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  ها بر وضعيتبازگشت بدن؛ رد آپاراتوس
 

 ****،  آرش حيدري***، حميد عباداللهي چنذانق**حسن چاوشيان، *محمد ميرزايي

  
 )15/05/1401 تاريخ پذيرش ،15/01/1401 دريافت: (تاريخ

 
  چكيده 

پرابلماتيك نوشتار حاضر چرخش ماترياليستي وضعيت در فرايندهاي پساجنگ و برآمدن 
رژيمي سراسر جديد از حقيقت است كه منطق معنايي آن برتمام وضعيت حاكم است. دراين 

نوي و همچون متافوري است كه اي ثاچه هستي متعيني يافته است درحكم دادهميان هرآن
توان رد و اثرهاي صامت و خاكستري اين چرخش گانه مياي بسگونهدر پس آن و به

-طرزي تبارشناسانه و با اتكا بهكوشد بهپذير ساخت. اين نوشتار ميفضايي را رويت –معنايي
خالل  ازهاي معناساز پيشين زوال سامانههاي روبهبه پس، ضمن ترسيم مسير تحليل رو

كردارهاي سياسي و  ، تحريم،جنگ اي از عناصر ناهمگون نظيراستلزامات همنشيني زنجيره
اجتماعي، مطالبات زنان و منازعات معرفت شناسانه، شرايط امكان اين رژيم جديد حقيقت را 

 اي از رويدادهايكنش انبوههبرهمي بدن و ايجابيت آن بازسازي كند. اين بازسازي بهدر ابژه
ها درفضاي ي الگوي بار بيماريفضا و باالخص فاكتورهاي تغييردهنده تاريخي حاضر در

سازي شرايط اتصال كردارهاي سياسي و گفتارهاي  بخشد كه با فراهمپساجنگ مركزيت مي
- ميانجي ابداع قسمي جديد از سوژهآن و به پزشكي درگرهگاه ايجاد شهر سالم و مديريت بر

هاي دولتي، منقاد و هزارتوي آپاراتوسهاي پساانقالبي را با راندن بهمندي و حقيقت، سوژه
  سازند. مطيع مي
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  انقالب، بدن، پزشكي، جنگ، سرمايه.: مفاهيم اصلي
  

  مقدمه و بيان مساله
ويژه در فضاي جنگـي متعاقـب رخـداد مزبـور بـدن از هو ب 57درگفتارهاي رهايي بخش انقالب 

اش تحـت سـيطره سـنگين روح، ي محاصره و در غايات آن جهـانيهاي روحاني/ معنوخالل تكنيك
در اين گفتارها درست بر همان سياقي كـه فوكـو بـا رديـابي دقـايق وارونگـي گشت. نفي و طرد مي

تقديرخود در مسيحيت برآن صحه گذاشته است، بايد از خود چشم پوشـيد زيـرا دل بسـتن بـه آن 
. درعـوض، در فضـاي پسـاجنگ و در سـتيز و تـنش )207:  1397(فوكـو،  مغاير مشيت الهي است

تمـامي حـادث در بطـن وضـعيت، اي از تحوالت بـهاجتماعي و در الحاق با رشته –مناسبات تاريخي
  هـا و هـاي معنـوي/ روحـاني در شـيفتي آشـكار روبـه زوال رفـت و سـنجهمنزلت بـرين تكنولـوژي

نفيسـه آن برعرصـه پديـدار گشـت.  هاي تاريخي جديدي در باب داوري بـدن و گرداگـردتكنولوژي
  هـاي بـدني و عمـومي شـدن مباحـث در بـاب تحوالت معنـايي طيفـي از تجربـهشريفي با اشاره به

هـاي شدند، بر بازگشت همان سويههايي همچون سكس كه در عقالنيت پيشين تابو محسوب ميابژه
 -185:  2018(شريفي،  ه استبدن در فضاي پسارخداد مهرتاييد نهاد ةماترياليستي واپس رانده شد

181  ،92  ،38 . (  
سنخي از افتراقات و اتصاالت كه با كالبدشكافي همين چرخش ماترياليستي و وضوح بخشيدن به

ها حادث شده است، اركان اساسي كنش آنتاسيس قسمي جديد از عقالنيت، چرخش مزبور از برهم
پذيرسـازي رويـت سـر اصلي بـر ت ديگر، مسالهعباربخشد. بهاين متن را گرداگرد خويش سامان مي

 هـايدگرگـوني بـا بسـت و چفت در كه پسارخداد است تاريخ در هاتكنيك شماري از برآمدن ةلحظ
 دست اين از هاييراستا پرسش اين در .اندساخته پرابلماتيك را بدن ها،آن تبعبه و تاريخي-اجتماعي

 دو و نمودنـد ابـداع بـدن پسـاانقالبي را مفهـوم كردارها كدام و هاتكنيك كدام كهيابند مركزيت مي
سيسـتمي خـاص از  چگونـه. بخشيدند؟ آن به ناهنجار را /هنجار و زيبا /بيمار، زشت  /سالم هايپاره

   انـواع از برخـي بـا هـاتكنيـك ايـن شـد و چگونـه بنـا خاص ايلحظه در بدن باب در گوييحقيقت
 – بدن كه پديدار سازند را حقيقت از همتابي رژيمي تا شوندمي بندي مفصل بدن باب در هاگفتمان
 كـه اسـت ايـن سـوبژكتيويته بلكـه بدن، خود نه بديهي است در اين ابداع. كندمي ابداع را گفتمان

شود. اكنون اين نوشتار برسرآن است تا از مي محاصره سازهاي ابژهتوسط اشكال جديدي از مكانيسم
هـا در شـاكله يـابي وضـعيت، هاي بي حد وحصر آنكنشآميزي و برهممميان خيل كثير عناصر، به

ميانجي جنـگ و از سطح بدن را، بهبافتار نظري و عملي برآمدن اين شيفت حقيقت از ژرفاي روح به
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هـاي جديـد هاي حاكم بر وضعيت، فهم پذير سازد و بر مكانيسـمآپاراتوس ةخالل مداخالت بي وقف
  پرتويي تازه افكند. منقاد سازنده آن  سوژه

در فرماسيون اكنون گفتمان بدن لحظات  نيآغازرسد كه جا ضروري مينظر اينذكر اين نكته به
حـال، . بـا ايـننهفتـه اسـت رانيـا خيتار در تهيمدرنكندر پساجنگ كه در چالش سنت و شبه نهآن 

مـدرن، بلكـه هانديشـيم نـه پيوستارگشـاده دامـن و ديريـاب سـنت و شـبپيوستاري كـه درآن مـي
هـاي هاي بدن تحت شمول نيروهاي روحاني/ معنوي در فضاي جنگ تا سيطره آپـاراتوسدگرديسي

چرخش ماترياليستي يعني همان شيفت حقيقت  شود ودولتي برآن در فضاي پساجنگ را شامل مي
  از همـين معناسـت. در ايـن مسـير پـس اين پيوسـتار نـاظر بـه سطح بدن در ميانةاز ژرفاي روح به

شناسي تحقيق، با توصيف آثار و پيامدهاي جنگ در تمهيد بستر مناسب برآمدن حجم عظيمي روش
سـاز و دگرگـون 2از تحـوالت حـاث ايو با تمركز بر قلمرو پزشـكي، رشـته 1هاي گسستاز رتوريك

شود كه در اتصال با فازهاي نخستين، سرمنشاهاي زايش ادراك بدن در سـيماي جديـد برجسته مي
  اند.را پديدار ساختهآن 

  
  شناسي تحقيق روش
  اسـت و  3سـازي شـرايط امكـان ايجـابيتي تكـينكه پژوهش فوق درصدد فهـم پـذيرجايياز آن

يك مساله تمام ميانجي اين پرسش دريابد كه چرا بدن بهكوشد لحظات برآمدن اين ايجابيت را بهمي
ديگـري؟، بـا  كنيم و نـه جـورگونه تجربه ميمان را اينهايعيار اجتماعي بدل شده است و چرا بدن

تجربي كه ميشل فوكو نام هسـتي شناسـي  –نوعي بررسي تاريخ انديشه از خالل محتواهاي تاريخي
يابـد. عـالوه )، ربط و نسـبتي وثيـق مـي471 :1393،(فوكو تاريخي خويشتنمان را بر آن نهاده است

 هـاآن اسـاس بر كه تاريخي - اجتماعي شرايط و كردارها و بررسي بدن شدن پرابلماتيك براين، اگر
 

آوري، وري، زبانسخن - 3. وريفن سخن وري، فن زبان آ - 2وري، دانش بالغت . دانش سخن -1معناي . رتوريك به1
). براي دريافت معناهاي مهم اين اصطالح نك به 387: 1397(آشوري،  زبان بازي و رجزخواني است - 4پردازي .سخن

، فصلنامة مطالعات زبان و بر مهمترين معاني اصطالح رتوريك )، درآمدي1396احمدي، محمد و پورنامداريان، تقي (
حال، مراد ما از رتوريك گسست قسمي از رويدادها و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)، شمارة اول. با اين

ايي است كه در فضاي پسا انقالبي و پساجنگ به نحوي مستقيم و يا غيرمستقيم در نوعي موضع ضديت و گفتاره
گيرند. گفتارهايي كه از قضا برخي از همان خصايص رجزخواني و سخن پردازانه و را گسست با گفتارهاي انقالبي قرارمي

هاي گسست به شمار اي از همين رتوريكوصي گونهدهند. گفتار مدارهاي توسعه، خوداتكايي و بخش خصنيز بازتاب مي
  بطن وضعيت ، سرمايه را به»محيط مخاصمه آلود«و يا »ام القرايي جهان اسالم «آيد كه با اتكا به مي

  ادامه مباحث در صفحات پيشاروي.  گردانند. نك بهبازمي
2. contingent 09: 1397(آشوري،  : ممكن، احتمالي، رخدادپذير، پيشايند .( 
3. singularity416: 1397(آشوري،  مانندهمتايي، چيزيكتا، بي: تكبود، يكتايي، بي.(  
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پـژوهش قلمـداد كنـيم، دو مفهـوم بنيـادين و  اين از اركان را است ساختار يافته پرابلماتيكي چنين
هـاي آثـار فوكـو اهداف و دلمشغوليدرهم تنيده در كار فوكو وجود دارد كه  اين اركان را بار ديگر به

شه كه برداشت فوكو آن را در انفكاكي آشـكار و صـريح از مفهـوم سو مفهوم انديزند: از يكپيوند مي
  كـردن هنگـام عمـلدريافـت فوكـو، انديشـه آن چيـزي اسـت كـه افـراد بـهدهد. بنا بهايده قرار مي

اي اسـت كـه رفتارشـان را در دهنـد، شـيوهرفتارشـان مـيها بهانديشند، معنايي است كه انسانمي
ند، نوع عقالنيتي است كه دركردارها و نهادها و رفتارهاي متفاوتشان كنهاي كلي ادغام مياستراتژي

  ). 118 -119:  1395(فوكو،  شناسندباز مي
اي كـه در كارهـاي فوكـو همـواره از سويي ديگر، مفهوم يا ايده تحليلي پرابلماتيك شـدن، ايـده

). از منظـر 31:  2013 (كوپمن، ايش تماتيزه نشده بودمركزيت داشته است ولي تا پايان دوره حرفه
هـا، (رفتـار فوكو فرايند پرابلماتيك شدن بدين معناست كه بپرسيم چگونه و چرا موضـوعات خاصـي

عنوان مثال چرا در لحظـه مشخصـي از تـاريخ اشـكال شوند؟. بهمساله ميها، فرايندها) بدل بهپديده
لي كه اشكال مشابه ديگري كـامال اند، درحابندي شدهعنوان جنون توصيف و طبقهخاصي از رفتار به
هاي واقعي در لحظه مشخصـي كند كه اين هستياند؟. در ادامه فوكو استدالل ميناديده گرفته شده

). 65 -66: 1983، (فوكو »شوندمند ميو بنابراين مساله« گيرندهدف نوعي تنظيم اجتماعي قرار مي
در تحقيقاتش، چشم انـداز كـارش را چنـين  فوكو ضمن تاكيد بر كانوني بودن بررسي تاريخ انديشه

 مگر يابيم دست انديشهبه توانيمنمي. است انديشه تاريخ من تحقيق عمومي كند: موضوعتوصيف مي
 از منظـورم و. كنـدمـي ضـروري را شـناختي ديرينـه مطالعـه كه است همين و هاگفتمان طريق از

 نشان كوشممي چهآن. است هارويداد منزلهبه هاگفتمان اين تحليل هدف هم و علت هم تبارشناسي
 رابطه ما، عقالنيت نوع ما، كردارهاي ما، حال زمان چگونه گفتماني رويدادهاي اين كه است اين دهم
: 1397 فوكـو،( اسـت همـين تبارشناسي و كنندمي تعيين طريقيبه را ديگران با مان،خويشتن با ما

169(.  
 چهدرعوض، آن. ندارد وجود ظهور يابد، وي آثار از كه وكوييف شود هيچ نوعي از نظريهگفته مي

 اسـت شـده تئـوريزه دقيق طورهب و خاص كامال هايتحليل از ايسلسله آوردمي فراهم ما براي فوكو
 اسـتراتژيك زاويـه يـك از كننـد تـامـي بسيج را ايشده طراحي دلخواهبه شناسيِ روش يك هر كه

 . بـدين)366: 2014 گرلنـد،( دهنـد نشـان ظري تعريف شده است رااي كه از حيث نتحقيق، مساله
 بـا بايـد بلكـه بازجسـت، جـايـك طرزيبه را فوكو كار در آماده اينظريه يا و روش نتوان شايد معنا

   آن، اثربخشـي مهمتـرين كـه آمـد نائـل اندازگرايانـه چشم منظري اتخاذبه وي هايپژوهش رديابي
 عنصـر مثابـهبـه كه است تاريخي ماده تفسير از جديد ايشيوه و ژوهيپ تاريخ رسالت سازيدگرگون
 سـياقي همـاندر اين باب و بـه. بخشدمي حاضر حالبه را سنديت و اهميت تاريخ با مواجهه مركزي
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   در فلسـفه، تـاريخ و تـاريخ فلسـفه طـرد بـا و تبارشـناس مقـام در فوكـو دارد،مـي اظهار رول كه
 جديـد سـازيمسـاله نوعي برنده پيش نيرويبه توانست كه بود تاريخ اب خاص ايرابطه جويوجست
   ).131: 2016 رول،( شود بدل حاضر حال فلسفي

  هاي پرشـمار حـال حاضـر، سـطوح ظهـور و شـرايط امكـان جوي آغازگاهواين نوشتار در جست
به نوعي اتوس مثاگرفتن چشم اندازي از اين دست بهكوشد از خالل در پيشمندشدن بدن، ميمساله

تاريخ از نو بازخواني كند. همان تحليلي، فرايندهاي پساجنگ را با درگير شدن در پروژه گوش دان به
تر ژاك دريدا، كه اندكي بعد صورت رسمي اي كه ميشل فوكو در پاسخ تلويحي ديرهنگامش بهپروژه

هـا ر و تاريخ كالسيكِ خاستگاههِ ظهوتري يافت، با تشريح دقيق تمايز ميان تاريخ تبارشناسانو جدي
 متافيزيك ـ در مقام  بديل همين نفي ـ بر آن تاكيـد كـرده بـودنفي ايمان تبارشناسي بهبيان  و با

  ). 67: 2016، (كوپمن
با تمركز  يپسا انقالب يفضا ليتحل قيكجاست؟ عرصه دق ليتحل قياما در اين بازخواني عرصه دق

نظـر چنـان اسـت. بـهتا همين امروز پساجنگ  يدر فضاي انقالبسوژه پسا طبع بهتحوالت بدن و  بر
  منفـرد، بلكـه  ايصـهدرعردگرگـوني  ينـوع ةنـه اثـر و نتيجـ يمسـاله مركـزي اين ابيكه رد دآييم

ها با هم كه  مضامين آن است گوناگوني هايخوردن كردارهاي گفتاري و غيرگفتاري در ميداناثرگره
   ِ گفتمـاني هـايآن را در صـورت بنـدي سـتيبايمـي رو نيهمـبـهانسجام و وحدتي دروني دارند. 

 . بنـابرايننمـود رديـابياز صرف يك نهاد يا متون يك حوزه  بيشمتفاوت و در مقياسي  هاييعرصه
ي نهـاددر رالعمل دسـتو يـا نامه آيين يك اي،حاشيه متن يك تواندمي اين نوشتار ييرمزگشا كانون

منزله مصـالح كـار تـاريخ نگـاران، پديدارشـدن يـك رخـداد سـترگ و خاص، يا يك ماده تاريخي به
نـوعي  ،ياجتمـاع هـايدهيدر باب پد يگفتار ،ياسيس يداديرو آن، فاكتورهاي برسازنده و تاثيرگذار

باشد و يا نوعي  يپزشك يرهادرگفتا رفتار بهبود از اياندرزي تكنيكي، يا شيوه دستورالعمل مراقبت،
اين نوشتار بـا تمركـز بـر جزئيـات متـون و  ،گريد انيببه مي عبوركرده است.قانون كه از مجاري رس

  جـا تشـخيص موضـوع را درآن ربـابكـه دانشـي د كنديرا رمزگشايي م يياسناد، مفاهيم و گفتارها
  بحـث گونـاگوني را بـه ياجتمـاع يخيتـار يكردارهـااش، رد و اثـرات سرشت مسالهو بنا به دهديم
  .گذارديم
  

  گسستهاي رآمدن رتوريكجنگ و ب
گوناگون، درمقـام  آثار كم يك عنصر اثرگذار و بخودي خود رخدادي بود كه عالوه برجنگ دست

درون وضعيت انقالبي كاركرد يافت و با حدوث خاصش هاي فزاينده نظم پيشين بهمعبر انتقال بحران
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طرقـي متمـايز ترومـايي بـه سـطوح متفـاوت و هاي مزبور افزود و دربر عمق، گستره و شدت بحران
  راني نمود.واپستدريج وادار بههبنيادين را در وضعيت تعبيه نمود كه عقالنيت پيشين را ب

تـوان سـخت افـزار و بعـد چـه مـيآتشبار سنگين جنگ از خالل خرد و خمير كردن تمـام هـرآن
  هـا پنجـه ان سـوژهفيزيكال سرزمين نام داد، افزون بر تهـي سـاختن زرادخانـه مـادي وضـعيت، بـر رو

عظيمـي از  فـوران سلسـلةاگزير بـهكرد. جنگ و سرشت ويرانگر آن نپاره ميكشيد و كالبدها را تكهمي
هاي گسست در سطوح باال و پايين مدد رساند كه از يك سو در مسـير نـوعي از تنظيمـات، در رتوريك

اي از كارهاي انقالبـي را درسـامانهتكاپوي ترميم انباشت سرمايه و بازسازي فيزيكال سرزمين تمام سازو
هاي جمعيتي مسائلي همچون ركود، تورم، دگرگونيخط كرد. افزون بر اين، بهاني بههاي اين جهآلايده

  گرايـي انقالبـي را هـاي معنويـتكنش باهم، سـويههاي اخالقي دامن زد كه در برهمو اضمحالل كانون
  هـا مشـروعيت عـام ويني از سوبژكتيوسـازي را ابـداع و بـه آنهاي نداشت و رويهتدريج از ميان برميهب

  بخشيد. مي
المللي و جنگ ويرانگـر هاي بينبيشتر اقتصاد ايران در پي يك دهه از تحريم 1980تاپايان دهه 

هاي پيش از انقـالب تر از سالپايينافزايش و استانداردهاي حيات بهبا عراق نابود شده بود. فقر رو به
: 2010، (خاتم اين، ايران يك انقالب جمعيت شناختي را نيز تجربه كرده بودبرده بود. عالوهنزول كر

رمق در افق ايستاده بود، قسمي فروپاشـي وضـعيت چه پس از انقالب و جنگ خشك و بي). آن208
ست ساخت. اخالقياتي كه از بحران در گستمامي تروماتيك را در فضا منتشر ميبود كه اخالقياتي به

 60، دهه هاي از اين دست. مطابق با دريافت1و ناكامي در فراروي از تجربه گسست نشئت گرفته بود
 -اي كـه در آندهـه -آوري از انقالب مداوم، جنگ، مرگ و ويرانگري بـدل شـده بـود.دهشت دهةبه

 ي بروجـردي،(صادق هاي كالن اجتماعي تهي از معنا شده بودندهايش براي دگرگونيانقالب و برنامه
2019 :228.(  

ادراكي بنيادين ازحوالت تاريخي برشالوده نوعي تخيل تخاصم آلود شكل جنگ در جانب ديگر به
هايي را توليد نمود ، گزارهزناپذير سرمايه در تنش بر سر بقابازگشت گريبخشيده بود كه با فراخوان به

پيشرفت ايـن وضـعيت تخاصـم آلـود را كوشيدند امنيت، ثبات و كه با برسازي فرماسيوني جديد مي
  اي بـرق آسـا شـيفتي آشـكار از گونـهتضمين نمايند. از همـين منظـر در فراينـدهاي پسـاجنگ بـه

تاكيد بر توليد ثروت هاي آتشين انقالبي با سرمايه تحت نام مبارزه با امپرياليسم و استكبار بهضديت
  سرمايه حادث گشت. و ارجحيت بخشيدن به

