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منظــر  از  بفرماییــد کــه  نخســت  پرســش  عنــوان  بــه    
انسان شــناختی و جامعه شــناختی تتــو چیســت و چــه ســابقه 

دارد؟ بشــر  تاریــخ  در  پیشــینه ای  و 
ضمــن تشــکر از مشــا بــرای اجیــاد زمینــه در طــرح ایــن مســئله 
پرمناقشه و مهم، قبل از بررسی علمی به این واژه در فرهنگ 
لغت  نگاه کنیم. تتو )tattoo( در زبان انگلیسی عالمت، 
شــکل، طــرح یــا کلمــه ای اســت ثابــت کــه بــه طــور عمــدی 
 )tattoo( یــا )tatouage( .روی پوســت ترســیم می شــود
بــه وســیله  بــه معنــای ترســیم  کــردن روی پوســت  در فرانســه 
ســوراخ  کــردن بــه گونــه ای اســت کــه رنگ هــای پاک نشــدنی بــه 
زیــر آن وارد شــود. در جممــوع ورود رنــگ بــه الیه هــای زیریــن 
پوســت کــه بــه اجیــاد منطقــه ای رنگــی )در بیشــر مــوارد طرحــی 
ابتــدا  منجــر می شــود.  دائمــی  بــه صــورت  نوشــته(  یــا  هنــری 
بایــد گفــت ایــن عمــل ســابقه طوالنــی در تاریــخ بشــر دارد و 
از آن جــا کــه طبــق یافته هــای انسان شناســِی  باستان شــناختی، 
بشــر قبــل از پیدایــش زبــان بــه دالیــل گوناگــون بــدن خویــش 
بــرای برخــی فرایندهــای وابســته  را می شــناخته، چراکــه مثــال 
بــه آن ماننــد فروپاشــی و فســاد کالبــد پــس از مــرگ، چــاره 

خــاک  کــردن را اندیشــیده، بــه نظــر می رســد نقاشــی روی بــدن 
نیــز ســابقه زیــادی داشــته باشــد. زیــرا انســان بــا بــدن خویــش 
مهــواره در ارتبــاط بــوده و آن را درک می کــرده. در ایــن میــان 
بــدون ورود بــه مباحــث مربــوط بــه منشــأ دقیــق زمانــی و مکانــی 
بایــد گفــت بــر این کــه خال کوبــی بــه طــور اخــص از کجــا و 
کــی شــروع شــده، امجــاع کمــری هســت. چراکــه خال کوبــی، 
ســوراخ  کــردن پوســت بــه گونــه ای اســت کــه بــه الیه هــای درون 
آن رنــگ برســد و در ایــن فراینــد، مانــدگاری پایــدار رنــگ روی 
پوســت تثبیــت شــود. از نــگاه انسان شناســی بــرای چنــنی کاری 
الزم بــوده بشــر بــه میــزان مناســبی از آگاهــی و دانــش نســبت 
یــا حتــی  نفوذپذیــری، شــکنندگی، عمــق  میــزان  پوســت،  بــه 
شــاید ســاختار الیــه ای آن و نیــز بــه ســاخن و حنــوه بــه دســت  
آوردن رنــگ  از منابــع در دســرس مثــل طبیعــت و مســائلی 
می رســد  نظــر  بــه  دیگــر،  ســوی  از  برســد.  دســت  ایــن  از 
خال کوبــی بــدن، فراینــدی جهان مشــول بــوده و تقریبــا در مهــه 
دنیــا دیــده شــده اســت. مســئله مهم تــر دیگــر نیــز آن بــوده کــه 
انســان توانســته هنــر و به ویــژه نقاشــی را بشناســد و آن را روی 
بدنــش بــه کار بگــرد. مهــه این هــا از حلــاظ انسان شناســی بــه 

حمسن آزموده

بدن در کشاکش هژمونی برونی و خود
از خال کوبی تا تتو

 در گفت وگو با فاطمه سیارپور، پژوهش گر علوم اجتماعی

در جامعه ما تا حدود ۱۰، ۱۵ سال پیش، اسمش خال کوبی بود و در میان گروه ها و اقشار خاصی رواج داشت 
و بین همگان چندان مقبول و مطبوع نبود، مذهبی ها و دین داران به عللی عمدتا شرعی و عرفی و اجتماعی آن 
را نمی پسندیدند. حاال نامش تتو شده و مورد اقبال طبقه متوسط. بیشتر نوجوانان و جوانان سراغش می روند، 
اگرچه در میان همه گروه های سنی رواج یافته. متخصصان می گویند میان تتو و خال کوبی تفاوت های ظریفی 
هست، اما هر دو نوعی نقش و نگار و نقاشی روی پوست بدن است. یک زمانی همیشگی بود و از میان 

بردنش با دردسر همراه، حاال موقتی هم هست، با طرح ها و نقش های متفاوت، هر چه بخواهی. اما هدف از 
این نگارگری روی بدن چیست؟ چرا بشر با پوست خود چنین می کند؟ اصا خاستگاه و ریشه های تتو چیست؟ 
آیا در جامعه ما خال کوبی همان تتو بوده؟ قبا چه اقشار و گروه هایی با چه اهدافی تتو یا خال کوبی می کردند 
و حاال چه کسانی و چرا؟ داللت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این کار چیست؟ این پرسش ها را با فاطمه 
سیارپور، پژوهش گر علوم اجتماعی، در میان گذاشتیم. خانم سیارپور دانش آموخته کارشناسی ارشد انسان شناسی 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر سایت و عضو شورای مرکزی انسان شناسی و فرهنگ است و 

تاکنون مقاالتی در حوزه جامعه شناسی و انسان شناسی بدن نگاشته و در زمینه های مختلف آن تحقیق کرده است. 

