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اين کتاب برای اولين بار به شيوه کتاب الکترونيکی در سال گذشته و همراه با جلد دوم کتاب که در 
اکنون اين دو جلد پس از اديت . باب پسامدرنيسم است، منتشر شد و مورد توجه فراوان قرار گرفت

جم و ششم من در های پن نهايی و تصحيح نهايی و همراه با برخی نکات تکميلی نو به عنوان کتاب
مندان به اين  اين نسخه اينترنتی برای عالقه. سال جاری و يا اوايل سال بعدی منتشر خواهند شد

تر و   هم از لحاظ محتوا و زبان کاری قوی متن نهايی طبيعتا. تا درج نهايی و کامل کتاب استمطالب
هد شد و نيز حامل مطالبی کامال ه بر خطاهای زبانی کتاب فعلی چيره خوا و به ويژتر خواهد بود وزين
تر قابل   اين نسخه اينترنتی بر نسخه سابق از بسياری جهات برتری دارد و راحت. خواهد بودنو
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)1(ن ايرانی دساد با جان و روایمارک هماغوشی اروتيسم مدرن و شناسی بآسي  
 
 
 
 
 

 شنا در شيزوفرن   شجاعت اين نسل است
 کسوف در کلمه   نبوغ معاصرشان
 و مريم            پيغمبر روسپی شان

 مريم هوله
 
 
 

و ديوانهايستاده ايم  روبروی  هم  د  
 گردن به گردن
 شانه به شانه

 پلکها و گردنی و بعد کمی خم
 کمی خم که بچرخم به پشت و تب کنم روی شانه و چشم

 چشمت که بوسه بوس نم کند بر لبم
 چشمت که بوسه خيس کند بر لبه ام

 و چشمت که در حفره فرورود و ديگربار
 نبينم هيچ و مثل پيچ بچرخيم و بپيچيم در صدا وسودا

صورتی را نرم اگر پس بزنی پيش، عشق همين ليمويی ست! يا بياب   
 !ليموليموکمی ترش می پرد تا نارنج

 زيبا کرباسی
 
 
 
 

کاوی مفهوم فرديت در روان/ 1  
 
 
 

 سوژه خودآگاه دکارتی نيست که به هستی چون ابژه ای می نگرد و او را با نيروی ، انسان در معنای روانشناختی آن
ونی و  بلکه اين سوژه انگيزه حرکات و اعمالش را در شورهای در، زادش به خدمت خويش می گيردراده آخردش و ا

 خواه اين را خواست قدرت نيچه ای بناميم که سوژه را به انديشه و عشق ورزی و حکم . عميق ناخوداگاه خويش  دارد
 زيرا . است، آنطور که فرويد می گويدرين  خواه آن را رانش بدانيم و سرنوشت رانش که دردسر آف. دورزی ميکشان

انسان در >  من<و ساختار روانی انسان وجود دارد و > من< جدلی ابدی برای حکومت بر »فرامن« و »رانش«ميان 
واقع بقول فرويد درشکه بانی است که بايد اين دو اسب چموش را بخدمت خواست واقعيت خويش گيرد وگرنه نه درشکه 

چنان اسير يکی از دو نيرو ميشود گاه > من< اين . رسيدن به مقصود دنيوی خويش د و نه تواناش توان راه رفتن دار
هذيان آلود انسان  به جهان يا  به جهان نويروتيک انسان وسواسی و يا، يدگی اخالقی فرامن مبتال ميشودکه  به خشک
.شيزوفرن  

 
ان تبلور تمّنا و آرزومندی، او را در راستای نگاه پست است که با خواندن انسان بس) 1.لينک در پايين( ن اما اين لکا

در کتاب سکس و حقيقت، ) لينک (2تبديل ميکند، روندی که بقول فوکو>  سوژه تمّناکننده<به  > سوژه تمّنا<مدرن از 
ی سوژه ماهيت اصلی ترانسفورماسيون  و دگرديسی گذار از فرهنگ اوليه يونانی بسان تبلور اين سوژه تمناکننده به سو

سان ه دگرديسی و گذاری که حاصلش را دريدا ب. تمنای مدرن با کمک  فيلسوفانی چون افالطون و سقراط بوده است
 فرهنگ مدرن در جسم و روح، مرد و زن، سوژه و ابژه و برتری اهویر نوشتار و يا همان دوگانگی مبرتری گفتار ب
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گذاری که متافيزيک مدرن را پايه گذاری ميکند و نيز واقعيت . اندجسم ، مرد و سوژه بر ديگران می داند و به نقد ميکش
خويش و زيرا انسان موجودی سخنگو است و در چهارچوب زبان و بوسيله زبان، واقعيت و نيز . و انسان مدرن را

 و  يا بهتر است بگوييم، اين سوژه و خواستهايش، نگاهش و حتی حرکاتش توسط  زبان. خواست خويش را می آفريند
ديسکورس   و قدرت ديسکورس  ساختاربندی ميشود، ديسکورس قدرتی که سوژه تنها از طريق تن دادن به آن می تواند 

در اين معنا نيز که سوژه و يا انسان توسط نظم اجتماعی و زبان  . خود شود و بگويد که کيست و چيست و چه ميخواهد
لکان اساس او هستند، توسط اين نظم و گفتمان قدرت و قوانين اين ساخته ميشود، تمناها و خواهشهای او نيز که بقول 

زيرا تمنا و خواهش خود تبلور قانون است و بدون قانون تمنايی و خواهشی . اجتماعی  سازمان بندی ميشود/نظام زبانی
ظام اجتماعی اين بدان معنا است که حتی خواهشهای جنسی و سکسواليته توسط اين ديسکورس قدرت و ن. در ميان نيست

در همين معناست که فوکو می گويد که آزادی . شکل ميگيرند که به سوژه و وجودش حک می کنند که چگونه  بطلبد
جنسی کامل هيچ وقت وجود نداشته است و آنچه ما امروزه سکس و سکسواليته می ناميم، حاصل ديسکورس جهان 

.ه  در اين دو و سه سده اخير استمدرن بويژ  
 

 لکان اين ديسکورس قدرت که ساختار روانی انسان و تمنای انسان را بسان مرد و زن شکل و معنا ميدهد و  در نگاه
نام پدر که اسم داللت برای قانون، خدا، ميهن،اخالق و غيره می باشد، در . خوانده ميشود> نام پدر<سازماندهی ميکند، 

بار ضرورت  و اهميت اين گره را برای شکل گيری هويت پيوندی تنگاتنگ با گره اديپ فرويد است و در حقيقت ديگر
انسان و شکل گيری روان انسانی و جنسيت انسانی و نيز خواستهای جنسی او بيان ميکند، اما اين بار در قالبی حتی 

 زيرا اينجا هر دو کودک يعنی دختر و پسر در پی حفظ . يپ فرويدروشن تر و دقيق تر و با دشواريهای کمتر از اد
 يعنی محروميت از مادر و تعلق مادر به پدر و قبول نام پدر بسان ،گانگی  چاودانه با مادر هستند و با قبول کستراسيوني

د و  پای به عرصه سمبليک و ساحت رمز و اشارت ميگذارن،نماد قانون جنسی و قانون ديسکورس  و نظم روان انسانی
ای به درون واقعيت انسانی می گذارند که همان قبول فانی بودن و  پها  اين گونه آن. به عنوان سوژه شکل می گيرند

از اينرو نام پدر و .  ميراييست و آغاز هستی زيبای انسان به سان موجودی پارادکس و برزخی و در عين حال پرشکوه
 کند، با روانی شکل گيری شخصيت انسان است که در طی آن کودک قبول می/آری گويی به آن  بيانگر آن پروسه جنسی

 محروميت خويش و فانی بودن خويش و خواستهای خويش، مسير تمنای کستراسيون،  حق پدر بر مادر و پذيرش قبول
خويش را از خانواده به سمت بيرون هدايت کند و با قبول اين محروميت و چيرگی بر فانتزيهای اديپی خود و قبول نام 

صيت و جهان خويش را  که يک جهان سمبليک و ساحت رمز و پدر بسان قانون اصلی، در حقيقت پايه اساسی شخ
در همين مثلث و عشق اديپی ميتوان ديد که . اشارت است  بيافريند و اينگونه بجستجوی عشق و تمنای فردی خويش برود

معناست اين هم در يک نگاه ديالکتيکی و نيز پارادکس بدان . است) 1 (»غير« تمنا هميشه تمنا و آرزومندی بقول لکان،
که انسان کسی ديگر را می طلبد و هم بدان معناست که می خواهد بداند که ديگری در او چه چيزی را تمنا می کند و می 

هر کدام  ديگری را می طلبد . بهترين مثال اين رابطه تمنايی، نگاه ميان مادر و کودک در حين مکيدن پستان هست. طلبد
تمنای <  اينگونه نيز اولين .واهد، خويش را بازيابد و عشق به خويش راو دوست دارد و همزمان در چشمانش ميخ

و سرانجام همان مادر است و در گام بعدی در رابطه اديپی  پدر ميشود  > ديگری يا غير<  يا بهتر بگويم اولين ، >غير
ل خويش بسان تمنای اين  ميرسيم که سمبل قانون، اخالق، نظم و خدا است و آدمی با قبو> بزرگغير < به نام پدر يا 

امل می  پای در حيات انسانی خويش بسان موجودی فانی و ناک، ديگری بزرگ و قبول فانی بودن  خويش و نام پدر
 هم منشاء زيبايی و شکوه حيات انسانی و هم منشاء وحشت و هراس او از اين فانی و . گذارد که اساس انسان است

در اين گذار اديپی و بلوغ  کودک .  استه او برای وحدت و بهشت از دست رفتهناکامل بودن و منشاء جستجوی جاودان
 شکلش تصويری و ماهيتش ،ه نوع رابطه اش دوگانه يا ثنوی ما شاهد گذار از هويت خيالی و نارسيستی ک، به سوژه

 خشم به او می توهم و فريب  و داشتن تصويری غيرواقعی و بزرگ از خويش و يا ديگری و پرستش اين تصوير و يا
  حيطه زبان در  تثليثی و  ارتباطی رابطه اش با خويش و ديگری در آن انسانکه است ليک و مرحله سمب سویباشد، به
. شکل ميگيردو قانون   

 
 و بر شود  قادر به قبول فانی بودن و قبول نام پدر میجهان سمبوليک خويش و در عرصه زبان هر چه بيشتر  انسان در 
خود و ديگری می  نارسيستی از خويش و ديگری برای اولين بار چيره ميشود و با فاصله به خواهانه  تتماميتصوير
خود که در اين > من<از طريق اين گذار نيز، تمتع و خوشی نارسيستی در پی يگانه شدن با تصوير خود و . نگرد

زيرا هميشه . شود ضرورت ديالوگ تبديل می، به تمنای سمبوليک و مرزدار و مرحله آينه پايه اوليه اش ريخته ميشود
مدرن >من <نه تنها انسان سنتی بلکه حتی   .، خواه با خود و يا با معشوق و خدا است»غير«فاصله ای ميان انسان با 

داند و متوجه نياز عميقش به   خويش را قائم بالذات میتوهم نارسيستی متفاخر بودن را دارد و هنوز هنوز در خويش 
ی از ميل يگانگی ناش) لکان. ژوئيسيانس ( نارسيستی  تمتع  . ، به معشوق تا قانون و خدا نيست»چک يا بزرگغير کو«

 که هميشه به خاطر ناممکن بودن کامل چنين وحدتی به درد و خشم می انجامد و  است >  مثل مادرغير<با تصوير 
هميشه تمنای  ی سمبوليک تمنابرعکس .  می کندار و فرسودگی بی ثمر دچار انسان گرفتار هويت خيالی را به تکر

تمنا که هميشه .  قانون و نام پدر استزيرا تمنا  روی ديگر .  در ارتباط پارادکس  و ديالوگ با ديگران استديگريست و 
ز می بينيم و در می يابيم و بدينگونه ني> ديگری< است، بدان معنا نيز هست که ما هميشه خويش را بسان »غير«تمنای 
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وقتی صدای فانتريهای ناخودآگاه خويش را در روياها و خوابهايمان حس و لمس می کنيم و اشتياق به اين فانتزيها داريم، 
اين اميال در جهان پذيرش تدا با آگاه ما بر ما ظاهر ميشود و ما اب بشکل تمنای ديگری يا تمنای نااينگونه اين تمنای ما

 وگرنه مجبوريم بشکل خيالی و در قالب اسارت ؛ خويش هستيم> غير<با ناگاهی يا  قادر به پيوندی نو ، سمبليک خويش
  مبتال شويم  با اين فانتزيهای خويش تماس برقرار کنيم و به بيماريها روانی مانند انحراف جنسی،در تصور نارسيستی

ر و تکرار مداوم اين خوشی تا در بند خوشی دردآو. رونی و يک فانتزی درونيستکه نمادی از  اسارت در بند نگاهی د
. حد فرسودگی و مرگ باشيم  

 
 ،  جستجوی عشق و حقيقت فردی  به تمنای سمبوليک يگانگی و ميل قتل پدراشتياق  به   و دگرديسی اين تعالی بخشی

 چيره شده گانگی دوبارهبه معنای آن نيست که يکبار برای هميشه ما بر فانتزيهای نارسيستی بدنبال بهشت گمشده و ميل ي
 خواهشهای آگاهی خوشبختانه مرتب اشکال و استعارهها و مجازهای جديدی از اين خواهش درونی ما و نيز ازنا. ايم

خشی و پذيرش ضرورت تعالی بدرک ائمی اين جستجو و  بدينگونه انسان در يک تکاپوی د. درونی ديگر می آفريند
يت نارسيستی و ثنوی خويش يک و تثليثی خويش و عبور از هولو در هويت سمبها جذب آن،  خواهشهای درونسمبوليک

يابی   اين دگرديسی و تعالی اشتياق نارسيستی به تمنای سمبوليک قابل تحول بدين معنا نيست که ما خواست دست. است 
اين خواست و لمس کمبود اين بهشت گمشده، اصل و محور آرزومندی بشری . دهيم به بهشت گمشده را از دست می

شود و انسان در جستجوی اين بهشت  تنها در حالت سمبوليک اين اشتياق به محور آرزومندی بشری تبديل می. ستا
 اينگونه انسان . رسد گمشده مرتب به درجات نوينی از بازی عشق و قدرت و روايتی نو از جهان سمبوليک خويش می

 در حقيقت در پی اين ، يا هر جستجوی خويشدر جوانی و در کل زندگيش با جستجوی عشق فردی، حقيقت فردی و 
از اينرو در عشق ما لحظه ای بهشت از دست رفته را ديگر بار می يابيم و عشق يا هر مطلوب . مطلوب گمشده است

چگاه کامل ديگر در زندگی انسان ماالمال از اين حس جستجوی مطلوب گمشده است، اما از انرو که اين مطلوب هي
اما .  نيز اين جستجو پايان نمی يابد ست، از آنرووفانی و شکننده ا، آرزومندی  ماهيت زندگی انسانزيرا، بدست نمی ايد

 ميجويد و هر تمنايی  اوبلکه در هر مطلوبی که. اين بدان معنا نيست که انسان موجودی وحشتزده و شتابان و ناآرام است
 زيبايی .يابد می آرامشی نو و فانی و بلوغی نو دست  به سعادت و که در زندگی خويش وارد ميکند و جذب ميکند، او
با جذب هر تمنا و آرزوی نويی در جهان سمبليک خويش و ارتباطی . عشق و حيات انسانی در همين فانی بودن آن است

 نو و تثليثی با تمنای خويش  آدمی بالغتر می شود  و اينگونه است که جهان سمبليک که همان واقعيت زندگيمان است و
جذب هر زيرا انسان با . »چگاه  پايان نميدهد که نوشته شودهي« آنگونه که واقعيت را می بينيم و می چشيم، بقول لکان 

 قانون شخيال و آرزويی  از خويش در جهان سمبليک خويش و تبديل آن به  تمنا که هميشه تمنای ديگريست و نام ديگر
 جستجوی  ديگر اينسمت. ول ميبخشد و بازآفرينی ميکندواقعيتش را  تحزندگی و   و روايتش ازاست ، طبيعتا نوع نگاه

گرفتاری در نگاه معشوق گمشده و .  انسانی استحالت برزخی زندگی بدنبال مطلوب گمشده،  وحشت و ترس انسان و 
ی، در اعتياد روان در بيماريهای هراس از فانی بودن زندگی و هراس از نيازمندی به ديالوگ بشری، نمادهای خويش را 

فانی بودن زندگی ما  و ،  نام پدر قبول و از بهشت  محروميتاشی از ناتوانی به قبول  که همه ندهد  نشان میو  غيره 
.تالش خيالی برای ارضای اين وحدت مثال از راه ماده مخدر يا  نويروز  و يا در حالت نهايی پسيکوز است   

 
نمی خواهد به محروميت باور  کند و را نفی و نقض» نام پدر « می خواهدنه  به ويژه در حالت پسيکوز بيمار ناآگاها

. ليکش درست شکل نمی گيرد و  او فرق ميان واقعيت و رويا را از دست می دهدو نيز جهان سمب ازين رو. آورد
ويش در جهان نويروزها از وسواس گرفته تا هيستری، همه اشکال متفاوتی از ناتوانی از جذب تمناهای سرکوب شده خ

اين قبول محروميت به شکل خوبی صورت روتيک قبول محروميت ميکند، اما يعنی انسان نوي. سمبليک خويش ميباشد
را به تمنای بالغانه خشم و استقالل » قتل پدر«تواند اشيتاقات نارسيستی يا خشمگينانه خويش و ميل  نگرفته است و او نمی

 آنرو که آن چه انسان سرکوب ام از .  خواهد اين اشتياقات را سرکوب کند و میدوستی بالغانه تبديل سازد  و خويشتن
 رسد، پس بايد سعی کرد اين ميکند، دوباره در همان لحظه برميگردد و ميخواهد جذب شود  و به خواست خويش ب

اختن در دنيای خويش تعالی بخشی و زيبا س دگرديسی به تمنای سمبوليک و قانونمند، با  سرکوب شده را با اشتياقات 
 تمنای خشم بالغانه و استقالل، يا به  ميل قتل و يا قتل پدر  به بخشی جذب کرد و از آنها استفاده کرد، مانند تبديل  و تعالی

 يک عمل سازنده و جراح شدن و شغلی باالتر از پدر خويش يافتن، يا تعالی بخشی اين فانتزيها و تمناها از طريق هنر و 
 نتوانسته است، تعالی  نويروتيک در جهان سمبليک خويش است ولی بخشی از اين آرزوها و فانتزيها  راانسان. علم

آنها با عارضه های مختلف از اين اشتياقات و ناتوانی از پذيرش سمبوليک .  کند به شکل ترميزی پذيرا گردد بخشد  و 
 فتيشيسم و مازخيسم  و گرايشات جنسی مشابه در  چون( يسم و مازوخيسم بيمارگونه وسواس، اعتياد، هيستری، فتيش

خويش و پذيرش  خويش خبر ميدهند و  از لزوم از وجود) شکل عادی و انتخاب شده آن  ديگر جزء بيماريها نيستند
بيماری خود يک اسم داللت است و در حقيقت نمادی از حقيقت و .  دهند  خبر میاهميت خويش برای رشد و بلوغ انسانی

 عميق درونی ما که تاکنون در شبکه جهان سمبليک و ساختار روحيمان جذب نشده است  می باشد،  از اينرو  نيازهای
از اينرو نيز  ميان  انسان . محکم به در ميکوبد، تا در را برويش بگشاييم و او را نامی دهيم و جايی در وجود خويش

ا انسانها در خويش تمناهای سرکوب شده داريم که مرتب معمولی و انسان نويروتيک تفاوت چندانی نيست، زيرا همه م
 ی در قالب رويا، اشتباهات لفظی و يا اعمال اشتباه خويش را به ما نشان ميدهند و ما يکدفعه تعجب ميکنيم که اين غريبه
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سمی  در ج/اينگونه بيماری روانی يا روانی. آشنا کی بود که خودش را نشان داد و من چرا اين يا آن خطا را کردم
مکاتب مختلف روانکاوی  و روان درمانی به بحران بلوغ تبديل شده است و در هر بيماری انسان با بخشی از نيازها و 

 در واقع آنها شورها و قدرتهای پنهان ما و . که دارای منطق و خرد خويش هستندآرزوهای پنهان خويش روبرو ميشود 
 جهان سمبليک و تثليثی ما جذب و تعالی يا زيبا نشوند و به ياران ما تبديل حقايق مهم وجودی ما هستند که تا زمانی در

جسمی بر ضرورت وجودی خويش /نگردند، ما را با حمالت خويش و در اشکال مختلف بيماريهای روانی و روانی
 به بنده و ،ان خويشمتمرکز ميکنند و يا ما را اسير نگاه خويش می کنند و ما ناتوان از تبديل اين غولهای درون به يار

 خواهيم  می برای مثال در قالب کانيباليسم. ای قتل و يگانگی جاودانه ميشويمبرده آرزوهای تعالی نيافته خويش و فانتزيه
 به اين وحدت نارسيستی دست يابيم که توهمی بيش نيست و حاصلش قتل معشوق و در نهايت  با خوردن معشوق خويش 

.ل تمنا و عشق خويش استقت  
 

 که تمنای ماست و  خواست خويش را بر ما از طريق رويا، اشتباهات لفظی و  است >غيری <اگاه  بسان اين نا ضمير
 تا با ديالوگ با او، به قدرتی نو و به کثرت در وحدتی نو و به هويتی نو دست ل وبيماريهای روانی آشکار ميکند عم
دارای ساختاری مثل زبان  است و بلکه او  ؛ خالی و بی معنا نيست  محلی هرج و مرج گونه و جهنمضمير ناآگاهی. يابيم

مانند زبان ساختارمند و قابل تحول است و  آنجا تمناها يا آرزوهای ما  در قالب متافر يا استعاره و  مجاز حضور دارند 
يستم از نشانه های صوتی، زيرا زبان بسان يک س. ی با يکديگر در پيوندند و همچنين با ديگر فانتزيهای ماقبل اديپال و

.  در واقع يک نظم و ساختار درونی دارد که بر اساس ارتباط  اسم های داللت  و تفاوت آنها ازيکديگر بوجود آمده است
برای مثال وقتی ميگوييم درخت ، در  اينجا کلمه درخت اسم داللتی است که به مدلولی يعنی تصور و تصوير  آنچه ما 

اينگونه نيز همه حاالت .. ناميم در پيوند است و به ما اطالعاتی نيز  ميدهد که درخت چيستدر درخت  طبيعت  می 
بدينخاطر نيز ترس هميشه  يک .درونی ما چون ترس و غيره اسمهای داللتی هستند که به مدلولی يا حالتی  اشاره ميکنند 

که لکان رابطه ميان اسم داللت  و مدلول را موضوع اما اين است . ابژه دارد، حتی آنگاه که نامعلوم و يا کلی است
برخالف سيستم ساختارگرايی دسسور که اين نگاه از او می ايد، يک رابطه يکطرفه ميداند  که در آن اصل و اساس اسم 

برای مثال وقتی انسانی حاالتی ناشتاخته  و . داللت است، زيرا او ميتواند دارای مدلولها يعنی معناهای متفاوتی باشد
وسودايی در خويش احساس ميکند و يکدفعه يک اشتباه لپی يا لفظی ميکند و همسرش را که شيرين نام دارد، شورين د

 همسرش ميکند می نامد، اين اسم داللت  که ترکيبی از شور و شيرين است، حکايت از احساسات متضاد نوين نسبت به
ان آن رسيده است ، نگاهی درونی به احساسات خويش نسبت  او  نمی خواهد بدان باور اورد که زم.که بوجود آمده است

 . نگاهی مشترک به احساسات نوين متضادشان  و ارتباطشان بکنند، مشترک با همسرگویيا در گفتبياندازد، به همسرش 
شعر يا در .  نه به مدلول اصلی که چيزی شور شده، بلکه به عشق و رابطه اش اشاره ميکند» شورين«اينجا کلمه داللت

در ادبيات عرفانی >  می<کلمه . و ادبيات بويژه شاهد اين هستيم که اسم داللت می تواند معناهای مختلف داشته باشد
فارسی معناهای متفاوتی از شراب تا می عارفانه و  غيره دارد و بدينخاطر نيز وقتی حافظ به آلمانی ترجمه ميشود، و 

همين مشکل نيز . دو گرفته ايت که گويی تمامی بار معنايی اين کلمه را از ابه  واين ترجمه می شود ، مثل اين اس> می<
آهنگ . در ترجمه آهنگ کالم يک شعر در ترجمه وجود دارد، که بويژه  بسيار سخت  و يا غيرممکن قابل انتقال است

.کالم يک اسم داللت است که می تواند معنی هايی مختلفی برای يک کلمه در جمله ايجاد کند  
  

، بدانخاطر های ديگر است کوچک يعنی همسر و اوليا و انسان» غير«بزرگ يا قانون و يا » غير « اينکه انسان  تمنای 
يشه  هم، ست و بخاطر حالت برزخی سرنوشتشناست که انسان بخاطر ذات انسانيش که يک موجود فانی و ناکامل ا

.  استت از بهشت از دست رفته و وحدت از دست رفتهکمبودی  که برای او حکاي. وجود کمبودی را احساس ميکند،
ا  سپس ب ودادن بهشت و يگانگی در جنين مادراز دست با  تولد و گاه کامل نبوده، اما تصوير او از بدو  بهشتی که هيچ

 محور> ابژه کوچک آ<وحدت و بهشت از دست رفته ای که اکنون  به عنوان . گيرد شکل میگرفته شدن از پستان مادر، 
ه ان   ب،  ميل يکی شدن با مادر،اصلی تمناهای اوست و او بدنبال آن است که با تن دادن به تمّنای ديگری، برای مثال

در متوجه او يعنی اما ديری نمی گذرد که در کودکی پی می برد که نفر سومی نيز درميان است و تمنای ما. دست يابد
 يعنی  با قبول اخالق و قانون جنسی و قبول محروميت خويش از ،ر نوع گذار سالم با قبول نام پد پس در.پدر است
 پا به ساحت سمبليک و تثليثی ، زنای با محارمعدم  و پذيرفتن حق پدر بر مادر و  قانون  )دکتر موللی(ذکر فالوس يا 

زد  و  در جوانی انسانی و واقعيت انسانی می گذارد و می خواهد اکنون بسان سوژه به درک و ساختن جهان خويش بپردا
اما اين خوشبختی  .با جستجوی عشق و حقيقت فردی و راه خويش در بيرون خانواده به خوشبختی خويش دست يابد

اين . طبيعتا ناکامل است و هميشه احساسی از کمبود وجود دارد که ما را به جستجوی تازه در عرصه های نو وامی دارد
دت گمشده است که ديگر بار خويش را نشان ميدهد و حق خويش می طلبد و جستجوها در واقع جستجوی بدنبال همان وح

آدمی او را در قالب تمناها و آرزوهای خودآگاه و ناخوداگاه نو در خويش احساس ميکند که انسان بايستی دوباره به جذب 
ن، در کنار لذت و طبيعی است که جذب دوباره يک تمنا در جهان خويش و بالغتر شد. آنها در جهان خويش بپردازد

 به معنای آن نيز هست که آن مطلوب نهايی و گمشده که در واقع يک تخيل است و هيچگاه کامل نبوده ،ثمرات مثبت اش
 از  نه آدمی در يک تحول دائمیو گم نشده است، دوباره  به جستجوی تمنای تازه ای برای بيان خويش بجويد و اينگو
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 غير در با است و رابطه انسان با ديگری و همان ديگریان و فرد در نهايت انسزيرا . می زيدجهان سمبليک خويش  
.واقع رابطه يک نوار مويبوس است که زير و رويش به هم تبديل ميشوند و ميانش خالی است  

 
ی هيچ« نوار مويبوس است که بدور يک بر ای  »غير« و »من« آنچه ما شخصيت خويش می ناميم، نقطه تالقی اين 

 بدور .است» هيچی محوری« در واقع روايتی بدور اين  واقعيت ما جهان سمبليک و زيرا . ساخته شده است» محوری
 نشان ميدهد که چگونه من هميشه ديگری هستيم و ديگری من است و اينکه   اين نوار مويبوس.آن ساخته شده است

که دری و گذرگاهی بسوی ز دشمن يکديگر نيستند بل اضداد به يکديگر تبديل ميشوند و بدون هم ممکن نيستند و نيچگونه 
در واقع  شخصيت ماست که تبلور چگونگی اين تالقی شادی و غم، >  ديگری<و > من<قی ميان  نقطه تال.يکديگرند

واقعيت و رويا  . ختم ميشود و غم به شادیاينگونه  شادی به غم . واقعيت و رويا، خرد و احساس  در وجودمان ميباشد
ت انسان که نقطه تالقی اين شورها و حاال. ی بسوی يکديگرند و هر رويايی واقعيتيست و هر  واقعيتی رويايیگذرگاه

. ر يعنی  خود و ديگريست اينگونه نيز وقتی با خويش حرف ميزند، هميشه الاقل دو نف، است، نقطه تالقی خود و ديگری
 انديشه گذار به سوی از انديشه  تضاد  آشتی ناپذير به گذار  بخشی از او و با بسان يش با قبول ديگری و روياانسان 

  ميتواند به وحدت در کثرت يا بهتر بگوييم کثرت در وحدت دست، سوی يکديگر و همزاد بودن اين نيروها و حاالتش
. يابد  

 
ه روان انسان همانطور ک. است و نوع ارتباط نشان دهنده درجه بلوغ انسانی است» غير«موضوع اساسی نوع رابطه با 

رو انسان و زندگی يک پديده چنداليه است، همان  به شکل سه دايره درهم تنيده خيالی، سمبوليک و واقع است و ازين
ليک و، سمبخيالی به سه شکل تواند  ، می»غير«گونه نيز نوع ارتباط انسان با خود و يا با ديگری، يعنی شکل ارتباط با 

ساختار روانی انسان که تبلور تمناست و  تمنا برايش تمنای ديگريست، .  صورت گيرديعنی کابوسانه> يچیواقع يا ه<و 
در واقع از سه بخش خيالی، سمبليک و واقع يا رئال ساخته شده است که لکان جايگزين  تيپولوژی سه بخشی فرويدی 

ر انسانی دارای اين سه ه. >دناخوداگاه، قبل از خوداگاهی، خوداگاهی می کن<و نيز  > من، فرامن،اين و آن نفسانی<
ت  بخش يا ساحت خيالی،  تصويرگونه و دوگانه  يا دوآل شکل گيری شده است و بويژه نارسيسم و هوي. بخش است

کودک که برای اولين بار بين شش . است> من<در عين حال مرحله اول شکل گيری . گيری در اين بخش شکل می گيرد
ينه می بيند، ناگهان از خوشحالی جيغ ميکشد، زيرا برای اولين بار خويش را کامل تا هجده ماهگی وقتی خويش  را در آ

و سوژه در انسان > من<اينگونه . و سرتاپا می بيند و خيال ميکند که بی همتا و بزرگ است و اينگونه خويش را می بيند
به بيان ديگر ما .  ه در واقعيتدر آينه هست و ن> من<بقول لکان نتيجه يک خطای شناختی است، زيرا در واقع اين 

موضوع اما اين . اين مرحله را نيز بدين خاطر مرحله آينه می نامند. هميشه از طريق خطا به حقيقت خود  دست می يابيم
است که ساختار روانی انسان مانند  دواير سه گانه برومه ای است ، که درهم  پيچيده اند و اگر يکيشان جدا شود، بقيه هم 

 ، سمبليک و واقع خيالینسانی ترکيبی از اين سه بخش يعنی ساختار روانی ا. جدا می پاشند و از هم می پاشنداز هم 
است  و هرچيزی می تواند به گونه ای تخيلی، سمبليک و يا واقع و کابوسانه بروز کند،  مانند يک مادر تخيلی، مادر 

 و در پيوند با يکديگر و نيز مراحل مختلف تکامل بشری اين سه بخش مکمل هم هستند.  سمبليک، يا مادر کابوسانه
موضوع بلوغ انسانی اما اين است که  از عرصه خيال  که در آن روابط دوطرفه مثل رابطه فرزند و مادر و به . هستند

و سمها  و خياالت  يک من خيالی بزرگ  وشکست ناپذير نتوال ماالمال از فاطور عمده بشکل تصويری می باشد و معم
ه اش با ديگری  که ساحت رمز و اشارت و رابط دست يابد نيز وحدت جاودانه با ديگری می باشد، به عرصه سمبليک

انسان در اين بخش سمبليک با قبول ميرابودن و قبول محروميت و  نام پدر به ساحت زبان و ارتباط . تثليثی می باشد
. يست که عرصه خيال يک عرصه مضر و خطرناک برای بشر استاما اين بدان معنا ن. انسانی دست می يابد، عبور کند

هر سه اين عرصه ها مهم هستند، باآنکه گذار به عرصه سمبليک، گذار اصلی برای بلوغ انسانی و انسان شدن است، 
ايجاد   به يک رابطه با اشيم،در رابطه تصويری و  نارسيستی ب اسير نگاه ديگری  اينکه زيرا اينجا ما می توانيم بجای

اما اين  .  پذيرا شويم را در خويش يمان کنيم و يا تمناهافاصله و تثليثی و در قالب زبان  دست يابيم و  و خويش را نقد
 با ،متضاد آن با حالت   يا ، خيال خود اولين بيانگر تمناهای ماست که البته با دروغ جاودانگی و بهشت مطلقساحت

وند خورده اند، زيرا با انکه کودک در اين مرحله و در رابطه دوگانه با مادر در پی  پياژدهاوار و بلعنده ابوس مادری ک
دست يابی به يگانگی است، اما حتی رابطه فرزند و مادر در اين مرحله از هجده ماهگی تا تقريبا سه  سالگی آغشته به 

رحله آينه می تواند شکل اوليه در م> من< بدون اين ساحت خبالی نه . باصطالح مهرآکين استعشق و نفرت است و 
خويش را بيابد و نه می تواند گذار به عرصه  سمبليک صورت گيرد، زيرا اين عرصه هم به مرحله زبان تعلق دارد، با 

 ؛ جذابيت و سحرگرايانه همراه  استآنکه با توهمات آغشته است و از اينرو نيز بيشتر تصويری  و با احساسات افسون و
يا تصوير خيال يک مادر خيالی و بهشت خيالی که در .  وام اوليه از قدرت کالم در سحر و جادو و غيرهمانند تصاوير اق

اين تخيالت در گذار به عرصه سمبليک و با قبول محروميت  از . او انسان می تواند دوباره بيگناه  و جاودانه شود
ناممکنی چنين بهشتی برای هميشه، تعالی می يابند و فالوس و قبول نام پدر توسط کودک، يعنی قبول فانی بودن خويش و 

زيربنای عشق پارادکس انسانی و همه تمناهای بشری ميشوند، اما از بين نميروند و مرتب در شکل جديدی خويش را 
نمودار ميسازد، زيرا اين جستجوی وحدت گمشده ای که در نهايت هيچ وقت وجود نداشته است، اساس حيات و پارداکس 

پس بخش سمبليک يا ساحت رمز و اشارت آن بخش .  و دوگانگی شکوه و وحشت زندگی بشری را تشکيل ميدهد بشری
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اين . اصلی  از ساختار روانيست که مانند زبان از يک ديسکورس و نظم قدرت ميان اسم داللت و مدلول تشکيل می شود
در اين بخش انسان می تواند بسان سوژه .  زبانبخش نظام مند روان توسط نام پدر  سازمان بندی شده است ، مثل خود

در نظم اجتماعی حضور پيدا کند و خواستهای خويش را بطلبد و با جذب آنها در جهان سمبليک خويش ، خود را کاملتر 
است، که با واقعيت اصال ارتباطی >  واقع< مرز اين جهان سمبليک درونی اما اين ساحت و يا عرصه .. و بالغتر سازد

د، زيرا واقعيت در عرصه سمبليک و خيال ساخته ميشود؛ زيرا ما با تصاوير خويش از واقعيت ، چه در شکل ندار
.می زييم و نه در واقعيت عينی  اين واقعيت زبانی ارتباط داريم و در ،فريبگونه و  خيالی  آن و يا در شکل سمبليک آن  

 
> پايان نمی يابد نوشته نشود<  است که ما او را نمی فهميم و او مرز واقعيت سمبليک ما> واقع يا رئال<  در نگاه لکان 

زيرا قادر به درکش نيستيم و هيچگاه نخواهيم بود ولی بدون او .و برای ما در قالب کابوس عمدتا خويش را نشان ميدهد
تشبيه هايدگر در برای درک اين رابطه انسان می توان به . واقعيت روانی ما و جهان سمبليک ما نيز وجود نمی داشت

اشاره کرد که در واقع بقول او  کوزه بدور يک خالء ساخته ميشود و اين خالء درون کوزه ) 2(مورد هنر کوزه گری
زيرا در همين کوزه  ميتوان ديد که چگونگی . است که باعث ايجاد اين فرم و هم مرز اين فرم و چگونگی کوزه  است

ماست که بدور هيچی و پوچی در ذات زندگی ساخته شده است و بدون آن چنين کوزه ساخته شده  و شکلش بسان واقعيت 
برای . اين تصوير نيز می تواند به درک درست مفهوم حيات نزد هايدگر کمک کند. تفسير و خالقيتی ممکن نيست

. است>  دنيا بودندر< است و اين بدان معناست که ماهيت انسان در ) در اينجا بودن(هايدگر حيات انسانی بسان  دازاين
 هستيم  که بوسيله زبان خويش و  بدور اين خالء آفريده ايم و  سمبوليکيعنی مانند تصوير کوزه گر، ما هميشه در دنيايی

است که همان اشکال مختلف کوزه گری > در اين دنيا بودن< در وجود امکانات مختلف ،از اينرو نيز رابطه ما با هستی
معنا ميکند که بدان معناست که ما هميشه در > در تصوير بودن< را > در دنيا بودن<در لکان اين . را معنی ميدهد

تصويری از نوع روابطه خانوادگی و اجتماعی خويش قرار داريم و توسط جايمان در اين تصوير از خانواده و جامعه 
زمان نوع جديدی از  م با قبول سرنوشت و مقام خويش هطبيعتا در طی زمان می توان. شخصيتمان مشخص ميشود

، به شيوه خانواده تصوير درونی از در توان  می. رابطه با ديگران در تصوير درونی و در ديسکورس برونی ايجاد کرد
 ای رابطه و به آن وسيلهن بار جايی ديگر قرار گرفت  جای خويش را عوض کرد و اي» خانواده درمانی سيستماتيک«

 بی دليل نيست که در عکسهای خانوادگی معموال  کودک  در ميان خانواده و .ساختنو ميان خويش و ديگر اعضا 
نشسته قرار دارد و باالی سرش پدر و مادر و ديگر براداران و خواهران در اطرافش و اطراف اوليا هستند و با رسيدن 

  فرزندان، اکنون که  می کند  حکايتاين جابجايی.  معموال در کنار پدر و مادر می ايستند، فرزندان به سن بلوغ جوانی
در حال استقالل گيری هستند و بقول معروف بر روی پايشان می ايستند و  پدرو مادر ديگر ، در عين پيوند با خانواده 

تر اما اين است که در واقع ما هميشه در روايت سمبوليک خويش از  موضوع مهم.  اهی مستقيم با آنها ندارندرابطه نگ
بريم و اين روايت سمبوليک قابل تحول مدرن يا پسامدرن و متفاوت را بدور اين  دگی بسر میواقعيت، عشق و زن

اين هيچی مرز جهان سمبوليک ما است و امکان دگرگونی مداوم آن و ايجاد  هزار . سازيم زندگی می» هيچی محوری«
  و روايات  اشکالتوانيم  میاشد و ما متحول ب واقعيت ما ميتواند ازين رو . روايت از زندگی و عشق و از ايمان است

 هيچگاه قابل درک نهايی و ساحت رئال» هيچی«تازه ای از کوزه و واقعيت انسانی و جهان سمبليک بسازيم، چون اين 
و نوشتن نيست و مرتب خويش را در قالب کابوس و يا در قالب ميل به تمتع يا خوشی تهوع آور و بدون معنای سمبليک 

بخشی به اين کابوسها جهان سمبليکمان را از نو  و ما را مجبور سازد که  با معنانشان می دهدما  به و روحمندی 
يا هيچی نداريم، تنها وجودش را بسان يک کابوس و هراس > واقع<ما تصويری از اين ساحت . بنويسيم و تحول بخشيم 

اطمينانهايی که برای خويش در جهان سمبليکمان قدرتمند در زندگيمان احساس ميکنيم و يی می بريم که همه آن کنترل و 
 با حس و لمس اين کابوس ناشی از . ی نام و نشان از بين بروديواند توسط اين قدرت کابوس وار و آفريده ايم، ميت

 و تعالی بخشی به اين احساس و کابوس می کنيم، تا هم ترسمان از اين هيچی پذيرش بناچار شروع به ما> واقع<عرصه 
 تازه ای از ی و پوچی در زندگيمان به لذت تمنای غيرقابل بيان کمتر شود و هم با جذب طعم و هوای اين هيچی و پوچ

 شايد با لمس اين هيچی و حتی.  دست يابيمزندگی و  پيوند تازه ای از احساس عشق و هراس، احساس امنيت و کابوس
 به شکوه و قدرت انسان بسان خدای فانی ،و تثليثی با آنپوچی و فانی بودن در زندگيمان و ايجاد يک رابطه سه گانه 

بدينخاطر نيز همانطور که در باال گفتم، جهان سمبليک در .  بيشتر و بهتر پی ببريم و از لحظاتمان بهتر استفاده کنيم
ای تازه ای يعنی مرتب تحول می يابد و ما به درکه> هيچگاه پايان نمی دهد نوشته شود< تضاد با جهان يا ساخت واقع 

.از رابطه خود با اين هيچی و پوچی ميرسيم و جهان سمبليک خويش را بر آن پايه نکميل يا بازمی آفرينيم  
 
 نيز می توان درک کرد که تفاوت جهان سنت، مدرن بر بستر درک اين روايت سمبوليک بدور هيچی محوری زندگی،  

  يک جهان خيالی و هويت خيالی مطلق گرا و اخالقيات  مطلق انسان سنتی  بطور عمده در قالب. يا پسامدرن در چيست
 وحشت درونی نهفته در زندگی انسان   از فانی بودن و هيچی محوری زندگی و يا ميخواهد ترس ما رازيد و   میگرايانه

ر برابر روح و وحدت  مثال از طريق سرکوب جسم د پرکند،را کامل کاهش دهد و  پوچی را با  يک وحدت تازه
 هربار زندگی به او نشان ميدهد که اين کار چون تفی سرباالست، زيرا با نفی فانی بودن خويش و اين هيچ اما  .روحانی

نهفته در اساس نگاه و جهان خويش، ما خويش را نفی ميکنيم و در پای اين خدای خيالی که به ما قول وحدت گمشده را 
ه اين به معنای نفی کامل سنت نيست، چرا که در سنت نيز نکات بسيار البت. ميدهد، ديگربار خويش را قربانی می کنيم
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 نفی رابطه   انتقاد  موضوع بلکه  است،و يک جهان سمبوليک » نام پدر«زيبا وجود دارد و او خود نيز نمادی از 
آنگاه ميتوان تفسيرها اگر با سنت ارتباط سمبليک و تثليثی برقرار شود، .  با سنت استمتنفرانه ثنوی /نارسيستی شيفتگانه

سنت و يا  <، با ايجاد اين رابطه سمبليک و تثليثی،و روايتهای متفاوت از سنت و مذهب يا نام خدا داشت و مهمتر از همه
 متناهی و فانی و قابل »غير«ش خارج ميشود و به يک سنت و  از حالت مطلق گرايانه و مقدس گونه اليتناهي نيز >غير

زمان  با رشد ارتباط فردی و تثليثی هم. يرا فرديت، قانون و تمنا با يکديگر پيوند تنگاتنگ دارندز. تحول تبديل ميگردد
های مختلف بشری خويش را نمايان  کند و تمناهای مرزدار و قابل تحول بشری و قدرت حکومت قانون نيز رشد می

پيوند ميان خرد و ايمان و دستيابی به ايمان  زيربنای ،رابطه تثليثی و سه گانه با خدا و يا سنت و  مذهب.  سازند می
از اينرو مومن ابتدا بايد يک خردمند . يشود که خرد به مرز خويش ميرسدکيرکه گاردی است که ابتدا ايمان آنجا آغاز م

باشد که پس از قبول خردمندانه محروميت و ناتوانی خويش از دست يافتن به > قهرمان ياس بی پايان<و يا بقول او يک 
خواستهايی مثل دست يابی به عشق جاودانه خويش، اکنون با ورود به عرصه هيچی و پوچی دست به پرش ايمان می 

زند و با نيروی پوچی می گويد، اکنون و همين حاال به خواستم دست می يابم، زيرا ميدانم که خدا مرا تنها نمی گذارد و 
اين ايمان ). از کيرکه گارد نگاه کنيد> هراس و دلهره< کتاب در اين زمينه به.( مرا بسان فرزندش خوشبخت می طلبد

سبکبال کيرکه گاردی طبيعتا قدرت تحول و ايجاد اشکال جديد ارتباط سمبليک با نام پدر و يا خدا را دارد، زيرا اين 
و بر بستر  زيرا براساس قبول نام پدر . عرف وشرع است، اما بی قانون نيستارتباط شخصی و در ورای همه قوانين 

عشق به نام پدر که چهارچوب ايمان را و چهارچوب رابطه تثليثی انسان با خويش و خدا را تعيين ميکند، بوجود می  
اينجا تنها موضوع اين است که نوع رابطه با سنت و  نام پدر اگر به شکل  هويت خيالی باشد، اين ديگری و يا پدر  . آيد

سروری  بر جامعه و  انسان حاکم می شود و انسان بيشتر در ساحت خيال و /دگی مطلق ميشود و خطرناک و رابطه  بن
جهان مدرن با قبول نسبيت و باصطالح مرگ آگاهی و قبول فانی . فريب گرفتار است تا در جهان سمبليک و انسانی

ودن را داشته باشد،  هراسش را ازاين هيچی  می کاهد و اجازه ميدهد که هر عملش طعم اين هيچی و فانی ب،بودن خويش
و هم > من<يک است، زيرا هم بدينخاطر نيز قادر به قبول بحران و تحول در بحران است و بدينخاطر نيز مدرنيت دينام

اما مدرنيت  با آنکه از مطلقيت اخالقی گذشته است و نسبی گرا شده . در اين نگاه مدرن فانی و محدود است> غير<
اط نو با هيچی در خويش هنوز هراس خاصی از هيچی را در بردارد که باعث ميشود، است،اما اين نسبی گرايی و ارتب

اکنون بجای اخالق مطلق سابق تن به متاروايتهای نو بدهد که بر جهان خيالی و يا  سمبليک او حاکمند و او را به يک 
ی بر ديگری، با وجود تمامی دوگانگی درونی بسان سوژه و ابژه،حقيقت و واقعيت، زن  و مرد و در نهايت برتری يک

تحوالت و برابريها، محکوم می سازد و اسير اين متاروايتها و نديدن  تفاوت و تفاوط خويش از ديگری  و نديدن منطق و 
همخوانی  ا متاروايت جنسيت مرد يا زن زيرا هيچ مرد يا زنی هيچگاه ب.  قانون خاص جهان شخصی خويش  می سازد

تنها يک نوع نگاه علمی يا نگاه منطقی وجود ندارد و ما در کنار منطق خرد برای مثال صاحب نمی کند و هيچگاه کامل 
از اينرو رابطه جهان . اينگونه مرتب زندگی تفاوتهای جديد در سيستم می آفريند و رشد ميکند. منطق احساسی نيز هستيم
ی در کامل نگاه و جهانش راه يابد و اکسيژن آن است که می گذارد هوای هيچ> واقع يا هيچی<سمبليک پسامدرن با اين 

بلکه هم به احساسات پارادکس خويش از لذت تا کسالت . هيچی تنفس می کند و در هوای ايهام ميزيد و از آن ترسی ندارد
که اينگونه انسان پی می برد . دهد  تن میو هراس تن ميدهد و هم به قبول پلوراليسم در همه زمينه ها و قبول وجود تفاوط

ميتواند مرتب به چشم اندازهايی نو و هويتهايی نو دست يابد، زيرا >  واقع<با تغيير جا و مکان خويش نسبت به هيچی و 
اسامی داللت در زبان  با تغيير جايشان می توانند به تفاوت جديد و ارتباطی جديدی با اسمهای داللت ديگر در زبان 

از  گرايشات مختلف جنسی   داللتامی برای مثال اس.و زندگی متحول ميشودنهايت زبان دست يابند و اينگونه نيز در 
 تالش کردند که خويش را بسان افراد دارای اين گرايشات آنگاه که ،  دنبيماری به يک شکل نورمال زندگی تبديل ميشو

 کل سيستم  گفتمان، با چنين تحول و تغييری در.  دفاع کردندسالمز گرايش خويش بسان يک گرايش بيمار نبينند و ا
.  جنسی و ديسکورس  و نظم ميان بخشهای مختلف آن تغيير می يابد و ما شاهد تحولی در ديسکورس  جنسی هستيم  

 
 

انسان با گذار از سنت به مدرنيت به درک تفاوت خويش از ديگری و درک بهتر فانی بودن خويش ميرسد و با دستيابی 
زيرا همان لحظه که معنايش ميکنيم، معنايی نو و تفاوتی نو - کامل قابل بيان نيست، به تفاوط دريدايی که هيچگاه معنايش

.  داشته باشد و جهانی چندسيستمی و متحولويتها و نگاههای مختلف ه ، به خويش اجازه می دهد-در آن نيز بوجود ميآيد
 ما با خالء ساخته ميشود، ديگربار ک ما که چون کوزه هايدگری توسط رابطهبوليپسامدرن، جهان سماينگونه در نگاه 

از نو نوشته می شود و در عين حال ارتباط و گذاری منطقی ميان عبور از سنت به مدرنيت و پسامدرنيت وجود دارد و 
 من خود از طرفداران آن هستم و کهال شکل گرفتن است در ح  مثال نگاه جسم گرايانه نوينی برای. اين پايان کار نيست

جواب من به بحران هويت ايرانی  را تشکيل ميدهد؛ بستر اصلی اه من و نوع گشتالت تراپی من و نيز پايه اصلی نگ
و پسامدرنيت  و در ارتباط با تحوالت  جديد در > روانشناسی خود<نگاهی که در ادامه نگاه جسم گرايانه نيچه و رايش، 

 يک وجود يگانه و گذار از خطای دکارتی برتری  درک تازه ای از جسم بسان، به اگاهی و نويروبيولوژيکعلوم خود
و خويش را به عنوان جسم يا حيوان خندان به وحدت اضداد و ا .خرد بر احساس به ارتباطی نو با خويش و هستی ميرسد

به >  جسمانیخود<کثرت در وحدت  شورهای خويش تبديل ميکند و بسان جسم يا فرزند خدا و زمين و خدای فانی و 
ل ميشود  که هويتهای مختلف سنت، مدرن و پسامدرن بسان اشکال مختلف  هويت و  قدرتهای اين جسم  در محوری تبدي
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 ارتباطی  ارگانيک تبديل ميشود که ه ارتباط آدمی با  خالء بدر اين نگاه .  جهان چند سيستمی تبديل می شوند ايجاد يک
در اين دگرديسی با کمک .  گرديسی مداوم او تبديل ميشودهيچی در آن به قدرت و اساس خالقيت و پايه قدرت انسان و د

  دست يابی به اوج عشق و قدرت و سالمت در يک بازی جاودانه و بی آغاز و انجام زندگی  هدف زندگی،شور  پوچی
نو برای  در ايجاد معياری ت اين نگاه جسم گرايانه  به ناتوانی پسامدرني. را جهان بعد از هيچستان می نامماست که من آن

يعنی آن راهی را به تمام . مقايسه و ارزش گذاری غلبه ميکند، زيرا انسان موجودی ارزش گذار و سنجش گر است
موضوع اما درک اين مسئله است که چه نگاه . ميرساند که خود نيچه رفته است و پسامدرنها کامل به اجرای آن نبودند

اشکال تازه ای از ارتباط با خالء و نيز اشکال تازه ای از قبول نام پدر و پسامدرنی و يا اين نگاه تازه جسم گرايانه خود 
من > عارف زمينی<قبول فانی بودن خويش بسان خدای فانی هستند و از اينرو نيز چه پسامدرن و چه جسم خندان و يا 
 زيرا جهان سمبليک بر دارای رابطه ای سمبليک و تثليثی با خويش و هستی است و بدينگونه نيز مرتب تحول می يابد،

 نيز به معنای پايان کار نيست،  و بدينخاطر نيز جسم گرايی . »ه شودهيچگاه پايان نميدهد نوشت« > واقع<خالف جهان 
ديگر بار جهان و تحولی نو به پيش خواهد آمد، زيرا موضوع اساسی اين است و اينجا من با نگاه  لکان کامال موافقم  که 

اينگونه هر آنچه ما نيز هيچی می .  »اجازه نمی دهد نوشته شود« قابل ترجمه و بيان  نيست  و > یواقع و يا هيچ<اين 
ناميم، تنها نامی از اوست مانند دائوی الئوتسه ونه نام نهايی او و يا درک واقعی او، و بدينخاطر هميشه اين بخش ميتواند 

آگاهی ما هميشه گر اين نيز بدان معناست که  نا ار طرف دي. ود و ما را به تحولی نو واداردبسان کابوس در ما ظاهر ش
خالق است و رازهای جديد و استعارههای جديد و روياهای سوررئاليستی جديد   و تمناهای جديدی را خلق ميکند که  
ام بسان حقايق نوی ما و ياران نوی ما  می خواهند در شکبه جهان سمبليکمان و  ديسکورس وجودمان جذب شوند، ن

بی دليل نيست که در اسطوره آفرينش اولين چيز کلمه است و خدا در اسطوره آفرينش با بخشيدن . گيرند و زيبا شوند
توانايی نام دادن به آدمی، يعنی با دميدن در جان آدمی  او را به اولين خالق و ايجاد کننده جهان سمبليک تبديل ميکند که 

موضوع اما در اين است که در اين مسير تحول ما . ت زبان ممکن استدر اين شکلش خاص آدميست و فقط در ساح
مرتب به درکی نو و رابطه ای نو با اين هيچی و خالء دست می يابيم و با کم شدن هراس و ترسمان از او و جذب اين 

دست می اشکال نو و بيشتری احساس در خويش به توانايی لذتی واالتر از زندگی و حس مطلوب و وحدت گمشده در 
 زيرا يکی بدون ديگری ممکن نيست و هم بسان حس .ی از حس زندگی، چه غم و يا شاديشيعنی به درجه واالتر؛ يابيم

لذت واالتری از تعالی بخشی و زيباسازی زندگی خويش و لمس لذت عشق و قدرت در کنار دگرديسی جاودانه، زيرا 
بدين دليل با تن دادن و اعتماد هر چه . طلوب گمشده تبديل شودبقول خود لکان هرچيز زندگی ميتواند به تبلور اين م

بيشتر به زندگی و نيز به خالء و ديدن هستی بسان تبلور اين مطلوب و عشق همه جانبه می توان به قول سورئاليستها 
يگری و عشق زندگی روزمره را به شعر تبديل کرد و يا بقول عرفان زمينی شده ايرانی ميتوان در همه چيز مطلوب و د

را ديد و از راه عشق زمينی و  زمينی شدن، به لحظه تن دادن، به لمس ابديت و جاودانگی و وحدت دست يافت، به 
جادويی خويش و  به درد شيرين و وحدت اضداد، تا تحول و دگرديسی و پوست اندازی / آسمانی/عشق چنداليه زمينی

). ه لکانی تفاوتهايی دارد با نگاطبيعتا  اين نگاه  جسم گرايانه من ، من.( بعدی  
 

همانطور که گفتم،  بخش سوم، بخش واقع يا رئال است که نه به معنای واقعيت بيرون از ذهن است، بلکه بسان بخشی 
و اينگونه نيز هراس >  پايان نمی دهد نوشته نشود< است که انسان  قادر به سمبليک کردن آن و جذب آن نيست، زيرا 

برای درک  پيوند کابوس و  خوشی يا تمتع در ساحت . د يک کابوس و در عين حال وسوسه انگيز انگيز است مانن
، که البته اين خوشی در نهايت درد آور است و نيز تهوع آور و بسوی رانش مرگ می رود، می توان از  > واقع<

سط کارگردان و نيز تماشاچيان  است و فيلمهای ترسناک مثال آورد  که البته شکل سازمان يافته و سمبليک اين کابوس تو
ولی محتوای فيلم و نقشی که بازيگران بازی .  از اينرو لذت از اين فيلمها تمنای بشريست و نه خوشی تهوع آور خالی

ميکنند  يرای درک بهتر رابطه کابوس با خوشی تهوع آور بسيار مفيد است  و نيز می توان بدين وسيله فيلمها را بهتر 
 برای مثال مانند  لحظه ای در فيلم پسيکو که قهرمان بيمار فيلم ناگهان بر اولين قربانيش ظاهر ميشود، چون .درک کرد

کابوسی مرگبار که در عين حال نميتوان از آن چشم برداشت، يا بيرون جهيدن موجود وحشتناک غيرزمينی در فيلم  
اهانش وارد غاری ميشوند که محل تخم گذاری اين حيوانات عليين يا اليين، آنگاه که در بخش اول يا دوم ريدلی و همر

. است و يکی از آنها از درون تخمش بيرون می پرد و بر صورت يکی از همراهان ريدلی ميچسبد و بدرون او ميرود
ای اينگونه نيز اين ساحت واقع دارای اين تمعتع پارازيت وار است  که ژيژيک شاگرد الکان و کسيکه از نگاه لکان  بر

عارضه و بيماريت را دوست بدار، <نقد فيلم و هنر استفاده ميکند و اين دو تشبيه نيز گرفته شده از او و کتاب او  بنام 
او نيز بباور من بهترين تعبير را از لذت کابوس وار متعلق به اين عرصه واقع ميدهد که من . است> مثل خود  خودت

 را نوشته ای دکتر موللی که کتاب بسيار خوب مبانی روانکاوی  فرويد و لکانآق.(  آنرا  خوشی تهوع آور ترجمه می کنم
در اين بخش و نيز در درک لکان بسيار بهره برده ام، اين خوشی مربوط به اين عرصه واقع را  کتاب  از آن  و است

البته تمتع و خوشی دردآور در . تمتع ترجمه کرده است که پيوند تنگاتنگ با تالم و درد دارد، زيرا اين خوشی درد ميزايد
عرصه خيالی و نارسيستی هم وجود دارد که تکرارش باعث فرسودگی و فرسايش انسان ميشود و در نهايت می تواند او 

من به همه دوستان عالقه مند به آشنايی به . نيز به مرگ بيانجامد، مانند تمتع و درد نهفته در اعتياد و افسردگی و غيره
ژه روانکاوی لکان خواندن اين کتاب را از آقای دکتر موللی که پدر و پايه گذار روانکاوی نوين ايران روانکاوی و بوي

است، توصيه می کنم، البته به عنوان مدخلی خوب برای درک نگاه لکان و سپس خواندن لکان بزبانهای مدرن، تا در 
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ترجمان مفاهيم مدرن نيز، در کنار درک عميقتر کنار تالش خوب  و موثر دکتر موللی، مشکالت ساختاری زبان ما در 
البته شناخت لکان بخاطر نوع زبان بکار گرفته از او که بخش اعظم آن  بشکل گفتارهای در . لکان، آشکار شود

از اينرو نيز ترجمه آقای موللی کاری بس مهم است، هم برای فهم لکان و . سمينارهايش بوده است، سختی خاصی دارد
.  ). ترجمه های آتی سمينارهای لکان بفارسیهم  در راه   

 
 ساختار روانی انسان بسان دواير برومه ای  ترکيبی از اين سه دايره می باشد که در هم آويخته هستند و اگر يکی بريده 

ال يعنی هر انسانی حامل اين سه بخش تخيلی، سمبليک و رئ. شود، ديگر دايره ها نيز پيوندشان را نيز از دست ميدهند
است و هر سه بخش مهم هستند، با آنکه بخش سمبليک که بخش اصلی نظم اجتماعی و واقعيت روزمره است ، مهمترين 

اما هر ابژه روانی می تواند حامل . بخش در رشد و بلوغ انسانی و نيز در دست يابی به تمناهای و خواهشهايش را دارد
در سمبليک، مادر تخيلی و هم مادر يا پدر کابوس گونه در وجود اين سه بخش باشد، بدينوسيله ميتوان هم مادر يا پ

را قرار داد که سمبل بهشت از دست رفته است > ابژه کوچک آ< بعدها لکان در مرکز اين دواير برومه ای نيز . داشت
ای ديگر اينگونه بشر در جستجوی اين تمنای اصلی که هيچگاه بدست نمی ايد، تمناه. و محور اصلی تمناهای بشريست

خويش بدنبال عشق، رابطه اروتيک و  بلوغ را کشف می کند و خلق ميکند و  در تکاپوی دائمی تمناهای خويش مرتب 
در حال تحول و تغيير و جذب تمناهای نو در جهان سمبليک خويش و ايجاد يک ساختار روحی بهتر و بالغتر می باشد 

موضوع مهم بويژه برای نقد بعدی ما بر .  به وصال فانی زمينی برساندکه بتواند بهتر خواستهايش را ارضاء کند و او را
ساختار روانی  جمعی خويش و نيز  آثار هنرمندان  اين است که در کنار درک درست اين سه بخش و ضرورت گذار از 

و يا از  سنت و جهان خيالی و فاتاسمهای خيالی از زن، مرد، پدر، مادر، از زندگی يا واقعيت و يا از مذهب، عرفان 
  رابطه خيالی وگذار ارش که نشانه هايش،  از طرفی  بسوی درک سمبليک و جذب همه اينها در سيستم نوی خوي

 توانايی ورود به رابطه سه طرفه و تثليثی و سمبليک با هستی و ديگری  و   مجذوبانه نارسيستی و از طرف ديگر  
توان فاصله گيری با اين شورها و مفاهيم و تمنای خويش موضوع ، . است  مفاهيمسانی بودن  اين ديدن  فانی بودن و ان

جهان سمبليک قابل تحول است ، زيرا انسان با . است  ، تا بتوان از بيرون به آنها نگريست و آنها را و خويش را نقد کرد
زمان در اين  هم.به نقد بکشد اجازه ميدهد او را ابژه ای دارد که به او / ژه خويش و واقعيت خويش فاصله ای سوسمبل

رو مرد سنتی، زن سنتی را  ازين. بخشد ، به خويش نيز نقش و هويت می»غير«ارتباط، در واقع انسان با نوع نگاهش به 
.شويم زيرا هرجور ما به جهان بنگريم، همان جور نگريسته می. آفريند و زن سنتی، مرد سنتی را بازمی  

 
نارسيستی و شيفگتانه بسوی هويت نارسيستی سمبليک است که در عين عشق اجازه به  مهم عبور از اين هويت خيالی 

اکنون بدنبال خواستهای فرديت و نقد ميدهد و بجای جستجوی کمال مطلوب گمشده و وحدت مطلق خيالی و توهم گونه ،  
وت ميان هويت خيالی تفا.  دست يابده ايده ال خويشميخواهد با تالش بچنين انسان بالغی . است خويش مطلوب 

نارسيستی و هويت سمبليک را ميتوان در اين شرح داد که برای مثال در هويت خيالی آدم با پوشيدن لباس و يا لباسهای 
عکس دار هنرمندان و يا قهرمانان خويش می خواهد خيالی به شکل آنها در ايد و يا در ايران با تغيير لباس  مثل تقی 

 هويت نارسيستی سمبليک می بيند که  چگونه ميتواند قهرمانش را در زندگيش جذب کند و .زاده می خواهد مدرن شود
اين . مدرنيت در فرهنگش به مدرنيت ايرانی خويش دست می يابدپذيرش  بدينوسيله با از او ياد بگيرد و  تحول کند و

ند باشد و بايد باشد، اما مهم آن است تفاوت نيز نشان ميدهد که در هر لحظه در يکايک ما نقشی از هر دو هويت می توا
 را پوشيد و يا برای کسنرتهاش  خويش قهرمان ميشود لباسبا چنين هويتی هم. مبليک قدرت اصلی باشدکه هويت س

هورا کشيد و دمی با او در کنسرتهايش يکی شد و سپس بيرون آمد و  با هويت سمبليک خويش به تحول جهان سمبليک 
همه شورهای انسانی و فانتزيها و تمناهای بشری در پی .  ر و زحمت همراه است دست يافتخويش که طبيعتا با کا

عشق، خرد، لذت  وايمان، تمناهايی ضروريی و حقايق ما هستند، که می بايد در جهان سمبليک ما و  بشيوه های مختلف 
ن را ايمان به خدا يا ايمان به انسانيت و يا جذب شود، وگرنه اسير نوع تخيل گونه و فريبنده  آنها خواهيم بود، خواه ايما

تفاوتی از اين نوع ايمان را ميتوان در تفاوت ميان ايمان کيرکه گاردی که مرحله بعد از خرد است . طبيعت و غيره بنامی
ايی يا در قبول کورکورانه علم به عنوان حقيقت مطلق و توان. و خرد پيش شرط آن است، با ايمان طالبانی و غيره يافت

ابژه ای الزم نيست /طبيعتا اين رابطه سوژه. ديدن علم به عنوان چيزی متحول و حتی چندگانه در نگاه مدرن يا پسامدرن
ابژه ای مدرن باشد که هنوز خود نيز آغشته به توهمات يک من بزرگ و قدرتمند است که /کامل بگونه رابطه سوژه

ابتدا در مرحله > من< ميل کنترل و يا توهمی که باقيمانده آن است که .گويی ميتواند جهان وطبيعت را به کنترل در آيد
 با اينکه من مدرن با قبول فانی بودن خويش به يک جهان سمبليک ديناميک دست . ينه و در جهان خيال ساخته ميشودآ

 مدرن و سوژه دکارتی يافته است، اما بقايای اين من خيالی و هويت خيالی  و بظاهر قدرنمند و خردمند در يکايک نگاه
باقی است و بقول هابرماس بايد در واقع از وحشت دکارتی سخن گوييم، وحشت از انکه زندگی از کنترل ما خارج شود 

بدينخاطر نيز شيوههای روانکاوی در جهان مدرن وسيله ای . که هميشه هم همينگونه است و کنترل کامل يک توهم است
 کنترل و برتری سوژه بر ابژه، روح بر ميلی سرکوب شده وجودش توسط اين شهابرای دست يابی انسان مدرن به بخ

 کوهوت تا »روانشناسی خود«حسم و ابزاری برای  جذب  آنها در جهان و ساختار ذهنی خويش و بيمانرا می باشند، از 
.گشتالت تراپی، از فمينيسم و پسامدرن تا  روانکاوی  لکان  
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يا فکر <، اين جمله را ميگويد، که >من فکر ميکنم، پس هستم<ين جمله دکارت که ميگويد،  اينگونه نيز لکان در برابر ا
زيرا وقتی تمناهای ما خويش را در قالب رويا و خواب يا بيماری نشان ميدهند، در آن لحظه من . >نمی کنم يا نيستم

س در آن لحظه من فکر نمی کنم و نيستم، و کنترلی بر آنها ندارم و آنها بسان غير و يا ديگری خويش را نشان ميدهند، پ
آنگاه که فکر ميکنم و باصطالح کنترل دارم و بر مسند قدرت سوژه نشسته ام و به جهانم حکم ميرانم و يا فکر می کنم، 

 زيرا واقعيت آدمی در تمناهای خويش که همان تمناهای . يم دوريم و از واقعيت درونی خويشدر واقع از تمناها
شکاف خورده است  و منقسميا انسان در واقعی يک وجود سوژه لکانی و .  و جستجوی بدنبال آن نهفته استديگريست  

 حس و لمس ميکند، غير که اين تمنا را بشکل تمنای که هروقت ميخواهد خود شود وبه تمنای خويش تن دهد، از آنرو
وجودش خويش را نشان > غير< ودآگاه وجودش و يا بخش ناخيا فاعل حذف شود، تا تمنايش و > من<پس بايد به عنوان 

 هميشه به يک ، با تن دادن به اين تمنا و يا بخش ديگر خود،  دوما او با جذب هر هويت و يا تمنايی از خويش. دهد
به اينخاطر نيز آدمی با تمامی . کثرت در وحدت دست می يابد و عالمت واحده شخصيت خويش را از دست نميدهد

ميداند که کيست و نقطه ثابت و يا عالمت واحده مشخصی که سمبل تفاوت او با ديگری و نماد هويت تحوالت هميشه 
اوست را حفظ می کند و همه هويتها و يا نقشهای نوی زندگی که با تن دادن به تمنای ديگری بدان دست می يابد، چون 

دور می خورد و اينگونه کثرتی > او از ديگرانعالمت واحده و تفاوت <هويتها و قدرتهای متفاوت او بدور و حول اين 
اينگونه نيز بايد قابل فهم باشد که هم سنت، مدرنيت و يا پسامدرنيت همه اشکالی از جهان . در وحدت بوجود می آورد

 و  چگونگی خيالینها با بقايای توهمات  جهان تفاوتها از  تفاوت هم آغشتگی اين جها. سمبليک و قبول نام پدر هستند
در اين مفهوم . وع ارتباط خويش با موضوع ميرايی و محروميت و نيز با هيچ  و يا عرصه واقع است که باال شرح دادمن

نيز نفی کامل سنت خود يک فانتاسم و خيال باطل  است، همانگونه که خواست مدرن شدن يکپارچه تقی زاده گونه يا 
از .  ناشی از اين هويت خياليست است که پايين توضيح ميدهمبازگشت به خويشتن شريعتی وار ، خود فانتاسم و فريبی

 هاينرو نيز تنها راه  نجات انسان ايرانی از بحران سنت و مدرنيت،تلفيق آنها برپايه يک سيستم نو است که به آنها اجاز
آنکه آنها را باال بدون  گونه می توان خويش را باال کشيد زيرا چ-بدهد، هم بقول نيچه جای پای پدران خويش بگذارند،

 کنند و در واقع مدرنيت  و هضم و هم مفاهيم مدرن را بدون مسخ سازی توهم گونه در اين نظام خويش جذب، -کشيم
که بباور من در حال وقوع است، من از نگاه خودم  زمينی شدن و تبديل شدن به  اين رنسانس ايرانی . بيافرينندايرانی را 

. ترجمان و ساختاربندی کرده ام در مقاله هايم»عارف زمينی«  
 

 از نگاه من اين عارف زمينی ميتواند به بحران هويت ايرانی و ناتوانی گذار او از هويت خيالی به سمبليک پايان دهد و 
 پذيرش سمبوليک ساز زمينه سنت و وزيربنای روانی هويت مدرن ايرانی و ارتباط تثليثی و سمبليک با مدرنيت و

 خرد يا ضد زنانگی همراه با پاکسازی فرهنگ ما از همه عناصر ضدمدرن و ضد جسم وباشد، ما مدرنيت در فرهنگ 
 که بايد  تبديل شودميتواند  و قدرت آنرا دارد به پايه روانی رنسانس ايران> عارف زمينی<يعنی اين . و مردانگی 

مدرن ايرانی را بيافريند، بی انکه خويش و بستر اساسی هويت و نگاه   باشداقتصادی/سياسی/اجتماعی/چنداليه و روانی
. را تنها راه و يا امکان بداند ويا سيستمی بسته باشد  

 
 

 ساختار روان انسان ايرانی و ساختار انسان  مدرن و تناقضات اين دو ساختار
 
 

يک، خيالی،  دواير برومه ای سه بخشی سمبل ترکيبی از ، مثل هر ساختار انسانی ديگری،ساختار روانی ايرانيان. 1
 هويت خيالی و  و برتری  بخشاخالقی / ک ترکيب عارفانهاما خصلت مشخصه  ساختار ايرانی ي. واقع می باشد

