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 آسيب  شناسی همآغوشی پسامدرنيت و اروتيسيسم پسامدرن با جان و روان ايرانی
 
 
 
 

پسامدرنيت چيست؟ /  1  
 
 
 

 با همه ی –اگر به تحول جهان مدرن از دوران رنسانس تا کنون نگاهی دقيق بيندازيم درمی يابيم که نگاه مدرن و مدرنيت
جوانب مختلف اش نظير گيتی گرايی، انسان گرايی، خردگرايی، فردگرايی و غيره، که مانند اجزای يک سيستم و 

 در سيستمی درهم تنيده دارای دو نقطه ی –رای پيوند تنگاتنگ هستندديسکورس در هم تنيده اند و با وجود تفاوت ها دا
دومين موضوع نوع . اولين موضوع، معنا و مفهوم تن و سوژه در روند مدرنيت و تحول آن است. مرکزی می باشد

.ارتباط  و پيوند انسان مدرن با موضوع پوچی و هيچی يا به قول نيچه، مرگ خدا  
 

به دقت بنگريم، آنطور که در مجسمه ی داوود اثر ) لينک(طه ی سوژه با جسم در دوران رنسانس  اگر به مفهوم جسم و راب
ميکل آنجلو، و يا تصوير آفرينش آدم توسط خدا در نقاشی او، لبخند موناليزای داوينچی، و نيز ديگر آثار هنرمندان 

بق با طبيعت در هنر بازتوليد می عصر رنسانس  شاهد آن هستيم، جسم انسان از يک طرف به شکل واقعی و مطا
به اين ترتيب ميل دست . شود، و از طرف ديگر به شکل  يک جسم کامل و زيبا و آرمانی، يعنی تصوير زمينی خدا

اين جسم ماالمال از . روحی آفريده می شود/روحی، و کمال زيبايی جسمی/يابی به هارمونی و يگانگی و کمال جسمی
 نيز دانايی است؛ دانايی با ايمان به زندگی و سعادت و يا با ايمان به خدا در تناقض شور زندگی، قدرت، زيبايی و

ما در بدن . اينگونه، مجسمه ی داوود ميکل آنجلو، لحظه ی رفتن داوود به مقابله با گوليات را نشان می دهد. نيست
انه ای از عصبيت و يا گرفتگی زيبای داوود، در عين حال که چيزی شبيه حس هيجان را مشاهده می کنيم، هيچ نش

. عضالنی نمی بينيم؛ نگاه چشمانش ماالمال از اعتماد به نفس، و اعتماد به راه خويش است، بدون هيچ فاناتيسم مذهبی
بلند بلند خنديدن و از خود . به اين خاطر نيز در دوران رنسانس خنديدن زيباست، ولی قهقهه زدن هيستريک است

دست يابی به يگانگی زيبايی روح و جسم، و نشان دادن اين شور و قدرت . ی قلمداد می شودبيخود شدن هيستريک منف
اين نگاه آرمانی به . و هارمونی و زيبايی در حرکت و حالت جسم قدرتمند، نماد مهم نگاه رنسانسی محسوب می شود

. پديده ی مهم قرار داردروحی در پيوند تنگاتنگ با دو /جسم و انسان، و اين جستجوی زيبايی يگانگی جسمی  
 

 محوری و پرستش جسم و طبيعت، با ديدن -عبور از فرهنگ اخالقی و اخالق مطلق و دست يابی به انسان: علت روانی آن/ 1
يعنی در بلوغ انسانی گام مهم برای دست يابی به فرديت، . ، صورت می گيرد>من<خويش به سان يک فرد، يا يک 

بر ضميرناخودآگاه و اخالق > من<يش، و به قول فرويد برتری و سروری اين خو> من<به کمک دست يابی به 
، به قول >من<اين . در مسير اصل واقعيت صورت می گيرد> من<عمومی، و به خدمت گرفتن اين دو نيرو توسط 

د، مرحله ای الکان نيز اين من را جسمانی و متعلق به مرحله ی آينه می دان. فرويد، هميشه ابتدا يک من جسمانی است
که در آن برای اولين بار، کودک، خويش را کامل در آينه می بيند و گاه از شوق فرياد می کشد زيرا اکنون باور می 

برای الکان اما اين من هنوز من نارسيسيستی است و ابتدا با تبديل شدن به سوژه و قبول . کند که کامل و باشکوه است
 خويش و قبول نام پدر به سان قانون، به جهان سمبليک وارد شده و بالغ می محروميت از مادر و ديدن فانی بودن

در دوران جوانی که برای پاسخگويی به شورهای جوانی خويش می خواهيم به فرديت خويش دست يابيم، هرچه . شود
 شروع به بيشتر توجه مان به خودمان به سان يک جسم دارای خواسته های جنسی، اروتيکی و غيره جلب می شود و

در سال های اوليه زندگی نيز اين روند استقالل فردی برای . بيان خواسته های خويش به سان اين من جسمانی می کنيم
گفتن، و ديدن تفاوت خويش با مادر و ديگری، و عبور از نارسيسيسم اوليه در نگاه فرويدی، و يا > من<کودک با 

کانی، و قبول محروميت خويش از يگانگی با مادر و قبول نام پدر عبور از مرحله ی نارسيسيستی آينه در نگاه ال
جسمانی اوليه، و اين نگاه آری گوی به > من<موضوع مهم اين است که بدون شکل گيری اين . صورت می گيرد

جسم خويش و زندگی، و ديدن خويش به سان اين جسمی که اکنون بر شورها و قدرت هايش سروری می کند، مراحل 
يعنی چه تبديل شدن به سوژه ی الکانی و انسانی که رابطه ی تثليثی با هستی دارد و به . لوغ امکان پذير نيستبعدی ب

تمنا و قانون و ارتباط متقابل و پارادکس با ديگران دست می يابد، و چه در نوع تفکر جسم گرايانه که موضوعش 
ت هايش را به ياران خود تبديل می کند، همزمان ديدن خويش به سان يک جسم خندان، يک جسم پرشور است که قدر

آن ها را روحمند و زيبا می سازد، و به اين شيوه خويش را به خدای فانی و يک خود متحول و دگرديس تبديل می 
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من فرويدی و يا سوژه <همانطور که قبًال نيز گفته ام، يک مشکل مهم عدم رشد فرهنگ ايرانی، در عدم رشد اين . کند
گناه، جنگ ميان / می باشد که باعث می شود روان و جان ايرانی در جنگ ميان وسوسه> یی الکان
اهورامزدا، و يا همان جنگ ميان ضميرناخودآگاه و اخالق فرامن خويش، قادر نباشد به سان سوژه ی الکانی /اهريمن

، با جذب و ادغام مدام مدرن با تمامی ضعف هايش، اين دو قدرت را به خدمت خويش گيرد> من<يا حتی به سان 
. خواهش های آنها در جهان سمبليک خويش، خود را قويتر و جهان خود را زيباتر و زمينی تر سازد  

مدرن است، اولين بيان آری گويی به خويش و احساسات و نيروهای > من<دوران رنسانس مدرن اولين بيان اين شکل گيری 
اين نگاه جسم گرايانه ی خويش که در آن جسم و روح در واقع يکی مشکل رنسانس آن است که قادر نمی شود . خويش

 اين نگاه آرمان گرايانه دارای ضعف های خاص .را تا به آخر بيانديشدهستند و ايمان و خرد دشمن يکديگر نيستند 
 جسم به همين دليل است که رنسانس قادر به پايان بردن کار خويش و ايجاد يک جهان زمينی و يک. خويش نيزهست

خندان و ديدن انسان به سان يک حيوان خندان و ديدن زندگی به سان يک بازی جاودانه ی عشق و قدرت نمی شود و 
> سوژه ی دکارتی<جسمانی به يک > من<به جای نگاه وحدت گرايانه و زمينی، هرچه بيشتر . شکست می خورد

 – که خويش را از آن متفاوت می داند–ت خويشتبديل می شود که با کمک نيروی خرد خود می خواهد برجسم و طبيع
 حکومت کند و به کمک خرد خود می خواهد بر حماقت های احساسی چيره شود و بر وجود و جهان خود کنترل 

ابژه ای گذاشته می شود، که /اينگونه است که اساس ارتباط با هستی و با خويش، براساس رابطه ی سوژه. داشته باشد
ابژه ای زمينه ساز تحوالت بعدی در /رابطه ی سوژه. مدرن است و هم نقطه ضعف مهم مدرنيتهم زمينه ساز علوم 

در مسير اين تحول، جسم و طبيعت در نگاه مدرن به وسيله ای برای انظباط . مدرنيت و در روابط مدرن می شود
اگر نگاه سنتی، مانند . ددر مسير خواست های سوژه و من مدرن تبديل می شو) تحول (آنپذيری، و در خدمت گرفتن 

نگاه جامعه ی ما، می خواهد با سرکوب اهريمن و با کشتن احساسات و شورهايش خويش را پاک سازد، که در واقع 
خويش را محکوم به سترونی و عذاب و جنگ جاودانی می کند، انسان مدرن با  تالش برای سيادت خرد بر 

ا، و يا به قول نيچه بيمارکردن شورها و قدرت هايش می کند و احساساتش و کنترل آن، سعی در کوچک کردن شوره
با کشتن شورها و يا بيمار کردن شورها، انسان خود را . بدين ترتيب خويش را در نهايت کوچک و بيمار می سازد

 گفتن تنها راه، ابتدا آری. سترون يا بيمار می سازد زيرا اين شورها ريشه ی زندگی و اساس جسم و زندگی ما هستند
اينگونه می توانيم . به اين شورها، و سپس جذب و ادغام آنها و زيبا ساختن آنها و تبديل آنها به ياران خويش می باشد

به سان جسم خندان و فرزند زندگی، در اين زمين زيبا، و به سان خدايان فانی، به بازی زيبای عشق  وقدرت و ساختن 
حاصل .  زندگی و طبيعت، جهان عاشقانه و قدرتمند خويش را بيافرينيمجهان خويش بپردازيم و در آغوش مادرمان

به جای انسان آرمانی رنسانس، درروند : اين تحول مدرنيت را ما در روند تحول هنر و بويژه هنر نقاشی می بينيم
 چيره می بر اشکال مختلف ادبی و هنری) ترجمه آشوری(مدرنيت، هرچه بيشتر پديده ی فراگمنت شدن يا پار نويسی

اين پديده ی مهم . شود؛ بدن انسان به شکل تکه تکه شده و يا به شکل انتزاعی و هندسی و غيره در هنر ظاهر می شود
تکه تکه يا فراگمنت شدن، هم حسرت وحدت از دست رفته ی گذشته را به دنبال دارد و هم، در نوع پسامدرنی آن، به 

در عبور از سوژه ی دکارتی و سيادت . ويتی بروز و رشد می کندسان پيش شرط دست يابی به چنداليگی و چنده
خرد بر احساس و پيشروی به سوی تفکر پسامدرنيت از يکسو، و جسم گرايی از سوی ديگر، ما شاهد عبور از سوژه 

و ی يگانه به سوژه ی چند گانه از يکسو، و از سوی ديگر به رنسانس جسم، آری گويی به جسم، و ايجاد جسم خندان 
ديونيزوسی نيچه، روانکاوی جسم گرايانه ی ويلهلم رايش می شويم، و سرانجام به نگاه ژيل دلوز به جسم به سان يک 

در ادامه ی اين نگاه اکنون به جسم گرايی نوين . وجود آری گويانه و يک ماشين توليد کننده ی آرزوها دست می يابيم
 ديدن يگانگی جسم و روح و ديدن حرکت و فعاليت جسم به شکل کسانی مانند دانشمند نويروبيولوژيک، دماسيو، و

 احساسی و احساسات نهفته در خرد می رسيم و در نهايت از خطای -احساسی و قبول خرد/يک واحد يگانه ی خردی
> خود<و اراده و برتری خرد بر احساس توسط علوم نويروبيولژيک جديد و ايجاد يک > من<دکارتی و از مفهوم 

نيز به تئوری . احساسی است و به سان جسم يگانه عمل می کند، عبور می کنيم/و نويرولوژيک که خردیجسمانی 
در بخش مربوط به جسم . مدرن در علوم جديد دست می يابيم> من<های جديد سيستم تئوری و مرگ نهايی سوژه و 

د، باز خواهم کرد و در بحث مهم  گرايی، اين بخش ها را که اساس جسم گرايی من و نگاه عارف زمينی من می باش
.قسمت نقد هنری بيشتر به فراگمنت شدن جسم در هنر مدرن و پسامدرن خواهم پرداخت  

 
رنسانس جسم و زيبا سازی و شکوه جسم و جان انسان در روند رنسانس مدرن بدون نوزايی دوباره ی : علت فرهنگی آن/2

رابر فرهنگ مرموزانه و اخالقی قرون وسطی، ديگربار جسم رنسانس در ب. بخشی از فرهنگ يونانی غيرممکن است
هر فرهنگی . گرايی يونان باستان و شکوه يونان باستان را، و نيز عرصه ی فلسفه نوافالطون گرايی را زنده  می کند

دارای درک خاصی از جسم و تن می باشد که در بطن آن فرهنگ ريشه دوانده است، و فرهنگ های ديگر، بويژه 
انسان مدرن در . گ های به شدت متفاوت قادر نيستند نگاه و مفهوم آن فرهنگ ديگر را در خويش جذب کنندفرهن

جسمانی خويش، برای آری گويی > من<بخش اوليه ی رهايی اش از اخالق مطلق و بخش اوليه ی دست يابی اش به 
ش از فرهنگ گذشته ی خويش می خويش، از آنرو به سراغ آن بخ> من و فرديت<به جسم  خويش و درک و بيان 

. رود که در آنجا اين نگاه جسمانی و آری گويانه به جسم وجود دارد، پس آن را دوباره به شيوه ای نو زنده می کند
رنسانس مدرن نه بدون اين پيشينه ی تاريخی ممکن و قابل فهم است، و نه بدون تلفيق نگاه نسل ها و نژادها و تلفيق 
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بخش ديگر مفهوم . ه مدرن اوليه ی خويش که ريشه در همان فرهنگ يونانی و مسيحی داردفرهنگی بر اساس نگا
حاکم بر اخالقيات و > من<مدرن که بويژه در تحول بعدی مدرنيت و تبديل شدن به سوژه ی دکارتی و > من<جسم و 

ژه بر جسم، خرد بر اين مفهوم برتری سو. احساسات خويش نقش اساسی را بازی می کند، فرهنگ مسيحی می باشد
نبايد فراموش کرد که علم در . احساس، ادامه ی همان تفکر مسيحی و شورهای مسيحی برتری روح بر جسم می باشد

ابتدا در ميان ديوارهای کليسا رشد کرد و به قول نيچه، عالمان، خود همان مذهبيون قديمی هستند که اکنون می خواهند 
حتی زمان خطی مدرن .  کنند و بهشتی عقالنی و روحمند بر روی زمين بيافرينندخواست های مذهبی را گيتی گرايانه

با اينکه نمی . و در واقع کل گيتی گرايی مدرن، به قول لويويتزس، و نيز پسامدرنيت، ريشه در نگاه مسيحيت دارد
انست، اما اين ناشی از اين فرهنگ ها دتوان همه ی پيروزی های سکوالريزاسيون را، که اساس مدرنيت است، 

. فرهنگ ها در طی مسير، موضوعات مهم از قبيل توانايی انسان در بيان حق و خواست خويش را مطرح می کنند
ت يابی به فرديت و من و يا گيتی گرايی در جامعه ی توجه به اين موضوع بدين خاطر اهميت دارد که برای دس
 مفاهيم مدرن و ادغام مدرنيت در جهان خود، با شناخت مفهوم ايران، ما نيز محکوميم که در عين يادگيری از جهان و

در فرهنگ خويش و نوزايی بخش های سالم فرهنگ خويش، به فرديت، خردگرايی، و گيتی > من<و ريشه ی جسم و 
چنين . مدرن را و يا سکوالريزاسيون مدرن را فقط کپی کنيم> من<گرايی مدرن ايرانی دست يابيم؛ ما نمی توانيم  

مدرن و نيز با گيتی گرايی > من<به اين خاطر است که ايرانيان اينقدر با تصوير. ی کردنی محکوم به شکست استکپ
می گويند و يا می خواهند دنيوی و گيتی گرايانه > من<مدرن درگيری دارند و نمی توانند آن را هضم کنند، زيرا تا 

ابه و بسيار اساسی که درجانشان نهفته است، آشکار و قدرتمند شوند، در کنه وجود خود، با بيان اين کلمات، مفاهيم مش
مدرن ايرانی، يا اخالقی > من<به اين خاطر است که ناگهان . می شود، مفاهيمی که ريشه در فرهنگ و تاريخ دارد

يا به زيرا در فرهنگ ما مفهوم جسم و تن و نيز گيتی گرايی . عرفانی تبديل می شود> من و آزادی<می شود و يا به 
شکل اخالقی و تحقيرشده ی آن وجود دارد که سرکوب شده است، و يا به شکل عرفانی و زيبايی شناسی عارفانه ی 

همه با واقعيت مدرن، که ... اگر توجه کنيد می بينيد که حتی بهترين هنرمندان ما از شاملو تا آتشی و. آن از هستی
تا می خواهند به . کل همه ی ايرانيان با واقعيت عينی مدرن استبرايشان به نوعی مبتذل است، مشکل دارند؛ اين مش

واقعيت و يا گيتی تن بدهند، تصوير واقعيت عارفانه و بازی عاشقانه ی عارفانه در وجودشان تجلی می يابد و قدرت 
مدرن و می گيرد که خواهان ارضای خواست خويش و تبديل زندگی به يک بازی عاشقانه می باشد و با واقعيت عينی 

درک اين موضوع از اين جهت مهم است که حتی گاه بهترين فيلسوفان . خرد گرايی مدرن در تناقض قرار می گيرد
ما، مانند آرامش دوستدار، با وجود آنکه به خوبی تشخيص داده اند که ايرانيان مدام به خاطر اين بافت مذهبی و 

و يا عرفانی می کنند، اما قادر به درک اين مطلب مهم نبوده اند عرفانی و نگاه دينخويانه، مدرنيت را مسخ و اخالقی 
 –که راه مقابله با اين مسخ کردن نه در مبارزه ی مطلق گرايانه با دينخويی و دينخو خواندن بخش عمده ی فرهنگ ما 

تحوالت در  بلکه در شناخت دقيق اين معضل و يافتن راه حلی منطقی با توجه با –که خود يک دينخويی جديد است 
اين راه حل منطقی فقط بدين شکل می . روشنگری مدرن و پسامدرن و نيز تحوالت در جسم گرايی و غيره می باشد

تواند باشد که در عين تالش برای جلوگيری از مسخ معيارهای مدرن، آن مفاهيم عميق نهفته در جان و روان ايرانی 
زی اين مفاهيم از عناصر ضد جسم و ضد خرد و ضد زندگی، به را بشناسيم، و سپس با درک اهميت نوزايی و پاکسا

همچنين با پاکسازی و نوزايی عناصر . جذب و ادغام مدرنيت در سيستم جامعه و روان فرهنگ خويش کمک رسانيم
مهمی مثل عرفان، که تصور ما از جسم و تن در آن نهفته است، نيز با چيرگی بر اخالق ضد جسم، به رنسانس جسم 

. يت ايرانی و ايجاد تصوير خاص ايرانی از گيتی گرايی و انسان محوری و  غيره کمک رسانيمو فرد  
برخالف نگاه اين دوستان انديشمند که بيشترشان هنوز در مرحله ی اول روشنگری مانده و از روشنگری پسامدرن و تحوالت 

اين نيست که دين خويند و نمی انديشند و يا مهم در روانکاوی و جسم گرايی غافل مانده اند، مشکل اساسی ايرانيان 
تنبلند و مونتاژگرند؛ ايرانيان دين خويند و نمی انديشند و  مونتاژگرند زيرا دارای جسمی نيستند، و يا سرور جسمشان 

ديگری را، معشوق يا مدرنيت و يا اخالق و > من و سوژه ی جسمی<نيستند، که بتوانند به سان جسم خندان و يا 
، در دست بگيرند و سره از ناسره بازجويند و از هر طرف اين ديگری را ببينند و بسنجند و نقد کنند و مذهب را

بهترين تلفيق و يا بهترين شکل از ارتباط گيری تثليثی با مدرنيت و سنت، و يا بهترين شکل جذب مدرنيت در جهان 
 دست می زنند زيرا جسمی ندارند که بتواند مدرنيت ايرانيان به مونتاژ. سمبليک، و نيز جهان زمينی خويش را بيابند

را بخورد، بجود، هضم کند و جزيی از خود سازد، يعنی در خويش جذب کند، زيرا به قول نيچه روح نيز معده ای می 
ی جسمی در ميان  نيست، و به جای جسم در خويش يک خالء و پوچی > من يا سوژه<چون جسمی و . باشد

به شکل روحی سيال و يهودی سرگردان و يا من عرفانی > من<ند و خود را حتی در حالت هراسناک احساس می کن
در جستجوی وحدت، حس و لمس می کنند، می خواهند مدرنيت و يا سنت و عشق و يا هرچيز ديگر را نجويده ببلعند 

ا روح سيال و بی جسم است تنه. و پوچی خويش را پر کنند، از اينرو است که به شکل هر قالبی و آرمانی در می آيند
که می خواهد با تبديل شدن به هر قالبی و هر ايسمی که نو است به جسم و تن دست يابد و قادر به لمس کردن و حس 

فرار او از خردگرايی تنها به اين دليل نيست که خردگرايی ضد . کردن لذتی و يا وصال عشق و لذت سروری باشد
 وجود است، بلکه در اساس به خردگرايی تن نمی تواند بدهد زيرا وقتی به روح عارفانه و نافی جستجوی وحدت

عنوان فرد و جسم به خردگرايی تن دهد، چون مفهوم جسم در وجودش عارفانه و عاشقانه است، احساس و ميلش به 
ر نيز بدين خاط. کودکی و عاشقانه زيستن، خردگرايی را پس می زند و از واقعيت سحرزدای مدرن فرار می کند
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تمامی پندها و خواهش های دوستان ارجمند ما به مردم برای ياد گرفتن خردگرايی و انديشيدن، چون آب درهاون 
برای اينکار بايد جسم و فرديت جسمی و جنسيتی داشت که قادر است به سان جسم و . کوبيدن است و به هدر می رود

نانه ی خويش تن دهد و اينگونه به شيوه ای جسمانی قادر باشد هويت مردانه و زنانه، به فرديت جسمی و مردانه و يا ز
هستی را هم به ابژه ی خويش تبديل کند و در دست گيرد و نقد کند، و هم قادر باشد به سان جسم و با نيروی خرد و 

ی احساس با هستی و ديگری ارتباطی تثليثی برقرار سازد، از ارتباط نارسيسيستی عبور کند، به عنوان سوژه 
يعنی به قول الکان . جسمانی و يا جسم خندان، به ارتباط متقابل با ديگری، چه با معشوق و چه با مدرنيت، قادر بشود

تمنايی که با خويش هم توانايی بيان خواهش و هم مسئوليت در برابر جسم . به تمنا، که نام ديگر قانون است، دست يابد
ل می آورد، و هم قادر است با تغيير جا و مکان از ضلعی ديگر به و جهان خويش و معشوق، يا ديگری، را بدنبا

بدون تبديل شدن به اين من .  خويش و يا به معشوق و به قانون بنگرد و از همه ی جهات تحول و دگرديسی يابد
واهد جسمانی، و يا در بهترين حالت، اين جسم خندان و عارف زمينی و عاشق زمينی، انسان ايرانی هيچگاه قادر نخ

يا حتی از خطای . ابژه ای و نيز تثليثی با هستی برقرار کند و مدرنيت را در خويش جذب کند/بود يک رابطه ی سوژه
سوژه ای با /مدرنيت عبور کند و با دست يابی به پلوراليسم نگاهی و چند هويتی و چنداليه ای بودن و ارتباط سوژه

عارفی که هم به دليل فرهنگ عميق و . رفی زمينی تبديل شودطبيعت و معشوق و يا ديگری به جسمی خندان و عا
. کهن اش، و هم به دليل مدرنيت اش، قادر است هم به تفاوت و فرديت دست يابد و هم به تفاوط و چندنگاهی پسامدرنی

 به انسان ايرانی قادر.  يعنی می تواند به سان جسم و سوژه به يک کثرت در وحدت تبديل شود و مرتب تحول يابد
سنت خويش و دست يابی به رنسانس جسم و خرد و گيتی گرايی خندان و زمينی خود نيست /عبور از بحران مدرنيت
استادان ارجمند ما باز هم موضوع را . انديشمند و خالق در خويش نيست> من يا جسم خندان<زيرا قادر به ايجاد اين 

ره اشاره می کنند و از ياد می برند که ملت ايران مطمئناً از سر گشادش گرفته اند و مرتب بر نبود خردگرايی و غي
ميل به رفاه و لذت و نيز حتی خردگرايی و گيتی گرايی دارد، اما آن عنصری که می تواند او را به درک و جذب اين 

جسمانی > من يا فرديت<عناصر  بکشاند و باعث تحول اساسی در او شود در وجودش غايب است؛ آن عنصر همين 
ايرانی تا می خواهد تن به جسم و شورهايش دهد، چون اين جسم توسط اخالق به شدت سرکوب شده است، تنها . تاس

خالء ای در آينه می بيند و از اين خالء چنان هراسان می شود که ديگر بار ميل به سنت، يا ميل به مدرنيزاسيون، 
پس فردا اين مدرنيت را باال می آورد و بازگشت به سپس، . سراپا مدرن شدن، بلعيدن مدرنيت بدون هضم آن می کند

عرفانی، عاشقانه، و کودکانه . و جسم می شود، وارد حالت عرفانی می شود> من<يا به محض آنکه . خويشتن می کند
از اينرو از عقل با پای چوبين گريزان می شود و به جای واقعيت به . می خواهد همه چيز را حس و لمس کند

برای . و آهنين مدرن، در پی روح شرقی و زيبای خويش می دود و با مدرنيت ارتباط نمی گيرداصطالح سنگی 
چيرگی بر اين دايره ی جهنمی و تکرار دائم در فرهنگ ما، اين حالت غرب شيفتگی و غرب ستيزی، حالت 

متنفرانه، به /مرادی، شيفتگانه/نارسيستی بلعيدن وبلعيدن شدن، انسان ايرانی بايد از ارتباط نارسيسيستی دوگانه و مريد
سوی حالت تثليثی و سه گانه دست يابد که در آن، به قول الکان، با قبول فانی بودن خويش به سوژه ی دوگانه تبديل 

تمنای ديگری، يا ضلع سوم اين . می شود که در ارتباط متقابل با ديگری، و با معشوق، به تمنای انسانی دست می يابد
يا اگر يک قدم جلوتر رويم، .  تشکيل می دهد، و هر سه بخش اين مثلث قادر به تحول و دگرديسی اندارتباط را، قانون

می تواند به جسم خندان و عارف زمينی من تبديل شود که هم ديونيزوسی است و هم رند قلندر حافظ و قادر به رابطه 
انی هم به جسم خويش و شورهايش آری گويد، بر برای چنين کاری اما بايد اين انسان اير.  ی تثليثی با همه ی هستی

تحقير و سرکوب اخالقيش چيره شود و خالء و هراس درونش را به تدريج با جسم دگرديس و پرشور مملو سازد، و 
هم به سان جسم قادر باشد شورهای خويش را که بويژه در طی قرون متوالی سرکوب و کينه توز شده و تشنه ی 

ش جذب و با خود ادغام کند، آنها را از اهريمن به کودک و يا الهه ی زيبای خويش تبديل جنسی شده اند، در خوي
از طرف ديگر با پاکسازی عرفان از نقاط ضد جسم، و با حفظ زيبايی شناسی عاشقانه ی عارفانه، و بخش های . سازد

های مدرن از اين ريشه های سالم ديگر اين فرهنگ از ميترائيسم، زردشت، و اسالم، و زايش تفسيرها و روايت 
> من و فرديت<فرهنگی، به ايجاد مفهوم مدرن جسم و گيتی گرايی در جامعه ی ايران، و به دست يابی ايرانی به يک 

. جسمانی و مدرن کمک رساند  
وری با تبديل شدن به اين جسم خندان و آری گوی به خويش، و سروری احساسات و خرد خويش، اين انسان هم از دينخويی د

می کند و هم از مطلق گرايی دوستان ارجمند ما، که همه يا بخش عمده ی اين فرهنگ گذشته را می خواهند به دور 
اندازند و نمی دانند که با اينکار نه تنها مدرن عمل نمی کنند، بلکه در واقع مخالف با همه ی تحوالت مهم در فلسفه و 

به قول نيچه، چگونه می خواهی خود را باال بکشی .  عمل می کنندروانکاوی مدرن و پسامدرن، و با جسم گرايی، 
. بدون آنکه پدرانت را با خود باال بکشی  

نگاه عمده ی اين استادان ارجمند هنوز در روشنگری اوليه ی مدرنيت، که می خواهد با ترويج علم و خردگرايی به جنگ جهل 
لسفه، و علومِ  خودآگاهی، نشان می دهد که اين نگاه روشنگرانه اما تحوالت روانکاوی، ف. و نادانی برود، مانده است

بطور معمول انسان، و . در ذات خود، با وجود همه ی ثمرات مثتبی که داشته است، دچار يک حماقت بنيادين است
روشنگری پسامدرنی و روانکاوی به خوبی . علم، از طريق خطا به حقيقت دست می يابد و اين بسيار جالب است

فرد و توده به خوبی می دانند که خردگرايی و جسم گرايی و کام . ان می دهد که معضل انسان ها نادانی نيستنش
اما به قول فوکو انسان چنان اسير ساختارهای قدرت و ديسکورس زبانی جامعه . پرستی خوب است و آن را می طلبند
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يا به باور روانکاوی، .  خواست خويش می باشدو فرهنگ خويش است که ناتوان از عبور از سيستم و دست يابی به
هر بيماری، و نيز هر توده ای، می داند که حقيقت و بيماريش چيست، اما از پرداختن بهای سالم بودن، و از باختن 

سود اوليه و ثانويه اش از بيمار بودن و يا سنتی بودن، هراسان است و نمی خواهد مسئوليت زندگی خويش را به دست 
اسير فانتزی های عمومی خويش، و يا به قول الکان خوشی دردآور خويش است و نمی تواند اين اميال و خوشی . گيرد

نمی تواند آن را به تمنا تبديل سازد که نام ديگر قانون است و . را در خويش و جهان سمبليک خود جذب و ادغام کند
.  اوجزيی از جهان سمبليک و تثليثی او و بلوغ روحی و جسمی جديد  

اينگونه، توده ی ايرانی اسير ساختار قدرت و فرهنگ ضد جسم و اخالق گرايانه، و از سويی اسير خوشی های سنتی خويش و 
در عين حال، . ناتوان از به دست گرفتن مسئوليت زندگی خويش، نمی تواند به خردگرايی و کام پرستی مدرن تن دهد

. ب ها خاک توسری می کند و به اصطالح مدرن، پارتی می گيردبه قول هدايت، روزها جانماز آب می کشد و ش  
تحول و رنسانس در يک جامعه، بدون اين نوزايی و پاکسازی فرهنگ خويش از يکسو، و جذب مدرنيت و تلفيق و ادغام آن با  

انديشمندان تنها از اين راه است که خواست اين دوستان و . اين بخش های سالم گذشته از سوی ديگر، غيرممکن است
يعنی پس از دستيابی ايرانيان به انديشيدن و سئوال . ارجمند، مانند آرامش دوستدار و غيره، به واقعيت تبديل می شود

اکنون، انسان ايرانی ِ . مطرح کردن و دوری از مونتاژ و مسخ مدرنيت، پس از دست يابی به زبان مدرن و نگاه مدرن
ست، و هم می تواند به سان جسم خندان به شورهای مدرن و پسامدرن خويش سراپا جسم، هم عاشق و عارف زمينی ا

. تن دهد و خرد استداللی مدرن و خرد چندگانه ی پسامدرن را در خود جذب کند و به يک کثرت در وحدت دست يابد
در اين . س دارداکنون او به سان جسم، توانايی شک کردن و نقد کردن دارد زيرا پاهايش بر زمين است و اعتماد به نف

صورت است که با از دست دادن هويت سنتی و به دست نياوردن هويت مدرن، چون يهودی سرگردان و روحی 
به سرباز اين يا آن آرمان تبديل نمی شود تا به پوچی  درون و هراس . سردرگم، از اين ايسم به آن ايسم پناه نمی برد

 رابطه نارسيسيستی محکوم به تکرار دائمی غرب شيفتگی و غرب ديگر اسير اين. خود از پوچی و هيچی پايان دهد
هر تحولی در . طبيعی است که می توان و بايد به تبليغ عقل گرايی و تحول زبان و غيره پرداخت. ستيزی نخواهد بود

 بويژه هر تحولی،. اينها هم خود راهی به جسم اند.  اين زمينه ها به تحول جان و جسم ايرانی نيز کمک می رساند
از آن . خردی چندجانبه است و احتياج به کار متفاوت و مشترک انديشمندان رشته های مختلف دارد/تحول احساسی

گذشته، همانطور که می دانيم، خود جسم و مفهوم جسم در قالب زبان آفريده می شود و انسان در قالب زبان می 
، و بدون توجه محوری و اساسی به >نی يا جسم خندانمن جسما<موضوع اين است که بدون دست يابی اين . انديشد

اين جسم گرايی در تحول مدرنيت ايرانی، حتی تحوالت در زمينه ی خرد گرايی و زبان و غيره نصفه نيمه باقی می 
زبان مدرن برای رشد، نياز به فرهنگِ  بازِ  مدرن دارد، و اين فرهنگِ باز تنها وقتی ممکن است که ايرانی به . ماند

جسم خويش و خواست های مختلف آن بيشتر تن دهد و هويت زمينی جسمیِ  مردانه و زنانه ی خويش را حس، لمس، 
و بيان کند و در اين مسير به هويت چنداليه و متفاوط پسامدرنی دست يابد و هرچه بيشتر تن به تفاوت و تفاوط ها 

 و زنانه، با خود باز شدن فرهنگ و ميل به شناخت اين جسم شدن و کام پرستی جسمی و هويت جنسيتی مردانه.  دهد
باز شدن فرهنگ و رشد زبان به رشد بيشتر اين جسم گرايی و رنسانس جسم ايرانی .  بيشتر مدرنيت را به همراه دارد

در يک تحول مثبت چرخشی، همانطور که علم کوپرنتيک نشان می دهد، هر معلولی به علت تبديل می . کمک می کند
اين آری گويی به جسم و جسم شدن اما بدون حفظ، پاکسازی، و نوزايیِ  بخشِ  خوب و .  علتی به معلولیشود و هر

سالم معنای جسم و گيتی گرايی در فرهنگ خويش، غيرممکن است زيرا مفهوم جسم در بطن فرهنگ و جان ما حک 
 های کهن ما سمت و سوی گيتی مدرنيت برای ما به اين خاطر وسوسه انگيز است که بخشی از وسوسه. شده است

گرايی دارد و جسم شدن و لذت کودکانه زيستن را به ياد ما می آورد، همچنان که با خويش وسوسه ها و  اشتياقات 
بدون اين جسم و هويت جنسيتی مردانه و زنانه، جذب . نوينی را بوجود می آورد که همزمان لذت آور و هراس آورند

هويت و تفاوت در ابتدا هميشه هويت و تفاوت . بخش سالم فرهنگ خويش غيرممکن استمدرنيت و تلفيق مدرنيت با 
جسمی و جنسيتی است؛ اينگونه نگاه مردانه و زنانه و هويت مردانه و زنانه و کام پرستی و خرد مردانه و زنانه 

 مدرنيت غرب، و نگاه زنانه همانطور که می دانيم اين نگاه مردانه پايه گذار بخش اول و مهم. ايرانی بوجود می آيد
پايه گذار بخش دوم مدرنيت غرب و دست يابی به برابری هرچه بيشتر مرد و زن، و ايجاد نگاه چندگانه و چندهويتی 

بدون اين جسم و هويت جنسيتی زنانه و مردانه چگونه انسان ايرانی می خواهد مدرنيت را در . پسامدرنی می باشد
اين جسم و شورهای زنانه و مردانه ی اوست که .  و سنت خود را نقد و پاکسازی کندخويش جذب کند، آن را بسنجد،

به او امکان می دهد کازانوا . فرديت و گيتی گرايی زنانه و مردانه او را می آفريند. به او اين معيار سنجش را می دهد
فمينيسم .  پرستی مردانه و زنانه بيافرينديا قدرت، خرد، و کام. و ساد، رمانتيسيسم مدرن و يا فرهنگ ليبرتين بيافريند

از اين رو نيز اين فرديت و گيتی گرايیِ  زنانه و مردانه ايرانی با سنت متفاوت است اما . و ويرجينياولف را خلق کند
. با نگاه انسان مدرن در غرب درعين يگانگی ماهوی در معيارهای اساسی مدرنيت و پسامدرنيت، کامالًً يگانه نيست

ن ايرانی، با توجه به همان معنای زنانگی و مردانگی ريشه دوانده در فرهنگش، و با پاکسازی آنها از عناصر انسا
ضد زنانه و مردانه، قادر خواهد بود همزمان عناصر مدرن را نيز در هويت و جسم خويش جذب کند و قدرت و خرد 

 شدن او به تفاوت خويش -با اينکار و با اين خود. ه شودو لذت مردانه و نيز زنانه را بيافريند و دوگانه و سپس چندگان
با ديگری دست می يابد و مدرنيت ايرانی، و معنای خاص خويش از عشق و خرد ايرانی و اروتيسيسم ايرانی را بار 
ال می آورد که می تواند مانند کازانوای خندان و ساد خندان من در عين اين که سراپا بی پروايی مدرنيت است، ماالم
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عشقش هم ماالمال از فرديت مدرن و چندگانگی پسامدرنی باشد و هم ماالمال از شور . از شرم زيبای شرقی نيز باشد
با ايجاد اين تفاوت و نگاه خاص خود، انسان .  رمانتيک و عاشقانه ی وحدت وجودی ايرانی و عارفانه ی خويش

خويش دست يابد بلکه همزمان به ايجاد هنر چنداليه و نو ايرانی چند اليه می شود و می تواند نه تنها به مدرنيت 
با اين خود شدن، همزمان، جهانی شود و به گابريل گارسيا مارکز، به بورخس، ويرجينياولف، . خويش نيز دست يابد

> من و فرديت<بدون دست يابی به خود به سان يک . يا به ناباکوف و جيمز جويسِ  چنداليه و مهاجر تبديل شود
انی و يک هويت جنسيتی که همزمان مدرن است و نيز نشأت گرفته از فرهنگ و تاريخ خويش، انسان ايرانی به جسم

. اين جذب و ادغام مدرنيت در جهان خويش و اين نوزايی فرهنگ گذشته و دست يابی به رنسانس ايران دست نمی يابد
.  تفاوت خويش و چند اليگی خويش  دست نمی يابدبدون اين تلفيق مدرنيت با بخش سالم فرهنگ خويش، او هيچگاه به

به توانايی اعتماد بنفس خويش و رهايی از پا درهوايی و دست يافتن به قدرت کنترل انديشه و نگاه ديگران و سنجيدن 
آنها و جستن بهترين نکات آنها و تلفيق آنها با جهان خويش برای دست يابی به درجه واالتری از لذت، عشق و قدرت 

. سالمت دست نمی يابدو   
ابژه ای نباشی، قادر به بدست گرفتن ديگری /چگونه می توان به سنجش و نقد دست زد وقتی حتی قادر به ايجاد رابطه ی سوژه

اين توانايی بدون حس و درک خود به سان يک جسم توانا و  يا يک . به سان ابژه ای در دستت و در ذهنت نباشی
 تا دستی نداری چگونه می خواهی ابژه ای را در دست بگيری و از جوانب مختلف به .سوژه ی قدرتمند ممکن نيست

تا به قدرت جسم خويش در توانايی احساس ادراکی و توانايی نقد باور نداری چگونه می خواهی به نقد . او بنگری
به نقد ديگری چگونه می خواهی . علمی هستی بپردازی و روزی حتی مدرن شناسی در دانشگاه هايت درس بدهی

بپردازی، بدون آنکه اول به تفاوت خويش دست يابی، و چگونه می خواهی به تفاوت خويش دست يابی بدون دست 
راه دست يابی ما به مدرنيت در اين آری گويی به جسم، و تلفيق نگاه . يابی به تفاوت جنسيتی و تفاوت جسمی و نگاهی
در نهايت، هر راه .  نو پرستش شده و زيبا شده در فرهنگ خويش استمدرن با نوزايی مفهوم تنِ  پاکسازی شده، از

ديگری از کنار اين معضل اصلی عبور می کند و به يک سری پندهای اخالقی و سر آخر نق نق های اخالقی تبديل 
بازهم به جای جواب و نشان دادن راه درست، به سرکوب و سرکوفت نيروها تبديل می شود و به ايجاد . می شود

مرادی در شکل به ظاهر مدرن يا حتی پسامدرن آن، و نفی و مسخ دوباره و /دوباره ی رابطه ی نارسيستی مريد
اينجاست که به باور من، نگاه جسم گرايانه من که چهار ريشه اش در مدرنيت و . تکرار دوباره ی فاجعه اتفاق می افتد

شده و پاکسازی شده می باشد، می تواند جوابگوی بسيار پسامدرنيت و يک ريشه اش در اين فرهنگ ايرانیِ  نوزايی 
امروزه . بهتری برای عبور از بحران هويت ايرانی باشد تا اين راه های عقل گرايی و انتقادی مربوط به مدرنيت اوليه

ی شاهد آن هستيم که هر سه نسل ايرانی، هرکدام به شيوه خويش به سوی يک تلفيق و يا گيتی گرايی و فرديت زمين
اگر نسل اول، به شيوه ی کسانی مانند آقای جمالی، در پی سکوالريسم ايرانی است، و يا اگر . ايرانی در حرکتند

امروز شاهد تفسيرها و روايت های کامًال نو از اسالم و غيره هستيم، در کنار آن، نسل ما و نيز نسل سوم در حال 
ه باور من راه عارف زمينی من که در بخش های بعدی به آن اما ب.  جستجو و در پی دست يابی به تلفيق خويش است

بيشتر می پردازم، می تواند در عين احترام و چالش متقابل با همه ی اين راه ها، به خاطر ريشه های عميق در 
مدرنيت، پسامدرنيت، و جسم گرايی از يکسو، و نيز نوزايی و زمينی کردن عرفان و ميترائيسم از سوی ديگر، و نيز 
به خاطر ايجاد نگاهی زمينی به مذهب و سنت، بهتر از ديگر نظريات قادر است به درک بحران هويت ايرانيان کمک 

نيز راهی و امکانی نو برای عبور از اين بحران، و ايجاد هويت مدرن ايرانی، و بدل شدن به جسم خندان و . کند
يت مدرن و اين عارف و عاشق زمينی خندان آنگاه اين هو.  عاشق و عارف زمينی و خندان ايرانی را، نشان دهد

.زيربنای رنسانس و مدرنيت ايرانی خواهد بود  
 

موضوع دوم و اساسی در ايجاد و تحول نگاه مدرن، تأثير پديده ی مرگ اخالقيات مطلق و يا مرگ خدا در معنای نيچه 
باط در عبور از مدرنيت به سوی ای و چگونگی ارتباط با هيچی و پوچی در نگاه مدرن و تحول اين نوع ارت

لحظه ای به تصوير آفرينش و روحمند شدن انسان توسط خدا در . پسامدرنيت، و يا امروزه به سوی جسم گرايی می باشد
ميکل آنجلو بر مسير نگاه رنسانس به انسان، آدم را . نقاشی بر گنبد کليسای رم توسط ميکل آنجلو در لينک ذيل نگاه کنيد

. روحی می آفريند/روانی و اوج کمال جسمانی و زيبايی جسمی/ زيبای خدا و به سان يک شکوه جسمانیبه سان تصوير
او با اينکار بر تصوير انسان در دوران قرون وسطی به سان موجودی گناهکار، زشت، و بدخو که مدام می خواهد بر 

نسانسِ  جسم و شکوهِ  انسان بودن را به جسم گناهکار خود چيره شود و دست به اعتراف می زند، غلبه می کند، و ر
. تصوير می کشد  

اين تنها خدا نيست که با دميدن روح در . چيز ديگری هم در اين تصوير هست و آن ديالوگ ميان انسان و خدا است
انسان از طريق لمس نوک انگشت او به او روح و قدرت خدايی خويش را می بخشد، بلکه رابطه  ی ميان انسان و خدا 

به اين خاطر در تصوير قابل مشاهده است که گويی خدا می خواهد به آغوش . يک رابطه ی متقابل و تمناگونه است
فرزند خويش، انسان، در آيد اما دستش به گردن فرشته ای آويزان است که در نگاهش هراسی به خاطر از دست دادن 

اينجا ما . حرکت و جهش کامل خدا به سوی انسان بشودنقش اول خود در برابر خدا وجود دارد، گويی می خواهد مانع 
شاهد آنيم که انسانِ  رنسانس و ميکل آنجلو، با بازآفرينیِ  دوباره ی اسطوره ی آفرينش، به گونه ای نو و به شکل آری 

مناوار و بنده به يک ديالوگ ت/گويانه به انسان و جسم او، در حقيقت رابطه ی انسان و خدا را نيز از رابطه ی ارباب
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هر چند باز هم اين خداست که در نهايت . دوطرفه تبديل می کند، به پارادکس و احساسی متقابل در رابطه قائل می شود
درک اين رابطه به اين خاطر مهم است که . به انسان َ دمِ  خدايی خويش را می دمد و تصوير زمينی خويش را می آفريند

 خويش، هميشه ناچار است به طرف مقابل خود يعنی خدا و يا - بودنِ - کسی -انسان برای تبيين و تفسير خويش و چه
طبيعت و يا هستی نگاه کند و در اين ديالوگ و ارتباط، نوع هستی خويش را تعيين کند، و يا به شيوه ی رايج قرون 

نگاه خدايش و اربابش، وسطی، و يا شيوه ی زاهدانه ی ايرانی، خويش را جسم شرمگين و گناهکار بپندارد که در زير 
يا اينکه مانند تصوير رنسانس و يا حالت عشق . در حال ترس و خوف، و در تالش برای بازپرداخت گناهانش است

عارفانه و بازآفرينی اسطوره آفرينش اسالمی به شکل يک بازی عشق و ديالوگ متقابل انسان و خدا، انسان را به 
همانطور . بطه ی ميان اين دو را به تمنا، و رابطه ی پارادکس بشری تبديل سازدخدا و خدای فانی تبديل کند و را/انسان

رنسانس نيز به نوعی شکست می خورد، . که در بخش دوم گفتم، عرفان ايرانی ناتوان از به پايان دادن اين تحول است
سانس، سوژه ی دکارتی زاييده ولی الاقل زمينه ی نگاه تثليثی را به وجود می آورد و از درون جسم يگانه و پرشور رن

مانند عرفان ايرانی، به خاطر ناتوانی از به پايان بردن کار خود به عرفان تحقيرکننده ی جسم، و رندان بيکار، . می شود
فهميدن اين ارتباط ميان انسان و خدا و يا انسان و هستی برای تبيين خويش به سان انسان، به اين خاطر . تبديل نمی شود

اين نقطه ی مقابل، و نوع اين ديالوگ، . که بدون اين نقطه ی مقابل، انسان قادر به تبيين و ديدن خويش نيستمهم است 
جالب است که دکارت که خود خداشناس است و همزمان انديشه ی سوژه . تصوير انسان از خود و جهانش را می سازد

همان مقاله به ضرورت اين ارتباط ميان انسان و خدا، را به سان اصل نهايی و مطلق در شناخت می آفريند، همزمان در 
. به خاطر امکان تبيين و تفسير خويش اشاره می کند و می گويد که انسان، بدون خدا، قادر به فهم و درک خويش نيست

اما موضوع اين است که سوژه ی دکارتی در واقع يک ترس نهفته در فرهنگ غرب از شورهای جسم خويش، و هراس 
 کنترل جسم و طبيعت خويش را در بردارد که ريشه اش در همان تفکر مسيحی برتریِ  سوژه بر تن نهفته است از عدم

و ادامه اش را امروزه ما در جنگ ميان دو ديسکورس مهم ابرانسان ژنتيکی و جسم خندان و يگانه ی نو می بينيم که در 
ون، يعنی جدل ميان ميل به بازی زندگی و به جسم پرستی و واقع جدل نهفته در درون انسان مدرن از زمان رنسانس تاکن

کام پرستی از يکسو، و ميل به کنترل هستی، و به قول هابرماس، وحشت دکارتی از عدم کنترل هستی، در آن جريان 
ک از دارد و باعث گذار به انديشه های فمينيستی، پسامدرنی، و جسم گرايی از يکسو، و رشد بی سابقه ی نگاه تکنولوژي

ما اکنون در بطن اين جدل و متامورفوزه ی مهم . در هنر و ادبيات نيز اين جنگ ادامه می يابد. سوی ديگر می شود
مدرنيت قرار داريم و مانند انسان های دو مليتی هم بايد به بحران سنت و مدرنيت خويش و ايجاد رنسانس خويش دست 

در زندگی هرروزه اش تأثير می گذارد، چه در غرب زندگی کنيم و چه يابيم و هم به عنوان بخشی از اين جدل مهم، که 
نگاه جسم گرايی من اينگونه نيز دو حالت ايرانی و . در ايران، بايد نقش خويش را در اين جدل اساسی بازی کنيم

ان، و يا در حالت ايرانی به آن عارف زمينی می گويم و در حالت اروپايی، جسم خندان، ساتور خند. اروپايی دارد
از سال آينده، آنگاه که نگاه جديد خودم را در گشتالت تراپی و يک طرح نو از گشتالت تراپی به . خندان می گويم> خود<

بيان می کنم، و همزمان با تشريح جسم خندان > )خود يا جسم خندان( گشتالت تراپی سيستماتيک و خود محور<عنوان 
 و عشق فاصله و نزديکی خود را به نگاه نيچه، رايش، ژيل دلوز، و جسم خويش به سان تبلور و بازی شورهای قدرت

گرايی نويروبيولوژيک کسانی مانند دماسيو، نشان می دهم و به تشريح  اين جسمی می پردازم که به سان خويش در 
يتش به رويا به قول الکان، من او همان ديگريست و تمنايش تمنای ديگريست و از اين رو واقع. جهان خويش می زيد

در پی دستيابی به اوج لذت، عشق، و قدرت می باشد و َسروری بر جهان زمينی . تبديل می شود و رويايش به واقعيت
خويش و به همين دليل، همانگونه که خويشتن دوستی اش عشق به ديگران را نيز در برمی گيرد، زيرا ديگری همان 

چه چيز برای "می پرسد،. الق چشم اندازی و سبکبال و پرشور استبخش ديگر خود او و جهان اوست، اخالقش نيز اخ
قابل تغيير است و همزمان می داند که اگر هر ضربه ی غلطی که "  اکنون و جسم من و رابطه ام خوب يا بد می باشد؟

 تن به دوست يا ديگری بزند، از همان جای قلب يا تن خودش نيز خون می ريزد زيرا ديگری بخشی از جهان او و
.  اوست و زندگی و بازی عشق و قدرت همه ی اين نقش ها و حاالت زنده ی جهان، خود اوست  

باری برای درک تحول مدرنيت به پسامدرنيت، درک اين نوع ارتباط ميان انسان و خدا، يا انسان و طبيعت بسيار مهم 
ل خودش، در برابر خويش يک خالء ايجاد مدرن، با کشتن خدا و نقطه ی مقاب> من<سوژه ی دکارتی و بعد از او . است

اما اين خالء و کشتن خدا، به سوژه اين امکان را می . می کند که البته بيانگر خالء موجود در زندگی انسان نيز هست
خودش را به سان يک طرح مصنوعی ببيند که . دهد که اکنون جهانش را به شيوه های مختلف و در حال تحول خلق کند

مشکل اما اينجاست که سوژه ی مدرن ابتدا تا قرن ها نمی فهمد که با کشتن . ب مدرن يعنی آپ ديت شودمی تواند مرت
. خدا و نقطه ی مقابل خويش، در نهايت خويش را نيز کشته است و ديگر نمی تواند يکپارچه و  يگانه به سان سوژه باشد

جسم آدم و تصوير آدمی از خويش بستگی به تصوير همانطور که در تصوير ميکل آنجلو می بينيم، يگانگی و زيبايی 
همانطور که نوع حالت مردانه و زنانه در يک فرهنگ به شکل متقابل . ديگری و طرف مقابل، يعنی خدا يا طبيعت دارد

ود هم زاييده می شوند و با هم زاييده می شوند، هر حالت دوگانه اين همگونی و تفاوت متقابل و وابسته به يکديگر را بوج
حال به جای خدا در تصوير آفرينش ميکل آنجلو، يک خالء را بگذاريد و ببينيد که چگونه در فانتزی شما نيز . می آورد

کم کم تصوير آدمی تغيير می کند، زيرا با از دست دادن آينه ی متقابلش و خدای يگانه اش، با در برابر خالء و هيچی و 
نه ی پوچی به خويش نگاه می کند و کم کم تبديل به خالء و هيچ می شود، پوچی قرار گرفتن، اکنون آدمی نيز در آي

به اين ترتيب ما شاهد دو روند مستقل، و در عين حال متأثر از . يگانگی اش را از دست می دهد، چندپاره می گردد
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ان ساحت واقع می به قول الکان، انسان جهان سمبليکش را به دور يک هيچی و يا هم. يکديگر در فلسفه و هنر هستيم
اين هيچی، و يا حيث . تحت تأثير اين هيچی مرتب جهان سمبليکش بايد از نو نوشته شود و تحول يابد. چيند و می آفريند

تصوير ايجاد جهان سمبليک . واقع، هيچگاه قابل نوشتن نيست و مرموز و يا کابوس وار برای ما انسان ها باقی می ماند
 جهان مدرن و انسان مدرن  ناميد که با کشتن خدا، و قراردادی کردن زندگی و ماهيت به دور يک هيچی را می توان

خويش، و تبديل خويش به يک طرح مصنوعی قابل تحول، مرتب در آينه ی پوچی تصويری نو از خود می بيند و می 
ء چند گانه و تکه تکه نيز موضوع اما اين است که در اين حالت، چون خال. خواهد به آن تبديل شود و نو يا مدرن گردد

اما انسان مدرن از تن دادن به . می باشد، سوژه نيز کم کم به يک سوژه ی چندگانه و تکه تکه تبديل می شود و بايد بشود
می خواهد به جای خدا با ايجاد متاروايت های خويش در باب سعادت . اين حقيقت خويش در ابتدا به شدت هراسان است

فت و ساختن بهشت روی زمين و امکان تکيه دادن به سوژه و من خويش، و به اراده و انتخاب و تاريخی، امکان پيشر
می . خرد خويش، مانع از آن شود که اين هوای پوچی و هيچی زندگيش را به طور کامل در بر گيرد و او را فلج سازد

ه را طرح می کند و برای مثال در کتاب بينيم که اين نيچه است که بويژه اين دروغ مدرنيت، و اين چندگانه شدن سوژ
شامگاه بتان، با بيان چهار خطای اصلی انسان، آنگاه که سرانجام انسان بر حقيقت مطلق پيروز می شود، نيچه سئوال 

می کند که خوب اکنون پس از پيروزی بر حقيقت، چه باقی می ماند؟ جهان ظاهری و يا واقعيت؟ نه، با مرگ حقيقت، 
او نيز، يعنی واقعيت عينی و ظاهری نيز می ميرد، زيرا او نه خودِ  واقعيت بلکه يک تفسير از واقعيت نقطه ی مقابل 

و اينگونه نيمروز ابرانسان نيچه آغاز می شود که جسم . است که انسان بر اساس خواست قدرت خويش آفريده است
را می آفريند و  تفسير خويش از واقعيت و خندان و شير خندان است و جهان و اخالقِ  چشم اندازی و زمينی خويش 

. عشق را بر زمين ايجاد می کند  
انسان مدرن اما از تن دادن به بهای اين کار خويش هنوز هراس دارد و می خواهد به جای حقيقت مطلق و اخالق مطلق، 

ن هيچی و پوچی شود که مانند با ايجاد يک اعتماد نسبتًا مطلق به علم و واقعيت عينی، مانع از نگاه کامل خويش به درو
که نيچه در کتاب حکمت شادان، داستان ديوانه ای با فانوس در همين معناست . چشمان مدوزا می تواند او را سنگ کند

ها را ازبين برده ايد و "تو بايد"شما خدا را کشته ايد و با اينکار همه ی :" را می آورد که در شهر می چرخد و می گويد
 اما مردم همچنان به کار سابق خويش ادامه می دهند و حرف های او را نمی ."د به خويش معنا بدهيدبايد اکنون خو

نتيجه ی کار شما پس از قرن ها به "اينجاست که ديوانه ی نيچه می گويد، . فهمند، و يا در واقع هراس دارند که بفهمند
ورخواهيد بود با پذيرش عمل خويش به خالق معنا و تفسير و آنگاه مجب" سراغ شما خواهد آمد تا دريابيد که چه کرده ايد

. خاص خويش از زندگی تبديل شويد، و يا در واقع هستی را به يک جهان چند تفسيری و چشم اندازی تبديل کنيد  
در طرف ديگر هايدگر ايستاده است که با پرداختن به موضوع هستی و يا وجود نشان می دهد که هستی انسانی هميشه 

معنای در جهان بودن و در قالب زبان بودن است و به اين ترتيب هيچگاه يک هستی وجود ندارد بلکه انسان همواره به 
با درک اين . در يک جهان زبانی و هستی انسانی خويش قرار دارد که در واقع ديسکورس و نظم قراردادی است

يک در تصوير <و يا به قول الکان > بودندر جهان < موضوع و شناخت خويش و هستی انسانی خويش به سان يک 
دست يابد زير رابطه ی او با هستی > در جهان بودن< ، اکنون انسان می تواند به اشکال و تفسيرهای نوين اين >بودن

همانطور که در بخش اول نيز با استفاده از کتاب دکتر موللی از . بر اساس وجود امکانات مختلف هستی انسانی است
وع کوزه گری را برای درک رابطه ی انسان با هيچی مطرح کردم، اينجا نيز بايد دوباره اشاره ای بدان هايدگر، موض

کوزه گر در واقع کوزه را به دور .  به قول هايدگر رابطه ی انسان با هيچی، مانند رابطه ی کوزه گر با خالء است. بکنم
بنابراين می توان اشکال مختلف اين کوزه را، .  سازديک خالء می سازد و اين خالء است که شکل کوزه را ممکن می

اينجاست که با عبور از متاروايت های مدرن و تبديل سوژه ی يگانه . بسته به نوع نزديکی و يا ارتباط ما با خالء، آفريد
د، در هنر، همين رون. به سوژه ی چندگانه و چندهويتی، به پلوراليسم پسامدرنی و حالت ايهام پسامدرنی دست می يابيم

در عبور از رنسانس تا کنون صورت می گيرد که با رشد مدرنيت ما شاهد شکستن تصوير يگانه و زيبای رنسانسی از 
برای . جسم، و از چشم انداز مرکزمحوری به سوی فراگمنت شدن، و ايجاد چشم اندازهای نوين  به جسم و زندگی هستيم

ز تن آدم را، و يا از چشم اندازی خاص از بغل و گوشه، به شکل مثال، مجسمه ساز مشهور رودين، تنها بخشی ا
. مجسمه، می آفريند و به جای جسم زيبا و کامل ميکل آنجلو، اکنون رودين مجسمه ی مردی با دماغ شکسته را می سازد

 گاه کارهايش را ميکل آنجلو خود نيز. رودين يکی از مهمترين پايه گذاران هنر مدرن و نگاه فراگمنتی يا پارنويسی است
فراگمنتی و نيمه تمام گذاشته است، اما اين کار او يا به علت معضالت مالی، نارضايتی او از اثر خود، و يا حتی به قول 

در رودين اما اين يک انتخاب خودآگاه او و ناشی از روحيه ی . فرويد و روانکاوی، به خاطر علل ناخودآگاه بوده است
می يابد با مرگ خدا و از دست رفتن وحدت اوليه ی هستی، خود او نيز وحدت درونش را از او کم کم در . زمانه است

ادامه ی اين فراگمنتی شدن هنر و ايجاد چشم اندازهای نوين را ما در نقاشی در روند . دست داده و چند پاره گشته است
شاهد آن ايم که در تقابل با ناتوراليسم، او اکنون مثًال در امپرسيونيسم . امپرسيونيسم، اکسپرسيونيسم و فرماليسم می بينيم

به بيان و نقاشی چشم اندازهای اتفاقی و تصادفی از طبيعت، و يا صحنه ای از بازار  می پردازد، و همزمان اين چشم 
هندسی در کوبيسم ما شاهد آنيم که چگونه ناگهان به جای جسم با اشکال . اندازها در نور و سايه در حال حل شدن هستند

همزمان با استفاده از اين شيوه ها هنرمند کوبيست، و مهم تر از . مانند توپ و هرم به سان بيانگر جسم انسانی روبروييم
همه پيکاسو در دوران کارهای کوبيستی اش، يک پلوراليسم چشم اندازی ايجاد می کند و ما قادريم از چشم اندازهای 

در ادامه ی اين راه، هنر سوررئاليستی و بويژه هنرمند مورد عالقه ی . ی نو بيابيممختلف اثر را نگاه کنيم و هر بار چيز



 11

هم به . انتقادی خويش را می آفريند/سالوادور دالی، شيوه ی هنر پارانوييد) در کنار ميکل آنجلو، شاگال و ميرو(من 
به اين ترتيب هنر . عکس می کندپيوند و هارمونی عناصر متضاد و ناهنجار دست می يابد، و هم پرسپکتيوها را بر

به قول دالی، واقعيت برايش يک . سوررئاليستی نويی زاييده می شود که می خواهد بر تناقض واقعيت و رويا پايان دهد
اينجا اما اين دالی است که با خلق . توهم و يک روياست و اين رويا می تواند چندگانه، سوررئاليستی، و خوابگونه باشد

ن خويش و انسان ژئوپوليتيک خويش ديگربار به پرستش جسم و يگانگی جسم و روح مربوط به دوران زرافه ی سوزا
در اين مرحله انسان سراپا شورهای نارسيستی و پارانوييد  است اما به اين . رنسانس می پردازد، اما در يک معنای نوين

 هراس است، انسان ژئوپوليتيک، و زرافه ی بر خالف انسان سنتی و مدرن که از اين شورها در. شورها تن می دهد
سوزان دالی، می توانند سراپا شور سوزان باشند ولی نسوزند و متالشی نشوند بلکه پرشور و زيبا گردند و حتی به 

اين نيز نوعی به پايان بردن کار رنسانس و هم دست يابی به کثرت در وحدت نو در . هنجاری در ناهنجاری دست يابند
از اينرو تصوير انسان ژئوپوليتک دالی که از تخم مرغی بيرون می آيد دارای نزديکی جالبی باتصوير . ستقالب جسم ا

جزيی از اوست و . او به سان جسم سوزان و زنده در برابر آينه، و مادر خويش طبيعت قرار دارد. آدم ميکل آنجلوست
همينگونه نيز هنر پسامدرنی به . يک واقعيت استهر حرکتش چندگانه و هر واقعيتش يک توهم و هر توهم و آرزويش 

بيان اين چندگانه شدن انسان و چند تکه شدن انسان می پردازد و نشان می دهد که واقعيت انسان يک ساختار و خلقت 
تاريخی است و نه واقعيت عينی و بنابراين در خويش چند اليه و مبهم می باشد و اينگونه هنر چند اليه و چند روايتی 

پست مدرنيت به همين دليل به معنای . سامدرنی کسانی مانند جيمز جويس و ناباکوف، وارهول و غيره  زاييده می شودپ
آن است که انسان پست مدرن می فهمد با توجه به چگونگی جا و مکان و چشم اندازش نسبت به هيچی و خالء، هويتش، 

ه ی خويش را می آفريند و به تبليغ تفاوت و چند نگاهی و ديدن حالتش، و نگاهش متفاوت است و اينگونه نيز هنر و فلسف
به متاروايت های مهم مدرنيت در پی اعتقاد مطلق به علم . واقعيت به سان يک ساختار ساخته شده و چند اليه می پردازد

بدينوسيله .  می دهدو تاريخ و به يگانگی سوژه و وجود اراده و انتخاب پشت پا می زند و دروغ نهفته در آن ها را نشان
زمينه را برای يک جهان چند نگاهی و چند محوری در حال تکامل، و ديفرانس در معنای دريدايی، آماده می سازد که ما 

پساساختارگرايی، دکانستراکشن يا : پسامدرنيت در اين معنا از سه بخش عمده تشکيل می شود. اکنون در بطن ايجاد آنيم
).لينک(وریساختارشکنی، و ديسکورس تئ  

 
برای درک تصوير گونه و دقيق پساساختارگرايی، و در عين حال با توضيحی کوتاه در حد اين . پساساختارگرايی/ 1

مقاله، بايد توجه کنيم که برای مثال، نقد هنری در واقع به سه شکل عمده هرمنوتيک، ساختارگرايی، و سرانجام 
در جهان . ن مطلب نيز ساختارشکنی و ديسکورس را توضيح می دهمدر ادامه ی اي. پساساختارگرايی صورت می گيرد

. مدرن و کًال در جهان انسانی هر ديسکورس نو از بطن ديسکورس گذشته و برای نفی آن و گذشتن از آن بوجود می آيد
 از طريق نقد برای مثال، همچنان با تصوير آفرينش ميکل آنجلو بمانيم و سعی کنيم برای درک اين مفاهيم به اين تصوير

يک هرمنوتيک با ديدن نقاشی ميکل آنجلو، و با .  هرمونوتيکی، ساختارگرايانه، و يا پساساختارگرايی نگاهی بياندازيم
از اين رو مرتب . گرفتن حس خاص خويش از نقاشی، در پی آن خواهد بود که به درک هرچه بيشتر نقاشی نائل آيد

انی که اين نقاشی خلق شده است، و نيز معنی و مفهوم هر بخش از نقاشی و سئواالتی درباره ی نقاشی، نقاش، و دور
اينگونه، تفسير هرمنوتيکی يک حالت دايره وار و چرخشی . ارتباط آن با نقاشی ها و نقاشان ديگر هم عصرش می پرسد

. روسه را پايانی نيستدارد و با هر سئوالی و پرسشی به درک تازه ای و يا به تکميل درک قبلی دست می يابد و اين پ
نگاه ساختارگرا که بويژه توسط سوسور بوجود می آيد، در اثر هنری مانند تصوير آفرينش ميکل آنجلو در پی چگونگی 

يعنی برای مثال به مکان و نقش آدم، و تفاوت . فراکسيون های مختلف در اثر هنری و چگونگی پيوند ميان آن هاست
 خدا، و نيز تفاوتش با فرشتگان می نگرد، با ديدن اين تفاوت ها و  درک نوع و مکان او با نقطه ی مقابلش يعنی

می خواهد بگويد که با نقد علمی خود . چگونگی پيوندها شروع به ساختن ماتريکس نگاه ميکل آنجلو در اين اثر می کند
بر اين روال، و برای مثال، .  نيستو کشف ماتريکس اثر، در حقيقت نقد را به پايان رسانده است و نيازی به ادامه ی نقد

لويی اشتراوس با شناخت اين تفاوت ها و پيوندها به مراحل مختلف تحول اسطوره و قانون جنسی منع کننده زنای با 
محارم در فرهنگ های مختلف، به نگاه خودش دست می يابد، و به قول خودش يک ماتريکس و تحول چند مرحله ای 

.  نگاه ساختار گرايی هر عالمت و کلمه معنايش در تفاوت با کلمه ديگری بوجود می آيددر. جهانشمول کشف می کند
تفاوت، ايجاد معنا می کند، و با شناخت اين تفاوت ها و چگونگی پيوندها، ساختارگرا می خواهد در واقع هرمنوتيک را 

 پسامدرنيت از همين قبول تفاوت .به يک کار علمی تبديل کند و به پروسه ی چرخشی تفسير هرمنوتيکی پايان دهد
عالمت ها به سان ايجاد کننده ی معنا حرکت می کند، ولی در اين مسير به يک تفاوت جدی دست می يابد که به ايجاد  

دريدا در مقاله ی معروف . ديفرانس يا تفاوط دريدا، که از پايه گذاران مهم پساساختارگرايی است، منتهی می شود
نقد  سوسور و ساختارگرايی به اين موضوع اشاره می کند که معنا همانطور که سوسور  بيان خويش در > ديفرانس<

می کند، ناشی از تفاوت يک عالمت با عالمت ديگر يا با عالمت قبلی است، اما همزمان  ناشی از تفاوت با عالمت 
پس هر . ذشته و نيز تفاوت با آينده استدر واقع هر کلمه ناشی از اين دو تفاوت مابين تفاوت با گ. بعدی  نيز می باشد

عالمت يا کلمه نسبت به واژه ی قبلی در يک حالت ديفرانس قرار می گيرد و در واقع يک تفاوت به تعويق افتاده شده 
است، يعنی هر عالمت در يک تفاوت عمودی و افقی با عالمت قبلی و بعدی خويش قرار دارد و به اين خاطر نيز 

آنچه در متن اثر هنری .  متفاوت و به تعويق افتاده می باشد که هيچگاه به طور کامل بيان نمی شودمعنايش  يک معنای
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بيان می شود در حقيقت باقيمانده ی يک نوشته و عالمت، آواری از يک عالمت و نوشته است که با کمک توليد و کامل 
گونه است که متن يک سيستم بسته نيست، آنطور که اين. کردن اين عالمت، مدام در متن تفاوت های جديدی ايجاد می کند

اين پروسه ی تفاوت سازی و معناهای . ساختارگرايی می خواهد بپندارد، بلکه در بطن خويش مرتب تفاوط ايجاد می کند
 نقد برای دريدا يک کار تقريبی است و نه يک کار يک بار صورت گرفته و به پايان رسيده، زيرا. جديد را پايانی نيست

مدام در پروسه ی ديفرانس متن، تفاوت ها و معناهای جديدی آفريده می شود و يا متن تفاوت های جديدی می زايد که 
با اين نگاه به متن به سان يک متن خودتوليد کننده ی معنا و تفاوت، زمان مرگ . ربطی هم به نويسنده ی متن ندارد

به قول دريدا برای فهم هر .  که کی اين اثر هنری را نوشته استسوژه نيز فرامی رسد و ديگر به قول بکت مهم نيست 
مطلب نياز است که باز هم نوشته شود تا معنای متن روشن تر شود، ولی هر نوشتن تازه ای با خودش تفاوت های تازه 

.  ايجاد می کنندای را به ميان می آورد، و متن و نقد به يک پروسه ی ناتمام تبديل می شوند که مرتب ديفرانس و تفاوت
در اين معنای ديفرانس، آنگاه ديگر تفاوت طبيعت با فرهنگ، سوژه و جسم، زن و مرد، خرد و احساس در معنای تفاوت 

به قول دريدا در اين متافيزيک . ساختارگرايانه و نيز متافيزيک مدرن نيست که می انگارد اينها از يکديگر متفاوتند
اما دريدا اين نگاه را به سان . بر طبيعت، سوژه بر جسم، و مرد بر زن برتری داردمدرن  گفتار بر نوشتار، فرهنگ 

دوپارگی اساسی متافيزيک مدرن رد می کند و می گويد که در واقع فرهنگ، طبيعت متفاوت و به تعويق افتاده  است و 
و از آنرو که بازی ديفرانس را، . خرد، احساس متفاوت و به تعويق افتاده و زن، مرد متفاوت و به تعويق افتاده است

چون يک چرخش جاودانه و بی آغاز و انجام، پايانی نيست، از آنرو نيز هر ديفرانسی با خويش ديفرانسی نو می آفريند 
و فرهنگ اکنون، طبيعت را به سان فرهنگ متفاوت و به تعويق افتاده، خرد اکنون، احساس را به سان خرد متفاوت و به 

و زن، مرد را به سان زن متفاوت و به تعويق افتاده باز می آفريند زيرا دو بخش يک حالت به سان کودکان تعويق افتاده، 
اين چرخش و . سيامی به يکديگر چسبيده اند و مرتب با تفاوط يکی، ديگری نيز مجبور به تحول و تفاوط نوين است

. تبديل می شودبازی ديفرانس بی انتها است و زندگی به بازگشت جاودانه ی نيچه   
اينگونه نقد پساساختارگرايی و دريدايی شروع به نگاه کردن به تصوير آفرينش ميکل آنجلو از چشم اندازهای مختلف می 

به جای آنکه در پی دست يافتن به يک معنای مشخص و روشن از نقاشی ميکل آنجلو باشد، در پی آن است که با . کند
 در متن هنری و نقاشی ميکل آنجلو، به تناقضات، چنداليگی ها، و نکات متناقض ديدن و بيان چگونگی حرکت تفاوت ها

معناها که  کناره -و منافی يکديگر دست يابد و ما به بازی تفاوت معنايی دست می يابيم و نيز به يک شبکه از پاره
وش کنيم که در هر اثر هنری، اليه نبايد فرام. هايشان رشته نشده و بسته نشده و راه را برای ادامه ی نقد باز می گذارد

های مختلف نگاه يک هنرمند، و يا بهتر است بگوييم، اليه های مختلف خود متن وجود دارد که می توانند در تناقض با 
بهترين نمونه ی اين حالت آثار هنری مهاجران شرقی و يا آسيايی و غيره در کشورهای اروپايی است که . يکديگر باشند
.  ان ايرانی يا عرب به زبان آلمانی يا فرانسوی می نويسند و می خواهند نگاه خويش را مطرح کننداکنون به عنو

هرچقدر هم آنها عالی و خوب آلمانی و فرانسوی و يا مدرن بنويسند، نگاه و هويت ايرانی و عرب آنها در شکل 
برای .  ناقض، مبهم و ناهمخون می سازداحساسات و ادراکات حسی آنها در متن نقش می گيرد و متن را چنداليه و مت

درک اين متن ها، لمس اين حرکت تفاوت و ديفرانس در درون متن، و جنگ و جدل اين اليه های مختلف بسيار مهم 
است و اينگونه نيز اين نقد را پايانی نيست زيرا با هر آشکار شدنی نياز به توضيح بيشتری برای آشکار شدن بيشتر متن 

درک اين مطلب بويژه از اين جهت . نقدی، تفاوتی نو و اليه ای نو از متن ظهور می کند و خلق می شودبا هر .  است
پسامدرنيت  الزم است که به ما /مدرنيت/برای ما ايرانيان دو مليتی و يا در نهايت برای همه ايرانيان در بحران سنت

اين  چنداليه شدن و . ه شدن و چندسيستمی شدن استنشان می دهد راه رهايی ما از اين بحران تنها از طريق چندالي
تبديل شدن به يک کثرت در وحدت  به ما اين امکان را می دهد که در عين دست يابی به رنسانس خويش، قادر به خلق 
آثار و نگاه چنداليه و هنر جهانی باشيم که چنداليگی اش آن را هم برای جهان سنتی خويش و هم جهان مدرن جذاب و 

می بينيم که چگونه ادبيات پست مدرن، و فلسفه ی پست مدرن چنداليه ای و چندهويتی  توسط . ندنی می کندخوا
مهاجرانی از قبيل جيمزجويس، ناباکوف، و يا خود دريدا که ريشه ی الجزايری دارد، آفريده می شود، و اينان قادر به 

 و چندگانگی، ما ايرانيان نه قادر به عبور از بحرانمان و بدون دست يابی به اين تلفيق. تلفيق دو جهان خويش می شوند
جذب مدرنيت در جهانمان خواهيم بود و نه قادر به دست يابی به تفاوت و تفاوط خويش با سنت و مدرنيت، و يافتن 
 مدرنيت خاص خويش که ما را چنداليه و برای هر دو جهان جذاب و زيبا می سازد و پايه گذار هنر و نگاه جهانی

.ايرانی می شود  
 

يک ساختارشکن وقتی به يک اثر هنری و يا يک سيستم و ديسکورس  برمی خورد، در پی آن است : ساختارشکنی/ 2
که با درک چگونگی ساختار آن در واقع چگونگی ساختنش را  دوباره بازسازی کند و پی ببرد که اين نقش، و برای 

به باور ساختارشکن، هر اثرهنری و در نهايت هر سيستم و ساختاری . تمثال، اين قالی ديواری، چگونه بافته شده اس
اين نگاه و واقعيتِ  بيان شده، تصوير يک واقعيت عينی . يک تفسير و يک ساختار واقعيت و در نهايت يک توهم است

زی دوباره ی اينگونه، ساختارشکن با بازسا.  نيست، بلکه در هنر و در متن يک ساختار و واقعيت ساخته شده  است
ساختارشکن باور دارد که در هر اثر هنری، و يا . ساختار به چگونگی ساختن او و ساختن اين واقعيت هنری پی می برد

در هر ساختاری از واقعيت که نگاه و مسيری خاص را طرح می کند، بخشی ديگر نيز به طور معمول و بويژه در هنر 
به قول معروف، هر اثر . را رد می کند و نقاط غلط آنرا نشان می دهدخوب نهفته است که اين نگاه اصلی و رسمی 
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هنری هميشه در ميان دو بخش خويش در حرکت است؛ از يک طرف بخشی که می خواهد چيزی را و واقعيتی  را 
نشان دهد و مطرح کند، و ديگر، بخشی در اثر که ساختگی بودن و دروغين بودن اين تالش را نشان می دهد، زيرا 

به قول يکی از پيشوايان ساختارشکنی، پاول . واقعيت بالذات وجود ندارد و هر واقعيتی يک ساختار و خلقت انسانی است
اثر هنری برای آنچه که نمی گويد کور است، اما . دومان، هر اثر هنری دارای يک بخش کور و يک بخش شناختی است

ری نگاه کنی می توانی، به گفته ی پاول دومان، بخش ساختارشکن اگر با اين شناخت به واقعيت ساخته شده توسط اثر هن
انديشه ی ساختارشکنی برای مثال در پژوهش های جنسيتی و در نوع تفکرات ساختارشکنانه ی . را در خود اثر بيابی

جنسی و کوئير تئوری و نيز انديشه های جوديت باتلر نيز وجود دارد که در پی  شکستن متاروايت جنسيت و ديسکورس 
در بخش چهارم اين . زنانه و ماتريکس نورماتيوِ  دگرجنس خواهانه هستند/جنسيتی امروزی و نگاه دو جنسيتی مردانه

اين انديشه های ساختارشکنانه  برای شکستن ديسکورس . مطلب در باب آسيب شناسی فمينيسم ايرانی به اين می پردازم
.خوبی در اختيار نقاد و پژوهش گر می گذارندهای جنسی، جنسيتی، و ايجاد نگاه نو، ابزار   

 
ديسکورس که در معنای اوليه، گفتمان قلمداد می شود، بنا به تئوری ديسکورس فوکو تبديل می : ديسکورس تئوری/ 3

و اين نظم زبانی قدرتمند نه تنها دانش ما را . شود به معنای يک نظم قراردادی در چهارچوب زبان که دارای قدرت است
اخت ما را از هستی و خودمان تشريح و کاناليزه می کند، بلکه همزمان با معيارهای قراردادی خودش نيز بخشی و شن

اين ديسکورس قدرتمند زبانی در واقع واقعيت انسان را . ديگر از شناخت و يا از زندگی را پس می زند و ممنوع می کند
ديسکورس ها . ها و نظم  اين ديسکورس زبانی قدرتمند می کندانسان را به سان سوژه وادار به قبول خواست . می سازد

می توانند جنسی، جنسيتی، علمی و غيره باشند و ما را مجبور می کنند برای پذيرفته شدن، به عنوان سوژه، در جامعه، 
همزمان بخشی اما هر ديسکورسی . اصًال سوژه شدن به مفهوم تن دادن به اين مفاهيم است. به خواست های آنها تن دهيم

آنگاه که اين بخش متقابل، به سان هيواليی . ديگر را بيرون می اندازد و به سان نقطه ی مقابل خود آن را نفی می کند
ترسناک، در ايجاد و قبول ديسکورس توسط جامعه و انسان، نقش خويش را بازی می کند، حضور آن را ممنوع می 

ند کار علمی ارائه دهد که به شيوه ی علم گرايی و نگارش علمی و کلمات برای مثال امروزه تنها کسی می توا.  سازد
موضوع فوکو نفی اين ديسکورس ها . ضرورت اين نگارش را ديسکورس علمی تعيين می کند. علمی قابل قبول بنويسد

که موضوع نيست زيرا بدون ديسکورس امکان شناخت و طبقه بندی شناخت و نيز تبديل شدن به سوژه وجود ندارد، بل
او اين است که اوًال در پی مطرح کردن اين سئوال است که چگونه انسان ها، و دوره های مختلف تاريخی مانند 

رنسانس، مدرنيت و يا دوران آنتيک يونان باستان، در قالب زبان، شناخت خويش از جهان را سيستماتيزه و سملبيک 
 انسان تنها در قالب زبان می زيد و لمس می کند و وجود دارد، دومًا از آنرو که برای ديسکورس پسامدرن،.  کردند

سومًا چه نقشی در اين . چگونه اين نگاه سيستماتيک و ديسکورسيو، واقعيت  يونان باستان و واقعيت مدرن  را می آفريند
اسخ گويی به اين در پ.  توليد جهان های مختلف و نگاه ها و سوژه های مختلف، دارای قدرت و دارای مفهوم قدرت است

سئواالت است که فوکو به بررسی تحول انسان از يونان باستان تا مدرنيت، به تحول انسان از سوژه تمنا کننده به سوژه 
او نشان می دهد که چگونه اين تحول در قالب زبان صورت می .  يا همان سوژه ی کنترل کننده ی تمنا می پردازد تمنا

ابتدا او قدرت را ( دارای قدرت است و اين قدرت در ذات خويش خالق و استراتژيک استگيرد و چگونه اين نظم زبانی 
و ديسکورس های جديد توليد می کند و چگونه اين ديسکورس های مختلف شناخت و زندگی ما ) واپس گرا می پنداشت

 اين شيوه ی عمل ديسکورس را فوکو. را کاناليزه  و تشريح می کنند و به ما می گويند از چه چيزهايی بايد دوری کنيم
به قول او در واقع هيچگاه مفهوم آزادی جنسی وجود نداشته است و ما تنها شاهد ديسکورس . نظم ديسکورس می نامد

برای مثال در يونان باستان ما شاهد بچه بازی هستيم و اين امر در کنار . های متفاوت جنسی در مراحل مختلف بوده ايم
اما با تحوالت هرچه بيشتر در ديسکورس . ی معمولی در ديسکورس آن زمان محسوب می شودهماغوشی با زنان امر

يونان باستان، با باال گرفتن ترس انسان از هدر رفتن نيروهايش، هراس از درگيری هايش با خواهش های اروتيکی و 
ايجاد يک نظم خانوادگی در کام پرستانه اش، سه موضوع مهم اقتصادی انديشيدن، صرفه جويی جنسی و اروتيکی، و 

پيوند با نظم سياسی و اجتماعی جامعه، باعث می شود که در بطن ديسکورس اوليه، انسان يونان باستان که يک سوژه ی 
اين نظم جديد، . تمنا کننده است، هم به کام پرستی با زنان و هم با کودکان تن می دهد و يک نظم جديد اخالقی زاده شود

سقراط به بار آمد، در سيستم مدرن سرانجام تبديل به سوژه ی تمنا و يا کنترل کننده ی تمنا تبديل می که با افالطون و 
اينگونه، به باور فوکوی همجنس خواه، مفهوم و  ديسکورس همجنس خواهی يک پديده ی مدرن است و در يونان . شود

ه باور او، پيوند تنگاتنگ با رفتار آدمی، و با پيوند همينگونه نيز مفهوم حقيقت در يونان باستان، ب. باستان وجود ندارد
اما اين تيپ از انسان، و . از اينرو، برای مثال، اديپوس هم داناست، و هم شاه و قدرتمند است. ميان حقيقت و قدرت دارد

ستن و اين مفهوم ازحقيقت، و خواست حقيقت يونانی، در روند ديسکورس نوی سوژه ی تمنا، جايش را به خواست دان
جدايی دانشمند از سياستمدار و قدرتمند می دهد که تيپ جديد عالم و سياستمدار مدرن است و در نهايت عالم را در 

بدين خاطر نيز کسانی مثل فوکو و يا ژيل دلوز در پی دست يابی به پيوند نو اين حقيقت و . خدمت قدرت  قرار می دهد
معاصر هيرارشی منش، از دانشمند کولی و کوچ نشين خويش سخن می ژيل دلوز در برابر دانشمندان . قدرت هستند

گويد که به جای هيرارشی، تن به تفکر شبکه ای می دهد و دوباره به پيوند قدرت و دانش يا حقيقت در خويش دست می 
ر جامعه فوکو نيز می خواهد با آشنا کردن انسان ها با اين موضوع که  هر حرکت آنها ناشی از ديسکورسی د. يابد

است، در واقع يک فراديسکورس بيافريند تا انسان ها با اين شناخت از طريق دستيابی به يک پلوراليسم نگاهی، و نيز از 
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طريق هنر، قادر باشند در اين ديسکورس های حاکم با عمل، نگاه، و آثار خويش تفاوت های نو ايجاد کنند، در 
برای او و دريدا، انسان، و نيز .  را برای ايجاد ديسکورس های نو باز کنندديسکورس اغتشاش بيافرينند، و در نتيجه راه
به گفته ی فوکو، اين شناخت فراديسکورسی می تواند کمک کند که . شخص او يا دريدا، خارج از ديسکورس نيستند

شناخت، تفاوت های نو دومًا، با اين . اوالً، در نقد آثار، رد پاهای ديسکورس های جنسی و جنسيتی و غيره را بيابيم
بيابيم، با ديسکورس، از طريق ايجاد تفاوت های نو، يک رودررويی مخفی بيافرينيم و زمينه ی دگرگونی ديسکورس را 

دريدا، با اين شناخت از نظم و ساختار، در پی آن است که هرچه بيشتر در همه جا و همه چيز به ديفرانسی . ايجاد کنيم
اسی، و اجتماعی توسط خود متون آفريده می شود توجه کند و آنها را مطرح کند و از اين که در متن های فرهنگی، سي

در نهايت دستيابی انسان ها به يک پلوراليسم نگاهی، به قبول خويش و ديگری به . راه به تحول ديسکورس ها کمک کند
ک بازی جاودانه و بی آغاز و انجام سان موجودی چند هويتی و مدام در حال ايجاد هويت ها و يا تفاوط های نو در ي

اينگونه، گويی فوکو و دريدا، به سان دو کودک سيامی به هم . ديسکورس قدرت، تفاوت و تفاوط را ميسر کرده باشد
چسبيده، در يک ديفرانس با يکديگر قرار دارند زيرا فوکو با شناخت تفاوت در ابتدای ديسکورس آغاز می کند، ولی 

اين پروسه برای هر دوی آنها يک پروسه .  به شناخت  اين تفاوط، انتهای کار شناخت يک متن استبرای دريدا دستيابی
همچنين می توان گفت که گويی فوکو، دريدای متفاوت و به تعويق افتاده شده است و دريدا، فوکوی . ی بی انتها است

.متفاوت و به تعويق افتاده  
 

نون می توان به بيان کوتاه اصول کلی پسامدرنيت در ادبيات و تکنيک های     با اين شناخت اوليه از پسامدرنيت اک
 چگونگی ترجمان پسامدرنيت و تکنيک های درپسامدرنی پرداخت تا با اين پيش زمينه خواننده بتواند نقد بعدی مرا 
يه ای ياد گرفته باشد که همزمان خود ابزار کار اول. پسامدرنی در ادبيات ايرانی و نمونه های بيان شده درک و لمس کند

.بتواند مستقًال نيز با اين معيارها به نقد ديگر آثاری بپردازد که می خواند و يا می شنود و می بيند  
 

 تفاوت های اساسی هنر پسامدرن با هنر مدرن
 

 و در حاليکه هنرمدرن به طور معمول در پی دستيابی به يک نگاه تک محورانه و  يک زيبايی شناسی هنجار/ 1
. نورماتيو است، پسامدرن در هنر خويش زمينه و مکان را برای پلوراليسم نگاهی و پلوراليسم زيبايی شناسی باز می کند
. به گونه ی اندی وارهول، تصاوير قديمی مثل تصوير گوته را با رنگ های نو بر تصوير کهن، از نو بازآفرينی می کند

د راوی در کنار دانای کل و چند نگاهی شدن اثر و نيز چند اليه شدن، چند همچنين، ما در آثار پسامدرن شاهد بودن چن
برای مثال شاعران و نويسندگان پسامدرن از معانی و تصاويرزبانی قديمی، . نحوی شدن، و چند معنايی شدن اثر هستيم

يز معنايشان به تمام و کمال با بازی با عالمات زبانی و با کلمات، معانی نو و يا چنداليه ای می آفرينند که هيچگاه ن
اينجا نيز می توان يک تفاوت مهم ميان کار . معلوم نيست و می تواند در خويش معانی نو بيافريند و  ديفرانس ايجاد کند

هنرمند پسامدرن در پی متفاوت . پسامدرنی و آنکه فقط با کلمات بازی می کند و می خواهد متفاوت باشد، را مشاهده کرد
 متفاوت بودن نيست، بلکه به خود و قانون متن خويش تن می دهد و از آنرو که او خود به سان يک سوژه، بودن و بيان

چندپاره و چند هويتی و نامعلوم است، هرچه بيشتر به خود و بخش های مختلف خود و به قانون و نظم نوشته و متن 
هنر پسامدرن . نداليه تر و چندمعنايی تر می شودخويش تن می دهد، تفاوتش با ديگران آشکارتر می شود و نوشته اش چ

و هنرمند پسامدرن در واقع يک ناسازه است و با تن دادن به ناسازگی خويش و قانون نهفته در ناسازگی خويش، به بيان 
همزمان، اين تفاوت و تفاوط برای خوانندگان مختلف فرهنگ های مختلف يک . تفاوت خويش دست می يابد

ت و می توانند در اليه های مختلف متن، خويش و موضوعات خويش را بازيابند و متن مدام به خاطر اس> آشناغريبه<
همينجا نيز با درک اين چنداليگی و . اين چند اليگی قادر به ايجاد تفاوت های جديد و تفسيرهای جديد در خويش است

به غلط بودن همه ی آن تفکرات ايرانی پی برد چندهويتی بودن و تن دادن به قانون کار و نظم درونی خويش، می توان 
پسامدرنيت، نفی قانون و هويت به مثابه ی متاروايت است که . که خيال می کنند پسامدرنيت، نفی هويت و قانون است

. می گويد مرد بودن و زن بودن اين است و جز اين نيست، و يا نگاه علمی فقط به شيوه ی علم کالسيک مقبول است
 اين متاروايت را می شکند تا جا را برای چندين هويتی و چندين قانونی و چندين معنايی باز کند و نه آنکه پسامدرنيت

تنها می توان به جای يک حالت تک . زندگی بدون قانون، و انسان بدون هويت ممکن نيست. نفی قانون و نفی هويت کند
برای مثال، انسان مدرن سعی می کند که . افتمحوری مدرن به حالت چندمحوری پسامدرن در اين عرصه دست ي

در اين مسير اما، کل فلسفه و . بخشی از فرهنگ شرق را که مطابق ميلش است در خويش و در نگاه خويش جلب کند
معنای نهفته در پشت آن عناصر، مانند فلسفه ی نهفته در پس هنرهای رزمی مانند تايی چی و کونگ فو، فلسفه ی نهفته 

اين عناصر را کوچک و مسخ می سازد؛ با نفی . ه ی خلسه و درنگ يوگا و يا تانترای هندی را نفی می کنددر پشت شيو
اين طبيعی است که هر سيستمی در مسير جذب و . فلسفه ی الئوتسه در هنر تايی چی از آن يک ورزش رزمی می سازد
رآورد و کوچک کند اما شيوه ی تک محوری مدرن، ادغام نگاه و جهانی ديگر، آن را تا اندازه ای نيز به قامت خويش د

. اگر اينگونه عمل کند، هميشه تک محوری باقی می ماند و نمی تواند به حالت چنداليگی و چند زيبايی شناسی دست يابد
به اين خاطر نيز برای مهاجران، در مسير راه يابی به تفاوت و فرديت خويش، هم مبارزه با تأثيرات منفی فرهنگ 

/ ه ی خويش و عبور از سنت های غلط خويش، و هم عبور از اين تک محوری مدرن الزم است تا به حالت دوگانهگذشت
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/ اروپايی/کانادايی دست يابد، و در معنای واالتر، ايرانی/ آذری/انگليسی يا حتی ايرانی/آلمانی، ايرانی/چندگانه ی ايرانی
. فردی،  يعنی دست يابی به تفاوط دريدايی/ قومی  

عرفانی /نگاه به پسامدرنيت به مثابه ی منطق ضد قانون و ضد هويت، ناشی از جذب و مسخ مدرنيت در سيستم اخالقی
هنرمند و يا انسان ايرانی است که اگر ديروز هر انديشه ای، مثًال مارکسيسم را، به انديشه و مارکسيسم اسالمی، و يا 

پاشی اخالق سنتی و با تبديل شدنش به کاهن لجام گسيخته و تشنه، و جنگ خير و شر، تبديل می کرده است، اکنون با فرو
در واقع سنتی و ضدمدرن، پسامدرنيت برای او تبديل شده است به هرچه قانون و نظم، و اينگونه آن را برای خويش 

بحران جاودانه به همين ترتيب نيز هم پسامدرنيت را مسخ می کند و هم عذاب دائمی خويش و ماندن در . ترجمان می کند
. مدرنيت را عميق تر و ژرف تر می سازد/ی سنت  

همانطور که پيش از اين، با استفاده از تشبيه الکان، گفتم، انسان مدرن جهان سمبليکش را به دور يک هيچی و پوچی می 
 آن سازد ولی به طور کامل به درک و لمس اين هيچی و پوچی در جهان و زندگی خويش تن نمی دهد چرا که در

او به کمک متاروايت هايش و حقايق علمی و هنريش سعی می کند با . صورت خود نيز بايد هيچ و پوچ و چندپاره شود
از اينرو . قبول مرگ خدا، يا به قول هايدگر، مرگ آگاهی، و فانی بودن خويش، به لذت و سعادت اين جهانی دست يابد

 ماالمال از حس لذت و هراس؛ ماالمال است از ميل يکی شدن و تمنايش و کام پرستی اش دوگانه است و پارادکس، و
، از ميل به گفتمان، و لمس ناممکنی جاودانیدخول در ديگری، و حس غيرممکن بودن اين يکی شدن، و غريبگی 

مدرن، با وجود چسبيدنش به يگانگی خويش به سان سوژه، پايه گذاری > من<حاصل اين دوگانگی حرکات  . گفتمان
 شناسی هنری مدرن و متاروايت های مدرن می شود که فقط می خواهد يک ارتباط تک محورانه با اين هيچی و زيبايی

پوچی، که هنوز به آن پی نبرده است، ايجاد کند، و يا می خواهد اين حس را سرکوب کند، زيرا هم خود او چند پاره 
با تن ندادن به اين چندپارگی نمی خواهد بپذيرد که هنرمدرن . است و هم نوع ارتباطش با هيچی و پوچی چندپاره است

اين روايت و . آنچه او از هيچی و پوچی تعبير می کند تنها يک تفسير و يک روايت است و نه واقعيت عينی و علم مطلق
ل ارائه تفسير ناشی از نوع ارتباط تک محورانه ی او با اين هيچی و پوچی، و يا به قول پسامدرن ها، با اين شيئ غيرقاب

اينگونه، انسان مدرن با نديدن روايت خويش و جهان سمبليک خويش به سان يک تفسير و يک چشم انداز از اين . است
شيئ غيرقابل ارائه و بيان، که زندگی می باشد، روايت خويش را، توهم وار، به متاروايت تبديل می کند، و توهم وار، 

، )مقاله پسامدرنيت چيست(از اين رو، به قول ليوتار .  محوری استيک سوژه ی يگانه باقی می ماند و نگاهش تک
اين زيبايی شناسی، شيئ ارائه نشدنی را تنها . زيبايی شناسی مدرن باوجود دلتنگ بودنش يک زيبايی شناسی واالست<

 و يا تماشاگر به عنوان محتويات گمشده نمودار می کند، اما شکلش،به خاطر تداومی قابل تشخيص، همچنان به خواننده
اما اين عواطف، به عاطفه ی واالی حقيقی که ترکيبی درونی از لذت و درد است، . دليلی برای تسکين و لذت می دهد

  لذت از آن جهت که خرد از تمامی موارد ارائه شده فراتر می رود، و درد از آن جهت که قوه ی تخيل –منجر نمی شوند
پسامدرن آن چيزی است که < از اينرو، به باور ليوتار، در همان مقاله، > .رابری کنديا قوه ی  حس نمی تواند با مفهوم ب

به جستجوی موارد ارائه نشدنی بر می آيد، نه برای اينکه از آنها لذت ببرد بلکه به اين خاطر که بتواند حس قوی تری 
 متنی که – جايگاه يک فيلسوف قرار دارديک هنرمند و يا يک نويسنده ی پسامدرن در. ازشئی ارائه نشدنی را منتقل کند

می نويسد، اثری که خلق می کند، در اصل زير سلطه ی قوانين از پيش تعيين شده نيست، نمی توان آن را به وسيله ی 
اثر هنری به خودی خود در جستجوی اين . يک قانون تعيين کننده و با استفاده از مقوله های شناخته شده داوری کرد

به اين ترتيب، نويسنده و هنرمند بدون قانون کار می کند تا قوانين خود آنچه را که انجام گرفته است .  آيدقوانين برمی
به اين دليل است که اثر و متن خصلت های يک رخداد را دارند، و باز به همين دليل است که برای مؤلف . معين کنند

ديگر، انجام گرفتنشان، به کار گرفتنشان، بسيار زودتر از خود بسيار ديرتر از موعد فرا می رسند، و يا به عبارتی 
>.پسامدرن می بايست بر اساس ناسازه ی گذشته در آينده درک شود. موعد صورت می گيرد  

اينگونه، هنرپسامدرن نه به دنبال عرضه ی واقعيت، و يا يک حالت نورماتيو و هنجاری از واقعيت و زيبايی شناسی 
 ابداع اشاراتی به شيئ غيرقابل تصور و غيرقابل ارائه است، و بدين خاطر، بسته به چشم واقعيت است، بلکه کارش

انداز و جايگاه  راويان مختلف در  اثر، نسبت به اين هيچی و يا شيئ غيرقابل تصور، و يا چشم اندازها و جايگاه های 
تصور، ما شاهد تفاسير و حاالت پارادکس مختلف يک راوی و يا دانای کل نسبت به اين هيچی و شئی غيرقابل ارائه و 

مردی را، و يا تن معشوقش را، از زاويه ی زيبا و پرشور، /اگر راوی زنی. مختلف و زيبايی شناسی های مختلف هستيم
و در عين حال با دلهره، می بيند و مسحورش می شود، با تغيير جايگاه هم خود به سان سوژه به هويت و نگاه نو تبديل 

 هم جسم و تن و خود معشوق، اين بار، به يک کابوس می تواند تبديل شود، کابوسی که همزمان با خويش هم می شود و
از چشم انداز سوم به زشتی عجيب و غريب و حتی زيبای معشوق اش . وحشت و هم لذت در وحشت را به همراه دارد

.  ين چشم اندازها راويان مختلف حضور دارندخود نيز حالتی و تصويری نو از خويش است، و يا اينکه در ا. می نگرد
بنابراين، اگر دقت کنيد، نگاه پسامدرن، پارادکس و دوگانگی لذت و دلهره يا تسکين نگاه مدرن را در خويش حفظ می 

کند اما با ايجاد چند چشم انداز به اين هيچی، و زندگی، و واقعيت غيرقابل ارائه ی مطلق و نهايی، به خويش و به ما 
اين . ازه می دهد در پلوراليسم چشم اندازی، و از عرصه های مختلف، اين دوگانگی و پارادکس را حس و لمس کنيماج

جاست که اين دوگانگی را حس درد و لذت عميقتر و غريبتر می کند زيرا هر چشم اندازی و تفاوتی همزمان با خويش 
يت و يا وجود ديگری به طور کامل نائل نمی شويم بلکه به تفاوت و چشم اندازی نوين می آفريند و ما هيچگاه به واقع

درک اين چندگانگی و چندچشم اندازی، بويژه در .  قول دريدا، تقريبی به آن نزديک می شويم و اين پروسه بی انتهاست
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 راوی در يک نقد ادبی آثار پسامدرن ايرانی، بدين خاطر ضروريست که همانطور که بعدًا نشان خواهم داد، گاه ما با چند
متن روبرو هستيم اما همه يک نگاه دارند و يک حرف می زنند که در واقع اين همان نگاه تک محوری مدرن و حتی 

.سنتی با يک لعاب مدرن است و نه نگاه چند چشم اندازی پسامدرن  
 

ه های عمومی در هنر پسامدرن، بر خالف حالت گاه  تخصصی و خاص هنر مدرن، هنر مدرن را با هنر پاپ و واژ/ 2
هم می آميزد و هرچه بيشتر کلمات و حاالت عمومی را در کارهای خويش به کار می برد اما همزمان در درون اين 

هنر پسامدرن ابزار متفاوتی . تصاوير و معناهای عمومی و واژه های عمومی، تصاوير و معانی جديد نيز می آفريند
.يز به خدمت می گيردمانند تلويزيون، سينما، و موزيک پاپ را ن  

 
هنر پست مدرن در واقع روش ساختار شکنانه دريدا را در عرصه ی هنر به کار می برد و ساختارهايی  مانند / 3 

در پی ارائه ی معنای . هيرارشی معنايی را در هنر، و تقسيم بندی هنر واال و هنر غير واال را در هنر می شکند
، در پی آن است که با استفاده >هدايت عالمتی<امه ی نگاه و سيستم دريدايی مشخص از يک واقعيت نيست بلکه در اد

از عالمات، کلمات، و بازی عالمتی، و کلمه ای همواره ما را وارد عرصه ای نو و چشم اندازی نو از واقعيت و شئی 
 ديگر، به يک چشم انداز در حقيقت هر عالمت و کلمه نه به يک واقعيت بلک به يک عالمت و کلمه. غيرقابل ارائه کند

که  موضوعش کشف راز قتل راهبانی در يک کليسا، > نام گل سرخ< برای مثال، در کتاب . ديگر، ما را هدايت می کند
توسط دو نفر که يکيشان يک پدر روحانی و در عين حال دانشمند و ديگری دستيار جوانش است، ما شاهد آنيم که آن دو 

رد پا روبرو می شوند، و هر رد پا به آنها واقعيتی و يا تصويری از واقعيت نشان می دهد با هر قتلی با يک عالمت و 
اين دو قهرمان در پی دستيابی به واقعيت . که غلط است، و همزمان آنها را به ردپا و عالمت بعدی هدايت می کند

می روند، و در بيان دريدايی، به غيرقابل درک نهايی، از يک عالمت و تفسير واقعيت به درون عالمت و تفسيری نو 
جالب اين است که اين دو شخصيت اصلی در واقع . طور تقريبی به موضوع، و به علت قتل ها نزديک می شوند

روسازی جديدی بر تصوير کهنه ی کارآگاه معروف شرلوک هلمز و دستيارش اند، و کل داستان، به اين شيوه، چنداليه 
ه پست مدرنی، معنا کردن عقالنی ردپا و عالمات، قاتل را افشا نمی کند بلکه اين حالت در نهايت، در راستای نگا. است

همزمان در ابتدای کتاب مشخص می شود که نويسنده . تصادفی ردپاها و عالمات است که به افشای قاتل منجر می شود
قاتل نيز نامش يورگ . ارتس استی رونالد ب> مرگ سوژه<ی اين اثر مجهول است، و اين اثر، برگردان و بيان تئوری 

همين چندگانگی ها را نيز ما در کتاب . بورگس است که اشاره ای به نام پايه گذار ادبيات پسامدرن، لوييس بورخس است
.لوليتای ناباکوف، و نيز در اوليس جيمز جويس می بينيم  

 
و  خود متن دارای يک زندگی خاص اينگونه، هنر پست مدرن دارای اين تعريف از هنر است که کلمات و عالمات 

جستجوی نگاه مؤلف در متن به معنای تک محوری کردن متن و نديدن پروسه ی تفاوت يابی و ديفرانس در . خويش اند
اگر بخواهم از اصطالحات روانکاوی برای تشريح اين حالت استفاده کنم بايد . متن است که مرتب معانی جديدی می يابد

قع  قسمت خودآگاه متن است ولی خود متن دارای يک بخش ناخودآگاه است که معانی جديد می بگويم که مؤلف در وا
از آنرو که ناخودآگاهی، به قول الکان، مانند زبان، ساختاربندی شده است، و اجزايش در يک ارتباط زنجيره ای . آفريند

، و يافتن اليه های جديد معنايی برای عالمات و با هم قرار دارند، تحول در يکی به معنای تأثير شبکه وار بر ديگر اجزا
کلماتی می باشد که مرتب استعاره ها و مجازهای جديدی می يابند و همواره اشکال جديدی از تفاوت و معنا و تمنا می 

 هنر. متن و عالمات در متن نيز با خويش معناها و تفاوت های جديد می آفرينند و اين پروسه پايانی ندارد. آفرينند
:پسامدرن از اين رو دارای اين چهار حالت و بويژه چند تکنيک زير است  

 
از . هنرپسامدرن در عين چند معنايی و چند ارزشی و پلوراليسم و غرابت معنايی نهايی، همه فهم و عمومی است/  1

چندنحوی کردن ابزار عمومی و نيز واژه های عمومی نيز استفاده می کند، و همزمان آنها را با تکميل کردن و 
.آشناغريب می سازد  

 
هر متن هنری در واقع  يک اثر بينامتنی در معنای بينامتنيت جوليا : وابستگی شبکه ای به سيتادها و متن های ديگر/  2

هر اثر هنری مثل يک موزائيک چهل تکه است که هر تکه اش خود يک متن مستقل است که در اين . کريستوا است
 پيوسته اند و بر هم تأثير می گذارند و با تحول در يک متن و بخش، بخش های ديگر نيز در اين سيستم شبکه ای به هم

اين حالت بينامتنيت می تواند به شکل آشکار يا پنهان و . شبکه تحت تأثير قرار می گيرند و تفاوت در متن ايجاد می کنند
 ميان دو متن، و يا ميان متون می تواند انواع و اشکال .در حالت های مختلف اين پيوند آشکار و پنهان قرار داشته باشد

رابطه از رابطه ی طنزآميز تا جدی، از تأييد ديگری تا نفی آن، و يا به شکل درهم آميختگی و دوطيفه يا دو طبقه بودن 
يسی از به قول علم بينامتنيت، هر اثر هنری در واقع يک رونو. يک نوشته با دو متن در درون خويش، به وجود آيد

 تکست در -متون مختلف نيز هست که هم به شکل سيتاد و يا پانويس در متن قرار دارند، و هم به شکل ناخودآگاه و هايپر
 -متن هنری در اين معنا يک شبکه از هايپر. متن حضور دارند و متن را چند اليه و متناقض و يا چند حالتی می سازند

با ايجاد هر تفاوت معنايی .  اينترنتی، است و ترکيبی است از متن های گوناگونتکست های مختلف، مانند دايرة المعارف
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 تکست ها و يا متن ها، خود بخود در کل متن تفاوتی جديد و معنايی جديد به وجود -و يا ديفرانسی در يکی از اين هايپر
ول در نوع نگاه در ديسکورس برای مثال، وقتی در اثر يک هنرمند از آالت تناسلی صحبت می شود، با تح. می آيد

 و به خاطر زندگی خاص –جنسی و تغيير ارزشی و معنايی اين واژه ها، متون اروتيکی هنرمند نيز تحت تأثير اين تحول
 دچار يک تحول معنايی و تفاوت جديد می شوند، و يا صاحب اليه ی جديدی می شوند و با چشم اندازی نو –هر متنی

سامدرن با ديدن متن، و زندگی به مثابه ی يک بينامتنيت، خود نيز به بيان اين بينامتنيت در هنرمند پ. خوانده می شوند
کار هنری خويش، آگاهانه يا ناآگاهانه، می پردازد و اينگونه اثرش چنداليه و چندمتنی می شود و يا فيگورهايش صاحب 

 به همين خاطر، بويژه در متون هنرمندان .چند متن مختلف شده بر روی يکديگر به سان هايپرتکست قرار می گيرند
پسامدرن دو مليتی مثل ناباکوف و يا جيمزجويس، حتی اسامی می توانند صاحب دو معنای دو مليتی، يا حتی معانی 

برای مثال، اندی وارهول، با رنگ آميزی و نقاشی  دوباره . مليتی بيشتری باشند که تنها در بطن آن فرهنگ قابل فهم اند
 تکست گونه به وجود می آورد و به ما -ثر هنری کالسيک مانند نقاشی گوته، اثری چندمتنی و يا اثری هايپری  يک ا

نشان می دهد که چگونه با هر برداشت نو و نگاه نو به يک تصوير کالسيک يا به يک تصور عمومی، تصور و 
وت  نو بوجود می آيد که در عين حال در برداشتی متفاوت و يا متفاوط زاييده می شود، در ديسکورس عمومی يک تفا

اهميت هنرمند پسامدرن . پيوند با معانی قبلی است و از درون آغاز می کند به تغيير نگاه به يک اثر و يا به يک تصور
در ايجاد ترکيب خويش از اين متون مختلف و چنداليگی کار خويش  است ولی همزمان، خود متونِ  درون متنِ  اصلی 

يک نمونه ی . زندگی مستقل اند و با تحول خود، متن را متحول می کنند، ديفرانس يا تفاوط ايجاد می کننددارای يک 
جيمزجويس است که به خاطر پانويسی ها و سيتاد ها > فنينگن ويک< تکستی، کتاب -معروف رمان هزارمتنی و هايپر

