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 قدردانی

که فقید  2و فرانتس اشتاینرِ  1پروفسور سرینیواس ۀواسط هب اول بار بهه رفتهار مربهوه بهه بود 
کی  در زنههدگی  کهههکردنههد  بههرهمن و یهههودی تههالش مییههک  آنههان در نقههش ؛شههدم منههد عالقهناپهها

کی آیینی مسائلخود  ۀمرروز کنند[ تطهیر] مربوه به پا که  آنان. من از را مدیریت  سپاسگزارم 
کیزگیبنهدی و  مربوه به جداسهازی، طققه ایه نشانهمرا به توجه  کهه کردنهد. بعهدها  جله  پها

کار میدانی در فرهنگ حساس کی به مشغول  کنگو 3ناپا کهه  بهه ایهن نکتهه پهی بهردم بهودم 4در 
کی آیینهیهستم. تکه  های تکه تقیین مخالف از  نهوعکهه بهه یهک را ]نجاسهت[  هر تقیینی از ناپها

 بههتهرین ِدیهن مهن  . بهزر دانم مهیتکهه  یهک بافهت محهدود شهده باشهد تقیهین تکهبهه کثیفی یها 
کههه وادار تعصهه ایههن  منشهه   ۀمنههد باشههم. هههیع مجموعهه کههرد بههه دنقههال رویکههردی نظام ماسههت 

کرد خألتوان در  کننده را نمی بندی خاصی از نمادهای طققه داشهت  انتظهارتهوان  امها می درک 
کلی طقق وسیلۀ بهنظر  مورِد در فرهنگ که   به آنها معنا بخشید.ها  بندی هساختار 

گشههتالت ثیر روان تهه واسههطۀ بههای آغههازین ایههن قههرن، رویکههرد سههاختاری  از دهههه  5یشناسههی 
 

1. Srinivas  
2. Franz Steiner 
3. pollution-conscious 
4. Congo 
5. Gestalt  



کی و تابو  ۲ کی و خطر: تحلیلی از مفاهیم ناپا  |  پا

 

گسترده به از نظهام  1تحلیهل پروفسهور ایهوانز پریدهاردبها  یافته است. این رویکرد رواجای  صورت 
گذاشت. ثیر ت( 19۴۰) 2سیاسی نوئرها  مستقیمی بر من 

کتههاب در انسان بههدون قههاب در تههاریی طراحههی  شناسههی شههقیه ابههدا  شاسههی جایگههاه ایههن 
گانهه طراحهی شهد اتومقیل به ۀکه شاسی و بدن زمانی ، یعنیاتومقیل است روی  ه وصورت جدا

های  ارگانغالقًا  نیز سیاسی ۀ، نظریشکلشد. به همین   میقال  فوالدی مرکزی به هم وصل 
نهادههای اجتمهاعی و سیاسهی را ، رو ازایهنمحسهوب و اجتمهاعی  دولت مرکزی را قاله  تحلیهل

بهها هههای سیاسههی ابتههدایی  شناسههان از توصههیف نظام کههرد. انسان مههیصههورت مجههزا بررسههی  بههه
گهر دولهت  ،مطمئنهای رسمی و   بندی و سرهم ها عنوانفهرستی از  خشهنود و راضهی بودنهد. ا

طراحهههان  193۰ ۀدر دهههه. موضهههوعیت نداشهههتههههم مرکهههزی وجهههود نداشهههت، تحلیهههل سیاسهههی 
کههل اتومقیههل را یههک واحههد منفههرد  گههر  کههه ا کننههد،اتومقیههل دریافتنههد  تواننههد قالهه   می قلمههداد 

کههه پیش فههوالدی را حههذا نماینههد. ضههربه  ۀحههاال بدنهه شههد  وارد مههیقالهه  بههر تههر  ها و فشههارهایی 
کندتوانست  یل میقاتوم کهه مهیایهوانز پریدهارد . تحمل  توانهد  حهدودًا در همهان زمهان دریافهت 