 
ايم. در باب اين ناكامي و در هايش از مازيار اسالمي وام گرفته. اين مضمون را با تغييراتي اندك در فرم و عزيمت گاه1

 طيقاتي گسست، نشرچشمه.). بو1395مسيري متمايز از اين نوشتار، نك به اسالمي، مازيار (
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هاي پساجنگ كه جملگي از آغـاز بـر اهميـت سـرمايه و توسـعه اي از متون سالوههاز ميان انب
نام مـدارهاي توسـعه، خوداتكـايي و بخـش خصوصـي، درخـور اي از گفتاري بهاند، قطعهتاكيد نهاده

بازگويي است كه افزون بر جايگاه استراتژيك سوژه گفتار آن، هم از نخستين متون منتشـر شـده در 
ميانجي بازگشت سرمايه و مناسبات جديد آن بـا هاي چرخش وضعيت بهو هم آغازگاهاين باب است 

  وضوح برنمايانده است:   ساير عناصر را به
عنوان ام القراي جهان اسالم در گرو توسعه يافتن است .... ما چـه در امروز حيات ما در جهان به

يط يا اكولوژي متخاصم قرار داريـم زمان وجود امپراتوري شوروي و چه در وضعيت حاضر در يك مح
عنوان ويژگـي شـرايط جهـاني خـود همـواره بپـذيريم. مـا نظر من بايد اين ويژگي تخاصم را بهو به

هاي توسعه خـود را بـراي اكولـوژي هيچگاه نبايد در آرزوي محيط دوستانه جهاني باشيم و يا برنامه
حفظ استقرار ناگزير از خـود اتكـايي  سياسي مسالمت طراحي كنيم. در محيط سياسي تخاصم براي

دانم كه هستيم .... در شرايط فعلي دنيا كه سرمايه اكسير اعظم است و امكانات محدود، من بعيد مي
 جز چند قدم اوليه جلو برود. ما نـاگزير از توسـعه هدفـدار هسـتيمهطرح توسعه همه شمول بتواند ب

  ). 7-11:  1372(الريجاني، 
   ةاي اهريمنـي و مميـزرژيـم حقيقـت منـدي پيشـين ابـژه ةكـه در سـنجبدين طريق سـرمايه 

در محيط سياسي «ها نظيرداران پست انديش و مستكبر بود، از نو و در فرم متمايزي از گزارهسرمايه
و در پيونـد بـا مفـاهيمي نظيـر الـزام » تخاصم براي حفظ استقرار نـاگزير از خـود اتكـايي هسـتيم

هايي معنوي و موجه و تا سـرحد هاي ديني و اكولوژي متخاصم، سويهرزشخوداتكايي، توسعه ملي، ا
   .يك اكسير اعظم منزلت يافت

اي جديد در پيكار با وضـعيت گشـوده كنش با رويدادهاي مزبور، در عرصه داخلي جبههدر برهم
شد كه با اتخاذ منظري معرفت شناسانه و عميقـاً سياسـي، حجـم نيرومنـدي از گفتارهـاي تخاصـم 
جويانه را توليد نمود. از ميان اين شبكه پر پيچ و خم، پيش از همه بايد رد و اثرهاي خطي متورم را 

هـاي ميدان آوريم كه از خالل گالويز شدن عبدالكريم سروش با گفتارهاي رسمي و تحت نام ةميانبه
يافـت. ايـن خـط تراز ايدئولوژي و قبض و بسط تئوريك شريعت انتشـار مـي اي نظير فربهبن فكنانه

هاي جهاني انديشه، قسمي جديد از جنگ افزارهاي مفهومي را متورم دراتصال با پادگفتارهاي جريان
عرصه پيكار فراخوانـده بـود. پـائولو ريـوتي جهت بر جاگذاشتن اثراتي منكوب كننده بر وضعيت بهبه

ال و اثـرات آن بـر راست گفتمان چپ در فضاي پساجنگ، به اين اتصـدرمبحثي پيرامون چرخش به
گراي سـابق، اظهار وي، عبدالكريم سروش و ساير روشنفكران چپكند. بنا بهفضاي عمومي اشاره مي

اي پردازان سياسي ضدكمونيسم نظير كارل پوپر، ريمـون آرون و هايـك، پيكـرهبر مبناي آثار نظريه
غيردموكراتيـك كـه ابتكـارات و  ذاتمنزله آپاراتوسـي بـههاي عالمانه در باب دولت بهبديع از نقادي

هاي عمومي پيرامون ديـن و كرد، را شكل دادند .... در ايران گپ و گفتهاي فردي را خفه ميآزادي
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اسـت،  گراييباوري كه محمل تمايالت تماميت ةمنزلسكوالريسم در جمهوري اسالمي، ايدئولوژي به
   .1)75:  2020(ريوتي،  چرخيدمدرنيته، توسعه و دموكراسي مي

، در كـوي دانشـگاهو حوادث ترورهاي فيزيكي ، ياههاي زنجيررويدادهايي نظير قتل در اين فضا
را انهدام ايده و عقالنيـت پيشـين  ةراديكال، زنجير ةچفت و بست با همان پيكارهاي معرفت شناسان

، همان هراسـي تكميل نمود و با جاگير ساختن هراس بنيادين از گفتارهاي انقالبي در بافتار وضعيت
كه خود پيشاپيش از عرصه منازعـات معرفـت شناسـانه برآمـده بـود، هسـتي زبـاني نيروهـاي ضـد 

  بخشيد.  ماديتاً رسم ك راايدئولوژي
ترين سطوح نيز تجسم زاي وضعيت در پاييندر اين لحظات، اپيزودهاي مكرري از سرشت بحران

نمـود. مـتن تـورم، اخـتالف پـايين فعـال مـي يافت كه سازوكارهاي طرد گفتارهاي انقالبي را ازمي
هـاي پرتالطمـي كـه چـرخش ايـن فضـاي اي است از تلنبار روايتطبقاتي و انحطاط اخالقي، نمونه

  هاي افسارگسيخته تورم بازنموده است: ترين سطوح را از خالل موجزده در پايينبحران
رو اقتصاد قلماست كه متاسفانه بهچه شايان توجه و تامل است گسترش آثار و پيامدهاي تورم آن

هاي اجتماعي و حتـي اخالقـي و معنـوي نيـز تسـري يافتـه اسـت. ازديـاد زمينهمحدود نمانده و به
، شيوع وحشت انگيز فسـاد هاي طبقاتي، رشد قارچ گونه قشرهاي نوكيسهها و فاصلهروزافزون شكاف

زل اركان زندگي خانوادگي، ترويج فرهنگ جويي، تضعيف روحيه تعاون و همياري، تزل، فزونو ارتشاء
كه اكثر عوارض  –هاي و باالخره تخريب مباني اخالقي و معنوي سوداگري، افزايش فشارها و بيماري

هـاي اجتمـاعي بار تـورم در زمينـهها فقط برخي از آثار زياناين –مذكور از نتايج مستقيم آن است 
گـاه بيـافزاييم، آن –يعني در حقيقـت آثـار اصـلي آن را  –ها اثرات  اقتصادي تورم اگر به آن .است

تـوان جرات مـيوسعت و عمق عواقب و آثار منفي بليه تورم بيش از پيش آشكار خواهد شد. باري به
  مراتـب گفت كه عوارض و توالي هاي فسادهاي تورم بـر اقتصـاد و شـئون اجتمـاعي مختلـف مـا بـه

  ). 18:   1373بوده است (كتابي،  تر از لطمات جنگ تحميليتر و وخيمعميق
ويـژه مشـتمل بـود بـر هگر از پايين بـامان اين نيروهاي اخاللهاي بيسيماي متمايزي از يورش
 جديـد، ةهاي زيباشناسانتقديس ماديت ناب بدن كه در قالب سبك ةنوعي از تظاهرات افسارگسيخت

زايش سـقط جنـين از ابتـداي دهـه اف هاي پوشاك، كاشت مو وهاي زيبايي، فروشگاهگشايش سالن
هـاي زيباشناسـانه برخـي از سطح آمده بود. افزون برظهور نيازهاي مصرفي و سـبكهفتاد آشكارا به

هاي پسا انقالبي كه در نوشـتارهاي دهـه هفتـاد طبقات جديد و يا تقويت شده در كاربست سياست

 
در  مقاله مشهور فربه تراز ايدئولوژي سروش (اين مقاله بعداً با تفصيل بيشتر. ريوتي در پاورقي همين صفحه مشخصاً به1

  كند.ايدئولوژي اشاره ميو نقد وي بر دگرگوني اسالم به 1993، منتشر شده در كيان در همين نام منتشر شد)كتابي به
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هايي از زنان، اين تـوده خوردگي بخش، سر1آميزي را عليه خود برشورانده بودهاي بياني اعتراضفرم
  بخشي خـويش در فضـاي پسـارخداد را بـا بـن بسـتي باورناپـذير رودررو عظيمي كه مبارزات رهايي

  هـاي بـس متمـايزي انشـعاب هـاي ايـن تهاجمـات بـي وقفـه را بـاترين درون مايـهديد، مركزيمي
  جملـه افـزايش نهادهـاي متصـدي از  آن جمعيتي و رويـدادهاي متعاقـب هايدگرگوني .2آوُردبرمي
  و بـدني در  جنسـي التهابـات و تقويـت هـاي جديـدميانجي رسانه، گسترش ارتباطات به3آموزيعلم
نشيني با رويدادهاي مـذكور، ، نيز در هم4هاي جنگي خالصي يافته بوداي كه از محدوديتزمينهپس

  گر را شدت بخشيده بود. هاي اخاللآثار اين يورش
هـايي از ايـن قسـم، در پـس يكايـك ايـن ر مناسبات آنتاگونيستي عناصر در وضـعيتهمواره د

هـاي چيز مهيـاي حـادث شـدن قسـمي جديـد از پيكربنـدياي كه همهلحظات بسرعت محوشونده
يابـد. است، سوبژكتيويته دركدر بودگي لحظاتي گريزپا خـودتعين بخشـي خـويش را بـازمي تاريخي

اي از هاي تراژيك كتـاب بامـداد خمـار، پـارهتازه و نظرگير از درون مايه آبادي در روايتيافسانه نجم

 
مفاهيم تعديل و تثبيت، ). ب)نگاهي دوباره به 306 – 304:  1393(نعماني و بهداد،  طبقه و كار در ايران. نك به الف) 1

، 23هاي باد آورده، همان، شماره . پ) جستاري در ثروت1374،  17مجله مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش )، شماره 
، مجله گزارش، شماره هاي وطنيمالحظاتي در مرزهاي اجتماع و اقتصاد: سرآشپز اعظم لندني و خاله زنك. ت) 1376

51  ،1374 .  
يرامون مطالبات بسياري از جمله عليه حجاب و تحوالت قانوني متعاقب رخداد گري زنان در فضاي پسا انقالب پ. كنش2

)، زنان، 2016( هايي از اين سرخوردگي را بازتاب مي دهند. در اين باب نك به الف) فرهاد پور، ليليتا همين امروز رگه
 كلوديا يعقوبي . ب)100-95هاي جنسيتي، رسانه و روزنامه نگاري، در زنان و سياست در قرن بيست و يك، صص نقش

كند ، استدالل ميسرخوردگي حاميان گفتارهاي انقالبيهاي جنسي، ضمن اشاره به)، در زنان و تغيير ايدئولوژي2012(
نيازهاي خويش .... و  زنان در حمايت از مطالبات عمومي ملت شركت كردند و نه در پي تقاضاها و 57كه در انقالب 

هاي زيادي براي مساله زنان داشت. زناني كه از انقالب دفاع كردند، پس از انقالب خود ر داللتتعجب آور نبودكه اين ام
هاي عمومي هاي پنهان: بحثپ) شادي صدر نيز در رونوشت ). 72 -70:   2012(يعقوبي،  را در موقعيت بدتري ديدند

كوشد گويد كه كه مياب زنان سخن ميبر سر حجاب عمومي در ايران، از نوعي رونوشت پنهان در متن جامعه در ب
  ).185:  2012(صدر،  بازنگري نمايندهاي  باال را مجبور بهاستراتژي

ها در دو برنامه: مروري بر عملكرد آموزش و پرورش عمومي و پيشنهادهايي بخش)، 1373رضا (. نك به  پاينده ، محمد3
، 9)، شماره (مجلس و پژوهش ، مجله مجلس و راهبردبراي برنامه دوم: آموزش و پرورش؛ ناكامي نسبي در مقطع ابتدايي

 .1380،  29، همان، شماره 1376 – 1379ملكرد وزارت فرهنگ از سي عربر.  نك به1373
هاي دلمشغوليخلق هاي زنان در ايران: دسترسي به اينترنت به)، سكسواليته و بدن 2018( . نك به شريفي، نفيسه4

الصي از ). در باب اين خ42: (همان اينترنت دسترسي داشتندميليون نفر به 11، 2006)، در 37(ص جنسي ياري رساند
اي، جنگ و و تقاضاي شديد براي ورود كاالهاي لوكس و نرم افزارهاي صوتي و تصويري ، ويديو و .. نك به الف) خامه

)، كيش ديگر كيك 1375. ب) بي نام (46)، در اقتصاد قانون اساسي بي گناه است، مجله گزارش شماره 1373( انور
 .64اي نيست، همان، شماره خامه
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آورد. وي با تاكيد بر معاصر بودن اين رمان با اتكـا معرض نور ميلحظات اين خودآييني راديكال را به
كه تمام اين ارتباط عاشقانه تراژيـك بـا خواسـت )، اين132: 1399 (نجم آبادي، چارچوب داستانبه

)، و ضـمن 125(همـان:  كندغيرقابل چشم پوشي عنوان مي ةشود را مهمترين مسالروع ميدختر ش
آورد كه اصـرار بـر ميدان ميهاي گوناگوني را بههاي اين انتخاب شخصي، پاي امكانبرشماري هزينه

آبادي، محبوبه زني بدبخت و شكست خورده نيسـت گمان نجمآفريند. بهاين خواست دلبخواهانه مي
شـود و هـم همين دليل هـم طـرد مـيايستد و بهمحبوبه زني سركش است كه بر سر حرفش مي ...

هاي ديگر، سربلندي پاياني يابد. اين تجليلي است از بقا و زنده ماندن در برابر تمام احتمالنجات مي
  ). 129-128(همان :  گذاردها صحه ميبراين احتمال
چه در سرحدات ايـن دو برهـه زمـاني درهـم بامداد خمار، آنآبادي از روايت جذاب نجمبا اتكا به

ي خودسازي كنندهيكديگر ممكن شده بود، قسمي سوبژكتيويته از آني فروكاست ناپذير بهفرورونده
هاي بـزرگ را جملگـي انتخاب خود، ديگري سر اي برهيچ مالحظهخواستِ مطلق خويش بود كه بي

  به يك سو نهاده بود. 
  

  زايش عقالنيت جديدسرمنشاهاي 
اي از تحوالت حـادث كـه در كورسوي درخشش همين لحظات آشوبناك و در همجوشي با رشته

هـاي جمعيتـي و پيامـدهايش، تـورم ايم، تحوالتي همچون جنـگ، دگرگـونيتا اكنون عيان ساخته
هاي اقتصادي، رويدادهاي سياسـي و منازعـات معرفـت شناسـانه، بحـران در افسارگسيخته، شورش
رو پزشـكي نوشـتارهايي را در بـاب ها و مطالبات زنان، متصديان حاكم بر قلموضعيت و سرخوردگي

ويـژه بـا تمركـز بـر منـاطقي نظيـر شـرق تهـران، هچاقي، اضافه وزن، چربي، ديابت و توده بـدني بـ
ها  فقر، حاشيه نشيني و معضـالت اسالمشهر و روستاهاي اطراف تهران و كشور كه سرشت نماي آن

ريـز و متابوليسـم جتماعي فرهنگي بود، منتشر كردند. درگام اول انستيتو تغذيه و مركز غـدد درونا
وضعيت چاقي و هيپرليپيـدمي در اسالمشـهر را  1372دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 

  نتايج زير رسيدند:   زير ذره بين بردند و به
رسد كـه چـاقي تـا حـد زيـادي در تغييـر نظر ميبهدست آمده از اين بررسي هنتايج ببا توجه به

هاي كم كالري كلسترول و بخصوص تري گليسريد خون دخالت داشته، كاهش وزن با استفاه از رژيم
كـه گليسريد سرم كمك كند و با در نظر گرفتن ايـنپايين آوردن تريتواند تا حد قابل توجهي بهمي
تـا  20هاي عـروق كرونـر را تواند شيوع بيماريال ميدرصد كاهش در ميانگين كلسترول توت 10هر 
، لـزوم هاي خون بـيش از پـيش مشـخص شـدهميزان چربيدرصد كاهش دهد. اهميت توجه به 25

هاي جسماني و نحوه مطلـوب تغذيـه جهـت پيشـگيري از ع مردم در زمينه فعاليتهاي وسيآموزش
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قشـر زنـان جامعـه از اهميـت جه خاص بـهشود. در اين ميان توهاي قلبي عروقي توصيه ميبيماري
، ورزش و فعاليت بدني مداوم بتوان حجهت تغذيه صحي تا با آموزش مداوم در خاصي برخوردار است.

و عـوارض ناخواسـته ناشـي از آن پيشـگيري كـرد (نـوايي و همكـاران:  از شيوع چاقي، افزايش وزن
1377 ،78(1 .  

نـد مركـز تحقيقـات غـدد درون ريـز و متابوليسـم مشغولي، دو فيگور قدرتمدر تداوم همين دل
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در متن مروري بسيار مهمي تحت عنوان افـزايش وزن و چـاقي 

، ضمن برشماري طيفي از مضرات و خطرات مرتبط بـا ده بهداشتي و درماني حال و آيندهمشكل عم
  اند: بندي كردهقرار زير صورتچاقي بخشي از نتايج پژوهش خويش را به

چاقي در جوامع شهري و روستايي ايـران  اند كه افزايش وزن ومطالعات اخير دركشور ما نشان داده
درصد، در  82باال در نواحي شهرنشين اين عارضه تا سال به 30از شيوع بااليي برخوردار است. در افراد 

ز عوامل شهرنشيني نفوذ بااليي ندارنـد درصد و در روستاهاي دور افتاده كه هنو 72روستاهاي تهران تا 
چاقي هستند. نيمي از افـراد سـاكن حكيميـه تهـران ارند و يا مبتال بهدرصد افراد افزايش وزن د 44تا 

درصد اضافه وزن دارند  38ها چاق هستند. در روستاهاي استان تهران درصد آن 20اضافه وزن دارند و 
درصـد چـاق  10درصد اضافه وزن دارنـد و  33تان زنجان درصد فربه هستند و در روستاهاي اس 24و 

مردان شـيوع بـاالتري هستند. شايان ذكر است كه در حكيميه و روستاهاي استان تهران زنان نسبت به
  . 2)71 - 72:  1377(ميرميران و عزيزي،  دهنداز اضافه وزن و چاقي را نشان مي

هـاي غيرواگيـر و فاكتورهـاي ريسـك بيمـاريتاييد شـيوع  پيامد برشماري اين اعداد و ارقام در
ــاري ــهبيم ــور ب ــي دركش ــي عروق ــاي قلب ــروژهه ــويب پ ــد تص ــد و ليپي ــيِ قن ــام بررس ــي بن اي مل

هاي علمي كشـور و سـازمان برنامـه و بودجـه انجاميـد كـه مركـز درشوراي پژوهشTLGS(3تهران(
  ارگزار اصلي آن بود.تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ك

  سـازد. از يـك سـو، در هـا را آشـكار مـياي از ضـرورتتمركز بر لحظـات زايـش ايـن طـرح شـبكه
هاي هاي پساانقالبي در باب خودكفايي، رونق و ارتقا تحقيقات و با تشكيل شوراي پژوهشدلمشغولي

-بـه 1360سـال  هاي گوناگون آن توسط شوراي عالي انقالب فرهنگـي درعلمي كشور و كميسيون

 
)، بررسي اپيدميولوژيك فزوني فشار خون و ارتباط آن با چاقي، ديابت 1377به نوايي، ليندا و همكاران (همچنين نك  .1

  .2شماره  ،22و هيپرليپيدمي در اسالمشهر، مجله پژوهش در پزشكي، جلد 
: نك به تباط چاقي و ديابت تاكيد شده بوددر پژوهشي پيرامون آترواسكلروز در روستاهاي استان زنجان نيز برار .2

بررسي شيوع هيپرليپيدمي، اضافه وزن، فشار خون باال و ميزان فعاليت بدني  ،)1376شريفي، فرانك و عزيزي، فريدون (
  .4، شماره21و مقايسه آن با افراد سالم در روستاهاي استان زنجان، مجله پژوهش پزشكي. جلد  IGTدر افراد ديابتي و 

3. Tehran Lipid and Glucose Study 
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. از ديگرسو و در پيوست با همان اصـل اول، در نقـد سيسـتم پزشـكي 1منظور پيگيري اين اصل عام
گرايـي جامعـهپيشين و تمركز پزشكي بر نيازهاي جامعه يا آنچه در متون پزشكي، سير پزشـكي بـه

مضـرات  هـاي جمعيتـي، و بـا اعـالن خطـرات وشد. اين مورد دوم در تقـاطع دگرگـونيخوانده مي
پيامدهاي گذار دموگرافيك در فرايندهاي پساانقالب نظير مهـاجرت و شهرنشـيني، صـنعتي شـدن، 
تغيير الگوي زندگي، تغذيه نامناسب، كاهش فعاليـت بـدني، پيـري هـرم سـني جمعيـت و افـزايش 