همانطور که ميدانيم نماد بلوغ انسان و نيز .  می باشد يعنی بخش سمبليک ، ديگر وجود انسان ايرانینارسيستی بر بخش
مدرن که ناشی از بقايای هويت خيالی و خودبزرگ > من< و کاستيهای  باوجود کم، در واقع يک نماد مهم انسان مدرن

بينانه در او ميباشد، در واقع برتری و سروری بخش سمبليک و تثليثيی در ساختار روانی انسان و عبور از هويت خيالی 
يز ميگذارد که لی را ندکتر توللی در کنار اين دو عنصر مهم ساختار ايرانی،  عنصر فئودا( .و نارسيستی ثنوی  می باشد

 اين عنصر فئودالی. هستند »غير«نوع رابطه با نصر اصلی ساختار ايرانی در  عناصر بيان کننده عمانند سه ضلع مثلث
من چون در نگاه اوليه و .  را بوجود می آوردمريدی/و رابطه مراد  نسبت به غير و يا ديگری سروری/حالت بندگی

لی را و نياز نيز استفاده کرده ام و می کنم، اين عنصر فئودا>  روانشناسی خود< اکنون خويش از تئوری کوهوت و
 بسان ترکيبی مشترک از دو عنصر ديگر ميدانم و ،نسان ايرانی در برخورد به ديگری راپروری ا مريد/ ندگیحالت ب

، يا در معنای لکانی ناسی خوددر واقع ناشی از گره منفی اديپی فرويد  و گذار منفی نارسيسم در معنای کوهوتی و روانش
).  می دانممتنفرانه/گرفتاری در رابطه نارسيستی شيفتگانه  

 
مذهبی بدان معناست که انسان ايرانی در مرحله گذار از ساحت اخالقی يا / عرفانی سان ساختاریه  ساختار ايرانی ب

 و قبول )  از قدرت و يگانگی مطلقمحروميت از ذکر يا(ت خويش از فالوسخيالی  به ساحت سمبليک و قبول محرومي
  مطلوب فانی ر از عشق خانوادگی و  جستجویگذا، از دن مادر و قبول فانی بودن خويش از دست دا، قبولنام پدر
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و ناتوان از اين گذار بوده است و  بنابراين عنصر حاکم در وجودش  ، خويشدنيوی خويش در عشق و حقيقت فردی
 ثنوی  می متنفرانه /شيفتگانه نارسيستی  و رابطه  بلکه عنصر خيالی. نيستتثليثی ه رابط عنصر سمبليک و فرهنگش 

 پيوند اين نگاه لکان را با نگاه کوهوت در م و نيزبرای درک اين موضوع مهم بايد ساحت خيالی را بيشتر باز کن.  باشد
.های بنيادين نيز هست  لکان تفاوتکوهوت و نگا» روانشناسی خود«زيرا ميان . سيستم جسم گرايی خودم نشان بدهم  

 
نای آن نيست که مذهب سان ساختاری مذهبی و عرفانی  به معه  ساختار ايرانی بطرح  همين جا اما الزم است  بگويم که

زيرا همان طور که قبال توضيح دادم، مذهب، عرفان و سنت همه نمادی . و عرفان به عرصه خيال و فريب تعلق دارند
متنفرانه /وقتی نوع ارتباط به شيوه نارسيستی شيفتگانه. هاست موضوع نوع ارتباط با آن. هستند» م پدرنا«از قانون و 
آيد و انسان در يک رابطه  گاه امکان تحول سنت و ديالوگ ميان فرد و فرهنگ به وجود نمی باشد، آن

به جای آن که با نگاه نقادانه و . ت استستيزانه قرارد دارد و يا سرباز جان برکف سنت و يا دشمن سن سنت/شيفتگانه سنت
انتقادی، هم به سنت و هويت خويش عشق بورزد و هم با او وارد ديالوگ و رابطه نقادانه شود و به /پارادوکس پشتيبانانه

 انسان ايرانی بايد. تحول خويش و سنت و يا پذيرش مدرنيت در سنت و عبور از بحران و نوزايی فرهنگی کمک رساند
 و قانون» نام پدر«، زيرا آنها نيز خود نمادی از و سنت خويش بيابد و مدرن نيز يا مذهب و عرفان ی سمبليکرابطه ا

هم درن و سمبوليک،  که  براساس يک سيستم مرنسانسی . هستند و هم دارای جوانب مهم  و سالم برای رنسانس ايران
  ارتباطی مدرن تواند  است و می و سنت خويشعرفان   قادر به روايات نو ازمدرنيت را در خويش جذب می کند و هم

ک رابطه سمبليک با  در ي بتواند در آن هر مسلمان و يا عارفیای که به گونه. خشهای هويت ايرانی ايجاد می کند بميان 
 و يا به باصطالح به مکه رود  و هم تن به دادگاه و قوانين عرفی دهد بتواند  هم سنت خويش قرار گيرد ومذهب و يا 

تواند بسان عارف زمينی به جهان عاشقانه بنگرد تا ب . يش جذب کند و آن را سمبليک سازدبخش زيبای عرفان را در خو
 ای منفی در فرهنگ عارفانه و  به گفتگو  وبازی عشق و قدرت بنشيند و همزمان بخشه،از خدا تا معشوق، »غير«ا  وب

.  گيتی گرايی می باشد اروتيسم، زنانگی يا مردانگی و يا نافی خرد  و، که نافی جسم بدور اندازد  جامعه رااخالقی
 دادن به ارتباط و  وحدت  در عين توانايی تن، رابطه سمبليک، همين  ارتباط تثليثی و توان فاصله گيری از ديگریساسا

 جهانش را بوسيله نقد و شک  تا بتواند با فاصله به ديگری و يا جهانش نگاه کند و آن را نقد کند و خويش  و. می باشد
در رابطه سمبليک انسان وارد يک رابطه سه گانه  و تثليثی با خويش و ديگری ميشود، زيرا .  خويش  تکامل بخشد

وقتی نيز با معشوق خويش تنها هست و تن به تمنای خويش ميدهد در واقع نفر سومی که همان نام پدر و نگاه قانون است 
 به خويش در  تصوير م،سو نگاه  از چشم انداز اين  ميتواند  سوژه وسيلهين بد.ش حضور دارددر اطاق و در تمناينيز 

رابطه دوگانه بنگرد و خويش و رابطه اش  نقد کند و آنگاه دوباره کامل به درون تختخواب و يا  معاشقه با ديگری 
 در   درباره لزوم تحوالتا لمس مشکالت، تواند ب  میيا. را در اروتيک  و عشق تجربه کندبرگردد و چيزهای تازه ای 

. ديده است و  از ضلع قانون  که او از طريق فاصله گيری مشکالتی .  خويش سخن گويد و يا با همکار  با معشوقرابطه
. گرا نيست و قابل تحول است رو هم تمنايش قانونمند است و هم قانون و اخالقش مطلق انسان توانا به ارتباط تثليثی ازين

 سمبوليکی مرتب  هم چنين انسان و رابطه. يرا فرديت، تمنا و قانون سه ضلع يک رابطه سمبوليک و بالغانه هستندز
زيرا در عين امکان . اعم از خود، معشوق و يا خدا دارد» غير«احتياج به ديالوگ با خويش و با ديگری، به ديالوگ با 

اش و زندگی حدس و گمان زند  و  يستی درباره خويش و رابطهای هست و انسان با لمس وحدت و يگانگی هميشه فاصله
او نياز به نگاه . با ديگری به ديالوگ نشيند و احساساتش هميشه پارادوکسيکال و با عشق و دلهره و شک همراه است 

» غير«ومندی زيرا تمنايش، تمنا و آرز. دارد تا خود را ببيند و بشناسد و يا به عشق دست يابد» غير«معشوق يا رقيب و 
  ، در خواب و بيداری و در  چهره معشوق، رقيب و غيره بر او نمايان می»غير«زيرا تمنايش هميشه به شکل . است
شود و او بايستی به ديالوگ تن دهد تا به تمنای خويش دست يابد و به يک کثرت در  می او را بخواهد و ببينيد که او نظر

.و فانی از خويش را در خود پذيرا شود و به هويت و قدرتی نو مبدل سازدوحدت نو دگرديسی يابد و تمنايی نو   
 

گرا  در فرهنگی که اين فرديت و اين ارتباط تثليثی و پارادوکسيکال رشد نکرده است، در چنين فرهنگی هم انسان مطلق
رو نيز  ازين. الوگ استگرا و ناتوان از تحول و دي مطلق» غير«و يا مراد و يا مريد است، و هم اخالق و قانون و 

 و فردی، کمتر به قدرت نو و به تمنای اروتيکی و خشم نقادانه و سازنده  اشتياقات جنسی و خشمگينانه چنين جامعه
وار عاشق و معبود است و يا طغيان  ای يا شيفته رو چنين جامعه ازين. شود چنداليه و قابل تحول سمبوليک تبديل می

کند و ناتوان از رواداری و  کوبد و داغان می شوق و آرمان گذشته و يا دگرانديش را میکند و با خشم رقيب و مع می
سوژه منقسم «چه برسد به آن که از خطاهای مدرنيت عبور کند و به ديالوگ خندان و پارادوکسيکال . چالش مدرن است

نقادانه سخن گويد و يا /ای محترمانه گونهتواند با استاد و خود به  او نمی. دست يابد» جسم هزارگستره دلوزی«يا » لکانی
گرا و نافی مطلق  بينانه تصاوير درون خويش است و يا فردا شکاک مطلق اسير نگاه استاد و سنت و يا نگاه خودبزرگ

وار و ناتوان از ديالوگ و چالش نقادانه و سازنده  سفيد/رفتار و عمل او افراطی و سياه. شود می» غير«استاد و خود يا 
ها، نگاه نوی خويش را بوجود آورد، يا  رو نيز به جای اينکه بر پای کار گذشتگان و با عبور از خطاهای آن ازين. است

داند که بدون بستر فرهنگی خويش و بدون پذيرش نگاه نو در  مريد سنت و نافی هر تحول و يا نافی هر سنت است و نمی
تواند به يک وحدت در کثرت  ماند و نمی می ساحتی باقی  و تکبستر فرهنگی خويش، هيچ تحول اصيلی ممکن نيست و ا

.و يا کثرت در وحدت دست يابد  
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هايی که نسبت به انسان  متفاخر نارسيستی است، باوجود تمامی پيشرفت» من«بخشا اسير اين  هنوز  نيز مدرن»من «

. رن و ايجاد فرديت و حکومت قانون استو چالش مدسنتی انجام داده است و بدين جهت نيز قدرتمند و قادر به ديالوگ 
 ابتدا توسط نگاه پسامدرن و   .د شو متفاخر نارسيست، عميق و چندروايتی نمی» من«اما اين ديالوگ، به علت تاثير اين 

 سوژه قائم بالذات .شود می های مدرن شکسته  روايتی مدرن و اسارت انسان مدرن در متاروايت گرايانه اين تک جسم 
 نهايت يک سوژه و سيستم بسته است و قادر به تن دادن به چنداليگی عميق خويش و لمس ژرفای بازی عشق مدرن در

سان ه  ب، ناتوان از آن است،ديگریاز  با مجذوب شدن در تصويری نارسيستی از خويش و يا او. و قدرت زندگی نيست
سان فاعل و با تن دادن به تمنای ه  خويش ب و شکاف خورده است، با فراموش کردن  منقسمسوژه لکانی که يک سوژه

 خويش ناآگاهبا ضمير معشوق و رقيب يا  با خويش که همان تمنای ديگريست، به ارتباط و رابطه متقابل با ديگری، چه 
 به هويتی نو  مرتبای ناتوان از آن است که  ابژه/او به علت اسارت در اين حالت متفاخر نارسيستی و سوژه.  يابد دست

رو او با هراس  ازين. دهد و به يک کثرت در وحدت چندصدايی دست يابد صدايی نو از خويش و عشق و قدرت تن و 
سازد و  عمق يا بيمار می کنترل خويش و  تالش برای سيادت عقل بر احساساتش، تمناها و روابط خويش را کوچک و کم

 که انسان سنتی از طرف ديگر در زير بار سنگينی در حالی. سازد خود را به کسالت غيرقابل تحمل زندگی دچار می
اينگونه نيز می ببينم که چگونه . شکند و ناتوان از ايجاد فرديت و جهان و عشق و ايمان سبکبال خويش است زندگی می

 بخش ،مدرن> من< تحت تاثير کنترل سوژه دکارتی و ،ای بزرگ، چون عشق، خرد و ايماندر نگاه مدرن همه شوره
   ما نيز،  سمبليکیپذيرشطبيعی است که در هر . ک ميشوندها و توان خويش را از دست ميدهند و کوچاعظم رنگ

ه ب و هضم سملبيک سوژه دکارتی ب اما نوع جذتوانيم تمامی قدرت تمناهای خويش را در خود جذب و هضم کنيم، نمی
 زيرا ماالمال از .انجامد ن شورهای بزرگ میبيمار کرد همين باقيمانده های هويت نارسيستی، به بی رمق کردن و علت 

 در حالت سمبوليک و در واقع پسامدرنی، امکان يک ديالوگ چندصدايی و  . رل آنها و هراس از قدرت آنهاستميل کنت
دانيم که روايتی ديگر و رنگی ديگر  آيد و از طرف ديگر هميشه می پذيرش چندروايتی و  عميق تمناهای ما به وجود می

روايتی سمبوليک  . روبروييم» غير«زيرا ما هميشه با روايت خويش از زندگی و از . ا و از ديالوگ ممکن استاز تمن
، خواه با خود يا با  »غير«آفرينيم و به وسيله او قادر به هزار رنگ و ديالوگ با  زندگی می» هيچی محوری«که بدور 

 در اين توانايی فاصله ،رن بر جهان ما و نيز بر همه جهان شرقبرتری جهان مد با اين حال.  معشوق و يا با خدا، هستيم
يابی به قدرت مدرن و قدرت ارتباط   و ما نيز بدون دستليک مدرن بوجود آمده استوگيری و ايجاد جهان سمب

 چيره توانيم به نگاه تلفيقی و پسامدرنی متفاوت خويش دست يابيم و بر خطاهای مدرنيت ای و چالش مدرن نمی ابژه/سوژه
ابژه ای شکل نگرفته است و ازاينرو  / جالب است که ببينيم در فرهنگ ما هيچگاه رابطه سوژه از اين جهت نيز  .شويم

 روان ايرانی از جهات زيادی در اين بخش خيالی  و نارسيستی  و رابطه دو .  کافی نيافته استنيز خردگرايی رشد
.طرفه باقی مانده است  

در .   بخش خيالی انسان ايجاد يک رابطه دوگانه نارسيستی با تصوير خويش و يا مادر می باشد  وجه عمده  ساحت و يا
انسان پايه گذاری ميشود و هم کودک شروع به انطباق هويت  از طريق تقليد ديگران و کسب > من<اين عرصه هم  

ی   و بويژه تکامل نارسيستی آدمی بنابراين جهان خيالی، خود مرحله مهمی در وجود و تکامل آدم. هويت خويش ميکند
 مسحورکننده  بزرگ شده و  و تصويراما اين هويت خيالی و نارسيست خيالی که عاشق يک مطلوب. و هويت يابی است

فانی بودن قبول  مرحله سمبليک و قبول محروميت از فالوس و ، تنها با عبور به يگری استمادر و د از يا  از خويش و
 جای خواست مطلوب مطلق گمشده و ياه  دست بردارد و  بخواه و متفاخر نارسيستی خويش  تماميت می تواند از توهمات

معشوق و . و عشق فانی خويش بپردازدا او، به جستجوی معشوق دنيوی  معشوق مطلق و ميل يگانگی کامل بجستجوی
چنين انسانی به . مال مطلوبی نو بجويد تمنايی نو و کبدنبال يا مرتب  .  که دارای خصايل مثبت و هم منفی است عشقی 

يابی به  ستدخويش باشد، به دنبال  »من مطلوب«جای اينکه اسير يک ايده ال و تصوير نارسيستی و يا باصطالح  يک 
 عشق زمينی نيز شور نارسيستی وجود دارد، اما  در اين تالش و. کند تالش می»  منکمال مطلوب«تمنای فانی خويش و 

زا و  علت  رابطه توهم.  و ديگريستستی اکنون بالغانه و قادر به عشق ورزی بالغانه به خويشاين شور نارسي
آدمی در يک رابطه دوگانه با ديگريست و اين رابطه بطور عمده ی  خيالساخت  است که در اين نارسيستی  گرانه  افسون

کودک و يا انسان باقی مانده در اين يعنی . ليک استوکالم  که خاص مرحله سمببه شکل به شکل تصويراست و نه 
 رابطه ای بر اساس ميل نارسيستی افسون و جذابيت است و اسير » غير« رابطه اش با  و نارسيستی، مرحله خيالی

 چه معشوق، چه برای مثال خيال ميکند که بزرگترين مرد جهان است و يا آنچه می پرستد،. تصوير و خيالی ميشود
شود و يا ناگهان از اين تصوير  میاسير و مجذوب نگاه تصوير خويش پس . هشت گمشده استآرمان يا حقيقت، همان ب

 هيچ بودن و  به حالت، يا به حالت خودبزرگ بينی نارسيستی و يا برعکس آناو. کند و از او متنفر است وحشت می
انيان است و بس و يا چنان احساس يا می گويد، هنر نزد اير. يا شيفته است و  يا متنفر.  دچار می بيندچندپاره بودن

خودباختگی ميکند که ميخواهد با تغيير لباس و رنگ مو و حالت ظاهری مدرن شود و خالء  و هراس درونيشان را 
اينگونه رابطه نارسيستی در اين جهان خيالی بر اساس فريب قرار دارد، زيرا هيچ کس و هيچ چيز نميتواند اين .  بپوشاند

ه  محکوم ب،  روابط براساس اين گونه فريب نارسيستیدرازمدت از خويش نشان دهد و در لی  را تصوير بزرگ و خيا
 آن را در رابطه با خويش و يا با ديگری آن  تکرارو  يا اين حالت عشق و نفرت .تبديل شوندنند که از عشق به نفرت آ

با قبول ناممکن بودن اين  به بلوغی نو دست يابند وقدر تکرار کنند و در بحران بمانند که يا داغان شوند و بميرند و يا 
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و اين رابطه دوگانه خارج شوند و بتوانند از چشم نارسيستی  از درون تصوير ،  يگانگی هميشگی و قبول فانی بودن
 و روابط نارسيستی خيالی، روابط عشق و نفرت ، شيفتگی.  انداز سومی به خويش بنگرند و نقد کنند و تن به قانون دهند

. مدرنيت، چه در ارتباط با معشوق، چه با خدا و يا با  است ميل بلعيدن از يکسو و تهوع از سوی ديگر بادل آزردگی،
ناتوان از انجام نقش خويش به سان مراد و معبود و مجذوب ساختن عاشق و يا   نارسيستیاينگونه نيز وقتی معشوق

 ی ما  خشمگينانه و دل آزرده  نارسيست خيال آن گاه ،-قاط ضعف دارد چون او نيز مثل هر انسان ديگر ن-ها هستند، توده
 بگذارد و به پرستش  ديگر در اين تصوير و رابطه افسون و جذابيت و مرادی  بدور اندازد، تا معشوق او را اهدوميخ

رو يا صبور  هنگی ازينچنين فرد و فر. و يا مريدی نو برای پرستيده شدن بيابد  پرستش معبودی نو برایيا . داش بپرداز
. جويد کوبد و مرادی نو می کند و مراد و معبود را به زمين می و وفادار است و يا ناگهان پارانوييد، خشمگينانه طغيان می

  
ماندن در تثبيت  غلط آن و ار منفی ازگذاما .  مهم و اساسی در رشد آدمی استموضوع اينجاست که نارسيسم يک مرحله

برای لکان . برودپيش تا مرحله پسيکوز  ا به انسان ميزند و حتی می تواندبزرگترين ضربات ر ،اين جهان خيالی 
زيرا پسيکوز نفی . دن در اين مرحله داردمانتثبيت ريشه در اين نارسيست خيالی و پسيکوز و امثال آن مانند شيزوفرنی 

م و از پايه گذاران مکتب گاهی نو به نارسيسکوهوت پايه گذار ن.  ماندن در اين رابطه دوگانه است اسيرنام پدر و
 نشان ميدهد که اين اختالالت نارسيستی ناشی از ارتباط غلط ميان مادر »ابژکت ريليشنتئوری «  و » خودشناسیروان«

و فرزند و ناتوانی دو طرف و  در نهايت مادر از ايجاد يک رابطه احساسی درست با فرزند و دادن احساس اعتماد به او 
لکان نيز به نقش مهم . سو و از طرف ديگر کمک به رشد استقالل و فرديت او از طريق جداشدن تدريجی  است يکاز 

زمان اين موضوع را چون يک کمپلکس   و هماين ارتباط مادر و فرزند در تکامل  و اختالالت نارسيستی اشاره ميکند
 در نگاه کوهوت و لکان پيوندی ميان روابط .مبوليکبيند و ناشی از ناتوانی از گذار درست به مرحله س درونی می

 در . تنها درجه اهميت به اين فاکتور درونی و يا بيرونی متفاوت است. ها وجود دارد درونی و برونی  و تاثير متقابل آن
ام بن< شکل سالم گذار نارسيستی بقول کوهوت انسان با حفظ بخش سالم نارسيسم در خود بشيوه حفظ دو قدرت خويش 

از اين جهان نارسيستی اوليه بيرون می آيد و اکنون با داشتن يک حس > ايماژ يا تصوير پدر ومادر< و> خويش بزرگ
در شکل منفی . خودشيفنگی سالم و نيز اعتماد سالم به زندگی، قادر به عشق به خويشتن و عشق به ديگری خواهد بود

خشها و ناتوان از ايجاد يک نارسيسم همساز و يکپارچه  ميشود و از اين  آنگاه فرد ناتوان از ايجاد  شکل سالم اين ب،گذار
رو وجودش چندپاره است و برای چيرگی بر هراسها و احساسات دوسودايی نفرت  وعشق، خودبزرگ بينی وحشتناک و 

  شدن با آنها به اينگره حقارت از سوی ديگر، ناچار به اعتياد و يا جستن اشياء و موجوداتی می پردازد که بتواند با يکی
و هراس درونی خويش را  اينگونه به قالب هرچيزی در می آيد، تا پوچی او . شکستگی نارسيستی خود پايان دهد

 جان بر کف  به سربازاو .مسخره و يا به قالب هر آرمان و حقيقتی/ چه به قالب خودبزرگ بينی تراژيک،فراموش کند
.ميشوداين تصاوير و سرکوب گر ديگران تبديل   

 
تالش برای چيرگی ،  و زن و خرد اينگونه براحتی ميتوان ديد که خصلت عشق مطلق مادرانه در فرهنگ ما و نفی جسم

 تبلور اين نارسيست شق افالطونی زيبا و تن زشت، بر جسم و سراپا روح شدن،  و دوپارگی فرهنگ عشق ما به ع
کافی است نگاهی دقيق به خويش و يا به جريانات .خيالی می باشد ماندن ايرانيان در اين جهان تثيبيت  نماد خيالی و

تا ببينيم که چگونه ما بجای تالش برای جذب  سياسی و اجتماعی دو قرن اخيرمان و برخوردمان با مدرنيت بنگريم،
 و  يک رابطه خيالیيا.  يا متنفر از اومدرنيت در فرهنگ خويش و در جهان سمبليک خويش، يا شيفته او شديم و

نارسيستی با مدرنيت ايجاد کرديم و مثل تقی زادهها، شاه و غيره  خواستيم سراپا مدرن شويم و چهارنعل  بسوی دروازه 
ه  برای فراموشی هراسها و خودباختگی نارسيستی خود تاختيم، تا مجذوبان و تصوير خيالی از مدرنيت به سوی تمدن و

ق و قبول فانی بودن مدرنيت اساسش همين سحرزدايی و نفی يگانگی مطل در حاليکه .و مسحورانه با مدرنيت يکی شويم
 رجاله های هدايت را از خويش آفريديم که تبلور ، نيز از مدرنيت، مدرنيزاسيون ساختيم و بجای فرديتن علتبدي. است

 آلت تناسلی ختم زيرا بقول هدايت رجاله دهانی بزرگ است که به. اين رابطه نارسيستی و ماندن در جهان خيالی است
، تا بر چندپارگی نارسيستی خويش توهم وار چيره شود و اينگونه رانی کند شهوتخواهد بخورد و  ميشود و تنها می

 يخی ندارد، زيرا ارتباطش با محکوم به تکرار است و حافظه تاراو . گيش و تشنه گيش پايانی نمی يابدطبيعتا گرسن
و هويتی متفاوت نيست که بايستی به عشق و ديالوگ فانی با او تن داد و با او به ه فرد براساس  ديدن ديگری ب  ،»غير«

ديالوگ و ارتباطی که قابل تحول است و بر اساس قانون . اوج عشق و لمس بهشت گمشده فانی و بازی قدرت دست يافت
ر و رنگی ديگر از عشق و داند که هميشه روايتی ديگ و قبول تفاوت ديگری و ميل چندصدايی و چندروايتی است و می

 مدرنيت و يا سنت، بطور عمده يک رابطه نارسيستی و خيالی  با چه ،»غير«بلکه رابطه اش با . ارتباط نيز ممکن است
بدينخاطر نيز روی ديگر رابطه نارسيستی ايرانی با مدرنيت و . شيفتگی از يکسو و دل آزردگی از سوی ديگر است

 جالل آل زدگی شتن شريعتی ها و نفرت از غربشم نارسيستی و ميل بازگشت به خوي همان روی دل آزردگی و خ، سنت
يعنی او چون ناتوان از ايجاد هويت سمبليک و تثليثی و گذار از هويت خياليست، از اينرو نيز دچار اين .  احمدهاست

يابی به هويت سمبليک حالت غرب شيفتگی و غرب ستيزی می باشد، زيرا  درک و لمس تراژدی خويش و توانايی دست
بدون قبول محروميت و فانی بودن خويش، بدون قبول قانون و نام پدر و  بدون رابطه تثليثی با خويش و ديگری، بدون 

فرهنگ  نکات اصلی و مثبت مدرنيت در  و پذيرش سمبوليکتوانايی  فاصله گيری و نقد خويش و ديگری و جذب
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بدين خاطر نيز  ارتباط انسان ايرانی با . هان سمبليک خويش ممکن نيست مدرنيت در ج  ادغام ، بدون تلفيق وخويش
طبيعی است که .  استهراسناک /مدرنيت براساس ارتباط خيالی  توهم گونه نارسيستی عاشقانه و دوگانه و مجذوبانه

   و يا سنت نيززيرا اين فرد نافی مدرنيت. استطرف ديگر اين مجذوبيت، نفرت و هراس   و ميل بازگشت به خويشتن 
شده  کوب بجای تبلور وسوسه ها ی سر،تنها اين بار در چشمان معشوق.  استارتباط ثنوی  جهان خيالی و گرفتار اين

 در اين چشمان  يا . ی جنسی و يا اخالقيش را می بيند و تبلور هراسها کابوسها شيفتگی به آن چشمها، در آن و  خويش
و ميخواهد جواب اين کابوس، هراس و بی اعتنايی را با بازگشت به خويش و خشم بيند  می  راتبلور بی اعتنايی به خويش
غرب ستيزی و غرب شيفتگی دو روی يک سکه اند و هردو ناشی از ماندن ايرانيان در اين . به مدرنيت و نفی او بدهد

ناتوانی که حاصلش . استجهان خيالی و ناتوانی از ارتباط سمبليک با جهان مدرن  و نيز با جهان سنتی خويش  
خودباختگی است که ديگربار به غرب ستيزی و غرب شيفتگی هدايت ميکند و اينگونه ما در دوری باطل  و تکراری 

. يف وار خويش را می فرساييمسيز  
 

 طبيعتا برخوردهای سمبليک و عرفی خوب نيز با مدرنيت وجود دارد، مانند انقالب مشروطه و کارهای معاصر 
يت در جهان سمبليک  تالش برای جذب مدرنیان خوبی در عرصه های مختلف که حکايت  از راههای نوروشنفکر

من راه خويش به .  اساس اميدواری من  و ديگران به رنسانس ايران استها  ها و خالقيت اين تالش. خويش می دهد
.  مدرنيت و رنسانس ايران ميدانم يزیپذيرش ترمز اين مهمترين راهها برای اين يکی انيز را > عارف زمينی<عنوان 

در به  در عين استقاللش و  فرديت اش،   قا درونيش  سيستم باز بودن به ويژه که اين نگاه نو به باور من، به علت 
نگاه لکان در نگاه جسم گرايانه خويش است، بی آنکه دچار اين ارتباط پذيرش  نمونه اش يک . دگرديسی مداوم می باشد

بلکه برعکس قادر به ارتباط تثليثی با او و مدرنيت، و به  دست گرفتن و نقد  نگاه لکان يا با مدرنيت شود،خيالی با 
مدرنيت و نگاه لکان و استفاده از آنها و جذب و ادغامشان در سيستم و نگاه خويش می باشد،  بی آنکه اين نگاه لکان يا 

ب  يا ارتباطی شيفتگانه و خيالی به نظر آيد و يا نوع جذب مدرنيت در سيستم جسم  گرايانه من مانند جسمکی غري
 با .مدرنيت بشکل نارسيستی و چندپاره باشد، بلکه قادر است با هرتلفيقی به يک پيوستگی ارگانيک و منطقی دست يابد

استادان ديگر های او و يا  داند و فقط در حد توان خويش از انديشه شناس نمی آنکه نگارنده خويش را به هيچ وجه لکان
دوستان خود ميتوانند با خواندن مطالب قبلی و اين مطلب  نو به  بررسی چگونگی اين جذب و انطباق در . کند استفاده می

  که در واقع خود يک  گذشته استديگر زمان تواضعهای الکی. سيستم و نگاه من بپردازند و  متوجه منظور من  شوند
بايد نظر خويش را با يک خويشتن دوستی و اعتماد بنفس . اين رو ناصادقانه  استادعا و خودشيفتگی  مخفيانه و از 

زمان، زمان تحول ديسکورس قدرت در جامعه . سالم و بالغ  مطرح کرد و همزمان از ديگران نقد نظر خويش را طلبيد
ف صورت ميگيرد و و از و رنسانس ايران است و اين کار با راهی چندگانه و تحولی چنداليه ای و از مسيرهای مختل

مسير نگاههای مختلفی که قادر به جذب مدرنيت در جهان سمبليک خويش بوده اند و نيز  بر بستر جدل عشق و قدرت ، 
رقابت و رواداری ميان اين نگاهها اغاز ميشود، تا بهترين راهها به سروری خويش در اين بازی قدرت  دست يابند و 

  را بپايان ، بحران هويت ايرانی  و ايجاد يک ديسکورس نوين يعنی مدرنيت ايرانیکار مهم،  يعنی پايان بخشی به
پايانی که طبيعتا خود آغازی نوست، اما آغازی که در عين ارتباط دوستانه با سنت  و با مدرنيت، يا با هر چيز . رسانند

مانده در جهان خيالی ، هوس  بلعيدن اسير سان ديگری، قادر به نقد آنها و جذب آنها و ارتباط تثليثی با آنهاست و مانند ان
عمده  تهوع و طغيان، شيوه/بلعيده شدن، بلعيدن/ شيوه بلعيدن نو  را ندارد،  زيرا ايديگری و يا بلعيده شدن توسط ا

 فرهنگ ،»غير«ش در جهان خيالی  و نارسيستی  می باشد، چه اين  اسارته دليل ب»غير«باط نارسيستی  ايرانی  با ارت
 ايجاد اين هويت سمبليک و رابطه تثليث به اين تکرار برزخ و تکرار جاودانه جنگ ابايد ب. باشدويش يا  مدرنيت خ

مدرنيت پايان داد، تا ايرانی ديگر مجبور نباشد،  يکدفعه با بلعيدن /اخالق و نيز تکرار جنگ معاصر سنت/وسوسه
ی يشود و يا با باال آوردن و تهوع اين ديگری و خشم به او، مدرنيت يا فرهنگ خود، سراپا مدرن يا عارف و يا هخامنش

حسابش را بخواهد برسد و بخواهد  تقاص وقت از دست رفته در اين رابطه عشقی سحرآميز و در واقع دروغين را از 
نوع سالم و هويت سمبليک  و تثليثی  در پی  .ديگری، چه از مدرنيت يا از سنت خويش ويا معشوق خويش،  بگيرد

 تلفيق سمبوليک ادغام و  خواهان  يک انديشه و يا تمناست و ياپذيرش سمبوليک دن، طلبيدن و جويدن  و هضم  و چشي
بخوبی معضالت اين نگاه و هويت توانند   میطبيعتا دوستان با نگاه از اين چشم انداز .  مدرنيت با فرهنگ خويش است

. بينند ي ، عشق و تا سياست و يا هنر و علم از خانواده تا،خيالی را در همه عرصه های فرهنگی  
 

ابتدا با گذار به جهان اين هويت . د که اما هنوز هويتی خيالی است مرحله خيالی انسان به هويت خويش دست می ياب در 
. يک کثرت در وحدت است لکان نگاه در  به هويتی سمبليک تبديل شود که اساسش تواند   میسمبليک و  قبول فانی بودن

يعنی برای مثال وقتی من و شما بسان ايرانی در جهان مدرن می زييم و بناچار و بخاطر ساختارمان ابتدا با هويت خيالی 
ايجاد  با گذار از هويت خيالی و با کمک  با مدرنيت روبرو ميشويم،  يا ميل بلعيدن مدرنيت و از طرف ديگر تهوع آن

 هربار با  خواهيم بود، انگاه قادرشود پذيرفته و تلفيقز خويش که بايد ه عنوان بخشی ارابطه سمبليک با جهان مدرن ب
 مثال به حالت  برا ماست، خود نيز تحول يابيم و يافتن نکاتی نو و نيز همراه با تحوالت مدرنيت  که نيمه ديگر

> مت واحدهعال< در عين حال هم چنان احساس کنيم که خودمان هستيم و صاحب .چندهويتی پسامدرنی دست يابيم
اين هويتهای نو بسان سيستمها و شورهای مختلف ما به . ی باشد که نماد تفاوت ما با ديگری و هويت ما م هستيم خويش
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 ترکيب اين بخش  بالغانه زيرا هويت. ز ديگری تبديل ميشوندحالتی چنداليه و چندگانه از عالمت واحده ما و تفاوت ما ا
 بخش کهن  کامل حل و نابود نمی هويت نو در  که   بخشهای جديد بگونه ای است ايجاددرازمدت و اين بخش متحول و

با . ال متفاوت از بخشهای ديگر اوست درعين حويک به بخشی از او تبديل ميشوند شوند، بلکه با ايجاد يک رابطه ارگان
را که تفاوت اصلی او با  عالمت واحده و مشخصه او  يعنی،  او را ر همه بخشها  و هويتهايش می تواناين حال د
يعنی انسان چند سيستمی ميشود و  اين چند سيستم و هويت بدور . بسان استيل و نگاه و کاراکترش باز يافت ديگريست،

شی قديمی و  بااين حال بخ. ه های نو طبيعتا تحول نيز ميکندآن بخش قديمی  و عالمت واحده او می گردند  که با اين داد
، اين کثرت در . هميشه خويش را در نگاهمان و رفتارمان و  در آينه بازشناسيم باعث ميشودو اصيل باقی می ماند 

وحدت سبب ايجاد  چنداليگی هويت ما و زيبايی آن ميشود،  زيرا هويت به معنای تفاوت است و جذب تفاوت در خويش 
 های مختلفی که بخش. ختلف داشته باشيميم و بخشهای مبه معنای آن است که در عين يکی بودن در عين حال متفاوت باش

آن .   زيرا از ياد نبريم که جهان سمبليک پايان نمی دهد نوشته شود.  به آن اضافه شوند نيزمرتب می توانند بخشهايی نو
، چه سنت، مدرنيت و يا پسامدرنيت مشغول است، محکوم است که اين »غير« هنوز بطور عمده  به بلعيدن ايرانی اما که

 او مثل  عمل ه کانيبالی با خويش و يا با ديگری را و تهوع آن را تکرار کند و مرتب درونا فرسوده تر گردد، زيرارابط
 حالتش يا . بيمار بوليمی يا چاقی مزمن است که غذا را می بلعد و بعد دست به دهان خويش می کند و آنرا باال می آورد

. ياد و بلعيدن،بلعيده شده و فرار کردن و تکرار اين چرخه بی پايان اعتيادمانند اعتياد است و افسرده شدن در دايره اعت
بی دليل نيست که فرهنگ ما ماالمال از مشکالتی مثل اعتياد و  گسستگی روحی و روانی شده است و يکايک ما مجبور 

زيرا بخش مهمی . تيم هسبه عبور از بحرانهای مختلف زندگی و لمس  افسردگی، چندپارگی و بيماريهای روانی مختلف
ليک با خويش و ديگری و از هويتمان و روانمان  اسير اين جهان خيالی می باشد و ناتوان از عبور  و ايجاد رابطه سمب

. در عين دوست داشتن خويش و ديگریديگری،خويش و رفتن نقادانه رابطه و تصوير بدست گ  
 

هبی ساختار ماست، اين است که ما در واقع در گذار اديپ و معضل ديگر فرهنگی ما که ايجاد کننده بخش اخالقی و مذ
 تمناهای خويش و ميل يگانگی نارسيستی با پدر انجام کار را بشکل منفی و بشکل نفی يا قبول محروميت و نام پدر،  اين 

يش، به نه خوموضوع رشد اين است که کودک و يا انسان با قبول محروميت از مادر و پس زدن تمناهای اينگو. داده ايم
 نگاه پدر يا قانون را بر روابط دوگانه خويش حس ميکند و اينگونه بسان سوژه کودک . عرصه سمبليک دست می يابد

قانون جنسی  که . هميشه نام پدر و يا قانون است وارد يک رابطه تثليثی با خويش و زندگی می شود که ضلع سومش 
ورزی  هم فانتريها و هم جنسيت ما و هم نوع و چگونگی عشق نی،   و رواهمزمان بسان ديسکورس سکسی و جنسيتی

و روانيکه تبلور نام پدر و ديسکورس  اينگونه نيز با قبول قانون و نام پدر، تمّنا زاييده ميشود .ما را تعيين و ايجاد ميکند
لبی دفع اميال و پس زدن رانش جا. اما اين بدان معنا نيست که  فانتزيهای پس زده شده  بر نمی گردند. قانون جنسی است

. و فانتری  اين است که در همان لحظه که انسان آنها را  پس ميزند، ميل دفع شده  ديگر بار در لباسی ديگر بر ميگردد
اگاهی ی به نظم و ديسکورس قدرت در نااگاه مادر و قتل پدر با ورود به نايعنی ميل و فانتزی  دفع شده  در پی زنای با

.  و جای خويش می يابد و پيوندی نيز با همه تصاوير و فانتزيهای سرکوب شده اوليه  و ماقبل اديپالی می يابدوارد ميشود
ار و نظم است،يا بهتر اگاهی مانند زبان صاحب ساختر من بزرگترين کشف لکان است، نا زيرا بقول لکان، و اين به باو

 مطلب کافی است که به فيگور اهورامزدا و اهريمن در برای درک اين. آگاهی ساختاری چون زبان داردبگويم نا
در آنجا می بينيم که تنها اهورامزدا بارگاه خويش و سلسله مراتب خويش را با . فرهنگ اوستايمان توجه کنيم

ی اگاهبلکه اهريمن نيز که نماينده نا، - اهورامزدا نمادی از نام پدر و قانون يعنی اخالق  است-امشاسبندانش  ندارد، 
. است، دارای  نظم مشابه خويش و بارگاه مشابه ای است و هر خدای خوبی يک همزاد خدای بد دارد که با هم می جنگند

ع محل و يک فضای خالی و تهی است که در واقرزيرا ميان اين دو ني. شروع ميشودمشکل فرهنگ ايرانی نيز از اينجا 
نيرويش يعنی فرامن و ناخوداگاهی حکومت کند و آنها را و   بايد اکنون بر هر دو ودر نگاه فرويدی است > من<

 هرچند هم .او و واقعيتش و خوشبختی اش باشند تا به جای جنگ با يکديگر در خدمت ؛ شان را به خدمت گيردقدرتهاي
ن يا م< در واقع نبود اينتوان گفت که  میاز نگاه فرويدی . که اين نيروها در نگاه فرويدی پرقدرت و چموش هستند

و يکی شدن او با فرامن باعث سترونی فرهنگ ايران و  پيروزی سنت بر تحول و کشتن پسر بدست پدر > فرديت 
 ماهيت انسان را که ناشی از اين حالت دوگانگی من انسان و جنگ  و حالت برزخیلکان اصل دوگانگی .  ميگردد

ن اعتاليی نو می بخشد که به معنای عبور از درونی ميان اميال و اخالقش می باشد، را حفظ می کند، ولی بدا
. هميشه ديگريست> من<اوال در انديشه لکان .  بر اين دو نيروست»من« می باشد که هدفش حکومت »روانشناسی من«

بخش ديگر از > غير< ميشويم و با خودمان يا ضميرناآگاهمان سخن ميگوييم، اين يعنی ما وقتی با خودمان نيز روبرو
هستيم، زيرا او هم خود ماست و هم > ديگری<ز طرف ديگر ما محکوم به ارتباط متقابل و پارادکس با اين  ا.خود ماست

بدينخاطر نيز رابطه و پيوند انسان با ديگری، چه با معشوق يا با ضمير . تمنای ما تمنای ديگری يعنی تمنای اوست
نگران آن است که آيا ديگری او را نيز ميطلبد و ناخودآگاهش، هميشه رابطه ای پارادکس است که هم می طلبد و هم 

و > من<و ديگريست که نقطه تالقی >  من<انسان مانند نوار مويبوس ترکيبی از .اصال به چه دليل او را می طلبد
 منقسم و قادر به  در ذات خويشرو سوژه  ازين. وس همان شخصيت و يا سوژه اوست بر روی نوار مويب>  ديگری<

 سوژه لکانی برخالف سوژه دکارتی يک سوژه يکپارچه نيست، بلکه يک  . يک کثرت در وحدت استتحول مداوم و
   و غير استه است و تمنا هميشه تمنای سوژه پسامدرنی است که مرتب با خويش تفاوت می آفريند، چرا که او تمنا کنند
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 هويتها و تفاوتهای جديدی  مرتب بهتواند  میخود> غير<ين تمنای ديگری و يا به بخش به ا از طريق تن دادن سوژه 
 و عاشق متفاخر است» من«يک در واقع مدرن > من<از طرف ديگر همانطور که گفتم اين . شوددست يابد و چند اليه 

لکان بجای تالش در جهت .  قدرت و تصوير خويش است و اين باقيمانده ای از نارسيسم خيالی در نگاه مدرن است
و يا خوداگاهی > نم<گاهيست، بايد هرجا نا« ه اين حرف فرويد که  که ميخواستند با استناد ب»نروانشناسی م«مکاتب 

بيمار ميکردند، بدنبال آن بود که انسان با شناخت اين بخش خيالی و >  من<تالش در قدرت بخشی به ، »حاکم  شود
دادن کنترل و  حس کم شدن و از از دست < خويش و چيرگی بر آن و چيرگی بر هراس خويش از > من<نارسيستی  

در ارتباط متقابل و > غير< به نيازمند  و منقسم شود و به خويش بسان انسانی هرچه بيشتر بالغ > دست دادن من خويش
 به معشوق، به ناخودآگاهی ،>غير<تثليثی خويش گردد  و تن به سوژه جهان سمبليک  و  تا بتواند. با ديگری بنگرد

هد و آنها را در جهان خويش جذب و تعالی بخشد، زيرا تمنا هميشه تمنای ديگريست و من همان خويش و به زندگی  د
های  و محل قدرت» غير« در نگاه لکان بر خالف فرويد ضميرناآگاهی نفس اماره نيست بلکه او محل گفتمان .ديگريست

بينيم، زيرا خود نيز اسير حالت  ما در معنای لکان ضميرناآگاهی خويش را به شکل اهريمنی می. سمبوليک ماست
بينيم و مسحورش هستيم و ضميرناآگاه و تمناهای  پس اخالق را مطلق و اهورايی می. متنفرانه هستيم/نارسيستی شيفتگانه

وسوسه /شر، خود بشخصه جنگ اخالق/در واقع ما با ايجاد تفکر خير. بينيم و از او هراس داريم خويش را اهريمنی می
هر چه بيشتر ما به جهان . کنی در ته چاه خويش گرفتار مانده ايم ايم و به قول معروف چون چاه دهرا به وجود آور

گردند و  يابيم به همان اندازه نيز ضمير نااگاه ما به محل قدرتهای سمبوليک ما تبديل می سمبوليک فردی خويش دست
توانيم با رهايی از  ايم و تنها خود نيز می ويش را ساختهما اهريمن خ. يابند های بالغ ما دگرديسی می اهريمنان ما به قدرت
.اهريمن، به ايجاد اهريمن  و سرکوب خويش و سترونی تاريخی خويش پايان دهيم/وسوسه، اهورا/چرخه جنگ اخالق  

 
گر لباسی دي> مجاز<و > استعاره<  با کمکیاگاهيش را پس ميزند، اين ميل در نا در همان لحظه که انسان ميلی از خو

زيرا من توام، پس  نابودی کامل من ممکن نيست، « : هيمان را ميزند و در واقع ميگويدبه تن ميکند و در خانه خوداگا
 با دگرديسی به فرديت و سوژه، چهره واقعی مرا نيز ببين که تمنای توام  و مرا در جهانت و   پذيرا گرمرا در خويش 

 باری با بازگشت . ».زيرا من توام. ا به هويتی نو و قدرتی نو دست يابیانطباق بده و به من روايتی و نامی ببخش ت
و به جستجوی عشق و حقيقت فردی پرداخته است، سعی  محروميت و فانی بودن را پذيرفته اکنون انسانی که ،اميال

بخشد و زيبا کند و در   تعالی به تمنای خويش تبديل سازد، ميکند که اين اميال ماالمال از خشم و نيز لذت جاودانگی  را
 پذيرش ترميزی   روانکاوی در واقع کمک به اين پروسه برای درک و شنيدن صدای آنها و انچه ميطلبند  و.خدمت گيرد

 و تعالی بخشی اميالی مانند ميل به قتل پدر و زنای با مادر را پذيرش نمونه ای از . سمبليک خويش است آنها در جهان 
 ديد که در هر مرحله و با هر مکتبی در حقيقت بخش قبلی را به  قتل ميرسد و همزمان ميتوان در تحول مدرنيت

ارتباطی نو با نام پدر بوجود می آيد و اينگونه از بطن ديسکورس کهن ديسکورسی نو زاده ميشود که ديسکورس گذشته 
يد،من نقاشی قبلی از خويش را کشتم، اينگونه وقتی گوستاو ميرو ميگو. را نفی ميکند و همزمان پيوندی نيز با او دارد

 بلکه قتل بسان پيش شرطی برای تحول و آفرينشی نو است  و ، منظورش نه هرج و مرج بيمارگونه  و قتل بيمارگونه
قدرت انسان مدرن  و مدرنيت در . اين به معنای ارتباطی نو با نام پدر و قبول قانون  و تبلورش در عرصه نقاشی است

البته در اين مسير . حران و عبور از بحران و جذب هر بيماری و يا نگاهی نو در سيستم خويش استهمين توانايی ب
و اينگونه بازی ادامه . هميشه بخشی مهم از آن  نيرو ميتواند دوباره پس زده شود، زيرا در هر جذبی بخشی دفع ميشود

ازه به کوچک کردن و بی خطر کردن اميال خويش  بيش از اندپذيرشمدرن اکنون اين است که در اين مشکل نگاه . دارد
 تمرات مثبتش ايجاد نگاههای نوی . ندرا سبکی غيرقابل تحمل زندگيستمی پردازد و اينگونه ثمره اش بقول ميالن کو

مشکل جامعه و فرهنگ .  هستانتفادی مانند نگاههای فمينيستی و پسامدرنی و تحوالت مدرنيت و بازی قدرت ميان آنها
 است که اين روند به گونه ای انجام ميگيرد که زندگی به يک بار غيرقابل تحمل سنگين تبديل ميشود  و انسان ما اين

علت آن اين است . ماند  باقی میايرانی هفت ساله شده، هزارساله ميشود و اسير زنجيرهای گذشتگان و مقروض به آنها
يرانی بجای آنکه، وقتی اميال دفع شده اش دوباره در خانه که در روند قبول نام پدر و محروميت از فالوس، انسان ا

تعالی بخشی اين اميال و زيبا ساختن آن و بلوغ بيشتر پذيرش اين اميال و يا در حالت هنری به خوداگاهيش را زدند، به 
د و ،  مرتب و مرتب دست به سرکوب دوباره خويش ميزنکستراسيوندوباره از ترس پدر و زندگی خويش بپردازد، 

زيرا سوژه  و فرد . بدينخاطر شخصيتش به عنوان سوژه و  فرد رشد نميکند و به رابطه تثليثی با هستی دست نمی يابد
. مربوط به جهان و هويت سمبليک است و همانطور که  گفتيم نقطه تالقی ميان خود و ديگری در نوار مويبوس است

،  سمبليک خويش  بهتر به جهانورود ناتوانی از ه و فردشدن و اينگونه بخاطر سرکوب مداوم خويش و ناتوانی از سوژ
 به اين وجودش تبديل به ميدان جنگی ميان وسوسه ها و اخالق ميشود،  بی آنکه سوژه ای   قدرتمند در ميان باشد که

ه ديالوگ و جنگ پايان دهد و با تن دادن به فرديت فانی خويش، هم اشتياقاتش را به تمنای مدرن تبديل سازد و هم ب
يا قادر به تصعيد و تعالی بخشی اين اميال به قدرت هنری و . حکومت قانون در روابط عشقی و اجتماعيش دست يابد

  .خالقيت علمی باشد
 

مرتب ماند و  متنفرانه باقی می/ به جای اين تحول سمبوليک و ايجاد ارتباط تثليثی اسير اين ارتباط نارسيستی شيفتگانهاو 
اخالق و جنگ آشتی ناپذير خير و شر، / وب اميال اهريمنی خويش ميزند و  اسير جنگ جاودانه وسوسهدست به سرک
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هم خويش را سرکوب می کند و هم  در خفا به اميال پنهان او .  در جان و در فرهنگ خويش ميشوداهريمن/اهورامزدا
قتل آنها به معنای تيشه به ريشه زندگی زدن خويش تن ميدهد، زيرا آنها نيز بخشی از هويت انسانی اويند و سرکوب و 

مشکل اينجاست که با اين شيوه سرکوب و تن دادن در خفا به وسوسه او اسير اخالق و وسوسه و جنگ آنها و . می باشد
پذيرش و و قادر نميشود بسان سوژه به  می ماند -وسوسه نو/ سرکوب/ احساس گناه/اسير اين چرخه وحشتناک وسوسه

دگرديسی و به تمنا و اخالقش به قانون و نام پدر دست يابد و بدين شکل جهان سمبليک، قادر به شتياقات تعالی بخش ا
که مثلث ارتباطيش از سه ضلع سوژه، تمنا و قانون تشکيل ميشود و اساس اش برتوانايی فاصله  تثليثی خويش را بسازد

هيچگاه پايان « ن سمبليک زيرا جها. وانايی تحول استاستهای خويش و تگيری در عين توانايی تن دادن به معشوق و خو
انسان ايرانی ناتوان از اين گذار به جهان سمبليک و تثليثی و دست يابی به فرديت خويش، .   » نوشته شود نمی دهد

  ايرانی بخاطر همين هويت خيالی،»من«اين .  روزها بقول هدايت جانماز آب ميکشد و شبها خاک توسری ميکند
اينجا اکنون مطلق و   که حافظ و سنتی . ن يگانگی کامل با پدر و  شبيه او بودن است و فرزند و حافظ سنت شدنخواها

  انسان فانيست، نه تنها خود او بلکهروايات  زيرا همه . الف ذات فانی و پارادکس  بشريست، و اين خندخيالی شده ا
 قبال گفتم  کههمانطوروب و پس زدن مداوم اميال خويش ين  سرک ا. يا زندگی نيز ميرا هستند برداشتهای او از خدا و

ه در نگاه و عشق و روابط اساس و پايه نويروزها  از وسواس، تا هيستری و اعتياد، از ساديسم و مازوخيسم بيمارگون
عی سترونی و   انسان ايرانی محکوم به نوکند و   ها را ايجاد می  و در زندگی انسان ايرانی نيزهمين بيماریمی باشد

. ين تکرار بيمارگونه می شودماندن در ا  
 تا معضالت ميان زنان و سنت از عدم توانايی به پايان دهی به بحران مدرنيت  و ، برای درک معضالت ايرانیپس 

 بايد دربخش علل روانی اين مشکالت به اين دو موضوع اساسی توجه خاص داشت، زيرا ،مردان، معضل اعتياد و غيره
دارای يک هويت خيالی  و اسيرمانده  در به طور عمده انسان ايرانی .  ر معضالت ما ترکيبی از اين دو معضل هستنداکث

  می باشد و به اين خاطر در ارتباط با ديگری، »غير«رايانه و دوطرفه با هستی و اين  تصوير ارتباط خيالی افسون گ
ب تصوير و انه و مطلق گرايانه می باشد که در آن،  او  مجذوچه معشوق و يا مدرنيت، هميشه در پی ارتباطی عاشق

 ميخواهد ببلعد يا بلعيده شود و با او يکی شود و اينگونه اسير نگاه  ديگری ميشود و پس يا. ديگری و اين رابطه است
 .  او در آيد ری يکی کند و به شکلاسير اين رابطه و تصوير ميشود و می خواهد خويش را با اين تصوير خيالی از ديگ

از طرف ديگر چون اين تصوير خياليست و وحدت مطلق ناممکن، پس ازطرف ديگر ميخواهد خويش و يا ديگری را 
از طرف ديگر با . يعنی او يا می بلعد و يا بلعيده ميشود، يا شيفته است يا متنفر، يا بنده و يا سرور. بکشد و داغان کند

 و برای يکی شدن با پدر، خويش را به جنگ دائمی و فرسوده کننده  اسيونکستروب مداوم اميال خويش از ترس سرک
وسوسه و اخالق مبتال می سازد و همزمان با بزرگ کردن و مطلق کردن پدر و ديگری  و کوچک کردن خود پايه 

انون اينگونه نيز حکومت ق. سيستم استبدادی و اطاعت کورکورانه را در فرهنگ خويش و در وجود خويش می گذارد
زيرا ما . ست وجودی فانی و قانون قابل تحول ا»پدرنام  « و»غير«شود، زيرا در حکومت قانون،  نمی تواند حکمفرما 

بريم و هميشه با روايت و تصوير خويش از خود، از معشوق و يا از خدا  پی نمی» غير«هيچ گاه به راز و ذات 
 بی آنکه اساس آن يعنی  روند تواند مرتب تحول يابد،  یم» غير«پس در حالت بالغانه روايت ما از . روبروييم

 چگونگی نقش پدر و قانون می تواند تحول يابد که در مدرنيت و تحوالت . وس و قبول نام پدر تغيير کندمحروميت از فال
ون چ» ديگری کوچک« بزرگ مثل قانون و خدا  يا >غير<سان ايرانی در رابطه اش با ان.  مدرنيت شاهد آن هستيم

، در يک رابطه خيالی نارسيستی و مطلق گرايانه می ماند، زيرا قادر به ايجاد رابطه سمبليک با خدا و معشوق  معشوق
از اينرو در رابطه اش با خدا نيز از . و قبول نام پدر يا خدا و يا جذب سمبليک مذهب و سنت در جهان خويش نيست

ردن هر مخالفی را بزند و همزمان در خفا به او و قوانينش خيانت يکطرف شيفتگانه و متعصب می باشد که می خواهد گ
 در ، اينگونه در واقع مومن  اسير مانده در رابطه خيالی با خدا و نام پدر. ميکند و تن به وسوسه ميدهد و  حسابگر است

 مدرنيت و سراپا مدرن نهايت به ايمان همانقدر ضربه ميزند و از ايمان واقعی و سمبليک دور است که رابطه خيالی با
مشکل ديگر اين مطلق . شدن تقی زاده ها از فرديت واقعی و مدرنيت دور است و به روند مدرنيت واقعی ضربه ميزند

آن است که فرد بجای تن دادن به من فانی و فرديت فانی خويش، چون ميان من و غير رابطه ای > غير يا ديگری<شدن 
يک من خيالی ميشود که يا بنده است و يا تا امکان می يابد  و اخالقيات کمی سست ديالکتيکی وجود دارد، تبديل به 

اينگونه نيز ما ايرانيان .  استمرز   بی قدرتعاشقون بنشيند و ديکتاتوری کند و ميشود، يکدفعه ميخواهد جای  پدر و قان
ن خيالی در وجود خودمان روبرو در برخورد با مدرنيت  و اولين شکستهای فرهنگ سنتی،  بجای من مدرن با يک م

هستيم  و می شويم که در خفا خيال می کند خداست و تنها در برابر کسی که خدا می شمارد، بنده  و کوچک است و يا 
اگر به خدايش پشت کرد و خيالی مدرن شد، حال می خواهد بی هيچ قانون و مسئوليتی تقاص سالها رياضت جنسی و 

اينطوری است که ما از يکطرف خودمداريم و از .. نه تبديل به کاهن لجام گسيخته می شودعشقی را پس بگيرد و اينگو
 خود  است و اين تعارفات در بخش زيادی دروغين. طرف ديگر مرتب در  گفتن  چاکرتيم، مخلصتيم، خاک پاتيم هستيم

 و قانون و باقی ماندن در هويت قبول  سمبليک نام پدر عدم  هويت سمبليک و شکل نگرفتنآن ميکند که با حکايت از 
 قاتل پدر خيالی تبديل  آرمان پدر بهی خيالی، در واقع در ما اين امکان مرتب وجود دارد که از سرباز بی چون و چرا

شويم و همه اکنون می خواهيم به جای اخالقی بودن بی اخالق کامل   يا. خواهيم خود، رهبر و مراد شويمشويم و ب
   بشکل ابتدايی و، و قبول قانون و نام پدر، هنر و تعالی بخشی آنها در قالب تمناپذيرش ترميزی آنها   بدون،اميالمان را

 خوش گذرانی تهوع اميز ارضاء کنيم و بقول معروف حرمسرا و رانی و  به شيوه تمتع نارسيستی و يا به شيوه شهوت
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ين بی اخالقی و مبتذل گرايی و آن اخالق گرايی موضوع اين است که ا. عيش و عشرت راه بندازيم و يا لکاته شويم
انسان مدرن ناقض قانون نيست و ميداند که آزادی با مسئوليت همراه است و از اين رو . مطلق دوروی يک سکه است
 آدمکی با  اخالق نسبی و عدم  توانا به جهش های بزرگ ،ه ای  انسان مدرن ميانه مايهحتی در نقد پسامدرنی  نيچ

زيرا فرومايگی و آن حسابگريها و زرنگ بازيها از طرف ديگر و يا اخالقگراييها . است ولی فرومايه نميشوداحساسی  
همه در نهايت ناقض نام پدر و  قانون و نماد عدم رشد يک جامعه و هويت يک جامعه و ناتوانی  گذار از  جهان خيالی و 

يثی  و ناتوانی از  تبديل شدن به سوژه تمناکننده  و فانی می هويت نارسيستی ثنوی به جهان سمبليک و هويت سمبليک تثل
مادرمحورانه است که در آن اخالق مطلق نماد پدرساالری و عشق / از اينرو نيز جامعه ما يک جامعه پدرساالری. باشد

و مطلق مادرانه نماد مادرمحوری می باشد که هردو بر اساس سرکوب جسم، زنانگی و مردانگی و  سرکوب خرد 
زيرا ميتوان حتی بر اشتباه . است» غير«رانه با باقی ماندن در يک ارتباط دوگانه و  فريب گ نماد فرديت عمل ميکنند و 

مدرنيت در نفی کامل اسطوره و سحرآميزی چيره شد و مدرنيتی جادويی نيز ايجاد کرد که هم تاريخی هست و هم نگاه 
 بايد او بتواند به هويت ،دارد، اما برای چنين کاری بر اساس مبانی مدرنزيبايی شناسانه و عاشقانه به هستی و ديگری 

سبمليک خود و ارتباط سمبليک خويش با هستی راه يابد که يک رابطه سه گانه يا تثليثی با هستی  است و در هر لحظه و 
نگاه خويش را داراست، يعنی نام پدر و قانون حضور خويش را و  >   بزرگغير<  اين جهان سمبليک   هميشه ارتباط

هويت خيالی به معنای از بين رفتن تمنا و حريم  خصوصی  و از دست  شرم لور قانون است و بی قانونی زيرا تمنا تب
اروتيک  آن با خوشی تهوع آور و يا تمتع است / جنسی/ زيبای در انسان است و جايگزينی تمنا  و لذت سمبليک عشقی

تفاوت ميان عرصه خصوصی و عرصه اجتماعی و  شرم انسان از شکستن . ر می زايدکه در نهايت درد و تشنگی بيشت
ميان اين شرم . اين حريم ،  اساس رابطه  تمنا  و قانون  و نوع ارتباط انسان با ديگری بويژه ارتباط جنسی می باشد

  بيانگر حضور ارتباط و درک زيرا خجالت اخالقی نفی ارتباط است و شرم. انسانی با خجالت اخالقی بايد تفاوت گذاشت
 تابوهای اخالقی را که تبلور اين خجالت و هراس اخالقی و هراس ،انسانهای آزاده و سنت شکن.  شدت و ژرفای آن

جنسی و هراس از ارتباط عميق انسانی است می شکنند، تا راه را برای ارتباط پارادکس و زيبای انسانی که ماالمال از 
همانگونه که آدم و حوا . از دوگانگی بشری، از احساسات عشق و هراس می باشد، آزاد سازندحس شرم است و ماالمال 

با خوردن سيب دانايی و شکاندن تابوی بهشت خيالی و بهشت اوليه به يک ارتباط زمينی و عاشقانه با يکديگر دست می 
 مارکس با خرد انسانی و خودآگاه شدن بقول.يابند که تبلورش در همان چسباندن برگ انجير بر شرمگاه خويش می باشد

انسان در واقع شرم زاييده ميشود و اين شرم و جدايی حريم خصوصی از حريم عمومی  جزء همزاد اين خودآگاهی و 
) در اين باره به آفوريسم من در باب ستايش شرم و نفی خجالت اخالقی در اسرار مگو مراجعه کنيد.(فرديت است

آنجا که حريم و حرمت عرصه خصوصی شکسته می شود، آنجا > هويت<ن کوندرا در کتاب بدينخاطر نيز بقول ميال
 قهرمانان داستان او در اين کتاب  که در صحنه ای در کنار استخر  در پی همخوابگی  / تمنای جنسی از بين ميرودنيز

بگی هستند و مرد آلتش ميخوابد و زن  ناتوان از همخوا ديگران هستند،   ناگهان می بيننددر برابر نگاه  و  چشم چرانی 
 اين حاصل بی حرمتی به خويش و   از دست دادن  شرم عرصه خصوصی /ش ميکنداحساس درد در واگينای خوي

همانطور که گفتيم . خويش و از دست دادن تمنای خويش در پی دست يابی به تمتع  و خوشی احمقانه و بی دردسر است
باری در متن اين تحليل .   حاصلش در نهايت درد است و در پيوند با رانش مرگ است، نارسيستی يا واقعتمتع يا خوشی 

 مدرنيت در جهان سمبليک خويش و ايجاد مدرنيت ايرانی و پذيرش ترميزیما راهی جز .  حل نيز مشخص استراه
اين عبور ميتوانيم رابطه با . عبور از هويت خيالی به هويت سمبليک يا بقول دکتر موللی هويت و جهان ترميزی نداريم

ای نو با خويش و ديگری و نيز با مدرنيت که نيمه گمشده و بيانگر تمنای ناخوداگاه ماست، برقرار سازيم و با ايجاد 
ش و ديگری و مدرنيت سيستمی نو  بر اساس بخشهای سالم فرهنگ و نگاهمان و جذب نگاه مدرن، رابطه ای نو با خوي

ين تکرار سيزيف وار و دايره جهنمی جنگ وسوسه و احساس گناه بيرون آييم و بجای بلعيدن سرانجام از ا. ايجاد کنيم
  با عالقه و  اشتياق  و در عين حال  را در رابطه تثليثی و سمبليکمان، آنهاآوردن ديگربار آن مديگری و مدرنيت و باال 

اينگونه با . بليک خويش جذب کنيم  و تعالی بخشيمنقادانه بنگريم، بسنجيم  و اين تمناهای مدرن را در جهان و وجود سم
 و ديگری خويش، با بخشی ديگر از خويش در بيرون يا درون خويش روبروم می شويم و  با جذب »غير«هر مالقات با 

و ادغام  آنها در خويش به هويتهای نو و تواناييهای نو دست می يابيم و دگرديسی می يابيم؛  به يک کثرت در وحدت 
 و ديگری يا غير، چه معشوق يا آرزومندی غير است ياد نبريم آدمی هميشه زيرا از . يابيم و به رنسانس ايراندست 

 سرور خويش  و ياور  شود و يارپذيرفته شوديمه ديگر خود ماست که ميخواهد مدرنيت، تمنا و يا اشتياق خود ما و ن
. وگردد و وسيله دست يابی او و خويش به لذتی نو و تحولی ن  
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ی دوسادروتيسم مدرن و مارکا  
 
  
.  