کهه ارگاناز سیاسهی  یتحلیله وجهود نهدارد و وزن مشههروعیت و در آن ههای اصهلی دولهت  نظهامی 
کهههارکرد سیاسهههی در سراسهههر سهههاختار ملهههت و دولهههت  . کنهههد اسهههت ارائههههشهههده  توزیهههعفشهههارهای 

که پهیش از لهوی گرا باعث شناسی ساخت زبان ،بنابراین اسهتراوس -شد این رویکرد ساختاری 
گرفتههه  هههم شناسههی خویشههاوندی و اسطورهزمینههۀ  درداشههت شناسههی وجههود  در انسان کههار  بههه 
که در  به نظر میشود.  کی  آیین بررسهی یوجو جسترسد امروزه هرکسی  بایهد  اسهتههای ناپها

کی  دربارۀمردم  تصورات کلیت راپا کندتر  بزر  یجزئی از   . محسوب 
تحمهل او خیلهی  ۀآسهتان ،نظافهت موضهوعالهامات من همسهرم اسهت. درمهورد  منقع دیگرِ 

کثیفههی  خصههوصدر  کهههداشههت واو او بههیش از هرکسههی مههرا  اسههتتر از مههن  پههایین نسههقی بههودن 
 . کنم گیری موضع

کردههای  فصل دربارۀافراد زیادی  کتهاب بها مهن بحهث  انتقادهایشهان  بهرایانهد و مهن  ایهن 
کالج هایتراپ ویژه هبسیار از آنها ممنونم، ب پهدر لهوئیس  4،ونرابهین هورته 3،از انجمن بالرماین 
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 3قدردانی  |  
کس 2،دکتر شیفرا شتریتسِور 1،دوسوسقر  و  4پروفسهور ویهک ترنهر 3،دکتر سیسهیلی دی ماندها

ههل خاصههی را  های فصههل نههویس کسههانی هههم بههه مههن محقههت داشههتند و پیش 5.دکتههر دیویههد پ 
، پروفسهور مهوریس اولفصهل  دربهارۀ 6دکتهر ج. آ. ولهز :دادنهدارائهه آنهها  دربهارۀخوانده و نظراتهی 

گلنهر 9و دکتر یوئهان لهوئیز 8، دکتر ادموند لیعچهارمفصل  دربارۀ 7فریدمن  10و پروفسهور ارنسهت 
. نهههههمفصهههل  دربهههارۀ 12و دکتهههر جیمههههز وودبهههرن 11، دکتههههر مهههروین مگیهههتششهههمفصهههل  دربهههارۀ

کههالج رگروهیمههد 13،از پروفسههور س. اسههتاین طورخاص، بههه  14،مطالعههات عقههری در یونورسههیتی 
کنم.  انجهام داد تشهکر مهی سهومفصهل  ۀنویس اولی که در پیش برانگیزی ت ملتصحیحات  برای
کههه ممکههن اسههت در پههژوهش مربههوه بههه  مههوردو در نهههایی را ندیههده ۀهنههوز نسههخ او اشههتقاهاتی 

کههه بارههها  15فههورده َدریههل. همدنههین پروفسههور نههداردباشههد مسههئولیتی  رخ دادهکتههاب مقههدس 
کتهههاب را خوانهههد مسهههئولیتی در ققهههال نتیجهههه نههههایی نهههدار ۀهای اولیههه نسهههخه . قهههدردان دایهههن 
 ایشان هستم.  هایانتقاد

کتهههاب بیهههانگر . امیهههد دارم اسهههت خهههامی القتههههبرانگیز و  ، مناقشهههه شخصهههینظرگهههاه  ایهههن 
که این بحث در حوزم کنند، زیرا دستآنهاست  ۀتخصصانی  یکهی  این موضهوع درازی مرا عفو 

کهه پ منفهرد دچهار  ۀکهارگیری بسهیار محهدود آن درون یهک رشهت هبهبها  تهر یشاز موضوعاتی اسهت 
 آسی  شده است. 