شـود و درماني شهرها و حاشيه شهرها مي –افزايش مشكالت بهداشتي مصرف دخانيات كه منجر به
: 1365(عزيـزي،  ها را باال خواهد برد، در متون اوليه پزشكيِ پسا انقـالب بازتـاب يافتـه اسـتنههزي

: 1372. وكيل و عزيـزي،261: 1382. عزيزي، 81: 1381: ندارد. عزيزي، 1373. عزيزي: 241-242
المللـي ). فاكتور سوم نيـز شـرايط بـين250-249: 1365. وكيل، 59-58:  1364. وكيل، 18و  13
ويـژه دركشـورهاي در ههاي قلبي عروقي و هراس از اضافه وزن و توده چربـي بـشگيري از بيماريپي

بخشـيد. در ايـن توسعه بود كه در اتصال با شرايط دروني، شدتمندي منحصر بفردي به آن مـيحال
 هاي قلبي عروقي در كشورهايمورد استدالل كلي اين بود كه تعداد كل مرگ و مير ناشي از بيماري

   .1998Reddy , yusuf : (2   :596 ‐601( درحال توسعه بيش ازكشورهاي توسعه يافته است
  اند: صورت ذيل تشريح نمودهپروژه مزبور و اهداف آن را بهمتصديان، 

شكل جامع و گسـترده در ايـران مطالعه قند و ليپيد تهران اولين مطالعه آينده نگري است كه به
عروقي را در يك جمعيت شهري و  –هاي قلبي تا عوامل خطر ساز بيماريآغاز شده است و بنا دارد 

در محدوده وسيع سني مورد بررسي قرار دهـد. مشـخص سـازي وجـود و ميـزان عوامـل خطرسـاز 
هاي قلبـي هاي مناسب جهت پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي در ايران در تدوين برنامهبيماري

بخش اصلي انجام خواهد گرفت. مرحله  . ... اين مطالعه در دواستروقي از اهميت خاصي برخوردار ع
عروقي و عوامل خطـر سـاز مـورد –هاي قلبي اول يك مطالعه مقطعي است كه در آن شيوع بيماري

باشـد كـه پـس از اتمـام ساله مي 10نگر حداقل گيرند. مرحله دوم يك مطالعه آيندهبررسي قرار مي
 سال شـهر 69تا 3  ). افراد در فاصله سني 78:  1379ي و همكاران، (عزيز مرحله اول اجرا مي شود

اند درايـن مطالعـه وارد خوانـد ر در شهر تهران اقامت دايم داشتهتهران كه حداقل طي يك سال اخي
نسـبت تهران است و علت انتخاب اين منطقه ثبات سـاكنان  13 منطقة گيري،نمونه شد. چهارچوب

 
هاي علمي كشور، مجله پژوهش در هاي پژوهشي گروه پزشكي كميسيون پزشكي شوراي پژوهش. نك به تعيين اولويت1

  .  11-3، صص 4و 3، شماره  15. جلد 1370پزشكي،
 )، معرفي1379. متن اصلي پروژه مزبور در اين مورد به اين سند ارجاع داده است. نك به عزيزي، فريدون و همكاران (2

تهران. مجلة غدد درون ريز و متابوليسم ايران، سال دوم،   (TLGS)ليپيد و قند بررسي ساختار و اجرايي روش اهداف،
  . 86-77هاي ، صفحه2شمارة 
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اشتي آن زير نظر دانشگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهشـتي هسـتند، شـبكه ، مراكز بهدساير مناطقبه
 ) درجـنس و سـن (توزيـع دمـوگرافي هايكه شاخصگسترده رابطان بهداشت در اين منطقه و اين

). حجـم نمونـه 79(همـان:  با كل جمعيت تهران و ايران همخواني دارد 13منطقة  جمعيت ساكنان
 1378ده شده است. مرحله اول اين طرح از فروردين مـاه نفر تخمين ز 17000مناسب اين مطالعه 

 كوهـورت نگـر مطالعـة آينـده يـك مطالعـه، اول مرحلة تكميل از ). بعد 84(همان:  آغاز شده است

 آغـاز عروقي، بروز عوارض و جمعيت در خطرساز عوامل در تغيير پايش روند جهت ساله، 10 حداقل

 پيشـگيري منظـوربه ايمداخله تحقيقات بررسي تحت راداف از روي قسمتي بر زمان،هم. شد خواهد

   ايتحقيقـات مداخلـه بيمـار افـراد از گروهـي بر همچنين و شيوة زندگي در تغييرات اعمال با اوليه
  طـرح،  ايـن از آمـده دسـتهبـ اطالعات اساس گرفت. بر خواهد ثالثيه انجام و ثانويه هايپيشگيريبه
زنـدگي  شيوة تعديل و اصالح جهت در مؤثر هايها گامآن اجراي و ملي هايبرنامه طراحي با توانمي

باشـد،  شـده مشـخص مطالعه اين در هاآن شيوع باالي كه خطرسازي عوامل بر تأكيد با ويژههب افراد،
  و غـذايي مطلـوب هـرم ترسـيم مطالعـه، جامعـة مـورد در رايـج غـذايي هرم جويوجست  برداشت.

 ها است. درحال حاضرگام گونهاين از وضع مطلوببه رسيدن جهت ندگيز شيوة در هاي تغييرروش 

در  خطرسـاز عوامل كاهش جهت در افراد شيوة زندگي اصالح منظوربه جمعيتي تداخالت طرح انجام
و  ريـز درون غـدد تحقيقـات مركـز در فـوق از طرح آمده دستهب از اطالعات استفاده با جامعه سطح

  . 1)85 -84(همان:  باشدمي تدوين حال در متابوليسم
  ) منتشر شد: 77تا  80(طي سه سال از نتيجه نهايي فاز اول 1380در سال 

عروقي در جامعه شهري تهران باال است. در اين ميان باال بودن  –شيوع ريسك فاكتورهاي قلبي 
) توجه WHRدور باسن (و باال بودن نسبت دور كمر به HDLكلسترول تام، پايين بودن سطح سرمي 

تغيير در شيوه زندگي موثرترين راهكار در پيشگيري و كنترل ريسك فاكتورهاي  .طلبداي را ميويژه
درصـد مـردان و  87). در بزرگساالن 43: 1381(عزيزي و همكاران،  عروقي در جامعه است –قلبي 

بزرگساالني كه عروقي را دارا بودند. درصد  –درصد زنان حداكثر يكي از ريسك فاكتورهاي قلبي  80
داري بـيش از طـور معنـيهعروقي را داشتند، در زنان بـ –دو يا بيش از دو ريسك فاكتورهاي قلبي 

اند كه بيش از نيمي از بـالغين هاي كنوني مشخص كردهجايي كه يافتهآن ). از43(همان:  مردان بود
قـي هسـتند، لـزوم يـك روع –هـاي قلبـي بيمارياري در خطر افزايش ريسك ابتال بهدطور معنيهب

هاي سالمت در نظر گرفتـه شـده گرانه جهت ارتقاي آموزش سالمتي و ارتقاي برنامهبرخورد مداخله
 شـودطـور جـدي توصـيه مـيبراي همه افراد و همانند آن عده كه در معرض باالي خطر هستند، به

  ) .52(همان: 

 
 .اين نكته پاياني به سند بسيار مهمي اشاره دارد كه در صفحات پيش رو  به آن بازخواهيم گشت. 1
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شدت بحرانـي هز نوشتارها سالمت كشور را بعظيمي ا ةدر تداوم اين مسير مركز مزبور با انتشار انبوه
هـايي از ايـن متـون و تغيير جدي سبك زندگي را ضرورتي گريزناپذير خطاب كرد. موارد زير نمونـه

  اند:هشدار دهنده
تهـران  13نتايج حاكي از افزايش شيوع چاقي و چاقي شكمي در طي سه سال در ساكنين منطقـه 

دار جهت اصالح شيوه زندگي و تغذيه صحيح به منظـور هاي هدفها و برنامهمي باشد. ضرورت آموزش
). افزايش شيوع چـاقي 123( گردداضافه وزن و چاقي خاطر نشان ميپيشگيري و كاهش شيوع ابتال به

سال در كانادا تقريبا برابـري  14تهران تنها طي گذشت سه سال با افزايش چاقي پس از  13در منطقه 
سال بسيار كمتر از افزايش شـيوع  10افزايش شيوع چاقي در اسپانيا پس از  مي نمايد. از طرفي ميزان

  ).127: 1384(عزيزي و همكاران،  تهران است 13چاقي در زنان ساكن منطقه 
دهد كه شيوع كلي چاقي در جمعيت ايران از آمريكا، فرانسه، انگليس، هلند و مطالعات نشان مي

  ).134: 1386همكاران، (فربخش و  ايتاليا نيز بيشتر شده است
طور معني داري بـا خطـر ابـتال هدر زنان تهراني طي سه سال تغييرات وزن و توزيع چربي بدن ب

  ). 8:  1386(سعيدپور و همكاران،  سندروم متابوليك ارتباط داشتبه
گونه كه آشكار است برسـازي قسـمي وضـعيت مخـاطره دربـاب اپيـدمي چـاقي و شـيوع همان

هايي نظير رژيم غذايي، ورزش و فعاليت بدني هاي قلبي عروقي و تاكيد بر تكنيكيفاكتورهاي بيمار
مداوم جهت تغيير سبك زندگي مضمون مركزي اين نوشتارها بود. اين برسازي وضعيت مخـاطره در 

اي از سو، انتشار و تكثير انبوههيافت. از يكم پيوسته شدت و كثرت ميهمتون مزبور در دو جانب به
درتالقـي بـا انتظـام از اسـاس 1ميانجي مداخالت اين طرح در سطوح گوناگونرها در وضعيت بهگفتا

بـدن در سـطح سـوبژكتيويته را پيشين، نوعي ادراك هستي شناسـانه جديـد نسـبت بـه ةفروپاشيد
  هـا را مشـروعيت خـودي خـود طيفـي از نيازهـا را ضـروري و ضـرورت رفـع آنهتاسيس نمود كه ب

  بخشيد. مي
توان با تمركز بر يك متن ات و كاركرد اين عقالنيت جديد در نسبت با عقالنيت پيشين را ميمختص

  از نخستين متون اين مركز ترسـيم نمـود. ايـن مـتن بـا تاكيـد بـر وضـعيت مخـاطره آميـز بـدن و 

 
سطح اجرا شده است: بهبود عادات و رفتار غذايي، افزايش ميزان فعاليت . مداخالت اين پروژه در فرايند تحقيق در سه 1

بدني و كاهش مصرف دخانيات/ اهداف  ساختمان نيروي هوايي و آناليز و  آزمايش گاه و فراخوان و... . نك به عزيزي، 
ران. مجلة غدد ته  (TLGS)ليپيد و قند بررسي ساختار و اجرايي روش اهداف، )، معرفي1379فريدون و همكاران (

  ، 2يد بهشتي سال دوم، شمارة درون ريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شه
  . 86-77هاي صفحه
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ريزي نموده است كـه ها تحت نام درمان، شالوده عقالنيتي نوين را پيبندي شماري از تكنيكتركيب
  طرزي حادشونده بر تمام بافت وضعيت مسلط است: اكان و بهكم

هـاي ، بيماري2فزوني فشار خون، اختالالت چربي، ديابت نوع طور مشخص خطر ابتال بهچاقي به
هـاي تنفسـي، قلبي و عروقي، سكته مغزي، بيماري كيسه صفرا، آستئوآرتريت، آپنه خواب، بيمـاري

دهـد. بيمـاران چـاق بـا مشـكالت ت و كولـون را افـزايش مـيهاي آندومتر، پستان، پروسـتاسرطان
كـه رو هستند. ..... اطالعات ما در مـورد ايـنهاجتماعي و كنارگذاشته شدن در امور مشاغل و كار روب

دانيم كه عوامل متعـدد اجتمـاعي، رفتـاري و شود ناقص است، ولي ميچرا و چگونه چاقي ايجاد مي
و ژنتيك در اين امر دخالت دارند ..... گرچه مطالعات آينـده نگـري  فرهنگي، فيزيولوژيك، متابوليك

يابد. ولي كـاهش در وجود ندارد كه نشان دهد مرگ و مير در بيماران چاق با كاهش وزن كاهش مي
عروقي كاسته  -دهد كه با كاهش وزن از بروز ديابت نوع دو و بيماري قلبيعوامل خطري احتمال مي

. براي مراقبت از بيماراني كه اضافه وزن دارند يا چـاق هسـتد ؟هايي موثر هستندشود. ..... چه درمان
ها شامل رژيم درماني همـراه بـا كـاهش كـالري و كـاهش هاي مختلف موثري وجود دارد: اينروش

هاي رفتاردرماني، درمان دارويي، جراحي و مخلوطي از ايـن چربي غذا، تغيير در فعاليت بدني، روش
). تجربه نشان داه است كه وزن از دست رفتـه معمـوال 71 -73: 1377يران و عزيزي، (ميرم هاروش

كه برنامه ريزي براي نگهداري وزن شامل رژيم درماني، فعاليت بـدني شود. مگر ايندوباره جبران مي
 ماه از شروع كاهش وزن براي نگهـداري وزن 6مدت نامحدود ادامه يابد. لذا پس از و رفتار درماني به

بايد اقداماتي صورت گيرد. اگر كاهش وزن بيشتري مورد نياز باشـد بـراي كـاهش وزن بايـد برنامـه 
 ديگري تنظيم شود: به اين ترتيب كه برنامه غذايي مجدا تدوين شود و فعاليـت بـدني افـزايش يابـد

  ).76(همان : 
قـت نـوين در گواه محكمي است بر تكوين يـك حقي مشابهت آشكار با ساير متون، اين متن، در

  باب بدن. اين ادراك براي نخستين بار در فضاي پساجنگ چاقي و اضافه وزن را در نـوعي چـارچوب 
پذيرسازي جديد جايابي نمود. اين چارچوب در گام نخست با توليد دانشي از سرمنشاهاي جديد فهم

 – قلبـي هـاييخـون، بيمـار پرفشـاري ها نظيـرزاي بدن و از خالل الحاق طيفي از بيماريبيماري
  چـاقي «حتي كنارگذاري در امور مشاغل به يك فرم بدني خاص، كه در آغـاز مـتن بـا  عروقي، .... و

  متعفنـي از  منزلـه سرچشـمةح شـده اسـت، آن را بـهبـر آن تصـري» طور مشخص خطر ابتال به...به
ن ناميدن خود بـا دهد. ايآوري از مصائب نام ميها و بستر مساعدي براي رويش شمار سرسامبيماري

قسـمي اسـتيگماي را بـه هاي نگاتيو و خسارت بار بر ايـن فـرم، آنحك خشونت بار تمام اين سويه
اي گرداند. در اين مـورد مقولـهترين مراتب منزلت و اعتبار طرد ميپايينسازد و بهاجتماعي بدل مي

  ش مزبـور سـاطع و نگـاه يابـد كـه پيوسـته از قلمـرو پزشـكي و از دانـنام قضاوت موضوعيت مـيهب
ها را قضاوت و آورد تا پيوسته آنجنش درميها بهساز خويش را بر سطح بدنبخش و جزئيتانفكاك
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رو سـازي، طـرد و كنارگـذاري از قلـماز هم منفك سازد. اين قضاوت در متن مزبور در همـان بـدنام
  اجتماعي، كار و بنابراين ضرورت درمان، آشكار است.

  با رد چگونگي ايجـاد چـاقي و اثـرات آن بـر مـرگ و ميـر بـا تعبيـه نـوعي ابهـام، در وجه دوم، 
شـود. همان بعد اول عرضه ميدرماني، كاهش وزن، تغذيه و... در پاسخ بههاي موثر شامل رژيمدرمان

هـاي هاي متفاوت بـراي مـدتهايي هستند كه با شدت و ضعف در بافتها، همان تكنيكاين درمان
. 1ها دست كم تا يك سده پيش قابل رديابي استاند و سرمنشاهاي زايش آنش درآمدهچرخمديد به
طرزي كارا و تحت نام درمان در ربط و نسبتي ها بههمه، تنها دراين دقايق است كه اين تكنيكبا اين

ا در شـوند تـاي از مقرراتِ اثرگذاري و اثرپذيري جـاگير مـيديگر و با سايراجزا، در شبكهوثيق با يك
برنامه ريزي «چه در گام آخر با نام مقام تكاليف بايسته الزام در اين عقالنيت جديد كاركرد يابند. آن

بـدن اسـت. مشغولي پيوسته حاضر نسبت بـهافتد، پيوست نوعي حساسيت و دلاتفاق مي» نامحدود
يز آن، بيمـار يـا بدن در شقوق متما، اين حساسيت و دلمشغولي نسبت بهمطابق با كاركرد كلي متن

معنا، نوع بيمار را نيازمند درمان و نـوع سـالم را شود. به يكهاي گوناگون حاكم ميسالم و در طيف
منـد و جا در متن سخن بر سر تغيير رفتار است كه با جهدي ضـابطهسازد. اينپيشگيري ميملزم به

نامحدود كـه در پايـان مـتن بيـان  ايشيوهها در فواصل زماني معين و بهياري تدوين دستورالعملبه
قسـمي غايـت، قسـمي يـابي سـوژه بـهها و كردارهـا دسـتشده، بايد محقق شود. هدف اين تكنيك

رستگاري اين دنيايي و خالصي يافتن از استيگمايي است كه در نخستين بندهاي متن تعبيـه شـده 
خود و به يك معنا دانـش، كه قضاوت، صدق و كذب و تكاليف تجويزي جايياست. اين حقيقت از آن

  گمـارد، مسـاله خـود را بـر همـين سـطح متمركـز شناخت و غايت اثرات خود را بر سطح بدن مـي
سازد. بنابراين، مساله در اين عقالنيت جديد بيرون است، نه درون. غايت سطح است و نه عمق. از مي

 
اند. در كم  براي يك سده در فضا حاضر بودههاي بدني نظير ورزش، دارو درماني و حتي استيگماي چاقي دست.تكنيك1

). در باب 1304-1320( )، روزنامة اطالعات و ورزش زنان در عصر پهلوي اول1398و خنجري ( اين مورد نك به رحمتي
داري در نشريه عالم نسوان: اغلب زنان به مهندسي خانه ةهايي گوناگون، نك به مقالمايهتاريخي از طرد چاقي ذيل درون

اي ها بايد رويهحال ما خوب است، معذلك آنگويند اهميتي ندارد چون چاقي از حد بيرون خود اعتراف دارند ولي مي
كه در نظر خودشان مزاجشان  سالم و خوب باشد، شان كاسته شود ولو آنپيش بگيرند كه خود به خود از ثقل و وزن

بر ( 35زيرا كه اوالً چاقي زياد از نقطه نظر منظر و پُز زننده است و جاذب نيست. ثانيا سنگيني از حد بيرون بعد از سن 
بيمه) با تلفات زيادي توأم است. ثالثا سنگيني مفرط مخصوصا جديت و لياقت را چه در كار  ةبق صحيح ترين احصائيط

). با نظر 11 -12:  1396) ، به نقل از (محمدي و احمدي زاويه ، 20، 1306(عالم نسوان،  بردو چه در تفريح از بين مي
 –اي از تحوالت حادث و ناهمگون تاريخياي از عناصر و رشتهزنجيره اي آشكار، اين تنهابه عبارات مزبور و به شيوه

هاي قلبي عروقي و ساير تحوالت قلمرو پزشكي در اجتماعي بود كه در اتصال با شيفت دموگرافيك و ريسك بيماري
الزام و در نوعي  هاي مزبور را به مثابه تكاليف بايستهمايهفضاي پساجنگ، با توليد نهادها و گفتارهاي گوناگون درون

  سابقه شدت بخشيد و غايات متفاوتي را بر آن حك نمود. چارچوب ادراكي منسجم  و بي
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آورد و شـكاف ليـق درمـيتعي پيشـين را بـهروي اين عقالنيت شكاف روح / بـدن در سـامانههمين
سـطح كند و مساله را از شكاف روح / بدن خارج و بـهجديدي در خود بدن، در خود سطح ايجاد مي

نام سالم / بيمار هآورد. به بيان ديگر، دوآليسم روح / بدن را تعليق و دوآليسم جديدي بخود بدن مي
يـابي هـاي جديـد غايـتِ فعليـتهسـازد. در سـطح ايـن دوپـارو يا زشت/ زيبا را در سطح بدن برمي

گيري است و نه چيزي همچون روح. بدين معنا، سمت سطحسازي اين هاي متن نيز بهينهتكنولوژي
  بيرون است و نه درون.گيرد گشوده بهنسبتي كه ميان سوژه و اين عقالنيت شكل مي

عمـق صـورت پـذيرد.  بايست بر پايه ارجاع  مداوم به يكسازي اين سطح  مي حال، بهينهبا اين
  است در سطح بدن كه اين عقالنيت با عرضـه دانـش آن را ابـداع و سـپس مراد از اين عمق، موضعي

هـاي دهد. در اين عقالنيت جديد عمقي از دانش در باب اين دوپارهطرزي پيوسته به آن ارجاع ميبه
كنـد. در مـتن جلوس ميجديد با غايات متمايزي بر جاي عمقِ معرفت باطني و روحاني پيشين آن 