اروتيسم مدرن چون جهان مدرن،  عبور از عشق مطلق و اخالقيات نافی جسم  و عالئق جنسی بسوی قبول فانی بودن  
اينگونه نيز اروتيسم مدرن بقول فوکو  . خويش و ميل دستيابی به تمنای عشقی و جنسی فانی در اين جهان دنيوی است

در اين معنا نيز اروتيسم بسان شکلی تعالی يافته از . يوندی تنگاتنگ با مرگ خدا و يا همان مرگ آگاهی هايدگری داردپ
شورجنسی است که با  خوداگاهی و جان اغشته گشته است و در خود هم خوبيهای جهان مدرن و هم ضعفهای آن را در 

پورنو .  تيک شاخه و عشق ميوه درخت سکسواليته انسانی استشورجنسی ريشه، ارو)  3(بقول اکتاويو پاز . بر دارد
گرافی، شکلی بباور من ابتدايی از اروتيسم است که در آن اساس نه تمنای اروتيسمی و جذب معشوق و بازی اروتيسمی 

ل احساسی اروتيکی   می باشد بلکه  بسان تبلور  تمرکز  اساسی بر حرکات جنسی و عم/ در دستيابی به لذت جنسی
در اين معنا نيز می توان گفت که هردو دارای حق حيات خاص خويشتند و مطمئنا در . جنسی و جذابيت جنسی می باشد

در پورنوگرافی . تفاوت بباور من يک تفاوت ظريف است.  جاهايی نيز اين مرز ميان آنها بسيار لرزان و شکننده است
ازی ميکنند، زيرا  سکس بدون احساس وجود ندارد همانطور نيز عالئق و احساسات در کنار ميل ارضای جنسی نقش ب

که ارتباطی بدون چاشنی جنسی و اروتيسمی  وجود ندارد،  اما اينجا لذت احساسی همراه  با عمل جنسی  در کنار اين 
ت در لذت جنسی انسانی ، بيشتر بيان آشکار  خوشی و لذت بری  از  بازيهای قدرتی که تاثير گرفته از ديسکورس قدر

از طرف ديگر  همان تفاوت ميان تمنا و لذت  يا خوشی دردآور خيالی و خوشی تهوع آور .  جامعه هستند، می باشند
در پورنوگرافی ما بيشتر با  خوشی خيالی  و توهم گونه . برای درک اين تفاوتها مهم است> واقع<مربوط به بخش 

 و بی هيچ  تمنای اروتيسمی، يا کم تمنايی ، چون بايد از تن روبرو هستيم که برای مثال فکر می کند با  سکس خالص
در . معشوق خوشش آيد و از آن لذت  ببرد، می تواند به اوج لذت دست يابد و  اميال تعالی نشده خود را ارضاء کند

 سکس حاليکه در اروتيسم که خود نمايانگر ايجاد يک هويت مدرن و سمبليک است ، سکس و بازی سکسی به يک تبديل
جنسی با درجات متفاوت از توانايی تمنا شدن و درجات متفاوت از اروتيسم /از خوشی جنسی به يک تمنای  روحی

در اين معنا بايد ميان اروتيسم و پورنوگرافی و ميان اشکال مختلف اروتيسم ، همان تفاوتی را قائل شد که .روبرو ميشويم
اينجا تفاوت،  گذار از تمرکز بر عمل . مختلف شعر اروتيسم قائل ميشويمميان شعر اروتيسم و شعر پورنوگونه و  اشکال 

جنسی و  خوشی  جنسی  و  از لحاظ احساسی کمرنگ، با حدااقلی از ارتباط متقابل احساسی   و بيان آن  در اشعار 
اوج گيری و شدت بيشتر  پورنوگرافی گونه،   بسوی اوج اروتيسم هنری و تمنای شعری می باشد که خويش را در قالب 

يابی احساس و تمنای درون شور و خواهش جنسی و اروتيک و عميق شدن ارتباط متقابل ميان تمنا کننده و تمناشونده که 
هميشه چون چرخه ای زيبا در حال حرکت و تحول است و رشد شعريت  و رشد ايماژ هنری  در آثار هنری اروتيسمی 

يق شدن هرچه بيشتر احساس و تمنای متقابل  شعريت و چندمعنايی و يا چنداليه نشان ميدهد؛ يعنی در واقع با رشد و عم
شدن هنر اروتيسمی و خواهش کام پرستانه باال می رود و اين رشد شعريت و چنداليگی تمنا خود باعث ميشود که از 

 بلکه برعکس درجه طرف ديگر  نه تنها از  شورجنسی و ارتباط جنسی   و  لذت اروتيسمی و جسمی آن کاسته نشود،
. اش و  شدت حس و لمس خواهش جنسی با اين اوج گيری تمنا و عشق متقابل مرتب باالتر ميرود  و چنداليه تر ميشود 
اينگونه نيز در عشق آنگاه که عاشق و معشوق به اين اوج يگانگی جسم و روح ، احساس و خرد دست می يابند و حتی 

سوژه ای دست می بابند و يا بهتر بگويم با جذب آن نگاه / رن به نگاه سوژهابژه ای اروتيسم مد/ از نگاه سوبژه
ابژه ای در عشق خويش هم قادربه ابژه يکديگر شدن و نيز لمس يکديگر به سان انسانهای متفاوت و رمزاميز و /سوبژه

 چنين اشعار عاشقانه ای سحرانگيز هستند، ما شاهد دستبابی به اوج اروتيسم و لذت اروتيسمی در چنين نگاههايی و يا
آنجاست که يک نگاه معشوق هم می لرزاند، سرخ ميکند، وسوسه ميکند و آدمی چنان ماالمال از اين تمنای چند . هستيم

جانبه ميشود که تاب تحمل نگاه معشوق ندارد و رخ ميگيرد و همزمان به خود لعنت می فرستد که چرا سرش را 
و بوسيله  ديدن و . ذت در اينجا توجه کنيد که اساس تمناست، زيرا تمنا تبلور قانون استبه پيوند ميان شرم و ل. برگرداند

لمس اين ذات تمنا توسط شرم و حجاب ميان عرصه خصوصی و عمومی،  ميتوان بخوبی مرز ميان  اشکال 
مه شده در کلمه پورنوگرافی که به هرزه گرايی ترج. پورنوگرافی و اشکال و مراحل مختلف اروتيسم را تشخيص داد

عمومی را کامل بشکند / هرزه خود مشکل پورنو را بيان ميکند،  مشکلش  آن وقتی است که می خواهد مرز خصوصی
با اين کار لذت جنسی کم کم مشمئزکننده ميشود، زيرا شرم و حجاب که ضد خجالت اخالقی . و شرم را کامل از بين ببرد

ای بشريست و آنجا که اين ميشکند، تمنا نيز می ميرد و جايش را به خوشی است، ذات تمنای بشری و جزيی مهم از تمن
اما دقيقا به اين معنا نمی توان پورنوگرافی را کامل هرزه گرايی بيان کرد، فقط شايد در اشکال بسيار .تهوع آور ميدهد

 ميتوان ديد که هرچه زيرا در فيلمهای مدرن پورنوگرافی. زشتش که ربطی به سکس سوفت کور يا هارد کور ندارد
بيشتر از تحقير و بی شرمی کاسته ميشود و جايش را به ميل خوشی  بی دردسر و يا کم احساس ميدهد که ترکيبی از 

بنابراين ميتوان گفت که پورنوگرافی اشکال ابتدايی اروتيسم است  که کم کم با رشد شعريت . تمنا، تمتع و نيز توهم است
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و عشق جنسی تبديل ميشود که در خود بنا به هنر و يا فيلم ميتواند ترکيبات مختلفی از هرزه  و تمنا به اروتيسم مدرن 
گذار شعر  و اروتيسم در اين معنا از تمتع و هرزه گرايی قوی  تا . گرايی و تمنا و نيز فانتاسم خيالی را در بر داشته باشد

يا ميتوان تفاوت . تيسم مدرن  و   عشق بشری می باشداشکال بينابينی آن و سپس بسوی شعريت و تمناخواهی    در ارو
ميان اين مراحل اروتيسم با پورنوگرافی را اينگونه نيز احساس کرد که بزبان ساده پورنوگرافی برای لحظات تشنگی 
جنسی و يا  ارضای خوشيهای جنسی آغشته به روابط قدرتی  و احساسی  ساده و کوتاه و کم روح و توان  تا اشکال 

شی تهوع آور و تحقيرکننده الزم است که مثالش آن مردی است که در فانتزيش زنی را می خواباند و با او همه  کار خو
اما او بدبختانه نمی داند که آنچه  او با او . ميکند و بعد با لبخند لذتی از او دور ميشود، چون حسابش راه رسيده است

ن بوده است و بنابراين او در نهايت حساب تصوير خويش و در واقع خوابيده بود نه يک زن بلکه تصوير خويش از ز
اروتيسم مدرن و عشق مراحل .   اين در مورد بعضی تجارب در تن فروشی نيز صدق ميکند. خويش را رسيده است

بعدی اين گذار از شور جنسی به سوی تمنا و آرزومندی و در هم آميختگی احساس و خرد، سکس و احساس، اروتيک و 
با اين معيار نيز می توان اشعار و  داستانهای اروتيسمی را بهتر  مقايسه کرد، بدون برخوردهای .  عشق می باشد

اين به معنای قبول هر سه آنها و نيز به معنای قبول امکان در هم آميختگی . اخالقی و بسيار ارزش گذاری شده معمول 
گذار و تحول به يکديگر در طول زمان می باشد، و در عين حال می آنها، بويژه در خطوط مرزی ميان آنها و يا امکان 

توان با اين نقد ظريف تفاوتهای اصيل و کوچک را بازيافت و به رشد تمنا و اروتيسم چنداليه و شعريت هرچه بيشتر 
ايماژ و اين رشد . اشعار و هنر اروتيسمی کمک رساند و يا بازی اروتيسمی خويش و ديگری را اوج تازه ای بخشيد

شعريت  يعنی تمنا در شعر و ادبيات اروتيسم به معنای آن نيست که  جسم و  بيان همخوابگی جنسی و حاالت آن بايد 
هرچه بيشتر در نقاب شعريت پنهان شود بلکه بدان معناست که ميتوان حتی به بيان رابطه و حالت همخوابگی در 

ی و  لختی تمنای اروتيکی، ماالمال از احساس مرگ آگاهی و آشکارترين شکل آن پرداخت و همزمان اين لختی جسم
ذات پارادکس  انسان و پپوند عشق و اروتيک، پيوند ترس و هراس با زيبايی ذات بشری، پيوند ميل به يگانگی 

عشقی و عبور از همه مرزها و در عين حال لمس شدت گيری عنصر مرگ  و  جدايی در اوج تمنای جسمی  /اروتيکی
ارادکس انسان در تن دادن تمنای خويش و ديگری می باشد، زيرا تمنا هميشه تمنای ديگريست و هر عشقی و و لمس پ

اينجا اما . هر کامخواهی عشقی و اروتيکی ماالمال از پاراکس تمنا و هراس، ماالمال از شوق وصال و درد جداييست 
 در هرگونه و  شکل آن از سوفت کور و يا هاردکور و اين پيوند درد و شوق تمنا به معنای درد شيرين رابطه اروتيکی 

حس . بگونه عاشقانه آرام يا عاشقانه مازوخيستی، ساديستی و يا کال همراه با گرايشات مختلف جنسی  و اروتيکی  است
عشقی خويش و /اين پارادکس و چنداليگی تمنای خويش و ديگری و پيوند پارادکس  و متقابل ميان تمنای اروتيکی

ری  و بيان آن حتی در شکل بيان لحظه دخول، چه بشکل شاعرانه يا لخت، نماد ادبيات اروتيسمی و درجات مختلفی ديگ
طبيعی است که شعر اروتيسم همزمان در بيان اين پارادکس مجبور است به ديسکورس جنسی . از شعريت و تمناست

 زيرا بازتابش در رختخواب و اروتيسم مشخص است حاکم بر خويش و جامعه خويش نيز مستقيم يا غيرمستقيم بپردازد،
برای مثالی از اين شعريت تمنا به شعر رباب  محب  . و او در واقع اروتيسم را می آفريند، زيرا تمنا نماد قانون است

 .اشاره ميکنم و برای اشاره اروتيسم به ديسکورس قدرت جامعه و نقد آن به شعری ديگر از او
 

ب محبشعر جادوی رقص ربا   : 
 

 بی چهره ی دلشوره هامان
 و انبوه بهانه ها

 کمی به جستجوی خود
 در سايه ی هم پائيديم

 زالل شديم
 

 رفتيم
 پرسه در خلوت هم

 رفتيم
 و آمديم تا بی پردگی تمام

 
 ديگر روزنی به رويمان بسته نماند

 برهنگی در سر انگشتان رمنده ی شمد
 حادث شد

 
                     تو

رودبا يک س        
 در من،
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 با نی لبک جادوءئيت
 ميان بال دو شبپره

 
برای خواننده چنان شعريت زيبای  اين تمنا در عين حال لمس پذير است که نيازی نيست درباره  نی ليک جادوی و   بال 

 چيزی جز  دو شبپره به عنوان دو استعاره  خيلی شاعرانه در مورد آلت تناسلی مردانه و زنانه سخن گوييم و سرود
اينجا نيز بخوبی پيوند درد و شادی در اروتيسم مشخص . تمنای عاشقانه و جنسی  و اروتيسم مدرن و عاشقانه نيست

ابتدا بر بستر پارادکس و برزخی حيات انسانی بسان موجودی فانی و ميرا و بسان نتيجه  و ثمره هراس و . است
د و اين ميل وصال اروتيکی يا عاشقانه و اين هراس و حس دلشورههای بشری، اروتيسم و عشق بشری زاييده ميشو

 .مرگ آگاهی  مرتب به يکديگر تبديل ميشوند  و در هرکدامشان طعم و بوی ديگری نهفته است
و همزمان در شعری ديگر به نقد ديسکورس جنسی می پردازد و اين بار نيز با شعريت تمنا و نگاه خويش و بجای  

ورشعاردهی   و يا عصببت ک . 
 

 :از شعر جهان جمله هيچ رباب محب
 

  به پای چشمه می آيد 
 مرد کويری من

 
 با دو پستان رمنده

 _در دستهای پينه بسته اش _
 _زمين_
 در پای او

 
 با يک نگاه بی شهوت

 قلندری ست
 با صد پوزه ی بد سگال

جهان جمله هيچ< و از  > 
 هيچ نيمه کامی هم نمی برد

 
 مرد کويری من
شمه هاستتکرار خشک چ . 

 
در اين شعر رباب محب می توان پيوند عميق حس و خرد، شعريت و تمنا، استعاره و در عين حال حرفی مستيم و قوی 

و حتی الزم نيست زياد توضيح داد که مرد کويری نماد مرد پدر ساالر ايرانيست که با تحقير جسم و . را مشاهده کرد
بلکه .وب زن بسان دو پستان رمنده در دستهای پينه بسته اش پرداخته است اروتيسم و  تمناهای خويش نه تنها  به سرک

اين تالش برای بی شهوتی در واقع همانطور که در بحث گفتم او را به تشته جنسی و عقده ايی جنسی خطرناکی  تبديل 
ر خشکيدگی چشمه کرده است که در عين حال قادر به کام بری نيست و گرفتار در اين دايره وسوسه و سرکوب، تکرا

های زندگيست،  و بجای  تن دادن به هيچی زيبای زندگی  به  کوير کردن خويش در پای اخالق و برای دست يابی به 
در عين حال برای مثال، پستان رمنده در دستهای پينه بسته . لذت روحی مشغول است و اينگونه محکوم به پژمردگيست

اينگونه  استعارهها راه  را برای .  مرد به زن و عشق را نيز بيان می کند راه را برای دواليگی و حس تمنای نهفته
همزمان اينجا ديسکورس جنسی جامعه ما و مرد ما نقد ميشود ، بی هيچگونه عصبيت و يا حالت . دواليگی باز ميگذارند

ويت خيالی شاعر و خشم و شعارگونه که هر دو نافی شعريت و تمنای اروتيسمی نهفته در شعر هستند و نيز نمادی از ه
 .عشق نارسيستی خيالی

 
يا  بخشی از شعر  شاعری نسبتا جديد و خوب  بنام فريبا شاد کهن بنام  آدم و حوا  را نام می برم که شاعر در آن  با 

بازسازی شاعرانه اسطوره آفرينش به بحران عشق ايرانی از نگاه خويش می پردازد و همزمان ميل به داشتن عشقی نو 
و تالش برای درک تازه ای از آدم و حوا بسان سمبل عشق انسانی می کند، تا شايد به بحران عشق نهفته در متن پايان 

اينگونه نيز زن بسان موجودی که سيب عشق و خرد را به مرد می دهد و او را وسوسه می کند، ديده ميشود و . دهد
مس ميشود  که خصلت تمناست و آن دو را به لمس عشق، لمس همزمان اين عشق بسان تمنايی متقابل و دوطرفه ديده ل

اما اين عشق که در خويش هم عنصر مدرن و هم عنصر . کام پرستی و بوسه و لمس  جسم و تمنای انسانی می کشاند
خيالی و هويت خيالی نارسيستی  سنتی را در بردارد، از آنرو در بحران خاص خويش است و نمی تواند به تلفيق خويش 

عاشقانه ميان عاشق  و معشوق می باشد و بخش سومش / به عشق زمينی خويش که يک رابطه تثليثی زمينی و جسمیو
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با اين وجود تمنا . همان نام پدر و يا قانون می باشد که خود تمنای عاشقانه و پارادکس عشق را باز می آفريند، دست يابد
ه درد و بحران عشق و ميل جستجوی تلفيقی يا دست يابی به و خواستن در اين عشق بحرانی ادامه دارد ، آغشته ب

آنچه زيباست عدم تالش شاعر برای شعارهای  کلی مدرن و يا خشم و مانيفست .  معشوق و لمس دوباره عشق و تمنا
دادن است و  توانايی بيان اين حالت که ترکيب جان و خرد شاعر است، در قالب ايماژهای شعری و حسی صادقانه که 

نکته مهم اما در هم آميزی نگاه اروتيسم  .  ر نوشته وجود دارد، بی آنکه بتواند پاسخی برای بحران خود کامل بجويدد
مدرن و هويت خيالی سنتی در عشق ايرانی می باشد که در بطن اين شعر نيز وجود دارد و باعث عدم گذار نهايی آن 

 .ميشود
 

 " آدم و حوا "
 
 
 

 آمده بودم در آن حوالی
 تا نی از خدا بگيرم

 آاغذش آنم
 تا راز مهر خورده ی دهانت را

 آرام در مرآب آلمه ای جاری آنی
 چشم هات طاقت از آفم ربود

 قلبم
 لبهای لرزانی شد

 آه مست از بوی سيب عشق
 بوسه چيد

 با تو غلت زدم اما
 شانه های خدات بود
 آه بر زمين آوفت

 از بلوغ خود ترسيدی
 دانه ی دلت
ی با سرزمين عشقمدر هم آغوش  

 قد آشيد
 و روی تنم

 .برگ داد و شكوفه
 اولين پيراهن تاريخي من
 رويش بلوغ شرمي بود

 آه تنها
 با دست های اشتياق تو پس رفت

 آنجا آه هيچ خدايي را
 اجازه ی نگريستن نبود

ه آدم...آاا  
 آن آدام سيب بود آه هر بار آه چيدم

 دوباره
 تازه

 ...تازه روييد
 

 اين احساس را انتقال ميدهد که برای بلوغ جنسی و عشقی عبور از سنت و خانواده ضروريست و اين شاعر بخوبی 
عشق ايرانی نيز بخشی از بحرانش در ناتوانی از اين عبور و تن دادن به خويش و تمناهای خويش و ناتوانی از دست 

 نارسيستی  در اثر به اين شکل باقيست که اما همزمان بخشی از هويت خيالی. يابی به عشق و حقيقت فردی خويش  است
ميخواهد  ديگربار رابطه سه نفره اديپی که اينجا به شکل مرد، زن و خدا وجود دارد، به رابطه دوگانه و يگانگی 

عشق مدرن به معنای عبور از عشق به خانواده و دستيابی به عشق فردی است، اما همانطور که . نارسيستی برگرداند
.  با قبول تثليث  و عبور از رابطه دوگانه خيالی بوجود می ايد، زيرا تمنا و قانون دو روی يک سکه اندگفتم اين کار

خدا که درعشق در نهايت چه در شکستش که مرد به تبلور اخالق يعنی پدر /زن/يعنی اين عشق بجای عبور از مثلث مرد
ديل ميشود و بناچار شکست می خورد، و چه در ميل و پدر يا اخالق تب/ تبديل ميشود و  رابطه سه گانه به رابطه زن
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آرزويش که گويی مرد از چنگ پدر و خدای خويش بيرون آيد و سراپا به اين عشق دوگانه به زن آری گويد و جز آن 
نخواهد، در هردو ما شاهد باقی ماندههای هويت خيالی و نارسيستی در متن، عشق و نگاه شاعر می باشيم که سرانجام 

زيرا غلبه بر اين بحران بدان معناست . نمی تواند بدينخاطر بر بحران عشق خويش و بحران عشق ايرانی غلبه کندنيز 
در نگاه من به رابطه تثليثی در عشق خويش به ديگری > عارف زمينی<که زن و مرد بسان دو سوژه لکانی يا بسان دو 

زن به حالت سمبليک / حالت نارسيستی دوگانه و ثنوی مردخدا و يا/ زن/تن دهند و اينگونه به جای مثلث اديپی مرد
يعنی نوع رابطه عشقی و تمناهای . نام پدر يا قانون/ مرد/ زن: عشق دست يابند که در آن رابطه عشقی بدين گونه است

بل مشترک زن و مرد بربستر و در چهارچوب اين نام پدر شکل می گيرد و بدين وسيله نيز به تمنای پارادکس و متقا
بدين گونه عاشق و معشوق در عين تن دادن به عشق و تمنای خويش می . تبديل ميشود، زيرا تمنا نام ديگر قانون است

توانند مستقل نيز بمانند و فرديت خويش را کامل از دست ندهند، بلکه برعکس از طريق تن دادن به تمنای خويش که 
وند آزادی و مسئوليت در برابر جسم و روان خويش و معشوق همان تمنای ديگريست، به پيوند عشق و فرديت و  پي

. خويش دست يابند و اينگونه رابطه تثليثی و زمينی خويش را بوجود آورند که ضلع سومش هميشه نام پدر و قانون است
 اينگونه عشق مدرن و در اصل انسان هميشه در اين رابطه سه گانه با خويش و ديگريست وگرنه نميتواند جهان 

راه حل عشق ايرانی  برای عبور از بحران در قبول اين تثليث  و تن دادن . سمبليک عشق و حقيقت فرديش را ايجاد کند
اين به معنای نفی .  به جسم خويش و تمنای به ديگری و قبول نام پدر و فانی بودن خواهشها و آرزوهای خويش است

ويش نيست، که چنين سرکوبی غيرممکن است و خود نمادی از کامل شور نارسيستی خويش و يا شور يگانگی عارفانه خ
موضوع ايجاد رابطه تثليثی با آرزوهای مدرن و نيز آرزوهای کهن و . داشتن هويت خيالی  و ارتباط خيالی با مدرنيت

نی سنتی خويش است، تا بتوان هر دو را در مفهوم عشق و رابطه خويش جذب کرد و اينگونه از مفهوم عشق سنتی ايرا
که تنها جستجوی وحدت و نفی فرديت است و از مفهوم عشق مدرن که از سوی ديگر قبول فرديت و نفی شور وحدت و 

ميل وحدت است، عبور کرد و مفهوم تازه خويش را از عشق آفريد که بهتر از مفاهيم قبلی قادر به تلفيق خواستهای 
از اينرو طبيعتا   ميتوان هم مدرن بود و هم .  خويش استمدرن و سنتی خويش و جذب آنها در جهان سمبليک و تثليثی

جادويی خويش را بوجود آورد و چنداليه شد /فضای عافارنه و زيباشناسی عارفانه را در شعر حفظ کرد و عشق تاريخی
ن و با اينکار به زبان مشترک ميان سنت و مدرنيت تبديل گشت و برای هر دو خوانندگان هردو جهان حرفی برای گفت

، هرکس که )البته او با زبان شعر بيان ميکند که من به نثر تبديلش کرده ام( داشت، زيرا بقول گوته در ديوان شرقی او
خويش و يا ديگری را می شناسد، می داند که شرق و غرب از يکديگر جدا نيستند و انسان واقعی در ميان هر دو جهان 

اين بحران  وهم ميل دگر بار طلبيدن اين تمنا می کند و می تواند اينگونه آه اخر شعر اما بخوبی حکايت از درد . ميزيد
در اين شعر دو عنصر هويت خيالی و هويت سمبليک نيز در  اثر وجود دارند و تالش برای عبور از . نيز راهی بيابد

لفيقی و تبديل آن به هويت خيالی  سنتی به يک هويت سمبليک و انتخاب گرايان و همزمان عاشقانه، اما برای چنين ت
شعريت شاعر،  بايد هنوز  شاعر به جستجو و لمس بحران ادامه دهد و با عبور بيشتر از هويت خيالی خويش به  هويت 

فريبا شادکهن  بخاطر . سمبليک و تثليثی خويش دست يابد و او را عنصر اساسی ساختار روح  و جان خويش سازد 
موسيقی ادبيات ايرانی و عرفان ايرانی  و نيز اشنايی درونيش با اروتيسم متقابل آشنايی  و انسش  با زيان و آهنگ و 

مهم آن است که بتواند اين هنرمند با آشنايی درونی .  مدرن قادر به ايجاد يک شعر اروتيسمی زيبا و تمنا آفرين است
ر نگاه خويش  هرچه بيشتر هرچه  بيشتر با جهان مدرن و مفاهيم مدرن به اين نگاه خاص خويش و جذب مدرنيت د

دست يابد  و اشعارش را چنداليه ای تر و روانتر سازد و به پيوند عميقتر و مهم ميان تمنا و هراس، تمنا و قانون و نيز 
رابطه تثليثی با هستی و با ديگری  دست يابد،  آنگاه شايد آن آه  آخر شعر او  از اين پيوند تمنا و هراس به لبخندی به اين 

 .  تمنا و هراس  تبديل شودپيوند
 

ساقی قهرمان را بيان می کنم> از دروغ< برای نشان دادن شعريت در اروتيسم بی پروا، بخشی از شعر از مجموعه   . 
 

 در را که باز کرديم
 چراغ پيدا نبود

 ما توی تاريکی با ما عشق ورزيديم
 و چشمهای هم را نديديم

 دستهامان در کشالهء رانهای همديگر
را جستجو می کردعشق   

  از ما يکی، اينه زانوی خود را
 :و بناگوش آن ديگری را بوسيد و گفت

 .چه زيباييم
( 43ص  ) 

 
اينجا شاعر ساقی قهرمان  در عين بيان اروتيسمی بی پروا و زيبا جا را برای اليه های ديگر شعری باز ميکند و اين 

 حال جا را برای چند معنايی و لذت دوجنس خواهی نيز باز ارتباط که در واقع اروتيسم همجنس خواهانه است در عين
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ميگذارد و ابهامی زيبا ميشود و آدمی را کنجکاو ميکند، از پنجره ای که شاعر به ما هديه می کند و کمی مه آلود است، 
زمان شاعر با هم.  به آنها نگاه کنيم و در عين حال خود را ببينم، زيرا ديگری من است و تمنای ديگری تمنای من است

ايجاد تاريکی ميان دو معشوق و نيز نوعی ابهام ميان خويش و مای خواننده، هم به ممنوع بودن اين عشق و تمنا و 
ديسکورس جنسی جامعه اشاره می کند و هم با اين ابهام  و چنداليگی مانع از شکست حريم خصوصی دو معشوق و 

 در اين بازی ميان شاعر و خواننده نوعی تمنای وويريستی و طبيعی است که. تمنای نهفته در شعر خويش ميشود
زيرا تالش برای . اکسهيبسيونيستی، يا چشم چرانی و خودنمايی  وجود دارد، اما  بيش از اندازه هيز و يا بی پرده نيست
يسم ميان زن و کندن همه حچابها به معنای نفی تمنا  و نام پدر  و نفی شرم  حريم  خصوصی  است  که پايه گذار اروت

بی شرمی محض در شعر و در رابطه هميشه کشنده اروتيسم، عشق و . تمنا تبلور قانون است. مرد، يا زن با زن است
آنکه می خواهد به آزادی جنسی محض برسد، جز به خوشی تهوع آور نمی رسد، زيرا آزادی بدون . تمنای جنسی است

زيرا هميشه يک .  آزادی جنسی را نداشته و نيز نخواهد داشتقانون ممکن نيست و بشر بقول فوکو هيچوقت اين
ديسکورس جنسی وجود دارد، حتی آنزمان که ما به اوج ليبراليسم جنسی و قبول چند جنسی يا چند جنسيتی کامل دست 
 يابيم که خوشبختانه جهان مدرن در اين مسير در حال دگرديسی است و  برای مثال باعث شده است که حتی از سال

 مازوخيست،ساديست و فتيشيست از محور بيماريهای جنسی در آيد، اگر که هردو بدلخواه به اين رابطه تن دهند و 2000
يعنی کتاب مرجع  روانکاوی بجای قراردادن _ ت ر4اينگونه در دس م .  شخص خود از گرايشش  ناراضی نباشد

در آن کال مازوخيسم و ساديسم بيمارگونه قلمداد ميشود مازوخيسم و غيره در کاتگوری  اختالالت فونکسيون جنسی  که 
  کاتگوری بندی ميشود، در 1994 در چاپ سال 4و حتی پيوندی با پدوفيلی دارد  و اينگونه نيز در اين کتاب د س م 

 اين گرايشات تنها در صورت رابطه اجباری و ناراحتی شخصی  جزء کاتگوری  2000رويزيون و تکميل سال 
ارافيلی محسوب ميشود، که در بحث مربوط به دساد در اينباره بيشتر شرح خواهم داد، زيرا بباور من اين روند بيماران پ

و ليبراليسم و قبول چند صدايی جنسی و جنسيتی خوشبختانه روندی اجتناب ناپذير در رشد آينده  روانکاويست که بايد 
جهان  سنت نيز مثل هميشه مجبور است در نهايت، خواسته يا . برای رسيدن بدان در روانکاوی و جامعه نيز تالش کرد

ناخواسته، بدان تن دهد، پس چه بهتر که بخواهد و اين نگاه مدرن و پسامدرنی را بدون مسخ در فرهنگ خويش جذب 
ر او می در بحث آينده درباره اشعار ساقی قهرمان به نقد عالئق مختلف ساديستی، مازوخيستی يا فتيشيستی  در اشعا. کند

پردازم و به جوانب مختلف شعر او و نيز نقد من بر نکات پنهانی و يا آشکار در شعر او که تاکنون به احتمال زياد 
 .مطرح نشده است و آسيب شناسی  چگونگی جذب نگاه مدرن و پسامدرن در اشعارش

 
 
 
 

کانت < دساد بر اساس مقاله ای از لکان بنام من در  بخش  اينده به ادامه  نقد اروتيسم مدرن و بويژه نقدی نو بر مارک 
می پردازم  و نشان ميدهم که چگونه بايد ميان نکات بيمارگونه  نگاه دساد،يعنی آنجا که  به قتل ديگران برای > و دساد

زيرا ميتوان در نگاه . لذت خويش دست ميزند و گرايشات ساديستی، مازوخيستی و ديگران فانتزيهای او فاصله گذاشت
اد ديد که در نهايت ساد هم به تمنا دست می يابد که تبلور قانون است و اينگونه فانتزيهای جنسی ساديستی و س

مازوخيستی در اين آثار را نمی توان بيمارگونه دانست و در حقيقت اين جداسازی ميان جرم جنسی  و انتخاب آزادنه و  
ش از قبيل ساديسم و مازوخيسم و يا هم جنس خواهی، آری گفتن به گرايشات جنسی و  هويتهای جنسی ديگر خوي

دگرجنس خواهدی و ترانس سکسوال اساس تحول جديد مدرن است که تدريجا در همه جا نقش می بندد و کاتگوری 
در اين معنا بايد نيز دساد را بسان پيش قراول و بيانگر  اين ساديسم و مازوخيسم تمناگونه  و . بيماريها را تغيير ميدهد

در عين حال با ديدن نکات ضعف دساد و بخش پاتولوژيک اين نگاه که به . رمال دانست و بحق پايه گذار روشنگرین
قتل  و قربانی گری می انجامد به درک بهتر تفاوت ميل تمنا و خوشی تهوع آور و  تفاوت اروتيسم  و پورنوگرافی، به 

  نقد چگونگی تحول اروتيسم و کام پرستی در فرهنگ سپس به.  تفاوت تمنای جنسی و انحراف جنسی   دست يافت
ايران و بويژه نزد حافط و عبيد، بازتاب اروتيسم مدرن نزد فروغ و هدايت و در انتها  بازتاب و ترجمان اين اروتيسم 

ک مدرن در آثاری از ساقی قهرمان و مقاالت هرمآفروديت شهريار کاتبان   و نيز  شاعرانی ديگر می پردازم و با ي
آسيب شناسی اين نگاهها و  نگرشها به معضالت روان ايرانی با اروتيسم مدرن که ناشی از هويت خيالی انسان ايرانی 

است که در عرصه جنسی نيز بازتاب خويش را می يابد، می پردازم و هم نکات مثبت اين رشد را در اين آثار بيان 
نی  و بازتابی از    ذهن و روان  ايرانی درگير بحران مدرنيت،  ميکنم و بدينوسيله از متن شعر و نيز شاعر  بسان مت

در مقاله سوم  که موضوعش چگونگی . برای آسيب شناسی   کنکاش  او و جان ايرانی  با مدرنيت  استفاده می کنم
يگر  و  آسيب ارتباط و جذب پسامدرنيت در روان ايرانی ميباشد، به  نقد چند  آثار ديگر  اين دو هنرمند و هنرمندان د
 .شناسی  چگونگی جذب مفاهيم پسامدرن در معنا و شکل متون  اين هنرمندان و ذهن  ايرانی می پردازم
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)2( مارک دساد با جان و روان ايرانیسيب شناسی هماغوشی اروتيسم مدرن وآ  
   
 

  ديگر ليلی
ی چِپ آدم درز نکرد که از دنده       

کند برای برگم سر گم نمی  
گردد ومثلِ قاشقی که دورِ  ميز دنبالِ  چنگال می  

کند ام در تورات     گم نمی مرا که ُجرمِ  ديگری مرتکب شده  
 !نکند

ابم دعوت کنمتوانم شبی دراز را به تختخو حاال که می  
ی من توی قرآن است چرا در زن که مزرعه  

 لبی وارد نکنم؟                                                        
 بايد مخِ يکی که به اين آلبوم عادت دارد   بزنم

 
 

علی   عبدالرضايی                        
 
 

2آسيب شناسی اروتيسم مدرن   
 
 
 

ليبرتين هم به معنای آزاد انديشی و جان آزاد است و هم  به .  در پيوند تنگاتنگ با فرهنگ ليبرتين استاروتيسم مدرن
معنای رهايی از قيود اخالقی جنسی و  چشيدن خواهشها، تمناها  و اميال جنسی خود و تن دادن به اميال و لذت خويش 

ترکيب اين دو معنای ليبرتين از جان .  شت سر ميگذارداست، حتی و بويژه آنجا که اين خواهشها مرزهای اخالقی را پ
که ) لينک (1آزاده فيلسوف و  رسوای جنسی،   تبلور خويش را در زندگی  دو انسان ليبرتين  يعنی سرانو دبرژاک

کمدی نيز درباره اش  نوشت و بارها فيلم شد،  و  از طرف ديگر مارک دساد می /ادموند  روستاند داستانی رمانتيک
. جالب اما اينجاست که دساد خود نيز فيلسوف است و يک روشنگر و بنابراين يک رسوای جنسی فيلسوف است.بيم يا

. سرانو دبرژاک يک روشنگر و جان آراده بود که در نوشته هايش به انتقاد از خودکامگی کليسا و حکومت می پرداخت
شواليه ای با دماغ بزرگ است که ازاده انديش / ه شاعریمطمئنا خيليها فيلم سرانودبرژاک را ديده اند که زندگی نام

است و  در خفا عاشق يکی از اقوام  زيبای خويش  بنام رکسانا است ، اما بخاطر هراس از رد شدن  عشقش از بيان آن 
يد، او و حتی وقتی رکسانا عالقه اش را به کريستيان که زيبای نادان و سربازی می باشد به او می گو. خودداری ميکند

رکسانا با خواندن نامه ها . سعی می کند که با کمک به رقيبش و نوشتن نامه های رمانتيک او به رکسانا به او کمک کند
آنگاه . اما راز نمی تواند برمال شود. هرچه بيشتر عاشق کريستيان ميشود که بزودی حس ميکند که او اين وسط زياديست

د ديگری که او هم عاشق رکساناست، به جبهه جنگ فرستاده ميشود و کشته که سرانجام کريستيان بخاطر دسيسه فر
ميشود، رکسانا به تارک دنيا و کليسا پناه می برد و ابتدا  سالها بعد در لحظه مرگ سرانو در آغوش رکسانا راز اين 

ت و ليبرتين يک قهرمان اينجا سرنوشت  ليبرتين   در عين ميل به لذت و آزاده خواهی  تراژيک اس. عشق برمال ميشود 
) لينک (2از طرف ديگر  بسان سمبل ليبرتين مارک دساد. کميک است و نيز آغشته به رمانتيک نيز می باشد/ تراژيک

ساديست  و لذت پرست   است که با چاپ داستانهايش که  در آن به تشريح فانتزيهای جنسی ساديستی، مازوخيستيی و 
پورنوگرافی گونه فانتزيهای جنسی خويش، همراه با  / کيبی از تشريح  اروتيسمیتبليغ لذت پرستی می پردازد و تر

مارک .  گفتارهای فلسفی مابين اين عياشيهای جنسی و تشريح  آيين و برگزاری آيين  قتل ساديستی قربانيانی می باشد
 نجابت وفادار باشد ولی مرتب دساد ابتدا کتابی  درباره دختری جوان به نام جاستين را چاپ کرد که ميخواهد به راه

بدبختی و بدبياری می بيند و گرفتار حوادث مختلف ميشود و در کتاب دومش درباره خواهر او جوليت می نويسد که  
  خوشگذران، جانی

 
 



 29

بعدها اين دو کتابرا نيز با بخشهايی نو  منتشر کرد و . و معشوق مردان فراوان است و در آخر خوشبخت و پولدار ميشود
که موضوعش> آموزشهای غيراخالقی يا فلسفه در بودير< فلسفی بنام / نيز نوشته ای اروتيک  

تشريح يک آيين پاگشايی  و پذيرش جنسی و  هوشی يک دختر جوان نجيب زاده توسط يک خانم نجيب زاده و دو مرد و  
نواع عياشيهای جنسی   به نقد اخالق تعدادی دهقان جوان می باشد که طی اين مراسم يکروزه در ميان و فاصله اجرای ا

دساد در اين کتاب اصل و ماکسيم اخالقی خويش را برای يک اجتماع بيان ميکند که همان  .و بحثهای فلسفی می پردازند
لکان اين نوشته . اخالق بخدمت گرفتن ديگری و جهان در پای خواست لذت خويش  و لذت بری از شر  و شرارت است

به نقد می کشاند و تالش می کند، فانتاسم و توهم دساد را تشريح کند و نشان دهد که کجا >  و دسادکانت<را در مقاله 
اميال او نماد انحراف جنسی و کجا نشان ورود  او به جهان سمبليک است  و همزمان با مقايسه آن با کانت به شباهتها و 

نقد خرد < بنام ) لينک (3 بعد از کتاب معروف کانت تفاوتهای اين دو  اخالق اشاره کند، زيرا کتاب ساد چند سالی
کانت در اين نوشته با نقد متافيزيک به اين نتيجه ميرسد که اين خرد است که ميتواند به . نوشته شده است> عملی

 بر پايه نظر او  عمل اخالقی  در  انسان بوسيله سه کاتگوری   اخالقی. موضوع اتيک يا اخالق پاسخ گويد و نه مذهب
انسان اخالقی عمل ميکند، زيرا . بودن، اراده آزاد و اصول  فرمانهای اخالقی بلذات نهفته در انسان بوجود می آيد

اخالقی بودن نشانگر خرد انسان است که می خواهد رفتار پراکتيک انسانی را تنظيم کند  و  بنابراين اخالقی عمل می 
در نگاه کانتی انسان بسان موجودی که خويش . د و خوب استکند زيرا بلذات می داند که خوب عمل کردن سودمن

سرنوشت خود را تعيين ميکند و هوشمند است، دارای يک اراده آزاد است که با شنيدن اين فرمانهای درونی ميتواند خود 
 کانتی و در برابر اين اخالق سودمندگرايانه و عمل گرايانه. را ازبند خواهشهايش نجات دهد و اخالقی تصميم بگيرد

اراده  آزاد کانتی، دساد دستور اخالقی خويش را قرار ميده  که از اراده  و حق لذت  بردن دفاع می کند و  شربودن را 
 :اساس بشر و زندگی  می داند و اين ماکسيم اخالقی را در فلسفه در بودير بيان ميکند

«  
 ميتواند اين را بگويد و من از حقم استفاده خواهم هرکسی. من حق دارم با جسم تو خوش بگذرانم: اصل اخالقی ساد 

کرد، بدون انکه  هيچ مانعی بتواند  جلوی مرا بگيرد، از  جسم  ديگری  بنا به ميلم  لذت ببرم و  عصاره لذتش را  
 .بفشارم

 
زم، بايد مفاهيمی را به بحث دساد و اروتيسم مدرن بپردا> کانت و دساد<قبل از اينکه  با استفاده از نگاه لکان در مقاله 

مثل انحراف جنسی مازوخيستی، ساديستی و غيره و تفاوت ميان نوع سالم اين گرايشات و نوع بيمارگونه آنها را از نظر 
روانکاوی معاصر بيان کنم و معنای اين انحرافات را از نگاه فرويد تا لکان کوتاه تشريح کنم ، تا اينگونه بتوانيم هم بهتر 

اروتيسم مدرن بپردازيم و هم بعدآ در حين بررسی اين گرايشات در آثار هنرمندان ايرانی بتوانيم گونه های به نقد دساد و 
 .سالم را از نوع  بيمارگونه شان جدا کرده و به آسيب شناسی  گرايشات بيمارگونه بپردازيم

  معنا و مفهوم انحرافات جنسی در روانکاوی امروز/1
د درست در روانکاوی مدرن  به اين نکته اشاره کنم که گرايشات جنسی مانند مازوخيسم، بايد  با تاکيد بر اين رون 

يعنی همه اين عالئق و گرايشات معمولی و . ساديسم، فتيشيسم و غيره ديگر  به عنوان بيماری جنسی معرفی نمی شوند
 مثال يک زندگی عشقی آزاد هستند، اگر هر دو طرف به دلخواه و به انتخاب به اين گرايشات تن بدهند و

مازوخيستی را آغاز کنند و از طرف ديگر خودشان از اين گرايشات خويش در زجر نباشند و آنها خوشبختی /سادو
در روند تکامل روانکاوی ما شاهد تحول . شخصيشان را در خطر اين گرايش خويش نبينيد و نخواهند درمان شوند

برای مثال در مورد مازوخيسم و ساديسم . يسم جنسی و چند صدايی نومرتب کاتگوريها هستيم و  حرکت بسوی ليبرال
ابتدا اين فرويد بود که با سالم خواندن فانتزيها و گرايشات مازوخيستی و ساديستی و غيره، بويژه در کارهايش از سال 

 آورد و آن را سالم  ببعد  و با ايجاد تئوری رانش مرگ، مازوخيسم و ساديسم را از کاتگوری بيماری بالذات در1920
در باور فرويد مازوخيسم و ساديسم  وقتی بيمارگونه ميشوند که در رفتار جنسی  وشخصيتی بيمار مقام اول را و . خواند

يعنی هر سکس سالم می تواند فانتزيهای گوناگون فتيشيستی، تن نمايی و يا . حاکم بر رفتار جنسی  می يابند
جربه کند، که همه بخشهايی از يک سکس سالم هستند،  برای مثال چه از شکل سادومازوخيستی داشته باشد و يا ت

گازگرفتن و فشردن معشوق يا بازيهای جنسی با طناب بستن، بشرطی که اين اميال و بازيها به تنها شکل ارتباط جنسی 
شکل ارتباط تبديلانحراف جنسی در اين معنا وقتی می باشد، که يک بخش سالم سکس سالم به تنها . تبديل نشوند   

 
ميشود و از طرف ديگر با زور مثل ساديسم و يا تا حد ضربه زدن شديد روحی و جسمی به خود در نمونه مازوخيسم با 

د س ام <  و با چاپ کتاب تکميل شده2000در تحول سال . اينجاست که اينها بيمارگونه ميشوند. معشوق صورت گيرد
مازوخيستی يا وويريستی سالم خوانده /ين مسير حتی روابط جنسی تماما ساديسيتآنگاه در تحول تازه ای در ا> ت ار4

ميشود  و ديگر اين روابط تک ساحتی و بيمارگونه ديده نمی شوند و  تنها آنزمان که ارتباط بشکل اجباری و زورگويانه 
اينگونه ما شاهد گذار . ودو يا با زخمی کردن خطرناک و کلينيکی خويش  و ديگری همراه باشد، بيماری محسوب ميش

اين موضوع  بويژه .  از يک نگاه تک محوری به يک نگاه چندمحوری در روانکاوی و ديسکورس جنسی جامعه هستيم
  4 و  در چاپ کتاب  د م اس 1994از آن جهت جالب  است که مازوخيسم و ساديسم و ديگر گزايشات جنسی تا سال 

يماريهای فونکسيون جنسی محسوب می شود و به عنوان يک اختالل شخصيتی مرجع بيماريهای روانکاوی هنوز جزو ب
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اما  همان سال کميته ناشر کتاب شروع به بخش اضافات . بيمارگونه  فرقی ميان رابطه  سالم و بيمارگونه گذاشته نميشود
مد دارند، سالم و نرمال و مقاالتی کرد که در آن کسانی را که در روابط و گروههای سادومازوخيستی و مشابه رفت و ا

 ار انحرافات جنسی از -ت4 يعنی در کتاب دم اس 2000به اين خاطر نيز در بخش تکميلی  اين کتاب در سال . خواند
کاتگوری  اختالالت فونکسيون جنسی  خارج ميشود و جزو کاتگوری پارافيلی قرار ميگيرد و معيار بيمار بودن يک 

ان شده  عدم انتخاب آزادنه  پارتنر يعنی بزور وادار کردن ديگری به ارتباط انحراف جنسی فقط همان دو اصل بي
ساديستی و مازوخيستی و  زندگی جنسی   و نيز  اصل ناراضی بودن شخصی بيمار از اين گرايش و پايين آمدن حس 

 که زندگيش را در يعنی بيمار آزادانه ميخواهد از اين گرايش دست بردارد، چرا. سعادت سوبيکتيو  شخص بيمار است
اين کتاب  اينگونه بيانم ميشود) 5 (633برای مثال  دو معيار مازوخيسم  بيمارگونه در ص  . مخاطره می بيند  

فانتزيهای جنسی، نيازهای  جنسی  پرقدرت و يا رفتارهای  در يک فاصله زمانی حداقل شش ماه  مرتب تکرار  .1 »
 تحقيرشدن، کتک خوردن و با طناب بسته شدن  و دردهای مشابه را در بر )واقعی و نه شبهه گونه(شونده، که يک عمل

 دارد
اين فانتزيها، اين نيازهای جنسی پرقدرت و چنين رفتاريهای  باعث  دردهای  از لحاظ کلينيکی مهم ميشوند و يا   .2

 «.تاثير منفی بر عملکردهای اجتماعی، کاری و  بخشهای مهم ديگر زندگی بيمار ميشوند
نگونه با جدا سازی مازوخيسم سالم که در روابط آزادانه ميان يک جفت پارتنر عشقی يا اروتيکی سادومازوخيسم بيان اي

خويش می يابد و يا در استفاده از اين گرايشات جنسی توسط عاشقان و دلباختگان غير ساديست و مازوخيست در روابط 
جنسی خويش و  بشکل آزادانه و /ی از فانتزيها و جهان عشقیعشقی ويا جنسيشان و برای تجربه و جذب بخشهای ديگر

ميل دوطرفه شکل ميگيرد، از مازوخيسم  وساديسم بيمارگونه ، از خودنمايی و چشم چرانی بيمارگونه، که عنصر 
اساسيشان اسارت جسم و  فرد در بند يک گرايش خويش، ضربه زدن به خويش و ديگری و ناتوانی از جذب اين تمنا  

جهان سمبليک خويش  و باروری  خويشمی باشد، در واقع نه تنها با قبول سالم بودن اين گرايشات به تنوع زندگی در 
عشقی  و جنسی انسانها کمک می رسانند بلکه اين نگاه نو  به درک بهتر حاالت بيمارگونه آن و چگونگی درمان آن 

به جسم و خواستهای خود و بدون احساس گناه در پی آن زيرا اکنون بيماران هرچه بيشتر با اعتماد . منتهی ميشود
خواهند بود،با درک علل بيماری خويش و بحران درون بيماری خويش، به جذب  بخش سالم اين عالئق خويش و يافتن 
معنا و  تعالی بخشی لذت نهفته در بخش بيمارگونه آن  دست زنند و اينگونه  به بلوغ روحی  خويش و تبديل مازوخيسم 

در اين معنا مازوخيسم و ساديسم بيمارگونه، خودنمايی و چشم . يمارگونه به تمنای انسانی مازوخيستی خويش دست يابندب
چرانی بيمارگونه  هرچه بيشتر کاراکتر اعتياد را بخود ميگيرند و مثل اعتياد به هرچيز، چه به سکس، چه به ماده 

بيدن روان و جان به يک مطلوب  بزرگ و ناتوانی از جذب  و مخدر، چه به قمار و يا هرچيز ديگر، به معنای چس
انطباق اين خواست در جهان سمبليک خويش می باشد، تا بتواند با اين جذب ميل خويش و باروری خويش به قدرتی نو و 

 بسان جالب اينجاست که در نگاه لکانی ميتوان به درک اين نزديکی ميان انحراف جنسی و اعتياد. لذتی نو دست يابد
اين   . اشکال مختلف نويروز يا اختالل روانی  و  اشکال مختلف  اسير يک خواست و اشتياق خود بودن دست يافت

تحوالت مثبت در روانکاوی که تحت تاثير روند ليبراليسم جنسی و گذار از تک نگاهی در روانکاوی بسوی چند نگاهی 
ی گيرد، بباور من و نه تنها من  سرانجام بدان منجر خواهد شد که و مبارزه شهروندانه خود اين اقليتهای جنسی نشات م

کل اين گرايشات به عنوان گرايشات و  هويتهای جنسی مختلف و نرمال هرچه بيشتر توسط جامعه و فرد  به رسميت 
 فرد ميشود، شناخته شوند و  آن بخش بيمار که بزور با ديگران  اميال خويش را ارضا ميکند  و يا باعث داغانی زندگی

  در حالت اولش به عنوان جرم جنسی  و  شناخته شده و بررسی شود  که االن هم جرم جنسی هست  و يک پديده
 

چندعلتی محسوب ميشود و اينگونه بررسی ميشود  و دومين حالت  نيز هرچه بيشتر  بسان يک بحران بلوغ و ضرورت 
يا گرايشی شدن  مورد بررسی قرار ميگيرد که اکنون نيز در قبول ميل خويش و جذب آن در جهان خويش و چندهويتی 

جالب است که ديد، همجنس . اين روند بباور من در روانکاوی اجتناب ناپذير است. اين مسير روانکاوی در حرکت است
ه انحراف با مبارزه خود آنها و  ابتدا حتی با مخالفت بخشی از روانکاوان از عرص. خواهی نيز همين راه را رفته است 

جنسی و بيماری به کاتگوری مشابه با کاتگوری پارافيلی تبديل ميشود که در آنجا فقط موضوع درمان همجنس خواهانی 
است که از جهت يابی جنسی خود ناراضی اند  و دو سال بعد کال در اوايل سالهای هفتاد اين کاتگوری را کامل 

روانکاوی بسان بخشی از جهان معاصر که در حال گذار . مداد ميشودبرميدارند و همجنس خواهی کامل آزاد و نرمال قل
و دگرديسی از يک  مدرنيت تک صدايی به يک پسامدرنيت چندصدايی و چندهويتی است، مجبور است اين راه را برود 

نبش و  خوشبختانه بخش اعظم روانکاوان و روانپزشکان در همين مسير می انديشند و از طرف ديگر و خوشبختانه ج
باری در آينده ای نه چندان دور حتی گفتن اقليت .  خود اين اقليتهای جنسی راهی جز تغيير  و تحول برايشان نمی گذارد

جنسی در مراجع علمی خود زير سوال خواهد رفت، زيرا امروز با ايجاد پژوهشهايی چون پژوهش جنسيتی بويژه از 
مانند کئير تئوری  و  نقد پسامدرنی کسانی مانند جوديت باتلر از نگاه طرف فمينيستها و ايجاد تفکراتی ساختار شکنانه 

مدرن و حتی از نگاه کسی مانند لکان در بخش مربوط به جنسيت  و تالش برای عبور از  نظم و ديسکورس  دگرجنس 
تی و عدم برتری گرايانه نورماتيو  بسوی نظمی جديد  و چندهويتی ، پايه های ايجاد يک جامعه چند جنسيتی و چندهوي

البته اين به معنای آن نيست که من همه نظرات انديشمندانی مثل باتلر . هويتی بر هويت ديگر در حال گذاشته شده است
آسيب شناسی فمينيسم < را قبول دارم ولی اين گذار و  اين  نقد بسيار مهم است و من در بخش چهارم اين نوشتار در 
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امدرنی و بحث جنسيت و تشريح انتقادات جوديت باتلر و نيز دريدا به لکان در موضوع به  تشريح فمينيست پس>  ايرانی
جنسيت و تک قدرتی مردانه در نگاه لکان می پردازم  و  همزمان نقد و نظر  خودم را نسبت به نکات مطرح شده بيان 

  .می کنم
 

ود نمايی بيمارگونه در نگاه فرويد در واقع انحرافات جنسی از مازوخيسم  تا ساديسم بيمارگونه، از چشم چرانی تا خ
حاصل فيکس ماندن و ثابت ماندن بر يک لذت جنسی ماقبل اديپالی بخاطر کمپلکسهای ناشی از اختگی  و محروميت 

يعنی منحرف جنسی به محروميت و قبول نام پدر تن ميدهد، اما اين تن دادن  ناموفق است و اميال و فانتزيهای پس . است
ساديستی ماقبل اديپالی / بدنبال قتل پدر و زنای با محارم، اکنون در قالب چسبيدن به يک لذت اورالی و يا آنالزده شده 

برميگيرد و حق خويش ميطللبد و تا زمانی که بيمار جنسی با چيرگی بر کمپلکس اختگی خويش و هراس خويش اين 
برای مثال  فرويد در مقاله خويش در باب .  تکرار استخواستها را در جهان خويش تعالی نبخشد و جذب نکند،محکوم به

. کودک پسر می داند> نفی  و خودگول زنی دوگانه<علت بيماری فتيشيسم را  يک ) لينک6(1920فتيشيسم در سال 
فتيشيست باور دارد که مادر هنوز صاحب آلت جنسی مردانه و يا فالوس است و نمی خواهد بپذيرد که در واقع اين 

البته فرويد از پنيس يا آلت مردانه .اينگونه فتيش برای فتيشيست تبلور فالوس يا ذکر است. ه پدر تعلق داردفالوس ب
، زيرا در نظر او فتيشيست ) ترجمه آشوری در کتاب فرهنگ علوم انسانی-نّره، نّرگی(صحبت ميکند و نه از فالوس يا 

رن و بويژه توسط لکان و شاگردانش به اين نتيجه جديد رسيده در تحقيقات مد. تنها مرد می تواند باشد که يک خطا بود
اند که در واقع فرويد خود انحراف جنسی را  يک بيماری نميداند بلکه يک درگيری درونی  و دوره گذار می بيند ، 

 نرمال همانطور که فرويد از نظر اين  نگاه جديد در آخرين نظرياتش در باب همجنس خواهی، در واقع خود به سالم و
موضوع اين است که با رشد  مکتب . بودن همجنس خواهی اشاره ميکند که در بحثی ديگر به اين موضوع می پردازم

و لزوم کاتگوری کردن بيماريها، آن بخش از نظريات فرويد که هرچه بيشتر به اين تفکر ميخوردند، > روانشناسی من<
 و با ايجاد رانش مرگ شکل و 1920 بويژه از بعد از سال مورد استفاده قرار گرفت و بخش ديگر نظريات او که
برای مثال مازوخيسم و ساديسم در نگاه . يک مثال ديگر می زنيم.  دوگانگی ليبيدو شکل ميگيرد، کمتر بکار برده ميشود

ختگی اينگونه اگر ساديست معضل کمپلکس ا. دو روی يک سکه اند و ميتوانند به هم تبديل شوند) لينک باال(فرويد
خويش و فانتزيهای قوی باقيمانده در پی مادر و نفی پدر را بدينوسيله ارضاء ميکند که اين فانتزيها را بشکل فيکس 

ساديستی و  بوسيله فراافکنی اميال خويش بر ديگران و تنبيه ديگران تجربه ميکند و  /ماندن در حالت ماقبل اديپالی آنال
بيه ديگری نقش فرامنی را بازی ميکند که ديگری را بخاطر داشتن چنين در واقع در لذت ساديستی اش و  با تن

فانتزيهايی  زجر ميدهد و بدينوسيله هم فانتزی و هم خشم فرامن خويش به آن را تجربه و عمل ميکند، مازوخيست  
نتزيها تبديل برعکس بخاطر اين احساس گناه ناشی از فانتزيهای خود، جسم خويش را به محل تنبيه  و ارضاء اين فا

مازوخيست ساديست را به فرامن خويش تبديل ميکند و ساديست مازوخيست را به تبلور فانتزيهای ناخودآگاه  . ميکند
بعد از ايجاد رانش . از اينرو  بازی متقابل آنها يکديگر را تکميل ميکند. خويش در پی ميل قتل پدر و تصاحب مادر

  مرگ
 

رانش مرگ اما ضد رانش زندگی . ان نشان و تبلوری از اين رانش مرگ می بيندفرويد ساديست و مازوخيست را بس
نيست بلکه مکّمل آن می باشد و اين دو بدون يکديگر نمی توانند باشند و تنها آنگاه که اين رابطه ديالکتيکی بهم ميخورد 

. رناک و بيمارگونه ميگيردو رانش مرگ بر رانش زندگی چيرگی می يابد، ساديسم و مازوخيسم و يا خشونت شکل خط
فرويد اولين کسی بود که با اين نوع نگاه خويش به اين انحرافات و سالم خواندن اساس و مغز اين گرايشات باعث آن شد 

که اين انحرافات بسان يک خطای در مسير تکامل و رشد انسان ناشی از معضالت درونی و يا عدم تناسب صحيح دو 
در نگاه جديد . وند و نه بسان يک بيماری پايه ای و بی هيچگونه اساس سالم و منطقیگرايش مرگ و زندگی ديده ش

که در رابطه جنسی و ميل سالم به تجربه حاالت > مازوخيسم اروتيکی< فرويد برای مثال مازوخيسم شامل سه بخش
که > مازوخيسم فمينيستی<مازوخيستی از بسته شدن با طناب تا بازی ارباب و بندگی و غيره وجود دارد، و بخش دوم 
که > مازوخيسم اخالقی<در نگاه فرويد زنان بيشتر به اين لذت مازوخيستی در رابطه و سکس تن ميدهند و سرانجام 

هرسه اين بخشها سالم است، تا آنزمانی که باعث داغانی فرد . نمادش را در احساسات گناه و يک فرامن قوی نشان ميدهد
برای درک  تکامل بعدی روانکاوی در زمينه انحرافات جنسی و . ست خويش نشده باشندو اسارت او در بند يک خوا

> رانش محوری<بعد از فرويد  که در آن روانکاوی از >  تئوری ارتباط ابژه ای< و> روانشناسی خود<درک نظريه 
بور ميکند،  تا تئوری به سوی  توجه به محيط اطرف کودک  و رابطه و تاثير متقابل ميان انسان و محيط اطرافش ع

 فرهنگ علوم 141خود نما، هر دو ترجمه از آشوری ( يک شرمگاه نما. لکان و تحول بعدی در روانکاوی   مثالی ميزنم
يا اکسهيبيسيونيست را در نظر بگيريد که ناگهان در پارکی بر شما از پشت درختی ظاهر ميشود ) ويراست دوم. انسانی

. آلتش را نشان ميدهد و يا در برابر نگاه وحشت زده و هراسان شما خودارضايی ميکندو شلوراش را پايين ميکشد و 
فرويد در اين کار شرمگاه نما يا به ترجمه من تن نما تبلور يک فيکس ماندن در  مرحله ماقبل اديپی را بخاطر هراسهای 

ديگری لذت می برد و اين ماندن در اين هر کودکی در مرحله ای سنين ابتدايی از ديدن تن خويش و يا . اختگی می بيند
مرحله ماقبل اديپی و ناتوانی از عبور از هراسهای اختگی و تعالی بخشی فانتزيهای خويش اساس مشکل تن نما در نظر 

اينگونه برای تن نما در اساس آنچه باعث لذت تن نمايی ميشود، نه نگاه ديگری بلکه ارضای اين اميال . فرويد است
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تئوری رابطه ابژه ای اما به . و رفع هراسهای اختگی  بشکل تکرار اين لذتهای ماقبل اديپی استباطنی خويش 
. موضوعی جديد اشاره می کند و آن اين است که تن نما  به عکس العمل ديگری احتياج دارد وگرنه لذت جنسی نمی برد

بر است که بيانگر معضالت تن نما در روابط آنچه اساس لذت او را تشکيل ميدهد، هراس  و وحشت بيان شده در نگاه عا
به اين خاطر نيز بباور اين تئوری اگر عابر بجای وحشت زدگی راحت از کنار تن . کودکی و ماندن در اين روابط است

لکان يک قدم جلوتر ميرود و ميگويد تن نما به . نما رد شود و او را جدی نگيرد، تن نما نمی تواند به ارگاسم دست يابد
اه ديگری احتياج دارد، ولی نه در اساس برای ديدن ترس ديگری که در او لذت ايجاد می کند، بلکه ديدن نگاهی ديگر نگ

در چشمان  اوست که با ناخودآگاه خود تن نما در  ارتباط است و او اسير اين نگاه است و اين نگاه؛ نگاه پدر جبار و لذت 
بقول لکان تن نما در .  است و وقعی به قانون و تمّنای ديگری نمی گذاردپرستی است که همزاد و نقطه مقابل نام پدر

همان لحظه که به ديگری می نگرد، احساس می کند که نگاهی از درون او که دقيقا جايش را نمی داند به او زل زده 
حراف جنسی مانند تن اينگونه لکان در ان. است و اين نگاه زل زده او را اسير خويش می کند، تا به خواستش عمل کند

را > پرورزيون< نمايی و يا ساديست و مازوخيست تبلور اسير نگاه پدر بودن را می بيند و بدين دليل نيز
اما مگر نام پدر نام قانون جنسی ) 6.(می نامد که با اين اضافه در زبان فرانسوی پدر به آن اضافه ميشود> پارورزيون<

 عرصه سمبليک و رهايی از عرصه و هويت خيالی و رابطه ثنوی نارسيستی و و اساس قانون و باعث رشد انسانی به
فريبنده  با تصوير خويش يا ديگری  و ورود به رابطه سه گانه و تثليثی با ديگری که همان رابطه با فاصله و داشتن 

 تصويری نارسيستی نجات می زاويه ای سومی به نام  نام پدر يا اخالق نمی باشد که در نهايت انسان را از اين فريبندگی
. دهد و به عالم تمنا و رابطه سه گانه با خويش و معشوق يا هستی می آورد که مرتب قابل تحول و دگريسی می باشد ؟

اثر فرويد اشاره کنم که در آن فرويد به اين اسطوره اشاره > توتم و تابو<برای درک اين موضوع بايد به کتاب معروف 
. پدری قهار وجود دارد که همه زنان از آن اوست و او قادر به لذت يابی محض و مطلق استمی کند که در ابتدا 

فرزندانش برای دست يابی به لذت او را می کشند و می خواهند جای او را پر کنند، اما هراس فرايشان ميگيرد و می 
ی عدم کشتن  توتم را که اساس قانون بينند که اين جايگزينی ممکن نيست، پس حيوان توتم را بوجود می آورند و تابو

اين . جنسی و عدم زنای با محارم ميشود و اينگونه با قتل پدر او از پدر لذت بر به نام پدر و نماد قانون تبديل ميشود
انسان در مرحله اديپی با قبول محروميت و قبول نام پدر به ساحت انسانی .  اسطوره  طرف ديگر اسطوره اديپ است

د ميشود و فرد يا سوژه فانی ميگردد که در ذات خويش دوگانه است، زبرا هميشه مثل نوار  مويبوس از سمبليک وار
همان ديگری و >  من<و در واقع >  ديگری<و > من<خود به ديگری وصل ميشود و بالعکس و سوژه نقطه تالقی 

گانه يا تثليث وار و در  عرصهتمّنای ديگری يا همان تمّنای ناخودآگاه خويش است و رابطه اش با هستی سه    
 

اما همانطور که می دانيم هر پس زدن . اين اسطوره قتل پدر چگونگی بوجود آمدن نام پدر را توضيح ميدهد. زبان  است
ميل و سرکوبی به معنای آن است که اين ميل به گونه ای نو و در شکلی نو، چه به شکل استعاره يا مجاز ديگربار به 

اينگونه نيز تصوير پدر لذت بخش و مطلق گرا در ناخوداگاه آدمی باقيست  و در انحراف جنسی ما . ددذهن ما بر ميگر
منحرف جنسی در ناتوانيش در قبول کامل محروميت  و نام پدر،فانتزيهای جنسی . شاهد بازگشت اين ناخودآگاهی هستيم

 جبار و لذت پرست تجربه می کند که او اسير اش در پی نفی پدر و تصاحب مادر را بشکل زنده شدن دوباره اين پدر
اينگونه تن نمای باالی ما وقتی خويشرا به عابر نشان ميدهد، در نگاه . نگاهش است و همه چيز برای نگاه او می کند

عابر تنها بدنبال حس وحشت نيست، او در نگاه عابر نگاه اين شيئ يا پدر جبار را می بيند که به او می نگرد و منحرف 
ه خواست او عمل ميکند زيرا در يک رابطه خيالی و نارسيستی و دوگانه با اين نگاه پدر جبار خويش قرار دارد  و ب

اسير اوست و ناتوان از عبور از اين ثنويت يا دوگانگی حيث و عرصه خيالی به سوی عرصه سمبليک و تثليثی و تعالی 
 در جهان سمبليک خويش و بسان تمناهای نوی خويش بخشی  و جذب   نگاه پدر جبار خويش و با انحراف جنسی

ميباشد، زيرا تنها با عبور به اين عرصه سه گانگی و تثليث  او  هم قادر خواهد بود اين اميال جنسی و فانتزيهايش را در 
ن يا جهان خويش تعالی بخشد و جذب کند و هم با ايجاد رابطه سه گانه با تمنای نوی خويش که هميشه بخش سومش قانو

جالبی  اين موضوع در اين است که لکان اشاره می کند، ما هروقت به . نام پدر است، مانع از اسير نگاه او بودن شود
که به  > آشناغريبه< اين حالت .  چيزی يا تابلويی نگاه ميکنيم،در همان لحظه از طرف تابلو و ديگری نگريسته ميشويم

فرويد يادآور آن است که اين نگاه برای ما، نماد ناخوداگاهی ما و اميال پس انسان در چنين لحظاتی دست ميدهد، بقول 
اين . از اين رو هم غريبه و هم اشناست و احساس ترس ايجاد ميکند  و حتی در مواردی به کابوس می انجامد. زده ماست

و را افسون می کند، علت نگاه پدر جبار و لذت پرست که منحرف جنسی اسير اوست و در ديگری  او را می بيند  و ا
به اين خاطر نيز . اسارت او در  مازوخيسم و ساديسم بيمارگونه و يا در تن نمايی و يا چشم چرانی بيمارگونه است
تمنای سالم مازوخيستی . منحرف جنسی در پی رابطه متقابل که اساس تمنا و ارتباط جنسی و عشقی بشری ميباشد نيست

 اروتيکی سادومازوخيستی و يا در عشق اروتيک و عشق جنسی معمولی  دارای اين و ساديستی در رابطه عشقی يا
اگر اينجا ما به گرايش ساديستی و مازوخيستی خويش در . خصلت تاثير متقابل و وابستگی به تمنای ديگری بودن است

کار با انتخاب و وسوسه متقابل برده ای و يا غيره را تجربه ميکنيم، اينجا اين /ارتباط تن ميدهيم و هر نوع بازی ارباب
صورت ميگيرد و در تمنای مازوخيستی و ساديستی آدمی در پی تمنای ديگريست که بدان وسيله هم عشق و عالقه اش 

را به معشوقش از جهتی نو نشان دهد و هم در چشمانش و انتخاب آرادانه معشوقش و همراهش ببيند و لمس کند که 
اينجا بيان  و لمس تمنا بدون همراهی و خواست ديگری غيرممکن است، . ه می بيندمعشوقش در او چه ميخواهد و چ
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زيرا تمنا نام ديگر قانون است و اينگونه در هر رابطه ای با خويش و ديگری ضلع سوم اين مثلث يعنی نام پدر و قانون 
 بلکه خواست نگاه پدر و در انحراف جنسی اما برای شخص بيمار موضوع نه نگاه ديگری و خواست او. حضور دارد

نگاهی  که می تواند به هر ابژه ای وصل بشود و از .  اسيرماندن در حيث خيالی، دوگانه و تصويری نارسيستی می باشد
ی هيچکاک که >پسيکو<آنجا به او بنگرد و او اسير افسون اين نگاه در پی اجرای خواست او می باشد،مانند بيمار فيلم 

با آنکه در انجا بظاهر اين نگاه مادر است که او را بدين کار واميدارد، اما در پشت . ن می پردازدبا چاقو به قتل ديگرا
. با چنين تعبيری از انحراف جنسی راه درمان آن نيز مشخص می شود. آن اين پدر جّبار و لذت پرست نهفته است

لکيش جذب شود و بدينگونه از خوشی بيماری جنسی يک اسم داللت است و يک حقيقت انسان که بايد در جهان سمب
کابوس وار يا تمتع و رابطه خيالی دوگانه به تمنا و ارتباط سمبليک و سه گانه  تبديل شود که هميشه متقابل است و 

پارادکس، زيرا تمنا تمنای ديگريست و سوژه فقط از طريق حذف خويش بسان فاعل و اراده  و تن دادن  به هويت و يا 
. از خويش به تمنای ديگری دست می  يابد و به يک وحدت در کثرت يا کثرت در وحدت تبديل ميشودفانتری ايی نو 

اينگونه فرد با جذب و تعالی بخشی فانتزيهای خود در پی قتل پدر و بدست آوردن مادر در قالب تمناها و خواهشهای 
 اين نگاه پدر جبار چيره يابد و او را جديد زندگی و حس  و لمس مطلوب گمشده در روابط عشق و جنسی می تواند بر

برای درک کامل معضل بيمار جنسی و نيز درک بهتر مارک دساد بايد به کلمه . در خويش جذب و انطباق دهد
آفانيزيس به معنای عدم توانايی لذت بری از رابطه جنسی می . و مفهوم آن نزد لکان توجه کرد)  لينک7(>آفانيزيس<

برای لکان . عشقی را اساس نويروز می داند/  عدم توانايی لذت بری از راوبط جنسی  اروتيکیباشد و ارنست جونز اين
انسان بسان سوژه . افانيزيس اما اضافه بر آن معنای گم شدن سوژه در نگاه ديگری و يا اينجا در نگاه پدر جبار می باشد

ميگويد، موجود > من< در همان لحظه که او. لکانی  و پسامدرنی موجودی در ذات خويش دوگانه و شکاف دار است
زيرا اين وجود يگانه و من متفاخر در سوژه . مدرن  و يا سوژه دکارتی يک وجود يگانه نيست> من<ديگريست و مانند 

دکارتی و من مدرن دقيقا بازمانده هويت خيالی در نگاه مدرن است که باعث ميشود، او با نگاهی نارسيستی و 
ش بنگرد و  وابستگی خويش را به ديگری و به ويژه به ناخودآگاهی خويش نبيند و نيز ترکيب خودشيفتگانه به خوي

اينگونه نيز خودخواهی مدرن نارسيستی و توهم گونه است و باعث عدم ارتباط عميق عشقی  . خويش از من و ديگری
گی او و دوگانگی تمنايش است، زيرا واروتيکی ميشود که ذاتش در قبول پارادکس انسان و ارتباطی بودن انسان و دوگان

اينگونه سوژه وقتی ميخواهد عمل کند، بايد از خويش به عنوان فاعل حذف . او ديگريست  و تمنايش تمنای ديگريست
برای مثال اکنون که مينويسم، اگر به خويش بسان فاعل اين نوشته بنگرم، ديگر نميتوانم بنويسم و بايد صبر کنم تا . شود

هر ظهور و عمل سوژه به معنای اين . ين فاعل حذف ميشود و نوشته ميشوم و دستم و وجودم به کار  می افتدآنگاه که ا
اينگونه در اروتيک و عشق ما به تمنای خويش تن می دهيم  و خويشرا . غياب است که خود طبيعتا ظهوری ديگر است
ن دوگانگی است و وابستگی متقابل من و ديگری از ذات انسان اي. از ياد می بريم، تا به خويش و لذتمان دست يابيم

در بيماری جنسی اين دوگانگی سوژه گم ميشود و شخص خودش را در نگاه ديگری که همان پدر قهار و جبار . يکديگر
از اينرو برای مثال قاتلی که به کودکی تجاوز می کند و سپس او را می کشد، در واقع با . است بازمی يابد  و اسير اوست

اينکار می خواهد با عدم ارتباط متقابل با کودک که همان قبول خواست او و انتخاب آزاد است، هراسهای خويش از 
زندگی را که در ذات انسان است و انسان بدانخاطر تبلوری از درد و لذت، عشق و تنهاييست، به کودک انتقال دهد و 

ن او به نقش انسانی خداگونه که نيازی به ارتباط متقابل ندارد خويش را از آنها آزاد سازد و با تجاوز به کودک و کشت
اينکه چنين خواستی يک  توهم و ناشی از اسير بودن . دست يابد که همان تبلور نقش و نگاه پدر جبار و لذت پرست است

 و يا حتی صندلی در افسون اين نگاه ديگری و ناشی از باقی ماندن در هويت خيالی ميباشد، در عمل بوسيله زندانی شدن
الکتريکی خويش را به ثبات ميرساند ، با آنکه من با اعدام  مخالفم  و جالب آن است که دساد نيز که خواهان ايجاد 
حکومت شر و لذت بود، با حکم اعدام مخالف بود که لکان اين را در مقاله اش نمادی از پيوند نگاه دسادی با نگاه 

قبول قانون و تمنا می بيند، زيرا  تمنا بر خالف خوشی بيمارگونه که يکطرفه است و مسيحی و دستيابی نهايی دساد به 
مانند رانش به يک موضوع و يا چيزی مثل فتيش می چسبد و آن را تا مرگ تکرار ميکند، تمنا دوطرفه است، پارداکس 

ا در بر دارد و قابل تغيير است و در خويش هم شور لذت  وصال  و هم هراس عدم قبول توسط معشوق و درد تنهايی ر
تنها اينجا اين پيوند درد و لذت، عشق و هراس در تمنا، حذف شدن از خويش بسان . از يک ابژه عشق بسوی ديگريست 

فاعل و تن دادن به تمنا و بدينوسيله دست يابی به هويت و لذتی نو  و کثرت در وحدتی نو و  باعث اوج گيری و 
ميل بشری ميشود و نماد حقيقی بشر ميشود که هم زيبا است و هم فانی بودنش ماالمال از چنداليگی و زيبايی خواست و 

وحشت مرگ است و زيبايی فانيش ناشی از عسل سياه  تلفيق اين دوگانگيست که در  رابطه سه گانه و تثليثی عشق 
 .زمينی انسانی و اشکال مختلف  آن تبلور خويش را می يابد
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در واقع ترکيبی از اجرا و تشريح  سناريوهای  فانتزيهای جنسی  ) بفارسی ساد نيز گفته ميشود(داستانهای دساد 
لذت پرستانه  و از طرف ديگر آيين پاگشايی و بلوغ يافتگی آدمها مانند دختر نجيب در داستان  ساديستی، مازوخيستی و 

فلسفه در بودير است  که البته بخشی ديگر نيز به همراه دارد که همان آيين قربانی گری می باشد که  دارای معنايی 
پيوند ميان سناريوهای جنسی و تشريح .  می کندعميق در نگاه دساد است و از جهتی اين لکان است که اين معنا را درک

دقيق مجالس عيش و عياشی که در همه آنها هر فانتزی جنسی با يک دقت مکانيکی و با نظمی خاص و دقيق صورت 
ميگيرد که گويی توسط کارفرما به کارگران جنسی اش داده ميشود و از طرف ديگر حالت اسطوره وار نگاه دساد و 

و قربانی گری، آن چيزی است که بيشتر از هر چيز در موقع خواندن دساد توجه مرا جلب ميکند و آيينهای پاگشايی 
با آنکه لکان به معنای روانکاوی اين آيينها می پردازد ولی از ياد می برد که به . بباور من به آن توجه جدی نشده است

ساديست و قربانيشان در بازيهای جنسی دساد که بقول ابژه ای ميان /آن بپردازد که دقيقا همين پيوند ميان رابطه سوژه
آدرنو و مکتب فرانکفورت  بخاطر همين وجوه کنترل رياضی گونه و برنامه ريزی دقيق فانتزيها نمايانگز آن است که 

کارگری / ابژه ای مدرن، کارفرما/چگونه دساد بسان فرزند روشنگری هم رهايی از بندهای اخالقی و هم نگاه سوژه
ن  را در خويش جذب کرده است و به لخت ترين شکلی بيانگر اين جهان مدرن مدعی  اسطوره زدايی و عينی مدر

و )   چند مقاله در  شماره های آخرين نشريه اينترنتی چراغ   در اين زمينه نقد ساد  جالب و خواندنی است(گراييست ،
 اين معضل درونی  خويش و  مدرنيت را که در ذات هم از طرف ديگر  با اجرای آيينهای قربانی گری و پاگشايی، 

تناقضی که   ابتدا نيچه و سپس مکتب . خويش هنوز اسطوره ای است و توليد اسطوره می کند، را نشان ميدهد
فرانکفورت با کمک  ديالکتيک روشنگرايی و بعدها پسامدرنها  در روشنگری و سکوالريسم مدرن می بينند و به آن 

اين درک معضالت درونی مدرنيت که در نگاه دساد نيز جای پای خويش را دارد، برای  درک معضل . اشاره ميکنند
روشنگری و تناقضات درونی انقالب جنسی مدرن و تحوالتش الزم است، زيرا ما ايرانيان که  شخصيت فردی و يا 

اللت سنت با اسم داللت مدرنيت و هويت جمعيمان نقطه پيوند سنت و مدرنيت، يا بهتر است بگويم نقطه ارتباط اسم د
چگونگی اين تفاوت  و پيوند هستيم و محکوم به تلفيق هر دوی آنها و جذب مدرنيت در فرهنگ خويش، تنها با دانستن 

دقيق اين معضالت و تجربه اين معضالت در زندگی فردی و عشقی خويش می توانيم، سرانجام جا  ومکان نهايی خويش 
برای درک اين دوجنبه در آثار دساد دو قطعه کوچک از کتاب  .  پيدا کنيم و تلفيقی نو بيافريننيمرا در ميان اين دوبخش

مازوخيستی است و / در قطعه اول جوليت در حال اجرا و چشيدن يک فانتزی ساديستی. جوليت را برايتان ترجمه ميکنم
جوليت می گويد. در بخش دوم موضوع آيين قربانی گريست : 

 
خارهايی که بدور بدنم پيچيده بودند و به آنها فشار می اوردند و از ضربات شالق بر روی کونم تيکه تيکه چنان از   »

 آخر جالدم که از شکنجه گری خسته شده بود، مرا رها -.شده بودم که نمی دانستم، کدام بخش از تنم بيشتر درد ميکند
 من خودم را کشان کشان بر روی زانو به او -هوتیکرد و مرا بروی مبل انداخت، با دهانی کف کرده از خشمی ش

يا نه، آب لوبين .... آلتمو تا خوردن آبم بليس: او  محل زخمهای خشونتش بر تنم را می بوسد و می گويد. نزديک می کنم
> فلسفی   /يک کتاب اروتيک. انسان جانی  است<  از کتاب دساد 62ص .»...من بيشتر لذت می برم نگاه کنم. را بيار

و داستان جوليت در آن) 9( . 
 :جوليت  تعريف ميکند 

 
دختر . فو  فاوستين را از  کون  می کند و بزودی هر چهارتای ما آغشته به خون قربانيانمان می شويم. مستر سنت »
ی جوان اما بيشتر تحمل اين دردها  و تثاتر وحشتناک را نمی کند و از درد خفه شده، آخرين نفس اش را می کشد و م

من فکر نمی کنم که توی فاحشه اجازه مردن داشته باشی، بدون آنکه من باعث . صبر کن، سنت فو فرياد می کشد. ميرد
69ص .».و بانی بالواسطه اين قتل باشم و در اين لحظه آبش را بدرون جسم بيجان دختر می ريزد .  

