارتباد 
بـر معناتـازی و    تـوان  یمـ گیرد  ـر در میـان آنـان     می بر بدن ابعاد متنوعی را درفرهنگی بر 

انسـانی در   یهـا  بـدن های آن اشاره  ـرد     ها و بازنمایی  معنادهی بر رفتارهای بدنی و گفتمان
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و هنرهـای دینـی     هـا   تابمذهبی   های یینآو  ها یشنماشعر  آثار باتتانی  نقاشی    ادبیات
  شوند یمصورت متنوعی بر تصویر  ویده  تنتی و مدرن بر یها رتانرو   ها رمان

 ای هـای جسـمانی     تاب بر شرح فرهنگی از بدن اختصاص دارد؛ یعنی بر بررتی تفاوت
هـای زنـدگی قـرار      و دوره  پردازد  ر براتاس جنسیک  نژاد  قومیک  ،بقر و شـهروندی   می

حامل پیام فرهنگی هـم هسـک      اتک یشناخت یسکزگرچر حاوی وجر  وضوعمدارند  این 
 گیری یجرنت ةبدنی نحو یها  نشدیگر  با  اربسک وجر و رویکرد فرهنگی در تفسیر  توی از

تفـاوت در عملکردهـا و    مؤلفـان قرار گرفتر اتک و بر این اتاس   یرتأث و اتتدال  هم تحک
  اند برشمردهگروهی  یها فرهن  خردهو     تب  زندگیها یقرتلبازنمایی بدن را ناشی از 

 تیـدا تأ نگـرد و    برای مصر  ،بیعی می صرفاااخالقی در جامعر بدن را  ـ گفتمان دینی
تر نگریسـ امانک الهـی   ةمثاب برو بر بدن  ردو حفظ آن دا  زیادی بر بهداشک  تالمک  مراقبک

نقش فرهن  در تولید بدن و نگاه بـر بـدن    ر شود  تالش می  رویکرد دینی بر بدندر اتک  
  گیـرد  قـرار  شود در حاشیر  میمتنی  ر درون روابط اجتماعی خوانش و رمزگذاری  چون هم

و  ییـر وتغ پزشـکی  هنجارهـای  بـر  بدن قلمرو بر نسبک خود تحلیل در بدن بر دینی رویکرد
 یهـا  صـورت در حالی اتک  ر رویکـرد فرهنگـی بـر ،ـرح      این   ند  ینم یاصالح( توجه
و   بر دلیل فراغک  لـذت  تو ی معاصر از  ةو جامع پردازد یمبدن  زمینةدر  تأملجدیدی از 

هـای فـردی در    دارد و از جهک دیگـر  بـر مسـئولیک    یدتأ حظ بصری بر فرهن  جسمانی 
 د  ن میو جوانی بدن توجر   حفظ تناتب  تالمک

نـوعی   تـوان  یمـ بـدن و تـاریخ در ایـران معاصـر را      ةرابط ةمسئلپرداختن بر موضوع و 
 برشمرد  ر در ایـن  تـاب   ای رشتر یانممطالعات  ةتوتع جهکدر  رونده یشپحر ک بدیع و 

محـل تعامـل و ارتبـاد میـان      ةمثاب براجتماعی  یفضاهااز   اتک  در این اثر شده توجربر آن 
 ـر تسـلط بـر ایـن فضـاها باعـث        با حکومک یاد شـده  ها انسانبین  و دیگر ی با  ها انسان

د و منازعـات بـر تـر قـدرت در تـاریخ را ذیـل       شو  ها می  گسترش بالمنازع هژمونی قدرت
  اند  ردهها برای حا میک بر فضاهای اجتماعی تفسیر   تالش
 

تناسبمحتوایهربخشازکتابتصاویربهۀارائ3.9
شـرایط  بـودن   فراهمرا در  آن ضرورتو  مطالعات فرهنگی بدن ةعلک توجر بر حوز مؤلفان