کرگدن پرمی/ کبودی زنی، خالکوبی، تتو
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درجــه باالیــی از توانایــی ذهنــی و حتمــل درد، شــناخت بــدن، 
مهارت هــای دســت ورزی، شــناخت هنــر، نقاشــی، طراحــی، 
ترســیم و غــره نیــاز دارد. بایــد گفــت بــه خال کوبــی در دوران 
پیشــامدرن می تــوان از زوایــای خمتلفــی نــگاه کــرد کــه شــامل 
جغرافیایــی،  ســنی،  جنســیتی،  قومــی،  مذهبــی،  حتلیل هــای 
و...  تأهــل  وضعیــت  اجتماعــی،  منزلــت  زیبایی شناســی، 
می شــود. بــا ایــن توصیــف مــا بــا امــری پیچیــده و جهان مشــول 
مواجهیم که در طول زمان، چگونگی و کیفیت آن نیز تغیر 
کــرده و در دوران متاخــر از ســوراخ  کــردن پوســت بــه وســیله 
ســوزن، یــا پــاره  کــردن آن بــه وســیله ابــزار، بــه ســوی تزریــق رنــگ 
بــه وســیله فناوری هــای مــدرن، و از یــک فراینــد دردنــاک بــه 
امــری نســبتا بــدون درد  رســیده و اکنــون بــا انــواع خمتلــف دائــم 
و موقــت، طرفــداران قابــل توجهــی در سراســر جهــان دارد. 
بنابرایــن در حــال حاضــر در زبــان فارســی وقتــی مــا صحبــت از 
تتــو می کنیــم، منظورمــان ســوراخ  یــا پــاره  کــردن عمیــق بــه قصــد 
رنگــی  کــردن پوســت بــدن بــه روش قــدمی نیســت، بلکــه نوعــی 
نقاشــی بــا وســایل جدیدتــر و حتــی الکرونیکــی روی الیه هــای 
ســطحی تر پوســت اســت کــه امــکان اجنــام آن روی کل کالبــد 
انســانی وجــود دارد. ایــن پدیــده در رشــته های خمتلفــی ازمجلــه 
انسان شناســی، جامعه شناســی، باستان شناســی، هنــر، تاریــخ، 
روان شناســی و... قابل بررســی اســت. با وصف این، ما باید 
تکلیــف خــود را بــا واژه هــای تتــو و خال کوبــی مشــخص کنیــم. 
بــه ایــن معنــی کــه در حــال حاضــر ایــن دو بــه جــای هــم کاربــرد 
دارنــد، امــا بایــد بدانیــم بــه حلــاظ روشــی بــا هــم فــرق دارنــد. 
بــرای روشــن  شــدن هبــر اســت بگوییــم وقتــی دربــاره گذشــته 
صحبت می کنیم، منظورمان روش پاره  کردن یا سوراخ  کردن 
عمیق تــر پوســت بــدن اســت کــه مهــراه بــا خون ریــزی و درد مهــراه 
بــوده و وقتــی دربــاره زمــان حــال صحبــت می کنیــم، بیشــر 
منظــور روش هــای جدیــد نقاشــی و طراحــی روی بــدن اســت 
می شــود،  اجنــام  پوســت  ســطحی تر  الیه هــای  در  چــون  کــه 
خون ریــزی و درد کمــری دارد، یــا اصــال نــدارد. البتــه ایــن نکتــه 
نیــز قابــل ذکــر اســت کــه در فرهنگ هــای خمتلــف، ابــزار ضربــه 
 زدن بــه بــدن نیــز متفــاوت بــوده اســت از ســنگ های خمتلــف 
تــا ابزارهایــی ماننــد چاقــو، ســوزن، اســتخوان حیوانــات، ابــزار 
شــکار و... اســتفاده می شــده اســت. امــا بــه طــور کلــی، حبــث 
بر ســر میزان ضربه ای اســت که بر پوســت وارد شــده و ســپس 

مانــدگاری رنگــی کــه بــر آن می مانــده اســت.
 آدم هــا در گذشــته چــرا و بــا چــه انگیــزه و اهدافــی تتــو 