گالسدری م ا
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 مترجم  ۀمقدم

کردنخطای دکارت  باعث  انسانی علومبدن در -ذهن ۀرواج دوگان بود؛بدن از ذهن  جدا 
که مطالع چنهد قهرن بهه  (ماننهد عواطهف و احساسهات)های منتسه  بهه آن  بدن و ویژگی ۀشد 

کههه  بیفتههدتعویهه   هههای فیلسههوفانی ماننههد   آمههوزه وسههیلۀ بهو تههازه در اوایههل قههرن بیسههتم بههود 
ها و  نظهامی از نشهانه در نقشزبندی بدن و ذهن شکسته شد و بدن مرلوپونتی و ویکو این مر

؛ و دشهههو کهههه سهههاختارها و مناسهههقات اجتمهههاعی در آن بازنمهههایی می شهههدمطالعهههه  یینمادهههها
که استعارترتی   این به گرفت. نماد منزلۀ به بدن ۀبود   شکل 

از ایهن را ایهن نگهاه بهه بهدن حتهی پها  197۰ ۀدر دهه انسهانی علومبعد از انقهالب شهناختی در 
گههرفتن مقههاح ی ماننههد  اندیشههمندان بههه ایههن درک و  ،شههناخت یمنههد بدنفراتههر نهههاد و بهها بههاال 

کههه تلقههی  هههای مختلههف بههر شههناخت  در فرهنگ شههانمردمههان از بدن متفههاوتدریافههت رسههیدند 
ز اندیشهههمندان در ، ایهههن دسهههته ادیگر عقارت بههههگهههذارد.  ثیر مهههی از جههههان اطرافشهههان تههه انآنههه

شهناخت در درون بافهت فرهنگهی و دی بنه قال تحقیقات خود بر نقش بهدن در بسهترمندی و 
کههرده اجتمههاعی ت کههه بههه دنقههال شههواهد  انههد. حتههی آن دسههته از شههناخت کیههد بسههیار  گرایانی 

بلکههه « موجههود اجتمههاعی»گرایی در شههناخت هسههتند و واحههد تحلیههل خههود را نههه  شههمول جهان
کارهههای خههود بههه ایههن نتیجههه  ننههد،دا می« انسههان» کههه تقههدیل شههدن انسههان بههه  اند رسههیدهدر 
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تغییهر را آن  دربارۀشناختش ، رو ازاینهای حسی او از جهان و  دریافت ،قامت موجودی راست
گذاشته و مدعی شهدهرا حتی برخی پا  ؛است داده کهه مها   از این فراتر   ۀخهالل تجربه در فقه اند 
کهه می بدن گهر بههدنی  منهدمان اسهت  تهوانیم بهه دانهش، فههم، اندیشهه و منطه  دسهت یهابیم و ا

کهه چهه  نقاشد، ذهنی هم نخواهد بود. اما آنده برای انسان شناسان اهمیهت دارد ایهن اسهت 
و  ،چگونهه بهدن بهر جامعهه ،ههای مختلهف وجهود دارد ای میان بدن و جامعهه در فرهنگ رابطه

شهود.  بازنمهایی مهی و بهدن در جامعهه ،جامعه چگونهه در بهدن گذارد و ثیر می جامعه بر بدن ت
کتاب  گالس در  کی و خطرآنده مری دا  آن را نشان دهد. کوشد می پا

گالس  که دا است و در زمان  تیشخص و فرهنگ به مکتِ   وابستهالقته باید توجه داشت 
کتاب چنهدان وارد مطالعهات  (منهدی شهناخت ماننهد بدن)ههای شهناختی  نظریه ،نگارش این 

کههه مههی بههود نشههده شههناس انسان محققههان کتههاب  و از همههین روسههت  گههالس در ایههن  بینیم دا
گفتهه اسههت و  بازنمهایی فرهنههگ و جامعههه در دربههارۀعمهدتًا  ثیر  بههه تههخاصهی  توجهههبهدن سههخن 