بـدیلی    فرصـک بـی  اند  ر   برشمردهایران  ةو تنوع و پویایی فرهنگی جامع  ای  تاریخی  توتعر
 ر در تـاریخ فرهنگـی بـدن     محوری ةاید  اتک آوردهرا برای گسترش این مطالعات فراهم 
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هـای    هیجانـات و  ـنش  در مسـیر تحـوالت در   دیـن    راتک   این شده یدتأ  بر آن همواره
دهـی بـر مصـر  بـدن و      در تعیـین و نظـم   مؤلفرترین   جسمانی در بستر تاریخی ایران مهم

هنجارهای مختلف آن در متن زندگی روزمره بوده اتک  ر اگرچر در مسیر تحوالت مربود 
ر بخش مربود ب های مدرن و انتظام  الوعاع هنجارها و گفتمان  بر دوران مدرن بر درجاتی تحک

هـای معنـابخش     و انگیـزش  هـا  داللـک چنـان   هـم   های دولتی قرار گرفتر  قدرت بورو راتی
تغییر در عـادات    مؤلفاننظر  بر  تازد یمی را برای  ردارها و هیجانات جسمانی فراهم بسیار

  بر درجاتی برآمده از تفکی  اجتمـاعی بـوده   اگرچر اخیرو رفتارهای بدنی در ایران در قرن 
 بـا هـد   قـدرت تیاتـی    عمـدتاا بلکـر    اتـک نبـوده  خودجوش و از پایین   امالایندی افر
 پرداختر اتک   فرهنگی می ـ اجتماعی های یاتکتبر اعما   ها بدندرآوردن  انضباد بر

مدرن اتـک  ـر بـر     نگاری یختاریکی از اشکا  مهم  مصورعک  یا تاریخ  نگاری یختار
  اهمیک این حـوزه در  پردازد یمتفسیر و اتتخراج معانی برآمده از آرشیوهای عک  و اتناد 

بـر   تـوان  یمـ   با ورود دوربین عکاتی در ایران عصر ناصری و تا ا نون یژهو بر  آن اتک  ر
ا و تـاریخی از رخـداده   بخـش  یآگـاه منابع  ینتر مهمیکی از  مثابة برآرشیو تصاویر و عک  

ـ معاصـر باشـد    ةایـران دور بـارة  نگاه  رد  امروزه هر تحقیقـی  ـر در   ها یکشخص از  نیـاز  یب
 مراجعر بر آرشیوهای عک  مرا ز رتمی و غیررتمی نیسک 

و رشد عک  و عکاتی در ایران دربـار   یریگ شکلر داثرگذار  ةمؤلف ینتر مهم  تردید یب
آنان بـر   های یوکشپن بر ایران و گرمی بازار ناصرالدین شاه قاجار بود  افزایش ورود اروپاییا

آشنایی دربـار ایـران بـا عکـ  و حکـا ی عکـ  شـاهان بـر روی          تاز رشاهان قاجار زمین
 گـام بودنـد   تیاتی اروپایی در این عرصر پیش مأمورانو ،ال شد  ر مبلغان و   نقره های ورق
 ر در تـفرهای شـاه بـر فرنـ  شـناختی از عکاتـی صـورت         ی تدر بر ( 23  2922 وافوار
هـم   ترا حرمشاه از زنان  بر دتتورناصری  ةو در اواخر دور خریده شدچند دوربین   گرفک
ـ    ة(  در دور71  2912پـور   و،هماتـب  گرفتنـد  یمـ عک    ةمدرتـ  ةمظفـری هـم در باالخان

 دایر و فن عکاتی متداو  شد  خانر عکاسدارالفنون 
ـ  درواقعو  شد یمقاجار بر نیک یادگاری گرفتر  ةدور یها عک  تر بیش  ةعکاتان بر تجرب

بـا هـد     عمدتاا یتاعک  این دورهدر  وفیات جدید فنی با هد  ترگرمی موغو  بودند  
(  با وقـوع  91-91  2922وتات   چرخید میحو  محور پرتره شد و  انجام میتقلید از غرب 
مـردم   ازجملـر  ؛ی یافـک دیگـر  گرایش بر عک  و عکاتی ابعـاد خـاص    انقالب مورو،ر