سازد، همان پذير ميمزبور عمق همان درمان و يا سالمت، يعني نامي است كه اين عقالنيت را توجيه
اي است كه اين عقالنيت بـا اعمـال آن، تحـت آن و شالوده بنيادين حقيقت مزبور و نيروي برسازنده

  سازد.  ابژه استيال بدل ميهاي مورد نظر خويش را بهنام آن سوژهبه
هـاي جمعيتـي و شـيفت اپيـدميولوژيك در ميـانجي دگرگـونيبدين طريق براي نخستين بار به

شود كـه عقالنيتـي بهـم پيوسـته در ها در باب بدن منتشر مياي از گزارهفرايندهاي پساجنگ توده
را ، تكنولوژي، حساسيت و دلمشغولي دائمي سجم و اثرگذار با سه وجه استيگماقسمي ساماندهي من

بازفراخواني، انسجام بخشي وكريستاليزه شدن قسـمي از  ةاين ادراك، نخستين روي سازند.پديدار مي
نماياند كه براي اي را در فضاي پساجنگ باز ميها و كردارهاي محاصره سازندهها، مكانيسمتكنولوژي

ايـن كردارهـا و  اند. اما فقط در اين پيكربنـدي جديـد اسـت كـههاي مديد در فضا حاضر بودهمدت
هـاي ها در نوعي جديد از انفكاك بخشي و استيگما با پيوست هراس دائمي و دسـتورالعملمكانيسم

شـوند تـا ضـمن برسـازي رژيـم جديـدي از حقيقـت و از خـالل دانشـي آفرين ساماندهي مـيالزام
  .ديابنكاربست  ،سازوكارهايي ابژه ساز ةمنزلهاي محاصره ساز آن، بهسيستماتيك از بدن و تكنولوژي

  
  سيطره آپاراتوس بر وضعيت

بايست كاربسـت يابـد، بـدل نمـودن ايـن آنچه در جانب ديگر يعني در سطوح سياستگذاري مي
هـايي هـا و مكانيسـمگير بود كه از رهگذر محـيطعقالنيت جديد به قسمي حساسيت اجتماعي همه

 شدند تا با فراخواندن، هـراسگير ميپذيرفت كه برخردترين نقاط كانوني وضعيت جابايد صورت مي
كثـرت جمعيـت  هاي جديـد بـدن تحـت نـام سـالمت را درها، اين تاخوردگيافكني و ترغيب سوژه

هــاي هــاي كـالن جهــت درج و ثبـت در اولويــتشـهري فراگيــر سـازند. ايــن اثرگـذاري بــر عرصـه
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شار هراس فراگيـر نسـبت سياستگذاري و مداخالت همه جانبه در اين كثرت كه از رهگذر تشديد انت
گرفـت، سـالمت شـهر را پيرامـون آور آن صـورت مـيهاي سرسامبه اين توده شهري بيمار و هزينه

  ويژه ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي مساله نمود. ههاي غيرواگير ببيماري
، دولـت را مكلـف كـرده بـود 1)137(بند ب مـاده  در همين اوضاع و احوال برنامه چهارم توسعه

سسات غيردولتي واگذار كند. تـدوين ا و مؤهشهرداريي از وظايف خود در مديريت شهري را بهبخش
  سند راهبردي سالمت شهر تهران طي يك سـال توسـط دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهشـتي و 

بايد در پيوستار اين تحوالت و تحت نـام مـداخالت همـه  1384سفارش شهرداري تهران در سال به
. در اين بـاب نويسـندگان سـند مزبـور چنـين اسـتدالل 2اد شهر سالم رديابي شودجانبه جهت ايج

  اند:كرده
 8اند مقولـه سـالمت در تصميم گرفته 3(شوراي عالي اداري ) كه سياستگذاران كشورجايياز آن

 بايست با در نظر گرفتن اين موقعيـتها واگذار گردد، ميشهرداريكالنشهر ايران و از جمله تهران به
چشم انداز و اهداف بلند مدت سالمت در شهر تهران هاي توسعه براي دستيابي بهاز طريق استراتژي

  ). 32ساله اول سالمت شهر تهران:  5حركت كرد (سند راهبردي 
آيـد كـه شـهرداري در حـوزه سـالمت ميـان مـيهاي مختلفـي سـخن بـهدر اين سند از سياست

داري خالهاي موجود سالمت در شـهر تهـران را كامـل كنـد. سياست اول: شهر :توانست اتخاذ كندمي
عهده بگيـرد. سياسـت سـوم: انتقـال تـدريجي مـديريت سياست دوم: شهرداري بهداشت و درمان را به

شهرداري تهران. پـس هاي علوم پزشكي و بهزيستي بهض برنامه چهارم توسعه از دانشگاهخدمات در عر
  ).7ساله سالمت شهر تهران:  5(سند راهبردي  اب گرديداز بحث و تبادل نظر سياست سوم انتخ

 
هاي قابل واگذاري قانون برنامه چهارم: آن دسته از تصدي 137). بند ب ماده 136. و قبال در برنامه سوم (ماده 1

ربط به وزيران همراه با منابع مالي ذي ويب هيأتتص روستا، با عمران شهر و اي دولتي در امور توسعه وهدستگاه
  . 11/6/1383هاي مجلس مصوب مركز پژوهشد. شوواگذار مي هادهياري شهرداريها و

سال فعاليت اداره كل سالمت شهرداري تهران و همچنين   12. با اتكا به قرائن و شواهد خدشه ناپذير از جمله گزارش 2
ريز و متابوليسم اين دانشگاه تدوين شده است. شتار، اين سند توسط مركز غدد درونپانويس دوم صفحه بعد همين نو

چهارم  تا هفتم، بدون هيچ شناسه ديگري در كتابخانه  –اين سند با عنوان سند راهبردي سالمت شهر تهران، گام اول 
 معاونت اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران موجود است. 

شوراي عالي اداري است كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و  27/2/1382رخ منظور يكصدويكمين جلسه مو .3
ريزي كشور و وزارت كشور به منظور نيل به اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري برنامه

شي از مقررات مالي دولت در قانون تنظيم بخ 88و با توجه به ماده  1بند ب ماده  5اسالمي ايران تصريح شده در جزء 
  مديريت شهري تشكيل شده است. ها براي انجام امور مربوط بههاي شهرداريها و ظرفيتجهت استفاده از توانايي
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سال فعاليت اداره كل سالمت شهرداري تهران بر اهميـت ايـن سـند تاكيـد شـده 12در گزارش
  است:

(برنامـه  اجراي پروژه شهر سالم براي اولين بار سند راهبردي 1با توجه به تجربه بيش از يك دهه
مـدت و با كمك گروهي از اساتيد دانشـگاه بـه 1383سال ساله شهر تهران در  5ريزي استراتژيك) 

ريـزي سـالمت در عنـوان اسـاس برنامـهبـه 1385يك سال تدوين گرديد. اين سند از ابتداي سـال 
هـاي شـهر تهـران، تمـام محلـهشهرداري مدنظر قرار گرفت. ... جهت توسعه پـروژه شـهر سـالم بـه

نام اداره كل سالمت تهـران در هاد ساختار جديدي بايجنسبت به 1385شهرداري تهران از ابتدا سال 
زير مجموعه معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري اقدم نمود. براساس اين ساختار اداره سـالمت در 

نـام هگانه شهرداري داراي اداره خانه سالمت منطقه شده و در هر منطقه بايستي مكاني ب 22مناطق 
عنوان ستاد اجرايـي پـروژه شـهر هاي سالمت در واقع بهد. خانهت منطقه راه اندازي نماينخانه سالم

  ). 6: 1396(زماني گرمسيري،  نمايندهاي تهران انجام وظيفه ميسالم در محله
   2هـاي سـالمتريزي طرح تحـول مـديريت شـهري و تاسـيس خانـهترتيب اين سند با پيبدين

صره وضعيت تحت نام سالم سـازي شـهر، منزله حلقه نخست اتصال اين دو آپاراتوس عظيم درمحابه
كاركرد يافته است. بنـابراين برآمـدن مسـاله شـهر سـالم و تاسـيس اداره كـل سـالمت در معاونـت 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران جهت ايجاد محـالت سـالم را بايـد در ضـرورت تعمـيم همـان 

قسمي حساسـيت اجتمـاعي ادراك هستي شناسانه جديد بدن در بافتار وضعيت و بدل نمودن آن به
گير بازجست. در اين راستا اداره كل سالمت شهرداري براساس سند راهبردي مزبور، شـماري از همه

هـاي ساختارهاي فيزيكي با محوريت آمـوزش را در منـاطق گونـاگون شـهر تاسـيس كـرد. پـرديس

 
  (همان) آبان شهرري اجرا شده بود 13پروژه شهر سالم در محله  76تا 72. از سال 1
سفارش معاونت حمود احمدي نژاد در شهرداري تهران و به. برنامه راهبردي سالمت شهر تهران كه در زمان مديريت م2

توسط گروهي از كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و ظرف مدت  - اسفنديار رحيم مشايي -اجتماعي وقت
هنري شهرداري تهران، دكتر عباس  -) تدوين شد. .. مديركل سالمت سازمان فرهنگي84تا آذر  83(آذر  يك سال

نظر ما، قطعاً اين سند اهميت داشته كه گويد:  بهايي از سند مجلد را در دست دارد مياده، در حالي كه نسخهاستادتقي ز
كنم. اين شهر هم اكنون در اختيار شهردار تهران من امروز به عنوان مديركل حوزه معاونت اجتماعي به آن استناد مي

برنامه ريزي هم مطرح است. حتي هفته گذشته هم كه با آقاي هم قرار گرفته و همچنين در حوزه معاونت هماهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر تهران مالقات داشتيم يك نسخه از سند را به ايشان ارائه داديم  -خادم، رئيس كميسيون فرهنگي

است. گيرد مستند به اين سند و هم اكنون نيز بسياري از فعاليت هايي كه در حوزه سالمت شهرداري تهران صورت مي
دهم كه از اين اين سند، پژوهشي است كه يك سال زحمت اساتيد را مصروف خود داشته و من به شما اطمينان مي

چنان كه پروژه محله سالم كه اساس و پايه اصلي هاي اجرايي شهرداري تهران استفاده خواهد شد. همسند در برنامه
اهبردي سالمت شهر تهران ما ين سند است. در واقع برنامه رفعاليت ما در شهر تهران است ماحصل و چكيده نهايي هم

 ).1385 /11 /24(نك به روزنامه اعتماد /  سمت اجراي پروژه شهر سالم محالت تهران بردرا به
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(نظيـر كـانون  هـاي اجتمـاعي سـالمت محـورهاي چاقي و كانون، باشگاههاي سالمتسالمت، خانه
هايي هسـتند كـه بـا اين محيط ي وكانون ديابت و جوانان) از جملةپزشكان، كانون پيشگيري از چاق

  هاي درس با تكيه بـر سـالمت و راهكارهـاي ارتقـا آن، هاي آموزشي، سمينارها و كالسايجاد كارگاه
مسـاله شـهر ين راهبرد بـهگراني بدل نمودند. اموضوع نسابقه بدن را تحت نام سالمت بهطرزي بيبه

  صورت زير تشريح شده است: سالم به
عنوان نخستين اداره در حـوزه هاي سالمت بهبا راه اندازي خانه 1385اداره كل سالمت در سال 

تـرين واحـد تقسـيمات شـهري يعنـي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در كوچـك
عنوان يك واحد هماهنگ كننده در سطح محالت با جـذب هاي سالمت بهمحالت حضور يافت. خانه

هاي دولتي و غيردولتي تالش دارد تا سالمت مشاركت شهروندان و استفاده از توان و پتانسيل ارگان
كه هر محله از شهر تهران به يك محله سالم تبديل را در تمامي ابعاد آن بسط و گسترش دهد تا اين

 تشـكيل طريـق از را خود محور سالمت هايفعاليت سالم، شهر قتحق راستاي در سالمت شود. خانه

(زمـاني  نمايـدمي ارائه شهروندانبه محله سالمت شوراهاي و شبكه سالمتياران اجتماعي، هايكانون
  .1)17: 1396گرمسيري، 
ويژه شبكه سالمتياران در ترغيب شهروندان به اين قسـم ههاي اجتماعي سالمت محور و بشبكه
هـاي سـالمت، در نـوعي اند. پس از اسـتقرار خانـهاي ايفا نمودههاي جديد نقش عمدهغولياز دلمش

هـايي يكسـان از نظـر جمعيتـي و بـا تشـكيل شـبكه مـويرگي بلـوكشبكه بندي و تقسيم شهر بـه
هـاي آموزشـي شـركت در برنامـه، شهروندان آن بلوك بهچهره، از طريق ارتباط چهره بهسالمتياران

  شدند:مت ترغيب ميهاي سالخانه
گيـري شـبكه مـويرگي گسـتردگي شـهر تهـران و تـراكم جمعيتـي آن بـراي شـكلبا توجه بـه

شود و هـر سـالمتيار مسـئول هاي يكسان از نظر جمعيت تقسيم ميبلوكسالمتياران، شهر تهران به
اران سـالمتي .گيـردنفر رابط سالمت كمك مي 10يك بلوك جمعيتي است و در پايش اين بلوك از 

هاي آموزشي شركت در برنامهها را بههاي سالمت آشنا نمايند و آنوظيفه دارند شهروندان را با خانه
   ).27: 1397(تجارب و دانش زيسته خانواده سالمت شهرداري تهران،  تشويق نمايند

  ، اقبـال در نوشتارهاي گونـاگوني در بـاب سـراهاي محلـه و گـرايش شـهروندان بـه ايـن مراكـز
هاي چاقي هاي سالمت، ورزش و كانونها وكالسويژه برنامهها بههاي آنهاي سالمت و برنامهانهخبه

 
خانه  354در محالت تهران   1396تدريج در روندي افزايشي تا سال هخانه سالمت افتتاح و ب 10، 1384. در سال  1

  ).18(زماني گرمسيري:  شده استسالمت  تاسيس 
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. و همين امر، نشانگر نشت و رسوب اين ادراك جديد بدن در 1باال ارزيابي شده استمتوسط بهباال و 
ت ورزشـي درگفتاري با نـام فيزيولوژيسـ 2خردترين سطوح وضعيت است. مجله الكترونيكي برنافيت

اين سراسري شدن ادراكات جديـد بـدن در مقـام سـويه بنيـادين برسـازنده وضـعيت پسـاجنگ را 
  بازنمايانده است: 

 و تناسـب انـدام تا گرفته هابيماري درمان از نيست، پوشيده كسي بر كردن ورزش فوايد امروزه
 شـايد يـا يمـاري؟درمـان ب يـا سالمتي چيست؟ كردن ورزش از شما عمر. انتظار طول افزايش حتي

 توجـه خـود تندرسـتي و سالمت به كه فردي هر .هستيد سالم البته و زيبا اندامي داشتن دنبالبه 
  باشـد مطلـع بـدن بـر ورزشـي هـايتـاثير فعاليـت نحـوه از ديگري زمان هر از بيش بايد كندمي

 اثـر ربـ بـدن عملكـردي و سـاختاري تغييـرات مطالعـهبـه كـه است شخصي ورزشي فيزيولوژيست

 و بـدن تركيـب براي ورزشي تمرين برنامه طراحي وي، وظايف اهم .پردازدمي ورزشي يهافعاليت 
 ورزشـي فعاليـت عدم است. امروزه ورزشي مناسب تغذيه و رواني هايبهداشت، مهارت وزن، رلكنت
 زشـيور هايفعاليتشود. مي شناخته قلبي عروقي هايبيماري در مستقل خطر عامل يك عنوانبه

 مـنظم ورزشي فعاليت .است چاقي و مختلف هايبيماري مقابله با براي پيشگيرانه راهبردي منظم،
 افـرد سـالمتي  بـر مثبتـي تاثير بدن، وزن و چربي كاهش بر عالوه  سالم رژيم غذايي يك همراهبه

خـون،  لكلسـترو غلظـت كـاهش :كـرد اشاره زير مواردبه توانمي مثبت تاثيرات اين از جمله. دارد
 دسـتگاه فرسـايش از پيشگيري باال و خون فشار بروز خطر ديابت، كاهش بيماري بروز خطر كاهش
 نوع دهد،مي افزايش را انرژيبه نياز ورزشي، فعاليت كه جاآن سن. از افزايش اثر در اسكلتي-عضالني

 جا نيـاز اين در باشد. متناسب بدن، بر وارد ورزشي فعاليت فشار با بايد شده غذاي مصرف كميت و
 ايتغذيه هايتوصيه نيازمندي هدف، و است مشهود ورزشي فيزيولوژيست يا ورزشي تغديه مشاوربه

  گوناگون است.  ورزشي هايفعاليت هنگام و بعد قبل، در بدن
هـاي قلبـي اصلي گفتار مزبور با تاكيد بر فوايـد ورزش و تغذيـه در پيشـگيري از بيمـاري پيكرة

هاي پروژه ليپيد بنا مايهديابت و فشارخون باال و.... بنيان تجويزي خويش را بر درونعروقي و چاقي، 
(تناسـب انـدام)، كـارگزار  تاثيرات ورزش بـر سـالمتي، درمـان و زيبـايينهاده است. متن با اشاره به

را ها نام فيزيولوژيست ورزشي و رسالتش در چگونگي تغذيه جهت بهبود اثرگذاري تكنيكهجديدي ب
 

(مطالعة موردي: سراي محلّة  هاي سراي محلّه)، بررسي و ارزيابي برنامه1393همكاران( . نك به الف) ضرغامي، سعيد و1
عالءالديني، پويا و پور ميرغفاري،  . ب)11شهرداري تهران)، مجله جغرافيا و پايداري محيط، شماره  3درب دوّم، منطقة 

طالعات و )، مديريت محله و شوراياري در تهران: ارزيابي حكمروايي شهري در حسن آباد زرگنده، م1397( اتمريم الساد
) 1398( . ج) موسي كاظمي، سيد مهدي و الماسي، ربابه1شماره  1397دوره هفتم بهار  تحقيقات اجتماعي در ايران

 .   54كالن شهر تهران، مديريت شهري شماره  7نقش سراهاي محله در تحقق اهداف مديريت شهر : منطقه 
  ، نشريه كلينيك زيبايي برنافيت.1395.مجله الكترونيكي برنافيت، شماره سوم اسفند 2
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نيز در متن گنجانده » زيبايي، تناسب اندام« ي جديدِمايهعالوه براين، درون صحنه فراخوانده است.به
يابي و تعميم اين گفتارها در محاصره همه جانبه بدن است. در معنايي دقيـق، شده كه دال بر شدت

هـا در مسـيرهايي يـكتكن شود تكثير اثرهاي قدرت اين گفتارها وچه در اين متن نشان داده ميآن
هاي جديد درباب بهينه سازي بـدن اسـت. (درمان، پيشگيري و زيبايي) از خالل اين دانش گانه سه

يابي همان ادراك سوژه ساز جديدي داللت دارند كه پـروژه گيري و شدتهمهمتوني از اين دست بر 
  ليپيد از آغاز و در سطوح گوناگون در صدد تعميم بخشيدن به آن بود. 