که بدن بر فرهنگ نداشته است.  دارد  این رابطه از نهوع دیالکتیهک اسهت مها را بهر آن مهیازآنجا
کالسهیک  (حتی در عصر علوم شناختی)و جامعه  بدن ۀه برای درک بهتر رابطک کتهاب  بهه ایهن 

کالسیک انسان مانندخاص داشته باشیم، و آن را صرفًا  یتوجه کتاب  شناسهی در بخهش  یک 
کتابخان کتاب کتهابی بهدانیم بلکهه  ،دهیمنه خهود قهرار ۀهای مرجع  مهل  مها را بهه ت بایهد کههآن را 
کهه  وا ی از بدن در فرهنگ و جامعهتلق ت ثیر دربارۀ دارد. به بیان دیگر، چگونهه فههم مها از بهدن 

 ته ثیربنهدی مها  مقوله ۀگیرد بر شناخت ما از محی  اطرافمان و نحو در بستر فرهنگ شکل می
خصههوص  شناسههی و بههه شناسههی اجتمههاعی، نشانه امههروزه در مقاحههث روان در واقههع،گههذارد.  می

کتههاب در صههدر طههر  درس شناسههِی  انسههان بههه ماهیههت مربههوه هههای دانشههگاهی  شههناختی ایههن 
کتاب بوده است.  ۀاصلی من در ترجم ۀقرار دارد، آنده انگیزمندی شناخت  بدن  این 

کههه می کتههاب  بههه  منههد عالقه توانههد بههرای مخاطقههاِن  یکههی دیگههر از مقاحههث مطههر  در ایههن 
اسههت. امههروزه دیگههر  یبنههد همقولباشههد بحههث  مهههممنههدی شههناخت  مقاحههث شههناختی و بدن

که ذهن انسان برای درک پدیده از آنهها سازی  و مفهومهای جهان اطرافش  کسی تردید ندارد 
هاست و  های همگانی انسان بندی یکی از توانایی مقولهبندی است. در واقع،  ناچار به مقوله

کهههه بههها آن در یهههک طققهههه قهههرار  تهههراز همامهههوری معههادل و  همدهههونامههور مجهههزا  ،فراینههدی اسهههت 
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کهه  ت مل   قابل ۀشناختی نکت اما از منظر انسان .گیرند می درمورد این توانهایی ذهنهی آن اسهت 

گونهای  تجربهههه ها و پدیهههده ،ههههای مختلهههف افهههراد در فرهنگ های متفهههاوتی  را بهههه شهههیوه گونههها
کتههاب  کننههد. چنههان بنههدی می مقوله گههال ۀتههرین دغدغهه آیههد مهههم برمههینیههز کههه از عنههوان  س آن دا

کهههههه چگونهههههه افهههههراد  بسهههههترهای اجتمهههههاعی و فرهنگهههههی خهههههود دسهههههت بهههههه  بهههههه باتوجهاسهههههت 
کی»هایی مانند  بندی مقوله کی/ناپا ک بهودن  در واقع، ؛دنزن می« پا امهری »آندهه از منظهر ناپها
کاماًل امری موقعیت نظر می به« خطیر که مجددًا  رسد  مند و وابسته به فرهنگ است، بینشی 

کمک  به انسان  گام بردارند.« شناخت و درک دیگری»کند در مسیر  میشناسان 
کههه  میترتی ،  این بههه کههرد   تهه ثیرشههود  جامعههه بههر آندههه وارد ذهههن مهها می تنها نهههتههوان ادعهها 

کههه جهههان در ذهههن مهها سههازمان می گههذارد، بلکههه شههیوه می و فرهنگههی  ثر از جامعههه یابههد متهه ای 
کههه در آن زنههدگی مههی کههه مهها جهههان را مقولههه شههیوهواقههع، جامعههه بههر  کنیم. در اسههت  بنههدی  ای 