می کردنــد؟
انگیزه هــا و اهــداف انســان ها در طــول تاریــخ بنــا بــه فرهنــگ 
آن هــا متفــاوت بــوده و منی تــوان در این بــاره کلی گویــی کــرد. 
مــا بــا امــری پیچیــده و چندوجهــی مواجهیــم و مهان طــور کــه 
گفتیــم، انگیزه هــا، اهــداف در دوران پیشــامدرن بــا حتلیل هــای 
مربوط به مذهب، ســن، جنســیت، منزلت، قومیت، وضعیت 
مثــال  اســت.  بررســی  قابــل  ایــن دســت  از  تاهــل و مســائلی 

برخــی  در  زنــان  صــورت  از  خاصــی  خبش هــای  روی  خــال 
در  یــا  بــوده،  آن هــا  تاهــل  نشــانه  پیشــامدرن  فرهنگ هــای 
برخــی نقــاط نقش هــای خاصــی بــا روش تتــو یــا ســایر روش هــا 
مهــه  می شــد کــه  حــک  بــردگان  بــدن  روی  داغ گــذاری  مثــل 
 جــا آنــان را از غربــردگان تشــخیص دهنــد. بایــد ذکــر کــرد 
می طلبــد  را  وســیعی  منادشناســی  مســئله،  بــه  ورود  این گونــه 
کــه در حمــدوده کوتــاه ایــن گفت وگــو نیســت. امــا چــون در 
گذشــته تتــو فراینــد دردناک تــری بــوده، بــه نظــر می رســد هبــر 
اســت دربــاره انگیزه هــای حتمــل درد بیشــر متمرکــز شــومی. در 
این بــاره در کتــاب »انسان شناســی درد و رنــج« کــه بــه فارســی 
ترمجــه شــده، لوبروتــون طــی مصاحبــه بــا افــرادی کــه بــه تأســی 
از ســنت های گذشــته بــه بــدن خویــش بــه گونــه ای درد وارد 
می کننــد، هفــت گونــه بــازی بــا درد و بــدل شــدن آن بــه یــک 
جتربــه بدنــی را نــام می بــرد؛ کشــیدن انــدام، گــره  زدن، حمــروم  
کردن، عذاب  کشــیدن ، ســوزاندن، ضربه  زدن، آویزان  شــدن. 
در ایــن هفــت دســته تتــو و ســوراخ  کــردن بــدن را در دســته 
ضربــه  زدن قــرار داده اســت. در این جــا مــا متوجــه می شــومی 
بــه  بــه طــور عمــدی  بــه وســیله آن  تنهــا فراینــد دردنــاک کــه 
بــدن درد وارد می کنــد، خال کوبــی یــا تتــو نیســت. پــس بایــد 
پرســید چــرا تتــو بیشــر مــورد توجــه افــراد بــوده اســت؟ پاســخ 
ایــن پرســش تــا حــدی نســبی اســت، زیــرا مــا آمــاری از گذشــته 
در این بــاره نــدارمی، امــا می توانیــم بــا درصــد باالیــی از اطمینــان 
بگوییــم کــه تتــو یــا کارهایــی مثــل داغ  زدن بــدن بیشــر بــه چشــم 
می آمــده و عمومی تــر بــوده اســت. مثــال کســی کــه بــه قصــد 
اجیــاد درد در بــدن، حمرومیــت از خــوردن غــذا و نوشــیدن آب 
منی شــده،  دیــده  عمومــی  عرصه هــای  در  مــی داده،  خــود  بــه 
یــک  بــه قصــد حــک  کــردن  بــدن خویــش را  امــا کســی کــه 
نقــش بــه درد می ســپرده، آن نقــش تــا زمــان مــرگ  روی بــدن 
درد  بــاالی  و حتمــل  توانایــی  از  نشــانه ای  و  شــده  مانــدگار 
منادیــن کــه می توانســت  امــری  اســت؛  تلقــی می شــده  او  در 
در عــنی حــال نوعــی متایزخبشــی و خلــق هویتــی متفــاوت و 
ماننــد  زیــرا روش هایــی  باشــد.  داشــته  نیــز در خــود  مانــدگار 
زخــم  زدن یــا ســوزاندن ســطحی پوســت بــه مــرور زمــان ترمیــم 
می شــده و اثــری روی کالبــد باقــی منی مانــده، امــا روش هایــی 
ادامــه  اســت. در  بــوده  فــرد  مــرگ مهــراه  تــا زمــان  تتــو  ماننــد 
تقســیم بندی بــاال، حتلیــل لوبروتــون بــه دوران مــدرن نیــز نقــب 
یــک خلســه و ســپس  بــه  می زنــد و چنــنی جتربیاتــی را ورود 
رهایــی از موقعیت هــای متعــارف بدنــی ذکــر می کنــد کــه بــه 
واســطه دردی فرا گــر در بــدن رخ می دهــد و راه را بــرای درک 
تتــو را  بــاز می کنــد. او  موقعیت هــای آگاهانــه دگرگون شــده 
نوعــی نشــان گذاری روی بــدن می دانــد کــه بــا درد و تغیــر در 
بــدن، هــم شــکلی از کشــف درونــی اســت و در عــنی حــال 
بــا بــدن جدیــدی کــه خلــق می کنــد، مرزهــای حســی فــرد را 
جابه جــا کــرده و معنایــی نویــن در او اجیــاد می کنــد. بدیــن 
ترتیــب، فــرد بــر بدنــش توانایــی کنــرل یافتــه و ایــن را قــدرت 
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روحــی خویــش تلقــی می کنــد. او از ایــن پــس ســلطه بیشــری 
بــر بــدن خویــش خواهــد داشــت. به هرحــال، از کارکردهــای 