و متون نهفته در متن اشاره می کند که متن اصلی گم در کتاب آنقدر به سيتاد ها . خواندن و فهميدن آن بسيار سخت است
چون اين متون مختلف مرتب در تحول ديسکورس ها معانی و تفاوت های . می شود و هزارتکه می شود و هزارمتنی

اوليس او نيز يک . جديد می يابند، از آنرو نيز اين کتاب او و نيز اوليس او گويی مرتب بازنويسی می شود و نو می شود
 تکست از اديسه ی هومر است که براساس نظر يکی ديگر از پايه گذاران علم بينامتنيت، جرارد جنت، رابطه ی -يپرها

است و نسبت به اديسه ی هومر، >ترانسفورميشن يا دگرگشتی< رمان اوليس با اديسه ی هومر به شيوه ی تکنيک 
.اوت می شود، و نو می شودموضوع داستان، يکسان باقی می ماند، اما شکل و استيل اثر متف  

 
حالت چنداليه گی و چندمعنايی و چند چشم اندازی، همراه با طنز، تناقضات، ابهامات و احساسات دو سودايی و يا /  3

روبرت موزيل نمونه ای ديگر از اين چنداليه گی و > مرد بدون خصلت<کتاب . چند سودايی، که قبًال توضيح داده ام
.چند احساسی می باشد  

 
باز بودن معنای متن، و امکان تحول معنايی در متن، و ناتمام بودن پروسه ی متن، که به معنای همان مرگ سوژه و /  4

. مرگ مؤلف است  
چسبيدن به مؤلف برای درک متن، به معنای چشم . مؤلف به طور عمده  بيانگر يک معنا و يک حالت از متن است

ی ديفرانس و تفاوت سازی در متن است که مرتب اتفاق می افتد و متن را پوشيدن بر زندگی مستقل متن و بر پروسه 
به باور فوکو، چسبيدن به مؤلف به سان زندانی کردن متن در بند يک ديسکورس حاکم . چند نحوی و چندمعنايی می کند

عناهای ديگر را و يک ايدئولوژی حاکم است، زيرا مؤلف، به سان شکلی از ديسکورس، معنايی را مقدم می شمارد و م
، ما خيال می کنيم که همه ی آن جهان چندمعنايی متن "مؤلف کيست"به قول فوکو در مقاله ی . رد می کند و پس می زند

. حقيقت کامًال خالف اين است<. در واقع حاصل کار مؤلف است، اين همان توهم يگانه بودن و قدرتمند بودن سوژه است
مؤلف بر اثر تقدم ندارد، او اصلی کارکردی . يی نيست که اثر او را پر می کنندمؤلف سرچشمه ی نامحدود داللت ها

نقش و ارزش بيش از . >.است که در فرهنگ، ما، به وسليه ی او، محدود می کنيم و حذف می کنيم و انتخاب می کنيم
قش نظم دهنده ی تخيل در حد به مؤلف دادن برای درک متن، در واقع تبديل نقش مؤلف به يک نقش ايدئولوژيک در حد ن

به قول بکت، ديگر مهم نيست که چه کسی اين متن را نوشته است بلکه اکنون می . خدمت  ديسکورس حاکم می باشد
از جمله سئواالت تازه، به قول فوکو، يکی اين است که اين اثر . توان در حين خواندن متن سئواالت جديدی مطرح کرد

وجه های وجود اين سخن چيست؟ کجا از آن استفاده شده <. ا در خود ايجاد می کندهنری چه چشم اندازهای مختلفی ر
است؟ چگونه می تواند به گردش در آيد؟ چه کسی می تواند او را از آن خود کند؟ مکان هايی که در آن برای سوژه های 

با مرگ سوژه، >  دمت بگيرد؟ احتمالی تدارک شده کجاها هستند؟ چه کسی می تواند اين کارکردهای سوژه ای را به خ
به باور پسامدرنيت، و توجه به زندگی و تحوالت معنايی خود متن، زمينه ی چند معنايی و چند نحوی بودن متن و تبديل 
نقد به يک پروسه ی ناتمام و تقريبی چيده می شود و ما بهتر به درک ديفرانس متن و زندگی و چندگانگی ارائه اين شئ 

.ت می يابيم؛ اين بازی ديفرانس را، به قول دريدا، نه آغازی است و نه پايانیغيرقابل ارائه دس  
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:تکنيک های عمده ی پسامدرنی  
 

.حالت چند روايتی و وجود چند راوی و يا چند چشم انداز يک راوی و چند حالتی شدن راوی، که قبًال توضيح داده ام/ 1  
 

معموًال در قالب اول شخص و يا سوم شخص مفرد صورت می گيرد، در اين شيوه روايت که : جريان سيال ذهن/  2
راوی معموًال در زمان حال و يا با همزمانی چند زمان، شروع به بيان احساسات، ادراکات حسی، و تأثرات ذهنی خويش 

الت را اين ح. می کند و همه ی اينها بدون برش و قطعه قطعه شدن يا حتی بدون کاما و نقطه در متن بيان می شود
مونولوگ درونی نيز می گويند که معموًال شخص در اين حالت شروع به بيان همه ی حوادث بدون توجه به ساخت 

در .  مکانی، و رابطه ی معمولی علت و معلولی، و شرح حوادث و تأثرات ذهنی مختلف خويش می کند-معمولی زمان
.  نقطه و يا طبقه بندی های معمولی گفتمانی نمی کنيممونولوگ درونی شخص با خودش، معموًال ما توجهی به کاما و

شيوه ی مونولوگ درونی و . حوادث می توانند بر خالف واقعيت تاريخيشان همزمان و يا ناهمزمان، ظاهر و بيان شوند
 يا جريان سيال ذهن سعی می کند اين تأثرات و ادراکات ذهنی راوی و يا شخص ديگر را همانطور که در ذهن بيان می

يک مثال برای اين مونولوگ درونی در رمان اوليس جيمز جويس، مونولوگ درونی مالی بلوم، . شود در متن بياورد
از کتاب اوليس جيمز جويس . ( همسر قهرمان اصلی داستان است که جويس افکار او را بدون هيچ تغييری بيان می کند

نی و گرم نيست ميره تا ته جونت حتی نيمه فلجت می هيچ چی بهتر از يک بوس طوال< :و بخش مونولوگ درونی مالی
کنه در واقع من از اين رسم اعتراف کردن در کليسا به حد مرگ متنفرم قبًال پيش پدر کوريگان می رفتم منو دست مالی 

) لينک.>....کرد اونم يک پدر روحانی خوب که چی و چه اشکالی داره   
  
ا، ديفرانس به معنای مکان شدنِ زمان و زمان شدنِ  مکان است و اينگونه نيز به باور دريد: تداخل زمانی و مکانی/ 3

در يک متن هنری زمان های مختلف می توانند همزمان ظاهر شوند و يا  مسير رويدادها و حوادث تاريخی برعکس 
من شام <وشته برای مثال در ن. حالت زمان خطی در متن ظاهر شود و ما شاهد تداخل زمانی و مکانی در متن شويم

.از ساقی قهرمان، بعد از به دنيا آمدن بچه است که زن حامله است و يا عق می زند، که بعدًا بدان می پردازم> امشبم  
  
در آثار پسامدرنی ما گاه شاهد چرخش داستان و بازگشت به ابتدای داستان هستيم و گويی داستان دوباره : چرخش/ 4

امدرنيت، که پيوندی تنگاتنگ با بازگشت جاودانه ی نيچه دارد که معتقد است بازی اين حالت چرخشی پس. آغاز می شود
جاودانه ی قدرت مرتب تکرار می شود و خواست قدرتِ  نهفته در اين بازی باعث می شود که همه ی حوادث از نو 

 در متن به طور مداوم اينجا اين ديفرانس است که.  تکرار شوند، توسط دريدا در چرخش ديفرانسی خويش جذب می شود
اما موضوع مهم اين است که اين چرخش و . بازتوليد می شود و ما صاحب چرخشی در متن و بازگشت به اول می شويم

بازگشت به اول به معنای تکرار نيست، بلکه به معنای ايجاد يک ديفرانس و يک مرحله ی نو در بازی جاودان دو بخش 
درک اين . خرد است/فرهنگ، احساس/زن، طبيعت/زی قدرت و تفاوت جاودان مردو دو نيمه ی ديفرانس، يعنی در با

حالت چرخشی به مثابه ی مرحله ای نو از ديفرانس و بازی ديفرانس و تفاوت آن با تکرار، بسيار مهم است بويژه در 
. راه درک اشتباهات هنرمندان ايرانی در فهم پسامدرنيت  

 از عدم توانايی به پايان بردن بحران، کار، و محکوميت به تکرار بيماری و آنچه که تکرار می شود در واقع ناشی
بحرانِ  بودن است تا زمانی که راهی نو وسالمتی نو و يا تلفيقی نو ايجاد شود، و آنچنان که گشتالت تراپی معتقد است، 

يا ناتوانی از جذب شورها و نيازهای ناتوانی از يافتن اين راه حل و . دايره بسته شود، و گشتالت يا چهارچوب کامل شود
خويش در جهان سمبليک خويش، باعث بيماری فرد و جمع می شود و سبب تکرار می شود؛ تکراری که سبب فرسايش 

. جسم و جان بيمار و بحران زده، و يا جامعه ی بيمار و بحران زده می شود و منتهی به مرگ و پژمردگی می شود
 به راهی نو برای جذب مدرنيت در فرهنگ خويش و يافتن تلفيق خويش دست نيافته است، انسان ايرانی، تا آنزمان که

دست يابی به اين تلفيق اما خود به معنای پايان يک دور . گرفتار در بحران مدرنيت، و سنت، و محکوم به تکرار است
در اين معنای . ه ی ديفرانس استاز بازی و شروع مرحله ی تازه ای از بازی جاودانه ی عشق و قدرت، و بازی جاودان

تکرارناپذير بايد حالت چرخشی پسامدرنی را حس و لمس کرد و فهميد، زيرا اين چرخش، با خود، ديفرانس و معنايی نو 
همچنين، ميان اين حالت چرخشی و بازگشت جاودانه ی نيچه و حالت تکرار ازلی و ابدی . از متن، و تفاوتی نو می آورد

در حالت . عارفانه ی حافظ که حالت زمان دايره وار اسطوره ای است، تفاوت عميق وجود داردبازی عاشقانه و 
اسطوره ای و تکرار بازی ازلی و ابدی عرفان حافظ، ما شاهد آنيم که حافظ خود را بازيگر بازی ای ازلی و ابدی می 

می آفريند و  حتی گيتی گرايانه ترين و کام داند و رندانه و خرامان بدان تن می دهد و حتی نقش خويش را از اين بازی 
. پرستانه ترين شکل از عرفان را در ميان عرفای همععصر خود و يا در تناسب با عرفان خراسانی و غيره می آفريند

حالت چرخشی ديفرانس، نفی تکرار . اما اين حالت دايره وار اسطوره ای به معنای ايجاد حالت چرخشی ديفرانس نيست
در حالت عارف زمينی من اما، ما شاهد ديفرانس در . گر اين تکرار با خويش يک تنوع تازه داشته باشداست حتی ا

عرفانيم زيرا اين نگاه جسم گرايانه و زمينی، از يک سو، و يک بخش از ريشه اش، در پسامدرنيت دويده است و تنها به 
حول و رنسانس تالش می کند اين ديسکورس عارفانه را خاطر آنکه در ايران و در پيوند با ريشه ی ايرانی خود برای ت

به همين ترتيب، و در نيمه ی ديگر جهانش، يعنی در آلمان، به جای عارف زمينی، خويش . می گيرد و نوسازی می کند
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خندان می نامد و همزمان تفکر و > خود<را در ادامه ی سنت نيچه، ساتور خندان، و يا در ادامه ی سنت جسم گرايی، 
ازگشت جاودانه ی نيچه را از بازی خواستِ  قدرت به بازی عشق و قدرت تبديل می کند که در آن عشق، قدرت را ب

مشروط می کند و مانع از ديکتاتوری و تک محوری قدرت می شود و قدرت، عشق را مشروط می کند و مانع از خود 
ای نو و زمينی، عشق و قدرت در يک بازی در اين معن. زنی بيمارگونه ی عشق و خويش کشی بيمارگونه می شود

عشق،  قدرت متفاوت و به تعويق افتاده است، . جاودانه و چرخشی، در يک حالت ديفرانس نسبت به يکديگر قرار دارند
اما نگاه جسم گرايانه ی من از خطا و ناتوانی پسامدرنيت که در مرحله ی . و قدرت، عشق متفاوت و به تعويق افتاده

هام می ماند و ناتوان از دست يابی به حالت اخالق چشم اندازی جسم و رفتار فونکسيونال و مثبت جسم که ايهام و اب
، عبور می کند و به جهان جسم )زيرا زندگی به معنای انتخاب و سنجش است( انتخاب می کند و می سنجد و برمی گزيند

در بخش جسم گرايی به اين مطلب بيشتر اشاره . ابدخندان و عاشق زمينی و عارف زمينی و يا ساتور خندان دست می ي
. می کنم  

حاصل چنين نگاه زمينی و تثليثی به عرفان، همان گذار عرفان از حالت ارتباط نارسيستی و دوگانه با هستی به سوی 
ر بازی در همين مسير نيز حالت دايره وار اسطوره ای عرفان و تکرا. ارتباط تثليثی با هستی و سراپا جسم شدن است

هر . ازلی و ابدی حافظ، به بازی قدرت و عشق و بازگشت جاودانه ی اين بازی و به بازی ديفرانس تبديل می شود
عاشق با خويش تفاوت نوينی از اين بازی به همراه می آورد؛ هم خويش را تغيير می  دهد و هم معشوق را و هم کل 

.جهان خويش را  
 

 اروتيسيسم پسامدرن
 

 هنرمدرن چون يک جهان سمبليک به دور يک هيچی و پوچی، و يا يک حفره ی خالی که سمبل غيبت   جهان مدرن و
اينگونه، هنر مدرن می خواهد با وجود اين جای تهی خدا و معنا، و با وجود غيبت ابژه، به . خدا است، بوجود می آيد

جای تهی را به سان مرز و منشاء متاروايت ها اينگونه، او اين . بازی دنيوی و به دست يابی به سعادت خويش ادامه دهد
متامعناها و . و آرمان های خويش، در پی روشنگری، پيروزی عقالنيت، و پيروزی تاريخ و سعادت بشری حفظ می کند

مانع از آن می شود که با . متاروايت های خويش را در باب انسانيت، اخالق، جنسيت، علم، و سعادت می آفريند
انسان مدرن حس .  جای خالی و اين هيچی، خود نيز به تبلور اين هيچی تبديل شود و چندپاره گرددنگريستن در اين

پوچی را در متاروايت ها و در زندگيش نيز حس می کند اما به طور کامل به آن برنمی نگردد و نمی تواند به پيامدهای 
 پارادکس  است و مملو از ميل دست يابی به هنر مدرن،. اين نگريستن که همان چندپارگی و چنداليگی است تن دهد

وحدت از دست رفته از طريق عشق، اروتيسيسم، علم، و آرمان های انسانی از يکسو، و از سوی دگر حس و لمس 
اروتيسيسم و عشق اش ماالمال از حاالت دوگانه ی زيبايی و وحشت، ميل به . ناممکن بودن دست يابی به اين وحدت

انسان . ه نزديکی و حس ناممکن بودن نزديکی می باشد، و هنرش و يا علمش قابل تحول استوصال و دلهره، ميل ب
پسامدرن با نگريستن عميق در اين هيچی و پوچی و لمس عميق پيامدهای اين نگريستن و لمس مرگ خدا، در همه ی 

حالت و امکان و چنداليگی ابعاد زندگی خويش بر هراس انسان مدرن چيره می شود و به سان پوچی و هيچی به هزار 
هيچی و پوچی در کنه خود دارای امکانات مختلف زيستن، و احساسات مختلف دو سودايی و چند سودايی . تبديل می شود

همه ی اين حاالت . از طنز تا کابوس، از حس غم غربت تا شادی سبکبال زيستن و همه چيز شدن، خدا شدن است
ازهای مختلف به هيچی و پوچی، و درجه ی نزديکی و دوری به اين پوچی و پارادکس و چنداليه ناشی از چشم اند
اوًال هرچيز می تواند به سمبل و تبلور : مهم درک اين دو مطلب مهم است که. هيچی، و يا تبلور و سمبل آن می باشد

شئی عادی و يا . دخالء و يا ابژه پوچی تبديل شود و در ما حاالت مختلف نگريستن و ثمرات احساسی آن را بيافرين
شخص ديگر و حتی معشوق می تواند در لحظه ای ديگر و در نتيجه ی تغيير شرايط و تغيير عکس العمل ها به يک 

دومًا، آنکه بدرون هيچی و پوچی بنگرد، بسته به درجه ی نزديکيش به اين آينه و يا ابژه .  تبلور شر و کابوس تبديل شود
 چشم اندازش در حين نگريستن به درون هيچی و پوچی زندگی، می تواند به ی تبلور هيچی، و بسته به مکان و

او می تواند يا از ترس سنگ شود، يا از . احساسات و حاالت  پارادکس و يا چنداليه دچار شود و هويت های جديد بيابد
باور کند که واقعيت خود ديدن و لمس هزار امکانات و حاالت درون هيچی ديوانه شود، واقعيت را از رويا بازنشناسد، 

يا با ديدن معشوق و زندگی از چشم اندازی نو، دچار تناقضات احساسی و يا حالت شوخ . يک رويای باورشده است
هر چيزی می تواند زيبا و يا . يا مسحور شکوه و زيبايی رمزآميز ديگری گردد. چشمی و کاريکاتور ديدن همه چيز شود

اين تغيير حالت ربطی به خصلت های ابژه و يا حتی خصلت های . پرشکوه و واالتهوع آور شود، و لحظه ای ديگر 
راوی و بيننده ندارد بلکه  تنها  ثمره ی جا و مکان اين ابژه در جهان سمبليک ما، و يا ثمره ی چشم انداز ما و تغيير 

 و تغيير مکان در جهان سمبليک تغيير حالت و احساس ناشی از يک تغيير ساختاری. چشم انداز ما به آن ابژه می باشد
به . ژيژک برای تشريح اين موضوع، به تحولی در فيلم های ترسناک اشاره می کند که توسط هيچکاک انجام شد. ماست

در فيلم های کالسيک ترسناک ابتدا حيوان و شئی ترسناک را . باور او اين تکنيک هيچکاک را می توان پسامدرنی خواند
در گام و تحول بعدی تنها به نشان دادن صدای حيوان ترسناک .  مردم ترسان و در حال فرار رانشان می دهند و  سپس

اينجا حيوان ترسناک به سان تبلور هيچی، در . و يا جيغ مردم در حال فرار اکتفا می کنند تا در تماشاچی ترس ايجاد کنند
 به آن عکس العملی نشان می دهند و فرار می مردم نسبت. نگاه و هنر مدرن، جای خدای غايب در هيچی را می گيرد
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تمامی جهان سمبليک بازيگران فيلم و تماشاچيان حول محور چگونگی برخورد به اين تبلور ترسناک هيچی و . کنند
پوچی، و يا راه پيروزی بر او بوجود می آيد؛ سناريو ساخته می شود و نيز متاروايت زييايی شناسی و قانون هنر فيلم 

 حالت پست مدرن اما اين ابژه ی هيچی و يا حيوان ترسناک يا نشان داده نمی شود، ويا به عنوان يک موضوع در. مدرن
ما ابتدا در قيافه ی شخص بازيگر و يا مردم که حالت ترسيده و سنگ شده  به خود می گيرند . کامًال نشان داده می شود

چگونگی حالت بازيگر، و يا . ء و هيچی ماديت يافته استمتوجه می شويم که ديگری و يا آن عنصر غايب، تبلور خال
حالتش می تواند . آدم پسامدرن، بستگی به نزديکی و دوريش، و يا چشم اندازش به اين ابژه و تبلور مادی هيچی می باشد

ئی در جهانی که انسان پی برده است هستی يک ش. باشد... کميک، وحشتناک، بی تفاوت به سرنوشت ديگران، و غيره
ارائه نشدنی و غايب است، بسته به نوع ارتباط و درجه ی نزديکی و دوريش به اين ابژه هيچی، حاالتش متحول و 

هيچکاک نيز، برای مثال، وقتی که يک کشتی در جنگ در حال غرق است و ملوان نجات يافته ی . دگرگونه می گردد
 به جای آنکه دوربينش را به –به دشمن است و او نمی داند قايقی که متعلق –آلمانی آن به سوی قايق نجات شنا می کند

شکل فيلم های مدرن روی قيافه ی نجات دهندگان زوم کند، که هنگاميکه ملوان را نجات می دهند و می بينند که آلمانی 
به قايق است، خشمگين می شوند، و يا خوشحال از به چنگ آوردن يک زندانی، دوربينش را فقط بر قيافه ی ملوانی که 

ما می بينيم . می رسد و خوشحال از نجات خويش،  خود را به درون قايق نجات می کشد و تشکر می کند، زوم می کند
با تغيير جا و مکان در جهان سمبليک، . که يکدفعه، و يا در حالتی غريب، خنده ی او به زهرخند و ترس تبديل می شود

الت انسان و هويت های انسان تغيير می يابد، و هرچيزی می تواند در و درجه ی نزديکی و دوری به تبلور هيچی، حا
برای درک بهتر تفاوت هنر مدرن و هنرپسامدرن به مثال ديگر ژيژک . اين تغيير از لذت به درد و کابوس، متغير شود

در < ين نمايشنامه، در ا. بکت به عنوان يک اثر مدرن نام می برد> در انتظار گودو<اشاره می کنم که از نمايشنامه ی 
، بکت از انسانی سخن می گويد که در حالت انتظاری احمقانه و پوچ منتظر رسيدن کسی ديگر، يعنی >انتظار گودو

. همزمان، در اثر مشخص است که او هيچ وقت نمی آيد. بيافتد> شايد اتفاقی مهم< گودو است، که قرار است با آمدن او 
ی و پوچی است که ديگران جهان سمبليک خويش را به دور آن ايجاد کرده اند و در انتظار گودو بودن به سان هيچ

اکنون با کمک اين انتظار پوچ و احمقانه و با اين آرمان ها و خيال های خودفريبانه می توانند زندگيشان را سروسامان 
متاروايت ها پی برده است، خود به بکت اما به سان هنرمند مدرن که به دروغ بودن اين . دهند و زندگی کنند و کار کنند

دروغ نهفته در اين انتظار اشاره می کند، و به دروغ انسان مدرن، و هراسش از ديدن اين واقعيت که گودو هيچ وقت 
شناخت اين موضوع و درک غيبت نهايی و هميشگی خدا به معنای آن است که مردم . نمی آيد، که گودويی در کار نيست

زيرا اکنون حتی دليلی . يچه فرياد می زد، تن دهند، و از خويش بپرسند که چکار می خواهند بکنندبه آنچه ديوانه ی ن
حال اگر بخواهيم اين کار بکت را به شکل پسامدرن اجرا . برای از خواب برخاستن و به سرکار رفتن نيز وجود ندارد

و يا بهتراست بگوييم به تبلور مادی اين دروغ و گودو اکنون خود به تبلور مادی هيچی . کنيم شاهد آمدن گودو می شويم
مثل همه ی ما يک زندگی احمقانه دارد، مثل ما انتظار می کشد، ما را مسخره می کند، . انتظار احمقانه  تبديل شده است

قرار تنها تفاوت در اين است که او به گونه ای تصادفی، در اين بازی اشتياقات و خواست ها، در محلی . مثل خود ماست
به زبان ساده تر، به گونه ای تصادفی از دری به شهر وارد می شود که . دارد که ابژه ی مورد انتظار همگی قرار دارد

مردم منتظر آمدن گودو هر روز در برابرش به انتظار آمدن گودو می نشينند و انتظار می کشند و يا زندگيشان را می 
رن می توانيم به سادگی ببينيم که اروتيسيسم پسامدرن نيز مثل ادبيات با اين تصوير از هنر مدرن و پسامد.  کنند

برای ايجاد . پسامدرن، يک اثر چند اليه و چند حالتی و ماالمال از حاالت پارادکس و دو سودايی و يا چند سودايی است
ی کارهای اروتيسيسم تصويری بهتر از اروتيسيسم پسامدرن، تا بعدًا به کمک اين تصوير و معيار بتوانيم به بررس

. مارکی دوساد را به شيوه ی پسامدرن بنويسيد> جوليت<پسامدرن ايرانی بپردازيم، تصور کنيد که بخواهيد کتاب 
همانطور که در مقاله ی قبلی بيان کردم، مارکی دوساد در داستان جوليت به شرح زندگی جوليت خواهر جاستين که 

اوان است، می پردازد؛ به شرح ماجراجويی های سکسی و اروتيسيسمی او زنی خوشگذران، شرور و معشوق مردان فر
و تشريح فانتزی های مختلف جنسی او از بازی های سادومازوخيستی تا شرکت در آيين قربانيگری و قتل قربانيانی بی 

های گوناگون، و جوليت در نهايت پس از تجربه ی اين لذت ها و خوشی . دفاع در حين ارگيای اروتيکی او و همراهانش
از سر گذراندن همه نوع ممنوعيت جنسی، و تبديل ديگران به وسايل لذت و رفاه خويش، سرانجام خوشبخت و پولدار 

به > قتل و غيبت خدا<جوليتِ  مارکی دوساد، جهان سمبليک و ليبرتين خويش را به دور يک هيچی و با حس . می شود
همه .  يا شکست اين اخالق مذهبی به خوشی و لذت دنيوی خويش دست يابدوجود می آورد، و حال می خواهد در نبود و

حال اگر بخواهيم . چيز را، به قول اصل اخالقی ساد، به ابژه و وسيله ی لذت خود تبديل کند و خوشبخت و ثروتمند شود
وساد را به شکل اين حالت مستقيم و خطی بيان يک پيشرفت جنسی و مالی و بلوغ ليبرتينی اروتيسم مدرن مارکی د
در مسير ماجراجويی . پسامدرنی تشريح کنيم، جوليت را خوشبخت و پولدار، تبلور ليبرتين در ابتدای داستان، می يابيم

شاهديم که چگونه گاه ليبرتين را و . های عشقی و روحی جوليت، ما شاهد حاالت متفاوت او در اين بازی هاييم
 به سخره می کشد و گاه حالش از خودش و تمامی دنيای ليبرتينش به هم می ماجراجويی هايش را ستايش می کند، گاه

همچنين، داستان می تواند به جای حالت تک محور و تک راوی دوسادی، از چشم اندازهای راوی . خورد و عق می زند
ه و روايت چنداليه های مختلف، يا قربانی يا شکنجه گر، يا قربانی به همراه شکنجه گر روايت شود و ما شاهد يک صحن

می توانيم حاالت متفاوت و چشم اندازها و معناهای متفاوت  نهفته در فرهنگ و نگاه ليبرتين را . ای از اين بازی شويم
بهتر درک و لمس کنيم و هم نکات قوت اين نگاه، و هم دروغ ها و خيال بافی ها و خودگول زنی های ليبرتين را بهتر 
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های داستان، شاهد باشيم، آنگاه که جوليت در کاخ خويش به آينه نگاه می اندازد به جای تصوير يا آنکه در انت. کشف کنيم
خويش و به جای جوليت، ديگری را، و يا يکی از قربانيان را، ببيند، يا تصوير جوليت را ببيند اما برای او کس ديگری 

، و يا گويی ما در چرخشی نو در ابتدای داستان اينگونه گويی تمامی داستان از زبان فرد ديگری نقل شده است. باشد
کميک سرانو برژاک، آنگاه که در صحنه ی نهايی کريستينا، سرانوی در /يا در داستان و فيلمنامه ی تراژيک. هستيم

حال مرگ را در آغوش می گيرد و اين دو معشوق برای اولين بار به عشقشان به يکديگر اعتراف می کنند و يکديگر را 
سند، آنطور که معمول فيلم مدرن تراژيک و يا رمانتيک است، در داستان يا فيلم پست مدرن، در لحظه ی بوسيدن می بو

زيرا حالت عشق ميان آنها . يکديگر متوجه می شوند که برای هم غريبه اند و يا نسبت به هم احساسی غير از عشق دارند
ه عشق برای سرانو غيرقابل رسيدن بود، و برای کريستينا، سرانو ناشی از حالت و چشم انداز ميان آندو در زمانی بود ک

ديگر بوسه، بوسه ی . با تغيير جا و حالت، اکنون آنها نيز تغيير هويت داده اند. فقط همان فرد پنهان پشت نامه ها بود
آن را چند اليه و چند يعنی اگر اروتيسم مدرن را اينگونه تغيير بدهيم و . عاشقانه نيست، و يا هست اما چنداليه است

نحوی سازيم، اگر بگذاريم  که هنرمند و فيگورها چشم در چشم پوچی دوخته باشند، و از سوژه ی يگانه به سوژه ی چند 
پاره و چند اليه ای تبديل شده باشند که اکنون با تغيير جا و چشم اندازشان به هيچی، و تبلور مادی هيچی، حاالت و 

 چند سوداييشان تغيير يافته و تغيير هويت می دهد، آنگاه به ناچار بايد بگوييم که به رمان عالی احساسات دو سودايی و يا
لوليتای ناباکوف همه ی اين حاالت پسامدرنی را در خويش به . می رسيم> لوليتا<و زيبای پسامدرنی ناباکوف يعنی 

لوليتا يک اثر . ندمعنا، و لذت بخش استاثری اروتيسيسمی، چنداليه، چ. بهترين شکل و غنای هنری در بر دارد
راوی . پسامدرنی، و يک نمونه از اروتيسم پسامدرنی است که از ابتدا ما را وارد جهانی چند معنايی و چند اليه می کند

>  هومبرت هومبرت<گويی يک زندانی است که به ما می گويد که اين داستان توسط  يک زندانی ديگر با نام مستعار 
همينجا ما با دو پديده ی مهم پسامدرنيت، يکی مرگ سوژه و نبود . ه  است که قبل از تاريخ دادگاهش مرده استنوشته شد

ما از طريق اين روايت پی می بريم . مؤلف مشخص، و ديگر اسامی و آدم های چند معنايی و چند اليه روبرو می شويم
ه بوده، در آمريکا عاشق دولورس يا لوليتا دختر دوازده که هومبرت، که از دست نازی ها فرار کرده و استاد دانشگا

او سپس با لوليتا فرار می کند . ساله ی صاحبخانه اش می شود و حتی به خاطر نزديکی با او با مادرش ازدواج می کند
اروتيکی عاشقانه و /و ما شاهد فرار اين دو از ميان شهرهای کوچک آمريکا و فضای اين شهرها و ارتباط پدوفيلی گونه

چند اليه ی آن دو می شويم که هرچه بيشتر به حاالت سادومازوخيستی و حاالت چنداليه ی سکسی نزديک می شود، و 
نيز به حاالت اروتيکی و احساسی چنداليه ای که هومبرت را تقريبًا به مرز ديوانگی و حسادت شديد می کشاند و برای 

ه ی اين دو به خاطر چنداليگی احساسی و اروتيکی، و آميختگی اش با رابط.  ايجاد می کند؟ راحتلوليتا يک زندان 
احساسات مختلف و فانتزی های گوناگون پدوفيلی، عاشقانه، حسودانه، نابرابر، به حاالت مختلف تن فروش و  خريدار، 

وم اديسه شان در دور د. اروتيکی تبديل می شود/پدر، و يا عاشق جبار، و  چشم اندازهای مختلف يک رابطه ی عشقی
از ميان شهرهای آمريکا، توسط شخصی که گويی از طرفی يک آدم واقعی و از طرف ديگر خيالی، و نمادی از 

هومبرت . ديگر اوست، تحت تعقيب قرار می گيرند و لوليتا دست آخر با او فرار می کند> من<ناخودآگاه هومبرت، و يا 
او که اکنون ازدواج کرده و . مان، هومبرت، لوليتا را دوباره می بينددر اواخر ر. بی ثمر او را می جويد و نمی يابد

هومبرت در برابر پول از او می خواهد که هويت رقيبش، که با او فرار کرده . حامله است، از هومبرت پول می طلبد
 قول داده بوده کمکش کند که او. لوليتا قبول می کند، و می گويد او را از قبل می شناخته است. بود، را برايش افشاء کند

هومبرت به خانه ی رقيبش، کوييلتی، . هنرپيشه شود، اما او را به بازی در فيلم های پورنوگرافيک مجبور کرده است
کميک است، ماالمال از چند اليگی در همه ی بخش ها / داستان ناباکوف که يک اثر تراژيک. می رود و او را می کشد

همزمان، در نهايت . ه آيا ناباکوف است که سخن می گويد و يا هومبرت و يا فرد ديگریگاه حتی معلوم نيست ک. است
معلوم نيست که آيا هومبرت يک رقيب واقعی را می کشد، و يا خود را، خيال خود را، می کشد، زيرا رقيبش نيز مثل او 

واقعًا در نهايت چه کسی کشته شده است؟ . حاالت پدوفيلی دارد  
سی است و به انگليسی می نويسد، بخشی از مفاهيم و تصاوير روسی را، که تنها در زبان و متن چون ناباکوف رو

فضای . روسی قابل فهم هستند، وارد متن انگليسی می کند و متنی چنداليه نه تنها در معنا بلکه در ساختار نيز می آفريند
در پايان داستان ما به اول داستان می چرخيم اما باز هم . دچندگانگی و ابهام و ايهام از ابتدا تا انتهای کتاب باقی می مان

گويی بازی ديفرانس و تفاوت از نو آغاز می . کامًال معلوم نيست که کی نويسنده است، کی زندانی، و کی کشته شده است
کتاب را برای برای درک بهتر اين حاالت چندگانه ی داستان زيبا و قوی ناباکوف دو تکه از صفحه ی اول و آخر .  شود

:بخش اول کتاب با اين جمالت شروع می شود. شما می آورم  
نوک زبان  سه پرش از حلق به جلو می کند و با :  تا- لی-لوليتا، نور زندگيم، آتش ميان پاهايم، گناهم، روانم، لو« 

. تا- لی-لو:سومين جهش بر دندان ها تايپ می کند  
در مدرسه . شلوار که می پوشيد، لوال بود.  با جورابک هايش جلويم می ايستاد صبح ها او، لو بود، وقتی کوچولو بود و

»13ص. در ميان بازوان من اما او هميشه لوليتا بود. در مدارک رسمی، دولورس بود. دالی بود  
:در صفحه ی پايان کتاب  

ی که خون در دستِ  در حال نوشتن من اما تا آنزمان. وقتی خواننده اين کتاب را باز می کند هيچکدام از ما زنده نيستيم« 
اميدوارم شوهرت با ... جاريست، تو نيز جزيی از شيره ی حيات منی و من می توانم از اينجا با تو در آالسکا حرف بزنم

تو خوب رفتار کند، وگرنه روح من مثل يک دود سياه، مثل يک غول ديوانه بر سرش فرود می آيد و او را، عصب به 
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بايد . دل نسوزان) رقيب هومبرت، که به ظاهر و يا واقعًا او را کشته است(کو .و هيچ برای س. می کندعصب، تکه تکه 
او چندماه بيشتر زندگی می کند تا تو را در . ها انتخاب شد-ها. انتخابی صورت می گرفت) هومبرت( ها-ميان او و ها

»504ص.فانتزی نسل های بعدی زنده نگه دارد   
 
  

سامدرنيتنقد نهايی بر پ  
 
 

سوژه ی دکارتی در روند مدرنيت از يگانگی و قدرتش  کاسته می شود و هر چه بيشتر از يکپارچگی به چندپارچگی 
در ادامه ی راه نيچه، پايه های قدرت سوژه را مارکس و فرويد با به نمايش گذاردن تأثير پذير بودن . پسامدرن می رسد

، منشاء اجتماعی، و يا رانش مرگ و زندگی فرويدی، به لرزه در سوژه از رانش های درونی چون خواست قدرت
بينش پسامدرن نيز ضربه ی نهايی را به اين سوژه وارد کرد و جهانش را و خودش را چند پاره کرد و خواهان . آوردند

مدرن بدون . پسامدرنيت، همانطور که ليوتار می گويد، روح مدرنيت است. عبور از تک محوری به چندمحوری گشت
ابتدا بايد با چيرگی بر . بودن و دست يابيدن به تفاوت، غيرممکن است که به ديفرانس دريدايی و تفاوط او دست يافت

آنگاه که حقيقت می ميرد، چه می ماند؟ . اخالق مطلق و حقيقت مطلق، خويش را از چنگ توهمات آن جهانی نجات داد
تان جهان، واقع و ظاهری نيز باقی نمی ماند زيرا او نيمه ی ديگر اين جهان واقع؟ نه، ديگر به قول نيچه در شامگاه ب

آنها مانند کودکان بهم چسبيده ی سيامی با يکديگر به دنيا می آيند و با . حقيقت طلبی و حالت متقابل و همزادش بوده است
اين معنا نيز دريدا ديفرانس در . يکديگر نيز از دنيا می روند چون هر حالتی زندگی خود را مديون نيمه ی ديگر است

خويش را به کار می برد که هر پديده ای برخالف نگاه مدرن  که به يک دوگانگی جسم و روح، سوژه و جسم، عقل و 
احساس، مرد و زن و برتری سوژه، عقل، مرد بر ديگری قائل است، می کوشد با شکاندن اين پايه و اساس متافيزيک 

هر دو در يک بازی .  در آن هر نيمه و حالت بدون نيمه ی ديگر خود وجود نداردمدرن به ديفرانس دست يابد که
اينگونه خرد ضد . جاودانه و بی آغاز و انجام، در يک تکرار مرتبًا متفاوت، مدام يکديگر را و خويش را باز می آفرينند

خرد متفاوت و به تعويق انداخته احساس نيست، بلکه خرد، احساس متفاوت و به تعويق انداخته شده است و احساس نيز 
با هر تعويقی و . اينگونه زن، مرد متفاوت و به تعويق انداخته شده و مرد، زن متفاوت و به تعويق انداخته شده است. شده

اينگونه، بازی ناز و نياز زنانه و مردانه از سيستم . ديفرانسی تحولی نو در کل سيستم، و در هر دو، صورت می گيرد
 ی شرقی، به جهان مدرن که در آن با رشد برابری، زن با تحول خويش، و در عين ناز يا فالوس بودن، به خشک وبسته

بيان نيازها و استقالل خويش می پردازد و به ناچار مرد را وادار می کند که او نيز برای حفظ خويش و ادامه بازی 
 تن دهد و در هر تحولی، زمينه ساز تحول جنسيت قدرت جنسيتی، جدا از نيازخويش و فالوس داشتن به نازهای خويش

در همين معنا، و در وابستگی متقابل ميان حاالت نيز بايد ديسکورس تئوری . متفاوت شود، و اين بازی را پايانی نيست
توضيح می دهد که در همان لحظه که مفهوم > انسان يک حيوان تجربی است< فوکو را فهيمد که به زيبايی در کتاب 

يعنی >  2.  ی جنون پديدار می شود، در همان لحظه نيز سوژه ای پديدار می آيد که قادر به شناسايی اين جنون استکلمه
اکنون سوژه با قبول ديسکورس جامعه ی خويش و تن دادن به آن در واقع به سان سوژه و آدم سالم به وجود می آيد، 

هر ديسکورسی، به اين ترتيب، به همراه خود، . و سالمت چيستزيرا اکنون می داند ديوانگی و عمل ديوانه وار چيست 
هم ضوابط تشريح و کاناليزه کردن فرد و جهان انسان را به وجود می آورد، و هم چگونگی حس و لمس خويش، و 

ديسکورس با ايجاد . جنسيت يا فرديت خويش را، هم توضيح می دهد که چه چيزی بايد حذف شود يا ايزوله و طرد شود
ن بخش به دور انداخته شده و حذف شده و به اصطالح ديوانه و جنون آميز، نقطه ی مقابل خويش را به وجود می آورد اي

که بدون او قادر به حيات نيست، بلکه وجود او به سان خطری برای حفظ و حيات ديسکورس الزم است تا آدمی با 
در همين مسير نقد پسامدرن نيز، .  تبديل شود هراس از جنون و ديوانگی، هر چه بيشتر به سوژه ی ديسکورس

. ، بسياری از بار شک ستيز خود در زمانه ی مدرن را از دست می دهد>می انديشم، پس هستم<« ی مدرن و > سوژه<
سوژه ديگر متکی به خود نيست بلکه . هستم ولی با خودم تفاوت دارم. می انديشم، اما معنای انديشه ام برايم حاضر نيست

.  >چين خوردگی زمان<بيرون است، و يا > تاخوردگی<طور که ژيل دلوز گفته، همان  
در اين معنا نيز پسامدرنيت  می خواهد با شناخت ديسکورس ها و شناخت >  .هر کدام از ما يک خرده گروه هستيم<

 تفاوط دريدايی و شيوه چگونگی ساختمان حيات انسانی و نشان دادن تاريخی بودن آنها، در واقع مانند تفاوت فوکويی و
های مختلف  تفسير آنها، که همزمان شباهت های فراوان دارند، به ما امکان دهد که به يک فرا ديسکورس دست يابيم و 

با اينکه ما هرکدام در درون ديسکورس می زييم و فرار از آن ممکن نيست، همزمان با شناخت ديسکورس و نگاه به 
اديسکورس به سوژه امکان می دهد که کم کم با شناخت ديسکورس، تن به تفاوت و ماتريکس ديسکورس، از عرصه مت

 ورزيون و يا همان رويارويی پنهانی، مانند تفکر -تفاوط های خويش بدهد و از درون و به شيوه ی پرفورمانس و ساب
 پلوراليسم و يا سوژه ای جوديت باتلر، ديسکورس را عوض کند و در متاروايت ها اغتشاش ايجاد کند و زمينه را برای

سوژه ای که قادر است در جهانی چندسيستمی بزيد و . نو که هرچه بيشتر چندگانه و متفاوت از خويش است، آماده  کند
اين سوژه ديگر بار از سوژه ی حاکم بر تمنا و تن، به سوژه ی تمنا کننده و تن تمنا کننده تبديل . چندگونه بيانديشد و ببيند

گامی ديگر به جلو، و آنگاه  اين سوژه ی . ان در اين مسير هرچه بيشتر به کثرتی در وحدت تبديل می گرددانس. می شود
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چندبخشی پسامدرن می تواند به کودک بی تهوع نيچه، و ابرانسان ديونيزوسی نيچه تبديل شود که خندان و دلقک است، 
پا به درون جهان خويش و پا به . تی را می آفريندو در نيمروز بزرگی اش، جهان زمينی خويش و تفسير خويش از هس

به سان جسم خندان، واقعيت زيبای خويش را می آفريند و آن . درون بازی قدرت جاودانه و بدون فينال خويش می گذارد
علت اين ناتوانی چيست؟ چرا پسامدرنيت در عرصه . اما پسامدرنيت ناتوان از اين تحول نهايی است. را زندگی می کند

ايهام و ابهام و چندپارگی و يا چنداليگی می ماند و نمی تواند به جهان بعد از هيچستان دست يابد، و يا به يک کثرت در 
وحدت و يا وحدت در کثرت؟ چرا پسامدرنيت نمی تواند به انسان سيستمی نو برای  سنجيدن و مقايسه ی چشم اندازهای 

تأکيد پلوراليسم جلو برود؟ دست يابی به چندنگاهی، قبول و بيان مختلف عرضه کند و تنها قادر است تا قبول و 
پلوراليسم، گامی مهم در روند مدرنيت و در روند دست يابی به فرديت خويش و آشتی با جسم و زندگی می باشد زيرا در 

ه همين خاطر ب. زندگی  و طبيعت اين تنوع رنگ ها و موجودات و راه های مختلف زيستن و بودن، يک اصل پايه ايست
حتی دو برگ کامًال يکسان و شبيه به هم وجود ندارد و ما شاهد ميليون ها نوع از زيستن و تکامل و جفت گيری در 

همينگونه نيز هر دو انسانی، و يا هر دو ملتی، دارای راه های مختلف تکامل و زيستن و . جهان ارگانيسمی هستيم
 انسانی امری مهم در ايجاد رواداری است، و در مسير - و در روابط ميانپذيرش اين چندگانگی در خويش. نگريستن اند

موضوع اما اين است که زندگی و طبيعت و يا جسم در نهايت يک هستی . رشد و تکامل و بلوغ فردی و جمعی است
و امکان را بايستی در هر لحظه از ميان راه های مختلف و امکانات مختلف بهترين راه . فونکسيونال و عملکردی است

جسم انسان در هر لحظه، ناخودآگاه و مستقل از اراده ی ما، به . برای خويش و رشد خويش بجويد و بسنجد و انتخاب کند
هر سلول همواره در حال جذب چيزی است، و از آن ميان آنچه . اين شيوه ی چندگانه و در عين حال فونکسيونال می زيد

. نظر می رسد، دفع می کند و در پی دست يابی به تعادل درونی خويش استرا که به ضررش است و يا خطرناک به 
هر بخش از جسم ما و نيز کل جسم ما، بخش ارگانی، يا بخش احساسی و روحمند، و يا بخش خردی، در نهايت و 
يشه ای همواره در حال سنجيدن، مقايسه کردن، و انتخاب کردن است تا بهترين غذای جسم، روح، غذای احساسی و اند

اين خصلت فونکسيونالی جسم و زندگی . را برای خويش بيابد، به تعادل دست يابد، و يا قدرتمندتر و کاملتر و بالغتر شود
سبب می شود که جسم و زندگی در عين داشتن رابطه ی شبکه ای ميان اجزای مختلف خود و يک تنوع عجيب در بخش 

يک يگانگی در چندگانگی، يک کثرت در وحدت، و يا وحدت در های مختلف، دارای نظم و هيرارشی خاص خويش، 
بهترين شکل دست يابی به اين کثرت در وحدت در عرصه ی روان و انديشه و يا جان، در قالب جسم . کثرت باشد

در پی آن . چندگانه و سنجش گر و انتخاب گر است که خويش را به سان يک جسم واحد و در عين حال چندگانه می بيند
 که برای دست يابی به اوج سالمت، عشق و قدرت و سروری در جهان خويش، به بهترين نوع ديالوگ و ارتباط با است

انسانی که . هستی و با ديگری دست يابد و جهان خود را، لحظه ی خود را بسازد، از خويش و جهان خود مواظبت کند
ه با سراپای وجودش ديگری را و امکانات مختلف را سيال می بيند، هر لحظ/ اينگونه خويش را به سان يک جسم واحد

می بويد، می چشد، می سنجد و آنگاه از ميان امکانات مختلف  بهترين انتخاب را برای خويش می کند تا به اوج لذت، 
يا بهتر است بگوييم او سراپا جسم و جان می سنجد و می چشد و در واقع انتخاب می شود، . قدرت، و عشق دست يابد

در . ا انتخاب ميان امکانات مختلف يک پديده به طور عمده عملی ناخوداگاهانه است که جسم ما آن را انجام می دهدزير
واقع آنگاه که ما می گوييم اين را می خواهم و يا اين را می طلبم و از اين چيز بدم می آيد و از آن چيز فرار می کنيم، 

وژيک جديد، فلسفه و روانکاوی جديد، بخش پايانی يک پروسه ی جذب و اين عمل و اين بيان به باور علم نويروبيول
جسمانی ما و > من<در نهايت کار . خردی مشترک و همزمان، توسط جسم می باشد/ احساسی/تحليل اطالعات حسی

 آزاد، آن ، اراده و انتخاب>من<. بيان خواستمان چيزی جزء بيان نتيجه ی اين پروسه به طور عمده ناخودآگاه  نمی باشد
طور که سوژه ی دکارتی به آن باور داشت، چيزی جز يک توهم و نماد هراس انسان مدرن از غيرقابل کنترل بودن 

امروزه، برای مثال، علم نويرولوگی نشان . هستی و هراس از بی ارادگی ذاتی خويش و چندپارگی ذاتی خويش نمی باشد
و يا اصًال قبل از آنکه ما به ميل " آن را می خواهم"و يا " ين را می خواهما"می دهد که سی ثانيه قبل از آنکه ما بگوييم 

خواست چيزی در خويش آگاه شويم، يعنی قبل از خودآگاه شدن، بخشی از مغز ما که مسئول انتخاب گيری می باشد 
می کنيم بلکه انتخاب به قول يک عالم نويروبيولوژيک، ما انتخاب ن. شروع به عکس العمل شيميايی و الکترونی می کند

خودآگاه، همانطور که نيچه يک قرن قبل به عنوان يک پايه گذار اساسی جسم گرايی بيان > من<کار . کرده می شويم
. کرده است، تن دادن به سرنوشت خويش و آری گفتن به انتخاب جسم  خويش و روحمند  کردن آن، زيبا کردن آن است

انی در روانکاوی، کسی که در واقع به روان سه بخشی فرويد يک  تن و جسم ويلهلم رايش، پايه گذار علم تن درم
او کار انسان را تن دادن به نيروهای درون خويش، و به . بخشيد، نيز به گونه ای ديگر اين موضوع را بيان می کند

تی می باشد، ارگون انرژی خويش، که همان انرژی عشق است و در مکتب او يک انرژی فيزيکال و اساس همه ی هس
کار انسان و يا  بلوغ انسان را جذب اين شورها و  رهايی  شور ارگونی خويش از هراس های جمعی و  تبديل . می داند

ما نمی توانيم نيازها، فانتزی . شدن به انسان ارگاستی، يا انسان سراپا آری گو به عشق و زندگی، و سراپا جسم می داند
ی خويشيم و به سان > تاخوردگی زمانه<ا توليد و يا انتخاب کنيم زيرا يکايک ما ها، و يا حتی خواست های خويش ر

جسمی که در يک جهان فرهنگی و زبانی می زيد و احساس می کند، خواست هايمان را از اين جسم خردمند و در 
: ما تنها دو راه داريم. ارتباط و ديالوگ دائمی با کل هستی و با ديگری در قالب زبان معمولی و زبان جسمی می گيريم

در نهايت . می توانيم به اين خواست ها آری بگوييم، يا به خاطر هراس از ديگری و از جامعه آن ها را سرکوب کنيم
اين انتخاب ناشی از سروری يک . حتی وقتی به سرکوب خواست جسم دست می يازيم، انتخابی خودآگاهانه نکرده ايم
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ماست و ما فقط نتوانسته ايم اين احساس را در جهان سمبليک خويش جذب و ادغام احساس بر احساسات ديگر در درون 
جسمانی ما، و يا کار سوژه ی جسمانی ما، در بهترين حالت و در > من<کار . کنيم و از اينرو اسير او و بيمار می مانيم

خردمند، و با باورآوردن به بهترين شکل بلوغش آن است که با باور آوردن به خويش به مثابه ی يک جسم خندان و 
طبيعت و زندگی به مثابه ی يک وجود خردمند، به جسم خندان و يا شيرخندان نيچه و يا در شکل ايرانی جديد آن، به 

گاه بی اراده می . خندان تبديل شود که به جسم خويش، به زندگی، به طبيعت اعتماد دارد> خود<عارف زمينی من، و يا 
همزمان، اينگونه سراپا جسم، سعی در جذب احساسات . تان زندگی، و مادرش طبيعت، حمل شودشود و می گذارد بر دس

و اميال خود در جهان سمبليک خويش می کند و می خواهد نيروهايش را، فانتزی هايش را، به ياران و امشاسپندان 
ی دردآور خويش باشد، اسير قدرت بلوغ می داند اگر ناتوان از اينکار باشد، يا بيمار، و اسير يک خوش. خويش تبديل کند

از طرف ديگر تحت فرمان اين احساس و آرزوی . تک ساحتی و بيمار می گردد. نيافته و غول درونی خويش می شود
خويش شروع به سرکوب شورها و قدرت های ديگر خويش، و يا نيمه ی ديگر اين حالت می کند و با سرکوب  

شورهای بشری معموًال به شکل دوگانه ظهور می کنند، .  سترون می سازدشورهای ديگر خويش، خود را اخته و
اين دوگانگی احساسی و پارادکس . همانطور که انسان و سوژه، به قول الکان، در ذات خويش دوگانه و شکاف دار است

درت و درونی بشری، که باعث می شود درد و شادی، احساس و خرد، ايمان و خرد، عشق و خرد، ترس و جرأت، ق
عشق، به سان همزاد و گذرگاهی به سوی  يکديگر بهم وابسته باشند و مرگ و يا سرکوب يکی به ناچار سرکوب و 

ضعيف شدن ديگری را نيز به همراه دارد، زيربنای خرد جسم و جستجوی جسم برای يافتن تعادل درونی و برونی را 
رد که يک بخش نيمه ی ديگر خود را سرکوب کند و بر هرگاه اين دوگانگی  به گونه ای ضربه بخو. تشکيل می دهد

انسان حاکم شود، و يا انسان و جسم را اسير نگاه و لذت تک ساحتی خويش سازد، آنگاه جسم و انسان > من<جسم و 
احساس بيماری و گرفتاری می کند و در پی راه حلی برای عبور از اين بحران درونی و يا بيرونی می گردد تا به 

خرد نهفته در جسم و زندگی به ما کمک می کند که کم کم از حالت اين سرکوب سنتی خويش و يا . نو دست يابدتعادلی 
در گام اول به کمک پسامدرنيت به چندگانگی . شکل بيمارکردن و کوچک کردن مدرن شورهای خويش بيرون آييم

م خندان و واحدی بنگريم که چندگانه و در گام بعدی به خويش به سان جس. درونی خويش، به سان جسم، دست يابيم
در پی آن است که جهان خويش را بسازد و . چندهويتی است و اکنون سراسر ايمان و اعتماد به خويش و به زندگی است

به اوج لذت، عشق، و قدرت دست يابد، و در اين راه معيار سنجش او، جسم يگانه اش، اخالق سبکبال، خرد و عشق 
شد که به او می گويد چه چيز در لحظه ی کنونی برايش خوب و يا بد است، چه راهی در لحظه ی سبکبال جسمش می با

کنونی از همه ی راه های ديگر خردمندانه تر است و او را به هدفش می رساند، و چگونه می تواند عشقش را زيباتر و 
شق و قدرتش را به يک بازی سبکبال و پرشورتر سازد، و يا بر بيمارگونگی روابطش چيره شود، چگونه جدل زيبای ع

جسم برای همه ی اين انتخابات و سنجش ها از شورهای چندگانه ی خويش، از خرد هوشی، . پرشورِ  تحول تبديل سازد
جسم انسان يک تن احساسی و احمقانه با يک . و از خرد احساسی خويش، و نيز از خرد شهودی خويش استفاده می کند

اين تصور فئودالی از رابطه ی جسم و مغز، به قول ويلهلم رايش، خود نتيجه ی . ر جسم نيستمغز خردمند و حاکم ب
هراس از جسم، و يا اگر بر بستر تبارشناسی اخالق نيچه و نگاه او بدان بنگريم، نتيجه ی سيادت يک احساس، مثل 

ی، خود نتيجه ی پيروزی ميل سيادت خرد بر احساس، در تفکر دکارت. احساس سروری، بر ديگر احساسات است
احساسات نهفته در زير اين تصوير از خرد و عقل است که در نهايت نيز يک شکل از خردگرايی را، که همان 

ابژه ای  است، حاکم می کند و اشکال ديگر خرد و منطق را، از جمله خرد نهفته در /خردگرايی به شکل رابطه ی سوژه
اينگونه خويش را از چنين قدرت های مهمی محروم و خويش را بيمار و احساسات و خرد شهودی را رد می کند و 

احساسی است که  سراپا می سنجد، سراپا احساس /جسم، به قول دماسيو، يک وجود يگانه ی خردی. چندپاره می سازد
دی، از يک در اين معنا نيز کار من و تو برای دست يابی به سعادت و بلوغ فر. می کند، و انتخاب و يا عمل می کند

طرف تن دادن هرچه بيشتر به خرد نهفته در تن و جسم، و تن دادن به نظم و خرد نهفته در طبيعت و زندگی، و چيرگی 
بر اين حماقت و هراس نهفته در تحقير جسم و احساس، و چيرگی بر توهم کنترل خويش و زندگی از يکسو می باشد، که 

دگی، هدايت می کند، ما را به فرزند خدای آسمان و مادرمان زمين، و به خدای ما را به آشتی دوباره با جسممان، و با زن
از طرف ديگر به ما اين وظيفه مهم را ابالغ می کند که در هر برخورد، با شور و نيرويی . فانی و خندان تبديل می کند

ذبشان در جهانمان، و با تبديل از خويش، چه در بحران درونی و يا برونی، در پی آن باشيم که اهريمنانمان را، با ج
آنها را زيبا و روحمند سازيم و با . کردنشان به شورها و قدرت های خويش، به فرشتگان و ياران خويش تبديل کنيم

اينکار در هر گامی با تلفيق و جذب قدرتی نو از خود در جهان خويش، خود و جهانمان و نيز روابط و گفتمانمان با 
در نمونه ی فردی و خاص خويش، بازی .  با رقيب را زيباتر، عاشقانه تر، و قدرتمندتر سازيمهستی، با معشوق، و يا

زمين را و جهان انسانی خود و جهان زمينی را، که با ديگران در آن . جاودانه ی عشق و قدرت را تحولی نو بخشيم
 در اين است که قادر نيست از سوژه ی مشکل پسامدرنيت. شريکيم، باشکوهتر و زيباتر سازيم زيرا ما فرزندان زمينيم

از اينرو، با آنکه همراه با پسامدرنيت، و بويژه همراه با، و توسط کسانی . چندگانه به جسم خندان نيچه ای تبديل شود
همچون فوکو، دريدا، و ژيل دلوز، شاهد رنسانس دوباره ی نگاه نيچه ايم، اما می بينيم که گام نهايی نيچه، که همان جسم 

. ندان و ابرانسان نيچه ای و فرهنگ ديونيزوسی نيچه ای است، مورد استفاده ی آنها قرار نمی گيرد و پس زده می شودخ
، نيچه را هنوز اسير >انديشيدن چيست<حتی دريدا نيچه را بر هايدگر ترجيح می دهد، با آنکه هايدگر در مقاله ی

د را به خود هايدگر دارد و به باور او اين نيچه است که نگاهش رهايی اما دريدا اين انتقا. متافيزيک مدرن قلمداد می کند
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، برای بيان ديفرانس، به بازگشت جاودانه ی نيچه >ديفرانس<به اين خاطر نيز در مقاله ی . يافته از اين متافيزيک است
 يک بازی جاودانه و بی آغاز و نگاه او اشاره می کند و آنرا نموداری و بيانی از ديفرانس خويش می داند زيرا ديفرانس

:علت اين ناتوانی نهايی در دو نکته ی زيراست.و انجام است  
 

پسامدرنيت می تواند بر متافيزيک مدرن چيره شود و هرچه بيشتر تن به دوگانگی و پارادکس حاالت جسم و بازی و /  1
يادت توهم وار خرد بر احساس، و يا وابستگی اين حاالت  به هم دهد، قادر می شود بر درک مکانيکی بر جسم، و س

جدايی توهم گونه ميان واقعيت و رويا و غيره چيره شود و به چندگانگی خرد جسم، به چندگانگی شورهای جسم، و 
رابطه ی متقابل و درونی اين حاالت با يکديگر، که به قول دريدا هر کدام حالت تعويق افتاده و متفاوت ديگريست، دست 

 پسامدرنيت  با ديدن اين وابستگی و تحول متقابل حاالت زندگی و چيرگی بر نگاه متافيزيک، مکانيکی، و از اينرو.  يابد
برتری دهنده ی يک حالت بر نيمه ی ديگر مدرن، با ديدن ترس به سان شجاعت به تعويق افتاده و متفاوت، و ديدن 

ديد و ارگانيک جسم و زندگی و چيرگی بر شجاعت به سان ترس به تعويق افتاده و متفاوت، راه را برای درک ج
دوگانگی متافيزيک مدرن، که  در آن، نگاه، ميان اين بخش ها همانگونه که ميان زن و مرد، طبيعت و فرهنگ، ديواری 

درونی و متفاوت کشيده می شود و يکی بر ديگری برتری داده می شود، آماده و فراهم می کند، در عين حال به درک 
دل بکند و > سوژه<اما، پسامدرنيت، نمی تواند به طور کامل از مفهوم .  يتی جسم و زندگی دست می يابدتنوع و چندهو

از  نگاه، من تنها کسانی از ميان پسامدرن ها که به مفهوم جسم بسيار نزديک شده اند و خود . تن دهد> جسم<به مفهوم 
آنتی <اه جسم گرايانه هستند، نويسندگان کتاب معروف دوجلدی در واقع و برای من از ادامه دهندگان و پايه گذاران نو نگ

آنها بيش از هر پسامدرن ديگری به مفهوم جسم نزديک می . ، يعنی ژيل دلوز و گواتاری هستند>اديپ و شيزوفرنی
 شوند و نگاهی آری گويانه به زندگی و جسم را مطرح می کنند و حتی خطاهای الکان و يا پسيکوآناليز را ازنگاه

ژيل دلوز در کتاب آنتی اديپ خويش، همراه با همکارش فليکس گوآتاری، جسم را به سان يک . خودشان مطرح می کنند
ماشين آرزوکننده و تمناکننده تعريف می کند و بر اين باور است که ناخودآگاهی و زندگی در واقع يک تنوع  و توليد 

رخالف نگاه الکان، ناشی از جستجوی يک محبوب گمشده ی اوليه، و مداوم اشتياق و آرزوها می باشد و اين اشتياقات، ب
يا همان ابژه ی کوچک نيست، بلکه هر اشتياقی در واقع مجموعه ای از ابژه ها را در بر دارد، مثل يک منظره است، يا 

 ديسکورس يک گروه موسيقی، و اينکه چه ابژه ای در اين منظره نقش مرکزی را می گيرد به طور عمده تحت تأثير
برای مثال، به خاطر متافيزيک مدرن، و دوواليسم مدرن، که هستی را به دو چيز . جامعه و فاکتورهای ديگر است

به اين ترتيب در بيماری . برونی، و ارتباط مکانيکی اين دو تبديل می کند/رويايی، درونی/غيرمنطقی، واقعی/منطقی
ر اين دوگانگی است و ناتوان ازيافتن ارتباطی نو و غيرمکانيکی، و نيز شيزوفرنی نيز می توان ديد که چگونه بيمار اسي

دلوز با نقد نگاه روانکاوی و گره اديپ نشان می دهد که خود طرح . ناتوان ازيافتن يک چندگانگی نگاهی و جهانی است
دن اشتياق آدمی در اديپ و يافتن جوابی برای همه ی موضوعات به کمک اين موضوع، در واقع تالشی برای در بند کر

خدمت نيازهای اجتماع است وگرنه همه ی اشتياقات آدمی و نيز بيماری های آدمی از قبيل انحراف جنسی، اعتياد، و 
غيره فقط دارای يک معنای روانکاوی نيستند، آنها نيز در خود يک منظره ی ماالمال از ابژه های مختلف را دارند و 

در اين معنا حتی تالش روانکاوی در تک فاکتوری کردن .  را تعبير و بيان کردمی توان به گونه های مختلف آنها
بيماری، خود يک اشتياق و قدرت جسم است که می خواهد خود، سرور باشد، و برای اينکار می خواهد چندگانگی را 

 چندگانگی درونيش در اين معنای ژيل دلوزی، جسم انسان آنگاه خوشبخت می شود که هرچه بيشتر به اين قدرت. بکشد
و اين اشتياق منظره گونه و چندجانبه اش تن دهد و باور نکند که خود او و يا حتی يک روانکاو بتواند معنای نهايی 

اينگونه درمان به شکل جذب اشتياقات خويش و آری گفتن به آنها به . بيماری، و يا اشتياقش را، به طور کامل درک کند
 اين موضوع است که خوشبختی به معنای تن دادن هرچه بيشتر به قدرت اشتياق سازی سان يک منظره، همراه با درک

از آنرو که هر ناخوداگاهی و نيز هر اشتياقی . جسم و ناخودآگاهی خويش و جذب اين اشتياقات در وجود خويش است
 و توليد می کند، از آنرو نيز مرتبًا اشکال جديدی از آرزو و يا بخش های جديدی از منظره ی اشتياق را بر ما می گشايد

مرتب جسم ما به هويت ها و حاالت جديد خويش دست می يابد و مرزهای ديسکورس جامعه را پس می زند و پا به 
زييايی زندگی . عرصه های ناشناخته ی منظره ی اشتياقات و هويت های خويش می گذارد و مرتب دگرديس می شود

ندگیِ  به سان يک دانشمند کوچ کننده و دگرديس  است که به قول نيچه، در هر در اين دگرديسی جاودانه و در اين ز
اين کودکِ  بی اراده . پيش شرطش اين است که ندانی چی هستی> هست شدن<اين . لحظه تبديل به آن ميشود که هست

ز زندگی، اين تبديل شدن و تبديل زندگی به يک بازی قدرت و يک بازی آفرينش، اشکال جديد اشتياق و تفسيرهای نو ا
ناتوانی از تن . شدن به کودکِ  بی تهوع و خودگردان نيچه ای، به باور دلوز، اساس خوشبختی انسانی را تشکيل می دهد

دادن به کودک بی تهوع درون خويش و به امکانات مختلف اشتياقات خويش، حاصلش يک سوگواری درونيست که 
ی باور دارند که جسم و زندگی در ذات خويش مدام در پی دست يابی به تمنا و دلوز و  گواتار. انسان را بيمار می کند

بخش های مختلف جسم که هرکدام ترکيبی از يک . اشتياقی نو است و مدام به سان ماشينی ايجاد آرزو و تمنا می کند
 با ماشين و اشتياقی ديگر در ماشين ارگانيک و نيز اشتياقی می باشند، آرزوهايی ايجاد می کنند، و اينگونه، پيوندی نيز

برای مثال ماشين .  را پايانی نيستجدیجسم ايجاد می کنند و ترکيبی نو می آفرينند، و اين ايجاد اشتياق و ترکيب های 
مکيدن دهانی، همراه با ناخوداگاهی که يک ماشين آرزوست، يک منظره و گروهی از اشتياقات مختلف دهانی و نگاهی 

اين آرزوها همزمان آرزوهای . ستان و شيرمادر، و يا بعدها پستان زن و غيره  را بوجود می آورداز اشتياق مکيدن پ
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در اين نگاه نو، . نوين و فانتزی های جنسی و عشقی ديگری را در پيوند با ماشين های ديگر جسم بوجود می آورد
ای، يا همان چسبيدن به يک بخش از جسم  ابژه -حرکت جسم در واقع فراگمنتی، و اشتياقاتش در درجه ی اول پارتيال

هر آرزويی و ماشين آرزويی با خويش يک جهان مجازی و ويرتوال درست می کند که در آن  اين منظره . ديگری است
اين جهان ويرتوال و مجازی را، . و جهان آرزويی اش را زنده می سازد و در آن می خواهد به خواست خويش دست يابد

هر انسانی ترکيبی از اين اشتياقات فراوان و اين جهان های مجازی چندگانه ی . کسوس می نامنددلوز و گواتاری، ن
جسم  برای ژيل دلوز و گواتاری، هم يک جسم . خويش است که همزمان و مدام اشکال جديد اشتياق را توليد می کند

ه آناتومی جسم نشان می دهد، و هم ارگانيک و فيزيکال، همراه با هيرارشی و طبقه بندی خاص خويش است، آنطور ک
هستيم که اين جسم بدون > جسم بدون ارگان< در کنار اين جسم، ما صاحب  يک جسم مجازی و يا به قول آن دو، ما يک

می . ارگان مرتب آن نگاه و معنا از جسم را که در چهارچوب ديسکورس جامعه ايجاد می شود زيرضربه قرار می دهد
اين جسم بی ارگان در پيوند تنگاتنگ . ه اشتياقات،به هويت ها، و چندگانگی های جديدی دست يابدواهد برای دست يابی ب

با ناخودآگاهی، و ماشين توليد آرزوهايمان، اشکالی نو از واقعيت مجازی و ويرتوال را می آفريند که در آن ما وارد 
 هويت و معنای جديد شروع به لذت بردن از منظره های جديد اشتياقات خويش و يا نکسوس خويش می شويم و با اين

بهترين تصوير برای حس و لمس اين نگاه و جهان مجازی و جسم بدون . اشتياقاتمان، و نيز توليد اشتياقات نو می کنيم
ارگان، در واقع روابط اينترنتی و جهان اينترنتی  است که در آن ما هم مدام هويت های جديد می يابيم، وهم چون لذت 

اروتيکی وعشقی در قالب تکست ها و دوربين صورت می گيرد، همزمان در يک فضای ويرتوال زندگی می /جنسی
برای مثال، وقتی با دو معشوق، و يا دو . کنيم که به ما اجازه ی استفاده از چند جهانی ويرتوال را، در کنار هم، می دهد

هان مجازی جديد می شويم که توسط اشتياقمان و جسم دوست، در اينترنت تماس می گيريم، گويی وارد دو هويت، دو ج
تفاوت اين جسم سيال و توليد کننده بدون ارگان، و اينترنت در اين است که اينترنت در . بدون ارگانمان ايجاد شده است

نهايت يک ماشين کنترل اشتياق، و در واقع  از جهاتی سرکوب گر اشتياقات عميق است که ناشی ازکل ديسکورس 
در نگاه دلوز اما جهان مجازی محل تن دادن ما به . ی معاصر، و معضالت مفهوم مدرن عشق و جهان سايبری استجنس

منظره اشتياقات ما و خوشبختی ماست که هيچگاه هم پايان نمی يابد زيرا هر منظره در خويش به طور مداوم توليد 
 گواتاری، به باور من، اين است که   نمی توانند در عين مشکل نگاه دلوز و. اشتياقات و ابژه های جديد اشتياق می کند

ابژه ای جسم  بدون ارگان، که به يک بخش از جسم ديگری، و يک بخش از هستی می چسبد، و /ديدن حالت پارتيال
 مرتب اشتياقات مربوط به آن منظره ی دهانی، مقعدی، و انواع و اشکال لذايذ سادومازوخيستی، تن نمايی، و هيزگرايی

فکری از خويش ايجاد می کند؛ /حسی/توليد می کند، قادر باشند ببينند که جسم همزمان يک تصوير يگانه احساسی
دلوز و گواتاری . يگانگی ای که در عين حال دارای تنوع است و مانند کثرتی در وحدت است و  نيز وحدتی در کثرت

اما به باور آنها آنچه اساس اشتياقات و . ر دارندبه اين جسم ارگانيگ و دارای هيرارشی و بخش های مختف، باو
و ماشين آرزوی ناخودآگاهی است که برخالف نگاه الکان > جسم بدون ارگان< آرزوهای ما را تشکيل می دهد اين 

ساختاری مثل زبان ندارد و بيشتر تصويريست، و مرتب نظم  جسم طبيعی و ارگانيک  ايجاد شده در چهارچوب زبان را 
موضوع اين است . ی زند و نظم های مجازی و خيالی جديد می آفريند، می خواهد مرزهای جسم را عوض کندبه هم م

که اين نگاه بی توجه است به اين که حتی تحول در جسم، و در مرزهای جسم، ناشی از يک نياز درونی جسم است که به 
يابی به خواست هايش بايد اکنون دست به خردی متوجه می شود برای دست / احساسی/سان يک واحد يگانه ی جسمی

تحولی نو بزند و تفاوتی نو بيابد زيرا يا شرايط محيطی عوض شده است، و يا شرايط درونی و ارگانيک در نتيجه ی 
تحوالت بيولوژيک، همانگونه که در سن بلوغ اتفاق می افتد، به وجود آمده است و جسم بايد خويش را متناسب با اين 

اين حالت کثرتی در وحدت جسم به ما اين امکان را . ر دهد تا به اشتياقات و نيازهای جديد خويش دست يابدتحوالت تغيي
می دهد که در عين تغييرات مداوم، و ايجاد هويت های نو، دارای يک عنصر مداوم نيز باشيم که به ما امکان می دهد 

يافه ی سی سالگيمان، و يا تصوير بياد مانده از پنج حتی با وجود تمامی تغييرات، در خويش عنصری مشترک را در ق
سالگيمان را در آينه بازيابيم و در زندگی خويش حس تداوم و يک شخصيت بنيادين داشته باشيم، خودمان را کامل گم 

 يا با بدون اين دو عنصر مداوم و متحول در هويت، ما يا محکوم به ايستايی، و ناتوانی از تحول و مرگ هستيم، و. نکنيم
خردی، به سان يک فرد /از دست دادن آن عنصر مداوم و ناتوانی از ديدن خويش به سان يک واحد، يگانه، احساسی

مشخص، و يک کثرت در وحدت، به احتمال زياد ديوانه می شويم و مبتال به بيماری روانی چندشخصيتی و يا 
می توانيم نظمی در درون اين بی نظمی زيبا و بدون اين وحدت در کثرت، و يا کثرت در وحدت، ما ن. شيزوفرنی

ناتوان از اين . چندگانه خويش، و هيرارشی، و يا استيل خاص، و ترکيبی ازاين نيروها و حاالت مختلف خويش بيافرينيم
کار، مانند بيماران شيزوفرنی محکوم به آنيم که در جهان ها و واقعيت های مختلف رويايی و واقعی خويش اسير بمانيم 

اينگونه، اسير روياها و واقعيت های مختلف خود در يک زمان با چند انسان واقعی . و نتوانيم ميان آنها نظمی ايجاد کنيم
و خيالی حرف می زنيم، و يا چندين صدا را يکجا می شنويم بدون آنکه قادر باشيم از ميان آنها يکی را انتخاب کنيم و 

 پسامدرن ها وقتی از سوژه  ی چندگانه حرف می زنند می خواهند بر اهميت طبيعتًا. ذهنمان را بر او متمرکز سازيم
تفاوط و قانون شخصی و جلوگيری از يک ديکتاتوری نو در جسم و در اجتماع تأکيد کنند، اما چون به سان فرزندان 

 به جسم و طبيعت و اصيل مدرنيت، يا به قول ليوتار، بيانگران روح مدرنيت، هنوز بخشی از بی ايمانی نياکانشان را
خرد، در خويش دارند، و همزمان به شدت از ايجاد متاروايت های جديد می ترسند و می خواهند مانع ايجاد آن شوند، 

. ناتوان از آن می شوند که به جسم خندان و چندگانه و انتخاب گر تبديل شوند و در مرحله ی ايهام و ابهام می مانند
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درن ها، به باور من، در اين موضوع نزديکتر به جسم، و جلوتر از بقيه است، به اين طبيعتًا دلوز که ازديگر پسام
اما او گمان می برد که می توان به . موضوعات، و لزوم اين يگانگی در چندگانگی برای جسم و تعادل انسان  آشناست

مشکل اين نگاه آن است که .  شدسان جسم مجازی و بدون ارگان به اين حالت دست يافت، و در عين حال، مدام چندگانه
يا اگر از ديفرانس دريدايی بخواهيم استفاده کنيم، جسم ماده ايست که . انرژتيک است/از ياد می برد جسم يک حالت مادی

خصلت دوگانه ی جسم به سان  يک محيط انرژی و يک ماديت .  انرژی می شود، و انرژی ای است که ماديت می يابد
، و استخوان ها، باعث می شود که در ما هم توان تحول مداوم باشد و هم همزمان اين تحول از هورمون ها، عضالت

ما می توانيم در خيالمان پرواز کنيم، در رختخواب به . مرزهای خاص خويش را در همه ی عرصه ها داشته باشد
همين .  پايمان آسيب می بيندآغوش ديگری بپريم، ولی اگر از پنجره بيرون بپريم يا می ميريم و يا حدااقل دست و

. ما می توانيم به فانتزی های گوناگون تن دهيم. امکانات و مرزها در روابط جنسی و جنسيتی ما انسان ها وجود دارد
ماشين فانتزی ما و ناخودآگاهی ما مدام اشکال جديدی از خوشی و فانتزی را توليد می کند که ما بايد آنها را در خويش 

اما اين جسم مشترک ما انسان ها و نيز جسم فردی يکايک . يم و خوشبختانه اين توليد را پايانی نيستجذب و ادغام کن
فرهنگی، به ما می گويد مرزش کجاست و به /خردی، به سان يک واحد بيولوژيک/ماست که به سان يک واحد احساسی

درست است که . صه ی جنسيت وجود داردهمين موضوع در عر. چه چيزهايی می تواند در حال تن بدهد، و يا تن ندهد
با رشد نگاه پسامدرن و تئوری های جنسيتی، مثل کوئير تئوری، هرچه بيشتر پی می بريم که جنسيت يک امر فرهنگی 
و توليد شده در عرصه ی زبان و ديسکورس جامعه است، اما خطای نگاه پسامدرن، و حتی تئوری کوئير، و يا جوديت 

 ديدن جنسيت به سان يک ساختار و اختراع است، در اين است که از ياد می برند در جسم انسان همه باتلر که مبلغ دانای
هورمون های زنانه و مردانه و نيز حاالت بيولوژيک زنانه و مردانه و تفاوت های زنانه و مردانه در عرصه ی عصبی 

لوژيک شناخته و مطرح می شوند، دارای و غيره، که امروزه هرچه بيشتراين تفاوت ها توسط رشد علوم نويروبيو
برای مثال، مردان هيچگاه حالت بارداری و مادری . خردی هستند/ تأثيرات خاص خويش بر جنسيت و حاالت احساسی

من اين . را درک نمی کنند، هر چند به خيال خودشان انديشه می زايند و از زايمان فکری و احساسی حرف می زنند
مهم اما در اينجا درک اين مطلب است که پسامدرنيت با . رم اين نوشته بيشتر باز خواهم کردبحث مهم را در بخش چها

خردی، و يک کثرت در وحدت، که به قول دماسيو به /عدم توانايی ديدن جسم به مثابه ی يک واحد يگانه ی احساسی
 مدرنيت و برتری سوژه بر جسمی احساس، انديشه و عمل می کند، در سنت قديمی/نويرونال روحی> خود<سان يک 

جسم، و برتری انديشه بر احساس، باقی می مانند وگرنه می توانستند بهتر به درک اين موضوع نائل آيند که مرد و زن، 
انسان غارنشين درون ما . هم يک مفهوم فرهنگی و زاييده در عرصه ی زبان است، و هم يک  عنصر بيولوژيک

ضرورت دستيابی هرچه بيشتر به برابری . ر گذار است که جنسيت زاده ی فرهنگ ماهمانقدر در ما عمل می کند و تأثي
زن و مرد، و ضرورت دستيابی به ديدن چندگانگی خويش، و ديدن زنی در درون خويش، آنگونه که برای يک مرد 

ت و تفاوط ميان زن ممکن است، و يا بالعکس، تنها بر بستر پذيرش يکسان زن و مرد و در عين اهميت دادن و قبول تفاو
و مرد، می تواند ما را به درک بهتر و چند فاکتوری زندگی و رابطه ی جنسيت ها برساند، و همزمان عرصه را برای 

 جنسيت ها، باز نگه دارد و اين -تحول روابط جنسيتی، و بازی جاودانه ی عشق و قدرت ميان جنسيت ها، و ميان درون
دستيابی به اين برابری در عين قبول تفاوت و تفاوط  زنانه و مردانه و قبول .  هدبازی را و تنوع زندگی را گسترش د

اين کثرت در وحدت، قبول اين چندگانگی و تفاوط پسامدرنی بر بستر برابری بنيادين زن و مرد، و بر بستر تفاوت های 
ک بهتر و عميقتر و چندفاکتوری پايه ای جنسيتی و بيولوژيک مردانه و زنانه، ما را به يک کثرت در وحدت و به در

اين نگاه کثرت در وحدت، و نيز يگانه در چندگانه، به ما اين امکان را . جسم و انسان و روابط جنسيتی  نزديک می کند
می دهد که هم  اين بستر جنسيتی بيولوژيک را قبول و درک کنيم و به منطقش و خواستش و خرد جسممان تن دهيم، هم 

به اين . تش به سان مرد و يا زن قائل باشيم، و هم تأثرات فرهنگی را در اين زمينه بفهيمم و نقد کنيمبه چندگانگی حاال
شيوه می توانيم زمينه را برای اين نگاه جسم گرايانه فراهم سازيم که زنان و مردان در عين برابری، به تفاوت های 

تلفيق منحصر به فرد حاالت زنانه و مردانه در هرکس، و جنسيتی و تفاوط های جنسيتی زنانه و مردانه ی خويش، و نيز 
به اين وسيله جهانی رنگارنگ با حاالت گوناگون از هويت های زنانه و مردانه . بر بستر اين پايه ی بيولوژيک تن دهند

ن حال و تفاوط های هويتی ميان هر زن با زن ديگر، و هر مرد با مرد ديگر، و جدل عاشقانه، قدرتمندانه، و در عي
زندگی را به يک بازی و جدل عاشقانه و قدرتمندانه ی اين حاالت، . روادارانه، ميان اين هويت های مختلف را بيافرينيم

مشکل پسامدرنيت در اين است که چون هنوز از مفهوم . و بازی عشق و قدرت جاودانه ميان زن و مرد تبديل سازيم
 جسم دست نيافته است، از اينرو نيز بازی عميق عشق و قدرت را در سوژه کامال نکنده است و به مفهوم جسم و خرد

ميان مردان و زنان، و ضرورت بودن اين دو حالت و اشکال مختلف اين دو حالت زنانه و مردانه برای دست يابی به 
دان عاشق مر"همانگونه که نمی فهمد چرا نيچه می گويد، . اوج بازی، و خرد نهفته در اين بازی جسم را نمی فهمد

نيز درک نمی کنند که حالت مردانه ی تسخير ."  بازيند و به همين خاطر، عاشق زن، اين خطرناکترين و جذابترين بازی
کننده، و حالت زنانه ی تن دهنده به عشق، به غلط و تحت تأثير نوع نگاه فرهنگی، و دقيقًا تحت تأثير زبان، به يک 

ا اينکه هر دوی اين حاالت، همزمان، ماالمال از حالت فعال و پاسيو، ماالمال از ب. حالت فاعل و مفعولی تبديل شده است
خرد و قدرت فعال، و خرد و قدرت پاسيو اند، و همزمان هر زن و مردی بر اساس اين حالت پايه ای زنانه و مردانه، بر 

ز حالت ناز و نياز و حالت زنانه و اساس همين حالت پايه ای ناز زنانه و نياز مردانه، اشکال مختلف ترکيب خود را ا
اينگونه است که زن می تواند هم پرناز و فريبنده باشد، و هم در جايی خشن و کوبنده به . مردانه در خويش می آفريند
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شکل زنانه ی آن، و مرد می تواند در عين تسخير قلب ديگری و سراپا آتش بودن، ماالمال از ناز و عشوه ی مردانه و 
اين حاالت ريشه ی عميق در خود جسم ما دارند و جسم از زبان برای بيان آن استفاده . ، يا در واقع مردانهلطافت زنانه

کرده است، اما همزمان، زبان بر اساس توانايی های  انسان ها در تن دادن به جسم و اميال جسم خويش آفريده و 
ز سوی ديگر جسم و سوژه را شکل می دهد، زيرا ما اينگونه، در يک رابطه ی متقابل، زبان ا. ساختاربندی شده است
اين گرامر "به اين دليل نيز می توان اين حرف نيچه را مهم و جدی قلمداد کرد وقتی می گويد که . در قالب زبان می زييم

اه زبانی و اين حالت فاعلی، مغعولی در زبان، خود يک شکل ابتدايی زبان است و تا ما از دست آن راحت نشويم هيچگ
در واقع با تحول جسم گرايی، زبان نيز تغيير خواهد کرد و ." از شر فاعل بزرگ، خدا، و يا متاروايت راحت نمی شويم

من انجام داده "، جايش را به گرامری نو از قبيل "با آن زن، و يا مرد خوابيدم"و " من اينکار را کردم"جمالتی مانند 
با رشد و جا يافتن جسم گرايی، ما شاهد تحول بنيادين نه تنها در . يل می شودتبد" همخوابگی ما را در بر گرفت"و " شدم

بی دليل نيست که جدل ميان اين نگاه نو جسم گرايانه و نگاه . نگاه آدمی بلکه در زبان و در قوانين خواهيم بود
امورموفوزه ی مهم جهان تکنولوژيک در پی ابرانسان ژنتيکی  در حال تبديل شدن به مهمترين و اصيلترين نبرد و مت

زيرا در نهايت جهان انسانی و زندگی يک ديالوگ و بازی . مدرن در همه عرصه های علمی، فلسفی، و هنری است
است، و زندگی انسانی يک ديالوگ و بازی عشق و قدرت زيبا ميان انسان ها، ميان جنسيت ها، و ميان اقشار مختلف 

 بر ميل فالوس داشتن وفالوس شدن در معنای الکانی، و يا به زبان ساده، بازی عشق و قدرت جنسيت ها اساسش. است
جنسی را می /بر اساس جدل و بازی ناز و نياز مردانه و زنانه است که با خويش هم جذابيت و شور اين بازی جنسيتی

ثير اين حاالت متفاوت آورد و هم حالت کمدی و خنده دار سوءتفاهم ها در اين بازی را؛ کلمات و مفاهيم مشابه تحت تأ
جنسيتی و بيولوژيک، و نيز به خاطر تفاوت های اجتماعی و نقش های مختلف در ديسکورس جنسی، معانی ای متفاوت 
می يابند، و از طرف ديگر  تالش برای دست يابی به فالوس در مرد و به اصطلالح مرد شدن، و يا فالوس شدن در زن 

کميک /ای جوانب تراژيک و کميک فراوانی است که اساس حالت زيبای تراژيکو به اصطالح زن شدن، خود بخود دار
حيات انسانی را می آفريند و اساس دروغ های صادقانه و راستگويی های دروغانه و  پرشور آدمی در عشق و بازی 

 بودن نيست و در نهايت هيچ مرد و يا زنی قادر به اجرای کامل اين حالت مرد بودن و زن. جاودانه عشق و قدرت را
اشکال اساسی پسامدرنيت . اين گونه هرکسی با خويش تفاوت و ديفرانسی در اين بازی شکل گيری جنسيتی وارد می کند

در اين است که چون به مفهوم جسم و خرد جسم دست نمی يابد، هنوز در ادامه ی سنت پدران مدرنش باور دارد که 
ت و نقش جسم را در حد يک عنصر مفعول و پاسيو در اين شکل گيری جسم تحت تأثير يک عامل بيرونی و يا خرد اس

اين بار اما به جای حکومت خرد بر تن، و سوژه بر تن، و يا مکانيکی ديدن جسم، رابطه ی جسم و انديشه به . می داند
کورس شکل رابطه ی جسم و ديسکورس زبان در می آيد و به اين شکل مطرح می شود که جسم در قالب زبان و ديس

زبان بوجود آمده و از اينرو جنسيت نيز در قالب زبان، به قول جوديت باتلر، شکل می گيرد و به اين دليل  جنسيت مطلقاً 
جالب است که فوکو خود در کنار ديسکورس زبان و قدرت زبان در شکل گيری جنسيت، و يا .  شدنی و اختراعی است

ت کونستيتوتيو، و يا  قدرت ساختاری، اشاره می کند که از بحث ما خارج کًال سوژه، به قدرت های ديگر نيز مانند قدر
. است و در بحث آينده شايد بدان اشاره کنم  

مهم اين است که پسامدرن ها، و در نهايت حتی جوديت باتلر، با نگريستن به جسم و جنسيت به سان پديده ای که فقط در 
 از کشفيات و تحوالت جديد در علوم نويروبيولوژی و غيره بی توجهی می قالب زبان آفريده می شود، نه تنها به بسياری

کنند، و يا با آنها آشنا نيستند، بلکه در ادامه ی سنت نياکانشان جسم را ديگر بار در نقش دوم، هنرپيشه ی دست دوم قرار 
ع رابطه ی جسم و زبان رابطه ای در واق. می دهند و به رابطه ی دقيق و متقابل و چندجانبه ی جسم و زبان پی نمی برند

اين جسم است که زبان را می آفريند تا از خواست هايش و نيازهايش سخن گويد و . است در هيئت ديفرانس دريدايی
از طرف ديگر اين زبان است که با ساختارش به . ارتباط برقرار سازد همانطور که سخنگو زبان را بوجود می آورد

در واقع جسم، زبان متفاوت و به تعويق افتاده است و . د و به او شکل اجتماعی می دهدجسم و نيازهايش شکل می ده
برای درک اين مطلب کافيست که به لحظاتی در زندگی فردی و جمعی بشری . زبان، جسم متفاوت و به تعويق افتاده

او و يا بشريت ابتدا اين احساس . داردنگاه کنيد که با احساسات و نيازهايی جديد در خود آشنا می شود که برايشان  نامی ن
مبهم را در خويش لمس می کند و از آن می ترسد و همزمان اشتياقی بدان دارد و با اينحال می خواهد اين احساس عجيب 

ولی جسم از خواست و نيازش نمی گذرد و دوباره  خواست خود را به شکل احساسی و  يا . و غريب را پس بزند
از آنرو که ناخودآگاهی نيز ساختاری مانند زبان دارد و همه چيز در .  خودآگاهی ما وارد می کنداستعاری و مجازی به

آنجا با تصورات قبلی پيوند می خورد و به شکل استعاره و مجاز در می آيد، نيز اين احساس مبهم و يا اشتياق مبهم و در 
رکتی در جسم و غژغژی در جان احساس می شود، عين حال دلچسب و وسوسه انگيز که ابتدا مثل يک ملودی و  يا ح

. کم کم شکل تصوير می گيرد و از حاالت تصوير سوررئاليستی و چندگانه به تصوير روشنتر و يگانه ای تبديل می شود
آنگاه در مرحله ی بعدی از تصوير به واژه تبديل می شود و انسان آن را به سان تمنا در جهان خويش جذب می کند، 

از . اکنون انسان با نيرويی تازه از خويش آشنا شده است. اين احساس نو، زبان را تحول می بخشد. ن می دهدنامی بدا
طرف ديگر در همين مسير نيز می بينيم که چگونه اين اشتياق چندگانه در راستای تبديل شدن به خودآگاهی و نام 

بدين وسيله بخشی از او نيز به ناخودآگاه پس زده می . تمندشدن توسط زبان و خودآگاهی کاناليزه و قابل بيان و هضم اس
اين انتخاب و حالت گزينندگی برای انسان و زبان الزم است تا . شود زيرا آدمی و زبانش قادر به هضم کامل آن نيست

ری در اينگونه، هر جذب شو. انسان بتواند بنا به توان خويش و بنا به توان زبان خويش اين شور را در خود جذب کند
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آن بخش پس . جهان سمبليک انسان، که جهان زبانی ماست، به معنای يک بار فراگمنت کردن و تکه کردن اشتياق است
به اين خاطر، به قول الکان، جهان سمبليک و زبانی ما . زده شده به ناخودآگاهی می رود و با شکلی ديگر بر می گردد

ن اين رابطه ی عميق ميان جسم و زبان می توان درک کرد که چگونه با ديد.  >پايان نمی يابد، نوشته شود<هيچگاه 
جسم زبان را می آفريند و چگونه زبان جسم را می آفريند و چگونه جسم مرتب به تحول زبان و انسان عمل می کند تا به 

يدن به آن، و چگونه زبان در اين مسير با زيبا کردن و جذب شورهای جسم و نام بخش. خواست های خويش دست يابد
پسامدرن ها با عدم درک دقيق اين موضوع، و نگاهی  يک جانبه به . جسم و خويش را روحمند می کند و شکل می دهد

جسم به مثابه ی توليد زبانی و ديسکورس، در واقع ديگر بار به يک برخورد تک ساحتی به جسم و به خويش کشانده می 
تقابل عشق و قدرت جسم و زبان، ناتوان از دست يابی به جسم خندان خويش از اينرو، ناتوان از درک اين بازی م. شوند

و به ايمان به زندگی و جسم، ناتوان از ديدن و لمس خرد و نظم نهفته در اين هرج و مرج و چندگانگی طبيعت و جسم 
می تواند آنها را به و نيز ناتوان از دست يابی به نکات مشترکی که جسم ميان انسان ها بوجود می آورد و . می شوند

شکلی نو، به سان فرزندان خدا و زمين، به سان عاشقان و عارفان زمينی، به سان ساتورهای خندان و شيران خندان 
ناتوانی از ديدن اين يگانگی در چندگانگی جسم خويش، و ناتوانی از ديدن خرد و . عاشق و قدرتمند به هم پيوند زند
 عشق سبکبال جسم، باعث می شود که پسامدرن ها به خطای دومشان دست زنند و اخالق چشم اندازی جسم، ايمان و

.خطای دومشان از طرفی ديگر خطای اولشان را تشديد، و بازتوليد می کند  
 

پسامدرنيت، که ناتوان از ديدن اين يگانگی در چندگانگی است و ناتوان از ديدن خرد جسم، ناتوان از ديدن ذات جسم /  2
سان موجودی فونکسيونال و سنجش گر و گزيننده، منطقی است که ناتوان از بيرون آمدن از مرحله ی ايهام و زندگی به 

و ابهام و در اختيار گزاردن معيارهايی نو برای زندگی و برای چگونگی ارتباط ميان انسان ها و ملت ها باشد زيرا 
اما موضوع اين است که انسان چه در زندگی . روايت کنندترس آن دارد که با بيان شدن  اين معيارها ديگربار توليد متا

چگونه بايد انسانی که ميان . شخصی و چه در زندگی اجتماعی احتياج به اين معيارها و امکانات سنجش و قضاوت دارد
! عشقی، و يا کاری قرار دارد، انتخاب کند؟/اروتيکی/چند امکان انتخاب جنسی  

ر تمام آن چند تا را نيز با هم بخواهد، زيرا اين نيز يک انتخاب است و بهای جسمی و او مجبور به انتخاب است، حتی اگ
معيار سنجش در حالت چندگانگی چيست؟ . روانی و يا احساسی خويش را دارد  

اين قبول پلوراليسم راه را برای چندنگاهی و چند خردی، و يا . قبول پلوراليسم يک امرمهم، و پيروزی پسامدرنيت است
اما آيا قبول و تأکيد پلوراليسم يک متاروايت جديد . اين تنوع را حفظ می کند. د تنوع ملی و فرهنگی باز می کندوجو

نيست؟ و اگر هست، ما با چه معياری می توانيم قضاوت کنيم که آيا دفاع از حق بن الدن، و يا از جورج بوش، حرکتی 
! درست يا غلط است؟  

ت قبول پيش زمينه های مختلف فرهنگی و اخالقی، چگونه می توان ميان انسان ها و با وجود اخالق چندگانه و ضرور
ملت ها معيارهايی برای ارتباط و دوستی و معامله و ديالوگ برقرار ساخت، وقتی هر معياری در نهايت به معنای نفی 

 و پس زدن معياری ديگر و ايجاد يک متاروايت است؟ 
وان بن بست بسياری از نگاه های پسامدرنی در عرصه های سياسی و اجتماعی را با طرح اين سئواالت است که می ت

و نيز درک کرد که چگونه بهترين و جسورترين پسامدرن ها، مانند دريدا، سعی در اين کرده اند که با وجود . درک کرد
در . انسان ها و ملت ها بيابندهراس از ايجاد متاروايت به دنبال معيارهای جديد و قابل تحولی برای گفتمان و ديالوگ 

اين راستاست که دريدا به ده موضوع مشترک ميان انسان ها در مقاله ی اشباح مارکس اشاره می کند، و يا با دفاع از 
حقوق بشر و دموکراسی در عين حال از ضرورت عبور از دموکراسی کالسيک و اجازه دادن به امکان تعاريفی نو از 

از اين مقاله در مصاحبه ای ترجمه شده .  از آن به سان دموکراسی تعويقی سخن گفته می شوددموکراسی سخن می گويد،
در اخبار ) لينک(توسط  کورش برادری، يک جسم گرای ديگر نسل ما و يک جامعه شناس مدرن و پسامدرن نسل ما

زيبای دريدا برای يافتن من خواندن اين مصاحبه را برای درک بهتر معضل پسامدرنيت و تالش . روز ياد شده است
دريدا در اين مصاحبه و در مقاالت . راهی نو و عبور از بن بست پسامدرنی را به همه ی دوستان  توصيه می کنم

، و ضرورت تعريفی نو از دوستی به معنای يکی از اين معيارها، و نکات >دوستی<آخرينش از ضرورت و  اهميت 
در واقع موضوع اين است که اگر ما قبول پلوراليسم را به سان يک اصل مهم . مشترک نو ميان انسان ها سخن می گويد

نگاه پسامدرنی بدانيم و تبليغ کنيم، پس بايد اکنون که الف را می گوييم، ب را نيز بگوييم و بخواهيم همه ی کسانی که به 
ن بر نظر خود استفاده می کنند، خود پلوراليسم اعتقاد دارند، يا از اين انديشه برای دفاع از نظر خود و صاحب حق بود

نيز به اين پلوراليسم به سان يک اصل مشترک ديالوگ و احترام متقابل در برخورد با دگرانديشان و مخالفان، باور داشته 
بدينوسيله و تنها بدينوسيله می توانيم مانع آن شويم که پسامدرنيت و اصل پلوراليسم، . باشند و مطابق با آن عمل کنند

تی که همزمان گردن دگرانديشان را در داخل کشور و در ميان قومشان می زنند، توسط نيروهای افراطی و يا وق
يا اينگونه راحت تر می توانيم تفاوت بين . فاناتيک برای دفاع از نظر خاص اين نيروها مورد سوءاستفاده قرار گيرد

بن الدن و بوش را، با شدت و .  جرج بوش را درک کنيمدفاع از پلوراليسم، و دفاع از حق حيات نظری بن الدن و يا
حدت متفاوت به خاطر دو مرحله ی متفاوت در برخورد با دموکراسی، به خاطر نفی پلوراليسم و کشتن ديگر انسان ها و 

. بر حق خواندن نظر خويش و نفی نظر ديگری مورد انتقاد قرار دهيم  
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يعنی . ه معيار جسم، زندگی، و اخالق جسم تن دهيم و به کثرت در وحدت جسمبرای اينکار اما دقيقًا بايد هرچه بيشتر ب
در عين قبول و تبليغ پلوراليسم باور داشته باشيم که اين انسان های متفاوت دارای چيزهای مشترکی هستند که اساس 

نی به خاطر چندنگاهی، را پيوند درونی، منافع مشترک، امکان ديالوگ و گفتمان ميان آنها، با وجود سوءتفاهمات گفتما
در غير اينصورت چگونه می توان به گفتمان مشترک دست يافت و بر سر پلوراليسم، حقوق بشر، و . تشکيل می دهد

آنچه انسان ها را به هم پيوند می دهد همين جسم مشترک آنهاست و زمين و . غيره، اتحادی ميان انسان ها ايجاد کرد
نيز خواست های مشترک آنها بدنبال رفاه و سعادت و دست يابی به اوج بازی .  مشغولندجهان زمينی که در آن به زندگی

به . با ديدن اين يگانگی جسمی در چندگانگی است که می توان بر قبول و تأييد چندگانگی تأکيد کرد. عشق و قدرت
.  نو ميان انسان ها اشاره کرددر عين حال به اصول و منافع مشترک، و به اتحادی. تفاوت های يکديگر احترام گذاشت

بر اساس اين ميل دست يابی به خوشبختی زمينی و شورها و اشتياقات جسمی مشترکشان را خلق کرد و دوستی ای نو 
با ايجاد ديفرانس، اين نيازهای مشترک و معيارهای مشترک . ميان انسان ها بوجود آورد که در هر مرحله ای نو است

وقتی هر انسانی، و يا انسان ها، خويش را به سان جسم خندان، و فرزند زمين و . حول اندنيز قادر به دگرديسی و ت
آسمان بنگرند، می توانند با اين جسم هر لحظه همه چيز را بچشند و به دست گيرند و نقد کنند، و بهترين را برای 

نيز . ب را در جهان سمبليکشان جذب کننديا بهتر بگويم، به انتخاب جسمشان تن دهند و اين انتخا. خودشان انتخاب کنند
می توانند به سان عارفان زمينی، به سان ساتورهای خندان، در پی سعادت زمينی و دست يابی به اوج عشق و قدرت و 

ايمانی و روحی است، به معيارهای مشترکی برای زيستن و /احساسی/خرد و کام پرستی زمينی، که همزمان جسمی
اينگونه در عين احترام به تفاوت و تفاوط ديگری، به يک سری اصول  . شترک گذشته ی خودپيوند براساس تجارب م

مشترک نو برای اجرای اين احترام قائل باشند، و امکان ديالوگ، تجارت، رقابت علمی، تجا ری و غيره را ميسر 
احترام به تفاوت های ضرورت اين احساس همبستگی و نزديکی درونی مشترک، در عين قبول تفاوت ها و . سازند

اين . يکديگر، در شرايط بحران کنونی جهانی و رشد کين توزی و فاصله گيری تمدن ها، يک ضرورت بنيادين است
پيوند مشترک به سان فرزندان زمين و خدا، به سان جسم های خندان به ما امکان می دهد هم بخش های قوی و مشترک 

يسم، دموکراسی، و سازمان هايی مانند سازمان ملل را حفظ و ترويج کنيم و هم ميان انسان ها مانند حقوق بشر، پلورال
زمينه را برای تحول اين دموکراسی و ديگر معيارها باز بگذاريم تا عرصه برای ديالوگ و جدل زيبای انديشه ها و 

.  عارفان زمينی باز باشدمعيارهای مختلف و جدل ميان سليقه ها و تفسيرهای مختلف اين فرزندان خدا و اين عاشقان و
جسم و زندگی، که انتخاب گر و گزينه جو است، هر لحظه از ميان شورهای مختلف خود، از ميان سليقه های مختلف 
فردی و يا جمعی در عرصه های هنری، عشقی، علمی، فلسفی و غيره، شرورترين، عاشقترين و خردمندانه ترين را 

ندگی و جسم نمی گويد که کدام راه درست است، تنها می گويد کدام راه  فعًال غلط ز. انتخاب می کند و به آن تن می دهد
و يا نشان می دهد که کدام غذای روح يا . است، و يا کدام راه، در لحظه ی کنونی، بهترين راه حل را نشان می دهد

م انتخاب او را قويتر و پرشورتر، کدا. جسم، و کدام انتخاب برای او و برای اين لحظه و زمان او خوب و يا بد می باشد
اين اخالق چشم اندازی جسم، و اين خرد و ايمان سبکبال جسم، اين عشق . و کدام انتخاب او را پژمرده و مريض می کند

سبکبال جسم، که در عين پرشور بودن، عاشق بودن، مومن و يا خردمند بودن، سبکبال و قابل تحول است، به انسان 
ديسی مداوم داشته باشد و همزمان در برابر نگاه ديگران روادار باشد و در عين حال خواهان جدل اجازه می دهد  دگر

با اطمينان می توان گفت که حقيقت زندگی هميشه . زيبای نظری و سليقه ای برای دستيابی به سروری بر لحظه باشد
اما اين يک . ، و انديشه های خطرناک، حاکمهميشه انديشه های خوب و عاشقانه لگدمال شده اند. غير از اين بوده است

واقعيت اين است که آنگاه که انديشه ای سياسی، حتی نوع خطرناک آن . نگاه رمانتيک و تک سويانه به موضوع است
مثل فاشيسم، بر ديگر نظرها پيروز می شود نشانگر آن است که قابليت خرد ابزاری آن و استفاده اش از موقعيت های 

آنچه عقالنی است، واقعيست، و "به قول هگل، .  از ديگران بوده است، و اينگونه، به حق، پيروز شده استسياسی بيشتر
همزمان، چون اين شرارتِ  پيروزی يافته، در بطن خويش به ضد جسم و زندگی عمل می ." آنچه واقعيست، عقالنيست

انديشه ی دموکراسی ياد می . اشيسم پيروز می شودکند، جسم و زندگی را به مقاومت بر می خيزاند و اينبار جهان بر ف
گيرد که چگونه خويش را قويتر کند و برای مثال، با قبول کردن حقوق بشر به سان اصل پايه ای قانون اساسی خويش، 

باری، با تن دادن به جسم خويش و دست يابی به يگانگی در . مانع از تبديل دموکراسی به فاشيسم توده ای شود
، انسان می تواند از خطای پسامدرنيت بگذرد و به جهانی نو و چند جانبه دست يابد، نيز به تبديل زندگی به چندگانگی

. يک بازی، يک ديالوگ مشترک ميان همه ی انسان ها، از هر رنگ و انديشه ای  
اخالق چشم اندازی ِ پسامدرنيت چاره ای جز آن ندارد که در درازمدت به اين راه تن دهد و سرانجام به جسم خندان و 

تنها در اين مسير است که هر . نيچه، و نيمروز بزرگ او تن دهد، و به شهرياری هزارساله ی ررتشت خندان دست يابد
متفکری به شيوه خويش تعبيری نو از جسم خندان می تواند بيافريند، و يا مانند تفکر من، بر نگاه تک محوری نيچه 

ان رانش های اساسی و پايه ای جسم، و از بازی ديفرانس ميان عشق و قدرت به سان پيروز گردد، از عشق وقدرت به س
راه ديگر آن است که در همين فضای . اساس و پايه ی تحول جسم و زندگی نام ببرد، و اينگونه به خويش و هستی بنگرد

 تالش کسانی مثل دريدا، و ديگر .ايهام و ابهام اسير مانده، قدرت و توان از دست دهد و خويش را در نهايت اخته کند
پسامدرن ها، در عرصه ی سياست، و نيز اخالق، حکايت از درک اين ضرورت می کند، ضرورتی که ديگر پسامدرن 

در اين راستا، . ها بايد ادامه اش دهند و در نهايت به شيوه و شکلی از جسم گرايی که خاص خودشان است، دست يابند
رحله ی بعد از پسامدرنيت است، و همراه با دست آوردهای مدرنيت و پسامدرنيت به اين تفکر جسم گرايی  در واقع م
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همزمان، راه را برای اشکال مختلف اين . روحی خويش از جسم و زندگی دست می يابد/نگاه زمينی و يگانه ی جسمی
ی، فلسفی، روانکاوی، و نگاه، و جدل ميان آنها برای دست يابی به بهترين شيوه ی جسم گرايی در عرصه های هنر

غيره باز می کند زيرا برای جسم گرا و  تفکر جسم گرايی، زندگی تبلور بازی جاودانه  وسبکبال عشق و قدرت و جدل 
پرشور و سبکبال ميان تفسيرهای مختلف بر سر سروری بر لحظه و زمين است؛ جنگ قدرت و جدل عاشقانه ی پرشور 

در اين ميدان، مرگ .  حتی يک تير شليک نمی شود، و يک قطره خون ريخته نميشودو سبکبالی که در آن، به قول نيچه،
اين نشانگر اخالق زيبای جسم است . ديگری، مرگ رقيب، به معنای مرگ خويش و متالشی کردن ديالوگ و بازی است

نی که داند، حديث عشق های اخالقی، در عين حال، ذاتًا روادار است و می خواهد که هرکس به هرزبا"تو بايد"که بدون 
شرورانه، برای حکومت و  سروری نگاه خاص خويش از جسم گرايی، /همزمان شوخ چشمانه و عاشقانه. خويش بخواند

و تفسير خاص خويش، و چيرگی بر سليقه و  نگاه ديگران، در بازی عشق و قدرت می جنگد و تالش می کند، نقد می 
و باز همزمان، . ری را، رقيب را، بر زمين می کوبد و بر او چيره می شودکند، وسوسه می کند، حيله می ورزد و ديگ

در اين ديالوگ داثمی در عشق و جدل انديشه ها، در اين بازی عشق و قدرت ميان جنسيت ها، سليقه ها و غيره، مرتب 
گونه نيز، همزمان که اين.  هم خودش، و هم معشوقش و رقيبش، در يک بازی ديفرانس جاودانه، تحول و تغيير می يابند

شرورانه معشوق خويش را به دست می آورد و بر حريفش پيروز می شود، همزمان تن به عشقش می دهد و /عاشقانه
مسحور او می شود و در برابر هر سرکوب نگاه حريفش می ايستد زيرا می داند دستيابی به اوج عشق و قدرت، بدون 

ا رقيبش، غيرممکن است، پس مرگ و پژمردگی عشقش، جهانش، همراهی و جدل طرف ديگرش، يعنی معشوق و ي
نيز می داند و لمس می کند که از آنجا که او با جسم خود در .  رقيبش، مرگ و پژمردگی او و بازی را به دنبال دارد

ان پيوند و ديالوگ دائمی با جهان خويش است، پس می تواند هر لحظه سراپا حس و لمس کند، و بسته به قدرت و تو
خود، نه تنها با يک خرد استداللی، بلکه همزمان با خرد شهودی، خرد احساسی، و منطق های واالتری نيز اطالعات و 

از چشم اندازهای مختلف به راه خويش بنگرد و آن را قوی کند، و نيز در راستای هر خواهش و . مسائل را بررسی کند
از شرارت و حيله گری خود برای دست . ف، و وسوسه گر بيان کندميلش هم، ميل عاشقانه اش را به شکلی پرشور، لطي

با داشتن  کثرت در وحدت، و  . يابی به خواست خود استفاده کند، بتواند صادقانه سرخ شود و از عشق به پته پته افتد
ر آنکه او وحدت در کثرت، کدام حريف را يارای مقاومت در برابر اين شيطان خندان و اين کودک بی تهوع  است؟ مگ

خود نيز جسمی خندان و زن و يا مردی عاشق و زمينی، خود کازانوايی خندان و مارکی دوسادی سبکبال، و يا 
در چنين حالتی نيز با اين رقيب، بازی عشق و قدرت به اوج قدرت و زيبايی . خردمندی پرشور و شوخ چشم  باشد

، زيرا در هر حال، در هر باختی بردی نيز موجود خويش دست می يابد، و حتی باختن نيز بردی محسوب می شود
چنين جسم خندان و چنين عارف زمينی که قدرتی اينگونه دارد، از طرف ديگر می داند و لمس می کند که با هر . است

ضربه ی نارفيقانه و خيانت مبتذالنه به رفيق و يا معشوقی، در همان لحظه به همان نقطه ای از جان و تن يا قلب خويش 
عاطفی با او،  و اين زيربنای /ديگری خود اوست، و در پيوند جسمی. ضربه می زند که به يار و يا حريفش زده است

