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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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چرخش از بدن بهمثابة امر الهیاتی
بهسوی رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی به آن
مطالعهای دربابِ درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران
محمداميراحمدزاده* 

چکیده
خوانش فرهنگی ـ اجتماعی یکی از مهمترین رویکردهای تاریخ فرهنگـی اتـک ـر در
تابِ درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران بر آن تأ ید شده اتـک در ایـن نوشـتار
بررتی روششناتی و محتوای متن اثر یادشده با این پرتش آغاز میشود ر بهرهگیری
از رویکرد گفتمانی در تاریخ فرهنگی بدن چر تأثیری در نگاه مؤلفـان تـاب و خـوانش
آنان از منابع و رخدادهای تاریخ ایران داشتر و ضعفها و قوتهای آن دام اتـک بـا
بر ارگیری رویکرد انتقادی و تحلیل تاریخی میتوان دتتاورد بحث را چنـین برشـمرد
تالش برای صورتبندی جدیدی از تاریخ ایران ارائة تفسیری متفـاوت از فهـم تـاریخ
برجسترتازی رویکرد جامعرشناختی و مطالعات فرهنگی بدن تفسیر پوشش برمثابة امـر
فرهنگی تیاتی و دینی و بهرهگیری از منابع ادبی و مصور با هـد تقویـک رویکـرد
تاریخ اجتماعی ـ فرهنگی اما نگاه جهانشـمو و جزئـینگـر درنتیجـة غلبـة رویکـرد
لنگرانر و نظریرمحور در متن اثر دچار خدشـر اتـک و مـیتـوان دادههـای تـاریخی
متعددی را مطرح رد ر اتتنتاج مؤلفان تاب را با چالش مواجـر نـد ازتـویدیگـر
تقسیمبندیهای چهارگانر از ادوار تاریخی ایران بر عصر امپراتـوری عصـر موـرو،یک
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عصر مدرنیتر و عصر دین در فصو مختلف اشکا جدی دارد و با ادوار تـاریخ ایـران
چندان منطبق نیسک
کلیدواژهها:تاریخ فرهنگی جامعرشناتی بدن رویکرد انتقادی ایران معاصر 

 .1مقدمه
تاریخ فرهنگی بدن بر تحلیل و مقایسة نشهـای جسـمانی در مـتن اجتمـاعی و فرهنگـی
جامعر میپردازد تا پیش از ظهور جامعرشناتی مطالعر درباب بدن در ذیل مباحـث الهیـات
دینی قرار داشک و اغلب بر جسم و تن انسان با نگاهی منفی و برمثابة عامل گناه و ـ روی
نگریستر میشد این نگاه باعث ،رد و تر وب بدن در حـوزة نیازهـای جسـمی و جنسـی
انسان شد و در تاریخ قرون وتطای اروپا میتوان نمونرهـای فراوانـی از تـتم بـر جسـم و
رفتار نادرتک با بدن انسان یافـک ووارن 22-1 2931؛ براینـک  )202-219 2901الهیـات
مسیحی بر بدن انسانی توجر جدی داشک و بر آن برمثابة پلة ترقـی روح مـینگریسـک امـا
این نگاه نتوانسک بر رشد ادبیات جامعرشناتی بدن بینجامد تا این ر در عصر روشنگـری
و نیز با ظهور جامعرشناتی موضوع بدن برمثابة مسئلرای درخورتوجر در ادبیات فمینیسـتی
و پساتاختارگرایی بازنگری شد ومیرزایی  )121-122 2939و مقولرهایی همچـون نظـارت
قدرت تیاتی و اجتماعی بر بدن بر ابعاد این حوزة مطالعاتی افزود توجر اندیوـة اجتمـاعی
و گفتمان جدید بر جامعرشناتی بدن برحدی بود ر از آن با عنـوان چـرخش اجتمـاعی بـر
تمک جامعة جسمانی یاد شده اتک واباذری و حمیدی  )271 2912تصویرتـازی از بـدن
در رویکرد جامعرشناتان برویژه در قرن بیستم مطرح شد ر نر متأثر از بدن بلکر برآمـده از
زمینرهای اجتماعی ـ فرهنگی اتک برعبارتدیگر جامعرشناتی بدن بـر مطالعـة چگـونگی
تأثیرپذیری بدن از عوامل و نیروهای اجتماعی و تأثیر تغییـرات اجتمـاعی در موضـوع بـدن
متمر ز اتک
موج دیگری ر بر غنای مطالعات جامعرشناتی بـدن افـزود از دهـة 2315و بـا مباحـث
میول فو و اوج گرفک؛ فو و بر آن بود ر بدن بر ذات خود مـیتوانـد تـاریخ داشـتر باشـد
و )Nettleton and Watson 1998: 4او در نوشترهای خود اصطالحاتی را وارد جامعـرشناتـی
بدن رد ر نتیجراش نر رویکرد زیستی بـر بـدن بلکـر ،ـرح ایـن رویکـرد بـود ـر بـدن
محصولی اجتماعی ـ تاریخی اتک همچنان ر برخی جامعرشناتان از بدن برمثابة ابزار عـام
ادراک جهان یاد می ردند ولو بروتون  )2 2937فو و و دوترتو بر بررتی قـوانین تنبیهـی و
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انضبا،ی جامعر دربارة بدن و پیکر آدمی پرداختند فو و بر آن بوده تـا نوـان دهـد چگونـر
جنسیک توژة گفتمانی پیچیده بـوده و ازایـنرو در قـرن نـوزدهم همـواره بـرای نتـر و
منضبط ردن لذتهای بدنی اقداماتی صورت مـیگرفتـر اتـک وفیسـ  )02 2331فو ـو
برای اولین بار در تاب تاریخ جنسیک بر توضیح روش شکلگیری قدرت مبتنیبر جنسـیک
پرداخــک بــر نظــر او آنچــر در جامعــر حقیقــک امــر جنســی شــناختر مـیشــود درواقــع
اتطورهپردازی اتک ر در روابط انسانها تأثیر جدی دارد و آنان را در حلقة روابط قـدرت
اتیر می ند ودریفوس و رابینو )92 2923
عامل دیگری ر بـر توجـر بـر موضـوع بـدن بـرمثابـة ابـژة پـژوهش دامـن زد ظهـور
جامعرشناتی پدیدارشناتانر بود ر بر این امر تأ ید رد ر مردم چگونر بـدنهـای خـود را
تجربر می نند براتاس این رویکرد جامعرشناختی بودن در جهان و آگاهی انسان بر میـزان
باالیی از ،ریق بدن انجام میشود و همة احساتات بوری بر جسم متکـی اتـک و از بـدن
جدا نیسک برعبارتدیگر در این نگرش بدن هم تاختر و هم تازندة جهان اتک ر ایـن
امر برآمده از یکی از دتتاوردهای عصر مدرن یعنـی تأ یـد بـر هویـک انسـانی در فرهنـ
غرب بود ولطفی و علیزاده )71 2937
بدن از هستة ،بیعی برخوردار اتک اما معانی فرهنگـی باعـث ارتبـاد بـدن و فرهنـ
میشود معانیای ر نیروهای اجتماعی آنهـا را همـواره در ذهـن انسـان تولیـد و بازتولیـد
می نند فو و و دوترتو بر بحث درباب قـوانین تنبیهـی و انضـبا،ی جامعـر و بـدن انسـان
پرداختراند از نظر آنها بدن عرصة ناامنی برای نتـر اجتمـاعی اتـک و ازایـنرو جامعـر
برای نظارت بر بدنها و نتر آنها بر شکلدهی و گسترش تازمانهای فراگیـری پرداختـر
ر این موضوع در جامعرشناتی بدن مطالعر شده اتک از نظر فو ـو جنسـیک نیـز تـوژة
حــوزههــای گفتمــانی متعــددی بــوده و در قــرن نــوزدهم مــیالدی اقــداماتی بــرای مهــار و
منضبط ردن لذایذ بدنی انجام شده اتک وفو و  )222 2921فو و در تاب تاریخ جنسـیک
برروش شکلگیری قـدرت مبتنـیبـر جنسـیک تأ یـد مـی نـد او حقیقـک امـر جنسـی را
اتطورهای بیش نمیداند اما همین اتـطورهپـردازی را دارای تـأثیری مهـم در روابـط میـان
انسانها برشمرده اتک ودریفوس و رابینو  )92 2923او در زمینة تکـوین و توتـعة فراینـد
تجربة جنسیک چند اثر دیگر نوشک فو و هد خود را تعیـین رژیمـی از قـدرت /دانـش/
لذت میداند او پیکر آدمی را در مناتباتش با مکانیسمهای قدرت تحلیل می ند و بـیشتـر
از همر بر موضوع ظهور قدرت انضبا،ی در متن جامعة جدیـد تمر ـز دارد از نظـر فو ـو
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دانش برویـژه علـوم اجتمـاعی در تولیـد بـدنهـا و ذهـنهـای مطیـع ـامالا نقـش دارنـد
ونش 93 2917؛ گیدنز )11 2922
در نگرش اجتماعی و فرهنگی بـر بـدن مسـئلة اصـلی عبـارت اتـک از مطالعـة ابعـاد
جامعرشناختی انسانشناتی و تاخکگرایانة آن اما در رویکرد پساتـاختارگرایی بـیشتـر
معطو بر تقابـل میـان بـدن مردانـر و زنانـر بـدن ابـژه بـدن در جایگـاه زبـان و عامـل
معرفکشناتی اتک بدین ترتیب میتوان گفک ر جامعرشناتی بدن از دهـة 2315و بنـابر
پیوندش با مسائلی همچون مسئلة هویک زندگی مدرن تـب زنـدگی و اهمیـک پیـدا
رد اهمیک پرداختن بر موضوع بدن در آن اتک ر رفتارهای بدنی نرتنها نوی زیسـتی ــ
عینی اتک بلکر تازهای زبانی گفتمانی و حتی اجتماعی و فرهنگی اتک توجر بر بـدن و
تمر ز بر آن برمثابة ابژة پژوهوی در نظریرهای اجتماعی دهرهای اخیر نیز بیـانگـر اهمیـک
فزایندة مفهومِ «خود» اتک آنچنان ر لو بروتون گفتر اتک «بدن ی پدیدة بـدیهی تـاده
و بدون شبهر نیسک بلکر حاصل ی تبیین اجتماعی و فرهنگی برحساب میآیـد» از نظـر
او بدن تبیینی فرهنگی ـ اجتماعی در تاختار خود جامعـرای اتـک ـر بـرمثابـة مـدارهای
پیچیدة فضایی ـ زمانی ـ معنایی عمل می ند و بنابراین دائماا باید زمـان فضـا و معنـا را بـر
بازنمودهایی مبادلرپذیر تبدیل ند او «بدن در آینة امر اجتماعی» را بررتی ـرده اتـک ولـو
بروتون )13-11 2937