آیینــی تتــو منی تــوان گذشــت. 
میــان برخــی  مــا در گذشــته خال کوبــی در  در جامعــه   
گروه هــا و اقشــار )عمدتــا مردهــا در میــان جماعت هــای 
پهلوانــی و لوطیــان و فتیــان و عیــاران و...( رواج داشــته 

اســت. آیــا ایــن همــان تتــو محســوب می شــود؟
این جــا بــاز هــم حبــث روش اجنــام ایــن کار اســت. در گذشــته 
معمــوال ســوزن یــا چاقــو را داغ و پوســت را ســوراخ یــا پــاره 
و  پیــه  دوده  یــا  طبیعــی  رنگــی  جوهرهــای  بــا  و  می کردنــد 
رنگ هایــی کــه در طبیعــت وجــود داشــت، رنــگ را بــه داخــل 
رنــگ حاصــل  چــون  وارد می کردنــد.  پوســت  الیــه عمیق تــر 
آبــی پررنگــی می شــد، در فارســی بــدان »کبــودی  زدن« هــم 
می گفتنــد. ایــن فراینــد دردنــاک بــود و بــه خون ریــزی منجــر 
ِاشــکم  بــی دم و ســر و  این بــاره داســتان »شــر  می شــد. در 
کــه دیــد« در زبــان فارســی کــه در مثنــوی معنــوی نیــز آمــده، 
معــروف اســت. مهــم ایــن اســت بدانیــم مســئله حتمــل درد، 
نوعــی غــرور بــه ایــن اقشــار جامعــه مــی داده کــه بــا آن هویتــی 
متفــاوت بــرای خویــش می ســاختند و خــود را بــا آن بــه جامعــه 
دردنــاک  تتــو، روش هــای  در کنــار  البتــه  می کردنــد.  معرفــی 
دیگــری هــم بــرای ایــن منظــور ماننــد داغ  زدن بــه کار می بردنــد. 
بــا  می رســد  نظــر  بــه  شــد،  ذکــر  مقدمــه  در  چنان کــه   
رواج تجــدد، خال کوبــی یــا تتــو، از دو ســو مــورد هجمــه 
قــرار گرفــت. نخســت از ســوی متجــددان کــه روش هــای 
افــرادی  یــا  می خواندنــد،  غیربهداشــتی  را  خال کوبــی 
میــان  در  اجتماعــی،  لحــاظ  بــه  را  مذکــور  نشــان های  بــا 
زندانیــان  و  الت هــا  مثــل  خاصــی  و گروه هــای  دســته ها 
و... دســته بندی می کردنــد، دوم از ســوی مذهبی هــا کــه 
خال کوبــی را مانعــی بــرای وضــو و غســل می خواندنــد. آیــا 

بــا ایــن ارزیابــی موافــق هســتید؟
قاعدتــا ایــن تقســیم بندی و ارزیابــی بــا تفاوت هایــی جزئــی در 
مــورد پدیده هــای دیگــری هــم وجــود داشــته و دارد. در مســئله 
مهه گــری کوویــد19 هــم مــا صف بنــدی اقشــار گوناگــون را 
دیــدمی. حتــی در بدنــه پزشــکی مــدرن هــم افــراد نــگاه متفاوتــی 
بــدان داشــتند. در میــان مذهبی هــا هــم مهنی طــور بــود؛ گروهــی 
موافــق روش هــای پیش گــری و درمــان مــدرن بودنــد و گروهــی 
بــه کل ایــن بیمــاری را نادیــده می گرفتنــد. غــر از پزشــکی و 
مذهــب، فعــاالن میدان هــای دیگــر مثــل سیاســی، اقتصــادی 
و... هــم هســتند کــه در این بــاره موافــق یــا خمالــف باشــند. امــا 
ایــن ارزیابــی را کامــل  وظیفــه علــوم اجتماعــی آن اســت کــه 
کنــد، بدیــن طریــق کــه در مقابلــش از طرفــداران دوران مــدرن 
هــم صحبــت کنــد کــه عــالوه بــر روش هــای جدیــد، اتفاقــا هنــوز 
بــا روش هــای قدمیــی و دردنــاک بــدان می پردازنــد. ایــن افــراد در 
مهــه جهــان وجــود دارنــد و خمتــص جامعــه مــا نیســتند. چنان چــه 
مســئله ای  هــم  در کوویــد19  جهت گری هــا  و  رویکردهــا 