همانگونه که مرگ طبيعت، مرگ ما را به دنبال دارد و . اخالق چشم اندازی، و پرشور و  سبکبال و قابل تحول اوست
 و يا بيمار کردن عشق، دوستی، رقابت به معنای متالشی بيمارکردن طبيعت، فرسوده شدن ما را، همانگونه نيز مرگ

اين اخالق جسمی و عدالت نهفته در جسم و طبيعت است که باعث می شود انسان به درجه ی جديدی . کردن خويش است
 به مسئوليت همراه با اين قدرت و لذت جديد. از حس و لمس اين يگانگی و پيوند در عين تفاوت و چندگانگی دست نيابد

به قول نيچه، اندک کسانی . جسم و زندگی هيچگاه درهای اين قدرت را به طور کامل به روی او باز نمی کند. دست نيابد
از اينرو نيز، با رشد و بلوغ . اين عدالت زندگی و خرد جسم است. اند که حق نوشيدن زاللترين آب های زندگی را دارند

ی مدام به لطافت و چنداليگی نو دست می يابند و انسان قادر به اروتيک/جسمی و روحی، احساسات و عواطف عشقی
برای دست يابی به اين لذت ها اما همين تن دادن به جسم خويش . حس و لمس چند لذتیِ  تمنا و لحظه ی خويش می شود

قانه ترين، و توانايی سرور جسم خويش بودن و آشتی دوباره با زندگی الزم است تا بتوانی هم در پی واالترين، عاش
در پی دست يابی به اوج بازی عشق و قدرت زندگی باشی و . قدرتمندترين تفاسير، معشوقان، دوستان و رقيبان باشی

بتوانی همزمان هم به ديگران و هم به خود بخندی و سبکبال و شوخ چشم، رند و قلندر، چون خردمندی عاشق و خندان، 
همزمان قادر به تحول و . زندگی و جهانت تن دهی و از آن لذت ببریچون عاشق و يا مؤمنی خندان و سبکبال، به 

.دگرديسی مداوم  باشی  
 

ابتدا با بيان و شرح کوتاه نگاه جسم گرايانه ی . حال پس از بيان و نقد پسامدرنيت می توانيم وارد مرحله بعدی نقد شويم
پس از آن با اين معيارهای جسم . را کامل می کنمخودم مبنای بنيادين نقدم را مطرح می کنم و معيارهای بحث و نقدم 

گرايانه، با اين نقد جسم گرايانه، به نقد ترجمان پسامدرنيت در کارهای دو هنرمند ايرانی می پردازم و سپس در بخش 
آسيب شناسی رنسانس جسم و اروتيسيسم در ايران، به نقد رشد اروتيسيسم زنانه و مردانه در ادبيات ايران و آسيب 

. ناسی جسم گرايانه ی آن دست می زنمش  
آسيب شناسی جسم گرايانه اين امکان را به ما می دهد که با نقد دقيق بحران نهفته در متن، و يا در نگاه هنرمند، و 

پسامدرنيت درون خويش و جامعه /مدرنيت/شناخت دقيق چگونگی نوع برخورد و ارتباط متن و هنرمند با بحران سنت
 دست يابيم که آيا ارتباط متن و هنرمند با بحرانش، با مدرنيت، يا با سنت، و يا با پسامدرنيت، به شکل اش به اين شناخت
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نابالغ و مشکل آفرينِ  نارسيستی و دوگانه است، يا اينکه اين ارتباط به يک شکل تثليثی و بلوغ يافته صورت می گيرد، 
. و هنرمند به يک تلفيق خاص خويش دست يافته است  

رف ديگر نقد جسم گرايانه به ما اجازه می دهد از اين نقد به شيوه ی الکانی، يک گام جلوتر رويم و يا بهتر است از ط
بگويم، اين نقد را ژرفای نو بخشيم زيرا اکنون با نقد جسم گرايانه می توان با شناخت نوع نگاه در متن، و نوع نگاه 

ين متن پسامدرنيت را به شکل مسخ  شده و تحريف شده درک می کند، و يا هنرمند، بهتر فهميد که چرا اين هنرمند و يا  ا
يا چرا برای مثال، تلفيقش دارای نقاط ضعف فراوان . آن را تحريف می کند، اخالقی يا ضد اخالقی، و يا عرفانی می کند

 يا يک تکنيک هنری را نيز بهتر می توان فهميد که چگونه و چرا، با آنکه يک نفر ار لحاظ فکری يک انديشه و. است
يا چگونه کلمات و متن . خوب می شناسد، ولی در لحظه ی خالقيت هنری، آن انديشه را تغيير مثبت و يا منفی  می دهد

با اين درک جسم گرايانه،  نيز، بهتر می توان پی برد .  های نو در نگاه او به قالب حرفی سنتی و مسخ شده  در می آيند
جنسی و جنسيتی همواره مدرنيت، و اکنون /ه طور عمده  به خاطر همين هراس های جسمیکه چرا ما ايرانيان ب

می توانيم لمس کنيم که چرا دليل واقعی معضالت ما با مدرنيت و يا پسامدرنيت، عدم . پسامدرنيت را، مسخ کرده ايم
ی های اخالقی و احساس های کين درک خردی آنها و يا جهل و نادانی نيست، بلکه اين جسم نابالغ و هنوز دچار بيمار

توزی و رسانتيمو نسبت به خويش و زندگی است که اين بدفهمی ها و بدنگری ها را در عمل به وجود می آورد و نه 
ايرانيان مدرنيت را، يا پسامدرنيت را، خوب می فهمند به اين خاطر نيز خوب . درک نکردن مدرنيت و يا پسامدرنيت

يا تا به امروز و به طور . ر به شناخت ساختار و حس و لمس به شيوه ی مدرن و پسامدرن نيستندمونتاژ می کنند، اما قاد
عمده نيستند زيرا برای چنين کاری بايد اين دانش و نگاه را به معنای واقعی کلمه در خويش حس و لمس کنند و در جهان 

لمس و درک کنند تا بتوانند نه تنها مدرن بايد آن را با تن و شور جنسی و احساسی و خردی خود . خود جذب کنند
تغيير انديشه ای بسيار آسان تر از تغيير احساسی است، اما تغيير . بيانديشند، بلکه مدرن يا پسامدرن حس و لمس کنند

مشکل ايرانيان، . آنگاه است که می توانی به گونه ی نو ببينی و لمس کنی. احساسی نشان تحول واقعی در وجود است
اتوانی از حس و لمس کردن و يا مسخ کردن مدرنيت و پسامدرنيت، به دليل در هم آميختن اين انديشه و احساس نو يعنی ن

به اين خاطر نيز آنها دست آخر هميشه انديشه های مدرن را يا . با انديشه و احساسات پاکسازی نشده ی گذشته است
 جسمشان اينگونه حس و لمس می کند و  ناتوان از حس و لمس چون. و يا به شکل عرفانی در آورده اند اخالقی کرده اند

انديشه ی مدرن در فرهنگ ما به انديشه ی اخالقی و عرفانی . زندگی و خويش به شيوه ی مدرن و يا پسامدرن است
تبديل می شود زيرا هم ساختار زبانی جامعه ما، و هم ساختار شخصيتی ما، هم جسم مان، يک ساختار 

بدتر از آن، وقتی با . اينگونه، وقتی چيز مدرنی را ترجمه می کند، زبانش آن چيز را اخالقی می کند. يستعرفان/کاهنانه
جسمش شروع به لمس اشتياقات مدرن خويش می کند و می خواهد تن به مدرنيت دهد، به خاطر همين سرکوب جسم در 

ان و قلبمان از ديگر سو، يا به شکل اخالقی فرهنگ ما از يکسو، و عرفانی بودن مفهوم و احساس و ارزش جسم در ج
يا آنکه با اين حس عرفانی و . مدرنيت را درک و لمس و جذب می کند، و يا به شکل کاهن لجام گسيخته ی ضد اخالق

. زيبايی شناسی عرفانی نهفته در ذات ما و احساسات و تن ما، مدرنيت را به سان چيزی مبتذل و بدون سحر رد می کند
او نمی تواند کاری ديگر بکند، چون اين طور حس و لمس می کند و . به شکل خانقاهی و عرفانی در می آورديا آنرا 

پس مشکل اساسی ايرانيان جهل و نادانی و نا آشنايی . اينگونه سخن می گويد و در قالب زبان می انديشيد  و لمس می کند
ز لمس جديد مدرنيت، به خاطر همين حاالت جسم واحساسی با خردمندی و دين مداری نيست بلکه مشکل آنها ناتوانی ا

دين خويی و دين مداری . آنهاست، که سرانجام هم باعث هراس از مدرنيت و دويدن به سوی خانقاه و دين خويی می شود
س بر می آيد، تنها نه يک نوع تفکر بلکه در اسا> مدار<و > خو<يک علت اين روند است، زيرا همانطور که از پسوند 

به اين خاطر نيز بايد اساس را بر آری گويی به جسم، و تبديل شدن به جسم . يک نوع حس و جان و يک حالت جسم است
خندان در اشکال مختلف آن گذاشت، و همزمان به تحول زبانی و مدرن کردن زبان نيز انديشيد و بدان عمل کرد تا با هر 

هر تحول در معنای جسم و با هر چيرگی بر جسم بسته و اخالقی تحول زبانی به تحول جسم کمک رسانده شود، و با 
بايد توانايی نقد و جذب و . ايرانی، به يک جسم باز و مطمئن به خويش و به خواست های خويش دست يافتن ممکن شود

از سوی اين سيستم و فرهنگ باز، . گزينه گويی عناصر مدرنيت را در جهان خويش يافت و به  يک سيستم باز تبديل شد
زبان باز و مدرن به ايجاد جسم مدرن کمک می . ديگر، باعث رشد و تحول در زبان و ايجاد زبان باز و مدرن می شود

با شناخت اين بازی ديفرانس و اساس قراردادن ضرورت تحول در . رساند و اين بازی ديفرانس را آغاز و  پايانی نيست
يت در ايران و چيرگی بر بحران سنت و مدرنيت ايرانی را پايان بخشيد اين بازی ديفرانس است که می توان تحول مدرن

باری اکنون وقت ورود به عرصه تازه ای از درک معضل و راه های چيرگی بر . و به رنسانس ايران دست يافت
.معضل است و برای اينکار شناخت دقيق تری از مفهوم جسم گرايی من و نگاه خاص من الزم است  
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جسم گرايی و عارف زمينیسيستم   
 

خندان و يا ساتور خندان > خود<سيستم جسم گرايی من که در فارسی به آن عارف زمينی و يا عاشق زمينی، در آلمانی، 
نام داده ام، و بر اساس آن هم هويتی نو برای پاسخگويی به بحران هويت ايرانيان مطرح کرده ام و هم زيربنايی به گيتی 

ز طرف ديگر، با اين سيستم طرحی جديد در عرصه ی روان درمانی، و نگاهی نو به معضالت گرايی ايرانی، و ا
اميدوارم از . قرار دارد> گشتالت تراپی سيستماتيک و خودمحور< روانی ايجاد کرده ام، در عرصه ی گشتالت تراپی 

اپ است ولی هنوز به چاپ آنها بعد از چاپ دو کتاب اوليه ام به زبان فارسی که سال هاست آماده ی چ( سال ديگر،
، اين طرح و نگاه را به زبان آلمانی نيز طرح و بيان کنم، بويژه که شيوه ی کار روان درمانی کنونی من )راضی نبودم

منظور از خودمحوری در اينجا عبور از نگاه و خطای روانشناسی من، و .  نيز کًال براساس اين نگاه نوی من است
 کسانی مثل کوهوت و ديگران، و انطباق اين تفکر بر اساس يک تفکر جسم گرايانه در شيوه نگاه دستيابی به روانشناسی

انسان خويش را به سان جسم خندان و َسرور شورهای خويش و : و سيستم جسم گرايانه من است که حاصلش اين است
 غيره ی خويش، به سان فرزند زمين بنگرد، سراپا جسم و مجهز به خردهای مختلف هوشی، احساسی، شهودی و

تصاوير سالودار دالی، سوار بر فيالن زيبا و نازک پای شورهای خويش  و يا سوار بر اسبان بالدار شورها و احساسات 
چندگانه و به سان کثرتی در وحدت و . و قدرت های خويش، به پيش بتازد، و معشوق و جهان خويش را به دست آورد

مينی و خردمند و جسمی خردمند و عاشق  به همراه اين شورها و قدرت های وحدتی در کثرت، به سان عاشقی ز
اين َسروری را به شيوه ی بی اراده . خويش، جهان زمينی عشق و قدرت خويش را بيافريند و سرور جهان خويش باشد

تن شورها در شدن و سراپا اعتماد به جسم و خرد جسم خويش شدن، و از طرف ديگر، با زيبا کردن و در اختيار گرف
انسان، اينگونه، به سان جسم خندان و عارف زمينی که بر . خدمت خويش و جسم خويش و جهان خويش به دست آورد

چهار قدرت اساسی و چليپايی اش، يعنی عشق خندان، خرد خندان، ايمان خندان، و قدرت خندان می  ايستد، سرشار از 
به سان عنصر پنجم، و يا فرزند خدا، به معنا دهی و ايجاد واقعيت اين چهار قدرت و حاکم بر اين قدرت های خويش، 

او به جنگ جاودانه و بی خونريزی عشق و قدرت، و . خويش بر اساس تفسير عاشقانه و خردمندانه اش می  پردازد
ر هر لحظه  د. تفاسير مختلف آن، با ديگر فرزندان خدا و ياران و رقيبان خود تن می دهد زيرا زندگی فونکسيونال است

آن انديشه و  احساسی که از همه ی انديشه ها و احساسات و امکانات ديگر باهوشتر، عاشقتر و قدرتمند تر است می 
انسان ابتدا به اين احساس و حالت سرور خويش تن می دهد و همزمان آن . تواند و بايد بر لحظه و حالت انسان حاکم شود
ندان ماالمال از ترس، يا لذت، يا عشق، و يا در جدل قدرتمندانه با رقيب را در خدمت خويش می گيرد و لحظه ی خ

چنين جسم خندانی و چنين کودک بی تهوعی و يا چنين عارفی زمينی که بر خطای نياکانش غلبه . خويش را می آفريند
 اين باغ و بهشت کرده، اکنون به شيوه ی تثليثی با هستی در ديالوگ و در گفتگوست، و با معشوق و رقيب خويش در

خدا، و شور زندگی، يا همان شور قدرت و عشق، به سان چهارچوب اين . زمينی به جدل عشق و قدرت مشغول است
. جهان و قانون اين جهان عمل می کند  

 که هميشه تمنای ديگری و يک رابطه ی پارادکس و متقابل ميان –از ترکيب اين سه بازيگر، يعنی جسم خندان، و تمنا
 حالت زمينی و بلوغ يافته ی – که چهارچوب اين رابطه و ضلع سوم اين مثلث ارتباطی است– و قانون–سان استدو ان

سيستم جسم گرايی با . بازی عاشقانه و قدرتمندانه و در عين حال رندانه و خردمندانه ی عاشقان زمينی بوجود می آيد
ن ريشه ی نهفته در فرهنگش  قادر است جهانی چنداليه اينکار هم به خاطر ريشه های اروپايی اش و هم به خاطر اي

باشد و هم يک ايرانی مدرن، و همزمان بر > اروپايی خوب<اين جهان به او امکان می دهد هم يک . برای خويش بسازد
اساس ديسکورس ها و حرکات و تحوالت درون هر دو فرهنگ، کار خويش را، و در واقع کار نيمه تمام مانده ی عرفان 

با عبور . گيتی گرايی ايرانی را، به پايان برساند و عالوه بر آن، در جهان مدرن نيز سخنی نو برای گفتن داشته باشدو 
مدرن، و از خطاهای دکارتی اين من مدرن، و بر بستر تحوالت عميق درونی خود، جهان مدرن به يک انسان > من<از 

همترين نبرد و متامورفوزه ی مهم جهان ديگرش، يعنی نبرد در م. خندان و جسم خندان تبديل شود> خود<نو و يک 
ميان ابرانسان ژنتيکی و جسم يگانه و خندان نيچه ای، و يا با تعبيری نو از اين جسم خندان، مانند جسم قدرتمند و عاشق 

سان مهر خويش را بر حوادث هر دو جهان خود بزند و به . و خندان من، در اين جدل مهم جهان خود شرکت کند
اساس رابطه ی اين . وجودی يگانه و منحصربفرد قادر به يک زندگی و حرکت و تمنا و لذت چنداليه و چندگانه باشد

همزمان می . جسم خندان و عارف زمينی به شيوه ی رابطه ی سمبليک و تثليثی و با فاصله با هستی و با خويش است
سالوادر دالی،  شور و جسم و سوزان باشد، نسوزد و > زانزرافه ی سو<تواند در لحظه و با شور حرکت کند و مثل 
اين جسم خندان و جهانش مرتب در حال دگرديسی و تحول است و در هر . اسير نگاه احساس و اشتياق خويش نگردد

برخورد و يا بحران زندگی، خود را در مالقات با نيرويی و يا امکانی جديد از خود و شکلی نو از بازی جاودانه ی 
از اينرو رابطه اش با لحظات و بيماری ها و بحران هايش به شکل آری گويانه و به . ق و قدرت احساس می کندعش

شکل ديدن حقيقت و قدرتی نو در اين بحران و بيماری خويش و تالش برای جذب و ادغام و زيبا کردن اين حقيقت و 
باری برای اين جسم خندان، هر چيز هستی، و همه . قدرت است، و تبديل آن به فرشته و امشاسپندی از خويش می باشد

سوار بر اسب واقعيت خويش به سوی رويايش می شتابد و با . ی حاالت هستی، به سان گذرگاهی به سوی يکديگر است
شکش پيش زمينه ی . اسب بالدار افسردگيش او را به سوی وصالی نو هدايت می کند. رويايش به واقعيتش دست می يابد

. بکبال نو اوست، ايمانش زمينه ساز شکی زيباتر و قويتر و تحولی ديگرايمان س  
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اينجا، هستی، به سان اشکال مختلف، در يک بازی جاودانه و بازگشت جاودانه، به يکديگر تبديل می شوند، دگرديسی 
آغاز وانجام از عشق و هر مرحله خود ديفرانس، و بازیِ  ديفرانسی بی . با اين حال هيچ چيز تکرار نمی شود. می يابند

همينگونه نيز مريضی ها، دردها و بحران های فردی و اجتماعی به سان پيش شرط بلوغ و تکامل و پيش . قدرت است
با اين نگاه آری گوی به بحران و درد است که . شرط دست يابی به قدرت، عشق، و وصالی نو، ديده و لمس می شوند

دان و ترس خندان زاييده می شود و با خود حکايت از حضور بحران و افسردگی خندان، شک خندان، اعتياد خن
به اين وسيله بيماری به . همزمان هم پويا هم خندان بودنش باعث آن می شود که ايستا نباشد. ضرورت تحول می کند

يز هنوز بی نام گذرگاهی و به ماجراجويی ای تبديل می شود که انسان به سان بيمار، همراه با شوری از خويش، که او ن
همزمان شور . و خطرناک است و جذب نشده است، با عبور از بحران خويش ديگر بار َسرور جهان خويش می شود

خويش را در اين مسير از اهريمن به فرشته و به ياری از آنِ  خويش تبديل می کند، خواه اين بحران درونی و يا برونی 
همانطور که من، ديگريست و رويا، واقعيت است و ترس، شجاعت به درون و برون يکيست، . فرق نمی کند. باشد

اساس اين نگاه نو و زمينی من بر چهار . تعويق افتاده ايست که  گذرگاهی نيز به سوی آن می باشد، به سوی همزادش
ئم تحول و به اين خاطر نيز دا. ستون علمی، و در پيوند با چهار ريشه، و تحوالت مداوم اين ريشه ها  استوار است
:دگرديسی می يابد و بالغ تر می شود زيرا سيستمی باز و خودگردان و جسمانی  است  

 
ريشه ی اول نگاه من در علم روانکاوی و تحوالت در علم روانکاوی از فرويد تا کوهوت و سرانجام الکان است، و / 1

، و دستيابی به ارتباط و  هويت تثليثی، و ضرورت گذار از هويت نارسيستی و ارتباط  نارسيستی دوگانه و افسونگرانه
ی الکانی، و سرانجام، تلفيق و انطباق > سوژه<تفکر روانشناسی خود و يا به > خود<مدرن و رسيدن به > من<گذار از 

هر دوی اين حاالت در نگاه جسم گرايانه ی خويش و ديدن خويش به سان يک جسم خندان، ساتور و عارف خندان، که 
تثليثی با هستی و خويش می زيد، به فانی بودن خويش باور دارد، هر حرکتش پارادکس و تمناوار است، در رابطه ی 

تمنايش نام ديگر قانون و احساس مسئوليت در برابر خويش و ديگريست، و نيز به معنای امکان تحول مداوم همه ی 
رچوب رابطه، و نوع ارتباط با هستی می عناصر از خويش تا تصوير و يا وجود ديگری، و يا تحول در قانون و چها

. باشد  
براساس تحوالت در روان درمانی و به ويژه تحوالت در گشتالت تراپی، خانواده درمانی سيستماتيک، گفتمان درمانی، و 

همراه با تحوالت در فلسفه های نهفته در بطن اشکال مختلف روان درمانی، مانند فلسفه ی پديدارشناسی، و نيز 
نسياليسم در نگاه گشتالت تراپی، و يا فلسفه ی  ساختارگرايی راديکال در نگاه گفتمان درمانی، هم بيماری و اگزيستا

بحران های زندگی به سان عنصری مثبت و به سان پيش شرط بلوغ ديده می شود، و هم نوع رابطه ی فرد با جهان و 
شکل رابطه ای آری گويانه و مثبت، و به شکل ميل جذب اساس رابطه ی بيمار با روان درمان، و کًال روان درمانی به 

شورها و قدرت های تازه و نهفته در بحران های خويش، و دستيابی به بلوغی نو و تحولی نو در جهان سمبليکش استوار 
اينگونه رابطه ی فرد با هستی و حتی روان درمانی، به يک ديالوگ پرشور و بازی و جدل عاشقانه و . می گردد

مندانه با شورهای درون خويش، و يا با روابط  بيرونی خويش، و در پی دست يابی به بهترين شکل جذب و يا تلفيق قدرت
در اينجا، چه رابطه ی جنسی و يا عشقی، و . و دست يابی به اوج عشق، قدرت، و  پرشورترين ديالوگ تبديل می شود

در انتهای . پرشور، خندان، و شرورانه، ديده و لمس می شودچه جدل انديشه ای و يا  گفتگوی با خدا به سان ديالوگی 
هر ديالوگی هر دوطرف بازی و ماجرا در نهايت تغيير و تکامل می يابند زيرا اين ديالوگ پرشور و صميمانه است و 

، از همين رو همواره می خواهد با استفاده از، حتی. در پی دست يابی متقابل به اوج لذت، عشق و قدرت می باشد
يا سهمی بيشتر در اين جدل . انتقادات به حق حريف، نگاه و دنيای خويش را قويتر و پرشورتر سازد و بازی را ببرد

او همزمان از حريف و معشوق خويش مواظبت می کند زيرا می داند که بدون او . عاشقانه و قدرتمند انه به دست آورد
با دستيابی به اين تحول جسمانی و نگاه تثليثی . رت دست نمی يابدهيچگاه به اوج لمس بازی و ديالوگ و لمس عشق و قد

و آری گوی به زندگی وبه ديالوگ، انسان نگاه سنتی نافی ديالوگ، و يا نگاه مدرن کوچک کننده و ضعيف کننده يا 
ان نيچه ای، مکانيکی کننده ی ديالوگ را پشت سر می گذارد و وارد جهان بازی ديفرانس دريدايی، و يا بازی جسم خند

.اينگونه، هستی را درک و لمس می کند و در عين حال مرتب تحول می يابد. و ديالوگ خندان می شود  
 

با تئوری سيستم ها، دوران نگاه علم کالسيک به پديده ها به سان ابژه های يکه و بی ارتباط با : تئوری سيستم ها/   2
 در ارتباط متقابل با محيط اطراف و نوع اين ارتباط بررسی می شود اکنون هر پديده. محيط اطرافشان به پايان می رسد

زيرا اين سوژه، و اراده و انتخاب سوژه نيست که تعيين کننده است، بلکه ارتباط متقابل، و تأثير متقابل، ميان پديده و 
 کند، و يا اينکه محيط اطراف اوست که ساختار درونی آن را، و پيش شرط تحوالت درونی آن را مشخص و ايجاد می

.در آن تحول ايجاد می کند  
مرز ميان خويش و ديگری، . انسان، و هر سيستم کوچک و بزرگی، در يک گفتمان دائمی با محيط اطراف خويش است

با اين گذار . نه يک مرز استوار و ثابت، بلکه نقطه ی تفاوت او با محيط اطراف است و بنابراين می تواند متحول شود
ابژه ای مکانيکی ميان سيستم و محيط اطراف، و تعريف سيستم به سان تفاوت ميان سيستم و جهان /ی سوژهاز رابطه 

اطرافش، زمينه برای عبور از تفکر ايستا و ساختاری به سوی تفکر پويا و متکی بر تئوری کومونيکاسيون، ريخته می 
. شود  
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مکانيکی به عنوان شکل اساسی بيان سيستم و نوع ارتباط يعنی نگاه علم از ساختار ايستا و رابطه ی علت و معلولی 
سيستم ها با يکديگر، به سوی بررسی کومونيکاسيون و ارتباط متقابل سيستم ها و حالت خودسازی ارگانی سيستم ها، و 

 پيچيده شدن شان برای دست يابی به درجه واالتری از تجزيه و تحليل اطالعات می رود، و ارتباط بهتری با محيط
با چنين ديدگاهی نگاه مکانيکی . اطراف به عنوان اساس و پايه ی سسيتم ها و ارتباط ميان سيستم ها بوجود می آورد

ابژه ای مکانيکی، و قبول چيزی به اسم سوژه ی مستقل و خودرای، به دور انداخته /علت و معلولی، و رابطه ی سوژه
 رابطه ی علت و معلولی به رابطه ی چرخشی بدل می شود، به برای مثال در علم کوپرنتيک و علوم مشابه،. می شود

با اين نگاه . اين معنی که هر علتی خود معلولی برای علت بعدی است و هر معلولی به علت معلول بعدی تبديل می شود
ت با اطالع هر اطالع و اينفورماسيون در واقع يک تفاو. نو، علم مدرن، و نيز علم اينفورماسيون تئوری آفريده می شود

قبلی است وبه اين خاطر ما به کمک تفاوتش آن را درک می کنيم، مانند وقتی که در اخبار می شنويم هوای  فردا 
همين اطالع با خود تفاوت های جديدی می آفريند و اين خبر پيش شرط خبر بعدی در باب . برخالف امروز  آفتابی است

نظير آن که فردا ما همه با بارانی بيرون می رويم و يا مرتب به .  می کندتغيير هوا ميشود و با  خويش تحوالتی ايجاد
اطالع يا < به قول علم اينفورماسيون،. اخبار تغيير هوا گوش می دهيم و اين تغيير خود تغيير بعدی را به وجود می آورد

حرکت و ارتباط جسم با ديگری اين رابطه ی ديناميک، اساس > .خبر، تفاوتی است که همزمان تفاوتی نو ايجاد می کند
خردی است که مرتب / احساسی/انسان يک وجود ايستا نيست بلکه يک حالت جسمی> خود<. و با محيط اطراف است

می تواند بيشتر و يا کمتر، پيچيده تر و يا ساده تر شود، و با هر ارتباطی حالتش و نگاهش و در واقع هويتش تغيير می 
/ احساسی/هستيم و هرچه بيدارتر می شويم و اطالعات حسی> خود<خوابيدن، ما کمتر به اين خاطر در حالت . کند

ما و اين > خود<می شويم و يا اينکه اين > خود<خردی بيشتری را به سان جسم خودآگاه جذب و تحليل می کنيم، بيشتر 
 اين ترتيب چيزی به اسم سوژه به. جسم ما در ارتباط با معشوق يا رقيب حالتش، صدايش، و زبان جسمش تغيير می يابد

موضوع اما . ی مستقل وجود ندارد بلکه ما در ارتباط متقابل با ديگری و محيط، مرتب شکل می گيريم و تحول می يابيم
اين است که از طرف ديگر جسم و سيستم تنها يک توليد بيرونی نيست بلکه اين رابطه متقابل، و به شکل چرخشی است؛ 

يا در شکل ديالوگ عاشقانه يا اروتيکی، و يا .  می دهد و می سازد، محيط جسم را تغيير می دهدجسم محيطش را تغيير
. جدل انديشه ای، هر دو طرف همديگر را تغيير می دهند و بر هم تأثير می گذارند، يکی بيشتر و يکی کمتر  

ی آن نيز هست که با هر تغييری در اين حالت ارتباطی و تأثير متقابل ميان جسم و طبيعت، ميان دو انسان، به معنا
رابطه، جسم انسان شروع به تحول درونی می کند و حالتش را تغيير می دهد تا بتواند متناسب با اين تغيير عکس العمل 

با اين عکس العمل طرف مقابل را مجبور به خودسازی دوباره ی درونی خويش می کند، و اين بازی را . نشان دهد
الت باز بودن جسم و سيستم انسانی و خصلت خود تنظيمی و کمپکلس شدن جسم، با شدت گرفتن و اين ح. پايانی نيست

پيچيده شدن هرچه بيشتر روابط و محيط اطراف و تأثير متقابل جسم و محيط بر يکديگر، اساس رابطه ی انسانی را 
اين ديالوگ ذات و سرشت و حالت او . جسم و انسان در يک ديالوگ دائمی با هستی و ديگری قرار دارد. تشکيل می دهد

همزمان چون خود با تحول درونی، خويش را بر شرايط انطباق . را تعيين می کند، و به اين خاطر ذاتش متحول است
می دهد و خردش احساسی و احساش خردمند است، و به سان جسم تحول می يابد، در خويش نيز دارای يک حالت مداوم 

. هد هميشه در آينه خويش را، با وجود همه ی تحوالت و چندگانی ها، باز يابد و بداند کيستاست که به او امکان می د
فقط يک لحظه تصور کنيد که چگونه در يک لحظه معشوقتان با نگاهش به شما تمنا و عشقش را نشان می دهد و جسم 

 و خردی مشابه يا متناسب با لحظه شما نيز ناخودآگاه اين اطالعات خبری و احساسی را می گيرد وعکس العمل احساسی
ناگهان قيافه ی معشوقتان تغيير می کند و سرد می شود و جسم شما به همان سرعت تحول احساسی می . نشان می دهد

کند و شما يا ب سوی معشوقتان می رويد و لرزان و با دلهره از او علت نگاه سردش را می پرسيد، و يا دل آزرده اخم 
اين ديالوگ و بازی زيبای جسم با جسم ديگری و .  را از او می دزديد، و يا امکانات برخورد ديگرمی کنيد و نگاهتان

ديدن جسم و سيستم ها به سان يک سيستم دائم در حال . محيط اطراف، اساس هستی و سرشت بشری را تشکيل می دهد
می خورد، و نيز به حالت ديناميک جسم و ديالوگ و جدل با محيط اطراف، دقيقًا به حالت جسم و نوع نگاه جسم گرايی 

با آنکه پايه گذاران تئوری سيستم ها از ديناميک و گفتمان سيستم های باز و بسته، و يا سيستم های ارگانيک، و . زندگی
سيستم های در علوم فيزيک، و در علومی مثل علم کوپرنتيک سخن می گويند، اما به طور مشخص به سيستم جسم 

با اين وجود اين نگاه نو و ديناميک به درک هرچه بهتر رابطه ی جسم و انسان به سان جسم با .  نمی کنندگرايانه اشاره
.محيط اطرافش و با ديگری منجرمی شود  

اصل دوم و ديگر اصل مهم علم سيستم ها که در آن ناظر و دانشمند نظارت کننده با نظارتش، بر موضوع تحقيق اش 
زيرا وقتی هر نگاه کردنی . التی مهم در روانشناسی، جامعه شناسی، و علوم ديگر شده استتأثير می گذارد، باعث تحو

و بررسی ای باعث تغيير شرايط محيطی، و تغيير ساختار ابژه ی مورد تحقيق می شود، آنگاه بايد در بررسی ها و 
 ميان سوژه و ابژه پايان بخشيد حرکات خويش اين موضوع را مورد توجه قرار داد و هم به اين درک سنتی از فاصله ی

هر سيستم در ارتباط متقابل با محيط . و درهم آميختگی و تأثير و گفتمان متقابل دو جسم و يا دو سيستم را درک کرد
اطراف و برای حفظ و رشد خود همواره به تحول شيوه ی  ارتباط درونی خود و يافتن اشکال واالتر و پيچيده تری از 

 می زند، و اينگونه قادر به بازسازی خويش و تحول خويش و تغيير نوع رابطه ی خويش با محيط، ارتباط درونی دست
بر اساس نظرات عالمان تئوری سيستم ها، کسانی چون برتاالن فی، و . و در نهايت تغيير خود و محيط اطراف می باشد

رنتی است که همه اجزايش در يک پيوند و يا در عرصه ی جامعه شناسی، لوهمن، يک سيستمِ  باز مثل يک شبکه ی اينت
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ارتباط خاص گفتمانی با يکديگرند، و بسته به تقاضا و تحوالت محيط خارج از اين بخش ها و شبکه های مختلف سيستم، 
قادر به تحول و دگرگونی الزم در ساختار و چگونگی گفتمان و تأثيرمتقابل بر يکديگر، تا  مانند يک سيستم بتوانند خود 

تناسب با تحول شرايط از نو بازسازی کنند، از خويش دفاع کنند، و يا به خواست خويش دست يابند؛ همزمان خويش را م
کل حيات و زندگی انسانی اين ديالوگ پويا است و . و محيط اطراف، و يا تفاوت خويش و مرز خويش را تغيير دهند

 سازی، و پيچيدگی درونی برای - باز-ی واالتر از خودمملو از تأثير متقابل، و همراه است با دست يابی به درجات
.  جوابگويی به خواست های زمانه ی خويش، تغيير زمانه و محيط اطراف خويش، و دست يابی به خواست های خويش  

 برای نگاه جسم گرايانه ی من اما، جدا از اين اصول پايه ای علم و تئوری سيستم ها، بخش و نظم دوم اين تئوری، که به
تئوری شناخت سيستماتيک و تفکر کونستروکتيويسم راديکال  يا ساختارگرايی راديکال معروف است  و علم روان 

اين تئوری . درمانی، گفتمان درمانی، و به ويژه نظريات پاول واتسالويک، اهميت مهم تر و اساسی تری دارند
ونه ما هر لحظه در حالت دو خالقيت هستيم و ساختارگرايی راديکال و گفتمان درمانی به ما نشان می دهد که چگ

. بدينوسيله جهان خويش را و واقعيت خويش را می آفرينيم  
خالقيت اول، خالقيت فيزيولوژيک جسم ماست که از  امواج الکتروماگنتی، صدا و يا تصوير ايجاد می کند و ما می 

. توانيم ديگری را، و رنگ و  ديوار مقابلمان را ببينيم  
احساسی و خردی و ايجاد تصوير خاص خويش از واقعيت و ايجاد / اما تلفيق اين همه داده ها و اطالعات حسیقدم دوم

اين واقعيت خودساخته که ما با نگاه و جسممان، و شور . نوع ارتباط خاص جسمی ِو خَردی خويش با هستی می باشد
و ناخودآگاه ما بازتوليد می شود، زيرا ما در حال احساسی مان آن را آفريده ايم، مرتب توسط حرکات خودآگاه /خَردی

 درمانیِ  پاول واتسالويک، انسان نمی تواند گفتمان نداشته -به قول گفتمان. گفتمان دائمی با محيط اطراف مان هستيم
ين اما بسته به بلوغ و به معضالت مان اين واقعيت خود ساخته و ا. حتی سکوت ماالمال از سخنان ناگفته است. باشد

برای مثال، انسان در هر گفتمانی دارای دو اطالع آنالوگ يا . گفتمان می تواند بيمارگونه، و يا ديناميک و پرتوان باشد
اين دو اطالع، و  نيز دو نوع رابطه با شخص متقابل، می تواند متفاوت  و يا ضد هم . احساسی، و ديجيتال و يا خبريست

ود ما می توانيم بدون آنکه خودمان متوجه باشيم، ديگران را از خودمان دور بدون شناخت دقيق اين حاالت، خ. باشد
زيرا برای مثال وقتی حتی سالم می کنيم، در همانزمان بخش احساسی ما و انفورماسيون آنالوگ ما که خودش را . کنيم

ف مقابل اين احساس از طريق زبان و حرکت جسم و نوع صوت و صدا و نوع نگاه کردن و غيره نشان می دهد، به طر
در ارتباط با بحثی که در باال آمد، و موضوع تأثير بررسی کننده بر موضوع . را بدهد که اصًال از او خوشش نمی آيد

به > پيشگويی از خود تحقق بخشنده<تحقيق، مشخص شده است که اغلب معضالت روابط انسانی به خاطر يک حالت 
رون خود به اين بينديشد که مردان فقط برای خوابيدن با او دوست می شوند، آن برای مثال، اگر زنی در د. وجود می آيد

يا رفتارش طوری می شود که به مردان اين . گاه به طور ناخودآگاه مردانی را انتخاب می کند که اينگونه  می انديشند
پيشگويی خويش را خود به شخصه اشاره را می رساند که او فقط در پی خوابيدن و لحظه است و به اين ترتيب، در واقع 

به قول واتسالوييک، اگر اديپ به قصد جلوگيری از رخ دادن پيشگويی، که در آن او پدرش را می کشد . محقق می سازد
و با مادرش می خوابد، فرار نمی کرد، و يا از اين پيشگويی مطلع نمی شد، هيچگاه در راه پدرش را نمی ديد و نمی 

.  تحقق بخشنده می داند-، و نشانه ای از اين حالت پيشگويی خود>نتيجه ی اديپ<تسالويک اين حالت را  وا. کشت  
تفکر جسم گرايی من با استفاده از اين نگاه به واقعيت به سان يک واقعيت خودساخته توسط جسم و نگاه  انسان، و از 

ورت اين ارتباط پارادکس و ديناميک، خبری با هستی و ديگری و ضر/ طرفی ديگر ديدن نوع ارتباط و گفتمان احساسی
به بيان جهان جسم گرايی و رابطه ی ميان جسم ها و انسان ها به سان  جسم های خندان و در ديالوگ و جدل عاشقانه و 

همچنين، با گفتمان درمانی در کنار راه های ديگری مثل گشتالت تراپی، به . قدرتمندانه ی دائمی با يکديگر نائل می آيد
در .  رفع معضالت انسانی و چيرگی بر بحران های انسانی و  ناتوانی های گفتمانی و احساسی دست می يابدبيان و

نهايت به انسان ها به کمک اين تئوری ها ياری می رساند تا هرچه بيشتر به ديناميک زندگی و درک پيوند عميق 
، ديدن چندگانگی احساسی و چندگانگی نوع ابژه/جسمانه ميان خويش و ديگری و عبور از اين مرزهای خيالی سوژه

ارتباط و چندگانگی هويتی خويش و دست يابی به  اوج ديالوگ زيبا و شيطنت آميز عاشقانه، اروتيکی و غيره نائل آيند، 
.و درعين حال از ياد نبرند که اين مرزها و اين تفاوت ها مرتب در حال تحول و دگرديسی می توانند باشند  

 
پايه ی نگاه جسم گرايانه ی من از يک طرف در نگاه ديونيزوسی و جسم گرايانه نيچه : اه جسم گرايانهتفکر و نگ/ 3

اين نيچه است که جسم را اساس قرار می . قرار دارد و از طرف ديگر در جسم گرايی ويلهلم رايش و ارگون انرژی او
در اين . قرار می دهد> من<رد جسم با اين جسم و خ> خود<انسان بر اساس رابطه ی > من<دهد و رابطه اش را با 

نيچه با اين نگاه . رابطه اين جسم و خرد اوست که به من فرمان می دهد کجا شادی بطلبم و کجا بخواهم دردش کم شود
جسم گرايانه و عبور از دوواليسم جسم و روح که به باور او يک نگاه کودکانه و ابتدايی است، به سان اولين پايه گذار 

 جسم گرايی نو، و ديناميک زمينه ساز عبور انسان از ديدن خويش، به سان جسم شرمگين به سوی ديدن خويش، به مهم
اينگونه نيز هستی را به يک بازی قدرت . سان جسم خندان و مغرور از فانی بودن و زمينی بودن خويش می باشد

ت و هرجدل و بازی قدرت، خندان و پرشور، و برای جاودانه و بی آغاز و انجام تبديل می کند که در آن خونزيزی نيس
. دست يابی به َسروری خويش بر جهان خويش، و دست يابی به اوج لذت و قدرت و سالمت صورت می گيرد  
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از طرف ديگر اين ويلهلم رايش است که در واقع به روان فرويدی يک جسم می دهد و معضالت روانی را بر اساس 
يا اختالالت ارگاسمی از يکسو، و بعدها به خاطر اختالل انرژی ارگونی، يا به زبان ديگر، اختالالت شورهای جنسی و 

ويلهلم رايش انسان را  به سان اين جسم يگانه و . انرژی عشق، که به باور او قابل تحقيق علمی است، بررسی می کند
با آری گويی به . خويش دست بردارندپرشور می نگرد و در پی آن است که به انسان ها کمک کند تا از سرکوب جسم 

جسم و نيازهای خويش و آری گويی به شور عشق خويش، به انسان ارگاستی و توانا به عشق و خرد و ارتباط متقابل، 
به باور او اساس جسم را سه عنصر عشق، قدرت، و خرد تشکيل می دهد و آدمی بايد ياد بگيرد اين . تبديل شوند

. آنها را درخدمت خويش و زندگيش به کار گيرد. ويش را بشناسد و به آنها آری گويدسرچشمه های لذت و جسم خ
جسمی و حتی بسياری از بيماری های جسمی را در سرکوب و /همينگونه نيز اساس همه بيماريهای روانی و نيز روانی

جنسی به باور او نتيجه قطع اينگونه اختالالت . قطع شدن حرکت ديناميک و پرشور اين انرژی ارگونی در جسم می بيند
شدن جريان طبيعی شور جنسی و يا ارگون انرژی در عرصه ی کمر و عرصه ی جنسی تن است، شيزوفرنی و يا 

اين ناتوانی در بيماران . هيستری زنانه حاصل  ناتوانی بيمار از تن دادن به  تنش های ارگاستی وجودش است 
ساسی، و در هيستری به شکل بيان و ارضای  بيمارگونه ی اين تنش های شيزوفرنی به سان دوپارگی جهان واقعی و اح

ويلهلم رايش با تحقيقات در عرصه پزشکی، . ارگاستی، يا ارگونی، در قالب حالت هيستريک و صرع گونه می باشد
ای جسمی فيزيک، و در عرصه روانشناسی توده ای، می تواند به اين شناخت نائل آيد که چگونه بسياری از بيماری ه

نيز، مانند سرطان، ريشه در اين سرکوب شورعشق و ارگون انرژی دارند، و چگونه سرکوب شور جنسی و ارگون 
کتاب روانشناسی ( انرژی و هراس از جسم و لذت جسم خويش، زمينه ساز انديشه های فاشيسمی و رشد فاشيسم در آلمان

 ناتوانی رشد دموکراسی و آزادی در بسياری از کشورها و به زمينه ساز) توده ای و فاشيسم در اين زمينه معروف است
زيرا اين سرکوب با خويش شخصيتی عمومی به وجود می آورد که به باور او، در کتاب . ويژه در جهان سوم شده است

اب خدا،  همراه با کل دو کتاب ديگر او به نام قتل مسيح و کت95-90که بخش مهمی از آنرا  در سالهای ( انقالب جنسی، 
شيطان و ماده ی اثيری ترجمه کرده ام و اميدوارم مانند چند کتاب و بسياری مقاالت  ديگر نوشته شده، در زمان مناسب 

اين شخصيت از لحاظ جنسی تشنه و همزمان ناتوان از لذت بردن از . دارای دو خصلت عمده است) درج و چاپ شود
ت در برابر تن و آزادی خويش، از يکطرف تشنه آزادی است و از طرف تمنای متقابل و ناتوان از تن دادن به مسئولي

هم لذت می خواهد و هم نمی تواند مسئوليت در برابر لذت . ديگر َمنشی ديکتاتورمنشانه و ضد آزادی و دموکراسی دارد
 جنسی انقالب جنسی اش به يک افتضاح جنسی و  در نهايت سرکوب. و تن خويش و تن معشوق خويش را قبول کند

طغيانش برای آزادی به يک ديکتاتوری نو ختم می شود زيرا او در ذات خود از جسم خويش و . جديد منتهی می شود
اما بزودی . اول می خواهد به آنها تن دهد و فرياد آزادی می کشد. لذت زندگی و از قدرت شورهای خويش هراسان است
ادی همسر و فرزندان، و چيرگی بر ساختارهای سنتی خانوادگی و می بيند که آزادی با خويش مسئوليت و نيز قبول آز

اينگونه، تحولش . او ناتوان از عبور از هراس های خويش و تن دادن به اين تحوالت ضروريست. جنسی را می آورد
ل، در نهايت هراسش از جسم و ميلش به ديکتاتوری و شخصيت پرستی باعث می شود که، برای مثا. نيمه تمام می ماند

در آلمان ناسيونال سوسياليسم بسازد، که خود اين کلمه تناقض درونی و ميلش به عدالت سوسياليستی از يکسو، و از 
در نهايت همه ی آن اشتياق به آزادی . سوی ديگر ناسيونال بودن، و ميل به يک رهبر قوی و ديکتاتور را نشان می دهد

بخش ديگر اين نگاه جسم . يک رهبر و کيش شخصيت پرستی می دهدو عدالت جای خود را به ميل اطاعت و بردگی از 
گرايانه، نظريات ژيل دلوز است که در باال بدان پرداختم و در فرصتی مناسب به پيوند اين نگاه ها، استفاده تخصصی از 

. اره خواهم کرداين نگاه های جسم گرايانه برای تشريح و توضيح بيماری های روانی، و ايجاد راه های نو درمانی  اش
به ويژه که نگاه جسم گرايانه ی ويلهلم رايش و دلوز راه های ديگری برای درک بيماری های عميق روانی و روانکاوی 

نظرات دلوز، بخصوص، برای درک شيزوفرنی، نويروزه، و انحراف جنسی ورای تئوری اديپ . آنها به وجود می آورد
رسيسيسم کوهوت، و همچنين ورای درگيری با نام پدر، و چگونگی برخورد با فرويد، و يا روانشناسی خود، و تئوری نا

کمپلکس اختگی در تئوری الکان به مثابه ی پايه و ايجاد کننده ی انواع بيماری ها از اختالل روانی تا روان پريشی، 
م اندازی نو و ديگر بفهميم و به ما اجازه می دهد هم بيماری ها را از چش. نگاهی نو به اين بيماری ها را ميسر می کند

هر . ببينيم، و هم بياموزيم که هيچگاه هيچ مکتب روانکاوی قادر نخواهد بود تمامی معنای يک بيماری را درک کند
موضوع از يکسو در . بيماری يک منظره و يک گروه ارکستر از صداهای مختلف و لذت های فراگمنتی مختلف است

بيمار برای تن دادن به اميال خويش و جذب آن اميال در خويش و جسم خويش است، و معنای روانکاوی الکان، کمک به 
از طرف ديگر آری گفتن به بيماری خويش به سان يک خالقيت جسم خويش و يافتن بخش های ديگر اين منظره و تالش 

رايش، انسان ارگاستی می برای تعالی بخشی و جذب آنها در دنيای خويش و بلوغ يافتن به سان جسم خندان  که ويلهلم 
همزمان نگاه ويلهلم رايش . بلوغی که چندمنظره ای و يا چند حالتی  است. >انسان کولی وار <نامدش، و ژيل دلوز 

ونگاه ژيل دلوز به ما امکان می دهد که ببينيم چگونه اجتماع بشری اشکال مختلف اين بيماری ها را توليد می کند و به 
برای دلوز، شيزوفرنی، توليد جامعه ی سرمايه داری و ناشی از .  و علمی جامعه بپردازيمعشقی/نقد ديسکورس جنسی

اين نگرش دووآليستی آدم ها را تکه . احساس است/جسم، خرد/برون، روح/نگرشی دووآليستی به هستی و جدايی درون
 و تبلور تضاد بنيادين سرمايه داری شيزوفرن در اين معنا، انسان جامعه ی سرمايه داری است،. پاره و دو تکه می نمايد

يا بهتر است . که نمی خواهد بدان تن دهد که واقعيت ادامه ی روياست و خرد به احساس ختم می شود و احساس به خرد
با چنين نگرشی به هستی و خويش، ترس . بگوييم احساس، خرد تعويق افتاده است، و بالعکس، و برون و درون يکيست
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زوفرن، و ترس از تالقی و درهم آميختگی واقعيت و رويا در دنيای شيزوفرن که يکی از علل پايه از دوجهانی شدن شي
ای بيماری شيزوفرنی است، از بين می رود و بيمار، به سان جسم خندان، می داند که واقعيت و رويايش دو روی يک 

. يش، در جهان سمبليک خود جذب کندسکه اند و می تواند دو جهان خود را به سان دو اليه ی خويش و دو شور خو
واقعيتش رويايی شود و رويايش واقعی و خودش به جسم خندانی تبديل شود که وجودی تاريخی و اسطوره ای و جادويی 

جالب است که دلوز هم از نيچه و هم از ويلهلم رايش به سان پيشگامان اين نگاه نو و جسم گرايانه در نگاه خاص . است
. ويش نام می برد و از آنها استفاده می کند، و به ويژه ويلهلم رايش را به نقد می کشدجسم گرايانه ی خ  

بخش آخر نظريات علوم نويروبيولوژيک جديد و ديدن يگانگی جسم و روح و همبستگی خرد و احساس و عبور از 
الزم است اينجا مطرح کنم که در تنها . خطای دکارتی، در نظرات عالمانی مثل دماسيو می باشد که قبال بدان پرداخته ام

نگاه جسم گرايانه ی من، بر خالف نيچه، اساس جسم برپايه ی عشق و قدرت است و اين به معنای چسباندن ساده ی 
عشق شرقی و قدرت غربی نيست زيرا در اين نگاه به عشق، هم نظريات ويلهلم رايش مؤثر است، و هم نگاه جديدی به 

عشق و قدرت در . س روانکاوی، و براساس ديفرانس دريدايی و نظريات دلوز و گواتاریرابطه ی عشق و قدرت براسا
هر حالتی در جسم دارای نقطه ی مقابل خويش است که همزاد او، . واقع يکديگر را مشروط می سازند و مرز يکديگرند

شجاعت ما را به ترس و اينگونه است ترس ما را به سوی شجاعت می برد، و . و مرز اوست و نيز گذرگاهی به او
دلهره ای نو هدايت می کند، البته به شرطی که به سان جسم، به  ترس و شجاعت خويش مانند شوری از خويش، و در 
حالتی ديناميک و گذرايی بنگريم، نه آنکه اسير نگاه ترس و يا شجاعت خويش شويم، و در بحران ساکن بمانيم، و يا از 

رابطه ی قدرت و . م، َسرور جهان خويشيم، و نبايد اسير يک نگاه و يک شور خويش شويمياد ببريم که ما به عنوان جس
عشق نيز به سان دو نيروی پايه ای جسم و دو قدرت اساسی و اوليه ی انسان و منشاء لذت و تمناها و حرکت های او نيز 

 و عشق به سان مرز آن قدرت، مانع از بايد اينطور ديده شود که قدرت ما را به اوج تکامل و سالمت و لذت می رساند،
آن می شود که قدرت خودمحور گردد، و حتی حاضر به عبور از الشه ی معشوق و ديگری، برای دست يابی به 

از طرف ديگر، قدرت مرز عشق است تا آدمی در عشق به ديگری خويش را به صليب نکشد و .  خويش باشد خواست
در چنين مواقعی قدرت فرد به کمک عشق او می آيد، افسون آينه و نگاه . بانی نکندخود را در پای عشقی و يا آرمانی قر

از طرف ديگر رابطه ی عشق و قدرت . عشق بيمارگونه و يا آرمان بيمارگونه را می شکند و جسم تحولی نو می يابد
. ه يکديگر تحول می يابنديک رابطه ی ديفرانسی است که در آن عشق و قدرت مرتب در يکديگر به تعويق می افتند و ب

از يک ذات  سرشته شده اند و اينگونه است که عشق، قدرت متفاوت و به تعويق افتاده است، و قدرت، عشق متفاوت و 
.به تعويق افتاده  

.  بازی، و ديالوگ تفاوت و ديفرانس اين دو نيرو، و شور پايه ای ما را، و دو قدرت اساسی ما را، آغاز و پايانی نيست
حرکت ما به سان تبلور ديفرانسی از اين دو می باشد که همزمان، با خويش زمينه ساز ديفرانسی نو و چرخشی نو هر 

هربار که ما بيشتر تن به عشق می دهيم، و خويش را بر ديگری و بر تمنايمان به او بازتر می کنيم، ضربه . می شود
ق پذيری و اين توانايی واالتر به عشق، خود زمينه ساز اين شدت يابی عش. پذيرتر می شويم، و همزمان، قدرتمندتر

از اينرو  نيز جهان عاشق و عارف زمينی من، ساتور خندان من، جهان . تحول در قدرتمان و ايجاد قدرتی نو می شود
عشق و قدرت است، و جهان بازی و تحول جاودانه ی دو شور اساسی ما انسان ها و زمينه ساز بازی جاودانه ی ما و 

.لذت جاودانه و فانی ما  
 

بخش ديگر جسم گرايی من نهفته در بهترين نظرات مدرن، بهترين نظرات پسامدرن، بويژه دريدا، فوکو و غيره / 4
اينگونه جسم من در عين تن دادن به پارادکس مدرن، قادر است به سان جسم خندان به چندگانگی پسامدرن نيز تن . است

زمينی من به کازانوا، به لرد بايرون، به رمانتيسيسم مدرن، و نيز به  مارکی دوساد مدرن تن نگاه . دهد و مدام تحول يابد
ابژه ای به جسم /مدرن، يعنی سنت جامعه ی دومش، و عبور از رابطه ی سوژه> من<با عبور از سنت و از . می دهد

زن و مرد لذت پرست و کام پرست کازانوای خندان و مارکی دوساد خندان را، . خندان و خود خندان دست می يابد
خندان را می آفريند که هم قادرند با نگاهشان معشوق را محسور کنند و در او زيبايی را، شور و لذت و کام پرستی را 

با عبور از هراس، کازانوا و . حس ولمس کنند، و هم قادرند سراپا جسم به جهان کام پرستانه  و تصوير خويش تن دهند
خندان و شاد، .  و از احساسات عميق، قادر می شوند پا به درون جهان رويايی و زيبای خويش بگذرانددوساد از هيچی،

همزمان قادر به تن دادن به معشوق و لمس او به سان . جهان کام پرستانه ی خويش و معشوق خويش را حس و لمس کنند
روتيسم و شرارت مردانه و زنانه کودک و بيگناه و اينجا جسم، کودک و بی اراده می شود و ا. سوژه ای مورد تمنا باشند

دست يابی به اين حالت خندان و . اين آغاز بازی جاودانه ی عشق و قدرت است. در عين حال پرشور و خندان می شود
> مای<مرد و زن جسمانی خندان، به معنای عبور از جهان مطلق گرای شرقی، سبکی دردآور مدرن، عبور از هويت 

مدرن و دستيابی به جهان پرشور، زمينی، و سبکبال عاشقان رقصان زمينی، و دست يابی به هويت > من<شرقی و 
اينجا، مثل نگاه پسامدرن، همه چی می چرخد ولی تکرار . جسم، و هويت عارف زمينی و يا ساتور خندان است> خود<

تيسم مدرن بی پروا است، و هم چون اروتيسم، هم به مانند ارو. همه چيز، از خدا تا عشق، رقصان است. نمی شود
به اين خاطر کازانوای خندان من، .  اروتيسم کاماسوترايی و ايرانی پرشرم و پر از ناز و خواهش مردانه و زنانه است

دوساد خندان من، از قهرمان گرايی عبور می کند، از شهات طلبی سنتی عبور می کند، به کودک بی تهوع، به رند قلندر 
اينگونه رقصان و خندان، اينگونه بی اراده، هر . ان حافظ، و يا ابرانسان دلقک ديونيزوسی تبديل می شودزمينی و خند
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او . لحظه به تصويری از خويش تن می دهد و آن می شود که هست و همواره تصاويری نو از هستی اش می آفريند
ردانه اش او را مسحور نمی کند و به وسوسه ديگر تنها برای دستيابی به معشوق، با شور و شرارت خندان زنانه و م

نمی اندازد، بلکه همان لحظه که  تن به احساس و شور و لذتش می دهد، گويی پا به تصويری نو از زندگی می گذارد که 
با اينکار، هم خويش و هم معشوق و هم محيط اطراف را به رنگی نو و کام . اکنون جهان لذت و اروتيسم خندان است

خصلت انسان جسم گرا و عارف زمينی . در می آورد و اخالقی متناسب با اين حالت و چشم اندازی می آفريندپرستانه 
به قول نيچه، اين کودک خندان همان . خندان، بی اراده بودن و بی اجبار بودن و دوری از هر حرکت قهرمانانه است

چنين توانی بدون دست يابی به اوج . ه پايين می نگردلحظه که می خواهد عروج کند، عروج کرده است، و دارد از باال ب
ايمان به زندگی و ايمان به جسم خويش، و خويش را در دست مادر خويش زمين، و در دست پدر خويش آسمان احساس 

به اين خاطر نيز تنها با دست يابی به اين اوج جسم گرايی و آشتی با خويش می توان به اين . کردن دست نيافتنی است
اين عدالت و خرد نهفته در زندگی است که نه انسان سنتی و نه انسان مدرن و در نهايت نه حتی . رت نو دست يافتقد

نگاه جسم گرايانه در همه ی اين سه بخش سنت، مدرنيت، و . پسامدرن به آن دست می يابند، حتی از آن هراسانند
هم سراپا کهن و به سان تبلور . ا را در خويش جذب می کندبهترين بخش های آنه. پسامدرن اما نياکان خويش را می بيند

همه ی اين هويت ها و . جديد آدم و حوا، هم متفاوت به سان انسان مدرن، و هم متفاوط به سان انسان پسامدرن است
چندگانگی ها، به سان کثرتی در وحدت، دور اين خدا در حال چرخش و حرکتند؛ در خدمت خدا وَسرور خويش، اين 

). در اين زمينه به آفوريسم های من در اين باب در مقاالت اسرار مگو مراجعه کنيد.( سان خندان و اين جسم رقصانان
از آنجا که به اندازه ی کافی در باب اروتيسيسم مدرن و نيز پسامدرنيت در مقاله ی قبلی و اين مقاله توضيح داده ام، از 

در .  باورم که مدرن و پسامدرن بودن نگاه من مثل روز روشن استتوضيحات بيشتر خودداری می کنم زيرا بر اين
در نهايت، به قول نيچه، چگونه می خواهی خود را باال کشی بدون . واقع جسم گرايی مرحله ی بعد از پسامدرنيت است

. آنکه نياکانت را با خود باال بکشی  
همه ی اين بخش ها را در خويش دارد و به اين جسم گرايی اين راز مهم زندگی را درک ولمس کرده است زيرا جسم 

.خاطر برای تحول نهايی بايد اين بخش ها را نيز با خويش متحول کند و واال سازد، چنداليه  و زيبا  و قدرتمند شود  
 

از اين رو جسم خندان من هم يک . از طرفی جسم گرايی من ريشه در فرهنگ هر دو سرزمينم ايران و آلمان دارد/ 5
لندر زمينی حافظ وار و به پايان برنده ی کار حافظ، و هم ادامه ی جسم گرايی نيچه و ويلهلم رايش و به سان رند ق

فرزندی از گيتی گرايی و کام پرستی يونانی و ديونيزوسی می باشد؛ زيباترين بخش های هر دو فرهنگ خود را در 
ن به عرفان زمينی، تنها به خاطر آن نيست که اين نگاه اين ريشه داشتن در عرفان ايرانی و تبديل کردن عرفا. بردارد

هرچه يک انديشه بتواند . توسط مردم بهتر فهميده و يا جذب شود، با آنکه اين دليل نيز خود دارای اهميت فراوان است
معه و خود را بهتر به لباس فرهنگی در آورد بی آنکه خويش را مسخ کرده باشد، آنگاه بهتر اين انديشه توسط آن جا

موضوع اما همانطور که قبال توضيح دادم آن است که تحول در جسم و يافتن جسم . فرهنگ جذب و هضم می شود
ی جسمی خويش و توانايی تلفيق و جذب مدرنيت و اشتياقات مدرن در اين جسم، بدون  نوزايی > من يا سوژه<خويش و 

انسان ايرانی .  آن از عناصر ضد جسم، غيرممکن استدوباره ی بخش سالم اين مفهوم از جسم و فرهنگ، و پاکسازی
ما افراد دومليتی اين را . نمی تواند هيچگاه جسم شدن و دنيوی شدن را به طور کامل مثل يک اروپايی حس و لمس کند

دگی حتی به خطا خواسته ايم به اين مدرن شدن، به سان اروپايی جسم بودن، و يا زن. به خوبی می دانيم و لمس کرده ايم
آلمانی يا /در حالت شترمرغی تن بدهيم، اما در نهايت شکست خورده ايم زيرا راه ما در رسيدن به اين حالت، ايرانی

اين دواليگی، و تلفيق بهترين بخش های دو فرهنگ در قالب جهان سمبليک خويش و جسم . اروپايی می باشد/ايرانی
رين راه برای دستيابی به تفاوت خويش و نبوغ خاص خويش نيز خندان خويش، تنها راه عبور از اين بحران است، بهت

ما را بدل می کند به عنصری خاص و موجودی کم ياب که می تواند با هر دو . اين چنداليگی ما را جهانی می کند. هست
د و در جهان به سخن بنشيند و هر گفته اش برای هر دوجهان نکاتی داشته باشد زيرا او هر دوجهان را در خويش دار

زيرا او از خويش، و از بحران خود فرار نکرده است، بلکه اين بحران را به ابزار زايش . خويش جذب کرده است
همانطور که قبًال گفتم مدرنيت قابل . دوباره ی خويش به مثابه ی موجودی دوفرهنگی و دو يا چندجهانی تبديل کرده است

جز آن نداريم که اين مفهوم جسمِ  حک شده بر روح و روانمان و بر برای تبديل شدن به جسم راهی . کپی کردن نيست
بر سرکوب اخالقی جسم در فرهنگمان چيره . جانمان را نوزايی کنيم، پاکسازی کنيم، و کار نياکانمان را بپايان رسانيم

رفانی، و يا به شويم، با پاکسازی عرفان از عناصر ضد خرد و ضد جسم، نگاه زيبايی شناسانه و گيتی گرايانه ی ع
همراه با تلفيق بخش مدرن و پسامدرن خويش در اين نگاه، و ايجاد . نوعی ميترايیِ  نهفته در  وجودمان را زمينی سازيم

بدين وسيله ما قادر خواهيم .  جهان سمبليک جديد خويش، بحران فرديت و گيتی گرايی ايرانی و خويش را بپايان رسانيم
روادارانه و گيتی گرايانه در عرفان و بويژه عرفان حافظ و يا ميترايسم را در جهان مدرن بود عناصر انسان محورانه، 

خويش جذب و ادغام کنيم و معنايی نو از گيتی گرايی و انسان محوری و يا راوداری عاشقانه و قبول آنکه هرکس حديث 
 و انسان محوری و گيتی گرايی را با اين عشق بخواند، به هر زبان که داند را بيافربينيم که هم باعث شود روادارای

تلفيق بهتر جذب کنيم و هم با اين ايجاد تفاوت و مدرنيت خاص خويش حرفی نو برای جهان مدرن داشته باشيم و به 
بقول نيچه ايرانيان هميشه . بهترين شکلی قدرتهايمان را آزاد و خالق سازيم و ديگر بار نقش خويش را بر جهان بزنيم

حال می توانيم با اين تلفيق . اگر ما دنيا را با مفهوم اخالق زرتشتی، اخالقی ساختيم . هزاره های نو بوده اندسازندگان 
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نو، پايه گذار جهانی نو و  خندان و تبديل زندگی به يک بازی جاودان عشق و قدرت و خرد باشيم، پايه گذار خرد و 
يک بازی و ديالوگ عاشقانه، قدرتمندانه با خدا، معشوق و کل عشق سبکبال، ايمان و قدرت رقصان و تبديل زيستن به 

ملتی که اينگونه خويش را سرکوب کرده است،بايد از طرف ديگر ماالمال از شورها و قدرتهای عميق باشد که . هستی
 سرکوب بقول نيچه خواجگان احتياج به اخالق. اگر جذب و تعالی بخشيده شود، ميتواند جهانی نو و رنگارنگ بيافريند

آنجا که مثل فرهنگ ما سرکوب جسم و اشتياقاتمان در قالب فرهنگ خير و شر اينگونه مطلقانه و خشن . خويش ندارند
صورت می گيرد،بايد دريايی از قدرتها و بازيهای نو و خندان زندگی فراهم باشد، موجی و لشکری از شورها که می 

يل شوند؛ دريايی از شورهای رقصان و وسوسه و  شرارتهای جسمانی خواهند از اهريمنان به فرشتگان و ياران ما تبد
باری زمان بازگشت ما به جهان و بيان چشم انداز و . که می خواهند به آفروديت و اروس و ميترای خندان ما تبديل شوند

 اين چنداليگی ممکن رقص عاشقانه و وسوسه انگيز زمينی خويش فرارسيده است و اينکار تنها با دستيابی به اين تلفيق و
جسم و خرد نوين صادق است که می توان اينجا نظربازی  رندانه حافظ > خود<همين موضوع نيز در باب مفهوم . است

درست است که عرفان . و  نگاه ديونيزوسی نيچه را با يکديگر پيوند داد و به مفهوم خرد شاد مدرن ايرانی دست يافت
، اما اين دشمنی در واقع و بويژه در عرفان حافظ  از خاستگاه   توجه و عالقه به بوده است> من<ضد خرد استداللی و 

جسمانی و رندانه  و يک خرد واالتر و نظربازانه که از لحاظی به خرد و نگاه ديونيزوسی نيچه شبيه است > خود<يک 
اينگونه نيز در . ورت گرفته استو يا الاقل در يک بستر جسم گرايانه می توان بخوبی اين دو را جذب و تلفيق کرد، ص

نگاه من رندی حافظ و نظربازی او با  خرد جسمی و ديونيزوسی نيچه بر بستر جسم عاشق و قدرتمند من با يکديگر 
/  خدايی عارفانه/ترکيب ميشود و خرد شاد، گيتی گرايی عاشقانه و قدرتمندانه، رواداری عاشقانه  و قدرتمندانه و انسان

آفريند و عارف عرفان به عارف زمينی تبديل ميشود که هم مدرن،پسامدرن و جسم گراست و هم نيچه وار را می 
بدينگونه اين عارف مدرن و يا مدرنيت عارفانه و . مدرنيت و پسامدرنيتش اليه ای عاشقانه و عارفانه و  متفاوت دارد

پايان می رساند و زمينی ميشود و هستی شوخ چشمانه  به خطا و ضعف نهايی عرفان پايان می دهد  و کار عرفان را ب
برای درک اين تواناييهای نهفته  در عرفان به کتاب هرمنوتيکی  .( قدرتمندانه تبديل می کند/را به يک بازی عاشقانه

زرين > از کوچه رندان<از داريوش آشوری و يا کتاب > نظر بازی نزد حافظ< ، مقاله  >رندی و عرفان نزد حافظ<
يد  و برای درک نگاه من به عرفان و چگونگی نقد من بر عرفان و عرفان زمينی من به مقاله قبلی و کوب مراجعه کن

بخش نقد حافظ مراجعه کنيد و يا در مقاالت ده گانه کاوشی در روان جمعی درباب اين گيتی گرايی نو و زمينی و عرفان 
ما . شت و ديگر مذاهب و مسالک ايرانی الزم استهمين تحول و نوسازی در نگاه به اسالم و زرد) . زمينی بخوانيد 

احتياج به روايت های نو و مدرن، و رابطه  ی تثليثی ميان انسان ايرانی با مذاهب و سنت هايش داريم وگرنه ايده ی 
به سان يک . مدرنيت باز هم در برخورد با اين روايت های سنتی و نارسيستی از مذهب و سنت، محکوم به شکست است

در جسم و روان ايرانی می ماند و آخر سر ايرانی دوباره او را تف می کند و باال می آورد همانطور >  بيگانهجسمک<
باال . که در سال پنجاه و هفت با ايده ی مدرنيزاسيون و چهارنعل دويدن به درون دروازه ی تمدن شاه اين کار را کرد

اکنون در حال پی . و خواست يک مدرنيت مذهبی بيافريندآورد و يکدفعه، به قول خودش، بازگشت به خويشتن کرد 
بردن است که هم آن غرب شيفتگی، و هم اين غرب ستيزی، هم آن سراپا مدرن شدن و هم اين بازگشت به خويشتن، يک 

خطای مشابه و ناشی از ناتوانی به ارتباط تثليثی با مدرنيت  وسنت و ايجاد تلفيق خويش بر اساس يک نگاه مدرن، و 
حال می خواهد آهسته و با درک درست ساختار مدرن، و نيز ساختار . ناتوانی از جذب مدرنيت در فرهنگ خويش است

اينگونه، ما شاهد روايت های نو از اسالم، . خويش، و ايجاد يک تلفيق درست با مدرنيت خود ايرانی اش دست يابد
 گرايی در دين، مانند نظرات تازه مطرح شده از ابراهيم زردشت، و غيره، و روايت های جدايی دين از دولت، و يا عقل

طبيعی است که بايد هر کدام از اين روايت . گيالنی درباب نظريات ابن رشد، و يا تفسيرهای نو از ميترائيسم و غيره ايم
نسانس ايران ها را با معيارهای مدرن خردگرايی، سکوالريسم، و غيره به نقد کشيد و سره را از ناسره بازجست، اما ر

تنها به کمک اين روايت های گوناگون، و مدرن نو، و اين نگاه گيتی گرايی ايرانی، و خردگرايی ايرانی قابل دست يافتن 
در دوران مشروطه و يا در انقالب . است، وگرنه بازهم به سان جسمکی بيگانه باال آورده می شود، پس زده می شود

اوت های مهم ميان اين دو رويداد، بی دليل نيست که هم ايران شناسانی مثل استاد با وجود تف. بهمن هم شاهد آن بوديم
جمالی، و هم روشنفکران دينی مانند سروش و احسان شريعتی، و هم نسل ما، و نيز نسل سوم در پی دستيابی به تلفيق 

اين تحول مدرن همخوانی خاص خويش، به سراغ عرفان و مذهب و نوزايی بخش هايی از فرهنگ گذشته ،که بيشتر با 
طبيعی است که بايد هر تلفيقی با معيارهای دقيق . ما اکنون شاهد ايجاد تلفيق های مخلتف هستيم . دارند، می روند

همزمان، از ايجاد يک مسخ تازه . مدرنيت، و نيز رنسانس، بررسی و نقد شود تا بهترين تلفيق ها شناخته و مطرح شوند
 خويشتن جديد و يا ادامه يافتن رابطه ی نارسيستی و غلط غرب ستيزانه و يا غرب ی مدرنيت و يک بازگشت به

بويژه که نبايد از ياد برد، آنچه من برای مثال عرفان زمينی می نامم يک تفسير تازه از . . شيفتگانه جلوگيری شود
ستم جسم گراييم با بخشهای ديگر نگاه عرفان با استفاده از عناصر سالم خود عرفان ايرانی همراه با تلفيق آن بر بستر سي

اينگونه نيز بايد بدقت به اين نوزاييها و تلفيقها . مدرن و پسامدرنم يعنی تئوری سيستمها، روانکاوی  و غيره است
نگريست و آنها را با يکديگر مقايسه  کرد تا به بهترين تلفيق دست يافت و يا تلفيقهای غلط  که يک نوع بازگشت به 

ضرورت اين نگاه انتقادی و دقيق و . مسخ مدرنيت و يا پسامدرنيت را تبليغ می کنند، مورد انتقاد قرار دادگذشته و  
درک دقيق تفاوتهای ميان معنای کلمات مدرن،پسامدرن با مفاهيم عرفانی و غيره، نبايد اما به افراط ديگر منتهی شود که 

 انسانی و بويژه رنسانس فرهنگی، می خواهد در مقام دفاع از  بخاطر عدم شناختش با روانکاوی و روند تحوالت عميق
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زيرا اين نگاه افراطی خود شکل . مدرنيت يا پسامدرنيت به نفی کامل فرهنگ گذشته و يا نفی کامل عرفان بيانجامد
تند ديگری از دين خويی و مطلق نگريست که در واقع اين دوستان بزعم خودشان در حال جنگ خردمندانه با آنها هس

ولی چون در اين جدل عقالنی به نوع احساسات و نوع حرکت خويش از موضع نقد تثليثی نگاه نمی کنند، از انرو نمی 
بينند که خودشان چگونه همان لحظه که ضد عرفان و دين خويی استدالل می کنند، در عمل بسيار عارفانه و يا دين 

 به عرفان ايرانی نيز اين مطلق گرايی را می توان بازيافت و يا در نوع برخورد آرامش دوستدار. خويانه عمل می کنند
مشکل اصلی جامعه ما ناشی از برخورد نارسيستی با مذهب و سنت . حتی در برخورد به اسالم و مذاهب ديگر ايرانی

  و درست است که يک مذهب و سنت می تواند موانع بيشتر و يا کمتری در برابر رشد. است و نه خود مذهب و سنت
تکامل ايجاد کند، اما اگر شکل رابطه تثليثی با مذهب و سنت در جامعه ايران شکل گيرد و مردم ايران هرچه بيشتر به 

خويش بسان يک جسم خندان بنگرند و يا بسان سوژه جسمی و بتوانند اين رابطه تثليثی را با همه چيز از مدرنيت تا سنت 
 هم رفرم مذهبی انجام دهند و هم به اين موضوع تن بدهند که به مکه  و مدينه ايجاد کنند، آنگاه بخوبی نيز می توانند

بروند و در کنارش نيز به دادگاه دنيوی و زندگی دنيوی خويش تن دهند و اين موضوعات را ضد هم نبينند و دچار 
ی بسوی ارتباط تثليثی موضوع عبور از ارتباط نارسيست. تناقض درونی نشوند وقتی به اشتياقات مدرنشان تن می دهند

آنکه در زبان مدرنيت اين برخورد افراطی و نافی سنت را انجام . است و نه نفی اين يا آن مذهب و سنت بطور عام
ميدهد، خود در نهايت هنوز دچار اين ارتباط نارسيستی است و تنها تفاوتش با آدم سنتی اين است که اگر آدم سنتی عاشق 

است و اينگونه نيز فردا می توانند جايشان را عوض کنند و يا از کعبه آمالشان متنفر سنت است، او عاشق مدرنيت 
نمونه ای از اين نقد افراطی . گردند و اين طنز زيبای زندگيست که اين افراطيون را هميشه بزيباترين شيوه افشاء می کند

من روشنفکر / نه<   حمود فلکی بنام و در نهايت نارسيستی و غرب شيفتگانه  و ضد عرفان را در نوشته آقای  م
فلکی بخوبی در اين نقد  و در نقدی قبلی در باب بوف کور اين . می توان ديد> ايرانی، تاملی در پست مدرن ايرانی

است و روشنفکر > من_نه< موضوع را بيان می کند که راوی  و روشنفکر ايرانی  يک من مدرن نيست بلکه يک
. من است  و می خواهد معضالت روشنفکر ايرانی را با اين واژه توضيح دهد/ اين حالت نهايرانی نيز بباور او دچار

خود درک اين موضوع که راوی  و روشنفکر ايرانی بطور عمده يک من مدرن نيست، خود قدمی مثبت است، اما فلکی 
نی را که همان نداشتن جسم  و عدم م/چون به روانکاوی و بويژه به نگاه جسم گرايانه آشنا نيست، نمی تواند علت اين نه

موضوع اين است که دقيقا چون انسان . دستيابی به جسم خويش  و رابطه تثليثی با هستی  می باشد  درک و لمس کند
ايرانی جسم نيست و راوی، لکاته و همه فيگورهای بوف کور هدايت نه افرادی با  فرديتهای متفاوت،  بلکه فيگورهايی 

الت و نقشی خاص در يک بازی سنتی هستند که قادر به فاصله گيری کامل و ايجاد ارتباط تثليثی  با با يک صفت و يا ح
نقش خود و ديگری و کل بازی نيستند،  از آن رو نيز قادر به ديدن بازی تراژيک خويش و عبور از ارتباط نارسيستی 

ز مرتب شکست تحول در برابر سنت و تبديل راوی خويش و ناتوان از دست يابی به ارتباط تثليثی هستند و بدينخاطر ني
راوی بسان يک انسان ايرانی در حال تالش برای دست يابی به اين فاصله  و . به پيرمرد خنزرپنزری را تکرار می کنند

نقد خود و دست يابی به هويت فردی خويش در اين مسير بخاطر معضالت اديپی و نارسيستی خود همانطور شکست می 
در بخش هشتم اين نوشته ( همان طور که در نقد سه بخشيم در باب بوف کور مطرح کرده ام. لکاته و ديگرانخورد که 

بنام از بوف کور هدايت تا سناريو صادق هدايت بيضايی اين نقد بوف کور را بوسيله نقد لکانی کاملتر می کنم و چشم 
بخشی نيز ناآگاهانه و از طريق صداقت با خويش و نگاه و ، هدايت آگاهانه و ) انداری ديگر نيز بر آن بوجود می آورم

بيان صادقانه معضالت روان ايرانی بما نشان می دهد که چرا ما بخاطر نداشتن جسم و هراسهای جنسی و اخالقيمان و 
بوف هدايت  در .  بخاطر اين ارتباط نارسيستيمان محکوم به تکرار شکست  و قربانی کردن مدرنيت در پای سنت هستيم

کور  انسان ايرانی  را بسان  کسی که فقط نقشی در يک بازی سنتی دارد  و از خويش دارای فرديتی  و جسمی نيست و 
درک اين موضوع پايه ای بدان . بدين خاطر با همه خواستهای مدرنش سرانجام  شکست می خورد به ما نشان ميدهد  

ختار روانی  يک ايرانی و حتی روشنفکر ايرانی با حاالت يک خاطر نيز مهم است که بايد بين حاالت و رفتار و سا
انسان مدرن تفاوت گذاشت و بدون درک اين تفاوت  نمی توان به درک دقيق معضالت و حاالت برزخی انسان ايرانی 

ی برای مثال با آنکه هدايت در بوف کور و يا در زنده بگور و آثار ديگرش از معضالت اگزيستانسياليست. دست يافت
مثل موضوع مرگ، تنهايی و ترس و دلهره سخن می گويد ولی تالش برای درک اين حاالت فيگورهای هدايت باکمک 

فکر کنم نقد خانم منظر (مفاهيم اگزيستانسياليستی سارتر و غيره، مانند نقدی که نقاد ديگری در اين زمينه انجام داده بود
.  انسانهای کتابهای هدايت و عدم درک معضالت انسان ايرانيستبه معنای عدم فهم معضالت  و حاالت) حسينی بود 

مفهوم مرگ،ترس و غيره در آثار هدايت تنها بر بستر فرهنگی انسانهای او فهميده می تواند بشود و نه بر بستر فلسفه 
ان ايرانی و اگزيستانسياليسم مدرن و يا بهتر است بگوييم برای درک درست اين موضوعات بايد به اين ويژگيهای انس

بستر فرهنگی او توجه کرد، تا فهميد و لمس کرد که چرا اين جا حس مرگ،حس تنهايی  و غيره حاصل برزخ انسان 
ايرانی است که از يکطرف جهان کهنش در حال شکستن است و از طرف ديگر چون قادر به ايجاد فرديت و ارتباط 

هوا احساس می کند و اين حاالت مرگ و تنهايی و دلهره ناشی تثليثی نيست، خودش را چون يهودی سرگردان و  پا در 
از اين زندگی بينابينی اوست و با حاالت کسی مانند سارتر و يا آلبر کامو تفاوت بنيادين دارد و از اينرو نتايجشان نيز 

ياليستی که ديگر آنها بخاطر داشتن فرديت و حالت تثليثی در تالقی و برخورد با اين حاالت اگزيستانس. متفاوت است
شباهتی به ترس  و دلهره مرگ يک کاهن و يا کاهن لجام گسيخته ندارند، قادر به ايجاد فلسفه های نوی آزادی، انسان 

گرايی و دست يابی به قدرتی نو از طريق جذب هيچی و پوچی در جهان سمبليک خويش هستند ولی انسان ايرانی اسير 
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يچی  و پوچی، به دلهره  و ترس يا تبديل به سرباز و جانباخته اين حاالت می شود حالت نارسيستی شيفتگی يا تنفر به ه
و افسون حالتش ميشود و اينگونه ابدی در بحران می ماند و ناتوان از جذب اين شورها در خويش است  و يا بخاطر 

بيعتا اين دو نوع برخورد ط. هراسش ازآنها مرتب بازگشت به خويشتن می کند و اين حاالتش را می خواهد سرکوب کند
انسان مدرن قادر به جذب اين حاالت در جهانش و ساختن فلسفه و روانکاوی . ايرانی نيز ميتوانند به يکديگر تبديل شوند

نو مانند روانکاوی اگزيستانسياليستی و يا لوگوتراپی است،  زيرا آنها در حالت ارتباط تثليثی با اين حاالت  هستند و در 
 يک فرديت هستند که اکنون با هيچی و پوچی جهانش هرچه بيشتر درگير می شود و مثل کامو می خواهد خويش دارای

با پوچ شدن بر پوچی غلبه کند، اما فيگورهای هدايت بهيچوجه نمی توانند به اين فکر و  اين حالت دست يابند، زيرا 
 فروغ نيز که در انتها به اين دوگانگی و دوپارگی همانطور که. کلمات و اين حاالت نزد آنها معانی ايی متفاوت دارد

بنيادين مثل هدايت دچار شده بود و می خواست به آغاز فصل سرد ايمان بياورد و اينگونه شايد با پوچی کنار 
بيايد،سرانجام مثل هدايت ولی بگونه ای ديگر در اين بن بست از بين می رود و نتوانست و نمی توانست مثل کامو با 

دن بر پوچی غلبه کند، چون هنوز به فرديت جسمانی و جنسيتی خويش و رابطه تثليثی خويش با هستی و تلفيق پوچ ش
درک اين موضوع  از اين جهت مهم است که همانطور  قبال . مدرنيت در جهان سمبليک خويش کامل  دست نيافته بود

رتی يک جسم مکانيکی  و ناتوان از پيوند عميق حتی اگر سوژه دکا(بحالت جسمانی است >من و فرديت<نيز گفتم، اين 
و تنها بکمک رنسانس جسم ايرانی و دستيابی به مفهوم جديد جسم که هم بناچار ريشه ) احساس و خرد جسم خويش است

از اينرو ما محکوم به نوزايی و پايان بردن ديسکورس گيتی . در سنت و هم ريشه در مدرنيت دارد می تواند بوجود آيد
  و  جسم گرايی عارفانه و در عين حال پاکسازی آن از عناصر ضد جسم و ضد خرد و تلفيق آن با مدرنيت و گرايی

پسامدرنيت  بر بستر ديدن خويش بسان جسم خندان، مغرور و چند بخشی هستيم و گرنه محکوم به تکرار بحرانيم و يا 
فان ضدخرد بجنگيم، حرف و حرکتمان خودش سنتی و در نمونه طنز آميز آن، در حاليکه می خواهيم بر عليه سنت و عر

عرفانی ميشودو  زيرا احساساتمان هنوز عرفانی آنهم بشکل عرفان نارسيستی است و همينکه من  و يا من جسمی 
ميشويم و از خردگرايی سخن می گوييم، هر حرکت و نگاهمان آغشته به اين حاالت من عرفانی  و يا مطلق گرايی دين 

من روشنفکری می توان اين طنز زندگی را ديد که چگونه /در نقد فلکی نيز جدا از نکته مثبتش به اين نه.دخويانه ميشو
فلکی نمی بيند که حرکاتش و نگاهش در همان لحظه که ضد عرفان و در دفاع از  خردگرايی بيان احساسات و نظر می 

و پاکسازی نشده و به حالت  درک غلط مدرنيت  تبديل کند، بخشی از نگاهش  به نگاه  عرفانی و آنهم عرفان نارسيستی 
فلکی پس از نقد عرفان ايرانی و نقد تفاوتش با عرفان اروپايی که بقول او ريشه در روشنگری دارد و خردستيز . ميشود

ن خواندن بخشی از پست مدرنيت ايرانی، آنگاه به تعريف خويش از خرد می پردازد  و در نهايت شعری از خويش در اي
به اين شعر نسبتا تازه و . باب را می خواند که خواندن اين شعر زيبايش و ديدن تناقضات او خالی از طنز و لذت نيست

شاعر و داستان نويس و نقاد ارجمند ايرانی محمود فلکی توجه کنيد و به مفهوم خرد >  خرد شاد<در عين حال زيبای  
:شاد در آن و نيز حالت و آهنگ شعر دقت نماييد  

 
ام، که نينديشم  از هيچ برنيامده  
لغزاَند  ی ِخَردی که برناِف من لذِت هستن می هستم به هسته  
 در هسِت من 
 عقل عبوس 
ست  ای آلِت مرده  

 که هيچگاه 
 ناز را نکرد کشف 

. در نازکیِ  لذت  
 

 هرشب 
ای که کشف کنم  با هر ستاره  

خوابم  می  
 هر بامداد 

های رؤيا را   ريزه-ُخرده  
کنم در باغی  رها می  

. شناسد که باغبان نمی  
 گاهی هم 

 با چرای نور 
 در چراهای در پرده 

. کنم پرده بازی می عشق را بی  
 

 در بازیِ  باِز من 
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ست  ای نه بازنده  
 که با زبانِ  هياهوی ياهو 

ست "چرا"ی هرچه  بر چهره  
 رنِگ خدا َزَند 

ای  نه برنده  
 که با عقلِ  عبوس 

. ا مکدر کندخيال روز ر  
 

ی ِخَرِد شادی که  هستم به هسته  
 بر ناِف جهان 
. لغزاند لذِت هستن می  

  
 
قای فلکی در برابر پست مدرنهای ايرانی به دفاع از خرد مدرن می پردازد، اما جالب است که وقتی برای تاييد حرفش آ

ندک با مفهوم خرد دکارتی و کانتی و نگاه شعرش را می آورد، بسادگی قابل ديدن است که مفهوم خرد نزد او شباهتی ا
ابژه ای همراه با سيادت خرد بر احساس  دارد و از يکطرف ريشه در نگاه  خرد جسم و شاد نيچه  و نيز خرد /سوژه

تکرار نگاه >  عقل عبوس<کومينيکاتيو يا ارتباطی هابرماس  دارد و از طرف ديگر در آهنگ کالم و نوع نگاهش به 
ه ميگويد، پای استدالليون چوبين بود و همزمان معنای بازی و شور بازی نهفته در شعر همان حالت عارفانه است ک

شور عارفانه و بويژه حافظانه در ديدن زندگی بسان يک بازی پرشور عاشقانه می باشد که در آن هم جا برای  مسحور 
ر بازی عارفانه و آهنگ کالم عارفانه با شدن و هم برای شوخ چشمی با معشوق وجود دارد، با آنکه اينجا اين شو

متافرهايی مدرن مثل   مخالفت با هياهويی که  به جای شک ايمان را می خواهد حاکم کند و  يا با عقل عبوسش خيال 
اما قبل از توضيح اين موضوعات بويژه با کمک نگاه بينامتنيت، الزم است به . روز را مکدر کند، روسازی می شود

:او در متن می گويد. ازه دهيم که مفهوم خرد را نيز از نگاهش توضيح دهدآقای فلکی اج  
 

است که ) عقِل فاناتيک، از هر نوعش" (عقِل عبوس"يا " گريا خرِد ابزاری خردباوری محاسبه"منظورم از خرد، نه < 
اگر چنين . ليته، داردکند، بلکه خردی است که رو به سوی آزادی ، به مفهوم لبيرا با هدِف نظارت و کنترل عمل می

ی ديروز و امروز است که  زده در شعر، نه شعر سياست" خرد"در نظر بگيريم، منظورم از " شعر"مثل در  جنبشی را به
چپ سنتی است، و نه " تعهد اجتماعِی"مانده از  مَاند، که برآمده و باقی بيشتر در سطح رويدادها و شعارها محدود می

منظورم شعری است که به مسائل، .  است، که شعر امروز از آن اشباع شده استهای صرفا خصوصی شعر گاليه
.>نگرد، شعری که عمِق فلسفی دارد تری می با نگاه ژرف) درون و تن" (من"ها و به  پديده  

 
 اينجاست که ما با اين طنز زندگی روبرو می شويم که می بينيم، تعريفی که آقای فلکی در متن و در شعرش از خرد می

يعنی محمود فلکی در همان . ابژه ای با هستی می باشد/دهد،خود نافی خردکالسيک و مفهوم خرد دکارتی و رابطه سوژه
لحظه که پست مدرنيت را نيز بگونه ای خردستيز می خواند، خود تعريفی تقريبا پسامدرنی از خرد می دهد و همان 

 تکرار می کند، با آنکه همزمان می خواهد از خرد مدرن و انتقاد پسامدرنی را به خرد کالسيک و روشنگری کالسيک 
ابژه ای و خرد  ابزاری /اين دقيقا نگاه پسامدرنی است که به خرد کالسيک و رابطه سوژه. روشنگری کالسيک دفاع کند

د حکمت  بشدت برخورد می کند و خواهان عبور از اين متاروايت  و ايجاد زمينه برای انواع  و اشکال ديگر خرد مانن
شادان و ديونيزوسی نيچه ای و يا دانشمند کوچ وار و نگرش شبکه وار دلوز و گواتاری می باشد و يا مانند دريدا در پی 

من .  پست مدرنيت دقيقا دست يابی به خرد چندگانه و اين پلوراليسم نگاهی می باشد.  عبور از متافيزيک مدرن است
از  پست مدرنهای  درو ن ايران خيال ميکنند که پست مدرن خرد ستيز است که نمی دانم که چرا آقای فلکی و يا بعضی 

پست مدرنيسم می خواهد به چندگانگی نگاه علمی . اين يک درک کامال غلط از پست مدرنيسم و نفی پست مدرنيسم است
 خرد شهودی و غيره و امکان ايجاد خرد و  منطقهای مختلف و تن دادن به اشکال ديگر خرد، مانند خرد احساسی و يا

دست يابد و  برای مثال  مانند پاول فايرآبند پسامدرن ميخواهد  که کودکان در مدارس آينده از ابتدا با يک شيوه چند 
سيستمی بزرگ شوند و ياد بگيرند برای تفسير و توضيح چگونگی توليد ابر، هم نظر فيزيکی و علمی مدرن را بشنوند 

 نظرات علمی ديگر را، تا اينگونه از ابتدا باز و قادر به چندگانه نگريستن باشند و اينگونه و هم نظر اسطوره ای را و يا
همين نگريستن پست مدرن به شکل يک سيستم .چندسيستمی بعدها  قادر به ايجاد اشکال واالتر خرد و يا منطق گردند

ين دوستان است که چون با رابطه تثليثی ضد خرد به معنای مسخ کردن پست مدرن بخاطر همان نگاه ايرانی نهفته در ا
ساختار مدرنيت و يا پست مدرن را خوب ياد نگرفته اند، پس نارسيستی از مدرنيت دفاع می کنند و همزمان برای فهم 

به اين خاطر وقتی . آن در ذهن خويش که هنوز از جهاتی سنتی است، اين مدرنيت و يا پست مدرنيت را مسخ می سازند
ز خرد شاد سخن ميگويد، در واقع بقول مکتب علمی بينامتنيت، نگاه نيچه ای را در نگاه خويش مطرح محمود فلکی ا

می کند، بی آنکه  حتی نامی از آن ببرد و همزمان اين نگاه را نيز کامل بيان نمی کند ولی می خواهد خردی داشته باشد 
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 پيوند با تن باشد و همه اينها مفاهيم نيچه ايی و نگاهی که تن به احساس نيز بدهد و از تن سرچشمه گرفته باشد و يا در
از طرف ديگر وقتی فلکی می نويسد که منظورش از خرد . پسامدرنی است که بعدها در نگاه دلوز نيز جذب ميشود

بفکر باوری نه خرد ابزاری و يا عقل عبوس است،باز هم در اينجا هم نقد هابرماسی و انتقاد او به خرد ابزاری  که فقط 
اما از آنجا که تفاوتهای مهم ميان خرد ارتباطی . خويش و کنترل است و  انتقادش به خرد کالسيک  را بيان می کند 

هابرماس و خرد شاد و يا حکمت شادان نيچه را نمی داند و يا از ياد می برد، ابتدا اين دو تا را با هم مخلوط می کند و 
ی احساسی  عرفانی و بازی عرفانی و نيز می زند و  حاصل اين نوشته زيبا سپس به اين خرد التقاطی خويش يک چاشن

برای مثال بيان و  نظر هابرماس و خرد ارتباطی  او در نوع نگاهش به بازی نيز . و  در عين حال بسيار  متناقض است 
زبانی بيناذهنی يا ديده ميشود، زيرا هابرماس  مايل است بر اساس ارتباط زبانی و ايجاد يک قراردهای مشترک 

اينترسوبيکتيويتی  و  بر اساس چهار اصل   قابل درک بودن موضوع، حقيقت عينی،  درستی نورماتيو و حقيقت ذهنی 
نوعی جديد از ارتباط زبانی و خرد ارتباطی را بوجود آورد که در عين گفتمان و جدل بر سر خواستهای خود در عين 

به اينخاطر نيز به خرد کالسيک و سوژه . اکميت يک گروه بر ديگری باشدحال ديسکورس و گفتمانشان عاری از ح
دکارتی و خرد ابزاری آنها که در پی دست يابی به کنترل بر ديگری و بر هستی است اعتراض می کند و ميل کنترل بر 

نگاه و ديسکورس اما اين . هستی و بر خويش سوژه دکارتی را وحشت دکارتی از غيرقابل کنترل بودن زندگی می داند
هابرماسی  با  نگاه خرد نيچه ای و بازی قدرت نيچه ای و خرد شاد و خندان او را تفاوت فراوان دارد که فلکی اين را  
نمی بيند  و  مفاهيم را خواسته يا ناخواسته  و بخاطر نشناختن دقيق مفاهيمی که بکار می برد با هم قاطی و مخلوط می 

برای نيچه و خرد جسمی و شادش بر خالف هابرماس، اساسا زندگی .  مبهم و التقاطی می شودکند  و اينگونه نوشته اش
تنها او می خواهد اين . برايش  يک بازی قدرت  زيبای تفاسير برای سروری بر لحظه و بر ديسکورس و زمين  است

فلکی پس . و ريختن خون رقيبیبازی  و جدل قدرت را زيبا و سبکبال و متحول سازد و عاری از هرگونه کشتار حريف 
از مخلوط کردن اين مفاهيم مدرن آنگاه اين خرد شاد خويش را با ميل به بازی که چون در ذاتش مثل هر ايرانی ديگر 

کلمه بازی با مفهوم عرفانی و نظربازی حافظ سرشته شده است و نقش بسته است، حالتی عرفانی دارد ديگربار مخلوط 
اينگونه هم .  ش بجای چنداليگی بشکل حالت  تک مفهومی و مبهم شيرشترپلنگی در می آيدمی کند  و اينگونه شعر

ميخواهد بسان هابرماس خردش کومينيکاتيو و بی بازی برد و باخت و حاکميت يک بخش بر ديگر  باشد و همرمان   
گ کالم و حالت بازی يکراست سراغ خرد و حکمت شاد نيچه می رود  و از طرف ديگر خرد شادش ماالمال از آهن

اگر . عارفانه است و اين يعنی نوعی آش شله قلمکار و  چسباندن مفاهيمی متناقض  به هم و آنهم عمدتا ناخودآگاهانه
فلکی بجای نفی بخشهای سنتی و عرفانی خود، اين ميل بازی و عاشقانه زيستن عرفانی را در خود بشکل نويی مانند 

ر عين حال با درک عميقتر مدرنيت و پسامدرنيت قادر به تلفيق اين بخش ايرانيش عارف زمينی من جذب می کرد  و د
با بخشها و اليه های مدرن و پسامدرنش می بود، آنگاه اين شعر او بجای در هم کردن اين مفاهيم به يک چنداليگی زيبا 

لفيق مبهم و  ناخودآگاه آهنگ کالم االن هم شعرش  دارای زيبايی است ولی اين زيباييش  نيز  ناشی از ت. دست می يافت
 عاشقانه و عارفانه ايرانی و مفهوم بازی عاشقانه عارفانه با نگاه پسامدرن و  تا اندازه ای جسم گرايانه و  با خرد شاد و 

و اين طنز .  احساسی  نيچه ای است که به خواننده تصوير مبهم و در عين متناقضی از يک امکان دور چنداليگی ميدهد
گيست که آقای فلکی، همان زمان که با شدت و حدت از خرد مدرن در بر ابر عرفان ضد خرد دفاع ميکند،  شعرش زند

ماالمال از اين تلفيق  شکننده اين حاالت و تناقضات ناشی از ناتوانی به تلفيق آگاهانه اين حاالت و ناتوانی از بيان 
پسامدرنيت در شعرش و ارتباط / مدرنيت/ يک تلفيق سنتدر صورت دست يابی فلکی به.  چندحالتی خويش می باشد

  که همان نفی کردن بخشهای سنتی نهفته در احساس و جان -تثليثی با مدرنيت و سنت اش و عبور از دروغهای خويش
 خود و ناتوانی از تعالی بخشی، نوزايی و پاکسازی آنها از عناصر ضد جسم  و  ناتوانی از تلفيق آن با عناصر مدرن و

، آنگاه   شعرش  چنداليه و متفاوت و پرشور و زيباتر تبديل -ايجاد جهان سمبليک  تثليثی، متفاوت و چنداليه خويش است
جالبی سرکوب و پس زدن شورهای خويش در اين است، که همان لحظه با لباسی نو و متافری نو در زندگی و . ميشد

کميک نشان می دهند، سرکوب نهايی /ز و حالت تراژيکهنر و خودآگاهی ما ظاهر می شوند و به ما بزبان طن
يک هنرمند ايرانی هيچگاه نمی تواند  به شکل يک اروپايی مفهوم  خرد و مفهوم من و مفهوم زندگی را . غيرممکن است

حس و لمس کند، چون تاريخش و بستر فرهنگيش متفاوت است و بدينخاطر نگاهش و ادراک حسی و احساسيش از گل و 
تنها او می تواند با جذب مدرنيت و پسامدرنيت در خويش و نوزايی و تفسيری نو .  از حوادث زندگی متفاوت استگياه و

و مدرن از بخشهای سالم فرهنگ خويش که در جانش و نگاهش ريشه دوانده اند، به يک حالت  مدرنيت ايرانی و 
يعنی بايد به جيمز .  جهانش زيبا و چنداليه گرددچنداليگی دست يابد و اين اينگونه جهانی شود و هنرش برای هر دو

جويس، بورخس و ناباکوف تبديل شود که هويتهای  ايرلندی، روسی و آرژانتينی خويش را نفی نمی کنند، بلکه با حفظ 
بخشهای سالم فرهنگ و نگاه نهفته در حرکات و ايماژهايشان، همزمان هويتهای نوی مدرن را نيز در خويش جذب 

ی کنند و اينگونه هر متافر و  کالمشان خودآگاه و ناخودآگاه چندمعنايی و بيانگر اين چندهويتی بودن آنهاست و وتلفيق م
برای اينکار اما عبور . اين حالت زيبا و پسامدرنی آنها را جهانی و مشهور و آثارشان را پرمعنا و رمزآميز می کند

يابی به جسم خندان و يا سوژه جسمانی و چندگانه و ارتباط تثليثی بيشتر  از رابطه نارسيستی با مدرنيت و سنت و دست 
بدينخاطر نيز شعرش ناتوان از چنداليگی است و . با هستی و خويش الزم است که هنوز فلکی بدان دست نيافته است

نه می بينيم که اينگو. کارش با وجود همه دانش و توانايی شاعرانه اش کم قدرت و ابستراکت و تک اليه ای باقی می ماند
چگونه وقتی هنرمند و شاعر ايرانی به اين چنداليگی خويش و تلفيق بخشهای سالم فرهنگ خويش با مدرنيت و 
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پسامدرنيت تن ندهد، چگونه  هنرش و شعرش کم رمق می ماند و چگونه شاعر  و هنرمند خويش را در معنای دقيق 
 سرکوب می کند،بجای آنکه شورهايش را در خويش تلفيق کلمه تک ساحتی می سازد و ديگربار بخشی از خويش را

مشکالت در  شعر بيشتر مشخص ميشود، وقتی  فلکی  از خرد شاد خويش سخن ميگويد و آهنگ . سازد و چنداليه شود 
جالب . کالمش و  مخالفتش با عقل عبوس،  احساساتش و نوع برخوردش را  نسبت به عقل عبوس  نشان می دهد

ر خوب  دقت کنيم، اين آهنگ کالم و نوع برخورد با عقل عبوس که  بزبان او چون آلت مرده ايست و  اينجاست که اگ
اين .  هيچگاه ناز را در  نازکی لذت کشف نکرده است، خود نمادی از  خردستيزی و نفی خرد کالسيک و مدرن است

 همان تکرار ميل نظربازی حافظ و تحقير پای نگاه با وجود استفاده از يک متافر مدرن و اروتيسمی ، اگر درست بنگريم
فلکی چون دقيقا رابطه اش با مدرنيت هنوز بطور عمده  يک رابطه . چوبين عقل استدالليون توسط موالنا می باشد

دقيقا   در همان لحظه ای  که  به نظر   .  نارسيستی است، متوجه نميشود که چگونه احساساتش سنتی عمل می کنند
تاريخ مدرنيت . عقل عبوس و يا عقل ابزاری نيز دارای نکات قوت فراوان است. دفاع از مدرنيت استخودش در حال 

ابژه ای و توانايی بدست گرفتن طبيعت و هستی بوده است، /و  پويايی مدرنيت بخش عمده اش به خاطر اين نگاه سوژه
بدينخاطر کسانی مثل نيچه و بعدها ابژه ای نقطه ضعف بزرگ مدرنيت نيز هست و /همانطور که اين نگاه سوژه

پسامدرنها خرد جسمی و چندگانه را مطرح می کنند  و يا کسی مثل هابرماس برای چيرگی بر اين نقطه ضعف مدرنيت، 
خرد کومونيکاتيو و رفتار و عمل کومونيکاتيو را برای ايجاد نوع بهتری از ارتباط و گفتمان سياسی، اجتماعی و 

اصوال يکی از علل پايه ای عدم رشد فرهنگ مدرن در جامعه ما ناتوانی ما از .  مطرح می کنداقتصادی ميان انسانها
ابتدا وقتی قادر به اين رابطه باشی، می توانی خردمندانه به جهان نگاه . ابژه ای با هستی می باشد/ايجاد اين رابطه سوژه

با شناخت نقاط  ضعف درون اين نگاه، آنرا تکامل کنی و جهان را بسان ابژه ای بدست گيری و بررسی کنی و  همزمان 
ابژه ای باشی و هم قادر /بخشی و به نگاه چند خردی دست يابی و بتوانی چون جسم خندان هم قادر به اين ارتباط سوژه

به خرد احساسی و احساس خردمند، خرد شهودی و نيز نطفه اشکال ديگر خرد و منطق را در خويش بپروری و يا تن 
: اما حتی در آهنگ کالم بخش زيبايی مانند اين بخش.  امکان و پلوراليسم بدهیبه اين  

 
 در بازیِ  باِز من 

ست  ای نه بازنده  
 که با زبانِ  هياهوی ياهو 

ست "چرا"ی هرچه  بر چهره  
 رنِگ خدا َزَند 

ای  نه برنده  
 که با عقلِ  عبوس 

.خيال روز را مکدر کند  
 
 
 

ی همراه با  بيان شاعرانه  خرد کومونيکاتيو هابرماس همراه با استفاده از  خرد شاد نيچه  و ما شاهد آن هستيم که  فلک
در عين حال بدون آنکه بداند و شايد هم بداند که اين مفاهيم با يکديگر ضديت نيز دارند ، می خواهد بازی بازش  نه 

 توان باقيمانده ای از ميل و خواست ايرانی بدنبال اما  باز هم می. ابژه ای باشد/سنتی و نه بشکل مدرن کالسيک  سوژه 
حتی در نگاه . يک بازی عاشقانه و عارفانه و بی برد وباخت را  در آهنگ کالم او و مفهوم بازی عاشقانه او  بازيافت

موضوع هابرماس چيرگی بر خرد . هابرماسی در جدل قدرت نيازها و خواستها طبيعتا  برنده و بازنده ای نيز هست
بزاری کنترل کننده بازی و در اختيارگيرنده بازی در خدمت خويش می باشد و  امکان گفتمان و درک متقابل بيشتر در ا

بااين حال خود هابرماس نيز ميداند که اصول تنظيم کننده بازی زبانی او چقدر ايده ال . بازی و چالش بيناذهنی  می باشد
ندارد که در هر حال اين اصول می توانند بازی گفتمانی را راحتتر و بهتر گونه  و در واقع غيرواقعی هستند، ولی می پ

موضوع اما اين است که زندگی يک بازی شاد  و يک جدل عاشقانه و قدرتمندانه بر . و  با بحران کمتری همراه سازند
ازيها طبيعتا بايد برد و سر سروری بر لحظه ميان  نگاهها،  انديشهها و احساسات  و انسانهای مختلف است  و در اين ب

موضوع اما ايجاد رقابت پرشور و جدل پرشور و .  باختی باشد وگرنه تحول هنری، علمی و  غيره صورت نمی گيرد
عاشقانه و يا قدرتمندانه در عين رواداری است ويا بقول نيچه خواست جدل قدرت  پرشوری که در آن همزمان خون از 

در اين راستاست که در مفهوم عارف زمينی من چالش و گفتمان يک . شليک نميشوددماغ کسی نمی ريزد  و گلوله ای 
بازی پرشور و سبکبال عشق و قدرت است که در آن هر دو طرف برای سروری بر لحظه و بر عرصه های مختلف 

خاک می هنری، علمی و غيره با يکديگر به جنگ قدرت و عشق می پردازند و پرشور و بيرحم پشت يکديگر را نيز ب
مالند و همزمان از رقيب خويش و دگرانديش ديگر با تمام وجود و از حقش برای سخن گفتن دفاع می کنند، زيرا مرگ 

ديگری مرگ خويش است و چگونه می توان به اوج ديالوگ در عشق و انديشه دست يافت، بدون آنکه معشوقی و 
 اينگونه عارف زمينی من مثل نگاه نيچه می داند که در .حريفی همترازو سراپا عاشق، قدرتمند و شرور داشته باشی

زندگی برای دست يابی به اوج بازی زندگی و به اوج حس و لمس عشق  وقدرت و لذت  وجود دو چيز الزم است، 
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دوست و معشوق خوب و دشمن خوب  و چه بهتر که  در بهترين دوستت بهترين دشمنت را  و بهترين نقادت را داشته 
در اين نگاه پرشور و در عين حال سبکبال رواداری ماالمال از . نگونه هميشه هردو را در کنار خويش بيابیباشی و اي

يعنی همانطور که در . ميل به بازی قدرت است و بازی قدرت ماالمال از ميل رواداری و محافظت از حريف خويش
شوند، همانگونه نيز رواداری و بازی و گفتمان نگاه من عشق و قدرت به ديفرانس و بازی جاودانه دريدايی تبديل مي

از طرف ديگر همزمان در اين . قدرت و عشق مرتب در بازی ديفرانس به يکديگر تبديل ميشوند و بدون هم وجود ندارند
نگاه من، هم نگاه مدرن و نيچه ای وجود دارد و هم بازی عارفانه و زمينی شده رند و قلندر حافظ و رواداری عارفانه و 

در اين بازی قدرت و عشق دو اليه . اينگونه بازی من بازی ديفرانس عشق و قدرت است  و نه بازی قدرت نيچه
ديونيزوسی که اکنون هم قدرتمند و هم عاشق است  و عرفان عاش زمينی شده که اکنون تثليثی و قدرتمند است، با هم 

نخاطر در برخورد به ايرانی اين نگاه بسان عارف زمينی نقش بدي. پيوندی نو و ديفرانسی نو   و چند اليه ايجاد می کنند
اما نگاه .  خندان و چند اليه در می آيد> خود<می گيرد و در نگاه و گفتمان با نيمه ديگرم يعنی جهان آلمانيم به شکل 

 جاودانه و بی فلکی هنوز بسيار دور اين حس و لمس چنداليگی و بازی بی آغاز و انجام ديفرانس دريدايی  و يا بازی
، در مسير >من فکر می کنم، پس هستم< اينگونه فلکی از جمله اول و دوم که بيانگر نظر دکارتی.  تکرار نيچه ايست

من هستم، پس فکر می کنم و شک می کنم و < شعرش يکسری  پرشهای فکری می کند و اول نيچه ای ميشود وبه انديشه
دست > من فکر می کنم،آيا اين منم؟< گاه دريدايی و پسامدرنی که می گويد،البته به ن.  دست می يابد> احساس می کنم

نمی يابد، همانطور که  خرد شادان نيچه را کامل نه در شعر درک و يا بيان می کند و با اينحال از جذب ناقص متن نيچه 
ن به کسانی مثل ديگر ای به  درون خرد کومونيکاتيو هابرماسی می پرد و متوجه اين پرشهايش نمی شود و همزما

من هستند،در متن مقاله  پيشنهاد می کند به معنای کلمات و تفاوت واژهها دقت کنند و /روشنفکران ايرانی که بقول او نه
مفاهيم را قاطی نکنند، چون اين کار ضد مدرن است و نمی بيند که خود در متنش چگونه اين مفاهيم مختلف خرد در 