 .2بررسی محتوای اثر
تاب تاریخ فرهنگی بدن در ایران بر دتک محمدتعید ذ ایی و مریم امنپـور تـألیف و در
تا  2937از توی انتوارات تیسا چاپ شده اتک مؤلفانْ دانشآموختة جامعرشناتیانـد و
براتاس رویکرد علوم اجتماعی بر بررتی تاریخی بدن پرداختـرانـد اثـر یادشـده در هفـک
فصل بر شرح زیر تنظیم و تألیف شده اتک
درفصلاولومقدمر) مؤلفان ابتدا بر تعریف ار رد مطالعات تاریخ فرهنگی بـدن
پرداختر و ار رد آن را در شرح و تحلیل و گاه مقایسة ـنشهـای جسـمانی در مـتن
فرهنگی و اجتماعی برشمردهاند وذ ایی و امنپـور  )27 2937آنـان نـرتنهـا بـر وجـر
زیستی و عینی بدن تأ ید ردهاند بلکر از آن برمثابة تازهای زبانی گفتمانی و تاریخی
اجتماعی و فرهنگی یاد ردهاند در این جهک بر انواع حوزههای مطالعاتی مـرتبط بـا
تاریخ فرهنگی بـدن ازجملـر مطالعـات ورزش تفـریح تـالمک و بهداشـک آداب و
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منشهای رفتاری پوشش و تزئین مکان و فضا مـد و زیبـایی مـر
اشاراتی شده اتک