 
 در واقع آنچه فرويد اصل لذت می نامد، ريشه های به اين مسئله اشاره می کند که)8(> کانت و دساد<لکان در مقاله   

خودش را و درکش توسط ديگران را  مديون کار روشنگرانه دساد است که با بيان اين فانتزيها  و بيان اصل اخالقی لذت 
ه دساد با بيان اصل اخالقی خويش که در نقطه مقابل نگا. پرستی و اراده لذت زمينه درک اصل لذت را فراهم می آورد

کانت وجود دارد، و  جانی بودن و شربودن را زيبا می داند  و آن را اصل ماهوی زندگی و طبيعت می داند، گويی که 
بباور لکان فانتاسم و توهم دساد ترکيبی از دو بخش . در پی نابودی اخالق می باشد،اما اين برداشت از دساد غلط است

وخيستی او  و ديگری بخش بيمارگرانه که در آيين قربانی گری، ميل يک بخش فانتزيهای لذت پرستانه و سادوماز. است
دساد در واقع با آيين قربانيگری نه در پی هرج و مرج . به قتل و جنايت   و بيماری جنسی تبلور خويش را می يابد

دساد همانطور .  اخالقی بلکه در پی ايجاد آن شرايطی است که او را شرايط ايجاد خالقيت نوی طبيعت و زندگی می داند
که خودش در بخشی از جوليت که بعدها بدان اضافه شده است می گويد، در پی آن است که با شرارت  و جنايت به دايره 

زيرا در عرصه بيولوژيک و طبيعت بباور دساد زندگی هيچگاه پايان نمی پذيرد، بلکه . مداوم مرگ و زندگی پايان دهد
تنها راه شکستن اين دايره و امکان خالقيت . تبديل ميشود و زندگی تبديل به مرگدر يک حالت چرخشی مرگ به زندگی 

تازه طبيعت  و راهی نو برای طبيعت  بباور دساد در اين شيوه جنايت بزرگ و قربانی گری است که بدينوسيله با بدست 
گونه طبيعت را محکوم به گرفتن ديگری در خدمت خويش و قربانی کردن آنها نقش طبيعت را از او می گيرد و اين
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اينکه اين ايده يک فانتاسم و توهم است، نيازی به توضيح ندارد، اما همين تالش دساد نشان ميدهد که . خالقيتی نو ميکند
زيرا آنچه او در حقيقت می خواهد از . او از جهتی در جهان سملبيک قرار گرفته است و در رابطه تثليثی با هستی است

همين خود نشان . عت بلکه جهان سمبليک ما  و  طبيعت سمبليک شده و در جهان ما قرار گرفته استبين ببرد، نه طبي
چون تنها . ميدهد که دساد در جهان سمبليک قرار دارد و فانتزيهايش نماد تمنا هستند  و از اينرو تبلور قانون  و نام پدر

 از رابطه دوگانه به رابطه سه گانه و سمبليک با ديگران کسی می تواند جهان سمبليک را با جنايتش داغان کند که ابتدا
عالئم اين ورود او به جهان . برسد  و بتواند از بيرون به اين جهان بنگرد و با فاصله او را بسنجد و نيز داغان کند

رد شکنجه قرار می برای مثال همه قربانيان او بايد دخترانی زيبا باشند  و اينها چنان مو. سمبليک در نوشته هاش فروانند
عارضه ات < زيرا اينجا بقول لکان و نيز از نگاه ژيژک در کتاب . گيرند که آدم تعجب می کند، چرا زودتر نمی ميرند

يکبار . هر انسانی در واقع دو بار می ميرد. ما شاهد مرگ دو گانه هستيم > 74را دوست بدار، مثل خود خودت ص 
اريم و يکبار مرگ سمبليک که ما مرگ او را در جهان درون خويش می پذيريم و مرگ طبيعی که ما او را بخاک می سپ

آنگاه که اين مرگ دوم و سمبليک اتفاق نيافتاده .  به او جايی در نياکان خويش می دهيم و ارتباطی نو با او ايجاد می کنيم
ستيم و يا  به نمونه کالسيک آن در روح باشد، ما شاهد فيگورهايی مثل مردگان زنده و يا سومبی در فيلمهای هاليوودی ه

پدر هاملت برميخوريم که از هاملت انتقام مرگ خويش می طلبد و تا اين کار صورت نگيرد  و او بخاک سپرده نشود، 
يعنی يکايک  ما در جهان سمبليک حامل بسياری  تقاص و بدهکاريهای پرداخت نشده . نمی تواند به دنيای مردگان برود

 و خودمان هستيم که در خواب و رويای فردی و جمعی دوباره بسان کابوس و يا مرده ای زنده شده نياکان خويش
اينگونه دساد با ايجاد اين جهان سمبليک و اصل اخالقی  خوش گذرانی در واقع از . برميگردد و حق خود می طلبد

انب بيمارگونه نگاه ساد که تبلور بيماری اما جو. طريق خويش به تمنا دست می يابد که  هميشه دوطرفه و پارادکس است
است، بازتاب خويش را در اسير خواستهای > پدر جبار و خوش گذران< جنسی و تبلور اسير بودن سوژه در نگاه  

اينجا ما با . مازوخيستی و يا ساديستی تا حد قربانی کردن خويش و ديگری می يابد که آن معنای ديگر قربانی گريست
نيسيس روبرويم که در اين مسير دساد و  سوبژه دسادی از حالت دوگانه درونی خويش که ذات انسان است همان پديده آفا

، به سوی نگاه سوژه بزرگ و نگاه او که تبلور پدر جبار و خوش گذران و اسير نگاه او بودن  است، تغيير مسير می 
نگاه  و خواست پدر جبار باقی می ماند که بيمار جنسی يابد  و بقول لکان در اين مسير آفانيسيس سوژه گم ميشود و تنها 

به ابزار اجرای آن و ارضای نگاه پدر جبار درون خويش می پردازد که بدون ارتباط متقابل که ذات تمناست می 
خواهد،يکطرفه بر همه چيز حکم راند و همه چيز در خدمت لذت او باشد و بدين خاطر نيز توجه اش نه بر تماميت جسم 

بتواره دوست، ( روح معشوق و يا ديگری بلکه به بخشی از آن مانند کفش قرمز و يا لباس زير قرمز نزد فتيشيست و 
در نوع سالمش . در نوع بيمارگونه آن است) ويراست دوم. فرهنگ علوم انسانی152ترجمه آشوری ص. پرستانه دوست

ی  و يک سوژه تمام و کمال که فتيشيست عاشق در عين توجه اساسی به اين فتيشها ولی به معشوق بسان يک ديگر
اينگونه بيمار جنسی  و دساد در اين مسير چنان به اجرا گر نگاه و خواست پدر جبار تبديل . اوست نگريسته ميشود

وقتی عاشق . انسان و  تمنايش هر دو دوگانه و پارادکس است. ميشود که سرانجام تنها  و بيکس در بيمارستان می ميرد
. اينجا رابطه دو طرفه است. ، تمنای عشق ما هم می خواهد، ديگری را کامل کند و هم بوسيله ديگری کامل شودميشويم

در بيماری جنسی که  اسير اين نگاه درونی خويش است، اين رابطه دو طرفه به ابزار شدن ديگری در خدمت خواست 
 تحميل کردن و يا به عابری در خيابان بزور خويش خويش تبديل ميشود، مانند به زور اميال ساديستی خويش را بکسی

اينجا ديگری ابزار و اسباب اين خوشی خطرناک و تهوع آور اين نگاه پدر جبار و لذت پرست است . را لخت نشان دادن
به . که از طريق  بيمار جنسی به خواست خويش دست می يابد و  طرف ديگر اهميتی بيشتر از اين ابزار بودن  ندارد

 خاطر نيز بقول لکان  شما در کتابهای دساد عالمتی از بازی اغفال و وسوسه معشوقی به بازی مازوخيستی نمی اين
قربانيان دساد همه بی خبر به . بينيد که در آن معشوق خود بميل خويش به اين بازی تن دهد و يا حدااقل عالقه نشان دهد

خويش همراهی ميکنند، ولی آنها در آيين قربانيگری نقش شکنجه جوليت  و ديگران خود به خواست . قربانگاه می ايند
گر و جالد يا همراهان او را و تبلور دساد و  اسير نگاه پدر جبار بودن  را بازی ميکنند ، و اين تفاوت مهم ميان اين 

ی  مازوخيستی و بخش بيمارگونه دساد، با بخش سالم آن که با ورود آزادانه جوليت و ديگران در   بازيها و تمناها
به اينخاطر نيز لکان بازيها و فانتزيهای ساديستی، مازوخيستی را که جوليت و . ساديستيشان نشان داده  ميشود، می باشد

ديگران بازی ميکنند، نشان تمنا می بيند که دو گانه و پارادکس است و اينگونه نيز نياز به تمنای متقابل ساديسم و 
ل اول از کتاب جوليت،  و از اينرو  فانتزی مازوخيستی و ساديستی خود يک تمناست و تبلور مازوخيسم دارد، مانند مثا

ولی آيين قربانيگری  که در آن ديگری بی خبر به قربانی اين بازی خدای جبار بيمار جنسی تبديل ميشود، . قانون است
نی گريش نماد بيماری جنسی و اسارت دساد جدا از آن پيوندش در نگاه دساد به جهان سمبليک، در اين عمل واقعی قربا

اينگونه نيز بقول لکان بيماری جنسی يا پرورزيون يک پارورزيون و نشانی از . در بند چشمان پدر جبار درون  اوست
به خاطر اين جنبه بيمارگونه در نگاه دساد نيز هست که ما در کار دساد هيچ جا نشانی از طنز و شوخی نمی . پدر است
يرا شوخی و طنز نمايانگر عوض کردن جای فرامن به عرصه کمدی است که اکنون با طنز به خويش و بينيم، ز

برای اين طنز اما دقيقا همين رهايی سوژه بيمار جنسی از رابطه دوگانه و تخيلی با پدر . خواستهای اخالقيش می نگرد
باری . خاطر ما در دساد اثری از طنز نمی يابيمبدين. جبار و رهايی از نگاه او و آفانيسيس يا گم شدن خويش در اوست
چشم چرانی و غيره مشخص است و ما اکنون بعد از /اينگونه بخوبی تفاوت ميان بيماری جنسی و روابط سالم  تن نمايی
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 که در قبل از آن بايد اما به يک نکته مهم ديگر نيز توجه کنيم. نقد دساد می توانيم به نقد اروتيسم مدرن ايرانی بپردازيم
 .واقع دربرگيرنده نقد مدرنيت و نقد انقالب جنسی مدرن توسط مکتب فرانکفورت و پسامدرنها می باشد

اما اين . مدرن است که بسان سوژه می خواهد بر جهان حکم براند> من<ابژه ای و اين / قدرت نگاه مدرن در نگاه سوژه
همانطور که . عرصه اروتيسم نيز خويش را  نشان ميدهدقدرت در واقع ضعف مهم مدرنيت را نيز در بر دارد که در 

مدرن هنوز کامال رهايافته از رابطه خيالی و دوگانه يا نارسيستی با خويش نيست و بدينخاطر اين > من<قبال نيز گفتيم 
واهد پيوند ديالکتيکی ميان خويش و ديگری و قبول تمنا به معنای تمنای ديگری را کامل درک نمی کند و می خ> من<

اين عدم توانايی عبور انسان مدرن از رابطه . متفاخرانه به  خويش بنگرد و  جهان و ديگری را در اختيار خويش گيرد
ابژه ای با ديگری چه معشوق يا رقيب، باعث  ايجاد ديواری نامريی ميان انسانها شده است که  به اساس تمناها  و /سوژه

زيرا برای درک عميق .  و اجازه درک و لمس عميق آنها را به او نميدهدخواهشهای جسمی و عشقی آنها ضربه ميزند
خواستهای خويش او بايد بر خويش بسان فاعل عمل خويش چيره آيد و حذف شود و تن به ميل و تمنای خويش دهد و 

ويش و او بايد لمس کند که آن تصوير قوی از خ. وابستگی خويش به ديگری را در عشق و رقابت  درک و لمس کند
کنترل بر هستی يا ديگری توهمی بيش نيست و او تنها می تواند با تن دادن به ناخودآگاهی خويش و جذب او  و به تمنای 
خويش و بيان عشق خويش به ديگری و به ميل يکی شدن با او، همزمان هراس اين تمناهای خويش را نيز  بچشد که آيا 

با آنکه همزمان ميداند که اين يکی شدن در عشق با ديگری به معنای .  زندديگری او را نيز عميقا می طلبد يا پس می 
دست يابی نهايی به بهشت گمشده نيست، بلکه به او و معشوقش اجازه می دهد که در يک عشق زمينی يا عشق اروتيک 

ينه و پيش شرط دمی اين بهشت و يگانگی را لمس کنند و با قدرت اين لمس هراس و تنهايی زندگی خويش را بسان زم
با چنين نگاهی دو فرد عاشق می توانند در رابطه عشقی هم به يگانگی با يکديگر . اين لمس عشق فانی خويش قبول کنند

دست يابند و هم به فرديت متقابل هم احترام بذارند و  پارداکس عشق را بسان تلفيق فرديت و وحدت، آزادی و سرنوشت 
ابژه ای دکارتی و ليبرتين  اما از اين پارادکس و تلفيق هراس دارد و /نگاه سوژه. در خويش حس و لمس و قبول کنند

نميخواهد کامل وارد رابطه تثليثی خويش با هستی و ديگری شود و عاشق نقش نارسيستی خويش در آينه است که يک 
و در عين ميل به ما همه ترکيب شکنندگی و سخت جانی هستيم، ترکيب زن و مرد، ترکيب درد و لذت . توهم است

 8بخش . بحران عشقی ايرانيان< برای درک بهتر اين مطلب اينجا بخش کوتاهی از مقاله . وحدت محکوم به فانی بودن
را اينجا می آورم، اما همزمان به عالقه مندان به موضوعات عشق و اروتيسم مدرن و > کاوشی در روان جمعی ايرانيان

 اين ده مقاله را که اين 6،7،8،5ورت تلفيق آنها پيشنهاد ميکنم که بخش معضالت عشق و اروتيسم ايرانی و ضر
باری در اين . است بخوانند) 1(و بحران عشقی ايرانيان)  بخش3)(بخشهايش در باب بحران جنسی يا سکسی ايرانيان

 :مقاله بيان ميشود
 

و بويژه (  از مهمترين انها مارک دسادفرهنگ زيبای  ليبرتين با شاعران و فيلسوفانش چون سرانو د برژاک و يکی  »
، در پی رها سازی عشق و لذت از بار اخالقيات و دست يابی به  لذت زندگی و سبکبالی اروتيسم )نگاه مارک دساد

برای اينکار انسان ليبرتين  جهان را ، ديگری را به ابژه ای تبديل ميکند، تا بوسيله ای  لذت او تبديل گردد، و . ميباشند
سوژه ای و درد عشق، معضالت عشق / از اين رو طبيعی  است که اين نگاه با عشق سوژه.  به اوج لذت برسانداو را

رابطه چندان خوبی ندارد و در پی ان است که عشق را از هر مطلقيت، سختی احساسی  تهی سازد و ديگری را به ابژه 
رتين و تناقض درونی  مارک دساد است که به قربانی اما اين دقيقا نقطه ضعف مهم فرهنگ ليب. عشقی خويش تبديل کند

و ابژه خويش وابسته است و بدون او نميتواند به اوج لذت دست يابد، با انکه برای او مهمترين چيز عدم وابستگی و حاکم 
31ص . شعله دوگانه< بقول اکتاويو پاز در کتاب . بودن بر خويش و جهان و لذت بری  از اميال خويش می باشد ): 

 
12.ليبرتين به ديگران، به ابژه اش احتياج دارد  و اين زجر جاودانه اوست، او برده قربانی خويش است » » 

 
از اينرو برای ليبرتين لذت پرست که همه چيز را ميخواهد سبکبال کند، احساسات سنگين عشق يا عواطف عميق  يک 

ی به بی احساسی به ابژه جنسی وعشقی خود تالش ميکند، تا چيز مزاحم هستند و بقول مارک دساد، ليبرتين در پی دستياب
 .هيچ احساس و عاطفه عميقی مانع لذت اروتيکی يا وجودی او نشود

 
مارک دساد بخوبی ديده .عشق  سخت و سازش ناپذير در خواستهايش هست، يا بقول ليبرتين يک مرتاض گرايی است »

142ص.از اينرو ديگران را به عنوان يک ابژه می بيند. الش ميکنداست که ليبرتين بدنبال دستيابی به بی احساسی ت ».  
کاوشی در روان جمعی ايرانيان از خاستگاه آسيب < در نوشته > بحران عشقی ايرانيان< پايان سيتاد از مقاله هشت

 « .<شناسی مدرنيت
 

ای سادومازوخيستی دساد نقش مهمی اين ميل به بی احساسی و يا کم احساسی به ابژه جنسی و اروتيکی بويژه در بازيه
بازی ميکند، زيرا برای باال بردن هرچه بيشتر احساس قدرت و سرور بودن بر برده خويش، نياز به ابژه کردن هرچه  

در اين مسير اما سوژه در واقع هرچه بيشتر به تصوير نارسيستی و شکوهمندانه خيالی از خويش . بيشتر ديگری دارد
يله از سوژه لکانی که در خويش دوگانه و شکاف دار است و تمنايش وابسته به تمنای ديگری و نگاه تن ميدهد و بدين وس
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بدينخاطر نيز لکان می گويد که در اشکال بيمار گونه سادومازوخيسم و يا در انحرافات . معشوق است، دور ميشود
ا از دست دادن هرچه بيشتر دوگانگی ذاتی جنسی    سوژه هرچه بيشتر در نگاه پدر جبار يا سوژه بزرگ گم ميشود و ب

است و به ديگری > ديگری<او در نهايت > من<خويش و با از دست دادن پارادکس درونی خويش بسان موجودی که 
ختم ميشود و وجودش در پی تمنای ديگريست، همزمان هرچه بيشتر دچار آفانيسيس و يا کم شدن لذت جنسی و اروتيکی 

در نوع بيمارگونه سادومازوخيستی در طی زمان بايد درجه دردها و زخمهای سادومازوخيستی ازاينرو  نيز . ميشود
. مرتب باالتر رود تا بيمار به خوشی و لذت دست يابد، حتی به بهای صدمات شديد جسمی و روحی به خويش و ديگری

دن  درون عروسکش و نيز سادومازوخيست بيمار در اين حالت بسان کودکی می ماند که برای ارضای کنجکاوی دي
تفاوت ميان عشق ها و پارتنرهای . ارضای خشمهای اينفاتيل يا کودکانه اش ، آخر عروسکش را تيکه پاره می کند

سادومازوخيستی ، يا استفاده از فانتزيهای سادومازوخيستی در روابط عشقی  با اين نوع بيمارگونه سادومازوخيستی نيز 
برای عاشق سادومازوخيست و يا عاشق و معشوق لذت برنده از تمناهای زيرا . در اينجا مشخص ميشود

سادومازوخيستی خويش در کنار لذت بری از ديگر فانتزيهای اروتيکی خودشان در اين است، که اينجا اين بازيهای 
ا می سادومازوخيستی بر بستر عشق به ديگری بسان يک سوژه که عاشق به او وابسته احساسی است و تمنايش او ر

طلبد و نگاه او را می طلبد تا بتواند از عشق و اروتيسم لذت دوجانبه ببيند، صورت ميگيرد و دو پارتنر اروتيکی و يا 
برده ای به يکديگر بسان سوژههايی مستقل که به او نياز  تمنای جسمی و روحی دارند، می /عشقی در عين بازی ارباب

تن دادن به تمنای خويش که همان تمنای ديگريست،يعنی با انتخاب و آری گفتن به نگرند  و اين نياز و تمنای  متقابل، با 
اينجا رابطه عشقی و اروتيکی به يک . تمنا و نياز خويش به ديگری و عشق خويش به ديگری، امکان پذير گشته است

ام ديگر قانون است و قانون يا پيوند ديالکتيکی و پارادکس و زيبا تبديل ميشود که در عين حال تثليثی است، زيرا تمنا ن
نام پدر چهارچوب تمنا را تشکيل ميدهد و باعث مسئوليت عاشق و معشوق نسبت به  جسم و تمناهای خويش و جسم و 
تمناهای ديگری ميشود و همزمان به آنها اجازه ميدهد، به کمک اين رابطه تثليثی بتوانند گاه از درون معاشقه عاشقانه 

د و از بيرون و از اين ضلع سوم نام پدر و يا از چشم اندازهای ديگر به خويش بنگرند و به نقد خويش را بيرون بکشن
خويش و رابطه شان بپردازند و از اين نقادی به تنهايی و يا مشترک با معشوقش، با فانتزيهای نو و اليه ای نو به  

سان متفکر و شاعر جهان خويش هم به صحنه، اينگونه بقول نيچه انسان ب. اروتيکی خويش  بازگردند/هماغوشی عشقی
هم به بازيگر و  کارگردان و در نهايت هم به تنها و  مهمترين تماشاچی زندگی عشقی خود تبديل ميشود و اين عشق 

چنداليه انسانی ميتواند آدمی را به اوج لمس کام پرستی و يگانگی جسم وروح،احساس و خرد برساند و هرچه آدمی قادر 
دن به درجه واالتری از اين تمنا و عشق زمينی باشد، درجه و اليه جديدی از کام خواهی و لذت زمينی را به تن دا

بی دليل نيست که خدايان به ما انسانها رشک می برند، زيرا آنها بخاطر جاودان بودنشان و بی نياز . احساس ميکند
زيرا اين تمنای چنداليه زمينی و لذت چنداليه . ی هستندبودنشان ناتوان به لمس اين تمنا و عشق زمين و لذت فانی زمين

انسانی تبلور نيازمند بودن انسان به ديگری و تبلور فانی بودن اوست و در خويش به يگانگی لحظه و ابديت، آزادی و 
سانها، سرنوشت، فرديت و وابستگی دست می يابد و به اين توان لذت بری زمينی ما و توان دگرديسی و ژرفايابی ما ان

زيرا خدايان با بی نياز بودن و ساکن بودن شروع مرگ هستند و انسان . خدايان هميشه رشک برده اند و خواهند برد
باری با تولد انسان بسان خدای فانی مرگ خدايان بی . بخاطر فانی بودن و نيازمند بودنش شروع زندگی و عشق و تحول

ج گيری اروتيسم و کام پرستی و آری گفتن به جسم خويش و تمنای نياز و مطلق فراميرسد و بی دليل نيست که او
انسان گرفتار در انحراف جنسی و يا سادومازوخيسم بيمار . خويش، به قويترين شکل بيان  اين مرگ خدايان تبديل ميشود

يازمند بودن اما ميخواهد با يکی شدن با نگاه پدر جبار درون خويش و از طريق هويت خيالی بر اين فانی بودن و ن
انسانی خويش و هراسهای انسانی خويش چيره شود، و اين علت شکست و علت بيماری اوست، زيرا اين دوگانگی و 

ابژه ای مدرن /نگاه سوژه. پارادکس بشری، ذات بشر و نيروی محرکه او برای دست يابی به عشق، قدرت و  لذت است
بزرگ بينانه و نفی وابستگی خويش به ديگری و نفی تمنای نيز در خويش هنوز بخشی از اين تصور نارسيستی خود

ابژه ای ليبرتين /خويش که همان تمنای ديگريست را نيز داراست و اين نقطه ضعف بزرگ سوژه دکارتی و رابطه سوژه
ابژه ای هرچه بيشتر نکات /و يا اروتيسم مدرن است، چرا که با رشد اروتيسم مدرن و رشد مدرنيت اين نگاه سوژه

عف خويش و تاثيرات منفی اين نقاط ضعف را بر تحوالت درون  اروتيسم مدرن  و عشق مدرن  نشان می دهدض . 
ابژه ای در تاريخ مدرن در عرصه اروتيسم اين بوده است که با آزادی هرچه بيشتر جنسی ما / حاصل تداوم نگاه سوژه 

و عشق و جايگزينی آن با اروتيسم محض و يا عشق شاهد کاهش تمنا و لذت جنسی بوده ايم، شاهد کاهش شرم و تمنا 
به اين خاطر نيز معموال پس از يک هماغوشی اروتيکی پر احساس هر فردی . ابژه ای است/ اروتيکی که ذاتش سوژه

دوست دارد به خانه خويش برگردد و هرکدام به دنبال بهانه ای می گردند که بعد از حس و لمس اين لذت يگانگی جسمی 
سوژه ای ابتدا پس از لذت جنسی و  /اما در لذت عشقی سوژه. جويی جسمی زيبا به غار فرديت خويش برگردندو ماجرا

سوژه ای / اروتيک پربار و متنوع که در آن هر معشوق هم زمان ابژه ديگری و هم سوژه ای در يک بازی سوژه
زيرا اکنون نوعی وحدت نو و . ر را لمس کنندجسمانی و عاشقانه است، در کنار هم می خواهند بمانند و بودن با يکديگ

فانی  در آنها بوجود آمده است که از لذت هماغوشی آغاز ميشود و  در پچ پچ های عاشقانه  و يا گفتگوهای عاشقانه پس 
و از هماغوشی ادامه می يابد و اينگونه بازی هيچگاه پايان نمی يابد، تا آنزمان که اين عشق بميرد و با مرگ آن عاشق 

ابژه ای /در تکامل رابطه سوژه. معشوق نيز کمی بميرند و  سپس با عروج زمينی دوباره شان وارد رابطه ای نو شوند
که بقول اکتاويو پاز نشات گرفته از شورهای يک روحانی مسيحيست که ميخواهد بر جسم خويش چيره آيد و او را در 
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ر به احساسات عميق و پيوندهای درونی عميق ميان انسانها خدمت روح در آورد، ما شاهد اين هستيم که هرچه بيشت
وصايای تحريف شده و نيز سبکی غيرقابل تحمل <يا > هويت<لطمه وارد ميشود و بقول ميالن کوندرا  در کتابهايی مثل 

که خود يک نقاد مدرنيت است، شرم و عرصه خصوصی و حريم آن کم کم  از بين ميرود و با از بين رفتن > زندگی
در  اين معناست که هورکهايمر از مکتب فرانکفورت جنبش .  شرم تمنا نيز می ميرد و لمس لذت جنسی و عشقی عميق

هيپی گری را نشانه ای از اتوماتيسم سرمايه داری ميدانست، زيرا  بقول هورکهايمر نفی مطلقيت عشق به معنای نفی 
رد که در آن عاشق و معشوق  به يکديگر قول عشق عشق احتياج به اين مغز و  اساس مطلق دا. کامل عشق است

طبيعی است که چنين عشقی جاودانه نمی تواند باشد، زيرا . جاودانه را ميدهند و جز يکديگر کسی ديگر را نمی خواهند
انسان موجودی فانيست،اما می تواند بنا به شور دو طرف از روزی تا پايان عمری مشترک طول کشد و در هر مرحله 

طبيعی است که در اين مسير ميتواند هزاران وسوسه بر سر راه قرار گيرد و يا خيانتی در عشق رخ دهد، . نو يابدرنگی 
هر تالش بشری برای ايجاد روابط راحتتر از . اما اين بدان معنا نيست که مطلقيت درونی عشق قابل دور انداختن است

اروتيک و / که در  آنها جای رابطه عشقی را يک رابطه سکسیرابطه آزاد گرفته ، تا سوينگر کلوپ و کمونهای جنسی 
همه اين تالشها برای ساده کردن زندگی و عشق در نهايت به .  احساسی جمعی ميگيرد ، در نهايت  شکست خورده اند

  شکست انجاميده اند، زيرا راه ساده کردن زندگی در قبول کمپلکس و پارادکس زندگی و عشق است و نه ساده کردن 
يعنی موضوع دست يابی به سادگی در درون پيچيدگی از طريق قبول پيچيدگی روابط انسانی  و . مطلب برای خويش

سادگی <حاصل تالش مدرنيت، بقول کوندرا در . احساسی است و اينکه در  هر بردی باختی وجود دارد و بالعکس
ی از افسردگی تا سختيهای رابطه عشقی را با ،  اين است که می خواهد هر عنصر منفی زندگ>غيرقابل تحمل زندگی

کمک قرص آنتی دپرسيوا و يا رابطه آزاد ساده کند و با تالش برای مثبت کردن هر چيز منفی زندگی  در هر گامی 
زندگی خويشرا سبکتر و غيرقابل تحملتر می کند، زيرا همه شورها و احساسات زندگی با زنجيری به يکديگر پيوند 

گ افسردگی مرگ شادی را به همراه دارد و مرگ ديوانگی مرگ عقالنيت و منطق را و آنجا که سکس خورده اند، مر
به بازيی ای با حدااقل خصوصی بودن و شخصی بودن و تن دادن به احساسات عميق درونی خود و معشوق همراه 

اينگونه نيز ما در ادامه .  هستاست، حاصل همان افانيسيس يا ناتوانی از لذت بری از رابطه جنسی عشقی يا اروتيکی
روبروييم که ثمره اين بدور )  لينک10(ميشل هوللبک> المنتار تايلش<نگاه دساد و جنبش هيپی گری امروز با کتاب 

انداختن پارادکس احساسی و نيز ثمره بدور انداختی شرم و تمنا را در آن می بيند که اکنون قهرمانان داستانش، دو برادر 
و ديگری تنها و ناتوان از ارتباط گيری، هر دو در نهايت ناتوان از لذت بری از عشق و رابطه جنسی اند و يکی کازانوا 

اينگونه يکی از برادران که بيولوگ است، می خواهد موجودی بيافريند که بدون جنسيت و نيازهای عشقی و جنسی باشد 
مدرن در چهارصد سال > من< متامورفوزه انسان به در اين معنا ميشل هولبک پس از. و اينگونه انسان مطلق گردد

از تولد انسانی بدون جنسيت و سکس که بسان تبلور . پيش از ضرورت و پيش آمد يک متامورفوزه نو سخن می گويد
نه تنها جهان ايرانی ما بلکه . اين خيال تنها يک غلو گويی ادبی نيست. نهايی خواست علم و مذهب بر جهان حکم ميراند

اگر ايرانی ميخواهد با  جذب مدرنيت در فرهنگ خويش و .  معاصر نيز در پروسه يک متامورفوزه مهم قرار داردجهان
تلفيق آن دو به بحران خويش پايان دهد و به مدرنيت ايرانی دست يابد، انسان مدرن نيز در برابر يک بحران مهم 

ن دو راه را که موضوع جدل ديسکورس قدرت جهان مدرنيت قرار گرفته است که در برابرش دو راه و جدل ميان اي
يک راه که تکنولوژی مدرن در پی دست يابی بدان است، در نهايت همين . مدرن را تشکيل ميدهد، قرار گرفته است

دست بری در چگونگی خلقت انسان و ايجاد ابر انسان ژنتيکی است و از طرف ديگر نگاهی که در جهان مدرن در حال 
ت و اين نگاه به هستی، به خويش، جسم گرايانه و  با قبول يگانگی جسم و روح، احساس و خرد می شکل گرفتن اس

نگرد و اينگونه می خواهد به نوعی علم جديد و منطق جديد و نگاه جديد و نوعی پلوراليسم نو و دفاع از فرديت بشری 
الت مهم کنونی در علوم خودآگاهی، نويروبيولوژيک دست يابد، که تبلور اين نگاه را از نگاه پست مدرن، فمينيسم تا تحو

مثالی برای اين متامورفوزه مهم  کسانی مانند دماسيو دانشمند علم  خودآگاهی و . ، فيزيک و روان درمانی می بينيم
به خطای دکارتی > خطای دکارتی<و  > من حس می کنم، پس هستم< نويروبيولوژی می باشد، که در کتابهايی چون 

ری دادن خرد بر احساس اشاره می کند و به دنبال درک جسم در يگانگی اوست، و يا مانند دريدا در پی دست در برت
سوژه ای ميان انسانها و قبول تفاوتهای يکديگر و پايان دادن به دواليسم  و متافيزيک غربی تن و /يابی به پيوندی سوژه

ا به خويش بسان يک جسم خندان، آنطور که نيچه ذات انسان روح، زن و مرد، سوژه و ابژه و درک زندگی می باشد و ي
دفاع از اين نگاه و متامورفوزه در برابر نگاه تکنولوژيک به معنای بدشمردن تکنولوژی . را بيان می کند، می نگرد

 برعکس جدل ديسکورس اينده بشری  و بازی قدرت اين نگاهها ايجاب می کند که هر دو نيرو تمامی قدرت و. نيست
از اينرو طبيعی است که بايد حتی از شبه سازی و کلون سازی دفاع کرد، چون علم بايد . خالقيت خويش را نشان دهند

فقط . خويش و خواست خويش را به امتحان گذارد و از طرف ديگر اين پيشرفتها دارای جوانب مثبت فراوان نيز هست
بايد از اين تکنولوژی استفاده کرد، اما در .   سازی بيانديشيدبه امکان ساختن دست و پای نو برای معلولين توسط کلون

پشت اين تکنولوژی و يا خرد ابزاری يک نگاه به زندگی نيز نهفته است که در ذات خويش هنوز اسطوره ای يا بهتر 
بگويم مذهبيست و می خواهد بهشت را بر روی زمين از طريق سراپا هوش و خرد شدن و بر جسم و بر احساسات 

يعنی ميخواهد انسان را که به باورش خلقتی با اشتباهات فراوان توليدی و خلقتی است، .خويش کنترل يافتن دست يابد
در برابر اين نگاه و توهم، نگاه جسم گرايانه که خواهان علمی نو و منطقی نو و هويتی . تعمير کند و به خدا تبديل سازد

 عبور از متافيزيک مدرن و دست يابی به يگانگی جسم و روح و تبديل نو بسان جسم خندان نيچه ای می باشد، در پی
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زندگی به يک بازی بی آغاز  و انجام هست که در آن هر دو طرف به هم نياز دارند و بی هم نميتوانند رشد کنند، چه در 
بباور من، ما ايرانيها . باری جهان امروز مدرن در حال اين جدل نو و اين متامورفوزه نو است. عشق و چه در رقابتشان

نمی توانيم فقط به بحران خويش و متامورفوزه ايرانيمان بپردازيم بلکه ما نيز در بطن اين متامورفوزه نو نيز هستيم که 
همين امروز نمادش را در عرصه سياست در درگيری دو نگاه که يکی به تفاوتها و  پلوراليسم احترام ميگذارد و 

با تمام تناقضاتی که در اين (ان ملتها بر اساس قبول اصولی مانند پلوراليسم و حقوق بشر استخواهان گفتگو و توافق مي
و از طرف نگاه برتری جويانه و خصمانه به يکديگر ) درخواست وجود دارد که در بطن هر خواست ديگری نيز هست

چه جالب که هرروز نوع بيان کلمات که در پی اصالح ديگريست که نمادش را در جدل ميان بوش و بن الدن می بينيم و 
و  نوع حرکات هردو  به هم نزديکتر ميشود و برای مثال بوش از کنگره آمريکا  خواهان آزادی بيشتر در استفاده از 

يا  نگاه بن الدنی  می باشد که خواهان ادامه .  شکنجه در اعتراف گيری ميشود که خوشبختانه با اعتراض روبرو ميشود
باری در اين معناست که من معتقدم، نگاه زمينی من و جسم .  و شدت دهی به درگيری ميان تمدنها می باشد بمب گذاريها

گرايی من که هم ريشه در سنت ايران دارد و هم در پيوند با اين مهمترين تحوالت جسم گرايی و رشد  علوم نوين است، 
لفيق مدرنيت و سنت بلکه برای پايان دهی در حاشيه نشينی ميتواند پاسخگويی و يا يکی از پاسخهای مهم نه تنها برای ت

. ما محکوم بدانيم که جزء هر دو دگرديسی باشيم. ما و شرکت مستقيم در اين جدل تازه و متامورفوزه مهم مدرنيت است
يش پس چه بهتر که با انتخاب بهترين سيستم و  راه قادر به شرکت و پيروزی در هر دو جدل مهم خويش و جهان خو

 .گرديم
---------- 

 
پس از تشريح اروتيسم مدرن و دنيای مارک دساد و تناقضات اروتيسم مدرن،اکنون می توانيم به اروتيسم ايرانی و    

برای اين کار دو . اشعار شاعران خويش بپردازيم و به چگونگی تلفيق نگاه مدرن  وسنت در شعر و نگاه آنها دست يابيم
 . و بررسی ماست معيار اساسی وسيله کار

 
قبل از بيان معيارها بايد به اين نکته مهم روانشناختی اشاره کرد، که هر انسان ايرانی از شاه تا خاتمی، از من تا شما،   
از فروغ تا هوله و کرباسی يا ساقی قهرمان، از شکنجه گر تا شکنجه شونده، از قهرمان تا تواب، از شريعتی تا گنجی، 

ر، از آشوری و بيضايی تا نسل ما، همه و همه در واقع نمايانگر  چگونگی تالقی و پيوند نگاه از کسروی تا دوستدا
همه آنها هم مدرن هستند و هم سنتی و اساسا همه حرکات و . مدرن و سنت در شخصيت آنها و نگاه آنها هستند

 اخالق، جنگ ايمان و خرد  و نظراتشون برای پاسخگويی به اين بحران دوگانگی درونی است که بشکل جنگ وسوسه و
در اين معنا  نيز هر کدام . غيره در نوشتار، گفتار و رفتار يکايک ما و همه هنرمندان و سياستمداران ايرانی نشان ميدهد

از ما بسان سوژه که نقطه تالقی سنت و مدرنيت است و در واقع بسان ايرانی يا سنت،  با اسم داللت ديگر مدرنيت 
 ارتباط برقرار ميکند و می خواهد تمايز خويش را نشان دهد و نيز تشابه خويش را با ديگری و از انجا برخورد ميکند و

که ديگری و در اين معنا مدرنيت برای ما بسان تبلور تمنای ماست، زيرا تمنا هميشه  تمنای ديگريست و من به معنای 
می باشد که هم احساس نزديکی و لذت می دهد و > ايیغريبه آشن<ديگريست، بدانخاطر نيز رابطه ما با مدرنيت بشکل 

هم ترس ايجاد ميکند و نماد ناخودآگاهی ما و حقايق درونی و يا نيازهای درونی ماست که می خواهد اکنون پذيرفته شود 
ن مشکل در اي. و در جهان سمبليک ما جذب گردد و اينگونه به حق خويش رسد و زندگی ما را زيباتر و پرشورتر سازد

است که تا زمانی که اين ديگری و بخش گمشده خويش جذب نگردد و هضم نشود،بسان بيماری و بحران و هراس و 
اينگونه  هر کدام از ما . کابوس و وسوسه خويش را نشان ميدهد و ما را به بحرانهای مختلف فردی  و جمعی می اندازد

اند چنين چيزی باشد، زيرا اين دو بخش با هم شخصيت او ديگر نه سنتی کامل و نه مدرن کامل است و هيچگاه نمی تو
را تشکيل می دهند، دو بخشی اما که تا آنزمان تلفيق نيابند و در جهان سمبليک ما جذب نشوند و ما با آنها و با هستيمان 

يز چون ما آنها ن. صااحب يک رابطه تثليثی نشويم، مجبور به جنگ با يکديگر بر سر سروری بر روح و جان ما هستند
خواهان دستيابی به خواست خويش و لذت خويش هستند و اينگونه سوژه، سنت و مدرنيت در نهايت از بافت قدرت و 

عشق مشابه ای ساخته شده است که حق خويش و جايگاه خويش می طلبد و به بهای آن زندگيمان را زيباتر و تمناهايمان 
ری با سنت و مدرنيت و يا چگونگی تلفيق ما بشکل هويت خيالی يا موضوع چگونگی ارتباط گي. را پرشورتر می سازد

موضوع اين است که آيا رابطه ما با ديگری، چه با مدرنيت و يا سنت، رابطه ای خيالی و نارسيستی و . سمبليک است
 و نفرت دوگانه يا ثنوی است که اساسش بر اسير نگاه ديگری بودن و اسير تصوير و تصوری بودن می باشد و به عشق

می انجامد و يا آنکه ميتوانيم از اين نگاه دوگانه   توهم گونه به رابطه سه گانه و تثليثی با مدرنيت و يا سنت خويش دست 
يابيم و اينگونه با جذب مدرنيت در فرهنگ خود و پاکسازی فرهنگ خويش از عناصر نافی گيتی گرايی، نافی جسم 

درن و يک مدرنی ايرانی دست يابيم که بنا به حالت تثليثی و  سه گانه اش گرايی و خردگريی به يک هويت سمبليک م
موضوع ايجاد اين رابطه سه گانه و  سمبليک و جذب مدرنيت در فرهنگ نقدشده خويش . قادر به تحول و دگرگونيست

االست و بی ثمر، در اين معنا  نيز تالش خيالی و  نارسيستی  برای يکی شدن با سنت يا مدرنيت مانند تف سرب. است
سنتی هستيم که در خويش بقول هدايت نامتجانس است  و بدينخاطر /زيرا ما نه مدرنيم و نه سنتی، بلکه يک سوژه مدرن

محکوم به برزخ بوف کور، تا آن هنگام که با تلفيق خويش و جذب  مدرنيت در فرهنگ خويش و چيرگی بر نکات منفی 
پای به جهان زيبای انسانی و پارادکس خويش بگذارد که هر حالتش دوگانه و سنت و مدرنيت  بتواند از برزخ خويش 
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ترکيبی ازعشق وقدرت، خرد و احساس، درد و لذت است و همزمان رابطه انسان با ديگری،چه با خويش، با معشوق يا 
يشه و قدرت خويش تن با رقيب، هميشه رابطه ای تثليثی و سه گانه  است و  بدينوسيله می تواند هم به عشق و جدل اند

دهد و هم از موضع سوم يا قانون به خويش از بيرون بنگرد و به نقد خويش و روابطش بنشيند و با رفتن دوباره به 
با اين نگاه به مدرنيت هم . درون روابط به تجربه راههايی نو دست زند که در اين فاصله گيری به آنها  دست يافته است

 يکايک ما با يکديگر چيست و موضوع ماهوی ديالوگ و جستجوی ما ايرانيان چيست و پی می بريم که نقطه اشتراک
هم می توانيم، با معيارهای دقيق به بررسی نوع و چگونگی اين تلفيق  و ارتباط ميان دو فرهنگ و نگاه در زندگی و 

د با مقايسه اين تلفيقها و نگاهها با يکديگر نگاه هر هنرمند، سياستمدار و يا عالم ايرانی بپردازيم و تلفيق او را بيابيم و بع
بر بستر آسيب شناسی مدرنيت پی ببريم که کدام نگاه و شعر و يا نگاه سياسی هنوز حالتی شترمرغی دارد و يا به نفی 

بخشی از خويش می پردازد و کدام توانسته است به تلفيق خويش دست يابد و  اين تلفيق ساختارش چگونه است و تا چه 
زيرا تلفيقی که من و شما می سازيم، هم باعث تشابه ما به انسان مدرن و انسان سنتی و هم باعث . پيشرفته استحد 

اما با اين نگاه خويش آنگاه می توانيم در هر دو جهانمان . زيرا هويت  به معنای  تفاوت است. تفاوت ما از هر دو ميباشد
شه ها و حاالت مختلف تلفيق کمک رسانيم و در بستر هر دو فرهنگ با نگاه متفاوت و متفاوطمان  به رشد جدل اندي
نمونه اين کار را آن محدود هنرمندانی انجام ميدهند که کارهايشان را به . کارساز باشيم و خويش را جزيی از آنها بدانيم

تازه است، مانند کارهای دو زبان انجام ميدهند و يا به تلفيق خاص خويش دست يافته اند که برای هر دو فرهنگ جالب و 
رقصنده ايرانی شاهرخ مشکين فام، خواننده ايرانی افسانه و يا گروه اکسيوم آف چويس  و ترجمه آثاری از هنرمندان 

ايرانی مانند هوله به زبان ديگر و نيز اشعار دو زبانی مانند کارهای مانا آقايی يا ليال فرجامی و ساقی قهرمان، بی آنکه 
زيرا بايد هر کدام را جدا بررسی کرد و نقاط قدرت  وضعفشان . ه ترکيبات  و تلفيقات آنها کامل استبخواهم بگويم ک
به رشد  وتکامل بباور من > هنر در تبعيد< با بيان اين مثالها می خواهم نيز به  ضرباتی که  کلمه .  تلفيقشان را يافت

 فهم است که انسان هنرمند  با جهان گذشته خويش در ارتباط اين قابل. بخشی از ايرانيان هنرمند زده است، برخورد کنم
باشد  و به مسائل آنجا بپردازد، زيرا اين گذشته او و نيمه اصلی و اوليه اوست و از طرف برخورد به نابسامانيهای 

ونيش می اجتماعی و فاجعه های اجتماعی و سياسی ناشی از همين درگير بودن درونی انسان هنرمند با هر دو شبکه در
باشد و بويژه فراموش کردن فاجعه های انسانی به معنای محکوميت به تکرار آن است، زيرا تا زمانی که مردگانمان را 

خوب به خاک نسپاريم و آن فاجعه را به تجربه و شناخت تبديل نکنيم، مردگانمان ديگربار در خواب و بيداری به 
 اما اين است که همه اين فاجعه ها و اين تبعيدها بخاطر هراس از موضوع. سراغمان می ايند و حق خويش می طلبند

در واقع  اين بخش اعظم ايرانی در خارج از کشور بدان خاطر . مدرنيت و ناتوانی از تلفيق درست صورت گرفته است
که يکايک ما می تبعيد شده اند، زيرا آنها برای بخش ديگر تبلور مدرنيت و يا تبلور بخش خطرناک مدرنيت هستند، با آن

اينکه چرا کسی در آن . دانيم که خود ما نيز ماالمال از سنت بوديم و هراس از مدرنيت  و غرب ستيزی يا غرب شيفتگی
بلبشوی جمعی چپ يا راست شد، قربانی يا شکنجه گر، بويژه نزد بخش اعظم نيروهای جوان، بيشتر نه ثمره جستجوی 

ش و جايگاه خانوادگی آنها و  تفاوتهای فرهنگهای مختلف درون ايران بود و يا بقول آگاهانه آنها بلکه در واقع بخاطر نق
در . لکان در تفاوت اسمهای داللت آنها و بويژه اسمهای شخصی و خانوادگيشان در نظم اجتماعی و ديسکورس جامعه

، توانست بر بخش ديگر که نهايت در اين بحران جمعی ، آن بخشی از جامعه که در خويش نيروی سنت را قويتر داشت 
کمتر سنتی بود، چيره شود، و آنها را بيرون اندازد يا بکشد، زيرا  مدرنيت برايش هراس انگيز بود و می خواست با يک 

از اينرو در واقع آنچه در تبعيد بود، نه اين . تلفيق سطحی و با نوعی بازگشت به خويشتن به بحران خويش پايان بخشد
تبعيد شدن آنها بخاطر آن بود که برای بخش ديگر تبلور مدرنيتی بودند که آنها . مدرنيت بودهنرمندان بلکه خود

در واقع نگاه و سمت و سوی > هنر تبعيدی و يا هنرمند تبعيدی<با چسبيدن به . ميخواستند تبعيدش و يا سرکوبش کنند
ريق  تجربه هرچه عميقتر مدرنيت و ايجاد هنر اين هنرمندان بجای آنکه به پايان دهی به بحران مدرنيت ايران از ط

تلفيق خاص خويش بسان مرد، زن، شاعر، نقاش، سياستمدار و يا عالم باشد، به خاطر آنکه رويارويی اوليه اش در 
درگيری با سنت گرايان درون کشور و تالش برای روشنگری و جلوگيری از فراموشی بود، نتوانستند بسياری از 

تبديل شوند و  از جايگاه خويش در بطن مدرنيت به لمس مدرنيت و تناقضاتش و نيز تناقضات > مهاجر<به > تبعيدی<
درونی خويش بپردازند و اينگونه هنر مدرن ايرانی مهاجر را بوجود آورند که نه تنهای برای ايرانيان بلکه، برای 

نيم که پايه گذاران هنرپسامدرنی مثل فراموش نک. مهاجرين ايرانی مقيم غرب و نيز برای غربيها نيز مفيد واقع شود
جيمز جويس و يا ناباکوف مهاجر بودند و می توان در کار کسی مانند ناباکوف و لوليتای او ديد که چگونه اين چنداليگی 

اگر ايرانی هنرمند و فعال .  داستانهای او ناشی از چندهويتی او  جذب و انطباق مدرنيت در جهان خويش می باشد
يا اجتماعی خويش را بسان سمبل مدرنيت می ديد که در تبعيد است، انگاه به تجربه هرچه بيشتر مادر خويش سياسی  و  

 و يا نيمه ديگر خويش مدرنيت می پرداخت و آثارش هم بيانگر معضالت عشق و جهان سنتی و هم نمايانگر درگيری 
ه سنتی و مدرن و تالشش برای جذب آنها در نگاه يک انسان مهاجر در ميان اين دوگانگی شبکه های مختلف اخالقی نگا

خاص خويش می بود که برای مثال هم شامل عشقهای سنتی و مشکالتش و هم عشقهای مدرن  و مشکالتش، هم 
مشکالت اخالقيات ضد جسم سنتی و هم  معضالت اروتيسم مدرن می بود که هر دو را با جان و پوست خويش تجربه 

همانطور که در بحث بحران جنسی و عشقی ايرانيان در مقاالت ده گانه کاوش روان . کرده بودکرده و به انديشه تبديل 
ايرانيان مقيم خارج از کشور از دو مرحله بحران عشقی و جنسی عبور کرده اند که بخش اول . جمعی مطرح کرده ام

 عبور از اخالق سنتی، احساس گناه شبيه آن چيزی است که امروز در ايران در مجموع شاهد آن هستيم و آن تالش برای
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نقطه مهم و نيز تراژيک اين است که ايرانيان خارج از کشور نسبتا با . و تن دادن به روابط جنسی و عشقی مدرن بود
کمترين تلفات اين مرحله را رد شدند و هر يک به نوع خويش به تجربه روابط عشقی  وجنسی مدرن دست زد و در واقع 

ان در همان يکسال و دوسال اول، زيرا اخالق سنتی در وجود آنها با توجه به فاجعه های اجتماعی برای اکثر ايراني
بخش دوم بحران که در واقع اين سيزده  و چهارده سال اخير را در بر گرفته است، اگر قبول . شکستی سخت خورده بود

ستند، مرحله دوم بحران ايرانيان است که بعد از کنيم که بخش عمده ايرانيان مابين ده تا حدااقل بيست سال مقيم غرب ه
تجربه اروتيسم و عشق مدرن و در حقيقت جا افتادن در جهان مدرن دچار يک افسردگی و بحران نوين شدند که ناشی از 
آن بود که بعد از رفع تشنگی و خستگی اوليه اکنون وجودش خواهان تلفيق عشق مدرن و عشق سنتی، نگاه مدرن و نگاه 

ی و  ايجاد تلفيق خاص خويش بود و دقيقا در اين بخش است که ايرانيان هنوز بشدت مانده اند  واينگونه تلفات انسانی سنت
. ايرانيان مقيم خارج در اين دهه در عرصه بيماريهای روانی  و درگيريهای درونی بسيار بيشتر از بخش اول بوده است

د اين عرصه شدند  و اينگونه نه توانستند شنوندگانی از ميان اين نسل در مشکل هنرمندان در تبعيد اين است که کمتر وار
بحران اينجا بيابند که دنبال جواب می گردند و نه با جامعه ايران خود بخود بخاطر سانسور تماس مداوم داشتند، بويژه 

با مدرنيت و تجربه عشق و که ايرانيان مقيم داخل بشيوه خويش و از طريق ماهواره، اينترنت  و غيره در پی تماس 
اما . اروتيسم مدرن و عبور از احساسات گناه می باشند که طبيعتا اينراه بخاطر نبود روشنگری سخت پر پيچ و خم است
اينرا . موضوع اين است که در واقع الزم نيست به ايرانی بگويی،سکس خوب است، آزادی خوب است، رفاه خوب است

ان اين است که چگونه بر اشکال قدرت نهفته در روابط و فرهنگ چيره شوند که مانع خودشان ميدانند، بلکه موضوعش
وظيفه روشنگرايی جديد مبارزه با نادانی نيست، زيرا مردم می دانند )11(بقول فوکو .دستيابی آنها به اين چيزها ميشود

 من به اين نگاه جديد روشنگرانه يک .که حقيقت چيست، بلکه بر مال کردن ساختارهای قدرت است که انسانها اسير آنند
روشنگری يک بازی قدرت است و بازی قدرت هميشه به معنای وسوسه گری و جذب ديگری . چيز را اضافه ميکنم

روشنگر بايد وسوسه گر باشد و با نشان دادن جوابهای نو و تلفيقهای . برای لمس و تجربه نگاه و روش و انديشه ماست
نت، با نشان دادن اينکه مرد و زن مدرن ايرانی چگونه می تواند باشد و يا بحران هويت را نو به بحران مدرنيت و س

چگونه می توان پايان داد و چگونه می توان بر ساختارهای قدرت پيروز گشت، در واقع ديگری را به تجربه و لذتی نو 
اين تجربه به جستجوی راه فردی خويش دعوت می کند،تا آنگاه که خود با اين تجربه آگاهانه انتخاب کند  ويا با 

يعنی وقتی قبول می کنی که در واقع معضل، ديسکورس و قدرت اوست که مانع تحول می شود، از  آنجا که بقول .رود
فوکو ويا نيچه قدرت خالق و استراتژيک است، راه حل تحول ديسکورس جنسی، جنسيتی و عشقی جامعه و دستيبابی به 

زبانی مطرح ميشود ، و در /رال، ايجاد اسم داللتهای جديد در اين ديسکورس و جدل قدرتیيک ديسکورس باز و پلو
راحتتر جای خود را بخاطر شباهتش و نيز >  عارف زمينی<واقع بنحوی که بتواند اين اسم داللت جديد مانند هويت

 روشنگری ايجاد اين اسامی داللت نو يعنی راه مهم. تفاوتش با ديگر اسامی داللت در شبکه بيابد و راهی جديد نشان دهد
که ترکيبات جديد و بهتری  از مدرنيت و سنت هستند و بهتر می توانند مدرنيت را در فرهنگ ما جذب و انطباق دهند و 

. و گفتار و کردار و نگاه است> )پرفورمانس يا گفتارگری<آنگاه وسوسه گری و تبديل اين هويت نو و اسم داللت به 
م هنر ايرانی در تبعيد و نيز روشنگری ايرانی در تبعيد در اين است که نه به عنوان هنرمند به بيان مشکل بخش اعظ

صادقانه بحران خويش در مدرنيت پرداخته است، تا خواننده از طريق او به لمس معضل درونی خويش بيشتر نائل آيد و 
ش تصوير و تلفيقی نو ارائه کند که بتواند ديگری نه به عنوان روشنگر و يا  انسان مدرن توانسته است در عرصه خوي

. به تجربه اين حالت نو و تلفيق نو بپردازد و خود از اين طريق شجاعت بيشتر يابد، راه خويش رود  و  تلفيق خويش يابد
ی از اين بنابراين منظور من تبديل هنر به يک هنر متعهد و سياسی نيست که بايد راه حل نشان دهد،بلکه به باور من دور

بحران دوم ايرانيان که در خويش کليد موفقيت خويش و حقيقت خويش و از اينرو راه گذار فرهنگ خويش را از اين 
بحران  و برزخ خويش و ايجاد تلفيقی نو دارد، باعث آن شده است که هنر مدرن  و نگاه مدرن  نتواند  در هنر در تبعيد 

با اينکه ما در . ه او به اين جهان بسان يک مهاجر مدرن رشد کند و چنداليه شود کامل جا افتد و نه نگاه خاص و  صادقان
همه زمينه ها طبيعتا شاهد رشد مفاهيم مدرن و سبکها و استيلهای مختلف هنری و علمی ميان ايرانيان هستيم و اين نقطه 

ساسی است و يا ناتوانی از پرداختن به ای بسيار مثبت است، اما ناتوانی از عبور از اين بحران دوم که بحران اصلی و ا
آن ، پاشنه آشيل بخش اعظم هنرمندان و سياستمداران و روشنگران و مسبب اصلی عدم جذب درست نظرات آنها مانند 

سه بخش مهم وجودش، يعنی انسان مقيم ايران و نيز انسان سنتی در جستجوی مدرنيت، انسان مهاجرو  نيز انسان مدرن 
و او در واقع به هيچ بخشی تعلق ندارد و پادرهواست،د ر حاليکه اين سه بخش وجودی او می . استکشور دومش بوده 

از . باشند و او در واقع انسانی دو مليتی و دو فرهنگيست و هم بقول نيچه يک اروپايی خوب است و هم يک ايرانی خوب
سمه های هشداردهنده برای ياداوری فاجعه منظر  چنين نگاهی  که من مطرح می کنم،طبيعی است که مهم است، هم مج

ها در کشور ايجاد شود و هم خاوران خود به يک محل هشداردهنده تبديل شود، هم مهم است که زمانی در دادگاههای 
قانونی و کميسيونهای حقيقت به فاجعه ها ی اين دوره و حق قربانيان رسيدگی کرد، اما به همان اندازه برای شفای جمعی 

نيان مهم است که با ديدن خويش و ديگری به معنای اين نقطه تالقی سنت و مدرنيت و بسان افرادی با سرنوشتی ما ايرا
مشابه و مبتال به يک برزخ و بحران، آنگاه به بيان دردهای عميق اين بحران و لزوم يافتن تلفيقی دقيق و جذب و انطباق 

نی و ظالم بسان راهروندگان اين راه سخت و اين بحران عظيم به مدرنيت در جهان سمبليک ما پرداخت  و اينگونه قربا
گفتگوی صادقانه با يکديگر بپردازند و به درک بهتر همديگر نائل آيند که چرا يکی در اين برزخ و بحران شکنجه گر و 

ريم بجز بخش بويژه  از ياد نب. ديگری قربانی ميشود و چگونه اينجا تصادف و سرنوشت با يکديگر در هم می آميزند
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اندکی روشنگر، همه ما تبلور اين غرب زدگی و غرب ستيزی بوديم و هنوز هم با تمام رشدها بخش مهمی دچار اين 
هويت خيالی  و نارسيستی و پيوند توهم گونه با مدرنيت و يا سنت خويش هستند که در بخش مربوط به نگاه شاعران در 

  باری اين  ديالوگ صادقانه زيربنای شفای جمعی  و استحکام بخشنده رشد .اين بخش و بخشهای بعدی بدانها می پردازم
رنسانس ايران خواهد بود و من مطمئنم در مسير چنين ديالوگی، همانطور که روانکاوی نشان ميدهد، خيلی راحتتر  

تن حق قانونی  و شکنجه گر به خطای خويش اعتراف ميکند و از قربانی صادقانه معذرت ميخواهد و قربانی با پس گرف
نيز انسانی خويش و با ديدن اين اعتراف صادقانه به درک معضل شکنجه گر نائل ميشوند و هر دو در نهايت خويشرا 

آنگاه تواب . بسان  اشکال متفاوت اين بحران می بينند که بايد از آن بگذرند، بسان آيينه های مختلف اين برزخ و بحران
 زندانها بر تن و روحشان رفت می گريند و هم با تلفيق نو در پی آن خواهند بود که  با و قهرمان با هم بر دردی که در

ايجاد مدرنيت ايرانی و حکومت قانون مانع تکرار اين فاجعه شوند  وهم توابی که زير فشار هم سنگر خويش را لو داده 
انی می تواند او را ببخشد،زيرا است و اين درد وجودش رامثل خوره ميخورد، به خطای خويش اعتراف کند و قرب

باری بدون اين حرکت چنداليه ما محکوم به ديدن مردگانمان در خواب و بيداری وتکرار آن . معضل او را درک می کند
. حوادث هستيم، زيرا مردگان ميخواهند به خاک سپرده شود و حقشان و جايگاهشان در روان جمعی به آنها داده شود

راه نهايی بازپرداخت تقاص خويش به . و مردگان زنده يا پدر هاملت ما را بازجويند> ومبیس<وگرنه مجبورند چون 
گذشته خويش و اين مردگان تنها در تلفيق درست مدرنيت و سنت و جذب مدرنيت در فرهنگ خويش است که دقيقا در 

شان با سنت و بيان هويت خويش اين بخش من متاسفانه  کاری اندک  از کسانی ديدم که  تمامی فکر و ذکرشان درگيري
اين ساده کردن . چون معضل مدرنيت ما با خوب شمردن آزادی و حق حجاب حل نميشود.  بسان هنر در تبعيد بوده است

 .مسئله است و بس و درازا بخشيدن به بحران
 

دو معيار . انی می پردازماکنون براين پايه  به ييان دو معيار خويش برای بررسی آثار هنرمندان ايرانی و اروتيسم اير
 :اساسی اينگونه  است

 
آيا . شکل هويت نهفته در اثر و نوع ارتباط ميان سنت و مدرنيت در ذهن شاعر و يا هنرمند و در متن چگونه است؟ /1

اين شکل ارتباط با مدرنيت و اروتيسم مدرن بشکل هويت خيالی  و دوگانه، نارسيستی و مجذوبانه است که در نهايت 
ار اشتباه گذشتگان است و به غرب ستيزی و يا غرب شيفتگی می انجامد و يا آنکه هنرمند و انديشمند قادر گشته تکر

است رابطه ای سه گانه و تثليثی با مدرنيت برقرار کند و به يک هويت سمبليک دست يافته است و توانسته است  
هر انسانی طبيعتا ترکيبی از اين بخش يا هويت . ب کندمدرنيت  و اروتيسم مدرن را در نگاه و جهان سمبليک خويش جذ
است  و اين بخشها مانند دايره های برومه ای > واقع<خيالی و بخش و هويت سمبليک است و بخش سوم همان ساحت 
ی پس موضوع نبودن هويت خيالی و يا جاذبه نارسيست. باهم در پيوندند و مشترکا ساختار روانی ما انسانها را می آفريند

نسبت به مدرنيت و سنت نيست، بلکه موضوع اين است که شکل اصلی هويت و قدرت اصلی در نگاه و ساختار آدمی را 
زيرا تنها دربخش سملبيک می توان به . ، آيا اين بخش و هويت خيالی و نارسيستی تشکيل ميدهد  و يا بخش سمبليک

 است و عرصه  رهايی از ارتباط دوگانه تصويری زيرا اين بخش ساحت رمز و اشارت و زبان. تلفيق دست يافت
اينجا همه چيز می تواند چون زبان ساختاربندی شود و تلفيق ميان دو شبکه فکری و احساسی . افسونگرانه نارسيستی

در اين معنا، برای . مدرن و سنت بوجود آيد و مثل ساختار زبان اين تلفيق باز و ناتمام و قابل تحول و دگرديسی است
ر از احساسات گناه خويش  آری گفتن به اميال خويش کافی نيست، بلکه شکل اين آری گفتن و جذب اميال خويش در عبو

جهان سمبليک خويش و زيباکردن اميال خويش  است که نشان ميدهد، آيا هنرمند و آدمی به هويت سملبيک دست يافته 
زيرا تنها در . متنفرانه  است/ا اميال خويش بگونه عاشقانهاست و يا اينکه اسير عرصه خيال و حالت ارتباط نارسيستی ب

اين هويت سمبليک و رابطه سه گانه است که انسان و هنرمند می تواند هم از شورهايش لذت ببرد و از جسمش و تن 
يز در کامه خواهيهايش و هم می تواند از آنها فاصله بگيرد و آنها را و خويش را نقد کند، زيرا رابطه سوژه با هرچ

. يا نام پدر و قانون است که تمنا را می آفريند> ديگر بزرگ< جهان خودش تثليثی  است و ضلع سوم رابطه هميشه نگاه 
بدينخاطر نيز ما در عرصه سمبليک با تمنا روبرويم که تبلور قانون است و در عرصه خيالی با خوشی و تمتع روبرويم 

يب خويش و ديگری و ميل بلعيدن و بلعيده شدن شکل اصلی رابطه اش است که سرانجام به درد منتهی ميشود  وبه فر . 
 