او از عقل عبوس  و رابطه .  و همزمان بازهم نگاهی عارفانه و خردستيزانه داردجهان مدرن را قاطی می کند
ابژه ای  که در واقع  پايه گذار پويايی  و قدرت اين چندساله مدرنيت بوده  است  ناراحت است که چرا به لذت /سوژه

انتقاد بحق نيچه و . وبين است جسم تن نمی دهد ولی حالت برخوردش مثل حالت موالنا در برخورد به پای استدالليان چ
ابژه ای  مدرنيت کالسيک نه به معنای نشناختن قدرت و ثمرات بحق اين /پسامدرنها و نيز جسم گرايان به نگاه سوژه

پسامدرنيت بقول ليوتار روح . نگاه می باشد بلکه به معنای آن است که چگونه اين نگاه راه را بر راههای بهتر بسته است
می خواهد مدرنيت را به اوج انديشه درونی خويش يعنی دست يابی به تفاوت، تفاوط  و چندجهانی مدرنيت است و 

باری همينطور که می بينيم، عدم توجه به  اين موضوعات مهم و نديدن اهميت مهم . برساند و نه اينکه ضد مدرنيت است
نکه بنام مدرنيت شالق بر تن سنت می نوزايی فرهنگی و ضرورت توجه به جسم و احساسات خويش سبب می شود که آ

برای ما همانطور که قبال مطرح . زند و يا نفی اش می کند، خود در عمل همانگونه عرفانی و سنتی احساس و عمل کند
اميدوارم آقای فلکی و ديگر هم فکران ايشان با خواندن نوشته های امثال  . کرده ام، راهی جز دست يابی به تلفيق نيست

 و لمس نگاه جسم گرايی  و عارف زمينی من به درک نويی از اين تلفيق دست يابند و شايد  با استفاده و جذب من و ديدن
اين نگاه در جهانشان  به چنداليگی نويی در عرصه هنر  و شعر دست يابند و  همزمان با نقد متقابلشان به ايجاد و رشد 

.بحران ايران و راههای برون رفت از آن ياری رساننديک چالش علمی ميان نسلها و ميان نگاههای مختلف به   
  

اين موضوع دست يابی به يک هويت مدرن ايرانی  که هم ريشه در فرهنگ و جسم خويش و هم ريشه در بخش ديگر 
خويش يعنی مدرنيت داشته باشد، و تلفيقی نو و قابل جذب توسط روح و روان ايرانی بيافريند،  در عرصه ی روانی و 

. جنسيتی و چه در بيماری های روانی، نيز  بسيار مهم است/ جنسی/ ت روانی ايرانی، چه در بحران عشقیمعضال
جنسيتی، از شيزوفرنی تا اعتياد، از وسواس تا هراس ها /جنسی/بسياری از معضالت روانی ايرانيان، از بحران عشقی

 درک درست اين تفاوت های فرهنگی با جهان و بيماری های جنسی، بدون شناخت اين روحيه و حاالت خاص ايرانی و
. و انسان مدرن، غيرقابل  حل، غيرقابل درمان، و يا به سختی قابل درمان است  

عشق مدرن ايرانی بايد بتواند همه ی شور عميق نهفته در فرهنگ ما، و در يکايک ما، به يگانگی درونی با معشوق، و 
 کافی به فرديت در عشق و ضرورت مکانی برای تفاوت داشتن و يا نيزبتواند به فضای. کودک شدن را ارضاء کند
مفهوم عشق مدرن خود دارای اشکاالت فراوان است، به اين خاطر انسان های مدرن نيز با . مکمل يکديگر بودن بدهد

 با مفهوم اين کم احساسی درونی عشق هاشان دچار اشکالند، تا چه برسد به شرقی هايی مانند ما ايرانيان که از بچگی
عشق مدرن ايرانی بايد بتواند . عشق وحدت جو عجين شده ايم و از بچگی به بودن در آغوش مادر يا پدر عادت داشته ايم

هم بر احساسات گناه و هراس از جسم و سکس در فرهنگ خويش چيره شود، و هم اين حاالت مختلف عشق و سکس و 
ن عشق، سکس و جنسيت تلفيق کند و به تفاوت مدرن خويش دست يابد و زن و مرد ايرانی را با نگاه مدرن و مفهوم مدر

به اين وسيله حرفی نو نيز برای جهان مدرن در همه زمينه ها از عشق تا اروتيسم، از فمينيسم تا تعريف های نو، در 
 بحران هويت  سکسی و جنسيتی و در نهايت/در باب اين موضوعات و بحران عشقی. ( جنسيت مردانه و زنانه بيافريند

کاوشی در روان جمعی ايرانيان از خاستگاه آسيب <و راه حل های برون رفت از آنها به مقاالت زنجيره ای من در باب 
برای مثال، درست است که تئوری بنيادين اعتياد و يا پارانويا، مثل تئوری های ). نظری بياندازيد>  شناسی مدرنيت

ر ايرانی و آلمانی يکی می ماند، اما بدون شناخت اين حاالت و تفاوت ها   نمی فرويد، الکان و غيره، در مورد بيما
توانيم به علل و حالت خاص بيماری اعتياد و  پارانويای ايرانی و نيز سرچشمه های قدرت فرهنگی  و توانايی در خود 
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ا درک مکانيکی روانکاوی و بيان يا ب. بيمار که منشاء تحول و ابزار عبور او از بحران می توانند باشند، دست يابيم
برای مثال در بستر فرهنگ . دستورالعمل های کلی و مشابه به بيماران آلمانی و يا ايرانی به خطاهای درمانی  دچارشويم

و نگاه غرب اگر يک انسان با خدا سخن گويد، دعا محسوب می شود، اما اگر خدا با او سخن گويد، می تواند نمادی از 
البته برای تاييد  شيزوفرنی وغيره هميشه بايد چند معيار اساسی وجود داشته باشند و فقط شنيدن يک .( دشيزوفرنی باش

اما گفتن چنين مطلبی توسط يک فرد آلمانی . صدا و يا سخن شنيدن از روح و يا خدا کافی نيست و يا نبايد کافی باشد
می آورد و به او اين جور می نگرد و يا در برخورد سريع در روان درمان حس خطر شيزوفرن بودن بيمار را بوجود 

در فرهنگ ايرانی و شرق اما گفتمان متقابل ). معمولی، افراد خودشان را از چنين فردی آرام کنار می کشند و می ترسند
اين موضوع تنها قبول .  با خدا و يا با نياکان مرده يک امر نسبتًا جا افتاده و يک سرچشمه ی قدرت محسوب می شود

تفاوت نيست بلکه درک دقيق ساختار متفاوت انسان شرقی با غربی در عين شباهت ها، و حرکت درمانی بر آن اساس 
ات را > من<"اينگونه نيز وقتی به يک ايرانی، بر طبق نظر فرويد و يا روانشناسی من، بخواهی بگويی که. می باشد

، نبايد به عنوان روان "وديت تن بده و آنها را بچشقوی کن و به خواست های من خودت و خواست های عميق وج
مثل مريدی به آن عمل کند و بخواهد به . درمان حيران شوی که يکدفعه اين را به شکل دستورالعمل يک استاد بنگرد

 خواست های عميق من خويش تن دهد، ناگهان سر از خانقاه در آورد، يا  معنوی گرا و بی توجه به جهان واقع شود و يا
بيانگر و > من<در حاليکه در مفهوم مدرن و فرويدی، . بدنبال عشق و عشق بازی و بی توجهی به خرد استدالليش بيافتد

اما من ايرانی  مروج يگانگی . مروج  اصل واقعيت و نيرويش در خردگرايی و سيادتش بر کودک و پير درونش  است
ی رهايی از واقعيت باصطالح مبتذل روزمره  و سراپا شور روحی با معشوق و سراپا معنويات و روح شدن است و هوا

به باور . با من عرفانی عجين شده است و آزادی من با آزادی عرفانی> من<اين . و بازی عشق شدن و کودک شدن دارد
من برخی از دوستان روان درمان به خاطر عدم شناخت اين معضالت پايه ای، و به خاطر مونتاژگری روانکاوی، و 

توانی از درک شناخت سيستماتيک روانکاوی، در عمل هم به رشد روانکاوی علمی در ايران ضربه می زنند و هم به نا
حرفهاشان و پندهاشان را بيماران از اين گوش می شنوند و از آن گوش به در می . بيمارانشان کمک زيادی نمی رسانند

د و من می شوند ولی می بينند که روانکاوشان راضی نيست و شون> من<يا می خواهند بدان صادقانه عمل کنند و . کنند
بازهم ازشان می خواهد که خودشان بشوند، پس تبديل به پدر يا مادر پند دهنده می شوند و بيمار را خود نيز  تبديل به 

اع درمان اعتياد در برای مثال، معموًال انو. بالغ با بيمار بمانند/کودک می  کنند، به جای آنکه در حالت و عرصه ی بالغ
ايران به شکل اين حالت پند دهنده و سرکوب کننده است، و به بيمار احساس گناه بيشتری وارد می کنند تا ترک کند و 

شيوه ی ترک کردن به يک شيوه زنجير زدن به خويش و به ياد آوردن خودخواهی ها و بی ارادگی های خويش به 
او، به جای اينکه يک شخص بالغ و روان درمان خوب باشد، که قاعدتًا می روانک. عنوان معتاد، و زجر کشيدن است

داند هيچ بيماری مسئول بيمار بودن خود نيست، و تنها مسئول خوب شدن و عبور از بيماری و دستيابی به تحولی نو و 
خيال می .  کرده استبلوغی تازه است، به اشکال مختلف به بيمار سرکوفت می زند و تلقين می کند که خودش را بدبخت

برعکس، با اين کار، بيمار معتاد ايرانی را بيشتر در دايره ی . کند با اين شيوه او را به سوی ترک اعتياد سوق می دهد
وسوسه گرفتار می کند و راه رهايی از اعتياد و دستيابی به بلوغی نو را از طريق تبديل ديو اعتياد / جهنمی احساس گناه
چنين روان درمانی مانع جذب اميال و  آرزوهای نهفته در پشت اعتياد در جهان بيمار . يش می بنددبه فرشته ی سبکبال

می شود، و از تبديل شدن او به جسم خندان، و از تبديل بيماری به قدرتی نو جلوگيری می کند و بيمار را بيشتر اسير 
نی در چنگ اعتياد همين اسارت در چرخه ی از علل مهم گرفتار آمدن ايرا. وسوسه می سازد/چرخه ی احساس گناه

اين احساس باعث آن است که به جای تن دادن به بحران و جذب اميال خويش در جهان خود، . وسوسه است/ احساس گناه
و از خدای شرمگين، لذت پرست و کام پرست شرمگين تبديل شدن به خدای سبکبال و رند و قلندر کام پرست و جسم 

ها و احساسات خويش، يکروز اسير احساس گناه باشد و خود را کتک بزند و بخواهد قهرمان باشد و خندان حاکم بر شور
بر خويش و جسم ضعيفش و وسوسه اهريمنيش چيره شود، سپس، چند روز ترک بکند و نشئه ی قدرت چيرگی بر 

ند روز نشئگی قدرت، دوباره ، و پس از چ>منم می تونم، منم می تونم<خويش باشد، مثل بازيگر فيلم گوزنها بگويد 
بخشی از دکتران و روان درمانان داخل ايران . اسير وسوسه شود، دوباره به کشيدن ترياک و يا تزريق هروئين برگردد

با استفاده از اين احساس گناه و تبليغ بيشتر آن و ايجاد شيوه هايی برای تشويق اکراه از اعتياد، يک بازار بزرگ مالی 
اينان حتی اين اصل ساده ی روانکاوی را نمی دانند که تنفر همانقدر وابسته می کند که . کرده اندبرای خود درست 

عشق، و آنکه با تنفر از کسی و يا چيزی ويا از اعتياد دست می کشد، فردا می تواند دوباره با عشق به آن برگردد زيرا 
ث آن است که مدام در فکرش باشد و فردا همين تنفر تنفر شکلی از ارتباط کامل با ماده مخدر است و اين پيوند باع

. دوباره به عشق تبديل شود  
راه مبارزه با اعتياد در درجه ی اول احترام به بيمار معتاد به عنوان يک انسان در بحران، و احترام به بيماری اوست، 

مار کمک کرد از اين چرخه بيرون آنگاه می توان به بي. وسوسه/ و به گذار از انديشه و چرخه ی جهنمی احساس گناه
از رابطه ی عشق و نفرت با اعتياد به در آيد و به جای آن در اعتياد خود، بحران درونی و . به خويش سرکوفت نزند. آيد

/ نياز درونی خود به يک سبکبالی نو و دست يابی به فرديت نوی خويش را ببيند، و يا نياز به تغييری در روابط عشقی
اعتياد يک راه خالق جسم برای جلوگيری از متالشی شدن، و .  به احتمال زياد سرد و آزار دهنده شده استخانوادگی که

يکی از راه های آشکار ساختن اين مهم است که در زندگی معتاد روابط و مسائل سنگين و ويران کننده ای هست که هم 
جسم، با وسوسه ی .  کشد، و جسم را می آزاردلذت و کام پرستی جسم، و هم ميل جسم به خوشی و سبکبالی را می
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شخص به اعتياد، می خواهد لحظه ای از اين سنگينی کشنده ی اخالق عمومی حک شده در جان او، و يا از فضای 
از سويی می کوشد به بيمار نشان می دهد که چرا نياز به تغيير دارد، و بايست . روابط سنگين و غلط وی رهايی يابد

با چنين . ا که ماندن در بيماری و اعتياد در نهايت شخص را از پا می اندازد و مانع رشد او می شودراهی بجويد چر
ديدی به اعتياد و ديدن معتاد ايرانی به سان يک خدای لذت پرست شرمگين، و ديدن اعتياد به سان يک بحران سبکبالی، 

کمک کرد با شناخت اين اميال و آرزوهای سبکباالنه می توان به عنوان يک روانکاو يا روان درمانگر خوب، به بيمار 
به جسم خندان و . و عاشقانه، و يا قدرتمندانه و لذت پرستانه، هم خويش و هم شورهای خود را نجات دهد و زيبا سازد

ا فرشته ای که در زندگی مرتب به او می گويد کج. ميل سبکبالی اش از اهريمن به فرشته بدل شود. سبکبال تبديل شود
چنين نگاهی به بيماری و بيمار باعث می شود که بيمار ياد . زندگيش تحمل ناپذير و خطرناک شده است و بايد تحول يابد

در همان زمان نيز لمس کند که . بگيرد در بحران خود، نه يک ضعف، بلکه تبلور يک حقيقت، و قدرت خويش را ببيند
وم به ويرانی و پژمردگی در اعتياد، و يا اسارت در چنگ بيماری اگر اين حقيقت و ميل را در خويش جذب نکند، محک

بيمار، همان لحظه که او را به اين لذت ها وسوسه می کند، از او می خواهد اسير يکی از /جسم معتاد. های روانی است
ميل جذب و ميل لذت نيز با . هر يک از حالت های جسم همراه با همزادش می آيد. نگاه ها و قدرت های خويش نشود

اين اخالق جسم است، ورای نگاه اخالقی، احساس گناه و وسوسه، و . انطباق آن در جسم و اسير او نبودن همراه است
اينگونه، بيمار ياد می گيرد بی احساس گناه به بحران خويش بنگرد و در پی سالمت و دگرديسی . دايره ی جهنمی آنها

ر و روانکاو به رابطه و ديالوگ دو انسان بالغ که يکی از آنها تجربه ی بيشتری رابطه ی بيما. ای نو  و بلوغی تازه باشد
اين چنين رابطه ای برای کمک به عبور بيمار از بحران خود .  در اين مسير و تخصصی در اين زمينه دارد شبيه است

با اين شيوه، .  استو جذب حقيقت خويش در جهان خود و دست يافتن به درجه ی واالتری از عشق و قدرت، ضروری
وسوسه، بيمار می آموزد که اين انتخاب اوست که بيمار باقی بماند و يا با عبور از /ورای دايره ی جهنمی احساس گناه

با ايجاد چنين حق انتخابی، بيمار، حتی اگر بخواهد به اعتياد خويش . بيماری به بلوغی نو دست يابد و دگرديسی  يابد
به عنوان انسان بالغی که انتخابی کرده است و بهای انتخابش را می پذيرد، انجام می دهد و در هر ادامه دهد، اين کار را 

ديگر يا به شکل سابق ادامه نمی دهد و انتخاب خويش را زيبا و مغرورانه  انجام . حال به يک بلوغ تازه دست می يابد
بيمار روانی را .  يابد و خدای سبکبال و فانی می گرددمی دهد و يا آنکه با عبور از اعتياد به يک بلوغ واالتر دست می

نمی توان به خاطر بيمار شدنش سرزنش کرد، همانطور که هيچکس را به خاطر سرما خوردن و يا سرطان گرفتن نمی 
به جای آن بايستی به سان يک روان درمان مدرن در بيماری اعتياد يک بحران بلوغ . توان مجازات و يا سرزنش کرد

يد و به بيمار کمک کرد به جای سرزش و سرکوفت خويش از يکسو، و اسير ماده مخدر بودن از سوی ديگر، در را د
اين اميال و آرزوها بايد در جهان . بيماری اعتياد خود، حقيقت درونی خويش و اميال و آرزوهای پنهان خويش را ببيند

رت در خدمت انسان است و در عين حال در برابر خويش و سمبليک بيمار جذب شوند و به تمنا تبديل شوند که مانند قد
يک روانکاو خوب  مثل يک شيطنت . ديگری، به قول الکان، ايجاد مسئوليت می کند زيرا تمنا نام ديگر قانون است

خندان و يک همدردی وسوسه گرانه است که هم به بيمار کمک می کند تا خويش را بفهمد، و هم با شناخت کلک ها و 
 چون هر بيماری در نهايت می داند که بيماريش چيست و حتی راه حل رهايی از بيماری چيست اما – های بيماربازی

نمی خواهد بهای بالغ شدن را بپردازد زيرا در بيمار بودن و آه و ناله کردن سودهای فراوان اوليه و ثانويه به قول 
 بازی های متقابل و تبديل شدن به اشکال مختلف هويت های  و با–فرويد، و يا خوشی دردآور به قول الکان موجود است

او و نيز کمک کردن به بيمار برای ديدن بازی های خويش و حاالت خويش با کمی فاصله، باعث می شود بيمار گام به 
شتر به ياد بگيرد در بازی های آينده اش بي. گام بهتر خويش را درک و لمس کند، و سرانجام انتخاب کند، و تحول يابد

شکل بالغی که هم کودک است و هم تجربه ی پير درون خويش را جذب کرده است حرکت و عمل کند و نه به شکل 
. کودکی و يا پيری که جوان و بالغ درون خويش را اسير خويش کرده است  

 بازی پرشور و روانکاوی در نهايت يک بازی و ديالوگ خندان و شرورانه ی بلوغ يافتن است زيرا خود زندگی نيز يک
حتی وقتی که روانکاو يا روان درمانگر به کودک درون . خندان، و يک ديالوگ عاشقانه و قدرتمندانه ی جاودانه است

بيمار اجازه ی بيان می دهد، و آنگاه که گريه می کند او را تسلی می دهد، همزمان به بيمارش به سان انسانی بالغ که 
پس از لمس کودک درون . يا اکنون به بيان حاالت کودکانه اش تن می دهد، می نگرداکنون در يک بحران بلوغ است، و 

بيمار و ايجاد محيطی امن برای بيان آن، به بيمار اين امکان را می دهد که با فاصله به اين کودک درون خويش بنگرد، 
يماربودن و بازی های بيمارگونه او را بفهمد، بازی ها و نيز سودهای اوليه و ثانويه اش و خوشی های کودکيش در ب

با جذب . بيمار می آموزد اميال خود را در درون خويش به سان تمناها و خواست های خود، جذب کند. کردن را ببيند
پير سبکبال و جذاب و شرور /بخشی ديگر از کودک و يا فرامن درون، زيباتر و چنداليه تر شود و به يک بالغ کودک

يا نگاه > فرامن<شناخت کلک ها و فريب کاری های کودک درونش ويا  ديکتاتورمنشی های همزمان با . تبديل شود
اين . اولياء درونش به آنها اجازه ندهد او را اسير خويش کنند و به بنده ی خويش و بنده ی خواست خويش تبديل کنند

با نديدن . گر معضالت روانی استاسارت در نگاه کودک و اولياء درون خويش، موجد بيماری و انحراف جنسی و يا دي
اين  موضوعات مهم روان درمانی، و تبديل روان درمانی به يک پندگويی و سرکوفت نو و نيز با عدم درک تفاوت های 
مهم بيمار ايرانی، يا خارجی، با اروپايی، اغلب اوقات خود روان درمانگر ايرانی نيز ناخودآگاه به بازی شرقی گرفتار 

امروز خشمگين و متعجب .   پدر و مادر هشداردهنده، و گاه به يک پدرومادر مهربان تبديل می شودمی شود و به يک
نسبت به عملکرد بيمار ايرانی اش برخورد می کند و فردا بخشنده و مهربان است و نمی بيند که در دام حالت شرقی و 
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اه روان درمان به تصوير انسان مدرن تبديل می در اين حاالت نيز گ. در بازی ناخودآگاه بيمار خويش گرفتار شده است
و حتی " تو مدرن نيستی و بايد اينجور و آنجور شوی"شود که مدام به بيمار شرقی به زبان بی زبانی می گويد، 

ناخودآگاه معضالت خودش با فرهنگ ايرانيش و يا حتی با فرهنگ مدرنش را به رابطه ی ميان خود و بيمارش انتقال 
ا افکنی می کند، زيرا اگر خود روان درمانگر نيز به تلفيق خويش دست نيافته باشد و به شيوه ی شترمرغی می دهد و فر

راستی  شما چند . زندگی کند، چگونه می خواهد به بيمارش کمک کند تلفيق خاص خويش و بلوغ خاص خويش را بيابد
خويش دست يافته باشند؟ من به شخصه چند تا از اين تا روان درمانگ  ايرانی خوب می شناسيد که واقعًا به اين تلفيق 

روان درمانگران خوب را می شناسم و می دانم که با زحمت فراوان و عبور از بحران خويش و گذراندن دوران 
خيلی ها مثل اکثر . اما تعداد اين روان درمانگران خوب زياد نيست. روانکاوی به اين بلوغ نوی خويش دست يافته اند

ن با ايجاد رابطه ی نارسيستی با روان درمانی  و مونتاژ آن در واقع خودشان نيز به معضل بيمار دچارند و ايرانيا
نيز ناتوانند از ايجاد امکان و .  اينگونه حرکاتشان متناقض و ناتوان از فاصله گيری علمی الزم برای کار روانکاوی اند

. بيند و راه حلی نو و انتخابی نو و تلفيقی نو برای خويش بيابدزمينه برای آنکه بيمار، در آرامش، معضل خويش را ب
زيرا هيچ ايرانی، حتی  آنکه سی سال در آلمان يا اروپا و يا آمريکا زيسته است، نمی تواند صد درصد خويش را 

شترمرغی او محکوم به تلفيق دوگانگی و يا چندگانگی مليتی خويش است وگرنه محکوم به زيستن . اروپايی احساس کند
روانکاوان گرفتار به اين حالت شترمرغی و ناتوان از تلفيق، گرفتار بازی بيمار خويش و يا . و ادامه ی بحران است

وقتی بيمار به . بازی ناخودآگاه خويش می شوند و گاه به بيمارشان می گويند بايد به خودش توجه کند و خودش باشد
ه خواندن نماز می کند، و يا به دنبال عشق شرقی در اينترنت می گردد، و خودش توجه می کند و ناگهان دوباره شروع ب

تو هنوز "يا می خواهد به ايران برود و يک زن و يا مرد ناب شرقی با خود بياورد، عصبانی می شوند و می گويند، 
ی است که در ، و يا يک حرف دو معناي"دبل مايند"يک > خودت شو<خودت نيستی، خودت شو و نمی فهمند که جمله 

همانطور که کودکانی که مادر يا پدرشان شيزوفرن يا . واقع يک تله می باشد و تنها باعث شدت گرفتن بيماری می شود
بيمار است، به دليل شنيدن گفته های دو معنايی، و ندانستن اينکه منظور واقعی پدر يا مادرشان چيست، ناگهان شيزوفرن 

ن زير فشار اين حالت دومعنايی و گرفتاری در تله اين دو معنايی به اصطالح داغ می و يا بيمار می شوند، يعنی ذهنشا
. کند، و به زبان طنز، فيوز می پرانند  

اوست که آن کار را می کند، و گفتن اينکه > خود<چون هر انسانی در هر لحظه هر کاری می کند، در واقع اين 
حتی عمل . ش نيست"خود"ن است که انگار آن شخص االن ، به معنای آ"به فکر خودت باش"، يا "خودت باش"

روان درمانگر خوب ايرانی و يا اروپايی به جای تن دادن به اين . فداکارانه نيز دارای اين عنصر خويشتن دوستی است
 بازی های ناخودآگاه، به بيمار امکان می دهد که مفهومم حرکت خويش را بفهمد، حتی آنگاه که از فداکاری بيش از

می گذارد بيمار بفهمد که چگونه در حين انجام آن عمل نيز سودی و لذتی می برده وگرنه . اندازه ی خويش ناراحت است
اکنون با اين شناخت بيمار قادر است  به سان انسان بالغ، راهی ديگر و رفتاری ديگر را . آن فداکاری را نمی کرده است

ر درونش باشد و هم به لذت های ديگر وجودش و اشکال ديگر خويشتن انتخاب کند که هم اين سود و لذت فداکاری د
روان درمانگر خوب می تواند برای کمک رساندن به بيمار در . دوستی اش امکان بيان بدهد، و حرکتش چنداليه شود

متناقض يافتن راه حلی نو و جوابی نو برای بحرانش و گذار از بحرانش به بلوغی نو از طريق جذب و تلفيق حاالت 
درون بحران خود و تبديل آنها به قدرتهای خود، گاه حتی نقش پدر و يا مادر خشمگين و يا مهربان را بازی کند، گاه نقش 
هالو را، اما در تمام مدت اين بازی، بخش ديگر او به سان روانکاو از بيرون به بازی می نگرد و به او رهنمود می دهد 

قش های مختلف، بيمار را به معضل و درک معضلش، و يافتن جوابی نو، راهنمايی و که چگونه با پذيرش و بيان اين ن
اينگونه، با هر نقشی که به خود می گيرد، در گام بعدی، با فاصله و همراه با بيمار به سان دو بالغ به اين . هدايت کند

يمار کمک می کند هم بازی اش را بهتر به عنوان روان درمانگر به ب. سناريوها و بازی های مختلف بيمار نگاه می کنند
نيز، با اين شناخت به يک صميميت نو و ديالوگ نو . درک کند و هم نيازهای نهفته در پشت اين بحران و بازی هايش را

از اين طريق، بيمار هم بلوغ نويی می . با جسم خويش و شورهای خويش دست يابد و تلفيق خاص خويش را بيافريند
اين شرايط  ياد می گيرد چگونه در آينده با خويش و ديگری ديالوگی نو و صميمانه، و يا يک بازی يابد، و هم، در 

. در هر گامی و در هر بحرانی، شوری نو از خويش و امکان لذتی نو و قدرتی نو را ببيند. صادقانه و پرشور داشته باشد
. کند و دگرديسی يابدقادر باشد مدام حقايق وشورهای نو خويش را در خود تلفيق و جذب   

اين معضالت، در روانکاوی، و نيز در تحول فرهنگی، بدون شناخت اين مسائل پايه ای تحول ديسکورسی و تحول 
فردی که هميشه با تحول ديسکورس نهفته در جامعه و جان خويش صورت می گيرد و همزمان عنصری نو را در آن 

اری، راه ما در به پايان بردن کار نياکان مان و نوزايی فرهنگ گذشته، ب. تلفيق و جذب می کند، غيرقابل حل می باشند
پاکسازی آن از عناصر ضد زندگی از يکسو،  و از سوی ديگر تلفيق و جذب مدرنيت در جهان سمبليک خويش می 

و، و راه حل در اين راستا و در اين معنا، عارف زمينی من و جهان جسم گرايانه ی او يک پاسخ  نو، يک امکان ن. باشد
رنسانس ايران يک رنسانس جسم، و آری گويی به جسم و . علمی و  قوی و راهی به سوی رنسانس ايران باز می کند

عشق، قدرت و خرد و يافتن تلفيق خاص خويش از مدرنيت و سنت، و دستيابی به مدرنيت ايرانی و گيتی گرايی ايرانی  
.است  
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زمينی و جسم گرايی اکنون می توانيد حرکت و دو گام اساسی عارف زمينی و بر پايه ی اين شناخت اوليه از عرفان 
همچنين تفاوت اساسی او را با نظريات ديگر که برای درک آن، آن را به شکل سيستماتيک . جسم گرايی را بهتر بفهميد

خاستگاه آسيب شناسی کاوشی در روان جمعی ايرانيان از <البته  اين بخش را از مقاله ی زنجيره ای . مطرح می کنم
.کپی کرده و در اينجا با کمی تصحيح درج می کنم تا معنای عارف زمينی بهتر درک شود> مدرنيت   

 
خندان من، از دو گام عمده تشکيل می شود که با درک درست آن هر > خود<جسم گرايی من، عارف زمينی، و يا « 

.لفی از آری گويی به زندگی و هستی را می آفرييدکس به توان خود، و نوع سليقه و خواست خويش، اشکال مخت  
 

اعتماد به خرد . گام اول در جسم گرايی آری گويی به جسم و زندگی، به غرايز خويش و احساسات خويش است. 1
زندگی و جسم، آری گويی به منطق احساسات و غرايز خويش و گذار از هراس خويش از جسم و خرد زندگی اينجا 

انسان با اين آری گويی به وحدت اضداد دست می يابد و  احساسات متضادش، عواطف و . اشداساس و پايه می ب
هرکدام ديگری را تکميل و . غرايزش، افکار متضادش، به ياران يکديگر و گذرگاهی به سوی يکديگر تبديل می شوند

قدرت . ری تبديل نشودعشق را قدرت تکميل و مشروط می کند تا عشق به خود آزا. در عين حال مشروط می کند
شادی به سوی غم روی می . راعشق مشروط می کند و مرز آن می شود تا قدرت خواهی به دگر آزاری تبديل نشود

غم، انسان را بر بال های خويش به سوی شادی نو می کشاند تا انسان به لذت . آورد تا تحول و نوآوری ضروری گردد
 بار از موجود اخالقی و يا ناظر خودآگاه به فرزند زمين و زندگی و در پيوند با با جسم گرايی، انسان ديگر. نو دست يابد

نيز، به عنوان عنصر و المنت پنجم زندگی در مرکز .  همه ی هستی، در گفتمان با همه ی هستی، دگرديسی می يابد
ابی به لذت زندگی، شکوه، به سان فرزند خدا و هستی در پی دست ي. چليپای چهارگانه ی زندگی و هستی قرار می گيرد
با . در پی دست يابی به اوج لذت عشق و قدرت عمل می کند. و سالمت واالتر زندگی تالش می کند، عمل می کند

آدمی خشم،  ." انسان ترس ندارد، او خودِ  ترس است"استفاده از نگاه و کالم کيرکه گارد اگزيستانسياليست می گوييم، 
او خشم، ترس، عشق، و خرد است پس با آری گويی به . و خود همه ی اين حاالت می باشدغم، خرد، عشق ندارد، بلکه ا

خويش و نيروهای خويش، و قبول آن نيروها اولين گام مهم را برای دست يابی به وحدت در تنوع خويش و يگانگی در 
ه هر دو در نهايت از اين آری با اين گام نيز هم انسان اخالقی و هم انسان مدرن را، ک. چندگانگی خويش برمی دارد

اين غول زمينی  قادر به ديدن رنگ های متفاوت خويش و زندگی و رقص . گويی هراس دارند، پشت سر می گذارد
.جاودانه ی گسست و پيوست رنگ ها، حاالت و احساسات خويش می شود، توانا  به دگرديسی جاودانه می باشد  

:به قول ليوتار. عشق خويش شدن، قدم نهايی نيستاما اين آری گويی و ترس شدن، خشم و . 2  
می توان . می ترسم> می دانم<درست است که وقتی متوحشم، ترس هستم، مع هذا نمی دانم ترس چيست، فقط « 

شناخت از خود، غيرمستقيم است، نوعی ساختن است، بايد < در واقع، . اختالف ميان اين دو معرفت را مشخص کرد
»2.>)مرلوپونتی.(رمز کنم، همانگونه که رفتار ديگری را کشف رمز می کنمرفتار خودم را کشف   

 
ما جسم گرايان و عارفان زمينی  در گام دوم به خلق جهان و حاالت خويش دست می زنيم و مرتب ترس و خشم خويش، 

نگ های مختلف ترس را در ر. خرد و جهان خويش را بنا به ضرورت زندگی و وجودمان به گونه ای ديگر می آفرينيم
در اين دو گام، ما نه تنها به قدرت های خويش آری می گوييم، بلکه همزمان به خالق خويش و جهان خويش . می آفرينيم

خويش را، جهانمان را، مدام بازآفرينی می کنيم تا با ايجاد زيباترين و قويترين خالقيت، به اوج لذت . تبديل می شويم
در اين مسير با نام دهی به شورهای خويش، و زيبا سازی آن شورها، .  يابيمزندگی، به اوج عشق و قدرت دست

با هر زيبا سازیِ  قدرتی از خويش، و تبديل آن به . اهريمنان درون خويش را به فرشتگان و ياران خويش تبديل می کنيم
 اش به سان جسم خندان، به از طرف ديگر، رابطه ی انسان با ناخودآگاهی. ياری از خويش،خود نيز دگرديسی می يابيم

اين گونه است که او با قبول ناخودآگاهی خويش به سان يک ماشين آرزو، و يا منشاء اشتياقات و حقايق خويش، در پی 
آن است که  با ناخودآگاهی خويش به گفتمان نشيند و اميال و اشتياقات ناخودآگاه خويش را، که به سان قدرت هايش می 

با  تبديل آنها از خوشی دردآور به تمنا، يا در شکل ايرانی، آن با تبديل آنها از  . و ادغام نمايدباشند، در خويش جذب 
اميال تشنه و کين سوزشده توسط سرکوب جنسی، به تمناهايی پرشور و خندان که نام ديگرشان قانون و مسئوليت در 

هم شورهای خويش و حقايق خويش را در خود برابر خويش و ديگری است، هم به بحران و بيماری خويش پايان دهد و 
با اين دو جهش و دو گام جسم گرايانه، انسان به خدای فانی و خالق . جذب و ادغام کند، و خود تواناتر و سالم تر شود

جهان به شدن، خالقيت . به غول زمينی و عارف زمينی دگرديسی می يابد. جسمِ  خندان می شود. تبديل می شود
. جاودانه و تکرارناپذير عشق و قدرت  تبديل می گرددجاودانه، بازی  

 
شناخت سيستم ها، تفاوت ها، و اشتراک هاشان، برای ايجاد يک تفکر سيستماتيک و خالق، ايجاد تحول و رنسانس 

با اين شناخت سيستماتيک هم می توان از توانايی های جسم گرايی استفاده کرد، . واقعی، امری ضروری و اساسی است
هر سيستمی برای خويش دارای نوعی نگاه به هستی، . می توان به توانايی نگاه سيستماتيک اين نگرش  پی بردهم 

با ديدن آنها در کنار يکديگر بهتر . اخالق، هويت، و درک خويش از زمان و مکان و انسان، جايگاه او در هستی است
ی يک نگاه سنتی، مدرن، پسامدرن، و يا جسم گرايانه پی می توان به تفاوت و شباهت آنها و پيوند ارگانيگ ميان اجزا
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همزمان، با مقايسه ی آنها می توان به تفکر جسم گرايی و توانايی تلفيق و جذب همه خصلت های خوب تفکرهای . برد
سنتی، مدرن، و پسامدرن در خويش و سيستم جسم گرايانه ی خويش آگاهی يافت و تصويری کامل از آن در ذهن و جان 

.ويش ايجاد کردخ  
 

. پست مدرن تفاوط  گرا و گسست گراست. نگاه مدرن تفاوت گراست. اسطوره ای ايرانی تداوم گراست/ نگاه اخالقی.1
. نگاه جسم گرايی پيوست در گسست گرايی می باشد، وحدت در تنوع، يگانگی در چندگانگی، تداوم در شدن جاودانه

نگاه پست مدرن به نسبيت در نسبيت دست می يابد و . اه مدرن نسبی گراستنگ. نگاه  ايرانی مطلق گرا و مثال گراست
نگاه جسم گرا حس و لمس مطلقيت سبکبال و .  روايت ها را چون نسبيت و علم، واقعيت و انسانيت می شکند-آخرين متا

ويش می گيرد زيرا او هر سه بخش ديگر را، به گونه ای، در اختيار خ. فانی، حس و لمس تداوم در شدن جاودانه است
تفکر جسم گرا، بر پايه ی تداوم جسم و زندگی، در عين حال، مدام به نسبيت مدرن، . همه ی آنها نيز حاالتی از جسم اند

به اين وسيله وحدت در تنوع، يگانگی در چندگانگی، يا کثرت در . چندگانگی پست مدرن، و تحول جاودانه تن می دهد
اسطوره ای ايرانی، گذشته ی اخالقی، يا بازی ازلی، بر حال و آينده ی /  نگاه اخالقیدر. وحدت را به وجود می آورد

در سيستم مدرن، زمان حال و نگاه به آينده، بر گذشته . انسان اسير اين گذشته و بازی ازلی است. انسان حاکم است
 مدرن، با گسست از گذشته، به معنای نگاه پست. برتری می يابد اما پيوندی نيز با اين گذشته ی نقد شونده وجود دارد

جسم گرايی با ديدن ابديت در لحظه، با سراپا لحظه شدن، به ابديت در لحظه و پيوند . حکومت کامل زمان حال است
بيزمانی . است" بيزمانی"پيوست و گسست، پيوند گذشته و آينده  بر بستر زمان حال  دست می يابد زيرا ابديت به معنای 

در جسم گرايی، انسان و لحظه، چون گذشته، کهن، چون حال، . ادن به زمان حال و لحظه ممکن استتنها در تن د
اينجا انسان هم تکرار آدم و حواست، هم چيزی تکرار ناپذير و ميرا، مثل تفکر . جوان، و چون آينده، زاده نشده است

. مدرن، هم دارای فرديت ها وحاالت مختلف در خويش، چون پسامدرن  
 در اين تفکر همه ی اين هرج و مرج انديشه ها به اجزای ارگانيک يک سيستم تبديل می شوند، همانطور که به تنها

عنوان نيروها و شورهای جسم، همه ی آنها خود بخشی از انسان اند و در قالب نگاه جسم گرايانه به وحدت واقعی 
.خويش ميان سنت، مدرنيت، و پسامدرنيت دست می يابند  

.  زمان در سيستم اخالقی و اسطوره ای ما يک غايت فينال گونه ی اخالقی و زمان دايره وار  اسطوره ای استمفهوم. 2
در جسم گرايی، زمان . در پست مدرن دواری و چرخشی می شود. در سيستم مدرن، زمان خطی و تاريخی می شود

االتری از تحول جسم و وجود، از تحول مارپيچی می شود، در عين تکرار جاودانه ی حوادث و حاالت، به درجات و
.جسم گرايی در خويش زمان خطی و دواری، دايره وار را متحد می کند. بازی عشق و قدرت دست می يابد  

اسطوره ای، برتری آن جهان اخالقی بر اين زمان نسبی و واقعی، و يا ديدن هستی به / مفهوم مکان در نگاه اخالقی.3
مکان در نگاه مدرن چيرگی بر اين دوواليسم و دنيوی شدن، گيتيانه .  ازلی و ابدی استمثابه ی صحنه ی تکرار بازی

. در پست مدرن مفهوم مکان چندمعنايی و چند حالتی می گردد. شدن و محل دست يابی به سعادت فردی و انسانی است
 عبور کند تا قادر به ديدن حالت دنيويت مدرن اينجا خود به يک متافيزيک نو تبديل می شود که انسان می خواهد از آن

.اسطوره ای يا دنيوی، باشد/های مختلف مکان، اخالقی  
پست مدرن در اين .  پست مدرن قادر به ايجاد وحدتی در ميان اين مفاهيم مکانی مختلف، يا پيوندی ميان آنها نيست

 شود و همزمان چندگانه و چند در جسم گرايی، مکان زمينی می. فضای چند مکانی، در فضای ايهام، باقی می ماند
. اسطوره ای، همراه با توانايی آفرينش واقعيت های نو/جادويی/حالتی، واقعی  

در جسم گرايی، انسان با زمينی شدن و توانايی خلق اشکال مختلف اين زمينی شدن، به واقعيت جادويی و قابل دگرديسی 
اين واقعيت ها خالقيت های جسم .  ها پيوندی نو ايجاد می کندميان همه ی اين واقعيت. و چندگانه ی خويش دست می يابد

در اين عرصه نيز با يکديگر رقابت می کنند، با هم ترکيب می . و انسان برای زيبا وشکوهمند کردن خويش و زمينند
که بتواند پاسخ شوند، و يا از نو بازافرينی می گردند، به دور انداخته می شوند و چيزی نو، واقعيتی نو آفريده می شود 

اين معيار خوبی و يا بدی . گوی نيازها و خواست های غوالن زمينی و جسم های خندان و شکوهمند کننده ی زمين باشد
.آنهاست؛ وحدت آن ها در چندگانگی آنهاست  

با . شوداسطوره ای ما به بازيگر اين جنگ اخالقی و يا بازيگر اين بازی ازلی تبديل می / انسان در نگاه اخالقی. 4
هدفش دست يابی به سعادت فردی خويش است، به محور . مدرنيسم، انسان بر اين ميسيون ها و آرمان ها چيره می شود

با پست مدرنيسم، انسان به عنوان آخرين متاروايت می شکند و انسان ها و تفاوت های آنها، تعابير . هستی تبديل ميشود
اينجا ديگر هيچ معياری وجود . انگی آنها، به محور هستی تبديل می شودمتفاوت آنها از سعادت و خوشبختی، و چندگ

در . ندارد که به انسان معنا يا مسئوليتی دهد، بلکه او خود بنا به تفاوت و نيازش معنا و مسئوليت خويش را می آفريند
د و همزمان به طور مداوم جسم گرايی انسان به عنوان فرزند خدا و زمين به محور هستی و خدای فانی دگرديسی می ياب
او به سان خدای فانی در . تغيير شکل و حالت می دهد زيرا چندگانه و چند نام است و در خود انسان های فراوان دارد

خويش تکامل کل هستی و جسم را در بر دارد، جزيی از يک روند ميليون ساله است، تکرار ادم و حواست اما همزمان 
از طرف ديگر می داند که تعابيرش از سعادت و . ت زيرا تکرارناپذير و فانی استدر پی سعادت فردی خويش اس

. اينگونه او در هر لحظه، کل هستی و تاريخ  بشريت می باشد. مسئوليت بنا به نيازهای جسم و روحش تغيير می کند
رد خود دارای فردهای اين ف. همزمان فردی نادر و بی مثال است که با مرگش ديگر برنمی گردد و تکرار نمی شود
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به عنوان خدای فانی به ضرورت هستی خويش و . فراوان در خويش است و قادر به دگرديسی های فراوان است
.هرزمان بنا به خواست خويش تعابير نو خويش از سعادت و زيبايی را می آفريند. سرنوشت خويش تن می دهد  

چنين انسانی در پی نيک بودن، سنتی بودن، .  و انسان استاسطوره ای جمع گرايی شاخص  شخص/ در نگاه اخالقی. 5
در مدرنيسم فرد و . از فرديت خود هراس دارد، آنرا مزاحم خويش احساس می کند. يا تکرار بازی ازلی بودن می باشد

 در .در پست مدرنيسم فرد در خود دوپاره و چند پاره می شود، به خرده گروه تبديل می گردد. فرديت اساس می گردد
جسم گرايی به فرد چندگانه و جادويی، به جسم خندان و چند حالتی، به غول زيبای زمينی و قادر به دگرديسی مداوم 

اساس > من<درمدرنيسم . جمعی و سنت می باشد> ما<اسطوره ای اساس /اينگونه نيز در نگاه اخالقی. تحول می يابد
در جسم گرايی ديگر بار وحدت در تنوع انسان، .  می گرددچند پاره و چندگانه> من<در پست مدرنيسم . می گردد

يا جسم خندان، متحول و > خود<اين . چندگانه  ی انسان به وجود می آيد> خود<کثرت در وحدت انسان، در قالب 
خويش در خدمت > من<و هم > ما<ريشه در خرد و منطق جسم دارد و قادر به در خدمت آوردن هم . چندگانه است
. خويش و نيازهای وجودی خويش و زندگی است> خود <خواست های  

اسطوره ای ايرانی در مشارکتش در اين جنگ اخالقی يا بازی سرمدی عاشقانه و عارفانه نهفته / هويت انسان اخالقی. 6
در مدرنيسم هويت انسان در اين همانی با خويش، و تفاوت با ديگران، و به دست آوردن سعادت فردی خويش . است
در جسم گرايی، هويت .  در پست مدرن، هويت انسان دچار ايهام و گسست می شود، و تفاوط اساس می گردد.است

در اينجا او خدای جهان خويش است، و خالق . انسان آشتی دوباره او با زندگی و خويش، با سراپا جسم شدن است
.می باشد>  نی و عارف زمينیغول زمي<هويت انسان جسم گرا  . چندگانگی و دگرديسی خويش و جهان خويش  

اسطوره ای ازهيچستان و هيچی به شدت هراس دارد، حتی اگر گاه در تفکر عرفانی خواهان هيچی /انسان اخالقی. 7
اين . اما اين هيچی به معنای رهايی از خويش برای دست يابی به يگانگی با ديگری و پر شدن دوباره است. نيز می باشد

 رهايی از هر آرمان و حقيقتی، حتی حقيقت اخالقی و عارفانه خويش، وارد نمی شود و از آن انسان به هيچستان شک، و
. انسان مدرن در کنار اين هيچستان زندگی می کند و حضورش را مرتب در زندگيش حس و لمس می کند. هراس دارد

 جايگاهی امن در کنار اين همزمان با عمل و خرد و متاروايت هايش برای خويش. انسان مدرن تاريخی و نسبی است
انسان پست مدرن بر اين آخرين جايگاه امن و . هيچستان درست می کند تا به طور کامل گرفتار اين هيچستان نشود

آخرين متاروايت ها چيره می شود و سراپا به هيچستان وارد می شود و شکست و عدم مطلقيت همه ی آرمان ها، 
 قبول می کند و بهای اين جسارت خويش را گاه با پريشانی، گاه با سرزندگی و لذت حقايق، واقعيت ها و متاروايت ها را

. او قادر است در اين فضای ايهام و هيچی نفس بکشد و زندگی کند و از آن هراس ندارد. پوچی و هيچی می پردازد
ار هيچی و پوچی، خويش با کمک آبش. او از هيچستان گذر کرده است. انسان جسم گرا در جهان آن سوی هيچستان است

از پست مدرنيسم و هراس نهايی آن عبور کرده است . را از هر مطلقيتی  پاک کرده است و به سبکبالی دست يافته است
ديگر بار . و به جهان جادويی بعد از هيچستان و ايهام، به جهان جسم، و شدن جاودانه، و بازی جاودانه دست يافته است

می داند که اين برداشت او از جسم و زندگی خود نيز تفسيری .  انسان و زندگی گذاشته استپای به بهشت عشق و زندگی
و تعبيری بيش نيست، تا آنزمان که نسلی جسور و نو به ميان آيد و تفسيری نو، نظامی نو از خواست ها و اميال جسم به 

 با عبور از هيچستان، و پاک شدن از متاروايت ميان آورد و نظام و هيرارشی کهنه شده او را به دور اندازد و ديگر بار
.ها، به خالقيتی نو و بهشتی نو در پشت هيچستان دست يابد  

در پست مدرنيسم، اخالق . در مدرنيسم اخالق قراردادی می شود. اسطوره ای مقدس و ازليست/ اخالق سيستم اخالق. 8
القی می دهد اما ناتوان از دادن معياری برای مقايسه و قراردادی تک محور جای خود را به چند اخالقی و پلوراليسم اخ

ارزش گذاری اين اخالق های مختلف است زيرا برای چنين معياری بايد از فضای ايهام و گسست بيرون آيد و به وحدتی 
سر باز می روايتی نو می باشد از آن -اما از آنجا که اين کار برای او به معنای ايجاد متا. در اين چندگانگی دست يابد

جسم خويش، و اخالق چشم اندازی جسم نمی > خود<چندپاره ی خويش به سوی > من<هنوز قادر به عبور از . زند
جسم گرايی بر خطای پست مدرن . اين راهی است که استادشان  نيچه خود يکی از پايه گذاران مهم آن بوده است. باشد

. عياری و ميزانی برای اين اخالق های مختلف و چندگانه می آفريندچيره می شود و با ايجاد اخالق چشم اندازی جسم، م
اينگونه او در هرلحظه با جسم خود حس و لمس می کند که چه اخالقی، ارزش گذاری اخالقی، برای دست يابی اش به 

 به اوج بر چه  ديدگاه های اخالقی ديگر بايد برای دست يابی. خواست زندگی و جسم خويش مهم تر و اساسی تر است
. او به اخالق طبيعی دست می يابد، که همزمان خود يک خالقيت مداوم است. سالمت و لذت عشق و قدرت چيره شود

اينگونه انسان از خير و شر مطلق به خيرو شر نسبی مدرن و پلوراليسم پست مدرن می رسد و در جسم گرايی به خوب 
اما با گذشت لحظه و حالت جای .  و حالت، مطلق و بهترين استو بد سبکبال و فانی دست می يابد که برای اين لحظه

.خويش را، می تواند، به حالتی نو و اخالقی نو مناسب با چشم انداز جسم و زندگی دهد  
 

در نگاه مدرن عشق نسبی  می . همينگونه نيز عشق در نگاه اول اخالقی و اسطوره ای ما، مطلق گرا و عارفانه است. 9
ديک می گردد اما مکانيکی به عشق و جسم نگاه می کند و احساسات نهفته در عشق را کوچک و شود و به جسم نز
يا قبول فرديت نهفته در عشق را  بر ميل يگانگی و وصال ترجيج می دهد و به پيوند ديالکتيکی حاالت . بيمار می سازد

 وصال و يگانگی، فرديت را در عشق سنت نيز به گونه ای ديگر و در پای. متقابل و پارادکس عشق دست نمی يابد
می خواهد اين پارادکس و دو . سرکوب می کند و از پارادکس عشق و تلفيق احساسات متفاوت در عشق هراسان است



 53

در نگاه پست . با اينکار عشق را می کشد و يا به زجر ابدی تبديل می کند. بخشی بودن را از بين ببرد و يگانه شود
در نگاه جسم گرايی عشق به وحدت مطلقيت و نسبيت دست می يابد و در . د محوری می شودمدرن،عشق چندگانه و چن

در . عشق عميق، و همزمان سبکبال می گردد و قادر به دگرديسی. واقع به عشق زمينی مطلق و فانی تبديل می گردد
شق مدرن به فرديت تن می ع. عشق سنتی ايرانی، ميل يگانگی با معشوق مشهود است و از اينرو نفی فرديت می کند

عشق پسامدرن هم به ميل فرديت و هم به ميل يگانگی و ديگر اميال عشق به . دهد و ناتوان از حس و لمس يگانگی است
مثابه اشکال عشق تن می دهد، اما ناتوان از تلفيق آنها در يک عشق واحد است، و ناتوان از ايجاد پارادکس زيبای عشق 

م گرايی به اين تلفيق و پارادکس زيبا، و به وحدت ميل به يگانگی، وفرديت درقالب تلفيقی جس. و يگانگی در فرديت
همينگونه نيز در نگاه . زمينی دست می يابد، همزمان جا و امکان تحول و نگاه های تازه را نيز درخويش حفظ می کند

در نگاه مدرن، جسم و . نفور و تحقير ميشوداسطوره ای ما، بنا به نگاه مطلق گرا و سرنمادی مان، جسم و تن م/ اخالقی
در پست مدرن جسم ارزشی نو می يابد و . تن بهای بيشتری می يابد ولی باز هم اسير و ابژه ی ناظر خودآگاه است

جسم گرايی بر اين تک فاکتوری بودن . در عين حال از کامل جسم شدن هراس دارد. اساسش بر پايه ی حس قدرت است
می داند که ترکيب . جسم پسامدرن چيره می گردد و از شور، قدرت، عشق، و خرد جسم سخن می گويدو ناپيگير بودن 

در جسم گرايی، جسم و تن به اساس انسان و زندگی تبديل می شود، هر زمان . ها و نظام های ديگرنيز ممکن است
گانگی دوباره ی خويش دست می يابد، انسان، جسم خندان می گردد و به ي. مفهوم جسم  از نو ساخته و آفريده می شود

.زمين جايگاه اصلی او و المپ واقعی او می گردد  
اسطوره ای، خرد جايی اندک دارد و تنها خرد شهودی قدرت خويش را در اين سيستم فکری دارا / در تفکر اخالقی/ 10
 انسان و حاکم بر احساس و اخالق با مدرنيسم، رنسانس خرد استداللی و ابزاری آغاز ميشود و به بزرگترين قدرت. است

با پست مدرنيسم، اين خرد استداللی و شک منطقی به خويش شک می کند، خويش را زير سئوال می . او تبديل می گردد
برد و بر خويش به عنوان آخرين متاروايت و تک محوری بودن يک برداشت از خرد چيره می شود و زمينه برای 

جسم گرايی هم از . لم، برای ايجاد منطق و علوم جديد، و خرد جديد فراهم می گرددبرداشت های مختلف از خرد و ع
خرد شهودی، هم خرد استداللی و ابزاری و هم شيوه ی چند منطقی و چند خردی پست مدرن، در خدمت خرد جسم 

شی، برای شناخت، او هم از خرد احساسی، و هم  از خرد هو. خويش، و به عنوان ابزارهای اين جسم استفاده می کند
سراپا جسم و . اينگونه نيز به واالترين نوع خرد دست می يابد. تصرف، و سازندگی جهان خويش استفاده می کند

احساس، می انديشد، ارزيابی می کند، حقايق را می چشد و مزه می کند، توسط جسم خويش داوری و قضاوت می کند، 
.، به تصرف و خالقيت جهان خويش دست می زندو مرتب با اين قدرت های خردیِ  متفاوت خويش  

 
 
 

باری دوستان، رنسانس ايران در حوزه های مختلف و توسط جمع کثيری از روشنفکران، هنرمندان و عالمان زن و مرد 
جامعه و ملت ايران در مقطع يک پوست اندازی و تحول بزرگ بنيادين قرار . در حال پيش روی و رشد و نمو می باشد

 خواهد سرانجام به دمکراسی و سکوالريسم دست يابد و با چيرگی بر هراس های اخالقی، جنسی، وجودی می. دارد
خويش به آری گويی به زندگی، عشق و لذت، خرد و قدرت، به آری گويی و اعتماد به جسم و تن خويش و زمين دست 

های فرهنگ و وجود خويش نايل آيد و مدرنيت سرانجام، به وحدت و تلفيق انديشه ی نو و مدرن با سالم ترين بخش . يابد
ايرانی را، تلفيق عشق ايرانی با خرد مدرن را، تلفيق شور کودکانه و پيری با تجربه ولی سبکبال ايرانی، با جوانی 

همزمان می خواهد  اخالق و وجودش را سبکبال کند و تعبير نو و سبکبال خويش را از اخالق . مدرن را به دست آورد
آری ايران و ايرانی آبستن اين تحول و زايش بزرگ است که دو سده به طول . ، زندگی و هستی، به دست اوردو ايمان

انجاميده تا آماده شود، تا شراب رنسانس ايرانی برسد، تا مدرنيت بر سنت چيره گردد و خنده و تحول بر ايستايی و 
لفيق درست مدرنيت و سنت و نوزايی فرهنگ زيبای پژمردگی پيروز گردد و همزمان با ايجاد مدرنيت ايرانی يک ت

از طرف ديگر با اين مدرنيت و نگاه خاص ايرانی، ما می توانيم بار ديگر به جهانيان . گذشته ايرانی امکان پذير گردد
ا خرد تلفيقی نو و نگاهی نو به هستی را، تلفيق رند قلندر حافظ با  فرهنگ ديونيزوسی نيچه، تلفيق شور و عشق ايرانی ب

ديگر بار مهر خويش را بر جهان بزنيم و خالق هزاره ی جديدی شويم؛ خالق هزاره . و گيتی گرايی مدرن را ارائه  دهيم
ی زردتشت خندان و عاشق، خالق جهان عاشقانه، قدرتمند و خندان انسان ايرانی که چون فرزند خدا در اين جهان 

در اين مسير و تحول . آفرينش جهان زيبای خويش مشغول استسبکبال به بازی جاودانه ی عشق و قدرت خويش و 
در لحظه کنونی بهترين امکان تلفيق و ترکيب اين دو سيستم و دو فرهنگ را به وجود > جسم گرايی<رنسانسی، تفکر 

يوند با تفکر جسم گرايی رنسانس ايران مهمترين زيربنای فکری و احساسی  خويش را می يابد و زمينه برای پ. می آورد
همه اين گرايش های مختلف، که هرکدام بخشی از تفکر و نگرش خويش را در اين نگرش جسم گرايی باز می يابند، و 

نيز زمينه برای ايجاد تلفيق های نو و  نگرش های نو با استفاده از امکانات اين نگاه جسم گرايانه آماده و فراهم می 
.».می در مسير تحقق خويش برمی داردرنسانس در حال وقوع ايران گام های مه. گردد  
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نيچه با شلوار کردی  يانقد ترجمان پسامدرنيت در آثار هنرمندان ايران،   

 
امروزه هنوز هم اين انتقاد شنيده ميشود که چگونه انسان ايرانی و يا هنرمند ايرانی بدون مدرن شدن می تواند پسامدرن 

خوشبختانه جامعه و . ات پسامدرنی در ميان جامعه و نيز هنرمندان می شودشود و با اين انتقاد سعی در پس زدن گرايش
هنرمندان و روشنفکران ما به اين حرفها گوش نمی دهند و راه خويش را می روند، زيرا می دانند که با چنين نگاهی ما 

هانی همزمان و زندگی شبکه امروزه بايستی به چای استفاده از اينترنت که تبلوری از جهان پسامدرنی و  ايجادگر چندج
پسامدرنيت از . وار و چندهويتی سايبری  می باشد، هنوز به تلگراف و تلفن قناعت می کرديم و اين کار بی معناست

طريق هنر و علوم مختلف، از طريق اينترنت و رسانه های مختلف همانگونه به جامعه ما راه يافته است که مدرنيت از 
برای ما راهی جز اين نمی . نی جامعه در عرصه های مختلف در اين دو سده راه يافته استطريق ماهواره و تحول درو

پسامدرنيت خويش بر اساس تصويری از جسم چندگانه و شخصيت /مدرنيت/ماند که به ترکيب و تلفيق خاص سنت
با پسامدرنيت ادامه دهيم و چندجهانی و يا چنداليه خويش دست يابيم و يا بحران درونيمان با مدرنيت را در درگيريمان 

همزمان شدت و حدت گرفتن بيشتر . اينطوری به شدت و حدت تازه ای از بحران خويش دست يابيم و چندپاره تر گرديم
. اين بحران،لزوم دست يابی به تلفيق و جوابگويی به اين بحران را در جامعه و در ميان همه اقشار جامعه تشديد می کند

نيت مانند مدرنيت تبلور اشتياقات پنهان خود ماست و  بدينخاطر در پی آشنايی با او  و استفاده از از طرفی ديگر پسامدر
او هستيم، زيرا با شکست هرچه بيشتر اخالق سنتی و غيبت هرچه بيشتر خدا و اخالق مطلق در جامعه ما، ميل دست 

و پسامدرن نيز بوجود می آيد، بويژه که اصوال حالت يابی به جهانی نه تنها دوگانه و مدرن بلکه جهانی و هويتی چندگانه 
چندگانه هويتی ايرانيان که هم هويت مذهبی و هم هويت ايرانی مشترک و هم هويت اقوامهای مختلف و در کنار آن 

هويت فردی خويشرا نيز دارند، خواهان جوابی نو به اين بحران هويت و بدون مبتال شدن به يک حالت تک محوری و 
همزمان چه ما ايرانيان خارج از کشور که چه بخواهيم و يانخواهيم، مجبور به اين تلفيق سه . تی مدرن استتک هوي

پسامدرنيت هستيم و چه ايرانيان داخل کشور که هرچه بيشتر در عين ميل به يگانگی می خواهند به /مدرنيت/بخش سنت
 تن بدهند و ديگر خويش را يک ايرانی، يا يک آذری تنوع و چندگانگی نهفته در همه بخشهای مختلف فرهنگ و جانشان

و يا يک مسلمان و يا مسيحی تک محور نمی خواهند ببينند و می دانند و لمس می کنند که اين چندگانگی اگر در سيستم 
که مدرن و نيز در جان و جسم مدرن ايرانی جا و مکان خويش را نيابد، هم ايران را و هم جان ما را چندپاره و تکه ت

از اينرو نيز در پی يک کثرت در وحدت و يک وحدت در تنوع بر اساس يک سيستم مدرن می باشند که من . خواهد کرد
به آن هويت ملی ايرانی و رنگارنگ می گويم که اين امکان را بوجود می آورد،  بخشهای مختلف هويت ايرانی بر 

همديگر را تکميل و پربار سازند و اينگونه ايرانی بتواند اساس يک سيستم مدرن و شهروندی در کنار يکديگر بزيند و 
هم خويش را چون يک ايرانی مدرن خويشاوند و برادر با همه اقوامها و افراد درون ايران احساس کند و هم همزمان 
اين بتواند در يک سيستم فدرال و چندزبانی به فرهنگهای خويش تن دهد و به مسالک مختلف خويش و همزمان در کنار 

هويتهای درون مرزی قادر به ارتباط گيری با جهان مدرن و درک جهان مدرن و گفتمان با جهان مدرن باشد و حرفی نو 
عارف . و چنداليه برای جهان مدرن در قالب هنر، علم و فلسفه و غيره داشته باشد، زيرا خودش چنداليه و چندمعناست

نگ من يک پاسخ علمی  برای دست يابی به اين چندگانگی پسامدرنی زمينی چندگانه و چنداليه  و هويت ملی و رنگار
آنچه در اين انتقاد اما درست است،اين است که با . در عين يگانگی جسمی، برای دست يابی به اين کثرت در وحدت است

هستيم، اما مدرنيت و پسامدرنيت /آنکه ما و هر زن و مرد و يا قشر ايرانی محکوم به درک و تلفيق هر سه بخش سنت
بدون تن دادن به تفاوت فردی خويش، قادر به . اين نيز بدان معناست که بدون مدرن شدن ما قادر به پسامدرن شدن نيستيم

بدون دستيابی  و  قبول هويت شهروندی و مدرن قادر به دست . دست يابی به تفاوط فردی و چندگانگی خويش نيستيم
ون دستيابی به دموکراسی و حقوق بشر، قادر به دست يابی به دموکراسی تعويقی و بد. يابی به چندگانگی پسامدرن نيستيم

. اشکال نوی حقوق بشر و  قبول يک پلوراليسم در درون کشور و در خارج کشور و يا در جان و جسم خويش نيستيم
 مدرن و بيان حق درک اين موضوع برای جلوگيری از مسخ و سوءاستفاده از پسامدرنيت در خدمت انديشه های ماقبل

آنکه به دموکراسی تن نمی دهد، چگونه ميخواهد به پلوراليسم پسامدرنی تن دهد و چگونه . زندگی آنها بسيار مهم است
بدون مدرن شدن مطمئنا تعريفش از . می تواند  روزی يک تعريف پسامدرنی از پلوراليسم و دموکراسی ايجاد کند

ينی بظاهر  چندگانه و در واقع  تک محور و ضد مدرن  و ضدپسامدرن می دموکراسی پسامدرنی نيز يک دموکراسی د
از طرف ديگر اگر در ما نوع ارتباط تثليثی و هويت تثليثی و با فاصله در ارتباط با مدرنيت بوجود نيامده باشد، . باشد

 پسامدرن به سرباز پسامدرن پس باز هم بشيوه نارسيستی دوگانه با پسامدرنيت ارتباط برقرار می کنيم و يا بسان شيفته
اگر  با دقت هم به زندگی  فردی، هنری . تبديل ميشويم و يا در حالت غرب ستيزی به دشمن خونی او دگرديسی می يابيم

وسوسه، ابتدا / و عليم خودمان و يا اجتماعمان بنگريم، می بينيم که ما  ابتدا در روند رهايی از چرخه سنتی احساس گناه
اما چون .  فرهنگ مدرن و نگاه مدرن آشنا شده ايم و در گام بعدی بسوی پسامدرنيت کشيده شده ايمهرچه بيشتر با

هردوی اين مراحل در يک زندگی صورت گرفته است و اکنون نيز ما همزمان با موضوعات مدرن و پسامدرن و سنت 
جسم  و روان پله . نی وجود دارددر خويش و در فرهنگ چندمتنی خويش روبروييم، بنظر می رسد که گويی يک همزما

های رشد خويش را دارد و حتی در يک زمان و مکان چندمتنی نيز ابتدا از آن چيزی استفاده می کند که بهتر قادربه 
از اينرو برای ما نيز و جامعه ما . هضمش باشد و بعد با هضم و تلفيق مدرنيت به سراغ غذاها و لذايذ پسامدرنی می رود
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ين نيست که به تلفيق مدرنيت و پسامدرنيت تن در جهان سمبليک خويش تن دهد و خويش را بارور سازد نيز راهی جز ا
و از طرفی قبول کند  و اين امکان را فراهم سازد که هر متن و يا بخش و قشری از جامعه بنا به توان و سرعت خويش 

 رواداری از يکسو و رقابت  و جدل شوخ موضوع ايجاد. به اين حالت چندمتنی دست يابد و به تلفيق خاص خويش
چشمانه اين عارفان زمينی و عاشقان زمينی چندمتنی و چندحالتی با يکديگر بر سر زيباترين و قويترين تلفيقها در 

وگرنه در برخورد با پسامدرنيت نيز باز محکوم به . عرصه های سياسی، علمی و هنری و يا جنسی و جنسيتی می باشد
متنفرانه و مسخ پسامدرنيت  و مخلوط کردن کلمات پسامدرن با جهان اخالقی و يا نگاه کاهن / ی شيفتگانهارتباط نارسيست

يعنی ايجاد نسلی نو از رجاله ها و  راويان و لکاته های . لجام گسيتخته، کين جو و تشنه جنسی ضد اخالق و قانون هستيم
د و  آن بيان تشنگی کين جويانه شان و بلعيدن پسامدرنيت پسامدرن که در نهايت در همه حالتهايشان يک حرف می زنن

برای پر کردن پوچی درونيشان و مسخ کردن او  و ناتوانيشان از ارتباط تثليثی  با پسامدرنيت و يافتن تلفيق خويش و 
بديل جذب و ادغام اين آرزوهای پسامدرنی در جهان و جسم خويش و دست يابی به بلوغ انسانی و به جسم خندان و ت

اشتياقاتش به تمنا که نام ديگر قانون است و ايجاد کننده رابطه با مسئوليت و متقابل و پارادکس با جسم خويش و جسم 
معشوق خويش و  با جهان است و اينگونه نيز اين رابطه مثلثی که ضلع سومش قانون و چهارچوب يا نام پدراست، 

همانطور که قبال گفته ام، پسامدرنيت نفی قانون و هويت نيست بلکه .دمرتب قادر به تحول و ايجاد تفاوتهای نو می باش
بيان ضرورت چند قانونی، چندهويتی و تن دادن به  قانون متن زندگی و اثر خويش و تن دادن به هويت متفاوط  و 

خشی بی چندحالتی و چندچشم اندازی خويش است، هويتی چندچشم اندازی که در عين حال در يک پروسه و بازی  چر
آغاز و انجام و بدون تکرار ديفرانس مرتب چشم اندازهای نوينی از من و تو و از زندگی  و  متن زندگی و متن هنری 

در اين معنا نيز پسامدرنيت به معنای تبديل شدن به سوژه لکانی ولی چندحالتی و يا به جسم خندان چند .ايجاد می کند
مينی و  چندحالت من است که همزمان با جذب و ادغام شورهای پسامدرنيش حالتی نيچه و يا در شکل ايرانيش عارف ز

و حالتها و هويتهای متفاوتش اين شورها را به ياران خويش، تمناهای خويش  و خود را به يک کثرت در وحدت  تبديل 
ون است و به ما ميکند و اينگونه نيز يک رابطه تثليثی با خويش و تمناهای خويش ايجاد می کند که ضلع سومش قان

امکان می دهد که با مسئوليت در برابر خويش و ديگری تن به رابطه متقابلمان دهيم و همزمان قادر باشيم، با از بيرون 
و يا از ضلع سوم به خويش و بازی خويش نگريستن، روابطمان را، قانونمان را، خودمان را  تحول بخشيم و نگذاريم 

اينجا اين قانون و نام پدر و چهارچوب رابطه مانند اخالق چشم اندازی . ز خويش شويمهمزمان اسير نگاه و يا قدرتی ا
جسم  بر اساس خود منطق متن و زندگی و تفاوت انسان زاييده ميشود و مسئوليتی متناسب با خواست و حالت جسم 

ظه بيشتر است ولی در هر خويش می آفريند و بدين خاطر قانون اينجا امکان تحولش بخاطر تحول در چشم انداز و لح
حال اين شکل رابطه تثليثی ميان جسم خندان، تمنا، قانون را حفظ می کند و مسئوليت در برابر خويش و ديگری در 

آنگاه که جامعه و يا هنرمند ما قادر به درک و لمس اين منطق پسامدرنيت نباشد و نتواند با پسامدرنيت . ارتباط متقابل را
اد کند، آنگاه شروع به بلعيدن نارسيستی پسامدرنيت و ترکيب آن با حاالت سنتی و نگاه سنتی و يا ارتباطی تثليثی ايج

بظاهر مدرن و درواقع سنتی کاهن لجام گسيخته می کند و بنابراين هی می بلعد و هی بايد دوباره اين چيزهای بلعيده شده 
حران را بخوبی درک و مطرح می کند و همزمان خود نيز را باال بياورد و  بقول شعر زيبا و قوی مريم هوله که اين ب

تبديل > نيچه با  لباس کردی<آغشته به اين بحران چه در متن و چه در شکل است، انسان ايرانی پسامدرنيت را به يک 
.برای توضيح و درک بهتر اين حالت به بخشهايی از  اين شعر خوب مريم هوله نگاهی می اندازيم. می کند  

 
  لباس کردی نيچه با

 
 نه اين نگاه کردن نيست
 جهان را تمام شده بدان

 شهر را از جه می انباری
 از تنديس فراموشی؟

 يا چشمی که زير پالتو پنهان کرده ای
 برای روز مبادا؟

 
 جهان را تمام شده بدان

 ديگر هيچ کتابی را تا آخر نخوان
 همه در ميانه ی راه، پياده شده اند

  می کنیبا اين نگاهی که حمل
 

 نيچه با لباس کردی     لنگ می رقصد
    و  اسپرانتو        از لهجه ی عجيب محمد    خنده اش می گيرد

)می خواهم از شهر بگذرم    تو چه فکر می کنی؟(   
 مسيح
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 سرکوچه
 با دستمال يزدی ايستاده

 و به  صليبی که شبيه رياضی     از گردنم آويخته ام
                        متلک می اندازد                      

 
 نه 

 اين نگاه کردن نيست
 فراموشی ست
 ابتدای ايمان ؛

 
خردی می باشد و می تواند با جسم زنانه اش و نگاهش و ادارک /مريم هوله دارای يک قدرت و خرد شهودی   احساسی

گی و ترکيب متناقض حاالت ايرانی و حسی اش به درک عميق و بيان عميق و پرتوان اين روان پريشی و روان گسست
جامعه ايرانی دست يابد و اينگونه نيز قادر است با استفاده از اين خرد شهوديش و استفاده از کلمات و حاالت روزمره ما 

را به لمس تناقضات عميق نهفته در درون اين حاالت عادی و معمولی و ايجاد چشم اندازی نو به سوی درک ترکيب 
مدرنيت و پسامدرنيت  در روان و جان ايرانی دست يابد  و از طرف /يق عجيب و غريب نارسيستی سنتمتناقض و تلف

ديگر از آن رو که خود نيز يک ايرانی حامل اين بحران است، صادقانه به بيان بحرانش و چندپارگيش می پردازد و ما 
 تالش او برای دست يابی به جوابی و يا راه همزمان در اين بيان صادقانه نيز هم بحران او و بحران ايرانی را  و

من اين نقد را به بخش پنجم اين نوشته . عبوری از بحران را لمس کنيم و بر اين پايه نيز شعر و کار او را نقد کنيم
واگذار می کنم و تنها اينجا برای نقد اين اثر و برای درک بهتر معضل ترجمان پسامدرنيت در جان و روان ايرانی و 

مريم هوله از ابتدای شعر شروع به بيان نگاه پسامدرنی . ات فراوان مسخ آن، نکاتی چند را در اين باره می گويمخطر
می کند  که برايش زندگی فقط يک نگاه و يا بقول نيچه يک تفسير و است و جهان بسان جهان تاريخی و تاريخ 

.  مرحله پايان تاريخ  و عبور از اين جهان و تاريخ هستيممتاروايتها به پايان خويش رسيده است و بقول فوکوياما ما در
در انسان ايرانی و هنرمند ايرانی که هم در مرحله عبور از > غيبت خدا<اما اين نگاه نو به جهان و اين چشم انداز نو به 

ماالمال از هستی و جهانی است که در آن اخالق مطلق و خدا حضور مطلق دارد و هيچی غيب است و بنابراين وجودش 
حکومت  حاکميت اين اخالق کهن است که انسان ايرانی را بقول صالحی هفت ساله نشده  هزار ساله می کند و هم 

را حس و لمس می کند، چه > غيبت خدا<فروپاشی اين اخالق و جهان و حضور مداوم و تشديد يابنده هيچی و پوچی و 
 از اين اخالق مطلق و مدرن شدن به متاروايتهای نو درباره آزادی و او از يکسو می خواهد با عبور. تاثيری می گذارد؟

را > هيچی و پوچی<اشتياقات مدرنش دست يابد و از طرف ديگر همزمان دروغ بودن اين متاروايتها و حکومت مطلق 
تتر می و چندپارگی خويشرا و جهانش را حس و لمس ميکند و اينگونه بحرانش چندگانه و يافتن راهی نو برايش سخ

شود، زيرا وجودش چندمتنی و ترکيب متناقض اين متنها و حرکات و نگاهش حاصل درهم آميختگی و گاه آش شله 
تنها راه برای هنرمند و ايرانی اين است که با ايجاد فاصله با اين . پسامدرنی است/مدرن/قلمکار ترکيب اين حاالت سنتی

 ميان سه بخش در جهان خويش دست يابد و به يک کثرت در وحدت و بخشهای خود و ايجاد رابطه تثليثی به يک تلفيق
خردی /جسم چندگانه تبديل شود ولی اينکار عبور از بحرانی طوالنی را می طلبد و کاری سخت و چنداليه احساسی

 که مريم هوله با توان حس و لمس جسمانی اين بحران و توان بيان شاعرانه و چنداليه اين بحران نشان ميدهد. است
بدرجه ای از اين هويت تثليثی دست يافته است و همزمان قادر به ايجاد رابطه عميق جسمانی و چنداليه با خويش و 

محيط اطرافش است، از اينرو شعرش نيز چنداليه و چندسودايی است، اما از همان ابتدای اين شعر نيز نشان می دهد که 
ونی او و تناقضات درونی او نيز در شعر مشهود است و اين البته نماد اين رابطه تثليثی هنوز کامل نيست و آغشتگی در

ضعيف بودن کار او نيست، زيرا کال چگونه می توان به بيان يک بيماری پرداخت، اگر که خود نيز بقول نيچه در 
تيم و اين فرياد همه ما در اين بحران و اين حالت چندپارگی هس. خويش بخشی از اين بيماری و دکادنس را نداشته باشيم

و درد مشترک ماست و نيز پيش شرط دست يابی ما به چنداليگی و جسم خندان چنداليه و موجودی منحصر بفرد و 
اينگونه نيز بايد ديد که مريم . برای اين دست يابی اما عبور از بحرانهای فراوان و صداقت با خويش الزم است. جهانی

 جهان مدرن و پسامدرن چگونه و به چه شکل قادر به عبور از بحران ايرانی هوله در اروپا و در تقابل مستقيمش با
مريم هوله در اين مرحله مهم از . خويش و دست يابی به  تلفيق خويش می باشد و اين تلفيق او چقدر نو و  چنداليه است

زرگ ايرانی می توانند به بحران هنری و فردی خويش بباور من می گذرد و اينجاست که او و همچنين ديگر هنرمندان ب
يک  شاعر جهانی و چنداليه تبديل شوند که سخنشان برای هر دو جهانشان نو و قوی و زيبا باشد و يا به اشکال مختلف 

در مريم هوله از آنرو که حس و لمس اين چندپارگی از جهاتی بسيار قويتر . در اين بن بست می مانند و يا از بين ميروند
ی هنرمند خويش است، خطر داغان شدن در اين بحران نيز بيشتر است، همانطور که امکان دست يابی از ديگر هم نسلها

هر بحرانی با خويش نقطه . به يک تحول نو و  تلفيق نو و دگرديسی به يک شاعر جهانی و چنداليه نيز بيشتر است
طبيعت  و زندگی به هرکس و . راه می آوردمقابلش و امکان مقابلش يعنی دست يابی به يک جهان و لذت نو را نيز به هم

. در حد توانش و در حد عمق بحران و دردش، لذتی و و شادی ايی و جهانی نو می بخشد، آنگاه که از بحرانش عبور کند
اينگونه نيز از ابتدای شعر می بينيم که چگونه مريم هوله هم نگاه . بقول کنفوسيوس، خوشبختی آدمی به اندازه قد آدميست
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ا مدرن را مطرح می کند و هم  شيوه جذب اين نگاه در ذهن خويش و انسان ايرانی  را و بدينخاطر گويی يک قدم از پس
تمام شدن جهان در . >نه اين نگاه کردن و تفسير نيست، جهان را تمام شده بدان< پسامدرنيت جلو می رود و می گويد،

ی از جهان و واقعيت است، اما اين شکست آنها به معنای ايجاد نگاه پسامدرن به معنای شکست هر وحدانيت و متاروايت
اکنون انسانها می توانند بنا به توان خويش . يک چندجهانی است، مانند جهان ابر انسان نيچه و جهان ديونيزوسی او

هستی بشری تفسير خويش از جهان و جهان خويشرا بيافرينند و بدرون جهان خويش روند و آنرا زندگی کنند و اينگونه 
به يک جهان در جهان،به يک جهان هزارجهانی تبديل ميشود  و ديالوگ انسانها بسان ديالوگ خدايان خندان و در هم 

اکنون ديگر . آميختگی و جدل عشق وقدرت اين جهانهای مختلف که هر انسانی با شور قدرت و عشق خويش آفريده است
يک روايت شخصی از واقعيت ساخته شده و لمس شده توسط جسم واقعيت نه يک عينيت و يا يک ذهنيت است بلکه 

اکنون ما و هرکس به توان خود، تفسيری از خورشيد، گياه و عشق و دوستی می آفريند و ميان اجزای جهان . ماست
ل، خويش ارتباطی نو ايجاد می کند و می تواند بنا به توانش جهانش را جادويی، تاريخی، اسطوره ای، پارادکس، سبکبا

چندگانه و غيره لمس و حس کند و به بيانش بپردازد و اينگونه در نگاه پسامدرن اگر گاه نوستالژی و پريشانی نيز ديده 
ميشود، ولی عنصر عمده آن آری گويی به اين جهان چند جهانی و اين بازی نو و خندان مانند نگاه نيچه، هايدگر، فوکو، 

جذب اين نگاه تفسيرگرانه و شخصی به هستی و واقعيت  وعبور از جهان و در . دريدا، دلوز، گوآتاری و غيره است
واقعيت عينی و  دروغ مدرن توسط ذهن شاعر جوان ايرانی و خالق، از آنرو که عنصر نارسيستی و بلعيدن نگاه 

 خود می چربد، پسامدرن  و تبديل شدن به او بر ارتباط تثليثی و با فاصله و همراه با هضم و جذب پسامدرنيت در جهان
اينگونه از ابتدای شعر در کنار توان زيبا ، تثليثی و قدرتمند مريم .  از آنرو نيز مدرنيت و پسامدرنيت  مسخ می گردند 

هوله به بيان چندپارگی جان و روان ايرانی و ترکيب نامتناقض جان ايرانی، ما شاهد همان حس نارسيستی بلعيدن 
که يک -هستيم که اين حس نارسيستی خويش را در آهنگ کالم شعر  و فضای شعر پسامدرن  توسط شاعر و متن نيز 

  و از طريق  بيان کلماتی خاص  خود -اسم داللت و بيانگر احساس پايه ای و نوع ارتباط پايه ای و اساسی در شعر است
قول معروف اکنون که اينگونه شاعر ديگر گويی حرف نيچه و پسامدرنيت برايش کافی نيست و ب.  را نشان می دهد

و لمس پوچی و هيچی روبرو شده است، می خواهد جهان را نه بسان متاروايتی مدرن که تمام شده و > غيبت خدا<با
اکنون ميتوان روايتهای خندان و سبکبالی آفريد ببيند بلکه يکراست و بشيوه عمومی نگاه ايرانی، اکنون دلزده و خشمگين 

نه اين نگاه کردن نيست   جهان را < :  می خواهد او را بدور اندازد  و شاعرانه  می گويداز اين جهان و دنيای بی دوام
از طرف ديگر همزمان با دقت خوب شاعرانه . ،  و اين نوع نگاه را مرتب در کل شعر تکرار می کند>تمام شده بدان

گ تاريخ سخن ميگويند و پسامدرن اش به حسابگريها و بازيهای دغل دوزانه ايرانی آشنا  است که حتی وقتی از مر
ميشوند، سريع چيزی را نيز از پنجره وارد می کنند و يا قايم می کنند تا دچار هراس پوچی و هيچی نشوند و کامل با 

اين حسابگری  که در واقع نفی حساب  و خرد است، به معنای فرار از ديدن و لمس موضوع و . موضوع روبرو نگردند
:اينگونه نيز شاعر به خوبی به آنها می گويد. فيق درست استناتوانی از جذب و تل  

 
 شهر را از جه می انباری

 از تنديس فراموشی؟
 يا چشمی که زير پالتو پنهان کرده ای

 برای روز مبادا؟
 

 و در ادامه نگاه خويش را که اکنون ديگر افسون هيچی و پوچی شده است و  اکنون بجای رابطه تثليثی با هيچی و 
اينگونه زبان شعر نيز در اين بيان و .  به رابطه نارسيستی و مجذوبانه با هيچی و پوچی تن داده است بيان می کندپوچی

مثل کسيکه نگاهش محو يک نگاه ديگريست و بعد کلماتی را . آهنگ کالمش حالتی افسونگرانه و القايی بخود می گيرد
ن،وقتی با نگاه و يا انديشه ای نو برخورد ميکنند، ناگهان بدرونش ايرانيان بخاطر حالت روح سيال بودنشا. تکرار ميکند

بلعيده ميشوند و او می شوند، بحران ميشوند، هيچی می شوند و اينگونه بجای لمس و درک پوچی و تبديل او به قدرتش، 
طه تثليثی است و  رابطه انسان مدرن با پوچی حتی در نوع پسامدرنش يک راب. اسير او و شيدا و واله ی او می گردند

اسير هيچی نميشود بلکه مانند نيچه و بويژه در شکل نيچه اين هيچی را به قدرتش و زيربنای رهاييش از حقيقت و 
واقعيت و دستيابی به جهان شخصی و  نيمروز بزرگش و تبديل شدنش به ابرانسان خندان و دلقک نيچه ای  و ايجاد 

در شاعر ما که در نهايت پسامدرنيت را در شعرش می بلعد و خود نيز به . شهرياری هزارساله زرتشت خندان ميشود
: يک نيچه با شلوار کردی تبديل ميشود، شاهد تبديل انديشه سبکبال نيچه به يک مطلقيت کردی و ايرانی هستيم   

 
 جهان را تمام شده بدان

 ديگر هيچ کتابی را تا آخر نخوان
 همه در ميانه ی راه، پياده شده اند

  اين نگاهی که حمل می کنیبا
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ولی مريم هوله بازهم در همين حالت قادر به ديدن بخشی از پارادکس خويش و کال پارادکس ايرانی است ومی بيند که 
کميک است و می داند که راه در ايجاد نقابها و ماسکهای مدرن /اين جذب نيچه و پسامدرنيت چقدر مشکل دار و تراژيک

اينگونه  او با ا ايجاد رابطه تثليثی و صادقانه با بيماری خويش و نسل خويش  .   اينها نيستو پسامدرن و يا بلعيدن
الاقل . همزمان  در پی يافتن يک راه نو برای ارتباط  است  اما ناتوان از يافتن آن است و اين را نبايد به او خرده گرفت

 قادر به ايجاد اين حالت تثليثی و صادقانه با خويش و در حوزه  بيان  و ديدن بيماری و چندپارگی روان ايرانی،  او
ابتدا در کارهای اکنون مريم هوله پس از لمس  واقعيت مدرن و عبور از بحران عميق انسان ايرانی خارج از . زندگيست

 دست يابد اما البته انسان درون ايران نيز می تواند به اين تلفيق. کشور می توان از او انتظار داشت به تلفيقی دست يابد
او نيز بايد وارد مراحل عميقتری از حس و لمس اين بيماری و بحران در خويش و ديگری شود  و به  توانايی واالتری 

در هر انسانی هم هويت نارسيستی و . از ايجاد فاصله تثليثی با اين بيماری خويش و نقدش و يافتن تلفيق خويش دست يابد
مهم آن است که اين هويت سمبليک و تثليثی به شکل عمده ارتباط انسان .ليک وجود داردخيالی و هم هويت تثليثی و سمب

با هستی تبديل شود و اينگونه قادر به هضم  و جذب هر چيز نو در جهانش و تحول جهانش و خودش باشد و انسان 
بانه و بشکل بلعيدن و بلعيده ايرانی بطور عمده  فعال قادر به اين کار نيست و  شکل عمده ارتباطش نارسيستی و مجذو

:مريم هوله  اينگونه در ادامه می گويد. شدن است و بدينخاطر محکوم به ماندن در بحران است  
 

 نيچه با لباس کردی     لنگ می رقصد
    و  اسپرانتو        از لهجه ی عجيب محمد    خنده اش می گيرد

)می خواهم از شهر بگذرم    تو چه فکر می کنی؟(   
سيحم  

 سرکوچه
 با دستمال يزدی ايستاده

 و به  صليبی که شبيه رياضی     از گردنم آويخته ام
                                              متلک می اندازد

 
و خود صادقانه می بيند که ايرانی در اين تلفيق نارسيستی و ناکامل در نهايت می خواهد از پسامدرنيت نيز مذهبی نو و 

انی نو بيافريند، اينبار ايمان به پوچی شايد و يا تبديل شدن به کاهن لجام گسيخته بظاهر پسامدرن در هرمافروديت ايم
شهريار کاتبان که پسامدرن حرف ميزند و سنتی احساس و عمل می کند و می خواهد بقول خودش در نبود هيچ قانون  و 

ما اين لذت نه يک تمنا و رابطه ی متقابل بلکه  خوشی دردآور يک راهی اکنون دنيا را به صحنه لذت خويش تبديل کند،ا
بقول معروف ايرانی را . کاهن تشنه و کين توز است که اکنون تشنگيش و بی ايمانيش را ميخواهد به ايمانش تبديل کند

.هرطور باال بندازی،آخر چارچنگولی و باايمان رو زمين فرود می آد  
 
  

 نه 
 اين نگاه کردن نيست

اموشی ستفر  
 ابتدای ايمان ؛

 
 در ادامه اين شعر چنداليه و قوی، مريم هوله اشکال و انواع مختلف اين چندپارگی و تلفيقهای نارسيستی و 

کميک مدرنيت و پسامدرنيت را در جان سنتی ايرانی نشان ميدهد که در نهايت نيز منطقا به تشديد هرچه بيشتر /تراژيک
 بحران ايرانی و فرسودگی ايرانی تبديل ميشود، مگر آنکه ايرانی با حس و لمس ارتباط حالت شترمرغی ايرانی و تشديد

و لذت تثليثی و لذت تمنا و جذب مدرنيت و پسامدرنيت در جهان خود بجای بلعيدن آنها و اينگونه مسخ کردن و مضحک 
شود و اينگونه از بحرانش عبور کند کردن و بيمار کردن، تشنه تر کردن بيشتر خويش، به جسم خندان و چنداليه تبديل 

کميک و اين ارضای لذايذ تعالی بخشيده نشده مدرن و يا پسامدرنی خويش، جز تشديد بحران /وگرنه اين حاالت تراژيک
حاصل اين ناتوانی، نقابهای مختلفی است . و تشديد تشنگی و چندپارگی و داغان کردن خويش و جهان خويش بيش نيست

حظه به صورت خويش می زند تا بنا به شرايط زمانه خويشرا سنتی،مدرن و يا پسامدرن نشان دهد و که ايرانی در هر ل
حسابگر باشد و در عين حال هر حرکتش و هر باصطالح لذت مدرنش ماالمال از اين تشنگی رجاله مانند و تشنگی 

ا اين لذت تهوع آور بپوشاند و کاهن لجام گسيخته است که می خواهد پوچی درون خويش را و چندپارگی خويش را ب
حتی متوجه نيست که چگونه با اين کار،زيباترين لحظات احساسی و اروتيکی و جسمی خويش را داغان می کند و 

چگونه اين ماسک زنی مداوم و به قالب . درنهايت جسم خويش و خود خويشرا داغان می کند و به خويش ضربه می زند
 هضم و جذب او و ارتباط انتقادی با او باعث ميشود که مرتب حتی در عرصه های هر ايسمی در آمدن بدون توانايی

سياسی نيز ما همه چيز را مسخ کنيم و  ابتدا قهرمانه بخاطر حرفهايی و آرمانهايی بميريم، چون هميشه سربازيم و مريد 
 معضل ايرانی در اين ناتوانی به تن .و از طرف ديگر راحت نيز ناگهان انديشه مان را بفروشيم و بنده ديکتاتورها شويم
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دادن و لمس لذت چندگانه خويش، حس و لمس غرور و زيبايی جسم خويش و حس و لمس لذت زندگيست و به اين خاطر 
بقول مريم هوله بيمارند و بيماريشان در اين قانع بودنشان به خوشی درد آور و بلعيدن و ماسک زدن و ناتوانيشان از 

.نگاه نوی مدرن و پسامدرن می باشدلمس و جذب تمنا و   
 
 

 نه 
 اين نگاه کردن نيست

 اين نقاب ها با ما چه می کنند؟
 با  جنايت محتوم ما چه می کنند؟

 
 ما کودکان معصوم

 فاتحانه فکر می کنيم چيزی از همديگر دزديده ايم
    وقتی شب پيش      در آغوش يکديگر خوابيده ايم

 
 ما کودکان معصوم

ر می کنيمفاتحانه فک  
 با قدم های مرگ

 رو به رو رقم های فربه تاريخ
 پيش رفته ايم

 اما هميشه قرن بيست و يکم
!برای مان تازگی خواهد داشت  

.............. 
 

 اين نقاب ها با ما چه می کنند؟
 اين نقاب ها با ما چه می کنند؟

 
 در  خيابان ها
 اين ما هستيم
 لشکر افيون

 که تا مغز ايده اليسم
وتئين های سياه را تئاتر می کنيم و مد می شويمپر  

 
 چطور انتظار داری سوسياليسم به فاجعه معتاد نباشد؟

 و دموکراسی
 در ازای يک حبه حشيش

 زنش را به فاشيسم نفروشد؛
 چطور انتظار داری من امام زمان نباشم
                         که برای خودکشی

 
طالبان                    در خيابان   

......                    با تاپ و شلوارک راه می روم  
 

 ما بيماريم
 ما پيوسته در قناعت خويش بيماريم

 
حاصل اين ارتباط نارسيستی و بلعيدن مدرنی و يا پسامدرنيت و يا بلعيده شدن در انديشه مدرن و پسامدرن باعث ميشود 

رسيستی کودکانه با تصوير و نگاه مادر، پدر و نگاه نو باقی بمانی و نتوانيم که ما هم ديگربار بالغ نشويم و اسير رابطه نا
بسان سوژه  و جسم خندان به ارتباط تثليثی و با فاصله با اين عناصر دست يابيم و آنها را در جهان سمبليکمان هضم و 

شترمرغی و  يا بازگشت به خويشتن حاصل اين بلعيدن و بلعيده شدن، همان مسخ پسامدرنيت و ايجاد تلفيقهای . جذب کنيم
پسامدرنی و يا بقول شعری زيبا در اين زمينه از يک شاعر وبالگ نويس نازنين مهرا ،تبديل شدن به دريدايی با تسبيح و 

.قليان و مقدس کردن پست مدرنيت است  
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 دانه های تسبيح را 

  می شمارد با آيه های پست مدرن
  بايد ها را 

  پشت سر هم می شمارد
   کم نياوردکه

  شهيد می شود هر روز
  در راه ساختار شکنی

  و دعوت می کند دريدا را
  به قليان کشيدن 

  روی قالی های درکه
  هر روز چشمک می زند

  يواشکی به اريگاری
  و پايين تر می کشد دامنش را

  چه کند
  آخر ساختار می شکند
  ساق پای زنانه اش
  می گويد به سوسور

  !گير نده به زبان 
  :يا بنويس

        !                                   دهد  زبان فارسی فقط بوی گالب می
 
 
 

مريم هوله به عنوان يکی ار بهترين بيانگران  دقيق اين چندپارگی و حالت روان پريشی،ما را به عمق حس و لمس .  
کشاند و اينجاست که ما همزمان کميک ما  می /اين روان پريشی و حس و لمس احساسات چندسودايی اين حالت تراژيک

قدرتی که اگر . خرديش  به ايماژ هنری آشنا ميشويم/با اوج شعريت او و توانايی تبديل حس و لمس شهودی و احساسی
مريم هوله و ديگر هنرمندان مشابه بتوانند  با عبور از بحرانشان  به رابطه تثليثی هرچه قويتر  با هستی  و به تلفيق 

پسامدرنيت در جهان خويش  و نگاه ايرانی خويش دست يابند، می تواند آنها را به /داليه مدرنيتهرچه بهتر و چن
. شاعرانی جهانی و همزمان به همراهان و همفکران  قوی ما در ايجاد رنسانس جسم و ، عشق و خرد ايرانی تبديل سازد

ان، زيبا کرباسی تا مريم هوله، پگاه احمدی، همانطور که امروزه همه اين هنرمندان خوب نسلهای مختلف از ساقی قهرم
گراناز موسوی، مانا آقايی، ليال فرجامی  و غيره  و در مردان از شاعران نسل اول مانند براهنی تا شاعران نسل دوم و 

سوم مانند  جمشيد مشکانی، علی عبدالرضايی، ياشار احد صرامی و غيره خود با کارهای خوبشان زمينه ساز اين 
 جسم و خردگرايی در ايران در کنار نسل همه ما  پژوهش گران هر سه نسل در همه بخشهای علمی، فلسفی و رنسانس

روانکاوی بوده اند و هستند و بدينخاطر من در يکايک آنها هم هم نسلی و همراهی و نوانديشی در يک تحول بزرگ می 
دازم، تا از چشم انداز خودم قدرتها و ضعفهايشان و بينم و هم همينگونه با توان روانشناختی خودم به نقدشان می پر

خطرات و خوانهای قرارگرفته بر سرراهشان  و در مسير دست يابی به رنسانس خويش و تلفيق خويش را مطرح کنم و 
هم اينگونه زمينه را برای نقد متقابل و گفتمان نسلها و بپايان بردن مشترک کار نسل خويش و کار شخصی خويش و 

از اينرو نيز هم دوستشان دارم و هم با نقد علمی و شوخ چشمی  و رابطه تثليثی . رنسانس ايرانی آماده تر سازمايجاد 
آنها را به دست می گيرم و نقدشان می کنم و می سنجمشان و اينگونه امکانی نو برای ديدن آنها و قدرتهايشان و نيز 

همزمان رواداری و چالش و رقابت ميان نگاههای مختلف نيز امکانی نو برای ديدن ضعفهايشان بوجود می آورم، تا 
تا بازی رنسانس ايرانی و چالش خندان و شرورانه تلفيقهای مختلف بر سر قويترين . اوج گيرد و ميان تلفيقهای مختلف

 ناسره در تلفيقها در عرصه هنر،شعر، ادبيات، فلسفه و روانکاوی باال گيرد  و اينگونه زمينه برای جدا کردن سره از
عين قبول و خواستن يک جهان چندجهانی و چندنگاهی بوجود آيد و ما شاهد اشکال مختلف از هنر چنداليه و جسم 

باری بپايان بردن اين بحران و انجام رنسانس جسم وظيفه نسلهای . چنداليه و تمناها و لذتهای جسمانی چنداليه باشيم
.پارگی داغان و پريشان می شويم و در نهايت بيمار و اختهماست وگرنه خودمان نيز در اين بحران و چند  

 
 برای ما راهی جز تلفيق هرسه بخش و دستيابی به چنداليگی خويش و يک کثرت در وحدت نيست، اما در درون اين 

کثرت در وحدت همزمان می توان و بايد در بخشهای مختلف و در ارتباط با موضوعات مشخص زمانی  يک بخش را 
برای مثال فمينيسم مدرن از سه بخش برابر جويی طلبی . ر کرد و بخشهای ديگر را در کنارش رشد و افزايش دادعمده ت

فمينسيم اول، جستن هويت زنانه و تفاوت زنانه خويش در فمينسيم دوم و عبور از متاروايت جنسيتها و يافتن هويتهای 
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مختلف زنان در يک کشور و درنهايت هويت متفاوط فردی به مختلف اقشار مختلف زنان اروپايی، آسيايی و يا بخشهای 
هر سه اين بخشها برای دست يابی به يگانگی درچند گانگی خويش و چيرگی بر سرکوب حقوق . عنوان زن می باشد

معه زنان و ايجاد هويت متفاوت و متفاوط زنان ايرانی  الزم هستند اما همچنين فمينيسم ايرانی بايد بر اساس نيازهای جا
حتی برای تغيير ( اش و شرايط جامعه اش عنصر اساسی حرکتش را بر حرکت دمکراتيک و در چهارچوب قانون

و  برای تغيير قوانين ضدزن و ايجاد يک قانون اساسی براساس حقوق بشر و پاکسازی تمامی قوانين ضد زن ) قانون
نانه  و  تالش برای تحوالت فرهنگی و زبانی و چيرگی در کنار اين کار طبيعتا و ضرورتا بايد به بيان هويت ز. بگذارد

بر فرهنگ ضد زن و ضد خرد و قدرت زنانه دست زند و از طرف ديگر به درک هويت متفاوط خويش بسان زن 
ايرانی مدرن در تفاوت با زن اروپايی و نيز زن سنتی دست يابد و اين تفاوتش را و چنداليگيش را بسان قدرت خويش 

او اينگونه در عين مدرن شدن، جهانی می شود و چون متفاوت است، حرفی ديگر .  خاص خويش را بيان کندببيند و نگاه
کمپين زنان ايرانی برای تغيير قوانين ضد زن و < در همين راستاست که من . نيز برای گفتن به فمينيسم جهانی دارد

امم و سريع هم زير آنرا امضاء کردم و اين در را بالغترين حرکت دمکراتيک در ايران می ن> دست يابی به برابری
واقع دومين امضای من در زندگی اجتماعيم   پس از جنبش رفراندوم بود و اين جنبش زنان را بسيار بالغتر از جنبش 

رفراندوم و يادگرفته از درسها و اشتباهات آن جنبش  می دانم که خويش نيز بطور عمده يا بخشی از آنان در آن شرکت 
بباور من بايد قبول کرد که زنان ايرانی بهتر از مردان رسم و شيوه حرکت دمکراتيک  و تحوالت دمکراتيک .  تندداش

را فهميده اند و حس و لمس کرده اند  و ازاينرو  رهبری جنبش دمکراتيک ايران هرچه  بيشتر بايد بدست اين زنان 
همزمان از طرف . چه بيشتر مطرح و موردقبول واقع شوندنوانديش افتد و يا  در رهبری جنبش چندگانه ايرانی  هر

ديگر چون هيچ بخشی از جنبش فمينيستی ايرانی قادر نبوده است که به اين ترکيب سه بخش و يافتن حالت چنداليه و 
رد متفاوت و متفاوط خويش دست يابد و به زن ايرانی  تبلوری از اين زن مدرن ايرانی که هم ريشه در فرهنگ ايران دا

و هم مدرن و يا پسامدرن است را نشان دهد، از اينرو با تمام تالشهايشان و قدرتشان هنوز بيشتر ايزوله و غيرعمومی 
اما اگر جنبش زنان ايران قادر به ايجاد تصوير و . طبيعتا در اين ايزوله شدن سرکوب نيز نقشی مهم ايجاد می کند. هستند

از آنرو که دختران و زنان ايرانی نيز به اين بحران عميق درونی و چندپارگی حالت اين زن ايرانی چنداليه می بود، 
درونی دچارند و هرکدامشان در داخل و يا خارج از کشور در پی اين تلفيق خاص خويش و جستن هويت نوی خويش 

يابی به يگانگی در می گردند، مطمئنا هرچه بيشتر بخاطر درد بحرانشان و ميل جواب و راه حلی برای بحرانشان و  دست
در حاليکه در همين خارج از . چندگانگيشان بسراغ اين گروهها و انديشه ها می  آمدند و اين جنبش گسترده تر می شد

کشور می بينيم که با وجود آنکه چند ميليون ايرانی که بخش عمده آنها جوان هستند زندگی می کنند، در جلسات 
. اسی مختلط و حتی جلسات فرهنگی اندک گروهی  قديمی بيشتر شرکت نمی کنندگروههای فمينيستی و نيز گروههای سي

با اينکه باز هم وضع گروههای فمينيستی از نظر جذب افراد جديد از بسياری از گروههای  سياسی و يا گروههای مدرن 
د بلکه بايد با ديدن اين ، قناعت کر>ميان کوران يک چشم هم پادشاست< اما نبايد به تفکر و معيار . جديد  بهتر است

ضعف عميق جنبش فمينيستی و در کل جنبشهای ايرانی به تلفيق و چندگانگی خاص خويش و  تفاوت و تفاوط خاص 
خويش دست يافت و اينگونه حرفی نو برای زنان و مردان ايرانی و برای عبورشان از بحران هويتشان و معضالت 

 در برخورد با موضوعات خودشان و يا در برخورد با موضوعات محيط روزمره شان در روابطشان، در تختخوابشان،
با اين برخورد زنده و در عين حال مشخص به . چندمتنی و در حال تحولشان و از طرف ديگر بحران زده شان داشت

 موضوعات زنان ويا مردان، آنگاه زنان و مردان بسمت جنبشها و گروههای مدرن بيشتر کشيده ميشوند و به درک
ضرورت کار مشترک برای تغيير ساختاری در ساختار سياسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه خويش بهتر نائل می شوند، 

زيرا از طريق مشکالت روزمره خويش و از طريق بحران خويش و از طريق اين روشنگری نو و  ملموس جنبش 
جنبش فمينيستی ايران در کنار . ی کننددمکراتيک ايران،  ضرورت تحول ساختاری را نيز هرروز بيشتر حس و لمس م

بقيه جنبشهای ايرانی برای دست  يابی به هدف خويش راهی بجز يافتن اين هويت چندگانه خويش و يگانگی در 
چندگانگی خويش ندارد و اميدوارم با استفاده از نظر جسم گرايی من و يا نظرات مشابه و با استفاده از عاشق و عارف 

 و درک دقيق ضرورت اين تلفيق به کار زيبا و قوی خويش ادامه دهند و فمينيسم چنداليه و قوی زمينی مرد و زن من
طبيعتا می تواند اشکال مختلف اين يگانگی .  ومتفاوت ايرانی را بوجود آورند  و نيز تصوير زن چنداليه و زمينی ايرانی

به اين موضوع و ديگر > يب شناسی فمينيسم ايرانیآس< در بحث آينده در باب . در چندگانگی در ميان زنان بوجود آيد
با چنين نگاه يک در چندگانه نيز طبيعی . معضالت روانی  جنبش فمينيسم  ايران عميقتر و تخصصی تر خواهم پرداخت

است که راه ما برای دست يابی به هويت مدرن ايران مانند راه عارف زمينی و يا راهها و امکانات مشابه ای است که 
عين حفظ و نوزايی بخشهای سالم فرهنگشان، هم قادر به جذب مدرنيت و هم چندگانگی پسامدرن هستند و اينگونه در 

جسمی خندانند که هم چون رند قلندر حافظ پرشور و عاشق است و هم  چون زيباترين انسانهای مدرن مانند لرد بايرون، 
ردگرا هستند  و  از طرف ديگر چون ويرجينيا ولف، جوليا اسکار وايلد و ديگران  پرشور و بی پروا  در عين حال خ

کريستوا، فوکو، دريدا، جوديت باتلر و ناباکوف  چندگانه و چندسيستمی است و هر اثر هنری ويا علميش دارای اين 
  می توان تنها به عنوان جسم  و جسم خندان. چنداليگی معنايی و تبلور اين چندهويتی او و توانايی او به چند نگاهی است

به اين حالت چند حالتی به اين کثرت در وحدت و يا وحدت در کثرت دست يافت و هم با همه بخشهای خويش رابطه ای 
تثليثی برقرار کرد و  مرتب به نقد خويش و نقد سنت، مدرنيت و پسامدرنيت پرداخت، همانگونه که در اين سه بخش اين 

بر اساس اين نگاه نيز اکنون به نقد يک  . ثليثی به بهترين تلفيق خويش دست يافتنوشته شاهد آن بوده ايد و با اين نگاه ت
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معيار نقد من بر . شهريار کاتبان می پردازم>  هرمافروديت<و ادامه داستان >  من شام امشبم<اثر از ساقی قهرمان بنام 
:سه  پايه ذيل  است  

 
ست که می خواهد در جهانمان جذب و ادغام شود  و از حالت پسامدرنيت مانند مدرنيت بيانگر اشتياقات پنهان ما/  1

کابوس وار ناخودآگاهی به تمنای جهان سمبليکمان و يارمان تبديل /لذت> آشناغريبی<اشتياق هراس آور و  يا حالت 
يش تن آيا هنرمند به اين اشتياقات خو. شود و اينگونه باعث چندگانگی و دست يابی به لذت و قدرت چندنگاهی ما گردد

اشتياقات . می دهد و يا از آنها هراس دارد و آنها را سرکوب می کند و خويش را بدينوسيله تک ساحتی می سازد
پسامدرنی ما و ميل ما به چندگانگی و چندهويتی و دست يابی به هويت متفاوط فردی خويش  بيانگر حقيقت درونی 

ذب نشود و به ياران و شورهای زيبای  چندگانه ما و به قدرت ماست و تا اين حقيقت و اشتياقات در جهان سمبليک ما ج
و توانايی نگاه عاشقانه و قدرتمندانه  چند حالتی  و چندسيستمی تبديل نشود، ما محکوم بدانيم که يا اين احساسات را 

يافته خويش شويم، سرکوب کنيم و بدينوسيله خويش را بيمار سازيم و يا آنکه اسير اين نگاه درون  و اشتياقات تعالی ن
چندپاره شويم  و يا  بشکل کين توزانه و  يا حتی سنتی چندشخصيتی شويم و مثل رجاله ها برای دستيابی به خواستهای 

اينگونه در اثر هنری بايد ديد که هنرمند تا چه اندازه  به  اين حاالت و احساسات . سنتيمان هر لحظه به شکلی در آييم
پسامدرنيت مثل . ميدهد و آنها را بيان ميکند و يا آنکه به سرکوب و مسخ  آنها می پردازدپسامدرنی خويش چگونه تن 

از اينرو نيز در واقع، هم . مدرنيت تنها يک نگاه و سيستم نيست بلکه همزمان يک حالت زيستن و حس و لمس زندگيست
. پسامدرنها وجود دارند و  هم  پسامدرنيسم  

. 
آيا در متن و در نوع نگاه نويسنده ما شاهد يک رابطه نارسيستی و هويت . نيت چگونه استرابطه  هنرمند با پسامدر/ 2

نارسيستی و دوگانه ميان هنرمند با پسامدرنيت هستيم که ادامه همان غرب زدگی و غرب ستيزی و نمادی از عدم بلوغ 
طه ای تثليثی با پسامدرنيت ايجاد کند و هنرمند و متن می باشد و يا آنکه شاهد آن هستيم که هنرمند توانسته است  راب

توانست است به تلفيقی از اشتياقات پسامدرنی و تکنيکهای پسامدرنی در جهان سمبليک و هنری خويش دست  يابد و ما 
اينک شاهد اثری چند اليه و متفاوت هستيم و با  نوشته يک هنرمند مدرن ايرانی چنداليه روبرويم که کارهايش ميتواند 

.ر دو جهانش خواندنی و جالب باشدبرای ه  
 

نوع و درجه اين تلفيق چيست و آيا هنرمند توانسته است  در جسم و نگاه خويش به يک يگانگی در چندگانگی و /  3
دستيابی به اوجی از شعريت  و ادبيات چنداليه دست يابد و يا آنکه اين تلفيق شکننده  و اين چندگانگی بيشتر به شکل يک 

طبيعی است که يک هنرمند خوب می تواند در شکل و محتوای متنش دقيقا . صيتی از هم گسسته می باشدحالت چندشخ
اين حالت چندشخصيتی از هم گسسته را بيان کند، بويژه وقتی اين موضوع را می خواهد مطرح کند و يا صادقانه می 