و بیمـاری و

توجر بر مطالعات تاریخ فرهنگی بدن در ایران بنابر خطاهای تقلیلگرایانة روششـناختی
و ایدهپردازیها آغاز شده اما ،بـق نظـر مؤلفـان ضـرورت دارد ایـن مهـم بـر چنـد دلیـل
موردتوجر و مطالعر قرار گیرد ازجملر الف) شرایط توتـعرای تـاریخی تنـوع و پویـایی در
ایران ر فرصک بیبدیلی برای مطالعات این عرصر فراهم رده اتـک ب)بررتـی آداب و
فرهن بدن امکانی برای مطالعة تغییرات اجتماعی در ایران فراهم می ند بـرعبـارت دیگـر
نظر مؤلفان این اتک ر حوزة مطالعات اجتمـاعی را از ،ریـق تـاریخ فرهنگـی بـدن بسـط
دهند ج)خودِ مسئلة بدن وجر مهمی از فرهن عمومی ارزشها و شـیوة زنـدگی تـا نان
هر ترزمین را روشن میتازد درواقع بدن فارغ از جنبة فـردی خـود از حیـث اجتمـاعی
داللکهای آشـکاری در جهـک تفسـیر روابـط و رفتارهـای اجتمـاعی در خـود نهفتـر دارد
برگونرای ر نوربرت الیاس از تنّک پیکرهگرایی برای جسکوجوی تجلیات ارزشی جامعـر
و میول فو و برای تنک گفتمانی خود و مسئلة قدرت و انضباد اجتماعی از مطالعات بـدن
بهره بردهاند د) بدن میتواند برمثابة متنی برای تأمل در شناخک نظامات اجتماعی و تیاتـی
گوناگون و بررتی تنوعات و تفاوتهای اجتماعی و جغرافیـایی مورداتـتفاده قـرار بگیـرد؛
زیرا بدن دارای مؤلفرها و ممیزاتی همچون تاریخیبـودن و مـتنمنـدبودن اتـک ـر باعـث
میشود حوزههای خُرد و الن را تجربر نـد ه) مطالعـات بـدن مـیتوانـد زمینـرای بـرای
شناخک تعارضات تنشها و شکا های هویتی در ایران فراهم ند؛ زیرا بدن برمثابـة نقطـة
ثقل هویک فردی میتواند عرصرای محوری برای تیاتک فرهنگی هویکبخش باشد
درفصلدوم ر برنوعی بر مالحظات روششناختی تاریخ فرهنگی متمر ـز اتـک بـر
شرح تنک مطالعات فرهنگی بدن و مباحث و دتـتور ار آن پرداختـر شـده اتـک مؤلفـان
تنک فرهنگی را ر در نقطة تالقی ،یفی از حوزهها و رشترهای علوم اجتمـاعی و انسـانی
قرار دارد برجسترتازی رده و تأثیر آن را در معناتازی و معنابخوـی بـر رفتارهـای بـدنی
گفتمانها و بازنماییهای آن بررتی ردهاند همچنین زمینرهای مؤثر در این بازنمـاییهـا و
تغییر و تحوالت آن در اجتماعات زمانی و مکان مطـرح شـده اتـک علـک اهمیـک تـنّک
مطالعات فرهنگی در توجر آن بر پیوند متقابل ابعاد اجتماعی فرهنگی و جسـمانی تجـارب
انسانی برشمرده شده و مباحثی همچون تغییر و اصالح بدن مد و مدگرایی بدن و فرهنـ
جسمانی نقوربندی اجتماعی و فرهنگی بدن وتحلیل تنـوع رفتارهـا و هیجانـات جسـمانی
برحسب اجتماعات مکانی گروههای شغلی و ماننـد آن) و دتـتربنـدی گونـرهـای مهـم از
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گفتمانهای بدن چهارچوب مسائل موردتوجر اتک اتـتدال نویسـندگان ایـن اتـک ـر
عالوهبر آثاری ر ویژگیهای زمینرای و تاختاری چون قومیک جنسیک ،بقر شـهروندی
هویک مکانی و جغرافیایی و دینداری در توجر بر بدن و مدیریک آن بر جای مـیگذارنـد
نقش فرهن در زندگی جسمانی و مادی را بر درجاتی از ،ریق بازنمایی و نیز گفتمانهـای
موجود دربارة آن میتوان یافک
درفصلسوم برگفتمانهای بدن در ایران پرداختر شده و وجر گفتمـانی بازنمایانـر و
برتاختة بدن در پرتو منابع و متون نثر و نظم ادب فارتی متون دینی برخـی منـابع مربـود
بر تالمک و پزشـکی و نیـز مفـاهیم و دیـدگاههـا و تـنکهـای علـوم رفتـاری وبـرویـژه
روانشناتی اجتماعی) و با تأ ید بر مقوالتی چون زنانگی مردانگی جوانی و پیری زیبـایی
و زشتی آراتتگی و آشفتگی یا تندرتتی و بیماری بررتی شـده اتـک در ایـن فصـل بـر
بررتی فرهن پیوامدرن و تنتی در ایران توجر بسیار شده و مؤلفان برآنانـد ـر در مسـیر
تحو هیجانات و نشهای جسمانی در زمینة تاریخی ایران دین مهـمتـرین عامـل در
تعیّن و نظمدهی بر فرهن بدن و هنجارهای آن در زندگی روزمره بوده اتک درواقـع
بر،بق گفتمان پیوامدرن ر تأثیرپذیری باالیی از گفتمـان دینـی نوـان مـیدهـد بـدن
اعتبار خود را از جمع میگیرد در گفتمان پیوامدرن فرهن دینـی بـر زبـان قومیـک
حافظرهای فرهنگی ـ تاریخی و تمایالت بدنی معنا و جهک میبخود امـا بـا تحـوالت و
تأثیرات مربود بر دورة مدرن مقولربندیها و تعریف متفـاوتی از بـدن رواج یافـک وضـع
قوانین و مقررات جدید شکلگیری نهادهای جدیدی چون مدرتر و بیمارتتان رشد ،بقـة
متوتط و گسترش فضاهای شهری شرایط جدید و متفاوتی برای انضبادبخوی و مـدیریک
بدن فراهم تاخک ر خود تا حدودی محر ی برای تروی ارزشهای فردگرایانـر بـر شـمار
میآمد برعبارتدیگر مؤلفان بر این مسئلر تأ ید دارند ر تغییر در عادات و رفتارهای بـدنی
در ایران عصر حاضر نر امری خودجـوش و از پـایین بلکـر متـأثر از رویـارویی مسـتقیم و
غیرمستقیم از انونهای معنایی غیرایرانی و برویژه غربی و تأثیرپذیری از آن بوده اتک
درفصلچهارم تاب بر تحلیل و بررتی رابطة بـدن بـا مکـان و فضـا پرداختـر شـده
اتک؛ در این فصل دین مهمترین عامل در تعیّن و انتظام تاختارها و فضاهای اجتمـاعی در
ایران برشمرده شده و تأ ید شده اتک ر آیینهای دینی نقوـی بنیـادین در تعریـف قواعـد
رفتاری در عرصرهای اجتماعی ایفا ردهاند دراینباره برخی از این آثار دین در معمـاری و
،راحی فضاهای عمومی و البدی شـهرهای اتـالمی و نیـز ،راحـی فضـاهای وچـ و
خصوصی مناز نوان داده شده اتک این ر شهرهای تـنتی ایرانـی بـا محوریـک مسـجد
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بازار و ار بر ترتیم تلسلرمراتب قدرت و روابط و ارزشهـای اخالقـی پرداختـرانـد ـر
بیانگر نقش دین در بدنة اجتماع و روح انسان ایرانی بوده اتک در این فصل نقـش دربـار
در ایجاد تغییرات در هنجارهای فضایی و مکانی از ،ریـق تـروی و نظـم فضـای جدیـد و
