
 

 ، شورش ِ تنخلوت ِ تن

 
 1873سال به  – فرانسهجنوب  –تندیس ونوس، یافته شده در شهر نیم 

بارها بستری شد و به برد.  رنج می 'Anorexia mentale/اشتهایی عصبی بی'خانم جوان هنرمند ِ ایتالیایی از 

 گفتند که درمان ناپذیر است. همه می ایده بود.فی بپزشکان بسیار مراجعه کرد. 

گذراند. این روانکاو جوان برداشت غریبی  هنوز دوران کارآموزی میگیری رفت سراغ روانکاو جوان که  با این نتیجه

کوشید درست مثل شکل دادن به کارهای  ترین کار ِ هنری ِ شماست. شما می از دید ِ من، تن ِ شما بزرگ'داشت: 

به  کوشیدندیافتنی شد. با هم  شناختنی و دستاز آن زمان مشکل قابل درک و نیز  'تندیسی بتراشیدش. چوناندیگرتان، 

 تن برسند.وزن ِ دلخواه در شکل دادن به 

تواند به چنین درکی از تن برسد؛ در شکل دادن به آن. خانم هنرمند ایتالیایی از تن خود دور و با آن بیگانه  هرکسی نمی

ی سالم با تن ِ خود  ، رابطهبا جهانو  خوب با دیگرانگی ساده است: برای ارتباط  دور شدن از این بیگانهشده بود. 

ین تا هم (Burn-outهای عصبی، از افسردگی، کارزدگی ) رابطه اما در خطر است. بسیاری بیماری ایناهمیت دارد. 

 جان. گی تن از است، بیگانه  وت ِ تنانهگی از خل ای بیگانه  عصبی گونه ِاییاشته بی

 گوییم. میو با هم ای هم رها که از سرگذشت خودمان ب اشته باشیم به روایت. روایتی فروید باید توجه د به شیوه

های خودمان و نیز دیگران. گفتمان باید جاری باشد  مان. روایت گی تواند سهم داشته باشد در دگرگونه هایی که می روایت

 و بماند. 

گی در همین  اند. کلید ِ از خودبیگانه دیگر ایستاده  ی  ِپردازد که در برابر به تضاد دو عامل می (گرایی دوگانهدوآلیسم )

ای ماشین ِ قابل  تن را به گونه ه با تن.طرابنگ در این ستیز ِ قدرت نقش دارد: ابزاری کردن تضاد است. فره

ی غیرمادی جدا شده است. دین، از دیرباز وادارمان کرده تا  بینیم. از زمان افالتون، تن ِ مادی از اندیشه کاری می دست



ای اخالقی به ه ی مسئولیت کار و جانی که همه ایم از تن ِ گناه ها که نشنیده چه وعظبیرون از تن ِ خودمان بیندیشیم. 

گرایی دیگر در برابرمان گذاشته: تن را  ای دوگانه کشد. علم پزشکی هم نتوانسته خود از دین رها کند. گونه دوش می

کاوی،  های روان ند به دانشکدها های نقص ِ مکانیکی. جان را تبعید کرد ؛ گونههر بیماری وبیند  جان می ای ماشین بی گونه

 ناخته. های ناش برای درمان بیماری

ست؟ اگر  ی جسم و جان که هیچ ی  بر دیگری برتری ندارد. اما روایت ِ نو کافی روایتی نو الزم است برای رابطه

یابیم که  ای می وقت خود در جامعه کارکرد ِ جان بر هر اختالل ِ جسمی بی چون و چرا ببینند، آن ،گران ی یاری همه

 اند.  دیگر صف کشیده جسم و جان از نو در برابر ی 

شویم با تصویرها از زندگی و تن ِ آرمانی.  ها بمباران می مان از تن نقش دارد. از سوی رسانه فناوری نیز در جداکردن

کنیم  شناسیم. خود تنبیه می کنند میان ِ تن ِ خودمان با آن تنی که در ذهن از خودمان می تصویرها شکافی ایجاد میاین 

سپاریم به روزه گرفتن که نام نوی  وقت است که خود می گوی خواسته برای رسیدن به تن ِ آرمانی نیستیم. آن که پاسخ

 رژیم غذایی دارد و نیز چاقوی جراح.

تر  به سیل ِ تصویرهای امروزی بنگریم که هرروز خروشانی ِ تن همیشه بوده است. اما رکا یست. دستاین تازه ن

دستگاه تلفن  دور بمانی.تصویر ِ زندگی و تن ِ آرمانی از یابی که  شود. دیگر جایی در بیرون از خلوت ِ خود نمی می

 هوشمند و اینترنت چسبیده است به پوست ما. 

ی جهان ِ مجازی بشویم. تن ِ  کند از تن ِ خود بیرون آییم و باشنده مان می شود. اینترنت دعوت ده نمیبه همین بسن

  مان. –تن  –خودمان شده است بارکش ِ خود ِ بی 

و دیگرآزاری ِ  -ست که تن مان از خود گی انتقامی مان. از خودبیگانه ست از تن ِ شورشی های این زمانه فریادی بیماری

 . و درست مثل آن خانم هنرمند ایتالیایی به روایت نیاز داریم برای رهاکردن خودمان.دگیر شده می تحمیل

ها  دهند. همه روایت پزشکی، فلسفه، سیاست و فناوری دست به دست هم داده و روایت دیگری از خودمان به دست می

 . تندرست یا بیمار هستیمن جامعه در ایتنند تا نشان دهند چه اندازه  در هم می

گذارد بر جایی از تن و  ی بیمار است که انگشت می بخش: فرد بیمار نیست، جامعه ت هم دردناک است و هم الهامحقیق

 .کارآموزجوان ِ  و ِروانکامان کند بگذریم از خود. باید برویم سراغ آن  بین تا قانع برد زیر ذره می
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