جهانــی شــد. بنابرایــن بایــد در کنــار هجمــه از دفــاع دیگــران 
نیــز صحبــت کــرد. زیــرا در چنــنی حالتــی شــناخت مــا از ایــن 
پدیــده فرهنگــی اجتماعــی عمیق تــر خواهــد شــد. حبــث بعــدی 
در مورد موافقان و خمالفان تتو این است که نسبت بدان در 
بیشــر اعصــار و دوران، واکنــش وجــود داشــته اســت. بــه طــور 
مثــال، بــا پیدایــش مســیحیت در اروپــا، ایــن کار منــع می شــود. 
در ِســفر الویــان نیــز عالمت گــذاری روی بــدن ممنــوع شــده 
اســت. در اســالم نیــز بنــا بــر قــول مشــهور، مســلمانان از اجنــام 
به رغــم  خمالفت هایــی  چنــنی  قاعدتــا  شــده اند.  هنــی  ایــن کار 
خمــدوش  بــودن دســتور ابتدایــی، بــر منفــی  بــودن واکنش هــا در 
البتــه رویکــرد فیلم هــای ســینمایی  بعــد موثــر اســت.  اعصــار 
بــه ایــن موضــوع نیــز قابــل بررســی اســت. در حــال حاضــر، 
ســریال پرخماطبــی در ایــران پخــش می شــود کــه لوگــوی ســریال 
بــدن  پشــت  بــر  آن  اول  اســت کــه شــخصیت  تتویــی  نقــش 
خویــش حــک کــرده اســت. ایــن جــوان متعلــق بــه گروه هــای 
فرودســت شــهری اســت و بــا امــوری مثــل دلــه دزدی زندگــی اش 
را می گذرانــد. نکتــه جالــب آن جاســت کــه وقتــی بــه تشــک 
می پوشــاند،  را  پشــتش  تتــوی  نقــش  مــی رود،  رمســی کشــتی 
زیــرا بــه دلیــل میــزان پوشــانندگی و مــدل لبــاس کشــتی، دیــده 
می شــود. در ســینمای غرایرانــی نیــز تقریبــا چنــنی روالــی قابــل 
مشــاهده اســت. امــا ایــن رویکــرد در حــال حاضــر در حــال 

تغیــر اســت.
در  می رســد  نظــر  بــه  آمــد،  مقدمــه  در  چنان کــه  بــاز   
دهه هــای اخیــر، اقبالــی گســترده، این بــار از ســوی طبقــات 
حــال  در  تتــو کــردن  بــه  جامعــه  مــدرن  بلکــه  و  متوســط 
شــکل گیری اســت. بــه نظــر شــما علــت ایــن تغییــر و تحــول 
چیســت؟ ایــن تغییــر نــگاه بــه مقولــه ی تتــو، تــا چــه حــد متاثــر 
از تحــول نــگاه جامعــه بــه بــدن و مقولــه  بدن منــدی اســت؟
از  مشــرد.  می تــوان  را  علــت  چنــد  حتــول  و  تغیــر  ایــن  بــرای 
ابتــدا  می کنیــم.  شــروع  مشــاهده  قابــل  و  برونــی  الیه هــای 
قدمیــی  روش  جایگزیــن  نویــن  و  هبداشــتی  روش هــای  این کــه 
شده. از سوی دیگر، در مورد هزینه های این کار باید گفت 
عــالوه بــر جنبه هــای اقتصــادی، هزینه هــای بدنــی نیــز کاهــش 
یافتــه اســت؛ یعنــی رواج روش هــای بــدون درد و خون ریــزی، یــا 
بــا درد و خون ریــزی کمــر، مهــراه بــا اســتفاده از مــواد دارویــی 
توانایــی  ســاعت  یــک  حــدود  بی حســی موضعــی کــه چیــزی 
مانــدگاری بی حســی دارد. در الیه هــای عمیق تــر از یــک ســو 
مــا بــا امــری زیباشــناختی و هویت خبــش مواجهیــم و از ســوی 
دیگــر، پدیــده ای در دســرس بــرای تزیــنی بــدن و اجیــاد هویــت. 
مــا شــاهدمی کــه در دهه هــای اخــر، توجــه بــه بــدن افزایــش یافتــه 
و عــالوه بــر آن، ابعــاد زیــادی پیــدا کــرده. به طوری کــه پزشــکی 
لبــاس و آرایــش،  مــد  و ســالمت و هبداشــت، زیباســازی و 
بدنــی  رژمی هــای خمصــوص  و  تغذیــه  بدنــی،  تربیــت  و  ورزش 
و... برخــی از ابعــاد آن هســتند. در ایــن میــان بایــد گفــت 
ابعــاد توجــه بــه بــدن بــه ســوی مدیریــت جزئی تــر اندام هــا رفتــه 