اختال در نظم فضای پیوین بررتی شده ر نوعی فراینـد متمـدنشـدن دربـار را مـنعک
می ند درواقع مؤلفان در این فصل بر این باورند ر در عصر مدرن تمر ـز دیـوانتـاالرانة
دولک با برحاشیرراندن مر زیک مکانهای مذهبی باعث شـکلگیـری تـر فضـای رتـمی
نیمررتمی و غیررتمی در معماری و بناهای شهری و شد ر این امر در جهـک تقویـک
ارزشهای فردگرایانر در معماری و صورت گرفتر اتک
درفصلپنجم موضوع رابطر بین زبـان بـدن و ارتبا،ـات غیر المـی بـا فضـا و مکـان
بررتی شده اتک هد اصلی این بحث پرداختن بر جایگاه نوانرها و دا هـای غیر المـی
در تولید معانی و مفاهیم اتک برباور مؤلفان تاب ارتبا،ات غیر المی در ایران پیوـامدرن
مؤلفر و شاخصی مهم و الن برای تعیین جایگاه و تلسلرمراتب اجتماعی فـرد بـوده اتـک
ر براثر مواجهر با دنیای مدرن و الگوپذیری از نهادها و ارزشهـای جدیـد آن زمینـر بـرای
تحو در نوانرها و ژتکهای بدنی فراهم شد این امر براثر شکلگیری تفاوتهای ،بقـاتی
میان گروههای اجتماعی با تنوع بیشتری رخ داد بـا اتـتقرار نهادهـای جدیـد و نیـز ورود
گفتمان غربی شاهد تحوالتی مهم در زبان بدن هستیم ر انونهـای جدیـدی بـرای تولیـد
معنا فراهم رد
فصلششم شامل بررتی لباس و پوشش و تحلیل نوانرها و داللـکهـای آن در تـیری
تاریخی اتک این فصل از لباس همچون بخوی از نظام ارزشی جوامع و پدیدهای فرهنگـی
یاد رده ر همزمان بر پیوندها و تمایزات آنها م مـی نـد در متـون التـی فارتـی
ایران لباس عالوهبر صورت مادی نماد و دا صورتهای ذهنی یـا قراردادهـای اجتمـاعی
اتک لباس بیانگر هیجانات شخصـیک تواضـع و فروتنـی دیـنداری و شـأن و جایگـاه
اجتماعی افراد اتک در متون دینی نیز لباس برای آتـایش و آرایـش مؤمنـان توصـیر شـده
اتک از دید مؤلفان برخی از وجوه ممیزه و موخصة لباس در ایران پیوامدرن در تمایز ـم
بین لباس زن و مرد گروههای تنّی و شغلی توابر نسـبی تر یـب و اجـزای لبـاس داللـک
مذهبی و تیاتی رن ها بازنمایی شده ر هم نواندهندة هویک دینـی ـ ملـی بـوده و هـم
بازنمای تفاوتهای قومیتی و ،بقاتی اتک دراینباره آنچر بر تفکی نوع و تنوع پوشـش
دامن زده مواجهة ایران با غرب و احساس خود مبینیِ شکلگرفتـر از ایـن مقایسـر در میـان
دربار بوده ر ترآغازی برای تغییرات پوشاک در ایران در فرایندی غیرخودجـوش و عمومـاا
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از باال بر پایین بود البتر همچنان نوانرهایی از عناصر تنتی پوشـش ایرانـی دوام یافـک امـا
اجبار و تحمیل و تپ ترغیب و توویق برمثابة ابزارهـای اصـلی تیاتـک پوشـش پهلـوی
او در ایران زمینرتاز تسریع فرایند مُدگرایی غربی بوده اتک
فصلهفتم تاب بر مسئلة بدن و تالمک اختصاص دارد در این فصل نویسـندگان بـا
اتخاذ رویکرد تازهگرایانر درپی نوان دادن پیوند مفهوم تالمک و دیگر مفـاهیم نزدیـ آن
با تیاتک فرهن قدرت و گفتمان در ،و تاریخ خود هستند مؤلفان با بررتی موضـوع
در پرتو آثار ادبی برآناند ـر در فرهنـ و ادب فارتـی تندرتـتی و تـالمک ـر توأمـان
دربرگیرندة تالمک جسمانی و نفسانی بوده اهمیک داشتر و بخش بزرگـی از احکـام دینـی
بر بهداشک و تالمک مربود اتک در این فصل بر این مسئلة مهم توجر شده اتـک ـر در
وجر اجتماعی منابع ادبی ـ دینی بیانگر تلسـلرمراتبـیبـودن ،بقـاتیبـودن و مردانـربـودن
امتیازات آگاهیها و حقوق مربود بر تالمک در بیشتر تاریخ ایـران اتـک ـر اوج آن بـا
وقوع انقالب مورو،ر و تعامالت بیشتر با دنیای غرب و دانـش جدیـد پزشـکی رخ داد و
برتدری مفاهیم تالمک و بیماری را خالی از مضامین معنوی و فرامـادی تـاخک و اگرچـر
بیماری و درمان همچنان با اراده و مویک الهی مرتبط دانستر میشد تروی و توتعة دانـش
جدید فهم از تالمک و بیماری را بیشازپیش با مبانی تجربی ،ب نوین همراه تاخک ایـن
گفتمان برتناتب از اوایل قرن بیستم رواج یافک و انضباد و قدرت بر عاملی تعیین ننـده در
تروی فرهن تالمک در ایران تبدیل شد و با دخالـک بـیشتـر دولـک در تولیـد و اعمـا
گفتمان تالمک و پزشکی و درادامر اهمیک بازنمایی این گفتمانها در رتـانرهـای جمعـی
این مفاهیم وجهی ایدئولوژی و تیاتی پیدا ردند
محتوایفصلهشتم بررتی رابطة تغییر و اصالح بدن اتک تغییر انتخـابی یـا اجبـاری
در بدن جسمانی همواره شیوهای برای نمایش هویکهای فردی و جمعی بوده اتک هـد
این فصل ترتیم معانی تولیدشده بر تغییر و اصـالح در مـتن بـدن در دورههـای مختلـف و
آشکار ردن رابطة تاختار قدرت عاملیک و نقش گفتمانهـا در آن اتـک از نظـر مؤلفـان
بدن برمثابة اال میانجی و زبان عامل هویکتاز و نیز ابژهای جنسی مقـوالت اصـلی بـرای
توجر بر این بحث بر شمار میآیند در نگاه پیوامدرن نیروهای فرامادی و عوامل اجتمـاعی
و گروهی مهمترین دا های معنابخش در زمینة آرایش و تغییر بدن بر شمار میآمدند امـا بـا
تغییر معیارها و ارزشهای زیباییشناتانر و نیز برتدری جنسیتی پیوین ر عموماا از فضـای
فرهنگی غربی اتک برتدری ایدهآ های جدید جایگزین شـد تحـوالت چنـد دهـة اخیـر
جامعة ایران نوتاناتی را در گفتمان تغییر بدن نمـایش مـیدهـد فضـای انقالبـی و گفتمـان
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ر بر انضباد و نتر بیش تـر بـر بـدن و تـادگی و ـار رد غیرتظـاهری آن تأ یـد
جن
داشک فاصلة زیادی با گفتمان و ارزشهای مصرفی و تب زندگی بـا محوریـک بـدن در
دهة اخیر نوان میدهد
در تاب الگوی ،رح و بررتی مطالب در تر فصل شوم وپوشاک) فصل هفـتم وبـدن
و تالمک) و فصل هوتم وتغییر و اصالح بدن) ماننـد یـ دیگـر اتـک و بـر بررتـی هـر
موضوع در قالب جایگاه لی آن در علـوم اجتمـاعی ادبیـات مـذهب پزشـکی و تـپ
وضعیک خاص ایران در تر دورة تاریخی توجر شده اتک