نوع و حالت اين تلفيق مدرنيت و سنت  و جذب مدرنيت  در نگاه  و جهان سمبليک شاعر و يا هنرمند چگونه است و  /2
دهويتی دست يافته به  چه مرحله ای  و درجه ای از تبلور تمنا و  يا بشکل هنری بگويم،  شعريت و چنداليگی و چن

آيا اين تلفيق در ذات خويش شکننده و بحران زا است ؟و يا شاعر و هنرمند  توانسته است، پيوندی ارگانيک ميان . است؟
بخشهای مختلف نگاه خويش از مدرن و سنت ايجاد کند و نگاهی نو که برای هر سه بخش خوانندگان خويش، چه در 

هرچه تلفيق قويتر و  صادقانه تر و . ن غربی نکاتی جديد در بر داشته باشدجهان سنت، چه بسان مهاجر و يا هموط
بيشتر تبلور جان و روان شاعر و هنرمند باشد، ما بسان خواننده تبلور اين تلفيق را در اوج گيری تمنا و شعريت و ايماژ 

نا متعلق به جهان سمبليک است و تم. و چنداليگی در يک شعر و يا کار هنری می بينيم و يا در يک نگاه نو به مدرنيت
همانطور که گفتم تمنا مانند سوژه هميشه در ذات خويش دوگانه است و ترکيبی از احساسات پارادکس عشق و هراس، 

ميل به وحدت و يکی شدن با ديگری و ميل آنکه مطلوب معشوق باشد  و هراس از نپذيرفتن معشوق، ميل جاودانگی و 
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تيم که تمنا تبلور قانون است و از اينرو در پيوند با شرم و حجاب ميان حريم خصوصی و گف.  فانی بودن ذاتی بشری
در هنر اين حجابها کنار زده ميشود ولی نه همه حجابها و شرم بسان بخشی مهم  از احساسات، تمنا و . عمومی

به معنای از بين رفتن حوزه خواهشهای بشری  باقی می ماند، زيرا مرگ شرم مرگ تمنا و مرگ قانون را در بردارد و 
درگيری شاعر و  هنرمند سنت . سمبليک و بازگشت به حوزه خيالی و نارسيستی و يا اسير نگاه پدر جبارشدن است

شکن با خجالت اخالقی و نافی ارتباط و نافی شور عشقی و جنسی می باشد و ايجاد اشکال نوين و سمبليک ارتباط با نام 
ه به درجه واالتری از بلوغ و لذت اجازه بيان می دهد و نه  درگيری  با و يا نفی  شرم نهفته پدر و فانی بودن انسانی ک

در ذات عشق و تمنای انسانی و يا  دشمنی آشتی ناپذير با نام پدر و قانون می باشد، که معنايی جز بازگشت به حيث 
بلکه   اين پرده برداری در  کار هنرمند .  نداردخيالی و اسير نگاه پدر جبار و لذت پرست و يا کاهن لجام گسيخته درون

در قالب شعريت  و ايماژ صورت می گيرد که باعث ميشود  ما مرتب قادر به درک مفاهيم و تمناهای نويی در متن 
ه اينگونه با هر بار خواندن متن تمناوار  و چنداليه  ما ب. باشيم و پروسه تمناسازی يا تفاوت سازی متن پايان نمی يابد

لذت وصال تمنايی نو دست می يابيم و يا به  لذت وصال آگاهی ايی نو و شناختی نو در باب ديسکورس جنسی جامعه 
  .خويش و جان خويش

 
 آثار اروتيسم   و تمنا در شعر و هنر فارسی 

 
 

 فرهنگ ما از ابتدا در نگاهی به اسطوره های ايرانی و مقايسه آن با اسطوره های يونانی می توان براحتی پی برد که در
تالش خاصی برای در حجاب نگه داشتن جسم،زن و در حجاب نگه داشتن خواستهای جنسی، اميال لذت پرستانه و 

هراس از اميال و تمناهای جسمی و جنسی خويش  وجود دارد و بدينخاطر نيز فرهنگ ما به جدايی مطلق خير و شر يا 
 نقش انسان به شرکت و همراهی با اخالق در اين جنگ  باور دارد وو ضميرناخودآگاه، اهورا  و اهريمن> فرامن<

در ميان يونانيان  رابطه ميان انسان و خدا  رابطه ای دو طرفه است، باآنکه . دائمی ميان وسوسه و گناه خالصه ميشود
تبلور اما بقول نيچه خدايان يونانی بهترين . قدرت اصلی دست خدايانست و انسان در نهايت اسير بازيهای خدايان است

. پرستش حيوان درون انسان است و تالش سمبليک برای زيبا کردن و در خدمت گرفتن اين حيوان درون می باشند 
اينگونه خدايان  و الهه گان يونانی که سمبل عشق جنسی، اروتيسم و شراب  ولذت پرستی هستند، مانند اروس، آفروديت 

ر نظام اجتماعی و فرهنگی هستند و مجالس ارگيا يا مست بازار و نيز ديونيزوس، دارای معابد خويش و قدرت خويش د
کافيست خدای لذت پرست يونانی زئوس را با خدای ايرانی زروان يا با .. در ستايش  و پرستش آنها برقرار ميشود

  را که اهورامزدا مقايسه کنيم و زندگی زاهدانه او را و بدون همسری با  ماجراجوييهای جنسی و لذت پرستيهای زئوس
به ثمراتی مانند  توليد  فرزندانی نيز با زنان زيبای زمينی مانند هرکولس ختم ميشود و   هميشه خشم زن خويش و خدای 

در برابر اين تن دادن و پرستش  لذت دنيوی  و اروتيکی، فرهنگ ما از ابتدا . مادر حرا را بوجود می آورد ، قرار دهيم
اينگونه زروان دو فرزندش را اهورا و اهريمن را خود بدنيا می . نگی با خدا ميگشتگويی بدنبال  لذتی روحانی و يگا

آورد و ابتدا اهريمن بدنيا می ايد، زيرا زروان به قربانی دادن هزارساله خويش شک ميکند که بدينوسيله ميخواست 
يمن زشت روی بدنيا می پس از شکش به خواست خويش اهر. فرزندی بدست آورد که خالق زمين و آسمان خواهد بود

در فرهنگ يونانی اين زايش هستی . آيد  واز ايمانش به خواستش اهورای زيبا و جنگ نه هزارساله آنها آغاز ميشود
توسط دسيسه مشترک زئوس و مادرش گايا يا زمين برای قتل پدرش کرونوس که فرزندانش را ميخورد و مانع تحول و 

ردد، صورت ميگيرد و زئوس با بريدن آلت پدرش و ريختن خون او به دريا به گذار به مرحله تازه زايش جهان ميگ
خدای جديد تبديل ميشود و از اين خون و يا اسپرمای ريخته کرونوس به آب اروس يا خدای عشق بوجود می ايد، که در 

 مهمی را اما از طرف ديگر در فرهنگ ما شور عشق و پرستش عشق نقش.   واقع عشق اروتيکی و جسمانی است
بازی ميکند که ما در خدای ايرانی ميترا تبلورش را می بينيم که هم بقول اوستا قدرتمند است، هم دانا است و هم سمبل 
عشق و دوستی است و ما در فرهنگ يونانی شاهد دستيابی به اين نگاه از عشق نيستيم و يا در ابتدای پيوند عاشقانه و 

اينگونه دو موضوع مهم .  دست می يابيم و نيز به نوعی در فرهنگ ديونيزوسیاسطوره عشق اروس با پسيکوز به آن
ايمان   و عشق بسان نظفه های دو راه  و چگونگی پيوند و ارتباط  ايرانی با  هستی  و خدا در داخل فرهنگ ايران رشد 

ينهای ديگر می رود  و ابتدا در ميترايسم با تبديل شدن به مسيح به سرزم. می کند و در ناخودآگاه ايرانی نقش می بندد
دوران شکوفايی عرفان ايرانی که دوان شکوفايی  تجارت و علوم نيز بوده است و آثار يونانی و مسيحی بفارسی درج 

اينجا قبل از هرچيز بايد بگويم که هم زرتشت و ميترايسم، .  ميشده اند، در قالب يک ديگر نو به جامعه ما وارد ميشود
م در معنای نهايی تبلور قانون و نام پدر می باشد و موضوع چگونگی ارتباط گيری با اين سنت است که عرفان  و  اسال

آيا اين ارتباط با گونه ای نارسيستی و دوگانه و در قالب هويت خيالی صورت ميگيرد که باعث بندگی انسان در خدمت 
طه ای تثليثی و نو و فردی با خدا و هستی دست می يابد اين  سنت، مذاهب  و نامهای پدر می شود و يا اينکه آدمی به راب

در اين مسير  گذار از هويت خيالی و .  و رابطه ای نو با اين فرهنگ و ارثيه های فرهنگی خويش برقرار ميکند
همانطور . فريبگرانه به هويت سمبليک و ترميزی طبيعتا مجبور به نقد اين سنت و جداکردن سره از ناسره خواهد بود

ه گفتيم هر انسانی دارای اين سه بخش خيالی، سمبليک و واقع است که چون دواير برومه ای در هم تنيده اند و نوع اين ک
تنيدگی نمايانگر چگونگی شخصيت فردی و جمعی ما، نمايانگر عالمت مشخصه هويت فردی و جمعی ما بسان ايرانی 
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م اما اين است که بلوغ بشری در عبور از حيث خيال و موضوع مه. است، زيرا هويت به معنای تفاوت از ديگريست
بنابراين موضوع خوب يا بد شمردن عرفان، اسالم . هويت خيالی نارسيستی  و دوگانه به هويت سمبليک تثليثی می باشد

و زردشت نيست، زيرا آنها نامهای پدر و نماد قانون هستند، موضوع چگونگی ارتباط ما با اين بخشهای هويت خويش 
است که آيا بشکل يک ارتباط خيالی نارسيستی صورت می گيرد که در آن انسان ايرانی چنان مجذوب و اسير اين رابطه 
دوگانه و نارسيستی با سنت خويش است، که برای دست يابی به يگانگی مرتب دست به کشتن و پس زدن اميال و تمناهی 

رف ديگر در خفا به او خشمگين است ، و يا اينکه انسان ايرانی خويش ميزند تا با بسان مريد با مراد يکی شود و از ط
ميتواند با گذار به هويت سمبليک رابطه ای تثليثی  و با فاصله با سنت خويش برقرار کند و اينگونه سنتش از مطلقيت 

و نيز عبور از آن را نماد اين گذار از هويت خيالی و ارتباط نارسيستی با مذهب . رهايی می يابد و او قادر به تحول است
در قرون وسطی اروپا می بينيم و جنگهای صليبی بسان تبلور هويت خيالی از يکطرف  و از طرف گذار به هويت 

در اين . سمبليک را در پروتستانيسم مذهبی اروپا شاهديم که  پيوندی تنگاتنگ با پديده گيتی گرايی انسان مدرن دارد
ارتباط  سمبليک با مذهب و سنت خويش می بينيم که پروتستانيسم به سه موضوع مسير دست يابی به هويت سمبليک و  

برکنار کردن روحانی بسان رابط ميان انسان و خدا و ايجاد ارتباط فردی ميان انسان و خدا که /  ا. مهم دست می يابد
يتی گرايی و عالقه به زندگی ستايش گ. 2.نماد رشد هويت فردی و سمبليک و ارتباط تثليثی و  سمبليک با خدا می باشد

که در کالوينيسم و پروتستانيسم  نمادش را  برای مثال در خوب بودن کار و تالش مانند دعا می بينيم و اينگونه نگاه 
يعنی نگاه مذهبی در خويش يک رفرم مذهبی انجام ميدهد و . انسان را  هرچه بيشترمتوجه اين جهان و دنيا می کند

 پيش می کشاند که هم تبلوری ديگر از نام پدر است و هم نماد  دگرديسی درونی انسان مذهبی  و روايتی نو از سنت را
دست يابی به حکومت قانون و قبول جدايی دين از دولت و / 3. ارتباطی نو با خدا و زندگی بشکل سمبليک می باشد

نيز دارند ولی اينجا بيشتر منظور چه در شکل سياسی سکوراليسم و يا الئيسيته آن که با هم تفاتهايی ( حکومت
قبول حکومت قانون که نمادی از نام پدر است و پايان دادن به مطلقيت سنت و کليسا در فرهنگ ). سکوالريسم است

مدرن به معنای عبور از هويت خيالی در جهان مدرن و ايجاد پيوندی سمبليک با خدا و نام پدر است که در نتيجه اين 
به اين خاطر  چگونگی ارتباط . متناهی و ميرا و قابل تحول می شوند>  ديگری يا غير<  و هم >من<تحول اکنون هم 

ما با نام پدر  و قانون در فرهنگ مدرن می تواند تحول يابد و اشکال نوينی از پلوراليسم پسامدرنی زاييده شود، اما اينها 
اين تصور . و نام پدر هستند و نه نفی قانون و نام پدرخود نماد مرحله ای جديد از رابطه سمبليک و تثليثی با قانون 

ايرانی بخاطر رابطه خيالی با مدرنيت و يا پسامدرنيت است که خيال ميکند، پسامدرنيت با نفی متاروايتها و هويتهای 
ه اساسش بر مطلق نفی کامل قانون و هويت می کند، بلکه پسامدرنيسم ارتباطی چندگانه با اين نام پدر را ايجاد ميکند ک

قبول قانون نهفته در تفاوت و تفاوط خويش با ديگری است و دست يابی به اين تفاوطی که طبيعتا هيچگاه کامل بدست 
بدينخاطر نيز پسامدرنيت از پلوراليسم دفاع می کند و با تک صدايی مدرن که نماد . نمی ايد و پروسه اش پايان نمی يابد

در اين معنا نيز آن . ز طعمی  از هويت خيالی را دارد،به مبارزه بر ميخيزدمتافيزيک مدرن است و در خويش هنو
کسانی که امروزه سعی ميکنند ثابت کنند که اسالم مسيحيت نيست و به اين خاطر پروتستانيسم مذهبی را اينجا غيرممکن 

سند، نه تاريخ اسالم و عرفان يا ميدانند، در واقع به باور من بيشتر ثابت می کنند که نه تاريخ مسيحيت را خوب می شنا
زرتشت را که هميشه در خويش روايتهای مختلف داشته است و نه متوجه  اين موضوع مهم هستند که موضوع در واقع 

موضوع اين است که . چگونگی ارتباط گيری  ميان مومن و دين، ميان انسان و سنتش است، ونه  بررسی سنت به تنهايی
 دوگانه و خيالی يا تثليثی و با فاصله و  سمبليک است و من با مثالهايی که در پايين می آورم آيا اين ارتباط و پيوند

ميتوانم نشان دهم که تالش برای گذار از ارتباط هويت خيالی به هويت سمبليک و ارتباطی نو با سنت خويش در فرهنگ 
وع است که چرا کارشان را به آخر نمی موضوع درک اين موض. ما بوده است و نيز می توان مثالهای ديگری يافت

رسانند و ناتوان از تحول نهايی ميشوند که بيش از هر چيز از ناتوانی از دگرديسی درونی  و ايجاد ارتباطی نو ناشی 
طبيعی است که يک مذهب نسبت به مذهب ديگر در خويش پتانسيل بيشتری . ميشود و نه  از ضعفهای شديد خود سنت

شته باشد و اينگونه گذار را راحتتر کند، اما اساس ايجاد اين رابطه سه گانه و تثليثی با ديگری و هستی برای اين تحول دا
طنز . می باشد که انسان ايرانی ناتوان از آن بوده است و نه تالش برای اثبات عدم توانايی تحول عرفان و يا اسالم

درن ما با روايت يک فاالنژ مذهبی مانند بن الدن يکی زندگی در اين است که آنگاه روايت اين روشنفکر باصطالح م
خود اين تشابه  نشان ميدهد که چگونه چنين روشنفکری هنوز در يک . ميشود و هردو می گويند، اسالم اين است و بس

هويت خيالی و نارسيستی با مدرنيت قرار دارد و مدرنيت را در خويش جذب و منطبق نساخته است و حالت دوگانه 
تنها با اين کار . تنفر خاص اين هويت خويش را در قالب شيفتگی به غرب و نفرت از سنت خويش بيان می کند/ گیشيفت

يک تف سرباال ميکند، زيرا او خود نيز تلفيقی از اين دو می باشد و تنها راهش جذب و تلفيق سمبليک است وگرنه اسير 
اگر به تاريخ کشورمان بنگريم، مهمترين نماد  هويت خيالی و .   نفرت باقی می ماند/اين هويت خيالی و  رابطه عشق

مرادی با محبوب /زاهد در يک رابطه مريد. می يابد > زاهد<ارتباط دوگانه توهم گونه با خدا و سنت تبلورش را در 
و نيز خويش است و اسير نگاه اوست و  محبوبش قابل لمس نيست و اليتناهی است و او با سرکوب جسم و اميال خويش 

 پس زدن مداوم فانتزيهای خويش در پی قتل پدر و تصاحب مادر، در واقع در پی دست يابی به يگانگی با او و بازگشت 
او ميخواهد با سرکوب خويش و نفی هرگونه فرديت و جسميت،سراپا . دوباره به بهشت اوليه و جنين مادری می باشد

ينکه اين کار بی ثمر است را تاريخ جمعی و فردی يکايک ما نشان ا. روح و بيگناه گردد و به وحدت مطلق دست يابد
ميدهد، زيرا در يکايک ما هم عارفی است و هم کاهنی که بايد از اين هويت خيالی نجاتش داد و او را در هويت سمبليک 
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که پس زدن کامل فانتزيهای خويش و خواستهای خويش غيرممکن است، چون همانطور . و زمينی خويش جذب کرد
گفتيم اين فانتزيها و اميال در همان لحظه که پس زده ميشوند و به ناخودآگاهی رانده ميشوند، در همان لحظه با لباسی 

نو وارد خوداگاهی ما در شکل خواب و رويا و بيماريها ميشوند و حق خود > مجازی<و > استعاره<ديگر و  در قالب 
. زيرا آنها حقايق ما و شورها و قدرتهای ما هستند و ياران ما. ب گردندميطلبند و می خواهند تعالی بخشيده شوند و جذ

. زاهد اما دوباره به سرکوب و پس زدن مداوم اين شورها مشغول است و زندگيش جنگ دائمی وسوسه و اخالق است
< اگر به دقت به زاهد بيرون  و کاهن درون يکايک ما دقت کنيم، شخصيت او  شبيه شخصيت بيماران 

اجباری اين است که همان لحظه با آنکه نام پدر را  و محروميت /معضل اطباع وسواسی. است> اجباری/اسیوسو
خويش از فالوس را پذيرفته اند، اما ميل به قتل پدر و تصاحب مادر يا دست يابی به وحدت و  لذت جاودانه اوليه در آنها 

انتزيها را تعالی بخشد و در جهان سمبليک خويش جای دهد قوی است و دوباره بسرعت برميگردد و او نمی تواند اين ف
اجباری چنان قدرت اين /بلکه اين اطباع وسواسی. و برای مثال رابطه ای انتقادی و متحول با نام پدرخويش ايجاد کند

 می فانتزيها را در خويش  احساس و لمس می کنند و از آنها هراس دارند که تمامی زندگيشان هول محور اين مسئله
به اين خاطر نيز برای مثال شخص مبتال به وسواس تميزی ساعتها و . گردد، که مانع بروز و  بيان اين فانتزيها شوند

ميز به . در اين کار او يک منطق نهفته است. بطور مکرر ميزی را تميز ميکند و هی احساس ميکند که هنوز کثيف است
سط اين فانتزيها مورد تهاجم و غصب قرار می گيرد و او بايد مرتب مثابه استعاره ای از وجود و روان او مرتب تو

بی دليل نيست که فرهنگ ما در ميان تمام فرهنگهای آسيايی . جلوی اين کار را بگيرد  و آنها را به ناخوداگاهی پس زند
ايرانی گويی چنان   اميال  در  انسان .  باالترين درجه از  جدايی خير و شر و تبديل کردن آنها به دشمنان مطلق را دارد

لذت پرستی، خوش گذرانی و  ميل خدابودن قوی است که می داند او بايد يا کامل از آنها چشم بپوشد و يا اگر به يکی از 
بباور من بهترين تشبيه  اين حالت انسان ايرانی را در اثر . آنها تن داد، بزودی خانه و کاشانه را برباد خواهد داد

ی سالوادر دالی می بابيم که در آن يوحنا با تنی رياضت کشيده و تا بند استخوان زجر کشيده در > اوسوسه ی يوحن<
برابر اميال و فانتزيهای خويش که بسان فيلهايی بر پاهايی نازک و سبکبال  يا اسبانی پرخروش و زيبا  بسوی او و 

اين زانو زدن در برابر وسوسه های قوی . يردخودآگاهيش در حرکتند، زانو زده است و صليب را در برابرشان می گ
خويش و اين تالش مداوم برای سرکوب اميال خويش خصلت کاهن درون ما و بخشی مهم از فرهنگ ما را که در نهاد 

بسياری از آيينهای زاهد و فرهنگی ما مانند آيينهای يک بيمار . تبلور خويش را می يابد، تشکيل ميدهد> زاهد<
الش برای سرکوب و پس زدن اميال و لذتهايش می باشد،بجای آنکه آنها را در خويش جذب و انطباق اجباری ت/وسواسی

چنين .  احساس گناه  و تکرار دائمی سيزيف وار و فرسوده کننده رهايی يابد/دهد  و اينگونه از جنگ جاودانه وسوسه
چقدر ما ايرانيها ماالمال از شورهای قوی مطلقيت گرايی در برخورد به شر و اميال خود، خود نشانگر اين است که 

هستيم که اگر بتوانيم آنها را در خويش جذب کنيم، ديگر بار نه تنها به رنسانسمان و پايان دهی به اين جنگ خانمانسوز 
دست می يابيم، بلکه اينگونه لذت پرستانه و عاشق زندگی و همه خصايلش، از عشق و خرد تا ايمان و فرديت می توانيم 

بقول نيچه خواجه احتياج به سرکوب . ز حاشيه تاريخ در آييم و ديگربار حرفی نو برای گفتن به جهانيان داشته باشيما
آنجا که اين سرکوب و پسزدن با اين جباريت  و قدرت وجود دارد، آنجا دريايی از امکانات لذت و . اخالقی خويش ندارد

 می خواهد جذب و زيبا شود و ياور سرور خويش انسان اين جسم نظربازی و بازی عشق و قدرت نيز نهفته است  که
انسان ايرانی با دست يابی به اين . خندان و فرزند زمين و آسمان گردد،بسان ياران و الهه گان اين خدای زمينی و فانی

هور و اهريمن آشتی دوباره با خويش و زندگی و جذب اين نيروها در خويش بسان شورها و امشاسبندان خويش و تبديل ا
> زرافه سوزان< به  ايمان سبکبال و تمناهای زيبايش که مشاوران و يارانش هستند، ميتواند آنگاه به انسان نوی دالی يا 

دالی تبديل شود که تابلويی از دالی است که در آن در مرکز تابلو انسان مدرن را نشان ميدهد که با وجود رهايی از چنگ 
 اسير طرحها و نظراتی است که به او ميگويد چيست و کيست و باعث جدايی او بسان سوژه از اخالقيات مطلق اما هنوز

اينگونه اين انسان مدرن يا يک گوشی تلفن بزرگ است که فقط . جسمش و خرد نهفته در اميالش گشته است
ه نگه ميدارد که استعاره اينفومارسيون يا  اطالعات جذب و پخش ميکند و يا تنش را بوسيله کرستهايی از چوب ايستاد

زيرا انسان مدرن به عنوان سوژه با برتری دادن خرد بر . تفسيرها و طرحهايش از خويش بسان انسان مدرن است
احساس و روح بر جسم و از دست دادن ارتباط و اعتماد خويش به شورهايش در واقع خويش را به طرحی انتزاعی 

ماهيت انسان کار است و يا انسان به عنوان حامل <يرها از خويش مانند تبديل کرده است و اسير اين طرحها و تفس
انسان اما در نگاه دالی تبلور تمناست که بشکل کشوهايی نيمه باز يا . ناتوان از حرکت آزاد و رها می باشد> اطالعات

 بروز ميکند و يا بشکل بسته در تن انسان نشان داده ميشود که از آنها عطرهای مختلف نارسيستی، پارانوييا و غيره
انسان در نگاه دالی تنها با قبول اين عطرها و اميال مختلف خويش و جذب آنها در . فيلهايی با پاهايی نازک و سبکبال

در قالب اين زرافه سوزان نشان داده > زرافه سوزان< خويش می تواند به انسانی نو تبديل شود که در همان تابلوی 
يعنی سوزان و ماالما از تمنا و زيباست اما . سوزان از خواهش و اميال است، اما نمی سوزدميشود که جسمی پرشور و 

تولد . چون بسان جسمی نو اين نيروها را در خويش جذب کرده است، پس نمی سوزد و اسير شورهای خويش نميشود
ه به خويش آری ميگويد و بقول اين انسان ژئو پوليتک در تابلويی به همين اسم از او بسان تولد جسمی خندان است ک

من بسان نوع ايرانی اين جسم خندان  و زرافه سوزان که سوزان > عارف زمينی<اينگونه نيز . نيچه آن ميشود که هست
است ولی نمی سوزد و سراپا جسم و شور زندگيست و اين جهان برايش محل بازی جاودانه عشق و قدرت است و 

 يارانش که او مرتب با بخش جديدی از آنها روبرو ميشود و آنها را در خويش شورهايش برای او چون نيروهايش و
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جذب و زيبا ميکند و بنابراين مرتب دگرديسی می يابد،  قادر است که اين دريای درونی و قدرت بزرگ درونی نهفته در 
يش و در قالب هويتی روان يکايک ما و روان فرهنگ ما را در خويش جذب کند و همراه با معشوق و يار برابر خو

سمبليک و تثليثی و پيوندی نو با نام پدر و قبول او بسان خدای دوگانه اسمانی و زمينی  اين قانون عشق و قدرت، سوار 
بر اسبان بالدار و فيلهای سبک پای شورهای خويش بسوی لذت و ماجراجويی نو در بازی بی آغاز و انجام عشق و 

ی باز قادر به جذب نگاهها و شورهای نو در خويش  باشد و هم معشوق را بزرگ و قدرت زمينی  براند و بسان جهان
برابر می طلبد و هم رقيب را، تا اينگونه در بازی عشق و قدرت به اوج لذت، سالمت، لمس پارادکس زندگی   وشکوه 

زندگی و زمين است و زيرا اينجا قانون، دستيابی به اوج سالمت و عشق و قدرت جسم و . زمين و زندگی دست يابد
> زاهد<در اين معنا تالش برای عبور از .  تبديل زندگی، عشق، خرد، ايمان به يک رقص چندگانه عاشقانه و قدرتمندانه

اجباری او در خويش  و آری گفتن به اميال خويش و جذب آنها در /و هويت خيالی او و چيرگی بر شخصيت وسواسی
نطقی و طبيعی گذار جامعه ايرانی و روان ايرانی به سوی هويت سمبليک و در يک هويت سمبليک و سه گانه، روند م

سنت است/نهايت پايان دهی به بحران و برزخ مدرنيت .  
ما شروع اين تالش  و گذار مهم  جان و روان ايرانی را  برای دست يابی به هويت فردی و سمبليک و رهايی از هويت 

، لذت  و گيتی و  و چيرگی بر هراسهای اختگی خويش که تبلورش را در سرکوب خيالی، برای  آری گفتنی نو به زندگی
احساس / و پس زدن جسم و شورهای جنسی خويش و اميال خويش نشان ميدهد و خود را محکوم به جنگ ابدی وسوسه

 که بيش از هر اهريمن ميکند،  در شرايط رشد عرفان ايرانی و در قالب دو شخصيت ايرانی می بينيم/گناه و يا اهورا
کسی به تالش برای دست يابی به اين هويت فردی و آری گفتن به تن کامه خواهی خويش و رهايی از هويت خيالی زاهد 

اين دو شخص مهم يکی حافظ است که در اشعارش ما اوج يگانگی لذت عشق زمينی و . بگونه های مختلف تالش کردند
سانيت و تمناهای جسمانی و شعريت چنداليه می باشد و از طرف ديگر به آسمانی را می بينيم و اشعارش ماالمال از ح

عبيد زاکانی برميخوريم که با طنز کوبنده اش و نگاه لذت پرستانه اش در پی عبور ازاخالق عمومی و دست يابی به 
انيم که اشتباهی بيش اين بدان معنا نيست که ما بخواهيم اين دو را مدرن بد. اخالقی نو و يک گونه هويت فردی می باشد

روندی که . نيست، بلکه راه آنها اولين تالش مهم ايرانی برای دست يابی به هويت سمبليک و نيز گيتی گرايانه می باشد
اگر پيروز ميشد، هم ما از راه خويش به گيتی گرايی و فرديت دست يافته بوديم  و هم با  مدرنيت که برای زاهد و 

رابطه ما با مدرنيت که بی شباهت به حالت . تی گرايی و فرديت است، اينقدر مشکل نداشتيمعارف درون ما سمبل اين گي
هنگام کابوس ديدن نيست، به اينخاطر است که ما در مدرنيت تبلور چيزهايی را می بينيم که خود نيز > آشناغريبه<

م،اما بدان بخاطر ترسهايمان و  نيز طبيده ايم  و می طلبيم و حتی برای دستيابی بدان از طريق خويش تالش کرده اي
به اينخاطر نزديکی به مدرنيت در  ما اين احساس ترس و اشتياق و . سرکوب خويش و سرکوب اجتماعی دست نيافته ايم

در روند گذار طبيعی و منطقی  هر کشور و فرهنگی از هويت خيالی ثنوی به هويت . را زنده ميکند> آشناغريبه<حالت 
و گذار از  حاکميت اخالق عمومی به سوی فرديت و آزادی فردی، راه و مسير خويش را ميرود  که سمبليک  تثليثی 

در ابتدای راه پررنج . ريشه در تاريخ و فرهنگ خويش دارد، همانطور که مدرنيت ريشه در يونان و مسيحيت دارد
ع بزرگ عرفا و نيز دانشمندان و يا ايرانی برای دست يابی به اين هويت نو و سمبليک و تثليثی ، ما  در ميان جم

ايندو يکی حافظ و ديگری . حکيمان   به  دو اسم بزرگ برميخوريم که در عين تشابه بسيار متفاوت از ديگران هستند
حافظ قدرو شان خويشرا در فرهنگ بدست می اورد و . البته ميان اين دو يک تفاوت اساسی است. عبيد زاکانی می باشند

جای دارد، با آنکه ارزش نگاه  زمينی و فردی حافظ امروزه  تازه هرچه بيشتر شناخته و مطرح ميشود، در هر خانه ای 
گويی روان ايرانی ميخواهد او را پس زند و  يا تنها به سان . اما عبيد زاکانی در روان ايرانی به گوشه ای پرتاب ميشود

 آنچه که عبيد انجام ميدهد، دارای چنان قدرت  و توانی است ، در حاليکه.لطيفه گو  و يا  طنزگوی موش  و گربه بشناسد
که اگر کارش به پايان ميرسيد و يا ديگران راهش را دنبال ميکردند، ما شاهد اروتيسم ايرانی چند گونه از بی پروا تا 

طبيعی . اده شودعارفانه و  همراه با طنز و خنده بوديم و هم نگاهی نو و زمينی به جهان و هستی می توانست اينجا ز
است که در کنار اين دو بزرگ فرهنگ ايران بايد به خيام که زاويه ديگر اين مثلث تالش به دگرديسی و نوگرايی و 

ارتباط نوی  ايران با خردگرايی  و قبول فانی بودن زندگی و همه حقايقش  می باشد  توجه داشت ، اما به بحث ما  
. بيعتا بايد به کار و تالش همه دانشمندان و انديشمندان ايرانی توجه و نظر داشتدر کنار اينها ط. متاسفانه نمی خورد

بگذاريد برای درک معضل گذار به هويت سمبليک و سه گانه، به گيتی گرايی و تن کامه خواهی، با نگاهی بسيار کوتاه  
خويش که نماد تالش فرهنگ و روان به اين دو جان آزاده و تالش آنها برای دست يابی به هويت فردی و گيتی گرايانه 

ايرانی برای دست يابی به راه خاص خويش در ارتباط با ديگری و تمنا ميباشد،  و درک  علل شکست روانی اين تالش 
زمينه ای برای درک مراحل بعدی رشد و مشکالت بعدی تن کامه خواهی و فرديت گرايی در روان ايرانی بيافرينيم، 

با آنکه بايد طبيعتا به تفاوتهای ميان  اين نسل اول تن کامه خواهی و . جسارت اين پيشروانطبيعتا در کنار ستايش 
 .نسلهای بعدی و  مدرن توجه  داشت

 
  عبيد و حافظ

 
طبيعتا درک  عميق عبيد و کارهای او و نيز علل چگونگی جا نيافتادن  و ادامه نيافتادن نگاه عبيد در : عبيد زاکانی /1

ود يک رساله علمی و چند جانبه بايد باشد، زيرا آثار او کم نيستند و بخشهای مختلف را از غزلها، فرهنگ ايران، خ



 47

رباعيات، قصيدهها و مثتوی تا   هزل، هجو و طنز، اروتيسم بی پروا و نيز آموزشهايی طنز آميز  در باب يک اخالق 
.  او  در بر ميگيرد>  صد پند< و يا رساله> گشادل<، رساله >اخالق االشراف<نو و نفی اخالق مطلق گرايانه  مانند 

بخش اول يعنی غزلها و رباعيات و غيره در واقع بيانگر اشعار و نگاه عرفانی  و  نيز رندانه عبيد است که خوب از 
نظر شعريت و غنا به پای  ديگر عرفای  مهم  کسانی مثل موالنا، سعدی،  حافظ نمی رسد و قدرت اصلی او نيست، اما 

يگاه و زادگاهش را درعرصه پهناور عرفان نشان ميدهد که بخشهای مختلف از صوفی تا عارف، از معتدله تا جا
مالمتيان، از عارف نظری چون شعرای عارف ايرانی تا عارف عملی مانند عياران، پهلوانان و ايجاد آيينهايی مثل آيين 

از عرفان در آنجا روبرو ميشويم که خود وجود اين جوانمردی و فتوت  را در بر ميگيرد و ما به تفاسير مختلف 
فلسفی از يکسو و از /قدرت عبيد در بيان بی پروا و طنزگونه فانتزيهای اروتيسمی. پلوراليسم عرفان بسيار جالب است

می اشعار اروتيس. سوی ديگر تالش برای ايجاد نگاهی نو به اخالق و تعليم آيين لذت پرستی قلندرانه از سوی ديگر است
او از لحاظ بيان آشکار اعمال جنسی شايد به نظر هرزه گرانه يا در معنای امروز پورنو گرافانه بنظر آيد، اما اين تصور 

از اين جهت می توان اين . غلط است، زيرا اين فانتزيها آغشته به فلسفه  و نگاه خاص عبيد و نيز طنز خاصی است
 فانتزيهای مارک دساد ندارد، مانند نوشته  های مارک دساد که خود آنها اشعار را که از لحاظ بی پروايی دست کمی از

تفاوت مهم ميان فانتزيهای عبيد  و دساد در اين است که عبيد تا حد ساديسم . فلسفی ميخواند، اينگونه خواند/را اروتيسمی
انبه نيستند، اما ما در اينجا نيز به و مازوخيسم  بيمارگونه دساد نميرود و فانتزيهايش مانند دساد خيلی گسترده  وچند ج

در انواع مختلف آن روبرو ميشويم که عبيد با >  گاييدن<اشکال اوليه ارتباط ساديستی و مازوخيستی از کتک زدن و  
تفاوت  مهم ديگر ميان عبيد و دساد در وجود طنز در اروتيسمش است که همانطور . لذت و خنده آنها را تعريف ميکند

نزد دساد کمبودش کامال احساس ميشود و نشان ميدهد که چگونه دساد در کنار روشنگرايی جنسی اش چگونه قبال گفتيم 
در حاليکه اينجا ما هر لذتی را با طنز و خنده همراه می بينيم و طنز و . اسير نگاه فانتاسم و پدر جبار درون خويش است

 ميکاهد و نشان ميدهد که گوينده با فانتزيهای خويش فاصله خنده هميشه از حالت بيمارگونه و اسير خواست و ميل بودن
ای درونی دارد که ميتواند از بيرون نيز به آنها بنگرد و  کامل اسير دوگانگی  نارسيستی رابطه خيالی با تن کامه 

 و از نگاه سخت گيرانه ايمانی به عرصه کمدی>  فرامن<از طرف ديگر شوخ چشمی نماد رفتن . خواهی خويش نيست
طبيعی است که از آنرو که ما اينجا با اولين تالش مهم برای کندن . اينگونه به خويش و جهان و اخالقيات نگريستن است

از زاهد درون سرکوب گر اميال خويش روبرو هستيم و از اينرو اروتيسم نيز نمايانگر اشکال اوليه اين تالش برای 
ص جنسی نشان ميدهد و ما هنوز اثر کمی  از اروتيسم  تمناگونه مدرن جدايی است و بدينخاطر در قالب بی پروا و خال

برای چنين اروتيسمی ما بايد تا . عاطفی  و چنداليه با بيان خواهشهای دوطرفه و پارادکس است  می بينيم/ که  جنسی
 نيز خود راه مشابه اما جامعه مدرن. آمدن فروغ صبر کنيم که اين ميوه ممنوعه را به شعر و جان فارسی وارد می کند

ای را ميرود و ابتدا هميشه دو قطب افراطی اروتيسم بی پروا که ميخواهد اخالق کهن را کامل بشکند و بخش ديگر که 
مثال آن دساد از يکسو و از . بدنبال تمنای شعری می باشد و گاه  به اروتيک جسمی اهميت کمتری ميدهد روبرو هستيم 

همانطور که در بحث دساد گفتيم، اين نگاه بی پروا می تواند .ی و رنجهای ورتر گوته استسوی ديگر رمانتيکهای اروپاي
در تالش عبيد . در حالت بيمارگونه خويش خطرناک و نشان اسير نگاه پدر جبار و لذت پرست درون خويش بودن است

ی اين پدر جبار و لذت پرست برای شکست اخالق جنسی مطلق گرايانه و تن دادن به لذت جنسی و جسم ميتوان جای پا
فقط وجود اين پدر لذت پرست . را که اکنون توانايی بيان پيدا کرده است را طبيعتا ديد، اما عبيد اسير نگاه او نيست
احساسی اروتيسم انسانی و مدرن /خويش را در قالب فانتزيهای جنسی  آشکار  با درجه کمی از تمنا و دوگانگی جنسی

فلسفی خواند، همراه با /اشعار اروتيسمی او را در هر حال بايد اشعاری اروتيسمی. بيان کرديمنشان ميدهد که قبال 
همين خنده نيز خود نشان نهايی  اين است که عبيد  اسير نگاه اين پدر جبار و لذت  پرست . چاشنی يک طنز و خنده قوی

ز اشعار  اروتيکی عبيد می آورممثالی ا. که فقط در پی خوشی محض و رابطه يکطرفه جنسی است نمی باشد : 
  

                      وقت آن شد که عزم کار کنيم      رسم الحاد آشکار کنيم
                     خانه در کوچهء مغان گيريم            روی در قبلهء تتار کنيم

                      روزگار ار به کام ما نبود       کير در کون روزگار کنيم       
                   بهر کون تا به چند غصه خوريم                بهرکس چند انتظار کنيم

          کون و کس چون به دست می نايد                    جلق بر هر دو اختيار کنيم
                 بنشين ای عزيز تا بتوان               به از اين در جهان  چه کار کنيم

جلق می زن که جلق خويش باشد                        
جلق در زير پای دلق خوش باشد                        
 ( کليات عبيد زاکانی201ص  )

 
  اخالق کار بزرگ عبيد به باور من در کنار اين بی پروايی جنسی و تن کامه خواهی  آشکار و پرطنز ، اما رساله

االشراف او و رساله های دلگشا و صد پند است که مهمترين آنها همان رساله  اخالق االشراف است که در آن عبيد مانند 
دساد ماکسيم و اصول اخالقی نوين و لذت پرستانه خويش را بيان می کند و به نفی، انتقاد و کوبيدن  اخالق ضد جسم، 

دساد و > فلسفه بوردير<اين رساله اخالق االشراف عبيد را ميتوان با کتاب . ازدضد لذت و نافی   زندگی دنيوی می پرد
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از جهاتی ديگر  مقايسه کرد، بدون > شهريار< و اصل اخالقی دساد از يکسو  و با بخشی از نظرات ماکياولی در کتاب 
موضوع اين است .  پس بزنيم و نفی کنيمآنکه بخواهيم تفاوتهای مهم ميان اين آثار  و بويژه ميان ماکياولی و کار عبيد را 

عبيد حامل اولين تالش مهم جان و فرهنگ ايرانی . که ماکياولی و دساد حامالن روشنگری و فرزندان مدرنيت هستند
اين نقطه پيوند عبيد با اين . برای دست يابی به فرديت خاص خويش، به لذت پرستی  و عبور از نگاه زهدگرايانه است

زيرا در ماکياولی و دساد اين تالش در بخش اعظم خويش بپايان ميرسد و آنها .  تفاوت بنيادين  آنهاستدو و نيز نقطه
انسانهايی مدرن و در بخش عمده وجودشان حامل هويتی سمبليک و با فاصله با همه چيز هستند، اما کار عبيد به پايان 

ناست  که حتی نقاط مشترک مانند لذت پرستی و ميل اين نيز بدان مع. نمی رسد و هويت سمبليک کامل شکل نمی گيرد
سروری و کلک زدن در عبيد با دساد و ماکياولی دارای تفاوتهايی درونی نيز هستند، زيرا ماکياولی و دساد در رابطه 
 به سه گانه و بافاصله با اين خواستهای خويش هستند و عبيد در حال تالش برای عبور از هويت خيالی و دوگانه يا ثنوی

با اين  وجود جالب اينجاست که عبيد نيز مثل . رابطه تثليثی و  سمبليک و جذب اين شورها در جهان خويش می باشد
دساد  و ماکياولی از زيبايی شرارت انسانی دفاع می کند و راههای مختلف برای کلک زدن به ديگران و کسب مال و 

 ميدهد که او ميخواهد نيروی شر و شرارت خويش را در اختيار اين نشان. منال ديگران را با طنز بيان مطرح ميکند
گيرد و از جنگ خير و شر بگذرد و از شورهای شيطانی خويش  لذت ببرد و از پس زدن و سرکوب شرارت و شيطان 

شرارت خندان عبيد نيز . درون خويش که يک منشاء مهم خرد و خالقيت است دست بردارد  و او را در خويش جذب کند
در رساله اخالق . باييش در اين آشتی دوباره با شيطان درون خويش و جذب اوليه او بسان يار خويش می باشدزي

االشراف او  بسان اولين ايرانی خويش را نشان ميدهد که از دواليسم روح و جسم و برتری مطلق روح  بر جسم   عبور 
 خويشرا مطرح می کند که در آن روح بخشی از جسم است می کند و اين نگاه را اخالق منسوخ و مرده می نامد و نگاه

زيرا ما . و  اساس جسم و لذت اوست و روح نيز با مرگ جسم می ميرد، زيرا پس از مرگ جسم هيچ چيز باقی نمی ماند
فاه، انسانها در نگاه عبيد موجودی فانی هستيم و متعلق به اين دنيا و زمين و تنها کار ما در اين دنيا لذت بری و  ر

با اين نگاه گيتی گرايانه و . بنابراين ميتوان او را اولين جسم گرای مهم ايرانی ناميد. شرارت و عشق و رندی می باشد
لذت پرستانه عبيد در اين مقاله و ديگر رساله ها به نفی اخالق منسوخ و کهن شجاعت و قهرمانی ،شهادت در راه 

الق پسنديده نزد زاهدان می پردازد و با اين قبول فانی بودن خويش بسان آرمانهای مطلق و بردباری شتروار و ديگر اخ
 :جسم و ديدن زمين بسان تنها جايگاه خويش از جانب گروه زمينی و لذت پرست خويش می گويد

 
از حشر و نشر و عقاب و عذاب و قرب و بعد و رضا و سخط و کمال و نقصان فراغتی تمام دارند ) اين گروه(الجرم  »

تيجهء اين معتقد آن که همه روزه عمر در کسب شهوات و نيل لذات مصروف فرموده می گويندو ن : 
 ای آن که نتيجهء چهار و هفتی        وز هفت و چهار دائم اندر تفتی

 .می خور که هزار بار پيشت گفتم                بازآمدنت نيست چور رفتی رفتی
235ص  ) ) 

. تانه عبيد با اخالق لذت پرستانه  دساد در وجود دائمی طنز و خنده در اين نگاه استتفاوت مهم ميان اخالق لذت پرس
طبيعی است که ميتوان گفت که عبيد بخاطر خطر حمله از طرف زاهدان  به اين شيوه پناه می برد که طبيعتا نيز اين 

م  و قتل حالجها توجه کنيم که استدالل از جهاتی درست است، بويژه اگر به سرکوب خصمانه عرفا توسط زاهدان حاک
در اين اخالق االشراف نامی نيز از او می برد و حتی عفت گرايی و پارسا بودن او اين عارف مهم  را بسان اخالق 

اما نکته مهم در درک . منسوخ  نفی می کند و از خوبی دروغ گفتن، چشم ناپاک داشتن و شرور بودن سخن می گويد
ن شوخ چشمی عبيد ريشه در قلندر بودن  و اخالق رندانه عبيد و درک خاص او از اين اخالق طنز و خنده اين است که اي

اما اين اخالق . دارد که با حافظ از جهاتی شباهت و از جهت تبليغ شرارت و کلک زدن به ديگری و مردم متفاوت است
ريشه در اين اخالق رندی دارد و رندی شرور و لذت پرستانه او با اخالق شرورانه دساد نيز متفاوت است، زيرا 

بدينخاطر همانطور که از دروغ گويی و شرارت برای دست يابی به خواست خود و دست يابی به زنان و  پسران دفاع 
می کند، همانزمان بسان يک رند قلندر از اسير خواهش خويش بودن  و خودپرستی انتقاد می کند، زيرا رند قلندر به لذت 

 شوخ چشم است و اخالقی فردی و نامتعارف با اخالق عمومی دارد و همزمان از شجاعت بی دليل دنيوی تن می دهد و
نيز خوشش نمی ايد و هميشه حجابی بدور خويش می کشد، اما اسير هيچ لذت خويش نمی شود و بقول حافظ زهرچه 

دنيا پرستان را آدمی <  ميگويد، و يا بقول عبيد در رساله صد پند در عين عياشی و مستی . رنگ تعلق گيرد آزاد است
عرفان و < بقول  آشوری در کتاب جامع و بسيار مفيد خويش بنام .  >مخوانيد، متکبران و خودپرستان را آدمی مدانيد

. رندی کردن يعنی بازيگوشی کردن و نعل وارونه زدن، در شعر به طنز ميدان ميدهد< بيان  > رندی در شعر حافظ
تن با شوخی و طنز و بازيگوشی، در برابر تماميت جدی شعر زهد، نمای ديگر صحنه ی زندگی و شعر رندانه با درآميخ

به دوستان پيشنهاد می کنم . ( >363ص.جهان را باز می نماياند، يعنی صحنه ی خنده و شوخی و بازی و عشق بازی را
خوانند و سپس آن را با   مفهوم برای درک درست و هرمونوتيک عرفان، بويژه حافظ و اخالق رندی اين کتاب را ب

و اخالق چشم اندازی و سبکبال او   که  با اين نگاه  و اخالق رندانه  پيوندی درونی دارد   و در عين > عارف زمينی<
حال متفاوت است  و اخالق رندانه حافظ  و عبيد را با فرهنگ ديونيزوسی نيچه در خويش پيوند می دهد و  به شرارت 

دکتر > از کوچه رندان<برای درک مفهوم رندی همينطور کتاب . ندان نو دست می يابد، مقايسه کنندخندان و رندی خ
طبيعی است که اين اخالق رندی با نگاه فردی  عارف در پيوند است و اينگونه ميان ). زرين کوب را معرفی ميکنم
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ين اخالق رندی بگونه نزد حافظ از يکسو و اما در هيچ عارفی ا. رندی حافظ و عبيد در عين تشابه تفاوتهايی نيز هست
عبيد از سوی ديگر رشد و استحکام نمی يابد و اين تالش برای ايجاد اخالق و نگاهی نو خود نمايانگر آن است که اين دو 

از جهاتی بيش از هر عارف ديگری در عرصه دست يابی به فرديت خويش  و رابطه ای تثليثی و سمبليک با هستی 
زيرا مانند نزد دساد، ابتدا وقتی انسان شروع به ساختن اخالقی نو و سيستم ارزش گذاری نو  می کند که . دپيش رفته ان

ميتواند  از رابطه دوگانه با جهان خويش بيرون آيد و از بيرون به آن بنگرد و سيستم کهن زاهدانه را دقيق بشناسد و 
نهايت حافظ نيز قادر به پايان دادن به کار خويش و ساختن جهانی اما همين جا نيز ميتوان ديد که چرا عبيد و در . بکشد

در عبيد نشانه . نو و گيتی گرايانه و ارتباطی سمبليک با خدا و هستی نيستند و نمی توانند کار خويش را بپايان برسانند
چنداليه است رشد نمی يابد، اين ناتوانی را ما در اين می بينيم که اروتيسم ولذت پرستی او به تمنا و اروتيسم مدرن که 

زيرا اروتيسم نقطه تالقی عشق و مرگ است، نقطه تالقی خواهش و هراس و هرچه بيشتر انسان به اين احساسات 
پارادکس و زمينی خويش تن دهد، بيشتر شعريت شعر و هنر اروتيسميش باال ميرود و لذت پرستی و خوشی اوليه اش 

از اينرو ما در اشعار او . شود که هميشه تمنای ديگری است و نام ديگر قانون استهرچه بيشتر به تمنای بشری تبديل مي
جای ديگری و تمنای او را و دوگانگی درونی تمنای بشری را خالی می يابيم و همينگونه نيز او نمی تواند اخالق خويش 

و اخالق  يکی از پايه گذاران گيتی را تا به آخر بيانديشد و و با ايجاد يک رابطه سمبليک و سه گانه خويش با هستی 
گرايی ايرانی شود که  در زمينی شدن هرچه بيشتر رند  و قلندر و حس و لمس پارادکسهای عشق و قدرت و زندگی در 

زيرا آزادی با خويش مسئوليت به همراه می آورد و دنيوی شدن با خويش لمس هرچه . اعمال و گفته هايش می باشد
به اينخاطر نيز قلندران و رندان از آنرو که ناتوان از اين تحول نهايی و ايجاد يک رابطه سه . نیبيشتر مسئوليتهای انسا

اخالق بوده اند که بدينوسيله با زمينی شدن هر چه بيشتر در /معشوق/گانه  ميان خويش و خدا و دنيا  و يا ميان خويش
ش سوم را هميشه ميدهد و اينگونه رابطه ای سه گانه با رابطه ميان خويش و معشوق به نام پدر و يا قانون و مسئوليت نق

خويش و يا با ديگری ايجاد ميکند، در مراحل بعد از حافظ و عبيد اين رندان قلندر به الابالی گری و بی مسئوليتی و 
 که ناتوان آنگاه. اين قاعده زندگی است. بيکاری مبتال ميشوند و هرچه بيشتر  اين رندی به يک بيماری نو تبديل ميشود

اخالق رندی . از تحول کامل باشی  ، حتی بهترين خصلتت به  تبلوری نو از زندگی برزخی و بيماريت تبديل ميشود
وقتی ميتواند به  يک اخالق مدرن گيتی گرايانه تبديل شود که رند به اين رابطه فردی و تثليثی با خويش و هستی دست 

گانه و پارادکس احساس و لمس کند و تن به تمنای ديگری و ديگری دهد، يابد و خويش را بسان سوژه و يک وجود دو
اين رابطه سه گانه  رند  با خويش و ديگری  می تواند آنگاه هم به لذت و تمناهای زندگی . زيرا ديگری همان من است

 خويش را درک و بيان دست يابد و هم با فاصله ای انتقادی به خويش و ديگری بنگرد و تحول يابد و هم پارادکس زندگی
آزادی رندانه تنها از طريق تن دادن هرچه بيشتر به وابستگی خويش به ديگری و به تمنا و عشق ديگری و با قبول . کند

درخت از آن جهت رشد می کند که ريشه در زمين می دواند و . فانی بودن خويش و قبول نام پدر يا قانون بدست می آيد
 بخواهد از همه چيز بی نياز باشد، تنها با قبول نيازمندی خويش و زيباخواندن اين نيازمندی و آنکه. به زمين وابسته است

. جذب اين نيازها و اميال خويش در جهان سمبليک خويش بدان دست می يابد و از اين کار رند و قلندر کهن ناتوان بود
ايت به قانون، زيرا قانون آن روی تمنا است و تمنا از اينرو نيز نتوانست به سوژه و  و هويت سمبليک دست يابد و در نه

اين نگاه نيز به ما کمک می کند که بتوانيم ببينيم استفاده   و جذب اين اخالق رندانه و لذت . بدون قانون وجود ندارد
ند و پرستانه  که دارای نکات مثبت فراوان در خويش است و هم اجازه به تن دادن به نگاه و هويت فردی خويش می ک
هم در برابر نگاهها و رندان ديگر روادار است،زيرا حديث عشق بخوان به هر زبان که تو دانی، چگونه می تواند 

يعنی از طريق به انتها بردن و پايان دادن کار عبيد و زمينی شدن کامل و از اين رو  وحدت اضداد آزادی . صورت گيرد
عشوق، قبول رابطه سه گانه با خويش و هستی و قبول  تمنا و قانون  و و مسئوليت، لذت پرستی و احترام به ديگری  و م

يعنی دست يافتن به رند قلندر زمينی که بر زمين و در گيتی با معشوق خويش و . خنده و رقص زمينی بدست می آيد
ر و رقيب خويش ببازی عشق و قدرت مشغول است، به بازی عشق و شرارت و ضلع سوم اين رابطه ميان رند قلند

جهانش همان نام پدر و يا قانون است که  چهارچوب رابطه عشق و قدرت را تعيين ميکند و  در واقع ديسکورس عشق و 
قدرتی است که در چهارچوب آن رند قلندر برای ساختن جهان کام پرستانه و زمينی خويش عمل ميکند و تمنا می ورزد 

 و قبول ديگری و معشوق بسان يک سوژه  و فرد برابر و  مستقل و و اينجا از اينرو تمنا نيز به معنای تمنای ديگری
برای داشتن مثالی  از اين . ارتباط متقابل در چهارچوب اين نظم قانونمند و در عين حال قادر به دگرديسی می باشد

ريسمهای من درباب اخالق نوی لذت پرستانه  و رندانه  و در عين حال تمناگونه و در چهارچوب نام پدر يا قانون  به آفو
نگاهی > اسرار مگو<ستايش اروتيسم بی پروا و پرشرم، و درباب ستايش کازانوا و دن خوان خندان در مقاالت 

طبيعی است که راهها و امکانات مختلف ديگر اين تلفيق و رندی مدرن ممکن است. بياندازيد . 
 

ص بدينخاطر است که هيچ عارفی مثل او نتوانسته اين جايگاه خا. حافظ جايگاه خاصی در ميان عرفا دارد: حافظ /2
است به اين پيوند ميان عشق زمينی و عشق آسمانی دست يابد و اشعاری بيافريند که دواليه و يا چنداليه هستند ،کام 

اب در اين ب.( پرستانه، حسانی  و گيتی گرايانه هستند و  اوج تمنای  جان ايرانی  و شعريت اروتيسمی  را نشان ميدهند
رندی و  < از آشوری و نيز به مقاله ای از او  بنام و در باب  > عرفان و رندی در شعر حافظ<به کتاب  ذکرشده 

از زاهد تا صوفی  و  از صوفی تا عرفان . اين تحول يکروزه صورت نمی گيرد.) نزد حافظ مراجعه کنيد> نظربازی
سرسبدش سعدی و حافظ مسيری چند قرنی بايد طی شود که خراسانی و از عرفان خراسانی تا عرفان فارسی با گلهای 
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در اين مسير ما کم کم شاهد تاويل و تفسيری نو از اسطوره آفرينش و  ارتباطی نو ميان انسان و خدا هستيم که در گذار 
ان  و خدا از ارتباط مريد و مرادی و ديدن خدا بسان يک قدرت جبار و ترسناک نزد زاهد بسوی ارتباط عاشقانه ميان انس

اولين صوفيان قرن دوم  و . از يکسو و نظريه وحدت وجود و ديدن  هستی بسان تبلور عشق که همان خداست می باشد
سوم هجری مثل رابعه بن کعب خدا را تبلور عشق می بينند  و  از توحيد به وحدت وجود می رسند و اين اولين شکاف 

زاهدانه  فراوان دارند و در پی رياضت و چيرگی بر هوای نفس برای بزرگ با زاهد می باشد ولی هنوز در خويش زهد 
در گذار از اين صوفی زاهد تا عرفان خراسانی که اولين تبلور اين . سراپا روح شدن و يگانگی با اين روح بزرگ هستند

گرف و شگفت در از دل اين ژرفا پيمايی ش«  عرفان شاعرانه و ذوقی می باشد، ما بقول آشوری شاهد اين هستيم که 
 رفته از ميان صوفيان پشمينه پوش رياضت کش خشک دماغ عبوس خداترس عارفان خوش -کالم االهی است که  رفته
عرفان خراسانی با عارفانی بزرگ مانند ابوسعيد، بايزيد، عطار و سرانجام .  »169ص. ذوق شاعرمنش پديد می آيد

با آنکه جهان را بسان تبلور عشق می بيند و در پی وحدت وجود است، شاعرانه /مولوی با سنتی پهلوانی و زبانی حماسی
درد فراق روح و بی «  اما هنوز رگه ای صوفيانه دارد و دوگانگی جسم و روح در آن جا دارد و بدينخاطر ما شاهد 

يم و هست» 181ص. اصلی> سرمنزل<عالم خاکی و شوق آن برای بازگشت به > وحشت سرای<تابی آن از بيگانگی در
در گذار بعد از ديسکورس عرفان خراسانی به گفتمان و ديسکورس . ما شاهد کرامات و معجزات عارفان می باشيم

شکوه حماسی  گفتار < فارس ما اين حالت صوفيانه موجود هرچه کمرنگ تر می شود  و وجه شاعرانه پررنگ تر و 
 عرفان فارس با دو نماينده بزرگش سعدی و حافظ >183ص.عرفان خراسانی جای خود را به غزل سرايی عاشقانه ناب

اينجاست که باقيمانده نگاه زندگی ستيز و طبيعت ستيز در نگاه عرفان خراسانی جای خويش را عشق به . می دهد
طبيعت، زندگی و يار که تبلور عشق و خدا می باشند می دهد و فرهنگ رندی  و قلندری آفريده ميشود و ساقی و 

يشتر با گوشت، پوست و خون و احساس پر می شوند، زنده می گردند، طناز و رقصان می شوند و ما پيرمغان هرچه ب
شاهد اوج گيری تمنا و کام پرستی در شعر و جان ايرانی هستيم که در نگاه حافظ که معلم خويش سعدی را پشت سر می 

ی رسد و دربطن عشق به خدا ما شاهد گذارد، اين فرهنگ رندانه، زيبايی شناسانه، کام پرستانه به اوج خويش م
تمناوارترين و زيباترين شکل بيان کام خواهی زمينی و عشق زمينی هستيم و اين دو گويی به اليه های مختلف يک 

اينجا تمنای اروتيمسی در شعر فارسی به زيباترين شکل و شعريت . عشق و يک ميل کام پرستی عاشقانه تبديل ميشوند
ميان اروتيسم و مرگ خدا و نيز مرگ . جا را برای چندنحوی زيستن و لذت بردن باز می گذاردخويش آفريده ميشود و

آگاهی پيوندی هست، اما اين پيوند ميتواند به معنای ايجاد پيوندی نو نيز باشد که از طريق عشق زمينی و تن دادن به 
نه از اين  اشعار کام پرستانه و در عين به يک نمو. لحظه و معشوق به عشق الهی و وحدت وجود می خواهد دست يابد

الهی  زيبای حافظ توجه کنيد/حال زمينی . 
 

 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست                   پيرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
 نرگس اش عربده جوی و لب اش افسوس کنان           نيم شب دوش، به بالين من آمد بنشست

گوش من آورد و به آواز حزين           گفت، که ای عاشق ديرينه من خوابت هست؟سر فرا   
        «!عارفی را که چنين باده ی شبگير دهند             کافر عشق بود گر نبود باده پرست »

 ....برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگی           که ندادند جز اين تحفه به ما روز الست     
 
ينجاست که اروتيسم و عشق زمينی به صحنه گفتمان عاشقانه و همراه با ناز، گستاخی، طنز و تمنا ميان عاشق  و ا

معشوق تبديل ميشود و همزمان ما ميدانيم که انسان چون در اين نگاه رابطه اش با خدا نيز همينگونه است، پس با او نيز 
در چنين نگاه  شاعرانه و . ن شعر تبلور هر دو ميل و گفتمان استبا ناز، گستاخی و طنز دوطرفه سخن می گويد  و اي

کام پرستانه آنگاه ما شاهد آن هستيم که هر چه بيشتر گيتی و جسم و معشوق زمينی  به محور تمرکز عارفی چون حافظ 
م که بار امانتی تبديل ميشود، آنگاه  ما شاهد گذار از خدامحوری به انسان محوری و ستايش انسان به سان وجودی هستي

اينگونه نيز فرهنگ رندی در اين گذار هرچه بيشتر به فرهنگ . را بدوش دارد که هيچ فرشته ای نميتواند بدوش کشد
طبيعی است که در اين نگاه انسان . شادی، خنده و کام جويی از مايده های زمينی و ستايش طبيعت و انسان تبديل ميشود

افته شده اند، پيوندی  درونی و عميق دارند و جهان به يک محل گفتمان عاشقانه و و خدا چون از يک چيز يعنی عشق ب
عارف بجای نگاه به آن دنيا، با تن دادن به اين .  شوخ چشمی  با همه چيز از گل تا معشوق، از خدا تا رقيب تبديل ميشود

ی همه هستی تبلور عشق است، پس بهترين زيرا وقت. دنيا و به خويش در واقع به ستايش خدا و گفتمان با او می پردازد
راه دستيابی به عشق و خدا تن دادن به لحظه، عشق زمينی و گيتی می باشد  و از آنجا که اين گفتمان و ارتباط ميان 

انسان و خدا تنها بشکل فردی می تواند صورت گيرد، اينگونه نيز اينجا هرکس بايد بگونه خويش حديث عشق بخواند و 
بنابراين جالب است که ببينيم در مسير اين رويکرد عاشقانه جان . نيز نور خدا ببيند> خرابات مغان<واند در انسان می ت

ايرانی به زمين و جسم و اميال خويش چگونه هر چه بيشتر به هويت فردی خويش و نوعی رفرم مذهبی دست می يابد 
های سکوالريسم و گيتی گرايی ايرانی در اين نگاه حافظ  و اين اما پايه . که متاسفانه تا به آخر نمی رود و ناکام می ماند

عرفان عاشقانه ريخته ميشود و در واقع کافيست که با شناخت علل ناتوانی اتمام اين مسير و تحول توسط عرفان ايرانی، 
 عين جذب دنيويت اکنون کار را بپايان رسانيد و هويت فردی ايرانی و گيتی گرايی مدرن ايرانی را بوجود آورد که در

مدرن و خردگرايی اين زيبايی شناسی و ارتباط عاشقانه خويش با طبيعت و زندگی را از دست نميدهد، بلکه بر عکس 
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اسطوره /آن را در رنسانس خويش دوباره زنده ميکند و تا به انتها می انديشد و اينگونه جهان زمينی  چند اليه تاريخی
د می آورد که زمين را خانه خويش می داند و شکوه جسم خويش و زمين و را بوجو> عارف زمينی<جادويی /ای

دستيابی به اوج عشق و قدرت زمينی خواست اوست و زندگی چون رند قلندر حافظ  و در واقع بيشتر از او  برايش يک 
 پرستی رندانه و الهی ماالمال از شور،شراب و کام/بازی جاودانه و بی آغاز  و انجام عشق  و قدرت و يک جشن زمينی

اينجا عارف سراپا جسم و زمين است و زمين و لحظه برايش هم تاريخی و خطی، هم اسطوره ای و . يا ديونيزوسی است
دواری و هم جادويی، در يک کالم زمان برايش حرکتش مارپيچی و مکان و واقعيت برايش چنداليه می باشد  و او 

عاشقانه نهفته در جان خويش به گيتی و هم نگاه مدرن و پسامدرنی ميشود و اينگونه قادر به جذب هم نگاه عارفانه  و 
همه اين حاالت و چشم اندازهای متفاوت  چون کثرتی در وحدت بسان قدرتها و چشم اندازهايی بدور سرور خويش 

رابطه سمبليک و انسان اين فرزند زمين و آسمان  و اين خدای فانی می گردند؛خدايی فانی يا عاشقی زمينی که در يک 
سه گانه با همه شورهای خويش و يا دنيای خويش و در نهايت با خود خويش قرار دارد و اينگونه قادر به دگرديسی 

گيتی گرايی ايرانی بايد برای گذار نهايی به سکوالريسم، اين بخش سالم و زنده ديسکورس . خويش و دنيايش می باشد
يرانی برای دست يابی به فرديت و از بين بردن نقش روحانيت بسان واسطه انسان عارفانه را که اولين تالش مهم روان ا

 و خدا و نيز ارتباطی نو و آری گويانه به عشق زمينی ، جسم و کام پرستی است، در خويش جذب کند، زيرا هر 
 سحرزدايی انسان زمان خطی، گيتی گرايی و. ديسکورس از بطن ديسکورس قبلی و برای تکامل و نفی او بوجود می آيد

مدرن که   خصايل  مهم سکوالريزاسيون اروپايی می باشند، ريشه در فرهنگ مسيحی و يونانی اروپا دارد، همانطور 
چگونگی گيتی گرايی، فرديت و خردگرايی پيوند تنگاتنگ با تاريخ . که  کارل لويتز و نيز پسامدرنها به آن اشاره ميکنند

زبرا همان لحظه که کپی می کند، . می تواند ساده از جای ديگر اين نگاه را کپی کندو سنت يک فرهنگ دارد و  کسی ن
او را بخاطر ساختار زبانش که تبلور و تحقق بخشنده ديسکورس درونی او می باشد، مسخ و دگرگون، يعنی عارفانه و 

ق ساختار ديسکورس خويش و تنها با شناخت اين مسائل مهم زبان شناسی، روان شناس و شناخت دقي. اخالقی می کند
هر . ديسکورس مدرن ميتوان نگاه مدرن را در ديسکورس خويش جذب کرد و يک ديسکورس و گفتمان نو بوجود آورد
تالش ديگری محکوم به شکست است و سبب ادامه بحران و حالت شترمرغی و برزخی کنونی انسان ايرانی است، 

ضوع مهم در تحول ديسکورس اين است، همانطور که ما در نمونه  مو. همانطور که تاريخ معاصر ما نشان می دهد
گذار از زاهد به عارف می بينيم، که   در يک مسير تحول منطقی و طبيعی هر ديسکورس از بطن ديسکورس قبلی 

زاييده ميشود و همزمان آن را نفی ميکند، مانند زايش ديسکورس پسامدرنيت از بطن مدرنيت، و هم آنکه چگونه هر 
تحول اصيل در يک فرهنگ و نگاه هميشه از  طرف ديگر از  تالقی و برخورد با فرهنگهای ديگر و يا باصطالح 

تاثير ميگيرد و بوجود می ايد که در تحول عرفان   تالقی با يونان و مسيحيت و با فلسفه نوافالطونی بويژه می > غير<
ه اين تحول کامل صورت نگرفته است، در يکايک ما يک ساختار و اين تاريخ نيز به ما نشان ميدهد که از آنجا ک. باشد

عارفانه بوجود می ايد که ديسکورس و  ساختار درونی يکايک ماست که برای گذار صحيح و منطقی از /ترکيبی زاهدانه
از آن و دگرديسی نهايی از هويت خيالی به هويت سمبليک و مدرن ما مجبور به پايان بردن کار حافظ از يکسو  و 

طرف ديگر جذب مدرنيت در  اين نگاه عارفانه و عاشقانه ما به گيتی و هستی  می باشيم که همان دست يابی به جهان 
. زمينی عشق و قدرت و خرد سبکبال، عشق و ايمان سبکبال و شوخ چشم عارف زمينی است، يا اشکال ديگر اين تلفيق

ايی از ديسکورس زاهدانه بايد قبل از بيان علل روانشناختی اين اما برای درک علل روانی ناتوانی عرفان  از گذار نه
ضد فلسفی و ضد انديشه « ناتوانی  به يک موضوع مهم اشاره کنم که همه عرفا از موالنا تا حافظ در نهايت  نگاهشان 

طنی ست و ی استدالليست و عقل را در شناخت خدا وزنی نميدهد و اساس کار آن جهش ايمانی و تجربه ی قلبی و با
اين نکته بعدا برای درک علل شکست اين . »146ص.>عقل<است در برابر > عشق<مفهوم مرکزی آن . واردات احوال

ولی همزمان بايد به اين نکته اشاره کرد که . نگاه و عبور نهايی از هويت خيالی به هويت سمبليک و سه گانه مهم است
نظر و <جذب خرد در نگاه خويش بوجود می آورد که در مفهوم اين حافظ است که در واقع بار ديگر راهی برای 

اينجا حافظ  خرد و نگريستن را، حقيقت را در مفهوم ). مقاله آشوری.(حافظ خويش را نشان ميدهد>  نظربازی
ه با ديونيزوسی آن که بسته به چشم انداز و تفسير فرد و تبلور جان و نگاه شخصی او می باشد، بکار می برد که در مقابل

نگريستن يک خالقيت است و حقيقت يک تفسير و در نهايت بقول حافظ . عينی گرايی لوگوس و متافيزيک شناخت  است
از اينرو حافظ نظرباز ميتواند با چشم تن و . يک نظربازی که از جان عاشق و بازی عاشقانه  زندگی نشات ميگيرد

با منطق احساس  و منطق خردش  که در نهايت هردو گرفته از خردی به جهان بنگرد و او را /جانش و  با يگانگی حسی
از طرف ديگر چون راههای مختلف اين نوع نگريستن و نظربازی . نگاهش و جانش می باشند، بررسی  و تحقيق کند

وجود دارد و هيچکدام نيز حقيقت نهايی نيستند، پس هم جا برای رواداری باز است و هم خنديدن به ريش خويش و 
خرد استداللی و يا خرد ابزاری يک شکل مهم از خرد است، .  ی، خنديدن به بزرگترين حقايق خويش  و ديگرانديگر

مفهوم حقيقت . اما شکل نهايی و يا حتی شکل واالی خرد و نگريستن نيست، همانطور که نيچه و پسامدرنها نشان ميدهند
اهد بود و  نگرشهای مختلف وجود دارند و  واقعيتها، حقايق و  و واقعيت هميشه يکسان نبوده است و از اين ببعد نيز نخو

از اينرو نيز ما در تلفيق خويش بايد هم جايی برای خرد استداللی و هم اين .  نيز خردها و يا منطق علمی مختلف
ی باشيم و ابژه ای با هستی و ديگر/نظربازی حافظانه و يا ديونيزوسی نيچه بازکنيم و هم قادر به ايجاد رابطه سوژه

بتوانيم او را در دست بگيريم و بررسی کنيم و همزمان با شناخت ساختار خرد و ديسکورس خرد و علم خويش که بسته 
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به جان و عالئق شخص نگرنده است، به اشکال نوين  و ديگری از خرد دست يابيم، مانند منطق احساسات خويش و 
 .خرد جسم و يا در نهايت خودآگاهی نهفته در زندگی

برای درک علل ناتوانی گذار نهايی حافظ و عارف از ديسکورس زاهد به عارف زمينی، ما بايد به روانکاوی پناه ببريم، 
آقای آشوری نيز به اهميت محوری اين علل روانشناختی   واقف است، اما .  زيرا علل اين ناتوانی روانشناختی هستند

بيان کند و من ميخواهم اينجا اين علل را کوتاه توضيح دهم و در حقيقت چون رشته  وکارش نيست، نميتواند آنرا کامل  
شاگرد واقعی . کار آقای آشوری را که يکی از مهمترين پدران فکری نگاه من است، در اين بخش روانشناختی تکميل کنم

ريته، از خدا تا پدرومادر تا اين رابطه زيبا و دوگانه انسان با هر اتو. هميشه ميخواهد  از استادش و پدر فکريش جلو زند
 استاد،  باعث می شود، در عين احترام و  دوست داشتن آنها و ياد گرفتن از آنها همزمان با آنها با شوخ چشمی و 

گستاخی مهربانانه برخورد کند و گفتگويش با آنها مملو از احترام و شيطنت باشد، زيرا در عين گوش کردن و ياد گرفتن 
ل استقالل و جلوزدن از آنها را  دارد و هويت فرديش تنها از طريق اين استقالل و تفاوت بدست می همان لحظه نيز مي

از اينرو نيز با قبول اين  دوگانگی احساسی خويش رابطه فرد با اتوريته علمی؛ مذهبی يا خانوادگی رابطه ای تثليثی . آيد
هد اما، بسان نماد بخشی از ساختار روان ايرانی، رابطه زا. می شود و اينگونه در اين رابطه امکان تحول وجود دارد

اش با اين قدرت و پدر رابطه ای دوگانه نارسيستی  بر اساس حرمت مطلق و نفی اميال استقالل طلبانه و   نفی شرارت 
ماد نام پدر زاهد رابطه اش با خدا که ن. مرادی با نماد قدرت ايجاد می کند/به اين خاطر زاهد  رابطه مريد. خويش  است

. اجباری است/است، رابطه ای بر اساس خوف و ترس است و همانطور که گفتم شخصيت اش نوعی شخصيت وسواسی
اما . او محروميت از فالوس را می پذيرد يا ميخواهد بپذيرد و فانتزيهاش را در پی قتل پدر و خوشی با مادر پس می زند

 همان لحظه که پس ميزنيم، اميال و آرزوهای پس زده با نامی و همانطور که گفتيم خصلت پس زدن در اين است که
شکلی ديگر بر ميگردند و  زاهد که ميخواهد با کشتن جسم و احساسات خويش گناه اوليه اش را بشورد و با زهد 
سرانجام به بهشت برگردد، هر لحظه احساس ميکند که اين اميال ديگر بار به درونش برميگردند و زهدگرايی و 

اينگونه هر لحظه زاهد مملو از اين درگيری . ياضتش را خراب ميکنند و اميد دست يابی به بهشت را دورتر ميکنندر
در پشت اين ترس در واقع خشمی . اخالق است و به اينخاطر است که رابطه اش با خدا با خوف و ترس است/وسوسه

زيرا جالبی ذات بشری در اين است که حتی . پس زده شودفروخفته نيز خوابيده است که با شالق ترس از خدا مرتب بايد 
در هر بله گفتنی . آری گفتن به نام پدر و محروميت از فالوس به معنای آن است که همان لحظه يواشکی نه نيز می گوييم

اين خصلت دوگانه بشريست که هرچی برای مثال باايمانتر ميشود، شکش نيز بيشتر . نفی ايی نيز وجود دارد
هرچه عاشقتر ميشود، ميلش به جستجوی يک فضای فردی و حتی  شيطنت در بيرون رابطه  نيز بيشتر خواهد .ودميش
رفتن تن دهد، شايد عشق > زيرآبی<تنها اينجا عاشق مدرن يا زمينی ما ميداند که اگر به شيطنت و ميل باصطالح . شد

 عشقش خشمگين شود، پس سعی ميکند، تا آنجا که ممکن اش را نابود کند و اگر کامل اين احساس را پس بزند، شايد از
است اين شيطنت و  نيز ميل فضای فردی را در خود رابطه عشقی جذب و تعالی بخشد و با عشق اش مرزهای جديدی 
. از اروتيسم و عشق را تجربه کنند و يا بقول مثلی آلمانی از بيرون اشتها آورده ميشود ولی در خانه غذا صرف ميشود