ه و با فاصله نمايانگر بلوغ هنرمند است، زيرا اما همين بيان صادقان. خواهد بگويد، تلفيق بهتری نتوانسته بدست آورد
اينگونه رابطه ای تثليثی با جهان و  نيز با خويش و فيگورهای خويش بوجود آورده است و  در مسيری درست و 

چنداليه قرار دارد و می تواند در گامهای بعدی هرچه بيشتر به درجات تازه ای از اين بيان چندگانگی و يا بيان يگانگی 
.ندگانگی دست يابددر چ  

  
  

قبل از شروع نقد بايد بگويم که من تنها دو نمونه از آثار پسامدرنی ايرانی را برای نقدم مورد استفاده قرار داده  ام که 
طبيعتا می توان کارهای . بويژه به بحثهای اين سه بخشم و موضوع اروتيسم، جسم و  موضوع تلفيق بيشتر نزديک است

ان مختلف و حتی کارهای ديگری از اين دو هنرمند عزيز را نيز مورد بررسی قرار داد، اما قصد من فراوانی از هنرمند
اين است که با بيان نسبتا دقيق پسامدرنيت  و هنرپسامدرن و سپس نقد اين دو آثار، ابزاری در اختيار خواننده بگذارم که 

القه اش بپردازد و يا خود هنرمندان و عالقه مندان به خود سپس مستقال به کمک آن به نقد آثار هنری و علمی مورد ع
از طرف . پسامدرنيت در کنار نگاه و دانش خودشان  از اين چشم انداز من نيز به خويش و کارهايشان نظری بياندازند

آثار او ديگر انتخاب ساقی قهرمان بخاطر کار دو دهه او در زمين شعر و ادبيات از يکسو و ميل من به نقد روانشناختی 
و جدا کردن نکات مدرن و قوی در آثار او از نکات سنتی باقيمانده در ذهن و متن او بود و اينگونه ايجاد نقدی تثلثيثی  
تنفر / نسبتا نو از او بدون  خشمهای اخالقی و يا هوراهای اخالقی نقد نارسيستی نسبتا مرسوم که در نهايت همان شيفتگی

از طرف ديدن اين موضوع بود که ساقی قهرمان آشنايی عميقی با نگاه و . هنرمند استنارسيستی و  نابالغ نسبت به 
تکنيکهای مدرن و پسامدرنی دارد و در کارش بخوبی از آنها استفاده می کند و اينگونه به من امکان ميدهد بهتر 

 که نقد من نيز فقط يک چشم طبيعی است. موضوعات را بيان کنم و در عين حال نگاهش را از چشم انداز خودم نقد کنم
شناخت تفاوت ميان اين دو موضوعی مهم است . انداز است و مهمتر از همه يک نقد روانشناختی است و نه يک نقد ادبی

طبيعی است که هنر مانند زندگی يک موضوع بيناديسپلينی است و  هر . ، زيرا مدرنيت به معنای تفکيک حوزههاست
 روان نويسنده و يا روان متن بپردازد و يا نقاد روانشناس به شکل و چهارچوب کار، اما اين نقاد ادبی نيز مجبور است به

از اينرو روانشناس و يا نقد روانشناختی حتی وقتی به . کار با باقيماندن در حوزه تخصصی خويش صورت می گيرد
ازد، بازهم محور نگاهش  و اساس شکل و تکنيکهای نهفته در کار و يا شعريت و ايماژ نهفته در اثر هنری می پرد
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زيرا نوع نگاه يک هنرمند و تناقضات درونی او و يا درونی اثر در شکل .نگاهش جستن موضوعات روانکاوی است
متن نيز بازتاب خويش را می يابد، همانطور که انسان افسرده معموال هفته ها ريش خويش را نمی زند و يا آرايش نمی 

برای اينکه تفاوت ميان نقد ادبی و نقد روانشناختی نيز . ش مانند درونش آشفته و پريشان است کند و لباسهايش و خانه ا
بهتر مشخص شود، من در بخش آخر اين نوشته در کنار نقد شعری از  علی عبدالرضايی خواننده را نيز به خواندن نقدی 

اننده بدينوسبله هم به تفاوتهای ميان اين دو نقد ادبی بر اين شعر توسط نقاد ادبی علی مسعودی نيا  دعوت ميکنم، تا خو
آشنا گردد و هم شايد ببيند که چگونه گاه حتی در نقاطی به نتايجی مشابه دست می يابند، چون هردو در نهايت رابطه 
 و ميان يک هنرمند و جهانش و يا رابطه درون يک اثر را بررسی می کنند و نوع اين رابطه را که آيا بشکل بيمارگونه

يا سالم، بشکل يک شعريت رشد يافته و قوی و يا بشکل عصبيت و خشم شعاری و از لحاظ شعری ضعيف صورت می 
از داستان هرمافروديت شهريار کاتبان يا علی عبدالرضايی نيز بدينخاطر استفاده می کنم که هم برای درک . گيرد

ی ايرانيان استفاده از اين متن بسيار موثر است و موضوع مهم مشکالت ايرانيان با مدرنيت و هراسهای جنسی و روح
از . هم ميتوان بخوبی کار نويسنده را و نوع  ارتباط او را با مدرنيت  و يا پسامدرنيت بررسی و تجزيه و تحليل کرد

 و طرف ديگر در متن کامال استفاده از نگاه و تکنيکهای پسامدرنی آشکار است  و مشخص است که نويسنده به اين نگاه
تن نمايانه، ( تکنيکها بخوبی آشناست و خود را از اولين پسامدرنهای ايرانی و يا بهتراست بخاطر حالت اکسهيبيسيونيستی

به اين خاطر نيز نقد . و نارسيستی  نويسنده بگويم،  خود را پايه گذار هنر و نگاه پسامدرن ايرانی می داند) خودنمايانه
ف و قوتهای او، نقد کمپلکسهای روانی او  و  نقد چگونگی جذب پسامدرنيت در نگاه نگاه اين هنرمند توانا و ديدن ضع

نکته آخر اينکه من در اين . او می تواند بسيار مفيد در درک معضالت ما با جذب و ترجمان پسامدرنيت  واقع شود
پسامدرنيت  او نگريستم، تا /نيتمدر/نوشته بيشتر به هنرمند و به متن بسان تبلور نگاه هنرمند و تبلوری از بحران سنت

اما هر متنی و بويژه يک متن خوب هنری دارای جوانب مختلف است و هيچ . اين موضوعات مهم را بيان و مطرح کنم
نقدی قادر نيست، همه جوانب يک اثر هنری و  حتی جوانب مختلف تکيه کالمها و متافرهای هنرمند را بيان کند، زيرا 

 نهايت همه جوانب متافرهای خويشرا نميداند و ناخودآگاهيش مهر خويش را بر اين کالمات و حتی خود هنرمند نيز در
استعارهها می گذارد و اينجاست که يک نقد روانکاوی و يا ادبی می تواند قادر به ديدن بخشی از اين ناخودآگاهی و يا 

ه است و همزمان اما اين نکته بدين معناست که چشم اندازی ديگر از متن باشد که خود نويسنده نيز نسبت به آن کور بود
هر نقدی بسان چشم انداز توليد شده توسط شخص ديگريست و خودبخود در خويش نگاه و جهان خود نقاد را نيز در بر 

دارد و اينگونه نوشته را از نو ساخته است و بدينوسيله هر بار خواندن متنی به يک نوشتن متن و ايجاد تفاوت تبديل 
اين تواضع . مهم درک اين پيچيدگی و  چنداليگی اثر هنری و نداشتن توهم کنترل و کشف معنای نهايی متن است. دميشو

 گفتمان و ديالوگ یخندان باعث ميشود که بتوان در عين نقد پرشور و مرزبندی شده، چشم انداری همزمان زمينه را برا
حث و گفتمان چندچشم انداری به اين توانايی چندنگاهی و چندمعنايی با هنرمند و نيز خواننده باز کرد و اينگونه در يک ب

توسط نقاد،هنرمند،خواننده بهتر دست يافت و همزمان  به بهترين نقد خويش و تعريف خويش نيز خندان نگريست و آن 
زيرا . ان نکردرا بسان تفسيری و امکانی شرور و زيبا و در عين حال محدود نگريست و متن و نگاه خويش را محدود بد

وقتی  حتی خود هنرمند همه جوانب کار خويش را نميتواند درک کند، چگونه يک نقد می خواهد به چنين کاری دست 
هر نقدی تنها يک چشم اندازی و يا امکانی برای نگريستن است، پنجره ای که خواننده و يا خود هنرمند از آنجا . زند

ر به متن خود داشته باشد  و در اين حد نيز بايد جدی به نقد نگريست و همزمان ميتواند نگاهی نو و از چشم اندازی ديگ
از طرف . قادر بود از جوانب غيرمنتظره ديگر نيز به متون هنری و يا حتی به متن زندگی و اعمال خويش نگريست

 مرتب در خويش ديگر هر متنی  بسان يک بينامتنيت و يک اثر چندبخشی دارای يک زندگی مستقل است و ميتواند
تفاوت معنايی جديدی ايجاد کند، بويژه وقتی کلمات و يا متنهای درون آن در تحول معنايی و ديسکورسی جامعه معانی 

من مطمئنا در نقدهای  آينده ام،البته بعد از اين مقاله هفت و يا هشت بخشی، بيشتر به خود متون می پردازم . جديد بيابند
ما متن را . ی دهم، زيرا در نهايت بقول بکت چه اهميت دارد که کی اين اثر را نوشته استو به مولفان کمتر اهميت م

ميخوانيم و نه نويسنده را و با متن در ديالوگيم  و نه با نويسنده  و اين متن ماست، همانطور که اين خورشيد من و 
متن در دست هر انسان برای او تبديل . توست، لحظه من و توست، فکر علمی، اروتيکی و يا وسوسه عشقی من و توست

به معشوقی می شود که هرچه بيشتر انسان به ديالوگش و نگاه چندگانه اش و بازی عشق و قدرتش با متن تن دهد، قادر 
به درک زيباييها و معناهای متفاوتی در متن خواهد شد و در نهايت مانند هر ديالوگ پرشور ديگر هم متن و هم خواننده 

يابند و چيزی از يکديگر می گيرند  و متن به متن من و تو تبديل ميشود و تو و من به سازنده و ببيننده چشم تغيير می 
هر متنی و هر خواندنی يک بازی .  بقول معروف ليلی را  تنها می توان و بايد با چشمان مجنون ديد. اندازهای نوين 

بزبان طنز رابطه همزمان با متن و  با . و قدرتی بيافريندعشقی است و بايد روايت خاص خويش را از اين بازی عشق 
هنرمند مثل يک رابطه مثلثی عشقی و اروتيکی و يک مرد دوزنه يا زن دو مرده  است که آخرش به دعوا و درگيری  

ميان هووها و  با عاشق ختم ميشود، زيرا هيچکس قادر به قبول رقيب در کنار خويش در رابطه احساسی و عشقی 
ارتباط با خود متن بسان يک متن مستقل و چندمعنايی بهتر می تواند، رها از اين روابط معمول ميان نقاد و . تنيس

هنرمند و چهارچوبهای عمومی نگريستن به متن و محدودکننده چشم اندازهای متن و ناتوان از ديدن زندگی مستقل و 
لوگ و عشق بازی کند و بتواند اين متن را بسان يک معشوق پويای متن، به نقاد و يا خواننده اجازه بدهد با متن ديا

خويش که ديگران تا کنون اينگونه او را نديده و نچشيده اند، چندگانه بچشد و لمس کند و با او بحث و ديالوگ چه در 
 متن حالتی رختخواب و يا در کافه  و يا  بر سر کوه کند و همزمان حس و لمس کند که با هر ديالوگ و خواندن نو گويی
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نو به خويش می گيرد و  بوسه مزه ايی نو می يابد و يا چنداليه تر می شود و تمنای خواندن و چشيدن چندلذتی تر و 
ديدن مداوم مولف در پشت متن باعث  تک ساحتی  شدن متن و  ناتوانی از . چندسودايی تر در خواننده افزايش می يابد

برای جسم گرا همه . ی از تن دادن به لذت و هماغوشی چندگانه با متن می باشديک رابطه چنداليه با متن و يا ناتوان
هستی ، چه معشوق ، رقيب و يا يک کتاب، زنده و چندگانه است  و اينگونه در پی ديالوگ و دستيابی به اوج لذت، عشق 

نری و يا يک انديشه جديد در و قدرت با لحظه خويش است، خواه اين لحظه با معشوق يا رقيب باشد و خواه با يک اثر ه
در هر حالت ارتباط متقابل و چندگانه  با متن  و انديشه بدون نگريستن کامل به مولف باعث توانايی چندحالتی . ذهن خود

چشيدن و ديدن متن و امکان لمس و درک ايجاد تفاوت و معناهای جديد در متن ميشود، زيرا متن مثل همه هستی زنده و 
ونه نيز پس از اين مقاالت مختلف و ايجاد اين چشم انداز نو به اين آثار و نقد مولف بر بستر بحرانش  و همينگ. پوياست 

نقد چگونگی برخورد او به بحران مشترکش با همه ديگر ايرانيان و چگونگی يافتن و يا نيافتن راه حل و تلفيق خاص 
 ارتباط با متن،  آن بخش از آثاری را که در اين مسير برايم خود، خود اين مولفان را از ياد می برم و ديگربار و فقط در

عزيز و دوست داشتنی شده اند، ديگربار و بدون مولف و به اين  شيوه چندحالتی و باز بودن برای حس و لمس معانی 
گوش می جديد می خوانم  و تن به بوسه ها و  شيطنت  و ديالوگ خندان و شرورم با اين متون زنده، شوخ چشم و بازي

اميدوارم نيز دوستان با نقد من اين چنين کنند  و بعد از ديدن اين آثار از چشم انداز من و درک معضل بحران . دهم
ايرانی و ديدن تلفيقهای مختلف و درک بحران خويش و ضرورت يافتن تلفيق خويش از طريق ديدن بحران مشترک 

اين هنرمندان، با شوخ چشمی و بدون توجه به مولف و يا نقد من و خويش در اين آثار و همخوانی خويش با اين متنها و 
با بدور انداختن مولف و نقد من، شروع به کشف و خلق  پنجره های نو  و روزنه های نو برای ديدن متون هنری  از 

چنداليه چشم اندازهای جديدی کنند و چه خوب که اين پنجرهها هر چه بيشتر به اطاقهای خصوصی و پر رازو رمز و 
متن نزديکتر باشد، تا لذت بدست آمده از اين شوخ چشمی و ماجراجويی بيشتر و ترکيب کشف و خلق نگاه و ساختن 

هر خواننده بايد خويش را بسان عاشق و يا . دوباره متن توسط اشتياق و چشم اندازهای خويش حدت و شدتی نو يابد 
اکنون هيچکس نديده است، متن را لمس و احساس کند و اينگونه نيز عالقه مندی حس کند که ميخواهد بگونه ای نو که ت

هم به جستجوی چشم اندازهای نو بپردازد و هم بگذارد متن مثل معشوقی زيبا و وسوسه انگيز او را  فريب دهد و بدنبال 
 جسم بودن  و تن موضوع پرشور بودن و سراپا. خود کشد،خواه اين متن يک اثر اروتيسمی  و عشقی يا جدل فلسفی باشد

دادن به لحظه و ديالوگ و  توانايی ديدن چنداليه ای موضوع و هماغوشی چنداليه ای با موضوع مورد عالقه خويش 
ديالوگ هميشه يک هماغوشی است، خواه اين کار در ديالوگ اروتيسمی و عشقی با معشوق در رختخواب . است

نديشه و ميل کشف معنای عميق او  و يا جذب او در خويش و صورت گيرد و خواه بشکل فرورفتن در يک متن و يک ا
همانطور که هر جستجوی علمی، فلسفی و هنری در پی يک وصال . اجازه فرورفتن يک انديشه در خويش صورت گيرد

با معشوق و ميل دستيابی به يک شور وصال و ديالوگ عاشقانه وقدرتمندانه با هستی و با ديگری و يا جذب ديگری، 
زندگی برای جسم يک .  انديشه و يا ايماژ هنری  در خويش و اينگونه قدرتمند تر شدن، عاشق تر شدن می باشدخواه

بازی و ديالوگ جاودانه عشق و قدرت است و از اينرو  جسم در هر حالتش  در پی  دست يابی به اين بازی و جدل 
 و اينگونه سراپا احساس و استتمندانه  و شيطنت آميز قدرعاشقانه و قدرتمندانه و  اين ديالوگ و  هماغوشی عاشقانه، 

. لمس ميکند و سراپا ديالوگ می ورزد و حتی کار علمی را نيز به يک بازی وسوسه انگيز و لذت بخش تبديل می کند
د و خيال می کنيد آيا بدون اين احساس لذت بخش و نيز پرشور عاشقانه و قدرتمندانه و بدون اين بازی عاشقانه ميان فر

موضوعش می توان سالها به بررسی يک گياه و يا يک سنگ و يا يک انديشه و بحران در سکوت پرداخت و اين 
باری اميدوارم اين نوع خواندن و حس و لمس هستی هرچه بيشتر ميان ما  ايرانيان مرسوم . موضوعات را پژوهش کرد

پرشور، چندجانبه و پرلذت و همراه با احترام متقابل  چه با شود، تا هم قادر به نقد تثليثی باشند و هم قادر به ديالوگ 
مولف و يا با متن و هم در نهايت با اين وسوسه ديالوگ عاشقانه هرچه بيشتر به درک و لمس لذت انديشيدن، لذت 

ريمان، ما جسمانی  نقد کردن، خواندن و آفريدن هنری، ادبی و علمی  نائل آييم  و لمس کنيم که چگونه تنبلی و مونتاژگ
 اگر ،مطمئنم. اروتيک و قدرتمندانه چنداليه  باز داشته  و بازمی دارد/را از  لذايذ  جسمانی و مواهب  و تمناهای عشقی

هر ايرانی يک بار اين لذت و تمنای  پرشور انديشيدن  و  اين شور وصال عشقی نهفته در پس هر جستجوی علمی را 
از تنبلی و مونتاژ بر می دارد و نيازی به پند اخالقی ديگران ندارد، پندی که لمس کند، ديگر خودش به تنهايی  دست 

ابتدا وقتی لذت .  خود بخود به او  نيز گوش نمی دهد، چون حرف ديگری و پند ديگری برايش آبستراکت و مجازی است
جنسی سابق بسيار سخت  و تمنای جنسی و اروتيکی را چشيدی ، ديگر برايت بازگشت به پارسايی اخالقی و خودزنی 

به اين خاطر است . است، چون لذت  و تمنا را چشيده ای، تغيير و تفاوت يافته ای  و حال تنت و جانت  بيشتر می خواهد
که ميگويم معضل ايرانيان نه در تنبلی و دين خويی بلکه در ناتوانی جسمی و هراس جسمی از چشيدن لذت زندگی و 

هرچه ايرانی بيشتر به جسم خويش تن دهد و اين لذايذ را بچشد و . دن و آفريدن استلذت قدرت و خرد و لذت انديشي
بهتر قادر به جذب اين اميال و شورها در جهانش و در جسمش باشد، بهتر ميتواند به تلفيقی نو دست يابد  و ديگر براحتی 

يستی دست برميدارد،چون مزه و طعم  به جهان سنت بازگشت به خويشتن نمی کند و يا راحتتر  از رابطه و لذت نارس
اين قاعده زيبای زندگی و تمناست . تمنا و لذت ثتليثی را و  طعم رابطه  و لذت متقابل و چنداليه و پرشور را چشيده است

که هرچه بيشتر بچشی، بيشتر می طلبی و چنداليه تر می گردی و سختتر می توانی  به عقب برگردی و اگر هم بتوانی  
س از لذت  و تمناهای پرشور جسمت و روابط زمينی ات به عقب برگردی،بهای اين سرکوب و پس زدن بخاطر هرا

تمناهای خويش را اينبار با جنگی و بحرانی شديدتر خواهی پرداخت، چون تنت و جانت خواهان لمس دوباره  تمناها و 
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هيت خواهد کوبيد و تو را به بحران، بيماری لذايذ جسمانی اش می باشد و اينبار با شدت و قدرت بيشتری بر در خودآگا
تا زمانی که هنوز لذت جسم و تمنا را نچشيده ای، . جسمی و افسردگی عميق درونی خواهد انداخت/روانی ، روانی

قهرمان بودن و تحقيرجسم و معنوی بودن بشکل نفی جسم و جنسيت آسان است، اما وقتی چشيدی، آنگاه هر لحظه ات به 
آنموقع . اخالق تبديل می شود، اگر که بخواهی خويش را و شورهايت را و جسمت را سرکوب کنی/ يک جنگ وسوسه

حتی از ديدن يک تارموی بيرون آمده از زير مقنعه به وسوسه می افتی و هی وسط راه بايد به خانه برگردی و بقول 
ب می مانی و پژمرده ميشوی، زيرا خودت طهارت و غسل کنی و در واقع هيچگاه به سرکارت نمی رسی و از جهان عق

 سنگی را هبدست خودت، خودت را محکوم کرده ای با سطلی بدون ته از چاه آب بکشی و يا مثل سيزيف بدون نتيج
آخر هم يا يکدفعه از خودبيخود . بباالی کوهی ببری  وهر بار سنگ به پايين می افتد و باز روز از نو روزی از نو

می کنی و يا پشيمان از اين همه سال خودزنی و بهدر دادن زندگی خود، اکنون اسير وسوسه ميشوی و به ديگری تجاوز 
ات می گردی ومثل انسانی تشنه و کين توز به ارضای خوشيهای دردآورت می پردازی و اسير نگاه وسوسه هايت و 

جسم معشوق قائل نيست،  نگاه پدر جبار و لذت پرست درونت که هيچ اهميتی برای مسئوليت در برابر جسم خويش و
 و همان زمان که خدای اخالقت را بزمين ميزنی و با خشم و کينه او را می کشی، همانزمان اسير و بنده یتبديل ميشو

نبار هرزه و بی قانون وبی مسئوليت است و همزاد و ديکتاتور منشانه مانند هم خدای  خدای ديگری می شوی که ای
رک اين موضوعات و يافتن رابطه تثلييثی و انتقادی با خويش و جسم خويش و جهان خويش ابتدا با د. اخالقی قبلی توست

می توانی هم به جسمت و شورهايت آری گويی و هم اين شورها را در خويش جذب و تعالی بخشی و بخش کين توزانه 
 اينگونه به سوژه مدرن لکانی و يا خوشی دردآور آنها را کنار بزنی و اهريمنت را به فرشته ات و يارت تبديل سازی و

باری موضوع دست يابی به اين جسم خندان خويش و توانايی لمس .  و يا به جسم خندان و عارف زمينی من تبديل شوی
موضوع  اما در اين نقد . و چشيدن چنداليه اثر هنری و ارتباط چنداليه با هنرمند  و اثر  و نيز با خويش و زندگيست

پسامدرنيت ايرانيان و لزوم يافتن تلفيق برای عبور از اين بحران و ديدن آثار هنری و /سنت/درک بهتر بحران مدرن
هنرمند بر بستر اين نگاه بود و هست، زيرا هر هنرمند ايرانی و هر متن او تبلور اين بحران است و از اين چشم انداز 

تيسم مردانه و زنانه به نقد اشعاری از شاعران در بخش آخر نيز در نقد ارو. می تواند مورد بررسی   ونقد قرار گيرد
ايرانی پرداخته ميشود و  آنجا نيز از همين چشم انداز به آثار  و به هنرمندان و درک و نقد  بحران و نوع تلفيق آنها  
دازی نگريسته ميشود و با اينحال آنچه درباره بعضی از اشعار اين هنرمندان گفته ميشود، به معنای توضيحی و چشم ان

همزمان طبيعتا آنجا نيز ميشد به کارهای شاعران فراوان . روانشناختی فقط به همين اشعار است و نه به کل کارهای آنان
چون موضوع من ايجاد .  ديگری نيز در اين زمينه اروتيسم و غيره پرداخت که من اين کار را به ديگران واگذار می کنم

ر ديگران قرار دادن آن است تا خود به نقد تثليثی  ديگر هنرمندان خوب ايرانی ابزار اين نقد روانشناختی و در اختيا
تنها کسانی را که در محدوده شناخت . بپردازند و در نهايت من همه هنرمندان ايرانی را نمی شناسم و نمی توانم بشناسم
 اند،  مطرح کرده ام و به نقد آنها پرداخته من از هنر اروتيسم و نگاه  زنانه و مردانه ايرانی از همه بباور من قويتر بوده

همانطور که خود من نيز در مسير اين نقد مرتب با هنرمندان جديدی و کارهای . ام  و حتی اين نقد نيز پايان کار نيست
ا از فروغ ت< برای مثال بخش پنجم اين نوشته که بنام . خوبی آشنا ميشوم و اين آشنايی باعث تحوالت در متن من ميشود

 و می خواست  اشعار مريم هوله را بسان بهترين  تبلور  هنری  روان پريشی  جامعه و انسان ايرانی  بود> مريم هوله 
و بيانگر بحران نهايی  و چندپارگی همه ايرانيان از فروغ  تا نسلهای امروز ما معرفی کند، با آشنايی هرچه بيشتر با 

ون اين بخش نامی جديد می يابد و اشعار  اين شاعران نو و قوی ديگر نيز در اشعار کسانی مثل پگاه احمدی  و غيره اکن
به  کار خوبی يک نقد عميق اين است که حتی نقاد در نهايت کامل  نمی داند نقدش در انتهای . آن بخش مطرح ميشود

 همانطور که در نهايت ؛اکنون نقاد توسط نقد نوشته ميشودکدام سو می رود و در مسير نقد او جاها تغيير می کند و 
. خويش است> شدن<هنرمند و نويسنده خوب نوشته ميشود و کار او صيقل دادن و شعريت بخشيدن نهايی به اين 

 و اين به معنای تن دادن به شدن >  آن ميشود که هست<نويسنده و هنرمند خوب مانند يک جسم گرا در نهايت بقول نيچه
هم به معنای تن دادن و هم به معنای > شدن<اينگونه . ند که قرار است چی بشودبدا شخص است، بدون آنکه در نهايت 

خلق کردن و آفريدن است، لحظه ای که آدمی بی اراده به شور و تمنايش  تن می دهد، نوشته ميشود و تمنا ميشود و 
د و مهر خويشرا بر او همزمان اين تمنا و شدن را با تجربه و قدرتش در بازی زندگی و هنری بشکل خويش می آفرين

ميگويند . آزادی هنری و در کل آزادی انسانی به معنای قبول سرنوشت و زيباساختن سرنوشت خويش است. می زند
روزی از پوشکين سوال کردند که آخر چه باليی بر سر قهرمان کتاب جديد و هنوز تمام نشده اش می آيد و پوشکين با 

.>به من هم هنوز نگفته است.   من که نمی دانماز خودش بپرسيد؛< :لبخندی جواب داد  
 
 

از ساقی قهرمان> من شام امشبم<داستان   
 
 

ساقی قهرمان يک حکايت بحران رابطه عشقی و يا بهتر است بگوييم يک حکايت در > من شام امشبم< داستان  کوتاه 
 بيان موضوع و ساختار سختیهمين . ک حکايت و يک متن استحکايت و يا چندحکايت رابطه و بحران عشقی در ي

داستان خود از ورود ما در اين داستان به يک متن چنداليه ای و چندحالتی با چند راوی حکايت می کند و از توانايی 
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نويسنده و شيطنت هنری او در ايجاد يک متن چندمعنايی که از چشم اندازهای مختلف روانشناختی،ادبی  قابل بررسی 
گويی نويسنده با ظرافت  و شوخ چشمی ،در عين . گذارد برای نگاهی ديگر نيز باز می  جامی باشد و همزمان هميشه

 مطمئن از اينکه مطلب را گرفته  وفهميده در انتها،ع از آن ميشود که خواننده بيان حاالت متفاوت اين بحران عشقی، مان
 و ابهامی نهايی، اين حالت احساسی نيز در عوض جدا از حالت چند معنايی. است، راحت اين  نوشته را بدور اندازد

 بويژه اگر کسی بخواهد داستان .برای خواننده باقی می ماند که موضوع مثل ماهی ليزی از دستش مرتب در رفته است
 بخواند و بدنبال يک معنا و داستان مشخص  در اثر باشد، به خطا   را بشکل کالسيک داستان تک خطی و تکزمانی

ابتدا وقتی خواننده به خويش اجاز ورود به يک جهان چندزمانی و چندمکانی  و همراه با . خواهد شدخواهد رفت و گيج 
تداخل زمانی و مکانی متون مختلف در نوشته را بخويش بدهد و از اين ساختارشکنی زمان و مکان معمولی نهراسد، 

بويژه اثر خوب پسامدرنی بايستی جدا از اين اثر هنری و . بهتر به درک متن و نکات پرقدرت و يا ضعيفش نائل می آيد
 اين فضای شوخ چشمی و شيطنت متن با خواننده را نيز داشته باشد و اين را در اين اثر ،حالت چندحالتی و چندمعنايی

در متن استفاده ساقی از تکنيکهای مختلف پسامدرنی از مونولوگ درونی تا تداخل . ساقی قهرمان خوب پياده می کند
و مکانی و داشتن چند راوی و و حالت چندمعنايی مشخص است ويا بهتر است بگوييم متنش اين تکنيکها را زمانی 

داستان حول محور دو مثلث ارتباطی  . بخوبی   و بگونه ای ارگانيک  و  غير مصنوعی  در خويش جذب کرده است
 شاهزاده از سوی ديگر می گذرد که البته زن/ کاوه/کاوه از يکسو  و مثلث ارتباطی ديگر راوی/جوزف/ميان راوی زن

کاوه و  زن /در همين ميان گاه ما بجای مثلث ارتباطی نيز شاهد دو رابطه عشقی ايرانی و متن ايرانی راوی
ی بسان يک زن ايرانی مهاجر و اور. جوزف هستيم/ زنکاوه  از يکسو و از سوی ديگر رابطه مدرن راوی/شاهزاده

 عشقی مختلف و بسترهای فرهنگی مختلف  و مکانها و زمانهای مختلف که در عين حال درگير اين متنها و روابط
دارای يک تداخل زمانی و مکانی نيز هستند، بناچار حالتی چندپاره و چندحالتی دارد و  نويسنده  بخوبی اين حالت 

بويژه شکست مداوم زمان و . چندپارگی را نيز در شکل و ساختار متن و موضوع متن انتقال می دهد و بيان می کند
مکان در متن و شکاندن زمان  و مکان خطی و  جلو و عقب افتادن زمانها  به قدرت نوشته و موضوع بسيار کمک می 

اصوال همانطور که قبال نيز گفتم، ما ايرانيان بخاطر اين حالت چندپارگی و چندمتنيمان، .  کند و اثر را جذاب می سازد
 در اين حالت چندمتنی و در بحرانمان هستيم و يا بسان يک هنرمند و انسان پسامدرن و يا بهتر يا محکوم به داغان شدن

راوی اما هنوز از اين حالت  دور است . از آن يک جسم گرا به يک انسان چنداليه و يک کثرت در وحدت  تبديل ميشويم
در . ه تعادلی در اين حالت چندمتنی دست يابدو می خواهد جوابی برای بحرانهای عشقی و چندپارگی خويش بيابد و يا ب

راوی گويی . بخشی از نوشته راوی بزيبايی اين حالت تداخل زمانی و مکانی خود و  چندپارگيش را مطرح می کند
مرتب حامله ميشود که اينجا معنای حاملگی دارای معانی مختلفی از حاملگی زنانه  تا حاملگی عشقی و يا حامله  روابط 

بودن تا در بحرانهای چندگانه بودن معنی می دهد که برای بحث ما بيشتر حاملگی عشقی و حامله بحرانهای مختلف  
:راوی   به جوزف می نويسد. عشقی همزمان بودن مطرح است  

 
من هميشه حامله می شم و می زام  و دوباره با شکم چسبيده  به پشت، خوشگل و سرحال . درد من حاملگی نيست< 

.نور ميرماينور و ا  
بعد شکمم باال مياد و . من مثال اول می زام. شايدم فقط من اينجوريم. درد من به هم ريختگی چرخه زمانی  حاملگيمه

بزرگ ميشه، بعدش ويار شروع ميشه و من هی ميدوم تو دستشويی عق می زنم  و از بوی همه چی و از مزه همه چی 
>123ص.اره برای خودش اون بيرون بزرگ ميشه و تاتی تاتی ميکنهآخ که همش در حال عق زدنم و بچه د.بدم مياد  

 
اين تصاوير پارادکس و خالف تصور عمومی در حقيقت معضالت جالبی را مطرح می کند که می تواند هم در معنای 
 واقعی  آن در حاملگی در نظر گرفته شود و هم در معنای استعاره آن برای بحث ما درباره بحران عشقی و بحران

در معنای حاملگی، يک حقيقت کم مطرح شده اين است که حاالت زنان بسيار متفاوت با يکديگر است و حتی . روابط
برای مثال . احساس زيبای مادر بودن می تواند در زنان بشکل مختلفی ظهور کند و يا از لحاظ زمانی به تعويق افتد

حاملگی در بعضی زنان ديگر حکايت از وجود يک واقعيت افسردگی بعد از زايمان نزد بخشی از زنان و يا حس شبه 
احساسی در کنار واقعيت روزمره می کند که عمدتا تاريخش خطی و مستقيم نيست بلکه اين واقعيت احساسی مثل 

ه واقعيت درون ذهن  و جان  ما زمانها و مکانها درونش به يکديگر تداخل می يابند و يا گذشته بعد از حال می آيند و آيند
 برای زنی که برای مثال با حاملگی اش مشکل دارد و يا ناگهان در  کشور ديگری و در فرهنگ ز اينروا. بل از گذشتهق

ديگری با بستری  و معنايی متفاوت از زنانگی و مادری ، با دو بستر فرهنگی در درون و برون خويش روبرو ميشود و 
نگاه واقعيت احساسيش دقيقا می تواند به اين شکل باشد که بعد از آمدن زمانها و مکانهای دو جهانش در هم می آميزند، آ

همين حالت نيز در رابطه . بچه تازه متوجه عمق موضوع و معنای حاملگی و پيامدهايش شود و شروع به عق زدن بکند
حاضر و زنده است و بوجود می آيد که برای مثال شما از رابطه ای بيرون آمده ايد ولی رابطه تمام وقت در زندگيتان 

در ديالوگ با شماست و شما در کنار همسر جديدتان،  همزمان در يک زمان و مکان ديگر نيز می زييد و دچار 
بحران عشقی و بحران رابطه ای بويژه اين واقعيت . دوپارگی زمانی و مکانی و يا تداخل دوزمانها در يکديگر هستيد

ديد می دهد و گاه معشوقی در پای قبری تمام عمر ميزيد و با مرده اش سخن احساسی و حالت چندزمانی  و مکانی را تش
ميگويد ، در حاليکه برای ديگران او در حال زندگی نويی است و يا از لحاظ عقالنی اين سخن گفتن و  ديدن و بوسيدن 
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 واقعيت و مفاهيم اما در اين حالت و واقعيت احساسی که به ساختارشکنی. مردن حماقت و يا ديوانگی بيش نيست
ديسکورسهای حاکم  دست ميزند، واقعيتی عميقتر از ما نهفته است که جواب خويش را می خواهد و تا به جواب خويش 

دست نيابد، اجازه نمی دهد که از اين جهان چندپاره بيرون آيی و اين جواب در شکل بالغانه اش تنها به صورت يک 
 بخاک سپردن معشوق ولی همراه با  حفظ و تعالی بخشی آن اشتياقات در عبور از چندپارگی به کثرت در وحدت و

سرکوب و کشتن محض برای عبور از . روابط نوی خويش و جذب آن تمناها  در مفهوم عشق و زندگی خويش می باشد
ن ما که هم راوی حال ببينيم راوی ما و يا روايا. اين چندپارگی، به تعميق يافتن چندپارگی می انجامد و شدت يابی بحران

 بسته به جا و ،زن، هم کاوه و هم برای مثال مرغ درون قابلمه هستند  و از حالتها و چشم اندازها مختلف   اين بحران
راوی در جايی و در رابطه با عشق . مکانشان  روايت می کنند، به اين بحران چندپارگی خويش چه جوابی می دهند

ه ساقی قهرمان نامش شاپور می باشد و  همانطورکه در نقد مندرج در بخش دوم اين در متن اولي(  ايرانيش يعنی کاوه 
 تناقض درونيش با موضوع  بيانگريک اسم داللت و نامی کليدی در نگاه ساقی به مرد وشاپور نوشته مطرح کرده ام، 

ت  و حالت ساختارشکنانه کودکانه است، اين معضال/که رابطه شان به يک حالت سنتی و بگونه ای مادرانه) مرد است 
برای درک بحران ميان کاوه و راوی بايد به اين . و  چندگانه واقعيت احساسی در حين  بحران عشقی را بيان می کند

موضوع توجه داشت که  در رابطه سنتی ايرانی  زن برای مردش بيشتر مادر   است تا زن،  و مرد برای زنش بيشتر 
 و زنانه در اين شکل ارتباطی عاشقانه ناشی از بستر فرهنگی ايرانی و نفی حالت مردانهکودک و يا پدر است تا مرد و 

همزمان در اين نوع رابطه سنتی هر مرد در زن بدنبال يک زن اثيری و جادويی نيز  است که .استفرهنگ ايرانی 
ره ای خويش است که ن نيز  منتظر آمدن قهرمان اسطو باشد و مسحور نگاه اوست و  هر زمظهر عشق برايش می

در بخش نهايی اين نوشته در باب اروتيسم زنانه .( برای عشق او با ديوان می جنگد و او را آزاد و خوشبخت می سازد
راوی درباره بحران عشقی اش با کاوه و چگونگی تداخل زمانی و ). ومردانه به تفضيل به اين موضوعات می پردازم

 مطرح می کند که تنها با درک بستر فرهنگی اين عشق و لمس   حالت دوگانه مکانی احساسات مختلفش نکات زيبايی
.مادريست  وهم بشکل جستجوی بدنبال عشق اثيری است فهميده ميشود/عشق ايرانی که هم پدر  

  
 پسر بعد، بدون اين که يک کلمه بروز بده. ماه، دنيا که اومد دختر بود. کاوه ی ما خيلی خوب بود. نخند، خنده نداره< 

گذاشت  و رفت و همينجور نشست همين ). فکرشو بکن من که مادرم، چه جوری شوکه شدم( شد و بعدش هم بی خبر 
. ميدونستم رفته، ولی همونجا نشسته بود. و منو نميديد. جا جلو چشمم، روی مبل، ميخوابيد  و ميخورد و نگاه ميکرد

........جونم رو به لبم رسوند  
تم طرف مبل، همونجايی که نشسته بود و تيکه تيکه گذاشتمش تو کيسه  و کيسه رو گذاشتم تو منم ول کردم، بعد رف

>يخچال  
 

اينجا هم ما با معانی متفاوت جنسيت در معنای پسامدرنی بسان يک شدن و نه بودن طرفيم و هم می تواند معنی بيان يک 
 و يا مجبور ودنس خواهی تبديل ميشميدانيم به دگرجاحساس جنسی را بدهد که ابتدا همجنس خواهست و بداليلی که ما ن

 و از طرف ديگه دقيقا اين واقعيت احساسی را مطرح می کنه که چگونه راوی گرفتار در يک عشق شود تبديل وئميش
کودکانه چنان اسير عشق ايرانی خويش است که باآنکه معشوق رفته است،اما او از عشق اش نمی تواند /ايرانی مادرانه

کودک را بويژه در نوع /همچنين در اين استعاره تبلوری از معضالت رابطه مادر. و مرتب با او سخن می گويدبکند
 مادر نمی گذارد بچه بزرگ شود  و کودک نمی خواهد مادر بجز او به چيزی ديگر فکر کند و .ارتباط ايرانيش می بينيم
 راوی راه نجاتش را در تکه تکه کردن کاوه و در يخچال .راه نجات از اين بحران عشقی چيست. می خواهد کودک بماند

گذاشتن او می داند که می توان به معنای تکه تکه کردن احساس خويش و تالش برای سرد کردن  احساس نسبت به او 
ن اين در واقع داستان با بيا).  البته معانی ديگری نيز مثل بقيه متن  ممکن است که به بحث ما نمی خورد.(آن را فهميد

از طرف ديگر رابطه با جوزف بسان سمبل يک رابطه .  موضوع توسط راوی به جوزف در يک رستوران آغاز ميشود
يک زن شرقی مهاجر با يک مرد مدرن و يک رابطه مدرن است که می تواند با او بسان زن و مرد بالغ بحث و گفتمان 

 احساسيش ضعيف و اندک است و بيشتر يک نوع رابطه کند و همزمان از نوع رابطه مشخص است که اين رابطه قدرت
رفيقانه است تا يک رابطه عشقی و آنچه شور عشق زن را در خويش حبس کرده است، همان رابطه با کاوه در يخچال 

از اينرو طبيعی است که دوباره فردا فيلش ياد هندوستان کند و کاوه را گرم کند و يا مثل . حبس شده و سرد شده است
کميک مردان و زنان ايرانی برای مثال بعد از تجربه عشق و رابطه خوب مدرن و در نهايت / از حاالت تراژيکخيلی

کسل کننده به فکر عشق پرشور شرقی بيافتند و هوس يار جديد ايرانی و يا هوس آوردن يک عشق پرشور زن و مرد 
اين است که با آنکه  به اين متنهای مختلف و بسترهای مشکل راوی زن و در نهايت نويسنده نيز  در .ايرانی از ايران کند

مختلف و مشکالت اين روابط  و ضعفهای روابط ايرانی و يا مدرن آشناست، اما چون نمی تواند به تلفيق حاالت پرشور 
هر شرقی و مدرنش  وبه يک جسم خندان و يا يک کثرت در وحدت دست يابد و  بناچار چندپاره باقی می ماند، از آنرو 

حرکتش در عشق با کاوه و با جوزف نيز متناقض است و نه مدرن است و نه کامل شرقی بلکه در نهايت نوعی جديد از 
يان در انتهای بحران  به يک حالت چند اليه ای  پسامدرنی و در اوبدينخاطر نيز راوی و همه ر.  ستحالت شترمرغی ا

ی يابند بلکه راوی چندشقه  و متناقض باقی می ماند و حتی معنای  نقد جسم گرايی به يک کثرت در وحدت دست نم
راوی می خواهد از مفهوم عشق شرقی بگذرد و کاوه .  حرکتش در بخش آخر از لحاظی ديگربار بشدت سنتی می شود
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 را دوباره   يوه جديدی فانتزيهای سنتی و شرقیرا در يخچال احساسيش می گذارد ولی در عشق غربيش دوباره بش
اما از آنرو که اين ورود و تداخل احساسی دوباره، ناخودآگاه و نه به شکل تعالی بخشی حاالت . اگاه  وارد می کندناخود

زيبای عشق شرقی صورت می گيرد، از آنرو نيز رابطه جديد باصطالح مدرنش نيز در نهايت مدرن نيست و چندپاره 
بود عشق عميقی را احساس می کند و در نهايت ادای است و در آن نيز خويش را خوشبخت احساس نمی کند بلکه کم

برای ما ايرانيان راهی جز تلفيق و چنداليگی .  و نقابی بر چهره می زنديک زن  خوشبخت و مدرن را در می آورد
وجود ندارد وگرنه محکوم به چندپارگی و خود فريبی  و پرداختن بهای دروغهای خود به خويش با حس بحرانی شديدتر 

زن ايرانی مدرن بايستی برای دست . به افسردگی و خشم و کين توزی درونی نسبت به خويش و ديگری هستيمو ميل 
يابی به زنانگی و سعادتش، براساس تفاوتهای فردی خويش  حاالت گوناگون شور قدرت و خرد زنانه و   شور و 

 زنانه   زيبا و پرقدرتند،در خويش احساس مادری و عشق  و شور اثيری که هر سه تايشان بسان سه شکل از هويت
 بخشهای ديگر را نيز بسان قدرتها و شورهايی از خويش در خوب اينو براساس هويت جنسيتی زنانه اش جلب کند 

همانطور که گفتم ما نمی توانيم مفاهيم جنسيتی و جنسی و جسمی نهفته . جذب کند و به يک کثرت در وحدت تبديل شود
بلکه می توانيم و بايستی با . دور بياندازيم، زيرا با اين کار خودمان را بايستی بدور انداريمدر فرهنگمان را کامل ب

پاکسازی عناصر ضدزن و  اساس قرار دادن هويت جنسيتی زنانه به عنوان مبنا و پايه ی هويت جنسی  و عشقی هر 
يتهای متفاوت و متفاوط ديگر  را در زن، همزمان بخشهای ديگر را يعنی هويت مادرانه و زن عاشق اثيری و نيز هو

خويش جلب کنيم و اين حاالت تعالی يافته خويش را با اندوخته ها و  اشتياقات مدرن خويش تلفيق کنيم و به  چنداليگی 
موضوع مهم و اساسی،  عبور از قرار دادن هويت مادر و پدر . مرد ايرانی نيز بايد راهی مشابه رود. خويش دست يابيم

ن عنصر اوليه و پايه ای هويت جنسيتی مرد و زن ايرانيست، زيرا مرد و زن ابتدا مرد و زن است و سپس بودن بسا
اگر زن و مرد ايرانی  به اسم مدرن شدن زنانه   و يا مردانه  بخواهد اين بخش عاشقانه  و . مادر و هويتهای ديگر

ادکسش را در خويش نفی کند، نتيجه اش بحران عشقی و اثيريش و يا اين شور مادرانه و پدرانه اش با تمامی حاالت پار
موضوع تبديل شدن به يک زن چنداليه مدرن . چندپارگی بيشتر و ناراضی بودن در هر رابطه سنتی و يا مدرن می باشد

ايرانی است که بر اساس هويت جنسيتی زنانه اش، هم شور مادرانه دارد و هم اثيری و اسطوره ايست و هم در نهايت 
بودن و يا مادر بودن  و هويتهای ديگرش ترکيبی از مفاهيم دو فرهنگش > زن<، زيرا هم مفهوم فاوت است و متفاوطمت

است و بجز تلفيق مدرن اين مفاهيم مدرن و سنتی در خويش راهی ندارد وگرنه باز بايد به سرکوب بخشی از خويش 
ک کثرت در وحدت تبديل شده است، قادر است به روابط چنين زن ايرانی که به ي. بپردازد و تک ساحتی و بيمار شود

سنتی که می خواهد او را به مادر و يا زن اثيری تبديل کند نه بگويد و رابطه اش را همراه با معشوقش به يک رابطه 
برپايه عاشقانه مدرن ايرانی تبديل کند و يا می تواند در رابطه مدرن به ضعف و بيحالی احساسی روابط مدرن نه گويد و 

، شور عشق شرقيش قدرت روابط مدرن و برابری و حق متفاوت بودن در روابط مدرن، همزمان پرشور و عاشق باشد
آنگاه او هم .  و معشوق مدرن و اروپاييش را به لمس اين عشق متفاوط و چنداليه وسوسه کندرا در رابطه جذب کند 

 برای هر دو جهانش بسيار وسوسه انگيز و زيبا باشد و اين عاشقی خردمند است و هم با اين عشق متفاوتش می تواند
چنداليگی به قدرت و برتری خندان و شيطنت آميزش نسبت به پارتنرهای اروپايی و ايرانيش تبديل ميشود و چون ترانه 

 در زيرا. های افسونگرانه  زنان  سيرنه قادر به مسحور کردن و  به پرش عشق وسوسه کردن  پارتنرهای خويش است
درون هر آلمانی و يا غربی نيز يک انسان رمانتيک و عاشق پيشه نهفته است که هراس از بيان خويش دارد، همانطور 
که در درون هر مرد و زن ايرانی يک زن و مرد پرشور و خندان و بازيگوش و سراپا جسمی و جنسی وجود دارد که 

 اين قدرت و چندگانگی دست نمی يابد بلکه از آنرو که خيال راوی داستان ساقی قهرمان به. هراس از بيان خويش دارد
می کند با فريز کردن کاوه و عشق ايرانيش می تواند احساسات عميق درونيش را نيز  فريز و سرکوب کند، جواب اين 

باال سرکوب را به اين شکل می بيند که هرچه بيشتر ميل بازی و لذت سادومازوخيستی آنهم بشکل غيرمدرن آن در او 
به پيوند زن و مرغ در ( ميزند و اين بشکل تبديل شدن به مرغ و ميل پختن مرغ و کشتن مرغ،  خويش را نشان ميدهد

که در طی ) در زبان نيز مثالهای فراوان می توان برايش يافت. ناخودآگاهی ايرانی و حتی اروپايی نيازی به اشاره نيست
گويی نويسنده خودآگاه و يا . او به محور اساسی داستان تبديل ميشودو چگونگی کشتن و  پختن > مرغ<داستان اين 

ناخودآگاه خشم و خشونت ناشی از اين چندپارگی  را در خويش چنان احساس می کند که  اکنون مثل هر ساديستی که می 
يشود و در آخر ابژه و پخته تبديل م> مرغ<تواند به مازوخيست تبديل ميشود، در مسير داستان هرچه بيشتر به اين 

داستان بجای هماغوشی ما شاهد خوشی دردآور  راوی هستيم که اکنون خويش را بسان مرغی پخته  در اختيار جوزف 
می خواهد بگذارد، تا هر کاری که  او می خواهد باهاش بکند و همزمان خود نيز می داند که در اين لحظه باصطالح 

ليم سنتی از يکسو و از سوی ديگر يک حالت نابالغ و بيمارگونه ارتباط مدرن،  در واقع به يک شکل دردناکی به  تس
:جنسی تن ميدهد و  از اين رو برای دلداری خويش می گويد  

 
شايد هم اسمش رو ميذارن انحراف جنسی، يا تمايالت نميدونم چی، ها، انگار کن که هنوز توی اين آشپزخانه ايم، و < 

دستت رو، هردو دستات رو، آهسته ميذاری  زيرم که از هم ......ن ميذاری تو ديستو منو از توی قابلمه مياری بيرو
نريزم و ميريم طرف مبل، منو ميذاری روی مبل و خم ميشی و منو ميبوسی و لباتو فشار ميدی روی من و روی همون 

بخوای کيرتو فرو ميکنی،  نقطه انگار دور ميزنی و ذره ذره ميخوری و باالتر ميری تا زير شونه زير سينه، هرجا که 
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. راحت فرو ميره، حسابی پخته م، الزم نيست دنبال سوراخ بگردی، ميخوام پاهامو حلقه کنم دورت ولی خوب نميتونم که
>130ص. تو هم به دل نمی گيری، باور کن جوزف تو خيلی می فهمی، سرت ميشه، تعارف نيست، ميشناسمت  

 
، می تواند اين معنا را بدهد که نويسنده دقيقا اين حالت > خيلی می فهمیجوزف تو<طنز ظريفی که در جمالتی مثل 

 و استفاده خوب داستانه کار،  کل ساختار نگاه بنوع  و برای اين ددی درون اين حاالت را بيان می کنچندپارگی و تراژ
م انداز که مطمئنا در متن بباور من در کنار اين چش.  آورددرنی نيز شاهدهای خوبی نشان میساقی از تکنيکهای پسام

و حالتهای > مرغ<است ، بايد به اين نکته نيز توجه کرد که بويژه مسير متن و قدرت گيری هرچه بيشتر عنصر 
احساسی که اين بخشها و بويژه بخش پايانی در ما ايجاد می کند، حکايت از امکانی ديگر ، يعنی ماندن نويسنده در اين 

 به خوشی دردآور و يا بقول ژيژک خوشی تهوع آور اميال شکل گرفته در اين بحران حالت چندپارگی و مبتال شدن
در اين . خويش،  بدون توانايی جذب کردن آنها و تبديل کردن آنها به تمنا که نام ديگرش قانون است،  نيز ديده ميشود

ن نکات پسامدرنی قوی در آن، در معنا نيز هست که من از چشم انداز نقد روانشناختی خودم اين کار را جدا از تحسي
 حالت  و معنای روانشناختيش در بخش پايانی پسامدرنی نمی دانم و ما به جای يک حالت پسامدرن چنداليه بيشتربه يک

 تسليم  و سنتی وار اکنون خويش را به ديگری کامل با نقابی از مدرنيت،  روبروييم کهپاره و در بحران زن سنتی چند
يک احساس تهوع  يه ته و تبديل سکس و حالت سکسی  به خويش و زندگی با تبديل شدن به مرغ پخميکند و خشمش را

بباور من اين پايان می توانست به همين شکل وجود داشته باشد، . آور  و از طريق  مهربانی دروغينش نشان می دهد
کميک او / ک حالت تراژيکبشرطی که مطلب طوری بيان شود که ما در عين لمس خوشی تهوع آور راوی به در

يعنی نويسنده می توانست با بيان اين .بکمک فاصله ای که نويسنده به ما داده است دست يابيم و تراژدی او را ببينيم 
حالت و  انتخاب راوی که در هرحال گام اولی در مسير بلوغ با انتخاب خويش گذاشته است، همزمان دروغ نهفته در اين 

دن اين انتخاب در نگاه سنتی را می توانست تشريح و يا بيان کند و يا بخشهای مختلف اين انتخاب را انتخاب و  گرفتار بو
 اين انتخاب را می کند و اين  انتخابشکه راوی با آگاهی  بر نامتعارف بودن  رست است که می توان گفت، د. نشان دهد

سنده خوب در همين است که مثل روانکاوی معاصر خود نمادی از رشد و بلوغ است، اما از طرف ديگر وظيفه يک نوي
مدرن نه يک انتخاب بلکه يک > من<با نگاهی دقيق به اين انتخاب برای مثال نشان دهد که چرا بسياری از انتخابهای 

 به معنای قبول رانش خويش و جذب و تلفيق  انتخاب در واقع  .ر بند رانشهای خويش بودن است ناچاری و اسارت د
، ولی ما اينجا با شکل تعالی يافته اين حالت تسليم شدن در سکس و عشق روبرو نيستيم، بلکه اميال خويش استرانش و 

بهترين نمايانگر > عارضه<راوی گرفتار در چندپارگيش به حالتی از تسليم شدن تن می دهد که در معنای روانکاوی 
با اين نگاه دقيق . توانيش به عبور از چندپارگی به چنداليگيستبحران درونی او و نشانه ای از اميال تعالی نيافته او و نا

می تواند ديد که اينجا با اينکه راوی انتخابی می کند، اما اين انتخاب در واقع نمايانگر يک بحران عميق درون اوست و 
ت انحرافات جنسی اگر به اين خودآگاهی در مورد انتخابش دست نيابد،محکوم به ماندن در اين بحران و اسارت در دس

حال که همه آرمانهايم فروريخته اند،پس <اين انتخاب مانند آن انتخاب کاهن لجام گسيخته است که می گويد،. خويش است
و نمی بيند که اين انتخاب هنوز مدرن نيست، زيرا مدرنيت به معنای > اين انتخاب من است. انتقامم را از دنيا می گيرم

امن خويش در خدمت اصل واقعيت خويش است و يا در نگاه جسم گرايانه، به معنای بخدمت گرفتن احساسات و فر
اين آری گويی ايرانی . بخدمت گرفتن شورهای زيبا شده خويش در خدمت دست يابی به اوج لمس عشق و قدرت و لذت

يش بودن است، به خشمش و يا دل آزردگيش، بيش از همه نفی مدرنيت و تکرار بازی نارسيستی اسير يک خواهش خو
اين شيوه مسخ تشنه وار . تا دستيابی به ارتباط تثليثی مدرن و تعالی بخشی شورهای خويش در خدمت زندگی خويش

بسيار مهم است که يک انسان در گام اول به . مدرنيت است و نه جذب و تلفيق مدرنيت در جهان سمبليک خويش
وغش آری گويد و خويش را از احساس گناه برهاند،تا دقيقا منطق بيماريش و افسردگی و يا اعتيادش بسان يک بحران بل

بحران و عمل خويش را درک کند و در گام بعدی با جذب حقيقت و اميال نهفته در بيماری روانی خويش به انسان 
 نگاه مشکل در. سبکبال و جسم خندان و پرقدرت تبديل شود و بيماريش از اهريمنی به فرشته اش و يارش دگرديسی يابد

 از او و راوی در اين است که او در عين انتخاب حاضر به ديدن ادامه بحران خويش در اين انتخاب نيست که جوابی نو
هر معتادی و  يا افسرده ای .  می طلبدتعالی بخشی خويش و دست يابی به چنداليگی راوی و کثرت در وحدت راوی را

 ر نکشد، در عين حال در همان لحظه ميل رهايی و عبور از بحرانکه به بيماری خويش آری گويد و از عمل خويش زج
،پيش شرط رهايی و عبور او از بحرانش را تشکيل می دهد، وگرنه  و پارادکس  را دارد و اين دو حالت همزمانخويش 

 دگی خويشديگربار حق انتخاب مدرن به تنبلی ايرانی و وسيله ای برای ماندن در بيماری و بدست نگرفتن مسئوليت زن
 می خواهد مدرنيت را به معنای اينکه ، هرکاری دلت می خواهد بکن،  در اين حالت بيمارگونه،  ايرانی. تبديل می شود

از طرف ديگر چنين انتخابی به معنای اين است که به ديگران نيز حق .  کند و اين نگاه نفی مدرنيت است و مسخ تعبير
دقيقا بدين خاطر که نويسنده خود قادر به .بباور من،. بسنجند و ارزشيابی کنندبدهی، انتخابت را با حس و جسم خويش 

 و درک بحران و کمدی اين اثر/رهايی از اين خوشی تهوع آور و نارسيستی نبوده است، ما نيز بجای درک تراژدی 
عنوان خواننده  بشخصه    به يا. چندپارگی راوی که بحران خود ما نيز هست، به دو نوع برخورد عمده  دچار ميشويم

 اسير خوشيهای دردآور انحرافات جنسی،  از اين بيان بی پروای اين  لذت جنسی  و خوشی يد و مبتال در بحران شد
دردآور لذت می بريم ، لذتی   که هم در درونش عنصر سادومازوخيستی بيمارگونه و نيز بگونه ای نيز ميل تبديل 

اده و لذتهای اينگونه وجود دارد،  و يا برای ذهنهای مدرنتر اين بخش پايانی  بشکل خويش به يک برده و يا حيوان بی ار
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طبيعتا در يک رابطه عشقی سالم و يا سادومازوخيستی سالم نيز می توان در لحظات . حالتی تهوع آور و دلزننده ميشود
و به او اجازه داد، هرکاری می عشقی يا اروتيک به عنوان زن يا مرد خويش را کامل به معشوق خويش واگذار کرد 

 کردن بسان يک شکل از بيان عشق، بر بستر عشق و تمنای متقابل صورت می ءاما اينجا اين اعطا. خواهد با ما کند
گيرد که از طرف ديگر هميشه حس مسئوليت متقابل را نيز بهمراه دارد و آنکه خويشرا اعطا می کند، تحقير و تسليم 

گاهی مکانيکی به جسم  خويش و تبديل خويش  به ابژه ای برای بخشيدن به ديگری را نه می بشکل سنتی و يا بشکل ن
زيرا آن اعطاء کردن بسان نمونه ای از اوج عشق و اعتماد است . پذيرد و نه اصال اين احساس در رابطه بوجود می آيد

و ديگری اين هديه را  با بوسه ای عاشقانه  بر تن و جان معبود و پرنسس يا پرنس خويش جواب می دهد و ماالمال از 
 ميشود و اينجا با اعطاء کردن، معشوق همزمان به الهه مورد ستايش تبديل. حس ستايش و پرستش معشوق خويش  است

اگر ساقی . اين ديالکتيک رابطه متقابل و عشق متقابل و جسمی با اين حالت در نوشته زمين تا آسمان متفاوت است  
قهرمان  که اتفاقا يکی از  دوستان  خوب من و بباور من يکی از شاعران  و نويسندگان خوب ايرانی و بسيار توانا و 

و من خود نيز از او ( ن و بويژه  بخوبی آشنا به زبان و تکنيکهای زبان  استآشنا به مبانی و مفاهيم مدرن و پست مدر
، با بخش آخر نوشته خويش بيشتر رابطه )در اين زمينه ها  در طی اين دوستی کوتاه مدتمان بسيار چيزها  آموخته ام

ته در تصوير بيشتر تثليثی را حفظ می کرد و خود نيز اسير لذت اين تصوير دردآور  نميشد، آنگاه احساس نهف
از اين تصوير و بيان بی پروای يک خوشی تعالی نيافته و يا بشکل تعالی نيافته کميک ميشد تا يا بشکل لذت /تراژيک

بباور من ساقی قهرمان بخاطر قدرت نويسندگی و شاعری .  در خواننده خويش را نشان دهد دلزدگی و حالت تهوع از آن
 به تمنای  ناخودآگاه لت چندگانگی پسامدرن که همان تبديل کردن اميال و تصاويرخوبش، اگر هرچه بيشتربه اين حا

 و اگرهرچه بيشتر به يک يگانگی در چندگانگی به عنوان زن جسمانی چنداليه دست   دست يابد،مدرن  و پسامدرن است
طبيعی است که در . ی تر می شونديابد، آنگاه اشعار  و داستانهايش پرقدرتر، زيباتر و چنداليه تر، پسامدرنتر و جسمان

نهايت بايد هر دو چشم انداز نهايی را در متن ديد و  همزمان به خويش اجازه داد که با خواندن دوباره متن به چشم 
 با شيطنت راههای نويی را  ن چنداليه ساقی اندازهای نوينی از لحاظ روانشناختی، ادبی و غيره دست يافت، زيرا اين مت

.ی گردد نقد به آغاز نقدی نو تبديل من به  خويش باز می کند و اينگونه انتهایبرای نگريست  
 
 
 
 

هشت يا بعدی از شهريار کاتبان/ 2/3/7داستان هرمافروديت   
 
 

همانطور که در بخش قبلی اين نوشته و نقد بخش اول داستان هرمافروديت شهريار کاتبان يا علی عبدالرضايی بيان 
مقاله گونه بحران جنسی و بحران هويت جنسيتی عميق انسان /  بخشی يک بيان و تشريح  داستانیکردم، اين داستان چند

ايرانی و يک تصفيه حساب با فرهنگ حاکم ضدجسمی و جنسی و تالش برای عبور  از آن به کمک نابود کردن 
 نيز معانی و مفاهيم جديد  تالش برای ايجاد معانی جديد جنسيتی مثل هرمافروديت و،نگ در نوشتهطنزآميز اين فره
اما همانطور که در پايان نقد گذشته که .  و  نالش برای  تحول در ديسکورس زبان استعشقی /برای رابطه جنسی

موضوعش چگونگی جذب اروتيسم مدرن  در اين اثر می باشد، علی عبدالرضايی در نهايت و با همه توان هنری  و 
ز ايجاد هويت تثليثی و بافاصله با خويش و سنت و مدرنيت و ناتوانی به گذشتن فکری خوبی که دارد، بخاطر ناتوانی ا

 سرانجام انقالب ،از حالت نارسيستی سنتی درون خويش و ناتوانی از نقد کاهن لجام گسيخته درون خويش و عبور از آن
ه در پای لذت تهوع آور و جنسی اش با آن همه بوق و کرنا به يک استمناء مشترک همه روايان و دانای کل و نويسند

پدری که همزاد آن کاهن اخالقی ضد جنسی است ؛  درون خويش تبديل می شودطلبخوشی تهوع آور پدر جبار و لذت 
مادرمحورانه نافی فرديت، بلوغ جنسيتی، نافی  قدرت مردانه و زنانه و در /و هر دوی آنها و اين فرهنگ پدرساالر

همانطور که در بخش اول و دوم توضيح داده ام، انسان . رس جنسی متحول می باشندنهايت نيز نافی نام پدر يا ديسکو
ايرانی چه در معنای روانکاوی فرويدی،کوهوتی و يا لکانی و نيز چه در معنای روانکاوی جسم گرايانه و سيستم جسم 

ی و دوگانه اوليه که بشکل افسون گرايانه من که در اين بخش توضيح داده ام، بايد بقول لکان با عبور از رابطه نارسيست
گرانه و مجذوب تصوير ديگری يا خود بودن است، با قبول محروميت خويش از مادر و قبول کستراسيون و يا همان 

آنگاه به . ل شوداختگی و قبول فانی بودن خويش و قبول نام پدر  به سوژه و  صاحب يک هويت تثليثی و بافاصله تبدي
 است آرزوهايش در جهان سمبليکش  به جذب اميال و ، او قادر بکمک اين هويت تثليثیندان و عنوان سوژه و يا جسم خ

 به تمنا تبديل سازد که هميشه تمنای ديگريست و در پی رابطه  و تعالی بخشی اين جذباز طريق  آنها را  می تواند و
اين عبور از ارتباط .  ديگريستمتقابل با معشوق است و دارای احساس مسئوليت نسبت به خويش و معشوق و يا

نارسيستی و وحدت جويانه با  اميال ناخودآگاه خويش  که فقط بدنبال لذت جنسی سريع و بدون ارتباط متقابل و پارادکس 
 و  نگاه آرزوی ناخودآگاهشارت در به اس را شخصديگری را به يک ابژه محض و خودانسانی با معشوق هستند و 

،  مبتال می سازند در بند ميل جنسی خويش شت پرست و  بی مسئوليت نهفته در پشت اين اسارتاسير نگاه پدر جبار، لذ
بسوی سوژه دوگانه  و انسانی که  اين اميال را با جذبشان در جهان سمبليکش به تمنا تبديل می کند و اشتياقاتش را مثل 
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ت يابی به فرديت و عشق و حقيقت فردی ، امری ضروری در روند بلوغ بشری و دسخويش انسانی و پارادکس می کند
زيرا اين سوژه و تمنايش و نيز قانون تمنايش که ضلع سوم اين تثليث است، مثل خود . و جهان شخصی خويش است

ی   هر خواهش و تمناي.انسان ذاتشان دوگانه و پارادکس و از اينرو در ديالوگ دائمی با ديگری و در تحول مداوم است
به معشوق و بيان ميل وصال به معشوق است و هم همزمان می خواهد بداند که آيا معشوق او را هم در پی دستيابی 

دوست دارد و چرا دوست دارد و بدينخاطر بر خالف منحرف جنسی و يا انسان اسير رابطه نارسيستی با دنيای خويش، 
 نمی بيند، بلکه تمنايش حامل ميل لمس  در معشوق فقط يک ابژه و يا تنها يک بخش از او يعنی  واژن و يا نرينگی را

تماميت ديگری در عين اشتياق  لمس بخشهای مختلف جسم و تن اوست و ماالمال از حاالت پارادکس  شوق و هراس 
انسانی، ميل به وحدت و  لمس ناممکن بودن وحدت کامل و هراس از جواب منفی معشوق می باشد و  بقول اخوان ثالث 

های تيغ به غفلت متراشی گونه ام، لحظه < :  با شوق وصال و دلهره انتظار به تيغ می گويددر لحظه انتظار معشوق
عبور از اين حالت نارسيستی دوگانه و هويت نارسيستی و دست يابی به حالت تثليثی سوژه به . >ديدار نزديک است

به زندگی و ارتباط متقابل پارادکس انسانی معنای دست يابی به بلوغ انسانی  و توانايی تحول و تکامل و توانايی تن دادن 
ا پسامدرنيت وجود بدون اين تحول در عرصه فردی و جمعی ،امکان گذاريک جامعه از سنت به مدرنيت و ي. می باشد

 دست يابی به اين تلفيق و جذب مدرنيت، پسامدرنيت در جهان سمبليک خويش بدون اين رابطه اصوالندارد، زيرا 
چنين انسان ناتوانی از اين رابطه تثليثی و بافاصله، آنگاه سراپا غربی و شيفته غرب و . ر ممکن استبافاصله تثليثی غي

از طرف ديگر سراپا سنتی و متنفر از غرب می شود و در هر دوحالت بجای جذب مدرنيت و يا سنت، آنها را می بلعدو 
خشمگينانه مقصری می . ا باال می آورد، عق ميزنديا ميگذارد در تصويرش از آنها بلعيده شود و مدتی ديگرسپس آنهار

چنين انسانی امروز کاهن و ضدزن و  . جويد و مجسمه شاهش را بزمين می انداز و عکس شاه بعديش را به ماه می برد
 مدرن  وتثليثی دهد و اکنون به يليسمالقش بجای آنکه تن به اين نهضدجسم است و فردا ناگهان با ديدن دروغهای اخ

 مسئوليت در برابر تن خويش و  خويشتن دوستی و  همراه با مدرن و قادربه ايجاد يک جهان با اخالق قراردادی وسوژه
خته تبديل ميشود و می خواهد، تقاص عمر بهدر رفته اش را با کين توزی  و ری دهد،بجای آن به کاهن لجام گسيديگ

بحران جنسی اش بيشتر می شود و خشنتر، عصبيتر و بلعيدن و معصرف جنسی  بگيرد و با اينکار مرتب تشنگی و  
زيرا تنها با عبور از ارتباط نارسيستی و  دوگانه با خويش و دستيابی به ارتباط . ضداخالقيتر و تهوع آورتر می شود

ن کاهن  و هم می تواند  با ديدن ايباشد جنسيتی مردانه و  زنانه خويش هم قادربه حس فرديت و هويت او می تواند تثليثی 
اخالقی و نيز نيمه ديگر او اين کاهن لجام گسيخته در خويش، با ديدن راوی، لکاته و رجاله درون خويش، به تعالی 

بخشی آنها و تبديل خواهشهای آنها به تمنا که نام ديگرش قانون و مستوليت در برابر جسم خويش و زندگيست دست زند 
 درون خويش به تکرار جاودانی مرگ لکاته به دست راوی  و تبديل شدن به و اينگونه با اين تلفيق مدرنيت و خواهشهای

يا در نوع واالتر و جسم گرايانه اين روند بلوغ می تواند بسان جسم خندان و فانی اين . پيرمرد خنزرپنزری پايان دهد
 کثرت در وحدت ، به شورهای خويشرا در خود جذب و زيبا سازد و آنها را تعالی بخشد و  اينگونه خويش را به يک

يک خدای فانی و سبکبال که با هستی اش در ديالوگ دائميست و مرتب بخاطر امکان ديدن اين ديالوگ از ضلعهای 
 دگرديسی خويش و جهانش می باشد، تا به اوج سالمت،عشق و قدرت دست توانا به ر و بخاطر رابطه تثليثی اش ، ديگ
:کنون ما بخشهای ديگر هرمافروديت را با اين سه معيار ذيل می سنجيمبا اين مقدمه نيز مشخص است که ا. يابد  

 
آيا شهريار کاتبان اکنون قادر به  جذب نگاه پسامدرن در جهان سمبليک خويش و دست يابی به يک ارتباط تثليثی با / 1

ربار مانند بخش سنت و پسامدرنيت و دست يابی به تلفيق خاص خويش وبه چنداليگی خاص خويش است و يا آنکه ديگ
متنفرانه دچار ميشود و پسامدرنيت را مسخ می کند و از او /اول به يک حالت نارسيستی و ارتباط نارسيستی شيفتگانه

يک پسامدرنيت سنتی و يک کاهن لجام گسيخته باصطالح چند حالتی می آفريند که در نهايت همه راويانش يک حرف 
ا شاهد تکرار يک حالت کين توزانه و يک نارسيسم لجام گسيخته و بی اخالق يعنی در واقع بجای چندحالتی م. می زنند

و تشنه هستيم که در پشت همه حرفهايش در نهايت اين پدر جبار و کاهن لجام گسيخته قرار دارد که می خواهد، همه 
نه به وحدت نارسيستی هستی را به يک ابژه جنسی و بی هيچ ارتباط متقابل و کامل با معشوق خويش تبديل کند و اينگو

در  با کشتن جسم خويش به بهشت اوليه با پکنون بخاطر فروپاشی اخالق کهن، اگر ديگر نمی تواندايعنی . دست يابد
ارو  کاهن يابد، حال بخواهد با تبديل خويش و ديگری به يک ابزار دست نگاه اين پدر جباخالقی ديکتاتور خويش دست 

 دوگانگی انسانی  پوچی درونش و نيزبرسد و بر و  وحدت نارسيستی  به يگانگی  با او لجام گسيخته درون خويش
همانطور که از بحث . تمنای بشری خويش که هميشه تمنای ديگری و تمنای متقابل است، چيره شود دوگانگی خويش و 

 شدن و اسير نگاه پدر قبل می دانيم، بقول لکان حاصل اين گم شدن سوژه و فرد در نگاه ميل خويش و  اسير ميل خويش
جبار و بی مسئوليت درون خود شدن، يکنوع آفانيسيس و يا همان کم شدن مداوم لذت جنسی با وجود تکرار مداوم 

ين کم شدن مداوم و  عصبی شدن و خشم نارسيستی بيشتر در نتيجه ا ارتباطات جنسی در همه اشکال آن و تشنگی بيشتر
ت که هرچه انسان به احساسات متقابل و دو گانه مدرن و يا چندگانه پسامدرن و جالبی جسم در اين اس. استلذت جنسی 

اروتيک و يا عاشقانه تن دهد و بر بستر عشق / در نهايت  يگانگی در پارادکس چندحالتی جسم گرايانه در ارتباط جنسی
 حس ولمس در پی ناهای خويش همچنين تن به تمو  .بطه اروتيکی و يا عشقی باشد،و عالقه  به  کليت معشوق، خواه را

 در  قادر به چشيدن لذت جنسی  دهد، بيشترابژه ای /بقول روانکاوی پارتيالبخشهای مختلف بدن معشوق و يا تمناهای 
  تک لذت جنسی و اروتيکی و در واقع بتواند  بخواهد فقط مثل ليبرتين نگاه که، تا آس استا و احساس تمنگیالياين چند
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جنسی خويش ببرد و يا آنکه مثل کاهن لجام گسيخته بخواهد با حساب معشوق را رسيدن و باصطالح  با يک ابژه اليه 
چون در نهايت يک استمناء خيال و در واقع يک > کردنی<چنين . برسدجنسی محدود ديگری به لذت > کردن و گاييدن<

 و لذت پرست درون  و اسير اميال  شخص اسير نگاه پدرجبارفروريختن اسپرم خود در هيچی می باشد، از آنرو نيز
.  در نهايت تشنه تر ميشود و خشم نارسيسی اتش و عصبيت اش مرتب بيشتر اوج می گيردجنسی خويش   

 
آيا شهريار کاتبان در اين مسير  به يک هنر چنداليه و تلفيق خاص خويش دست می يابد و نيز به يک جسم خندان و / 2

 دست يابی به ارتباط تثليثی و با عبور از چندپارگی درونيش به يک چنداليگی دست يابد چنداليه و آيا واقعا می تواند با
که او را هرچه بيشتر نه تنها برای جامعه ايرانی بلکه برای جامعه مدرن و پسامدرن کشور دومش نيز قابل توجه سازد 

. و اثرش مانند آثار پسامدرنی مثل ناباکوف چندمعنايی و چند نگاهی باشد  
 

آيا شهريار کاتبان با درک درست پست مدرن و ايجاد تلفيق خاص خويش بر اساس يک نگاه جسم گرايانه مختص /  3
خود، می تواند بجای مفاهيم کهن و ضدجنسی و ضدجنسيتی در فرهنگ ما، در کنار روشنگران ديگر فعال در اين 

است، قدرت و توان چنداليه اين تلفيق به چه ميزان زمينه، در عرصه زبان و هنر خويش چيزی نو بيافريند و اگر آفريده 
است؟آيا توانسته است به ادعا  و خواست خويش عمل کند و به يک معنای نو از جسم، شور جنسی و هويت زنانه و 

مردانه  و  مفهومی نو از ديسکورس جنسی و جنسيتی   و يک قانون جنسی چندگانه و قادربه تحول دست يابد و يا آنکه 
اسارت در نگاه و ارتباط نارسيستی در نهايت پسامدرنيت را مسخ می کند و بجای جسم نو ديگر بار يا بازگشت به بخاطر

خويشتن می کند و  يا به يک کاهن بی اخالق و ضدقانون تبديل ميشود که همان زبان و دنيای پدر جبار و يک 
 می ،ت می داند و چه آنکه توهم وار خيال می کندچه آنکه پست مدرن را نفی قانون و هر گونه هوي. بيمارجنسی است

توان کامل برقانون و اخالق چيره شد، هردو در نهايت اسير نگاه نارسيستی و خشم نارسيستی خويش و اسير آرزوهای 
پسامدرنيت در پی نفی قانون نيست، همانطور که در نقد . تعالی نيافته و تشنگی جنسی و کين توزی جنسی خويشند

با کمک سيتادهايی از ليوتار، فوکو و دريدا و غيره مطرح کردم، زيرا نفی قانون، نفی ديسکورس است و نفی پسامدرن 
بقول فوکو بشر هيچگاه آزادی کامل جنسی را نداشته و نخواهد داشت و هميشه . ديسکورس به معنای نفی زندگی انسانی

 به يک تحول نوين در قانون جنسی، پس از متاروايت و مهم  دستيابی.ديسکورس و قانون قدرتمند جنسی نيز خواهد بود
اخالق قراردادی مدرن است و اين به معنای دست يابی به يک پلوراليسم قانونها و چندقانونی و توانايی چند اخالقی و 

 اوج دست يابی به اين چندهويتی و چنداخالقی، اخالق چشم اندازی جسم و تفکر جسم گرايی می. چندهويتی می باشد
نفی قانون به معنای . نفی قانون، به معنای نفی تمنای عشقی و جنسی  و کشتن لذت جنسی و رشد آفانيسيس است. باشد

خجالت نفی ارتباط است و ناشی از حکومت اخالق . نفی شرم است که اساس ارتباط پرشور عشقی  واساس تمناست
و بدينخاطر با ديدن معشوق از لذت و  حس تمنا سرخ مطلق گراست،اما شرم بيانگر وجود ارتباط و تمنای جنسی است 

آنجا ).  نگاه کنيد که اکنون در نشريه چراغ نيز درج شده است،در اين باره به مقاله من به اسم در ستايش شرم.( ميشويم
و کم باآنکه يکی از علل مهم رشديابی نارضايتی جنسی ( که شرم و قانون کشته ميشود، نه احساس مدرنی در ميان است

ابژه ای و ادامه نگاه ليبرتينی می باشد که در کنار کار مهم پس زدن /شدن لذت جنسی در جهان مدرن، ادامه رابطه سوژه
به بخش قبلی اين نوشته و نقد مارکی دساد نگاه . خجالت اخالقی متاسفانه هرچه بيشتر شرم را نيز کشت و می کشد

 تمنای جسمانی يگانه در چندگانه،بلکه ادامه سنت است که هميشه به سرکوب نه تمنای چندگانه پسامدرنی و بويژه نه)کنيد
موضوع اين است که آيا شهريار کاتبان نيز به اين نفی . تمنا و جسم  و لذت پرداخته است و از جسم و زن ترسيده است

ه تلفيق اروتيسم بی پروای قانون و شرم و تمنا و در نهايت جسم دست می زند و يا آنکه به جسم پرشور و چندگانه و  ب
زانوای خندان و و يا به حالتی مشابه به کامشابه حالت عارف زمينی و مدرن مدرن با اروتيسم پرشرم شرقی،به  حالتی 

در اين باره به آفوريسمهای من در اين زمينه در .( و اروتيسم بی پروا و پرشرم زمينی من دست می يابديا دساد خندان 
دستيابی به اين نگاه نو و ). در باب کازانوای خندان، اروتيسم بی پروا و پرشرم و غيره.ندازيداسرار مگو نظر بيا

تلفيقهای نو بدون دست يابی به ارتباط تثليثی با هستی و عبور از شيفتگی و خشم نارسيستی کاهن لجام گسيخته غير 
کنون در اين بخش دو وسه و نيز بخش هفت و شهريار کاتبان در بخش اول ناتوان از اين عبور بود، آيا ا. ممکن است

هشت  نوشته اش قادر به جذب تثليثی پسامدرنيت و ايجاد چنداليگی خاص خويش است، تا بتواند اينگونه  و بر اساس اين 
  به يک هنرمند جهانی و يا دومليتی تبديل شود؟ زمانیچنداليگی

 
هرمافروديت  / 2/3/7/8نقد بخش   

 
 

انطور که در بخش اول بخوبی مشخص است، بسيار آشنا به مفاهيم  و تکنيکهای پسامدرنيست و علی عبدالرضايی ، هم
بخوبی نيز می تواند از اين مفاهيم و تکنيکها در کارهايش استفاده کند و  از لحاظ تکنيکی و بويژه زبانی، اثری 

لت اکسهيبيسيونيستی شديد نهفته در آن، پسامدرنی بيافريند که جدا ازعصبيت و حاالت خشم نارسيستی نهفته در آن و حا
 جنسی و  و پژوهشهایقادربه بيان هنری و پسامدرنی بسياری از موضوعات مهم و قابل بحث در عرصه فرهنگ

موضوع اما اين است که آيا آنطور که او . جنسيتی می باشد و بايستی اين قدرت و توان علی عبدالرضايی را تحسين کرد
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 ادبيات پسامدرن در ايران است و از طرف ان نيز کامال محسوس است، پايه گذار و يا از پايه گذارمی پندارد و در نوشته
قبل از آن اما ميتوان از اين قدرت و  توان . ديگر آيا برای موضوعات مهمی که مطرح می کند، جوابهايی نو دارد؟

يشتر در جهان مدرن به اين چنداليگی کار و اگر علی عبدالرضايی هرچه ب. پسامدرنی او لذت برد و او را تحسين کرد
دنيای خويش تن دهد و آنرا از عناصر و کمپلکسهای سنتی نهفته در آن پاک سازد، آنگاه می تواند به يک هنرمند خوب 

اما برای اينکار بايد از موانع درونی عبور کند که بخشی . و پرتوان ايرانی  چنداليه و مورد توجه جهان مدرن تبديل شود
علی عبدالرضايی با آشناييش با تکنيکها و . را در نقد قبل مطرح کرده ايم و بخشی ديگر را اينجا بدان می پردازيم

مضامين  پسامدرنی، اثرش را با کمک تکنيکهايی  مثل جريان سيال ذهن  يا مونولوگ درونی ،بينامتنيت، چندراوی و 
 و يا گاه حالت چرخشی در داستانهايش، از   و مکانی حوادث داستانانیداستانها  و نيز تداخل مداوم زم بودن چنداليگی 

جنسيتی نهفته / ابتدا فضايی چنداليه و قدرتمند ايجاد می کند و همزمان با طرح موضوعات و کمپلکسهای اساسی جنسی
 چندبخشی و هم در فرهنگ ما، خواننده را مجبور به پرداختن و نگاه به اين معضالت می کند و از آنرو که داستان هم

گاه در ارتباط و ديالوگ مستقيم با خواننده صورت می گيرد و نيز از طريق تحول جذاب در مسير داستان و ديالوگ 
راويان با يکديگر و يا بيان چشم انداز خويش برای خواننده  و شکستهای زمانی و مکانی، مرتب خواننده را بدرون 

معانی نو و متفاوت با معانی معمولی اين تصاوير ميباشد، ميبرد و اين گونه حالتی نو و تصويری نو که همزمان دارای 
ی  يبخش دوم با يک نصيحت پدرانه   و يا راهنما. حالتی چندمعنايی و چنداليه  و جذاب در داستانش ايجاد می کند

سی و جنسيتی جامعه اش چندمعنايی دانای کل برای راوی  و يا  فرزندی  که ميخواهد ساختار فرهنگی و يا ساختار جن
 و دانای کل می خواهد به او لزوم تبديل شدن به غول و لزوم چيرگی در اين جنگ قدرت برای دست يابی به را بشکند

،  شروع تحول و  ضرورت ديدن موانع ميان راه و در عين حال لزوم تن ندادن به هر جنگ و جدلی را يادآوری کند
:ميشود  

 
خيال نکنی رسمِ زمانه ! ی بيِد مجنون برخوردی که به ديوارُکرنش می کرد جانخوراگربه يکی از شاخه ها... 

ی ديوار بگذارکه الکردار دِر کونش گذاشته کوس وموسِ  لکنته  لگدی َمشتی وسِط سينه! اين است خر نشو
 !مجموع کند
را سِردار می برد ترس هم ازغولی که سری نترس ! ولی نترس! بنويس! حاال که اصرارداری برو! معّطل نکن
ای که سرِ کوچه منتظرِ توست محل نگذاری، به خيابان که رسيدی،  فقط حواست باشد به مورچه. می ترسد

کنند، نبايد پلنگی  دمِ بزرگراه، چندگرِگ گردن دراز دنبالت می! کند، داغ نکن احتمالن سِگ سياهی واق واق می
  !باشی که بی حال وحوول می ُکشد، ُبکن

ِ کاری داری،دوسه جنگل کرگدن رودرروت گردن کجی خواهدکرد،مفعول نباش پای قله  ! ای که با آن قرار
  !غول باش! ازهمين حاالغول شوپسرم

 
مفهوم بيدمجنون و کال مفاهيمی مثل شهلی و  شهريار،ليلی  و مجنون در نگاه شهريار کاتبان بيانگر و  تبلور روابط 

 ضدجنسی است که مهمترين خصيصه اش، نفی شورجنسی و  هويت جنسی جنسيتی بيمارگونه و يک فرهنگ بيمار و
. است جنسيت به حالتی دوجنسيتی زنانه و مردانه و در عين حال بسته کردن و جلوگيری از سيال بودن  و توانايی هر دو

در اين . ورمشهريار کاتبان در اين زمينه و نيز درک مشکالت نگاهش از بخش هفتم مثالی می آ نگاه اما برای درک 
:نوشته بخوبی قدرت و نگاه قوی شهريار کاتبان و نيز ضعف نهايی او مشخص است  

 
 
 

مادرمحوری است و در اين فرهنگ بخاطر / مشکل مهم در فرهنگ ما اين است که فرهنگ ما يک فرهنگ پدرساالری
 کور نشان داده ام، ما شاهد سرکوب حاکميت نقش پدر و مادر در اين فرهنگ، همانطور که در اين مقاالت و يا  نقد بوف

جسم، شور جنسی و  شور و قدرت مردانه و زنانه  در پای اين  نقش پدر حافظ اخالق ضدجنسی وضد لذت و نقش مادر 
مادرمحورانه، در کنار سرکوب جنسی ، /در اين سيستم پدرساالرانه. حافظ عشق مادرانه و مطلق عرفانی است

نه  بدين شکل برقرار و بازتوليد ميشود که زن دارای سه نقش مادرمقدس، حوا و جنه ديسکورس جنسيتی زنانه و مردا
در اين سه نقش . فريب دهنده و وسوسه گر و زن اثيری رويايی است که بر عرصه عشق و جهان مرد حکومت ميکند

يل ميشود و همزمان طبيعتا نقش مادر و حالت مادرانه،نقش اصلی برای زن است و به حالت محوری او در رابطه تبد
اين مادر در خويش دختری نيز دارد که در اشتياق پدر است و در مرد بدنبال اين پدر امين ميگردد و اين حاالت تاثيرات 

زن اما بسان زن اثيری دارای قدرتی فراوان بر مرد است که .خويش را در رابطه زناشويی و عشقی و جنسی می گذارد
مرد ايرانی در اين فرهنگ بنا به اين سه حالت عمده زنانه بطور منطقی . ديده شده استتوسط اندک کسانی اين  تاثير 

او از يکسو پدر و  حافظ اخالق، ناموس و خانواده است و از .دارای سه حالت مردانه در برابر اين سه حالت زنانه است
ودآگاه چيرگی بر ظلم پدر بر طرف ديگرقهرمان و عارف است که در پی عشق مادری و در نهايت درپی احساس ناخ

مادر بدنبال عشق مطلق روحانی عارفانه و نيز جامعه بی طبقه توحيدی و سوسياليستی ميگردد، تا براين ظلم به مادر 
غلبه کند و اينگونه  اسير نگاه مادر خويش است و از طرف ديگر اسير نگاه زن اثيری است که بر جهان درون و جهان 
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درک اين . جهان اروتيکش در کنار حوای وسوسه گر نقش اصلی را در تمناها بازی می کندعشقش حاکم است  و در 
موضوع از اين جهت جالب است که بدون درک اين اهميت مهم نگاه زن بر مرد هيچگاه نمی توان به داليل بنيادين 

 مضاعف ميشود، اما عدم طبيعی است که به زنان در اين جامعه ظلم. افسردگی و زخمهای عميق مرد ايرانی پی برد
درک اين معضالت پايه ای مرد ايرانی باعث آن شده است که حتی فمينيستهای ايرانی بطور عمده منافع مرد ايرانی را با 

جامعه پدرساالر ايرانی يکی بدانند و اگر ازشان بپرسيد که خوب چرا مرد بقول شما اينگونه ممتار ايرانی اين چنين 
 معتاد  و داغان است، آنگاه جوابی ندارند  و يا اگر صادق باشند،می گويند خوب خوشی زير درهم شکسته، افسرده و

اين ناتوانی به درک معضالت پايه ای مردان ايرانی توسط خود مردان و نيز توسط زنان باعث شده . دلشان زده است
ب مردانگی در کنار زنانگی در پای است که پی نبرند که يکی از علل پايه ای عدم رشد مدرنيت در ايران همين سرکو

نقشهای پدر و مادر، قهرمان و زن جادويی و بسته بودن اين حاالت جنسيتی مردانه و زنانه و رابطه خشن و با فاصله 
همانطور که بکمک . ميان ناز زنانه و نياز مردانه بوده است، در حاليکه در هر زنی مردی نيز نهفته است  و بالعکس

م و در بخش آينده و بحث انتقادات جوديت باتلر، دريدا و پژوهش جنسيتی به لکان نيز بدان می پردازم، لکان توضيح داد
جنسيت زنانه و مردانه در نهايت بشکل ناز زنانه و نياز مردانه و يا حالت فالوس بودن زنانه و فالوس داشتن مردانه 

يقی از ناز و نياز به اشکال متفاوت  و متفاوط مردانه و است، اما اين حالتها، هرچه يک جامعه بازتر باشد، بشکل تلف
يا براساس نظر جسم گرايانه خودم، بر بستر هويت جنسيتی مردانه و زنانه همچنين هر مردی به . زنانه بوجود می آيد

 پردازد نازهای مردانه و خواهشهای مردانه خويش و زن به نيازها و خواهشهای زنانه خويش تن ميدهد و به بيان آن می
مفعولی به حالت ديفرانس دريدايی در می آيد که در آن مرد، زن به تعويق افتاده و /و اينگونه رابطه ازحالت فاعل

همانطور که قبال گفتم اشکال نگاه پسامدرنی که جنسيت را يک . متفاوت است و زن، مرد متفاوت و  به تعويق افتاده
برای . رار می کند، در اين است که متوجه رابطه جسم و زبان نيستندشدن می داند و شهريار کاتبان نيز اينرا تک

پسامدرنيت جسم  و انسان ی سوژه در قالب زبان بوجود می آيد، اما تحقيقات امروزه علم نويروبيولوژيک و نيز نگاه 
ه، در بخش پسامدرنيت در اوايل نوشت(جسم گرايانه نشان می دهد که رابطه اينها متقابل و يا بشکل ديفرانس دريدايی است

که بدان معناست که جسم زبان را می سازد و زبان جسم را  و ) و نيز در بخش آينده اين را توضيح داده ام و ميدهم
تنها با درک اين ارتباط . اينگونه  جسم ، زبان به تعويق افتاده و متفاوت است و زبان، جسم به تعويق افتاده و متفاوت

جنسيتی مردانه و زنانه را بسان بستر اوليه درک کرد و هم به > بودن<ر بيولوژيک در است که می توان هم عناص
جنسيتی زنانه  و مردانه نائل آمد و به امکان دست يابی به يک چندگانگی متفاوت  و متفاوط زنانه و > شدن<درک
انگی، شور اروتيسمی  و باری در فرهنگ ما بخاطر اين ديسکورس فرهنگی ضد جسم  و جنس، زنانگی و مرد. مردانه

بهترين نمونه هنری درک و بيان . کام پرستی سرکوب ميشود و اينگونه ايرانی خويش را مرتب اخته و سترون می کند
تاثير نگاه زن بر مرد و اسير بودن مرد تحت تاثير اين زن در اندرون به اسارت کشيده شده، کتاب داش آکل هدايت 

تيم که اين پهلوان الابالی  و قلندر بی نياز و سمبل ايده ال مردانه و عارفانه  که البت ما در داش آکل شاهد آن هس. است
در تمامی داستان هدايت ما از مرجان . بجای مردانه، پدرانه بايد بگوييم، ناگهان اسير دو چشم در پشت يک چادر ميشود

ا تمامی داستان و تمامی جهان داش آکل در به جز فکر کنم يک جمله هيچ چيز نمی شنويم و چيز خاصی نمی بينيم، ام
در بخش پايانی اين . جلوی اندرونی تحت ثاثير و نگاه  اين دو چشم است که مرد قهرمان را اسير خويش کرده است

. نوشته  در باب اروتيسم زنانه و مردانه به تاثير اين حالت در نگاه شاعران بزرگی مثل شاملو و  غيره نيز می پردازم
جا اين است که بدون رهايی ازاين حالت  و اسير نگاه معشوق خويش بودن و يا اسير نگاه پدر  و يا مادر بودن، نه مهم اين

برای مرد ايرانی  و  زن ايرانی امکان رهايی جنسيتی  ويا جنسی وجود دارد و نه برای فرهنگ ما امکان تحول عميق 
شی مدرن که در آن آری گويی به جسم و جنسيت خويش و آری رهايی از اين نقشهای قديمی و دستيابی به نق. درونی

گويی به  زنانگی و مردانگی و اروتيسم خويش  و خويشتن دوستی همراه با ارتباط تثليثی با خويش و ديگری، اساس و 
يتی پايه تحول جنسيتی و جنسی ايرانی و پايه عبور ايران و ايرانی از بحران جنسی و عشقی و بحران زناشويی و جنس

اين عبور اما به معنای ضرورت تلفيق نيز هست و اين بدان معناست که زن و مرد ايرانی برای تعبير و تفسير . می باشد
خويش بسان مرد و زن بناچار بايد بخشی از فرهنگ خويش را که در جانش حک شده است در خويش نوزايی کند،البته 

همانطور که قبال توضيح داده ام کپی کردن . گی و مردانگیهمراه با پاکسازی آن از عناصر ضدجسم  و ضد زنان
مدرنيت و بدور انداختن کامل فرهنگ خويش و بويژه فرهنگ جنسی و جنسيتی خويش و مفهوم فرهنگی از جسم و جان 

موضوع ايجاد مدرنيت ايرانی، مفهوم زن و مرد مدرن . خويش غيرممکن است و اين کار يک آب در هاون کوبيدن است
نيست که هم سراپا جسم است و به شورهای جنسی و جسمی خويش  و به آرزوهای  متفاوت و متفاوط خويش اری ايرا

می گويد و هم اين شورها و اميال را با جذب شان و زيباکردنشان در جهانش و تبديلشان به  تمناها و قدرتهايش و 
لفيق و  زيباسازی طبيعی است که او بايد مفهوم عشق در اين مسير ت. لذتهايش به ياران و قدرتهای خويش تبديل می کند

رمانتيک ليلی و مجنون و يا عشق عارفانه  و در پی وحدت و يگانگی را نيز که در وجودش نقش بسته است،در جهان 
اينجا اما اين حاالت رمانتيک و اثيری بشکل نارسيستی جذب . مدرن خويش جذب کند و يا نقش زن و مرد اثيری را

 بلکه رابطه انسان ايرانی بسان جسم خندان با اين نيروهای خويش بشکل تثليثی و  بافاصله است و به اينخاطر نميشوند
بلکه اين زن و مرد نوی ايرانی و اين . ديگر اسير و مجذوب مطلق چشمهای ديگری مثل راوی بوف کور نمی گردند

و شيطنت زنانه و مردانه است و هم ماالمال از عاشق و عارف زمينی خندان و رقصان هم ماالمال از شور و قدرت 
او اينگونه سراپا . شور عشق و ميل يکی شدن با معشوق و بازی عاشقانه و قدرتمندانه زمينی ميان خويش و معشوق



 75

زمينی و خندان و مدرن ، هم متفاوت از انسان سنتی و  هم متفاوت از انسان مدرن اروپايی است و اين تفاوت و 
علی عبدالرضايی نيز بباور من . شاء قدرتش و جذابيتش و مظهر وسوسه اروتيسم چندگانه اش ميشودچنداليگيش من

بخوبی اين بخش اول اين توضيحات  و لزوم تحول فرهنگی در معنای جنسی و جنسيتی را می بيند، اما آيا او قادر به 
د  به عشقی دست يابد که هم به يگانگی تن می تلفيق عناصر سالم اين فرهنگ عاشقانه با فرهنگ مدرن می باشد و ميتوان

دهد و هم به فرديت معشوق و خويش اجازه بيان می دهد و يا اينکه آيا او با شکستن سنت و فرهنگ قديم، قادر به ايجاد 
رابطه عشقی و اروتيکی متقابل و بر بستر برابری  و احترام متقابل زن و مرد، عاشق و معشوق است و يا آنکه اسير 

لت نارسيستی باقی می ماند و می خواهد سنت را کامل نفی کند و يا عشق را کامل نفی کند و همخوابگی دوطرفه و حا
او در بخش هفتم نوشته اش، نظرش . نارسيستی کاهن لجام گسيخته و تشنه تبديل کند> کردن<تمنای چنداليه را به يک 

:ی کندرا با روشنی کاملی و در عين حال بشيوه پرقدرتی بيان م  
 

ای شد که دائم  از وقتی که شهوتم را باز داشت کردند، لی بيدوی عزيزم توی کوسِ مادر جاماند و شهلی بازيگرِ صحنه
!دارم عوضش می کنم  

اگر برآينِد همه ی کيرهای جهان فقط يک کير می شد که شهلی به آن داد می کرد، ليلی از نقشِ خود به عنوانِ يک آبليس 
 شهری می توانست به آيينِ خود گرويده هرگز از َعنی نگهداری نکند تا وقِت بيرون َرویِ مدفوع، لذت کناره گيری کرده

.رضا کرده آب بازی پيشه کند  
...همان رضايی که وقتی ارضا نمی شد، َمنی را فقط روی شکم می ريخت تا با انگشِت سّبابه دورِ ناف آب بازی کند  

 
ی بّرا و دقيق و کوبنده، معضل جنسی ايرانيان را مطرح می کند که همان سرکوب علی عبدالرضايی در اينجا با زبان

حاصل اين سرکوب دوپارگی فرهنگ و دوپارگی عشق جنسی به يک عشق . جنسی است  و سرکوب شهوت است
ه افالطونی و پردرد مقدس شده ليلی  و مجنون و از طرف ديگر جسم و رابطه جنسی کثيف و تحقيره شده می باشد ک

وقتی هم به نيازهايش تن می دهد، باز هم بشکل چيزی کثيف و محقر به تنش و تن معشوق می نگرد و از کاهن اخالقی 
راه حل علی عبدالرضايی برای عبور از اين فرهنگ نافی سکس و نافی جسم . به کاهن لجام گسيخته و تشنه تبديل ميشود

اه کاهن لجام گسيخته را در خود دارد، زيرا نه قادر است بخوبی اين ، اما درخودش از ابتدا ادامه نگاه نارسيستی و نگ
موضوع را در خود ببيند و نه قادر به درک تفاوت مهم معنای کردن و همخوابگی و تفاوت مهم بين تن دادن به خوشی 

آزادی جنسی بی راه پيشنهادی او  که همان تن دادن به اميال جنسی و . جنسی و سکس با تن دادن به تمنای جنسی است
پروا و دوجنسيتی شدن است، در خويش قبل از همه اين اشکال را دارد که بخاطر اسارتش در نگاه کاهن لجام گسيخته 

درون خويش و در ارتباط نارسيستی دوگانه و نابالغ و بخاطر دست نيافتنش به ارتباط تثليثی و تبديل شدن به سوژه و يا 
ضوع نيست که اميال و آرزوهای جنسی او و فيگورهايش مانند تمامی ايرانيان در جسم خندان، قادر به ديدن اين مو

جدا از آنکه کال بايد هر احساس ناخودآگاه را ابتدا تعالی (نتيجه اين قرون متوالی سرکوب جنسی، کين توز، تشنه شده اند
 سريع خويش و در پی خوشی دردآور بخشيد و به تمنا و يار خويش تبديل کرد، زيرا ميل جنسی ناخودآگاه در پی ارضای

و اگر بدون تعالی ) و بی مسئوليت  و تبديل ديگری يا خويش  به ابژه جنسی و يا يک واژن و يا نرينگی بزرگ است
بخشی و تبديل آنها به تمنا و بدون تبديل خويش به سوژه قادر به ارتباط تثليثی به ارضای آنها بپردازيم، آنگاه تبديل به 

گسيخته می شويم و اينگونه نيز انقالب جنسی علی عبدالرضايی و بقيه بخشهای نوشته اش با همه نکات کاهن لجام 
خوبش، به يک بيان و تبلور اين کاهن لجام گسيخت و اين نسل نوی راوی و لکاته اسير در رابطه نارسيستی تبديل 

اين نمی ماند که با حسرت و در عين ميشود و آن همه قدرت هدر می رود و  برای کسی از نسل من چاره ای جز 
چرا اينقدر شرارتتان اندک و کوچک است، چرا اينقدر لذتتان کوچک و اندک و < شرارتی خندان به اين نسل بگويد،

چرا به جسم خندان و  چنداليه و به تمنای چنداليه و عشق متقابل ميان دو جسم و دو جنسيت دست نمی يابی . بيمار است
 ايست و هم بر بستر اين عشق و عالقه متقابل، چه در رابطه يک شبه و يا در عشقی درازمدت، قادر سوژه/که هم سوژه

ابژه ای تمناهای سادومازوخيستی تا تمناهای /به دست يابی به اشکال مختلف فانتزيهای جنسی اش از روابط سوژه
ات نمی گذری و خود و قدرت و لذتت را چرا از کاهن لجام گسيخته . چنداليه و خندان عشق اروتيکی و رمانتيک است

تا شايد با اين نگاه انتقادی و در عين حال رفيقانه به ديدن تصوير واقعی دوريان گری درون خويش . >اخته می کنی
دست يابند و به خلوت خويش روند و با صداقت به بحران خويش بپردازند  و  با گذار از بحران خويش به کازانوای 

اد خندان و عاشق زن و مرد زمينی شرور و خندان تبديل شوند که زندگی برايش يک بازی زيبا عشق خندان، مارکی دس
 و قدرت  و ديالوگ با معشوق و کل هستی است و نه مانند زندگی شهلی و شهريار يک مونولوگ دائمی با خويش، يک 

گونه چيرگی بر ديگری و بزيرکشيدن به تصاوير خويش از ديگری و خيال توهم > کردن يا دادن<استمنای دائمی و  
نشان داده ام، در نهايت محکوم بدان است که به ....) سکس، مسخ و <ديگری است، توهمی که همانطور در داستان 

تشديد بحران و  چندپارگی منتهی شود و به اينکه مانند دخترباز سنتی  و کاهن  لجام گسيخته اين نوشته در نهايت و در 
> کردن<ديگری به ناگاه ببيند که ديگری جز خودش کس ديگری نيست و از شوک تجربه اين > کردن<حين عمل 

خويش و  از ديدن تصوير واقعی خويش و دنيای خويش به تهوع افتد و خويش را باال بياورد، تا سرانجام در نتيجه اين 
تقابل و عشق و اروتيسم مدرن و ديدن تثليثی خويش بتواند با ديگری  و معشوق ديالوگ برقرار کند و به تمنای م

مشکل شهال و شهريار علی و عبدالرضايی و در نهايت مشکل خودش ماندن در اين رابطه نارسيستی . پسامدرن تن دهد
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است و از اينرو شهال و شهريار او تکرار تراژدی راوی و لکاته است و خود او نيزدر اين نوشته تکرار پيروزی سنت 
علی عبدالرضايی در ادامه نوشته به . ه بر مدرنيت  و پسامدرنيت و در نهايت مسخ پسامدرنيتبه شکل کاهن لجام گسيخت

خوبی می بيند که فرهنگ ما با ترساندن انسان ايرانی از تن و شوقهايش او را به موجودی ترس و تک ساحتی و در 
گونه اين سرکوب باعث اسارت ايرانی در نهايت اسير اين اميال آغشته به اين نگاه سرکوب گر اخالقی تبديل می کند و چ

بقول سارتر،اخالق، گناه را می آفريند و گناه، اخالق را در يک چرخه . بند وسوسه های ناشی از اين سرکوب می شود
.دائمی و جهنمی   

  
!اين را بکن آن را نه! هرچه می گوييم انجام کن! به آنچه ما می کنيم اهتمام نکن! سوزی ها می! دست نزن  

 
 جّالد و اصلن خوِد خانواده شکنجه گاِه فرد شد، حّتی پسر از نگاهی که مادر به پدر - دّجال و پدر-وچنين بود که مادر

. رفت شد اگر به ختنه سرانِ  پسر نمی می کرد مردی گرفت و دختر کيرپرست نمی  
دهد، توی هر ُکسی نيز کيَرکی  میاند که  اند، همانطوری که زيرِ هر کير، سوراخی کاشته همه را دوجنسی ساخت کرده

.کند اند که می کار گذاشته  
اصلن صرِف دادن و اشتغال به . کرد شهلی اگر منفعل نبود وَبلدی داشت در کردن، شهری اعتيادی به ساديسم پيدا نمی

سی، او خود نمائیِ اين مازوخيست باعث شد که شهری مدام به کارِ عزيزِ کوس آزاری بپردازد، هميشه ضمنِ هر سک
يک عمر اين همانیِ  کوسِ تازه با . زاييده بود! می خواست به کوسِ اعظمی بازگشت کند که پيش تر او را گاييده ببخشيد

 کوس سبب شد جناِب کير به طرزی خودبه خودی نقشِ نوزاِد من شيفته ای را ايفا کرده جنِب کوکای اخير -مادر
 کرده آنقدر بگردد تا از فرِط خستگی بر جبينش ريخته باشد عرق، درجستجوی آينه ی از دست رفته، مارسل پروستی

.بيايد آبش که توليِد مثلی کرده بعدها منِ همسانی ارمغان کند  
 

وسوسه و دستيابی به فرديت جنسيتی چندگانه خويش و /مشکل اما اينجاست که برای چيرگی بر اين چرخه اخالق
زيرا . زم است، نه آنکه از کاهن اخالقی به کاهن لجام گسيخته تبديل بشیتمناهای زيبای خويش، چيرگی بر اين چرخه ال

اين تبديل خود ادامه و حالت نوی از اين اسير وسوسه بودن و اسير اين دائره جهنمی بودن است و براحتی نيز می تواند 
موضوع از اين جهت مهم اهميت اين . از کاهن لجام  گسيخته ديگر بار به کاهن اخالقی  و عارف روحانی تبديل شود

است که ما اکنون با فروپاشی هرچه بيشتر  جهان سنتی و ناتوانی از شکل گيری  فرديت و  مدرنيت ايرانی و ايجاد 
آلترناتيوهای نو و مدرن برای زن ومرد ايرانی،شاهد شکل گيری نسلی هستيم که از يکطرف آرمان زده است و از 

وری مذهبی او را خشن و بيرحم کرده است و  از طرف ديگر هنوز هم مثل طرف ديگر سالها زندگی درزير ديکتات
راوی ولکاته در حالت ارتباط نارسيستی با جهان ميزيد و اينگونه نارسيستی شيفته و بيانگر پست مدرنيت می شود  

اين نسل نو . دوهمزمان پست مدرنيت را با تفکرات و حاالت خشن  وکين توزانه و تشنه اش، بيمارگونه و مسخ می کن
که البته همزمان در درونش و درون همه نسلها،بخشی سالم و در حال يادگيری ارتباط تثليثی در حال رشد  و قوت است 

و اين نسل نو زيربنای رنسانس است که ما امروزه  تبلور و بيان او را در مراحل مختلف يادگيری و بيان هويت جنسيتی 
ری می بينيم و نگاه جسم گرايانه من بخشی از اين نسلهای نو است و در عين خويش در همه عرصه های علمی و هن

حال بباور خودم بالغترين بيان آن و بشارت دهنده نسلی نو که در درون اين نسل سالها به جستجو و پژوهش مشغول بوده 
ت را مسخ نکند و هم با عارفانه خويش بگذرد و ديگر بار مدرنيت و پست مدرني/است،تا هم از اين ساختار کاهنانه

شناخت ساختار دقيق نيمه مدرن و پست مدرن خويش قادر به يک تلفيق و هويت مدرن  و متفاوت مثل عارف زمينی 
نوشته هرمافروديت و شهريار کاتبان،اما در بطنش و اساس نوع نگاهش تبلور نسل کاهن لجام گسيخته و تشنه و . باشد

وی الشه يکديگر نيز رد شود و نگاهش به ديگری و هستی کاهنانه و تحقيرگرانه خشن است که از يکسو قادر است از ر
است و از طرف ديگر تشنه وار خواهان آزادی بی مرز جنسی و ارضای خواستهای سادومازوخيستی سنتی خويش  و  

ست که در نهايت ارضای تشنگی جنسی خويش از طريق اين ارتباط بی مسئوليت و تحقيرکننده می باشد و البته طبيعی ا
موضوع اين است که اين نسل در اين مسير، اما ميتواند، همانطور که ما . تشنه تر می ماند و بحرانش تشديدتر می شود

در اين نوشته و در لحظات تجاوز جنسی و يا استفاده وحشتناک از کودک در بيان تنفرهای جنسی اش و يا خشم 
بخش اول و دوم و سوم  و غيره (ا کال نسبت به هستی و ديگری استفاده کندنارسيستی اش نسبت به يک هنرمند ديگر و ي

ماالمال از اين نگاه کاهن لجام گسيخته، خشن، متجاوز گر و  مملو از خودمداری نارسيستی نابالغ به خويش و نفی 
زند و مقابله با ، بزرگترين ضربات را به روشنگری جنسی و نيزبه خويش و به تحول و رنسانس جامعه ب)ديگران است