هاي قلبـي عروقـي و در بدين منوال، تصريحات پروژه ليپيد جهت هراس افكني از شيوع بيماري
  مثابـه فـاكتوري اثرگـذار در گذاري جهت مداخالت فراگيـر و تغييـر شـيوه زنـدگي، بـهباب سياست

-سـازي و شـدتمنزله بستري مناسب جهت تقويت، دگرگونريزي سنخ جديدي از عقالنيت و بهپي
هاي ورزشي، مراكز مشـاوره، تغذيـه و رژيـم درمـاني ها، باشگاهها در كلينيكرها و تكنيكيابي كردا

هـايي كـه  هاي گفتارهاي مزبور نيز از رهگـذر ايـن محـيطحال، برد و سويهعيناند. دركاربست يافته
  يابد.  سازند، شدت ميگير ميعقالنيت مزبور را متعارف و همه

چگونه شروع نام ، در همان شماره از مجله برنافيت متني بهيد بدنپس از ترسيم اين انحناي جد
سـازد تـا وجود دارد كه در واپسين بندهاي اين نوشتار مجالي مهيا مـي دوست داشتن خود كنيم؟به
هاي مخوف نوري تازه بتابانيم و بـا ترسـيم هاي مرگبار اين آپاراتوساي از سويهميانجي آن بر پارهبه

غايـت يـابي بـهسـوژه منـدي و حقيقـت در ايـن قسـم از گفتارهـا، سرشـت كـاركردطرحي كلي از 
  صحنه آوريم. ها در بافت وضعيت را بهايدئولوژيك آن

  
  بخش اول:

 افسـردگي، هـاكنم. سـالفراموش نمي كردم خودم داشن دوستبه شروع كه را روزي وقت هيچ

 بـودم، نشسته كه طورهمين  .رسيد پايانبه يوگاي من اتاق در روز يك نفسبه اعتماد عدم و تنهايي

 دوسـتت بگويم خود به و بايستم آيينه رويبه رو ،شوم كرد بلند وادار مرا كه شد ايجاد من در حسي

 ايـن تكـرار بـا .كرد نفوذ من جان عمقبه جمله اين. داد دست من به عجيبي ناگهان احساس  م.دار

 و فـراز داراي زندگي كه است درست البته ...كردم  حس يحقيق رطوبه را خود بار اولين براي جمله
  .كرد حمايت مرا دوستي خود از جديد تعريف اما اين است بسياري هاينشيب

اي كه هـم برد. سوژهپيش مينوعي سوژه معترف بهاين متن كاركرد خود را با محوريت بخشي به
  نجـات از خـالل كنـد و هـم بـهاف مـيهايي تاريك اعتـري سويهويران شدگي ديرپايش در چنبرهبه

اي جديد با خويشتن هاي بدني با ابداع رابطهچه اعتراف شده است، تكنيكهاي بدني. بنا بر آنمشق
 سـازند.نفس را زايل مـيهاي تاريك همچون افسردگي و عدم اعتماد بهتحت نام خود دوستي، سويه
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 تنهايي جهت زدودن افسردگي،  يات جديديابد حك يك اخالقچه دراين گام نخست كاربست ميآن

هاي بدني است.گفتن دوستت دارم در مقام كنشي كالمـي كـه نفس ازخالل تكنيكاعتماد به عدم و
  انـد، بـرنقش هـاي تاريـك دراتـاق يوگـا خاتمـه يافتـهسازد و درج اين نكته كه سويهسوژه را بر مي

كند. حمايت از سوژه القيات جديد تصريح ميها در برسازي اين اخبخش و درمانگر اين تكنيكنجات
غـايتي كه ايـن اخالقيـات بـهدر ناماليمات زندگي اولين كاركرد اين اخالقيات جديد است. از آنجايي

  از  ةآن چيـزي نيسـت جـز سـامان بخشـيدن بـه ايـن سـوژ ةدهنـد، مسـالبخش ارجاع مـيفرديت
نفس، تنهـا و در يـك كـالم ه، فاقد اعتماد بهتر، متن هم نوعي سوژه افسردبيان دقيقگسيخته. بههم

نفـس وي اعتمـاد بـه هاي بدني بـهطرزي توامان با حك تكنيكسازد و هم بهاي ويران را برميسوژه
  دهد. بخشد و وي را نجات ميمي
  

  بخش دوم:
. مشـكل كجاسـت  كنيـد فكـر دائـم اسـت ممكـن كنيـدمي عصبانيت يا ناراحتي وقتي احساس

 به را انسان احساسات، درك. است در جهان نفس تعامل چگونگيبه روح پاسخ قيقتح در احساسات
 كنـيم ناراحتي احساس اگر. دهديم نشان بيشتر را مناطق خودتخريبي و كندمي وصل حقيقي خود

 روح حقيقت اين دهيم.اهميتي نمي خود نيازهايبه يا و داريم واقعي غير توقعات كه اين معناست به

 مـا .واقعـي اسـت خود و انرژيبه اتصال پروسة يك ديگر عشقي شناخت هر مثل ناسيخودش .است

 .داريم نياز خود در انرژي شدن غرقبه اغلب اما داريم، نياز خود با كردن آشتيبه كنيممي تصور اغلب
 در باشـگاه ورزش يـا و طبيعـت در رفـتن راه نشـيني، عزلـت يوگـا، شـامل كـار اين انجام هايشرو

 حتـي يـا و ايـد؟كرده آوريد فكرمي دستبه يوگا انجام از پس كه اييانرژبه حالبه تا آيا .باشدمي  

 همان ؟ اينايدشده خبردار آمده وجودبه شما اطراف در كه اييانرژ از آيا طوالني دويدن يك از پس

 در زنـدگي ردمكـ برخـورد آن بـا اخيرا كه سختي مسائل از يكي شماست. روح و انرژي واقعي، خود
 كشـيده مكان اين به مرا كه هاييگزينه تمام كوتاهي مدت براي .دوست نداشتم را آن كه بود مكاني

مكـان  در بايـد كردممي حس ام؟كرده نابود را خود زندگي آيا كه بودم تصور اين در كردم و مرور بود
 .دادم گـوش فـرا كـردمي مزمهز درونم كه صداييبه نهايت در .دهم انجام ديگري كار و باشم ديگري
 چـهآن از صـوري فراتـربـه را خـود بيـنش و باشـيد داشـته قبول كنيدمي زندگي آن در كه را جايي

 حقيقت در من .كردم احساس زيادي تغييرات كردم، را كار اين كهاين محضكنيد. به باز انديشيدمي 

 موضوع مـرا اين  بودم. داده دست از ار هاآن ةهم كه كردم خوبي هايفرصت روي بر به تمركز شروع

  كشاند. ذهن تمركز و مديتيشن سمتبه
در اين بخش محوريت با يك سوژه ناهمساز با وضعيت اسـت. سـوژاي كـه احسـاس نـاراحتي و 

كنـد. در دوست ندارد، احساس نابودي مي را آن كه مكاني در كند و يا از سكني گزيدنعصبانيت مي
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راه  ةمنزلا كه خودشناسي نام گرفته است، بههانرژي همان تكنيكشدن به هر دو مورد، اتصال و غرق
اي كـه هاي غيرواقعي و مناطق خودتخريبي، هر ردي از اين امورات هضم ناشـدهگريز از اين احساس

آالينـد، را بالكـل شك و ياسي فروكشنده مـيآيند و همه چيز و همگان را بهطرزي مستمر باال ميبه
هـا را ، بلكـه آنبنا بر متن، سوژه بايد بياموزد كه با اين امورات هضم ناشده گالويز نشـودزدايند. مي

هـاي متصـاعد شـدن در انـرژيشان ناديده بينگارد و خود را با غرقگري و گزندگيعلي رغم تخريب
مخوف ايـن رخـداد، وارونـه سـازي منطـق  ةسوي. ها خالص سازدآن هاي بدني از شرشده از تكنيك

آپـاراتوس  -ربط و نسبت سـوژهوضعيت به -دراك فضاي اجتماعي و دگرگون سازي مناسبات سوژه ا
ياري همين سنخ از اخالقيات است. در هردو مورد، باال آمـدن احسـاس ناخرسـندي، بالفاصـله بـا به

كنـد، رفـع و هايي كه در سطح سوبژكتيو خلق ميهمين اخالقيات و امكانسازي و استناد بهمعطوف
 ةواسـطهگذاري بر عدم سازگاري با وضعيت بـدهد نوعي سرپوشجا رخ ميچه اينشود. آنجوع مير

حقيقت روح و تحقق همان رستگاري فردي است كه سوژه را تجويز غرق شدن در انرژي و رسيدن به
از شود در قسـمي ها متصاعد ميهايي كه از آنانرژيهاي بدني و حيرت در اتصال بهاز خالل تكنيك

جا و تحت كاركرد همين اخالقيات، سازد. در همينهاي فرديت ساز و اقناع كننده ادغام مياستراتژي
سوژه نه تنها بايد از مواجهه با وضعيت سرباز زند، بلكه بايد همين وضعيت ناخرسند كننده را ناشـي 

  . 1هايي ديگر معطوف سازدساحتاز عدم خودشناسي تلقي كند و تصور خويش را به
آن  كشانند كه پيامداي از انفعاالت ميآستانهبدين ترتيب اين كردارها دانش موجود در خود را به

ها و هاي است كه هرچه تحت حكاكي و مهر و موم مكانيسمانباشت اجتماعي سنخي از سوبژكتيويته
ن نسـبت همـايابند، بـهبدن و ساخت و ساز آن تحت اين قسم از اخالقيات حساسيت ميها بهمحيط
شـود. بـدين منـوال ايـن وضعيت عدم امكان كشيده ميها بهبخشي در آناخالقيات خودتعين ظهور

  بـدن و گـذارد كـه بـا ارجحيـت دهـي بـهبنيـان مـي سنخ از اخالقيات سيستمي از سوژه منـدي را
ي سـازي و واژگونـه سـازهاي درمـانگري، اقنـاعبخش آن از خالل برنهادن مكانيسمهاي قوامتكنيك

تعليـق منطق ادراك فضاي اجتماعي، حل مساله و مواجهه با بحـران در سـطوح كلـي و كـالن را بـه
سطح همين سـوژه  اي ويران و درمان وي، كليت مسائل و معضالت را بهآورد و با برسازي سوژهدرمي

  كشاند.انحالل ميهاي كژكاركردي جهان اجتماعي را بهزند و انديشه بر سويهپيوند مي
  
  

 
 تصوري فراتربه را خود بينش و باشيد داشته قبول كنيدمي زندگي آن در كه را جايي بخش پاياني قسمت دوم:. نك به1
 شروع حقيقت در من س كردم.احسا زيادي تغييرات كردم، را كار اين كهاين محض كنيد. به باز انديشيدمي چهآن از
  .بودم داده دست از را هاآن ةهم كه كردم خوبي هايصتفر روي بر تمركزبه
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  نتيجه گيري 
هـاي گفتـاري در فضـاي پسـاجنگ را اين نوشتار سرمنشاهاي متكثر تكوين قسـمي از سيسـتم

هـاي دولتـي اي از تحوالت حـادث و از خـالل مـداخالت آپـاراتوسرديابي نمود كه در ملتقاي رشته
هـايي همچـون سـالمت، درمـان و زيبـايي ابـداع مايـههاي جديدي را در بدن تحت درونفرورفتگي

اند. وضعيت وخامت بار جنگ، شيفت دموگرافيك و پيامدهاي آن، ناكامي در تجربـه گسسـت، مودهن
رويـدادهاي اقتصـادي و سياسـي و  واسطةراديكال، بحران در وضعيت به ةهاي معرفت شناسانمنازعه

يي، گرايي، خودكفاكنش با انباشتي از تحوالت در قلمرو پزشكي ازجمله جامعهمطالبات زنان در برهم
افكنـي از شـيوع فاكتورهـاي ريسـك آميز شيفت اپيـدميولوژيك و هـراستاكيد بر وضعيت مخاطره

ميـانجي ها در تاروپود وضعيت بههاي قلبي عروقي كه سبب ساز انتشار توده عظيمي از گزارهبيماري
ن را هايي نظير پروژه ليپيد شده بود، شرايط ظهور نوعي چارچوب ادراكـي جديـد در بـاب بـدپروژه

-مهيا نمودند. درگام بعدي، اين چارچوب ادراكي با ظهور بحران در سالمت شهر و در نتيجه ضرورت
هاي استراتژيك آپاراتوس شـهرداري مديريت آن در اسناد قانوني و با مساعي ةساز شيوهاي دگرگون

   اثـر ةشـوندهـايي همچـون سـراهاي سـالمت كـه در مقـام بسـتر تشـديداز خالل تاسيس رصـدگاه
  يافتنـد، درخردتـرين سـطوح وضـعيت ها، مراكز تغذيه و رژيـم درمـاني كـاركرد مـيكلينيكبخشي

روي يي جديـد از حكمرانـي بـر شـهر را بـههايابي هم شيوهطرزي فراگير رسوب يافت. اين رسوببه
  هـايي جديـد از بـدن تحـت نـام سـالمت، هاي دولتي گشود و هم از رهگـذر توليـد دانـشآپاراتوس

اكنون برصـحنه هايي كه همها و محيطها، مكانيسمسازي و زيبايي و از خالل فوجي از تكنيكهبهين
  مندي و حقيقت را تاسيس نمود.روند، اشكال نويني از سوژهوضعيت رژه مي

  
  منابع 

  نشرچشمه. ،بوطيقاتي گسست، سينماي اصغر فرهادي ،)1395اسالمي، مازيار (
شماره ، 4دوره  مجله جامعه شناسي،مثابه رسانه هويت، )، بدن به1381( نچاوشيان، حس ؛، تقييآزاد ارمك

  . 75-57. صص  4
 ،تازه ندِيدرآ 1900و افزودن  يسراسر ينيبا بازب يفرهنگ علوم انسان)، 1397( وشي، داريآشور
  سوم، نشر مركز. راستيو

 ود متحد، نشر آگاه.ترجمه محم ،طبقه و كار در ايران)، 1393( نعماني، فرهاد ؛بهداد، سهراب

 . 46مجله گزارش، شماره  ،نويسديك جوان درباره جوانان مي)، 1373نام (بي

هاي تحقيقاتي تعيين اولويت)، 1370( هاي علمي كشور)، كميسيون پزشكي شوراي پژوهش1370( نامبي
 .4و 3، شماره 15جلد  مجله پژوهش در پزشكي،گروه پزشكي، 

 . 17شماره مجله مجلس و راهبرد،مفاهيم تعديل و تثبيت، ره به)، نگاهي دوبا1374( نامبي



 ها...بازگشت بدن؛ رد آپاراتوس

 

79 

 . 64شماره  مجله گزارش،اي نيست، )، كيش ديگر كيك خامه1375( نامبي

، 1376 – 1379سي عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  از ر)، دفتر سياسي و فرهنگي، بر1380( نامبي
 . 29شماره  ،مجله مجلس و راهبرد

معاونت امور اجتماعي و  تجارب و دانش زيسته خانواده سالمت شهرداري تهران،)، 1397( نامبي
 فرهنگي اداره كل سالمت شهرداري تهران. 

ها در دو برنامه: مروري بر عملكرد آموزش و پرورش عمومي و پيشنهادهايي بخش)، 1373( پاينده، محمدرضا
 . 9شماره  مجله مجلس و راهبرد،، ناكامي نسبي در مقطع ابتدايي ،آموزش و پرورش براي برنامه دوم

چاقي مشكل عمده بهداشتي و درماني حال و )، افزايش وزن و 1377( فريدون، عزيزي ؛ميرميران ،پروين
 . 3، شماره 22جلد  ،مجله پژوهش در پزشكيآينده، 

هاي مالحظاتي در مرزهاي اجتماع و اقتصاد: سرآشپز اعظم لندني و خاله زنك)، 1374( حيدري، محمد
 .51شماره  مجله گزارش،، وطني

 .  46شماره  ،مجله گزارش)، در اقتصاد قانون اساسي بي گناه است، 1373( اي، انورخامه

- 1320( ولپهلوي ا عصر در زنان ورزش و اطالعات )، روزنامة1398( رحمتي، محسن و خنجري، پريوش
 .  2شماره  نشريه تحقيقات تاريخ اجتماعي، )،1304

، معاونت سال فعاليت اداره كل سالمت شهرداري تهران 12گزارش )، 1396( زماني گرمسيري، سمانه
 اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران. 

خطر ساز سندروم  عنوان عوامل)، تغييرات وزن بدن و توزيع چربي بدن به1386( سعيد پور، آتوسا و همكاران
 .18 -11، صص 1شماره  9، دوره مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايرانمتابوليك در زنان ايراني، 

ليپيدمي، اضافه وزن، فشار خون باال و ميزان بررسي شيوع هيپر)، 1376( عزيزي، فريدون ؛شريفي، فرانك
 فعاليت بدني در افراد ديابتي و IGT مجله ، و مقايسه آن با افراد سالم در روستاهاي استان زنجان

 .4، شماره 21جلد  ،پژوهش پزشكي
ة هاي سراي محلّه (مطالعة موردي: سراي محلّبررسي و ارزيابي برنامه)، 1393( همكاران ضرغامي، سعيد و

 .11شماره  مجله جغرافيا و پايداري محيط،)، شهرداري تهران 3درب دوّم، منطقة 
دفتر مطالعات  اصول و مباني سياست ملي سالمت،)، 1387طريقت منفرد، محمد حسن و همكاران(

 هاي مجلس.اجتماعي مركز پژوهش

ي تهران، مطالعه قند و )، ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي در جمعيت شهر1381( عزيزي، فريدون و همكاران
 .55-43. صص 1شماره  26سال  مجله پژوهش در پزشكي،ليپيد تهران (نتايج نهايي فاز اول)، 

اجتناب  يضرورت يزندگ وهي: اصالح شريرواگيمهم غ يهايمارياز ب يريشگيپ)، 1382( عزيزي، فريدون
 .4، شماره 27جلد  مجله پژوهش در پزشكي،، ريناپذ



 1401بهار ، 1 شماره، شناسي ايران، دوره بيست و سوممجله جامعه

80 

)، بررسي روند شيوع اضافه وزن و چاقي و چاقي شكمي در بزرگساالن 1384( مكارانو ه عزيزي، فريدون
 و پزشكي علوم دانشگاه درپزشكي مجله پژوهش، 1381  -1378هاي در سال 13ساكن منطقه 

 .129-123، صص  2شماره  29 سال ،بهشتي شهيد درماني بهداشتي خدمات
  (TLGS)ليپيد و قند بررسي ساختار و اجرايي روش ،اهداف )، معرفي1379( عزيزي، فريدون و همكاران

 .86- 77هاي ، صفحه2سال دوم، شمارة ، مجلة غدد درون ريز و متابوليسم ايرانتهران، 
مجله پژوهش در  ،نيازهاي جامعههاي آموزش پزشكي در انطباق با تغييرات برنامه)، 1365( عزيزي، فريدون

 . 4، شماره 9جلد ، يپزشك

 . 1 شماره 18، سال مجله پژوهش در پزشكي)، وضعيت تحقيقات پزشكي در كشور، 1373( عزيزي، فريدون

مديريت محله و شوراياري در تهران: ارزيابي )، 1397( پور ميرغفاري، مريم السادات؛ ، پوياعالءالديني
 ،بهار ،دوره هفتم ،طالعات و تحقيقات اجتماعي در ايرانم، ن آباد زرگندهحكمروايي شهري در حس

 .1شماره 
باط بين شاخص توده بدني و عوامل اجتماعي دموگرافيك )، بررسي ارت1386( فربخش، فرزانه و همكاران 

 133 صص تابستان، ،2 شماره ،31 دوره مجله پژوهش در پزشكي،ساله استان تهران،  15تا 44زنان 
 .139 تا

 ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، نشرني.  خاستگاه هرمنوتيك خود،)، 1395فوكو، ميشل (

ترجمه  ، گوها و ...وها، گفتاي از درسگفتارها، كوتاه نوشته، گزيدهتئاتر فلسف)، 1393( فوكو، ميشل
 .ي، نشرندهيجهاند نيسرخوش و افش كوين

 ، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، نشرني.نقد چيست و پرورش خود)، 1397( فوكو، ميشل

 .50 و 49ماره ش ،شگزارمجله )، تورم، اختالف طبقاتي و انحطاط اخالقي، 1373كتابي ، احمد (
  ، انتشارات دمان.ترجمه قاسم مومني ،تاريخ مدفوع: تبارشناسي سوژه مدرن )،1399( الپورت، دومينيك

  ،مجله مجلس و راهبرد)، مدارهاي توسعه، خوداتكابي و بخش خصوصي، 1372( الريجاني، محمد جواد
  .  2شماره 

رهنگ زيبايي: تحول معيارهاي زيبايي )، چرخش ف1396( ديسع ديس، هيزاو يداحمديسمحمدي، منظر و 
 . 3شماره  ،22دوره ،تجسمي هنرهاي - زيبا هنرهاي نشريهپهلوي، به عصرقاجار از گذار فردي در

)، نقش سراهاي محله در تحقق اهداف مديريت شهر: 1398( الماسي، ربابه ؛موسي كاظمي، سيد مهدي
 . 54شماره  ،مجله مديريت شهريكالن شهر تهران،  7منطقه 

مجله راهبرد و هاي باد آورده، )، جستاري در ثروت1376( نيمحمدحسي، ريمالو  يمرتضديس، ينبو
 .  23، شماره  مجلس

بامداد خمار: رنج سكسواليته و عشق در ايران مدرن، در چرا شد محو از ، )1399( آبادي، افسانه نجم
 ترجمه شيرين كريمي، نشر بيدگل. ، ياد تو نامم



 ها...بازگشت بدن؛ رد آپاراتوس

 

81 

و  ابتيد ،يفشار خون و ارتباط آن با چاق يفزون كيولوژيدمياپ يبررس)، 1377( ا و همكارانليند، نوايي
 .  2، شماره 22جلد  مجله پژوهش در پزشكي،، در اسالمشهر يدميپيپرليه

مجله پژوهش ، در اسالمشهر يو چاق يدميپيپرليه كيولوژيدمياپ يبررس)،1377( نوايي، ليندا و همكاران
 .1، شماره 22جلد ، در پزشكي

مجله پژوهش در )، پزشكي و مسائل جامعه ، نگرشي بر برنامه آموزش پزشكي، 1364( وكيل، حسن
 . 62 – 58سال نهم شماره اول، صص  پزشكي،

مجله )، بررسي وضعيت آموزش پزشكي نيروي انساني پزشكي كشور، 1372( وكيل، هيدا و عزيزي، فريدون
  . 17جلد  پژوهش در پزشكي،

شماره  9سال  مجله پژوهش در پزشكي،هايي از آموزش پزشكي در ايران، )، جلوه1365( حسن وكيل،
 چهارم .

  اسناد 
  معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران.  ،ساله سالمت تهران 5سند راهبردي 

 /11/6)، مصوب 1383( رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،يبرنامه چهارم توسعه اقتصادقانون 
  هاي مجلس شوراي اسالمي.، مركز پژوهش1383

  .نشريه كلينيك زيبايي برنافيت، 1395مجله الكترونيكي برنافيت شماره سوم اسفند 
  ها روزنامه

 .1385 /11 /24روزنامه اعتماد / 
 

Farhadpour, Lily (2016), Women, Gender Roles, Media and Journalism, in  
Women, Power and Politics in 21st Century Iran, 91 - 106, Edited by Tara 
Povey and Elaheh Rostami-Povey, routledge. london and new York. 

Foucault, Michel(1983), Discourse and Truth:The Problematizatio of Parrhesia. 
(six lectures given by Michel Foucault at Berkeley, Oct-Nov). 