 .3قوتها و مزایای اثر

توجهبهطيفمهمیازمحورهایموضوعیتاریخنگاریفرهنگیبدن 

9.9
تاب با محوریک تاریخ فرهنگی بر آن اتک تا بیان واقعـر در تـاریخ توصـیفی و نیـز شـیوة
فهم سانی ر آن واقعر را تجربر ـردهانـد شناتـایی و تفهـیم نـد یکـی از علـل اهمیـک
مطالعات تاریخ فرهنگی در این اتک ر هرگونر تحو در منات آیینهـا و باورهـا را بـر
شکل فرایندی مینگرد ازاینرو در تاریخ فرهنگی بدن عالوهبر بررتی نشهای جسـمانی
در متن اجتماعی ـ فرهنگی بر وجوه زیستی و عینی آن نیز ازجملر ابعاد زبـانی گفتمـانی و
تاریخی بدن نیز تمر ز شده اتک این بر آن معناتـک ـر ،یـف وتـیعی از موضـوعات و
مقوالت شامل تالمک و بهداشک اصالح و تغییر بدن آداب و منشهای رفتـاری پوشـش
و تزئین بدن مکان و فضا تفریح و بازی و ورزش مد و زیبـایی رابطـة بـدن بـا نیروهـای
ماوراءالطبیعر مر و تولد و بیماری روابط جنسی و را میتوان در ذیل تـاریخ فرهنگـی
بدن بررتی و ارزیابی رد درواقع این اثر بر معنای تالشی مهـم در تـنّک تـاریخ فرهنگـی
برای ترتیم برخی تحوالت مهم حوزة ارتبا،ی بدن در ایران و تحلیل و مفهـومتـازی از آن
اتک مؤلفان برآناند ر تاریخی بودن مـتنمنـد بـودن و موقعیـک ویـژهای ـر بـدنهـای
اجتماعی برمثابة متنی برای تأمل در نظامهای اجتماعی و تیاتـی مختلـف و نیـز جغرافیـای
متفاوت از آن بهرهمندند باعث شده تا امکان مفهومتازی و نظریرپردازی اجتماعی در ایـران
دربارة مطالعات بدن فراهم شود
همچنین شرایط تاریخی و تنوع و پویایی فرهنگـی ایـران باعـث شـکلگیـری فرصـک
منظیری در توتعة مطالعات حوزة تاریخ فرهنگی بدن شده اتک بـدن بـر روشـنتـاختن
بخش مهمی از فرهن عمومی ارزشها و شیوة زندگی تا نان هر ترزمین م می نـد
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مؤلفان در این تاب توانستراند مجموعة خوبی از یافترهای تـاریخی را بـر شـکل مسـتنداتی
مانند عک تـفرنامر و تـابهـای قـدیمی گـردآوری ننـد ازایـنرو بخـش او ـار
تاریخنگاری فرهنگی یعنی اتتناد بر مواد تـاریخی در آن بـرخـوبی بازنمـایی شـده اتـک
مؤلفان برای نوان دادن این تصور ر بدن پدیدهای مادی اتک ر در حصـار زمـان و مکـان
محصور شده اتک بر ارائة عک ها و تصاویری از آداب و عادات ایرانی پرداختراند بر نظـر
مؤلفان همچنان ر تصاویر برگزیده در تاب نوان میدهند زبان بدن و ژتکها و حر ـات
بدنی در هر دورة تاریخی بر مهمتـرین ابزارهـا بـرای دتـازی و انتقـا پیـام در تعـامالت
اجتماعی تبدیل میشوند عک ها و تصاویر برنوعی بر تـیا بـودن معـانی در ارتبا،ـات و
تعامالت غیر المی دامن میزنند و حامل معانی گوناگون در نشهای اجتمـاعیانـد تـاب
درجهک تاریخنگاری فرهنگی درپی وف نقش نیروهای فرهنگی النتـر وازجملـر رتـانر
و جنسیک) در البرالی توجر همزمان بر وقایع منفرد اتک بـرعبـارتدیگـر دقـک تجربـی
مؤلفان با تفسیرهای فرهنگی درهم میآمیزد
ویژگی دیگر اثر در تقویک رویکرد ا نـوننگارانـر و حـا گرایـی در نگـارش و تفسـیر
رخدادهای تاریخی با نگاهی بلندمدت بر ادوار مختلف تاریخی اتـک درواقـع اگـر تـاریخ
فرهنگی را نوعی شیوة تحلیل یا رویکرد خاص بر جامعة معاصر بدانیم ـر بـرخال تـاریخ
فرهنـ تــاریخ را بـر روش و ابــزاری بـرای تحلیــل و شـناخک فرهنـ تبـدیل مــی نــد
وبرک  )71 2913در مطالعات تاریخ فرهنگی عالوهبـر تمر ـز بـر دورهای محـدود تأ یـد
بسیاری وجود دارد ر آن دوره در تاریخ معاصر ی وور یا جامعر واقـع شـده باشـد امـا
چنین نگاهی در تاختاربندی زمانی تاب تاریخ فرهنگی بدن دیده نمیشـود بلکـر مؤلفـان
گسترهای از دورة شاهان هخامنوی تـا نون را معیـار زمـانی بـرای تمر ـز موضـوع در نظـر
گرفتراند بدین منظور اتتنادهای تاریخی فراوانی جمعآوری و تحلیـل شـده اتـک امـا در
دورههای قبلی تحلیلها و نگرشها بر بدن بـرمنزلـة «تـاریخ فرهنـ بـدن در ایـران» تلقـی
میشود؛ زیرا در بسیاری موارد بر بررتی تیر شـکلگیـری تحـو تکامـل و دگرگـونی و
درواقع نوعی شناخک توصیفی ـ روایی از فرهن بدن پرداختر شده اتک
ازآن جا ر تحدید موضوع بر دوران معاصر نوعی اتتراتژی در تـاریخ فرهنگـی بـرشـمار
می آید میتواند دادههایی را در اختیار بگذارد ر مطالعات تاریخ فرهن از آن بـیبهـره انـد
یکی از آن ها اتتناد بر داده های «تـاریخ شـفاهی» اتـک ایـن روش بـر بازتـازی و وـف
زوایای پنهان هر رخداد تاریخی و فرهنگی م می ند تاریخ فرهنگـی از ،ریـق رویکـرد
جامع خود ر صرفاا بر فرهن واال یـا نخبگـان و تـرآمدان و ترشناتـان جامعـر محـدود
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نمیماند بلکر بر فرهن مردم پایین و تجـارب آنـان در زنـدگی روزمـره و حتـی فرهنـ
عامرپسند نیز اتتناد می ند در خلق ی معرفک دقیق و جزئیتر مؤثر اتک
میتوان گفک تاریخ فرهنگی بدن مطالعرای میانرشترای اتک ر در ی معنا «راهـی بـرای
رهایی از آتیبهای تقلیلگرایی و تخصصگرایی محـ » ورحمـد و فرهنگـی )12 2912
تلقی میشود تاریخ فرهنگی از حیث روششـناختی و تئوریـ بـا رشـترهـای دیگـر در
ارتباد اتک و از تنوع و ظرفیک دانشهای دیگر بهره میگیرد در رویکرد تاریخ فرهنگی
هد این اتک ر با نگرشی بینارشترای دو حوزة اصـلی علـوم انسـانی یعنـی تـاریخ و
فرهن با ی دیگر و در تعامل با هم مطالعر شوند وبـرک  )3 2913تـاریخ فرهنگـی بـا
رویکردهای جامعرشناتی انسانشناتی و مطالعات فرهنگی درهم آمیختر اتک ازاینرو
مورخ فرهنگی درصدد مطالعة ی امر یا امـور صـرفاا تـاریخی نیسـک بلکـر همـواره در
مواجهر با رخدادها از نگرش و تحلیل فرهنگی بهره میگیرد بااینحـا مـورخ فرهنگـی
باید پیوتتر بر دادههای تاریخی رجوع ند و خود را از آنها بینیاز نداند در تاب تـاریخ
فرهنگی بدن با رویکرد تاریخ فرهنگی بر رخدادهای تاریخی متر توجر شـده اتـک؛ در
فصل چهارم با بررتی ارتباد مکان و فضا و بدن بر نظر میرتد ر بیشتر پژوهش حـو
محور معماری میچرخد و دروازة ورود بر مبحث مکان و فضا و رابطة آن بیشتر معماری
اتک تا خود بدن
در این تاب از مالحظات و پژوهشهای انسـانشـناختی هنـر و معمـاری ادبیـات
روان اوی و پزشکی پایرای برای تحلیلهای جامعرشناتـانر تـاختر شـده و همـواره در
رفرن ها و تحلیلهایش ر بر این مفهوم از زوایای مختلـف علـوم پایـر ماننـد آنـاتومی
فیزیولوژی علوم پزشکی زیسکشناتی انسـانی رفتارشناتـی جـانوری و روانشناتـی
نگریستر از پژوهشهای التی و نوین انسانشناتی در حوزة بدن و رفتار انسانی بهره
برده شده اتک مؤلفان همچنین از بدن برمثابة موضوعی تخن گفتـرانـد ـر دتـکمایـة
اعما نتر و مداخلة پزشکی قرار میگیـرد و تحلیـلهـایی دربـارة نظـارتی ـر توتـط
دولک دین و پزشکی بر خصوصیترین فعالیکهای بدنی انسـان اعمـا مـیشـود ارائـر
ردهاند قراردادن بدن برمثابة ابژة معرفتی باعث شده اتک تا آن را نر یـ تلقـی تـاده از
بدن بلکر حاصل ی تبیین اجتماعی و فرهنگی تلقی نند از نظر مؤلفـان بـدن گونـرای
تبیین فرهنگی ـ اجتماعی در تاختار خود جامعرای اتک ر هـمچـون مـدارهای پیچیـدة
فضایی ـ زمانی ـ معنایی عمل می ند و پیوتتر باید زمان فضا و معنا را بـر بازنمودهـایی
مبادلرشدنی تبدیل ند
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بهمثابۀرسانۀهویت 
3.9توجهبهبدن 
یکی دیگر از نکات مثبک تاب تاریخ فرهنگی بدن توجر بر بدن برمثابـة نقطـة ثقـل هویـک
فردی اتک ر همچون ضرورتی برای شناخک تعارضات تنشها و شکا های هـویتی در
ایران حائز اهمیک اتک از این حیث مؤلفان برآناند ر بدن وتیلرای برای برقراری ارتبـاد
ما با جهان مادی از لحظة تولد تا مر اتک و رابطة دوتویة بدن بـا جهـان مـادی فقـط بـا
مر اتک ر قطع میشود وذ ایی و امنپور  )19 2937اهمیک بـدن بـرحـدی اتـک ـر
انسان از ،ریق بدن خود و جهان ا،را را تجربر می ند و دیگران را میشناتـد و شـناختر
میشود در رویکرد این تاب بدن لیتی برهمپیوتتر و نظامی از رمزگان و نوـانگان اتـک
ر در فرایندی تاریخی در درون بافک فرهنگی ـ اجتماعی خاص خود هستی مییابد بـدن
برمنزلة رتانرای هویتی در تاب در قالب گفتمانهای جامعرشناختی ادبی دینی و پزشـکی
بررتی شده اتک در رویکرد جامعرشناختی بر بدن بر نقش جملة موـهور د ـارت اشـاره
شده ر برنوعی دوگانة ذهن و عین را شکل داد و در آن اندیوـیدن دلیـل بـر بـودن فـر
شده اتک برتدری تحوالت اجتماعی گوناگون در دهرهای اخیر باعث گسـترش حر ـک
برتوی جامعـة جسـمانی شـد رشـد تکنولـوژی و فنـاوریهـای مـدرن نقـش مهمـی در
جسمانیشدن جامعر داشک و امکانات و فرصکهای مهمی برای دخل و تصر در بـدن از
،ریق مد آرایش پوشاک جراحی پالتتی و فراهم رد
در ادامة بحث از رتانة بدن بر ،رح رویکرد نظریرپردازان پرداختـر شـده ـر از دیـدگاه
فو و روابط قدرت اتک ر در هـر دوره از تـاریخ بـر تولیـد و بازتولیـد بـدن مـیپـردازد
ویزدخواتتی  )299 2912این در حالی اتک ـر بوردیـو از بـدن هـمچـون یگانـر جلـوة
محسوس و ملموس توخص و محصولی اجتماعی تخن میگوید ر تفـاوت و تمایزهـای
،بقاتی را بر نمایش میگذارد وبوردیو )712 2935در گفتمان ادبی بدن از بـدن بـرمثابـة
اندام تن و البد یاد شـده و سـانی ماننـد تـعدی شـیرازی آدمـی و تـن او را شـریف
دانستراند اما در ادبیات عرفانی ازجملر در بیان مولوی بلخی از تـن بـر حصـار و زنـدان
برای روح آدمی و مانعی بـرای عـروج و آزادی او تعبیـر شـده اتـک درواقـع تـالکان
،ریقک برای بدن مقامی برمراتب پایینتر در نظر گرفتراند ـر ایـن امـر در متـون ادبـی و
گفتمان مربود بر آن بازنمایی شده اتک در این گفتمان از تر همچون راهنمای تـن و از
شکم همچون پسکترین بخش بدن و قسمک شهوت و جایگـاه چریـدن و یـاد شـده
اتک وذ ایی و امنپور )32-11 2932