اين کاهن لجام گسيخته و نشان دادن پيوند درونی او با کاهن اخالقی يکی از وظايف مهم نقد روانشناختی و روشنگری 
به اين خاطر نيز من در ادامه اين نقد، در بخشی به علل اين حالت کاهن لجام گسيخته بوسيله نقد روانکاوی . جنسی است

م ، تا با نشان دادن کمپلکسهای عميق او ، از او بسان عارضه ای اجتماعی و تبلور نسلی عميق شهريار کاتبان می پرداز
نو از راويان و لکاته ها و نافيان تحول و رنسانس ايران برای درک عمق فاجعه آنها و ضرورت مبارزه با اين نگاه 

آب ميکشد و شبها به اين فانتزيهای خشن و اين نسل کاهن لجام گسيخته که هم اکنون نيز روزها جانماز . استفاده  می کنم
تشنه خويش تن می دهد، بهتر از هر کس نيز می تواند در بستر اين فرهنگ اخالقی بزيد و او را بازتوليد کند،همانطور 

در نهايت اين تشنگان جنسی و آن مامور سرکوبگر جنسی  امر به معروف و نهی از . که االن نيز در آن خوب می زيد
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 هستند و هردو مانعی برای دستيابی به فرديت، تمنا و قانون متحول و مسئوليت در برابر جسم  خويش و منکر يکی
به اين جسم خندان و چندحالت  و اين ديالوگ پرشور و . ديگری و نافی ديالوگ و  بازی زيبا و جاودانه عشق و قدرت

 اشکال متفاوت و مدرن هويتی جنستيی زنانه و شوخ چشم و يا اشکال متفاوت سوژه و اروتيسم مدرن ، پسامدرن،  و
سنت و پسامدرنيت و جذب تثليثی هرسه در متن و جهان خويش، تنها با /مردانه و يافتن تلفيق خاص خويش از مدرنيت

عبور از کاهن اخالقی و عارف و قهرمان در پی عشق مطلق مادرانه از يکسو و از سوی ديگر با عبور از اين کاهن 
و دست يابی به تلفيق و جذب  خاص ) مقاالت بحران جنسی ايرانيان( و بقول ويلهلم رايش فروشنده  آزادی لجام گسيخته

پسامدرنيت در جهان سمبليک خويش می تواند  صورت گيرد و اين توانايی به جسم خندان و تلفيق /خويش از مدرنيت
 ساختاری روان خويش و شناخت ساختاری کننده و چنداليه بدون عبور از يک بحران عميق و در عين حال شناخت

اينگونه در مسير رشد و تکامل هر فرد مدرن ايرانی .مدرنيت و پسامدرنيت و تحول فکری و احساسی  غيرممکن است
که در حد توانش قادر به دستيابی به اين هويت زنانه و مردانه مدرن و يا يک نگاه مدرن در عرصه های مختلف هنری 

و نيز در تلفيقش، می توان اين عبور از بحران و دوران سکوت، تنهايی  و چندپارگی و نيز دست و علمی بوده  است 
طبيعی است که ميزان اين چنداليگی و قدرت چندگانه بنا به . يابی به خرد چندگانه و احساس چندگانه را ديد و بازيافت

طوالنی اکنون هرچه بيشتر به جهان شهريار باری  بعد از اين توضيحات . توان فرد و جرات و جسارتش فرق می کند
در بخش دوم . کاتبان وارد ميشويم، تا هم قدرتش و هم ضعفهايش و هم علت شکست نهاييش را بهتر بفهميم و لمس کنيم 

:شهريار کاتبان می نويسد  
 

ن نداشته باشد نمی داند اگرربطی به ز کند مردی بازش کند، مردی که نمی دری که يک عمردنبالِ زنی گشته التماس می
خواهد  ی داستانی که می همان ندانستنی که دربخشِ قبلی حربه دسِت دانای کل داد تا برای تحريِف قصه!تواند باشد

زنی که می آيد تا حسّ . داستانی تعريف نکند، نقشِ مرِد درونِ  راوی را به زنی درونی که همان شهلی باشد بدهد
 قصه به هم می خورد بدهد اما نّيِت مولف يا دانای کل را که من باشم چنان ای که حالش از وحالی به فضای قصه

شود دوباره درچند سطِر آخرِ اين کوسنويسی ببخشيد ُرمان که بعدها خواهيد خواند  کند که شهری مجبورمی تحريف می
ست راه رفته الاقل توانم با کيرم دسته بيل درست کنم راست را واگرنخوانيد هم چندان مهم نيست چون هميشه می

ای قلمی کند دروصِف زنی اثيری که لکاته بود و با هدايت صادق نبودواصال من مادِر هرچه داستان و ُرمان و  مقاله
ادبياتی که يکی از . شود کند و يک اپسيلون شادی هم دَرش پيدا نمی بالنسبت ادبيات را گاييدم که فقط زنجموره می

. ست ِف خررنگ کنِ َسکنات و وجناِت يک چندجنسیِ  ترگل َورگل وپاپتیخصيصه های حال به هم زنش توصي
نويسند همين که  ام چرا هرگز نمی زنند که مانده گانی که ليسنده جماعت چنان حولِ  توصيفِ عشوه هاشان قلم می پتياره

.خورد میت دربيايد حالت از هرچه نازبالش درهمه عالم به هم  اين عفريته را زمين بزنی وآِب کوفتی  
 
 

در تشبيه  زيبا و پسامدرنی، دری که يک عمر دنبال زنی گشته  التماس می کند مردی بازش کند، مردی که نمی داند اگر 
ربطی به زن نداشته باشد نمی تواند باشد، ما شاهد آن هستيم که علی عبدالرضايی  ديگربار به اين معضل فرهنگی 

کند که از طرف ديگر همين زن نيز  در التماس آمدن مردی يا شاهزده جستجوی زن اثيری توسط مرد را مطرح می 
ايست که او را از اسارت جنسی و خانوادگی نجات بده، اما بخاطر فاصله عميق ميان مرد و زن ، هيچکدام در 

لب زيبا و از اين مط. ديگری،بخشی از وجود خويشرا که بدون او نه کامل ميشوند و نه رهايی  جنسی می يابند نمی بيند
عميق، اما ما وارد خشم نارسيستی نويسنده به هدايت و زن اثيری که دقيقا روی ديگرش هم لکاته و خشم نارسيستی زن 

نويسنده می خواهد در واقع به ادبيات ضد شادی و بقول خودش زنجموره زن حمله کند، اما با حمله به . است ، ميشويم
 کنندگان معضالت فرهنگی و تراژدی جنسی و جنسيتی ماست و همانطور که بوف کور هدايت که يکی از بهترين تشريح

در بخش قبل توضيح دادم، بر خالف شهريار کاتبان فاصله اش را با کتاب و راويانش از دست نمی دهد وبه ما اجازه می 
ندن در شيفتگی و دهد، تراژدی راوی و لکاته را که تراژدی يکايک ما بخاطر ماندن در رابطه نارسيستی و  اسيرما

خشم نارسيستی و ناتوانی از تبديل شدن به جسم خندان  و چندگانه  است، دريابيم و اکنون بدنبال راه حلی نو برای بحران 
نوشته شهريار کاتبان در بخش اول . خويش و رهايی از تکرار تراژدی تبديل شدن راوی به پيرمردخنزر پنزری باشيم

ها قدم عقب تر است ، زيرا در مرحله خوشی نارسيستی باقی می ماند و ما اينجا تکرار داستانش از اين کار هدايت ده
اين خوشی و خشم نارسيستی را در برخورد به هدايت و نيز برخورد به ديگر هنرمندان ايرانی مثل دولت آبادی، 

هنرمندان باصطالح سنتی می شهريار کاتبان که خويش را سراپا پست مدرن و ورای همه اين . گلشيری  وغيره می ببينم
بيند و به آنها می خندد، خود نمی بيند که در اين خنده تحقيرآميزش و اين خودبزرگ بينی نارسيستی اش و نفی کامل کار 
اين بزرگان قبل از خويش و ناتوانی از ارتباط تثليثی، بااحترام  و نقادانه با اين پيش قراوالن هنری خويش، چگونه نشان 

گرفتار ارتباط نارسيستی با مدرنيت و پسامدرنيت است  و اکنون بسان سرباز و شيفته پسامدرن به جنگ می دهد که 
آهنگ کالم نوشته و نوع برخورد نويسنده ماالمال از لذت و خوشی . گذشته خويش ميرود که تا ديروز شيفته آن بود

عقب مانده بودن  بنيادين اين نوشته،باوجود نکات نارسيستی نابالغ و نيز خشم نارسيستی است و اين ها خود داليلی به 
مثبت آن است، زيرا آهنگ کالم و فضای يک نوشته حکايت از دنيای نويسنده و دنيای متن می کند و اين دنيا،نارسيستی، 

بی دليل نيست که اگر .سنتی و نابالغ است و بجای نقد ديگری سعی در سرکوب کامل گذشتگان و مخالفان خويش می کند
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به سايت مجله شعر نگاه کنيم ، تبلور حالت ديگر اين نگاه نارسيستی را می بينيم و آن حالت مريد و مراديست که ديگر 
مسئوالن و همکاران عمده  نشريه نسبت به علی عبدالرضايی دارند و اين تراژدی علی عبدالرضاييست که در همان 

 و  ماالمال از خشم و تحقير نارسيستی می خواهد خدايان و لحظه که دن کيشوت وار به جنگ آسيابهای بادی می رود
گذشتگان را بزمين کوبد، در همان لحظه ديگربار خدايی و ارتباطی سنتی می آفريند، زيرا در خفا خودش می خواهد اين 

ندازد ولی او در واقع مثل مردم ايران شاهی را بزمين می ا. خدا و نارسيست مورد عالقه همگی باشد  و ديگران مريدش
اينکه اين حالت . عکس خود را به ماه می برد و عاشقانه به خويش می نگرد و می گويد، شاه مرد، زنده باد شاه

نارسيستی او  در نگاه نسل مدرن ايرانی، تنها خنده ای و سرتکان دادنی  را به حرکات کودکانه او بوجود می آورد، جای 
يا آنکه مريدش <  علی عبدالرضايی عمل ميکند، خواهان دو نوع برخورداست،با اينکه، آنکه اينگونه چون. تعجب نيست

اين حالت علی عبدالرضايی، جدا . >شوی و يا آنکه خشمگين شوی و باهاش دعوا کنی و مثل خودش بهش چيزی بپرانی
و دوست دارد ، ا. از حالت نارسيستی سنتی و نابالغش،ناشی از يک حالت و کمپلکس اکسهيبيسيونيستی در او نيز هست

در نوشته مثل يک تن نما ناگهان لخت شود و با نشان دادن همه فانتزيهای خود، ديگران را به عصبانيت و يا تحسين 
تن نما همانطور که در بخش دوم اين اثر گفتم، بقول فرويد تالشی برای پس زدن کمپلکس اختگيست و يا بقول . وادارد

ی درک اين مطلب در کار و نگاه او که متاسفانه به قدرت و توانايی خوب او ضربه برا. لکان اسير نگاه پدر جبار بودن
می زند، بايد ابتدا نمادهايی ديگر از اين تن نمايی و ميل به تحسين و يا خشم ديگران را  ونيز خشم نارسيستی او را ديد و 

:نگاهش به دولت آبادی. بررسی کرد  
 
 

   
. شد خورد و وارِد سينما و تياتر می ی خدا اينطوری کليدر می خورده هميشهحرفهای يکی از همين مردمانِ  سال
های  ی سرفه ش که دودکشی با ريه ی مجروح داشت و دود را با که وکه تازه توی خانه ی اعيونی وافيونی

نشست همين ترهاِت احمقانه را در روزنامه ها حاشيه می رفت و  داد، وقتی چمباتمه می خشکش بيرون می
ش دلخوش  طرف خيلی به مسلمانی. و می کرد که می توانست با جماعِت خدانشناس هم خدانگهداری کندحش

نبود و اصال خوش نداشت جناِب سلمانی که کيف کشِ دولت توی آبادی بود، وسِط تلويزيون با آهنگی که قر 
که شهری به شهلی بگويد انداخت مرثيه خوانی کرده اله وله خورده طوری انگشت توی شير بزند  توی کمر می

  !ُگه رفته گوز اومده دکتِر کوس دوز اومده
 

>همسايه ها< نگاهش به احمد محمود و داستان   
 
 

ها که از بس  ای از اين دستی ست چرخِ خياطیِ رنگ ورورفته ترين ُرمانِ کيریِ  فارسی ها که انقالبی وقِت کتابِت همسايه
دوخت و بعدش که خسته  دوز می ی خدا شورِت مامان  که باهاش هميشهافتاد خريده بود اش می چرخاندش شانه می
آمد قلمش را توی َمنی کرده  زد طوری که وقتی دوات کم می شد يکی از آنها را دوِر دودولش پيچانده جلق می می

.اش سفيدخوانی کند کرد که بعدها مخاطب کونِ لق برصفحه جوری درز وا می  
 
 

ن اين جمالت ماالمال از خشم نارسيستی و يک تن نمايی نابالغانه به درد می آورد اين است آنچه که من را  موقع خواند
که موضوع اين داستانها و قدرت خوب علی عبدالرضايی در تبديل آن به داستانی جذاب و چندحالتی  و معماگونه، می 

 در نويسنده و در صورت عبور او توانست در صورت موجود بودن  يک ارتباط تثليثی و يک جسم گرايی چنداليه ای 
از اين خوشيهای تهوع آور نارسيستی در پی داغان کردن ديگران و ميل ديدن تصوير پرشکوه  نارسيستی سنتی خويش، 

نو و چند چشم انداری و قوی و در عين حال خندان تبديل شود و معضل بوف کور و  بحران > بوف کور< به يک 
ديل شدن به جسم چنداليه و آری گويی به خويش و تبديل شدن به عاشق و عارف زمينی راوی و لکاته ايرانی را با تب
اما آنچه که علی عبدالرضايی را از دست يابی .کام پرستانه  و خردمندانه ايرانی پايان دهد /خندان و گيتی گرايی عاشقانه

 اسير ماندن در جهان سنتی کاهن لجام به اين بلوغ هنری و شخصی  و دستيابی به يک اثر پسامدرنی چنداليه ای و به
< گسيخته محکوم می کند و در واقع با استفاده از زبان  و کالم خودش،هنرش و قدرتش را به گه می کشد، اين سه علت،

است و در هر سه اين > نارسيسم بيمارگونه و سنتی، کمپلکس اکسهيبيسيونيست بيمارگونه و سنتی و معضل او با زن
حتی آنها الاقل در بعضی موارد بهتر از او  قادربه ديدن و بيان .  گذشتگانی است که به آنها می خنددحاالت او تکرار 

عبدالرضايی نمی بيند که اين خوشی نارسيستی  بشکل کاهن لجام گسيخته او و خندهها و .معضل خويش بوده اند
. می بيند که او آن روی ديگر اين آينه استاو ن. تمسخرهای کين توزانه او آن روی سکه ادبيات زنجموره بقول  اوست

جنسی و /اگر آن بخش ديگر  بطور عمده از بيان موضوعات جنسی و اروتيکی و معضالت جنسی و بحران اروتيکی
جنسيتی جامعه سرباز می زد و بدان نمی پرداخت، او اکنون شکل لجام گسيخته و نارسيستی آن کاهن اخالقی نارسيستی 

محل باالآوردن همه خشم و کينه هاش و همه اميال درونی تعالی نيافته و جذب نشده اش تبديل می کند است که متن را به 
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و به کاهنی و هنرمندی تبديل ميشود که اگر تا ديروز اخالقی بوده و اخالقی می نوشته است ، امروز به ضد اخالق تبديل 
ا به تمنا که نام ديگر قانون است  و متنش را به يک ميشود، بجای آنکه مدرن شود و به سوژه تبديل شود و اميالش ر

زيرا اگر به . شعريت و ايماژ هنری و بيباکانه بحران جنسی و جنسيتی يک جامعه و يافتن راهی نو و تلفيقی نو تبديل کند
به هدايت، اين قدرت تثليثی و فاصله گرفتن و  رهايی از کمپلکسهای خويش دست می يافت، آنگاه قادر بود، هم انتقادی 

هم بيباکانه به نقد همه اين گذشته دست زند و هم با . گلشيری، دولت آبادی و غيره بنگرد و هم نقاط قدرتشان را ببيند
رابطه تثليثی اش با اين گذشته و حال به يک تلفيق مدرنيت  وسنت دست يابد و بهترين نکات نهفته در هنر اين استادان 

گلشيری انتقاد می کند که چرا حتی يک ارتباط سکسی تو نوشته هايش  نيست و کسی را او به . خويشرا در خود حفظ کند
استفاده از (لخت نمی کند  و نمی بيند که خودش با لخت کردن بی پروای خويش، اجازه تجاوز دادن به راو ی خويش

ذت بردن از اين بازيهای و ل)  اسامی هنرمندانی مشخص و حتی کودکانشان برای اين اين بازيهای جنسی خشونت آميز
کميک  در اين بازی دردناک  برای خواننده ،  و اسارت /وحشتناک و بدون امکان حس و لمس عميق  عناصر تراژيک

دردناک راويانش در بند اين خشونت  و خوشيهای تهوع آور و لذت بردن از خوشيهای تعالی نيافته خويش و از  
گلشيری . فظه کارانه  امثال گلشيری و يا حتی کاهنان اخالقی  را بيان می کندنارسيسم سنتی خويش، دقيقا علت عمل محا

به بيان موضوعات اروتيکی نمی پردازد ، چون هنوز آگاهانه يا ناآگاهانه  نمی  داند، آيا قادر به تعالی بخشی اميالش و 
 علی عبدالرضايی نمی بيند که او خود در .تبديل آنها به شعريت  وتمنا است و يا نيست وگرنه احتماال اين کار را می کرد

بقول نيچه يک زاهد به اين . واقع گلشيری تعويق افتاده  و متفاوت است و گليشری، عبدالرضايی تعويق افتاده و متفاوت
خاطر به سرکوب خويش دست می زند، چون دقيقا  و بشدت احساسات اروتيکی دارد، اما می داند که از پس قدرت آنها 

از اينرو  زاهد  . يد و نمی تواند سرورشان باشد و آنها را زيبا و روحمند سازد و در واقع به تمنا تبديل سازدبر نمی ا
به اين خاطر نيز در فرهنگ ما  سرکوب جسم و سکس و کام پرستی   اينقدر خشن و .  احساساتش را سرکوب می کند

 گرفته تا شور  سروری، ويريستی  و غيره بسيار قوی بيرحم است،زيرا شورهای ما، از شورهای نارسيستی، تن نمايی
موضوع اما اين است که اگر نتوانی اين اميال را تعالی . باز هم بقول نيچه خواجه احتياج به سرکوب خويش ندارد. هستند

دازی و زيبا سازی و به ياران خويش تبديل کنی،آنگاه اسير نگاه آنها به سرکوب بخشهای ديگر خويش و ديگران می پر
و اسير خوشی تهوع آور اين اميالت در پی تبديل هرچيز از متن تا زن به يک ابژه و برده جنسی برای رفع سريع 

زيرا لذت . زيرا هرچه بيشتر اسير می شوی، کمتر لذت می بری. نيازهايت می شوی و در اين مسير خود بخود تشنه تر
راهی تمنا با مسئوليت و چنداليه شدن تمنا بخاطر ارتباط متقابل با جسمی در پيوند تنگاتنگ با تمنا شدن اين اميال و هم

فرهنگ ما و انسان ايرانی بدانخاطر از اين شورهای خويش ترسيده و سرکوبش کرده است، زيرا می . معشوق می باشد
ن فرهنگ گذشته به اين خاطر وقتی علی عبدالرضايی به اي. دانسته است قادر به سروری بر آنها و زيباساختن شان نيست

و هراسش بحق  می خندد،  از طرف ديگر قادر  به درک منطق درونی اين هراس و سرکوب نيست و طنز زندگی اين 
است که وقتی منطق چيزی را نفهمی و به او بخندی، روری ديگر زندگی به تو خواهد خنديد، زيرا خودت نيز به همان 

 در جذب و تعالی بخشی اميال نارسيستی و تن نمايی خويش و علی عبدالرضايی و ناتوانيش. مشکل دچار ميشوی
ناتوانيش از دست يابی به ارتباط تثليثی با هستی ، خود بهترين مدرک برای اين است که چرا اين فرهنگ به سرکوب 

و با  آنکه سرکوب نيز خود يک بگند کشيدن  . خويش دست زده است،تا بعدا استعداد خويش ر اينگونه به گند نکشد
درک اين منطق و ضرورت اين جذب و تعالی بخشی توسط نسلهای ما امری . سترون کردن خويش بشکل ديگر است

وجود ما مملو از شورهای قويست که در حالت ابتدايشان ما را داغان ميکنند و امروز ما را اسير وسوسه و  . مهم است
تعجب نکنيد، اگر امثال علی عبدالرضايی دوباره عاشق بنابراين فردا . فردا ديگر بار اسير توبه و اخالق می کنند

رمانتيک و مجنون جديد و يا اخالقی شوند و يا مريد معبودی نو، زيرا او امروز هم در رابطه ای شيفتگانه با کاهن لجام 
نسل کسانی تفاوت مهم نسل ما و . مراديست/گسيخته و اميال تعالی نيافته خويش قرار دارد و رابطه اش با ديگران مريد

مثل شهريار کاتبان در اين موضوعست که  ما با درک منطق  جامعه و فرهنگمان و با صداقت با خودمان و ديدن اين 
موضوعات در خودمان، تن به نقد خويش و عبور از اين هويت نارسيستی و جذب مدرنيت و پسامدرنيت بشکل تثليثی 

وقتی اين متن را می خوانم، به هيچکدام از حالتهايی که او می خواهد، داديم  و دقيقا بدين خاطر است که برای مثال من 
يعنی نه متن مرا شوکه می کند که فحش اخالقی بدهم و نه برايش برای اين بی پروايی و لگدمالی ديگران .دچار نمی شوم

يژه واکنش منفی و يا  هورا می کشم، تا اميال تن نمايانه او خوشحال شوند، زيرا يک تن نما به واکنش ديگری و بو
تحسين آميز ديگری برای دست يابی به ارگاسم احتياج دارد، بلکه بسان انسانی مدرن که ميتواند او را براحتی در دست 
گيرد و بازی او را بفهمد،ابتدا برای شکاندن لذت تن نمايانه و نارسيستی او، آنگاه که در متن اينگونه  در برابرم لخت 

ا نقدی اخالقی يا تحسين کننده از او اميال تن نمايانه و يا نارسيستی اش را ارضاء کنم، به او با ميشود و می خواهد ب
يا با . به اين کوچولويی ارزش اين همه خودنمايی را نداره) فالوس(راستی فکر نمی کنی که اين چيز< لبخندی می گويم،

 حمام خانه مان را عوض می کنم، چون معلومه همه چيزو خنده ای بر لب، دوستانه به او می گويم، من جای تو باشم آينه
و وقتی با اين طنز کمی بقول معروف >  .بشکونش. مشکل تو خودت نيستی، آينه حمامتان است.ده برابر بزرگ می کنه

بادش خوابيد و افسرده شد و نتوانست مثل سابق خوشحال و يا خشمگين نارسيستی شود، آنگاه نظر اصليم را به او می 
راستی تو که می خواهی شرور باشی، تو که می خواهی فرهنگت را عوض کنی، چرا اينقدربقول نيچه < گويم که

چرا قادرنيستی با . شرارتت اندک است، چرا لذتت اينقدر سطحی و اين چنين آغشته به حس دل آزردگی و رسانتيمو است
 سالوادر دالی دست يابی که تثليثی است  وهم  تعالی بخشی و  جذب نارسيسمت در وجودت به نارسيسم کسی مانند
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خويش و جهانش را به زيبايی نويی می آفريند و هم قادر به لمس زيبايی معشوق است و کمر و چهره معشوقش گاال را 
خود اوج يک > متامورفوزه نارسيسمش<جاودانه می کند و هم خود نارسيسم را چنان زيبا و پرشور می سازد که تابلوی 

چرا نمی توانی با عبور از اين خوشيهای نارسيستی و خودگنده گوييها و يا بهتر است . زندگی و هنری استزيبايی 
يها و دست يابی به ارتباط و عشق متقابل به زن و به ديگری، همزمان تلفيقی نو از شورهای ...بگوييم خود گنده گو

 به يک ايماژ هنری نو و تلفيقی نو باشی و در عرصه عاشقانه درونت و ميل کام پرستيت بوجود آوری  و اينگونه قادر
هنری خودت کاری را به انجام برسانی که کسانی مثل من در عرصه های ديگر و با ايجاد مفاهيمی مدرن مثل کازانوای 

مشکل علی عبدالرضايی اين است و اين نوع برخورد، بهترين شيوه . >.خندان  و  عارف زمينی خندان آفريده اند
د به اوست، زير اگر او از اين نارسيسم سنتی خويش بگذرد و به تلفيق دست يابد، قادر به ساختن هنری چنداليه و برخور

قويست و بنابراين بايد هم قدرت و هم ضعفش را ديد  و بيان کرد  و اگر بازهم بجای سکوت و دمی در کار خود 
طقی به نگاهت، با خشم و تمسخر نارسيستی مقابله به نگريستن، به خشم نارسيستی پناه برد و خواست بجای جواب من

مثل کند، خوب آنگاه دقيقا همين توان تو به ارتباط تثليثی و ده سال فاصله با او که هنوز بحران عميق در مدرنيت را 
ن تا نچشيده و مدرن نشده، چه برسد به اينکه از مدرنيت و پسامدرنيت بگذرد و جسم گرا شود، بقول معروف فاصله زمي

به اينخاطر نيز زن باز و مردباز  سنتی او بايد ابتدا مدرن شود تا کازانوا گردد و بعد از مدرنيت بگذرد، تا ( آسمان است
به اين خاطر نيز حرکاتش سنتی است، به ) به کازانوای خندان و  دساد خندان من و جسم خندان و عاشق من  تبديل شود

علی عرض خود می بری و < او را در دست بگيری  و بازهم با لبخندی بگويیتو اين امکان را می دهد که مثل من 
و هر لحظه از قبل حرکت و عمل او را پيش بينی کنی و بنا به ميلت با او بازی کنی و با بردن > زحمت ما می داری

 تفاوت قدرت ميان بازی قدرت در جدل با او، بدون آنکه حتی يک لحظه به رفتار او  دچار شوی، به او نشان بدهی که
قدرت نارسيستی او  و يک نارسيسم مدرن  و حتی بيشتر يک نارسيسم خندان که ريشه در نارسيسم دالی و زرافه 

و يا می توانی، ازآنجا که تو بازی را تعيين می کنی و صحنه بازی . سوزان او  و نيز حکمت شادان نيچه  دارد چيست
دانت او را خشمگين، خوشحال، سردرگم و يا با به ياد انداختن دردهای را، بنا به ميلت و خواستت  و شرارت خن

رمانتيک و هراسهايش از زن و هراس از  نه شنيدن از معشوق  نهفته در پشت اين کمپلکس سوپرمن بازيهای ايرانيش، 
بحث نيست  و فقط  او را به حال افسردگی يا مانيک بياندازی، يا وقتی حسابی خشمگين است و ديگه می بينی حاضر به 

تنها آدرس . دعوا و فحش می طلبه، با خنده ای بحث را ببندی و بذاريش از خشم بترکه  و بری و پشت سرتم نگاه نکنی
ايميلی براش بذاری تا اگه روزی واقعا آدم شد و قادر به ديالوگ متقابل ، بتونه باهات تماس بگيرد، زيرا برای تو تبديل 

. زيرا ميدونی اگه اين قدرتو در خودش جذب کند، واقعا زيبا و شرور  و خندان می شود. ضعف او به قدرتش مهم است
علت تنها گداشتن اش اما اين ست که آدم تن نما و نارسيست از تنها گذاشته شدن و تو هيچی موندن بشدت هراس دارد  

جدل ميان انگليس و هند است که زيرا حرکت يک انسان کمپکلس دار براحتی قابل پيش بينی است و جدل با او مثل 
موقعی  انگليس به هند حمله کرد،هند فئودالی بهترين شواليه اش را جلو فرستاد و او مثل جنگهای پهلوانی حريف را به 

مبارزه طلبيد و رجز خواند، تا اينکه يک سرباز ساده انگليسی از رجز خوانيش خسته شد و با شليک گلوله ای  او را 
بازی قدرت  و چالشی ميان نسل مدرن  . گونه انگليس در عرض چندرور بخش عمده خاک هند را گرفتنفله کرد و اين

ما که نزديک به بيست سال در اروپاست و در سکوت به پژوهش و تحول مشغول بوده است و  هر بحرانش را دقيق 
نی بالغ، شرور و خندان با جوانکی چشيده و نقد کرده است، با نسل کسانی مثل علی عبدالرضايی مثل يک بازی مرد و ز

 نورس و از خود راضی  است که هنوز نه بحران را کامل چشيده و نه از بحران کامل عبور کرده و خيال می کند، می 
اما موضوع ما دقيقا اين است که در او و امثال . تواند بقول حافظ با عشوه شتريش و غمزه اش مسئلت آموز مدرسان شود

ويش و هم نسالن خويش را می بينييم و می دانيم در درون کمپلکسهای او قدرت و حقيقت او نيز نهفته او نيز ياران خ
است که اگر با خويش صادق باشد  واين نيروها و شورهای مختلفش را تعالی بخشد و در خويش جذب کند وبه يک جسم 

. تش تبديل شود و به هنرمندی جهانی تبديل گرددخندان و چنداليه تبديل شود، آنگاه  ميتواند اين ضعفش به بهترين قدر
اينگونه نيز در همان حال که بی پروا و در جدل قدرت براحتی پشت او را به خاک می ماليم، همان لحظه دست 

دوستيمان را بسويش دراز می کنيم که از خاک بر خيزد و به او می گوييم، چرا شرارتت اينقدر اندک است، چرا 
باری اکنون با بيان اين سه کمپلکس .  نابالغ و ناتوان است و بجای اينکه يارت باشد، اربابت استنارسيسمت اينگونه

اساسی شهريار کاتبان می توانيم بهتر به درک آن نائل آييم که چرا تالش او و همنسالن تشنه و  نابالغ او  شکست می 
در بقيه مطلب پی می بريم که چرا او در نهايت خورد و قدرتش و استعداش هدر می رود و هم با شناخت اين موضوع، 

حتی پسامدرنيت را مسخ می کند و تکنيکهای خوبی را که بکار می برد، از معنا و مفهوم اصليش تهی 
:کمپلکسهای او اينگونه اند.ميسازد  

  
 عارضه ای بنام شهريار کاتبان  و يا علل روانی کاهن لجام گسيخته

 
ک عارضه در معنای مثبت آن نام می برد، زيرا اين جيمز جويس است که در آثارش به لکان از جيمزجويس به عنوان ي

و رشد هرچه بيشتر اصل فراگمنت شدن  و تکه تکه شدن > غيبت خدا و هيچی<ما نشان ميدهد که چگونه با رشد 
قع هرلحظه و پديده تبديل هستی، انسان، هر لحظه و زمان، هر پديده تبديل به يک تبلور چندين پروسه اسم داللت و در وا

به يک شبکه از اسامی داللت مختلف و چشم اندازهای مختلف تبديل ميشود و  چگونه بسته به جا و مکان ما نسبت به 
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شهريار کاتبان نيزاز اين جهت يک . هيچی مرکزی، ما به يک چشم انداز و  حالتی نسبت به اين پديده دست می يابيم
غييبت هرچه بيشتر خدا و <آن است که حکايت از پديد آمدن نسلی می کند که در شرايط عارضه، اما  در معنای منفی 

و در شرايط نبود هويت مدرن ايرانی و مدرنيت ايرانی، از يکسو آرمان زده و > رشد هيچی و پوچی در جامعه ايرانيان
پسامدرنيت را نيز حتی  به مدرن خويش است و /از طرف ديگر تشنه و لجام گسيخته، در پی ارضای خواستهای سنتی

. يک مسخ سنتی تبديل می کند و می خواهد بی قانون شود و هرکاری دلش می خواهد بکند و اينرا پسامدرنيت می خواند
از طرف ديگر شهريار کاتبان در عين حال در نوشته اش، خود تا اندازه ای کمپلکسهای اين نسل تشنه را گاه آگاهانه و 

 و بيان می کند و اينگونه با شناسايی اين عارضه ما  به يک دياگنوستيک نسل جديد رجاله ها و بيشتر ناآگاهانه نشان
راويان و لکاته ها نائل می شويم و می توانيم  با اين شناسايی بر نتايج منفی اين عارضه چيره شويم و همزمان با گذاشتن 

به آنها کمک کنيم، چهره خشن و دل آزرده واقعی خويش آينه ايی در برابر اين نسل  دوريان گری سنتی و تشنه ايرانی 
را ببينند و با اين شناخت از خويش و باالآوردن دروغهای خويش بتوانند سپس با ارتباط تثليثی با کمپلکس و  نيازهای 

ارانه، خويش ، اشکال مدرن و پسامدرن و يا جسم گرايانه تمناهای زيبای نارسيستی، تن نمايانه،   قدرت طلبانه، سرو
پارانوييدمنشانه و اشکال زيبا و قوی ديگر شورهای خويش را بوجود آورند و به زرافه سوزان  دالی و جسم خندان 

عارف زمينی تبديل شوند که سراپا شورهای سوزان خويشند ولی نمی سوزند، بلکه اين شورها را به ياران خويش تبديل 
ر و سبکبال، به عاشق و عارف زمينی چنداليه  و خندان تبديل ميشوند و ميکنند و به جسم چنداليه و متفاوت، زيبا، شرو

اينگونه خالق نارسيسم خندان، سروری عاشقانه  وسبکبال، پارانوييای خردمندانه  و خندان، تن نمايی و چشم چرانی زيبا 
نشان نگاهی نو و و پرشور، خالق کازانوای خندان و مارکی دساد عاشق و چندتمنايی می گردند و به هر دو جها

و  آن بخش که حاضر به قبول اين آينه نيست و می خواهد به خشم و تن نمايی بيمارگونه . چندمعنايی هديه می کنند
خويش ادامه داد، در نتيجه اين دياگنوستيک و حس وجود اين آينه ، هم خودش به بحران و چندپارگی عميقتری دچار 

راژيک و مسخره تبديل ميشود که جوابشان به او و تن نمايی اش اين خواهد ميشود و هم برای ديگران به يک بازی ت
و او را به حال خودش >چرا شرراتت اينقدر اندک، چرا لذتت اينقدر سطحی و چرا خودت اينقدر ناتوان و کوچکی< :بود

جهان خندان جسم خندان رها خواهند کرد، تا آنزمان که خود به تحول درونی خويش برای دست يابی به تمنای چنداليه و 
:باری موضوعات روانی شهريار کاتبان  و اين نسل اينگونه است. و مدرن دست يابد  

 
 

 تن نمايی  بيمارگونه  و لذت بردن از بيان آشکار اميال جنسی غيرقابل تعالی بخشيده شده و بدون :کمپلکس تن نمايی/ 1
شکل استفاده از کلمات رکيک و حاالت جنسی و رفتارهای توجه به خواست ديگری و يا شکل بيان آن در متن هنری ب

چون شکل  سالم، مدرن و تمناگونه تن نمايی، ساديسم ( جنسی تعالی بخشيده نشده و در عمل تحقيرکننده خويش و ديگری
و مازوخيسم و يا هر حالت و گرايش جنسی ديگر و نيز  استفاده از کلمات رکيک و حتی فحشهای جنسی و يا سکس 

تفاوت در اين است که در شکل بيمارگونه موضوع اساسا نه تمنای جنسی متقابل و يا بيان يک . دکور نيز هستهار
تمنای بی پروای جنسی بلکه بيان مستقيم اميال تعالی نيافته جنسی و استفاده خشن و تحقيرگونه از کلمات جنسی و حاالت 

ن حالت ديگری به لذت ارگاسمی دست يابد و هم به حالت سکسی  و ايجاد حس تحسين و يا خشم در ديگريست تا ازاي
همانطور که در بخش دوم اين نوشته نيز ) يک بی اخالق بودن و بی مانع بودن در زندگی و حس جاودانه بودن دست يابد

ختگی و اوال در معنای فرويدی اين تن نمايی بيمارگونه برای نفی کمپلکس ا/ 1.گفتم، اين تن نمايی دارای سه دليل است
اينگونه در اين معنا تن نمايی شهريار کاتبان و  اين نسل از کاهنان لجام گسيخته و . جستجوی وحدت دوباره با مادر است

تالششان برای نفی هرگونه قانون و مسئوليت در برابر جسم خويش و ديگری به معنای فرار از فانی بودن انسان و 
دادن به قانون جنسی و از اين طريق دست يابی به  وحدت نارسيستی اوليه مسئوليت در برابر تن خويش و ديگری و تن 

در اين معنا نيز بايد ميل دوجنسيتی بودن و هرمافروديت شهريار کاتبان را فهميد که در . است که نافی رشد و بلوغ است
يگر، توهم وار می خواهد واقع بجای تبديل شدن به يک جنسيت مردانه  وزنانه همراه با خصايل و قدرتهايی از جنس د

هرمافروديت او مثل تن نمايی اش تالش برای اين وحدت از دست رفته و چيرگی بر . يگانه و مطلق و بی نياز شود
در نفی قانون و اخالق او اين ميل کودکانه به وحدت . معضل فانی بودن و محروميت از مادر و قبول نام پدر است

از طرف ديگر اين يک تن نمای ايرانيست که تا . انه برای تغيير ديسکورس جنسینارسيستی اساس است و نه تالش بالغ
ديروز در رابطه نارسيستی و خودآزاردهنده  با اخالق بوده است و در پای خدايش خويش را  قربانی می کرده است و 

مروز با نفی قانون می امروز پی برده که همه آن خودآزايها و آرمانها دروغ بوده است، پس عاشق ديروز و متنفر ا
خواهد انتقام از لحظات از دست رفته بگيرد و با اين کار بحرانش را و  تشنگی اش را جاودانه می کند، زيرا با تنفر نيز 

راه چيرگی بر اخالق ضد جسم و نيز رهايی از . با سنت در پيوند جاودانه است و فردا دوباره می تواند عاشق اش شود
 تن دادن به محروميت از وحدت جاودانه و قبول نام پدر و قانون و تبديل شدن به سوژه لکانی و يا تن نمايی بيمارگونه،

جسم خندان من و تبديل خواهشهای خويش به تمنای انسانيست که هميشه پارادکس است و هم عاشقانه می طلبد و هم 
و اين کاهن لجام گسيخته ايرانی هر دو نفی تن نمايی بيمارگونه . هراس و دلهره از آن دارد که معشوقش او را نطلبد

ماهيت انسان می کنند که موجودی ارتباطی و فانی است  و در يک ديالوگ با ديگری و نيازمند به معشوق و تمنايش 
تن نمای بيمار و کاهن لجام گسيخته می خواهد با نفی اين نيازمندی و تمنای متقابل، رابطه متقابل . تمنای ديگريست

به يک حس بزرگی نارسيستی و بی نيازی و نيز يکی شدن با خواست خويش بی هيچ توجه به قانون و مسوليتی ديگربار 
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دست يابد و اينگونه مانع بلوغ خويش و باعث عدم رشد خواستهايش به تمنا که نام ديگرش قانون است ميشود و در 
ی هم در پی اين وحدت جاودانه  با خداست و نهايت به همزاد و تکميل کننده سنت تبديل ميشود، زيرا انسان  سنت

تن نمای بيمار و کاهن لجام گسيخته نيز بشکل ديگری تمنای خويش و . بدينخاطر خويش را و جسم خويش را می کشد
نيازهای انسانی خويش در پی عشق و عالقه و ديالوگ و تمنای متقابل را می کشد و در خفا می خواهد خدا و بی نياز 

خاطر نيز در لحظات نشان دادن تجاوز به شهلی در بخش اول و  يا استفاده از کودک در بيان جوکها و  به اين. باشد
يک نويسنده طبيعتا ميتواند اين . خشونتهای جنس اش در بخش دوم ما شاهد اين شکل نابالغ و بيمارگونه تن نمايی هستيم

ه و يا ايجاد چشم اندازهای مختلف برای خواننده به او امکان حاالت را نيز بيان کند، اما او با ايجاد فاصله برای خوانند
می دهد، تراژدی متن و يا معضالت کمپلکس اين رابطه را بدون هيچ برخورد اخالقی بببيند و خود قضاوتش را انتخاب 

ميکند و به ما امکان اينگونه ناباکوف در لوليتا ما را با لحظه های اروتيکی  و پدوفيلی ميان لوليتا و هامبرت روبرو . کند
می دهد معضالت و چشم اندازهای پدوفيلی، عاشقانه،  و چندحالتی ميان اين دو را  و تبديل شدن هامبرت به عاشق در 
لحظه ای و خريدار تن فروش در لحظه ای ديگر و يا تبديل شدنش به پدر ديکتاتور  و  يا پدوفيل و يا عاشق حسود را 

نشان می دهد که چگونه لوليتا با دست بردن ميان پای او، او را برده خود می کند، به ببينيم و همان لحظه که بما 
در برابر اين بيان چندحالتی ، چندمعنايی و با فاصله . نابرابری اين رابطه و داغان کردن کودکی لوليتا نيز پی ببريم

ت پدوفيلی  و يا لذت تن نمايی بيمارگونه مبتال ناباکوف که خواننده را در يک حالت تثليثی با متن نگه می دارد، تا به لذ
نشود، به اين بخش از نوشته شهريار کاتبان توجه کنيد، که ماالمال از اين لذت تن نمايی بيمارگونه و اسير خوشی 
منظور .مشمئزکننده اميال خويش است و حتی از استفاده از کودک و سوءاستفاده از نام کودک يک هنرمند ديگر ابا ندارد

:کودک از بادکنک کاندوم است  
 
 

 مامانی ببين باز بابا باتُکنک آولده ليخته کِف اتاق، مامانی خوابی؟
   

ای که از سرِ شهوت پنجره را باز کرده بود مثلِ خواِب شهلی نرم و سنگين به اتاقش آمد  ی شاخه های رسيده سيب
ی گلگلی که روی   مالفه م غلتی خوردهو لطِف يکی از برگهاش را شاملِ حالش نکرده کرده باعث شد خانو

  .اش درحال ِِ تاق بازخودنمايی کند رفت ناگهان برکنار شده کوسِ بادکرده ها باال و پايين می صورتش با آهنِگ نفس
آمد و عن  ش داشت درمی  درهمين حين وبين، سوشی ببخشيد مهدی با دستهای کوچکی که تازه از سوراخِ  بينی 

هام آنقدر فوت کرد که   داشت و در لبه کرد، از زمين َبرم اش سبزی می  نوِک سبابهدماغی خيس خورده بر
  ... پاشيده شود مجبورشدم ازشّدِت خشم بترکم و قطره ای ُاريب الی واژنِ  شهلی

   
  ؟!چخد اين باتُکنکا بو دالن

   
  يم اتاقِ  بابا س بذا آروم بگيره پاشو بر  مادرت خسته مهدی ببخشيد سوشی تو هنوز بيداری پسرم؟

   
  کنی؟ بابايی واسه چی اين باتُکنکا لو هميچه خيچ می

   
  !کردم توکه هرگز پيدات نمی شد کاپوت پاره بابا قربونِ اون دودولِ طالت بره اگه خيس نمی

 
 را  ولی اگر نوشته علی عبدالرضايی فقط  تبلور اين حاالت نابالغ و بيمارگونه بود، راحت می توانستيم همينجا بحث

و نيز (اما همانطور که گفتم، او . درباره او خاتمه دهيم و با دلزدگی از اين حماقتهايش، او را به حال خودش رها کنيم
دارای توانهای فراوان نيز است که اگر بتواند از اين حاالت تن نمايی )  همه اين نسل جوان روايان و لکاته های نو
به يک نمونه .  نابالغ بگذرد، قادر به ايجاد ادبيات پسامدرنی چندحالتی قوی استبيمارگونه و رابطه نارسيستی دوگانه  و

از قدرت او در بيان  و تشريح چندمعنايی هراس جامعه از زن و تبديل زن زيبا به حوای فتنه انگيز و يا تن فروش 
اسهای جنسی و جنسيتی  لذت نگاهی بياندازيد و از قدرت هنری او و توانايی بالغانه بيان و  تشريح معضالت  و هر

:ببريد  
 

آوری که  های چندش ی خدا متلک داد تا هميشه نمای مادرگير می شهری که دستهای کودک را از سِرناچاری به چادِر تن
مادرش جنده بود چون زيبايیِ غيرقابل . های محل را در اشغال داشته باشد ست کوچه پسکوچه کرد زنی جنده اثبات می

های قدبلندی چشمهاش راکه بينِ  سبزوآبی معطل مانده بود محاصره  ی خدا مژه نده بود چون هميشهج! توصيفی داشت
شد يک روز از زيرِ روسری  فاحشه بود چون دوسه نخ از موهاش که دائم بين انتخاِب دورنگ دستپاچه می. کرد می

ِثاراهللا پريد پايين وفوری سوارش کرد رفت بيرون و حسادِت يک فاطی کماندو چنان تحريک شد که ناگهان از پاترول 
ی خدا دختر را به  هايی که هميشه کتک. های امر به معروفی نوشِ جان کند تا در کميته نهی ازمنکری شنيده کتک

 عنوانِ يک 
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دانست هرگز  داد خودش را هرچه زودترگم کرده گورکند کشوری را که نمی کرد وهشدار می طر به شهری گوشزد میخ
.ش تعلقی به زندگی، به اين ُمردگی داشته باشد  بی حال و هوای چندين فصلینمی تواند  

 
فاکتور ديگر در تن نمايی بيمارگونه همان ميل به برانگيختن خشم ديگری ويا تحسين ديگريست که قبال توضيح داده / 2

. تن دادن زنانه و مردانه می باشدام و اين نمادی از ناتوانی از رابطه پارادکس و دوگانه عشق و دلهره، تسخير ديگری و 
انسان موجودی پارادکس است و تنها با تن دادن به پارادکس خويش و نياز خويش به ديگری به انسان پرشکوه و فانی، به 
ظرافت پرقدرت، به ترس پرجرات ، به شرم بی پروا و وسوسه انگيز تبديل ميشود و به جهان زمينی عشق وقدرت وارد 

ر کاتبان بجای تن دادن به اين ديالوگ خردمندانه و احساسی با خويش و با خواننده و يا با معشوق، در شهريا.  می گردد
.مرادی و خشم و تحسين ديگری است،تا به هيجان جنسی و لذت نابالغ خويش دست يابد/پی ايجاد حالت مريد  

 
راف جنسی بيمارگونه، در هر نوع بيمارگونه همانطور که قبال نيز گفتم، فاکتور سوم در تن نمايی و در هر نوع انح/ 3

از حاالت سالم سادومازوخيستی، وويريستی و غيره، بقول لکان ناشی از اسارت در نگاه و در چنگ پدر جبار درون 
درباره اسارت شهريار کاتبان در بند نگاه اين کاهن لجام . خويش و يا همان کاهن لجام گسيخته درون خويش می باشد

بدون دست يابی به رابطه تثليثی با خويش و ديگر شهريار کاتبان و اين نسل نوی . ندازه کافی توضيح داده ايمگسيخته به ا
کاهنان لجام گسيخته قادر به عبور از بحران و تبديل شدن به يک انسان مدرن ايرانی نخواهد بود و همزاد و يار سنت 

.د کننده بحرانشباقی خواهد ماند و تکرارکننده تراژدی بوف کور و تشدي  
 
 

 همانطور که قبال گفته ايم، معضل انسان ايرانی و بويژه اين نسل کاهن لجام گسيخته ، در :کمپلکس نارسيستی/ 2
اسارتشان در ارتباط نارسيستی دوگانه غرب شيفتگی و يا غرب ستيزی، سنت شيفتگی و يا سنت ستيزی و ناتوانی از 

آنها را به فرد و اميالشا را به تمنا  که نام ديگرش قانون و مسئوليت در برابر خويش ايجاد ارتباط تثليثی است که ميتواند 
من <اين ناتوانی همانطور که در اين متن تشريح کرده ام، ناشی از ناتوانی از جسم شدن و ايجاد . و ديگريست، تبديل کند

انسان ايرانی يک . و عارف زمينی استجسمانی خويش و  يا در حالت واالتر تبديل شدن به جسم خندان >و يا سوژه
روح سيال است که دست و پا و  جسم ندارد و اينگونه مثل روح سيال و آشفته  و هراسانی بدنبال يک چهارچوب و يا 
آرمان می گردد که بدان تبديل شود و بشکل آن در آيد و اينگونه نيز مثل روح سيال وقتی مدرن و يا پسامدرن ميشود، 

 او ميشود، زيرا بسان روح سيال به قالب اين نگاه در آمده و بدين خاطر نيز از هر نگاه مدرنی يک عاشق سينه چاک
حالت اخالقی و عرفانی می سازد و دريدا را به عارف نو  ويا کاهن لجام گسيخته تبديل ميکند، زيرا در همان لحظه که 

رای درکش خودبخود اين کلمات را با نگاه مثل روح سيال بداخل قالب مدرن و يا پسامدرن می رود، همزمان ب
کاهنانه اش به فارسی ترجمه می کند  و از اينرو از آنها مدرنيت دينی و يا ضددينی، پسامدرنيت دينی و  عارفانه /اخالقی

همينگونه نيز وقتی انسان ايرانی به بحران . و ضد خرد و يا پسامدرنيت ضد عارفانه و ضد سنت و مطلق گرا می آفريند
 يا هيچی وارد ميشود، بجای ارتباط تثليثی با بحران و هيچی و نقد آن، سراپا بحران و هيچی ميشود و  اين کلمات را به و

اين حالت نارسيستی ايرانی در زبان مکتب نارسيسم کوهوت نشانگر آن است که ايرانی .آيه های مقدس تبديل ميکند
د شيفتگی بالغانه و همگون بوده است که بتواند بدين وسيله هم به بخاطر گذار منفی نارسيسم ناتوان از ايجاد يک خو

بلکه بخاطر اين گذار منفی نارسيسم به اين روح . خويش و زندگی اعتماد داشته باشد و  هم قادر به عشق به ديگری باشد
کل آن در آيد و بر سيال و چندپاره تبديل شده است که خويش را پوچ می داند  و مرتب به دنبال چيزی می گردد که بش

نارسيسم او در اين معنا تکه تکه شده است و اينگونه نيز . پوچی و هراسش چيره شود و يا به انواع اعتياد دچار ميشود
ماالمال از خشم نارسيستی است و وقتی به قالب آرمانی در می ايد، اين خشم نارسيستی را نثار کسی می کند که مخالف 

طرف ديگر اين حالت روح سيال بودن آن است که وقتی به قالب انديشه ای در می آيد . وستنگاه و عشق و قالب جديد ا
و ديگربار احساس بزرگی و شکوه می کند، بسيار خودمدار و نئشه قدرت است و هر کس و هرچيز را که بخواهد اين 

که مثل قورباغه ايست که می خواهد نئشگی قدرتش را با نقد بهم زند و يا اگر کسی در برابر اين خودمداری احمقانه اش 
با باد کردن خويش بشکل گاو در آيد و آخر هم می ترکد،آينه ای مثل اسکار وايلد بگذارد، تا حقارت درونيش را ببيند، 
پس حسابی عصبانی و خشمگين ميشود و خشم نارسيستی اش را نثار کسی می کند که اين بزرگی دروغين نارسيستی 

به اين خاطر نيز نقد خوب در جامعه ما يا کم است و يا وقتی نقدی عميق باشد، . يا می تواند بشکنداش را شکانده است و 
حتی اگر نتواند بخاطر نوع نقد خونسردانه و . با خشم نارسيستی آن کسی روبرو ميشود که هنوز نابالغ مانده است

تثليثی در ميان اکثر نقادان، ما شاهد آن هستيم از طرف ديگر بخاط نبود اين حالت . پارادکس کامال خشمش را بيان کند
. که نقدها نيز بيشتر به شکل هوراکشيدن نارسيستی و يا خشم نارسيستی و اخالقی به هنرمند و نفی او  نوشته می شود
ود انسانهای ايرانی تا زمانی که خويش را بسان جسم احساس نکنند و پايشان را روی زمين احساس نکنند، قادر نخواهند ب
به رابطه تثليثی با هستی و عبور از بحرانشان دست يابند و بجای نارسيسم بيمار و تکه تکه شده به يک نارسيسم بالغانه 

کليد نجات ايرانی . و ماالمال از اعتماد و عشق به خويش و زندگی و در عين حال عشق و احترام به ديگری دست يابند
 ساختن جسم  واميال خويش از کين توزی  و بيماری از طريق تبديل شدن در اين آری گفتن به جسم ، جسم شدن و رها

به اين خاطر نيز من اساس نگاهم را بر پايه ايجاد اين . به جسم خندان و تمناهای عاشقانه  و قدرتمندانه اش می باشد
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بدالرضايی نيز مثل در علی ع. مفهوم جسم نوی ايرانی گذاشته ام و عارف زمينی و عاشق زمينيم يک جسم خندان است
بقيه ايرانيان ما شاهد نبود اين جسم و  اين توانايی ارتباط جسمی تثليثی با جهان هستيم و به اينخاطر او نيز مثل روحی 

سيال به قالب پست مدرن در می آيد و در اين حين نيز بخاطر نابالغ بودن و سنتی بودن احساساتش و ناتوانيش از تعالی 
درنيت را مسخ می کند و به سرباز جان بر کف اين پسامدرن کاهن لجام گسيخته خويش تبديل بخشی اميالش، پست م

به اينخاطر نيز علی عبدالرضايی در . مريدی خود به معبود مريدان ديگر تبديل ميشود. ميشود و دوستانش به مريدانش
ثل يک روح سيال و هراسان به قالب نگاهش به هيچی و پوچی نيز بجای رابطه تثليثی با هيچی مثل يک انسان مدرن،م

پوچی در می ايد و حال افتخار می کند که هيچ است و نمی داند که اين حالتش نه يک حالت مدرن تثليثی بلکه حالتی 
: او می گويد. سنتی است و نشانی از نارسيسم تکه تکه شده او و غيببت جسم و دست و پای او می باشد  

 
مهمانسرای درندشتی ست دلِ  من که فقط به مهمانِ  يک شبه ! د من همان هيچمهمه يک هيچکس در خودشان دارن

؟!سرويس می دهد چه کنم  
 

اين همان هيچ بودن تبديل شدن دوباره نارسيستی به يک چيز است و از دست دادن استقالل فردی خود و تکرار دوباره 
راد بودن دارد ولی نمی تواند از رابطه و طبيعی است که مثل هر مريدی در خفا آرزوی م. فاجعه مريد بودن

متنفرانه نارسيستی در آيد و به رابطه متقابل و دوگانه مدرن و يا چندگانه پسامدرن و تمنای /مرادی، شيفتگانه/مريد
نمی فهمد که  وقتی کامو می خواهد با پوچ شدن بر پوچی چيره . و خيال می کند اين هيچ شدن مدرن است. بشری تن دهد

مدرن است که دارای جسم است و رابطه اش با همه >من<ظورش گرفتن پوچی در اختيار خويش بسان يک شود، من
مدرن در اين >من<تازه مشکل . هستی ، رابطه ای با فاصله است و هيچگاه،حتی در عشق نيز به قالب عشق در نمی آيد

واند همه چيز را کنترل کند و به اختيار است که چون هنوز او نيز کمی نابالغ و نارسيستی است، خيال می کند می ت
اما او هميشه در خارج از اشياء قرار دارد و ناظر است و نه يک روح سيال که امروز هيچ و يا پسامدرن ميشود . گيرد

پست مدرن سنتی ما به قالب هيچی در می آيد، بقول خودش هيچ ميشود و درک نمی کند، . و فردا سنتی و توبه می کند
شدن به معنای ايجاد يک وحدت تازه ، آنهم بشکل وحدت عرفانی و روحانی می باشد و ازياد می برد که همين هيچ 

پست مدرنيت اوج پروسه فراگمنت . موضوع پست مدرن دقيقا نفی کردن اين وحدت و ديدن چندحالتی هر چيز می باشد
ه چيز بزرگترين قدرت اوست و هم ضعف شدن مدرنيت است و اين توانايی تکه تکه ديدن هستی و حالت چندحالتی هم

او، زيرا او نمی تواند به جسم چند حالتی، به ابر انسان خندان و چندحالتی نيچه و يا  به عارف زمينی چندهويتی من 
علی عبدالرضايی با يکی شدن با هيچی و ارضای ميل ايرانی و نارسيستی خويش به وحدت عارفانه در عين . تبديل شود

 خيال می کند پست مدرنی عمل کرده است و بعد بسان اين هيچ در خفا در واقع پر و يگانه تازه يک هويت حال توهم وار
هم از هيچی درست می کند و می گويد، دل هيچ من چون هيچه خوب بزرگه و جا برای خيليها داره ولی در عين حال با 

در جايی ديگه نيز به اين .  خودش نيستهيچ کس هم رابطه عميق ايجاد نمی کند، چون خوب هيچ است و تقصير
حال فکر کنيد اين حرفها . پسامدرنيهای عرفانی و سنتی خويش ادامه می ده و می گه که عشق يک استمنای خيال است

رو به يک پست مدرن اروپايی بزنيد که خوب آقا شما که هيچيد و چطور به عنوان هيچ می توانيد با يک زن و يا يک 
فکر می کنيد که آن  ! ر زندگی کنيد ويا اصال عاشق بشويد، مگر نمی گيد که همه چی خيال و تصورهعشق مرد تمام عم

او با تعجب و نوعی دلواپسی به اين مومن پست مدرن ايرانی . معلوم است که می دانيد. پسامدرن اروپايی چه خواهد کرد
اين چرت و <  نگاه می کند که به معنای اين است کهنگاه می کند و سعی می کند، از دستش در رود و يا با حالتی به او

و تازه  . اينکه شد وحدت دوباره. هيچی که قالب نيست که من برم توش و تبديل بهش بشم.پرتها چی است که می گويی
من هميشه با هر چيز با فاصله ای ارتباط دارم و به اين خاطر از هيچی درس می گيرم و تاثير می گيرم و يا می تونم 

چنداليه به عشق نگاه کنم، اما چه ربطی به اين دارد که نتوانم با يک عشق زندگی کنم و يا به يک عشق و احساس عميق 
جسمی مدرن  و يا چندگانه پسامدرن به قالب > من<اصال مگه ميشه به عنوان جسم حتی جسم مجازی دلوز، يا .>.تن بدم

 سوراخ هيچی کنی، بازم بقيه تنت بيرون ميمونه، جهانت، هرچی هم سعی کنی، انگشتتو تو اين. يک احساس رفت
به اين خاطر است که جسم در اشکال مختلف آن از سوژه دکارتی تا جسم خندان ما جسم گرايان . آفتابت بيرون می مونه

 خندان او می تواند بسان جسم. هيچگاه ديگر به اين وحدت نارسيستی نمی انديشد و هميشه رابطه تثليثی با هستی دارد
سراپا به لحظه و حالتش تن دهد و سراپا دلهره، ترس و عشق و يا هيچی شود، اما چون در همه اين حاالت اين جسم و 
جهان اوست که تنها در اين لحظه رنگی بخود می گيره و در نهايت هميشه بخش مهمی از وجودش بيرون از اين قالب 

در . اسرار مگو(مياورد و هيچی را به هيچی خندان تبديل ميکنداست، به اين خاطر نيز قالب را به رنگ خودش در 
زيرا در . او به حالت دلهره عشق اش تن ميدهد ولی او را به دلهره شيرين و خندان تبديل ميکند). ستايش هيچی خندان

 و زيبا هر حالت که ميرود،از يکطرف با خرد و عشق اش و همه شورهايش می رود و بدينخاطر اين حالت را چندگانه
می کند و از طرف ديگر هميشه اين حالت را در دستش دارد، بسان قدرتش در دستش دارد، زيرا جسم در هيچ قالبی جا 

زيرا شما به عنوان جسم هيچگاه در هيچی نيستيد، بلکه در هر لحظه در يک مکان و زمان مشخص و در . نمی گيرد
به اين  خاطر . تان هستيد و با تمامی تنتان با زمين  و آسمان در تماسيد ارتباط با دنيايی از جهان و اشياء و روابط اطراف

نيز هيچ قدرتی از شما نمی تواند شما را کامل اسير خويش کند  و اگر اين کار راکند، بقيه وجودتان قيام می کند  و حق 
و چندگانه تبديل خويش می طلبد و تا شما ديگربار به سرور خويش و قدرتهای خويش و به يک جسم دوگانه 
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هيچی . بدين گونه جسم هميشه در بطن و در دستان جهان زنده زندگی ميکند. نشويد،احساس بيماری و بحران می کنيد
برای جسم اما بدين معناست که او می تواند، اشکال مختلف اين ارتباط ميان خويش و خويش و يا ميان خويش و هستی 

. م مغرور باشد، اسير بيماری و يا قادر به تبديل بيماری به قدرت جديدش باشدجسم شرمگين و يا جس. را حس و لمس کند
قادر به ديدن بازی خويش از چندين چشم انداز . قادر به ديدن زندگی در رنگهای مختلف و از چشم اندازهای مختلف باشد

ل معاشقه با معشوق خويشيد، و نقد خويش باشد، زيرا شما می توانيد در همان لحظه که سراپا شور عشق و سکس در حا
بخشی از وجودتان بسان يک نفر و يا چند نفر از بيرون به اين رخداد بنگرند و نظر بدهند و شرط بندی کنند و يا 

علی عبدالرضايی پست مدرن از پست مدرنيت يک وحدت در .پيشنهادات رفيقانه و يا نارفيقانه  در گوشتان بخوانند
اين حالت مسخره .  می کند که کوه کنده است و  پايه گذار پست مدرنيت در ايران بوده استهيچی جديد می آفريند و خيال

موضوع اما حتی جالبتر و پرطنزتر و يا طناز تر ميشود، وقتی به اين .رخداد تراژيک راوی بوف کور است
من نقد را برای . له قبلی استاينفورماسيون نو  توجه کنيد که بخش هفتم هرمافروديت در واقع  جوابی به نقد من در مقا

مرادی آنها /سايت مجله شعر فرستادم، اما آنها، اين پست مدرنهای طرفدار پلوراليسم چون نقد من مخالف پلوراليسم مريد
بود، درجش نکردند و بعد علی عبدالرضايی در اين هرمافروديت هفت به بيان نظرش درباره نقد من در  قالب استعاره  

جالب اين بود که چون نقد من هم ماالمال از احترام  و تحسين نکات خوب کارش . مافروديت  پرداختو شکل معمول هر
و از طرف ديگر نقد عميق ضعفهايش و نشان دادن اشتباهات و خطاهای بنيادين او بود، نمی دانست کامل به من چگونه 

از طرف ديگر . يستی برايش کشيده بودمبرخورد کند، چون نه من خشم اخالقی نشان داده بودم و نه هورای نارس
انتقاداتی که من به او می کنم، خود علی عبدالرضايی بشکل ضعيف و نابالغتر در مکالمات ميان روايانش  مطرح می 

هر انسان و يا هر بيمار روانی در نهايت می داند که بيماريش چيست و حتی راه درمانش ). در پايين نشان ميدهم( کند
ی خواهد بهای سالم شدنش را بپردازد و از سودهای اوليه و ثانوی بيماريش بيماريش بگذرد و به اين چيست، اما نم

کار روانکاو نيز چيزی جز اين نيست که به بيمار هم با . خاطر از خواست سالم  شدنش شير بی يال و دم درست می کند
د را در آن ببيند و يا  با زيرکی او را طوری گير مهرو عالقه اش و هم با شيطنت روانکاوانه اش آينه ای بدهد که خو

بياندازد که مجبور شود، در حد امکانش و با انتخابش، بازيهای بيمارگونه خويشرا ببيند و مسئوليت زندگی و ادامه 
 حتی که اينگونه.بيماريش را به عهده گيرد و يا با انتخاب بيمار بماند و يا دست به تغيير بازی و ايجاد بازی بهتری زند

بيمار بماند، باز اينبار چون انتخاب کرده است، تا اندازه ای به بلوغ دست يافته است و ديگر نمی تواند نقش قربانی و 
رابط نقاد روانکاو خوب با متن و هنرمند مورد بررسيش نيز به همين گونه است که با . بيمار زجر کشيده را بازی کند

اصله، تشويق کننده از يکسو  و از طرف ديگر نشان دهنده بازيهای بيمارگونه در شناخت بازيش و حاالتش، با نقد باف
متن، معضالت متن و هنرمند پشت متن را بازگويد و به خواننده اين متن و به هنرمند پشت متن اين امکان را دهد از اين 

 دروغ به بازيشان ادامه دهند و يا با چشم انداز به خويش و بازيها و دروغهای خويش بنگرند ويا اکنون با انتخاب ادامه
استفاده ازاين نقد تحولی در خويش بوجود آورند و يا به نقد بافاصله و قوی متقابل دست زنند و يک ديالوگ پرشور و 

علی عبدالرضايی نيز از بيماريها و دروغهای فيگورهای خويش شهال و شهريار  و  در نهايت خودش . قوی ايجاد کنند
در متن نيز اين جا و آن جا آن را در قالب طنز، شوخی و يا نشان دادن حالت تراژيک پشت اين سوپرمن واقف است و 

بودنها نشان می دهد، اما از آنرو که در نهايت شيفته  و  واله اين حالت نارسيستی و خوشی دردآور نارسيستی و جنسی 
نهايت يک تبلور اين اشتباقات نارسيستی نابالغ و اين است، از آنرو نيز متنش باوجود اين قطعه های خوب و مجزا، در 

خوشی تهوع آور کاهن لجام گسيخته است و هم خودش، هم متنش و هم فيگورهايش در نهايت يک حرف می زنند و همه 
در نهايت يک راوی هستند و اين راوی يک تن نمای بيمار، يک نارسيست نابالغ و يک کاهن لجام گسيخته و تشنه است 

ز متن برای بيان و ارضای اميال و خوشی های تهوع آور خويش استفاده می کند و اين گونه بجای يک انقالب که ا
اين حالت تک راوی بودن نهايی . جنسی به يک استمناء جنسی   و سنتی دست می زند و سنت و فاجعه را تکرار می کند

 به همينگونه نيز هرمافروديت او يک موجود کار او به معنای مسخ کردن پست مدرنيت در متن خويش نيز هست و
دوجنسيتی بلکه يک شهال و  شهريار مردانه و  در واقع يک هرمافروديت مردانه سنتی و يک کاهن لجام گسيخته ميشود 

او اسير ميل . و بجای هرمافروديت بايد او را  بخاطر اين فيلم بازيهايش که در نهايت همه يکی هستندهرمافردين خواند
نی خويش به وحدت نارسيستی و بيگناهی يکی شدن با آرمان و رها شدن از جسم و تمناهای خويش به کاهن لجام ايرا

يعنی در نهايت يک عارف ضدجسم و وحدت طلب و يک کاهن ضد جسم باقی می .گسيخته و اسير نگاه او تبديل ميشود
و يا بفهمد و به يک نقد متقابل و چالش قوی دست زند، جالب اما اينجاست که او بدون آنکه نگاه مرا دقيق بخواند  . ماند

می خواند و در واقع می خواهد مرا به امربه معروف و نهی > نوسوفی<مرا با زبان طنز نارسيستی خودش در اين متن 
:از منکر در امور جنسی هدايت کند و درباره موضوع عشق می نويسد  

 
عاشق ُکشی مارکی دو ساد، ! ه دوست داشته باشد کسی عاشقِ او نباشدتواند عاشقِ من باشد ک فقط کسی می! ؟ هه!زن 

توانست  چه مربوطی به دردِ بی درمانِ ساديسم که هيچ ربطی به ساِد عاشق نداشت، دارد؟ چرا قدرت همه درهايی که می
ِ افالطونیِ  ساد کند، تخته کرد؟ ارضای ساديسم  

داند فقط آنهايی که  ات خوب می پيکاسوی فرداخورده! ام ياه، من کردهآفريقای به اين بزرگی را س! شهرزادی نکن نقاش
الباقی برای رفتن با کسی قدم رنجه می کنند که دائم . می کشند و دوست دارند بکشند، نقشه های هرما فراخوانی می کشند

.کند شکنجه می  
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درد » لی بيدو«ی  ست که دردايره  سوفیفقط! کند جمعيِت عارف و پيامبرمادام مثلِ همين عوام شکنجه خواهی کرد، می
...ُکشد به خدا نمی! شود،فقط کشد، عاشق به شرِط شق می می  

 
هميشه . کند  شهلی را در خيالش ُبقعه می-چون فقط قسمتی از تظاهراِت ليلی. هيچ عاشقی خدادار نيست! جناِب نوسوفی

شود، وقتی به  گاهی به بوی بدن عاشق می. سرپوشيدهی خدا، بت پرستی کرده تا چشم پوشيده باشد از اکرانِ کامل يک 
!هاش موی سرش يا مثلِ  همين اهورای خودمان به دست  

به گمانم او اصلن عاشق ! خواهد بيند، حتی کوس وکون ومخلّفاتش را که خيلی تنگ نيست نمی او سايرِ شهلی را نمی
طون که کونِ مرمر به شرِط زر می داد، زن را پرسد چرا افال ُخل است برای اينکه هرگز نمی! نيست، کوسخول است

خواند؟ مرِد منحط می  
 

 
جالبی ديالوگ با علی عبدالرضايی اين است که چون چندپهلو و در عين حال با طنزی نارسيستی  که هم لذت و هم خشم 

ت، نقدش کرد، به نارسيستی در آن وجود دارد، سخن می گويد، می توان با طنز واالتر جسم خندان او را در دست گرف
نکات مثبت نگاهش آری گفت و دروغهايش را بيان کرد و با طنزی خندان و بی هيچ خشم و کين نارسيستی  جوابش را 

فقط حيف که می دانم، بعد از خواندن اين نوشته بجای  کشاندن بحث و ديالوگ به عرصه واالتری  از طريق . داد
آن، به خشم نارسيستی بيشتری دچار می شود و هی طنزش به خشم تبديل خواندن دقيق نظريات من و يافتن نکات ضعف 

موضوع اما اين . ميشود، وگرنه می شد اين ديالوگ چنداليه رابه ديالوگ دو نسل و زورآزمايی خندان دو نسل تبديل کرد
بطه نارسيستی با است که برای چنين ديالوگ خندانی او بايد به ارتباط تثليثی با خويش و هستی دست يابد و از را

از اينرو جواب . پسامدرنيت  و تبديل  پسامدرنيت به يک آيه مقدس جديد و نيز مسخ آن خودداری کند که فعال نمی تواند
من و امثال من نيز در کنار نقد دقيق نگاهش و نيز احترام و تشويق تواناييهايش اين است که در عين حال با طنز او را 

شهريار جان از بس با آينه خودت و با <  و پازدنهای خشمگين نارسيستی اش بگوييمدست گيريم و در جواب دست
مريدهايت حرف  زدی، خيال می کنی علی آباد نيز شهريه و خيال می کنی حرفت  و اين معبد جديدت واقعا مدرن يا 

 درون خودتو ببين، بعد ياد بگير فعال چندسال برو تو  بحران و تو آينه ما کاهن. دی.....بقول خودت . نه بابا. پسامدرنه
و بعد به نقد > فعال آش خوری.کارانوای مدرن شی و بعد از او تازه بايد به کازانوای خندان و جسم خندان تبديل شی

خندان نگاهش و بی هيچ دل آزردگی می پردازيم، چون اين حاالت علی عبدالرضايی و اين نسل کاهن لجام گسيخته بر 
او مثل بخشی از گذشته ما و نيزچيزی که بايد جامعه ما و خود . ش نيز جوانبی از آن را داشته ايمما آشناست و در خوي

و   خشم به گذشته خويش و يا فرهنگ خويش . علی و ديگران بر آن چيره شوند تا رشد يابند، برای ما لمس و ديده ميشود
خودش عارف و عاشق را می شکافد و می خواهد همينطور که وقتی علی عبدالرضايی اينجا بقول . مثل تف سرباالست

زيرا او نمی . خشمگينانه بر عليه عارف و عاشق درون خودش قيام کند و او را بکشد، کاری جز تف سرباال نمی کند
بيند که در همان حالی که نارسيستی و خودبزرگ بينانه و بادکرده از لذت و نخوت نارسيستی اوليه  عاشق و عارف  را 

ل به وحدت و جستجوی وحدت با خدايش و معشوقش  تمسخر می کند، نمی بيند که همان لحظه خود چون بخاطر مي
عارفی به قالب  پسامدرنيت خيالی خويش و هيچی خيالی خويش در آمده است و اينگونه بجای رابطه تثليثی مدرن به يک 

ودن با هيچی،  به توهم يگانه بودن عاشق با وحدت با اين توهمات خويش دست يافته است و از آغوش اين توهم يگانه ب
کميک شهريار کاتبان و اين نسل نوی راويان  /اين تراژدی. معشوق و عارف با خدا  انتقاد می کند و مسخره اش می کند

و لکات های لجام گسيخته  است که نمی بيند، خودش در واقع يک عارف و عاشق رمانتيک و وحدت گرای ايرانيست که 
 ديدن شکست آرمانها و عشق اش، همانطور که ديروز مجنون وار و عارف وار عاشق معبودش بود،امروز اکنون با

مجنون وار و عارف وار عاشق هيچی و يگانگی با هيچی بشکل کاهن لجام گسيخته است و از اينرو نيز نه مثل يک 
گرمی ،سرد است و بقول نيچه دارای قلبی انسان مدرن و يک طنز عميق مدرن يا از همه بهتر جسم گرايانه  که در عين 

گرم و مغزی سرد است، به نقد نارسيستی نابالغانه عارف و عاشق می پردازد و عاشقانه و عارفانه به کوبيدن او می 
او عاشق و عارفی خشمگين است که با ديدن شکستن . چون موضوع برای خودش نيز حل نشده است. پردازد

 از دست رفته اش نثار می کند و در همان لحظه با چيزی جديد يعنی خشمش و کين وحدت،اکنون خشمش را بر جهان
اين تراژدی اين نسل عارفان و عاشقان خشمگين جديد است که تنفرشان بيان . توزيش يکی ميشود و عاشقش می شود

نفرت /اين چرخه عشقاز اينرو نيز نمی بيند و نمی تواند درک کند که عارف زمينی من دقيقا در ورای . عشقشان است
است وقادر به دست گرفتن سنت، عرفان، مدرنيت و پسامدرنيت و جدا کردن سره از ناسره است، در عين آنکه همزمان 

اما همزمان با تعالی . به اين بخشها واشتياقات خويش احترام و عشق می ورزد، زيرا اينها بخشهای وجود او هستند
ن جسم خندان خويش و تبديل آنها به تمنا و ياران خويش، در جسم خويش به تلفيق بخشی اين اشتياقات و جذبشان در جها

و جذب مدرن همه اين اجزا و پاکسازيشان از عناصر ضد جسم و ضد زندگی می پردازد و  کثرت در وحدت خويش و 
يگر جدا از اين نگاه نکته مهم د. تفاوت چنداليه خويش را می آفريند که برای هر دو جهانش جذاب و وسوسه انگيز است

فقط آنهايی  <و خشم نارسيستی اش به عشق و عرفان درون خود و تف سربااليش،  اين موضوع است، که بيان می کند 
اين ميل به کشتن را در جاهای مختلف ديگر . >که می کشند و دوست دارند بکشند، نقشه های هرما فراخوانی می کشند

هميشه پيش از آنکه چيزی خلق شود، چيزهای ديگری نابود < :خش سه نيز می گويدبرای مثال در  ب. نيز بيان می کند
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در اين نگاه در حقيقت او جمله ای از نيچه را که ميگويد،زندگی يک قتل مداوم است . >شود، اين که تقصيرِ من نيست می
 در اين حالت استفاده بينامتنی از اما. و يا بقول مدرنيت و پسامدرنيت هر خلقتی ايجاد به شکستی دارد را بيان می کند

موضوع مهم در نگاه نيچه اين است که دو نوع شکل از شکستن گذشته . نگاه نيچه و ديگران اين نظر را مسخ می کند
گفتن به يک چيز آغاز ميشود و بعد می خواهد از > نه<يک شکل بشکل قيام بردگان که ابتدا با . برای ساختن وجود دارد

توزی به خودش دست يابد و اينگونه دچار رسانتيمو و دل آزردگی خويش بجای يک شاه قديم، شاهی اين نفی و کين 
> آری<نوع دوم، قيام سروران است که اينها ابتدا به چيزی نو و يا به خويش .جديد را می آفريند و برده باقی می ماند

ی شورهای خويش همزمان به چيزی ديگر می گويند و بر اساس اين آری گويی به خويش و جسم خويش و تعالی بخش
تفاوت اين دو نوع شکاندن در اين است که اولی در حالت خشم نارسيستی . نيز که می خواهند از آن بگذرند، نه می گويند

. تشکيل می دهد و بدينخاطر نيز اسير باقی  می ماند> نه به ديگری و نفرت<و رسانتيمو باقی می ماند و هويتش را يک 
نقالب ما ايرانيها که با نه شروع شد، بدون آنکه که بدانيم واقعا چی می خواهيم بوجود آوريم و اينگونه محکوم به مانند ا

کشتن فرهنگ گذشته و نفی نارسيستی همه گذشته شهريار کاتبان و اين نسل کاهنان . ماندن دربحران و کين توزی شديم
گان است و اينگونه برده نيز باقی می مانند و کشتن و قتلشان بجز نويی لجام گسيخته نيز از اينگونه قيام و نفی بشکل برد

ساختارشکنيشان سنتی است و نه پست مدرنی،زيرا پست مدرنيت ابتدا با آری گويی به چندگانگی و . منجر نميشود
مدرنيت ميداند و پلوراليسم شروع می شود و بدينخاطر به مدرنيت نه می گويد و هم بدينخاطر مثل ليوتار خويش را روح 

بلکه در نهايت می خواهد تفاوت مدرن را به اوج خويش يعنی به تفاوط و . به فرهنگ گذشته خويش کين نمی ورزد
پست مدرن دل آزرده شهريار کاتبان اما از نوع اين قيام بردگان و اسير نگاه کاهن لجام . ديفرانس دريدايی برساند

ر در حالت رسانتيمو باقی می ماند و سنت را  و  باصطالح دشمنش را تجديد  گسيخته تشنه و دل آزرده است و بدينخاط
او از اينرو نيز همانند سنتش و گذشته اش به عشق جسمی و رابطه متقابل وبرابر و جدل زيبای . و بازتوليد می کند

 دارد و در نهايت همه عاشقانه، قدرتمندانه زن و مرد نگاهی کين توزانه دارد و بدينخاطر نيز با زن مشکلی اساسی
. همانطور که انقالب در نهايت به مبارزه با بدحجابی تبديل ميشود. حرفهايش بخاطر اين هراس و درگيريش با زن است

اساس جهان و نگاه و معضل انسان سنتی را هراس و شيفتگی اش به زن تشکيل ميدهد که محور و اساس جهانش است و 
می پرستتش، بسان زن اثيری همه جهانش اسير نگاه اوست و بسان حوا و جنه از او بدينخاطر  مرد سنتی  بسان مادر 

هراسان است و سرکوبش می کند و زن سنتی نيز همينگونه با مرد برخورد می کند، بسان پدر شيفته دستان قوی و امن 
ت و مرگش را می اوست، بسان قهرمان و نجات دهنده خويش می طلبدش و بسان سرکوب گر خويش از او متنفر اس

.خواهد  
 
 
 

کمپلکس و هراس در برابر زن / 3  
شهريار کاتبان و نسل او، همانطور که قبال گفتم، نسلی است که شکست همه آرمانها را ديده ولی هنوز اسير نگاه کاهن 

اينرو با خشم درون خويش است و بخاطر عدم توانايی به دست يابی به ارتباط تثليثی و دگرديسی به زن و مرد مدرن، از 
و کينه به بازی ليلی و مجنون گذشته خويش می نگرد و اکنون مثل عاشق دلشکسته می خواهد با داغان کردن هر 

همين برخورد نيز به زن در .  را درمان کند ولی در نهايت اين زخم را عميقتر می کند احساس و هر عشقي، زخم دلش
 می پرستيد و اسير نگاه ليلی بود، اکنون نمی تواند بر اساس استقالل فردی اگر تا ديروز زن را بسان ليلی. او وجود دارد

 اسير  و مردانه خويش به زن و معشوقش عشق بورزد و مسحورش شود و به تمنايش تن بدهد،بدون آنکه اسير او و
اهد زن را بشکند و مثل از اينرو می خو. لکاته اين نسل نيز اين کار را نسبت به مرد نمی تواند انجام دهد. نگاهش گردد

 و  او نمی بيند که دقيقا در برخوردش به زن، تکرار شيفتگی. نياکانش او را تحقير کند و به ابژه خويش تبديل سازد
زيرا زن با (  مقصر از دست دادن وحدت گمشده نفرت نياکانش است که زن بسان تبلور حس وحدت گمشده و نيز علت و

اساس و محور همه هستيشان )  و از بهشت بدر کرد ی مرد،او را بقول ايشان از راهدادن سيب به مرد و وسوسه جنس
مادرمحوری در واقع مثل کتاب داش آکل هدايت /در نگاه عميق به معضل سنت می بينيم که اين سيستم پدرساالر. است

نتی نيز، برعکس اسير  و هستی اش اسير نگاه زن و اسير شفتگيی اش و هراسش از زن است و در زن س تمامی جهانش
بدينخاطر من به طنز می گويم، تا قبل از نسل ما در ايران هنوز مرد و زنی .  هراسش از مرد است و گرفتار شيفتگی و

زيرا هر مرد و زن مغرور از جنسيت و جسم خويش، اول از همه خويش را از اين اسارت و اين رابطه . نبوده است
 معشوق رابطه تثليثی ايجاد می کند که هم می تواند او را به چنگ آورد، هم تن به تنفرانه نجات می دهد و با/شيفتگي

تمنايش به او و مسحور شدن در عشقش به او دهد و هم هميشه از ضلع سوم که همان قانون است، از بيرون به رابطه 
ود و قادر به دگرديسی خويش بنگرد و نگذارد هيچ بخش آن، چه خود، معشوق و يا نوع رابطه شان ايستا و خشک ش

مرد و زن سنتی اما قادر به ايجاد اين رابطه تثليثی نيست و نمی تواند به زن و مرد خندان و پرشور تبديل . مداوم است
شود و يا اخالقی و سرکوب گر تمناهای خويش و اسير نگاه ديگری می ماند و يا به کاهن لجام گسيخته تبديل ميشود و 

شهريار کاتبان .  بشکل نوعی سرکوب می کند و اسير نگاه ديگری باقی می ماند مناهای خويشرااينگونه بازهم جسم و ت
نيز بدينگونه اسير عشق و نفرتش به زن است، اسير ميل به معشوق زنی بودن و همزمان نفرتش از آنکه اين عشق ديگر 

زن به يک ابژه و ابزار لذت خويش، هم از بدينخاطر می خواهد با تبديل . ممکن نيست،زيرا شکست آرمانها را ديده است
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 و ضربه ناپذير نشان دهد و هم با تبديل زن به ابژه خويش،انتقامش را  هراسشنسبت به زن فرار کند و خويش را بزرگ
او در واقع در نگاه تحقيرآميزش به زن، بيانگر دل آزردگی و رسانتيمو خويش . از ناممکنی وحدت از دست رفته بگيرد

ی گويد، حال که ديگر نمی توانم به وحدت با تو دست يابم، پس داغانت می کنم و هر کاری که می خواهم با تو است که م
. اين نهليسيم ايرانی و کين توزانه هيچ ربطی به نهيليسم مدرنو و يا پسامدرن ندارد بلکه ضد و نافی آن است. می کنم

 يک روح سيال   جسم خويش و ديگری را حس و لمس نمی کندواينجا ما شاهد نهيليسم سنتی نسلی هستيم که چون ارزش
و دل آزرده هست، پس در هر بيانش اين نفرت و دل آزردگی از شکستن وحدت گذشته و هم ميل به شکاندن و داغان 

به اين نمونه ها . کردن هرچيزی که در او حس عشق و هراس بيانگيزد و داغ دلش را تازه کند، را ميتوان بوضوح ديد
:ر نوشته شهريار کاتبان نگاه کنيدد  
  
  

! زنِ فعلی اما داد می کند که دادن کرده باشد! زنِ قبلی می داد درست  
!بعدی هم راهی ندارد جز اينکه ليلی شده خيلی خرابکاری نکند، فقط فرو،فقط فقا بکند  

  
  
  

!فهميد میگفته بودم آه سكس، چيزی جز استمناءِ خيال نيست، شهريارِ تو اين را خوب   
به قدرِ کافی ميخ، که به خوردش داده شود، ! زن هم چيزی جز يک ميزِ کار نيست! تختخواب فقط کارگاِه مرد است مادر

!راهی نمی ماند جز اينکه يک کاره تعويض شود  
ان جهتِ داست! پس برای اين حرفها که ظرفش زيادی چرکی ست، در اين حّمامی که من باب کرده ام دّالکی نمی کنی پيدا

!بچه نيستم که! ام بيرون  ُکس زده-ليسنده جماعت منبرکن که خيلی گوش است، من سالهاست با کله از شهرزاد  
  
  

اين خشم و کينه به يک  خشم به اين وحدت از دست رفته و تبديل طنز زندگی اين است که در اين جمالت براحتی اين 
بايد واقعا باور کرد که برای شهريار کاتبان .  می توان بخوبی ديد جسم و زن را  خويش و سرکوب دوباره مذهب جديد

روحی سيال که هميشه فقط با . سکس چيزی جز استمناء خيال نيست، زيرا او نه يک جسم بلکه يک روح سيال است
ی بيند او در ديگری هميشه فقط نگاهی م. تصوير و نگاه ديگری روبروست و نه با جسم و چندگانگی او بسان زن و مرد

در . که مانند راوی اسير نگاه جادويی و اثيريش است و همزمان از او در قالب لکاته متنفر است، زيرا اسيرش است
الزم نيست . از او را می توان ديد زن و تنفر همين حالت اسير بودن در نگاه همين نگاه شهريار کاتبان نيز

ييهای نارسيستی شهريار کاتبان، مردی قرار دارد که در واقع چون بود، تا فهميد که در پشت اين گنده گو روانشناس حتی
 هنوز يک کودک شيرخواره  زيرا او. کودکی احتياج به محبت مداوم معشوق و زن دارد تا احساس امنيت و بزرگی کند

را دارد که به همين دليل نيز چنين مردی وقتی که عاشق ميشود، بشدت هراس آن . است که به پستان مادر احتياج دارد
مرد ديگری رود، زيرا او اسير نگاه معشوق است،بجای آنکه هم عاشقش باشد و هم اعتماد به  نگاه معشوقش بسمت

خويش و توانايی دوست داشتن و استقالل مردانه خويش باشد و   فرديتش بکند و از همه مهمتر مغرور از  و معشوقش
د که حتی عشق اش نيز تصويری از خود اوست و در صورت لزوم با بقول نيچه سراپا عشق شود و همزمان بدان بتواند

خنده بر اين تفسير و خلقت زيبای خويش چيره شود و به عشق و معشوقی که قدر عشقش را نمی داند و يا با حسادتهايش 
 عشقش دهد و و خندان تن به بوسه های غم> بتو چه عشقم، عاشقتم، اما ميدانی< می خواهد داغان کند،بگويد زندگيش را

تن به عشقی  پرشورتر و سبکبالتر تن دهد و با مرگ عشقش خود نيز اندکی بميرد، تا ديگر بار خندان و  سوگواريش به
زيرا مرد عاشق خندان، معشوقی از تبار خويش و متفاوت با . نو و معشوقی قويتر، جذابتر و زيباتر و شرورتر تن دهد

 کام پرستی دست يابي،بدون معشوقی اين چنين  و ج عشق و قدرتچگونه می خواهی به او. خويش می طلبد
 و مرد سنتی و اسير و در نهايت کين توز،از عشق ليلی و   و زن از زن عاشق خندان مرد بدين خاطر نيز. توانا رقيبی و

خندان و مجنون سنگين و از اين کاهن لجام گسيخته و سمی زن و مرد دوری ميکند و تن به معشوق و رقيب و بازی 
او اين برابری در عين تفاوت و تفاوط را از روی . پرشور خويش ميدهد و خواهان برابری در عين تفاوت و تفاوط است

از . يا خوب بودن برابري ايمان به افکار انتزاعی انسان دوستی  روی ميل خويشتن دوستی خويش می خواهد و نه ار
د، چون با اينکار به لذت و بازی پرشور خويش لطمه می زند و خويش را اينرو نيز او فردا ديگر بار ضد برابری نميشو

تنفر نسبت به زن است، مانند /شهريار کاتبان اما اسير اين حالت عشق. بيمار می سازد، عشق و قدرتش را بيمار ميسازد
وب جسم نياکان اخالقی خويش و اينگونه نيز انقالب جنسی اش به تکرار سرکوب زنانگی و مردانگی و سرک

لجام گسيخته درون خويش  در پای کاهن  و کين توز خويش و روح سيال شاد و تثليثی دربرابر سرکوب خرد و  خندان
 پايانی او به من در اين نوشته را من با خنده ای بر لب و سرتکان  اينگونه نيز پند. می پردازد و تکرار فاجعه می کند

لجام  علی<:ام گسيخته می خوانم و او را در دست می گيرم و می گويمدادنی خندان به اين هذيانهای يک کاهن لج
به از  کاشکی به عشقت و هراست از دست دادن معشوقت و هراست. زحمت ما ميداري گسيخته، عرض خود ميبری و

انه دست دادن مادرت در زن چيره ميشدی و بجای لگد مال کردن زن و احساست ياد می گرفتی به تمنای مردانه و صميم
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دست يابی و هم در زن همه اين هويتها را ببينی و بچشی و هم بدانی که هر زنی باز هم دارای هويتهای ديگريست 
 جسم و  اينگونه آنموقع.  متفاوطي کشف آنها رازها و جذابيتهای عشقتان است، همانطور که خود نيز متفاوت و که

تبديل شوی که برايش کامل شدن در تن  ی به عاشق خندان مغرور از اين هراس و عشق خويش، قادر بود چندحالت و
مثل جمله زيرت می  آنموقع به اين گنده گوييهای. تمناکننده است دادن به نيازش و تمنايش است،زيرا او انسان و جسم

و از تمنای جسمت می  خنديدی و در آنها تکرار ترس و هراس نياکانت و ترس و هراس خودت را از عشق و زن
که مرتب فالوسش را در آينه  اين تصوير مرد بظاهر قويت، کودکی قرار دارد در پشت که   آنموقع می ديدی .ديدي

اندازه گيری می کند،چون می داند و حس می کند چقدر کوچک و شکننده است و اصال بدين خاطر مرتب بزرگ نمايی 
طرف ديگر می ديدی که اين کودک اسير پستان بقول فرويد اين کمپلکس اختگی خويش را فراموش کند و از  می کند که

مرادی می کند / و بدون آن زندگی نمی تواند بکند،به اين خاطر همه جا سعی در ايجاد رابطه مريد مادر و نگاه زن است
 از معشوق قوی دارد که بجای او محور نگاه ديگران  و سعی در ايجاد توجه و شمع مجلس بودن و به اين خاطر هراس

کميک اين / تراژدي باری يک بار هم شده ساختار شکنی واقعی کن و با ديدن. مردی ديگر را بر او ترجيح دهدگردد و 
نمی دانی که خنديدن به خويش بزرگترين و  مگر. جمالت ذيل به خود بخند و از روی حماقت و دل آزردگيت بپر

که  مگر نمی دانی .ما برای ساختارشکنيواالترين قدرت ما جسمهای خندان وعاشقان زمينيست و مهمترين وسيله 
و خندان نو بقول  به اين دليل ما عاشقان زمينی. مانند تو با خشم می کشد، بازهم وابسته و اسير است و يک برده آنکه

تبلور رسانتيموی  تبلور هراست از زن و  و نيچه با خنده می کشيم و نه با خشم و اينگونه نيز با خنده به حرف نارسيستی
دوست نابالغ من،اين کار را ساختار  .کاهنان لجام گسيخته را می شکنيم  وهمه  می خنديم و با خنده مان جهان توتو

به اين . هنوز کودکی نابالغ و خشمگينی چون پستانکش را از دست داده است. تورا شکنی می گويند و نه خشم نارسيستی
به که می . لييسم مدرن جايی برای کين توزی به ديگری نيستخاطر نهيليسمت نيز سنتی است و نه مدرن، زيرا در نه

نگاه تثليثی به پوچی و درک پوچی همه آرمانها،  با چنين . خواهی ظلم کني،اگر که واقعا به پوچی همه چيز پی برده اي
بديل پوچی به  چسبيدن نارسيستی به پوچی و ت آنگاه ظلم کردن نيز بی معناست، چون اين نيز يک آرمان است و نمايانگر

 و نيز بيانگرکينه ات به هر آنچيزی که وحدتت را بهم زده است، يعنی کينه به زن ، مانند  يک بيان وحدت نارسيستی
 در متن ذيل علی عبدالرضايی که همچنين تکه ای از يک شعراوست، بشکل به  پسامدرن شدن همانطور که. >نياکانت

 و اين کردن و تجاوز کين توزانه خود تکرار  عشوق را خانم کردن استضرب زور و بشيوه ای خون آلود و ناغافل م
علی . خشم نياکانش به زن به عنوان مقصر رانده شدن آنها از بهشت و يا مقصر ناتوانی آنها از سراپا روح شدن است

در حاليکه تاريخ . ستعبدالرضايی خيالمی کند که با بيان اين نگاه کين توزانه و در واقع تجاوز به زن، حرفی نو زده ا
 سنتی و خون آلود کردن زن و نشان دادن پارچه خونی بسان سمبل قدرت  پدرانشان تکرار دائمی اين غيرت مردانه

او از ياد ميبرد که اين نوشته او يک رونويسی از حديث آن شيخ عارف و بزرگ يعنی شيخ جامی . خويش بوده است
رده ساله را به عقد خويش درآورد و دختر با طنزی به او گفت که آيا است که ميخواست در شصت سالگی دختری چها

اصال توان همخوابگی داری و شيخ بزرگ شصت بار با او خوابيد و او را خون آلود کرد،تا به او قدرتش را ثابت کند و 
. نيز می گاييدمتدر پايان گفت، دلم برای جوانيت سوخت و اينکه نکند در زير پای من بميری وگرنه شصت بار ديگر 

گاييدن شهريار کاتبان نيز چيزی جز تکرار کار اين شيخ عارف نيست و بدينخاطر اين طنززندگی است که بار ديگر 
 ذره ذره جانش يک عارف وآنهم از عارف لجام گسيخته است و  نشان می دهد، او که به من نوسوفی ميگويد، چگونه در

 و کمپکلس و تشنگی کين توزانه ای را نشان می دهد که اين عارف تشنه نشان  مچگونه او نيز با بيان نظراتش همان توه
    . و ديگربار تکرار فاجعه و تراژدی می کند ميدهد

   
 

 اپدی هستيد و آنقدر نامرد نيستيد که عايشه را ناغافل به ضرِب زور و طرزی خون -اگر طرفدارِ بقای عشقی اسری
!آلود خانم کنيد  
!آغای محترم  

!تان دست برداريد برداریِ کعبه  پردهاز  
!اين کاِر سخت را به اهورا اهريمن بسپاريد  

  
  
  

حال پس از شناخت اين موضوع که شهريار کاتبان چگونه اسير نگاه نارسيستی و نگاه کاهن لجام گسيخته است و چگونه 
بيان گر دل آزردگی کاهن و بدين خاطر مدرنيت و پست مدرنيت را مسخ می کند و از آنها يک معبد جديد و 

تشنه درون خويش می سازد، ميتوانيم به بررسی دقيقتر تکنيکهای پسامدرنی او در متن بپردازيم و پی ببريم که  عارف 
.آيا اين تکنيکها درست مورد استفاده قرار می گيرند و يا آنها نيز بناچار مسخ ميشوند  
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 با بررسی دقيق متن می بينيم که با وجود راويان مختلف و بيان حالتهای :ودن متنحالت چند راوی و چندحالتی ب  /١ 
مختلف،باز هم در نهايت همه راويان بيانگر يک حالت و يک نگاه، يعنی نگاه کاهن لجام گسيخته هستند و بدين خاطر 

شم اندازها را فدای خوشی شهريار کاتبان بجای ايجاد يک نوشته چندحالتی و چندچشم اندازی در نهايت همه اين چ
همانطور که هرمافروديتش در نهايت يک مرد .  در نهايت سنتی ميشود دردآور نارسيستی خود می کند و تک حالتی و

و دخترباز سنتی و > هرمافردين<مردانه و در نهايت يک /سنتی و دخترباز سنتی است و نه يک دو جنسيتی زنانه
بدی ما ايرانيان اين است که چون بسان يک روح سيال به يک . مافروديت و نه يک هر خودبزرگ بين مضحک  است

حالت و قالب تن ميدهيم و آن قالب ميشويم، ناگهان ممکن است قرنها يک فيلم و بازی را تکرار کنيم، بدون آنکه بتوانيم 
يم گاه بسان تماشاچی و يا بگوييم و از توی فيلم و حالت در بياييم و يا بتوان> کات<به خودمان در زبان فيلم سازی 

کارگردان فيلم و بازی خويش، از بيرون به هياهو و بازی تکرارشونده مان نگاه کنيم و حالمان از خودمان بهم بخورد، 
. از خود به تهوع آييم و يا به خود بخنديم واينگونه با اين تهوع و خنده از فيلم خويش و بازی مضحک خويش رها شويم

ول نيچه هم سناريو نويس، هم کارگردان، هم بازيگر و هم  در نهايت تنها تماشاچی فيلم و بازی خويش انسان در نهايت بق
است و مهم است که بتواند از اين چشم اندازها به خويش و بازيش بنگرد، تا خويش را نقد کند و اسير تصوير نارسيستی 

ندارهای مختلف بشکل تثليثی به خود بنگرد و خود را نقد و  حالت رابطه نارسيستی با خويش نشود و بتواند از اين چشم ا
راويان مختلف در يک کار پسامدرنی بايستی در عمل اين نقش را بازی کنند و جوانب مختلف اين بازی . و متحول سازد

ری و بحران شهال و شهريار را نشان دهد،اما چون بسيار اندک قادر به اين کار و رابطه تثليثی با خويش و با ديگ
کميک اين نسل کاهنان لجام گسيخته و اين نسل راويان و لکاته /ميشود، متن نيز بجای تبديل شدن به يک تصوير تراژيک

های نو، در نهايت به تاييد و تشويق و افسون اين خوشی دردآور آنها و  گرفتاری در بيماری و  خشم آنها مبتال ميشود و 
پسامدرن، همانطور که قبال توضيح داده ام، چندچشم اندازی و چندراوی بودن در نگاه .قدرتش را مثله و داغان می کند
همه هستی از واقعيت تا خود انسان چندپاره ميشود و بنابراين هر > غيبت خدا وهيچي < متن بخاطر اين است که با رشد

ر و چندچشم اندازی از لحظه و لحظه به تبلور و تالقی اين چشم اندازهای مختلف تبديل ميشود، تا بتوان نگاهی پيچيده ت
در اين معنا نيز داستان شهريار کاتبان بايد به بيان چند چشم انداز اين لحظه جامعه وانسان ايرانی . موضوع داشت

بپردازد که اخالقش در حال فروپاشی است و همزمان چيز جديدی جايش را نگرفته است و بر بستر اين پيشروی هيچی 
د نسل شهريار و شهلی بسان تبلور و بيان اين هيچی در حال رشد و در عين حال سنتی هستيم و و حفظ نگاه سنتی ما شاه

راويان بايد بتوانند از چشم اندازهای متفاوت اين شهريار و شهلی پوچ شده و در عين حال متناقض را بنگرند و حاالت 
ا ديدن اين چشم اندازهای مختلف حالت آنها هم کميک آنها را بيان کنند و به خواننده امکان دهند، ب/متناقض و تراژيک

 ياس و درماندگی نهفته در چشمانشان  و  دردشان، هم دروغهايشان، هم تبديل شدنشان به کابوس و هم خشونتشان و هم
هم دلهره و  اشتياق پنهانشان به عشق و لمس ديگری  را لمس و حس کنند و اينگونه با اين آينه چند چشم اندازی به 

در نوشته شهريار کاتبان ما گاه به .  بهتر بحران خويش و ضرورت عبور از اين نسل بيمار و در بحران نائل آيند درک
 و از چشم اندازی ديگر با  برای مثال در بخش اول در صحنه ای.  اين چشم اندازها و ديدن تناقضات برمی خوريم

شويم ولی بدبختانه اين لحظات در اثر اندک هستند و  روبرو می  انسان شکسته در پشت اين دخترباز بزرگ و سنتی
زبان همه راويان درنهايت زبان اين کاهن لجام گسيخته است و آن لحظات بيان تناقضات به يک شوخی نارسيستی و يک 

 در نويسنده قادر نيست به اين چندگانگی و ديدن پارادکس. هيجان تبديل ميشود،بدون آنکه قادر به بيان عمق فاجعه باشد
شهريار و شهلی خود او و نسل . هر حالت اين چندگانگی دست يابد، زيرا آنموقع بايد در فاجعه خويش نيز نگاهی بياندازد

بدينخاطر و بخاطر هراس از اين ديدن و بخاطر ناتوانی از عبور از اين خوشی نارسيستی و لذت تهوع آور، . او هستند
 به يک بيان خوشی دردآور و تن نمايی   اين خوشی باقی می مانند و نوشتهدر نهايت همه راويان و خود نويسنده اسير

. همينگونه نيز در متن ، زبان زنانه کامال نفی ميشود. تهوع آور و خشم نارسيستی  اين کاهن لجام گسيخته تبديل ميشود
و اجازه ابراز و بيان نگاه   چندحالتی پسامدرنی در واقع وسيله ای نيز برای پايان دادن به تک محوری نگاه مردانه

متفاوت و متفاوط زنانه و يا زنان مختلف است، اما در نوشته شهريار کاتبان اين زنانگی چنان سرکوب ميشود که شهلی 
همانطور که ما در هيچ جای متن با . در واقع يک شهريار ويک کاهن لجام گسيخته بدون آلت مردانه است و نه يک زن

 چشم انداز مرد مدرن روبرو نيستيم و در اين نوشته نيز شور مردانه همانطور سرکوب ميشود يک راوی بيانگر نگاه و
که شور و نگاه زنانه و با اين کار، اين باصطالح قهرمان انقالب جنسی ما دوباره تکرار نياکان خويش و سرکوب نگاه و 

م  اين چند راوی در بخش سوم توجه  کنيد  و باری به سخنان و آهنگ کال. شور زنانه و مردانه می کند و تکرار فاجعه
.به يگانگی نگاه و بستر فکری و احساسی آنها که همان کاهن لجام گسيخته و تکرار تاريخ و تراژدی است، دقت کنيد  

  
:نگاه دانای  کل  
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ا آن نثر نداده ونکرده پای اهورا اهريمن را ب! بنا بود منِ مادر مرده بهترين شهريارِ کاتبانِ  دنيا باشم
 ...ُِگه دهن کشيدی توی دو که چی؟ بد کردم همه بدخواهانِ توی نامرد را به فاک سپردم واستغفراهللا

  حاال که تقّی به توقّی خورد و شکمت گوشِت نوباال آورد،عروسِ تعريفی گوزو درآمد؟ 
  !انقاف تا قاف زمزمه بود که شهرياری آمده دارد يک شبه کونِ صد ساله می کند درعربست 

زنمرِد زنازاده ای ست که يک کاره از گوشه ی اصفهان می پرد توی ماهور و غلت می خورد وسِط 
دشتی ودرگوشه ی ابوعطا چنان شورش را در می آورد که هر خواننده ای را گرفتارِ قمر می 

يگر ؟ آب سرباال رفت و قورباغه در بياِت اصفهان الويس پريسلی خواند؟ اهورا اهريمن د!چی شد.کند
ست ؟ چقدر استخوان سرِ موعد به خوردش دادی که يک کاره گوشت می خواهد؟ آدمِ گدا و  چه سگی
آلبرکامبو بود زنگی زدو التماس که پشِت يکی از کلمات، توی ! دوباره شرمنده( ؟ !اينهمه ادا
  بيگانه مثل خر گير کرده بايد زودی برم ودَرش بيارم پس رخصت تا يه دس به آِب77ی  صفحه
  !) ديگه

   
  
تنفر با کمی اختالف د ر بقيه /تکرار نگاه دانای کل و همان حالت نارسيستی و حالت کاهن لجام گسيخته و حالت شيفتگي 

: نگاه راوی اول ر بخش سوم د  
  

 در  پس همان باليی را که سرِ  شهلی! ياِد غيظ تویِ دانای کل افتادم که از هرچه خياط و چرخِ  ريسندگی انزجار داری
هرمافروديِت يک آوردم و پيش ترتعريف وتفسيرش رفت يک کاره واقع شد و تازه بعدش کونِ  اهريمن را هم با مقاش 

 داغ کردم تا خدای نکرده روزی روزگاری هوای رقابت به سرش نزند
  

  :تکرار نگاه در ر اوی دوم
   

غلط ! ن که تقصيرِ من نيستشود، اي هميشه پيش از آنکه چيزی خلق شود، چيزهای ديگری نابود می
رفت پرت کردم تا  که نکردم اگرتويوِپ الغری توی خيابانی که سوی آب تنیِ تنی چند از شاعران می

آسان نبود در شنبه های اصلی هميشه از کوچه ی فرعی در رفتن . کارِ آسانی هم نبود! غرق نشوند
 درش جامانده آسان نيست فوتبال وزنگ زدن پشِت درِ زنگ خورده ی خانه ای که کودکی هايم پشِت

  !ی علی و علی و اينهمه علی که سه تا ُگل خورد وسه تا ُخل بود و خيلی سه در کوچه
کنيد، اين را بکن آن  شما آنها را رام می! مثلِ گله ی آهو وحشی اند! دريغا که بچه ها هنوز آدم ترند

  !را نه
  !ی المّصب کوتاهشان می کند» نه«و اين 

  
کته زيبا بخش آخر و بيان کشتن حس استقالل و کشتن حس و ميل خويش بودن يعنی متفاوت بودن با ديگران در تنها ن 

.کودکان است  
  
حال در نگاه راوی زن که اصال زن نيست و يک  مرد سنتی زن شده است، ما شاهد تکرار چندباره اين حالت  

:راوی زن. متنفرانه نويسنده هستيم/نارسيستی  عاشقانه  
  

  
  ؟ !چی شد! ها

  اولندش که من به پشمِ کوسم نبود
کم . دومندش هر چه تخمِ  چپ توی دنياست نثارِ  کونِ گشادِ شما سه نفر که قاف تا قاف پاره ست

  آوردی از من خرج می کنی؟ مالِ  همه مال است مالِ  من مالِ  بيت المال است؟
ی ميهمانیِ  ُگهی که در بومِ نقاشیِ تو سومندش چشمهای به اين خوشگلی را بدجور درآوردی تو 

؟ با پيرزن هم طرف !نويسی بادکرده بادکرده تازه کوسِ  من مگر بادکنک است که هی می. برپاست
  نيستی که الزم باشد با دمپايیِ  ابری هی بکوبی سرش تا باد کند

  
ا نيز می بينيم که هر حرفی که بنوعی باز تکرار و تکرار با کمی تفاوت سطحی در سخنان  دوباره دانای کل و اين ج 

بخواهد از تراژدی درون و دردهای درون سخن گويد، چگونه با تمسخر بخش ديگر که اينجا يک راوی ديگر در پرانتز 
جالب است که می توان اينجا بخوبی ديد که شهريار کاتبان در . و يا خود نويسنده و خالق دانای کل است، روبرو ميشود

افسردگی گردد و / بجای حالت افسردگی مداوم  بايستی بيشتر دچار جزر و مد حاالت بی پوالر مانيکلحظات بحرانش
متاسفانه همين ديالوگ و بيان اين حالت مهم دوگانه . لحظه ای خودش را هيچ و لحظه ای ديگر خدای دنيا حساب کند
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 از عبور از لذت خوشی دردآور کاهن لجام افسردگی بخاطر هراس نويسنده از تن دادن به بحرانش و ناتوانيش/مانيک
يا سخنان شهال که يک . گسيخته، اخته ميشود و به يک سربسر گذاشتن و شوخيهای نارسيستی راويان تبديل می شود

نويسنده خوب با امکان چشم اندازی ديگر بر اين زن الت و پسرباز سنتی می توانست ما را به درک تراژدی عميقش 
و همراه شدن در اين جمع مردان و جوانان در نهايت سنتی و پوشاندن غم عشقش نزديک سازد و به برای پذيرفته شدن 

به ادامه اين اختگی خويش و حاالت چندگانه خويش و تبديل .ما اين امکان را دهد، در آهنگ کالمش اشکش را نيز ببينيم
.کنيداين چنداليگی به يک داستان لذت سطحی و دردآور نسلی در بحران توجه   

  
  

برای صبری که آن شب را يواشکی از روزهايت سوا کردوآن شبی که درخوابت سرک کشيد وديد 
توی اين ! من عذر می خواهم تو حق داری! زد،برای قايقی که درچشمهايت پارو کشيد و رفت تا ته

سعی هرچه ! ُرمان قبول دارم که درِ درستی باز نکرده ام خانه اش دری عوضی داشت ُغر می زد
همه يک هيچکس در خودشان دارند من همان ! کردم فرار کنم از چيزی که دارم دنبالش می کنم نشد

؟ هر !مهمانسرای درندشتی ست دلِ  من که فقط به مهمانِ  يک شبه سرويس می دهد چه کنم! هيچم
می چه گشتم در تو چيزی پيدا نکردم جز دو سگ، دوچشمِ سياهی که در کوچه پسکوچه ها دنبالم 

! برای خودش اين دانای کل مردی ست اما به تمامی رفتارزن ( !کردند تا پاچه ام را بگيرند، گرفتی
 ! )اينکه می گن ترياکی ها سوزاک که می گيرن سوارِ سوزوکی می شن اينجاست ها 