آنان را ببینند و این  ار بـرای همـر مقـدور     های یکفعالخواهان و  یآزاد ة نجکاو بودند چهر
ها بود  ر نوعی عکاتـی خبـری شـکل گرفـک  ـر در آن        این  نش و وا نش یجةدرنتنبود  
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مختلـف بـا    یهـا  حالـک و در   ردنـد  یمجعر ،لبان بر عکاتان مرا خواهان و مورو،ر آزادی
اتـناد و گواهـان    ینتـر  مهـم از  هـا  عکـ    این گرفتند یم  عک  یادگاری تالح یبتالح و 

بحرانـی   ةایـران در دور  ةصادقی هستند  ـر مخا،ـب را بـا بسـیاری از خصوصـیات جامعـ      
شـکل  نـوعی احسـاس جـاودانگی      و با اتتقبا  مـردم  ی تدر بر  دنتاز یم آشناپسامورو،ر 

 یا گونـر  بر  روند تحو  رویکرد بر عکاتی دآم پدید می ر با ثبک رویدادها در عک   گرفک
 عکـ   یزنـدانی یـا مجرمـ   از تـا    ردنـد  یممراجعر  ها خانر دولتی بر عکاس مأمورانبود  ر 

 جا عک  از وجر تندیک و هویک مستقل برخوردار شد    بگیرند و این
دهر حضور عکاتی در ایران  انحصار آن از دربار خـارج شـد و موضـوعات    پ  از تر 

بـا پیـروی از روش عکاتـان      نـد  عکاتـان ایرانـی   قرار گرفتعکاتی  ةاجتماعی و واقعی ابژ
اجتمـاعی   یها منظرهگرفتن از  توی عکاتی مطبوعاتی پیش رفتند  عک  ناخودآگاه بر  غرب

 یو رخدادهای فرهنگی و شهری جایگاه خاصی یافک  ـر ایـن امـر نقـش مهمـی در ارتقـا      
داشـتر   مصـور  نگـاری  یختـار  هـای  ینرزم ةتند مهم تاریخی و نیز توتع ةمثاب برجایگاه عک  

،لبـان در قامـک    خواهان و مورو،ر اتک  گرفتن عک  با فرمان مورو،ر  نور عک  آزادی
ــا  ــرد ب ــدان نب ــا هــد  نوــانپیروزمن  هــای یــروزیپدادن شــکوه و جــال   اتــتبداد  و     ب

خبـری انتقـا  اخبـار بـر      یهـا  عکـ   ةتهیـ هد  اتک   گرفتر یمخواهان صورت  مورو،ر
  بودنحوی بصری  مخا،ب بر

های تاریخی و اتـناد    ترین عک   بکرترین و مهم توان یم  در این اثر و در پایان هر فصل
 را هـا  گذشترموجود در  تاب  یها عک را مالحظر  رد   «مصورتاریخ » مرتبط برای نگارش

گـرا را بـر    تـاریخ نخبـر   مصـور هـای   تـاریخ دیگـر    تـوی  از   نند  می زنده ما چومان دربرابر
از عکاتـی مسـتند و     اشکا  متفاوت و متنـوع عکاتـی    دن ن می یلتبدای  نگاری توده تاریخ

صـورت تصـاعدی گسـترش     و بر شدت برمطبوعاتی گرفتر تا عکاتی خانوادگی و یادگاری  
از   تـاریخ تیاتـی بـوده    عمدتاا ر   تاریخ ةو موجب شده  ر در مقابل آن شکل پذیرفت یافتر
شـدگان   رانـده  حاشیر های اجتماعی بر تر بر تاریخ شدة انبوه  بیشیدتول الی این تصاویر تازه البر

  رتی پیدا  نیم     دتک و  شدگان قومیتی  جنسیتی انگاشتر و نادیده
 

 نواقص اثر. 4

تحقيقامرضعفنگاهجامعدرپرداختنبه9.3
موضوعی وتیع مرتبط با بحث تـاریخ فرهنگـی بـدن مسـتلزم  اربسـک       ةپرداختن بر گستر