کنشههی اجتمههاعی  کههه مقوله ددههه ههها همگههی نشههان مههی گههذارد. و ایههن می تهه ثیرکنیم  مههی بنههدی 
که ما نه  اقهدام بهه انجهام آن  یاجتمهاع یموجهودات در نقهشبلکهه  ،فرد یها انسهان در مقاماست 

 کنیم. می

گفتههه پیداسههت یکههی از حوزه کههه مقوله نا حیههاتی و القتههه خطیههر  بههه امههری ها بنههدی هههایی 
کی و اسههت دیههن جههایی دیههن اسههت.  ۀشههود حههوز تقههدیل می کی، ناپهها کههه عمههاًل مفههاهیم مهها از پهها

گر  ، خیلهههی پههیش از آنکهههه ایههن مفهههاهیم تهههداعیاسههت وجههود آمهههدهه آلههودگی در آغهههاز در آنجهها بههه
کهه معمهواًل  متصهلقی اسهت ۀدر دین شهیوهای شناختی متمایز  . یکی از ویژگیدبهداشت باش

کنههد و آنههها را امههوری  تقسههیم می «الهههوتی»و  «ناسههوتی» بخههشجهههان را بههه دو  ،اسههاس آن بههر
کن مقههدس و اعیههاد کنههد مههی محسههوبناسههازگار بههاهم  کههه در امهها  بهها یمههذهق. از همههین روسههت 

 و میهسهههت مواجهههه کهههردن نگهههاه یحتههه و تمهههاس، یبرقهههرار ۀنهههیدرزم یمتعهههدد یهههها تیممنوع
توسه  امهر  «آلهوده شهدن»شهود امهر الههوتی را از   می تهالشآنها  در کهه ییها تیموقع و ها مکان

کههههه واضهههه  در واقههههع، دیههههن حههههوزهکننههههد.  محافظههههتناسههههوتی  تر از هرجههههای دیگههههر  ای اسههههت 
امهههری بیرونهههی و نیرویهههی خهههارجی و قدرتمنهههد خهههود را بهههر مههها تحمیهههل  همدهههونها  بنههدی مقوله
ک/نجس، خوردنی/نخه کند و بین مقوله می وردنی، پوشهیدنی/ هایی مانند حالل/حهرام، پها

ها حتهی خهودی/دیگری تعیهین   ایهن دوگانهه واسطۀ بهو  شود تمایز قائل مینپوشیدنی و غیره 
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 .دشو می
که  پیش می سؤالاما در اینجا این   بنهدی  بحهث مقوله به باتوجه ها چگونه این دوگانهآید 

گالس ت مل  پاسی قابل ؟دآی  وجود میه ب که دا که بسیاری  به ما می باره دراینی  دهد این است 
کههه دگیههر ها شههکل مههی ها در مههرز بههین مقولههه از ایههن دوگانههه گههالس معتقههد اسههت  . بههرای م ههال، دا

کههه آنههها بایههد بههه» کی درمههورد حیوانههات ایههن اسههت  کامههل بهها طققه اصههل بنیههادین پهها شههان  طههور 
گونهه« تطهاب  داشهته باشهند کهه جهز  و  شهان هسهتند و در مهرز بهین  اعضهای نهاقم مقوله وهایی 

ک طققه وکننههد جههز ها زنههدگی می مقولههه فر شههوند. بههرای م ههال، در ِسهه بنههدی می موجههودات ناپهها
حیوانههات نجههس و  ولس یهها بههدون بالههه جههزفَ  کههه ماهیههان بههی گوینههد میمنههان ؤپیههدایش بههه م

مهاهی، یها  اردک خهوردن حیوانهاتی ماننهدههم  مهذه  شهیعه و دیهن اسهالم. در اسهت یخهوردنن
کهه  یک از دو مقوله  که در هیعحرام یا مکروه است  رو ازاینمارماهی  اردک/مهار و مهاهی بهه ای 