  
  
سارت نارسيستی حال راوی ديگر می خواهد حتی آن لحظه که دانای کل به معضلش و دردش اشاره می کند که همان ا 

در نگاه است،حتی اسارت در نگاه هيچي، با حالت طعنه زدن دوباره او را به حالت دخترباز سنتی و کاهن لجام گسيخته 
يعنی شهريار کاتبان درد خويش و درد فيگورهايش را می بيند و می داند، مثل هر بيماري، اما در نهايت اسير . برگرداند

:راوی. مرادی ميشود/ راوی ديگر خويش و اسير خوشی رابطه مريداين خوشی درد آور و طعنه های  
  

ای کوس . ما را باش که برای تو دستمال پهن می کرديم، اهلِ  محل ياری کند تا خواجه زن داری کند
 کردی؟   چشمش کرايه می خواست چه می تو اگر زنی داشتی که! ليس

ری ببندند درست است که سر نمی شود اما خر که به قولِ معروف اگر گرِگ باالن ديده ای را پيشِ  خ
قاچِ زين را بگير ! تو هم بی خيالِ  اين ُرمانِ سرِ کاری شو.  تا دير نشده بايد بزنم در رم .شود می

  !....کش زن به تصادف آدم شد کوس! اسب دوانی پيش کش
  
 

ور از بحران چيست، اما بخاطر هراس از هر بيماری  و هر انسان در بحرانی ميداند که بحرانش چيست و حتی راه عب
بهای سالم شدن و بدست گرفتن سرنوشت خويش و ناتوانی  عبور از لذتهای نهفته در بيماريش و جهان سنتی اش و 

عارفانه و /هراس از ساختارهای قدرت در جان و فرهنگش حک شده که برای مثال در مورد ايرانيان ، ساختار کاهنانه
شهريار کاتبان نيز خود می داند که چگونه در حال . نگی و جسم و خرد جسم  می باشد، استسرکوب زنانگی ومردا

اخته کردن خويش و داستانش و تک راوی کردن داستانش برخالف همه پزهای پسامدرنی و برخالف همه آن هندوانه 
اما دوباره سريع مثل هر . ستهايی که خودش و يا مريدانش  زير بغل خودش بسان  پايه گذار پسامدرنيت می گذارد، ا

بيماری که هنوز نمی خواهد به بازی بيمارگونه اش پايان دهد و اگر حرفی صادقانه بيان کند، سريعا دوباره برای اينکه 
رازش کامال برمال نشود و بتواند با دروغ به خويش و به روانکاو و يا به همه ديگران به بازی بيمارگونه اش که به او 

 هم خوشی دردآوری اعطا می کند، با يک شوخی و يا پيش کشاندن موضوعی ديگر و يا اشکال ديگر هم امنيتی و
مقاومت درونی مثل بحث انتزاعی و روشنفکرانه و بی محتوا در باب معضل انسان در کل و يا ضرورت عوض شدن 

د و نگذارد که اين حقيقت به ديگری و يا همسر برای امکان تغيير او، حرفش و بيان صادقانه رازش را بی خطر ساز
ببينيد که . آينه ای شود که مجبور به نگاه کردن در آن و ديدن دروغ خويش و ديدن تصوير واقعی خويش در آن باشد

شهريار کاتبان نيز با يک لحظه صداقت خود چه می کند و چه سريع  موضوع را عوض می کند،تا به بيان بيشتر 
:او در متن دوم می گويد. ته و تک محوری بودنش می باشد، اشاره ای بيشتر نشودحقيقتش که همان کاهن لجام گسيخ  

 
نويسی برای چند تا شخصيت که هرچه بهشان بپردازی يک نفر بيشتر  اصال چه معنی دارد صداُکشی کردن و ديالوگ

هم نفهميدم چه مثل همين شهری و شهلیِ  خودمان که تازه بعد از اينهمه پرت و پال نويسی خودم ! شوند نمی
 اسامیِ شينآغاز هم به هم می خوره اصال کی گفته شهال بايد اسم زن  کم کم داره حالم از اين! سروسّری باهم دارند

باشه و شهريار اسمِ  مرد؟ کيرم به هرچه قانون وتئوریِ  نويسشی وخوِد شهريارِ  کاتبان که توی قوطیِ هيچ عطاری 
کنيم تا ببينيم چطور  گذاريم و نام اهورا را جايگزين شهلی می م مرتيکه را اهريمن میازاينجا به بعد اس! شود پيدا نمی
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پس پيش از آنکه برای کون و کپل ِ . نامد، غلط خوانی کرد شود اين فرهنِگ اسالمی که دائم زن را روح شيطان می می
.ی فرهنگی کنيم  استراتژیِ  اين حملهاهورا، هورا بکشيم و بنويسيم که کيرِ  اهريمن مثال چند من است فکری به حال  

  
 
 
 

با اين دروغ گويی به خويش و کشتن حقيقت بحران خويش بناچار   علی عبدالرضايی به مسخ هر عنصر نويی نيز می 
انسانی که فکر کند می تواند به خويش و زندگی کلک . پردازد که بخيال خودش از مدرنيت قرض گرفته و بيان می کند

ستجوی جوابی نو برای بحرانش فرار کند و بخواهد بجای عبور از جهنم بحران خويش و دستيابی به بهشت بزند  و از ج
فانی جديد خويش و بجای رفتن در درون تنهايی خويش و عبور از تنهايی خويش به خوشی دردآور ناشی از بيماری 

سم خندان  و چنداليه که ضعفهای خويش را به خويش تن دهد و  به آن بيمارگونه قناعت کند و بجای تبديل شدن به يک ج
قدرتهای نوی خويش، به نارسيست و دلهره خندان خويش تبديل کرده است، بقول مريم هوله به داشتن اين نقابهای 

دروغين مدرن و قناعت احمقانه وبيمارگونه خويش راضی باشد، مجبور است به بهای اين دروغ و اخته کردن  خويش 
ا تکرار کند و مرتب با سطلی بدون ته آب از چاه برای رفع تشنگی بی درمانش بکشد و مجبور است مرتب فاجعه اش ر

او حتی . عرفانی سنتی خويش در آورده و مسخ کند/که هرچيز مدرن و نو را، هرچيز زيبا و قوی را بشکل اخالقی
ا مسخ می کند، زيرا سنت نيز خود نامی بخاطر ناتوانی از گرفتن ارتباط تثليثی با سنت و مدرنيتش در هر حال هردو ر

از پدر است،همانطور که مذهب نام پدر است و اگر او می توانست به رابطه تثليثی با خويش و دنيا دست يابد، آنگاه می 
توانست به ايمان سبکبال و ديالوگ زيبا و خصوصی  با خدايش دست يابد و يا به ديالوگ پرشور عارف زمينی با هستی 

بخاطر اين دروغ به خويش و کلک به هستی، بخاطر اين زرنگی که در واقع تفی سرباالست و دزديدن از جيب اما . اش
اينگونه نيز ببينيد که در پايان بخش سه و در . خويش است، او مجبور به کوچک کردن و سطحی کردن همه چيز است
نا و مفهوم عميق دن خوان و مارکی دساد را که پايان کشتن چشم اندازهای مختلف در پای لذت نارسيستی اش، چگونه مع

با تمامی (در واقع قهرمانانی تراژيک بودند، را می کشد و آنها را و جستجويشان بدنبال جهانی پر از شور و لذت،
و جنگ پرشور و تراژيکشان بر عليه اخالقيات ضد عشق و نيز بر عليه ذات فانی بشری ) ضعفهای هر دو و بويژه دساد

نهايی مرگ و پوچی، در ترجمه ی شور آنها به لذت پرستی سطحی و دختربازی در نهايت سنتی خويش ،آنها و قدرت 
را مسخ می کند و به کازانوا و دساد ايرانی، به بازيگران و هنرپيشگان درجه دو يک فيلم فارسی مثل فيلم گنج قارون 

اختارشکنی و انقالب جنسی  نداشت و خودش را باز هم صدرحمت به فردين، زيرا او قصد س.فردين  تبديل می کند
. بزرگترين خلقت ايرانی نمی پنداشت  

 
 

 با هر زنی هرگز نمی خوابم تنم را دوست دارم
  ! دارد درهای باِزخانه ام خيلی حقيقت داشت

  بر پله ها وقتی زبانی می َکنم را دوست دارم
  با اينکه در اين زندگی از دوست دارم هر چه دارم

  ر آوردنِ  پيراهنم را دوست دارمهر روز د
  يک بت شکن در من دچارِ التِ  بت هاست

  از بت پرستی خسته ام اما صنم را دوست دارم
   

   گورِ  خودم را می َکنم در دوست دارم  من از بدن بيرون ترم
  چون دوست دارم، 

  ... دوست دارم دوست دارم کردنم را دوست دارم               
  
کاشکی با دست يابی .  به بيان طنز آميز اين خوشی نارسيستی و خودشيفتگی نارسيستی نابالغ دست می زند و اينجا خود 

اروتيکی خندان که هميشه تمنای / و جسم خندان شدن می توانست به نارسيسم خندان و يا تمنای عشقي به ارتباط تثليثی
ين سکس در نهايت يکطرفه و مونولوگ با خويش به آنگاه بجای ا. ديگريست و در پی ارتباط متقابل است دست يابد

ديالوگ و تمنای چنداليه و سکس پرشور و چنداليه ، هم بی پروا و هم پرشرم و خندان دست می يافت و به لذت خندان و 
آنموقع می توانست جذابيت و شرارت نهفته در خويش را از کين توزيش رها سازد و به . چنداليه ما عاشقان زميني

خندان و زمينی دست يابد و بجای تبديل شدن به هيچی ، اين هيچی خندان به قدرتی در دستش و در نگاهش و هر هيچی 
کاش علی عبدالرضايی می توانست، . حرکتش و در اکسيژن جهانش تبديل شود که همه چيز را رقصان و سبکبال می کند

مرادی هم تراژدی کازانوا و نيز /ی مضحک مريدبا رفتن بدرون بحرانش و عق زدن اين خوشی تهوع آور و اين باز
زيبايش را درک می کد و هم با عبور از اين تراژدی او و شناخت ضعفش به کازانوای خندان تبديل می شد و به 

تا آنموقع می ديد که چگونه هر تصوير ما واقعيست و به اينخاطر وقتی در تصويرمان ديگری را ، زن . نارسيست خندان
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ر خويش و ابژه تحقيرشده جنسی خويش تبديل می کنيم، در همان لحظه خودمان را نيز به يک جسم تحقير را به ميزکا
درست است که جهان تصوير ماست . شده که با يک ميزکار و يک جسم و جان حقير خوش می گذراند،تبديل می کنيم
گری، خود نيز تغييری متناسب با اين ولی اين تصوير زنده است و با هر انتخاب ما و با هر نوع برخورد ما به دي

از اينرو آنکه  تنها با کوچک کردن ديگری به لذت دست می يابد، در همان لحظه خود نيز مرتب . برخورد می يابيم
کوچک و کوچکتر ميشود، همانطور که انسان مدرن با کوچک کردن شورهايش،خويش را کوچک و بيمار کرد و  

با درک دقيق معنای تصوير . گناه/ خوبش را اخته کرد و اسير جنگ جاودانی وسوسهانسان سنتی با سرکوب شورهايش،
و تفسير بودن هستی و ديگری،آنگاه ابتدا به زنده بودن اين تصوير و تفسير و بی معنايی دل آزردگی و کين توزی پی 

ترين و پرشورترين تصوير از می بری و می توانی اکنون به زيباترين تصوير خويش از جهان و از ديگری، به عاشقانه 
خدايت،معشوقت و رقيبت تن بدهی، زيرا تنها با داشتن چنين خدايان رقصان و شوخ چشم و معشوقان و رقيبان برابر  و 

قدرتمند می توانی خود نيز بزرگ و پرشور و عاشق شوی و به اوج بازی عشق و قدرت و لمس زندگی پرشور و 
. گری،تصوير خود توست، زيرا من،ديگری هستم و تمنای من، تمنای ديگريستچنداليه دست يابی، زيرا تصوير دي

. اينجا موضوع بازی تصاوير در معنای دريدايی است که هر تصوير، بسان تصوير متفاوت و به تعويق افتاده ديگريست
ار و خون آلود پس آنگاه که زن را می خواهی به خون آلوده ترين گونه خانم کنی،خويش را به همين شيوه خشونت ب

بمانند نياکانت با سرکوب مردانگی چنداليه و پرقدرت و در عين حال ظريفت به يک مرد شرور کين توز تبديل می کنی 
که حتی توانايی بدست آوردن قلب زنانی در نهايت ناشی از عدم حس عميق دلهره و شور عشق و لمس چنداحساسی 

بدينخاطر نيز همينکه زنی را بدست می آورد، می خواهد . غوشی می باشدبودن ارتباط و بازی عشق از نگاه اول تا هما
به سراغ بعدی برود، زيرا همانطور که قبال گفتم، با کشتن دوگانگی انسانی در خويش و دلهره و تمنای خويش، در واقع 

ه کتاب و ماجراهای بقول ميالن کوندرا در وصف کازانواهای امروزی بی احساس به يک جمع کننده تمبر ويا جمع کنند
اروتيکی تبديل شده است و تمنايش را مسخ کرده است و بدينخاطر نيز در کنار هيچ معشوقی زياد نمی تواند 

عشقی /بماند،،چونکه با کشتن تمنايش و دلهره وعشقش خويش را محکوم به عدم حس و چشيدن عميق تمنای اروتيکی
ازانوا و دن خوان که ماالمال از اين تمنا بودند، ندارد، چه برسد به چنداليه کرده است و اين ناتوانی هيچ ربطی به ک

باری يکايک ما هر لحظه در . شباهت با کازانوای خندان که سراپا تمنا ی سوزان است ولی نمی سوزد و خندان است
 حال انتخاب جهان خويش و ساختن جهان خويش با چگونگی جسم شدنش و چگونگی تماس جسميش با خويش و با

اميدوارم شهريار کاتبان روزی با عبور قادر به . ديگری است  و بهای انتخاب و ترس و يا شجاعت خود را نيز می گيرد
لمس اين تمنای پرشور خندان و چنداليه باشد، تا ببيند که چگونه می توان اينگونه سراپا زندگی و جهان خويش با نگاهی 

تا ببيند که چگونه انسان با عبور از حس دل آزردگی خويش و . ده باشیجهانی را کشت، بی آنکه حتی از جايت جم خور
تن به زندگی و عشق  و خرد زمينی دادن قادر خواهد بود، قبل از شروع هر نبردی،آن نبرد را برده باشد و با نگاهی 

لمس می کند،همانطور آنگاه او نيز مطمئنا خنده مرا به کارهايش حس و. جهانش را پرشور و همه ديگران را تغيير بدهد
که من در او و اين نسل، گذشته ای از خويش و هر ايرانی ديگر را نيز می بينم و بدينخاطر با نگاه اخالقی سنگی 

بسويش نمی اندازم، بلکه تنها او را با نقد خندانم به ديدن تصوير حقيقی و تراييک خويش در آينه ام وادار می سازم و 
او نيز مثل . تی واالتر، به شرارتی پرشورتر و نارسيسمی خندان وپرشورتر وسوسه می کنمهمزمان او را به جهان و لذ

هر بيماری که از سالم شدن هراس دارد و نيز بخاطر هراس از دست دادن مريدانش ،به احتمال زياد  جوابم را با خشم 
حتی اگر حال با خواندن . اهد کردنارسيستی بيشتری می دهد،ولی هر حرکتش و خشمش درستی نظر مرا بيشتر تاييد خو

يعنی راهی جز اين ندارد که يا بالغتر شود و بجای اين . اين موضوع سکوت کند،باز هم جز تاييد کاری نکرده است
بازی مضحک و تراژيکش تن به جدل وچالشی علمی و  پرقدرت دهد و با نقد خوب نگاه من، نکات ضعف ديدگاهم را 

ا باال بکشد و وارد عرصه جديدی از ارتباط شود و در معنای واقعی کلمه با شکاندن ارتباط نشانم دهد و اينگونه خود ر
نارسيستی قبليش ساختار شکنی کند و اينگونه ما با يکديگر در اين جدل پرشور و پرقدرت هرچه بيشتر قدر يکديگر را 

حفظ آبروی نارسيستی اش در برابر بسان رقيب و دوست بدانيم ويا اينکه خشمگين و ناچار از جواب گويی بخاطر 
مريدان محدودش در مجله ی شعر دست به تکرار فحش وطنز نارسيستی اين نوشته ها بدهد و مرتب درستی نگاه مرا 

باری اگر قرار است، بازی کنيم،بايد با مغزی سرد و قلبی گرم اينگونه  و بی هيچ زوری بازی کرد، تا با . نشان دهد
جهانی بود و بتوان جهان و حريف را در دست گرفت و همزمان از نفی و بی احترامی به حريف نگاهی قادر به تغيير 

تمامی اين . خودداری کرد، زيرا نفی وتحقير او به معنای تحقير خويش و بيان حماقت خويش در انتخاب اين حريف است
انگر عارضه ای عمومی می باشد بلکه بحث طوالنی در باب علی عبدالرضايی بدين خاطر است که او نه تنها بهترين بي

بدين خاطر است که او واقعا دارای قدرت فکری و هنری و شخصی وااليی است که اگر درست از آنها استفاده کند، به 
باور من به يکی از بهترين شاعران چنداليه ايرانی وبه يک نارسيست خندان ايرانی،به يک سالودار دالی ايرانی در 

ت تبديل ميشود و بدينخاطر است که من زحمت بررسی نگاهش را به خودم دادم،وگرنه می شد، با عرصه شعر و ادبيا
همين کمپلکسهای او و اين نسل شهال وشهريار در . آوردن چند نمونه نکات قدرت و ضعفش را بيان کرد و از او گذشت

پاهای الغر و سبکبال را نيز بازيافت که خويش قدرتهای بزرگی را نهفته دارد و در درونش می توان فيلهای زيبايی با 
اگر از اين خشم  و کين نارسيستی و احساس رسانتيمو نجات يابد، خود زمينه ساز نسلی نو از جسم گرايان خندان و 

من در آنها هم گذشته خويش و در خودم نيز امکانی برای آينده آنها می بينم و اينگونه نيز با آنها به جدل . پرشور می شود
 پردازم، تا با نمايش برتری نگاه و قدرتم و نشان دادن دقيق نقاط ضعفشان در جدل قدرت بزمين بزنمشان، آنگاه که می
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بيش از اندازه نارسيستی و کين توز ميشوند و کرکری می خوانند و  از طرف ديگر خندان دست دوستی بسويشان دراز 
اه هردو کرکری خوان و خندان با يکديگر شرابی مستانه بزنيم و به می کنم تا از زمين برخيزند  و خود را بتکانند و آنگ

شهريار کاتبان توانايی تبديل شدن به اين هنرمند و شاعر پرقدرت و چنداليه و . ديالوگ صادقانه با يکديگر مشغول شويم
برای .  رانی داردنيز يک روشنگر و تغيير دهنده ديسکورس جنسی و جنسيتی را در کنار ديگر روشنگران زن و مرد اي

اينکار اما او بايد نه تنها تن به چنداليگی خويش و عبور از رابطه نارسيستی و کاهن لجام گسيخته درون خويش بدهد، 
بلکه از مسخ چندنگاهی به تک نگاهی لجام گسيخته دست بردارد و قادر به بيان تمنای مردانه و زنانه چند اليه 

.دلبرانه،شرورانه و خندان باشدعاشقانه،پرهراس، قدرتمندانه،  اي  
  
همانطور که قبال گفتيم، در حالت ادبيات پست مدرنی ما گاهی با حالت چرخشی در داستان روبرو :  حالت چرخشي /٢

ميشويم که تبلور ديفرانس دريدايی است که در آن با تحول يک نيمه يک حالت مانند تحول درونی زن در درون ماجرا 
ز به تحول و ايجاد ديفرانسی نو دست می زند و هر متن با خويش در چرخش اش ديفرانسی نو می بناچار مرد مقابل ني

در . چرخش پسامدرنی مخالف تکرار است. اين چرخش از اينرو به معنای ايجاد تفاوت درمتن و نفی تکرار است.آفريند
شها بشکل تکرار است و تفاوتی ايجاد متن شهريار کاتبان ما شاهد چرخشهای مداوم در متن هستيم، اما همه اين چرخ

اين تکرار .اينگونه شهلی و شهريار نيز در همه بخشها در نهايت يکجور باقی می مانند و همينطور بقيه راويان . نمی کند
همان تکرار فاجعه و تکرار بحران است که در متن صورت می گيرد و نشان می دهد که متن و نويسنده و همه راويان 

از اينرو متن نوشته در نهايت يک تکرار کسل .  تراژدی و محکوميت به فرسودگی و ايستايی هستنددچار تکرار
 بدينخاطر نيز متن حالت چرخشی پسامدرنيت را  . آور اين کاهن لجام گسيخته ميشود  خوشی دردآور و گاه تهوع کننده

 و ناتوان از تحول و بسان اشکال  فيگورها يکسان و  اينگونه نيز کلمات. ندارد و او را مسخ و به تکرار تبديل می کند
.مردانه و زناه و يا بيانهای کالمی کاهن لجام گسيخته باقی می مانند  

شهريار کاتبان با استفاده از تصاوير و فيگورهای قديمی مانند شهرزاد، ليلی و مجنون و . استفاده از تکنيک بينامتنيت/ ٣
اهد سعی کند که با روسازی و تحول معنايی دوباره آنها به يک ساختارشکنی خيلی تصاوير سنتی و مدرن ديگر می خو

و نيز به تکنيک بينامتنيت پسامدرنی تن دهد، اما او اينجا نيز اين تکنيک را مسخ می کند و در متون مدرن و نگاههای 
می کند و متون قديمی و مدرن پسامدرني، همانطور که باال نشان دادم، مفاهيم سنتی و کين توزانه خويش را وارد 

فيگورهای قديمی مثل شهرزاد و ليلی و مجنون را در نهايت بازسازی نمی کند بلکه شکل ديگری از حالت نارسيستی 
متنفرانه اين فيگورها ايجاد می کند و اينگونه سنت نهفته در اين کلمات را و دراين ديسکورس زبان را /شيفتگانه

در اين معنا نيز او .  که نفرت و اشتياق واسارت به زن را بازسازی و تکرار می کندهمانطور. بازسازی و تکرار ميکند
 و نابالغانه  شيفتگی نارسيستی/اين تکنيک مهم پسامدرنی را در جهت دست يابی به لذت دردآور نارسيستی و خشم

يک نمونه جديد . ارضاء کندخويش مسخ و مورد سوءاستفاده قرار می دهد، تا به کمک اين تکنيک اميال سنتی خويش را 
اين سوء استفاده و مسخ اين تکنيک برای بيان خشم و دل آزردگی نارسيستی خويش، قسمت هشتم اين هرمافروديت است 

علی عبدالرضايی در اين متن در واقع يک نوشته عباس کيارستمی را در . که به اسم هرمافروديت بعدی بيان شده است
و و بيان قدرتهای آغداشلو را بشيوه ای زشت و ماالمال از توهين و خشم نارسيستی وصف دوستيش با آيدين آغداشل

کين / بازتوليد و بازسازی ميکند واينگونه با استفاده از يک تکنيک مهم پسامدرني، اميال سنتی خويش و اميال جنسي
.می پردازد بار ديگربه مسخ پسامدرنيت  توزانه خويش را بااستفاده ازمتن آنها بيان می کند و  

  
موضوع هرمافردويت: بخش نهايی   

  
 و يا حالت هرمافروديت در کار شهريار کاتبان و همچنين در کار شاعران ديگری مانند ساقی قهرمان و  استفاده از کلمه

زيبا کرباسی و ديگران اين ضرورت را ايجاب می کند که کوتاه اين کلمه باز و بررسی شود، تا بهتر مشخص شود که 
ا استفاده کنندگان اين واژه، واقعا معنايی نو و مدرن از اين کلمه می فهمند و يا هنوز به دنبال وحدت نارسيستی آي
در نمونه علی .  بهشت گمشده عارفانه و کاهنانه خويشند و بدينخاطر اينقدر به اين کلمه ابراز عالقه می کنند و

 معنای تک محورانه يک دخترباز سنتی و يک مرد خشن سنتی  در نهايت به عبدالرضايی ديديم که واژه هرمافروديت
بويژه که شهريار .تحقيرکننده زن و ديگری می باشد و به اين خاطر من به تکرار سنت در نگاه او نام هرمافردين را دادم

ن زن کاتبان خيلی از فيلم کردن خويش و ديگران خوشش می آيد و تراژدی عميق خويش را و سرکوب مداوم خويش بسا
کلمه دو جنسيتی که شهريار کاتبان در نقل قولی در باال نيز استفاده ميکند، به معنايی از لحاظ . و يا مرد را نمی بيند

او نمی داند که دوجنس گرايی در نگاه فرويدی يک دوجنس گرايی مردانه . روانکاوی غلط مور استفاده او قرار می گيرد
 فالوس مردانه است، با آنکه هم نرينگی و  همانطور که در نگاه لکان. مردانه ستاست، زيرا اساسا برای فرويد ليبيدو 

اما بازهم فالوس مردانه است و بدينخاطر دريدا به اين فالوس محوری لکان . هم واژن زن می توانند سمبل فالوس باشد
 و ايجاد يک نگاه و قدرت  جوديت باتلر در جواب او و برای شکاندن ديسکورس مردمحوری فالوس اعتراض می کند و

 درک اين موضوع از اين جهت نيز مهم است که حالت دوجنسيتی  .را مطرح می کند> فالوس لزبييني<زنانه اصطالح 
چون چنين يگانگی و کمال . هرمافروديت بمعنای کمال جنسيتی و چيرگی بر ضعف مرد بودن و يا زن بودن نيست

ناکامل بودنی و .  نپذيرفتن فانی و ناکامل بودن بشر است انگی نارسيستی وجنسيتی يک دروغ و تکرار ميل وحدت و يگ



 96

فانی بودنی که پيش شرط شکوه و غرور و زيربنای عشق، خرد و اروتيک بشری است که ماالمال از اين اشتياقات 
ت و زيبايی پارادکسی که وحش. پارادکس بشری و ماالمال از ميل وحدت جاودانه و حس ناممکنی اين وحدت می باشد

. حيات انسانی را می آفريند و نفی اين پارادکس درهر شکلی به معنای سرکوب ذات انسانی و پارادکس خويش است
اينگونه در حالت هرمافروديت شهريار کاتبان،ما بيشتر به حس جستجوی اين وحدت از دست رفته دست می بابيم که 

 را نداشته ايم، با آنکه همزمان جستجوی اين وحدت گمشده اساس يک دروغ است، زيرا بقول لکان ما هيچگاه اين وحدت
اما شکل بالغ اين جستجو، بشکل ارتباط تثليثی با . اشتياق و جستجوی بشری در حين جستجوی عشق و حقيقت فرديست

 و نه جستجوی که مرتب دگرديسی می يابد  و زندگی پارادکس و چندچشم اندازی بشريست هستی و تن دادن به عشق
يگانگی  در نگاه شهريار کاتبان به هرمافروديت و ميل دوجنسيتی شدن او ميتوان ميل به اين. يک وحدت مطلقانه

نهايت نيز به يک هرمافردين تک ساحتی و  را نيز بازيافت و اين نگاه بالغانه نيست و همانطور که ديديم،در نارسيستی
وسه می تواند به انسان کمک کند، که بربستر جنسيتی مرد يا قبول هرمافردويت بسان يک پر .نارسيست تبديل می شود

. به مرد و زن دارای ناز و نياز تبديل شود زنانه و مردانه خويش تن دهد و هرچه بيشتر زن بودن به حالتهای متفاوت
قدرت در هر زنی اين ناز قدرت اول و بستر جنسيتی است که نياز و استقالل و  موضوع اما اين است ک با اينحال

مرتب  تمنا و قدرت زنانه بدان اين بستر جنسيتی است که ناز و هراس و بدان مرتب اضافه ميشود و در مرد ، نياز نيز
 و يا دوجنسيتی نمی شوند، زيرا  در هر حالت اين دو جنسيت به يکديگر تبديل نميشوند اما. اضافه ميشود و تلفيق می يابد

و نيز نيازش را بيان می کند،مردانه نشده است بلکه زنانه ترو وسوسه انگيزتر زنی که اکنون مغرورانه ناز می بازد 
زيرا در جذب اين نياز در ناز زنانه خويش،زن اين نياز را به شکل زنانه و خواهش زنانه تغيير جنسيت می . شده است

وجنسيتی نمی شود، بلکه اين همانگونه که وقتی مرد بر بستر نياز به ناز و عشوه اش و دلهره اش تن می دهد، د. دهد
حاالت به شکل ناز و دلهره مردانه در می آيند و مرد را مردانه تر، زيباتر و در عين حال چندگانه تر می سازند و 

همانطور . اينگونه با رشد هر چه بيشتر اين حالت ما شاهد اشکال متفاوت و متفاوط زنانگی و مردانگی چندگانه هستيم
ارهای زيبا کرباسی و در کار جمشيد مشکانی تبلور اين زن ناز با نياز و مرد نيازدار با ناز و در که در بخش بعدی در ک

زن /درک اين موضوع بدين خاطر مهم است که ببينيم،هرمافروديت شدن به معنای مرد.  را می بينيم عين حال چندگانه
 و ايجاد زن و مرد چنداليه  ل پروسه هرمافروديت به اينگونه، تبدي  ديدن هرمافروديت  و زن شدن/اين مرد. شدن نيست

 عارفانه ايرانی می باشد و ربطی به  به يک شيئ و حالت ايستا و  تالش ناخودآگاه برای دست يابی به وحدت گمشده و
حالت چندگانه و مردانگی و زنانگی متفاوت و متفاوط مدرن و يا پسامدرن و در بهترين حالت به عاشق زمينی زن و 

پارادکس، چندگانه و خندان ندارد که زندگی برايشان يک ديالوگ پرشور عشق، قدرت و خندان ميان جنسيتها و مرد 
 و جستجوی وحدت گمشده عارفانه،  در نهايت نفی  اين حالت تبديل هرمافروديت به يک شئی. ميان خدايان فانيست

رتباط و عشق و ديالوگ متقابل و نفی ضرورت و منطق تفاوت و ناکاملی جنسيتها برای دست يابی به ميل ا
اگر ما هرمافروديت را بسان يک جنسيت سوم در نظر بگيريم، مثل مطرح کردن . انسانی خويش است نيازهای

اينترسکسوئلها توسط کوئيرتئوری بسان يک جنسييت سوم  و برای شکاندن حالت دوجنسيتی روابط بشری، آنگاه 
 دارای همان معضالت عمومی همه جنسيتها در عشق و در زندگی و نيز هرمافروديت به عنوان اين جنسيت سوم

تنها با چنين نگاهی از سرکوب مداوم آنها خوشبختانه . معضالت و لذتهای متفاوت خويش است و برتری ايی وجود ندارد
ر مهم می تواند بهتر جلوگيری ميشود و هم انسانها به شناخت حالتی ديگر از جنسيت نائل می آيند و اين تحولی بسيا

مرد بودن  و /اما اگر هرمافروديت بسان يک زن. در بخش بعدی کال نگاهم را نسبت به کوئير تئوری بيان می کنم. باشد
يک جنسيت آرمانی مورد نظر باشد، آنگاه اين هرمافروديت آرمانی برای فرار از ناکامل بودن ذات انسانی ماست و ميل 

بی دليل نيست که . و دستی يابی به بهشت مطلق که به معنای دست يابی به مرگ استبه مطلق کردن و ايستايی زندگی 
نمونه اين شئی کردن نارسيستی هرمافروديت را ما در کار شهريار کاتبان و تا . تنها راه رفتن به بهشت،مردن است

ای ديدن اين زنانگی در مردانگی ساقی نيز بج .اندازه ای در نگاه ساقی قهرمان می بينيم که در بخش قبل توضيح داده ام
مرد کامل است که در نهايت بی نياز است و / نياز زنانه، بيشتر بدنبال ايجاد يک زن و بالعکس و ميل دين ناز مردانه و

در واقع اين . نافی عشق و ارتباط و توهمی خيالی برای چيرگی بر مشکالت ارتباط گيری ميان جنسيتهاست
مرد دلخواهش  >شاپور اگر<ساقی می خواهد  با اينگونه ساختن مرد مانند شاپور در شعرهرمافروديت يک روياست که 

را بوجود آورد که ديگر ارتباط با او دارای مشکالت روابط عشقی معمولی نيست و دو جسم بسان دو هرمافروديت 
 دارند که خيال می کنند، با همين رويا را نيز عالمان تکنولوژی مدرن.همديگر را بی کالمی حس و درک و لمس می کنند

ايجاد ابرانسانهايی با خرد هوشی سه برابر و يا چهار برابر انسان امروزی بر بسياری از مشکالت انسانی امروز می 
توانند چيره شوند و فراموش می کنند که انسانی با قدرت هوشی سيصد و چهارصد، قادر به حس شديدتر و پيچيده تر 

خواهد بود و  از اينرو حتی بيش ازانسان معمولی امروزی در خطر ديوانه شدن و گسستگی اطالعات احساسی و خبری 
زيرا او اکنون . روحی و از طرف ديگر تبديل شدن به يک پسيکوپات بی احساس که از روی الشه عبور می کند،است

ند  و همزمان چند چشم بايستی همزمان چندبرابر انسان معمولی اطالعات احساسی  وحسی و فکری را جذب و لمس ک
خوب طبيعی است که او بيشتر در . انداز را با هم حس و لمس کند و در هرچيز همزمان هم رويا و هم کابوس را ببيند

خطر داغانيست  و يا اندک کسانی از آنها نابغه می شود و يا جانی و يا در بيشتر موارد ديوانه و حتی نابغه هايشان نيز 
از اينرو نيز هرمافروديت ساقی قهرمان نيز .  دارای يک جنون در کنار نبوغ خويش استمثل نابغه های امروزی

بايستی در نهايت از رويا به کابوس تبديل شود، زيرا نفی ذات انسانی و پارادکس زندگی بشری و ناکامل بودن انسان  و 
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خانم / شعر آقا  حالت هرمافروديتی درشکل ديگر اين. فانی بودن او می کند و در پی وحدت گمشده و يگانگی مطلق است
تفاوت زيبا با نگاه علی عبدالرضايی و ساقی قهرمان در اين است که اينجا زن و مرد موجود در . زيبا کرباسی است

جدل عشق و قدرت مشغولند و به يکديگر  شعر و در درون زيبا به يک جفت عاشق تبديل ميشوند که با يکديگربه بازی و
اين نگاه به حاالت زن و مرد درانسان و ديدن هستی . نبرد قدرت می بازند سربسر هم می گذارند وعشق می ورزند، 

بسان يک ديالوگ و بازی پرشور عاشقانه و قدرتمندانه چندحالتي، همان نگاه جسم گرايانه است که زيبا بخوبی با جسم 
درون و برونی . آن پرداخته است ن  شاعرانهزنانه خويش و شور زنانه خويش آنرا احساس و لمس کرده است و به بيا

اين حاالت متفاوت ما، بازی عشق شرورانه زن و مرد درون ما،   وعشق  هر لحظه زندگی ، بازی قدرت. وجود ندارد
 اين بازی و ديالوگ پرشور را که مرتب ديفرانس و تفاوتی نو و تحولی نو در بازی  يا زن و مرد برون ما هستند و

رتمندانه خويش می آفريند، آغاز و پايانی نيست و همچنين تکرار نميشود بلکه مرتب با اشکال جديد زن و عاشقانه و قد
زيبا بخوبی اين بازی را حس و لمس می .  اين بازی تحول و دگرديسی می يابد و نو می شود  متفاوط مردان متفاوت و

و  زن، با خرد شهودی و احساس/ ونه يک شکل مطلق مردکند و آن را بيان می کند،زيرا او اينرا بيشتر بشکل پروسه ای
 و او می تواند به جسم خندان و پرشور چنداليه تبديل شود و در  چند قدم جلوتر،. خرد زنانه خويش حس و لمس می کند

 و پر از ناز به  اينگونه هم بسان زنی مغرور. اين مسير مهم او خود بشيوه خويش در حال پيشروی و دگرديسی است
بيان نياز خويش و شيطنت خويش در بازی می پردازد و هم در کالژههايش اين زن زيبا و پرشور، چندگانه ميشود و 

 اينگونه او هم در اين شعر، فارغ  از بازی برون می  .شعرش به اوج بازی و پارادکس عشق و زندگی دست می يابد
و معشوق درون خويش باشد و هم بر بستر اين عشق و تواند به خويش عشق بورزد و مستقل باشد و شاهد بازی عاشق 

، ديالوگ و  بازی عاشقانه درونی، در اشعار ديگرش  به عشق در بيرون و بازی مرد و زن عاشق تن دهد و سراپا بازی
زيبا بر خالف علی عبدالرضايی که در ديالوگ فقط يک مونولوگ و تصوير خويش را می بيند و اينگونه . شور گردد

الوگ و بازيش بيشتر برای ارضای خواستهای نارسيستی و مورد توجه عموم بودن و خشم نارسيستی به مخالفان نيز دي
است و بر خالف بعضی از اشعار ساقی که عشق نارسيستی را بر اين بازی و ديالوگ عاشقانه و پرشور ترجيح می دهد 

و بازی زندگی آری می گويد و  با  زيبا کردن ناز و   به خويش  ، زيبا خواهان و  نيازمند عشق و بازی و ديالوگست و
 آری گوييش به نيازش و  نيازش و اشتياقش و پرستش خويش و اشتياقش به غرور عاشق زمينی دست می يابد که در

تمنايش اوج غرور و استقاللش را می بيند و نمی خواهد دمی بدون اين بازی عشق و اين ديالوگ عاشقانه و تمناوار 
 و بازيگر بازی جاودان عشق و قدرت تبديل می کند، خواه  اين نگاه به هرمافروديت انسان را به انسان تمناکننده. باشد

قبل از آنکه به پايان اين بخش . در درون يا خواه در برون، زيرا درون و برون در نهايت برای عاشق زمينی يکيست
:برسيم، بخشی از اين شعر او را بخوانيد  

  

! آقا خانم                 

 ونيمه های من که عاشقِ هم اند
! آقا خانم     دِل هم را ُمدام می برند و در هم گم اند  

  آنجاها       شما را هم البته می بينند آنجا

 گرچه نمی بينند شمارا

! آقا خانم         بدجوری عاشقِ هم اند  

  روز ماِه تمام را به دل می کشند و هر      ُنه ماه   هر شب

  ماهی تمام می زايند و هر شب                               

! آقا خانم       ماهی تمام می ُکشند                               

! نه آقا      خانمِ شما را نمی بينند           !نه  

! نه خانم       ونه ميلی به آقای شما دارند  
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  در ايرانآسيب شناسی رنسانس جسم/ 2
  
پسامدرنيت، بسان تاخوردگی زمانه خويشيم و تلفيق و چنداليگی که برای /مدرنيت/ما هر کدام بسان تبلور بحران سنت 

پاسخ گويی به بحران شخصی خويش می يابيم، در عين حال پاسخی برای جواب و عبور از بحران عمومی و امکانی 
ش و دست يابی به مدرنيت ايرانی است که در ذات خويش چنداليه برای تلفيق و جدب مدرنيت در فرهنگ و جان خوي

است، زيرا نه تنها ايرانيان دارای هويتهای مختلف ايراني، مذهبي، قومی هستند بلکه برای مدرن و پسامدرن شدن، 
برای دست بهترين راه .  چنداليگی ندارند راهی ديگر بجز اين ساختن و آفريدن چنداليگی خويش و تبديل چندپارگی به

البته هر کس .  تبديل شدن به يک کثرت در وحدت و وحدت در کثرت است و  شيوه جسم گرايی يابی به اين چنداليگی
بشکل خويش به اين جسم گرايی چنداليه دست می يابد و اين تنوع بسيار مهم است،زيرا تفکر جسم گرايی بر اساس لمس 

يت جسمی و جنسی و جنسيتی خويش و همين سه بخش می تواند جسم و جان خويش است و براساس  تن دادن به هو
. ميليونها نمونه از اين تنوع جسم گرايی و اين جهان هزار جهانی زمينی بوجود آورد و چه زيباست که بوجود می آورد

ي، به از طرف ديگر طبيعتا بايستی در عين قبول و رواداری اين تفاوت و تفاوط چنداليه براساس هويت جنسی و جنسيت
 و جدل خندان اين روايتها و تاويلها بر سر زيباترين،عاشقانه ترين، قدرتمند و شرورترين تاويل و تفسير در اين  نبرد

لحظه و در رابطه با اين يا آن عرصه تن داد، زيرا بازی زندگی يک جدل بر سر سروری بر زمين و لحظه ميان 
رايانه من در عين اين رواداری و ديدن تلفيقهای مختلف و خوش از اينروست که نگاه جسم گ. تفسيرهای مختلف است

 و آشنايش در هر سه نسل و يادگيری از آنها، در عين حال مغرورانه و خندان در رابطه  آمدگويی به اين همراهان غريبه
ه با جواب گويی به معضل بحران هويت ايرانی و بحران جنسيتي،جنسي، عشق و گيتی گرايی ايرانی، در عرص

روانشناختی جواب خويش را و جسم خندان و عارف و عاشق زيبای زمينی خويش را به ميدان می فرستد و ديگران را 
به جدل و چالش خندان و با احترام متقابل می طلبد، تا در اين چالش عاشقانه و قدرتمندانه هم قدرتش،تفاوتش و نو بودنش 

ضعف خويش پی ببرد و مرتب دگرديسی يابد و زيباتر و شرورتر مشخص شود و هم در جدل با رقيب توانا به نکات 
باری انديشه خوب يک شرور خندان و در عين حال يک فرصت طلب خندان به تمام معناست که مثل زئوس برای . شود

 معشوقش به هزار رنگ و شکل در می آيد و در عين حال با هر چالشی قويتر و پرشورتر ميگردد، زيرا   دست يابی به
اينگونه نيز، همانطور که در اين سه بخش ديديد، نگاه جسم . چشم انداز حريف را در خويش جذب و ادغام می کند

گرايانه من قادر به جذب و ادغام انديشه لکان، دلوز و غيره با شناخت دقيق نکات اختالف اين انديشه ها و قادر به جذب 
بديل به يک آش شله قلمکار و يک حالت شترمرغی جديد نمی نگاه مدرن و پسامدرن در خويش است و در عين حال ت

شود، بلکه اين اجزای خويش را بسان کثرت در وحدت خويش در خود جلب می کند و به جسم چنداليه و سيستم 
 اينگونه نيز در روند  اين دو دهه اخير می توان رشد انديشه و نگاه جسم گرايانه را. احساسی چنداليه تبديل ميشود/فکری

زيرا تبديل شدن به .  و هنرمندان مختلف مشاهده کرد، بی آنکه از آن نامی برده شود به اشکال مختلف در ميان شاعران
 قبول هويت جنسيتی عبور می کند و قبول زنانگی و مردانگی پارادکس مدرن و  جسم خندان و جسم گرايی از طريق

خندان و دست يابی به فرديت خويش  تنها از طريق تن دادن به تبديل شدن به سوژه مدرن و يا جسم . چنداليه پسامدرن
هويت جنسيتی خويش و کشف زنانگی و مردانگی خويش ممکن است و امروزه ما شاهد آن هستيم که چگونه اين هويت 

باشد که نگاه جسم گرايانه من برای رهروان اين مسير همياری خوب . زنانه و مردانه در حال رشدو شکل گيری است
اما همين رشد و شکل گيری هويت جنسيتی زنانه و .  جهان زمينی متفاوت و متفاوط خويش باشند ر کسب و جذبد

رنسانس ايران يک رنسانس جسم گرايانه . مردانه در اشکال مختلف به معنای پايه ريزی زيربنای رنسانس ايران است
ومردانگی چنداليه  و در نهايت مدرنيت بوجود می خواهد بود که با خويش مفهومی جديد از جسم، اروتيسم و زنانگی 

 قادر به جذب و تلفيق هر دو نگاه مدرن و نکات سالم فرهنگ خويش در جسم و هويت جنسيتی خويش و  آورد، زيرا
 و متفاوت تبديل ميشود  اروتيسم ونگاه زمينی خويش است و اينگونه به يک کثرت در وحدت و يک جسم خندان، چنداليه

بحران و چندپارگی ايرانی در مسير خويش و ! باری دوستان. ش برای هر دوجهانش نو و زيبا و چنداليه استکه سخنان
در قالب ما نسل جسم گرايان و زنان و مردان چنداليه به توانايی عبور ازبحران خويش ودستيابی به يک هزاره جديد 

 ما با پايان دادن به چندپارگی خويش، همزمان بحران دو  ايرانی و دست يابی به مدرنيت ايرانی دست می يابد و اينگونه
سده اخير ايران و سترونی و سکون قرون متوالی را پايان می دهيم و جهانی زمينی و انسان ايرانی زمينی و چندهويتی 

اين هويت مدرن و  رنگارنگ هم   به هويت مشترک . است > مدرن ،ملی و رنگارنگ<می آفرينيم که هويتش 
،همراه با پاک ساختن اين هويت از نکات منفی اش مثل پارانوييای ايرانی و خير و شرديدن،تن می دهد و هم در ايرانی

کنار زبان مشترک فارسی به چندزبانی و هويتهای چندفرهنگی  و چندمسلکی درونی خويش ،همراه با مقابله با رسوم 
و نما می دهد  و هم قادراست اشکال مختلف زنانه ضدجسم و ضدمدرنيت در هر فرهنگ قومی و مسلکی، امکان بروز 
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 و   اين هويت زمينی و نگاه جسم گرايانه را بيافريند و درون و برونش را به بازی و مردانه چنداليه و متفاوت و متفاوط
و کثرتی  اينگونه جهانی هزارجهانی   قدرتمندانه اين عاشقان زن و مرد و نگاههای مختلف تبديل سازد و و جدل عاشقانه

در او . در وحدت بيافريند و هستی اش را به يک ديالوگ و بازی خندان و پرشور عاشقانه و قدرتمندانه تبديل سازد
قدرت، خرد، عشق و ايمان با يکديگر آشتی می کنند و به خرد شاد، عشق خردمندانه و شرور، قدرت خندان و ايمان 

 زمينی تبديل ميشود که او بسان عنصر پنجم  يرانی بسان چليپای او به اين چهار قدرت انسان ا سبکبال تبديل ميشوند و
بر روی آن می ايستد و از آنها قدرت می گيرد و در عين حال مرتب آنها را با معنادهي و  جذب در جهان سمبليک 

 تفاوط خويش خويش  زيبا می سازد و در اين مسير بنا به نوع و حالت جسمي،جنسی و جنسيتی خويش و بنا به تفاوت و
از ديگران و در عرصه های مختلف اشکال متنوع و متفاوت اين جسم گرايی خندان و اشکال مختلف اين عاشق و 

او معيارهای مدرنيت و پسامدرنيت را چون خردگرايي، گيتی گرايي، .عارف زمينی خندان و سبکبال را می آفريند
ا اشتياقات و تمناهای خود او هستند و همزمان اشکال و اليه های پلوراليسم و غيره را در خويش جذب می کند، زيرا اينه

 می آفريند، زيرا او در تاريخ و فرهنگ خويش ريشه دارد و خردگراييش،گيتی گراييش،  جديدی از اين مفاهيم را
جسم فرديتش بناچار و منطقا ترکيبی از چندفرهنگ و نگاه خويش با حفظ مبانی اصلی مدرنيت و پسامدرنيت  و يا 

از اينرو جهانش عاشقانه و قدرتمندانه و .شدن،چنداليه و ايجادگر يک مدرنيت متفاوت می گردد> خود<او با . گراييست
بازيش هم چون يک عارف زمينی پرشور و رندانه و شوخ چشمانه است و هم چون ساتور خندان و جهان ديونيزوسی 

اروپايی < جهانش را در خويش جذب می کند و به يک او بهترينهای هر دو. نيچه زيرک و شرور و سبکبال است
با چنين . از اينرو نگاه چنداليه اش برای هر دوجهانش زيبا و پرشوراست. تبديل می شود> ايرانی مدرن<و يک > خوب

عاشقان زمينی خندان و زنان و مردان مدرن و در عين حال عاشق و پرشور و وسوسه انگيز بازی زندگی و ارتباط و 
گ انسانی به درجه جديدی از عشق ولذت ميرسد و انسان ايرانی با دست يابی به ارتباطی تثليثی با هويتهای مختلف ديالو
پسامدرنی خويش و با عبور از هراسهای سنت و  حالت تک محورانه مدرنيت و قدرت محوری پسامدرنيت /مدرن/سنتی

 ديگربار پايه گذار يک هزاره نوی انساني، پايه گذار هزاره  و قدرتمندانه دست می يابد و و تفکر نيچه به بازی عاشقانه
باری دوستان، طعم و نافه رنسانس در جان و فضای ما و ايرانمان پيچيده است و . نوی زرتشت خندان و عاشق می شود

، ستاره ای از درون بحران عميق ايران و يکايک ما  وبا دادن تلفات فراوان فردی و جمعی. می توان او را استنشاق کرد
رقصان در حال اوج گرفتن است که همان کثرت در وحدت  زنانه  و مردانه اين عاشق زمينی ايرانيست و از درون 
چندپارگی فردی، ملی و مذهبيمان يک چنداليگی پرتوان و قوی در حال ايجاد شدن است که آثارش را در درون کار 

 و يا برون مرزی می توان بازيافت و نيز رشد و شدت يابی هنرمندان و عالمان و  روشنفکران مختلف درون مرزی
قدرت اين چنداليگی در درون  آثارشان  و در درون يکايک ما که بسان نخستزادگان نسلهای خويش بايستی سرانجام اين 

بحران را بپايان رسانيم و در پی دست يابی به سعادت شخصی خويش و چيرگی بر آوارگی و چندپارگی 
مزمان کليد رهايی ايرانيان را از اين بحران بدست آوريم و بحران ايران و بحران خويش را به منشاء ساختن درونيمان،ه

نمود رشد اين جسم گرايی و . ايرانی مدرن و رنگارنگ و يک هويت نوين ايرانی، زمينی و چنداليه تبديل سازيم
 عرصه علم وهنر ايرانی می توان با شدت و پسامدرنيت را در هر/سنت/چنداليگی و جستجو و بيان تلفيق مدرنيت

همانطور که نشانه های تلفيقهای کين توزانه و دل آزرده گونه . قدرتهای متفاوت و توسط زنان و مردان فراوانی بازيافت
و اشکال جديد غرب شيفتگی و غرب ستيزی را نيز می توان بازيافت و بايد با نقد و نشان دادن ضعف و هراسهای 

ين نگاههای دل آزرده، بر آنها در جدل قدرت و عشق  بر سر آينده ايران پيروز گشت و از نادانيها و هراسهای بنيادين ا
آنها بسان مترسکی برای پيش برد راه خويش استفاده کرد و از طريق چالش خندان و علمی با حريف و رقيب محترم؛ او 

 نگاه علمی و جسم گرايانه خويش  و مترسکی برای را به تخته پرش دست يابی خود به سروری بر لحظه و سروری
همه دودالن و ترسويان تبديل ساخت، تا ببينند که اگر به اين مدرنيت چنداليه و اين جسم خندان چنداليه دست 

نيابند،خويش و کشورشان را به چه مکافاتی نو و چندپارگی کين توزانه ی نويی و کشت  وکشتار نوی اقوام و 
باری هرکدام از اين زنان و مردان .  ا چندپارگی وحشتناک کشورشان و درونشان  مبتال می سازنددگرانديشان و ي

جسنجو گر هويت جنسيتی خويش و نگاه متفاوت و چنداليه خويش، بر بستر راه خويش بسوی دست يابی به اين جسم 
ر بسان يک رمان چنداليه،بسان يک خندان وچنداليه خويش در راهست و اينگونه است که من به هر انسان ايرانی ديگ

امکان نويی از جسمی خندان وچنداليه می نگرم و بسان همراهی  و آشنايی غريبه در طی عبور از بحرانی عميق که از 
باری رقص رنسانس و رقص پرشور . يکايک ما و  از کشورمان، مرگهای فراوان طلبيده است و هنوز نيز می طلبد

رانی در قالب رقص زمينی و بازی پرشور عشق و قدرت نخستزادگان رنسانس ايران، در عاشقان زمينی زن و مرد اي
قالب تن دادن هنرمند و روشنفکر ايرانی و زن و مرد ايرانی به هويت زنانه و مردانه خويش، از طريق تن دادن به تن و 

ت و متفاوط خويش، آغاز شده تن کامه خواهی خويش، از طريق تن دادن به هويت جنسيتی و جنسی چنداليه و متفاو
اينگونه نيز اکنون با بررسی اروتيسم مردانه و .  ما، يکايک نخستزادگان اين نسل رنسانس و حامالن اين رنسانسيم. است

زنانه و تشريح چند نمونه از اين جسم و جنسيت مغرور و چنداليه هنرمندان ايرانی و بررسی تبلور اين تن و جسم خندان 
لور اين جسم زنانه و مردانه پرتمنا و پراز ناز و نياز و مغرور از ناز و نياز خويش و ستايشگر زندگی و و چنداليه، تب

زمين و آری گو به  بازی عشق و قدرت زندگی و تصويرگر اين ستايش و آری گويی در قالب شعريت و ايماژهای 
ان هم نسالن و ديگر نخستزادگان ايرانيم در هنری پرتوان و چنداليه می پردازم و در عين مسحور شدن از قدرت و تو

هر سه نسل، به بيان نکات قدرت و ضعف آنها در اين مسير جستجوی هويت جنسيتی و تن کامه خواهی خويش می 
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پردازم، تا اين نقد خود هم کمکی به درک  ضرورت هرچه بيشتر اين تحول جسمانی در ميان ما ايرانيان کند و هم 
ديدن اين نوای زيبا و چنداليه جسمانی در ميان هنرمندان ايرانی و نسل نوی جسم گرايانی چون من ، همزمان خواننده  با 

و با استنشاق عطر و  طعم اين رنسانس در حال پيشروی بتواند  زايش اين هزاره نوين ايرانی،هزاره عشق،خرد، قدرت 
تا خوانندهها ی عزيز . ن ايرانی را  حس و لمس کندو ايمان سبکبال ايرانی را و هزاره عاشقان و عارفان زمينی و خندا

بتوانند  هرچه بيشتر به وسوسه اين جسم خندان و چنداليه  تن دهند، به خويش و قدرتهای پرشور و چنداليگی 
در اين بخش فقط به . پرشورشان تن دهند و نيز به تفاوت و تفاوط  چنداليگی زيبای خويش در عين وحدتی در اين کثرت

گيری اين هويت جنسيتی نوی ايرانی و تن کامه خواهی  در کار بخشی از هنرمندان زن و مرد ايرانی می پردازم   شکل 
. و به بررسی اشعار آنها در اين عرصه اروتيسم و بيان هويت جنسيتی زنانه و مردانه ، در عشق و اروتيسم می پردازم

ت  اين هويت  جنسيتی و جسمی نوی زنانه و مردانه در در بخش پنجم اين نوشته، آنگاه به بررسی  نگاه و تحوال
 به چندپارگی درونی خويش و به بررسی چگونگی راهها و  برخورد  به بحران عميق و کلی  سنت  ومدرنيت ايرانيان و

موضوع در . نگاههای زنانه برای پاسخگويی به اين چندپارگی و حالت روان پريشی خويش و جامعه خويش  می پردازم
 بخش ديدن اين شکل گيری هرچه بيشتر هويت زنانه و مردانه مدرن و تن کامه خواهی زنانه و مردانه مدرن  اين

ايرانيست که هم متفاوت از جهان سنتی قبل از خويش است و هم چنداليه است و در عين خويشاوندی با جهان مدرن، 
.انی مدرن و بيانگر کثرت در وحدت اوستمتفاوت و متفاوط  از او و بيانگر چنداليگيش بسان زن و مرد اير  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اروتيسم   و هويت جنسيتی زنانه
  

زن در فرهنگ ما به سه شکل مادر مقدس، حوا يا جنه فريبکار و زن اثيری ديده ميشود و همه ديگر جوانب زنانه، 
ل مردانه و درک بازی متقابل اين شناخت اين سه حالت و ديدن سه حالت متقاب. قدرت و خرد زنانه سرکوب ميشود

.حاالت و بازتوليد متقابل اين حاالت برای ايجاد تحول جنسيتی بسيار مهم است  
عارفانه و سمبل عشق بدون چشم داشت و عشق /زن به عنوان مادر پرستيده می شود  و او حافظ فرهنگ عاشقانه/  1

مانند سودابه که عاشق (که خودخواه، هوسباز> مادرینا<اينگونه نيز همه حاالت منفی مادر به فيگور . پاک است
فراافکنی ميشود و بسان مادر مهربان و  از خودگذشته و بدون جسم و شور زنانگی، او سمبل عشق مطلق > سياوش شد

عرفانی و نيز سمبل وحدت گمشده و راه دست يابی به وحدت گمشده از طريق يگانه شدن با او در عشق مطلق عرفانی 
قهرمان هميشه در .نگونه مادر در زندگی پسر  و تبديل شدن او به قهرمان نقشی بسيار مهم بازی می کنداي. است

بی دليل نيست که به . اينگونه فرهنگ قهرمان گرايی ايرانی بيشتر مادرمحوريست، تا پدرمحوری. جستجوی مادر است
مادر در .  حاضر از دست دادن تن و جان هستندوطن، مام وطن می گوييم و ايرانيها بخاطر اين مام وطن چون فردوسی

سرکوب زنانگی در دختر و فرهنگ جامعه خويش نقشی بسزا دارد، زيرا برای اجرای نقش مادری و به خاطر ديدن 
از اينرو . نقش مادری به عنوان مهمترين نقش خويش در جامعه، مجبور به سرکوب عالئم زنانگی در خويش بوده است

ادرمحور ما  در کنار حفظ سنت و اخالق پدری،  اينگونه در پی عشق مطلق و تقدس عشق مطلق م/فرهنگ پدرساالر
.مادرانه  و نفی عشق جنسی و جنسيتی که بقول موالنا در پی رنگيست و عاقبت ننگی می شود، بوده است  

بلور هراس جامعه زن به عنوان حوا و جنه دختر اهريمن ، سمبل هراسهای جامعه از قدرت و شرارت زنانه و ت/2
همانطور که قبال گفتم، اساس اشتياق و هراس . پدرساالر از ناتوانيش در برابر جذبه های اين زن زيبا و فريبنده است

زن برای مرد سنتی و جامعه سنتی هم تبلور وحدت . جامعه سنتی ما را، اشتياقش  وهراسش از زن تشکيل می دهد
ديگربار لمسش کرد و يا با چشيدن عشق مادرانه اش ميتوان به لمس اين وحدت گمشده است که با وصال با او می توان 

دست يافت و در عين حال به عنوان حوا و جنه به عنوان مقصری برای رانده شدن از بهشت و موجودی فتنه انگيز و 
يبنده و خطرناک طبيعی است که در روند اين سرکوب، دقيقا حوای فر. خطرناک ديده می شود که بايستی سرکوب گردد

اين زن فربينده  و خطرناک با آنکه خشم و . باری اخالق، گناه می آفريند و گناه ، اخالق را. يعنی لکاته زاييده ميشود
کلکهايش نشانه ای از خشمش بر عليه بی عدالتی و زخمهای فراوانيست که جامعه پدرساالر بر او وارد کرده است، ولی 

همانطور که راوی و لکاته در .و کين توزی به ناچار به بازتوليد سنت کمک می رساند همزمان با اجرای نقش لکاته 
نهايت بخاطر ناتوانيشان از عبور از فرهنگ سنتی ضد جسم و ضد عشق، به پيروزی سنت و مرگ خويش کمک می 

ی  کاهن لجام همينگونه نيز مردی که به خشم کور ودل آزردگ. خشم کور هميشه به ضد خود عمل می کند. رسانند
.گسيخته دچار است، به حفظ و بازتوليد سنت کمک می کند  
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زن به عنوان زن اثيری، بخشی ديگر از اشتياق جامعه پدرساالر را در پی وحدت از دست رفته نارسيستی و بهشت / 3
ا احساسات نهفته او دختر پرناز و راز و بيگناهست که نگاه پرشرمش، مرد پدرساالر را ب. از دست رفته تشکيل می دهد

و اشتياقات پنهانش روبرو می کند و اين مرد پدرساالر اسير نگاه اوست و خيال می کند با دست يابی به او، به عشق و 
به بهشتی بر روی زمين که او در درونش می . به جهان رمز و راز و به جهان لذت و تمنای بيگناهانه دست  می يابد

زن اثيری در واقع برای مرد وسيله ای برای . زيهای کودکی و  بيگناهانه خويش بدهدتواند ديگربار تن به کودکی و با
فرار از جامعه سنتی اخالقی و قهرمان گراست، اما در نهايت باز هم او را اسير اين سيستم می کند، چون اين زن اثيری 

 مرد اسير نگاهش و افسون و افالطونی دارای تن و جسمی و نکات ضعف  وقدرت يک زن معمولی نيست و در واقع
تنها لکاته، زن اثيری به . در معنای نهايی لکاته و زن اثيری يکی هستند،همانطور که هدايت نشان می دهد. نگاه اوست

اما فراموش نکنيم که همانطور که هدايت نيز نشان می دهد،در واقع زن اثيری توسط . قتل رسيده و خشمگين شده است
بوف (  و جنسيت به قتل می رسد، يعنی  توسط شيشه سمی که از مادر به ارث رسيده استنگاه مادرانه مخالف جسم

زن اثيری در خويش جذبه جسم و لذت و تمنای جسمی را و تمنای اروتيکی را دارد، اما اين جسم  و تمنا اينجا ). کور
د پدرساالر به اين زن اثيری به اشتياق مر. بشدت اسطوره ای و در مهی از رمز و راز و سحر زنانه پيچيده شده است

معنای ميل دست يابی به جسم و تن و عشق دنيوی نيز هست و همزمان، پيچيدن اين زن در مهی از عشق و نگاه 
. افالطونی و دگرديسی او به يک جسم اسطوره ای، خود نمادی ديگر از ترس جامعه پدرساالر ايرانی از جسم است

زنان ايرانی خود نيز بسان مادر در پی .  مرد و يا پدر و مادر ايرانی نقش بسته استترسی که هم در زن ايرانی و هم در
يک مرد نيک و پدر خوبی برای فرزندانشان می گردند و به عنوان زن اثيری در پی مرد اثيری خويش و يا تبديل شدن 

انتقام گيری به اشکال مختلف از به مرکز عشق و تمامی زندگی يک مرد هستند و به عنوان لکاته و زن خشمگين، در پی 
. جامعه و همسران و ياران خويش  

زن ايرانی بخاطر اين چندپارگی و نفی هويت جنسيتی و قدرت زنانه خويش به عنوان پايه و اساس هويتش و تبديل 
ن و شدنش به يک روح سيال با نقشی مادرانه و زن اثيری و با هراس از شورهای زنانه خويش، محکوم به داغان شد

سترونی بوده و است، تا زمانی که با آری گويی به هويت جنسيتی خودش و تبديل نقشهای مادرانه، زن اثيری و هويتهای 
ديگری به کثرتی بدور محور هويت جنسيتی و زنانه خويش، به استقالل وجودی و هويت متفاوت و متفاوط خويش دست 

يکسو و خشم و کينه لکاته وار چيره نشود، نمی تواند بر چندپارگی و نيابد و همزمان تا زمانی که بر هراسش از جسم از 
برای تحول درست ديسکورس، او  و نيز مردان بايستی . بحران خويش چيره شود و ديسکورس گذشته را تغيير دهد

مدرن براساس هويت جنسيتی زنانه و مردانه خويش همزمان معنای زنانگی و مردانگی را براساس تلفيق و جذب نگاه 
يعنی هويت نوی آنها بايستی قادر . در فرهنگ خويش  و با ايجاد هويت مدرن و متفاوت زن و مرد ايرانی بدست آورند

به تلفيق نکات مثبت هر دوجهانش بر اساس آری گويی به هويت جنسيتی اش باشد وگرنه در حالت چندپارگی خواهد ماند 
تحول در .  سمکی بيگانه درک و لمس می شود و پس زده می شود و يا انديشه نويش در ميان زنان همصرش بشکل ج

هويت و تحول در روابط زن و مرد با شناخت دقيق ديسکورس جنسيتی و جنسی جامعه خويش و ايجاد تفاوت مدرن در 
آن .آن بدون افراط و تفريط سنت ستيزی  و يا سنت شيفتگی و با ايجاد ارتباط تثليثی با خويش و مدرنيت بدست می آيد

زن روشنگر ايرانی که بخواهد انديشه و مفهوم زن مدرن را از جهان غرب وارد کند و ترجمه کند، سريعا با شکست 
روبرو خواهد شد، همانطور که نمونه مردانه اين تقليدها  مانند تقی زادهها با شکست روبرو شده است، همانطور که 

مهم درک معنای عميق مدرنيت که همين تن دادن به هويت . دبازگشت به خويشتن زنانه نيز به شکست خواهد انجامي
جنسيتی خويش به عنوان پايه اساسی فرديت است و در عين حال تالش برای ايجاد مفهوم جنسيتی زنانه و مردانه متفاوت 

ين خويش است، زيرا هر مفهوم زن و مرد ريشه در فرهنگ گذشته خويش دارد و برای مثال اگر زن ايرانی بخواهد ا
سه نقش باال را يکسره دور بياندازد، خود در نهايت احساس پوچی و يا چندپارگی بيشتری می کند، زيرا اين مفاهيم در 

راه او اين است که مفهوم زنانه مدرن خويش را با توجه به اين هويتهای زنانه ايرانی خويش و . جانش ريشه دوانده است
ژه هويت جنسيتی زنانه   و از طريق جذب و ادغام نگاه مدرن به زن در نيز با توجه به هويتهای مدرن خويش و بوي

فرهنگ خويش بوجود آورد، همانطو که زنان سياه پوست و غيره در مرحله سوم فمينيست در کنار شباهتهای ماهويشان 
تفاوت و مفهوم در موضوع زنان با زنان سفيدپوست، به تفاوتهايشان نيز پی بردند و شروع به ايجاد درک فمينيستی م

متفاوت خويش از زنانگی کردند که ريشه در تاريخ خود آنها نيز دارد و اينگونه به چنداليگی متفاوت خويش دست يافتند 
زن ايرانی نيز برای دست يابی به هويت جنسيتی خويش  راهی جز دست يابی به اين . و يا در حال دست يافتن هستند

طبيعی است که زنان ميتوانند . ندارد که در عين مدرن بودن، متفاوت و ايرانيستتلفيق و به يک جسم زنانه چنداليه 
اشکال متفاوت  و متفاوط از اين مدرنيت زنانه ايرانی را بنا به تفاوتهای قشری و تفاوطهای فردی و غيره خويش بوجود 

هيچکس نمی تواند ديسکورس را . ندآورند  و با يکديگر به جدل خندان بر سر زيباترين و قويترين تلفيق زنانه دست زن
کامل نفی کند، زيرا شخصيت ما ساخته اين ديسکورس است و نفی کامل ديسکورس فرهنگ خويش به معنای نفی خويش 

چنين زن مدرن ايرانی که قادر . و مبتال شدن هرچه بيشتر به گسست روحيست و در هم ريختن مرزهای واقعيت و رويا
ت و سنت و  قادر به جذب مدرنيت در جهان و فرهنگ خويش است و همزمان قادر به پاکسازی به ارتباط تثليثی با مدرني

فرهنگش از عناصر ضد زن است، می تواند به تبديل شدن به جسم خندان زنانه و چنداليه،  بر بستر هويت جنسيتی   و  
انه و زن اثيری خويش نيز تن دهد  آری گويی مدرنش به شور زنانگی و قدرت زنانگی خويش همزمان به هويتهای مادر

و آنها را به عنوان هويتهای ديگر خويش بدور هويت زنانه محوری خويش جذب کند و به کثرتی در وحدت تبديل شود و 
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همزمان با حفظ اين عناصر و هويتهای ايرانی خويش مانند زن اثيری و يا حوای اکنون زيبا شده  و  فريبنده زيبا، به 
اين زن مدرن .  جذابيتی چنداليه دست يابد و برای هر دوجهانش زيبا و معماانگيز و چندمعنايی باشدقدرتی چندگانه و

ايرانی و اين جسم خندان ايرانی آنگاه هم دارای يک هويت تاريخيست و هم می تواند به عنوان زن اثيری به هويت 
ی دست يابی به خواستها و خواهشهايش و جادويی و سحرانگيز خويش تن بدهد و از اين قدرت سحر انگيز خويش برا

بويژه که با زمينی . نيز ايجاد قدرت  وسروری خويش در رابطه و نيز برای باال بردن لذت تمناهای خويش استفاده کند
شدن و جسم شدن زن ايرانی، اين هويتهای مادرانه و زن اثيری نيز هرچه بيشتر دنيوی و جسمی و جذاب می شوند و 

مدرن به عنوان مادر نيز به جسم و خواهشهای جنسی خويش احترام می گذارد و هم به عنوان زن اثيری به آنگاه اين زن 
تفاوت و تفاوطهای خويش  و اشکال مخلتفی از جهان پرراز و رمز و زيبای زنانه را بوجود می آورد؛ اشکال متفاوتی 

رابطه زن و مرد همانطور که  در بخش قبل بر . ی رااز شور عشق زنانه ايرانی و بازی زمينی  و پراحساس زنانه ايران
اساس نظريات لکان و در اين بخش بر اساس نظرات جسم گرايی گفته ام،  بر اساس ناززنانه  و نياز مردانه  يا فالوس 

امر  به معنای قبول اين  قبول زنانگی در يک فرهنگ مدرن و يا پسامدرن . است  فالوس داشتن مردانه   بودن زنانه  و
مهم  است که اين زن چند هويتی است و می تواند در عين ناز و بر بستر اين هويت پايه ای جنسيتی خويش، نيازهای 

مختلف خود را بيان کند و دارای حالتهای مختلف  باشد و همه اين حاالت زيبايی خاص خويش را دارند و نيز ضعفهای 
بودن پايه قدرت بزرگ او و پايه گذار تمنا و عشق فانی و زمينی  ناکامل  انسان وجود کامل نيست و اين. خاص خويش

جامعه ما با قراردادن نقش مادر به عنوان . او، پايه گذار ديالکتيک تنهايی و ديالکتيک ديالوگ و نياز او به ارتباط است
ر عشق ، همزمان زن اثيری  و جادويی به عنوان نقش ايجاد کننده عشق و حاکم ب در کنارش  نقش  نقش اصلی زن و

زنانگی و اروتيسم زنانه و جسم زنانه را در پای اين حس مادرانه و عشق افالطونی سرکوب ميکند و مانع از بيان ديگر 
هويتهای او می شود و در واقع بجای اينکه زن  بر اساس هويت زنانگيش  که اساس هويت جنسيتی اوست و اساس 

 هويتهای متفاوت و متفاوط  يش مانند هويت مادري، زن اثيری بودن وفرديت اوست، همزمان به هويتهای ديگر خو
ديگر خويش تن بدهد که هيچگاه هم انتهايش معلوم نيست و مرتب می تواند تحول و دگرديسی يابد،  مجبور می شود 

جسم هويت و نقش مادرانه و عشق مطلق روحانی و مادرانه و از طرف ديگر  هويت  و نقش زن اثيری، جادويی و 
اين برتری نقش مادرانه  و زن اثيری و در نهايت .  خويش قرار  دهد را اساس هويت زنانه افالطونی و اسطوره شده 

برتری روح بر جسم و نجابت و اجرای وفادارانه نقشی مشخص، بجای تن دادن به هويت جنسيتی و شور و قدرت  و 
ويش،  باعث سرکوب هويت جنسيتی زنانه و سرکوب شور شرارت  زنانه خويش بسان اساس ماهيت انسانی و جسمی  خ

بخش دوم و قبلی همين (اين فروغ در واقع  .و قدرت و خرد زنانه در فرهنگ ما و باعث سترونی فرهنگ ما می شود
 و هويت جنسيتی زنانه و قدرت زنانه را بدرون شعر فارسی می  است که ميوه ممنوعه را) مقاله به نقد فروغ می پردازد

، اما سپس با تن دادن هرچه بيشتر به جسم >گنه کردم، گناهی پر ز لذت<: تن ميدهد و می گويد  ابتدا به وسوسه رد وآو
وسوسه در می آيد و به بيان خواستهای اروتيسمی خويش می / و خواستهای زنانه خويش از چرخه احساس گناه 

يت و اروتيسم مدرن،  بيش از پيش  به درون بحران مدرنيت در اين مسير،  با اشنايی هرچه بيشتر فروغ  با مدرن.پردازد
 و سنت کشيده ميشود و ناتوان از يافتن راه عبوری از اين بحران و يافتن مدرنيت و اروتيسم خاص خويش بسان زن 

بن بست او و هدايت بسان دو جان شيفته ادبيات ايرانی صادقانه به . مدرن ايراني، در بن بست قرار می گيرد و می ميرد
بحران . خويش و ناتوانيشان از تلفيق و غريبگيشان اعتراف می کنند و هر کدام بنوعی در اين بحران از بين می روند

در ميان ايرانيان دارای دو مرحله است که تقريبا هر ايرانی در داخل و  و مردانه  بحران هويت جنسيتی زنانه اروتيسم و
عبور کند، تا بتواند از چندپارگی به چنداليگی و کثرت در وحدت نو و متفاوت خارج از کشور از اين دو مرحله بايد 

. در خارج از کشور از جهاتی عبور از اين بحرانها، بويژه عبور از مرحله اول بحران، راحتتر است.  خويش دست يابد
وسه های خويش می دهد و در مرحله اول بحران، ايرانی با ديدن شکست اخالق عمومی و يا ارتباط با غرب، تن به وس

با جسم و سکس و لمس اشتياقات اروتيکی و دنيوی خويش  آشنا ميشود و کم کم در اين مسير بر احساسات گناه نيز چيره 
و سکس اولين  ميشود و مثل فروغ از اين دايره جهنمی بيرون می ايد و به جسم خويش،به زنانگی و مردانگی خويش

له اشباع اوليه از سکس و لذات اروتيک است و در خارج از کشور مرحله ايست که  مرحله دوم، مرح.آری را ميگويد
ايرانيان کم کم در جهان مدرن جامی افتند و  دارای زندگی جديدی هستند، اما اکنون آرزوهای عشق شرقی و رمانيتکش 

فات درونيش بيشتر ميشود و با عشق مدرن و با ليبرتين در تناقض شديد قرار ميگيرد و نيز با جهان مدرن نيز اختال
اکنون حس غريبگی و بی ريشگی و بی تعلقی به هر دو جهان سنت و مدرنيت در درونش بيشتر اوج ميگيرد و بحران 

تنها راه خروج از اين بحران، همانطور که . هويت جنسيتی اش و بحران کليش بسان يک  ايرانی چندپاره تشديد می يابد
چنداليه  ايرانی و هويت جنسيتی زنانه و مردانه ايرانی بر اساس تن دادن به جسمگفتم، دست يابی به مدرنيت 

است، تا ايرانی  بتواند هم برابری مدرن را در رابطه و کام پرستيش ايجاد کند و هم شور عشق شرقی و نگاه  خويش
تواند  هم به فرديت معشوقش تا ب. عاشقانه ايرانی خويش  را زمينی کرده و در رابطه اش و جهان سبمليکش ادغام کند

احترام بگذارد  و هم به ميل يگانگی و وحدت وجودش با معشوق تن دهد و در عين حال دارای يک ارتباط تثليثی با همه 
عشق  ترکيب هردو حالت فرديت و ميل يگانگی با معشوق . اين خواهشها و اليه ها و هويتهای مختلف خويش داشته باشد

اينگونه عشق و زندگی در جهان سنت . تی و مدرن از جهتی نفی عشق و مسخ عشق می کننداست و هر دو فرهنگ سن
جالب و دردناک اين است . تبديل به باری سنگين ميشود و در جهان مدرن به قول کوندرا به سبکی غيرقابل تحمل زندگی

مرحله دوم است و نيز مدت بحران که ايرانيان در بحران اول اروتيسم ميزان تلفات شخصی و جمعيشان بسيار کمتر از 
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در همان يک تا سه سال اول صورت  بحران اول و گذار اول برای ايرانيان خارج از کشور بطور عمده . فرق می کند
ميگيرد و هرکس به شيوه خويش با سکس و اروتيسم اشنا ميشود، اما بحران دوم که بدون تلفيق و دست يابی به ارتباط 

امکان پذير نيست، بحرانيست که بويژه اين دهه اخير خارج از   هويت چنداليه و متفاوت خويش تثليثی و دست يابی به
کشور را پر کرده است و هر روز بيشتر می شود و در اشکال معضالت روانی از اعتياد تا افسردگی يا اسکيزوفرنی 

در واقع پديد شدن نسل جديد .  استدر داخل از کشور نيز اين بحران دوم در حال اوج گرفتن. خويش را نشان ميدهد
آدمی در مسير بحران يا با دستيابی و قبول . راويان و لکاته ها و کاهن لجام گسيخته بويژه ناشی از اين بحران دوم است

طبيعتا همزمان از درون اين بحران . چندگانگيش مهربان ميشود و يا مرتب کين توزتر و خشنتر و بی رحمتر می گردد
ای هنری و علمی نويی نيز افريده ميشود که خواهان پاسخگويی و يا بيان بحران خويش است و اين نقطه اميد نيز خالقيته

بعد از فروغ نسل جديدی از شاعران زن . می باشد و همزمان بايد با نقد تثليثی به نکات مثبت و منفی انها اشاره کرد
و جستجو، کشف و خلق هويت زنانه خويش  را ادامه داده ايرانی بوجود امده است که هرکدام بشيوه خويش کار فروغ 

اند  و ما امروز خوشبختانه بيشتر از يک کانديدای فروغ جديد را داريم و می توان گفت که هرکدام از مريم هوله، زيبا 
 را کرباسی، ساقی قهرمان، پگاه احمدی، گراناز موسوی و غيره بشيوه های خويش بخشی از کار فروغ و بحران فروغ

در اين ميان من بطور عمده به بخش اروتيسم و هويت . و بحران و نگاه خويش را بيان می کنند و اين کثرت زيباست
جنسيتی در آثار شاعرانی می پردازم و به موضوع نگاه زنانه به بحران عميق و چندپارگی روان و جان ايرانی در بخش 

شعار بيان شده در اينجا را در آن قسمت از چشم انداز چگونگی  و حتی بعضی از ا .پنچم اين نوشته خواهم پرداخت
خوشبختانه کارهای هنرمندان ايرانی با تمامی . پاسخ گوييشان به اين بحران عميق درونی مورد توجه خواهم داد

ش به ضعفهايشان، در حال تبديل شدن به اين هنرچنداليه است و هر هنرمندی بنا به توانش در حال دگرديسی چندپارگي
.چنداليگيش می باشد  

:در اين بررسی جسم گرايانه کارهای هنرمندان زن و مرد معيارهای سنجش اينگونه اند  
  
آيا هنرمند زن و مرد ايرانی با عبور از نگاه سنتی ضد زنانه و مردانه و در عين حال عبور از کاهن لجام گسيخته و / ١

 و مردانه متفاوت و متفاوط خويش و زنانگی و مردانگی چنداليه  و اروتيسم زنانه کين توز، به کشف هويت جنسيتی
.خويش نائل آمده است  

  
 و اروتيسم زنانه و مردانه ما شاهد شکل گيری شکل جديدی از بازی و  آيا در اشکال مختلف بيان اين هويت جنسيتی/ ٢

ه و چشيدن همه چيز با جسم و هويت ديالوگ عشق و قدرت در اشکال مختلف آن و بيان اين جسم گرايی مردانه و زنان
 جسم زنانه و مردانه خويش روبرو هستيم، يا اين شکل بيان در عين   احساس و جنسيتی خويش و سنجش آنها با خرد و

تن دادن اوليه به هويت جنسيتی زنانه و مردانه، قادر به درک پيچيدگی عميق و کثرت در وحدت زندگی و عشق و 
. می ماند و يا بشکل جديدی از چندپارگی و بحران تبديل می شود هنرش کم مايهاروتيسم نيست و کارش و   

  
  
  

پرداختم و نقاط قدرت و ضعفش را در ) نه ادبي( منظر روانکاوی  من در بخش قبلی به بررسی اشعار ساقی قهرمان از
روع بررسی اروتيسم زنانه و اينجا در ادامه آن بحث و برای ش.  کردم عرصه اروتيسم و هويت جنسيتی زنانه مطرح
چيزی شبيه جان را به چيزی شبيه < بخشی ازشعر  قهرمان در ساقی. هويت زنانه، با قطعه شعری از او آغاز می کنم

:می سرايد> لب رسانده  
  

 با يکی که باشم  عشق نمی کند
 من می کنم    عشق نمی کند

 عشق اگر بکند با من که يکه ام می کند
  

نمی کنددوتا که هستيد   
 من که می کنم عشق نمی کند

 وقتی که می کنم منبازی می کنم
  

 عشقبازی نمی کند
 عشق، بازی نمی کند  عشق می کند اما بازی نمی کند

  
 اگر بکند، عشق نمی کند

  
 عشق، عشق که می کند بازی نمی کند
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 به عشق و بازی عشق و ديالوگ عشق نگاه او. در اينجا با يک مشکل شعر و نگاه ساقی قهرمان بهتر آشنا می شويم
ميان دو جنس و جنسيت،خواه دگر جنس خواهانه باشد و يا همجنس خواهانه فرق نمی کند، يک نگاه مکانيکی است و از 

طرف ديگر عشق را و ديالوگ را بيشتر در قالب عشق نارسيستی به خود می بيند که در آن  آدمی خويش را بی 
اما در رابطه با ديگری برای ساقی جای عشقبازی را فقط . عروف با خودش راحت استقضاوتی دوست دارد و بقول م

را عملی متقابل می > کردن<بخش درست و تازه اين نظر در اين است که ساقی . لذت اروتيکی و يا منبازی می گيرد
قابل شده است و از حالت عملی  مت> کردن و يا هماغوشی<بيند، همانطور که در جهان مدرن نيز و در زبان مدرن نيز 

و جدا کردن او > کردن<اين معنای جديد او و هنرمندان ديگر به واژه . فاعل و مغعولی مدرنيت اوليه بيرون آمده است
می تواند بسان يک تحول در ديسکورس زبان نقش و تاثير مثبت خويش را در گرفتن بار منفی اين >  گاييدن<از کلمه 

هر تحول مهم در فرهنگ يک جامعه در ابتدا بوسيله . مل جنسی در زبان فارسی بگذاردکلمه و متقابل کردن اين ع
ارزش يابی ديگر بار ارزشها و ايجاد ارزشهای نو برای کلمات منفور و سرکوب شده  و دگرسنجی دوباره ارزشها از 

ر نهايت تحول واقعی،عملی د. طريق دگرارزشيابی کلمات و واژهها و نيز ساختن واژههای مترادف جديد ايجاد ميشود
بی هياهو و از طريق اين تحول ديسکورس زبانی و دگرارزشيابی همه ارزشهای نهفته در کلمات و ايجاد تفاوت ارزشی 

نوی خود در زبان و تکرار آن است،تا اين تفاوتها در زبان و فرهنگ مرتبا تفاوتهای نويی را ايجاد کنند و در واقع از 
هيچ تحول اصيلی  در يک زبان و . و سوبورزيون به تحول زبان و فرهنگ کمک رسانندطريق رودررويی پنهان 

فرهنگ با آوردن کلمات نو و انديشه های بيگانه با آن فرهنگ و زبان ايجاد نمی شود، زيرا بدون ارزشيابی دوباره 
ن بار منفی از کلمات برای ارزشها و کلمات و نوزايی و پرستش دوباره کلمات و شورهای سرکوب شده  و بدون برداشت

مثال جسمی، سکسی و جنسيتی و ايجاد تفاوتی نو در اين کلمات و زيباکردن نمی توان يک تحول زبانی و فرهنگی را 
بدون اين  نوزايی و دگرمعنايی مفاهيم کهن در يک زبان و بدون ايجاد . در ديسکورسهای فرهنگ خويش  ايجاد کرد

يابی دوباره ارزشها و کلمات،  واژه های نو و مدرن و يا نگاه مدرن مثل جسمک تفاوت در ديسکورس زبان و ارزش
بيگانه ای در پيکر زبان و فرهنگ اين جامعه باقی می مانند و جذب فرهنگ نمی شوند،  يا آنها نيز به قالب ارزشيابی 

ز اينرو نيز من  با بدور انداختن ا. سنتی در می آيند و انديشه نو به يک حالت اخالقی و عرفانی تبديل  و مسخ می شود
باآنکه کلمه همجنس گرايی با تمامی اشتباهاتش . و غيره مخالف بوده و هستم> همجنس بازی و دختربازی<کلماتی مثل 

از لحاظ معنای روانشناختی در جامعه ما در حال جاافتادن است و مورد استفاده قرار می گيرد و يا  بايستی کلمات 
اما استفاده نکردن مثبت از کلمه . ز مثل همجنس گرايی و يا همجنس خواهی را مورد استفاده قرار دادمترادف و نويی ني

باعث ضربه زدن به رشد روند نگاه مثبت به اين جهت يابی و نيز به >  همجنس بازی و يا دختربازی و قماربازی<
نقش مهمی هم در فرهنگ سرکوب گر > بازبازی و <گرايشهای جنسی و يا اشتياقات ديگر می شود، زيرا اين پسوند 

سنتی > جان سنگينی< سنتی برای منفی ساختن هر گرايش دارد  و هم کلمه مهمی در رهايی فرهنگ و جان ايرانی  از
از اينرو نيز من در . اش  و دست يابی دوباره به شور وشوق بازی و ديدن هستی بسان يک بازی عشق و قدرت دارد

را برای ايجاد > عارف زمينی<رانه از اين پسوندها استفاده می کنم و در عين حال کلمه ای مانند نگاهم اينگونه ستايشگ
تفاوتی نو در زبان و نگاه ايرانی می آفرينم و می دانم و مطمئنم که در طی زمان اين ارزش گذاری و  پرستش دوباره  

زيرا اين واژه  در . نيازی به هياهو و رور زدنیبازی و بازيگری و عرفان زمينی در فرهنگ ما جا می افتد، بی هيچ 
خويش هم بخش قوی فرهنگ گذشته  و هم اشتياقات نوی ايرانی و هم شيطنت فرصت طلبانه برای عبور از يک نگاه 
قديمی به نگاهی نو و ارزشيابی دوباره همه ارزشهای ايرانی را در بر دارد و عارف را زمينی و خندان می کند و با 

همينگونه نيز .. ايرانی می شود> جان سنگينی< و قدرت و ايجاد اين تفاوت معنايی  زمينه ساز چيرگی بر بازی عشق
که از زمان زرتشتی در > مار و مهره مار و شوخ چشمی عاشقانه <مطمئنم  که در اين مسير تحول، واژههايی مثل 

شوخ چشمانه در زبان و فرهنگ ايرانی رشد می کند، ايران منفور ميشوند، با رشد هرچه بيشتر اين نگاه جسم گرايانه و 
انبان بخاطر سنت ميترايسم و سنت عرفانی و يا حتی نکات زيبای درون فرهنگ زرتشتی و -زيرا هم اين اشتياق در ژن

فرهنگهای ديگر ايرانی نهفته است و بدينخاطر ايرانيان قديم  بودن مار در خانه را عالمت سعادت و خوشبختی می 
ند و هم با رشد مردانگی و زنانگی چنداليه و ميل به بازی عاشقانه و قدرتمندانه زمينی، اين واژهها به سمبلی برای دانست

مهره مار داشتن،نشان دستيابی به قدرت جسمی و خرد و نگاه . اين بازی پرشور، لوند و شيطنت آميز تبديل می شوند
ول نيچه ،آنجا که ماران هستند،درخت زندگی و بهشت نيز نبايد بی دليل نيست که بق. شاد و وسوسه انگيز خويش است

هر .باری تحول در زبان و فرهنگ بدون اين تحول ارزشی در زبان و ايجاد تفاوت معنايی غيرممکن است. دور باشد
رس و تحول اصيل و بنيادين با قبول ديسکورس قبل از خويش و قبول قواعد بازی   و در عين حال برای نفی اين ديسکو

تحول در بازی زبانی و بازی جنسی و يا جنسيتی و  از طريق ايجاد تفاوت در اين ديسکورس و اين بازی  بوجود می 
آنکه می خواهد نارسيست وار همه فرهنگ گذشته خويش را بدور انداز و يا بدون توجه به ديسکورس . آيد

يدی را جايگزين اين فرهنگ گذشته کند، چاره ای جنسی،جنيسيتی و نظم زبانی حاکم بر جامعه و جانش، چيزهايی جد
جز اين ندارد که خويش و فرهنگش را دچار يک چندپارگی  و گسست روان پريشانه عميقتر مبتال سازد و در انتها يا در 

اثر اين چندپارگی بميرد و  يا اين عناصر نو را باال بياورد و بازگشت به خويشتن کند و دوباره از پاپ کاتوليکتر 
زيرا حالت اسکيزوفرن و . و يا دچار حالت اسکيزوفرنی فردی و جمعی گردد) که باز به معنای تشديد بحران است(شود
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روان پريشانه بقول لکان بدين خاطر بوجود می آيد که بيمار ناخودآگاهانه در حال دفع و نفی نام پدر و نفی ديسکورس و 
وگانه و فانی خويش است و از اينرو به يک کثرت در وحدت جهانش نظم حاکم بر جهان انسانی و در واقع نفی سرشت د

بر پايه فرديت و سوژه شدن دست نمی يابد، بلکه واقعيت و رويايش در هم می آميزند و روانش و جانش دچار گسست 
ن اين حالت گسست روان ايرانی را در هر حرکت افراطی نفی گذشته و يا تالش برای نفی مدرنيت می توا. می شود
هرکه بخواهد بدون درک ديسکورس فرهنگ خويش  و قواعد بازی فرهنگ خويش، يکدفعه نو گردد،در نهايت . بازيافت

عرفانی می /يا نگاهش و جانش مبتال به گسست روحی و اسکيزوفرن می شود و يا مدرنيت را ناخودآگاه مسخ و اخالقی
ل آشوری و ديگران را در عرصه زبان حس کرد و قدرشان در اين راستا نيز بايد ارزش کار بزرگ استادانی مث. سازد

را دانست که با شناخت دقيق زبان مدرن و ضرورت ايجاد اين ديسکورس مدرن بستر ديسکورس گذشته و همراه با نفی 
به اينخاطر ما امروزه کلمه ای . و تفاوت گذاری در آن به ايجاد کلمات مدرن و ترجمان خوب مفاهيم مدرن می پردازند

را استفاده می کنيم، بی آنکه بدانيم که اين واژه يک ساخته و خلقت داريوش آشوريست که بخوبی واژه > مدرنيت<مانند 
مدرن را با يک پسوند آشنا در فرهنگ ما پيوند می زند و واژه ای نو و در عين حال آشنا ميسازد که سريع توسط ذهن 

ای از جامعه و فرهنگ ما،چاره ای جز اين حرکت از درون هر تحول واقعی در هر عرصه . ما پذيرفته می شود
ديسکورس قبلی و همراه با جذب نگاه مدرن در بطن ديسکورس فرهنگی خويش و ايجاد يک تفاوت و تحول مدرن و در 
عين حال آشنا ندارد،وگرنه اين تحول بسان جسمکی بيگانه در جان و روان فردی و جمعی ايرانی پذيرفته نميشود و پس 

بدينخاطر نيز که ايرانيان قادر به جذب مفاهيم مدرن در فرهنگ خويش و ايجاد تلفيق . ده می شود و يا مسخ می گرددز
مدرنيت و در اسارت /خويش و ايجاد مدرنيت ايرانی و چنداليه و متفاوت خويش نبوده اند، ما هنوز در بحران سنت

اما خوشبختانه نسلی نو از ميان هر چهار نسل در .  کنيمچندپارگی خويش قرار داريم و تکرار تراژدی بوف کور می
حال بوجود آمدن است که به شناخت عميق ساختارهای سنتی و مدرن  و لزوم اين جذب ترميزی مدرنيت در جهان 
. سمبليک ايرانی خويش دست يافته است و در حال خالقيت  و ايجاد اين مدرنيت ايرانی در حوزههای مختلف است

نيز بايد به همه هنرمندان و عالمانی که با نگاه دنيوی و يا زمينی خويش در عرصه های مختلف به اين بدينخاطر  
.  ارزشيابی دوباره ارزشها و ايجاد تفاوت در کلمات  و تحول در ديسکورس کمک می رسانند، با ديده تحسين نگريست

اما . رمان در عرصه کلمات جنسی را ارزشمند دانستاينگونه نيز بايستی اين تفاوت گذاری و ارزشيابی دوباره ساقی قه
از اينرو برای او لمس عشق فقط . از طرف ديگر نگاه ساقی به عشق باز هم همان جستجوی وحدت نارسيستی است

بشکل يا بطور عمده بشکل  عشق نارسيستی به خود ممکن است و نارسيسم بلوغ نيافته  ساقی قهرمان،  او را  بر اساس 
اين عشق . ستی اش بسوی توانايی عشق به ديگر و تن دادن به بازی عشق و قدرت زندگی سوق نمی دهدخويشتن دو

نارسيستی همان ميل يگانگی جاودانه وحدت عرفانی ايرانی و نخواستن پذيرفتن ناممکنی و دروغ بودن اين وحدت 
بيشتريم و اينجا نيز بحران و دعوا می تواند جاودانه است، زيرا ما هميشه وقتی با خودمان نيز هستيم در واقع دونفر يا 

از طرف ديگر،  با اين خودخواهی ناتوان از تن دادن پرشور احساسی .  بوجود آيد و بايستی بوجود آيد،تا آدمی رشد کند
مدرن را بخود می گيرد که در واقع نقطه ضعف نگاه مدرن است و نماد ناتوانی >من<به ديگری، ساقی حالت نارسيستی 

او اينگونه نه کامل قادر به عبور از وحدت جويی ايرانی . نيت در تن دادن به تمنا که همان تمنای ديگريست می باشدمدر
و قبول فرديت مدرن  و تفاوت در ديگری بسان پيش زمينه ای برای عشق  می شود و نه می تواند با عبور از 

ان تبديل شود و به چنداليگی عشقی و احساسی خويش مدرن به سوژه لکانی و يا جسم خند> من<خودخواهی نارسيستی 
اين ضعف بباور من دليلی برای کم بودن .  و توانايی رها کردن خويش در عشق به ديگری و در آغوش ديگری بدهد

قدرت احساسی برخی از اشعار ساقی قهرمان و سختی دستيابی به حس چنداليگی و چند سودايی احساسی در لحظات 
البته او گاه به قصد نيز اشعارش را برای ايجاد نگاهی نقادانه به اروتيسم  و . دو جنس در اشعار اوستسکس و اروتيسم 

رابطه ميان دو جنسی دچار اين کم شوری احساسی می کند،تا توجه را به موضوع ديگری جلب کند،حتی اگر از آالت 
ه ايرانی، ناشی از اين ذهنيت   ايرانيان است که يک علت  عدم درک دقيق اشعار او توسط خوانند. تناسلی سخن می گويد

تا کسی صحبت از آالت تناسلی می کند، ناگهان بدون توجه به فضای شعر و درک اين موضوع که آيا اينجا آلت تناسلی 
بسان وسيله ارتباط جنسی و  يا برای مثال بسان يک آچار و ابژه مکانيکی برای نقد ديسکورس جنسی بکار برده می 

 با شنيدن اين کلمات يا از خجالت اخالقی سرخ می شوند و به شاعر خشم می ورزند و يا با شنيدن اين کلمات شود،
شروع به فراافکنی فانتزيهای خويش بر شاعر می کنند و برای او هورا می کشند و در هر دو حال شعر او را تحريف 

مد مختاری و بيان ميل خوابيدن با او خيلی کمتر از اينگونه نيز بباور من شعر ساقی قهرمان در وصف  مح. می کنند
آنچه نقاد خوبی مثل مليحه تيره گل برايش هورا کشيده است،دارای بار جنسی است،بلکه برعکس در حال نقد جامعه 

ايست که نقش زن بطور عمده در کنار مرد بودن و ميل در آغوش کشيدن او ولمس قدرت او بسان روشنفکر و يا يک 
اين  ميل  در آغوش کشيدن يک شخص . بی دليل نيست که می گويند، قدرت انسان را سکسی می کند. سی استرهبر سيا

بخش تمنای . معروف توسط زنان در عين حال به معنای ناتوانی از ديدن قدرت خويش و تن دادن به نقشی حاشيه ايست
 فارسی توسط ساقی قهرمان است که اکنون به جنسی آن بباور من در واقع بيان طنزآميز و تکرار يک مثل مردانه در
معموال در فارسی وقتی زنی خوشگل ازداوج می .عنوان زنی  نيز چنين حرفی و يا خواهش جنسی  را مطرح می کند

طرف از بين رفت و يا ازدواج کرد و ما <کند و يا اتفاقی بد برايش می افتد،گاه اين حرف توسط مردان زده ميشود که 
که در اين بيان هم حسرتی ؛هم زهرخندی و حتی نمادی از تشنگی مردانه و خشن نيز در آن وجود > ديمباهاش نخوابي

اما خود جمله کمتر اروتيکی  است و يا بيشتر بيانگر نوعی احساس جنسی همراه با طنز و گاهی شوخی بيمزه و . دارد
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ساقی اين .شنگی اش می انديشد  و حرف می زندنمادی از يک روح و جان تشنه است که حتی در عزاداری نيز اول با  ت
می توان گفت که ساقی با اين کار چيزی را از . حسرت و حرف متناقض  مردانه را حال به عنوان زن بيان می کند

حيطه دست مردان در می آورد، اما در واقع بيان  اين جمله توسط مردان دارای باری منفی و تشنه گونه است که وسط 
از اينرو اگر حتی از اين لحاظ برای ساقی و  يا خواننده اين .  يک ميل تشنه خويش و حسرت خويش می افتدعزاداری ياد

حرف بيانگر يک خواهش جنسی و يا تمنای اروتيکی باشد، برای من اين حرف بيانگر يک حالت تشنگی جنسی کم ربط 
ی در هرحال ميتوان ديد که بايد کلمات را بار.به لحظه است که در وسط عزاداری بفکر پای لخت زن عزادار است 

معنای واقعی هر کلمه در متن . بويژه در فضای آن شعر خاص  نقد و بررسی کرد و  نه بسان کلمه ای جدا افتاده از متن
. و از طريق آهنگ متن و ساختار جمله ساخته ميشود  

در نگاه او  . توجه کرد> ی و عشق بازیباز<از طرف ديگر بايد به نگرش ساقی قهرمان در اين شعر به واژههای 
عشق، بازی نمی کند و  در رابطه اروتيکی ميان دوجنس و يا  عاشق و معشوق  از چشم انداز او، در واقع ما شاهد 

از اينرو برای او  وقتی پای احساس عشق بميان می آيد، آنگاه عشق نه می کند ونه بازی . منبازی هستيم و نه عشق بازی
ه سراپا عشق نارسيستی و وحدت بهشتی با خويش است که آدمی را در بر می گيرد و  برای او حس ولمس می کند بلک

در اين مفهوم عشق، در واقع . يگانگی، امنيت و مورد توجه و ديده شدن و مورد عشق واقع شدن را ممکن می سازد
يعنی در واقع يک .  مکيدن پستان مادر استعشق تبلور يگانگی و توهم يگانگی در جنين مادری و يا يگانگی در هنگام 

نگاه نارسيستی نابالغ است که نمی خواهد بپذيرد، در عين اينکه ما هميشه در عشق بدنبال حس و لمس بهشت گمشده ای 
محور و اساس جستجوی بشری را در پی عشق و حقيقت را تشکيل می > ابژه کوچک غ<می گرديم که بقول لکان بسان 

ايت می دانيم که اين وحدت گمشده نايافتنی است و تنها انسان قادر به حس و لمس او از طريق تعالی دهد، اما در نه
عشق و  وحدتی . بخشی هرچه بيشتر اين احساس در عشق زمينی، در کار خالق و يا در رابطه عاشقانه با هستی است

اه وجود نداشته است و خود يک توهم،يک که اما فانيست و مرتب دگرديسی می يابد؛ زيرا در نهايت اين وحدت هيچگ
کودک در جنين مادر نيز می تواند مرتب دچار . خطای انسانيست که همزمان زيربنای حقيقت و شکوه انسانی اوست

کابوسهايی  شود و يا احساسات متناقض مادر و محيط اطراف را نسبت به خويش بشکل نوعی احساسات اوليه شادی و 
 نيز رابطه کودک و مادر در دوران شيرخوارگی هميشه زيبا و يگانه نيست بلکه اين ارتباط درد حس کند و همينگونه
با اينحال حس و لمس اين لحظات يگانگی در جنين و يا در آغوش مادر . متنفرانه نارسيستی است/مهرآکين و يا عاشقانه

ادر و يا در آينه، سبب ايجاد اين و يا حس بزرگ بودن و زيبا بودن خويش بی هيچ چشمداشتی متقابل در چشمان م
احساس پايه ای مهم برای بشر می شود که اکنون بيرون افتاده از چرخه تکرار طبيعت مجبور است  از طريق معنادهی 

رسيدن به اين بلوغ انسانی و گذشتن از . به جهانش و از طريق عشق و دوستی به حس ولمس اين بهشت گمشده دست يابد
رسيستی اوليه برای رشد انسان بسيار مهم است، زيرا بدون اين رانده شدن از بهشت، آدمی هيچگاه وهم و توهم وحدت نا

به انسان سنجشگر و خالق و به وجود عاشق، خردمند و جانی ماالمال از عشق و دلهره، زيبايی و وحشت تبديل نمی شد 
 مادری هميشه در نهايت به کابوسی و وسيله ای نفی اين حالت پايه ای وجود انسانی و ميل بازگشت به جنين. و نمی شود

برای اختگی خويش تبديل ميشود،همينگونه که اين کابوس و اختگی خويش را در حالت عشق عرفانی و يا ميل بيگناه 
تنها آنکه اين فانی بودن بهشت زمينی را و توانايی حس و درک دروغ . شدن زاهد و ميل بازگشت به بهشت او می بينيم

هفته در همه تفاسير عاشقانه و يا قدرتمندانه خويش را و جستجوی دائمی خويش را بدنبال چيزی دست نيافتنی زيبای ن
ببيند و از اين چشم دوختن در چشمان مدوزای پوچی سنگ نشود، می تواند هرچه بيشتر به ستايشگر خويش و زندگی و 

حساس سبکبال پوچی و دروغ خندان است تبديل ستايشگر بازی عشق و قدرت زمينی که در عين پرشوری مملو از ا
شود و به قلبی گرم و مغزی سرد دست يابد و هم از اوهام تکرار کنندگان ميل يگانگی نارسيستی از طريق کشتن جسم و 

چنين انسانی با  قبول پارادکس زندگی انسانی و قبول فانی بودن و نيازمنديش به ارتباط . دلهرههای  روابط انسانی بگذرد
متقابل  ميتواند همزمان  از خشم و کينه بخش ديگر، مثل نمونه ايرانی آن شهريار کاتبان، که با ديدن اين پوچی چنان 

سنگ و کين توز می شود که می خواهد انتقامش را از اين تصاوير خويش بگيرد و به شورهای عميق خويش لطمه می 
اشتن پارادکس نهفته در زندگی و عشق انسانی  نمی بيند که اين اين نسل کين توز ناتوان از حس و دوست د. زند، بگذرد

پس با کوبيدن و له کردن تصاوير عاشقانه . تصاوير واقعی هستند،همانطور که شورهايش غيرواقعی   و استعاره هستند
ر زيرا قاد. خويش و خشم به هر حس واالی خويش، در همان لحظه شروع به سرکوب احساسات واالی خويش می کند

به درک اين پارادکس انسانی نيست که جهان ما يک تصوير و روايت شخصی ماست و من و تو بقول ويتگنشتاين،جهان 
پس هرباليی بر سر تصويرت و تفسيرت بياوری،مثل تفی سرباال بر سر خويش می آوری، زيرا تو جهان . خويش هستيم

ان زندگی و جسم خويش دست يابد و از آن نهراسد ،بلکه تنها آنکه به اين پارادکس خند.خويشی و جهانت، تو می باشد
ديگر جز آن نخواهد، قادر است از يکطرف به عنصر مطلق عشق و حاالت عمومی دلهره و لذت عشق، وحدت اضداد 

عشق که از  غزل غزلهای سليمان تا کنون به يک شکل باقی مانده است تن دهد و همزمان حس و لمس کند که چگونه او 
ت جسم خويش را در لحظه عشق و بازی مرتب با استعارههای نو  وتفاسيری نو از بازی و عشق به اشکال نو اين حاال

او درک می کند که . می آفريند و پی ببرد که چگونه مرتب رويايش، واقعيتش را می افريند و واقعيتش، رويايش را
ستعاره ای پنهان را دارد که اين استعاره و چگونه  اشتياق ناخودآگاهش در پی يک تيپ خاص از معشوق در خود ا

معنای ناخودآگاه  او را عاشق اين و  يا آن شخص می کند و همزمان با دانشش بر اين بازی ناخودآگاهيش، به تن خويش 
و ناخودآگاهيش و سليقه اش آری می گويد و جز آن نمی خواهد و اينگونه تصادف را، کلک و حقه ناخودآگاهی خويش 
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اين عاشق خندان . نوشتش و عشق به انتخاب جسمش و به تمنای عشقی و عشق به معشوقش مبدل می سازدرا به سر
اکنون جز اين عشق و استعاره مورد انتخاب جسمش  نمی خواهد  و با جذب اين عشق و احساس در جهانش او را زيبا و 

 به معشوقش همه قوانين زيبايی شناسی را خندان می سازد و  برای دستيابی به معشوقش  و نيز با نگاه عاشقانه اش
او  همزمان مغرور از اين دروغ و شرارت زيبای خويش .عوض می کند و او را زيباترين پرنس و يا پرنسس می نامد

است،  زيرا می داند که هميشه در تصويری از جهان خويش می زيد و تنها اين تصوير در طی زمان عوض می 
آنچه وجود . ر واقعی از زندگی و ديگری دست نمی يابد، زيرا چنين تصويری وجود نداردشود،ولی هيچگاه او به تصوي

دارد،همين خالقيت جسم و جان ما برای ساختن مداوم و بطور عمده ناخودآگاه واقعيت  و عشق انسانی ماست و کار 
ی خويش است و با خنده ای انسان زيبا ساختن اين واقعيت و خالقيتهای تن و جان خويش و ايجاد جهان و عشق زمين

مهربانانه  به خطاهای خويش و ديگری  و سوءتفاهمهای درون روابط بشری نگريستن و جز اين بازی عشق  و قدرت 
آری، عاشق زمينی با عبور از اين توهم وحدت جاودانه و با عبور از کينه و احساس رسانتيمو به هيچی .زمينی نخواستن

ويش و دروغ ماالمال از حقيقت خويش و حقيقت بيگناه و دروغين خويش دست می يابد خندان و عشق زمينی سبکبال  خ
از اينرو نيز عاشق زن و مرد . و پارادکس ميشود و در اين پارادکس بودن، قادر به چنداليگی و دگرديسی می باشد

يه به جهان پسامدرنی و زمينی در مسير گذارشان از جهان روحانی سنتی به جهان مدرن و عبور از جهان مدرنيت اول
در نهايت جهان جسم خندان،هرچه بيشتر به ستايشگر و طلب کننده بازی عشق و قدرت سبکبال انسانی می شوند و از 

> بازيگر پرشور و خندان<انسان نيک و شتروار جهان سنت و با عبور از انسان ميانمايه و هنرپيشه جهان مدرن به 
با درک دقيق اين دگرديسی می توان درک و لمس کرد که چرا انسان .يسی می يابند جهان زمينی  بعد از هيچستان دگرد

جهان سنتی و جهان اطراف سنتی اش در پيوند تنگاتنگ باهم هستند و مرتب يکديگر را بسان جهان سنگين اخالقی و 
تی مدرن دو حالت همزاد سنتی بازتوليد می کنند و چگونه هنرپيشه مدرن و جهان پويا و متارواي> جان سنگين<انسان 

همينگونه نيز جهان بازيگوشانه وبازی عشق و قدرت جهان بعد از هيچستان با . يکديگر و بازتوليد مکرر يکديگر هستند
خويش حالتی جديد از انسان را می آفريند که همين عاشق زمينی بازيگوش و خندان است که بازی زندگی و ديالوگ و 

درت را می ستايد و اينگونه اين بازی جاودانه عشق وقدرت و اين بازيگر شاد و شورهای خويش و بازی عشق و ق
خندان مرتب يکديگر را بازتوليد می کنند و مرتب شکل ديگری از اين بازی جاودانه و مرتبه نوينی از ديفرانس بازی و 

 خويش و زندگی است و هر نگاهی و سيستمی در واقع يک حالت و يک وضعيت حس و لمس کردن. بازيگر می آفرينند
سيستم سنتی ، حالت نگريستن ولمس هستی بشيوه و تن سنتی است و . نه يک تيپ انسان و يک سيستم واقعی و عينی

اينگونه اين انسان خويش را بسان روحی سيال و در جستجوی وحدت گمشده احساس ميکند و بازيگر بازی جاودانه 
شور که در آغوش مادرش زمين و در دستان پدرش آسمان به بازی عشق وقدرت، خويش را بسان جسمی خندان و پر

با درک و لمس شناخت سيستماتيک سيستمهای سنتی و . فانی عشق و قدرت خويش مشغول است، حس و لمس می کند 
> بازی و بازی کردن<مدرن،پسامدرن و يا جسم گرايی، همزمان می توان بخوبی فهميد که چرا جهان سنت اينقدر با 

چون بازی و بازی کردن به معنای مسخره کردن قدرت مطلق عقايدش و . است> جان سنگينی<ف است و خواهان مخال
شکاندن فضای سنگين الزم برای حکومتش و شکاندن فضا و چهارچوب الزم برای اجرای بازی سنگين جهان سنتی 