Garland, david(2014), What is a ‘‘history of the present’’? in Foucault’s 
genealogies and their critical preconditions. Punishment & Society 2014, 
Vol. 16(4) 365–384.  

Khatam, Azam(2010): Struggles over Defining the Moral City: The Problem 
Called “Youth” in Urban Iran, in Being Young and Muslim New Cultural 
Politics in the Global South and North, E dited by L INDA H ERRERA 
ASEF BAYAT .oxford university press.  

Koopman,Colin(2013), genealogy as critique :Foucault and problem 
ofmodernity , Indiana University Press. 

 Koopman ,Colin(2016), Must Philosophy Be Obligatory?: History versus 
Metaphysics in Foucault and Derrida , in  Foucault/ Derrida fifty years later , 



 1401بهار ، 1 شماره، شناسي ايران، دوره بيست و سوممجله جامعه

82 

the future of genealogy, deconstruction and politics , Columbia university 
press , new York.  

Reddy KS, Yusuf S(1998), Emerging epidemic of cardiovascular disease in 
developing countries, Circulation ,  pp 596-601. Natinal library medicine.  

Revel, Judith(2016), Foucault, Derrida: The Effects of Critique, in  Foucault / 
Derrida , fifty years later, the future of genealogy,    deconstruction and 
politics Columbia university press , new York.  

Rivetti,Paola(2020), Political Participation in Iran from Khatami to the Green 
Movement . Palgrave Macmilan. 

Sadeghi-boroujerdi , Eskandar(2019), Revolution and Its Discontents , Political 
Thought and Reform in Iran, Cambridge , university press. 

Sadr, Shadi(2012), Veiled transcripts: the private debate on public veiling in 
Iran , in Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance , Edited 
by Anissa Helie  and Homa Hoodfar 182-208. london , new York. 

Sharifi, nafiseh(2018), Female Bodies and Sexuality in Iran  and the Search for 
Defiance , palgrave mcmillan. 

Yaghoobi, Claudia(2012), Iranian women and shifting sexual ideologies 1850–
2010, in Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance , Edited 
by Anissa Helie  and Homa Hoodfar 182-208 . london , new York. 



 

83 

  توضيح سردبير
  
پژوهشي خوش ساختي است كه از پرداخت جامعه  –مقاله علمي  "ها بر وضعيترد آپاراتوس بازگشت بدن؛"

هاي مرتبط با نگاهي فوكويي تغييرات پديدآمده در برهمكنشكوشد تا با شناسانه خوبي برخوردار است و مي
هاي ايديولوژيك (آپاراتوس) حاكم، در بافتاري هاي تاثيرگذار مفاهيم، معاني و گفتمانبدن را از خالل مداخله

  سازي است تا توصيف روايي صرف، فهم پذير سازد. نظريه مندتر معطوف بهكه بيش
-جنگ در ايران به-هاي ادراكي سيماي جديد بدن در دوران پساچارچوبهدف اصلي نويسندگان شناسايي 

هاي گسست و با تمركز بر قلمرو پزشكي است. تبيين پروبلماتيك شدن بدن و بررسي اعتبار رتوريك
هاي هستي شناسانه تاريخي، در انطباق با دلمشغولي –كردارهاي مرتبط با آن در بستر شرايط اجتماعي 

ر نگاه فوكو، مضمون اصلي اين مقاله است. پايبندي نظري نويسندگان در تبيين موضوع تاريخي خويشتن د
رغم پختگي نسبي متن فارسي آن ايده فوكويي تحليل پروبلماتيك شدن بدن موجب شده است كه مقاله بهبه

خاب اي دشوار فهم شود كه اين خود نتيجه طبيعي و محتوم چارچوب نظري و روش شناختي انتتا اندازه
  شده براي تحقيق است.

اي كه از سوي مجله براي ارزيابي مقاله برگزيده شدند پيشنهادهاي خوبي براي رفع برخي داوران فرهيخته
تر شدن متن مقاله سادهرفت تا حدودي بهگونه كه انتظار ميهاي ناگزير مقاله مطرح كردند كه هماننارسايي

، ضمن اعمال ه در كاربست پيشنهادهاي اصالحي داورانهم كمك كرده است. نويسندگان محترم مقال
هاي مستلزم تاُمل و گاههايي تكميلي در باره برخي مطالب و گرهاصالحات الزم، خود را ناگزير از ارايه توضيح

توان بحثي تفسيري و توضيحي در باره برخي تر مقاله ديدند كه آن را ميايتر در خوانش حرفهتمركز بيش
  ايجاز مطرح شدة در مقاله دانست.نكات با 

  
  محمد جواد زاهدي

 شناسي ايرانسردبير مجله جامعه



 

84 

  بسمه تعالي
  

  شناسي ايران سردبير محترم مجله جامعه
 "ها بر وضعيتبازگشت بدن؛ رد آپاراتوس"نقدهاي اساتيد محترم داور بر مقاله شده و پاسخ به اصالحاتِ انجام

  شود.شرح زير تقديم ميبه
اند را كه اساتيد محترم داور بر سر متن گذاشتهمتمايزينسبت به ةهاي چشمگير و بس موشكافانما دقت 

  دهيم كه دست مياي روايت را بهنهيم و در انجام اصالحات مورد نظر و پاسخ خودگونهعميقاً ارج مي
نهيم پيش ميوايتي كه اكنون بهايم. رزده مان برشمددكاربست آن درمقاله در واقعيت اجتماعي تاريخيبه

برقرائت مان از آثار فوكو و كتاب دلوز (فوكو) استوار است و الغير. اين روايت در متن خود مقاله نيز با بسط 
احتراز جستن از  هاي حجم مقاله واستنادات متمايزي آمده است. هرچند محدوديتبيشتري و با تكيه به

  دهد ما را بر آن داشت كه در متن مقاله صرفاً فضا جوالن مي گوني كه درزدگي افراطروش -نظريه
  مان را بسط دهيم. قدركفايت اين روايتبه
  

  ها و پيشنهادات استاد محترم داور اول ، نكتهنقدهاپاسخ به
لحاظ محتوايي پيرامون پنج موضوع نقد روشمند و دقيق استاد محترم داور اول به 6رسد نظرمان ميبه

كوشيم محتواي يكايك اين موضوعات را درنسبت با مسير، خالل نوعي پاسخ مي اند كه ازدي شدهبنصورت
  كنيم.  هدف و مساله مقاله حالجي

هاي نقد(نك به بحث سكسواليته و مغفول گذاشتن منش ويكتوريايي انقالب اسالمينقدِ عدم ورود به-1
  ).3، 4، 5شماره 

اهميت بحث سكسواليته و مغفول گذاشتن منش ويكتوريايي انقالب رم بهزعم ما اشاره استاد محتپاسخ: به
جايي ضرورت ويژه هماندهد. اين امر بهاسالمي بصيرت بس مهم و ادراك دقيقي از وضعيت را انعكاس مي

پذيرسازي نوعي چرخش ماترياليستي و اي فهمتافتهسازدكه مساله ما از جوانب درهمخويش را نمايان مي
سيرهاي نوعي تبارشناسي سوژه پسا انقالبي هم با هدف ترسيم خطژيم حقيقت درتكينگي بدن و آنشيفت ر

ي درخور رمزگشايْي مثابه نوعي ابژهروي بود كه سكس و سامانه سكسواليته بهترديد از همينبوده است. بي
تامل براكنونيت نيروهاييْ كه از  خواند. اما بافضاي اين تبارشناسي سوژه را در تمام لحظات كار به خود فرا مي

تنيدگي هم درهمآگاهي در اين فقدان دركار بوده است. وآناند، قسميهمه جهات ما را درخود محاط ساخته
اي شگرف بخش اعظم برآمدن سكس شيوهدين/ قانون، پزشكي و سياست در گرانيگاه منزلت خانواده بودكه به

تر در توصيف عقالنيت سكس يا اش خود مجالي موسعسازيو مسالهنيز از همين گرانيگاه مشتق شده است 
اش، تمامي متفاوتنمود. و در صورت ورود اين خط و ترسيم مختصات بهاش را ضروري ميعناصر برسازنده

رو به خودي خود مهم، به دقت مقاله كه، انكشاف اين قلمماند. و نيز اينپذيري آن نارسا و ناقص ميبيان
زد. نكته مهم دراين آميختگي مجراهاي متمايز دامن ميرساند و ابهامات زيادي را با درهميب ميحاضر آس

آيد يك جور شيفت نظر ميميان همان محوريت خانواده و محتواي متفاوت آن در لحظات پيشين است كه به
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ه صرفاً خط اتصال طرح همه، منزلت خانوادبا اين در نسبت با سكس يا بدن اروتيزه را از سرگذرانده است.
مقام نوعي ابژه تكنيكي و سياسي مديريت و  زعم فوكو ظهور همان پرسوناژسياسي درمساله جمعيت يا به

كنترل انحرافات اجتماعي نيز  ةدرچرخشي جديد است كه همچون ابژ1)111-119:  1399(فوكو،  حكمراني
  ساله سكس در وضعيت بايد از بازدريافت چنين باورمان هر بحثي پيرامون ميابد. بنابراين بهكاركرد مي

كرديم كليت متن را انكشاف آن مبادرت مياي بود كه اگر بهاي مساله خود را بياغازد و اين همان لحظهشبكه
كم از چنين ابهامي، مجالي دستاش كشاند كه جهت رهاندناي ميي اغتشاش و سردرگمي فزايندهبه ورطه

  نمود.ون بر نوشتار حاضر را ضروري ميكفايت يك مقاله افزبه
شناسانه به اي ديرينهشيوهكار به تبارشناسي در مقاله،رغم اشاره بهنقدهاي نوع دوم واجد مدعا اند كه به-2

  شناسانه، زايش ادراك پزشكي را در چارچوب چالش سنت/ رفته است و يا بايد با به نحوي ديرينهپيش
  ).2، 4، 5، 7نقدهاي شماره مدرن توصيف نمود (نك بهشبه

سري مفاهيم درآناليز لحاظ روشي واجد اهميت است. هم روش در مقام كاربست يكجا بهپاسخ: دو نكته اين
برش در وضعيت، كه هردو باهم يك جورخوانش جديد را پديدار  ةمثابه شيوهاي تاريخي و هم روش بهابژه
اي طرزي تنيده با همين سطح نخست، شيوهگاه بهآن م ابژه وسازند. درگام نخست بر كاربست فوكو در فهمي

زعم استاد ها و آماج خود را نه در پيوستار سنت/ مدرن يا بهآوريم كه ابژهميان مياز برش در وضعيت را به
جويد. بنابراين از ديد ما ميهمان منوال كه در مقدمه بيان شده در فضاي پساجنگ بازمدرن، بلكه بهشبه
هاي كالن، بلكه بر سر ترسيم مختصات و كاركرد شيفت ن نه برسر مدرنيته، سنت يا اين قسم از نامسخ

  اي محدود و توصيف گفتارهاي همان بازه زماني است. حقيقت در بازه
آيد در گام اول نوعي  انفكاك بجا و درخور تامل در نقد استاد محترم داور ميان تبارشناسي و نظر ميبه

امروز تداوم و حتي در ذهنيت معاصران فوكو اسي برنهاده شده است. انفكاكي كه كماكان تا بهشنديرينه
  در كه منظرگاه و خوانشي متمايز از فوكو كه اين نوشتار با آن. حال2درگفتگو با وي نمود يافته است

دهد. اگر فوكو نمي اش رسانده، به چنين انفكاكي موضوعيتفرجامين لحظاتگرفتن آن مساله خود را بهپيش
: 1395(فوكو،  كنندهگانه تعيينمنزله بازسازي شرايط ظهور يك تكينگي برمبناي عناصر بسبر تبارشناسي به

شناسي و زمان انفكاك ميان ديرينهفشرد و هممي اش پايهاي تاريخيعنوان غايت تحليلو به3)85
)، و 168-169(همان :  كندتمامي رد ميمنفك را به هاي متمايز و از همحوزهشان بهتبارشناسي و انتساب

گاه سراسر متن ، آن4آوردحساب ميبندي كردارهاي گفتماني و ناگفتماني بهديرينه شناسي را قسمي مفصل

 
سـيد محمـد  ، ترجمـة1977-1978هـاي كـولژدوفرانس گفتاررو، جمعـت: درس) امنيـت، قلـم1399. فوكو، ميشـل (1

 جوادسيدي، نشر چشمه.
) ، نقـد چيسـيت و 1397پرسش و پاسخ درباره پرورش خود در گروه تاريخ دانشگاه كاليفرنيا در فوكو، ميشل (نك به. 2

 .  167-175سرخوش و افشين جهانديده، نشرني، صص  پرورش خود، ترجمه نيكو
  )، نقد چيست و پرورش خود، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، نشرني.1397، ميشل (. فوكو3
تحليـل ديرينـه شـناختي )، ديرينه شناسي دانش، ترجمه نيكوسرخوش و افشين جهانديده، نشر ني: 1397. فوكو، ميشل (4

 احاطـه را هـاآن كـه ناگفتمـاني كردارهاي با دهدمي قرار نسبت در شانبودگي خاص مبناي بر را گفتماني هايشكل گيري



 

86 

هايي است بندياي از عناصر و پاگرفتن مفصلمقاله در پي مساحي ميدان وضعيت و شرايط برآمدن زنجيره
هاي جديدي را در طبع سوژهژيمي سراسر جديد از حقيقت، بدن پساجنگ و بهركه  با شكل دادن به

جاي متن مشهود است و در مقدمه آشكارا بيان  سازند. درهمين مسير، همانگونه كه درجايشان برميتكينگي
  مان تبارشناسي سوژه پسا انقالبي بوده است:شده، آغازگاه كار و هدف

ها و كدام كردارها مفهوم بدن يابند كه كدام تكنيكن دست مركزيت ميهايي از ايدر اين راستا پرسش 
هاي سالم/ بيمار، زشت/ زيبا و هنجار/ ناهنجار را به آن بخشيدند؟. چگونه پساانقالبي را ابداع نمودند و دو پاره

از  ها با برخياي خاص بنا شد و چگونه اين تكنيكگويي در باب بدن در لحظهسيستمي خاص از حقيقت
 –همتا از حقيقت را پديدار سازند كه بدن شوند تا رژيمي بيبندي ميها در باب بدن مفصلانواع گفتمان

. بديهي است در اين ابداع نه خود بدن، بلكه اين سوبژكتيويته است كه توسط اشكال 1كندگفتمان را ابداع مي
  ه).متن مقال 2( صد شوهاي ابژه ساز محاصره ميجديدي از مكانيسم

  ، بازگشت 4ها صدهنده به آنساز و رويدادهاي شكلهاي نوين سوژهرويهبه: اشاره به همچنين بنگريد
رويدادهاي تاريخي  ةشان در ميانگريمسئله زنان و كنش، 5تمايالت سرمايه ساالرانه صهاي انقالبي بهسوژه

  و ... .   6شده با ارجاع به نجم آبادي صازيهاي ازآنِ خودسبخشي و توليد سوبژكتيويتهو اشاره به خودتعين
هاي اثرات جنگ و تحريم، تحوالت جمعيتي، بازتوليد پيوسته تورم، آميزيدر بخش اول مقاله با اشاره به بهم

بخشيم كه گوناگون وضوح ميهايبنديفضايي از مفصلشناسانه و رويدادهاي سياسي بهمنازعات معرفت
. 2يابدآورند و اين امر در تزلزل رژيم حقيقت پيشين نمودي تاريخي ميگريز ميوي خطرها را بهسوبژكتيويته

اجتماعي  –هاي تاريخيهاي پيشاروي و درست در اقتران همين رويدادها، قسمي ديگر از دگرگونيدربرهه
 تحقيقات جهت تمركز بر جامعه، گذاردموگرافيك، مهاجرت،نظير جنگ، ضرورت خودكفايي، اتكا به

ها  و ...بر شهرنشيني، صنعتي شدن و افزايش مصرف دخانيات و كاهش فعاليت بدني، تغيير الگوي بار بيماري
سازند و اند كه در اتصال با فضاي پيشين، رژيم جديدي از حقيقت را بر وضعيت مسلط ميعرصه حادث گشته
گيري شدت ةتصوير درآمدبه ةويژه دركرانهها، و بها و توليد و بازتوليد سنخي جديد از آنبا در نورديدن سوژه

                                                                                                                                   
ديرينه شناسي همچنين نسـبت هـايي را  ). 227 ص( كنندمي عمل گيريشكل اين براي عمومي عنصر مثابه به و كنندمي

ياسي، كردارها و فرايندهاي اقتصـادي) نشـان ، رويدادهاي سني و عرصه هاي ناگفتماني (نهادهاهاي گفتماميان شكل گيري
هاي بزرگ فرهنگـي يـا مجـزا كـردن سـازوكارهاي عليـت نيسـت (ص ها آشكار كردن پيوستگيدهد. هدف از اين رابطهمي

  ديرينـه شناسـي ... مـي كوشـد تعيـين كنـد قواعـد ، اي داشـته باشـيمرويدادهاي گزاره ها يااي از گزارهاگر مجموعه). 234
 ناگفتماني هايسيستمكه اين مجموعه به آن مربوط است و ايجابيتي كه اين مجموعه به آن تعلق دارد چگونه به يگيرشكل
  ).235 صخاص مفصل بندي است( هايرند. ديرينه شناسي در پي تعريف شكلخومي پيوند

پزشـكي و يـا ادارك پزشـكي  تمركز ما بر كردارهاي تاريخي و عدم اشاره به رديابي و ترسيم تحوالت درون گفتمـاني.1
د در فضاي پزشـكي اسـت. بـه يـك عنوان  پي جويي فرايند و چگونگي ظهور اين حقيقت جدينافي تلقي اين عبارت به

گفتمان بر كـاركرد آن عقالنيـت  -. ابداع بدن ي را به لحاظ تاريخي رديابي كنيمكوشيم اين ادراك از پزشك، ما نميمعنا
 داللت دارد. 

 باب اين مسائل نيست.در ، رژيمي سنتي نيست و بحث ما نيزحقيقت . اين رژيم2
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طرح مساله شهرسالم، مديريت برشهر و بحران ناشي از عناصر مهاجرت، تغييرات اپيدميولوژيك و ...، به
، همگرايي و عمليات اين دو آپاراتوس ةانجامند. نتيجمداخالت تنگاتنگ پزشكي و شهرداري دروضعيت مي

تفصيل كه جوانب كاربست آن را به جديدِ حك شده بر وضعيت است،تورم وشدتمندي همان رژيم حقيقت 
ها را در يك ميانجي اثرات خود همان سنخ جديد از سوژهمتن مقاله)، تا به9-11( نك به صص 1ايمشكافته

مندي گيري همين سوژه. درنهايت برشمايي دقيق از همه2جور انباشت اجتماعي بر صحنه وضعيت مقررسازند
  ها در حقيقت اكنون مستولي گشته بر وضعيت سازي سوبژكتيويتهبه يك معنا بر مستهلكو حقيقت و 

تابانيم. با اين وصف، مي ميانجي آشكارسازي كاركردهاي يك متن دو بخشي در بازپسين سطور مقاله نوربه
ر فضاي پساجنگ ها دميانجي همين آپاراتوسمساله ما تبارشناسي سوژه پساانقالبي و چگونگي استحاله آن به

عبارت ديگر، رسالت ما توصيف همان رويدادهايي اجتماعي. به-تاريخي كردارهايهم با ارجحيت بهآن است و
ها هاي جديدي از ابژهبندي كردارهاي تاريخي، سياسي و پزشكي، حوزهسازي شرايط مفصلاست كه با ممكن

فتمان پزشكي و مجال مداخله آن را در وضعيت را گشايند و شرايط كاركرد و عملكرد گروي پزشكي ميرا به
كردارها را در سراسر متن نشان دهيم بنديايم تا اين مفصلآورند. اكنون هنگامي كه درصدد برآمدهفراهم مي

محض آن كه مختصات وكاربست يك جور عقالنيت جديدي را ترسيم ايم و بهكاري جز ديرينه شناسي نكرده
مان چگونه و تا كجا امتداد مي يابند دركار ، غايت، برآيند و پيامدهايش در اكنونيتنماييم كه اعمال آنمي

  تري را از آن خود نمايد كه تراز تبارشناسانه در متن غلظت افزونكه چنان ميبا اين. ايمتبارشناسي بوده
ديرينه  مان سازد صرفاً درلحاظ بررسي ابژه دركار نبوده است كه وادارمندي بهسازد، اما هيچ انفكاك روشمي

 شان درمقام روش، غايتي كه مشتمل است برشناسي بمانيم. بلكه از خالل تحليل گفتارها و مفصل بندي
ايم. فوكو ها توسط همان رژيم جديد حقيقت را توصيف كردهچگونگي درنورديده شدن و ابداع سوژه شرايط و

  تحليل گفتارها، اظهار داشته است:ن رويكردي بهبا چني ضمن تمايز كارخود از مورخ معرفت شناسي و
كوشد كردارهاي گفتماني و نهادي نوعي تاريخي پس روانه است كه ميكنم كه بهروي تاريخي از علوم كار مي

اند؛ و اين تاريخي ديرينه شناختي است و و اجتماعي را كشف كند، كردارهايي كه اين علوم برآمده از آن
هايي منسجم و تكنيكاي را كشف كند كه اين كردارها بدل شدند بهكوشد لحظهيسرانجام اين پروژه م

ها حاصل آمد و حقيقي تلقي شد، اي كه گفتماني خاص از اين تكنيكسنجيده با اهدافي تعريف شده، لحظه
مجموع هدف  جوي حقيقت و گفتن حقيقت. دروجستتكليف بهها پيوند خوردند بهكه اين تكنيكاي لحظه

 
خواهيم رديابي كنيم كه اين رژيم جديد از كجا آمده و يـا در صـيرورت و دگرگـوني ايم كه ميهيچگاه ما اشاره نكرده. 1

نـاك اسـت. مـا جا رسيده كه چاقي يا بيمـاري قلبـي خطرهايي را سپري نموده است و چگونه به اينهايش چه منزلگاه
هـا ايم. چون مساله ما احاطه آپاراتوسشرايطي كه اين رژيم را روي سر وضعيت مي آورد و كاربست آن در فضا را كاويده

 بر سوژه بوده است. 
ة نقدهاي استاد محترم بوده است. مشخصاً نـك بـه نقـد هاست كه از جملاين همان شرح دقيق كاركرد اين آپاراتوس .٢

 . 2شماره 
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: 1396(فوكو،  پروژه من برساختن يك تبارشناسي سوژه است و روش عبارتست از يك ديرينه شناسي دانش
53-52(1 .  