ا عالمت بلوغ اين است که آدمی بدان باور آورد و درک کند، که در هر انتخابی شکست و پيروزی وجود دارد و زير
آنکه نمی خواهد هيچ . ببيند که کدام انتخاب برايش بدترين انتخاب با باالترين شکست برای خويش و معشوقش است

معموال در نهايت هم سيخ را از دست > ه و نه کبابنه سيخ بسوز<ضرری کند و  دورويانه زندگی می کند و يا بشيوه 
نه . زيرا آنکه بخواهد به زندگی کلک بزند، سرنوشتش سرنوشت سيزيف افسانه ای خواهد بود. می دهد و هم کباب را

راه آسان کردن اين انتخاب و نه راه چيرگی بر اين انتخاب و سرکوب اميال خويش می تواند، راه حل نهايی و مثبت 
طبيعی است که اين انتخاب . بلکه راه درست در قبول پارادکس زندگی و قبول بهای خواست و انتخاب خويش است.باشد

می تواند ديگربار مورد امتحان قرار گيرد و حتی شخص زمانی ديگر انتخابی نو بکند، اما موضوع آن است که درک و 
ذات دوگانه زندگی انسانی است و زيربنای رابطه سه گانه اين . لمس بکند، در هر انتخابی بردی و نيز باختی وجود دارد

آنجا که اين دوگانگی نباشد، ما شاهد عدم .  و تثليثی  او با خويش و  هستی و تواناييش به دگرديسی، بحران و خالقيت
حظه ميل به اين خاطر نيز انسان با آری گفتن به نام پدر همان ل.جريان انرژی زندگی و سرکوب بخشی از خويش هستيم

نفی او و برکنار کردنش و دست يابی به لذت جاودانه را نيز در خويش احساس ميکند و به اينخاطر مرتب بشر بايد اين 
زيرا اين خشم و ميل به نفی در خويش قدرت . اميال پرقدرت را در زندگی خويش تعالی بخشد و زندگيش را زيبا کند

ما در پی دست يابی به تفاوت خويش با ديگری و خالقيت در همه زمينه ها زيبای فراوان را نيز دارد که موتور محرکه 
به اين خاطر نيز عشق بدون خشم محکوم به ايستايی و ماندگی می باشد و اروتيک بدون . از علم تا مذهب نيز می باشد

جذب و تعالی اشکال اين اين شور لجام گسيخته و اين غول زيبای درونی کسالت آور ميشود، زيرا ما مرتب محکوم به 
انسان خوشبختانه . جديدی از اين آتش سوزان درونی هستيم که ميخواهد خويش و يا در واقع ديگری را ببلعد و نابود کند

است که ما يا اين شورها و اميال > منحرف جنسی چندريختی يا گونه ای<  بقول مالنی کالن  و روانکاوی يک موجود 
ا غولهای درونمان را جذب و تعالی می بخشيم و به ياران لذت و بلوغ خويش تبديل می کنيم و پرقدرتمان را، اين تيتانها ي

اينگونه زاهد نيزهمان لحظه که به خدايش آری . يا اسير نگاه آنها ميشويم و بيمار و خطرناک برای خويش و ديگری
و چون . را بکش و بذار لذت ببريمميگويد، همان لحظه فرياد اين بخش ديگر را در خويش ميشنود، که ميگويد او 

نميخواهد پيش خدايش و ديگری اين اميالش لو رود و بهشت را از دست دهد ، پس مرتب در حال سرکوب کردن خويش 
سيزيف وار، او سنگی را به روی تپه ای می برد و هربار اين سنگ دوباره به پايين غلط ميخورد و زندگيش يک . است
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عدم توانايی زاهد در قبول اين بخشهای ديگر خويش و خشم خويش به معنای ماندن در . شودتکرار مداوم اين حالت مي
زيرا اگر او به احساسات متضادش تن ميداد و قبول ميکرد که . رابطه دوگانه و خيالی و نارسيستی با خدا و نام پدر است

 با خدا و ديگری ميتوانست او را به حالت اين حالت دوگانه ارتباطيش. همان لحظه که ايمان می ورزد، شک نيز می کند
از .. ثثليثی با خدا و با هستی برساند و بتواند هم تن به خدا بدهد و هم از نقد روايتهای مذهبی نو و رفرم مذهبی نترسد

همانطور که گفتيم خصلت اين رابطه . بندگی می باشد/اينرو زاهد هويتش خيالی و توهم وار و بگونه دوگانه سروری
اما اين عشق و نفرت بسان دو بخش همديگر در يک رابطه با هم نمی ايند وگرنه زاهد . نفرت است/انه نوعی عشقدوگ

از اين طريق نيز می توانست به ثنويت و هويت سمبليک دست يابد، بلکه به اين گونه است که هميشه يک احساس غالب 
 يا او را بزرگترين ميخواند و يا ميخواهد سربر تنش نباشد .يا به مراد خويش عشق می ورزد و يا از او متنفر است. است

موضوع قبول . و نفرينش می کند و بدينخاطر گرفتار نگاه او باقی می ماند، زيرا عشق همانقدر وابسته ميکند که نفرت
 ديگری دوگانگی نهفته در ذات ما و همه خواستهای ماست که باعث ميشود بسان سوژه هم با حذف خويش بسان فاعل به

و تمنايمان تبديل شويم و هم با قبول نام پدر  در يک  رابطه سه گانه و تثليثی  با هستی قرار بگيريم و اينگونه بتوانيم با 
قبول شک نهفته در ايمان خويش و ايمان نهفته در شک خويش، هم ايمان بورزيم، هم مثل دکارت بگوييم، من شک می 

مان بگوببم، من به شک کردن شک می کنم پس هستم، و يا مانند لکان و با عبور کنم پس هستم، وهم مثل نيچه شوخ چش
من نيستم و يا <دکارتی که يک بخش اش هنوز نارسيستی و توهم گونه است بگوييم > سوژه و من<از ضعفهای 
ه درک و لمس اين بدان معناست که ما با حذف خويش بسان فاعل و تن دادن به خواب و يا رويای خويش ب. >فکرنميکنم

يعنی وقتی تمنا يا ناخودآگاهيمان خويشرا نشان ميدهد، ما آنجا حضور . ناخودآگاهی خويش بسان ديگری دست می يابيم
درنهايت  اين راه و پروسه .  فعال نداريم و غايبيم و آنجا که فکر ميکنيم، اين ناخودآگاهی و تمنا يا ذاتمان غايب است

عارف . حال به عارف می رسيم. ر و نيز با ناخودآگاهی خويش  را خوشبختانه پايانی نيستتحول در نوع ارتباط با نام پد
عشق را بجای خوف و ترس زاهد  به شيوه ارتباط خويش با نام پدر تبديل ميکند  و از توحيد به وحدت وجود می رسد و 

يره ميشود و و با اين چيرگی بر اينگونه بر جهان خير و شرگونه زاهد و جنگ دائمی ميان وسوسه و فرامن خويش چ
جنگ اضداد و دست يابی به وحدت اضداد  زمينه را برای عبور از رابطه نارسيستی ثنوی به رابطه سمبليک تثليثی 

اکنون عارف بجای زاهد بشيوه اين ارتباط عاشقانه  در پی قبول نام پدر، قبول محروميت . خويش با هستی آماده ميسازد
عارف با اين . ازی برای هويت فردی خود بسان سِوژه دارای هويت سمبليک و تثليثی می باشداز فالوس و زمينه س

از ياد . تاويل جديد از داستان آفرينش در حقيقت دست به يک کلک و شوخ چشمی با حال می زند که ظرافت زيبايی دارد
ن اين اميال نهفته  و ميل قتل او را در خويش نبريد که برای دست يابی به هويت فردی  انسان بايد با قبول نام پدر همزما

جذب کند و با اين موتور محرکه عشق فردی و حقيقت فردی خويش را بدست آورد که هميشه به معنای تبلور خشمی و 
وقتی انسان ميخواهد مستقل شود و روی پای خويش بايستد، در خفا نيز . ميل چيرگی بر پدر و يا اولياء نيز می باشد

به پدر و مادرش نشان دهد که ديديد خودم ميتونم به اون لذتهايی دست يابم که شما نمی ذاشتيد بهش برسم و يا ميخواهد 
در اين معنا عارف با . در هر آری گفتنی نه ای است و در هر استقاللی ميل چيرگی بر کسی يا قدرتی. منعم ميکرديد

 اين اميال نهفته اش در پی قتل پدر و خوش گذرانی جاودانه با قبول نام پدر و محروميت مانند زاهد با ظاهرشدن دوباره
اينجا عارف برای اينکه به احساس گناه شديد زاهد، ترس اختگی شديد زاهد و خوف وترس شديد . مادر روبرو ميشود

البته در (زاهد که يکی از عوامل مهم ماندن او در حالت هويت خيالی و ناتوانی از تکامل ميباشد، دچار نشود، يکدفعه
خدا را از نام پدر جبار و ترسناک به خدای عشق تبديل ميکند که ديگر نه تنها ترسناک نيست بلکه رئوف ) طی چندقرن

دارد و از اميال دوگانه انسان ناراحت نمی شود، بلکه برعکس و برای مثال در > خطاپوشی<و مهربان است و چشم 
اينگونه . ن بشيوه مهم و اصلی گفتمان با خويش و ديگری تبديل ميشودحافظ  اين دوگانگی احساسی و قبول و ستايش آ

اگر زاهد از شنيدن حتی يک خواهش کفرآلود در خويش به لرزه در می آمد، چه برسد به آنکه آنرا بيان کند و قبل از 
ما هم با عشق و اينکار صدبار طهارت می گرفت و خويش را از ناپاکی ميخواست تميز کند، اينجا عارف و رند قلندر 

انسان ايرانی با تبديل رابطه خويش  و خدا به رابطه و .  هم با گستاخی و شوخ چشمی با خدا و با معشوق سخن ميگويد
گفتمان عاشقانه قادر به اولين تعالی بخشی اين اميال و شورهای پنهان خويش ميشود  و احساساتش دوگانه و دوسودايی يا 

منا درمی ايد که هميشه تمنای ديگريست و ترکيبی از ميل و هراس، ترکيبی از عشق و چندسودايی ميشود و به شکل ت
رند قلندر حافظ، ساقی طناز او  اوج اين دوگانگی و عشق شرورانه است که نمادی از دست يابی اوليه به . شرارت است

 خويش بسان معشوق خدا و تبديل از طرف ديگر انسان ايرانی با خواندن. هويت فردی  و رابطه ثنوی با هستی می باشد
زندگی زمينی به يک محل بازی عاشقانه، از تاويل گناه گونه اسطوره آفرينش عبور می کند  و اولين قدم مهم در راه  

قبول خويش و زندگی بسان يک تحول مثبت  و يک گذار مثبت از بهشت که نماد خانواده و سنت عمومی و رابطه خيالی 
همزمان با اين معشوق خواندن خدا و يا خويش را .  گذارد و به تفاوت خويش اهميت می گذاردبا ديگری می باشد می

معشوق او ناميدن، بخشی از فانتزيهای خويش بدنبال وحدت اوليه با مادر را در رابطه اش با پدر وارد ميکند و جذب 
اين اما تحول مثبتی . مادر باشد/ر ميدهد که پدريعنی با اين کلک دوباره همزمان با قبول نام پدر او را طوری تغيي. ميکند

تبديل خويش از بنده به عاشق يا . عرفان نمادی از نام پدر است، مانند مذهب. است،زيرا بشکل خيالی صورت نمی گيرد
معشوق تحول بزرگی در گذار روان ايرانی به سوی انسان محوری و چيرگی بر ترسها و کمپلکس اختگی زاهد نهفته در 

با اين کار و از .  است و گام مهمی در عبور از هويت خيالی به هويت سمبليک و فردی و رابطه سه گانه با هستیخويش
آنرو که عشق يک پديده انسانی است و برای بيانش  تنها و بناچار کلماتی چون بوسه، شوق، کرشمه و نازو شوخ چشمی 
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، ما از صوفی  -به تحول گيتی گرايانه اين نگاه کمک می کند اينجا ساختار زبان هرچه بيشتر -عاشقانه غيره داريم ؛
اوليه و عرفان خراسانی به رند قلندر حافظ دست می بابيم که زندگی برايش تکرار يک بازی ازلی عاشقانه است و او 

و ابدی می اينجا با تن دادن به عشق زمينی و گيتی گرايی و کام پرستی و شوخ چشمی رندانه به تکرار اين بازی ازلی  
. پردازد و هر حالت جهان و هستی برايش چشم انداز و تبلوری از اين عشق و بازی پرشور عاشقانه و جاودانه است

اينگونه نيز ما شاهد اولين شکل گيری هويت فردی و گيتی گرايی در  عرفان و اوج يابی پيوند ميان اين دو بخش 
نگاه حافط است که در ستايش زندگی ، ستايش انسان و ستايش عشق و زمينی و اوج گيری تمنا و کام پرستی در /آسمانی

به اينخاطر نيز ما اينجا با تشکيل اوليه هويت فردی شاهد شکل گيری . عاشقی  و اخالق  رندانه و شوخ چشمانه است
آفريد، زيرا اخالق و هويت را فقط در بخش سمبليک و هويت سمبليک می توان باز. اخالقی جديد و سيستمی جديد هستيم

پيش شرطش توانايی فاصله گرفتن ازخويش و ديگری و بدست گرفتن ديسکورس قبلی می باشد، تا بتوان آن را متحول 
همينجا نيز پی می بريم که چرا کار حافظ بپايان نرسيد  و اين وظيفه بدوش ماست که برای رهايی خويش از برزخ . کرد

 را بپايان برسانيم، زيرا اخالق رندانه و هويت فردی قادر نميشوند کامل به کنونی کار گيتی گرايی و فردگرايی ايرانی
يک سيستم نو تبديل شوند و  به يک تفاوت نو که بسان اسم داللتی نو در تفاوت با اسامی داللت ديگر در ديسکورس 

 نيز هويت شخصی هويت فردی که از طريق دست يابی به هويت جنسيتی و. زبان و فرهنگ جامعه باشد تبديل گردد
متفاوت خويش از ديگری و رابطه تثليثی با هستی  بدست می آيد، در اخالق رندانه به پايان نمی رسد و ما شاهد رندی 

زمينی مرد يا زنی نيستيم که با افتخار از مرد يا زن بودنش و در عين حال با حس و لمس و لذت بردن از تفاوت خويش 
ابهات خويش با ديگری نيز هست و برای کسب سعات فردی، عشق فردی و حقيقت از همه ديگران، قادر به درک تش

فردی اکنون زندگيش را بدست می گيرد و با شور خرد، عشق و قدرتش جهان فردی خويش را می افريند و نياکانش را 
انی و متفاوت و اين جا رند در همان بخش رندی اوليه باقی می ماند و چون کامل زمينی و اينجه. پشت سر می گذارد

صاحب هويت سمبليک و تثليثی و توانا به عبور کامل از هويت خيالی و دوگانه  نميشود، در نسلهای بعدی به الابالی 
گری  و سرانجام مرگ تراژيک داش آکل هدايت ختم ميشود و يا به حاالت و کرامات مسخره آن شيخی تبديل ميشود که 

دختری می خوابد، تا به او  نشان دهد که هنوز می تواند و اينکار را معجزه بقول خودش در شصت سالگی شصت بار با 
آن . البته معجزه ای نيز هست، اما معجزه يک ذهن تشنه و خيالباف که خواب را با واقعيت يکی می کند. خويش ميخواند

يدن لب ساقی شراب عشق عارف و رند قلندر که ميخواست از زندگی لذت ببرد ودر همه چيز نور خدا ببيند و با بوس
جاودانه بنوشد و در عين حال ز هرچه رنگ تعلق گيرد آزاد باشد، چون نمی تواند به پيوند نهايی اين دو خواست تن 

اسمانی بودن، به پيوند عشق و خرد، ايمان و شک در عين قبول جدايی و /دادن و مستقل بودن، به پيوند زمينی بودن
  زمينی تثليثی خويش دست يابد، از آنرو در نهايت بازهم در يک هويت خيالی باقی می تفاوت آنها  و به هويت فردی و

ماند و ناتوان از ايجاد کامل يک هويت سمبليک و تثليثی ميگردد که نماد سوژه و ورود به ساحت زبان و رمزو اشارت 
زادی را با مسئوليت پيوند زند و فانی اينگونه چون نميتواند آ. است، نماد ورود به عرصه تمنا که نام ديگر قانون است

بودن خويش و عشق اش را بپذيرد و رابطه ای سه گانه ميان خود و معشوق و قانون يا خدا ايجاد کند، از اينرو در 
بهترين نشانه برای درک ناتوانی نهايی در عبور از هويت خيالی به . تکرار عمل خويش فرسود می شود و درجا ميزند

در نگاه عرفانی و .  پيرمغان يا خدا می بينيم/ ساقی/ ف و رند قلندر حافظ را ما در رابطه ميان عاشقسمبليک نزد عار
خدا يکی هستند و عارف در يک رابطه دوگانه / پيرمغان/ همچنين در نگاه حافظ ما شاهد آن هستيم که در واقع ساقی

 پيرمغان که به - ساقی-د رابطه و مثلث اديپی عاشقعاشق و معشوقی با خدا قرار دارد و نه در يک رابطه تثليثی مانن
اگر مسير تحول عارف تا به آخر . معنای پای گذاشتن در عرصه تثليث و سه گانگی  و قبول محروميت  و نام پدر است

انجام ميگرفت، آنگاه ما شاهد آن می بوديم که عاشق با معشوق زمينی اش يا ساقی به بازی عشق  و قدرت مشغول است 
بر بستر عشق عمومی به خدا يا ايماژ اوليا  و قبول نام پدر به ساختن جهان زمينی خويش مشغول  می باشد و اينگونه و 

در رابطه خويش با معشوق و يا زندگی به رابطه سه گانه ای دست می يابد که ضلع سومش هميشه نام پدر يا قانون و يا 
انسان  در مسير کسب هويت فردی  و  کسب استقالل از . ی بشريستهمان قبول فانی بودن زندگی بشری و همه خواستها

خانواده آدمی  بقول کوهوت اکنون بر پايه اعتماد به زندگی که از طريق عشق و محبت اولياءش بدست آورده است و در 
 باعث ايجاد خويش اين اعتماد را بشکل ايماژ يا تصوير اوليا حمل می کند و با حفظ يک خودشيفتگی نارسيسم سالم که

عشق به خويش  و عشق به ديگری ميشود، اکنون بربستر اين عشق عمومی می خواهد به عشق فردی و حقيقت فردی 
به اينخاطر در سن بلوغ اولياء و قدرتشان به پشت صحنه می رود و صحنه متعلق به فرد و معشوق . خويش دست يابد

پيرمغان از /ا از رابطه دوگانه ميان رند قلندر از يکسو و  ساقیهمينگونه نيز می بايستی عارف م. زمينی اش می باشد
سوی ديگر به رابطه  رند قلندر و ساقی زمينی دست می يافت  و پيرمغان بسان نام پدر و يا قانون به  زاويه سوم اين 

و اين عشق مثلث ارتباطی انسان با خويش و ديگری تبديل ميشود و اين هويت فردی، جنسيتی سه گانه و سمبليک  
آنگاه رند ما وارد . زمينی مهم و اساسی ميشد و پيرمغان بسان تبلور نام پدر تبديل به چهارچوب و بستر اين رابطه ميشد

رابطه تثليثی با هستی شده بود و آن وقتی که با معشوق زمينی اش به بازی عشق و قدرت و کام پرستی مشغول بود و 
 و محور اساسی زندگيش می بود، همزمان نقش  وقدرت نام پدر يا پيرمغان را اين بازی زمينی اساس هويت و زندگيش

بسان قانون رابطه و قانون زندگی در رابطه اش احساس می کرد و ميتوانيست خود هراز چند گاهی با تغيير جايش از 
آنگاه رند . را متحول سازدچشم اندازهای مختلف اين سه زاويه رابطه سه گانه اش به خويش و يا رابطه اش نگاه کند و آن

ميشد که می داند تمنايش تبلور قانون است و سراپا عشق به زمين و زندگی  و لحظه > عارف زمينی<قلندر ما تبديل به 
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است و  سراپا تن و دوگانگی و دوسودايی يا چندسودايی لذت بخش زندگيست و همزمان قادر است با خدايش به گفتمان 
بلور عشق را ببيند و حتی سربسر خدايش و پدرش آسمان يا مادرش زمين بگذارد و  مهربانانه بنشيند و در همه چيز  ت

گستاخ باشد و حتی بار ديگر آسمان را مملو از خدايگان و الهه گان مختلف لمس کند و ميترای خندان و آفروديت خندان 
زيرا .  در بخشهای مختلف زندگيش کمک بگيردرا بسان ياوران اين خدای خويش لمس کند و با آنها گفتگو کند و از آنها

و راستی . بقول نيچه اگر دمکراسی بايد باشد، اين دمکراسی بشکل وجود  خدايان مختلف و دمکراسی خدايان بايد باشد
 -باری گذار از رابطه دوگانه رند قلندر. چرا بايد تنها با يک شکل از او و با يک تبلور نام پدر صحبت کنيم

 نام پدر  منطقی ترين شکل و گذار نهايی - ساقی-ن به رابطه سه گانه و هويت سمبليک فردی رندقلندرپيرمغا/ساقی
فرهنگ ما از هويت خيالی به هويت سمبليک و سه گانه و راه دستيابی به گيتی گرايی و فرديت ايرانی خويش می باشد 

عارف <با تبديل شدن رند قلندر حافظ به . شدمن می با> عارف زمينی<که يک نمونه مهم  از تبلور اين گذار همان 
گذار نهايی جان ايرانی به هويت سمبليک و گيتی گرايی ايرانی و فرديت ايرانی صورت ميگيرد و دگرديسی > زمينی

 .پايان می يابد و  خود اکنون زمينه ساز و بستر دگرديسيهای نو و راههای نوی ارتباط گيری با نام پدر می گردد
 

من در . ن با شناخت بهتر علل شکست کام پرستی ايرانی در عببد و حافط می توانيم به تاريخ معاصر بيابيم باری  اکنو
می توان طبيعتا کسان ديگری را در عرصه های مختلف . اينجا تنها به دو نگاه فروغ و هدايت به اروتيسم می پردازم
 من ميتوانم به همه آنها بپردازم و نه اين مقاله توان اين کار را يافت که پايه گذاران اروتيسم مدرن در ايران هستند، اما نه

انتخاب فروغ بخاطر آن است که فروغ در حقيقت ميوه ممنوعه را که ذات اروتيسم مدرن است، به شعر و جان . دارد
م نهفته در آن  انتخاب بوف کور هدايت و اروتيس. ايرانی وارد ميکند و همزمان ما را با اروتيسم زنانه آشنا ميسازد

بخاطر آن است که هم هدايت در اين اثر بخوبی معضالت تن کامه خواهی ايرانی را مطرح می کند و هم  صحنه های 
اروتيسمی زيبايی که سرشار از تناقص انسان ايرانی است می آفريند و اين برای بحث ما  درباره مقاله هرمافروديت 

البته من فقط گذار و کوتاه به نگاه اين دو هنرمند بزرگ می . روتيسم ايرانیشهريار کاتبان الرم است و درک معضالت ا
پردازم، زيرا اوال مقاله دارد بيش از اندازه طوالنی ميشود و ثانيا من به بوف کور هدايت قبال در نقدی روانشناختی وسه 

>  هدايت تا  صادق هدايت بيضايیاز بوف کور< بخشی پرداخته ام و از طرف ديگر در بخش هفتم اين نوشته در مقاله 
باب آسيب شناسی نگاه <به فروغ نيز در بخش پنجم اين نوشته که در .  و نقد  فيلمنامه بيضايی به او ديگر بار می پردازم

تنها اينجا بايد از کارهای نصرت رحمانی در اين زمينه ياد کنم که اميدوارم . است بيشتر خواهم پرداخت>  مريم هوله
اثر پرويز صياد و ظهور اولين ضدقهرمان > در امتداد شب< نقد اشعارش بپردازم و نيز از  دو فيلم زيبای  روزی به 

بهرام بيضايی که زيباترين، عاشقانه ترين و زمينی ترين > رگبار<عاشق در فرهنگ ايرانی در قالب هنرپيشه اول فيلم 
م بيان می کند، آنگاه که پرويز فنی زاده به مادر عشق اش می جمله ای را که من تاکنون در زندگيم شنيده ام در اين فيل

من تنها عاشق دختر شما هستم. در من هيچ عنصر قهرمانی نيست« :گويد .» 
 

    فروغ و هدايت                                  
 

از اشعار عصيان گرانه و لذت پرستانه  مانند)  لينک12(گذار فروغ  : فروغ /1 : 
  

دم، گناهی پر ز لذت        کنار پيکری لرزان و مدهوشگنه کر   
 خداوندا چه می دانم چه کردم           در آن خلوتگه تاريک و خاموش

   
که در عين ميل رهايی از اخالق زاهدانه و کام پرستی هنوز ماالمال از احساس گناه و نيز ميل وحدت جويانه روح 

 مدرن را در خويش کامل جذب نکرده است، تا اشعار اروتيسمی در جوان و عاشقی است که هنوز دوگانگی عشق
تولدی ديگر<وصف هماغوشی مانند  قطعه شعر ذيل از  >: 

 
 ديدم که می رهم  
 ديدم که می رهم

 ديدم که پوست تنم ازانبساط عشق ترک می خورد
 ديدم که حجم آتشينم

 آهسته آب شد
 و ريخت، ريخت، ريخت
سته، ماه منقلب تاردر ماه، ماه به گودنی  نش  
 در يکديگر گريسته بوديم

  در يکديگر تمام لحظهء بی اعتبار وحدت را
 ديوانه وار زيسته بوديم
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مدرن و برزخ /که در آن جان عاشقی را می بينيم که با تمام  وجود دوگانگی خويش بسان انسان و نيز بسان انسان سنتی
جالب اين است که با حس هرچه بيشتر اين .   قابل رويت استخويش را در لحظه هماغوشی ميچشد و بيان می کند،

دوگانگی ميان ميل به وحدت جاودانه و حس مرگ و تنهايی، شدت  اروتيسم زنانه او و  شعريت شعرش و قدرت 
اما اينجا نيز می بينيم که فروغ که يک  جستجوگر به تمام معناست، پا .احساسی نهفته در شعرش چند برابر می شود

ن برزخ و بحران درونی ايرانی خويش و جنگ درونی ميان سنت و مدرنيت خويش می گذارد و اين جنگ  و جدل بدرو
ايمان < هرچه بيشتر در او قدرت می يابد  و شکل می گيرد و اوج اين بحران و جدل درونی را ما در  کتاب نيمه تمام 

می يابيم> پرنده مردنيست< و اشعاری چون  > بياوريم به آغاز فصل سرد  . 
 

  دلم گرفته است
 دلم گرفته است

  به ايوان ميروم و انگشتانم را
 بر پوست کشيده ی شب می کشم

 چراغهای رابطه تاريکند
 چراغهای رابطه تاريکند

 
  کسی مرا به آفتاب
 معرفی نخواهد کرد

 کسی مرا به ميهمانی گنجشک ها نخاهد برد
 پرواز را بخاطر بسپار

 پرنده مردنی ست
 

انجام اين جدل و تالش صادقانه  ولی ناموفق فروغ برای يافتن تلفيقی ميان سنت و مدرنيت در وجود خويش، ميان و سر
ميل خويش به وحدت و عشق جاودانه با تنهايی مدرن، ميان جدل  ميل خويش به بازی و خنده و جهان جادويی با جهان 

 هم تنهايی در جهان سنت و هم عدم پيوند کامل با مدرنيت و عقالنی مدرن که او را نيز می طلبد، و ثمرات اين جدل که
تنهايی در مدرنيت  است، به بن بست و غريبگی بنيادين فروغ و سرانجام   به مرگ فروغ ختم ميشود، مرگی که در 

 .واقع آن را در کتاب  خويش بگونه ای استعاره ای  پيش گويی می کند
 

 من از کجا ميايم؟
 

ر تمام شدديگ: به مادرم گفتم . 
هميشه پيش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد<: گفتم  

 <.بايد برای روزنامه تسليتی بفرستم
 

 (ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد)
و اينگونه نيز روزی پس از ديدار مادرش، هنگام برگشت با ماشين خويش و برای اجتناب از تصادف  با اتوبوس دانش  

می شود و می ميردآموزان مدرسه ای به دره پرت  . 
زيبايی تراژيک فروغ ، اين جان شيفته، در اين بود که او با هر کتابش مرحله ای از زندگی و تحول درونی خويش را  
در گذار از هويت خيالی به هويت سمبليک، در گذار از سنت به مدرنيت  و تالش برای تلفيق خويش از سنت و مدرنيت 

در واقع يکايک ما از مراحل  اسير، . ز لحاظ فکری و  قدرت شعری قويتر می شودرا  نشان ميدهد و در هر مرحله ا
ديوار، عصيان، تولدی ديگر و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد گذشته ايم و يا بهتر است بگويم ، بخش عمده هنوز 

ذار به هويت سمبليک و سه بناچار در کتاب آخری فروغ باقی مانده اند، چرا که ناتوان از تلفيق و جذب مدرنيت  و گ
اين گذار ربطی در ايران موندن و يا در خارج بودن ندارد، تفاوت محيط ميتواند طبيعتا اين گذار را . گانه بوده اند

راحتتر کند، اما هر ايرانی برای تن دادن به تمناهای جنسی، عشقی و فردی خود مجبور با درگيری با محيط اطراف 
درونش و نيشهای وجدان است و با احساسات > فرامن< اين اخالق عمومی در خودش يعنی خودش و بويژه با نماينده
. اما همانطور که قبال گفتم، ايرانيان دو مرحله از بحران را در ارتباط با مدرنيت تجربه می کنند. گناهش روبرو ميشود

/ لزوم عبور از اين چرخه احساس گناهمرحله اول همين ميل کام پرستی  و وسوسه و درگيريش با احساس گناه درونی و 
در داخل کشور طبيعتا اين گذار اول بخاطر حکومت قوی اخالق بسيار بغرنجتر و سخت تر است، اما با . وسوسه است

فروپاشی اخالق سنتی ما شاهد آن هستيم که هرچه بيشتر جوانان ايرانی از طريق آشنايی با مدرنيت با ماهواره يا 
نبود روشنگری .  اين گذار دست ميزنند و به چشيدن خواستهای جنسی و عشقی خود می پردازنداينترنت و غيره، به

طبيعتا اين مرحله را در ايران متناقض ميکند، ولی پيشرفت جامعه از احساس گناه شديد به سوی کنجکاوی و تجربه 
له دوم بحران مدرنيت که در واقع  مرح. هرچه بيشتر اين دنيای جنسی  و جنسيتی خود هر روز بيشتر  وبيشتر می شود
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پس از چشيدن اروتيسم  و کام پرستی اوليه آغاز ميشود، خويش را در يک جستجوی بدنبال تلفيق شورهای جنسی و 
عشقی  سنتی و مدرن خويش نشان ميدهد، زيرا متوجه ميشوند که تناقضات درونی مدرن و نيز خواستهای ديگر شرقی 

 نتوانند جای واقعی خويشرا درمدرنيت بيابند و حس شديد شترمرغ بودن می کنند و حالت آنها  باعث می شود که آنها
اين بحران دوم و اصيل بخوبی نشان ميدهد که باوجود رهايی از احساس گناه اوليه و . برزخی در وجودشان اوج ميگيرد

با مدرنيت صورت گرفته است و جذب اروتيک مدرن اينکار بيشتر به شيوه هويت خيالی و رابطه دوگانه نارسيستی 
اينگونه  ايرانی در واقع در خويش دو شکل رابطه دوگانه نارسيستی، از يکسو با سنت خويش و از سوی ديگر با 

مدرنيت، داراست و اين دو با يکديگر در حال جنگند و ايرانی ناتوان از آن است که با دست يابی به هويت سمبليک و 
ا مدرنيت و سنت درون و برون خويش به يک تلفيق مدرنيت در فرهنگ خويش برپايه اين هويت پيوند تثليثی و انتقادی  ب

به اين خاطر نيز آنانی که خيلی امروز نيز سنگ مدرنيت را به سينه ميزنند، در نگاهی .  سمبليک و سه گانه دست يابد
می بريم که اکنون می خواهد به جنگ سنت دقيقتر به نوع رابطه شان با مدرنيت به اين رابطه دوگانه و نارسيستی پی 

در حاليکه هر دو از يک بيماری مشابه . گرايان که مانند خود او به اين رابطه دوگانه و نارسيستی با سنت مبتاليند برود
برای درک اين مطلب مهم و نيز درک تراژدی فروغ و نيز هدايت که .  رنج می برند و همديگر را تکميل می کنند

انسان ايرانی درگير هويت خيالی و دوگانه با سنت خويش،  خويش را . ايک ما نيز می باشد، مثالی می آورمتراژدی يک
در مرحله بحران اول و لحظه ميل کندن از گناه و چشيدن وسوسه  بخاطر حاکميت مطلق اخالق در جهانش مثل آدمی 

کنار اذان و احکام اخالقی فرياد زده ميشود و احساس ميکند که در وسط يک شهر پرهياهو قرار دارد که از هرگوشه 
به . آدمی خويش را زير فشار اين نگاه ترسناک اخالقی می بيند و همزمان ميل و وسوسه چشيدن ميوه ممنوعه  می کند
اين خاطر نيز مزه مشروب خوردن و بوسه ها در ايران فرق می کند با خارج از  کشور، چون اين حالت ممنوعه 

د و از طرف ديگری لذتی خاص به آن ميدهد، چرا که آدم احساس ميکند همزمان با اين کار يک دهن دردآورش ميکن
اين حالت را فقط بخش اول نيروهای مدرن که به جنگ کليسا و اخالق ميروند، می شناسند، . کجی به اخالق می کند

ه اين تحول و ورود به بحران دوم با مدرنيت در ادام. مانند دن خوان، کازانوا و غيره که همه قهرمانانی تراژيک هستند
حاال اما مشکلشان اين ميشود که جهان مدرن و عشق مدرن و لذت مدرن که در خويش تناقضاتی دارد، جوابگوی 

شورهای عميق آنها در پی لذت، رمانتيک، بازيگوشی عاشقانه نيست و به اينخاطر است که از اين ور مانده و ازآن ور 
وا در هر دو جهان احساس غريبی ميکنند، چون با رشد مدرنيت در جهانشان و يا وجودشان، هرچند اين رانده  و پادره

هم اين رشد متناقض باشد،  و با فروپاشی قدرت ديسکورس اخالقی کم کم  صداهای کاهن درون  کمتر می شوند ولی 
  که جزو نهانيترين آرزوهای هر  ايرانی  و بجای نجواهای عاشقانه ولذت پرستانه و تبديل زندگی به يک بازی عاشقانه

يادگار حافظ و عبيد و فرهنگمان در وجود ماست، اکنون هيچی و پوچی مدرن جايش را پر ميکند و شهر پرهياهو کم کم 
شبيه صحرا ميشود و انسان ايرانی دچار احساس غريبگی و بی ريشگی عميقی که فروغ در اشعار آخرش سعی در بيان 

 افسردگی و حاالت  برزخی ناشی از آنها می کند و می خواهد به فصل سرد ايمان بياورد، تا شايد اينگونه اين حاالت و
اما موضوع اين است که آن . مانند کامو که ميخواهد با قبول پوچی بر پوچی پيروز شود، او نيز راهی برای خويش بيابد

 فروغ، هدايت و من و شما با وجود تشابهت هايی تفاوت هيچی و پوچی که کامو با آن روبرو ميشود، با هيچی و پوچی
مدرنيت گيريم و /های بنيادی دارد و به اين خاطر ما نمی توانيم راه کامو را برويم، زيرا ما هنوز در دوگانگی سنت

ه در کامو بسان هنرمند مدرن بطور عمد. جمعی قبلی> مای<مدرن هستيم و نه > من<يعنی در واقع نه . هنوز فرد نشديم
هيچ <يک رابطه سه گانه با هيچی و پوچی قرار دارد و نه در يک رابطه دوگانه با هيچی که حاصلش يا اسير و عاشق 

بدينخاطر نيز او می تواند با . است> هيچی<عارفانه و دست يابی از اين طريق به وحدت وجود و يا نفرت از > بودن
وچی را در جهانش بطور سمبليک جذب ميکند، اما ايرانی دچار قبول پوچی به قول خودش بر پوچی چيره شود، چون پ

آنگاه ميخواهد يا سراپا پوچ و هيچ شود و به زندگی > پوچی و هيچی<رابطه دوگانه و ثنوی نارسيستی با مدرنيت و با 
> چیهيچی و پو<پشت ميکند و مرتاض و درويش ميشود و يا لذت طلب بدون مرز و کاهن لجام گسيخته و يا از اين 
به اين خاطر است   . متنفر و دل زده ديگربار به آغوش رابطه نارسيستی با سنت می پرد و ديگربار گربه عابد ميشود

که زندگی برای ما  ايرانيان در  حالت برزخی، به معنای اوج بدبختی و پادرهوايی ميشود، زيرا ما حتی بجای جذب 
 هويت خياليمان خود به برزخ و تبلور او تبديل ميشويم و در حالت برزخی زندگی در هويت سمبليک خويش به خاطر

توی زمانی داريم « :فروغ در يک از آخرين صحبتهاش می گويد. هوا معلق ميزنيم و همه جهانمان وارونه می شود
م  بی  نمی خواهم  بگوي-زندگی  می کنيم که تمامی مفاهيم و مقياسها دارند معنی خودشان را از دست می دهند و دارند

از زمانی که فروغ . ».دنيای بيرون آنقدر وارونه است که نميخواهم باورش کنم...  در حال متزلزل شدن هستند-ارزش
اين جمالت را گفته است تا حال زمان درازی گذشته است و اين وارونگی و رشد حالت روان پريشی فردی و جمعی 

نارسيستی و ناتوانی  از تحول سمبليک و مدرن و ساختن مدرنيت ناشی از اين ناتوانی عبور از هويت خيالی و دوگانه 
ايرانی  بيش و بيشتر شده است و ما شاهد  رشد و ژرفايی  و بيان شاعرانه  هرچه بيشتر اين ناتوانی و معضالت ناشی 

عاصر زن از  آن و  اعتراض، تناقضات، بيان بحران و چندپارگی و روان پريشی  خويش و جامعه در اشعار شاعران م
و نسل نوی شاعران ايرانی هستيم  و با اينحال هنوز نمی توان از شاعری و هنرمندی  سخن گفت که قادر بوده است اين 

کار فروغ  و هدايت را بپايان رسانده باشد، و جوابی برای خويش و جامعه اش يافته باشد و هويت سمبليک و جذب 
طبيعتا می توان گفت که کار هنر راه حل .  جهانش تبديل شده باشدمدرنيت در جهانش به شکل مهم و اساسی هنرش و

موضوع درگيری شاعرانه و . نشان دادن نيست، اين درست است اگر که ما منظورمان شعارها و راه حلهای سياسی باشد
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ايش را در وجودی هرچه بيشتر با بحران درونی خويش و جامعه است که او را به تکاپو برانگيخته است و می توان ردپ
تالش برای بيان صادقانه و در عين حال ماالمال از شعريت شاعر گام اول و مهمی . اکثر اشعار شاعران معاصر يافت

است، اما اگر خود شاعر هم آگاهانه نطلبد، فيگورهای اشعارش و روياهايش، کلماتش به جستجوی راه برون رفتی از 
وم به تکرار و فرسودگی می کند و مانع از تحول و دگرديسی نو، چه در اين برزخ هستند، زيرا اين برزخ آنها را محک

شکل شعر و يا محتوای شعری، ميشود و نمی گذارد که شعريت شعر و تمنای درون شعر به اوج خويش و حالت 
طرف و از . چندجهانی بودنش برسد،  تا مخاطبانی در ميان دو مليتهای مختلف خويش يعنی ايران  و غرب داشته باشد

ديگر چه شاعر بخواهد و يا نخواهد ساختار خود رويا و کلماتش او را وادار به جستجو ميکند، چون در طی زمان و با 
کافيست به ادبيات معاصر . عدم دست يابی به وصال با معشوق خويش طبيعتا عصبی تر، خشمگين تر و سياه تر می شود

خشم و نفرت، عصبيت  و چندپارگی درونی هر چه بيشتر در متن ايرانی نگاه کرد، تا ديد که چگونه اين احساسات 
اينجاست که . اشعار و آهنگ کالم نقش می بندد و کم کم حتی در بعضی اشعار شاعران به قدرت مطلقه تبديل ميشود

ليک و شاعر الاقل برای نجات شعر و  شعريتش بايد بتواند به بحران خويش و گذار از هويت خيالی دوگانه به هويت سمب
موضوع اين نيست که او بايد راه حلی کامل بيابد و يا . تثليثی بپردازد، تا شعرش در اين بيماری و بحران داغان نشود

موضوع يافتن ترکيب خاص خويش از احساسات . چنين چيزی خود بخود خيال و توهمی بيش نيست. حقيقتی مطلق و نو
سنتی خويش است، زيرا /  ايجاد ترکيب خاص خود از حاالت مدرندوگانه خويش و ورود به رابطه تثليثی با هستی و

شاعری که واقعا به خويش صادق باشد و به هنرش، بايد از جايگاه خويش حرکت کند و به بيان حاالت اين جايگاه 
 بپردازد و اين جايگاه چيست، جز محل تالقی سنت و مدرنيت در شخصيت او  و رشد اين بی ريشگی و  بحران اجتناب

در واقع ضرورت دست يابی به يک هويت سمبليک از . ناپذير از يکسو و لزوم تلفيق و هويت سمبليک از سوی ديگر
ضرورت دست يابی به سعادت  و خالقيت فردی و شخصی ناشی ميشود و نه برای بخاطر آرمان گرايی و جمع گرايی 

بلکه دقيقا چون اين بحران . ن يا بحرانمان نمی ترسيمما نيز نمی خواهيم  به عقب برگرديم و از بی ريشگی ما. رمانتيک
را هويت کنونی خويش می پنداريم و به بيان حاالت متضاد خويش  در روابطمان و يا در کار و هنرمان می پردازيم، به 

همان خاطر نيز خودبخود در پی تالش برای دستيابی به اين هويت سمبليک و گذار از حالت شترمرغی و نارسيستی 
لعيدن و بلعيده شدن به سوی هويت سمبليک و جذب مدرنيت در جهان و زندگی خويش و تبلور اين جذب بسان اوج ب

گيری شعريت و ايماژ در کارهای هنريمان  هستيم و اينگونه رابطه ای سه گانه و تثليثی با مدرنيت و سنت خويش ايجاد 
است و نيز اساس و پايه خوشبختی شخصی و توانايی می کند که اساس و پايه رنسانس و جذب مدرنيت در فرهنگ م

ما با ايجاد اين رابطه تثليثی با خويش و جهانمان و با رهايی از هويت خيالی و دوگانه . زيستن به سان انسان دو جهانی
و نارسيستی که شکل عمده ارتباط ما در حالت برزخيمان و بحرانيمان است، ميتوانيم اکنون  به تشريح بحران خويش 

حاالت متضاد خويش از چشم اندازهای مختلف بپردازيم و  و در طی اين تالش و نقد چندجانبه  صادقانه طبيعتا به دنبال 
ترکيب و تلفيق  خاص خويش از حاالت متضاد خويش نيز می گرديم، چون وقتی هم ترکيب نمی کنيم،باز با ترکيبی 

. نا و شعريت با رشد اين تثليث  ژرفا می يابد و چند اليه ميشودتم. روبرويم اما متزلزل و از لحاظ شعری شايد ضعيف
در نهايت نيز هر بحرانی می خواهد به يگانگی و تلفيقی نو تبديل شود، همانطور که هر بيماری ميخواهد به سالمت 

اينگونه نيز . دست يابد و در يک بازی جاودان زندگی طبيعتا هر يگانگی نو زمانی ديگر به بحرانی نو و تحولی ديگر
اگر با خويش بسان هنرمند و انسان صادق باشيم، طبيعتا بدنبال جواب بحران خويش و تلفيقی نو می گرديم که تبلور 

فرديت و نادر بودن شاعر و استيل خاص اوست و با اين راه فردی و تبلور فردی او به جمعی گسترده از هر دو جهان 
د، چون در بحران و درد شخصی و فردی او نمادی از درد خويش و يا دردها و اجازه می دهد، با او ارتباط برقرار کنن

خوشبختانه امروزه نسل خوب و توانايی بوجود آمده است که در حال .  هراسهای اگزيستانسياليست بشری را می بينند
نی و تالش برای جستجو تلفيقات خاص خويش و بيان عشق و اروتيسم ، بيان شعرگونه اين برزخ خويش و انسان ايرا

به اين خاطر ما امروز می توانيم بجای يک فروغ از شاعران مختلفی . دست يابی به تمناهای نو  و تلفيقهای نو می باشد
که هرکدام بخشی از شعريت فروغ را در کار خويش  و با جستجوی هويت فردی خويش دنبال کرده اند و با عالئق 

 بگوييم، مانند  مريم هوله، رباب محب، زيبا کرباسی، ساقی قهرمان، مانا فردی و نوی خويش تلفيق کرده اند، سخن
با اين وجود اگر بخواهيم بگوييم که چه شاعری بيش از هرکس در نهايت به اين برزخ انسان ...... آقايی، لبال فرجامی و 

و ژرفای تازهء بحرانش شده پسامدرنيت  / مدرنيت /ايرانی که اکنون بخاطر تحول مدرنيت  وارد درگيری تازه   سنت
است  و گويی دردش کم بود  که يک مشکل جديد نيز به کارش اضافه شده است، می پردازد  و به قويترين و عميقترين 
شکل آن را بيان می کند، بايد در درجه اول بباور من به مريم هوله و کارهايش بنگريم که در محتوا و شکل کارهايش، 

و معناهای جديد برای ترکيبات قديم که  می يابد، عمق روان پريشی و گسستگی جامعه و خشم، در ترکيبات جديد کالمی 
نفرت، عصيان و حاالت دوگانه و دوسودايی جان و روان ايرانی را نشان ميدهد و من در مقاله ای جداگانه به آن خواهم 

راه اوست که آيا روزی در زير فشار اين البته او نيز جوابی و يا تلفيقی ندارد و اين نقطه خطرناک در . پرداخت
چندپارگی داغان خواهد شد و يا تلفيق خويش  و هويت سمبليک خويش را خواهد يافت و از اين طريق به يک شاعر دو 

جهانی بزرگ تبديل خواهد شد که اشعارش برای هر دو جهان قابل فهم هستند، زيرا از دوگانگی ذاتی بشر سخن می 
اشاره من به اين مطلب،  بخاطر اشاره خانم . ران ديگر نيز اين توانايی جهانی شدن را کم يا بيش دارندطبيعتا شاع. گويند

عرصه قدرت  وشعريت ساقی عرصه .  مليحه تيره گل و چند نفر ديگر و خواندن ساقی قهرمان بسان فروغ جديد است
 نهفته در بازيهای انسانيست  است و در آنجا اروتيک و نقد شعرگونه ديسکورس جنسی و جنسيتی و ديدن مناسبات جنسی
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نيز در حد توان خويش به اين چندپارگی اشاره می کند، اما ساقی وارد عمق اين بحران نميشود، زيرا برای ورود به 
عمق اين بحران بايد هرچه بيشتر خويش را با احساسات دوسودايی و چند سودايی ايرانی و عمق بحران  چندپارگی  

درست است که همه . ارگی  روان و جان ايرانی مشغول سازد و  به بيان شعری و تحليل شعری آنها بپردازدعشق، چندپ
چيز در عرصه جنسی و جنسيتی بازتاب می آيد، اما برای درک کل و عمق مسئله دقيقا تن دادن به اين بحران همه جانبه 

و گيتی گرايی انسان ايرانی را در بر ميگيرد الزم و که  بويژه  در مرحله دوم بحران ايرانيان عرصه عشق و روان  
بدون درک اين بحران در کليت جسم و جان نميتوان اکنون به درک درست آن در عرصه اروتيسم آمد، . واجب است

/ ابژه ای با ديگری و عرصه لذات پرشور جنسی/زيرا چه بخواهيم و يا نخواهيم عرصه اروتيسم عرصه رابطه سوژه
انديشه ای به پای اروتيسم عاشقانه  و عشق زمينی  /  اما از لحاظ پيچيدگی احساسی و ژرفای احساسیاحساسی است،

جا بويژه اين بحران خويش را نشان ميدهد، زيرا مفهوم شرقی و ايرانی عشق در وجود ايرانی در «نميرسد که در آن
کطرف پاسخگوی اميال دوگانه ايرانی در پی حال شکستن است و مفهوم مدرن نمی تواند جای آنرا بگيرد، زيرا  از ي

دست يابی هم به  وحدت وجود و هم فرديت در رابطه نمی باشد و از طرف ديگر ناشی از ناتوانی گذار ايرانی از هويت 
مفهوم عشق مدرن خود در اين زمينه دچار مشکالت بنيادين است، . خيالی ثنوی به هويت مدرن سه گانه  و تثليثی است

سوژه ای با معشوق نيست و از تن دادن به ديگری می ترسد و  از اينرو  انسان مدرن /ر به ايجاد رابطه سوژهزيرا قاد
خويش را ميکند که برای انسان مدرن از دست > از دست دادن من< در عشق و در احساسات عميق احساس پاتولوژيک 

د حتی در او به يک حالت يکدفعه و کوتاه مدت  دادن اين کنترل چنان وحشتناک است که خود ترس اين حالت می توان
> روانشناسی خود<از اينرو نيز .  ، مثال در هنگام از دست دادن امنبت عشقی و يا مالی خويش.پسيکوز تبديل شود

يا > خود<مدرن و عبور به > من<روانکاوانی مانند کوهوت و وينيکوت و نيز روانکای لکان قصد چيرگی بر 
 که اين سوژه دوگانه است و تنها در تن دادن به تمنا که تمنای ديگريست، به خود دست می يابد، لکانی دارد> سوژه<

برای درک و بيان اين مشکل و درک بيگانگی عميق ايرانی گرفتار در اين معضل و در . ديگری است> من<زيرا 
 خارج از کشور بايد به اين توجه نهايت درک بن بست تراژيک فروغ، هدايت و نيز بخش مهمی از ايرانيان داخل و يا

کرد که همانطور که گفتم، بخش عمده تلفات ايرانيان در اين بحران در مرحله دوم بحران بوده است که بويژه با بحران 
مفهوم عشق و زندگی نزد ايرانيان و لزوم گذار از هويت خيالی به سمبليک و يافتن جای خويش در جهان  همراه می 

يک و بحران ديسکورس جنسی و جنسيتی که ساقی به آن بيشتر می پردازد و تالش خوب او برای بحران اروت. باشد
شکاندن تابوها و اخالق نافی لذتهای جنسی، بويژه در بخش اول بحران و گذار از احساس گناه است که نقش مرکزی 

بار شيفتگی نارسيستی به مدرنيت بازی ميکنند و اين گذار به اروتيک هنوز  بطور عمده  بشکل  هويت خيالی و اين 
گذار اروتيکی  در مرحله دوم بحران از آنرو که آرزوهای اروتيکی و نيز تحول مناسبات جنسی و . صورت می گيرد

جنسيتی پايانی ندارد، نقشی همراه ولی غيرمرکزی دارد، زيرا اينجا موضوع اساسی حس و لمس بحران عشقی و 
ميق خويش در هر دوجهان می باشد که با خود مرتب لزوم تلفيق و جذب وجودی خويش و حس و لمس غريبگی ع

کافيست صادقانه به . مدرنيت در فرهنگ خويش و ايجاد جهان خاص خويش را بسان انسان مدرن ايرانی به همراه دارد
س گناه و بخش اعظم ايرانيان اين بحران اول   و عبور از احسا. زندگی خويش و ديگران در خارج از کشور بنگريم

لمس و تجربه راوبط اروتيکی، جنسی و عشقی نو را همان يک سال تا دوسه سال اول طی کردند و با تلفات اندکی از آن 
بيرون آمدند و چند سال بعدی را که بطور عمده بهترين سالهای زندگيشان در خارج از کشور بوده است، با تحصيل و يا 

ابتدا آنگاه که زندگيشان جا .  و چشيدن مواهب مدرنيت در زندگيشان کردندکار و  تجربه روابط عشقی و جنسی مختلف
افتاد، تحصيلشان معموال به پايان رسيد و بظاهر حال وقت لم دادن و لذت بردن از ثمرات کار خود و ايجاد يک زندگی 

ند، که البته هر کدام مستحکم و درازمدت است، يکدفعه ميان ايرانيان اين بحران دوم و غريبگی بنيادين بروز ميک
وجودش را در جايی در وجودمان احساس ميکردند  ولی چنان مشغول بودند که که توجه ای بدان نداشتند و يا فکر می 

اين بحران نو به اين خاطر ناشی از هراسهای اروتيکی نبود و يا ناشی . کردند با استحکام بيشتر زندگيشان کمتر ميشود
مازوخيستی خويش، چون دربرگيرنده تقريبا اقشار مختلف بود،بلکه /روتيسمی و يا ساديستیاز هراس از خواستهای هموا

ناشی از اين واقعيت بود که حال که ايرانيان ميتوانستند در مدرنيت ريشه بدوانند و آرام زندگی کنند، هرچه بيشتر 
ان از تلفيق ميان سنت و مدرنيت احساس تضاد عشقی و درونی با نگاه و جهان مدرن می کردند و در عين حال ناتو

خويش بودند، چون برای چنين تلفيقی گذار از هويت خيالی دوگانه به هويت سمبليک سه گانه الزم است، به اين خاطر 
اکنون در اين فضای استراحت جديد درد بزرگشان به . برايشان بازکردن کامل چمدانها و تن دادن به زندگی ممکن نبود

 ديگر نه به چهان کهنه تعلق دارند   و از طرف ديگر هرچقدر هم زور  بزنند کامل به جهان مدرن سراغشان می ايد که
اينجاست که ديگربار پس از تجربه خيالی و نارسيستی يگانگی با مدرنيت  و لمس غيرممکن بودن . تعلق نخواهند داشت

 ديدار از ايران و حتی ميل جستن ياری اين يگانگی و غيرممکن بودن حل شدن در نگاه مدرن، يکدفعه سيل رفتن و
ايرانی از ايران و زندگی با او پس از اين همه تجربه عشق و اروتيک مدرن  بوجود می ايد و  روابط اينترنتی و 

درست است که آنکه ميخواست از ايران زن بيارد، .  جستجوی ياری که او را بفهمد، ميان ايرانيان بيش و بيشتر می شود
بلکه او ميخواهد با آوردن يک زن . سی نيز شايد بدنبال زن باکره دارد، ولی اين در واقع دليل اصلی نيستخواستهای جن

و يا مرد ايرانی از ايران در خانه اش برای خويش يک نماد و محل مونس و دست نخورده از فرهنگش را داشته باشد تا 
او توهم وار  و خيالی ميخواهد با اين کار تلفيق . ندکمی احساس آرامش و رهايی از بحران هويت و احساس غريبگی ک

خاص خويش را از مدرنيت و سنت، از دو گانگی درونش و اشتياقش به رفاه و آزادی جهان مدرن از يکسو و از طرف 
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يا اکنون ميتوان هرچه بيشتر از زنان و مردان . ديگر اشتياقش به محبت  و عشق ايرانی از سوی ديگر را بوجود آورد
که رابطه مدرن خوب است و آرام، اما در نهايت کسالت اور است و هيچی مثل دوستت < يرانی جمالتی چنين شنيد،ا

در حاليکه چندسال قبل همديگر را محکوم به تصاحب طلبی و يا توقع زيادی ميکردند و هوس . >.دارم ايرانی نميشه
ر واقع بشکل گذار نارسيستی و خيالی از هويت خيالی سنتی اين حاالت نشان ميدهد که گذار اوليه د. رابطه مدرن داشتند

به هويت خيالی مدرن بطور عمده در شخصيت ايرانيان صورت گرفته است و اکنون که اين هويت خيالی دوم نيز ناتوان 
 از بخشيدن آرامش نهايی و وحدت نهايی می باشد و جز فريبی نو خويش را نشان نميدهد، پس بار ديگر ايرانی چون
يهودی سرگردان در پی يافتن يک هويت و وحدت خيالی نو به ايران می رود و يا تلفيقات شکننده و خيالی خويش از 

مدرنيت و سنت را از دمکراسی دينی گرفته تا اشکال هنری اين تلفيقهای خيالی که به شکل ملغمه ای و آش شله 
و نيز از طرفی ديگر در تالش برای پاسخ گويی مدرنيت و پسامدرنيت هستند بوجود می آورد /قلمکاری از سنت

صادقانه به بحران خويش سرانجام می نشيند و شروع به شناخت ساختار خويش و ساختار مدرنيت و ايجاد رابطه 
سمبليک وهويت سمبليک و در نهايت ايجاد يه رابطه سه گانه با سنت و مدرنيت و نقد و پاکسازی سنت و نقد مدرنيت و 

 ايرانی خويش می کند که هم عميقا ريشه در جستجوی تاريخی ايرانی در پی گيتی گرايی دارد و هم ريشه ايجاد مدرنيت
اين دو شکل برخورد به بحران دومی در . دوانده در بخش ديگر هويت سمبليکش يعنی مدرنيت و پسامدرنيت می باشد
رمندان و انديشمندان از طريق اين تفاوت ميان واقع دربرگيرنده فضای يک دهه اخير ايران بوده است و تفاوت ميان هن

موضوع . ماندن در نگاه و هويت خيالی و گذار بسوی هويت سمبليک مشخص و قابل رويت و آسيب شناسی می باشد
کميکش و لمی  بی /مهم ديگر اما اين است  که ايرانی با ورودش به   بحران نوين خود  و با تمامی حالت تراژيک

ی درونی عميقش يک قدم به   نياز  و ضرورت  تلفيق و جذب مدرنيت در جان و روان خويش ريشگی و پادرهواي
نزديکتر ميشود و اينگونه با رشد هرچه بيشتر بحران هم تالش هويت خيالی برای تلفيقهای خيالی و هم تالش بخش نقاد 

نسانس خويش و ايرانی و مدرنيت و خودنقاد ايرانی برای دست يابی به هويت سمبليک و سه گانه و دست يابی به ر
اينگونه نيز در اين مرحله ايرانيان و هر ايرانی بيشترين تلفات روحی، جانی و جسمی را می دهد و . ايرانی بيشتر ميشود

هنوز نيز می دهد تا آنزمان که اين هويت سمبليک هرچه بيشتر رشد کند و جاافتد و تلفيقهای مختلف بوجود آيد، تلفيقهايی 
من که يکی از نخستزادگان اين هويت سمبليک می باشد، خود حاصل عبور از بحرانی عميق > عارف زمينی< ندکه مان

به اينخاطر نيز اين بحران دوم که از ده يا سيزده چهارده . و طوالنی و ناخواسته با تلفات و مرگهای درون فراوان است
برای مثال ميخواهم از دوست شجاع  همجنس . فته استسال پيش شروع شده است، بيشترين تلفات را از ايرانيان گر

خواهی ياد کنم که در عرض چند ماه پس از خروجش از ايران  و زندگی در آلمان به سازمان سياسی اش که يک 
سازمان چپ بود، راز همجنس خواهيش را گفت و کامينگ اوت کرد و بدينخاطر اخراج شد و يا بعضی ايرانيان به اذيت 

اما او با جسارت راهش را رفت و  بزودی يا پس از دو سه سال  جای خويش را ميان . باره او می پرداختندو  غيبت در
جمع ايرانی بدست آورد و حتی مادرش با عشق مادريش واقعيت او را قبول کرد و او توانست با عشق آلمانيش و مادرش 

 ايرانی با حدااقل تلفات بيرون آمد و عشق اش را بدست اينگونه او از بحران اوليه. نيز مدتها در خانه ای زندگی کند
اما بعد از مدتی اين عشق شکست می خورد و در اينجا در او اين بحران نو و درک تفاوتهای عميق ميان خويش و . آورد

همه ديگران و غريبگی حتی در اين صحنه همجنس خواهان آلمانی  در او بروز می کند و به اوج خويش ميرسد و در 
حتی اگر ايدز نيز گرفته باشد، آنطور که شايعه کردند، بازهم اين . اين اوج حس غريبگی  و تنهايی خويش  را می کشد

حادثه ناشی از اين غرييگی درونی خويش بود که برای فراموش کردن آن بقول خودش شب تا صبح را در ديسکوها 
دون درک کليت اين بحران و ورود و درک بحران درک اين غريبگی  وبحران عشق و بحران وجودی ب. بسر ميبرد

عشق صورت نمی گيرد و ساقی قهرمان در واقع   خيلی کم وارد اين بحران ميشود و بنابراين در اين قسمت اشعارش نه 
قدرت  و نه   حالت چندسودايی اشعار کسی مثل هوله را دارد و نه ميتواند  به ما در هنگام خواندنش اين احساس را بدهد 

از اينرو اشعار بی پروای ساقی در عين زيبايی همچنان يک .  که به درک اين معضالت عميق ايرانيان دست يافته است
ابژه ای و در اين حد تکامل /شعر اروتيکی  و نقد  کننده ديسکورسهای جنسی  باقی می ماند و در عرصه اروتيکی سوژه

يز بايد به نقد نگاه او پرداخت،تا ديد اين تحول تا کجا بشکل در اين عرصه ن. و نوآوريهای او خوب و يا جالب است
اما اگر ساقی به درک و . هويت سمبليک و کجا بشکل هويت  خيالی می باشد که در نقد ساقی قهرمان بدان می پردازم

جه جذب اين بحران عميق نائل می آمد؛ آنگاه حتی اشعار اروتيکی اش صاحب اليه ای نو و قوی می شد و جلب تو
ساقی قهرمان  همانطور که می گويد، در همه چيز مناسبات جنسی می بيند و اين را بيان می کند و اين .  بيشتری ميکرد

نقطه قدرت اوست و ميتواند امروز نيز چنداليگی شعرش ما را به بخشهای نوينی از شورهای جنسی و تاثيرات مناسبات 
و پيچيدگی موضوع که تمامی جان  و روان ايرانی ر ا در بر می گيرد، جنسی آشنا کند، اما نمی تواند به عمق بحران 

او در واقع در نگاه جنسی گرايانه اش در مراحل اوليه روانکاوی که بشدت يک جانبه و جنسی گرايانه بود . دست يابد
کاوی  با عبور از نگاه چون همانطور که باال نشان دادم روان. می ماند و نميتواند کمپلکس روانی انسان را کامل دريابد

. خوب ولی تک بعدی فرويد به لکان که کمپکس روانی انسان را بهتر درک و بيان ميکند، به تکامل مهمی دست می يابد
 .موضوع ايرانيان در برابر مدرنيت دو موضوع اساسی است

 
ادن به اروتيسم مدرن و عبور از احساس گناه و آری گفتن به تن  و شورهای جنسی، عشقی و فردی خويش و تن د /1

. عنصر مهم اين مرحله نقش مهم اروتيک و تن دادن به خواستهای اروتيکی و  کام پرستی خويش است. آزاديهای مدرن
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اينجا ما . يعنی اولين قدم مهم برای رهايی  و شناخت هويت فردی خويش از طريق تن دادن به کام پرستی  شروع ميشود
صال جنسی به کسب هويت خويش نائل ميشويم، زيرا هويت هميشه مبنايش يک هويت با شناخت عالئق جنسی و لمس و

ايرانيها و بويژه ايرانيهای خارج از کشور در مسير اوليه اين را و عبور از احساس گناه و تن .جنسيتی و جنسی است
امل بشکل هويت سمبلبک البته اين مرحله نيز نه ک. دادن به شورهای خويش  ضربات کمتری  از مرحله بعدی ميخورند

بلکه در شکل عمده اش هنوز بگونه هويت خيالی و ارتباط دوگانه و نارسيستی با مدرنيت و اروتيسم مدرن صورت 
ميگيرد و به اينخاطر نيز اين اروتيک هنوز کامل مدرن نيست، باانکه طبيعتا عناصر مدرن را در خويش دارد و حتی 

اين بدان معنا نيست که اين مرحله با ورود به مرحله دوم .  ک جذب کرده استگاه و در بخشهايی بشيوه هويت سمبلي
بسته ميشود،زيرا هميشه ميتوان با خواستهای اروتيکی نوينی در خويش روبرو شد و فانتزيهای اروتيکی نوينی در 

ناخوداگاه جنسی و جنسيتی ما هيچ وقت از خالقيت باز نمی ماند. خويش کشف کرد . 
 

رونی با مدرنيت و ناتوانی  از تلفيق زيرا ميان سنت و مدرنيت تفاوتهای مهمی وجود دارد  و هم انسان درگيری د /2
مشکل مهم در . قوی و  هويت سمبليک است که بتواند اين کار را بپايان برساند> سوبژه<ايرانی  ناتوان از ساختن يک 
هويت خيالی را در بر دارد  و اين بخصوص در مدرن خود هنوز عناصری از > من<اين است که همانطور که گفتم 

عشق ترکيبی از ميل . برخوردش با خواست ايرانيان در عرصه عشق و روان باعث مشکل ايرانيان با مدرنيت ميشود
در عشق هم انسان لحظه ای ديگربار بهشت گمشده را ميخواهد تجربه کند و هم ميل بيان فرديت . وحدت و فرديت است

مشکل اينجاست که فرهنگ ايرانی و فرهنگ مدرن هر دو دو نوع برخورد يک طرفه به اين موضوع . خويش را دارد
هستند که در فرهنگ ما برای دست يابی به وحدت عشق فرديت نابود ميشود و در نگاه مدرن به وحدت اهميت بسيار 

همين معضل در نوع .  ميکنندکمی داده ميشود و انسانها درروابط ميان خويش  و ديگری هميشه ديواری را احساس
رابطه انسان با ديگری و يا با کل هستی در ميان نگاه ايرانی و نگاه مدرن وجود دارد که هردو تک ساحتی هستند و  

نگاه ايرانی به اهميت تفاوت پی نمی برد و نگاه مدرن در واقع ميان خويش بسان سوژه دکارتی و هستی و ديگری يک 
اين معضل .  وند درونی خويش را با طبيعت و ديگری  بسان جسم خندان احساس نمی کندخط فاصل قوی ميکشد و پي

ايرانيان پس از عبور . ابژه ای مدرن دارد که در عين حال قدرت اوست/نگاه مدرن پيوند تنگاتنگ با معضل نگاه سوژه
خويش و مدرنيت دست بزنند و مفهوم از احساس گناه اوليه و لمس اروتيسم خويش در مرحله بعدی که بايد به تلفيق نگاه 

عشق خويش و نگاه خويش به هستی و ديگری  را که ترکيبی از حس وحدت  وفرديت است بوجود آورند، دچار بحران  
و بن بست ميشوند، زيرا نه در نگاه مدرن و يا سنت سابق جايی برای خواست خويش می بينند و نه خود قادر به اين کار 

اما آنجا . نيز در مورد عينی گرايی مدرن که برای ايرانيان سخت کسل کننده است، نيز ديده ميشودهمين موضوع . هستند
نيز انها قادر به ايجاد تلفيق خاص خويش نيستند، زيرا برای چنين کاری بايد به يک هويت سمبليک و رابطه سه گانه  

و هم از هويت خيالی و رابطه دو گانه نارسيستی با ی سنت >ما<دست يابند و هم از هويت خيالی  و رابطه ثنوی فريبنده 
عارف > خود<ميان (عارف زمينی > خود<لکانی تبديل شود و يا به جسم خندان و > سوژه<مدرن بگذرند و به > من<

لکانی طبيعتا تفاوتهايی نيز هست که در پايان بخش سوم و بيان تلفيق خويش با مدرنيت و > سوژه<زمينی من و 
تاه بدان می  پردازم، ولی اساس رابطه که همان رابطه سمبليک و تثليثی با ديگری و هستی و قبول تمنا و پسامدرنی کو

به اين خاطر نيز من می توانم نگاه لکان را در نگاه  و سيستم خويش جذب کنم و . قانون است، در هر دو نگاه يکيست
ر بوده اند، با آنکه من ابتدا در اين يکسال  ويا يکسال و نيم با آنهم بگونه ای که گويی از ابتدا در پيوندی درونی با يکديگ

اين رابطه درونی . من قبل از شکل گرفته بود> عارف زمينی<لکان و تئوريش آشنا شده ام و تئوری جسم گرايی من و 
گ ايرانيم، در نيز نشان ميدهد که چگونه عارف زمينی من و نگاه جسم گرايانه من در عين ريشه در بخشهای سالم فرهن

عين حال ريشه در فرهنگ مدرن و پسامدرن دارد و به اينخاطر مثل زبان مدرن قادر به جذب عناصر نوی مدرن در 
باری انسان ايرانی ).  خويش است، بی آنکه دچار از خودبيگانگی و يا باعث مسخ انديشه نو به يک انديشه سنتی شود

د و نقد مدرنيت و دست يابی به اين تلفيق مدرنيت و سنت در قالب هويت محکوم به اين گذار از جهات منفی فرهنگ خو
سمبليک و تثليثی خويش است  و اين کار بسيار سخت است  که هم از سنت بگذری و هم با شناخت نقاط ضعف مدرنيت 

است، از نقاط که بسيار قويست و هر روز با تلويزيون  و مطبوعات پيروزی اش را نشان ميدهد و در روانت نقش بسته 
تبديل شوی و جهان مدرن را در جهانت >  خود<ضعف مدرنيت عبور کنی و با شناخت جايگاه خويش به  سوژه و يا 

اينجاست که ميتوان ديد، چرا در اين مرحله، بحران از طريق بحران عشق  و بحران وجودی و حس غريبگی .جلب کنی
ابتدا با تن دادن به اين .  نمی توان به درک کامل آن نائل شدماهوی خويش را نشان ميدهد و چرا از طريق اروتيک

بحران عشق و بحران وجودی خويش و حس بی ريشگی و غريبگی بنيادين خويش می توان نگاهی نو نيز به عرصه 
 . اروتيسم انداخت و اليه ای نو در آن بازيافت که اين بحران را بيان می کند

 
هوله و ديگر شاعران که  مانند بقيه ما ايرانيان درگير اين بحران هستند و به بيان آن اين راهيست که فروغ ميرود و يا  

ساقی قهرمان چون به اين بحران کامل وارد نميشود، از آن رو اشعارش ناتوان از بيان اين جهان چند . می پردازند
 .سودايی و بحران وجودی هستند

 و بيان اين دوگانگی می کند و اشعارش زيباتر و غنی تر ميشود و فروغ در مجموعه اشعار تولدی ديگر شروع به حس  
 حتی ابتدا بظاهر کمتر اروتيسمی شعر ميگويد
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اما وقتی هم از اروتيسم سخن ميگويد، اين اروتيسم چنان زيبا و در عين حال عميق است که دقيقا بيانگر اين بحران  .
ا در لحظه احساس عميق بحران بيگانگی، غريبگی و بی ريشگی بنيادی است که تمام وجود ما را و جسم و جنسيت ما ر

 .خويش در برد  اينگونه نيز به باور من زيباترين قطعه شعر اروتيسمی فروغ اين تکه از تولدی ديگر می باشد
  

 .زندگی شايد طفليست که از مدرسه بر می گردد 
  زندگی شايد افروختن سيگاری باشد در فاصله رخوتناک دو

یهماغوش  
  يا عبور گيج رهگذری باشد
 که کاله از سر بر ميدارد

صبح بخير< و به يک رهگذر ديگر با لبخندی بی معنی می گويد  > 
 

 زندگی شايد آن لحظه مسدودی است 
 که نگاه من، در نی نی چشمان تو خود را ويران ميسازد

 و در اين حسی است
ميختکه من آن را با ادراک ماه و با دريافت ظلمت خواهم ا . 