چرخش از بدن بهمثابۀ امر الهياتی بهسوی رویکرد فرهنگی ( ...محمدامير احمدزاده) 95

در گفتمان دینی بدن برمثابة امانک الهی و مر ب روح در جهان مادی و وتـیلرای بـرای
عبادت و پرتتش خداوند و ظرفی برای تجلی او تصویر شده اتـک در همـة ادیـان الهـی
خداوند صاحب و مال اصلی بدنهاتک و انسان حق مطلق بر بدن خود ندارد در گفتمـان
دینی بدن آنچر برای جسم و بدن مضر باشد حرام اتک؛ در ایـن نگـرش ایـن ـر مـردان
انگوتر ،ال نباید در دتک نند و وعالمر مجلسی  )73 2915بر دلیل تود و زیانی اتـک
ر این فلزات برای پوتک انسان بـر فراخـور جنسـیک او دارنـد در رویکـرد دیـن اتـالم
بدنهای افراد بنابر آن ر بدن پیامبر برگزیدگان علمای دین و باشند از نیـروی معنـوی و
فره الهی برخوردارند و بدنهای متبرک شمرده میشوند درواقـع بخـش مهمـی از مباحـث
مطرحشده در متون دینی دربردارندة دتتورها و توصیرهایی اتک برای پرورش مـدیریک و
نتر بدن و آداب معاشرت ازجملر حنابستن خضاب ردن آرایش مـو عطـر زدن و
در گفتمان دینی بدن زیبایی همانا تحقق صفات و جما خداوندی و از نعمات الهـی اتـک
ر بر بندگان خاص خود میبخود و حضرت یوتف حد اعـالی زیبـایی بوـر روی زمـین
اتک بدن انسان در دین اتالم جایگاه و مأوای روحی اشر مخلوقات اتک و بـا مـر از
بین نمیرود بلکر مبعوث میشود درواقع در گفتمان دینی بدن عاملیک انسـانی تـابع امـر
دینی و فرامادی اتک
گفتمان تومی ر در تاب محل بحث قرار گرفتر گفتمان پزشکی بدن اتک ر در ،ـب
تنتی براتاس محیط جغرافیایی فرهنگی و اجتماعی تعریـف و تجـویز مـیشـود امـا در
پزشکی مدرن بدن برتنهایی و جدا از ذهن و روان بر مسئلر و موضوع پژوهش تبـدیل شـد
پزشکی مدرن در مطالعة ابژة بدن ضمن درک چیستی آن بـر وـف راههـایی بـرای نتـر
تغییر و ارتقای وضع آن میپردازد و فناوری مدرن نیـز بـرای ادای ایـن رتـالک بـر مـ
پزشکی آمده اتک و در قالب حرارتتن دتـتگاه تـنجش فوـار خـون و انـواع وتـایل
آزمایوگاهی عمل می ند

جامعهشناختی 

دهشدهدرتحقيقاتتاریخیو
تردی 
توجهبهوجوهکم 

9.9
مطالعات تاریخ فرهنگی بدن تأثیر تعامل با پیرامونی و الزاماتی را بررتـی مـی نـد ـر ایـن
ارتباد در نقشها روابط و دتکرتی بر معانی فرهنگی وارد می ند برعبارتدیگـر نگـاه
فرهنگی بر بدن ابعاد متنوعی را در بر میگیرد ـر در میـان آنـان مـیتـوان بـر معناتـازی و
معنادهی بر رفتارهای بدنی و گفتمانها و بازنماییهای آن اشاره ـرد بـدنهـای انسـانی در
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ادبیات شعر آثار باتتانی نقاشی نمایشها و آیینهای مذهبی تابهـا و هنرهـای دینـی
رمانها و رتانرهای تنتی و مدرن برصورت متنوعی بر تصویر ویده میشوند
تاب بر شرح فرهنگی از بدن اختصاص دارد؛ یعنی بر بررتی تفاوتهـای جسـمانیای
میپردازد ر براتاس جنسیک نژاد قومیک ،بقر و شـهروندی و دورههـای زنـدگی قـرار
دارند این موضوع گرچر حاوی وجر زیسکشناختی اتک حامل پیام فرهنگی هـم هسـک
ازتویدیگر با اربسک وجر و رویکرد فرهنگی در تفسیر نشهای بدنی نحوة نتیجرگیری
و اتتدال هم تحکتأثیر قرار گرفتر اتک و بر این اتاس مؤلفـان تفـاوت در عملکردهـا و
بازنمایی بدن را ناشی از تلیقرها تب زندگی و خردهفرهن های گروهی برشمردهاند
گفتمان دینی ـ اخالقی در جامعر بدن را صرفاا برای مصر ،بیعی مینگـرد و تأ یـدات
زیادی بر بهداشک تالمک مراقبک و حفظ آن دارد و بر بدن برمثابة امانک الهـی نگریسـتر
اتک در رویکرد دینی بر بدن تالش میشود ر نقش فرهن در تولید بدن و نگاه بـر بـدن
همچون متنی ر درون روابط اجتماعی خوانش و رمزگذاری میشود در حاشیر قـرار گیـرد
رویکرد دینی بر بدن در تحلیل خود نسبک بر قلمرو بدن بـر هنجارهـای پزشـکی وتغییـر و
اصالح) توجهی نمی ند این در حالی اتک ر رویکـرد فرهنگـی بـر ،ـرح صـورتهـای
جدیدی از تأمل در زمینة بدن میپردازد و جامعة معاصر از ی تو بر دلیل فراغک لـذت و
حظ بصری بر فرهن جسمانی تأ ید دارد و از جهک دیگـر بـر مسـئولیکهـای فـردی در
حفظ تناتب تالمک و جوانی بدن توجر می ند
پرداختن بر موضوع و مسئلة رابطة بـدن و تـاریخ در ایـران معاصـر را مـیتـوان نـوعی
حر ک بدیع و پیشرونده در جهک توتعة مطالعات میانرشترای برشمرد ر در ایـن تـاب
بر آن توجر شده اتک در این اثر از فضاهای اجتماعی برمثابة محـل تعامـل و ارتبـاد میـان
انسانها با ی دیگر و بین انسانها با حکومک یاد شـده ـر تسـلط بـر ایـن فضـاها باعـث
گسترش بالمنازع هژمونی قدرتها میشود و منازعـات بـر تـر قـدرت در تـاریخ را ذیـل
تالشها برای حا میک بر فضاهای اجتماعی تفسیر ردهاند