و علـوم انسـانی و     مختلف علوم دینی  هنر یها شاخرپیچیده و متنوعی از  های یتاز مفهوم
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نوـده اتـک     توجـر بـر آن  متنوع اتک  ـر در ایـن اثـر     یشناخت روشابزارهای  یری ارگ بر
 ذهـن  در  ـر  یا مسـئلر  براتاس مؤلفان  درواقع  اتک محور مسئلر نْفرهنگی بد ینگار خیتار
 بـا  بر این منظـور  ـر   ؛اند رفتر آن عِیوقا و خیتار تراغ بر شتر اتکدا وجود  جامعر در ای آنان

ـ ابیب مـدنظر  ةمسئل یبرا مناتب یپاتخ مختلف  یها ریفرض زدن مح    لیـ دل نیهمـ  بـر   دن
 یجـد  دادهایـ رو لیتحل و نیتکو ندیفرا در آنان نقش و دنداردر اثر  یپررنگ حضور مؤلفان

  اتک  ننده  نییتع و
اصـلی تحقیـق ضـعیف     ةمسـئل باعث شده تا نگاه بـر   مطلبتنوع و تکثر موضوعی 

 ینگـار  خیتـار  ةحیطـ  در پـژوهش  قلمرو و یموضوع نظر از تاریخ فرهنگی بدنباشد؛  تاب 
 یِاجتمـاع  یهـا  گـروه  ةهمـ بـر    ـر   قدرت اربابانبر  تنها نر در آن گیرد  ر  مورو،ر قرار می

وقوع انقالب موـرو،ر و   بر موضوع نیا  شده اتک توجر شده فراموش و  مغلوب خاموش 
های مختلف اجتماعی در آن و حضور مردمان شهرهای مختلف در تـاریخ و    گری گروه  نش

 در درواقـع ی موـرو،ر  نگار خیتار  گردد یبرم تا  پ  از مورو،ر صد ی حوادث تاریخی 
ـ تغ شـاهد  آن در  ـر  ردیـ گ یمـ  شکل یمتفاوت یفکر و  یاجتماع  یاتیت زمینة  تحـو   و ریی
ـ اهم چنان هم یاتیت یرخدادها مورو،ر  ینگار خیتار در  میهست ملّک بر کیرع  بـاالیی  کی

ـ ن یاجتمـاع  و  یفرهنگـ   یاقتصاد  ینید یها مؤلفر از یاریبس اما دارند   یجـد  توجـر از  زی
مـدرن   نگـاری  یختـار این اثر ضمن برخورداری از ممیزات مؤلفان   شدند برخوردار مورخان

مهمـی از   یهـا  بخـش در  متأتـفانر د  ـر  نباش داشترنیز  یاال،راف جامعتا نگاه  اند تالش  رده
 د شو نمیمواهده  چنین نگاهی  تاب

 

اولاندکبهمنابعدستۀمراجع3.3
منـابع و مراجعـی اتـک  ـر      ت یا ضعف هر اثـر پژوهوـی  درهای ق  ترین نوانر  یکی از مهم
اختصـاص   یشـناخت  روش ر بر مباحث   در فصل او  مؤلفان   ند ها اتتفاده می مؤلف از آن

و بـر ایـن    انـد  پرداختـر تحقیـق   یها روشبر توصیف خود از نوع نگاهوان بر منابع و   دارد
مختلـف را   یهـا  روشاز منـابع گونـاگون و تر یبـی از     یـری گ بهـره دارنـد  ـر    یـد تأ اصل 

دتـک یابنـد  امـا در     تـری  یـق دقبـر فهـم    یراندر اتا در بررتی تاریخی بدن  گیرند یم  ار بر
ـ  چـر  آن تـب و مقـاالت و    منابع عنوان بر  منابع از بعدیصفحات  در  مؤلفـان  ةزیسـت  ةتجرب

 برنـد  یماتم   اجتماعی اتک یها گروهارتبا،ات غیر المی  ةخود در زمین ةمواهدات روزمر
او  و غیـر آن صـورت نگرفتـر و     منابع از حیث اعتبار آنان بر منابع دتـک  یبند دتتر اوالا ر 
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خـارجی و برخـی متـون ادبـی و      یها تفرنامربر رجوع بر  غالباااز منابع نوشتاری   ر ایندوم 
حدی گسـترده اتـک  ـر     موضوعی و قلمرو پژوهوی تحقیق بر ةدینی ا تفا شده اتک  حوز