 
استعاره  افروختن سيگار در فاصله رخوتناک دو هماغوشی، بيانی  عالی از معضل جان و روان ايرانی با مدرنيت  و 

سيگار کشيدن که هم سمبل  ميل به فراغ بال خاطر بودن و . اروتيسم مدرن  و ضرورت يافتن راه خويش  می باشد
می باشد  و در اين معنا  از بيانگر  لذتی  ناخودآگاه بسان > غير<استراحت کردن و هم به فکرفرو رفتن و انديشيدن به 

لذتی اورالی همراه با اشتياق نهفته بوسيدن و يکی شدن با مطلوب گمشده  می باشد ، در ترکيبش با فاصله رخوتناک دو 
نی فروغ  و هماغوشی، ترکيبی از احساس پوچی و لذت حزن آلود  به ما می دهد، و  چنان خاطره نياز عميق درو

يکايک ما را به عشق زمينی ،شوخ چشمی و بازی  زنده ميکند که خودبخود اين تکه و کل نوشته همراه با آه و غمی 
در حاليکه انسان مدرن با مرگ آگاهی و از دست رفتن وحدت اوليه کنار ميايد و اين آه . خاص  و درونی خوانده ميشود

معضل انسان ايرانی اما . ت  و از آنچه که هست لذت ببريم، تبديل ميشودبه منطق اينکه خوب زندگی و عشق همين اس
اگرعرفان . اين است که نمی تواند اين کودک  بازيگوش و عاشق پيشه درون خويش را مهار کند، زيرا حقيقت اوست

مادرانه و نيز ايرانی و اخالق ايرانی خواست واقعی اين کودک درون را در نهايت در پای عشق به مادر و عشق مطلق 
اخالق پدرساالرانه قربانی ميکند و اينگونه خويش را اخته و سترون می کند و با پس زدن اين کودک درون، باعث پس 
زدن و سرکوب زنانگی و مردانگی در جامعه در پای نقشهای مادر و پدر ميشود، نگاه عينی گرا و واقعيت مدرن برای 

. به عذابی ديگر تبديل ميشود، و در نهايت نه تنها برای ما، بلکه برای خودشان نيزاين کودک درون ما ايرانيها در نهايت 
تمامی تکام روانکاوی، فمينيسم  و فلسفه در نهايت برای اجازه بيان دادن به اين کودک درون و رها کردن او از کنترل و 

نو و لذت زندگی تازه و عميق   می مدرن و زمينه دادن به اشکال نوين زنانگی و مردانگی، نگاههای > من<سرکوب 
در اين معناست که می گويم و در بخش . مشکل دارد> سبکی غيرقابل تحمل زندگی<جهان مدرن خود نيز  با اين . باشد

مربوط به ساقی قهرمان بيشتر توضيح ميدهم که ساقی در قسمت مربوط به اروتيسم و بيان همواروتيسم از يکسو و نيز 
مازوخيستی اروتيسمی  و /گر از خودارضايی تا اروتيسم چندنفره و بيان گرايشات  و لذايذ ساديستیلذايذ اروتيسمی دي

جنسيتی فروغ را خوشبختانه پشت سر ميگذارد و ما را با جهات نوين اروتيسم زن ايرانی آشنا /نقد ديسکورس جنسی
بحرانی که بحران يکايک ما . امد، ناتوان استاما در بيان بحران عميق فروغ که در نهايت به مرگ او نيز می انج.ميکند

در واقع ساقی به اين عرصه کامال وارد . نيز هست و هرکس که بخواهد راهی نو يابد، محکوم به عبور از آن است
. نميشود و به فتوحات اروتيکی  خويش قناعت می کند، و اينگونه مانع از رشد و ژرفای احساسی شعر خويش ميشود

از طرف ديگر در بخش اروتيسمی بعدا توضيح . خوشبختی هر انسانی به اندازه قد و قامت انسان اوستبقول کنفوسيوس 
خواهم داد که چگونه نقادان به اشعار او دقيق نگريسته اند  و نقاط ضعف و گاه غيرمدرن او را و باقيمانده هويت خيالی 

ها از اين جهت عمومی مهم است که هر کدام ما محکوم به درک تراژدی فروغ و نيز هدايت بويژه نه تن.  او را نديده اند
ورود به اين بحران و گذار از آن هستيم و گرنه در اين بحرانی که درش گير کرده ايم، داغان خواهيم شد، بلکه قبول اين 

هر .  گرفته استواقعيت است که دقيقا اين بحران آخر و ناتوانی از تلفيق بزرگترين تلفات جانی و روانی را از يکايک ما
کدام از ما در اين مسير چه بسا عزيزانی يا روياهايی از خويش را ازدست داده است  و دورانهای متفاوتی را از حاالت 

بحرانی از مانيک تا دپرسيو، از اعتياد تا روان پريشی،  از ديدن خويش بسان برگی گرفتار باد  تا روزها در تخت 
بدينخاطر نيز من که خود اين راه را رفته ام و زندگی ايی نامتعارف چشيده ام و . ه استماندن و يا ميل خودکشی را چشيد

از طرف ديگر اشاره به اين . بباور خويش تلفيقی نو يافته ام، در فروغ و هدايت دو نيا و همزاد خويش را می يابم
 هدايت علل مرگ اين دو را فقط در موضوع بحران فروغ و هدايت بدين خاطر است که کسانی در نقدشان بر فروغ  و يا

تنهايی فروغ  و جدايی از فرزندش و يا در مورد هدايت در ناتوانی هدايت از تن دادن به خواست همجنس خواهی خويش 
همجنس خواه بودن هدايت کامل معلوم نيست و اگر هم بوده، پس دوجنس خواه بوده است، چون ارتباط با زنان . می يابند

  و استفاده از بوف کور برای نشان دادن همواروتيسم به معنای عدم آشنايی با همواروتيسم است، زيرا نيز داشته است،
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هدايت در بوف کور در رابطه اش با برادر لکاته از احساس پدوفيلی  و يا بچه بازی  سخن ميگويد و  حالت دوگانه اين 
غمهای زندگی فروغ نيز  که ).  ر بوف کور مراجعه کنيدبه نقد من ب.( احساس  نزد  راوی و نه از ميل همچنس خواهانه

گاه باعث ميل به خودکشی  و يا افسردگی در وجودش شده اند، طبيعتا ناشی از سختيهای زندگی  و غريبگی روزافزون 
يک زن مدرن و سنت شکن  و يک جان شيفته  در آن جامعه از يک طرف اخالقی و از طرف ديگر رجاله وار بوده 

ا توضيح دادن مرگ تراژيک هر دو هنرمندان بزرگ ما با اين  معضالت به معنای عدم درک معضل بزرگ و است، ام
عميق آنها و در نهايت عدم درک ژرفای بحران خويش و برای سرپوش گذاشتن بر بحران خويش است که مثل زخمی 

رگ تراژيک فروغ و هدايت ناشی م. کهنه زق زق ميزند و اگر بهش نرسی، هرروز بيشتر می گندد و چرکين ميشود
ازبن بست عميق اين دو هنرمند مدرن ما می باشند، که ديگر نه در جهان سنت  و خانه شان جايی برای خويش می يابند 

و اين مرگ تراژيک حاصل .  و نه در جهان مدرن و از اينرو در اثر غربيگی بنيادين و حس بن بست زندگی می ميرند
گر که نخواهد بحران بنيادينش را درک کند، خواه اين مرگ طوری رخ دهد که طرف حتی نفهمد زندگی هر ايرانيست ، ا

مرگ تراژيک فروغ و هدايت بسان دو رهروان بزرگ . مرده است و  هنوز تقويم می خرد و جشن تولد می گيرد
 تکرار اين فاجعه در زندگی مدرنيت ايرانی، اشاره به لزوم تلفيق برای عبور از اين بحران است و گرنه ما محکوم به
باری آنکه چون فروغ و . خويش و ديدن اين تکرار در زندگی ديگران و يا در تکرار فاجعه های اجتماعی می باشد

هدايت با خويش راستگوست، ميداند که بارها در اين مسير بخشی از خويش و يا عزيزی از خويش را بخاک سپرده 
فيق ادامه می دهد، زيرا می داند که تنها راه عبور از اين بحران يافتن جا و مکان است، اما به راه خويش و جستجوی تل

خويش در اين هستی بسان انسان مدرن ايرانی، بسان زن و مرد مدرن  ايرانی می باشد که هويت مدرن و سمبليکش  
 است  و جذب مدرنيت در جهان طبيعتا متفاوت از ديگران است، با وجود تشابهات بنيادين، زيرا هويت  به معنای تفاوت

خويش  به معنای مدرنيت ايرانی است  که هم شرور و خندان است و هم عاشق و  مهربان و در خويش هم خرد استداللی 
را دارد و هم خرد ديونيزوسی و نظربازی حافظانه و در واقع اين دو بخش خويش را  در تلفيق خويش به اوج تمنا و 

سندگان پسامدرن که مهمترينشان مهاجر بودند، دنيايی متفاوت و در عين حال چند اليه ای و شعريت ميرساند و مثل نوي
او با خود شدن و تلفيق خويش  و ايجاد جهان خويش و ارتباطی سه گانه با جهان خويش و . جذاب برای همگان می افريند

ان و هم غرب به خانه و نيای او تبديل يا ديگران  به شاعر، هنرمند و  فيلسوف جهانی دگرديسی می يابد و هم اير
 .ميشوند

 
هدايت در بوف کور  به بيان زيبا و هنرمندانه  حاالت  متناقض  و چندپاره ای  کام پرستی  ايرانی دست می يابد : هدايت

ف کور و که من در نقدم بر بوف کور  به آنها اشاره کرده ام و در بحث درباره فيلمنامه هدايت بهرام بيضايی نيز به بو
اينجا تنها بدان اشاره می کنم که هدايت در بيان حاالت اروتيسمی بخوبی به درک و بيان . جهانش خواهم پرداخت

دوپارگی و چندپارگی  احساس کام پرستانه ايرانی که بخشی نيز ناشی از تقابل مدرنيت و سنت و فروپاشی سنت بدون 
ار نيز بازگو کننده تجربه سکس و عشق اروتيک در جامعه امروز جاافتادن دقيق مدرنيت است، دست می يابد که بسي

ايران است که حکومتش بدست رجاله هايی می باشد که بسان ترکيب  مبتذل و خيالی  مدرنيت و سنت تنها يک دهان 
زها جانماز آنها بقول هدايت رو. گنده و يک آلت تناسلی دارند و هم حسابگرند و هم مبتذالنه و تشنه کام پرستی می کنند

اين شکل مبتذل تلفيق که در واقع تلفيق نيست، بلکه تالش مذبوحانه و هويت . آب می کشند و شبها  خاک توسری می کنند
خيالی  وجودی است که احساس ميکند در دريا دست و پا می زند و به هر تخته چوبی می چسبد و به اين خاطر هر 

له ها نشان ميدهد که جامعه هرچه بيشتر به بحران خويش و ضرورت تلفيق اما خود وجود رجا.لحظه به لباسی درمی ايد
همانطور که رشد رشوه خواری جدا از نکات منفی اش نشانی از شکستن اخالق عمومی حاکم است، اما از . پی می برد

له ها است که از انرو که چيزی مدرن و جديد به جای آن جايگزين نشده است، محکوم به هويت خيالی و تلفيق خيالی رجا
کاشکی روزی ايرانی با عبور از . احساس حقارت عميق رنج می برد، از اينرو حسابگر است و به هررنگی در می آيد

بتواند نگاهی نو نيز به استعدادهايی مثل فرصت طلبی > عارف زمينی<اين احساس حقارت   و دستيابی به غرور خندان 
رجاله ها همچنين تبلور پوچی درونی . ندگی و عشق در نهايت فرصت طلب استبياندازد و آنها را زيبا کند، زيرا ز

عميقی هستند که انسان ايرانی درگير برزخ احساس ميکند، زيرا می داند که همه چيز در حال شکستن است ولی با پر 
يدن که همان حالت کردن  خويش با غذا و سکس ارزان می خواهد بر اين پوچی و حقارت درونی چيره شود، اما اين بلع

انسان ايرانی از آنرو که مدرنيت را در خويش جذب نکرده . نارسيستی و هويت خيالی می باشد، محکوم به شکست است
است و همزمان جهان قبليش نيز در حال شکستن عميق است، از آنرو فانتزيهای جنسی اش نيز تبلور موجودی است که 

هد بی هيچ قانونی و مسئوليتی همه فانتزيهای تشنه خويش را ارضاء کند و در تا ديروز کاهن بوده است و امروز ميخوا
واقع از معنوی گرای واال به فرومايه مبدل ميشود، بجای آنکه ميانمايه يعنی انسان مدرن شود که اروتيسم و لذت می 

ينابينی ايرانی در سکس و حالت اين انسان ب. طلبد، اما مسئوليت در برابر جسم خويش و جسم ديگری را نيز ميشاسند
فانتزيهای جنسی اش از اينرو ترکيب اين شوق و ترس، اين ميل لذت و ميل خشونت و پاره کردن می باشد و بسته به 
شکست و فروپاشی هرچه بيشتر، بدون بوجود آمدن آلترناتيوی نو اين دوگانگی و چندپارگی در نهايت افزونتر ميشود 

گی اگر بيان صادقانه و انتقادی خويش را نيابد و راه حلی نو و مدرن برای معضالت افزايش اين چندگانگی و دوپار
خويش، آنگاه خشم و خشونت و پوچ گرايی جنسی اوج می گيرد و سکس و رابطه جنسی به عرصه ابراز اين خشم و 

طبيعتا اشکال سالم . شنفرت از اين بحران و خشم و نفرت از خويش و ديگری تبديل ميشود، در اشکال پيچيده  و آشکار
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مازوخيستی بر /حالت ساديستی و مازوخيستی در ارتباط اروتيک و عاشقانه وجود دارد، اما آنجا اين بازيهای ساديستی
بستر عشق و احترام درونی متقابل و قبول قانون يعنی قبول ارتباط سه طرفه با ديگری  صورت ميگيرد و نه بر بستر 

ما در . ی و خشم و هراس ناشی از آن، همراه با يک نگاه دوطرفه و نارسيستی و خيالیاين بحران و حس گسستگی درون
بوف کور شاهد اشکال مختلف اين حاالت دوگانه و نارسيستی  ايرانيان در ارتباط جنسی و تبلور عميق شدن بحران 

ش نگاه می کند و بدان ار قصابی که عاشقانه و اروتيکی به گوشت در دست. هويت در عرصه جنسی و اروتيک هستيم
از  احساس دوگانه نارسيستی  راوی به لکاته  که . دست می کشد و می توان ميل کشتن را در اين اروتيک نيز حس کرد

هم ماالمال از عطش  چشيدن اوست و هم از او ميترسد، از شورجنسی خويش می ترسد و از او خشمگين است، چون با 
احساس دوگانه جنسی لکاته که  با همه می خوابد، چون تنش برايش بی ارزش است و از . همه شاگرد کله پزها ميخوابد

لکاته، مادر راوی که رقاصه ای در معبد باروری و ( دنبال وقت گذرانی، بيان خشمش به قتل زنانگی در فرهنگ خويش
ق از دست رفته آنهاست، فالوس پرستی لينگامی می باشد، و  زن اثيری در نهايت يکی هستند و لکاته خشم مرگ و عش

با آنکه در واقع زن اثيری بدست شراب مسموم مادر يعنی به دست خشم مادری به زن و زنانگی و برتری حس مادری 
و يا توجه می گردد و همزمان از همخوابگی با راوی ) به چنداليگی کار هدايت توجه کنيد. بر زنانگی صورت ميگيرد

يکند و از طرف ديگر در خواب هميشه رويای آمدن کسی را می کشد، رويای سرباز ميزند و عشق او را مسخره م
يا حالت پدوفيلی که در آن راوی به برادر زن خويش عاشقانه  و اروتيکی دست می کشد و لبانش او را به ياد . معشوقی

ت با اين تشبيه دو اليه هم به لبان لکاته می اندازد و هم به ياد لبان پدر آنها و خشم در او بر می انگيزد که اينجا هداي
استفاده از کودکان در فرهنگ بسته ما به عنوان جانشين دختران و زنان  و ناشی ازاين فرهنگ بسته ضد عشق می 

پردازد  و هم در استعاره نفرت از لب پدر به اين موضوع اشاره ميکند که هر پدوفيلی  معموال خود زمانی، جسما يا 
اين حاالت اروتيسمی دوگانه . بزرگتری واقع شده است  و اکنون قربانی به مجرم تبديل ميشودبشکل روانی مورد تجاوز 

و چنداليه هدايتی بخوبی نشان ميدهد که چگونه در گذار يک جامعه سنتی به مدرن اين تحوالت بناچار رخ می دهد، ولی 
اهی باعث تشديد اين تناقضات و تکرار نبود يک آلترناتيو صحيح در عرصه های مختلف سياسی، آمورشی، حقوقی و نگ

و يا رجاله ها و غيره بجای اسامی و > لکاته<و > راوی<استفاده از صفتهايی مانند . خطرناک و بيمارگونه آنها ميشوند
مدرن روبرو نيستيم، بلکه همه > من<نامهای واقعی توسط هدايت بخوبی نشانگر آن است که ما اينجا با فرد مدرن و يا 

اص که در يک ارتباط خيالی و نارسيستی و تصويری با سنت و مدرنيت و ديگری قرار دارند، بناچار چيزی اين اشخ
آنها از خويش اراده ای ندارند و قادر به نگاه . جز بيان نقشها و فيگورهای مختلف اين نمايش نارسيستی و خيالی نيستند

 برای اينکار بايد به رابطه سه گانه و هويت سمبليک دست نقادانه به خويش و ديگری و يا به کل نمايش نيستند، زيرا
از اينرو آنها راوی و لکاته و پيرمرد خنزرپنزری نام دارند و در ای هويت خيالی و بازی خيالی و نارسيستی . يابند

 ناخودآگاه فردی و جمعی يک ملت.  محکوم به تکرار نمايش و چرخ جاودان از راوی به پيرمردخنزرپنزری هستند
بقول لکان مانند زبان ساختار بندی شده است و از اينرو کافيست که ديسکورس زبان  جامعه و فرهنگ خويش را 

اينگونه با . شناخت، تا بتوان بهتر به درک ناخوداگاهی خويش و روياهای خويش و راههای احتمالی گذار خويش پی برد
ن ديد که اين حاالت بينابينی خيالی و هويت رجاله شناخت ديسکورس زبان فارسی در عرصه جنسی و جنسيتی ميتوا

. گونه اجتناب ناپذير است، همانطور که بحران يکايک ما اجتناب ناپذير است و هر يک در ما رجاله ای نيز دارد
همينطور نيز تالش برای عبور از درون بحران جنسی و جستجوی راهی نو اجتناب ناپذير است و تلفات فردی و جمعی 

اما همزمان می توان دريافت که چگونه ما بايد با شناخت ديسکورس  مدرن و ديسکورس  جامعه خويش در . راهدر اين 
هر عرصه به ترکيب خويش دست يابيم، و به هويت سمبليک و اروتيسم و عشق مدرن ايرانی دست يابيم که هم مدرن و 

ن در هويت خيالی ما يا خيالی مدرن و خيالی کازانوا بدون يافتن اين تلفيق و ماند. بی پرواست و هم پرشرم و عاشقانه
ميشويم و يا خيالی سنتی باقی می مانيم و خيالی نيز سنت شکن می شويم و می خواهيم  حال با شکاندن همه قيود يکدفعه 

خويش را آراد کنيم و حاصل اين انفجارات جنسی شخصی  و جمعی در نهايت چيزی جز تعميق بحران و ماندن در 
زيرا راه حل نه در جستجوی آزادی کامل جنسی که يک توهم محض ساخته . ان چون خری مانده در گل نيستبحر

تشنگان جنسی است و نه ماندن در قيود نگاه سنتی می باشد، بلکه راه حل در عبور از هويت خيالی و بازی کردن نقشی 
به فرديت خويش و  آری گفتن به جسم و شورهای در اين بازی نارسيستی  بسوی هويت سمبليک و سه گانه و دست يابی 

خويش، آری گفتن به  تن، کام پرستی و جنسيت خويش است و زيبا ساختن شورها و فانتزيهای خويش، زيرا همانطور 
که گفتم تمنا تبلور قانون است و آزادی با مسئوليت همراه است، مسئوليت در برابر جسم و خواهشهای خويش  و جسم و 

قانون ميشود و به رابطه /معشوق/در اين رابطه آنگاه انسان وارد يک رابطه تثليثی ميان خود. معشوق خويشخواهشهای 
عميق متقابل جنسی و عشقی و نيز به تمنا دست می يابد، زيرا تمنا هميشه تمنای ديگريست و از طرف ديگر می تواند 

همانطور که در مورد فروغ .  طلبيش را نو و عميقتر کندهميشه با تغيير جا  و نگاه از دور به خويش، رابطه اش و لذت
عشق و روان، تمنا /می بينيم، با رشد تمنا و عميقتر شدن اروتيسم و پيوند خوردن هرچه بيشتر خواهش جسمی با احساس

رد و و کام پرستی نيز زيباتر و  شديدتر و چندسودايی  ميشود، زيرا در خويش احساسات دوگانه بشری را در بر می گي
برای ما اين کار با رفتن راه فروغ و هدايت، بپايان رساندن تکرار . آنها ياران او و تشکيل دهندگان تمنای او هستند

پيرمرد خنزر پنزری و به پايان رساندن کار آنها از طريق جذب مدرنيت در جهان خويش و ايجاد هويت /لکاته/ راوی
 تلفيق شورعاشقانه و شوخ چشمانه ايرانی در همه عرصه ها و بويژه سمبليک و تلفيق خاص خويش از مدرنيت است، با

در عرصه اروتيسم و عشق زمينی، با  تلفيق بی پروايی و احساسات ترس و لذت اروتيسم مدرن با اروتيسم پرشرم 
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سه ايرانی خويش در چهارچوب جسم و خود خويش می باشد؛ با دست يابی به جنسيت و هويتی فردی  نو و رابطه ای 
گانه با هستی  بسام زن و مرد مدرن  ايرانی که  اين تلفيقشان و جنسيتشان به آنها هم امکان هويت تاريخی و هم هويت 
اسطوره ای يا جادويی می دهد، تا بتوانند با ترکيب  زن و مرد اثيری و زن و مرد تاريخی در هويت و جنسيت خويش  

ی مدرن و سنتی خويش دست يابد  و هم با اين آری گفتن به جسم و به عارف و عاشق زمينی خندان  و تلفيق شورها
شورها و يا ارتيسمهای متفاوت خويش و جذب آنها در خويش، به هراس  عميق نهفته در جان و روان ايرانی از زنانگی 

رکيب عشق و شرارت، و مردانگی   و  هراس از شرارت زيبا و فتنه انگيز زنانه  و يا مردانه  پايان دهند و اينگونه  به ت
در اين هويت سمبليک  نو،زمينی  و چندگونه است  که ما به عاشقان  و .   ناز و حيله و مهربانی در خويش دست يابد

عارفان زمينی  زن و مرد ايرانی دست می يابيم و تبديل ميشويم، عاشقانی زمينی   که هم توانايی تن دادن به خواستهای 
و می توانند بطلبند و بخواهند و هم می توانند خودخواسته و آزادانه به معشوق تن بدهند و با مختلف جسم خويش را دارند 

در غير اينصورت .   بی پروا و در عين حال پرشرم و زيبا را تجربه کنند-فقط اروتيسم پرشور-او اروتيسم عاشقانه و يا 
ويها، قصابها   و اشکال مختلف هويت تخيلی و محکوم به دوگانگی بحرانی، تکرار بوف کور هدايت و لکاته ها ، را

حاکميت خشم و دل چرکينی بر فانتزيها و شورهای جنسی و کام پرستانه خويش هستيم، يعنی در نهايت همانطور که در 
بحث دساد گفتم،  چنين انسانهای در بحرانی هرچه بيشتر می چشند، کمتر لذت ميبرند و ناتوان از  ارضای عميق ميشوند 

اينگونه اشکال جديد . نه تر، حريص تر و بحرانيتر و در نهايت با خشم و نفرت بيشتر به تکرار مشغول می شوندو تش
هويت خيالی نارسيستی و اشکال جديد راوی، لکاته و يا رجاله  ها، يا انسانهای ديروز اخالقی و امروز مبتذالنه 

راه عبور از تراژدی بوف کور رهايی از رابطه . شوندضداخالقی و تشنگان خشن و کاهنان لجام گسيخته  زاييده مي
نفرتی ميان بازيگران برزخ بوف کور که همان برزخ مشترک ما می باشد، و دست يابی به رابطه /نارسيستی عشق

اين بدين معناست که راوی و لکاته و نيز پيرمردخنزر پنزری و همه ديگران . تثليثی ميان فرد و سنت يا مدرنيت است 
ارتباطی دوگانه و نارسيستی با يکديگر مانند ارتباط نارسيستی عاشقانه و خشمگينانه ميان راوی و لکاته، راوی و بجای 

پيرمرد يا سنت، لکاته و پيرمرد  ويا سنت، پيرمرد و سنت، ما به رابطه تثليثی و سمبليک ميان راوی و لکاته و قانون، 
بدين شکل خواهد که بجای آنکه مانند روال عمومی در فرهنگ ما هميشه ميان راوی و سنت و نام پدر دست يابيم که اين 

مردانگی و زنانگی در پای سنت و عشق مطلق مادرانه به قتل برسد، اين بار راوی و لکاته که به فرد تبديل شده اند و 
يدهند و از دل آزردگی صاحب نامهايی مانند نيما و زيبا و يا غيره هستند، به عشق به يکديگر و پارادکس عشقشان تن م

پيرمرد يا سنت که . اوليه نارسيستی شان عبور می کنند وبا يکديگر به گفتمان و تمنای عاشقانه و خردمندانه می پردازند
ديگر بر جان و جسم اعضای خويش حکومت نمی کند، به نام پدر و يا قانون و چهارچوب رابطه انسان با معشوق و با 

. همه عناصر ضد جسم و يا نافی خرد پاکسازی ميشود و خود نيز متناهی و قابل تحول ميگرددديگری تبديل ميشود و از 
اينگونه راوی و لکاته بر بستر اين جذب مدرنيت در فرهنگ خويش و ايجاد رابطه سمبليک و تثليثی با خويش و ديگری 

ی خويش تن بدهند و عشق و حقيقت فردی قادرند، بر اين بستر و در چهارچوب نام پدر به تمنای عاشقانه و زندگی زمين
با چنين تحولی پيرمرد و سنت به پشت پرده می رود و تنها بسان نام پدر هميشه . و نيز مشترک خويش را بيافرينند

حضوری پنهان در رابطه انسان با ديگری و در رابطه نيما وزيبا ی امروز و راوی و لکاته ديروز دارد و به عنوان 
با اين گذار از  رابطه . ان باعث ايجاد رابطه متقابل همراه با احساس مسئوليت متقابل ميان آنها ميشودضلع سوم رابطه ش

 نام پدر و يا قانون ما - زيبا-پيرمرد خنزر پنزری به سوی رابطه سمبليک  و تثليثی نيما/ لکاته/نارسيستی و ثنوی  راوی
نيت و تکرار برزخ پايان می دهيم و به رنسانس ايرانی و به به تکرار تراژدی بوف کور و تکرار پيروزی سنت بر مدر

بوف کور هدايت .  دست می يابيم> عارف زمينی<مدرنيت ايرانی و هويت نو و سمبليک و مدرن ايرانی مانند هويت 
نشانگر ناخودآگاهی جمعی ماست، و  همانطور که گفتم ناخودآگاهی مانند زبان دارای ساختار است و  از روی بوف 

کور هدايت می توان ديد و فهميد که چگونه اين برزخ، همزاد و نيمه پنهان بخش خودآگاه ساختار روانی ما يعنی ساختار 
عارفانه ماست و چگونه اين دوبخش که دو نيمه خودآگاه و ناخودآگاه يک ديسکورس جنسی مشابه هستند، /زاهدانه

اينطور نيز می توان با اين شناخت سيستماتيک . يد می کنندهمديگر را  در روان فردی و جمعی ما ايرانيان بازتول
ديسکورس خوداگاه و ناخوداگاه ايرانی و نيز با شناخت ديسکورس مدرن در برخورد با  فانتزيها و روياها و اعمال 

برد که خويش و ديگران، در بررسی  فانتزيها و روياهای نهفته در هنر و شعر و در استعارهها  و تشبيه های هنری پی 
کجا ما بار ديگر با تکرار ديسکورس جامعه  و تکرار پنهان و آشکار رجاله ها، راوی و لکاته  يعنی با  تکرار هويت 

خيالی نارسيستی نسبت به مدرنيت و يا سنت يا اشکال بينابينی و خيالی آن، و کجا  با نگاهی مدرن و بهتر از همه با 
يقی نو، زيبا و خالق و با هنرمندی و يا فردی هوشمند و جسور و نوآور و در هويت سمبليک و سه گانه و  ترکيب و تلف

   .نهايت با يک نخستزاد مدرن ايرانی روبروييم
 

حال با اين نگاه به اروتيسم مدرن و اورتيسم ايرانی اکنون به جستجوی جوابی برای سواالت خود در اشعار ساقی 
 می گرديم، تا ببينيم که تا کجا هويت جنسی  و اروتيسمی آنها مدرن و کجا قهرمان و مقاالت هرمافروديت شهريار کاتبان

تبلور هويت خيالی ميباشد و کجا آنها توانسته اند به تلفيقی نو از دو بخش وجودی خويش،يعنی سنت و مدرنيت در 
 .عرصه ديسکورس جنسی، جنسيتی  و در نهايت اروتيسم دست يابند
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يار کاتبان و برخی اشعار ساقی قهرماننقدی بر هرمافروديت شهر /3   
 

هم داستان چند بخشی هرمافروديت شهريار کاتبان و هم اشعار ساقی قهرمان دارای عناصر و  تکنيهای مدرن و  
پسامدرنی هستند و از اينرو جدا کردن نگاه آنها در دو بخش اروتيسم مدرن و پسامدرن  و تحليل آنها تنها ناشی از 

گانه به اين موضوعات و تحوالت و  نقد چگونگی جذب اين عناصر توسط هنرمندان ايرانيست  و ضرورت پرداخت جدا
بدينخاطر نيز در پايان بخش سوم ديگربار در تحليلی مشترک اشعار و داستانهای آنها در کليتشان مورد نقد قرار می 

صر مدرن و پسامدرنی در نگاه آنها دست بدون اين جدا سازی و نقد جداگانه نه ميتوان به درک درستی از عنا. گيرند
يافت و نه می توان ديد که آيا آنها بسان تبلوری از تالقی و برخورد جان ايرانی با مدرنيت و پسامدرنيت به نوعی هويت 
سمبليک، تثليثی    و جذب مدرنيت  و يا پسامدرنيت در کارهايشان دست می يابند  و يا آنکه  اين هويت خيالی، دوگانه ، 

در نقد هرمافروديت شهريار کاتبان که تاکنون شش بخش آن منتشر شده است، در اين . فريبنده و نارسيستی باقی می ماند
بخش به بخش اول آن پرداخته ميشود و در بخش دوم بيشتر به بخش دوم داستان، زيرا آنجه که اينجا مطرح ميشود، چه 

 بقيه بخشها ادامه می يابد و تکرار ميشود  و خواننده خود می تواند با در شيوه نگاه نويسنده و چه در متن داستان  ، در
 .خواندن آنها بيشتر به موضوعات مطرح شده پی ببرد و نقد شخصی خويش را بيافريند

 
/1  هرمافروديت شهريار کاتبان  

 
ود گويی علی که در واقع همانطور که در بخش سوم و يا بخش ششم بدان اشاره ميش)  لينک13(شهريار کاتبان

عبدالرضايی است، با زبانی  طنز آميز و در عين حال کوبنده به نقد و بيان معضالت جامعه و فرهنگ   ضد جنسی و 
اين داستانها  در واقع يک تصفيه حساب طنز آميز و کوبنده با هراسهای اخالقی ضد . نافی کام پرستی ما می پردازد

 اروتيسمی متناقض  فرزندان اين فرهنگ می باشد که در خويش و در اروتيسم جامعه و بيان  فانتزيها و عالئق
خواستهايشان تناقضات يک فرهنگ و انسان در بحران سنت و مدرنيت را نشان ميدهند و بدينخاطر روابط جنسی شان و 

رار آنها  و فانتزيهايشان آغشته به عناصر خوشی درد آور و هويت خيالی نسل بعد از رجاله های هدايت و در نهايت تک
البته نويسنده سعی دارد . تکرار، نگاه  شهوانی  قصاب به ران گوشتش، تکرار  راوی و لکاته در نوع جديدی  می باشد

در واقع هدايت  را پشت سر بگذارد، زيرا در نگاه  هدايت  و ديگران هنرمندانی مثل گلشيری، دولت آبادی و ديگران 
موضوع اما آن است که آيا . رستی را می بيند و به نقد طنزآميز آنها می پردازدتبلور اين فرهنگ ضدجنسی و ضد کام پ

نکته مهم و جالب ديگر در کار شهريار کاتبان اين است . او واقعا از هدايت می گذرد که در طی اين نقد بدان می پردازيم
راويها در مسير داستان و تغيير چشم که با شناختش به ادبيات پسامدرنی که در بخش آينده بدان می پردازم، به تغيير 

در مسير همين شوخ . اندازها و ايجاد  چنداليگی داستانهايش دست ميزند و اينگونه نوشته بی پروايش را جذابتر ميکند
چشميها او حتی به ظاهر و يا واقعا يک بخش از نوشته را با نام نويسنده ديگری منتشر ميکند و بدينوسيله مرتب ايجاد 

می خواهد تالش > کيری يا اهوراهريمن<ار طرف ديگر با ارتباط دادن اين اثر با اثر ديگری بنام  .  ايهام ميکندابهام و
کوبنده و طنز آميز خويش برای شکاندن تابوهای جنسی و فرهنگ نافی کام پرستی را ادامه دهد و در واقع روشنگری 

 با استفاده از ترکيبات جديد کالمی بخوبی فضای درونی ذهن او همزمان با بيان بی پروای فانتزيهای راويانش و. کند
ايرانی درگير بحران سنت و مدرنيت را نشان ميدهد که ماالمال از فانتزيهای سادومازوخيستی، خوشی جنسی تشنه وار 

اندن در و حريصانه و ناتوانی از دست يابی به تمنای عشق و اروتيسم مدرن است و بدينخاطر نيز محکوم به تکرار و م
شهريار کاتبان با استفاده از آهنگ کالم جوانی خوشگذران و دخترباز برای طرح موضوع همراه با . اين حالت است

طنز بخوبی فضای واقعی درون روابط جنسی ايرانيان نسل معاصر درون ايران و يا باقيماندگان در اين حالت خارج از 
ق کهن و عدم جايگزينی آن توسط مدرنيت ايرانی ما شاهد نسل جديدی در شرايط فروپاشی اخال.  ايران را نشان ميدهد

از رجاله ها و راوی و لکاته هستيم که در داستان شهريار کاتبان به شهال و شهريار و يا شهری و شهلی و بقيه آدمها 
مل تمنا و آزادی نسلی که اکنون بدون نقش سرکوب کننده فرامن اخالقی در وجودشان و بدون يافتن کا. تبديل ميشوند

مسئوليت دار مدرنيت با هويت خيالی و ارتباط نارسيستی و خيالی خويش با مدرنيت و سنت به تلفيق مبتذل و سطحی 
اينکه سرانجام بازهم تشنه تر می شوند، نيازی به توضيح . خويش بناچار دست ميزنند و می خواهند به لذت دست يابند

شهری و شهلی دو شخصيت اصلی .  و هم يکايک شاهدان فراوان برای آن داريمندارد، زيرا هم قبال توضيح داده ام
داستان که گاه دوست دختر و پسر و گاه زن و شوهر هستند، در واقع دو نيمه اين هرمافروديت هستند و بباور من  نسل 

 روابط جنسی نيست، اينجا راوی اما برخالف راوی هدايت يک انسان هراسان از. نوی راوی و لکاته در شکل جديدی 
بلکه به يک دخترباز بزرگ و زرنگ تبديل شده است و شهال از لکاته به يک دختر در پی خوشی، عشق و لذت و هردو 
اما در نهايت  به همان دردی دچارند که راوی و  لکاته دچارند و آن، عدم توانايی عبور از اين هويت خيالی و دوگانه  و 

 گانه و تلفيق مبتذل مدرنيت و سنت، دست يابی به  اروتيسم مدرن و آری گويی به جسم دست يابی به هويت سمبليک سه
و خواستهای خويش همراه با قبول مسئوليت در برابر جسم و  خواهشهای خويش و جسم و خواهشهای معشوق يا 

نا هميشه تمنای ديگری يعنی عبور از خوشی دردآور و تکرار بسوی تمنا و رابطه متقابل با معشوق، زيرا تم. ديگريست
يعنی عبور از رابطه دوگانه  فريبنده راوی و لکاته، شهری  و شهلی با هستی و با معشوق . است و نام ديگر قانون است

موضوع اما اين . بسوی رابطه  سه گانه و تثليثی با معشوق که زاويه سومش قانون و مسئوليت و توانايی فاصله گيريست
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عين بيان اين فيگورها و نقد کوبنده فرهنگ جنسی از طريق بيان آشکار آن، قادر به فاصله گيری است که آيا نويسنده در 
درونی و رابطه تثليثی و سه گانه  با فيگورهای خويش است، تا به خواننده چشم انداز سومی را ورای چشم انداز 

معضالت بپردازد،بی آنکه حتی الزم باشد اين نقد راويهای داستان ايجاد کند  و بدينوسيله با خواننده به نقد و بررسی اين 
واقعا صورت گيرد، و يا اينکه نويسنده خود نيز در نهايت اسير اين خوشی دردآور می ماند و آهنگ کالم داستان ناتوان 
از رهايی از آن است و نقد کوبنده فضای ضدکام پرستی فرهنگ ايرانی  در نهايت به يک استمنای روحی و بيان خشم 

هدايت در اين هويت دوگانه الاقل . بديل ميشود و نويسنده خود نيز در همان هويت خيالی راويان خويش اسير می ماندت
به اين خاطر نيز در بخش دوم بوف کور هدايت تمامی داستان را به شکل نقل قول .  در داستان بوف کور اسير نمی ماند

ا بودن چون موزاييکی با هم در پيوندند و داستان را می سازد و در واقع بشکل آفوريسمهای کوتاه که در عين مجز
اين ايجاد فاصله ميان خويش و داستان توسط هدايت کمک می کند که خواننده با فاصله خاصی با راوی . بوجود می آورد

خويش بخاطر اين و لکاته و ديگران نگاه کند و درعين لمس جهان آنها و ديدن آنها در وجود خويش قادر به نقادی آنها و 
حال ببينيم که آيا شهريار کاتبان  که نويسنده بسيار خوبيست و نوشته اش گيرا و  چنداليه است، قادر . فاصله گزاری باشد

کاتبان داستان اول  را در . به چنين کار مهمی است و يا خود در نهايت اسير هويت خيالی راويان خويش باقی می ماند
اينگونه شروع می >  هرمافروديت يا اين قصه يک مقاله ست نه رمان است نه کوس نويسی<نقش خود بسان دانای کل 

 .کند
 

دردی ست که توی مادرکشيد  و دستی که ازاين . ست ست درتاريکی، که روزی پدر درکرده هرآدمی شليکی
شلواروپالتويی راست توانست جای  می! شد! وقتی به دنيا آمد، نبود! دستی که شهری درکسی نداشت. هردونفربرداشت

شد روسری سرش گذاشت وگوشزد کرد، هيچ زنِ  نامحرمی نبايد موهای  می. ای لختی تنش کند دکمه، دامن و دکولته
ات رؤيت کند بافته ! 

 
دانای کل از ابتدا نشان ميدهد که با آشناييش با مباحث پسامدرنی در بحث جنسيت، در واقع جنسيت را نه يک بودن بلکه 

 چهارچوب ديسکورس جنسی يک جامعه ميداند و بنابراين نيز ميتوان بباور او  بسياری از اين مفاهيم را يک شدن در
 .عوض کرد، وقتی تعريفی نو از آن در عرصه جنسيت و نيز مسائل جنسی بيابيم

 
دهد،  ت میست، تحريف کنيم، جنسّيت معنای خود را از دس اگر سّنت، اگرمذهب و اخالقی را که تاکنون تعريف کرده

داری باب کند دهند مطابقِ  سّنت درخانه برده وديگربه کسی اجازه نمی . 
   

و از اينجا بدرون فانتزيهای شخصی راوی اول که همان شهری يا خود نويسنده می باشد می رود و به بيان مستقيم آنها  
نجا صحنه ها تغيير ميکند و راويان اما اينکار بشکل بيان پورنوگرافی صورت نمی گيرد، زيرا مرتب اي. می پردازد

عوض ميشوند و صحبت تلفنی اول گويی وقتی معلوم ميشود که بين چه کسی صورت می گيرد،که ما در آخر داستان با 
فيگور محمود و با خانه صورتی او روبرو ميشويم و تازه اينهم يک امکان است و يا شروع بخشی با کلمه شهال  و يا 

نفر يا دو مرحله از زندگی يک نفر و يا بهتر است بگويم نگاه دو نفر مانند شهری و محمود به يک شهلی که گويی از دو 
اين بازی ماهرانه نويسنده با خواننده و ترکيبات و معناهای تازه از مفاهيم و تصاوير آشنا باعث . نفر حکايت می کند

با کی و چی روبروست و اين نشانی از توانايی خوب ميشود که خواننده همراه با خواندن مرتب تفسير و کنکاش کند که 
از اينجا ما هرچه بيشتر وارد فضای بازيهای جنسی  و فانتزيهای جنسی اين نسل نوی شهری و شهلی و .  نويسنده است

ديگران می شويم که در بطن فضايی بسته و در عين حال از لحاظ اخالقی در حال فروپاشيدن به بيان و اجرای 
 جنسی و  عشقی خود می پردازند و بدينخاطر نيز فانتزيها و اعمالشان آغشته به تشنگی کاهنی است که اکنون فانتزيهای

شهری يا .باقيمانده در هويت خيالی و نارسيستی  به دخترباز تبديل شده است و ميخواهد تشنگی قرونش را فروکش کند
 :بظاهر شهری می گويد

 
پا کرده بود، رنِگ صورتیِ  کوسِ  دخترهايی شده بود که دم به ساعت لشِ  خود به طرِزفجيعی جهانِ کوچکی که دست و

اش را که درکوچه با  اما اين آخری َبلدی داشت، تا تنهائی. خوردند آوردند وبعد ازفرو فقا برگشت می را به خانه می
شان تا  ليچار و دوسه انگشت که يکیرفت تند شد، از بينِ چند  آمد پيش بينی کردم، قدمهايی که با غمزه می نازوعشوه می

های سفيدش را مثلِ نانی که سيرِ تنورنکرده باشد زيِرسينه سبد کرد وهر دو  نصفه هم فرورفته بود، گذشت و دست
بعدش شروع به دويدن کرد و ِدفرار. پستانش ُگروّپی توش ريخت . 

  
 :و در تعريف از شهال ميگويد

 
کرد، چه رسد به دودولِ  پسرهای کوس  گذاشته بودند که يک کاره چشم را شق میالکردارکونی زيرِ کمرِ باريکش کار 

کنند رود هم راست می ی شهرستانی که برای کونِ زيِر چادِر پيرزنی که در باد می نديده . 
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زد به  ی خدا مثلِ کونِ مرغ ريَدمان می وای ازپستانهاش نپرس که جعفرلختی با لبهايی که هميشه! ای چه سينه 
گفت، شهری کوس نگو وصورتش، میسر . 

 
و  اينگونه ما شاهد بازيهای هرروزه جنسی و دختربازی  و پسربازی و  نيز فانتزيهای نهفته در آنها هستيم و در گام  

 .بعدی دوباره با شهلی روبرو ميشويم که گويی مانند داستان در داستانی است و يا تغيير مداوم مکان و زمان
 

اينکه ! داند کرد، خدا می ی کوچيک چشمهای به آن درشتی را حمل می چطوری آن کّله! زد  آتش میکرد شهلی نگاه نمی
زد، مثلِ آب توی پياده  شهلی قدم نمی. خراميد، درخوِر وصِف قدمهای اين دختر نيست رفت می گويند طرف راه نمی می

ناکس بلدی داشت، يعنی ! ِ سگ غرقم کردحيف که من شناگِر ماهری نبودم، همين که لخت شدم، تخم . رو جاری بود
انگار که گنجی درونش مخفی . اش چشمِ چپت را دوربين کنی داد دمِ  درِزکوسِ  بادکرده کردی اجازه نمی هرکاری می

شد رنگ و لعابی به  پراند که نمی داد ودر اوقاِت چشم و چال چرانی چنان جفتک می کرده باشد، باپاهای جفت شده می
عمرش به ... کشيد و فاتحه  ای که بايد دوهفته طول می ی ُاّملی باعث شد، رابطه اصلن همين شيوه.  دادصورِت احوال
 هفت ماه برسد

 
و قبل از اينکه خواننده محو اين بخش سکسی شود و يا اگر اخالقی باشد از اين بی پروايی لجش بگيرد و  داستان را دور 

د هنر و هنرمندان قبلی و ناتوانی آنها در پرداختن به موضوعات جنسی و بياندازد، وارد بخش ديگری ميشود و به نق
 .اخالقی بودن آنها می پردازد

 
 
 

هاست، باری نتوانست نه اينکه فکر کنيد  ی همه ی اين پاپتی اصلن چرا راِه دوری بروم ، خوِد گلشيری که پدرخوانده
بود زنی را توی سطرهای پيچ خورده اش لخت کرده الاقل کمی يعنی اصلن بلد ن! نمی توانست! اشتباه نکنيد! نخواسته نه
روم، يعنی نرفتم من که از رو نمی!  شوند، بماند حاال کی جماعِت ايرانی از اين کيری نويسی خسته می. لختی کند  

 
يذ و از اين نقد شهری يکراست بدرون بيان فانتزی جنسی ساديستی خودش و در واقع تجاوز به شهلی  و  بيان لذا

 .ساديستی خويش می رود
 

 شهری توکه اينقدر دهاتی نبودی اين ديگه چه ريختی يه  دست وپا کردی چرا ريش و پشمت ِپر ندادی؟
  

 !حرف نباشه لطفن فوری بَکن که هوای کيرم خيلی پسه 
  

 و َکند 
  

 !جوراب و سوتين و شورتت روهم جنگی دربيارسليته خانم  ِد زودباش
  

 و درآورد
  

 ! بخوابحاال
  

 و خوابيد
  

 !اينجوری نه َدمر
  

 توامروز چه مرگته معلومه؟ 
  

 !پاها تو واکن فوری
  

راضی شدی؟! اينطورحال می کنی آقای شکنجه  
  

و سپس با يک بازی از قبل ريخته شده و تغيير لباس طوری عمل می کند که گويی شخص ديگری وارد اطاق شده و 
اهد به شهلی تجاوز کند و اينکار را می کندشهری را زده است و اکنون می خو . 
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طوری که خون چون ! و مرتيکه ی نّره خر بدون آنکه ُتفی زده باشد دمِ  سوراخِ کونش خشکاخشک کرده بود تا ته

جوری که معجونی . چپاندم زد، َخرکی ترمی هرچه  بيشتر جيغ می. ای الی کونش جاری بود ی سرخآب خورده جوباريکه
شدم که جنده خانم از حال  تازه داشتم به لحظه ی انزال نزديک می. ی کيرم را زرد و سرخ کرده بود کلهازعن و خون 

هر چه گفتم . پاها و دستها و چشم و دهنش را باز کردم. رفت و من ازترسِ اينکه نکند مرده باشد، کيرم يک کاره خوابيد
نويسی  ها سرخود به سروقِت کوس نويسنده! ها ببخشيد سندهکردم تا مثلِ اين لي داشتم سکسی تازه تست می! عزيزم منم

 ..نرفته باشم به کتش نرفت که نرفت
 

علت اين بازيهای جنسی برای تحقيرکردن و  چيرگی بر  يکديگر و ميل تجاوزو کتک زدن و يا  حاالت 
وخيستی در روابط سالم سادومازوخيستی چيست و تفاوت آن با حاالت سادومازوخيستی سالم  و ابراز حاالت سادوماز

مازوخيستی و يا در روابط اروتيکی و عشقی که در کنار /تفاوت مهم در اين است که در روابط سالم سادو. چيست
فانتزيهای ديگر به فانتزيهای سادومازوخيستی خويش نيز تن می دهند در اين است که در اين روابط  اوال هر فانتزی و 

تمايل متقابل دو نفر صورت می گيرد و نه مانند فانتزی باال بشکل وحشيانه تجاوز به ميل سادومازوخيستی با خواست و 
دوما در اين فانتزی و نيز در کل . معشوق برای تجربه لذت سکس همراه با وحشت و حس برتری خويش بر ديگری

رابطه سه طرف  با خويش بازيهای جنسی نسل معاصر و  شهال و شهريار ها ما با انسان مدرنی روبرو نيستم که به يک 
. و معشوق دست يافته است و از آنرو به پيوند لذت و قانون که تبلورش در تمنا و  ارتباط متقابل است، دست يافته باشد

بلکه اين نسلی است که تکرار راوی و لکاته  و هويت دوگانه نارسيستی و خيالی در ژرفای نوين  و شدت يابی  خشم و 
روحی آنها می باشد، زيرا اينجا اخالق عمومی هرچه بيشتر شکست خورده است و اروتيسم نفرت و تشنگی جنسی و 

مدرن بشکل پورنوگرافی در جامعه جای خويش را باز کرده است، از اينرو نيز فانتزيهای آنها هم کپی ارزان 
 اکنون می خواهد حساب پورنوگرافيهای هاردکور است و هم فانتزيهای کاهنی که به اخالق خويش ديگر باور ندارد و

دنيا و ديگری را برسد و اينگونه اسير نگاه پدر لذت پرست و جبار درون ميشود که همانطور که در بحث دساد گفتم، 
اين کاهن  با ميل به خوشی و لذت بی مرزش نافی نهايی کاهن نيست، بلکه . نقطه مقابل  نام پدر در ناخودآگاه ماست

زيرا اين کاهن در تالش بی ثمرش برای رفع تشنگی اش و برای بيان . و در چرخه تکرارهمزاد اوست و تکميل کننده ا
مسائل > کثيف بودن<خشونتش  بخاطر  از بين رفتن آرمانهايش جز تکرار نگاه کاهن به مسائل جنسی نيست که همان 

ذت می برد، اما اين لذت از ابتدا زيرا شهری ل. اينجا فقط اين کثيف بودن در عمل پياده ميشود. جنسی  و کام پرستی است
زيرا خويش را از نگاه کاهنانه تحقيرکننده و نافی  جسم و  زن و  ديدن  . مشمئز است و همان خوشی تهوع آور است

عاشقانه  بسان موضوعاتی  کثيف و خطرناک رها نکرده است، بلکه از ترکيب فروپاشی اين /اروتيسم و کام يابی جنسی
اسيون به حالت پورنوگرافی خيالی  ايرانی رسيده است که بدنبال ريختن آب منی  ناخودآگانه کثيف اخالق و رشد مدرنيز

بدينخاطر نيز اين پورنوگرافی حتی با پورنوگرافی مدرن . خويش در جسم و مادگی ناخوداگاهانه کثبف ديگريست
 است، اما بشکل کاهن و عارف لجام متفاوت است و اين سادومازخيست اصال مدرن نيست بلکه تکرار کاهن ويا عارف 

اين کاهن و عارفی است که همه وجودش را در نهايت برای دست يابی به بهشت جاودانه و يک يکی شدن با . گسيخته
عشق بزرگ نفی کرده است و عاشقانه و خيالی با تصوير خدا يا معشوقش می زيسته است و اکنون پی برده است که 

اين شناخت اما بسان رهايی او از . يش نبوده است و آن قربانيها حماقتی بيش نبوده استآنچه پرستيده است، دروغی ب
بلکه بشکل ماندن در اين هويت خيالی و ايجاد اين هويت خيالی . کاهن و عارف و بسان رهايی از هويت خيالی نيست

اينبار آن عاشق سابق و . اشدنارسيستی که يکرويش عشق و روی ديگرش نقرت و يا بلعيدن و بلعيده شدن است، می ب
مومن سابق سراپا به نگاه پدر جبار و لذت پرست و نافی اخالق تبديل ميشود و ديگربار هويتی خيالی و دوگانه برای 

اما چون اين کاهن لجام گسيخته و آن کاهن مومن دو . خويش درست می کند وبه بلعيدن و بلعيده شدن مشغول ميشود
هويت خيالی می باشند، پس بناچار می توانند به هم تبديل شوند و  همديگر را بسان روی يک سکه و دو نوع از 

در نهايت اما در بحران خويش می مانند و با اين تکرار . خودآگاهی و ناخودآگاهی جامعه و روان خويش بازتوليد ميکنند
هلی و شهری  تکرار تشنگی است پس موضوع کاهن لجام گسيخته و نسل ش. فقط فرسوده تر ميشوند و به مرگ نزديکتر

و کشتن احساسات زيبای اروتيسمی و عشقی خود در پای خدای جبار و لذت پرست درون که در پی خوشی تهوع آور 
عرفانی خويش باقی می ماند و /است و اينگونه روانش و جسمش از تکرار رهايی نمی يابد و اسير ساختار کاهنانه

 لکاته به دست راوی  و تبديل راوی به پيرمردخنزرپنزری که همان سنت است جامعه و شخص محکوم به تکرار کشتن
ميشود و پيروزی دوباره سنت بر تحول و پيروزی دوباره هويت خيالی بر هويت سمبليک در حال بوجود آمدن و قتل 

ب گر و لذت زيرا اينجا اين نسل حسا. حتی اگر اينجا اين قتل توسط هر دو طرف شهری و شهلی صورت ميگيرد. آن
پرست اکنون هر دو طلب بازی و لذت می کنند و در پای خوشی و لذت سادومازوخيستيشان و بی مسئوليشان نسبت به 

جسم خويش و ديگری، مرتب بخشی از وجود خويش را و عناصر ظريف  وشکننده نهفته در اروتيسم وتن و قلب خويش 
سيله مانع از آن ميشوند که با درک دوگانگی در ذات خود، با درک را می شکنند و آنها را حماقت فرض می کنند و بدينو

پيوند عميق ميان خواهشهای جنسی با احساس، عاطفه  و عشق، پيوند ميان بی پروايی و شرم و توجه به خواهشهای 
اينگونه . دوگانه خويش، به سوژه مدرن تبديل شوند و به تمنا و قانون و هويت سمبليک و سه طرفه با هستی دست يابند

مرتب با کشتن شرم در خويش و اين خشم و توهين به جسم خويش و ديگری  به کشتن خويش  و ديگری می پردازند و 
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و . تبديل شدن به پيرمرد خنزرپنزری و تکرار هويت خيالی نارسيستی شيفتگانه از يکسو و متنفرانه از سوی ديگر
ه شهريار کاتبان بجای آنکه با ايجاد پوزيسيون سومی و چشم اندازی نويسند. اينجاست که مشکل داستان نيز معلوم ميشود

نو چه به شيوه تحول در آهنگ کالم و يا استفاده از دانای کل و يا استفاده از هر شکل فاصله گذاری  مانند شيوه نقل قول 
راژيک آن نگاه کند و  با هدايت در بوف کور به خواننده اجازه دهد، با فاصله ای به اين خوشی تهوع آور  و تکرار ت

شناخت راز تراژيک آنها که آيينه خود او هستند، به تراژدی خويش پی ببرد و اينگونه کتاب کار روشنگرانه اش را که 
در واقع در پی آن است انجام دهد، بجای آن نويسنده خود در لمس و چشيدن اين خوشی تهوع آور اسير باقی می ماند و 

می يابد و گويی با تمام کارهای پسامدرنی و چندراوی بودن و فضای ابهام و ايهام در نهايت همه داستان اينگونه ادامه 
فيگورها و دانای کل در حال چشيدن و لذت بردن از اين ارگيای ايرانی و خوشی تهوع آور کاهن دخترباز شده ايرانی 

 بزرگ روشنگرايی جنسی و دفاع از اين ضعف بزرگ داستان است که باعث ميشود آن شروع خوب و خواست. هستند
تمنا و زيبايی جسم و شورهای جنسی در نهايت به ارگاسم و استمنای روحی دانای کل، راويهای مختلف متن  و در 

نهايت خواننده  در اين مست بازار ايرانی و خوشی تهوع آورش منتهی  شود  و ما بجای نقد و گذار به اروتيسم مدرن و 
مبليک  نويسنده با سنت و مدرنيت،  تکرار هويت خيالی و گذار خيالی نويسنده  را  و چسبيدنش به ارتباط سه گانه و س

خوشی دردآور نارسيستی و ناتوانی عبورش از لذت پورنوگرافی گونه خيالی روان ايرانی را می بينيم و آن ترومپت و 
ر نهايت به پرستش پدرجبار و لذت پرست بوق و کرنای بزرگ در پی عبور از گذشتگان و آری گويی به جسم و تن د

با آنکه . در خويش و به پرستش کاهن لجام گسيخته و ادامه ديدن جسم و زن و خواهش بسان چيزی کثيف  تبديل ميشود
نويسنده در ادامه داستان با مهارت و تبديل شهری و شهلی به زن و شوهر و نشان دادن جوانب تراژيک مسئله ميخواهد، 

  اين سوپرمن بودنهای ايرانی را نيز نشان دهد  و بگويد اين خودبزرگ بينهای دختربازانه روی ديگر اين آن سوی ديگر
برای مثال هنگاهی که شهلی شهری را در موقع .  نسل گرفتار افيون و سوخته  و گرفتار در زناشوييهای  ناموفق است

و ميگويد مواظب بچه باشد و بيرون ميرود، ما با اين خواب ديدن همخوابگيش با چند زن از خواب بيدار ميکند و به ا
اما اين روبرو شدن نه برای شهلی، نه برای باقی داستان بشکل . کميک روبرو می شويم/نيمه ديگر اين حالت تراژيک

نوعی چرخش مهم و نگاهی نو و ايجاد چشم اندازی نو  به موضوع صورت ميگيرد، بلکه نقشها عوض ميشود و اين بار 
 شهلی است که اکنون نقش پسرباز را بازی ميکند و در پی ارضای خوشی جنسی خويش است و بسراغ محمود اين

اين چرخش که در بوف کور نيز . ميرود که رنگ خانه اش صورتی است و گويی ما دوباره به اول داستان برميگرديم
يرمردخنزرپنزری  و شکست تحول ايران ديده ميشود، همان تکرار تراژدی ايرانی و دگرديسی مداوم از راوی به پ

تفاوت مهم ميان هدايت و شهريار کاتبان در اين است . بخاطر عدم توانايی عبور از هويت خيالی به هويت سمبليک است
که هدايت با فاصله گذاريش در بخش دوم بوف کور و تبديل تمامی بخش دوم به نقل قول و آفوريسمهای کوتاه به خواننده 

هد با فاصله ای به آنها بنگرد و از سرنوشت آنها و آيينه خويش ياد بگيرد و هدايت به عنوان هنرمند بزرگ اجازه می د
مدرن ما بدينوسيله نشان ميدهد که الاقل در اين زمينه توان هويت سمبليک  و نگاه با فاصله را دارد، اما شهريار کاتبان 

تی اگر در بخشهای بعدی نيز راويان جديد و چشم اندازهای جديد در نهايت در هويت خيالی و دوگانه باقی می ماند،ح
اينگونه گويی نويسنده، دانای کل و . وارد ميکند، اما ناتوان از خروج از اين خوشی تهوع آور و به نقد کشيدن آن است

 و خواست اين کاهن تمامی راويان در نهايت اسير نگاه اين پدر جبار ايرانی و اين کاهن لجام گسيخته و بازيگران بازی
اين ناتوانی از فاصله گيری نويسنده در نهايت باعث قتل . لجام گسيخته در مست بازار ايرانی داستان هرمافروديت هستند

قدرت و توان نوشته ميشود و پس از يک دو بخش خواندن برای خواننده آشنا به اروتيسم مدرن يا پسامدرن باعث نوعی 
اگر موضوع خواندن و چشيدن خوشی تهوع آور .  يا حتی نوعی حالت اشمئزاز و تهوعکسالت  و دهن درگی ميشود و

با اين ناتوانی نويسنده نيز انتقاد او به هدايت  و  جلوخواندن خويش از هدايت تبديل . است، ميتوان پورنوهای بهتری يافت
وب و ناتوانی از ادامه راه هيچگاه به توان اين نوشته با اين شروع خ.  به  نوعی پز تو خالی و باد خالی در کردن ميشود

در اين معنا داستان چندگام عقب تر از . آن دست نمی يابد که با بوف کور مقايسه شود و يا بسان تکميل نهايی او ديده شود
اينگونه نيز تکرار نهايی در داستان هدايت تکرار در خواننده سوال . بوف کور و نويسنده عقب تر از هدايت است

انگيز و  ايجاد کننده اشک انديشمند است، زيرا آنگاه که راوی پس از قتل لکاته در حين عشق بازی به آينه مينگرد، بر
او به آن چيزی تبديل ميشود . در آينه بجای خويش پيرمرد خنزرپنزری را می بيند و الاقل به تراژدی خويش پی می برد

راوی در پی . ه ای از او متنفر بود و درعين حال مجذوب قدرتش بودکه در خفا  و آشکار ميخواست از او بکند و بگون
رهايی از هويت خيالی و دست يابی به هويت سمبليک است، زيرا بنوعی  تراژدی خويش را می شناسد و بيان می کند، 

م و عشق اما ناتوان از اين عبور بخاطر ترسهای جنسی و وجوديش از مدرنيت و ناتوانی از ارتباط سه گانه با خش
. اين ناتوانی را نيز لکاته و بقيه فيگورها دارند. خويش و با خود و يا با همسرش  و ناتوان از ايجاد گفتمان می باشد

اينگونه راوی  در لحظه شروع عشق بازی يک لحظه خيال کشتن لکاته را بدور می اندازد و لکاته نيز لحظه ای بازی 
اندازد و با هم برای اولين بار عشق بازی ميکنند، اما در اوج لمس جسم و تمنا خشم اگين خويش را  با مردان بدور می 

که در عين لذت برای راوی ترس آور است، لکاته او را گاز می گيرد و  از طريق  اين گاز و خون  هويت خيالی و 
م اين گاز ذات اين رابطه نارسيستی که هويت اصلی او و لکاته است، ديگربار قدرت را در دست ميگيرد و يا بهتر بگوي

دوگانه را که هم عشق و نفرت است برمالم ميکند، و عشق نارسيستی نهفته در اين هويت خيالی را ديگربار به خشم 
نارسيستی تبديل ميکند و  ديگر بار خشم فروخفته کاهن درونش زنده می شود  و  راوی گرفتار اين عشق و خشم 

در اين لحظه . ار اين حالت نارسيستی است می کشد و  در نهايت خويش را می کشدنارسيستی لکاته را که او نيز گرفت
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متنفرانه  زنان و /عشق بازی هر دو ميخواهند ابتدا گويی  يک لحظه اين بازی سادومازوخيسيتی و دوگانه عاشقانه
سی گذار کنند، اما از آنرو که مردانی ايرانی با يکديگر را بدور اندازند و از خوشی دردآور بسوی تمنا و عشق متقابل جن

اين احساس قوی نيست و خوشی تهوع آور و کاهن لجام گسيخته و بازی سادومازوخيستی دارای قدرت فراوان در هر 
دوست، به اين گاز آخر  که در عين بيان لذت گويی پايان دوباره عشق و تمنا و ميل رجعت به بازی سادومازوخيستی 

 را اعالم ميکند و يا بهرحال در راوی اينرا ايجاد ميکند، به قتل لکاته و در نهايت راوی  سابق و عشق نارسيستی سابق 
زيرا همانطور که گفتيم، ناخودآگاه و خودآگاه يک ملت و يا فرد . و حاکميت دوباره پيرمردخنزرپنزری می انجامد

د يا سوژه قادر نباشد اين فرامن و ناخودآگاه همديگر را تکميل ميکنند و بازتوليد می کنند، تا آنزمان که انسان بسان فر
خود را در خدمت خويش و زندگيش بگيرد و آنها را تعالی بخشد و اينگونه ايمان سبکبال و بجای خوشی درداور يا تهوع 
 آور و با تعالی آنها  تمنای جنسی و عشقی را بوجود آورد که همان هويت سمبليک و ارتباط سمبليک و تثليثی با هستی و

هدايت با اين پايان به ما هشدار ميدهد که . عشق است که ضلع سومش قانون و يا مسئوليت در برابر خويش و ديگريست
اگر به اين هراسهای جنسی و معضالت خويش در اين زمينه ناتوانی از گذار از هويت خيالی ثنوی به هويت سمبليک 

ر بحث هدايت بيان کردم برای خويش نيابيم، محکوم به تکرار و تثليثی نپردازيم و راه حلی مدرن  مانند آنچه که من د
داستان شهريار کاتبان برعکس در تکرار اين خوشی درد آور و لذت از اين . تبديل شدن به پيرمرد خنزرپنزری هستيم

 خوشی درداور می ماند و اينگونه در آخر بخش اول اکنون اين شهلی است که نقش فاعل و سوپروومن فانتزيهای
 :سادومازخيستی خويش را بازی ميکند و به محمود می گويد

 
ش باشم؟ فوری ِبَکن که  الزم نيست، آخه کدوم کوسخولی رو ديدی کيرِ به اين آسمانی رو قسمت کنه تا من دّومی! نه

 !هوای کوسم خيلی پسه
  

 تو که می گی پريودی؟
  

خودت خواستی دربيار! ست کوس کش جاده خاکی که آماده ! 
  

 !ودرآورد 
  

 !شورت و جورابت رو هم ِپر بده کيری
  

 و داد
  

 !حاال بخواب
  

 و خوابيد
                  

رو باال! من که ماساژور نيستم بچه کونی! اينطوری نه ! 
  

؟!خوب شد سرکارِ  خانم شکنجه  
 

شهال در ارتباط نارسيستی و اينگونه بجای عبور از رابطه نارسيستی و هويت خيالی، شهری و شهلی  و يا شهريار و  
سرکار گذاشتن و <خشمگينانه، با ميل متقابل بلعيدن و بلعيده شدن يا بزبان خودشان به هم کلک زدن و / ثنوی عاشقانه

می مانند و ناتوان به گذار به رابطه عشقی و پارادکس شهريار و شهال همراه با قبول نام پدر و > مخ يکديگر را زدن
با اين ناتوانی از گذار از . ط متقابل است که با خويش مسئوليت در برابر خويش و معشوق می آوردقبول تمنا و ارتبا

 نام پدر و ناتوانی از دست يابی به عشق زمينی خويش بر - شهال-هويت خيالی ثنوی به هويت سمبليک و تثليثی شهريار
 کوه موش می زايد و انقالب جنسی شهريار بستر و در چهارچوب نام پدر و قانون عشق و قدرت، آنگاه بقول معروف

کاتبان شروع نشده سقط جنين ميکند و به خوشی دردآور کاهن لجام گسيخته و  تکرار تراژدی راوی و لکاته تبديل 
و نويسنده در هويت خيالی و نارسيستی دوگانه و خوشی تهوع آور اسير می ماند و قادر به گذار به هويت . ميشود

اين سقط جنين و . و جذب مدرنيت در فرهنگ نقد شده و پاکسازی شده از همه عناصر ضدمدرن نيستسمبليک و تثليثی 
استمناء روحی مشترک همه راويان و نويسنده در پای تصوير و لذت سادومازوخيستی خيالی اين فانتزيهای جنسی  

جه نهايی انقالب جنسی شهريار کاتبان ايرانی و  اين اسارت در نگاه کاهن و پدر جبار و لجام گسيخته درون خويش، نتي
 .است که ناتوان از عبور نهايی از هويت خيالی  و دوگانه بسوی هويت سمبليک و ثنوی و بافاصله است

در بخش سوم مقاله در مورد پسامدرنيسم به بخش دوم نوشته او می پردازم، تا ببينيم که جذب پسامدرنيسم در نگاه  
 . هويت خيالی و چقدر به شيوه هويت سمبليک استشهريار کاتبان چقدر به گونه
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ساقی قهرمان/ 2  
  

با جسارتش در ايجاد ابعاد و چشم اندازهای جديد اروتيسم زنانه و در کل اروتيسم مانند )  لينک14(ساقی قهرمان 
د ديسکورس جنسی و همواروتيسم  يا کام طلبی همجنس خواهانه و  اروتيسم چندجنس خواهانه و نيز بيان شعرگونه و نق

جنسيتی و نگريستن با نگاهی جنسی به مسائل اجتماعی و سياسی در واقع ميتواند بسان بهترين  ادامه دهنده و تکميل 
. کننده نگاه فروغ در عرصه اروتيسم باشد، اما همانطور که قبال توضيح دادم نه در عرصه بحران نهايی و بنيادين فروغ

 در او با توانايی شعريت دهی به اين فانتزيها همراه است و اشعاربباور من مختلفی از  اين جسارت اروتيسمی و جنسی
اشعار . همچنين در اشعارش گاه بگاه طنز خاصی نهفته است که دلپذير است.قوی تا متوسط از لحاظ شعری ايجاد ميکند

ی نگاهی ديگر به تفاوت ميان پورنوگرافی برا. او را نمی توان پورنوگرافی خواند، زيرا آنها اروتيسمی و چنداليه هستند
 و اروتيسم و نشان دادن اشتباه اخالقيون در نسبت دادن اشعار ساقی به پورنوگرافی يا هرزه نگاری می خواهم به تفاوت 

در نگاه >  بيناکنشی< يا > اينتراکتيويتی<و > کنش پذيری متقابل، بيناکنش پذيری<يا > اينترپاسيويتی<ميان دو مفهوم 
اينترپاسيويتی يا بيناکنش پذيری بدين معناست که برای مثال بيننده فيلم . لکانی و يا علم سوسيولوژی جديد اشاره کنم

پورنوگرافی  با ديدن فيلم و هم خوانی خويش با بازيگر فيلم در حقيقت خواهشهای خويش را به او ارجاء ميدهد و او 
در اين معنا نيز بيناکنش . باعث دست يابی او به ارضای جنسی ميشودبرايش خواهشهايش را ارضاء ميکند  و اين کار 

پذيری به معنای نوعی خوشی بی دردسر می باشد که فرد را از تمنا و  مشکالت رابطه متقابل محفوظ ميدارد و در نوع 
ت که بيننده  ويا خواننده اينتراکتيويتی و يا بيناکنشی بدان معناس. خطرناکش می تواند به اعتيادبه پورنوگرافی تبديل شود

فيلم و يا متن اروتيک مجبور است با بکار بردن خرد  و فانتزيش سعی در درک و لذت بردن از متن چنداليه اروتيسمی 
با اين تعريف مشخص است که خواننده  آثار ساقی قهرمان يک .  ميکند و اينگونه او اکتيو در نوشتن متن شرکت دارد

کتيو دارد، زيرا هر چقدر هم ساقی قهرمان باز و آشکار به مسائل جنسی اشاره ميکند، باز اليه حالت بيناکنشی و اينترا
همزمان همينجا تفاوت ميان شرم نهفته در اثر . ای ابهام  و حجاب بر آن باقيست که جای را برای تفسير باز می گذارد
ه باعث ميشود ما در اروتيسم با تمنا و در اروتيسمی و بی شرمی نهفته در بعضی آثار پورنوگرافی را می بينيم ک

آنچه نشان سالمتی روح و روان انسان است، وجود بيشتر و حاکميت تمنا . پورنوگرافی با خوشی دردآور روبرو شويم
بباور من بهترين تعريف در باب نگاه ساقی قهرمان را در ميان تفسيرهای . در خواهشهای انسانی  و اروتيکی اوست

می باشد که در واقع > از دروغ و تن کامه خواهی< که در سايتش منتشر شده است، نقد رامين احمدی بنام مختلف بر او 
من با قبول اين نقد به عنوان بيان نکات مثبت ساقی قهرمان مانند چشم اندازهای نوين اروتيسمی و نيز نقد ديسکورس 

حث و قدرت ساقی قهرمان به نقاط ضعف نهفته در آن جنسی  ومردساالری، ميخواهم به نگاهی روانشناختی به اين مبا
. اشاره کنم و نشان دهم کجا ساقی  قهرمان به يک هويت سمبليک و کجا به يک هويت خيالی مدرن  دست يافته است

ميدهد> ماها<ساقی خود بهترين تعبير درباره اشعارش را در مصاحبه ای با مجله  : 
 

تمام روابط و قراردادهای اجتماعی .  هرجنسگرا هم هستم. خودم هم زن ام. تمدر شعرهايم در پی اثبات هويت خودم هس
در شعرهايم تصوير عشقبازی زنان را منعکس می کنم، و اين زنان گاهی در حال .  را از دريچۀ روابط جنسی می بينم

را اثبات نمی کنم چون هويت زنانه . کام گرفتن از زنان اند، و گاهی در حال کام گرفتن از مردان، و گاهی ديگران
سياسی ايران، حتی اگر به اندازۀ کافی تحليل نشده باشد، /هويت زنانه، حتی در جامعۀ ايران، حتی در جامعۀ فرهنگی

ابعاد گوناگون اين هويت، و دامنۀ وسيع آن را در . می کنم" آشکار"من اين هويت را در شعرهايم . نياز به اثبات ندارد
سنتی خاصی محدود می / تابوهايی را به ميدان می کشم که زن را به شکل و شمايل فرهنگی.معرض ديد قرار می دهم

زن . زن همجنسگرا هم زن است. ما به جايی رسيده ايم که الزم باشد بدانيم زن هتروسکشوال هم زن است. خواهند
مان نهی از منکر کن هم زن و در ادامۀ همين مقوله، زن مسل. زن ترانس، و کراس هم زن است. دوجنسگرا هم زن است

زن نجيب و زن جنده هر دو زن اند. است، زن سکوالر دموکرات هم زن است . 
 