  كند:و درجايي ديگر عنوان مي
كنم منظورم شناسايي سه سطح متوالي نيست كه وقتي از ديرينه شناسي، استراتژي و تبارشناسي صحبت مي

توصيف سه بعد ضرورتاً همزمان از تحليلي واحد است. سه بعدي كه يابند بلكه ديگر بسط ميبر مبناي يك
شان امكان بازدريافت آنچه را ايجابي است فراهم كنند، يعني چه شرايطي يك تكينگي را بايد در همزماني

  . 2)87: 1397(فوكو،  كندقابل قبول مي
سبت پيوستگي و ناپيوستگي در پرسشي پيرامون ربط و ن، در پاسخ به1983افزون براين موارد، فوكو در 

  ام و هرگز از تبارشناسي باز سازد كه هرگز از ديرينه شناسي دست برنداشتهكارهايش مصرح مي
  . 3)175: 1397(فوكو،  امنايستاده
شويم كه گفتارهاي پزشكي متمركز مي چنين خوانشي از فوكو، اگر بر ظهور ادراك جديدي از بدن بربا اتكا به

سازند، قصدمان نه بررسي تحوالت دروني گفتمان تماعي و تاريخي آن را در وضعيت مستقر ميكردارهاي اج
  ترسيم  و4هايشگزارهلحاظ منطق دگرگوني و چينشگيري همان ادراكْ بهپزشكي و چگونگي شكل

اي از ههشدن همين ادراك، بلكه رديابي انبوسازي و علميصوريهاي گوناگون ايجابيت، معرفتي شدن، آستانه
هاي جديدي شان حوزه جديد و ابژهعناصر و رويدادهاي تاريخي در فضاي پساجنگ بوده است كه در اتصاالت

 ةگشايند و شرايط كاركرد و اعمال رژيمي جديد از حقيقت در مقام مجراي همواركنندروي پزشكي ميرا به
اي كه تاكنون ميانجي شرح بسيار فشردهبه چهسازند. در تاييد آنپذير ميپزشكي را امكان –مداخالت سياسي

  چه فوكو در اين باب اظهار داشته است، ايم، بياييد بر شماي مجمل آندست دادههمتن مقاله ب از
  كوتاه درنگ كنيم:ايلحظه

  ها حوزه معيني از ابژهمثابه كرداري كه بهچه مد نظر است نشان دادن اين است كه گفتمان پزشكي بهآن
اند و باالخره داراي كاركردهايي در گيرد كه قانوناً منصوب شدهدازد و در اختيار شماري از افراد قرار ميپرمي

اند و ماهيت گفتماني كردارهايي كه بيروني آنشود بهجامعه است كه بايد انجام دهد، چگونه مفصل بندي مي
  ). 236-238شناسي دانش: (ديرينه هم ندارند

همان نكته دوم است ، مساله ما چالش سنت و مدرن، چگونگي سربرآوردن پزشكي مدرن  براين اساس، و اين
از بطن پزشكي كالسيك و يا تحوالت دروني رشته و يا علم پزشكي و گذار آن نبوده است، تا آنگاه تغيير 

برآن خيره  اي تاريخي كهبدن و بيماري يا دگرگوني رابطه بيمار و پزشك را بكاويم. پهنهادراكات نسبت به
  شويم تحوالت فضاي پساجنگ تا همين امروز است كه در نسبت با فضاي انقالبي، كه فوكو آن را مي

 
 نيكو سرخوش و افشين جهانديده، نشر ني .  )، خاستگاه هرمنوتيك خود، ترجمة1396( وكو ، ميشلف -1

 نيكو سرخوش و افشين جهانديده، نشر ني. ةخود، ترجم)، نقد چيست و پرورش1397( فوكو ، ميشل - 2
 همان. - 3
نك به  ،دارد ريركبيدر عصر ام شهير، همان كه به زعم استاد آمدهشيچگونه پ ستيكه از نظر ما مشخص ن يداديرو .٤

 استاد.  5نقد شماره 
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كننده كه به جهاني بي روح، روح اي دگرگوناي ريشهگونهگرايي سياسي يا نوعي تجربه معنويِ بهمعنويت
اش در گرايانه و االهياتيامين آخرتميانجي مضخوانده بود، بدن را به1)60-61: 1391(فوكو،  دميده است

اي كه هاي خويش گرفته بود. شدت االهياتي تا آن پايهمراتب  شدتمندتر در تسخير تكنولوژيفرماسيوني به
: 1395(كاظمي،  مدعاي كاظمي، شرط تحقق يافتن آن مضامين، نفي بدن و متالشي كردن آن بودبنا به
  و قابل  انديشيم : نه پيوستار گشاده دامن، ديرياب، متعين ناشده. بنابراين، در يك پيوستار مي2)150
شان در استيالي نيروهاي االهياتي مدرن، بلكه  فضاي انقالبي و جنگي و تحوالتسنت / مدرن يا شبه ةمناقش

هاي دولتي بر بدن از سوي ديگر. و دال اعظم روح  بر بدن از يك سو و فضاي پساجنگ و سيطره آپاراتوس
ايم، سخن بر سر كه برآن مهرتاكيد نهادهاين پيوستار ناظر بر همين معناست. وچنان خش ماترياليستي دروچر

  مقدمه مقاله).  ي اين پيوستار است (نك بهميانه سطح بدن درشيفت حقيقت از ژرفاي روح به
پساجنگ كه در چالش  كه  نقطه آغازين گفتمان بدن نه دراين گفته صريح استاد مبني بر اين ةاما در بار

)، گويا استاد در عبارات متعدد و در قالب  5نقد شماره (نك به مدرنيته درتاريخ ايران نهفته استسنت و شبه
گيري نهادهاي بروكراتيك مدرن و گذار مدرن، توليد گفتمان بدن در بطن شكلتاكيد بر چالش سنت و شبه

ريعت محور با بدن مدرن در فضاي پسا انقالب را در نظر هاي بروكراسي شگاه چالشو آن 3پزشكي مدرنبه
. در اين باب، دعوي ما اين است كه  مساله ما بررسي لحظات زايش اين ادراك  پزشكي يا نشان 4داشته اند

هايي كه اين تكنيك 5ايمهاي تاريخي آن نبوده است. البته در پانويس مستند نمودهدادن پيوست و گسست
كم يك سده در فضا هاي مديد و دستآيند، براي مدتنگ در شمايلي جديدگردهم ميكه در فضاي پساج

يابد. اما همان لحظات آغازين گفتمان بدن در دوران مورد اشاره استاد ارجاع مياند. اين مدعا بهاضر بودهح
متفاوت رخ كلي اي از تحوالت تاريخي بهها در فضاي پساجنگ از ميان زنجيرهچيدمان جديد اين تكنيك

وبويژه   57تا انقالب  40ي اي از رويدادهاي سياسي و تاريخي از دههنمايد. تحوالتي همچون سلسلهمي
هاي آن محاصره تكنولوژيپرده تاريخي بدن را به هاي تاريخي در فضاي جنگ كه در يك جور مياندگرگوني

، تحوالت سياسي و 6زمان جنگ ي درهاي پزشكآورند. درآن سوي پيوستار، جهش تكنولوژيجهاني درمي
شهرنشيني شتابان و رشد جمعيت و شيوع چاقي، بيماريهاي قلبي عروقي در نقطه عطف گذار اپيدميولوژيك 

هايي جديد، بدن را از چنگال همان دال از خالل نوعي ارجحيت نهادي / قانوني بي سابقه در چيدمان تكنيك
اي ذيل گفتارهايي اين دنيايي آن هاي پيوسته حادشوندهبار با شدتسازند و اين اعظم روح / معنويت رها مي

هيچ رو با هم اين همان هايي در لحظات پيشين، بهرغم داشتن خاستگاهسازند. قسمي انقيادكه بهرا منقاد مي

 
  . ي، نشرندهيجهاند نيسرخوش و افش كويروح، ترجمه ن يجهان ب كيروح  راني)، ا1391( شليفوكو، م -1
 ، نشراختران.ي)، امر روزمره در جامعه پسا انقالب1395، عباس (يكاظم -2

، تـاريخ فرهنگـي بـدن و بدنمنـدي در ايـران عصـر )1400حي، زهره (رويكرد نك به رو اي از اينبراي دريافت نمونه-3
 .62-109پزشكي جديد، صص بدن و گذار از طب سنتي بهبخش طور خاص نك بهبهشناسي. جديد، انتشارات انسان

 . 132-135همان، صص  -4

 متن مقاله. 10نك به پانويس ص  -5

 است. و اين يك مورد از همان ابعاد پارادوكسيكال جنگ  -6
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كار ما تواند در پيشبرد گشودن هر بحثي در اين باب نمي كه مساله ما نيست،جايياز آن رسند. ونظر نميبه
هاي همين گفتارهاي حال حاضرمان و در برش خاصي مفيد فايده باشد. بدين ترتيب ما در صددايم در اليه

گذارد، مساله خود را پيش ببريم و رديابي سوژه پسا انقالبي دال بر كه بر نقش آپاراتوس پزشكي تاكيد مي
  همين معناست. 

در اين خصوص، بيان ايشان را با توضيحي مختصر و در قالب  نقد و پيشنهاد ارزشمند استاد محترم داوربنا به
  عبارات ذيل در متن مقاله گنجانديم: 

رسد كه آغازين لحظات گفتمان بدن در فرماسيون اكنون آن نه در جا ضروري مينظر اينذكر اين نكته به
  آن  پيوستاري كه درحال، مدرنيته درتاريخ ايران نهفته است. با اينپساجنگ كه در چالش سنت و شبه

هاي بدن تحت شمول مدرن، بلكه دگرديسيانديشيم نه پيوستارگشاده دامن و ديرياب سنت و شبهمي
هاي دولتي برآن در فضاي پساجنگ را شامل نيروهاي روحاني/ معنوي در فضاي جنگ تا سيطره آپاراتوس

اين پيوستار  ةسطح بدن در ميانبه چرخش ماترياليستي يعني همان شيفت حقيقت از ژرفاي روح شود. ومي
  ). 2انتهاي ص ناظر بر همين معناست (نك به

  ). 2و  4نقدهاي شماره (مشخصاً نك به قدرت در مقاله است -  نقد بعدي استاد در مورد درونمايه سامانه دانش- 3
دهد كه نهاد ميهاي تاريخي شناخت، پيشپاسخ : فوكو در مبحثي پيرامون روشنگري كانت و بنيانگذاري وجه

اي جديد از فلسفي، شيوه –جاي اين رويه با اتخاذ نوعي كردارتاريخيمان بهدر تحليل تاريخي اكنونيت
  بايست سوژه و حقيقت. ازديد فوكو در اين رويه ميپرداختن تاريخ را در پيش بگيريم كه معطوف است به

نامد. در اين را نوعي آزمون رويدادپردازي ميجاي شناخت، قدرت را دركانون تامل نشاند. وي اين وجه به
  قدرت است و شرح وي در اين باب  –آزمون مساله فوكو انكشاف جوانب ادراك و كاركرد سامانه دانش 

  آيد: قراري است كه در زير ميبه
ان تواي كامال تجربي و موقتي ميشيوهنخست در نظر گرفتن مجموعه هايي از عناصر كه در نگاه اول و به

هايي را در اين مجموعه ميان سازو كارهاي اجبار و محتواهاي شناخت رديابي كرد. در نظر گرفتن ارتباط
گذاري و مقررات و سامانه هاي مادي و پديده هاي فانونچنين شايد مجموعهسازوكارهاي گوناگون اجبار و هم

گي شان و برحسب اثرهاي قدرتي در نظر هاي اقتدار و غيره .و نيز محتواهاي شناخت كه در گوناگوني و ناهم
 اندمنزله بخشي از يك سيستم شناخت اعتبار يافتههايند چون بهشوند كه اين محتواها حامل آنگرفته مي
ايم كه چه روابطي وجود دارد. كدام اند ارتباط (در اين رويه) در پي دانستن آن .1)76-77: 1397(فوكو ، 

شان هاي ارجاع و اتكايي ميانهاي اجبار و عناصر شناخت بيابيم و چه بازيهايي كه مي توان ميان سازوكار
اي طوري كه فالن عنصر شناخت در چنين سيستمي بتواند اثرهاي پرتكلف قدرت را در مولفهبرقرار است، به

اي هاي خاص مولفهطوري كه فالن رويه اجبار شكل و توجيهصادق يا محتمل يا نامعين يا كاذب بيابد و به
  ). 77عقالني و حساب شده و از لحلظ تكنيكي كارآمد و غيره را كسب كند (همان : 

  كند:دانش و قدرت براي دريافت روابط دانش و اجبار اشاره ميوي در ادامه همين مسير  به

 
 نيكو سرخوش و افشين جهانديده، نشر ني. ةخود، ترجم)، نقد چيست و پرورش1397( فوكو ، ميشل .1
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عين اي مها و بر تمام اثرهاي شناخت كه در لحظهنخست استفاده از كلمه دانش كه داللت دارد بر تمام رويه 
اي از سازوكارهاي اي مشخص قابل پذيرش اند؛ و دوم استفاده از اصطالح قدرت كه فقط سلسلهو در عرصه

  توانند رفتارها يا رسد مينظر ميشود. سازوكارهايي كه بهخاص و قابل تعريف و معين را شامل مي
شناختي دارند و قرار نيست ش روشبينيم كه اين دو اصطالح فقط نقدرنگ ميهايي را برانگيزانند. بيگفتمان

تحليل مد نظر  ةنوعي تعيين حوزاصل عمومي واقععيت را از طريق اين دو اصطالح شناسايي كنيم بلكه به
). دانش و قدرت فقط نرده 78: 1397(فوكو،  ، تعيين نوع عنصري كه براي تحليل كردن مناسب باشداست

اند يعني از ديگر تشكيل نشدهر از دو دسته عناصر خارج از يكبينيم كه اين دو عنصچنين مياند. همتحليل
  ). 79: 1397(فوكو،  قدرت تعلق داردچه بهدانش تعلق دارد و از سوي ديگر آنچه بهيك سو آن

اثرهاي امري علمي، عقالني و يا مورد پذيرش عموم و استلزام در تداوم همين مبحث فوكو ضمن اشاره به
كه چه قدرت است و اينچه دانش است و آنكند كه: پس توصيف آناستدالل مي قدرت –متقابل دانش 

قدرت مدنظر است  –اي از دانش كند مد نظر نيست، بلكه توصيف شبكهچگونه يكي ديگري را سركوب مي
 سازد، چه اين نظام بيماري روانيكند كه مقبوليت يك نظام را بر ميكه دريافت آن چيزي را امكان پذير مي

  ).80باشد، چه نظام كيفري، چه نظام بزهكاري، چه نظام سكسواليته و قس علي هذا (همان: 
اي از قدرت واجد نوعي كشد و هرگونهالذكر، هرگفتاري با خود قدرتي را بر دوش ميمتن فوقبا نظر به

يا پذيرفته  علمي يا عمومي، تجويزشده و ةكوشد از چيزي سخن بگويد، هرگزارچه ميشناخت است. هرآن
 اشكال گوناگون (تحريك، برانگيختن، قضاوت، تقسيم بندي، اجبار و ...)(سيستم شناخت) قدرتي را به شده

كند. اين امر يابد، قدرتي را اعمال ميكند. بدين معنا، وقتي گفتاري در هرنهادي هستي بياني مياعمال مي
كنش تي را بر بافت وضعيت محقق سازند و در برهمشوند تا اثرابدين روي است گفتارها از نهادها صادر مي

 هايي دارد... و برعكس، هرعقيده دلوز هر نهادي گزارههاي خود را پديدارسازند. بهها و ابژهاثرات خود سوژه
توانند شكل بگيرند (دلوز، ها نميها و نه سوژهدهد كه بدون آن، نه ابژهمحيطي نهادينه ارجاع مياي بهگزاره

1394 :29(1.  
قدرت در نسبت با هم است. گويي  –اي مهم كه در متن فوكو و دلوز عيان است، عدم بيرونگي دانش نكته

آورد و در عين حال فضا را روي صحنه ميفرض اين بيرونگي نوعي ايدئولوژي يا سركوبي خارج از گفتار را به
، قدرت بيرون گفتار و يا در لفافه، پوشيده و بيان ديگردهد. بهقسمي ديگر از تحليل سمت وسو مياز اساس به

مكتوم نيست، بلكه يك كاركرد يا رابطه/ نسبت است و در هرگفتاري، در هر سيستمي از شناخت ردي از 
  توان بازشناساند.  آفريند را ميقدرت، يعني اثرگذاري قدرت و روابطي كه پيوسته مي
ن تاييد مدعاي آنري بيرو در باب نوعي ذات تفكيك فوكو در پرسش و پاسخ پس از ارائه نقد چيست، ضم

قدرت، دانش كه في نفسه دانش قدرت تعريف مي شود و قدرت نيز كه قدرت  –ناپذير و مشترك دانش 
كند كه قدرتي را منزله دانش عملتواند بهكند كه دانش فقط در صورتي ميدانش تعريف مي شود، تصريح مي

هاي ممكن دانش صادق قلمداد گفتمانهاي دانش و با توجه بهن ساير گفتماناي كه درواعمال كند. هرگزاره

 
  )، فوكو، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، نشرني.1394دلوز، ژيل( -1
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  كند؛ برعكس هر اعمال قدرتي حتا اگر حال امكاني را خلق ميكند و در همانشود قدرتي را اعمال ميمي
  ). 94:  1397قتل رساندن كسي باشد دست كم واجد نوعي كارداني است (فوكو ، به

جديدي از بدن را  ةشناسانريزي ادراك هستيكه برونيت فوكواز مفاهيم مزبور، آيا زمانياكنون و در پرتو روا
كه متن مقاله)، همان ادراكي  9-11(نك به صص  كشيمپيش ميرويدادهاي متمايز تاريخي به ةدر ميان
هايي تماماً  نگاتيو بر كند و با تجويز سويههاي هنجار / ناهنجار و يا زشت / زيبا را بر وضعيت حك ميدوگانه

 –سازدْ اين قسم از ذات دانشها را در شمايلي نوين برميشان به ابژه دانش، آنهاي خود و بدل نمودنابژه
گفتارهايي از ) با  ارجاع به14-15(نك به صص  نهاييكنيم؟  و يا آن هنگام كه در لحظات قدرت را افشا نمي

گيريم كار ميمندي و حقيقت بهسعي خود را در تحليل قسمي نوين از سوژه ةمجله الكترونيكي برنافيت، هم
معرض رويت هايي را بهحال، كژتابيهايي و درعينها و خودانگيختگيتا انگيزش و طرب، اميدواري، تحريك

نوردند و در جهاتي متمايز از پيشْ وي را تا گيرند و سوژه را در ميفتارها حيات وكاركرد ميبيفكنيم كه از گ
هاي بافت وضعيت و نشت قدرت رسوب يافته در تمام ريزبدنه - كنند، از همين ادرك از شبكه دانش مي

دمان چرا، همين رسالت باور خوداريم ؟. راستش بههاي اجتماعي پرده برنمينموده تا بيخ و بن ادراكات سوژه
  رسانيم. سرانجام مياش بهايرا در محتواي منطقي و ريشه

 هاي متفاوت ايجابيت، معرفتي شدن و ... مرتبط استعدم اشاره به آستانهنقد بعدي استاد محترم به -4
ك پزشكي شناسي ادرامدرن و ديرينهنقد نيز از همان جدال سنت و شبه ) پاسخ: اين2(مشخصاً نقد شماره 

گيرد. اما نشان دادن اين مراحل منوط است به اين مساله كه هاي استقرار دولت در ايران نشئت ميدر آستانه
كند و يا از چه هاي متفاوت در مسير علمي شدن را طي ميگيري گفتماني چگونه مراحل يا آستانهيك شكل

شناسي اقامت اي كه صرفاً در ديرينهد؟، مسالههستن ايگذرد وگزاره هايش  اكنون در چه آستانهمراحلي مي
هاي مرتبط با اما هيچ كجا اين مساله ما نبوده است : ما در پي چگونگي و يا فرايند علمي شدن گزاره كند.مي

لحاظ بدن / چاقي / ناهنجاري / زشتي يا علمي شدن چاقي و يا فرايند مساله شدن آن درگفتمان پزشكي به
ها در ايم تا درآن صورت در تشريح اين امر بكوشيم كه گزارههاي آن نبودهن گزارهبرآمد ةمنطق و لحظ

اند.كاري كه ما هايي هستند،كي و چگونه و بر چه اساسي تغيير كردهپيكربندي گفتمان پزشكي در چه آستانه
فت وضعيت هاي پزشكي در باايم نشان دان شرايط كاركرد و اعمال اين گزارهدر جهت آن در تالش بوده

تبارشناسي سوژه پسا انقالبي توانيم در پيوستار چرخش وضعيت بهپساجنگ بوده است، تا از خالل آن ب
  نزديك شويم.