 ؛مشخم قرار داد ۀتوان آنها را ازنظر ظاهری در یک مقول و نمی دگیر جای نمی دآنها تعل  دار
 ندۀده نشهههاننهههوعی  ، زیهههرا بههههدشهههو بنهههدی می  هههها طققه نخوردنی وایهههن موجهههودات جهههز پهههس
گالس . استنظمی  بی که ایهن  نشان می خوبی بهها از ادیان مختلف  با ذکر این نمونهدا دهد 

کی را مشخم می نظم و مقوله سیستِم  کی و ناپا که پا کهکند و  بندی است  ذهن بشهر از  ازآنجا
کهههه تهههداعی بی گریهههزان اسهههت، مهههواردی  کی  نظمهههی و آشهههفتگی  ک  اسهههتگر ناپههها امهههوری خطرنههها

 .دشو محسوب می
کهههه او نیهههز ماننهههد  ۀدیگهههر درمهههورد اندیشهههمههههم  ۀنکتههه گهههالس آن اسهههت  سهههلف  ،سوسهههوردا
در جهایی  او د؛ها/نمادها دار ای بهه ارتقهاه نشهانه مند و شقکه نگاهی نظام ،گرای خود ساخت

کتاب بیان می کی  از  که ناپها کهه  کیه ۀمنزله بهکند  نمهاد بیهانگر وجهود یهک نظهام اسهت و زمهانی 
 ها میهان سهایر نشهانه ۀباید انتظار تغییر در رابط کنددر فرهنگ تغییر ها  مناسقات میان نشانه

گههاه در مطالعهه کههه  . و همههین شههویم میهههای دیگههر بهها آن مواجههه  فرهنگ ۀرا نیههز داشههت، امههری 
کههه تفاوت بههودن روابهه  میههان نشههانهای   منههدی و شههقکه ماهیههت نظام هههای  ها و نمادهاسههت 

ک در جوا ک و ناپهها  ،زنهد. در واقههع هههای مختلهف را رقههم می مهع و زمانمیهان امههر مقهدس، امههر پها
کهه پدیههده گهالس معتقهد اسههت  ک نیسهتند، بلکههه  - طهورکلی هبه -ها، اشهیا و افههراد  دا ک یها ناپهها پهها

کی آنها به موقعیتشان   . وابسته استدرون نظامی از معانی و نمادها در ناپا
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کتاب نشان می کهه  این  کهه ههای مها از جههان  بنهدی مقوله چقهدردهد  اطهراا و مفهاهیمی 

خصوص متغیرههای   محیطی و به-عوامل شناختی ریتحت ت ث ستها بندی حاصل این مقوله
کاماًل فرهنگ، رو ازاین. دقرار دارمحیطی  فرهنگی و زیست-اجتماعی  اسهتبنیاد  این مفاهیم 
د بههرای فهههم مفهههومی ماننهه ،. در واقههعبههدانیمشههمول  هایی جهان تههوانیم آنههها را مقولههه  و نمههی

کی در ادیان و جوامع مختلف باید به  کهه )شهناخت( و نیهز تلقهی محی  بر ذهنیهت ت ثیرناپا  ای 
ای  محیطی و تهاریخی . برای نمونه، منظر زیستکنیمافراد از جهان پیرامون خود دارند توجه 

گوشت خوک در میان اعراب و یهودیهان به ۀکه نویسند ه کتاب برای تقیین چرایی حرام بودن 
کهه بحث تواند برای انسان است می گرفته کار ههای تنهوع فرهنگهی و  شناسان و تمام متفکرانهی 

  باشد. توجه جال کنند  شناختی را دنقال می
کتهههاب را بهههه اندیشهههمندان علهههوم اجتمهههاعی و روان ۀمطالعههه ،در پایهههان کهههه  ایهههن  شناسهههانی 

دکتهر سهلطانی  کنم. همدنین از جامعه و بدن را دارند پیشنهاد می ،میان ذهن ۀرابط ۀدغدغ
که  تشکر می کتاب را در نشر لوگوس فراهم آورد.زمینۀ کنم   انتشار این 

 اردبیلی  لیال
 1۴۰۰بهار 