است که در آن با اين استعاره ساده  شعری اروتيسمی همراه > شعر بلند<يکی از شعرهای زيبا و بی پروای  ساقی شعر 
ع يا بطور عمده هماغوشی با مرد يا دگرجنس با صحنه آرايی و تصويرسازی  لحظه هماغوشی می آفريند که در واق

است و همزمان ميتوان اليه ای ديگر نيز در آن ديد که گويی به نقد ديسکورس جنسی مرد ساالرانه می پردازد و در 
 .عين حال  طنز و شوخ چشمی و  سبکبالی زيبايی در آن وجود دارد

  
 شعر بلند شعريست که بلند می شود

 از جا
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  وا می کنددر ديگری را هم
 می کشدم بيرون

 دری را وا می کند
 به رويم می بندد

 می نشيند پشت در     پشت به در می دهد
 

 حاال اگر درست نگاه کنيد نفس بريده است
 

 و اين توانايی ساقی را نشان ميدهد که ميتواند در چيزهای روزمره اين مناسبات جنسی را ببيند و بازگو کند  
 

 در را می بندم
می کنم به آن درختنگاه   

 که قد کشيده تا کجا
 

 شعر بلند طناب بلندی است
  من مرگ تازه ای هستم

 حتی برای مردگان آن مرگ بی نظير
 و دست به دست می شوم

 تنم تنم
 .تنم تنم هوا که می خورد دوباره می خواهد نوک پستانهايم را بيرون بکشد

 
اينجا نماد ايستادگی و سرکشيدگی فالوس در عين حال که در متن درخت که برای ساقی نماد مرد است و سکون مرد و  

معنای جنسی ميدهد و هر لذت جنسی و ارگاسمی در واقع نوعی مردن  و از حال رفتن محسوب ميشود که بدنبال خود 
 ديسکورس زنده بودن و تمنايی نو می آفريند، اما در استعاره طناب بلند گويی همزمان به دار زدن زنانگی در پای اين

 .مردانه اشاره ميکند و شعر را چنداليه ميسازد و ما را به خيال پردازی و انديشيدن وامی دارد
جالب اينجاست که در اين بازی سبکباالنه و طنزآميز با کلمات ديگر حتی مرد نيز چون درخت تنها بسان نقطه منفی و 

طر پايين تر ادامه ميدهدساکن در برابر چشمه های آبی سمبل زن نيست، بلکه او چند س : 
 

  لب ها
 از کنارهء  کمر تا زير سينه و از زير سينه تا ته نای

 به دندان می کشم
 می خواهم دور درخت خراش بخورم    هوای همخوابگی دارم

  
 شعر بلند می خندد

 
 بلند  بلند می خندد

 
ابيمو اوج اين چنداليگی تمناوار  و لذت بخش  را در اين بخش از شعر می ي   

 
 شعر بلند خواب نمی بيند

 شعر بلند خافظهء تلخی دارد و هر که را می بيند تف می کند
 شعر بلند از سر بی خوابی است که خواب نمی بيند

 
 هر لحظه خدايی گلوی لحظه را می فشرد
 هر لحظه، لحظه گلوی خدايی را می فشد

  و خالص
 نيست

 لحظه يی
 گلويی

 از چنگ خدايی و لحظه ای
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درک دقيق آنکه هميشه ميان خواهش و اخالقی که در . ن جاست که ميتوان به فانتاسم ساقی قهرمان نزديک شدو همي
استعاره لحظه  وخدا تبلور می يابد، جنگی وجود دارد  و اين جنگ ديسکورس جنسی يک جامعه را تعيين ميکند، و نيز 

فانتاسم ساقی اما . جدل ميان خواهش  واخالق می اندازداينکه اين جدل را پايانی نيست، نگاهی دقيق است که ساقی به 
در اينجا شروع ميشود که گويی می توان بر اخالق و نام پدر چيره گشت و در ورای اين جنگ زيست و اين غير ممکن 

ساقی می گويد. است : 
 

. القيات مبارزه می کنماما مسئله اين جاست که زنان پيشرو ما با محدوديت های اجتماعی مبارزه می کنند، من با اخ
من . به نظر من اخالقيات هنوز بزرگترين دشمن آزادی زنان است. ريشۀ محدوديت های اجتماعی را اخالقيات می دانم

من با زنانی که در روابط همجنسگرايانه کدهای . با زنانی که در چهارچوب  عرف پدرساالری جا گرفته اند همراه نيستم
من با بسياری از گروه های فمينيستی که به ريشۀ اخالقيات نمی . ت می کنند، همراه نيستمروابط هتروسکشوال را رعاي

 .زنند، همراه نيستم
 

موضوع اما همين است که ما می توانيم  ديسکورسهای جنسی نوينی و برابر طلبانه جديدی ايجاد کنيم، اما نمی توانيم   
به معنای مرگ تمنای ما و مرگ شرم است و مرگ حوزه به آزادی مطلق و مرگ اخالق دست يابيم، زيرا اين 

تمنا تبلور قانون است و اما همچنين تبلور تمنای ديگری و اين همان گذشتن از . خصوصی  و در نهايت مرگ اروتيسم
تمنا که . مدرن است که در ديگری فقط  ابژه عشق و لذت اروتيک خويش را می بيند> من<ابژه ای محض /رابطه سوژه

يگر قانون يا نام پدر است، در ديگری تمنای خويش را می بيند و اينگونه به رابطه ای پارادکس با ديگری دست می نام د
يابد که هم دوستش دارد يا عاشقش است و هم نگران آن است که او ايا دوستش دارد و يا در او چه می بيند که عاشقش 

در و  ما فانتاسم مرکزی ساقی را می بينيم که بعدا ماهيت  اين در اين نقطه جنگ ساقی با اخالق يا  نام پ. شده است
ساقی برای چيرگی بر اخالق بجای آنکه ميان لحظه و اخالق که بسان .  فانتاسم را در نگاهش به مرد   درمی يابيم

بطه تثليثی  و و  ناخوداگاه او هستند به عنوان سوژه که در ذات خويش دوگانه است پيوندی ايجاد کند و به را> فرامن<
تمنا که همان نام ديگر قانون است دست يابد، می خواهد  به خوشيها و لذتهای نارسيستی خود و فانتاسم و يا توهم خود و 

چيرگی بر نام پدر تن بدهد و اين نمادی از هويت خيالی ساقی قهرمان و عدم دست يابيش به هويت سمبليک است که بعدا 
ابژه ای او به اروتيسم  و عشق /اين موضوع  همراه با نگاه سوژه.    در اشعارش می يابيمماهيت و علت اين فانتاسم را

نمايانگر آن است که هويت او هنوز ماالمال از  حالتهای هويت خيالی مدرن است و در واقع نه در شکل رابطه تثليثی با 
ويش و با ديگری قرار دارد و به اين جسم خويش و ديگری بلکه در شکل رابطه دوگانه نارسيستی با جسم و روان خ

خاطر نيز حاالتی مثل بلعيدن و بلعيده شدن  و در نهايت تهوع در عشق و رابطه جنسی   در واقع بخش مهمی از  رابطه 
به اين شعر ساقی و نگاهش به عشق  نگاهی می اندازيم. جنسی و  عشقی او را تشکيل می دهند .  
ه زخم نکنی صورتت را  و چشمهايت را با ناخن از کاسه بيرونيک متر فاصله با خودت کافی است ک  

 نکشی؟ 
بايد گرفت توی دو دست، معشوق را، به دهان برد، مثل کاسه ی شير، . عشق با هيچ معنايی جز خوردن ممکن نمی شود

  .از سر تا ناخن پا فرو داد توی دل، يا از راه دهان سر يا از راه دهان کس
  . که بيرون بماندو هيچ نماند آن بيرون

دستهايت را که روی صورتش می کشی سر انگشتهايت . بيرون که می ماند از تو بيرون می ماند گشنه می مانی تشنه
انگشتت را که به دهانش فرو می بری از راه دهانش به دلش می خواهی بروی، نمی روی، بيرون می مانی، . می سوزد

  .باز گريه می آيد
بخوبی نشان ميدهد که  حالت عشق اش   بگونه ای نارسيستی و همراه با  بلعيدن و بلعيده شدن و ميل تا اينجا  شعر ساقی 

 .يگانگی  که نبودش حزن آور است می باشد
 

  .بعد او پا می شود می رود می گويد عزيزم
 .بار ديگر که دهان وا می کند می گويد عزيزم دوستش دارم

 
ر روی سينه ات بر نمی داردبعد بی شرف شيرين هيچوقت سرش را ا . 

همانجا می ماند گوش می کند به صدای انگشتهای. همانجا می مانی   
اگر برداری از روی کيبور می بری. آرام می زنی يا تند. می زنی. روی کيبورد  

  باال فرو می کنی توی چشمها، چشمهايت را از کاسه بيرون می آوری
ا چسبانده رویهنوز نشسته سرش ر. می گذاری روی کيبورد  

نمی بيند. سينه ات گوش می کند به انگشت های تو روی کيبورد . 
 

اينجاست که در اين عشق نارسيستی لحظه تهوع و خشم رشد می کند، وقتی که معشوق نتواند خواستهای کامل عشق 
 اما آيا با اين شناخت از .نارسيستی را بيان کند و يا خود طلب يگانگی به يک  درد تبديل شود که هميشه در نهايت ميشود
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شکست عشق نارسيستی آيا شعر ساقی قادر خواهد بود به پارادکس عشق که همان قبول وحدت و فرديت، قبول يگانگی 
در تفاوت و ايجاد رابطه سه گانه با معشوق و  هستی  می باشد، دست  يابد و از رابطه دوگانه به رابطه تثليثی  با خويش 

؟و معشوقش دست می يابد  
خاک. دوستت دارم يعنی مرگ آمد. مرگ پنهان است توی دوستت دارم   

 مرده پاشيد روی زنده
ديروز که دوستت دارم مرگ آمد. ديروز زنده بودی که دوستت دارم نبود  

 .رفتی زير خاک
 .اگر نمردی بيا بيرون بيا باال بگو دوست ندارم، ندارم

گ رفتن، نيفتادن تویيک متر فاصله با دوستت دارم يعنی از  لبه ی مر  
 مرگ

ساقی بجای راه حل مدرن و يا منطقی آن و گذار به عشق پارادکس و يا سوبژه دوگانه همراه با رابطه سه گانه  با  
تنها می خواهد با تن ندادن به مفهوم عشق و . ديگری، بازهم ميخواهد در همان ميل نارسيستی بلعيدن و بلعيده شدن بماند

ابژه ای اين حاالت بلعيدن  و بلعيده شدن در رابطه جنسی و اروتيکی  و يا /تيک سوبژهماندن در رابطه ارو
او ميخواهد بجای دست يابی به عشق، با دورشدن از او . سادومازوخيستی تجربه کند و در همين حد نيز او را نگه دارد

گر از فانتاسم و هويت خيالی اوست و ماندن در عرصه اروتيسم به خوشی سابق خويش دست يابد و اين بيانگر بخشی دي
در هويت خيالی و نارسيستی بلعيدن و بلعيده شدن يک .  و ناتوانيش از دست يابی به عرصه عشق و تمنای متقابل است

. اوج اين حالت کانيباليسم است. نفرت اين گونه رابطه نشات ميگيرد/ شکل مهم رابطه است که از  حالت عشق
در پی دستيابی به وحدت و يکی شدن با مطلوب گمشده ) مانند کانيباليست آلمانی( وق خويشکانيباليست با خوردن معش

اما چون وحدت کامل . همانطور که قبايل اوليه با خوردن دشمنان خويش در پی جذب قدرت آنها در خويش بودند. است
 از اينرو کانيباليست با خوردن ديگر ممکن نيست و انسان محکوم به دوگانگی عشق زمينی خود و فانی بودن آن است،

در عشق  سالم نيز . معشوق خويش همزمان وحدت را می کشد و غيرممکن ميکند و سرانجام ديگر بار گرسنه می ماند
ما لذتهای بلعيدن و بلعيده شدن هم داريم، اما اين حالت بر بستر عشق متقابل و احترام متقابل صورت ميگيرد و حالت 

در حالت هويت خيالی اما اين بلعيدن و بلعيده شدن به شکل . ا بالغانه جنسی و اروتيکی را می يابدبازيهای کودکانه و ي
عمده و يا تنها شکل واقعی عشق تبديل ميشود و عاشق و معشوق می خواهند با بلعيدن يکديگر در واقع به وحدت نهايی 

جور بودن و يا بشکل خواست معشوق در آمدن  نمونه اين حالت تالش برای يک جور لباس پوشيدن و حتی يک. برسند 
اما در همين . در اوايل  عشقهای بشدت رمانتيک است که بعدا کم کم جای خويش را به قبول فرديت در عين عشق ميدهد

شعر می توان بخوبی ديد که ساقی صادقانه مفهوم عشق را نزد خود در اين بلعيدن و بلعيده شدن نارسيستی می يابد و 
حس و لمس می کند که اين يگانگی و چسبيدن به يکديگر آخربه خشونت و ميل درآوردن چشم خويش و ديگری همزمان 

اما راه عبور ازاين ناسازواره  و بن بست در نگاه ساقی نه . از اينرو از مرگ نهفته در عشق سخن ميگويد. ختم ميشود
او می خواهد  به اين بلعيدن  و بلعيده شدن ادامه عبور به عشق فانی که ترکيب فرديت و وحدت است می باشد، بلکه 

اين فاصله گذاری اما به . راه او يک متر فاصله گرفتن با دوستت دارم است. دهد، بدون آنکه بگذارد به عشق تبديل شود
تمنای معنای ورود به رابطه تثليثی يا سه گانه  نيست، يا بهتر بگوييم ورود کامل نيست، زيرا او به تمنا که هميشه 

ديگريست و از اينرو عشق زمينی دست نمی يابد که هميشه مملو از اين حس وحدت و فرديت،ميل يگانگی و هراس 
سوژه ای اعتقادی /ابژهی می باشد که در واقع به عشق سوژه/تنهايست، بلکه راه حل او ماندن در يک رابطه سوبژه

ارد و ديگری برايش به يک ابژه عشق و اروتيک تبديل ندارد و اصل را بر پايه لذت شخصی خويش در ارتباط می گذ
مدرن و نگاه مدرن را ميتوان يک گام به جلو و رهايی از هويت خيالی دانست، >من<اين نزديکی ساقی را به . ميشود

 از طرف ديگر. اما اين رهايی کامل نيست و نقش بلعيدن و بلعيده شدن در  خوشی اشعار ساقی نقشی مهم را بازی ميکند
اشعار سادومازخيستی او نيز بدين . مدرن خود نيز هنوز آغشته به اين تفاخر نارسيستی است> من<همانطور که گفتيم 

نفرت نارسيستی خيالی ايرانی  در /خاطر ترکيبی از اروتيسم مدرن و گرايشات سادومازوخيستی مدرن  و تکرار عشق
بقايای اين . او  و يا نقد رامين احمدی مراجعه کنيد> گيجهسر<در باب اين موضوع به شعر . قالب اين بازی می باشد

هويت خيالی و رابطه دوگانه با خويش و ديگری در رابطه اش با مرد و نيز رابطه اش با خودارضايی خويش را نشان 
به شعر معروف او در باب خودارضايی و مصاحبه اش در اين زمينه توجه می کنيم. ميدهد . 
 شمع را

او شيشه شراب ر  
 می گيرانم

 "هنوز يک قطره از شب باقی است
 
 
 

ولی عالوه بر آن، من اصال قادر نيستم به شيشۀ شراب . اين شعر زمانی نوشته شد که من وحشتناک عاشق خودم بودم
می شکند، و حساسيت هم می . از شمع خوشم نمی آيد. نگاه کنم و سر شيشه، و درازی گلوی بطری را اندازه نگيرم
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جلق زدن از بهترين شيوه های عشقبازی است، متأسفانه . شعر يک شعر ساده است، ولی رمانتيک نيستاين . آورد
انگار هميشه کس ديگری بايد دست . فروتنی فرهنگی ما اجازه نمی دهد عاشق خودمان باشيم و با خودمان عشقبازی کنيم

زدن چيزی " جلق"عشقبازی خوانده می شود و " گاييدن"منظورم اين است که چرا ".  بدهد"به کار شود و به ما لذت 
مگر عشقبازی کردن با خود از . بار مثبت عشقبازی را ندارد" خودارضايی"جز خودارضايی ناميده نمی شود؟ ترم 

مگر آدم نمی تواند عاشق دست و دهان خودش باشد.  مقولۀ عشق نيست . 
 
 

 شيشه و يا انگشت خويش نقش اصلی را بازی ميکنند، موضوع اما اين است که در خودارضايی يا عشقباری با خود نه
به باور من . بلکه در واقع آنها سمبل فانتزی ايی و معشوقی هستند که در خيال با من عشق بازی می کند و يا بالعکس

مثل هرچيز ديگر <بهترين تعبير در باب خودارضايی را هنرپيشه معروف و طنزآفرين بزرگ سينما وودی آلن در فيلم 
در قسمتی از فيلم وودی آلن که تقريبا مثل هميشه نقش يک طنزنويش نويروتيک را بازی . بيان می کند> ا انيتيگ الزي

نويسنده . ميکند به نويسنده جوان ديگر که می ترسد از معشوقش که به او خيانت می کند، پيشنهاد می کند که جدا شود
ودی آلن جواب می دهد که خوب خودارضايی کن و در تفسير و. جوان در جواب می گويد که از بی سکسی می ترسد

اونا اولين بار بخاطر من با . ببين من ديشب تو فانتزيم با مريلين مونرو و سوفيالورن خوابيدم« :خود ارضايی می  گويد
ايی بخوبی اين تعبير باحال و زيبا از خودارض. ».ميدونی تا حاال هيچوقت فيلم مشترکی نداشته اند. هم بازی کردند

اما چرا در فانتزيهای خودارضايی ساقی فقط شيشه يا شعع و در جايی ديگر انگشتان او . اهميت فانتزی را نشان ميدهد
در واقع اينجا ما شاهد آن هستيم که شيشه و انگشت برای . نقش اصلی را بازی می کنند، همانطور که خودش ميگويد

در باب علت اين رفتار که مختص به ساقی قهرمان . ش را بازی ميکندساقی تبديل به يک فتيش می شود و نقش فتي
لکان پس از توضيح چگونگی جنسيت يافتن زن  و مرد که بعدا توضيح ميدهم به اين > معنای فالوس<نيست، در  مقاله 

. م دچار ميشوندموضوع اشاره می کند که زنانی که اين جنسيت يابی را بگونه ای کامل انجام نمی دهند به نوعی فتييشي
 :او چنين می گويد

 
به تمناهای او مربوط می شود، تبلور اسم داللت خويش را در جسم می يابد که ) تمنای مرد يا ديگری(آنچه بجای 

) مورد تمنا بودن(اما نبايد فراموش که که ارگانی که با اين اسم داللت. خواست عشقش  اکنون نگاهش به سمت اوست
2نوشتجات لکان .131ص .(و  قدرت يک فتيش را می يابدمجهز شده است، معنا  ) 

 
به خاطر همين فتيش شدن نيز ما در اشعار خودارضايی ساقی جای ديگری را خالی می يابيم و انگشت خود ساقی و يا  

ری اينگونه با فتيش شدن انگشت و يا شيشه شراب  عشق به ديگ. شيشه شراب جای او را ميگيرد و به فتيش تبديل ميشود
و تمنا که هميشه پارادکس و دوگانه است، پس زده ميشود و شاعر با فتيش در واقع در پی ايجاد يک يگانگی نارسيستی 

اينجا ما با تمنا روبرو . است که با غيبت و کنارزدن ديگری می خواهد به اين هويت و يگانگی نارسيستی دست يابد
جنسی است، بلکه اين /ان سوژه را در بر ميگيرد  و از اينرو احساسینيستيم که هميشه تماميت معشوق و قبول او به عنو

خوشی دردآور فتيشيست بجای معشوق در فانتزی و تمنای بدنبال تمنای او و نگاه او فانتزيش متمرکز بر يک شيئی و يا 
اط گيری با کليت بدينخاطر نيز لکان اين خوشی را که ناتوان از ارتب. يک بخش از معشوق است و بقيه پس زده ميشود

معشوق است و فقط به يک حالت جنسی و يا شيوه جنسی مثل استفاده از شيشه می چسبد، خوشی احمقانه می خواند و 
اين خوشی با نفی تمنا و معشوق در نهايت به درد تبديل ميشود، زيرا نفی . ژيژيک آن را خوشی تهوع آور می نامد

يال می کند، ميتواند بدون ديگری زندگی کند و با کمک شيشه ويا فتييش تمنای خويش به ديگری ميکند و توهم وار خ
اينگونه آنجه . خود کامل شود و بر محروميت ذاتی انسانی خود که باعث ايجاد ارتباط و عشق انسانی ميشود، چيره گردد

 مانده در هويت ساقی در اينجا عشق به خويش می نامد، در واقع و در شکل عمده اش يک عشق نارسيستی نابالغ و
و > ايماژ اوليا<زيرا عشق نارسيستی بالغ به رابطه تثليثی تبديل ميشود و همانطور که قبال گفتم، براساس . خيالی است

در درون انسان هم قادر به خويشتن دوستی و هم قادر به دگردوستی يا عشق به ديگری و قبول وابستگی > خود بزرگ< 
عشق به خويش ساقی قهرمان و اين فانتزی . ن و ناکامل بودن خويش می باشدخويش به ديگری و قبول فانی بود

فتييشيستی او اما ماالمال از  طعم و بوی نارسيسم ابتدايی  و نابالغ و ناتوانی گذار از او بسوی نارسيسم بالغانه و رابطه 
وع مهمتری که در واقع محور و فتيش يا بتواره پرستی  ساقی ما را به موض.   تثليثی با خويش و ديگری  می باشد

فتيش . فتيش يعنی توهم فالوس داشتن. اساس فانتاسم يا سناريوی درونی روان  ساقی را تشکيل می دهد، نزديک می کند
جای فالوس را ميگيرد و ميخواهد اختگی اوليه و قبول محروميت نزد مرد و يا نداشتن فالوس و قبول محروميت و نام 

برای درک اين موضوع بايد نظريه جنسيت را در روانکاوی و بويژه  روانکاوی لکان را کوتاه . ندپدر نزد زن را بپوشا
بوجود می ايد  > حسادت به نداشتن نرينگی< برای فرويد جنسيت زن توسط نداشتن آلت تناسلی مردانه يا . توضيح بدهم

 را رد می کند و از آنرو که بباور لکان مانند لکان اين حسادت به نرينگی. و از اينرو در واقع يک  امربيولوژيک است
ديگر پسامدرنها سوژه و جنسيت در چهارچوب زبان و توسط ديسکورس جنسی ساخته ميشود، از آنرو  جنسيت زن و 

مرد نيز در چهارچوب يک ديسکورس جنسی پدرساالرانه ساخته ميشوند که در آن فالوس نقش مرکزی در ايجاد جنسيت 
نکه به تاريخی بودن اين ساختار باور دارد، اما همزمان به نقش پايه ای فالوس در ايجاد فرهنگ و قانونی لکان بااي. دارد
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همانطور که قبال گفتيم کودک با قبول محروميت از فالوس و  . جنسی اوليه که همان قانون زنای با محارم است دارد
 اين کمبود فالوس  در دختر و پسر بدو  شکل عمل ميکند قبول نام پدر پا به عرصه زبان و فرديت خويش می گذارد، اما

فالوس <است و دختر يا زن به معنای > فالوس داشتن<پسر يا مرد به معنای . و پايه ساختمان جنسيتی آنها ميشود
اين بدان معناست که کودک با قبول محروميت در حقيقت همزمان ميل نهفته برای بدست آوردن فالوس را بگونه . >بودن

ای ديگر در خويش جذب می کند که جنسيت او را ميسازد که در مرد بشکل ميل داشتن فالوس و در زن بشکل فالوس 
اين دو حالت مکمل بدين گونه است که اگر ساده بخواهيم آن را ترجمه کنيم، همان حالت ناز زنانه و . بودن شکل ميگيرد

نس است و باعث ميشود هر دو جنس مرتب درباره يکديگر   حدس نياز مردانه می شود و حجابی که دائما ميان اين دو ج
هيچ -همه چيز<زن با فالوس شدن به تبلور قانون جنسی  و نام پدر تبديل ميشود   و از اينرو گويی  بقول لکان . بزنند
 بدست آوردن و معماگونه و جادويی برای مرد می باشد  و مرد که می خواهد فالوس داشته باشد، سعی می کند با>  چيز

زن نيز از طريق تن دادن  به عشق ديگری و خواست .قلب و عشق زن و تصاحب قلب او بدينگونه صاحب فالوس گردد
طبيعی است که در . بدست آوردن معشوق خود و با او يکی شدن در عشق و رابطه  به خواست خود دست می  يابد

از اين جهت نيز جالب است که حتی  در . ی خواهند بودرابطه همجنس خواهانه باز هم دو طرف صاحب چنين نقشهاي
مردانگی ميان پارتنر جنسی و عشقی  وجود دارد و يا آنکه /روابط همجنس خواهانه نيز يا از ابتدا نوعی حالت زنانگی

بته اين نگاه ال.  اين حالت در اين رابطه بشکل ظريف و قابل تغيير ميان پارتنرها  خوداگاهانه يا ناخوداگاهانه وجود دارد
توسط فمينيستهای پسامدرنی چون جوديت باتلر و يا روانکاوان زنی چون لوسی يريگاری مورد انتقاد گرفته است و حتی 

در پی شکاندن تک محوری بودن فالوس می باشد، زيرا فالوس > همجنس خواهانه/فالوس زنانه< جوديت باتلر با طرح 
اما باز هم مردانه ديده ميشود، مانند ليبيدو نزد . ارتباطی به آلت مردانه نداردمردانه است، حتی اگر در نگاه لکان هيچ 

. خواهم پرداخت> آسيب شناسی فمينيسم ايرانی< به اين بحث مهم و نقد جوديت باتلر در بخش چهارم اين مقاله . فرويد
يستم است و نه در پی فالوس مردانه موضوع اما برای ما اينجا اين است که حتی جوديت باتلر در پی تحول بنيادين در س

در رابطه جنسيتی اما اين شيوه  ناز و  نياز و تالش برای فالوس بودن نزد زن و فالوس داشتن نزد مرد طبيعتا با . داشتن
. دردسرهای فراوان جنسيتی نيز همراه است که هرچه يک فرهنگ بسته ترباشد، اين مفاهيم نيز بسته تر نگريسته ميشوند

ه ناز و نياز در فرهنگ ايرانی به بسته شدن راه شناخت و ايجاد روابط سالم ميان دختر و پسر منتهی ميشود و از اينگون
طرف ديگر هيج کس در نهايت نمی تواند تمامی خواسته های اين دو پوزيسيون را بدست بياورد و بدين خاطر هر 

ا اين وجود اين دو شکل از ارتباط با فالوس نوع ارتباط ب. تالشی برای فالوس بودن و داشتن با حسرتی نيز همراه است
کميک  به /جنسيتی ميان زن  و مرد و زيربنای نگاه عاشقانه  دو جنس را همراه با مشکالت و سوءتفاهمای تراژيک

 و هم هرچه يک جامعه بازتر باشد، اين راز و نياز و يا ناز و نياز می تواند اشکال گسترده تری بگيرد.يکديگر می سازد
مشکل اما . آدمی اجازه به اميال ديگر درونش بدهد، زيرا در نهايت در درون هر مردی نيز زنی و بالعکس نهفته است

اينجا شروغ ميشود که  زن يا مردی بخواهند جای ديگری را پر کنند و برای مثال زن بخواهد فالوس را داشته باشد و يا 
م فتيش به معنای داشتن فالوس است و اکنون می توانيم به ماهيت فانتاسم ساقی همانطور که گفت.  مرد بخواهد فالوس باشد

ساقی ناخوداگاه در پی جابجايی جای خويش در اين رابطه جنسيتی و گذاشتن خود بجای مرد  و . قهرمان پی ببريم 
د نيز به انواع  واشکال اين ميل داشتن فالوس را در نوع نگاه  ساقی به مردان می توان ديد و خو. داشتن فالوس است

اما در تعبيرش از زن و . ساقی بقول خودش هرجنسگرا و يا در نگاه علمی دوجنسگراست. مختلف بدان اشاره می کند
مرد در اشعارش بطور عمده به مرد بسان درختی ثابت و ساکن نگاه می کند، در حاليکه زنان سرچشمه های فوران 

جنسی با /عشقی به دو جنس  دارد و قادر به رابطه عشقی/  تمنای  جنسیدوجنس گرا در واقع گرايش يا. هستند
اروتيکی با هر دو جنسيت است، اما وقتی وارد يک رابطه نيز ميشود، ميتواند وفادار باقی بماند،و يا می تواند /احساسی

را عشقی نسبت به هر بنابراين دوجنس گ. تا حد ممکن فانتزيهای دوجنس گرايی خودش را در رابطه جذب و ارضاء کند
دوجنس دارد، اما در نگاه ساقی به مردان ما می بينم که اين عشق جای خويش را به نگاهی لجبازانه و انتقادی از يکسو 

موضوع، انتقادات صحيح او به نظام مردساالرانه و نقد ديسکورس جنسی . و از طرف ديگر رقابتجويانه ميدهد
برای درک نگاه  ساقی به . ه مرد، بسان يک جنسيت متقابل و يک ابژه عشق استموضوع نگاه او ب. مردساالرانه نيست

در اشعار ساقی توجه کرد که جدا از آنکه نام > شاپور<مرد و درک ميل فالوس داشتن او و جايگزينی مرد  بايد به نام 
اين نام دارد، خود سمبلی از اشعار فراوانی از اوست  وگويا اگر اشتباه نکنم، در يکی از کتابهايش چهارده شعر به 

درست است که شاپور در اشعار ساقی به اين نام گاه در طی مسير عشق بازی تغيير جنسيت . برخورد ساقی به مرد است
می دهد و زن ميشود  و يا اينکه ساقی در او يک مادگی حريص کشف ميکند، اما اين در واقع بشکل تحول خيالی و توهم 

ن توسط ساقی صورت ميگيرد و نه بصورت ديدن احساسات لطيف در مردان و ايجاد رابطه ز/گونه  مرد به يک مرد
بدين خاطر نيز مرد در نهايت همان درخت ساکن باقی می ماند، همانطور که ساقی در مصاحبه اش با مجله . ای نو با او

 کردن جای خود با او و تبديل در برخورد او به شاپور که نماد مردان است، تالش او را برای عوض. ماها می گويد
.  زن و يا هرمافروديت  را که معشوق مورد عالقه اش می باشد، می توان ديد-توهم گونه و خيالی  شاپور به يک  مرد

ميتوان بوضوح اين ميل فالوس داشتن و تغيير جا را بازيافت> شاپور می گويد<در شعر  . 
 

 لبخند نمی زند
د دارمدوست ندارد بدوشمش، می گويد در  
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 می گويد آلت ندارم
 می گويد آلتش را من دزديده ام من

 
 دروغ می گويد

 
 می خواهد بيايد روی من

 می گويد منم که دارم آلت را
 دروغ می  گويد

  
 و پايين تر

 
 بعد با هم  خوابيديم

 به مادگی اش    به مادگی حريص اش رشک می بردم
يد رشک می بردمانگشتم را به او می خوراندم به دردی که می کش  

 درد داشت، هنوز هم دارد، می گويد
 من دزديده ام آلتش را، می گويد

 دروغ می گويد
 

. اينکه جمله دروغ می گويد به معنای آن است که راست ميگويد، فکر کنم آنقدر مشخص باشد که نيازی به توضيح ندارد 
د که اين البته نکته مثبتی است، موضوع تالش موضوع  اين نيست که شاعر ساقی قهرمان در مردان بخش زنانه ببين

ساقی برای تغيير جايگاه و تبديل خود به  صاحب فالوس و  باصطالح قدرت و بدينوسيله تغيير خيالی  مرد به مرد خيالی 
زن خويش  است که رابطه اش را با مرد بشکل رابطه ابژه ای و نيز به رابطه ای رقابتی  بر سر فالوس تبديل می /مرد
اين خود . زن می شود و نه حس و لمس زنانگی در مرد-ند و اين زيربنای تالش او را برای تبديل شاپور به يک مردک

در واقع ساقی . ديگر نمادی از ماندن در هويت خيالی و تالشی برای داشتن فالوس و نفی محروميت و نفی نام پدر است
رمافروديت در پی دست يابی ديگر بار به وحدت و بهشت گمشده زن ه/ناخودآگاه با اين ميل فالوس داشتن و ايجاد مرد

. در حاليکه در مصاحبه ها و بخشی از اشعارش مرتب بر خيالی بودن عشق و بويژه عشق جاودانه اشاره ميکند. است
به اما اين تالش برای فالوس داشتن چيزی جز تالش برای رفع محروميت و  تکرار ميل يگانگی نيست که در ادامه آن 

ختم ميشود، تا در بهشت خياليش و با نيمه خياليش بی وجود نام پدر به > شاپور هرمافروديت<خلقت خيالی و توهم گونه 
اينجاست که ما در پشت ساقی قهرمان سنت شکن ديگربار اين هويت خيالی و سنتی ميل به . لذت جاودانه اش دست يابد

ميل به وحدت جاودانه و هم لذت جاودانه و نفی ارتباط زمينی و فانی رابطه دوگانه نارسيستی سنتی ايرانی را که هم 
بشری که تبلورش در رابطه سمبليک و سه گانه انسان با خويش و ديگری و در رابطه ميان تمنا و قانون ديده ميشود، را 

مردان .  استاين خوشی در ذات خويش دردآور است، زيرا وحدت و از بين بردن محروميت غيرممکن.  بازمی يابيم
به اين . اين محروميت پيش شرط ميل به ديگری و لمس ديگری بسان تمنای خويش است. نيز نميتوانند، فالوس باشند

خاطر اين تالش خيالی ساقی برای فالوس داشتن و ساختن هرمافروديت خويش به چيزی جز درد نمی انجامد و هميشه 
زن /را همانطور که در باال می بينيم، با تغيير جايگاه او به درد مردزي. چيزی برای رشک خوردن و حسادت باقی ميماند

رابطه رقابتی و تالش برای جايگزين شدن و بدست آوردن فالوس طبيعتا همراه با احساس هراس اختگی . رشک می برد
ر اين ميل فالوس د. و خشم ديگری نيز همراه ميشود که يادگار دوران کودکی و قبول محروميت اول و قبول نام پدر است

داشتن که پيوند تنگاتنگی با جنگ ساقی با اخالق يا نام پدر دارد، ميتوان رقابت خيالی او را با نام پدر و قانون و ميل 
چنين تالشی ماالمال از ميل جايگزينی و يا قتل خيالی نام پدر، طبيعتا با خويش . گرفتن خيالی جای او را داشت

مازوخيستی  را بهمراه می آورد که جدا از بخش /س و يا فانتريها و  گرايشات ساديستیاحساسات دوسودايی خشم و هرا
سالمش در عين حال آغشته به اشکال خيالی و هويت خيالی نارسيستی   اين فانتاسم قتل پدر و قانون و جايگزينی به جای 

 ای بعد در شعر از مرد يا شاپور  پس از اينگونه لحظه.   مرد و داشتن فالوس و خوشی  و هراس همراه اين فانتاسم است
آنکه از شاپور بسان موجودی يا نوزادی ساخته خودش و بدست خودش سخن ميگويد از او  می خواهد که او را ببندد و 

بزند و سياه و سرخ کند و يا شاپور می خواهد او را آويزان و بسان برده خويش نگه دارد و بسان ابژه ای از او لذت 
که البته در شعر اينرا  با استعاره  به بوم بستن و با رنگ سرخ و سياه کردن بيان . ويش را ببرد و بعد برودساديستی خ
 .می کند

 
 می خواهم لبخند بزند

 می خواهم روی بوم بچسباندم رنگم کند سياه و سرخ
  بعد

 می خواهد آويزانم کند از ديوار  قلم موهايش را بشويد و برود که برود
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يک دوجنس گرا به . نه نيز رابطه تناقض آميز ساقی با مرد را در مصاحبه اش با مجله ماها ميتوان کامال ديدهمين گو
تناوب به اين جنس  و يا آن جنس عشق می ورزد و از اين رو رابطه ای عاشقانه و دوستانه با تن مرد و زن يا جسم و 

با > شاپور< درختی ساکن می نگرد و همزمان در قالب روح دو جنس دارد، اما ساقی در اشعارش به مرد مرتب بسان
گويی درگيری اصلی او با مرد است، تا بيان  نگاه عاشقانه اش . او درگير است و  قصد ساختن دوباره خيالی او را دارد

ساقی می گويد. حال به تناقضات گفتارش در مصاحبه اش توجه کنيم. با زن :  
که کشف کنم من با تن مرد مشکل ندارم، من با اصول رابطۀ هتروسکشوال، با سال ها رابطۀ جنسی مختلط باعث شد 

فرهنگی جنسی، با استفادۀ جامعۀ هتروسکشوال از آلت جنسی برای مصارف فرهنگی مشکل /تقسيم رل های فيزيکی
مشکل من با  کيری است که دست يک مرد . من اصوال هيچ مشکلی با کير به عنوان آلت جنسی ندارم. دارم

با تجربه های مختلفی که داشتم کشف کردم که اين آلت می تواند . هتروسکشوال است، و جای بيل و کلنگ را می گيرد
مشکل . به ظرافت لب و گونه و پستان باشد، اگر تعليم ببيند، می تواند به جای حرکت عمودی، حرکت افقی داشته باشد

اميدوارم شما هم با من . کتاتوری تفکر مردساالری استاساسی جامعۀ جهانی ديکتاتوری دگرجنسگرايی نيست، دي
موافق باشيد که منظور از مردساالری ايدئولوژی مردساالری است، چون باور غلط مرسوم اين است که مردها به 

   .صرف مرد بودن جزو ساالران اند
 چرا ما بيان عاشقانه روابط پس ساقی با تن مردان مشکلی ندارد، اما اگر درگيريش با جامعه هتروسکشوال است، پس

البته من همه اشعار ساقی را نخوانده ام و مجموعه شعرهايی که (زيبا با مردانی را که ورای اين روابط هستند، نمی بينيم
از او  خوانده ام ، همه آنهايی هستند که در سايت خود  اوست باضافه چند تن در سايتهای ديگر و به همراه همه 

البته بيشتر . تی که در سايتش دربارش نوشته اند، بنابراين اين جمله قبل را با احتياط بيان می کنممصاحبات  و مقاال
مقاالت موجود در سايت ساقی قهرمان بنوعی به اين ديدن مرد بسان درخت و ساکن يا منفی و زن بسان چشمه و  مثبت 

ولی اگر مشکل فقط روابط مردساالرانه ) نگيز استاشاره می کنند و اين نکته درباره يک دوجنس گرا جالب  وسوال برا
اين تناقض ناشی از چيست؟. است و نه تن يا آلت مردانه،پس اين جمالت ديگر ساقی در اين مصاحبه چه معنی ميدهد  

دخول، اگر به شکل پنه تريشين باشد، يعنی حرکت کوبشی و مداوم کير . من اصوال از جفتگيری با مردها لذت نمی برم
من عشقبازی کردن با مردها را دوست ندارم، فقط از بازی . حلۀ انزال، حس خوش آيندی در من ايجاد نمی کندتا مر

جالب است که . دوست دارم حرکت کير را از خوابيده به ايستاده و برعکس تماشا کنم. کردن با تن مردها خوشم می آيد
اما هيچ چيزی سکسی تر از خونی که . يا اصال  نايستداين عضو می تواند خود بخود تصميم بگيرد که راست بايستد، 

هيچ چيزی زيبا تر از پستان نيست حتی اگر افتاده . جاری می شود و راه می کشد و پاهای زن را خط خط می کند نيست
پستان هم مثل کير به تماس دست و دهان عکس العمل نشان می دهد. باشد . 

ش يکراست تن مردان را که قبال ازش بدش نمی امد، بقول معروف از پس اينجا ساقی با  فراموش کردن حرف قبلي
اما جالبی تبعيد در اين است که دوباره با . تختخواب و فانتزی جنسی اش تبعيد می کند يا به وسيله بازی تبديل می کند

به بخشی ديگر از مصاحبه بنگريد. لباسی ديگر بر می گردد : 
 

از حرکت دست خودم توی يک کس ديگر .  پر هيجان هم هيچوقت خوشم نيامدهمن اصوال آدم آرامی هستم، از سکس 
دليل خاصی هم ندارم. بيشتر خوشم می آيد، تا از حرکت دستم دور گلوی کير . 

 
حيف که در ايران و در ميان ايرانيان هنوز کار نقادی و مصاحبه گری بشکل درستش جا نيافتاده است و نقاد معموال 

 خواهر مادر می دهد و يا برای طرف هورا می کشد، وگرنه هر مصاحبه گر خوبی و يا اگر بزبان ساده يا فحش
تا با اين بيان دوباره جمله اش،   به > دليل خاصی  نداريد< :روانکاوی در آن نزديکی بود،  با لبخندی به ساقی می گفت
 حس کند که چی گفته است و به راز خويش يعنی يک لحظه.او امکان بدهد به يک تجربه آهايی بقول ما روانکاوان برسد

زيرا اين جمله دقيقا بدان معناست که دليل خاصی دارد و اين دليل را که همان ميل داشتن فالوس است، در جمله . پی ببرد
قبلی می بينيم که نشان ميدهد ساقی دستش را که خود نماد فالوس است  و نقش فاعل را به او می دهد در فانتزيش  

در مادگی ديگری می طلبد و نه بدور آلت مردانه، زيرا اين کار برايش بسان اجرا کردن نقش مفعول و ديگربار چگونه 
است و همين موضوع و رقابت درونيش با مردان که باعث اين تناقضات گفتاری ميشود، خود نشان می > فالوس بودن<

اقی مانده است، فقط جا را می خواهد عوض کند، و مفعولی بشدت ب/دهد که او هنوز بخشا در همان شيوه نگاه  فاعل
بقول مثل صدبار شعبان يک بار هم رمضان، اکنون می خواهد فالوس داشته باشد و گرنه به عنوان يک دوجنس گرای 
معمولی  نه با تن مرد يا زن، نه با عشق بازی با اين دو جنس و نه گرفتن و يا دست کردن بقول خودش اشکال بنيادی 

. با اينکه طبيعتا هرکس می تواند از فانتزی ايی و يا شيوه خاصی در رابطه جنسی بيشتر و يا کمتر خوشش آيد. داشت
جالب اينجاست که اين رقابت با مرد و جايگزينی او و لجبازی با مرد طبيعتا روی ديگری نيز دارد که همان عشق به 

خويش يا بقول شعری از او در باب فردا به برگی در باد مرد است و راستی اگر مرد واقعا به مردی با قبول زنانگی 
از <ساقی قهرمان به نقل از نقد رامين احمدی بنام > از دروغ<ازمجموعه شعر ( تبديل شود، آنگاه ساقی چه ميشود؟ 

در سايت ساقی قهرمان> دروع و تن کامه خواهی ) 
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 فردا نمی رسد

 فردا سرم را بر سينه، درختی می چسبانم
هم درخت نيستکه هيچ   

 
 اما

 مثل برگهای درخت مرا ناز می کند
  فردا که

 چپه کار است
 به سقف آسمان می چسبد و نمی آيد

 می آيد
 اما

 وقتی درخت که روزی درخت بود
 برگی باشد در باد

 و من
بانويی.... کنار پنجره   

(61/62) 
 

باری از آنجا که خود .  باب عدم ميل او به مردانحال خودتان اين نگاه به مرد را مقايسه کنيد با جمالت قبلی ساقی در
ساقی در اشعارش طنز نيز بکار ميبرد، برای من نيز راهی باقی نمی ماند که بگويم، آدم دم خروس را باور کند يا قسم 

اين قطعه بخوبی نشان ميدهد که فانتاسم ساقی درپی داشتن فالوس و تعويض جای خويش با مرد در . حضرت عباس را
يت تالشی خيالی است که می خواهد مرد را بدان وادار کند که با تحولی در خويش دوباره  به آن چيزی تبديل شود که نها

اينگونه نيز به باور من . تبديل شود> بانويی<او می طلبد، تا آنگاه ساقی دست برداشته از لجبازی و رقابت خيالی به 
ميل به مرد و رقابت با مرد و جايگزين کردن . است ونه بسوی زننگاه اصلی ساقی حتی در دوجنس گرايی بسوی مرد 

او و بدست آوردن فالوس و در نهايت رقابت و مخالفت با نام پدر موضوع اصلی فانتاسم ساقی قهرمان و نشانی از هويت 
.   توان يافتخيالی و نارسيستی او را نشان ميدهد که بازتاب آنرا طبيعتا از طرف ديگر در حزن و درد در اشعار می

اما همه اين مثالها بايد کافی . طبيعتا هرکسی  در رابطه جنسی يا عشقی از فانتزی ايی بيشتر يا کمتر خوشش می ايد
باشد،تا ماهيت اصلی فانتاسم ساقی قهرمان را نشان دهد و  نيز نشان دهد که چگونه او هنوز با تمام پيشرفتهايش در يک 

اين هويت نارسيستی که خصلت عمده اش .يت خيالی با خويش و ديگران قرار داردرابطه دوگانه و نارسيستی و هو
بلعيده شدن و سپس تهوع و باال آوردن است، همانطور که در باال ديديم ،  يک نوع  مهم ارتباط احساسی در /بلعيدن

ی نه به معنای خروج از اشعار ساقی را نشان ميدهد و حتی تالشش برای فاصله گيری از آن در قالب فاصله ای يک متر
اين رابطه دوگانه با خويش و ديگری بلکه به معنای تالش برای ايجاد جلوگيری از داغانی نهايی خويش در اين رابطه 

ابژه ای با ديگری در رابطه جنسی و عشقی صورت می گيرد و در واقع /اين تالش بشکل ارتباط سوژه. نارسيستی است
ناتوانی از تن دادن . سوژه ای و خواستهای بنيادين خويش و ديگری در ارتباط/ سوژهبشکل احراز از تن دادن به عشق

به اين ارتباط عاشقانه عميق است که همانطور که قبال گفتم باعث ناتوانی از درک و بيان بحران فروغ و بحران عميق 
> هراز گاهی<تالش او در بخش همينگونه نيز . وجودی ايرانيان در آثارش ميشود و از قدرت آثارش می کاهد/ عشقی

سايتش در بيان ارتباطات چند نفره بسان آلترناتيوی برای مشکالت عشق دونفره در واقع باز هم در نيافتن و درک 
و سوينگر کلوپ و کمون عشقی برای تجربه > عشق آزاد<جامعه مدرن تالشهای فراوانی از قبيل . معضل عشق است

برای درک علت اين . داده است و همه اين تجارب در نهايت شکست خورده استاين عشق آزاد و بی دردسر انجام 
همانطور که ميدانيد . شکست کافيست به آخرين مصاحبه سيمون دبوار و ژان پل سارتر با آليس شوارتز نظری بياندازيد

 ابتدا مشخص بود که اين اين دو در يک رابطه عشق آزاد با يکديگر ميزيستند و سمبل اين عشق آزاد بودند، با آنکه از
ژان . خواست ژان پل سارتر است و سيمون دبوار بخواسته يا ناخواسته ، يا اول ناخواسته و بعد بخواسته بدان تن ميدهد

پل سارتر در اين مصاحبه در جواب سوال آليس شوراتز در اين زمينه تجارب عشق آزادشان و داشتن عشقهای ديگر در 
يد که در واقع او  به همه اين عشقها و ماجراجوييها دروغی گفته است ، زيرا در واقع او کنار عشق مشترکشان می گو

بقول ميالن کوندرا در . هميشه فقط سيمون دوبوار را دوست داشته است و بقيه فقط ماجراجوييهای اروتيکی بوده اند
اين حافظه تنها تعدادی اندک از آدمی دارای يک حافظه شاعرانه است که در > سبکی غيرقابل تحمل زندگی< کتاب 

. آنها که وارد حافظه شاعرانه ميشوند، عشق ناميده ميشوند. روابط و تجارب عشقی وارد ميشوند و بقيه بيرون در ميمانند
اينگونه نيز راه حل مشکالت عشق در ساده کردن مسئله از طريق ايجاد چندرابطه همزمان نيست که اين در نهايت 

ست و يا دو نفر در اين جمع در خفا همديگر را دوست دارند و بقيه برايشان ابژههای اروتيکی هستند و نابودکننده عشق ا
موضوع قبول اين است که هر قبول . بس و بعد از چندی خود بخود اين دونفر نيز از آن بطور معمول جدا خواهند شد

عشق به يکی به قول نيچه خيانت . شکستی استعشقی مثل هرچيز ديگر در زندگی به معنای قبول پيروزی و نيز قبول 
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اينگونه راه چيرگی بر معضالت عشق تن دادن به پارادکس عشق و . اما اين راز و ذات زندگی ماست. به ديگران است
قبول عشق بسان تلفيق فرديت و ميل وحدت است و دگرديسی مداوم عشق بکمک تجارب و فانتزيهای جديد اروتيکی و 

فانتاسم  . بکمک راههای نوين در عشق مانند مسير مشترک فرزند داشتن و يا همياری فکری و غيرهعشقی خويش  ويا 
يا توهم ساقی که اين ميل داشتن فالوس  و چيرگی بر مرد و در نهايت بر پدر و قانون است، حتی در نام ساقی قهرمان 

اقی قهرمان را بدون کشيدن وسط خوانده شود، جالب است اگر س. نيز بنوعی ديده ميشود، حتی اگر اسم واقعی او باشد
آنگاه اسم کوچک ساقی به نام فاميل قهرمان اشاره ميکند و نقش خويش را بسان ساقی و حامل نام پدر يا فالوس که همان 

يا  و ناز و راز بودن است نشان ميدهد، اما اگر بطور معمول آنطور که خوانده ميشود بسان ساقيي > فالوس بودن<
اسامی آدمی بی دليل نيستند و  نماد . ن خوانده شود، آنگاه ساقی خود به قهرمان تبديل ميشود و جای پدر را ميگيردقهرما

باری اين خواست توهم آميز ساقی قهرمان در عبور از . جای ما در ديسکورس زبان و يا نظم وجودی و فرهنگی هستند
تمنا تبلور قانون است و رابطه تثليثی  با زندگی بدون قبول نام پدر قانون خود نشاندهنده ماندن در هويت خياليست، زيرا 

اينگونه ميتوان در فانتاسم و توهم ساقی قهرمان ديد که چگونه در پشت اين . و عبور از هويت نارسيستی ممکن نيست
ی دست يابی به لذت سنت شکنی اروتيکی  او در واقع هنوز يک نگاه سنتی و هويت خيالی را ميتوان باز يافت، که  در پ

جاودانه و يگانگی جاودانه  می باشد و نزد ساقی بشکل ميل به فالوس داشتن و تبديل مرد به هرمافروديت خيالی او و 
طبيعتا می توان مانند جوديت باتلر و ديگران با شناخت سيستم و نقاط . چيرگی بر اخالق و نام پدر خويش را نشان ميدهد

ری از ضعفهای اين سيستم مردمحورانه بود، چرا که فالوس در نهايت مردانه است، اما اين ضعف آن به دنبال راه عبو
تالش در نهايت مثال با ايجاد فالوس زنانه در کنار فالوس مردانه و  دومحوری کردن به يک نام پدر جديد و قانون جديد 

ل و ميل بدست آوردن فالوس مردانه و يا خلق و اخالق جديد دست می يابد و به نفی قانون و يا در نهايت اخالق بطور ک
يک هرمافروديت مردانه و خيالی تبديل نميشود، چون چنين نفی  کامل اخالق و شرم به معنای کشتن تمنا و عشق است و 

مشکل ساقی . کشتن سوژه و در نهايت خيالی پوچ، زيرا آزادی جنسی مطلق هيچوقت وجود نداشته و نخواهد داشت 
 کاتبان در عدم درک اين موضوع مهم پيوند قانون، تمنا و انسان است و ناتوانی از عدم چيرگی بر مانند شهريار

خوشيهای احمقانه نارسيستی خويش و ناتوانی از دست يابی به تمنا و عشق زمينی و رابطه تثليثی با خويش و ديگری 
ر از هويت خيالی نارسيستی به هويت سمبليک می باشد، به همين دليل نيز قادربه عبور کامل به اروتيسم مدرن و گذا

جالبی موضوع در اين است که از آنجا که در ناخودآگاهی ساقی اين ميل به داشتن فالوس و رقابت با مرد نقش . نيستند 
بسته است، ازآنرو  نيز طبيعی است که مرد در خودآگاهش جز نقش درخت و يا شاپوری که می خواهد او را تغيير دهد 

البته اگر حتی چند نقش مختلف نيز به مردان در فانتزيش ميداد بازهم . زن تبديلش کند، نقشی نمی يابد/ردو به م
اما چون اين خواستها در ناخودآگاهی او نقشی مهم دارند، از آنرو  . ميتوانست به ديسکورس مردساالرانه اعتراض کند

انکاوی ناخودآگاه پيشگويی خويش را تحقق می بخشد و خودآگاهيش نيز اينگونه می بيند و بقول يک اصطالح مهم رو
زيرا رابطه خودآگاهی و ناخوداگاهی . طبيعتا با مردانی از جنس ديگر روبرو نميشود، تا به تجربه ای ديگر دست يابد

بل از در واقع خودآگاهی ما آنگونه ساخته شده است که بتواند به بهترين وجهی تصويری متقا. رابطه ای تکميلی می باشد
اينگونه نيز با شناخت تصاوير خودآگاهانه يک نفر ميشود حدس زد که چه . تصاوير ناخوداگاهی از خويش نشان دهد

برای درک اين رابطه در .  خواستها و يا تصاويری در ناخودآگاهيش وجود دارند و يا چه اميالی را بشدت پس ميزند
نگاه می کنيم و نگاه او را به مرد در رابطه )  لينک15( مانا آقايی پايان به دو شعر يک شاعر خوب ديگر ايرانی به نام

اش در ابتدا چنين می گويد> عاشقانه<مانا در شعر . عاشقانه و نيز اروتيسمی می سنجيم : 
 

شوى اگر به من نزديك مى  
 !اى مرد

 بدنت را دور بينداز
  من

خواهم هاى روح تو را مى نوازش  
  تا نور را

مهاي البالى پستان  
  و صدا را
هايم احساس آنم زير آفش  

 
 

اولين احساسی که فکر کنم به يک مرد واقعی يا زن واقعی تن بدهد، وقتی معشوقش به او بگويد او را برای روحش می 
خواهد و نه تنش، بباور من بايد احساس اين باشد که يک کاله گشاد به سرش رفته است و از طرف ديگر اين خشمی در 

يکند ، زيرا احساس ميکند که ديگری با زبان بی زبانی دارد ميگويد که او هيچ جذابيتی ندارد و اگر خويش احساس م
مرد يا زنی مغرور باشد ناراحت و عصبانی معشوق را رها می کند و بيرون ميرود، زيرا هويت مرد يا زن در ابتدا يک 

 اينکه احتماال مانا آقايی ميل به وجود عشق در رابطه با. هويت جنسيتی است و اين پيوند تنگاتنگ با جسم و تن او دارد
را بسان اصل رابطه می خواهد بيان کند، اما با اين نوع بيانش همچنين نشان ميدهد که نگاه عارفانه روح گرا در او 
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و خوب حال بنا به تئوری قبلی که تصاوير خودآگاهی و ناخودآگاهی همديگر را تکميل ميکنند . هنوز عنصری قويست
در واقع آنچه اينجا حاکم است برای سرپوش بر تصوير نهفته در ناخودآگاهی ميباشد، فکر می کنيد که چه تصويری در 

آن طرف پس بايد سراپا جسم و شور . ناخودآگاهی مانا حاکم باشد که به همزاد متقابل اين روح لطيف بی جسم بخورد
.  اين تصوير را از شورهای اروتيک و وحشی خود نشان ميدهدخوشبختانه مانا در شعری ديگر. حيوانی و وحشی باشد

است> گاو آهن<اسم اين شعر  . 
 

زارى تو معشوق وحشى گندم  
 يك گاوآهن متمدن

آورى آه به رختخواب من يورش مى  
هايم را ی پستان و محصول رسيده  

آنى لگدآوب مى  
خندى و باد مى  
ی موهايت را هاى پراآنده اتم  

زند شخم مى  
هايش لبا چنگا  

وزى مى  
شود هايم خيس مى و خواب ! 

 انگار دريا در بزاق توست
دارد آه روحم ترك برمى  

هايت آبيارى بوسه بى  
 

جالبی  اين تصوير شاعرانه مانا آقايی در اين است که هم از توان شعری مانا لذت می بری و هم خنده و  طنزی آدمی را 
خودتان يک لحظه  تصوير  . > اين شوريه شور، نه به اون بی نمکینه به< در بر می گيرد که گويی ميخواهد بگويد 

مرد بسان گاوآهن متمدنی که در حال شخم زدن در رختخواب هست،  را تصور کنيد ، تا به خنده و تعجب و نيز لذت من 
ا به گاو آهنی از همخوانی خودآگاهی و ناخودآگاهی انسان  پی ببريد که  بدين طريق  آن روح لطيف بی جسم چگونه اينج

باری بی دليل نيست که از قديم می گويند، اين به اون در و اينکه کلوخ انداز را پاداش .  توی رختخواب تبديل ميشود
وقتی در خودآگاهيت معشوقت را چون عارفان سراپا روح می طلبی،آنگاه اين تن تبعيد شده به گونه گاوآهن . سنگ است

. تو نيز با ياد بردن تمامی تعليمات عارفانه سراپا شوق اين جسم وحشی ميشوی مدرن شخم زن و وحشی برميگردد و  
 ميگذاشت، تا اين تيتر به جای گاوآهن موضوع را الاقل کمی 2 و 1کاشکی الاقل مانا آقايی اسم هر دو شعر را عاشقانه 

اما .  اين هيوالمرد شخم زن نسوزدزيباتر کند و دل ما برای هم اون عاشق بدون تن  و در نهايت ناتوان و از طرف ديگر
گويی بخش . خوشبختانه مانا در قسمتهای بعدی هر دو شعر مطلب را بنوعی زيباتر و جسمانی تر و يا عاشقانه تر ميکند

اول شعر عاشقانه که با نوعی حالت فرمانی می ايد ، همانطور که مکتب ترانس اکسيونال اناليز می گويد ، در واقع نماد 
انا آقايی  است  و در بخشهای بعدی سوژه يا من مانا که ترکيبی از هردوتاست و هم لطيف  و هم شيطان  م> فرامن<

 .است خويش را نشان ميدهد
 

  !اى مرد
آنم خدا من فكر مى   

  آدم را
ها آفريده است  براى غنچه آردن لب  

ها و بادها را براى باالزدن دامن  
 

 !اى مرد
گويند چيست دانم اين حقيقت آه مى من نمى  
دانم اما مى   

آورم هروقت نام تو را بر زبان مى  
افتد هايم مى يكي از دآمه  

 
اين اروتيسم نهفته در شيطنت  باال زدن دامنها توسط باد يا افتادن دکمه ها با شنيدن نام معشوق و شعريت شعر مانا در  

 خودآگاهی و شور نهفته در تصاوير ناخوداگاهی بيان اين لحظات، دقيقا نشان از حالتی ميدهد که هرچه بيشتر تصاوير
شروع به تعالی يافتن در بستر سوبژه و يکی شدن در تصويری نو ميشوند که اکنون هم روحمند است و هم شيطنت و 

کافيست مانا آقايی هرچه بيشتر به اين تعالی بخشی و جذب تصاوير پرقدرت ناخودآگاه خويش در .  وسوسه دارد
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د و يا آنها را در اين خودآگاهی هرچه بيشتر جذب کند، تا هم در  شعر عاشقانه اش شوروشوق جسمی خودآگاهيش تن ده
به > گاوآهن<و رنگهای اروتيکی قويتری حضور يابند  و هم تصوير درون ناخودآگاه  در اشعار اروتيکی اش شايد از 

يباست درکل شعر و تصوير شکل گيرد و ما را شيطانی وسوسه انگيز و خندان تبديل شود،تا بقيه شعر دوم که بسيار ز<
گاوآهن<بقيه شعر زيبای . با تصوير گاوآهن در رختخواب به هراس و يا خنده دلچسبی نياندازد >: 

 
اى باشم بلند خواهم ساقه مى  

هايت گير آنم و الى دندان  
  !دهان باز آن
اى تو چرم تازيانه  
برد ها را به جلو مى آه گارى فصل  

ت راخواهم نام مى  
 همچون يوغى بر گردنم بيندازم

شود قلبم از تو سيراب نمى  
 در قحطسال آلمه
 .و خشكى فريادها

 
 

جنسی و ماالمال از /اينجا اما مانا آقايی با نشان تصويری بشدت زيبا و پرشور و اروتيسمی لحظه هماغوشی عاشقانه
باشد که به . يرانی راهی خوب در پيش داردمانا بسان يکی از شعرای خوب ا. تمنای جنسی و عشقی را نشان ميدهد

ترکيب  و تعالی هرچه بيشتر شورها و تصاوير نهفته در ناخودآگاهيش و اميال و شورهای خودآگاهانه اش دست يابد، و 
شعرهای عاشقانه   جسمی و وحشی نوينی  بيافريند  و يا  لحظاتی اروتيکی  ماالمال از زيبايی و شعريت تمناگونه و 

، خروش و فوران و فرياد خواهشها و اشتياقات تن آغشته با لطافت گلها.سوسه  و شوق و شرمترکيب و .  
 

در پايان اين بحث تنها می خواهم به اين نکته اشاره کنم که بباور من يکی از مشکالت ناتوانی عبور شعر و هنر ايرانی  
ثر نقدهای ايرانی برای مثال در مورد ساقی قهرمان اک. از موانع در برابر رويش در نبودن و يا کم بودن نقد خوب است

يا بشکل نفی اخالقی اشعار او و هرزه خواندن آن و يا بشکل هوراکشيدن و عدم توانايی انتقاد صورت ميگيرد و اين دو 
 متن و بايد اين توان را بدست آورد که با ايجاد يک رابطه تثليثی با. شکل هم به شاعر کمکی نمی کند و هم به رشد شعر

با شاعر قادر به ايجاد رابطه ای دوستانه و منقدانه با متن  وشاعر بود و نکات قوت و ضعف کار را باز شناخت و بيان 
کرد و از طرف ديگر نقد خود را در انتظار نقد ديگران گذاشت، زيرا با هر نقدی  از يک متن و ايجاد چشم اندازی از 

فاوت صورت ميگيرد که برای نقاد بعدی نکاتی نو آشکار ميشود که بر نقاد او همزمان در خود متن نيز يک پروسه ت
اينگونه نيز هر وقت ما شعری يا داستانی خوب  و چنداليه ای را از نو می خوانيم ،گويی نکاتی نو . قبلی ناشناس ميماند
بخش ديگر در نگاه به . ورديک متن بقول دريدا يک پروسه ناتمام است و مرتب تفاوط بوجود می آ. در آن کشف ميکنيم

بباور من غيراخالقی خواندن آنها به معنای ديکتاتوربازی و تنگ نظری می .پرفورمانسهای  هنری ساقی قهرمان است
ميتوان مثل من با طنز گفت که کاشکی ساقی قهرمان . ميتوان از ديدن آنها بسان پرفورمانس لذت برد يا نبرد. باشد

ت، اما از طرف ديگر ميتوان گفت که ساقی با اينکار می خواهد زيبايی موجود در هر زنی زيبايی زيبا کرباسی را داش
موضوع رهايی از  اين شيوه از يکسو  بشدت اخالق گرايانه  و از سوی ديگر . را نشان دهد و نيز فانی بودن زندگی را

 نقاد ناتوان از ارتباط تثليثی با متن و هوراکشيدن و ميل يگانگی نارسيستی با هنرمند است که هردو شيوه نشان ميدهد،
تنها اين نگاه .  هنرمند است و خود نيز در ارتباط دوگانه و نارسيستی مانده است و بنابراين يا عشق می ورزد يا نفرت

سوم و انتقادی ميتواند هم ساقی را به عنوان يک شاعر خوب و شجاع  اروتيسمی و تحليل گر ديسکورس جنسی ببيند و 
ج گذارد، و هم نکات ضعف اش را از نظر خويش بيان کند که در نهايت نيز نه حقيقتی مطلق بلکه ترديدها و به ار

برداشتهايی است که براساس توان نقاد بر پايه يک زيربنای قوی تئوريک مثل اينجا و يا بر اساس  يک زيربنای 
. باشد و يا به گونه ديگری زبان شناختی و غيرهيا نقد ميتواند مثل نقد من روانشناختی . تئوريک ضعيف صورت گيرد

در اين معنا برای من مثال پرفورمانسهای هنری ساقی قهرمان بسان تبلوری از کار و فعاليت او مورد احترام است و 
 يادم در مقابل آن و برای ايجاد مثال متقابل به  لخت شدن آن هنرپيشه تئاتر که متاسفانه اسمش. اينگونه نيز بدان می نگرم

نيست در کنفرانس برلين بشدت انتقاد دارم و داشتم، اما از بيان آن بخاطر جو اخالقی و يا از طرف ديگر هوراکشی 
چون ابتدا که اين هوراکشان و يا آن نگاه اخالقی ملحدخوان را کنار بگذاريم و با رابطه ای ثنوی به . خودداری کردم

دن خويش ديگر بار زنان را به ابزار قدرت حاکمان و مردان پدرساالر حاکم جريان بنگريم، پی می بريم که او با لخت ش
زيرا او بايد می دانست و من فکر می کنم  که می دانست که حرکتش باعث  حرکت حاکمان .  و مخالفان او تبديل کرد

 طنز زندگی در اين و. قدرت در جمهوری اسالمی نسبت به شرکت کنندگان دراين کنفرانس خواهد شد و همينگونه نيزشد
بود که اگر اين حاکمان با در حجاب کردن زن، زن چادری را به ابزار بيان حکومت و قدرت خويش تبديل کردند، 

. اکنون نيز زن لخت شده به ابزار و  سند  و وسيله بزندان افکندن مخالفان خود  امثال مهرانگيز کار و ديگران ميشود
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يا . ديگران کامال انقالبی يا هم نظر ما نباشند، باز هم تغييری در موضوع داده نميشودحتی اگر اين مخالفان بنظر ما يا 
در اينجا اين کار به ابزارسازی زن برای خواستهای احزاب چپ و گروههای چپ رو ميشود، خواه ارتباطی مستقيم در 

ی برای پس زدن هرگونه شک در درون گفتن اينکه ثمره کار من ربطی به من ندارد،تنها وسيله ا.  ميان باشد يا نباشد
خويش است و نه يک نقد سازنده کار خويش،زيرا هر پرفورمانسی در پی ايجاد تاثيرات خاصی است  و اگر تاثيرات در 

تضاد کامل با خواستش باشد، آنگاه به پرفورمانس خويش نيز هنرمند نگاهی می اندازد، تا ببيند که آيا اشتباهی نکرده 
 من معتقدم دقيقا و متاسفانه چون می خواست چنين درگيری به پيش آيد،دست به چنين کاری زد وگرنه از اينرو. است

نادانی بيش نيست که با هورای ديگران چنان باد ميشود که نمی تواند خود تصميم بگيرد و به خواست ديگران بدون 
ود نقدی نو و فرای اين برخوردهای نارسيستی باری  از اينرو سعی من بر آن ب.  انديشيدن تا به انتها عمل می کندد

 .عاشقانه يا متنفرانه بنويسم و اينگونه امکانی ديگر را در اين زمينه بويژه در بخش نقد روانشناختی مطرح کنم
 

بخش آينده اين نوشته موضوش  بازتاب اروتيسم پسامدرنی و در واقع پسامدرن در ادبيات ايران است و اينکه ايا اين 
از اينرو بعد از توضيح . ی با پسامدرنيت و اروتيسم پسامدرن بگونه ای سمبليک يا خيالی صورت گرفته استهماغوش

دادن کوتاه پسامدرنيت و ادبيات و نيز اروتيسم پسامدرن به بخش دوم داستان هرمافروديت و نيزبه داستانی از ساقی 
و در پايان بخش سوم به جمع .  سندگان ديگر اشاره می کنمو شايد اشعاری از او و يا نوي> من شام امشبم<قهرمان بنام 

آسيب شناسی فمينيسم <بخش چهارم اين نوشته درباره . بندی کوتاه اين دو بخش و پايان دهی به بحث اروتيسم می پردازم
 نقد  بخش ششم به احتمال زياد در باب . بخش پنجم به نقد  اشعار مريم هوله خواهد پرداخت. خواهد بود> ايرانی

به نقد فيلمنامه > از بوف کور هدايت تا هدايت بيضايی< نمايشنامه های  نيلوفر بيضايی خواهد بود و بخش هفتم به نام 
بهرحال اين بزرگترين  و طوالنيترين . شايد هم بعدا بخشهايی اضافه شود و يا نشود و يا کم شود. بيضايی خواهد پرداخت

باشد که اين نقد نو بتواند با . پايه و زيربنای تئوريک  بخشهای بعدی را ايجاد می کندبخش اين نوشته بود که با بخش اول 
بيان  اين مسائل و  اين نگاه نو به ديگران امکان بدهد از اين چشم انداز به خويش و کارهايشان بنگرند و يا اگر مورد نقد 

خويش و اشعارشان بنگرند و  تاويل خويش يابندواقع شده اند، با نگاه نقادانه به اين نقد از اين چشم انداز به  . 
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