38
مشــاره صدوچهل وســوم  شــهریور 1401

اســت. مثــال از یــک ســو افــراد بــه دندان هــای خــود از حلــاظ 
ســالمتی امهیــت می دهنــد، از ســوی دیگــر، عنصــر زیبایــی را 
قالــب کاشــت نگــنی، تنظیــم و یک دست ســازی ردیــف  در 
دندان هــا، رنــگ و ارتفــاع آن هــا، شــکل لــب و دهــان و... 
وارد کرده انــد. قاعدتــا چنــنی فرایندهایــی امهیــت کالبــد انســان را 
برجســته کــرده کــه تــا پیــش از آن، بــه گونــه دیگــری بــود. بــدن 
در دوران پیشــامدرن ابــزاری در خدمــت کشــاورزی و پــس از 
آن در خدمــت صنعــت بــود. بــدن کارکــردی ارزشــی اقتصــادی 
و منادیــن بــرای صاحبــان زمــنی و ســرمایه داشــت. اکنــون بــدن 
یافتــه و در حــال برون رفــت از ســلطه ســالطنی  فــرد امهیــت 
دوران پیشــامدرن بــدن اســت. امــا بایــد دقــت کنیــم، بــه کمــک 
ســلطه  بــدون  بــدن  بفهمیــم کــه  می توانیــم  فوکــو  حتلیل هــای 
منی تواند وجود داشــته باشــد. از ســوی دیگر، در دســرس ترین 
کاال بــرای ســرمایه داری اســت. عــالوه بــر آن، مــا در دنیایــی 
جریان هــای  دوشــادوش  می کنیــم کــه  زندگــی  رسانه ای شــده 
آن  بــر  افــزون  و  بــدل  ضــروری  بــه کاالیــی  را  زیبایــی  بــازار، 
معیارهــا و ابزارهــای زیبایــی را هــم تعریــف می کنــد. در چنــنی 
دنیایــی اربابــان کارخانه هــا و مــالکان زمــنی تنهــا مالــکان بــدن 
افــراد نیســتند. بــدن در یــک کشــاکش دائمــی میــان هژمونــی 
برونــی و خــود در نوســان اســت. زیــرا امــوری ماننــد تتــو ایــن 
قــدرت را بــه فــرد می دهنــد کــه تصــور کنــد مالــک بــدن خویــش 
اســت و می توانــد بــرای آن تصمیــم بگــرد، درحالی کــه لزومــا 

چنــنی نیســت.
پیشــین  از دو کارکــرد مذکــور در ســال  غیــر  تتــو  آیــا   
)یعنــی کارکردهــای هویتــی و زیبایی شــناختی( و کارکردهــای 
ســنتی و آیینــی )کــه ممکــن اســت تــا روزگار مــا نیــز تــداوم 
داشــته باشــد(، کارکرد)هــای( دیگــری هــم دارد؟ مثــا بیــان 

ــا...؟ ــا دیــدگاه، ی ــا اعــام یــک نظــر ی اعتــراض، ی
بلــه، حتمــا مهنی طــور اســت. بایــد توجــه داشــت وقتــی یــک 
پدیــده اجتماعــی از دیربــاز وجــود دارد، خصوصــا ماننــد تتــو 
بــه زمان هــای  امــری تقریبــا جهان مشــول و مربــوط  کــردن کــه 
قدمیــی اســت، بیــش از هــر چیــز گویــای پتانســیل و توانایــی 
آن بــرای مانــدگاری و ســازگاری بــا دوران جدیــد اســت. بــه 
مهــنی دلیــل ممکــن اســت کارکردهــای آن در طــول زمــان تغیــر 
کنــد و روش هــای اجنــام آن متفــاوت و بــر مبنــای علــم مــدرن 
بــه روز شــوند، امــا ماهیــت پدیــده بــر ســر جــای خویــش اســت. 
یــک وجــه از رواج تتــو کــردن در حــال حاضــر نیــز گویــای مهــنی 
امــر اســت. هرچنــد کارکردهــای آن از یک ســری کارکردهــای 
آیینــی و ســنتی و زیبایی شناســی بــه ســوی کارکردهــای دیگــری 
در  هم چنــان  پدیــده  ایــن  خــود  امــا  اســت،  حتــول  حــال  در 
عرصه هــای اجتماعــی و فرهنگــی جوامــع حضــور دارد و افــراد 
بــر  نقــش  زدن  مثــال،  طــور  بــه  می کننــد.  مشــارکت  آن  در 
بــه دوران  پســران  ســنتی گویــای ورود  قبایــل  برخــی  بــدن در 
را  فرهنگــی  امــروزه کمــر  اســت.  بــوده  بزرگ ســالی  و  بلــوغ 
می تــوان یافــت کــه بــرای بیــان ورود بــه ســن مســئولیت پذیری 