د  ـر در بسـیاری از    ـر اثر را معرفی  در شده اتتفاده منابعمراتب معتبرتر از  منابعی بر توان یم
 نیز منجر شود  مؤلفان  رویکرد بر نق مکن اتکمموارد 
 

نامتوازنةادوارتاریخایرانبهسهدوریبنددسته9.3
بـدون توضـیح     بدن در ایران اختصـاص دارد  یها گفتمان ر بر   در فصل توم  تاب مؤلفان

  انـد   تقسـیم  ـرده   ی لـ  ةبر تـر دور  آن رابندی تاریخ ایران   و دوره بندی یمتقسعلل  بارةدر
هـای ایـران و روس تـا      عصر مورو،یک از جنـ   ؛ارهاعصر امپراتوری از هخامنویان تا قاج

مؤلفـان دربـارة   پهلـوی تـا نون     ةاز دور (گفتمان مدرنیتـر وآغاز و عصر توم  ؛پایان قاجاریر
توضـیحی  تـاریخ ایـران شـده     بـارة در آنو  اربسک  بندی این نوع تقسیم ر باعث اتتداللی 

 ر عصـر امپراتـوری نـام      او  ةدور اشاره شده  ر در  تاریخ فرهنگی بدناب   در  تاند نداده
  از شرایط اقلیمی  تر یب نژادی  تطح معیوـک  متأثراین دوران  ة  گفتمان بدن در همگرفتر

 ر در وجود شـاهان متجلـی     دین و تیاتک ناپذیر ییجداو نوع تکونک افراد بوده و پیوند 
(  قـدرت تیاتـی   222  2932پـور   اتک وذ ایی و امن  رده یمتنوعات را معنادار  ةبوده  هم

ـ    زدپردا میبر تنظیم بایدها و نبایدهای زندگی مردان و زنان  مر ـز و   ةو پادشـاه نیـروی جاذب
 تاب  اگـر بـدن    مؤلفانباور  (  بر01  2901وفالندن  شود یمعامل انسجام و دوام متن معرفی 

در عصـر    و مفهومی فراتـاریخی بـود   گرفک یمن اعتبار خود را از جمع در گفتمان پیوامدر
  دشو یمتبدیل  مند یختارو بر امری  شود یممدرن بدن در پیکر هر شخص متجلی 

عصر پهلـوی باعـث تحـو      ة ر گفتمان مورو،ر و تپ  مدرنیت بیان شده  این فصلدر 
اما بخش مهمـی    دهشبر بدن   نتر  و اعما  قدرت تیاتی ةو نحو آالت ینکزدر پوشش و 
اولین گروه دانوجویان اعزامـی    ر این مثالا اتک؛تکراری  های گویی ی ل شامل از مباحث آن

در   ـر  ایـن بخواننـد یـا    پزشکی و مهندتی جدیـد  یافتند در مدارس اروپایی یکمأمورایران 
تـر بـر    بـیش  یها اعترا عصر ناصری رشد شهرنوینی و آگاهی گروه  ثیری از مردم باعث 

وضعیک جاری شد و انقالب مورو،ر حاصل تالش و خواتک عمومی مردم از هر قوـر و  
 ( 221-220  2939 پور امن و ذ اییبود و یا ،بقر

از شـرع و تـلطنک    موـرو،یک بـرای اولـین بـار      ـر  ایـن  بـر  مبنـی  تاب  مؤلفانادعای 
مورو،یک بـرای اولـین بـار عـر  را بـر        ر و این  اتک تخنی بسیار  لی  ردزدایی  تقدس
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زدایـی از   عـالم بـر تقـدس    ةو با قراردادن قانون باالتر از پادشـاه و قبلـ   دانسک یمشرع مقدم 
  ایـن تـخن   هـای تـاریخی مطابقـک نـدارد     یکواقعدر بسیاری از موارد با  تلطنک پرداخک
ـ  برخی مورو،ر یها آرمانممکن اتک از  ک هـم بـر خـود    خواهان بوده باشد  ر رن  واقعی