هاي بسياري وجود گانگيكند، بسگون را در تشريح اين مبحث دركار ميگونه كه دلوز دقتي وسواسهمان
هاي گفتماني، گانگيي و ناگفتماني ؛ بلكه در ميان بسهاي گفتمانگانگيهاي بزرگِ بسدارد. نه تنها دوگانگي

   كند. و نيزشان باز است و در هر دوران تغيير مي ها كه فهرستهاي گزارهگيريها يا شكلتمام خانواده
: يك خانواده واحد ممكن است چندين گونه را شوندهايي معيني مشخص ميآستانه ها كه باهاي گزارهگونه

هايي كند. براي مثال علم متضمن آستانهواحد ممكن است چندين خانواده را مشخص ةيك گوندر برگيرد و 
 يابندشناسي سازي، علميت يا حتا صوري سازي دست ميها به يك معرفتها گزارهاست كه فراسوي آن

  ). 39-40: 1394(دلوز، 
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زشكي از بطن چالش سنت و تجدد يا ايم و پكه ما گفتمان مدرن نداشتهكنيم كه اينيك بارديگر تصريح مي
اند، اما مساله يابد، موضوعي بسيار مهم است كه استاد بر آن تاكيد گذاشتهمدرن تحول ميزعم استاد شبهبه

روي فرايند چگونگي هيچتر توضيح داده شد، مساله ما نيز بهگونه كه پيشما در اين مقاله نبوده است. و همان
شناسي ادارك گاه سراغ ديرينهآن بدن، صيرورت و برآمدن آن نبوده است، تا زايش اين ادراك پزشكي از

بيمار و يا ظهور پزشكي مدرن را نشان –پزشك  ةهاي متفاوت آن و يا تحول رابطآستانه پزشكي برويم و
ايم و كاربست اين ادراك در فضاي پساجنگ قلم زده ةدهيم. ما صرفاً در پي دريافت شرايط و نتيج

  آوريم: چنين مي 9باب نمونه در ص  ايم. ازايش را بازكاويدهپيامده
  همانگونه كه آشكار است برسازي قسمي وضعيت مخاطره درباب اپيدمي چاقي و شيوع فاكتورهاي 

هاي قلبي عروقي و تاكيد بر تكنيك هايي نظير رژيم غذايي، ورزش و فعاليت بدني مداوم جهت تغيير بيماري
  ب زي اين نوشتارها بود. اين برسازي وضعيت مخاطره در متون مزبور در دو جانسبك زندگي مضمون مرك

اي از گفتارها در وضعيت ...، نوعي . از يك سو انتشار و تكثير انبوههم پيوسته شدت و كثرت مي يافتهبه
از  خودي خود طيفيهبدن در سطح سوبژكتيويته را تاسيس نمود كه بادراك هستي شناسانه جديد نسبت به

  بخشيد. نيازها را ضروري و ضرورت رفع آنها را مشروعيت مي
،  بر كاركرد "شدت و كثرتش"و  "تاسيس در سطح سوبژكتيويته "و يا   "برسازي وضعيت مخاطره"اشاره به 

آيد و درآِن كاركردي كه در شرايطي خاص بر وضعيت فرومي برون گفتماني اين عقالنيت داللت دارد،
هاي ادراكات آن از هاي پزشكي و دگرگونيبندي گزارهزند، نه فضاي دروني شكلرقم ميواحدتحوالتي را 

شويم كه اين عقالنيت تاريخي طوالني را در پس خود دارد. يعني ما دعوي مدرن. حتي متذكر ميسنت به
  شكافتن تاريخ چگونگي اين عقالنيت را نداريم كه از كجا ريشه گرفته است:

  دهيم كه: توضيح مي 10پانويس ص عنوان مثال در به
هاي بدني نظير ورزش، دارو درماني و حتي استيگماي چاقي دست كم  براي يك سده در فضا حاضر تكنيك

). روزنامة اطالعات و ورزش زنان در عصر پهلوي 1398اند. در اين مورد نك به رحمتي و خنجري (بوده
مقاله مهندسي خانه ل درون مايه هايي گوناگون نك به). در باب تاريخي از طرد چاقي ذي1304-1320اول(

گويند ): اغلب زنان به چاقي از حد بيرون خود اعتراف دارند ولي مي20: 1306داري در نشريه عالم نسوان (
اي پيش بگيرند كه خود به خود از ثقل و وزن ها بايد رويهاهميتي ندارد چون حال ما خوب است، معذلك آن

كه در نظر خودشان مزاجشان  سالم و خوب باشد، زيرا كه اوال چاقي زياد از نقطه نظر ولو آنشان كاسته شود 
(بر طبق صحيح ترين  35منظر و پُز زننده است و جاذب نيست. ثانيا سنگيني از حد بيرون بعد از سن  

را چه در كار و احصائيه ي بيمه ) با تلفات زيادي توأم است. ثالثا سنگيني مفرط مخصوصا جديت و لياقت 
) . 11 -12: 1396نقل از (محمدي و احمدي زاويه، ). به20: 1306(عالم نسوان،  بردچه در تفريح از بين مي

اجتماعي بود كه در اتصال با  –اين تنها زنجيره اي از عناصر و رشته اي از تحوالت حادث و ناهمگون تاريخي 
و ساير تحوالت قلمرو پزشكي در فضاي پساجنگ ، با شيفت دموگرافيك و ريسك بيماري هاي قلبي عروقي 

مثابه تكاليف بايستهالزام و در نوعي چارچوب توليد نهادها و گفتارهاي گوناگون درون مايه هاي مزبور را به
  .غايات متفاوتي را بر آن حك نمود سابقه شدت بخشيد وادراكي منسجم  و بي
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  :كنيم كهبيان مي 11يا در صفحه 
هاي جمعيتي و شيفت اپيدميولوژيك در فرايندهاي پساجنگ ميانجي دگرگونيبراي نخستين بار بهبدين طريق 

شود كه عقالنيتي بهم پيوسته در قسمي ساماندهي منسجم و اثرگذار با ها در باب بدن منتشر مياي از گزارهتوده
ي اين ادراك، نخستين رويه د.سازنمشغولي دائمي را پديدار ميسه وجه استيگما، تكنولوژي، حساسيت و دل

اي ها و كردارهاي محاصره سازندهها، مكانيسمكريستاليزه شدن قسمي از تكنولوژي بازفراخواني، انسجام بخشي و
  اند.هاي مديد در فضا حاضر بودهنماياند كه براي مدترا در فضاي پساجنگ باز مي

كه در چه نسبتي است در فضاي پساجنگ است و اين بافت وضعيتبنابراين اين رژيم حقيقت صرفاً مربوط به
  چارچوب مقاله ما ندارد. افزون بر اين موارد، متني كه تحليل  هاي پيشاانقالبي، جايگاهي دربا عقالنيت

گويد چاقي و كنيم نسبتي با تحوالت دروني منطق و گفتمان پزشكي ندارد. بلكه متني است كه ميمي
ها را مهار كرد. در اين متن سخن ها و بدين شيوه آنتكنيكاند و بايد با اينناكهاي قلبي عروقي خطربيماري

يابد، چه بر سر كاربست اين ادراك بر وضعيت در جهت مديريت بدن است كه وقتي تعين انضمامي مي
كجا، در  كي،كه آورد. اما اينوجود ميهاي نامنتها از رويدادها و كردارهاي ديگر باتفاقاتي را در دل مجموعه

و اساساً در چه  اندها در گفتمان پزشكي موثر قلمداد شدهنسبت با كدامين رويدادها و تحوالتْ  اين تكنيك
   تغيير ها چه بوده و يا اكنون مثالً اند و تحوالت آنبطن گفتمان پزشكي رسوخ كردهلحظات تاريخي به

  مورد بحث ما نيست و اگر از عقالنيت جديد سخن اند، اند و يا از دور خارج شدهاند، تقويت شدهكرده
ايم نشان دهيم گفتماني آنگوييم در نسبت با سوژه و وضعيت است و نه گفتمان پزشكي. يعني در پيمي

چيرگي استراتژيك خود بر وضعيت را وانهاده و گفتماني ديگر و در امتداد آن و با مساعدت خيل عظيمي از 
لط شود. اصل مطلب در باب شرايط برون گفتماني پزشكي، اتصاالت وكاربست كوشد بر فضا مسرخدادها مي

  مدرن. يا در اش در بستر سنت / مدرن يا شبهآن در فضاي پساجنگ است و نه تحوالت درون گفتماني
  كند و دواليسم روح / بدن را گوييم اين عقالنيت دواليسم جديدي را ابداع مياي ديگر، وقتي مينمونه

آخر در كليت بافت آورد، منظورمان كاركرد و كاربست اين متن در سطح سوبژكتيويته و دستيق درميتعلبه
  . 1وضعيت است

استاد بر بغض غيرعلمي و مدعيات ژورناليستي در محكوميت سنت، مذهب و انقالب و  6نقد شماره  -5
  هاي پزشكي داللت دارند.ناديده انگاشتن پيشرفت
ايم و مساله ما ذكر اين پيشرفت ها نبوده و از قضا عقيده هاي پزشكي را نفي نكردهتپاسخ : راستش ما پيشرف

عالوه براين، ما بر اين  تواند حتي در قياس با پزشكي قرارگيرد.لحاظ پيشرفت نميبه داريم هيچ قلمروي
ت و اينچنين هاي پرشمار از فوكو و از وضعيت اسمان تنها يك روايت در ميان روايتباورايم كه روايت

كنيم. در اين مورد حتي كوشيديم كه ممكن باشد، رد ميآنجايي مان تحت آن عبارات مزبور را تا هرناميدن
  زدند را از متن مقاله كناربگذاريم. ما فقط لحظات اعمال مزبور دامن مي ةشائبپاراگراف كه به 6قريب به 

ايم و و رسالتي است از آنِ محقق، را آشكار نموده هاي حقيقت را كه خود نوعي نقد سياسي دانش استرژيم

 
 مندي و حقيقت  در بخش آخر. و توصيف سوژه 10نك به ص .١
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ها را مدعيات ژورناليستي بسا بتوان آنكه اياند. متونيمان برآمدهايم كه از بافت اكنونيتمتوني ارجاع دادهبه
  هم خواند.

ي را لحاظ تاريخي و روشهاي بس ارزشمندي بهنقدهاي استاد محترم داور اول كه بصيرتدر پايان پاسخ به
ايم كه كارمان برمبناي كنيم ما صرفاً نوعي قرائت از فوكو را در مقاله كاربست داده درخود داشت، بايد تاكيد

  گيرد.آن قرار مي آن پيش رفته است و از قضا اين قرائت نه در برابر رويكرد استاد بلكه دركنار
  دومهاي استاد محترم داور كامنت پاسخ و انجام اصالحات مورد نظر در

  : جمله رسا نيست. 1كامنت 
است. يعني  primitive functiomچون نوعيپاسخ: منظور اين است كه اين رژيم جديد از حقيقت هم

  اين قسمت را از جمله حذف كرديم. .پذيرندهايي گوناگون از منطق آن اثر ميشيوهها بهابژه ةهم
  چكيده گنگ است.  :2كامنت 

تر انضمامي و ساده ابهام دامن زده بود را با جمالتياش كه بهبافت انتزاعي جهتپاسخ : نصف چكيده را به
  . و در عين حال طرح كلي مقاله را در جمالت اصالح شده گنجانديم اصالح نموديم

  : كاما گذاشته شود: اصالح شد.3كامنت 
  وضوح بخشيدن تغيير يافت. : وضوح پذيرسازي اصالح شود: به4كامنت 
  هاي گسست در زيرنويس توضيح داده شوند. وريك: رت5كامنت 

اند. پاسخ: مراد ما از اين اصطالح گفتارها و رويدادهايي است كه درجهتي متمايز با گفتمان انقالب برآمده
وري، زبان سخن -3 وري، فن زبان آوري.فن سخن -2دانش سخنوري، دانش بالغت. -1معناي رتوريك به

). در پانويس توضيحات 387: 1397ن بازي و رجز خواني است (آشوري، زبا -4آوري ، سخن پردازي .
  تر درج شد. تكميلي
). در پانويس 90: 1397(آشوري،  : ممكن، احتمالي، رخدادپذير، پيشايندcontingent :  حادث؟6كامنت 

 ذكر شد. 
) . در 416: 1397ري، مانند (آشوهمتايي، چيز يكتا، بي: تكبود يكتايي، بيsingularity : تكين:7كامنت 

  پانويس ذكر شد.
  : اصالح شد. 8كامنت 
  كه قيد شده است. ) است208: 2010: منبع؟ پاسخ: منبع اين عبارت همان (خاتم،9كامنت 
هاي غير مادي صحبت نشده است؟  اين مساله در : چرا در مورد اخالقيات در زمان جنگ و جنبه10كامنت 
  بسيار مهم است؟. اي هاي نهايي چنين مقالهتحليل

گيري معنويت در شمار بوده اند. اگر استاد محترم همهشك اين موارد غيرمادي در فضاي جنگي بيپاسخ: بي
فضاي جنگي را در نقد خود درنظر داشته، در مقدمه مقاله فضاي معنوي انقالبي و جنگي مورد تاييد قرار 

ونگي اين تغييرات بوده است. ذكر چرخش ماترياليستي ترين مساله اين مقاله توصيف چگويژه مهمگرفته و به
تاباند. رفته، همين معنا را بازميپيشاي برآمدن آن كه در مقاله در تراز خاصي بهاي نقد ريشهگونه وضعيت و

مگر "كه و يا اين "جانبدارانه"، درآن صورت محتواي ر زاويه ديدِ مقاله  قرار بگيريمدراين خصوص اگر د
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  ويژه نك هيافتند. در اين باب بپذيري نميدر نقدهاي استاد محترم داور مجال بيان "ثبات شودخالف آن ا
  .1نخستين سطور مقدمهبه

ها برداشتهاي نويسنده است يا مستنداتي دارد ؟چنين ادعاهايي بايد با مستندات بسيار : آيا اين 11كامنت 
  محكم همراه باشند. 

هاي انقالبي، در فرايندهاي آلاست: اين ناكامي در هيات فروپاشي ايدهاين كامنت در خصوص اين عبارت 
هاي رستگاري گرايي سياسي انقالب و بارقهاي پارادوكسيكال از بطن همان معنويتگونهمتعاقب جنگ و به

  ). 5(ص  بخش روحاني آن پديدار گشته بود
كه اين بعد پارادوكسيكال كجاست: تحريم، شويم پاسخ : با ارجاع به پس و پيش عبارت مورد نظر متوجه مي

ي مسيري كه در تضاد با جنگ ، انقالب جمعيت شناختي و منازعات داخلي و وقوع حادث وكنترل نشده
حال، اينزد. باميگرفت و به يك معنا، با حدوث خود همان رستگاري را پسهمان رستگاري انقالبي قرار مي

  متن مورد اشاره اين كامنت حذف شد.
  : متن مورد اشاره اين كامنت حذف شد. 12كامنت 
  : متن مورد اشاره اين كامنت حذف شد. 13كامنت 
  مستندسازي: اصالح شد. 14كامنت 
  هايي ديده هاي مستقيم بسيار طوالني هستند در نشريات علمي چنين نقل قول: نقل قول 15كامنت 

 اند.شود و مصداق سرقت علمينمي
برخي از عنوان مثال فقط بنگريد بهتاريخي استنادات طوالني متاسفانه ناگزير است. بهپاسخ : دريك پژوهش 

-75اين استنادات بسيار طوالني دركتاب تاريخ مدفوع: تبارشناسي سوژه مدرن، اثر دومينيك الپورت: صص 
  خط). 24( 150-151خط). صص  37(117-118، صص 107، ص 74

  .8-9خي از استنادات را كاهش دهيم: نك به صصنقد استاد محترم بركوشيديم بنا به
  

  ها نبود:آمده ولي دركامنت برخي از نقدهاي استاد محترم داور دوم كه در نامه اصالحات
-ها مغشوشتوانست بسيار خوب باشد. موضوع جالبي بود اما متاسفانه پردازش و نگارش و نتيجهمقاله مي-1

  اند. 
  شخص نيست منظور استاد كجاي مقاله بوده است. پاسخ: اين نقد بسيار كلي است و م

اند. كنند كه هيچ نوع مستندسازي براي آن انجام ندادهنويسنده ادعاهاي بسيار زيادي در متن بيان مي -  2
فضاي كلي در دوره جنگ و در دوره بعد از جنگ است. اطالعات زيادي در مورد اين اين ادعاها مربوط به

  ها ارجاع دهد.توانست به آنيسنده ميادعاها وجود دارد كه نو
كه محتواي سازي نقد شده بودرا در متن مقاله در باره اين مستند 12و  13، 14هاي شماره پاسخ: كامنت

  مورد نقد هر سه كامنت را حذف كرديم.  

 

 .حذف شد نقدها از گونه نيه ادر پاسخ بنخست مقاله پاراگراف از متن  6 .1



 

97 

 روش تحقيق بسيار ضعيف است. يعني مشخص نيست كه نويسنده با چه ديتاها يا اطالعاتي كاركرده - 3
بدن است؟ بعدا در متن مقاله خواننده متوجه مي شود كه احتماال كار روي بعضي گزارشهاي علمي مربوط به

  توان تاييد كرد.راحتي نميانجام شده. البته اين را به
  شناسي اضافه شد :شانتهاي بخش روپاسخ: متن زير در مورد اين نقد و نقد بعدي به

تحليل كجاست؟ عرصه دقيق تحليل فضاي پسا انقالبي با تمركز بر تحوالت اما در اين بازخواني عرصه دقيق 
آيد كه رديابي اين نظر چنان ميطبع سوژه پسا انقالبي در فضاي پساجنگ تا همين امروز است. بهبدن و به

اي منفرد، بلكه اثرگره خوردن كردارهاي گفتاري و نوعي دگرگوني در عرصه ةمساله مركزي نه اثر و نتيج
همين انسجام و وحدتي دروني دارند. به ها با همهاي گوناگوني است كه  مضامين آنغيرگفتاري در ميدان

هايي متفاوت و در مقياسي بيشتر از صرف يك نهاد هاي گفتماني ِعرصهبندي بايست آن را در صورتروي مي
اي، يك آيين تواند يك متن حاشيهمي اين نوشتار يا متون يك حوزه رديابي نمود. بنابراين كانون رمزگشايي

منزله مصالح كار تاريخ نگاران، پديدار شدن يك نامه يا دستورالعمل در نهادي خاص، يا يك ماده تاريخي به
هاي اجتماعي، گفتاري در باب پديده رخداد سترگ و فاكتورهاي برسازنده و تاثيرگذار آن، رويدادي سياسي،

اي از بهبود رفتار درگفتارهاي پزشكي باشد و يا نوعي رزي تكنيكي، يا شيوهنوعي دستورالعمل مراقبت، اند
بيان ديگر اين نوشتار با تمركز بر جزئيات متون و اسناد، مفاهيم قانون كه از مجاري رسمي عبوركرده است. به

سرشت دهد و بنا بهجا تشخيص ميكند كه دانشي درباب موضوع را در آنو گفتارهايي را رمزگشايي مي
  گذارد.بحث ميمساله، رد و اثرات كردارهاي تاريخي اجتماعي گوناگوني را به

دوره زماني پس از جنگ كه نويسنده مدعي بررسي آن است، كامال نامشخص است. آيا يك دهه بعد از  -  4
  بازه زماني نشده.اي بههيچ اشاره تا كنون است؟ 67جنگ است؟ يا از سال 

  نقد پيشين.  پاسخپاسخ: بنگريد به
اند و براي اكثريت خوانندگاني كه آشنايي زيادي كلمات مهمي كه از بطن علم جامعه شناسي بيرون نيامده-5

  طور كلي مباحث فلسفي ندارند، ناملموس هستند بايد توضيح داده شوند. با فوكو و به
  يح داده شدند. ها هم آمده بود، در پانويس توضكلمات مورد نقد استاد كه در كامنت پاسخ:

  صورت كامنت، ايراداتش را نوشتم. سبك چكيده مقاالت علمي نوشته نشده كه در متن بهچكيده اصال به-6
  .پاسخ: چكيده اصالح شد

  نظر استاد محترم داور سوم:
  اصالحات دو داور انجام شود.-

  اي مستند شيوهم و يا بهپاسخ :كوشيديم همه اصالحات مورد نظر اساتيد محترم اول و دوم را اعمال كني
  هاي مطرح شده پاسخ دهيم.نقدها و نكتهبه

 نقدهاي اساتيد محترم داور و نيز تاكيد بر بازبيني مقاله، قريب به در خالل اعمال اصالحات و پاسخ به
 كلمه از حجم متن اوليه مقاله كاسته شد. 3000