فرزنــدان خویــش بــه چنــنی آیینــی روی بیاورنــد و بــه جــای آن 
بــه مناســکی ماننــد جشــن ســالگرد تولــد می پردازنــد. امــا تتــو 
کــردن بــه ســوی کارکردهــای دیگــری در حــال گــذار اســت و 
مهان طــور کــه گفتیــم، عــالوه بــر کارکردهــای زیبایی شــناختی، 
تبلیــغ  انــدرز،  و  نصیحــت  و  پنــد  بیــان  ماننــد  کارکردهایــی 
بــه گروه هــای اجتماعــی، سیاســی، مذهبــی، دینــی،  و تعلــق 
کلیشــه های  بــه  اعــراض  ایدئولوژیــک،  نــژادی،  جنســیتی، 
اجتماعــی و فرهنگــی ماننــد ناهم ســان پنداری جنســیتی، معرفــی 
جنســیت هایی غــر از زن بودگــی/ مردبودگــی، بــاور بــه حفــظ 
و پایــداری حمیــط زیســت، بازگشــت بــه دوران ســنت و زندگــی 
عصــر ســنگی، تعلــق احساســی و عاطفــی بــه فــرد دیگــر، بیــان 
ســلیقه هنــری و طرفــداری از گروه هــای هنــری ماننــد باندهــای 
موســیقی تنهــا خبشــی از کارکردهــای متــداول تتــو کــردن اســت 
کــه بــرای آن هــا می تــوان مصداق هــای خمتلفــی را در جوامــع 

گوناگــون ذکــر کــرد.
و کســی  بــود  مانــدگار  امــری  عمومــا  تتــو  در گذشــته   
فــرض  ایــن  تتــو می کــرد،  یــا  کــه روی بدنــش خال کوبــی 
را داشــت کــه قــرار اســت ایــن نقــش همیشــه روی بدنــش 
ــا دردســر و  باشــد، اگرچــه گاهــی فــرد پشــیمان می شــد و ب
بعضــی آثــار مانــدگار روی پوســت، آن را از روی پوســت 
خــودش پــاک می کــرد. امــا امــروز تتوهــای موقتــی پیــدا شــده 
ــو ایجــاد  ــا و مفهــوم تت ــن امــر تفاوتــی در معن ــا ای اســت. آی

می کنــد؟
رســانه  رایــج،  تعریــف  یــک  در  بــدن  بایــد گفــت  ابتــدا  در 
اســت؛ رســانه ای کــه می توانــد گویــای موقعیت هــای سیاســی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، مذهبــی و ســنی افــراد باشــد. 
شــغلی  رده  می توانــد گویــای  بــدن  بســیاری  مــوارد  در  حتــی 
مثــال،  طــور  بــه  قــرار گــرد.  انســان  اجتماعــی  مناصــب  و 
صبح هــای زود وقتــی اتوبوس هــای مملــو از مجعیــت را می بینیــم 
کــه مهــراه خــود کیــف غــذا دارنــد و خوابیده انــد، بیــش از هــر 
چیــز می تــوان حــدس زد آنــان متعلــق بــه طبقــه کارگــر هســتند. 
در ایــن میــان، رســانه  بــودن بــدن گویــای موقعیــت شــغلی و رده 
طبقاتــی آنــان اســت. بــا توصیــف ایــن، امــری ماننــد تتــو کــردن، 
آن هــم بــه صــورت موقــت، در کنــار توانایــی رســانه  بــودن بــدن، 
از یــک ســو مهه گــری و رواج آن را بیشــر کــرده و از ســوی 
دیگــر، موقعیــت رســانه ای بــدن را بــه خدمــت گرفتــه تــا در هــر 
زمــان هــر نقــش یــا نوشــته ای را کــه فــرد خبواهــد، روی آن تصویــر 
متفــاوت،  معناهــای  حامــل  می توانــد  ســبب  مهــنی  بــه  کنــد. 
متنــوع و گســرده ای شــود. زیــرا زمینه هــای انعطاف پذیــری آن 
را بــر اســاس تغیــرات و باورهــای انســانی در طــول زندگــی و 
حتــت تاثــر فرایندهــای اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و نیــز 
ســلیقه زیبایی شــناختی فراهــم آورده اســت. در توضیــح بیشــر 
بایــد گفــت در دوران پیشــامدرن، حتــت تاثــر ســنت های مجعــی 
در جوامــع گوناگــون، ذهنیت هــا و اندیشــه های انســانی کمــر 
تغیــر می کــرد. زیــرا مهــه چیــز در خدمــت مجــع بــود و فردیــت 
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امهیــت نداشــت. امــروزه فردیــت امهیــت یافتــه و طــی آن تغیــر 
در باورهــای افــراد حتــی بــه صــورت رادیــکال نیــز بیشــر بــه 
رمسیــت شــناخته می شــود. بــه مهــنی دلیــل، موقــت  بــودن تتــو 
می توانــد زمینــه ای بــرای بیــان باورهــا و اعتقــادات در زمینه هــای 
گوناگــون در یــک فــرد را فراهــم آورد کــه ممکــن اســت در طــول 

زمــان در طیفــی از تغیــرات اساســی قــرار گــرد.
 بــه نظــر شــما کــدام گروه هــای اجتماعــی یــا نســلی بیشــتر 