 خواهان این نبود  مورو،ر ةتخن هم قطعاااما   نگرفک
 

تاریخیـبخشيدنبهامورتفریدیتعميم3.3
  دهنـد  یمـ رخ  بـار   یـ  دانش تاریخ علمی مربود بر امور منفـرد و رخـدادهایی اتـک  ـر     

  بـر ایـن معنـا    آید یمعنوان دانوی غیرتعمیمی یا تفریدی تخن بر میان  ابنابراین  از آنان ب
و حـوادث آن دوره را براتـاس آن    گیـرد  یمتاریخی را درنظر  ةی  دور معموالا ر مورخ 
 فـرد  منحصـربر و   هـر دوره را خـاص  متمـایز    در مقایسر با تـایر ادوار   و  ند یمتحلیل 

منـد اتـک    تعمیمی یا قـانون  یها دانش  لذا دانش تاریخ دانوی تفریدی و در مقابل بیند یم
و   مورخـان  ةمورداتـتفاد  یها روش ترین یعشاحا   یکی از  (  بااین727  2922 وتاروخانی

  آینـد  یبرمـ علوم اجتماعی درصدد مطالعر و تحقیق تـاریخی   یها دانش سانی  ر از  یژهو بر
پـژوهش در   موضـوع  نکـردن  محـدود یمی با هد  بیان قوانین  لی تاریخ اتـک   مروش تع
  اتـتر شـود    دقک و عمق پـژوهش از  هباعث شددوران معاصر  بر تاریخ فرهنگی بدن تاب 

بخوـیدن بـر امـور منفـرد و      این امر باعث تعمـیم    نند لی بسنده  هایبر بیان نظر مؤلفانو 
 ،رز پوشـش و آرایـش ایرانیـان     انو تاتانی رقاجاری ةدر دور مثالا تاریخی شده اتک؛ ةیگان
از منظـر فرهنـ     یـ  د و پرداختن بـر هر ندار اییه تفاوت لحاظ تاختاری و معنایی با هم بر

زمـان   ة ـردن محـدود   بـا گسـترده    ر یدرحالتر از  ل  تاب حاضر اتک    اری بسیار وتیع
هـای   پنـداری تـاختاری و معنـایی بـدن در دوره     شکل توپنداری یا هم خطر هم موردمطالعر

  ند  پژوهش را تهدید می پیوینْ
 

 گیری نتیجه. 5

های تاریخی بـر شـکل مسـتنداتی ماننـد       خوبی از یافتر ة تاب توانستر مجموع  در نگاه  لی
مثبـک   امر نکتـة  ند  ر این تحلیل  ها را آن گردآوری و های قدیمی  تابو عک   تفرنامر  

خـورد     ر در تمام  تاب  اتتنادات تـاریخی بـر چوـم مـی     یا گونر بر ؛آید می شمار تاب بر 
شـکل   یخـوب  بـر   یعنـی اتـتناد بـر مـواد تـاریخی در آن       بخش او   ـار تـاریخ فرهنگـی   

اتک  گرفتر
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وجـود دارد   بسـیار تأ ید   ای محدود بر تمر ز بر دوره عالوه  در مطالعات تاریخ فرهنگی
 ر آن دوره در تاریخ معاصـر یـ   وـور یـا جامعـر واقـع شـده باشـد  چنـین نگـاهی در           

ای از تـاریخ شـاهان هخامنوـی     شـود و مؤلفـان گسـتره    تاختاربندی زمانی  تاب دیده نمـی 
در ایـن     ر گفتـر شـد   ،ور هماناند   را معیار زمانی برای تمر ز موضوع در نظر گرفتر تا نون

هـای قبلـی    آوری و تحلیـل شـده اتـک  امـا در دوره     جمعی فراوانای تاریخی مسیر اتتناده
زیـرا در   ؛شـود  تلقـی مـی  « بدن در ایـران نگی تاریخ فره»ة منزل ها بر بدن بر گرشنها و  تحلیل

نـوعی   درواقـع و دگرگـونی و    گیـری  تحـو   تکامـل    بسیاری موارد بر بررتی تیر شـکل 
 نکـردن    محـدود دیگـر  یتو ازپرداختر شده اتک  روایی از فرهن  بدن ـ    وصیفیتشناخک 