تصاویربهتناسبمحتوایهربخشازکتاب 

3.9ارائۀ
مؤلفان علک توجر بر حوزة مطالعات فرهنگی بدن و ضرورت آن را در فراهمبـودن شـرایط
تاریخی توتعرای و تنوع و پویایی فرهنگی جامعة ایران برشمردهاند ر فرصـک بـیبـدیلی
را برای گسترش این مطالعات فراهم آورده اتک ایدة محوری ر در تـاریخ فرهنگـی بـدن
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همواره بر آن تأ ید شده این اتک ر دیـن در مسـیر تحـوالت در هیجانـات و ـنشهـای
جسمانی در بستر تاریخی ایران مهمترین مؤلفر در تعیـین و نظـمدهـی بـر مصـر بـدن و
هنجارهای مختلف آن در متن زندگی روزمره بوده اتک ر اگرچر در مسیر تحوالت مربود
بر دوران مدرن بر درجاتی تحکالوعاع هنجارها و گفتمانهای مدرن و انتظامبخش مربود بر
قدرت بورو راتیهای دولتی قرار گرفتر هـمچنـان داللـکهـا و انگیـزشهـای معنـابخش
بسیاری را برای ردارها و هیجانات جسمانی فراهم میتازد برنظر مؤلفان تغییر در عـادات
و رفتارهای بدنی در ایران در قرن اخیر اگرچر بر درجاتی برآمده از تفکی اجتمـاعی بـوده
فرایندی امالا خودجوش و از پایین نبـوده اتـک بلکـر عمـدتاا قـدرت تیاتـی بـا هـد
برانضباددرآوردن بدنها بر اعما تیاتکهای اجتماعی ـ فرهنگی میپرداختر اتک
تاریخنگاری عک یا تاریخ مصور یکی از اشکا مهم تاریخنگاری مدرن اتـک ـر بـر
تفسیر و اتتخراج معانی برآمده از آرشیوهای عک و اتناد میپردازد اهمیک این حـوزه در
آن اتک ر برویژه با ورود دوربین عکاتی در ایران عصر ناصری و تا ا نون مـیتـوان بـر
آرشیو تصاویر و عک برمثابة یکی از مهمترین منابع آگـاهیبخـش تـاریخی از رخـدادها و
شخصیکها نگاه رد امروزه هر تحقیقـی ـر دربـارة ایـران دورة معاصـر باشـد بـینیـاز از
مراجعر بر آرشیوهای عک مرا ز رتمی و غیررتمی نیسک
بیتردید مهمترین مؤلفة اثرگذار در شکلگیری و رشد عک و عکاتی در ایران دربـار
ناصرالدین شاه قاجار بود افزایش ورود اروپاییان بر ایران و گرمی بازار پیوکشهای آنان بـر
شاهان قاجار زمینرتاز آشنایی دربـار ایـران بـا عکـ و حکـا ی عکـ شـاهان بـر روی
ورقهای نقره و ،ال شد ر مبلغان و مأموران تیاتی اروپایی در این عرصر پیشگـام بودنـد
وافوار  )23 2922برتدری ر در تـفرهای شـاه بـر فرنـ شـناختی از عکاتـی صـورت
گرفک چند دوربین خریده شد و در اواخر دورة ناصری بر دتتور شاه از زنان حرمترا هـم
عک مـیگرفتنـد و،هماتـبپـور  )71 2912در دورة مظفـری هـم در باالخانـة مدرتـة
دارالفنون عکاسخانر دایر و فن عکاتی متداو شد
بیشتر عک های دورة قاجار بر نیک یادگاری گرفتر میشد و درواقع عکاتان بر تجربـة
وفیات جدید فنی با هد ترگرمی موغو بودند در این دوره عکاتی عمدتاا بـا هـد
تقلید از غرب انجام میشد و حو محور پرتره میچرخید وتات  )91-91 2922با وقـوع
انقالب مورو،ر گرایش بر عک و عکاتی ابعـاد خـاص دیگـری یافـک؛ ازجملـر مـردم
نجکاو بودند چهرة آزادیخواهان و فعالیکهای آنان را ببینند و این ار بـرای همـر مقـدور
نبود درنتیجة این نش و وا نشها بود ر نوعی عکاتـی خبـری شـکل گرفـک ـر در آن
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آزادیخواهان و مورو،ر،لبان بر عکاتان مراجعر می ردنـد و در حالـکهـای مختلـف بـا
تالح و بیتالح عک یادگاری میگرفتند این عکـ هـا از مهـمتـرین اتـناد و گواهـان
صادقی هستند ـر مخا،ـب را بـا بسـیاری از خصوصـیات جامعـة ایـران در دورة بحرانـی
پسامورو،ر آشنا میتازند برتدری و با اتتقبا مـردم نـوعی احسـاس جـاودانگی شـکل
گرفک ر با ثبک رویدادها در عک پدید میآمد روند تحو رویکرد بر عکاتی برگونـرای
بود ر مأموران دولتی بر عکاسخانرها مراجعر می ردنـد تـا از زنـدانی یـا مجرمـی عکـ
بگیرند و اینجا عک از وجر تندیک و هویک مستقل برخوردار شد
پ از تر دهر حضور عکاتی در ایران انحصار آن از دربار خـارج شـد و موضـوعات
اجتماعی و واقعی ابژة عکاتی قرار گرفتنـد عکاتـان ایرانـی بـا پیـروی از روش عکاتـان
غرب ناخودآگاه برتوی عکاتی مطبوعاتی پیش رفتند عک گرفتن از منظرههای اجتمـاعی
و رخدادهای فرهنگی و شهری جایگاه خاصی یافک ـر ایـن امـر نقـش مهمـی در ارتقـای
جایگاه عک برمثابة تند مهم تاریخی و نیز توتعة زمینرهـای تـاریخنگـاری مصـور داشـتر
اتک گرفتن عک با فرمان مورو،ر نور عک آزادیخواهان و مورو،ر،لبـان در قامـک
پیروزمنــدان نبــرد بــا اتــتبداد و بــا هــد نوــاندادن شــکوه و جــال پیــروزیهــای
مورو،رخواهان صورت میگرفتر اتک هد تهیـة عکـ هـای خبـری انتقـا اخبـار بـر
مخا،ب برنحوی بصری بود
در این اثر و در پایان هر فصل میتوان بکرترین و مهمترین عک های تاریخی و اتـناد
مرتبط برای نگارش «تاریخ مصور» را مالحظر رد عک های موجود در تاب گذشترهـا را
دربرابر چومان ما زنده می نند ازتـویدیگـر تـاریخهـای مصـور تـاریخ نخبـرگـرا را بـر
تاریخنگاری تودهای تبدیل می نند اشکا متفاوت و متنـوع عکاتـی از عکاتـی مسـتند و
مطبوعاتی گرفتر تا عکاتی خانوادگی و یادگاری برشدت و برصـورت تصـاعدی گسـترش
یافتر و موجب شده ر در مقابل آن شکل پذیرفتة تاریخ ر عمدتاا تـاریخ تیاتـی بـوده از
البرالی این تصاویر تازهتولیدشدة انبوه بیشتر بر تاریخهای اجتماعی برحاشیررانـدهشـدگان
و نادیدهانگاشترشدگان قومیتی جنسیتی و دتکرتی پیدا نیم

 .4نواقص اثر

9.3ضعفنگاهجامعدرپرداختنبهامرتحقيق 
پرداختن بر گسترة موضوعی وتیع مرتبط با بحث تـاریخ فرهنگـی بـدن مسـتلزم اربسـک
مفهومتازیهای پیچیده و متنوعی از شاخرهای مختلف علوم دینی هنر و علـوم انسـانی و
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بر ارگیری ابزارهای روششناختی متنوع اتک ـر در ایـن اثـر بـر آن توجـر نوـده اتـک
تاریخنگاری فرهنگی بدنْ مسئلرمحور اتک درواقع مؤلفان براتاس مسـئلرای ـر در ذهـن
آنان یا در جامعر وجود داشتر اتک بر تراغ تاریخ و وقایعِ آن رفتراند؛ بر این منظـور ـر بـا
مح زدن فرضیرهای مختلف پاتخی مناتب برای مسئلة مـدنظر بیابنـد بـر همـین دلیـل
مؤلفان حضور پررنگی در اثر دارند و نقش آنان در فرایند تکوین و تحلیل رویـدادها جـدی
و تعیین ننده اتک
تنوع و تکثر موضوعی مطلب باعث شده تا نگاه بـر مسـئلة اصـلی تحقیـق ضـعیف
باشد؛ تاب تاریخ فرهنگی بدن از نظر موضوعی و قلمرو پـژوهش در حیطـة تـاریخنگـاری
مورو،ر قرار میگیرد ر در آن نرتنها بر اربابان قدرت ـر بـر همـة گـروههـای اجتمـاعیِ
خاموش مغلوب و فراموششده توجر شده اتک این موضوع بر وقوع انقالب موـرو،ر و
نشگری گروههای مختلف اجتماعی در آن و حضور مردمان شهرهای مختلف در تـاریخ و
حوادث تاریخی ی صد تا پ از مورو،ر برمیگردد تاریخنگاری موـرو،ر درواقـع در
زمینة تیاتی اجتماعی و فکری متفاوتی شکل مـیگیـرد ـر در آن شـاهد تغییـر و تحـو
رعیک بر ملّک هستیم در تاریخنگاری مورو،ر رخدادهای تیاتی همچنان اهمیـک بـاالیی
دارند اما بسیاری از مؤلفر های دینی اقتصادی فرهنگـی و اجتمـاعی نیـز از توجـر جـدی
مورخان برخوردار شدند مؤلفان این اثر ضمن برخورداری از ممیزات تـاریخنگـاری مـدرن
تالش ردهاند تا نگاه جامعاال،رافی نیز داشتر باشند ـر متأتـفانر در بخـشهـای مهمـی از
تاب چنین نگاهی مواهده نمیشود

اندکبهمنابعدستاول 

3.3مراجعۀ
یکی از مهمترین نوانرهای قدرت یا ضعف هر اثـر پژوهوـی منـابع و مراجعـی اتـک ـر
مؤلف از آنها اتتفاده می ند مؤلفان در فصل او ر بر مباحث روششـناختی اختصـاص
دارد بر توصیف خود از نوع نگاهوان بر منابع و روشهای تحقیـق پرداختـرانـد و بـر ایـن
اصل تأ یـد دارنـد ـر بهـرهگیـری از منـابع گونـاگون و تر یبـی از روشهـای مختلـف را
بر ار میگیرند تا در بررتی تاریخی بدن در ایران بـر فهـم دقیـقتـری دتـک یابنـد امـا در
صفحات بعدی از منابع برعنوان منابع تـب و مقـاالت و آنچـر تجربـة زیسـتة مؤلفـان در
مواهدات روزمرة خود در زمینة ارتبا،ات غیر المی گروههای اجتماعی اتک اتم میبرنـد
ر اوالا دتتربندی منابع از حیث اعتبار آنان بر منابع دتـکاو و غیـر آن صـورت نگرفتـر و
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دوم این ر از منابع نوشتاری غالباا بر رجوع بر تفرنامرهای خـارجی و برخـی متـون ادبـی و
دینی ا تفا شده اتک حوزة موضوعی و قلمرو پژوهوی تحقیق برحدی گسـترده اتـک ـر
میتوان منابعی برمراتب معتبرتر از منابع اتتفادهشده در اثر را معرفی ـرد ـر در بسـیاری از
موارد ممکن اتک بر نق رویکرد مؤلفان نیز منجر شود