ســراغ تتــو کــردن می رونــد و چــرا؟
چیــزی کــه مشــخص اســت، رواج ایــن پدیــده بــه نســبت قبــل 
است. به مهنی دلیل می توان گفت که تتو کردن در گروه های 
خمتلــف جامعــه در حــال گســرش اســت. از ســوی دیگــر، در 
وضعیــت اقتصــادی کنونــی و رکــورد شــغلی، یکــی از شــغل های 
درآمــدزا بــرای زنــان و حتــی مــردان حمســوب می شــود. گــروه 
اجتماعــی جــوان بیشــر بــه ایــن شــغل گرایــش دارنــد و اگــر بــه 
طــور نســبی قرحیــه هنــری داشــته باشــند، بــه کمــک شــبکه های 
اجتماعــی مشــریان زیــادی جــذب می کننــد. امــا تتــو کــردن 
در میــان اقشــار موســوم بــه ســلریتی نیــز رواج دارد و بــه دلیــل 
ســوی  از  استفاده  شــده  منــاد  و  نــوع  آنــان،  خماطبــان  گســره 
تتــوی  پیــش  اســت. چنــدی  بــر معنــای متفاوتــی  آنــان، دال 
نقــش منســوب بــه گروه هــای فمینیســتی روی ســاعد یــک خــامن 
هنرپیشــه در یــک مصاحبــه بــرای چنــد حلظــه کوتــاه مشــخص 
و در شــبکه های اجتماعــی، تلویزیون هــای ماهــواره ای و حتــی 
یــا  برانگیخــت.  را  واکنــش  از  موجــی  فمینیســتی  گروه هــای 
خبش هــای قابــل توجهــی از بــدن یــک خواننــده جــوان پرطرفــدار 
و پرحاشــیه، کــه حتــی کل صورتــش تتــوی رنگــی اســت، بــر 
اســت.  موثــر  او  طرفــدار  میــان جوانــان  در  تتــو  رواج  میــزان 
البتــه ممنوعیت هــای دولتــی مثــل عــدم اســتفاده از تتــو در میــان 
واکنش هــای  و  حساســیت ها  بــر  بــاال،  ســطوح  ورزشــکاران 
دائمــی در جامعــه دامــن می زنــد و منی گــذارد ایــن مســئله بــه 

حماق فراموشــی برود، یا عادی شــود. زیرا جتربه نشــان داده هر 
چــه بیشــر بــر یــک موضــوع ممنوعــه حبــث شــود، اقبــال خماطبــان 
بــه آن بیشــر می شــود. در میــان هنرپیشــه های غرایرانــی نیــز 
ایــن موضــوع رواج دارد و بــر خبش هایــی از بــدن کــه کمــر در 
ســینما قابــل منایــش اســت، تتــوی طرح هــا، اشــعار، مجــالت، 
اندرزهــا و... بــه زبان هــای مــادری و حتــی زبــان غرمــادری 

آنــان وجــود دارد.
 در پایان بفرمایید آیا به نظر شــما در ســال ها و دهه های 

پیــِش رو، تتــو کــردن بیشــتر می شــود یــا خیــر؟ چرا؟
آینــده  از وضعیــت  پیش بینــی  پرســش  ایــن  از  منظورتــان  اگــر 
تتــو کــردن اســت، ایــن مســئله در تــوان مــن نیســت، بــه ایــن 
یــک  مانــدگاری  و  مهه گــری  در  زیــادی  مســائل  دلیــل کــه 
تــوان  از  حتــی  اســت، کــه گاهــی  موثــر  اجتماعــی  پدیــده 
مدیریــت مســئوالن آن خــارج می شــود. امــا بــا احتمــال زیــادی 
می تــوان گفــت کــه ایــن امــر در حــال رواج اســت و بــه خاطــر 
قابلیت های حمتوایی و زیبایی شناســی مســتر در کل فرایند تتو 
کــردن، ظرفیت هــای جدیــدی بــرای اســتفاده و رواج آن قابــل 
تصــور اســت. بنابرایــن حنــوه نــگاه مســئوالن رده هــای باالیــی 
بــه  اگــر  قابــل بررســی اســت.  امــر  ایــن  و سیاســت گذار در 
ســیاق چنــد دهــه گذشــته هم چنــان خمالفت هــا ادامــه پیــدا کنــد 
و قوانینــی بــر پایــه آن بــرای ممنوعیــت تتــو کــردن وضــع شــود 
انتظامــی  بــه دســت نروهــای اجرایــی ماننــد پلیــس  و ســپس 
اجــرا شــود، بــر اســاس جتربیــات قبلــی می تــوان گفــت کــه در 
درازمــدت بی اثــر خواهــد بــود و مــا بــا رواج هرچــه بیشــر تتــو 
مواجــه خواهیــم شــد. زیــرا مهان طــور کــه گفتیــم، بــدن عرصــه 
تــالش افــراد و گروه هــای فرادســت بــرای تصاحــب و مالکیــت 
تغیــر  بــا رویکردهــای جدیــد و  امــا  و تصمیم گــری اســت. 
نــگاه افــراد ایــن مســئله هرچــه بیشــر در حــال تغیــر اســت و از 
متلــک گروه هــای حاکــم بــه ســوی خــود افــراد پیــش مــی رود  
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