 لـی بسـنده    نظرهـای  اهد و بـر بیـان    می  دقک و عمق پژوهشاز موضوع بر دوران معاصر 
،ـرز پوشـش لبـاس و آرایـش      مثالا دانیم  ر های تاریخی می دادهلحاظ  بر  ر اینشود  چر  می

بـا  هـایی   تفاوت  تاختاری و معناییلحاظ  بر  های شاهان قاجاری و تاتانی ایرانیان در دوره
تـر از  ـل  تـاب حاضـر      و پرداختن بر هر دام از منظر فرهن   اری بسیار وتیع شترهم دا
تـوپنداری یـا    خطـر هـم   موردمطالعـر زمـان   ة ـردن محـدود   بـا گسـترده    ـر  یدرحالاتک  
 د  ن پژوهش را تهدید می های پیوینْ پنداری تاختاری و معنایی بدن در دوره شکل هم

 

 نامه کتاب

  1 ةدور  ای مناقوات  پـژوهش زنـان    بدن و پاره یشنات جامعر  (2912اباذری  یوتف و نفیسر حمیدی و
  1ش 

 دانوگاه تربیک معلم     اتماعیل دولتواهی  تهران ترجمة  تاریخ قرون وتطی  (2901و  براینک  و  ن
 ةپژوهوـکد   تهران چ یقل مرتضی وفاضلی  اهلل نعمک ترجمة  سک یچ یفرهنگ خیتار  (2913و تریپ برک 

    اتالم خیتار
 ثالث   حسن چاوشیان  تهران ترجمة  تمایز  (2935بوردیو  پیر و

  تمک  تهران  یتتار محمد ترجمة و فیتأل  یعکات تحو  ریت  (2922و پطر  تات 
حسـین   ترجمة  میول فو و  فراتوی تاختارگرایی و هرمنوتی   (2923و رابینوپل دریفوس  هیوبرت و 

 نی   بویریر  تهران
  سایت  تهران  رانیا در بدن یفرهنگ خیتار بر یدرآمد  (2937و پور امنمریم  و دیمحمدتعیی  ذ ا

  «تیرفا ادب تمطالعا در ایشترر  نمیا هــای  هــشوپژ»  (2912و یفرهنگـ  تــهیال و غالمرضــا رحمـد   
  72 ش  0 س  ادبی های پژوهش ةنام فصل

 پژوهوگاه علوم انسانی     تهرانتحقیق در علوم اجتماعی یها روش  (2922باقر وتاروخانی  
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  رانیا خیتار  تهران  عکاس شاه ن یناصرالد  (2912و پور  محمدرضا ،هماتب
 اشراقی   حسین نورصادقی  تهران ترجمة  تفرنامر  (2901فالندن  اوژن و
 نی   نیکو ترخوش و افوین جهاندیده  تهران ترجمة  مراقبک و تنبیر  تولد زندان  (2921فو و  میول و
 نی   منوچهر صبوری  تهران ترجمة  یشنات جامعر  (2922و گیدنز  آنتونی
 مر ز     حسن چاوشیان  تهران ترجمة  سمیمدرن پسک یشنات جامعر  (2919لش  اتکات و
 تمک   تهران  تاریخ تحوالت اروپا در قرون جدید  (2937علیزاده ومحمدعلی لطفی  نقی و 

  ثالث  تهران  یفکوه ناصر ترجمة  بدن یشنات جامعر  (2937و دیداو بروتون  لو
 هجرت     تهرانالمتقین حلیة  (2915مجلسی  محمدباقر و
مطالعـات   ةپژوهوـکد     تهـران مطالعـات فرهنگـی   یشناتـ  روشدرآمدی بـر    (2939میرزایی  حسین و

 فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم   
 مولی   محمدعمار مفید  تهران ترجمة  مواجهر با مر   (2931جیمز ووارن  

 قرائـک  در نظـری  هـای   و چـالش  یمرلوپونت یفلسف ةاندیو در بدن مفهوم»  (2912یزدخواتتی  بهجک و
  271  ش معرفک ة  مجل«آن شناختی  جامعر
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