دستهبندیادوارتاریخایرانبهسهدورةنامتوازن 
 9.3
مؤلفان در فصل توم تاب ر بر گفتمانهای بدن در ایران اختصـاص دارد بـدون توضـیح
دربارة علل تقسیمبندی و دورهبندی تاریخ ایران آن را بر تـر دورة لـی تقسـیم ـردهانـد
عصر امپراتوری از هخامنویان تا قاجارها؛ عصر مورو،یک از جنـ هـای ایـران و روس تـا
پایان قاجاریر؛ و عصر توم وآغاز گفتمان مدرنیتـر) از دورة پهلـوی تـا نون مؤلفـان دربـارة
اتتداللی ر باعث این نوع تقسیمبندی و اربسک آن دربـارة تـاریخ ایـران شـده توضـیحی
ندادهاند در تاب تاریخ فرهنگی بدن اشاره شده ر در دورة او ر عصـر امپراتـوری نـام
گرفتر گفتمان بدن در همة این دوران متأثر از شرایط اقلیمی تر یب نژادی تطح معیوـک
و نوع تکونک افراد بوده و پیوند جداییناپذیر دین و تیاتک ر در وجود شـاهان متجلـی
بوده همة تنوعات را معنادار می رده اتک وذ ایی و امنپـور  )222 2932قـدرت تیاتـی
بر تنظیم بایدها و نبایدهای زندگی مردان و زنان میپردازد و پادشـاه نیـروی جاذبـة مر ـز و
عامل انسجام و دوام متن معرفی میشود وفالندن  )01 2901برباور مؤلفان تاب اگـر بـدن
در گفتمان پیوامدرن اعتبار خود را از جمع میگرفک و مفهومی فراتـاریخی بـود در عصـر
مدرن بدن در پیکر هر شخص متجلی میشود و بر امری تاریخمند تبدیل میشود
در این فصل بیان شده ر گفتمان مورو،ر و تپ مدرنیتة عصر پهلـوی باعـث تحـو
در پوشش و زینکآالت و نحوة نتر و اعما قدرت تیاتی بر بدن شده اما بخش مهمـی
از مباحث آن شامل لیگوییهای تکراری اتک؛ مثالا این ر اولین گروه دانوجویان اعزامـی
ایران مأموریک یافتند در مدارس اروپایی پزشکی و مهندتی جدیـد بخواننـد یـا ایـن ـر در
عصر ناصری رشد شهرنوینی و آگاهی گروه ثیری از مردم باعث اعترا های بـیشتـر بـر
وضعیک جاری شد و انقالب مورو،ر حاصل تالش و خواتک عمومی مردم از هر قوـر و
،بقرای بود وذ ایی و امنپور )221-220 2939
ادعای مؤلفان تاب مبنـیبـرایـن ـر موـرو،یک بـرای اولـین بـار از شـرع و تـلطنک
تقدسزدایی رد تخنی بسیار لی اتک و این ر مورو،یک بـرای اولـین بـار عـر را بـر
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شرع مقدم میدانسک و با قراردادن قانون باالتر از پادشـاه و قبلـة عـالم بـر تقـدسزدایـی از
تلطنک پرداخک در بسیاری از موارد با واقعیکهـای تـاریخی مطابقـک نـدارد ایـن تـخن
ممکن اتک از آرمانهای برخی مورو،رخواهان بوده باشد ر رن واقعیـک هـم بـر خـود
نگرفک اما قطعاا تخن همة مورو،رخواهان این نبود

تعميمبخشيدنبهامورتفریدیـتاریخی 
 3.3
دانش تاریخ علمی مربود بر امور منفـرد و رخـدادهایی اتـک ـر یـ بـار رخ مـیدهنـد
بنابراین از آنان با عنوان دانوی غیرتعمیمی یا تفریدی تخن بر میان میآید بـر ایـن معنـا
ر مورخ معموالا ی دورة تاریخی را درنظر میگیـرد و حـوادث آن دوره را براتـاس آن
تحلیل می ند و در مقایسر با تـایر ادوار هـر دوره را خـاص متمـایز و منحصـربرفـرد
میبیند لذا دانش تاریخ دانوی تفریدی و در مقابل دانشهای تعمیمی یا قـانونمنـد اتـک
وتاروخانی  )727 2922بااینحا یکی از شایعترین روشهای مورداتـتفادة مورخـان و
برویژه سانی ر از دانشهای علوم اجتماعی درصدد مطالعر و تحقیق تـاریخی برمـیآینـد
روش تعمیمی با هد بیان قوانین لی تاریخ اتـک محـدودنکـردن موضـوع پـژوهش در
تاب تاریخ فرهنگی بدن بر دوران معاصر باعث شده از دقک و عمق پـژوهش اتـتر شـود
و مؤلفان بر بیان نظرهای لی بسنده نند این امر باعث تعمـیمبخوـیدن بـر امـور منفـرد و
یگانة تاریخی شده اتک؛ مثالا در دورة قاجاریر و تاتانیان ،رز پوشـش و آرایـش ایرانیـان
برلحاظ تاختاری و معنایی با هم تفاوتهایی دارند و پرداختن بـر هریـ از منظـر فرهنـ
اری بسیار وتیعتر از ل تاب حاضر اتک درحالی ر بـا گسـترده ـردن محـدودة زمـان
موردمطالعر خطر همتوپنداری یا همشکلپنـداری تـاختاری و معنـایی بـدن در دورههـای
پیوینْ پژوهش را تهدید می ند

 .5نتیجهگیری
در نگاه لی تاب توانستر مجموعة خوبی از یافترهای تاریخی بـر شـکل مسـتنداتی ماننـد
عک تفرنامر و تابهای قدیمی گردآوری و آنها را تحلیل ند ر این امر نکتـة مثبـک
تاب بر شمار میآید؛ برگونرای ر در تمام تاب اتتنادات تـاریخی بـر چوـم مـیخـورد
بخش او ـار تـاریخ فرهنگـی یعنـی اتـتناد بـر مـواد تـاریخی در آن بـرخـوبی شـکل
گرفتر اتک 
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در مطالعات تاریخ فرهنگی عالوهبر تمر ز بر دورهای محدود تأ ید بسـیار وجـود دارد
ر آن دوره در تاریخ معاصـر یـ وـور یـا جامعـر واقـع شـده باشـد چنـین نگـاهی در
تاختاربندی زمانی تاب دیده نمـیشـود و مؤلفـان گسـترهای از تـاریخ شـاهان هخامنوـی
تا نون را معیار زمانی برای تمر ز موضوع در نظر گرفتراند همان،ور ر گفتـر شـد در ایـن
مسیر اتتنادهای تاریخی فراوانی جمعآوری و تحلیـل شـده اتـک امـا در دورههـای قبلـی
تحلیلها و نگرشها بر بدن برمنزلة «تاریخ فرهنگی بدن در ایـران» تلقـی مـیشـود؛ زیـرا در
بسیاری موارد بر بررتی تیر شـکلگیـری تحـو تکامـل و دگرگـونی و درواقـع نـوعی
شناخک توصیفی ـ روایی از فرهن بدن پرداختر شده اتک ازتویدیگـر محـدودنکـردن
موضوع بر دوران معاصر از دقک و عمق پژوهش می اهد و بـر بیـان نظرهـای لـی بسـنده
میشود چر این ر برلحاظ دادههای تاریخی میدانیم ر مثالا ،ـرز پوشـش لبـاس و آرایـش
ایرانیان در دورههای شاهان قاجاری و تاتانی برلحاظ تاختاری و معنایی تفاوتهـایی بـا
هم داشتر و پرداختن بر هر دام از منظر فرهن اری بسیار وتیعتـر از ـل تـاب حاضـر
اتک درحالی ـر بـا گسـترده ـردن محـدودة زمـان موردمطالعـر خطـر هـمتـوپنداری یـا
همشکلپنداری تاختاری و معنایی بدن در دورههای پیوینْ پژوهش را تهدید می ند
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