از هم همين جان سنگينيشان، بازی آنهاست زيرا انسان و جهان سنتی  هرچند هم که ضد بازی و خنده باشند، ولی ب. است
و راه آنها برای فريفتن خويش و ديگری با قدرتهای باوقار سنت و نگاه باوقار و خالی از نياز رهبر و يا پدرشان و يا 

اما از آنجا که احساسات . نگاه عاشقانه  و  مهربانانه مادرشان بدون هيچ خويشتن دوستی زنانه و خواست شخصی است
کشتن نيستند و همه اين احساسات بزرگ و واال نيز برای دست يابی به لذتی و خواهشی نفسانی مانند سروری بر قابل 

مطرح می شوند، بدين خاطر نيز معموال اين > نجيب بودن و پروقار بودن و يا مادری فداکار بودن<خويش و ميل 
د و خويش و يا ديگری را فريب می دهند و جماعت مخالف بازی و مخالف خودخواهی  از همه بيشتر بازی ميکنن

اين طنز و کلک  زندگی برای همه . حسابگر و خودخواهند، بويژه وقتی که اخالق مقدس در حال فروپاشی باشد
کسانيست که بشکلی می خواهند به خويش و زندگی کلک بزنند و می خواهند بجای تعالی بخشيدن و جذب اشتياقاتشان و 

شان، يا اين احساسات را مثل انسان سنتی بکشند و يا مثل انسان مدرن کوچک و بيمارشان کنند و يا تبديل آنها به ياران
مثل کاهن لجام گسيخته بخواهند بدون تعالی بخشی و تبديل خوشی جنسی به تمناهای خويش و تبديل نارسيسم و 

ت خويش را سرکوب،بيمار و يا داغان می هر سه در نهاي. پارانوييای اوليه به نارسيسم و پارانوييای خندان تن دهند
ساقی قهرمان اين بازی بيمار  نياکانش را می بيند ولی بجای اينکه با ديدن خطای نياکانش و ديدن  سرکوب بازی .کنند

عشق و قدرت در جهان سنتی  که در نهايت به عشق و قدرت  و بازی بيمارگونه مبتاليشان می کند، از خطای آنها 
تن دهد، خود نيز مثل نياکانش نگاهی > بازی و ديالوگ خندان و بازيگوشانه انسان با هستی<بيشتر به بگذرد و هرچه 

منفی به بازی دارد و نمی بيند که همين نگاه منفی به بازی و معنادهی بظاهر جديد و در واقع سنتی به عشق بسان چيزی 
 و مفاهيم است و تکرار يک نگاه سنتی  و  تکرار لذت که با کسی و چيزی بازی نمی کند، بازی جديد خود او با کلمات

او با اين دور انداختن مفهوم و ارزش بازی بجای ستايش بازی و عشق بازی و بجای آری گويی . عشق نارسيستی است
کميک جنسيتی و عشقی و زيباساختن بيشتر اين بازی و پايان دادن به دروغ /به بازی  پرشور و در عين حال تراژيک

ن نياکانش، خود به يک نافی جديد بازی و يا تبديل بازی به يک حرکت مکانيکی تبديل ميشود و در نهايت خطای ديري
نياکانی، که به  خاطر سرکوب جسمشان و سرکوب بازی عاشقانه و قدرتمندانه زنانه و . نياکانش را تکرار می کند

 گويانه بازی نکرده اند   و به اين خاطر هيچگاه ارزش و مردانه شان،بازيگران بدی نيز بوده اند، زيرا آگاهانه و آری
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اهميت بازی و يا بقول حافظ نظربازی در زندگی را نفهميده اند و بجای آن تن به بازی آه و ناله و چاکرتم، مخلصتم و يا 
اسفانه نگاه ساقی قهرمان از اينرو مت. تن به بازيهای با استفاده از احساس گناه توسط پدر و بويژه مادر و يا زنان داده اند

در اين عرصه هم يک تکرار  نگاه سنت و هم بناچار تکرار خطای آنها يعنی بازی ناخودآگاهست و همزمان جهانش را 
تنها با حس و لمس عميق اين بازی پرشور و .و عشق بازيش را مکانيکی و دچار تقيسم بنديهای مکانيکی می کند

رون  آن و همزادی و وحدت اضداد حقيقت  و دروغ، آزادی و وابستگی ، جسمانی و حس و لمس پارادکس عميق د
عشق و قدرت است که می توان هرچه بيشتر به هويتهای جنسيتی و جنسی خود  و اليه های متفاوتش تن داد و در درون 

هراس .  بودو برون شاهد  و بازيگر و حتی کارگردان و سناريو نويس بازی شورها و حاالت متفاوت و متفاوط خويش
جامعه سنتی از اين بازی بحدی است که همه تالشش را  برای جلوگيری  از  ارتباط جنسيتی  و بازی عشق و قدرت 
ميان جنسيتها انجام ميدهد، زيرا هرچه بيشتر اين بازی و تمنای بازی و شوخ چشمی بازی اوج گيرد و هرچه زندگی 

و لذتهای سنتی که > جان سنگينی<ل شود، به همان سرعت نيز  بيشتر به يک رقص و بازی پرشور و شرورانه تبدي
انسان را اسير خويش می کند، در برابر وسوسه و تمنای چنداليه و لذت چنداليه اين بازی ماالمال از عشق، خرد و 

ی فقط به نقش ماهواره و کانالهای موزيک در شکستن اين فضا.(قدرت وايمان سبکبال رنگ می بازد و فرو می ريزد
سنتی بيانديشيد که بيشتر از تمامی کتابهای روشنفکری به شکستن اين فضا کمک کرده اند و همزمان چون اين تحول با 

از طرف ديگر از طريق لمس عميق ). روشنگری همراه نبوده است،تناقضات جديدی نيز بوجود آورده است و می آورد
 جنسيتی و اشکال متفاوت بازی مردانه و زنانه و درک منطق اين بازی می توان به درک پيوند عميق ميان جسم و هويت

زيبای زندگی در ايجاد اين بازيهای متفاوت و چنداليه نائل آمد و به درک ضرورت رواداری و برابری ميان دو جنس 
 بهترين راه برای ايجاد وحدتی ارگانيک ميان شورهای. برای دست يابی به اوج لذت بازی و ماجراجويی و ديالوگ

سنتی سالم مانند بخش سالم بازی عارفانه و عاشقانه و دستيابی به شور سروری نهفته در پشت همه فرمانهای اخالقی، و 
شورهای مدرن و پسامدرن، از طريق تبديل شدن به جسم چنداليه و بازيگوش و از طريق دست يابی به هويت جنسيتی 

رد  در اين بازی و ديالوگ پرشور و پارادکس زندگی اين است که تفاوت زن و م.زنانه و مردانه چنداليه خويش می باشد
مرد بر اساس ميل فالوس داشتن و حرکت بر اساس نياز، شيوه اساسی بازيش بشکل ميل دست يابی و تسخير معشوق و 

در دست گرفتن جهان و ديگری از طريق شور عشق و  قدرت، شرارت و کلک مردانه اش است و همرمان بر بستر اين 
حالت جنسيتی مردانه که در اسطورهها نيز به آن حالت آتش بودن مرد را لقب داده اند، می تواند اليه های مختلف 

ظرافت و ناز و دلهره مردانه و تن دادن بشيوه مردانه را بيافريند و جهانش را زيباتر و قدرتش را در بازی بيشتر سازد 
اين ميل بدست گرفتن و تسخير قلب معشوق وزندگی اساس حالت . و خويش و تمنا ولذتش را چنداليه تر و پرشورتر

مردانه است، خواه مردی اين حالت را آشکار و يا بشکل درون گرايانه، بشکل ظريف و يا خشن و يا بشکل بزرگ نمايی 
 زن به اين خاطر نيز نيچه می گويد که مرد عاشق بازيست و بدينخاطر عاشق زن است، زيرا. نارسيستی انجام دهد

بباور من از  علل پايه ای اين  حالت مردانه ،جدا . برايش زيباترين،خطرناکترين و پرشورترين بازی و ماجراجوييست
از غول زيبای درونی ما مردان و تحوالت جامعه مردساالر و شکل دهی فرهنگی به اين حالت جسمی و جنسيتی مردانه 

مردانه نيز بيان و > کمپلکس و حسادت باروری<ز  است که به اسم يا زنانه،  ناتوانی مردان از زايش  و باروری ني
به بازی > تن دادن<در زنان شکل اوليه و محوری اين بازی، ناز و زيبايی  وشرارت زنانه است که با . مطرح می شود

 با شرارت و عاشقانه و به نگاه معشوق، همزمان شروع به بيان نيازها و خواهشهای چنداليه و متفاوت خويش می کند و
قدرت زنانه ،مرد و يا معشوق همجنس خواهش را که در نهايت در آنجا  نيز حالتی ابتدايی از اين ميل تسخير در يکی و 
در ديگری ميل تن دادن وجود دارد و عمل ميکند، به بازی و جدل عاشقانه و قدرتمندانه زندگی تن می دهد و حق خود و 

ر کشتن اين هويت جنسيتی زنانه و مردانه و  بخاطر سرکوب اين بازی مردانه و دقيقا بخاط. خواست خويش می ستاند
زنانه است که ايران و ايرانی قادر به ورود به مدرنيت و حس و لمس مدرنيت کالسيک که اساسش بر قدرت مردانه و 

و پوياييش ناشی از  بيان بازی مردانه و خرد مردانه نيست  و ناتوان به ورود به بخش دوم مدرنيت زمان حال که قدرت 
. قدرت و خرد و شور زنانه  و تلفيق، بازی و جدل دائمی شور زنانه و مردانه متفاوت و متفاوط بوده است ، می باشد

شکل اسطوره ای اين حالت زنانه را همان عنصر آب می دانسته اند و  اين موضوع قابل درک است که از جهاتی آب بر 
 آتش از آب شرورتر و اين حالت جسمی و جنسيتی انسان و تفاوتهای ميان دو جنس  باعث آتش قويتر است و از جهاتی

می شود،از يکطرف با تن دادن هرچه بيشتر انسان به جسم و هويت جنسيتی چنداليه اش هرچه بيشتر به برابری عميق 
قوی ،همتبار و در عين حال زن و مرد تن بدهد، برای اينکه برای دستيابی به اوج بازی نياز به رقيب و معشوقی 

متفاوت دارد، و از طرف ديگر اين برابری هيچگاه کامل  بوجود نمی آيد و جدل قدرت و عشق ميان اين دو جنسيت  بر 
بستر عشق و احترام متقابل جاودانه باقی خواهد ماند و مرتب ايجادگر عرصه جديدی از اين بازی و ديالوگ زمينی و 

لسفه الئوتسه چينی و تايی چی را بايستی  بسان يک تبلور از اين شور و قدرت زنانه ديد که بباور من ف. جاودانه است
در فرهنگ شرق و يا در تائويسم > هيچ و يا تائو<همينگونه مفهوم . همزمان قدرت مردانه را در خويش جذب می کند

طبيعی است که . ر حالت مردانه داردکه بيشت>هيچی و نهيليسم مدرن<بيشتر بيانگر اين نگاه و جسم زنانه است، تا 
هرجنس در عين حال با جذب خصوصيات جنس ديگر به چنداليگی و قدرت و توان بيشتری دست می يابد،اما اين جذب 

و  ادغام قدرت نيروی متفاوت و همبازی خويش بر بستر اين حالت ابتدايی جنسيتی صورت ميگيرد و اينگونه اشکال 
يعنی در واقع اين تلفيق انسان را دوجنسيتی نمی کند، بلکه . رت تصاحب گر زنانه را می آفريندمختلف ناز مردانه و يا قد

در واقع زنانه تر و يا مردانه تر می کند، زيرا اين جذب قدرت و نياز در جهان زنانه  توسط يک زن بربستر جسم و ناز 
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از اينرو هرچيز نويی را که  اين دو جنس .  هزنانه خويش صورت می گيرد و درمرد بر بستر ميل تسلط و قدرت مردان
از جنسيت مقابل می گيرند،درخويش جذب و ادغام می کنند و به يک کثرت در وحدت ميرسند و از اينرو در اين مسير 

اينگونه زنی که بر بستر نازش به نيازهايش . ادغام هر شور نو،بنا به بستر جنسيتی طعم و بوی زنانه و مردانه می گيرد
ميد هد و  به بيان خواهشها و بيان قدرتش می پردازد، از شرارتش نيز استفاده می کند و می خواهد ديگری رابدست تن 

آورد، در واقع بسيار زنانه تر و پرشورتر  بر مرد ظاهر ميشود،تا زن و يا مرد سنتی اسير يک حالت ناز و يا نياز 
رانه مردانه قادر به لمس و بيان ناز و دلهرههای خويش باشد، همينگونه مردی که در عين نگاه مغرورانه و شرو.خويش

اينگونه مردان و زنان با جذب هر چه بيشتر .  بيشتر مردانه جلوه می کند،تا مرد سنتی اسير نقش پدر و يا قهرمان
ينند و بسان شورهای جديد و قدرتهای ديگری  در خويش،اشکال جديد نازهای نيازمندانه و نيازهای نازمندانه را می آفر

زن  و مرد بشدت وسوسه انگيز و پرقدرت ميشوند، زيرا اين چنداليگيشان بر ديگران بسان يک جهان پر از لذتهای 
آنجايی که ما شاهد اين هستيم که زنی بشدت . مختلف و پر از راز تاثير می گذارد و ديگران را مسحور خويش می کند

ت زن گونه می باشد، آنجا ما شاهد يک نفی زنانگی و مردانگی پايه ای و مردگونه حرف و عمل می کند  و يا مردی بشد
نفی بستر جنسيتی خويش و درگيری ناخودآگاه با هويت زنانه و مردانه خويش و در نهايت شاهد يک تالش روان 

جنسيتی بهای اين نفی کردن خويش و ناتوانی از جذب ديگری بر بستر . پريشانه برای نفی جسم  وجان خويش هستيم
خود، گسستگی درونی و بحران درونی و عدم دست يابی به يک جذابيت عميق زنانه و مردانه و بويژه عدم جذابيت 

اينجا اما بايد ميان اين روان گسستگی و نفی هويت جنسيتی خويش و نمونه . اروتيکی برای جنسيت متفاوت است/عشقی
به اينخاطر معموال . مردنما يا بوچ و مرد زن نما تفاوت گذاشت های جنسيتی سالم در روابط همجنس خواهانه مانند زن

می گردد و مرد زنانه بدنبال يک مرد مردانه و بدينوسيله > فم<بدنبال يک زن بشدت زنانه يا > بوچ<زن مردنما يا 
ردانه و ديگربار  بازی ميان دو جنسيت و بازی بدست آوردن مردانه و تن دادن زنانه و جدل زيبای عشق و قدرت م

زنانه شروع ميشود که در مسير اين بازی به هم تبديل ميشوند، در هم آميخته ميشوند و اشکال جديدی از زنانگی و 
مفعوالنه زاييده /مردانگی  و اشکال جديدی از درهم آميختگی عميق اين دو حالت و عبور از نگاه مکانيکی فاعالنه

ن از شکار به شکارچی تبديل می شود و او را به چنگ می آورد و مرد به نگاه مرد،همزما> تن دادن<ميشود  و زن با 
معشوق به تله تور معشوق زيبای خويش می افتد و شکار ميشود و هر دوی آنها در عين لذت > به دست آوردن<با ميل 

. يباتر می شوندبری از اين بازی و تن دادن به دگرديسی بازی و در هم آميختگيشان همزمان مردانه تر و زنانه تر و ز
فرهنگ سنتی ما و نيز حتی از جهاتی فرهنگ مدرن  مخالف اين هويت جنسيتی چنداليه و ناز قدرتمند و نياز پر از ناز 
 و بازی و جدل عاشقانه جنسيتهاست، زيرا اين بازی و جسمهای پرشور و تن کامه خواه و رقصان، جهانش را از بنياد 

 شليک کرده باشند و بدين خاطر تالش برای جلوگيری از بی حجابی زن و جلوگيری داغان می کنند، بی آنکه حتی تيری
از بيان و ظهور اين جنسيت مردانه و زنانه چنداليه و خندان، مهمترين عمل و هدف همه رسوم معنوی يک جهان سنتی 

ه شتری بارکش و به يک روح است و بدينخاطر نيز کلمه بازی اينگونه منفور و و سطحی می گردد،تا بتوانند انسان را ب
سيال تن دهنده به نقشهای سنتی پدر ومادر خوب و غيره و  دوری از خرد جسم و جنسيتشان و شور و عشق زندگيشان 

از اينرو نيز يکی از وظايف مهم رنسانس ايران، ستايش و زيباسازی و رهايی اين کلمات جسمی، جنسيتی . تبديل سازند
از اين ازرشهای منفی و پرستش دوباره > بازی و عشقبازی و يا دختربازی، کفتربازی<ه و زنانگی و مردانگی و بويژ

فرهنگ بازی ونظربازی در معنايی جسم گرايانه و چنداليه است، تا بدينوسيله اساس و پايه جامعه سنتی را که همان 
 به کودکی و بازی و پوست تصوير انسان و مرد وزن شرمگين از زنانگی و مردانگی خويش و شرمگين از ميل خويش

اندازی مداوم و شرمگين از ميل سراپا شور عشق،قدرت و خرد بودن و مثل مار با تمامی جسم خويش با زمين و زندگی 
بايد بر تصوير انسان و ايرانی شرمگين و سرافکنده ،با ايجاد يک تصوير زن و . تماس داشتن است، بلرزاند و فروپاشاند

نداليه ايرانی  مرد خندان و مغرور و چ  
پيروز شد و بجای جان سنگينی و لذت خودآزارنه و يا دگرآزارنه سنتی ، سبکبالی ولذت عميق بازی و عشق و جدل 

مهمترين نبرد ميان رنسانس .قدرت انديشه ها و تفسيرها را بر جامعه و بر ديسکورس جامعه و روان خويش حاکم کرد
نده  و پيروزی ما عاشقان زمينی و بازيگران جديد بپايان می رسد که حتی ايران و اين پيرمرد خنزرپنزری سنت، با خ

پيرمرد را به لذتی نو و خنديدن به خويش و تن دادن به کودک درون خويش و تبديل شدن به پيرمردی سبکبال و خندان 
زنانه و مردانه وسوسه می کند و ديگر در نگاهش  اثری از سرافکندگی از خويش و  احساس گناه از شورها و ذات 

خويش نيست بلکه جز اين جسم و شورهای جنسی و جنسيتی و بازی عشق،خرد و قدرت خويش در همه زمينه ها چيزی 
زيرا او بازيگر عاشق و خندان زندگيست و زندگی محل اين بازی جاودانه و رقص جاودانه و فانی او . ديگر نمی خواهد

 نوی عاشقان زمينی به بازی عشق و قدرت زندگی و چيرگی بر سنت ضد با اين تن دادن نسل. و معشوق و رقيبش است
او را و کام > بازی و نظربازی <عشق و نافی بازی،همزمان اين نسل کار بخش سالم فرهنگ خويش، يعنی کار حافظ و 

رن و ايرانی پرستی خيام وار و طنز عبيد زاکانی را به پايان می رساند و جهان پرطنز،کام پرستانه و نظربارانه مد
از اينرو نيز می توان ديد که هرجا اين تن دادن به جسم خويش وشورهای خويش  و تن کامه . خويش را می آفريند

خواهی خويش شروع ميشود، ما شاهد بازگشت و رنسانس دوباره اين بازيگری وبازيگوشی و بيان خواهشهای چنداليه 
 و رنسانس دگربار جسم و هويت جنسيتی، عنصر ديگر سرکوب جسمی واروتيکی خويش هستيم و همراه با ميل بازی

نيز به بيان خواست و حق خويش می پردازد و خواهان ارزشيابی نو و زيباسازی >  رقص<شده در اين فرهنگ يعنی 
باری  بازی، رقص می طلبد  و رقص ، بازی  وعشوه عاشقان و تمنای پرشور عاشقان را می . مفهوم رقص می شود
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. فرهنگ ما با سرکوب کردن بازی، رقص و بويژه رقص عاشقانه و پرتمنا  نيز سرکوب ميشود و بالعکسدر .طلبد
همانطور که با سرکوب خرد،عشق بالغانه و پرشور و لذت بخش نيز سرکوب ميشود و با سرکوب عشق و خرد، ايمان 

ی است به رقص ايرانی و به موسيقی کاف. سبکبال که واالترين شکل عشق است، نيز سرکوب می شود و بوجود نمی آيد
ايرانی نگاهی انداخت ،تا ديد و لمس کرد که چگونه جسم ايرانی در زنجير اخالق گرفتار است و ناتوان از استفاده از 
تمامی جسم خويش برای رقص و يا ناتوان از  بيان کامل تمناهای  اروتيکی، عاشقانه خويش در رقص و تن دادن به 

اينگونه رنسانس .  سرکوب جسم و خواهش به سرکوب ديالوگ و سرکوب صداقت منجر شده است بازی است و چگونه
جسم ايران با خويش انواع و اشکال مختلف اين بازی و ديالوگ و پرستش زنانگی و مردانگی،  و انواع جسم خندان و 

.تعاشقان زمينی زن و مرد چنداليه را بايستی بوجود آورد و در حال بوجود آوردن اس  
نمونه ای از اين جسم و هويت زنانه پرشور و عاشق بازی و جدل عاشقانه و قدرتمندانه زندگی و نشانی از هويت جديد 

زنانه و پرشور که حق خويش می طلبد و هم بر ترس سنت از خواهش و بازی چيره شده است و هم دچار نگاه مکانيکی 
 است که اوج حس و لمس اين بازی عشق و قدرت و توانايی تن ساقی قهرمان در شعر باال نيست، اشعار زيبا کرباسی

دادن به اين بازی عشق و قدرت بدون کين توزی نسل کاهنان لجام گسيخته  و نمادی از توانايی بزرگ شاعرانه و زنانه 
انگی خويش شعرهای زيبا هم به اين بازی عاشقانه و قدرتمندان و به زن. او  در بيان اين بازی پرشور و چنداليه است

از طرفی ديگر خود شعرش و . اروتيکی و چنداليه می پردازد/آری می گويد و هم به بيان شاعرانه اين بازی عاشقانه
بازی ميان کلماتش به يک بازی عاشقانه و اروتيکی  و ماالمال از احساسات پارادکس عشق، دلهره و اميد عشق و 

ارش وارد يک جهان عاشقانه و زنانه و  قادر به حس و لمس  اروتيسم بشری تبديل می شود  و ما از طريق اشع
بقول خود زيبا  در سخنرانيش . احساسات مختلف و پارادکس عاشقانه بر بستر نگاهی شاد، پرشور و بازيگوشانه ميشويم

برای اروتيکی  زمينی به واژنی  و معشوقی /در جشنواره اروس هامبورگ ، در اشعار او هر کلمه در اين بازی عشقی
کلمه ديگر تبديل ميشود و بباور من  اين بازی اروتيکی و عاشقانه  را در اشعارش پايانی نيست و مرتب چرخ می خورد 

و  شکلی نو از بازی عشق و بوسه و دلهره و جدل عاشقانه و ديالوگ کلمات و وسوسه گريشان ايجاد می شود که  به 
زيبا دقيقا بر . شور و پارادکس  را از چشم اندازهای مختلف می دهدخواننده امکان حس و لمس اين بازی و ديالوگ پر

اساس هويت جنسيتی زنانه اش و بر بستر ناز و تن دادن زنانه اش به زندگی و به عشق و به بازی عاشقانه و قدرتمندانه 
 و شور چنداليه زندگی، همزمان به بيان نيازها و خواهشهای خويش و هويتهای چندگانه خويش می پردازد و با جسم

زنانه اش  و با خرد شهودی و احساس و خرد زنانه اش،جهان و معشوق را می سنجد و ارزشيابی می کند، تمنا می 
ورزد، مغرورانه و با شطينت ديگران را به لمس  لذت و شوق عشق  و بازی وسوسه می کند و چون سيرنه  کاری می 

ن به   شيشه مقابل بخورد،چرا که  از ديدن او و شعرش چنان کند که ديگران مسحور بازی و طنازی شعرش سرشا
حواس پرت شده اند و به تته پته افتاده اند  که شيشه مقابل را نديده اند و همزمان با لبخندی مهربانانه و بيان تمنايی نو در 

مزمان به نقد جهانش شعرش،  ديگری را به ادامه بازی و خنده  و لمس تمنايش  و جهان زنانه اش دعوت می کند و ه
می پردازد، اعتراض ميکند، بر عليه بی عدالتيهای جنسيتی  و غيره خشم می ورزد و گاه از غم عشق گريه می کند و 

گاه نگاه معشوق خيسش می کند و گاه جسمش بحران عشقش را حس می . نمی داند چيکار کند و دست و پايش يخ ميزند
گاه به معشوق و . می آيد و يا خيس نميشود> آبش<نايش تبديل ميشود و  سختکند و غم عشقش به غم تنش و اندوه تم

نگاهش تن می دهد و در همان لحظه با شرارتی خندان معشوق را به دام می اندازد و خندان شکارچی شکارشده اش را 
ش اين شور عاشقانه زيبايی کار زيبا بويژه در اين است که او به بهترين شکلی در کار خوي. می بوسد و لمس می کند

ايرانی را که هم از فرهنگ عرفانی هويت ايرانيش و هم از فرهنگ عاشيقلر آذريش  به ارث برده و در جانش نقش بسته 
است، با خواهشها و اشتياقات مدرن خويش بر بستر ناز و زيبايی زنانه و احساس  و خرد زنانه خويش در هم می آميزد 

او از زنانگی . قدرتمندانه می آفريند/و چنداليه و ماالمال از بازی و ديالوگ عاشقانهو شعری وسوسه انگيز، بازيگوش 
خويش و از زيستن لذت می برد و  نيز از چندگانگی و چندهويتی خويش و بر پايه اين زنانگی مغرورانه و خندان، 

 زنانه اش  تجربه  و سنجش می خواهشها و دنيای چندسودايی خويش را بيان می کند و همه چيز را با اين جسم و جان
کند و جهان اشعارش را به يک بازی عشق و قدرت و برای دست يابی به اوج لمس عشق و شور زندگی وديالوگ 

بباور من او در ميان هنرمندان زنی که من از آنها کارهايی خوانده ام، به بهترين وجهی به درک  . پرشور تبديل می کند
و پرشور خويش  و به هويت جنسيتی چنداليه و بويژه آری گويی به بازی پرشور عشق و و لمس اين زنانگی چنداليه 

. قدرت زندگی  و توانايی بيان شاعرانه و قوی اين جسم خندان و چنداليه رنانه خويش  و بازی زندگی دست يافته است
اليه خويش، اشعار جمشيد نمونه مردانه اين جسم پرشور و آری گوی به خويش و آری گوی به جهان مردانه و چند

به ستايش زيبايی زنانه خويش و در > زيبا<اينگونه زيبا کرباسی در  شعر . مشکانی می باشد که بعد به آن می پردازم
کل زنان می پردازد و بر اساس نازش به بيان نيازش می پردازد و با نازش و با بازی و ديالوگ جسمانی و پرشورش 

سه عشق و لمس بازی زندگی و آری گويی به جسم و خواهشهای خويش و به چنداليگی معشوقان و مردان را به وسو
به لحظه و بوسه معشوق  تن می دهد و همزمان با چشم و نگاهش .خويش می کشاند و عشق می ورزد و می طلبد

 از بی پروايی در عين اينکه شعرش پر از شرم زنانه است،همزمان ماالمال. معشوق را در بند می کشد وتسخير می کند
زيبا و بی هيچ عصبيت و يا کينه ای است و اينگونه هم شرمش و هم بی پرواييش بشکل تمنای زيبای زمينی ظهور می 
کند که در عين حال مرز خويش را دارد و به خواننده اجازه نزديکی بيش از اندازه و شکستن حريم خصوصيش را نمی 

رين بيانگران حالت جسم خندان و پرشور و بازی عشق وخرد و قدرت ی زيبا يکی از بهت>زيبا<باری شعر  . دهد
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درميان جنسيتها و در کل در زندگيست   و دارای يک شرارت و وسوسه خندان است که ناشی از رهايی از هر عنصر 
.دل آزردگی جنسيتی می باشد و از اينرو در عين شوخ چشمی،مهربان و وسوسه انگيز است  

 
 
 
 

!تر عشق دارم عشقاين که بلند باال  

 اين که شعر می گويم وعشق غش می کند

 غش می کند عشق در شعرم

  نام ديگر ديوانه گی ست     اين که می دانم ناگهانی

! در چشم های شما لخت می شوم لخت  مثل ديوانه ها     اين که ناگهان  

 شعر در من ديوانه می شود

  ناگهان می شوم در شعر   و من

  شب و روز عشق بازی با شعرعشق بازی می کنم

  

 اين که هاج و واج می مانيد و چشم هاتان گرد می شود

 اين که لکنِت زبان می گيريد و تته پته می کنيد

!اين که آب گلوی تان خشک می شود و دهانتان باز می ماند باز  

 ب ا ا ا ز

!باز شعر زيباست زيبا  

  

احساسيش به /و نگاه خردمندانه حساسی جسمش با خرد ا و در عين حال بسان زنی پرشور و دانا
سنجش ديسکورس جنسی و جنسيتی جهان خويش می پردازد و با زبانی طناز و زنانه و با اعتراضی 

زيبا و ماالمال از طنز قوی و شوخ چشمی به تک محوری مردانه اعتراض می کند و اين تک 
:محوری را به چالش می کشد و حق خويش و زنان می طلبد  

 
، ! ، حضرت آدم!،يل،جناب،پهلوان،حضرت،دالور، ساالر، تهمتن، مردی، مردانگی، حضرِت آقاآقا

!!!، جاِکش ش ش ش ش ش ش!جناب عالی، جناب آدم  

؟!مگر آدم نيستيم ما  
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 ديوار هايت از چين است

! چينِ  همه ديوارهايت !َورچين  

؟!مگر آدم نيستيم ما  

  

  

گی زنانه و اروتيسم زنانه او و نمادی از دستيابيش به هويت جنسی و جنسيتی در کالژهايش که بباور من اوج چندالي
چنداليه اش و دست يابی به درک عميقی از بازی عشق و قدرت چنداليه و ماالمال از احساسات پارادکس است، ما را به 

 عشق و عشق بازی و جهانی پرشور،لحظه ای آتشين،لحظه ای پردرد، لحظه ای ديگر هراسان و لرزان و سپس دوباره
 در بازی و هماغوشی عاشق و معشوق دست می يابد و   رنگهای مختلف قرمز،آبي، زرد و غيره لمس همه اين حاالت و

و  ما را در مسير کالژهابش به جهانی عاشقانه،زنانه و پرشور و چنداليه وارد می سازد که در عين حال ماالمال از خرد
من در اين بخش فقط به عرصه اروتيسم و . را با خرد جسمش نقد و بررسی ميکندقدرت زنانه است و جهان اطرافش 

هويت زنانه اشعارش برخورد می کنم و در بخش پنجم،اليه های ديگرش را نيز از چشم انداز خودم بررسی و نقد می 
 بيان معضالت ديالوگ و حال بگذاريد، وارد جهان زنانه و چنداليه ای کالژهايش شويم و ناز و نياز و عشق بازی و.کنم

در > درددانه<برای درک بهتر کالژهای او بايستی به واژه . عشق را از چشمان او و از چشم انداز نقد من ببينيم
کالژهای او  دقت کرد، زيرا اين واژه يک واژه کليدی در کالژهای اوست و مرتب از تبديل دانه باران به دردانه، از 

اگر دانه باران را بسان استعاره ای برای سکس . جنسی سخن می گويد/چنداليه عشقييک دگريسی شور جنسی به شور 
باصطالح طبيعی و بی پروای ليبرتين و يا باصطالح لذت جنسی  و اروتيکی  چسبيده به يک ابژه جنسی و  و به عنوان 

ه و پراحساس و همراه با بسان تبديل اين شور جنسی به يک تمنای چندالي >درددانه< سکس يک اليه بگيريم، آنگاه
بقول اکتاويو پاز شور جنسی ريشه، اروتيک . رها شدن و افتادن می باشد احساسات پارادکس عشق و دلهره، لذت و درد،

می کند که بدانيم ليبرتين و ديگر  اين نگاه بما کمک .است ليبيدو يا ميل جنسی تن  گياه ساقه و عشق جنسی ميوه
 احساس جنسی و خرد انسانی هستند و مختص جهان انسانی هستند زيرا در   ترکيبمحصول   فانتريهای اروتيکی

وجود ندارد و همزمان پی می بريم که چگونه تمنای جنسی در مسير اين  طبيعت چيزی به اسم ليبرتين و کازانوا و غيره
درددانه اين ميل و شور . ميشودگذار از ريشه به ميوه ار لحاظ احساسی و کام پرستی بارورتر و چنداليه تر و پرشورتر 

و احساس جنسی اوليه ميان دو جنس است که در مسير تکامل و با آميختن با جان و خرد و احساس شخص و شاعر به 
است و هم  تمنای عشقی چنداليه که در درون خويش هم درد و هم لذت، هم ميل وحدت و هم ناممکنی وحدت کامل

تفاوت اين حالت . همه ديگران و دستيابی به اين عشق پرشور و پارادکس استانتخاب يک شخص و برتری دادن او بر
ليبرتين می تواند معشوقش را در سکس گروهی با ديگران . تمنای عشقی با اروتيک ليبرتين نيز در همينجا معلوم ميشود

 را مطلق می خواهد تقسيم کند،اما همينکه عاشق ميشود، ديگر حاضر به تقسيم کردن معشوق و عشق اش نيست و عشق
از اينرو برای . و با اين کار درد و لذت همزمان را برای خويش می خرد، چون ديگری برايش يگانه و درددانه می شود

ليبرتين، عشق مثل مرتاض گری است و مارکی دساد نمی تواند به عشق جنسی و تمنای چنداليه عاشقانه دست يابد و 
لکتيک جسم و عشق جنسي، به ديالکتيک تمنا که هميشه تمنای ديگريست و با رها نگاهش به جسم مکانيکی است وبه ديا

شدن در آغوش ديگري، خودش می شود و با تر شدن ديگري،آب ميشود و با تسخير قلب ديگری ،خودش می شود و در 
 چنداليه و ليبرتين هيچگاه به اين تمنای. عين حال همزمان به تسخير ديگری و مسحور ديگری دگرديسی می يابد

ديالکتيک زيبای ديالوگ تن و نگاه دو معشوق دست نمی يابد که مرتب به يکديگر تبديل می شوند و دگرديسی می 
 و دوباره از يکديگر جدا ميشوند و در عين جدايي،باز با همند و چيزی از ديگری را در خويش جذب کرده اند و  يابند

قبازی دوباره، بازی تحول و دگرديسی و بازی درد و لذت، عشق و دلهره، اميد تغيير يافته اند و اينگونه با نزديکی و عش
و ياس و تبديل دائمی اين احساسات از نو آغاز ميشود و در عين حال هيچگاه تکرار نمی شود، زيرا در هر چرخشی 

اين ديالکتيک و بيان آن نماد لمس . مانند ديفرانس دريدايی تفاوتی نو و اليه ای نو در بوسه و تن و نگاه بوجود آمده است
 و ديالکتيک عميق زندگی و ديالکتيک  ديالوگ زندگی و  درک و فهم جسم خويش و زنانگی و مردانگی خويش

هر شعر کالژ .  و زيبا با اين نگاه زنده و ديالکتيکی به جسم آشناست و آنرا بزيبايی در اشعارش بيان می کند جسمست
 تمنای متقابل در اشکال عاشقانه و يا ماالمال از تن و تمنای اروتيسم متقابل و چندحالتی بيانی از اين ديالوگ و بازی و

 تانگوی  به بازی زيبا و رقص بی کالم و.روبرو ميشويم> عشق ليمويی است<در سرآغاز کالژها با شعر زيبای .است
 مانند يک ديالوگ اصيل جسمانی دو جسم عاشق در لحظه عشق بازی در اين قطعه از شعر توجه کنيد و اينکه چگونه

هر حرکت معشوقي، حرکت متقابل عاشق را ايجاب می کند و تمنای عاشق ديگربار به تمنای نوی معشوق تبديل ميشود 
در واقع کالژها را می توان . و اين بازی و چرخش ديالوگی مرتب در خويش و در کالژها تمناهای جديد ايجاد می کند

 ديد که در هر چرخشی يک تفاوت در خويش و يک بازی نوی عشق ايجاد می کند و اينگونه بسان يک عشق بازی مداوم
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. ما وارد ديفرانسی نو از تمنا  و چشم اندازی نو از اين عشق بازی جاودانه و از اين بازی زمينی عشق و قدرت ميشويم
هايی از اين کالژها دعوت کنم، تا بتوانيم با ترسيمی اين چنينی از کالژها  ميخواهم خواننده را به چشيدن و لمس قطعه 

در سرآغاز، عشق بازی پرشور و ديالوگ . هم قدرت او و در انتها نقاط ضعف او را ببينيم، ستايش کنيم و نقد کنيم
اروتيکی دو تن است که مرتب عشق و لذت و تمنا می زايد و چون بوسه عشق پارادکس است و اين بوسه مرتب /عشقي

بازی .  درد،از اينرو عشقش و تمنايش ليمويی است ی نو می آفريند و دردش شادی می آفريند و شاديشدر خويش، تفاوت
:عشق و ديالوگ ديالکتيکی عاشق و معشوق و لذت پردرد عشق زمينی در کالژهای زيبا کرباسی اينگونه آغاز ميشود  

  

  
  

  دوديوانه          روبروی هم     ايستاده ايم

 گردن به گردن

  شانه به شانه    

  کمی خم       پلکها وگردنی وبعد

 کمی خم که بچرخم به پشت وتب کنم روی شانه وچشم

 چشمت که بوسه بوس نم کند بر لبم

چشمت که بوسه خيس کند برلبه ام   

 وچشمت که درحفره فرورود وديگربار

 نبينيم هيچ ومثل پيچ بچرخيم وبپيچيم درصدا وسودا

رم اگرپس بزنی پيش صورتی را ن  !بيا بيا  

عشق همين ليمويی ست    

 که ليموليموکمی ترش می پرد تا نارنج

اين توانايی حس و لمس ديالوگ و پارادکس عشق و تن دادن به تمنای خويش که هميشه تمنای ديگريست و تن دادن به 
اروتيک و عشق می کند و تمنای متقابل است که انسان را قادر به لمس و چشيدن تمنای چنداليه عشق و بازی پرشور 

عاشق و معشوق بر بستر اين تمنای متقابل در عين حال قادر به حس و لمس هرگونه بازی اروتيکی و عاشقانه و وسوسه 
متقابل به بازيهای نو هستند و می توانند با اوج گيری مرتب اين تمنا و عشق متقابل به درجات نوينی از لذت اروتيسم 

بوسه و لذتی که هم پر از شور . از لذت تمنای خويش و بوسه معشوق و تن معشوق دست يابندعشقی و اليه های جديدی 
بوسه  وهماغوشی که با درهم آميختگی احساسات پارادکس و . وشاديست و هم در خويش دلهره و درد را پنهان دارد

 و اروتيسم را تبديل به درددانه می شورهای چندسوداييش به تمنای چنداليه عشقی دست می يابد و اينگونه دانه باران را
کند و عاشقانه و وسوسه انگيز به اين عشق و تمنای چنداليه اش به معشوقش اعتراف می کند و او را می طلبد وبوسه 

 چنداليه ايش ومعشوق يگانه و درددانه اش را

 

 

 دانه ی بارانی که ُدردانه شد می داند
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 حال اين واژه را که در دهاِن شعر افتاد

  ُدردانه دانه ی بارانم        عشق          

!ُدردانه دانه                     

  
 
 

و اين حس و لمس  و بيان تمنای چنداليه و  درد شادی آور عشق، ديگربار ميل چشيدن عشق و تمنای متقابل را در زن و 
:مرد،د ر شاعر برمی انگيزد  

 
   

!سرخ و گداخته و خواستنی  

وشی مارا ببردبگذار جنون همآغ   

  تا غرق شويم         ! فرو شو     

! می داند      دانه ی بارانی که ُدردانه شد          

 

و اينگونه زنانه و عاشقانه  و پرتمنا همزمان با جسم و شور زنانه خويش به نقد جهان و ديگری می نشيند و پرشور 
  خاص و تصويری خاصی می طلبد و هويتهای ديگرش را ، وعاشقانه به جهانی که در آن از او ، از زن هميشه نقشی

زنانگی چنداليه اش را سرکوب می کند و  می خواهد او را بسان زنی پرراز بپرستد و بسان زنی پر از خواهش و تمنای 
جنسی سنگسار کند، اعتراض می کند و نشانشان می دهد که آنها هميشه تصوير خودشان را از او پرستيده اند و يا 

زيرا .صوير هراس انگيز خودشان از زن را سرکوب کرده اند و هيچگاه قادر به سرکوب واقعی او نبوده اند و نيستندت
. حاضر به تن دادن و  ديدن تصوير و هويت چنداليه او به عنوان يک زن  وقبول زنانگی متفاوت و متفاوطش نبوده اند

:زيبا در کالژ دو اينگونه  می سرايد  

 و

 
  

ِ کسی گشته ايد که من نبوده ام  چهره ی من دنبالهميشه در  

! نبوده ام      ! من نيستم    نبوده ای را ُکشته ايد  

  بيشتر شبيهِ شما بوديد     از پشت که نگاهتان می کرد م

! تا نبينيد        شانه ام کمی می لرزد  

  نلرزيده بود م     زير سنگ هم که لرزيده بود م

  من اينجا برناخن هايم فقط سرخ می کشيد م  را می کشيد يدحّتی وقتی ناخنهايم

  می بافتم تا َسحر موج بردارد مثل نسيم بَوزد دورتادورم تا کمر   موهايم را که از َته تراشيده بوديد
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 در همان حين که از اين سخن می گويد که چگونه عشق انسان را ديگر بار کودک می  ۴در کالژ 
 جهان برزگش را و  ير ميدهد و به جهان بزرگش می خندد و عوضش ميکند، وکند و جهانش را تغي
:فرو می ريزد دلش را با تمنايش   

  

۴کالژ  

 مابزرگ شده ايم و هر چه در جهان با ما بزرگ

  به رسم نوجوانی شانزده ساله می تپد اما نمی دانم چراوقتی عشق می تپد اينگونه ناگهان

لی اش را مدام سوی من شليک می کندديوانه می تپد و تپانچه ی خا  

 خالی ومن خالی

...هّری می ريزم و هی هّری و هی فرو  

  

 و ديسکورس جنسی دنيايش، بر ديالوگ و تمنای  اما همزمان می بيند که چگونه اين جهان بزرگ بر دنيای عشق اش
ده و در پی دست يابی به ارگاسمی جسمش تاثير می گذارد و می خواهد او را به يک بازی مکانيکی و از پيش تعيين ش

. قانون متفاوط لحظه عشقشان تن دهد تبديل  کند، به جای اينکه به تمنای خويش و معشوق و بازی خود لحظه و  

  

نه باال ! آمي آمرت را خم آن! برگرد آها ! راست! آج! آمي بيشتر! آن يكي را ببند! اين يكي پايت را بلند آن! بچرخ
يين آمي پا! بده بيشتر  

  آها بيا

  

و برای شکاندن اين ظلم به عشق و تمنا سراپا تن می شود و معشوق را بدرون خويش می طلبد و در اين اوج جسم شدن 
همانطور که . و بيان تمنای عشقش، زبانش به هويت مادريش بر می گردد و آذری عشق اش را به معشوقش بيان می کند

ش داد ميزند و يا هر انسانی در لحظه ارگاسم واقعی و نه شبه ارگاسم، در لحظه هر زنی در لحظه زايمان به زبان مادري
از خود بيخود شدن ارگاستی و حس و لمس فروريختن و رها شدن تمامی جان و جسمش درلحظه ارگاسم و نه ارگاسم 

.يکه وتنها در ناحيه آلت تناسلي، هميشه به زبان مادريش اشتياقش را بيان می کند  

  ُا لَرم َسن سيز َمن      زِنی َنرممن َسن سي

  َمن       َسن      َمن َسن سيز َمن

نفر را  ذات عشق را که همان عاشقانه يک خويش را و راز عشق و در اين لحظه عشق وعشق بازي،
که اين اعتراف صادقانه با خويش همزمان رواداری در برابر سليقه های (طلبيدن و مرد را طلبيدن

با ميل تنوع طلبی بشری را بيان می  درگيری ميان عشق) جنس خواهی را در بر داردديگر مانند هم
درک و لمس  درگيری ايی که هيچ راهی برای ساده کردنش وجود ندارد، بجز قبول بهای عشق و .کند

در هر بردی باختی نيز وجود دارد، ولی اين باخت به معنای يافتن تنوع معشوق  اين حقيقت بشری که
تمنايی که .و دست يابی به تمنا و کام پرستی عاشقانه چنداليه است نو عشوق و يافتن جهانیدر يک م
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معشوق  در عين حال می تواند روزی يا سالی و يا تمام عمر طول بکشد، بسته به توان عاشق و
.دست يابی به ديالوگ و بازی ديفرانسشان و توانايی دگرديسی عشقشان در  

  

 اينجا با من تنها يک نفر جا می گيرد آن هم از جنس   س دلم کمی کوچک است برای شمارختخواب من درست بر عک 
! بی برو برگرد       مذکر يعنی مرد  

  از تبار خود و خودی تر از خود حاال ای ُدر دانه دانه

 عزيزترين آفريده ام از جنس کهنه ی آتش

!ن و اين همه سوراخ اين جها         اينجا هم تبعيد را برگزيدی       !ديدی  

 جز خانه ی تو هر جای همه جای دنيا خانه های توست

 تا حتی نامت را فراموش کنی

  

  خدايی که رازش را تنها يک بار با تو در ميان گذاشت    زيبا

  

 

داز از آنجا که بررسی همه کالژها در اين کار ممکن نيست،من فقط به بررسی بعضی کالژها و آنهم فقط از اين چشم ان
اما برای درک بهتر کالژها و حس و لمس اين بازی پرقدرت به . می پردازم و بقيه کار را به بخش ديگر موکول می کنم

صحنه ديگری از باز عشق وارد ميشويم، وقتی بازی متناقض و عشق   ما يه۵در کالژ . چند کالژ ديگر نگاهی بياندازيم
 و بحران   ولمس ديگری و همزمان حس و لمس درد  ميل عشق  ور و ديالوگ دردناک و ماالمال از ش دچار بحران و

 بازی و عشقشان می شود

 نمی بينی مگر؟

  نمی رسيم   اين بازی ما را به جايی نمی رساند

  دستم نمی رسد    جايی در اعماق گره خورده چيزی دور

! دستم نمی رسد    سينه خيز می روم    تا زانو خم می شوم  

  در ريشه ای گره خورده که نيش خند می زند  برمدندان فرو می 

  سخت می سوزد رگی درشت پاره می شود در هوای تنم

! نمی شود     هق هق بند نمی آيد خون   بند نمی آيم    خون می چکم  

! تنهاييت را به من بده       !بگذار  

  پلک هايت را بليسم از غبار بگذار
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 و حس و لمس بحران عشق خويش، ديگربار ميل يافتن ديگري، هماغوشی با ديگری  عاشقانه درد و ميل اما همين بيان
اينگونه شادی به عشقبازی ختم ميشود و درد و . و يکی شدن با ديگری و لمس دوباره عشق و تمنا را با خويش می آورد

گ اروتيسم و تن،قادر به دلهره نيز عشق بازی خويش را می آفريند و پارادکس زيبای عشق و جسم که در بازی و ديالو
 همزمان می داند که بايد برای بحرانش جوابی يابد و نمی تواند با  تبديل کردن همه احساساتش به تمنا و عشق بازيست و

تمنای عشقي، بحرانش را از بين ببرد بلکه بايد با حس و لمس عشقشان، همزمان قادر به دگرديسی باشند تا اين عشق 
در اين لحظه درد و دلهره و حس بحران عشق، معشوق تن به تمنای اورالی می دهد و . ن باشدقادر به عبور از بحرا

همزمان خود نيز از لمس و ليسيدن ديگری آتش ميگيرد و لذت می برد و به اين تمنای درجه وااليی از شعريت می 
ور جنسی و تبديل ديگری به يک درک اين موضوع مهم است که آنچه آنچه زيبا بيان می کند، نه يک خوشی دردآ. بخشد

 چنداليه است،اينگونه در عين بی پروايی شعر، شعريت شعر اوج  ابژه جنسی محض، بلکه تن دادن به تمنای جنسی و
نفی . می گيرد و هر صحنه در عين بی پروايی ماالمال از شرم زنانه و شعريت عشق جنسی بی پروا و پرشرم است

چيرگی بر خجالت اخالقی که نافی تمنا و نافی ديالوگ است، امری مهم است و نه نفی . شرم، نفی تمنا و نفی عشق است
اينگونه صحنه عشق بازی مملو از اين تمنای جنسی بی پروا و . شرم که بيانگر تمنا و بيانگر ارتباط عميق عاشقانه است

. پرشور دگرديسی می يابد تمنای اروتيک  و حالت سکسی به يک شعريت و/پرشرم است که در آن هر بازی عشقی  

  
 چشم هايم خيس 

 چشمه هايم

 لب هايم خيس

 لبه هايم

 دست هايت دورم پيچيده مثل مار

  ساقه ای گداخته قد می کشد در دستانم

 گر گرفته ماِه شکافته

  ساقه ای گداخته      فرو می کشد درخودش

  

جسم انسان بسيار خردمند . و همزمان با جسمش، با تنش متوجه شکست چيزی در عشقشان ميشود
 که بحران و شکستن عشقش  و لزوم تغيير را  آلت تناسلی ما بسيار خردمند است و آنگاه. است

احساس می کند، گاه در همان حال چشيدن و ميل يگانه شدن با ديگري، همزمان بخش ديگر خويش و 
در . اروتيکی نشان می دهدبيان شکسته شدن چيزی را با نتوانستن به دستيابی به اوج شور عشقی و 

واقع آنگاه که انسان پس از رابطه ای عشقی و يا حتی دوران کازانوايي، ناگهان تارک دنيا ميشود، در 
 و آلت تناسلی اوست که او را به اين پارسايی فرا می خواند، تا در ديالکتيک تنهايی با  واقع اين تن او

 و توان ديدن و چشيدن جهان و معشوق  شوری نوخويش به سخن نشيند، تحول يابد و ديگربار با 
اينگونه نيز جسم شاعر در اين لحظه حس .  ديالوگ با ديگری را آغاز کند بگونه ای نو برگردد و

درد و بحران، با اعتصابش و جلوگيری اش از دست يابی به اوج يگانگی ارگاسمی به  وجود بحرانی 
:اعر صادقانه اعتراف به خرد جسمش می کندش.  در عشقشان و ضرورت تحولی اشاره می کند  

  

! نمی شود       سرم از پشت در دريا می ريزد  

! نمی شود         دريا از من سر می رود  

! نمی شود        خونم ريخته می شود  



 118

 عشق دردانه دانه ی بارانم

! نمی شود       در دانه دان    دردانه دانه  

  

 

 تازه ای از توان زيبا کرباسی در بيان حاالت پارادکس عشق و جسم عاشق و در لمس و در کالژ پانزدهم ما شاهد اوج
اينجا تمنای چند اليه عشق که . بيان شاعرانه پارادکس و حاالت دوسودايی و چندسودايی عشق  و اروتيسم عاشقانه هستيم

کالژ پانزدهم به باور . خود می پردازداکنون با بحران روبرو شده است، به بيان تمنای بحران زده عاشق و چندسودايی 
شعر از ابتدا به . من بهترين و قويترين کالژ زيبا کرباسی  ويک شعر قوی و کم نظير در ميان اشعار شاعران ايرانيست

بيان حاالت پارادکس عشق و ديالوگ متقابل عاشق و معشوق که هر نگاه و سخن يکی، حرکت و نگاه ديگری را در بر 
شعر از صدای پرتمنای عاشقی سخن می گويد که معشوق را ماالمال از حس و لذت  تمنای اروتيکی . ازددارد، می پرد

و ميل اروتيکی عاشقانه می کند و او را تر می سازد و همزمان گويی از لحظه عشق بازی  و ارگاسم عاشقانه سخن می 
 گويد

 

  ١۵ کالژ                                                                 
  صدايت که می ريخت سوراخهايم از باران پر می شد

   ُپر می مانستند چراليوانها ُپر می دانستند که
همانطور که هر تمنای عاشقانه، تمنای و خيسی معشوق را بدنبال دارد، همانگونه نيز هر ناتوانی عاشق ،درد و .  

تن انسان  هم به بيان . و را و خواهشهای هر دو را در بر می گيردناتوانی معشوق را بدنبال دارد و بحران عشق هر د
او همه چيز را با حاالت جسمش بيان و بازگو می کند و بدنبال راهی . تمنای عشق و هم به بيان بحران عشق می پردازد

دمی گيج و جسم و جان آدمی در لحظه بحران عشقش مانند آ. نو برای دست يابی به عشق و گذار از بحران می کند
مست، گيچ و مست راه می رود و گيج و مست می طلبد و در هر تمنايی و خواهشش، سوالی نيز و شکی و يا غمی نيز 

آن نگاه و سخن معشوق که تا ديروز پراز تمنای آشنا و موسيقی دلچسب و پرشور بود،اکنون بودنش يا .نهفته است 
شعر عاشقانه شاعر . موزيکش جانخراش و يا کسالت کننده استنبودنش حالت چنگی را پيدا می کند که کوک نيست و

مثل خود شاعر در بحران عشق دوپاره می شود و گويی دو راوی دارد و يا گويی در شعر عاشق و معشوق در بحران با 
شاعر عاشق از الغر شدن جان عاشقش در تب عشق سخن می گويد و راوی ديگر و يا بخش .يکديگر سخن می گويند

اينگونه شاعر . او که به بيان درد و شکش و حس بحرانش می پردازد و از غمش به معشوق يا به خويش می گويدديگر 
اگر بخشی از وجودش . در بيان درد و  بحران عشقش  از گيج زدن چنگی که ديگر چنگی بدل نمی زند سخن می گويد 

دستی که ترا در < به معشوق و زمانه می گويد  که با اعتراض به  بيان درد و بحران عشقش می پردازد و  با طعنه ای
و  از  صدای عاشقانه اش سخن می گويد که  او را مسحور > کت ما کرد شب تولدم دنبال کت شلواری برای تو بود

خويش نموده و اکنو با دردش پيرش می کند، بخش ديگرش و يا معشوق نيز به بيان دردش می پردازد و از گذشت زمان 
ببينيد زيبا به چه زيبايی حاالت . تنهايی که معشوق را پير می کند.ق و تنهايی بدون عشق سخن می گويدبدون معشو

پارادکس عشق در بحران را که هم می خواهد دردش را فرياد کشد و از دست معشوقش فرار کند و می خواهد به اين 
  .نهاييش اسير است، بيان می کندعشق دروغين بخندد و همزمان طلب نگاه و تمنای معشوق می کند و در ت

  
  

  بالشهای ُپر َپرم الغر می شدند از تب
  »!گيج می زند اين چنگ که چنگی به دلم نمی زند چرا؟«

  دستی که ترا در َکت ما کرد شب تولدم دنبال کت شلواری برای تو بود
  وقتی صدايت با شادی ظريفی معجزه معجزه کنان ريخت تا پيرم کند

  » ساعت که بی صدای تو ِلک و ِلک می کندپيرم می کند اين«
  

هم .  حال پارادکس دو سودايی و چندسودايی عشق و حاالت متناقض عشق در بحران که هم می طلبد و هم زجر می کشد
نبود معشوق زجر می دهد و  چون شالقی بر تن و جان معشوق فرود می آيد و هم هر هماغوشی به مرگ تازه ای و 
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عاشق در لحظه بحران عشقش، هم در پی وصال دوباره با معشوق و پشت . ان عشق تن می شودحس و لمس بتازه بحر
سر گذاشتن بحران است و هم حس و لمس می کند که هر وصال و هماغوشی خود راز اين بحران را بيشتر برمال ميکند 

  .مراه ميشودو شعر و متن عاشق و  هر عمل و خواهش عاشق پارادکس گونه و  با تناقضی  و ظنينی ه
  

  ! نگفته بودم نه؟       وقتی انگشتانی که نبودند تگرگ باريدند پشت گوشها و گردنم
  ! نگفته بودم نه؟      آماده مرگ تازه ای چقدر عرق کرديم

   ما هم نداشتيم      صدايت که می ريخت تاريکی چشم نداشت
   نه گذاشتيم    نه کاشتيم    نه دانه   نه چشم

  
 عشقی با خويش ايجاد شکاف در بوسه و بحران در حس و لمس يکديگر و  ناتوانی از لمس و يا تن دادن به چنين بحران

سخت آبش می آيد و عاشقانه به <يکديگر را به همراه می آورد و تن از تن دادن سرباز ميزند و عاشق و يا معشوق 
لحظه همه احساساتش را از طريق نگاه و زبان جسم در هر . يکديگر نگريستن و دوستت دارم گفتن بسيار سخت ميشود

وقتی در بحران است و می بيند که عشق اش و معشوقش قدر عشق اش را نمی داند و يا . و عمل جسمش بيان می کند
احساس می کند که نگاه معشوقش و يا نگاه قلب خودش ديگر عاشقانه نيست، آنگاه سکس و اروتيسم و نيز زبان نيز اين 

  .زتاب می دهند و تمنای اروتيکی متناقض و يا کم توان ميشودبحران را با
  

   نمی شوم     هفت شب الی الی مداوم دوستت دارم هر شاعر عاشقی را خر می کند
  ! چه سخت       چه سخت دوستت دارمم می آيد     چه سخت آبم می آيد

   گذارد آفتابم نمی       زمان دقايقی که درنگ می کند عکسها دروغ می گويند
  از آنهايی که ديده داغ کرده اند بپرس

  
و در انتها  با طنزی عاشقانه و پردرد به معشوقش از  بحران عشقشان می گويد  و  قدر عشقش را ندانستن  و  گويی 
شاعر با آنکه همزمان معشوق را به همخوابگی ديگری دعوت می کند، اما می داند که اين عشق ديگر توان زندگی 

ين هماغوشی، هماغوشی مرگ عشق و تبديل عشق بازی خصوصی و پرتمنا به سياسی کردن و يا با سياست ندارد و ا
کردن حريف و معشوق است و بزمين زدن او در جدل قدرتی که اکنون در درونش خشم و شايد هم کينه جای عشق را 

 تبديل عشق بازی به بازی پايانی و فضای اين همخوابگی ماالمال از حس و دانايی بپايان رفتن عشق و.  گرفته است
  :دردناک  بزير کشيدن ديگری و چيرگی بر ديگريست و با هماغوشی خشم و درد خويش را بيان کردن 

  
  عينکت را از دور خوب تيز کن

   می ترسم       ديگر فردا نمی توانی نزديک بينی ات را بهانه کنی عزيزم
  ين دره تنها شودحاال اين معجزه را از تو پر کن تا خالی تر

   بيا مرا سياسی بکن      آماده سياستم
  به روح مادرت هم رحم نکن

  نقل و نبات کن بپاش بر سر مبارکمان
  بباوران الی رانهايم را جوان        اما نگو نگفتی

  .اين معجزه برای تو اصال اصلن خوب نيست
                                                           

                                                                                                     
 

 

 

در کالژ شانزده، آنگاه که عاشق و معشوق قادر به دگرديسی عشقشان نبوده اند و هرکس می خواهد و يا بابستی راه 
خويش بگذرد، تا با عبور از هفت خوان خويش و مردنی به خويش رود، بدرون تنهايی خويش رود و از سفرهای اديسه 

هفت گانه به جهان نوی خويش و عشق نوی خويش دست يابد، شاعر در لحظه رفتن معشوق و يا رفتن خودش، پرشور 
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، با وسوسه ای ماالمال از درد عشق و خشم عشق، با صدای وسوسه انگيز سيرنه وارش معشوق را برای  و پردرد
قدرت  سوسه می کند و همزمان از او می خواهد در برابر اين وسوسه مقاومت کند، تا با شکاندن مقاومتش،آخرين بار و

 آخرين بوسه و هماغوشی قبل از مرگ عشق را بچشد، شام آخر  عشقشان را به رخ او و خويش بکشاند و در عين حال
.حس تنهايی خويش را در خويش در عينمعشوق  ميل فروکردن را و عاشقانه و بوسه و هماغوشی لحظه مرگ عشق   

  بی خدا مرگت حتمی ست      به خدا در اين جنگ خودی تا به خود آيی
 گوش های ناخدايت را از پنبه پر کن 

 بگو دست و پايت را با طناب به عرشه ببندند
را به پيشوازت فرستاده ام * سايرن هايم  

 گول جادوی اين شعر را نخور 
نگ است که مثل خنده هايم از هم می پاشدنفس همين آتشگردان ر  

  صورتی نرم      آلبالويی ولرم      زرشگی داغ
 استخوانت را قرص کن 

  تا اعماق         فرو فرو شو تا ته
  خيلی تنهام                           

  

اينگونه در   می ماند وو قبول سوگواريش عاشق باقی او را ضد عشق نمی کند، بلکه با قبول دردش اما درد عشق
  :سرايد ديگر بار عاشقانه می<سر آخر> و در شعر پايان کالژها

   

  سرآخر

   واينکه هميشه وقت بازگشت راست يا دروغ نمی دانم تنها تو را می دانم
  ! قيقاج می روم   دستهايم يخ می زند

ی پيچد و واژگون می مثل همين حاال که خودکار در دستم نمی چرخد و واژه مثل نخی به پای سطر م
  شود تخم چشمهات بردامنم

  !و همين طور ُزل می زند در من تلخ تلخ
   

 و بيانگر اروتيسم زنانه و بيانگر نگاه جنسی و جنسيتی  باری بباور من زيبا کرباسی بهترين شاعر
 و اگر ساقی قهرمان در اشعارش بهترين بيانگر نقد زنانه بر ديسکورس جنسی و جنسيتی. زنانه است

جنسيتی از زنان است، زيبا کرباسی بهترين بيانگر ناز و نياز /شروع کننده هويتی جديد و جنسی
 و قدرت انسان   عشق و ديالوگ عشق زنانه و خردشهودی و خرداحساسی زنانه در عرصه

اکنون بعد از اين تعريفهای بحق در وصف کار خوب زيبا کرباسي، به بيان انتقادم نيز به . ايرانيست
 زيبا در کارش به دو موضوع مهم کمتر توجه می کند، بی آنکه بخواهم که زيبا به  .و می پردازما

خردی خويش به بيان بخشی از جهان /زيرا هر شاعری بر بستر احساسي. قالب شاعران ديگر در آيد
عنصر قوی در . زنانه و جهان بشری می پردازد و عنصری و يا عنصرهايی در کارش قويتر است

عنصر ضعيف در کارش يکی کم بودن . زيبا همين جهان جسمی و چنداليه زيباستکار
عنصرفراگمنتيرونگ و تکه تکه شدن که اساس مدرنيت و پسامدرنيت است و از طرف ديگر عدم 
توانايی شعرش به بيان عميق بحران عميق و چندپارگی روان ايرانيست که قدرت شعر کسانی مثل 

البته از طرف ديگر شعر مريم هوله و . پگاه احمدی را ايجاد می کندمريم هوله و از طرف ديگر 
شعر پگاه احمدی قدرت جسمانی و شور چنداليه شعر زيبا کرباسی را ندارد و اين کثرت و وجود 

موضوع اما اين . چندين راه و امکان برای رشد شعر زنانه و بيان هويت چنداليه زنانه الزم است
نگ در شعر مدرن و پسامدرن که به بيان تکه تکه شدن انسان و جهانش می است که پديده فراگمنتيرو

جهان تکه تکه شده  با  پردازد و نشان می دهد که چگونه پارگونه و قطعه ای اين انسان تکه تکه شده
 ما اين تکه تکه شدن را با نصفه نيمه ديدن آدمها  برای مثال در تلويزيون. ارتباط برقرار می کند اش

ميان ارتباط فکری و ارتباط حسی و قلبی متوجه ميشويم که سبب می شود آدمی در عين  هو فاصل
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ديدن صحنه جنگ همزمان به غذاخوردن و بازيهای روزمره ديگرش مشغول شود و آنچه چشمش 
انسان امروزی و انسان ايرانی نيز دچار اين . می بيند،در همان چشم بماند و به قلب و بقيه تن نرسد

زيبا در .شدن و چندپارگيست که بر جسمش و فانتزيهای اروتييسميش نيز تاثير می گذاردتکه تکه 
کالژهايش به اين تکه تکه شدن نيز در قالب مرگ و زندگی مداوم عشق در شعرهايش و تکه تکه 
شدن عشق اشاره ميکند،اما بباور من باز هم شعر او برای دست يابی به اشکال متفاوت بيان اين تکه 

شکلی از بيان اين . دن امکان رشد دارد و چنين قدرتي، شعر او را چنداليه تر و ژرفتر می کندتکه ش
  : رويا چمنکار می بينيم تکه تکه شدن جسم زن را در شعری از

   
  با خودم حرف می زنم 

  با خودم حرف می زنم

  با تکه های خودم حرف می زنم

  با تکه تکه های خودم حرف می زنم

  ورابطه مجهول 

  دستم دور بازوی تو حلقه

  اين رقص اما ، به انتهای خود نمی رسد

  من ، کم رنگ

  تو ، نامرئی

  رابطه مجهول و

  خورد نفسهات روی نفسهايم ُبر که می

   . دردی قلقلکم می دهد

  تکه ها را تکرار می کنم

  تکه تکه ها را تکرار می کنم

   
و ديالوگ و ايجاد نقصان در  م زن و مرد را و تاثيرش را بر رابطهرويا چمنکار بزيبايی ثمرات تکه تکه شدن جس 

از طرف ديگر اما اين تکه تکه شدن،همانطور که پست مدرن نشان ميدهد، زيربنای دست يابی به . ديالوگ بيان می کند
 در وحدت جهان چندحالتی پست مدرن است و در نگاه جسم گرايانه ،آنگاه ما به يک پيوست در گسست و به يک کثرت

هرچه در يک شعر اين توانايی ديدن و بيان اين عنصر فراگمنتيرونگ قويتر شود، شعر نيز چنداليه تر .دست می يابيم
عنصر ديگر، همان توانايی ديدن و بيان بحران عميق ايرانی و روان پريشی ذهن و جان ايرانيست که بويژه . می گردد

و کمپانی جذام او و ديگر اشعار او را حاالت چندسودايی > ا شلوار کردينيچه ب<قدرت شعرهای هوله مانند شعر باالي
از او را > تحشيه< و اشعاری مثل   بحران عميق بيان شده در اشعار او و از طرف ديگر پگاه احمدی وگسستگی و
 چنداليه است و من در بخش پنجم به اين موضوع بيشتر می پردازم، زيرا نبايد فراموش کرد که شعر زيبا. تشکيل ميدهد

همانطور که .طبيعتا به بيان اين بحران چندپارگی نيز می پردازد، ولی بباور من هنوز جا برای رشد در اين قسمت دارد
فقط .  تکامل دارند اشعار مريم هوله و پگاه احمدی نيز در اين زمينه های قدرت شعر زيبا کرباسي، جا برای رشد و

ن تکه ای از شعر بسيار قوی پگاه احمدی را اينجا می آورم و بيان چندپارگی روان و برای آوردن مثالی برای خوانندگا
جالبی شعر پگاه احمدی در اين است که در مسير شعر گويی شعر به عربی تبديل ميشود و . جان ايرانی و زن ايراني

ط مرد پدرساالر جامعه پگاه به سرکوب مداوم يک بخش از هويت ايرانی توسط بخش ديگر و يا سرکوب زنانگی توس
  .اشاره می کند و گاه مانند قطعه ذيل اين دو بخش را با يکديگر می آورد و ميانشان پيوندی ايجاد می کند

   

  من هرچه درد می کنم از فارسی ست 
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  کسی چه مي داند 

  ديشب چه بر من و قرآن گذشت ؟

   

 ايرانی و عربی اشاره می کند و يا اينکه چگونه از و در ادامه اما همزمان به پيوند ميان مفاهيمی در دو بخش هويت
  . و جای او را می گيرد درون يکي، ديگری بروز می کند

   

  اينهمه تعويذ ُو اينهمه اسب شهيد از شاهنامه مي آيند 

   مادرم فردوسی

  !ادبيات فارسی درس مي دهد  

   

و    درون اين چندپارگی ايران  را در  بحران پيوند سرنوشت زن و ايران چندپاره و در و آنگاه در قطعه ای زيبا
  . نشان می دهد مظنونيت به همه چيز

  ! َو من زنم 

  ظنين به سرگذشت خودم 

  !ايران دلگيری کنار بقعه ی شاه عبدالعظيم 

 در شعری ديگر از پگاه احمدی می توانيم، قدرت او را در بيان لحظات اروتيسمی و عاشقانه ببينيم و شکلی ديگر از اين
 از طرف ديگر اين شعر و شعر بعدی از گراناز موسوی بيانگر اروتيسم و  .جنسيت چنداليه زن ايرانی را شاهد باشيم

نگاه زنانه زنانی است که در ايران زيسته اند و يا می زيند و از اينرو اروتيسمشان هم در نتيجه خفقان پوشش شعری 
خفقان و حس خطر در لمس زنانگی و اروتيسم، چندمعنايی و بيشتری دارد و هم همزمان به خاطر حس و لمس اين 
پگاه احمدی دقت کنيد و از > جيک جيک<به اين قطعه از شعر . چنداليه ای خاص خويش را می يابد که بسيار زيباست

 :نگاه عميق او لذت ببريد
  

  !پاهايت را در آسمانِ  ُپشتِ  سرِ  من دراز کن 
  !من خوابم می آيد کتان 

  ی آيد کتان خواَبم م
  !َو خوابم هی تولدم را عقب می اندازد ، بجنب 

  
  ديشب از آنهمه شب های سينه زن در ُپشت 

  جز زنگوله ای که شب را ُکشت 
  تختی نمانده بود 

  امشب ، تمامِ  اين آسمانِ  بی پهلو منم 
  که شب در گردنم 

  با پله های گم شده در می زند 
  َو دل ، همين مردی ست 

  ! می آيد " ارِ  درختانِ  خيس که از کن" 
  َو دل ، همين کوهی ست 

  !که روی سينه بلندش کرده ام ، بجنب 
  

 تن دادن به زنانگی و دانش و قدرت زنانگيش سخن می گويد،  در همان لحظه که پگاه از خوابی که مانع از تولدش و
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 و  از لمس عشقی.  شب سخن می گويد همان لحظه از جستجوی عشق و اروتيک و حالت متناقض اين عشق ممنوعه در
لذتی که پس از آن همه شبهای سينه زنی و داغداری و نفی و سرکوب جسم و خواهش، لحظه ای به لذت و عشقی تن می 

دهد که چون زنگوله ای شيطان شب را می کشد، شبی که باز هم حضور دائمی خويش را در هر لحظه اين هماغوشی 
 بخاطر   لبريز از اروتيک و در عين حال رون اين تاريکی هماغوشی با مردی کهممنوعه نشان ميدهد ولی در د

هم مرد و هم زن اين جامعه در نتيجه اين محروميت و سرکوب جسم . می آيد> کنار درختان خيس <  از محروميت تشنه
يشان و بلوغشان می در عين تمنای جسم و عشق و اروتيک همه وجودشان در مهی از اين شب قرار دارد که مانع بزرگ

اينگونه پگاه احمدی در لحظه اوج حس و لمس عشق اش و بيان عشقش، خود به بيان اين قد نکشيدن و بالغ نشدن . شود
بخاطر وجود شب اذعان می کند و از اينرو در عين لذت لحظه به اين لحظه مظنون است و در عين بيان عشق، آخر مثل 

ان در اين جيک جيک از پيروزی اين لحظه اش بر شب و چشيدن عشق لذت گويی همزم.جوجه ای جيک جيک می کند
کميک عشق ندارد و هنوز بسيار خوش /می برد و هم همزمان چون جوجه ای که خبر از پارادکس و حاالت تراژيک

  .باور است، جيک جيک می کند
  من هيچ وقت اين همه عاشق نبوده ام 

  َو هيچ وقت اين همه زيبا نبوده ام 
  يچ وقت اين همه شاعر نبوده ام َو ه

  َو دل ، همين مردی ست 
  می آيد " که از کنارِ  درختانِ  خيس " 

  َو من يقين دارم 
  که سينه خيز ترين خاطره ام می شود 

  َو من يقين دارم 
  که سينه خيزترين خط خطی اش می شوم 

  !همين 
  ! جيک ، جيک 

  
ز جسم و اروتيسم تکه تکه شده زن در اجتماعی سنتی سخن اش ا>تعزيه<از طرف ديگر گراناز موسوی در شعر 

 و با نوعی هوش زنانه در همه  گراناز بزيبايی. ميگويد که همانطور قبال گفتم، محور اشتياق و هراسش اين تن زن است
ی بيند و  جسم تکه پاره شده زنانه خويش را م حاالت جامعه پدرساالر و سنتی ايرانی از جنگشان تا اعتياد و انالحقش

شعر نقاد  برای يافتن اين چشم اندازهای مختلف . حتی بی آنکه الزم باشد اين لمس کامال خودآگاهانه باشد(لمس می کند 
 و ويرانی استخوانهايش در نتيجه اين سرکوب  همزمان داغانی زنانگی خويش را) الزم است ادبی و يا نقاد روانکاو

ک زن اجتماع سنتی جسمش به خودش تعلق ندارد، بلکه بسان تبلور محور او بسان ي. زنانگی را حس ولمس می کند
 مرد  اگر. اشتياق و هراس يک اجتماع پدرساالر تکه تکه شده و با حال و هوای مرد سنتی روحانی پيوند خورده است

ان مادر و بوسيدن در اناالحقش بدنبال دستيابی به يگانگی با عشق مطلق مادرانه است و در نئشگيش در حالت مکيدن پست
  . اشتياقات خويش بدنبال می رود زن اثيريست، در جنگ نيز در نهايت به جنگ وسوسه های خويش و

   
  بايد به حاشيه ام دست ببرم و متِن تنم را دوباره بخوانم

  تمام استخوانم ويران است
  در لفافه صدای خمسه خمسه می آيد و
  الال اين روايِت الت به الاليی نمی ماند

  وباره چه کلکی به اين حقه چسبيده که ترياک از کشِت پيراهنم می گذردد
  و اناالحق

  حناِق هيچ حلقومی را چاره نمی کند
  ا!چه نشئه بازاری درين وامانده به ساطور می کشد

  
ل و در ادامه شعر بزيبايی شهوت پخش شده در فضای اين جهان سنتی روحانی را می بيند و بيان می کند و در عين حا

خصلت خشن اين شهوت ناشی از محروميت و ناشی از هراس از اشتياقات خويش را می  بيند و  بزيبايی  خوشی 
دردآور اين شهوت خشن را، خوشی مخصوص اجنه ها و روحهای سيال ايرانی تشنه می داند که حال محروم از 

و جسم خويش، در خيابانهای شهر در هر اروتيسم سالم و محروم از زنانگی و مردانگی پرشور خويش و محروم از تن 
محيطی سرکوب شده و تشنه که . پيچ و خم مانتوی زنی، تشنه وار فانتزيی ايی از خويش را می بينند و تحريک ميشوند

اکنون هر رسم و آيينش و بويژه آيين سوگواريش و تغزيه اش به تبلور ناخودآگاه  اين اشتياق سوزان به زن و هراس از 
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گويی تعزيه بيان . ور حس و لمس خواهشی و سرکوب و تنبيه خويش بخاطر لمس چنين خواهشی تبديل ميشوداو، به تبل
  . عشق به زنی است و همزمان سرکوب اين عشق با زنجير و علم و درد

  الف الم مين
  که در کوچه های رکيک
  رمقی برای حادثه نيست

  يک باد در ادعيه می پيچد و زار زمين
   می کندفقط اچنه را حشری

  که اين هوای رگ کرده مدام خطبه شود
  خيره به خيمه های جماعت ياجوج  و الفيه های پاچين و پوشينه و تک دست باالی علم و علوم غريبنه

  باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
  
  

 يافتن يک شکل از  اين شهوت اجنه و تشنه وار يک ملت محروم ، از طرف ديگر مدام جهان کهن را و سنت را برای
بيان و ارضای روحی اين تشنگی و خشم و سوگواری ناشی از اين تشنگی بازتوليد می کند و هوای از شهوت و تشنگی 

رگ کرده مدام تبديل به خطبه و موعظه و نوحه  و عزا و ماتم ميشود و در نوحه سراييش، خودزنيش به شکل استعاره  
 اشتياق و هراسش از  زن تن ميدهد و عزا  و ماتم و نوحه به بيان اين اشتياق و ديگربار به لذت جسم نابالغش  و  لذت

  .هراس و ارضای آن می پردازد  واينگونه همه چيز گويی از نو تکرار ميشود
  

. در کنار اين دو هنرمند خوب می خواهم به نگاه زنانه شاعر  خوب ديگری يعنی به شعری از ليال فرجامی اشاره کنم
می بباور من بويژه در زمينه طنز سياه، بهترين ادامه دهنده کار فروع در نسل امروز هنرمندان زن ايرانی و ليال فرجا

از شعر قوی و ماالمال از طنز سياه فروغ  بنام . ايجادگر يک شعر نقادانه  و موشکافانه همراه با طنزی قويست
زنان کوچک  و مردان <، > بوی کباب می دهدلوس آنجلس<تا اشعاری از  ليال فرجامی مانند >  عروسک کوکی<

و ديگر اشعارش ، ما شاهد تکاملی خوب در نگاه نقادانه و  طنز قوی زنانه > حراجی يک سوپروومن<و يا > بزرگ
و نقاط ضعف و قدرتش در بخش > دختران بد<به نگاه نقادانه او به بحران جامعه خويش،مانند اشعارش درباره . هستيم

اينجا تنها به بيان شعری از او در عرصه اروتيسم می پردازم، بويژه که اروتيسم حوزه قوی و  از . اختپنجم خواهم پرد
نقض جناب <ليا فرجامی در شعر . لحاظ شعری حاضر و مشخص در  ميان کارهايش نيست و  نقدی کوتاه بر آن می کنم

نه و لحظه ای عاشقانه  و اروتيکی با استفاده از با عالقه اش به هند و اروتيسم شرقی به بيان صح> فرويد در تاج محل
مضامين ذن و تصاوير اروتيسم هندی  می پردازد و ستونهای تاج محل را با تصويری سوررئاليستی و زيبا به 

  :هماغوشی زن و مردی تبديل می کند
  

 گاه اوقات، يک سيگار تنها يک سيگار نيست،

  اما می تواند برجی باشد

  کشيده

  آنکه از بلندی 

  می شود ستونهای برهنه ی تاج محل را ديد

  که سخت و شفاف
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  پيچکهای مرمرينی می گردند

  بسته و باز

  خميده و راست

  مثل دو بازوی مردانه یِ  محبوب

  گرداگرد عمود پاهايم،

  و منم آن معبد ساراسوآتی،

  ه ذن نشسته است در ميان باغها و فواره و زائرهاک

  و محبوب

  آن دريای تاريک هند

   بر پيشانی سنگی ام می رقصدکه

  و شروع به چکيدن خواهد کرد

  قطره 

  قطره

  قطره
  
  

در قطعه دوم شعر، ما شاهد اوج گيری شعريت اروتيسمی اين شعر ليال فرجامی و باالرفتن لذت نگريستن و حس اين 
  تمنای متفاوت و اروتيسمی در ذهن خويش هستيم

  
 آه

 آيند  میبه راستی، آبهای شيرين تو از کدام کرانه
 شاه جهانِ  من؟

 که من معبد ساراسوآتی
 می شوم پر از ماهی های تند گريز سفيدت

 که در جنبش بقايی شان
 همه ی درهایِ  بسته ام را باز می کنند

 دوباره می بندند و
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 و من محراب دايره ی سرخی می گردم
 برای دفن رازهای کوچکت

 مادرِ  تمامی مرگ هايی و
 هند کردکه تو را جاودانه خوا

  
  
  

 و در انتهای شعر ما عالقه او را به  جهان هند و ذن بوديس و اروتيسم شرق و حسرت در پی تجربه و لمس اين شور و 
  بوسه عاشقانه شرقی را مشاهده می کنيم

  
  
  

ليال فرجامی بخاطر عالقه شديدش به اروتيسم و نگاه . اين شعر در عين زيباييش دارای يک ضعف بنيادين نيز هست
پرشرم و زيبای هندی ، قادر به درک نقطه ضعف نهفته در اين اروتيسم و نگاه هندی و يافتن تلفيق خويش از اروتيسم 
پارادکس و بی پروای مدرن با اين اروتيسم پرشرم و عاشقانه نيست و شعرش  توان چنداليه ای وااليی ندارد و بيانگر 

ی زيد و بناچار کام پرستيش و نگاهش به عشق، لذت اروتيسمی و چنداليگی يک زن مدرن ايرانی که در هر دو جهان م
آمريکا را بر خويش /هند/به بازی تنانه عاشق ومعشوق بايستی مهر هر دوجهانش و يا در واقع هر سه جهانش ايران

نگاه داشته باشد، با آنکه طبيعتا يک بخش می تواند در عينت تلفيق  بر بخشهای ديگر سروری کند و قدرت اصلی در 
مشکل در اين است که اينجا ليال فرجامی قدرت خويش، يعنی نگاه نقادانه و روانشناختی خويش را  و .  محسوب شود

او روانشناس و روان درمانگر نيز (يافتن پارادکس و تناقضات درون پديدههای معمولی و يا بديهی را فراموش می کند،
نخاطر آرام است، زيرا بهای اين آرامی و  نيز مهربانی را با سرکوب و از ياد می برد که دريای تاريک هند بدي)  هست

بسياری از شورهای خويش، بويژه شور خواستن و شور خشم و شورهای قوی ديگر بدست آورده است و همينگونه نيز 
نگاه هندی اروتيسم مهربانه شرق و هندی با تمامی اختالفات ميان بخشهای مختلفش، مانند برتری آری گويی به تن در 

در مقايسه با جنگ خير و شرمطلق در تن و روان ايرانی که در هيچ فرهنگ مشابه  شرقی ديگر اين چنين سرکوب 
مطلقی وجود ندارد، در خويش به سرکوب بسياری از شورهای عميق انسانی و از جمله شور خشم و قدرت مردانه و 

> خواستن<حل ببهای سرکوب شورهای فراوانی  و بويژه شور زنانه ميزند و در واقع اين آرامش  چهارصد ساله تاج م
از اينرو نيز نيچه به طنز  به ميل هيچ . که در فرهنگ بوديسم سرمنشاء زجر  و کارمای بشری  است، بوجود آمده است

هيچ <شدن در نيروانای بوديسم می نگرد و ناسازه درونش را کشف می کند و می گويد که آدمی حتی از ميان 
هميشه هيچ نخواستن را انتخاب می کنند، زيرا در اين نخواستن، خواستنی و اشتياقی و > هيچ بودن<و > ستننخوا

اروتيسم هندی و کاماسوترای هندی با همه برتريش بر فرهنگ تن ستيز ايرانی . ماجراجويی نهفته است و امکان وصالی
شورهای عميق و بی پروای اروتيسمی نيز هست و و نگاه پرشرم و عاشقانه و جسميش، دارای اين خصلت سرکوب گر 

به پارادکس درون انسان  در اروتيسم مدرن و پيوند لذت و دلهره، شوق وصل و حس تنهايی عميق، ميل يگانگی با 
زيرا در واقع اين . ديگری و حس ولمس مرگ خدا و يگانگی در همان لحظه دست نمی يابد و در نهايت سترون ميشود

فقط اينجا خوشبختانه برخالف فرهنگ . دستيابی به عبور از تن و دستيابی به يک يگانگی روحيستاروتيسم در پی 
زاهدانه و نيز در نهايت عارفانه ما که دستيابی به اين يگانگی روحی با سرکوب تن می خواهد صورت گيرد  و اينگونه 

ط می کند و محکوم به تکرار و زاهد و عارف ما با بريدن شاخه ای که بر روی آن نشسته است ،مرتب سقو
فرسودگيست، در فرهنگ هند و بويژه در شيوه های  مديتاسيون مثل تانترای هندی ميخواهد با قبول شور جنسی و 

در اين عمل تانترای هندی و به تعويق انداختن مرتب . اروتيکی و حس و لمس آن به يگانگی نهايی و روحی دست يابد
يک شاکرای روحی و مشترک عاشق و معشوق، در کنار نکات مثبت اش، اما خشونتی ارگاسم جنسی و تبديل آن به 

عميق نيز وجود دارد که همان تبديل جسم و شورجسم به يک وسيله و جلوگيری از لذت اروتيکی برای دستيابی به لذت 
ری از شورها و بقول ويلهلم رايش اصوال اين سکوت و آرامش شرقی به بهای سرکوب بسيا. باصطالح واالتر است

فانتزيهای پرقدرت جنسی بوجود آمده است،بجای اينکه اين شورها را در خويش رشد و تعالی بخشد و در کنار اروتيسم 
اگر ليال . پرشرم و زيبای شرقی به شکل خاص خويش از رمانتيسسم مدرن و يا اروتيسم ليبرتين مدرن دست يابد

 اروتيکی در جهان شرق را و هراس اروتيسم شرقی از نگاه کردن فرجامی اين عنصر سرکوب کننده  شورهای عميق
در هيچی و هراسش از درک و لمس  پارادکس زندگی و اروتيسم بشری را می ديد، آنگاه هم بهتر قادر به ايجاد تلفيق 

 به نظم و خويش از اروتيسم مدرن و اين اروتيسم شرقی می بود و هم شعرش با چنداليگيش و ايجاد چشم اندازها مختلف
بوسه چهارصدساله تاج محل می توانست در عين بيان و لمس زيبايی تاج محل و اروتيسم شرقی، خشونت نهفته در اين 
نظم هندی و دريای ناخوداگاهی تاريک و  پر از شورهای سرکوب شده هندی را بر ما آشکار سازد و هم شعری 

ند و هم ديگر حسرت بوسه شاه جهان را نخورد، بلکه  بوسه چنداليه، ماالمال از پارادکس و ناسازگی قوی ايجاد ک
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برای اينکار اما بايستی دقيقا برتری اين بوسه و . چنداليه خويش بسان زنی مدرن و چنداليه را بر بوسه او ترجيح دهد
 کند که اروتيسم چنداليه را بر آن اروتيسم مهربانه،عاشقانه ولی  بی رمق و عاری از رنگهای مختلف را حس و لمس

اين بوسه و اروتيسم چنداليه که هم چون اروتيسم مدرن بی پروا و . بنظر می رسد،هنوز به اين تجربه دست نيافته است
ابژه ای با خويش و با معشوق است  و هم رابطه مهربانانه  و عاشقانه  و پرشرم /پارادکس و قادر به رابطه سوژه

( سوژه ايست/د تمنای عشقی و اروتيکی چنداليه بر بستر رابطه ای سوژهاروتيسم شرقی را در بردارد و قادر به ايجا
اسرار <در مقاالت > در ستايش اروتيسم بی پروا و اروتيسم پرشرم<برای درک بهتر اين تلفيق به آفوريسم من در باب 

مس تمنا و لذت چندگانه ، می تواند انسان ايرانی و زن و مرد ايرانی را نه تنها به اوج حس و ل)نگاهی بياندازيد> مگو
با . خويش برساند بلکه به تمنايی پرشور دست يابد که هر دو جهان سنتی و مدرنش در نهايت ناتوان از دست يابی به آنند

چنين نگاهی همچنين نه  تنها ليال فرجامی بلکه هر ايرانی عالقه مند ديگر ه می توانست به درک  و بيان بهتر اين تفاوت 
روانا و يا هيچی در ذن بوديسم، تائويسم و هيچی عرفان ايرانی بسيار متفاوت از هيچی و پوچی مدرن دست يابد که ني

زيرا  هيچی مدرن بمثابه درک مرگ خدا و همه ارزشها و عرصه فعاليت  خرد و اين نهيليسم پيامد منطقی  . است
نگی دوباره با هستی  و  در نهايت خداست و خردمند شدن است ولی نيروانا و حتی هيچی تائو وسيله ای برای ايجاد يگا

در واقع  يک هيچی نفی يگانگی  می کند،ديگری در پی يگانگی .  بنوعی می خواهد وحدت گمشده را ديگربار ايجاد کند
البته هر دو مفهوم هيچی و پوچی دارای قدرتهای خويش هستند، زيرا در واقع بشکل دو درک .از طريق هيچ شدن است

بدست گرفتن هيچی در خدمت خويش بسان قدرت و سالحی برا ( ومردانه) تن دادن به هيچی و يکی شدن(زنانه شرقی 
از هيچی و پوچی می باشند و می توان با تلفيق اين دو قدرت هيچی در ) در مقابله با هر انديشه مطلق گرا و متاروايت

يد ديگر بار از هر دو فرهنگ عبور کرد و  جسم خويش به يک هيچی بارور و خالق دست يافت، برای اينکار اما با
و جسم > خود<پوچی زنانه و مردانه را بسان اشکال ديگری از خرد و قدرت زنانه و مردانه خود  و بسان قدرتهای 
در اين زمينه (چنداليه خويش در خود جذب و زيبا کرد  و به توانايی جسم چندهويتی و هيچی خندان و خالق  دست يافت

برای دست يابی به اين تفاوت چنداليه خويش  ).  مرا در مقاالت اسرار مگو بخوانيد>  ستايش هيچی خنداندر<آفوريسم 
مدرن >من<ی جمعی شرقی و هم از >ما<و جذاب  برای خوانندگان هر دوجهان،  بايستی اما که هنرمند ايرانی هم از 

ه جسم خندان،پارادکس و چنداليه عاشق وعارف زمينی بگذرد و يا به سوژه دوگانه و پارادکس لکان و يا بهتر از همه ب
بدون دست .جسم و خرد و احساسات چنداليه و حالتی چندهويتی و کثرتی در وحدت است> خود<تبديل شود که هويتش

شدن چنداليه، هيچ هنرمند ايرانی قادر به دستيابی به تفاوت جذاب و چنداليه خويش نمی شود و > خود<يابی به اين 
از آنرو که ليال فرجامی و همچنين شاعرانی ديگر .  ر حاشيه  هر دو جهان خويش می زيد و جهانی نمی شودهميشه د

خود به ترجمه اشعارشان به زبان مليت جديدشان و يا شعرسرايی به دو زبان کرده اند و اين گامی بسيار مثبت است، می 
کرد که در عين نو بودن  و مدرن بودن اين اشعار هنوز  با توان با مقايسه اين اشعار به فارسی و انگليسی بخوبی درک 
> خود<بويژه به اينخاطر که کمتر اين هنرمندان به اين . شعر کنونی جهان مدرن و درواقع پسامدرن فاصله دارند

چنداليه خويش و حالت چندمعنايی خويش دست يافته اند که سخنش را برای خواننده مدرن  هر دو جهانش جذاب و در 
عين حال مبهم و پيچيده سازد و خواننده و نقاد جهان مدرن بتواند در درون کلمات و مفاهيم آشنا، شاهد تفاوت معنايی 

باری راه هنرمند ايرانی . نويی باشد که توسط اين شاعر وهنرمند شرقی به ديسکورس زبان و  ادبياتش وارد شده است
چندپاره خويش و تبديل اين چندپارپگی > خود<بلکه از طريق بيان برای جهانی شدن ، نه از طريق جستن تفاوت خويش 

جالب اينجاست که خيلی از هنرمندان امروزه بدنبال يافتن . به چندمليتی وچندفرهنگی و چنداليگی صورت می گيرد
جای آری تفاوت زبانی و نگاهی خويش با ديگريند و متوجه نيستند که باز دارند شيپور را از سر گشادش می زنند و ب

و با اين شدن و آری گويی به خويش که در نهايت هم > آن بشوند که هستند< گويی به خود و بجای اينکه به قول نيچه
نمی داند اين خويش بودن چيست،ايجادگر نگاهی نو و خاص و تفاوت و تفاوطی نو در زبان و شعر و هنر گردند، در پی 

 احساسات رسانتيمو  و دل آزردگی خويش و يا خودمداری نارسيستی آن هستند که با بازی با کلمات و نيز بخاطر
کودکانه خويش مرتب تفاوت خويش با ديگران و برتری خويش را بر ديگری مطرح کنند و اين گونه به تفاوت واقعی که 

. می يابندتنها از طريق آری گفتن به خويش چندپاره و تعالی بخشی اين چندپارگی به چنداليگی صورت می گيرد،دست ن
ليال فرجامی در عرصه نگاه نقادانه و موشکافانه خويش  و با تواناييش به بيان شاعرانه اين تناقضات جامعه  و روان 
انسان ايرانی می تواند هرچه بيشتر به اين نگاه چنداليه خويش دست يابد که همين اکنون نيز می توان نشانه هايی از اين 

بازيافت که من در بخش پنجم در کنار شاعران > دختران بد<ساسی در اشعاری مثل نگاه قوی و چندسودايی و چنداح
ديگری مانند مريم هوله، پگاه احمدی، زيبا کرباسی و غيره به اشعار او نيز می پردازم و در مقايسه اين شاعران با 

طرح می کنم که کدام هنرمند و يکديگر در عين قبول و زيبادانستن کثرت نگاهی، از چشم انداز نقد روانشناختی خويش م
يا هنرمندان به قويترين بيان شاعرانه بحران روان پريشی جان و روان ايرانی دست يافته است و نکات ضعف و قدرت 

همانطور که در بخش اروتيسم زنانه، در . هر کدام از اين هنرمندان را از چشم انداز نقد روانشناختيم مطرح می کنم
اسی از يکسو و اشعار ساقی قهرمان  را از سوی ديگر را قويتر از ديگران می دانم و در ميان اين نهايت اشعار زيبا کرب

دو شاعر در زمينه بيان شاعرانه  خواهشهای جسم چنداليه زنانه و نگاه پارادکس زنانه و در زمينه توان حس و لمس 
زيبا کرباسی را قويتر از ساقی قهرمان می دانم بازی عشق و قدرت ميا ن دو جنسيت و توان بيان شاعرانه آن در نهايت 

.  
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در پايان اين بخش می خواهم شعری متفاوت را به نمايش بگذارم و نکته ای ديگر را که در همه اشعار باال من کمتری 
شعر مدرن و پسامدرن از نزديکيش به جهان هيچی  و پوچی و لمس اين پوچی در جهان . اثری از آن ديدم، بازگو کنم

يش و ايجاد يک ارتباط تثليثی با هيچی و پوچی بوجود می آيد و اينگونه از يکطرف شعر مدرن و پسامدرن فراگمنتی خو
و تکه تکه می شود و از طرف ديگر همه ذرات هستی و  فضای همه بازيهای بشری مملو از  اکسيژن پوچی و هيچی 

ی و خويش  اين تفاوت مهم ميان مدرنيت و و در باب موضوع اول يعنی فراگمنت و تکه تکه شدن هست.ميشود
پسامدرنيت وجود دارد که هنر پسامدرن هرچه بيشتر به اين چندحالتی شدن  و چندچشم اندازی و  پارنويس شدن لحظه 
آری می گويد  و اين فراگمنت شدن را به زيربنای پلوراليسم نگاهيش تبديل ميکند، در حاليکه در هنرمدرن در عين 

از طرف ديگر پسامدرنيت تنها با تن دادن به جسم خندان . شوق و حسرت وحدت گمشده وجود داردفراگمنت شدن 
خويش و دست يابی به ابرانسان خندان نيچه ای می توانند بر خطا و هراسهای پسامدرنی خويش چيره شود و به يک 

و ابهام  وبا تبديل هيچی به بزرگترين کثرت در وحدت اين چنداليگی و چندچشم اندازی برسد و با عبور از مرحله ايهام 
قدرت خالق جسم خويش به جهان سبکبال بعد از هيچستان دست يابد و به امکان ايجاد وحدتی در ميان انسانها و ميان اين 

حالت دوم شعر مدرن و پسامدرن، يعنی مملو بودن . چشم اندازها بر اساس جسم مشترک و زمين مشترک همه ما انسانها
ش با اکسيژن هيچی که بويژه با پسامدرنيت به اوج اين چندپارگی و حس و لمس هيچی و پوچی همه چيز و فضای جهان

چيرگی بر آخرين متاروايتها مانند واقعيت عينی و قانونمندی عموی دست می يابد، هم سبب ايجاد وحشت و هم ايجاد 
ن و پسامدرن بخاطر توانايی ايجاد رابطه تثليثی با انسان مدر. کننده سبکبالی در انسان مدرن و بويژه پسامدرن می شود

هيچی و پوچی مانع از ان ميشوند که با چشم دوختن در چشمان مدوزای هيچی و پوچی و ديدن دروغ نهفته در همه 
هستی انسانيش و اگاهی يافتن به ناتوانی بنيادينش از حس و لمس واقعيت عينی و حقيقت نهايی و روبرو بودن هميشگيش 

تفسير و يا روايتی شخصی از واقعيت  و عشق، سنگ شود و يا به بنده اين هيچی تبديل شود بلکه بخاطر اين ارتباط با 
تثليثی قادر ميشود که بنا به توانش و درجه تن دادنش به ثمرات اين خودآگاهی  به انسان خالق مدرن و يا پسامدرن 

 مدرن و پسامدرن و توانايی تبديل هيچی به خالقيتش ، می توان برای درک اين حالت ارتباط تثليثی انسان. روبرو شود
پرسوس می دانست که . قهرمان اسطوره ای يونانی را بر مدوزا و بريدن سر مدوزا به ياد آورد>  پرسوس<پيروزی 

د، بنگرد، سنگ می شو)در معنای امروزی در چشمان هيچی و پوچی نهفته در همه هستی( اگر مستقيم در چشمان مدوزا
به اينخاطر در برابر او آينه ای و يا سپرش را می گذارد و طوری قرار می گيرد که مدوزا خيال می کند که پرسوس در 
حال نگاه کردن به اوست و به  آينه که تصوير پرسوس را منعکس می کرد، نزديک ميشود و پرسوس می تواند گردن او 

ور می کند و آنگاه می تواند از چشمان مدوزا برای سنگ کردن  را بزند، وقتی از کنار مخفيگاه او بسوی آينه عب
در واقع همين کلک را بشيوه ديگری نيز اديسه به زنان سيرنه می زند و خود . دشنمانش  و پيروزی بر آنها استفاده کند

 به صخره را به دکل قايقش می بندد و در عين شنيدن صدای وسوسه انگيز اين زيبارويان مانع ميشود که کشتی اش
انسان مدرن نيز با ايجاد رابطه . بخورد و غرق شود، زيرا خودش به دکل بسته بود و ملوانانش همه گوشهايشان بسته بود

ابژه ای قادر به خدمت گرفتن چشمان مدوزای هيچی و پوچی ميشود و حتی می /تثليثی با همه چيز و  ايجاد رابطه سوژه
تمامی شرق توسط غرب با اين نگاه هيچی و پوچ بودن . ان و سنگ شدن بياندازدتواند با چشمان او ديگران را به بحر

بحرانی که هنوز بخش اعظم از آن بيرون نيامده اند و نمی توانند بيرون .آرمانهايشان به بحرانی چندصدساله انداخته شد
 شدن هستند وگرنه بايد باز هم آيند، زيرا اکنون خودشان با چشمان مدرن به خود می نگرند و مجبور به تلفيق و مدرن

مشکل جهان مدرن اما در بخش . اسير نگاه مدوزای هيچی و پوچی وبرتری همه جانبه جهان مدرن بر خويش باشند
اين بزرگترين هراس انسان مدرن است که . ديگريست و اين بخش تن دادن به خرد زندگی و از دست دادن کنترل است

اگر انسان شرقی بر هراسش بر . گويم،کنترل بر توهم کنترل زندگيش را از دست دهدکنترل بر زندگيش، يا بهتر است ب
هيچی و پوچی چيره شود و قادر به ارتباط تثليثی با هستی شود و به جسم خندان تبديل شود، از آنرو که برای انسان 

 اين جسم خندان و چنداليه که می شرقی تن دادن به زندگی و نداشتن کنترل بر زندگی راحتتر است، آنگاه می تواند بسان
تواند مثل کودکی بی تهوع سراپا شور و زندگی باشد و يک هيچ خندان و رقصان گردد، جهان مدرن  و انسان مدرن را 
با چشمان زيبا و ترسناک اين مدوزای خندان و هيچی خندان خويش به بحران  دچار سازد، زيرا اين ميل تبديل شدن به 

خويش که اين > من<شدن و رهايی از ترسشان از بی کنترلی و رهايی از ترس از دست دادن جسم خندان و کودک 
و > من<ترس برای انسان مدرن وحشتناکترين ترس است و همه مفاهيم جنون و ديوانگی در مدرنيت با از دست رفتن 

اگر انسان شرقی . هراس اوستگم شدن او پيوند دارد، بزرگترين اشتياق درونی انسان مدرن و در عين حال بزرگترين 
می توانست به اين جسم خندان و هيچی خندان و تثليثی تبديل شود، آنگاه او نيز اکنون قادر می بود،بی هيچ کينه ای و با 
شرارتی خندان همصران غربی خويش را بوسوسه اندازد و با چشمان مدوزای خندان خويش و کودک بی تهوع خويش 

ازد و بگذارد اکنون او از چشمان اين شرقی خندان و جسم گرا به خويش بنگرد و حقارت و سنگ سازد و به بحران اند
بباور من اصال اين وظيفه بنيادين ما فرزندان مدرنيت است که هم بر  جهان سنتيمان . کوچکی درون خويش را لمس کند

ين عاشق زمينی خندان همصران پيروز شويم و جهان مدرن و متفاوت خويش را بوجود آوريم  و هم همزمان بسان ا
باری دست يابی به اين دو عنصر . مدرن و پسامدرن خويش را به بحران اندازيم و به جهانی نو و زمينی وسوسه کنيم

اساسی مدرنيت ، يعنی فراگمنت شدن و چنداليگی از يکسو و از سوی ديگر حس و لمس پوچی و هيچی در همه جهان 
رسيدن، سنگ  و يا کين توز نشدن ، دو معيار مهم برای شناخت نهايی ارزش و قدرت خويش و از اين هيچی و پوچی نت

رسيدن و لمس تفاوت خويش است، به > خود<يک اثر هنری و اصيلترين نشانه ها برای ديدن تحول در درونش و  به 



 129

يابی همين حالت بهترين حالت اين دست. ساختن  و آفرينش خويش نيز هست> خود<خود رسيدنی که در عين حال يک 
خندان اينجا به معنای سبکبال بودن و خوشامدگويی به همه اشکال . جسم خندان و چنداليه  و  هنر خندان و چنداليه است

موضوع تبديل درد به درد شيرين  و تبديل بحران به . هستی؛حتی به تراژديهای خويش می باشد و نه نفی درد
سم و شعر خندان که يک حالت است و می تواند به ميليونها شکل ابراز و اين ج. ماجراجويی نو شدن و دگرديسی است

بيان شود، هم به شور عشق و به وجود جهان و به وجود عشق در نگاه معشوق و به ضرورت بازی عشق و قدرت در 
و يا همه عرصه ها  و برای سروری بر لحظه  و زمين باور دارد و هم همزمان می داند که هر آنچه عشق و جهان 

حقيقتش می نامد، تفاسير و تاويلهايی و در نهايت دروغهايی  و اشعاری و افکاری ساخته شده توسط ما انسانها برای 
دست يابی به اوج لذت و عشق و قدرت بيش نمی باشند و بقول نيچه شاعران دروغ زياد می گويند  و در نهايت همه 

يدن خويش بسان اين شاعر و متفکر و خالق بازی خويش و بازيگر د. انسانها و زرتشت او نيز شاعرانی  بيش نيستند
بازی خويش و در نهايت تماشاچی نهايی بازی خويش و ديدن زندگی بسان اين بازی عشق و قدرت سليقه ها و تفسيرهای 

تنها می مختلف  بر سر زيباترين و قويترين تفسير و بازی، بی آنکه هيچ کس بتواند بگويد که کدام راست است،زيرا 
توان گفت که کدام شعر و تفسير برای اين لحظه و برای اين بازی بهتر است و يا کداميک برای اين لحظه دروغ است، 
چنين نگاهی عميق به زندگی، بويژه برای انسان وحدت گرای ايرانی بسيار سخت است و هر کدام از ما بارها با روبرو 

ايرانيان معموال در برابر حس و .   ن توز به خويش و زندگی گشته استشدن با اين خرد پوچی سنگ شده است و يا کي
لمس اين هيچی و پوچی در زندگيشان دو حالت می گيرند که در هر دو حالت در نهايت ناتوان به ايجاد رابطه تثليثی با 

ل و خندان است خرد و  يا عشق خويش و دست يابی به يک حالت پارادکس و خندان و تبديل شدن به يک عاشق سبکبا
که عاشقانه عشق به معشوق و زندگی می ورزد و هم می داند که اين عشق  و بازی يک تفسير خود او می باشد، ولی 
اين دانايی،عشق اش را بی ارزش نمی کند بلکه عشق اش را سبکبال می کند و نمی گذارد حتی عشق اش اين بزرگترين 

 شود، زيرا می داند اين جهان پوچش ماالمال از رنگهای و شورهای تفسيرش بر او حکومت کند و هم خردش شاد می
مختلفش، از شورهای جنسی، عشقی و يا ميل بازی  وسروريست و اينها پوچ نيستند، وجود دارن، فقط  او اين شورها و 

تنفس لذايذد خويش را هميشه بشکل يک تصوير و تفسير خويش احساس می کند،اينگونه خردش شادان از حس و لمس 
شورهای نارسيستی و سروری يا عاشقانه در پشت تفسيرهايش  دوباره زنده و کودک ميشود و شورهايش با ديدن 
استعاره و دروغ نهفته در جهانشان و بازيشان، سبکبال و زيبا می گردند و اينگونه جسم خندان و سبکبال، اينگونه هستی 

وچيمان سبکبال شده آفريده ميشود و از خدا تا زمين همه زمينی توسط شورهايمان پرشور و توسط شور هيچی و پ
انسان ايرانی اما بدون تبديل شدن به جسم و تن . رقصان می شوند و زندگی تبديل به يک رقص زيبا و سبکبال ميشود

چه دادن به اين پارادکس زندگی خويش و عشق به اين پارادکس هيچگاه نمی تواند بشکل مدرن تن به اين پارادکس دهد،
از طرف ديگر بدون . برسد که بخواهد به اوج لمس اين پارادکس يعنی به تبديل شدن به جسم خندان و پارادکس دست يابد

تا زمانی . دست يابی به اين پارادکس  وچنداليگی هميشه يا در بحران باقی می ماند  ويا در حاشيه هستی و جهان می زيد
لمس می کند و نوع رابطه اش با هستی يک رابطه نارسيستی و دوگانه که ايرانی خويش را بسان روحی سيال حس و 

است، نوع عمده برخوردش به اين حس و لمس پوچی در همه ذرات هستيش به دو شکل عمده ذيل است که هر دو شکل 
 به جسم در نهايت نافی مدرنيت و پسامدرنيت و مانع رنسانس ايرانی و مانع عبور ايرانی از بحرانش و مانع دست يابی

دو شکل برخورد عمده ايرانيان به هيچی و پوچی اينگونه . خندان و چنداليه و عاشق سبکبال و خردمند شاد می شود
  :است

چون ايرانی خواهان حس و لمس عميق عشق و وحدت نارسيستی  با معشوق و يا وحدت وجود عرفانيست، از آنرو /  1
 کننده اين وحدت نارسيستی اش و خراب کننده تمنای عشقش و لذتش حس و لمس اين هيچی و پوچ برايش به سان نابود

است، پس می خواهد از اين خرد نهفته در هيچی و پوچی و از لمس و ديدن اين هيچی و پوچی فرار کند و با اين فرار و 
قدرتش هراس از اين خرد پوچی و هراس از قدرت پوچی بجای جذب و ادغام آن در جهانش و سبکبال شدن، هنرش و 

را ضعيف و کم مايه می سازد و خود را اسير شورهای خويش می کند، بجای آنکه با نيرو ی خردش احساساتش را به 
ياران خويش تبديل سازد و با شور و منطق احساساتش، خرد خويش را بخدمت خود در آورد و به خرد احساسی  

با فرار از پوچی و . رور بر جهان و احساسات خويشواحساس خردمندانه دست يابد و به سبکبالی يک جسم پرشور و س
هيچی و هراس از شک انسان ايرانی خويش را به اسارت در بند هراسهای خويش و از طرفی ديگر نابالغ بودن 

همانطور که زروان خدای اول ايرانی با شک به خودش، اهريمن را می زايد و با عشق . خالقيتهايش محکوم می سازد
يش اهورامزدا را و اينگونه هر خالقيتش تک ساحتی و سترون است، همانطور نيز هنرمند و انسان نارسيستی به خو

ايرانی هراسان از هيچی و پوچی و ناتوان از ارتباط تثليثی با هيچی و درک خرد و منطق نهفته در هيچی و پوچی، 
.  هنری و يا متن زندگی خويش می باشدآثارش تک محوری و کم قدرت و ناتوان از ايجاد پارادکس و چنداليگی در متن

در مقايسه با اين هراس و ناتوانی از جذب قدرت خويش و تلفيق شور عشق و خرد و دستيابی به خرد شاد و عشق 
سبکبال، جسم خندان و عارف زمينی  به تبلور آری گويی ايرانی و مدرن به اين عشق سبکبال،به خرد شاد و به هيچی 

ندگی انسانی تبديل می شود و بدينخاطر هم قادر به حفظ عشق وحدت جويانه ايرانی و ترکيب آن خندان و به پارادکس ز
با قبول فرديت و فانی بودن مدرن است و هم قادر به نگاهی عاشقانه و قدرتمندانه به هستی و ديدن هستی خويش بسان 

او می تواند با ايجاد . و يا با خدای خويشيک بازی و ديالوگ عاشقانه  وقدرتمندانه و شوخ چشمانه با معشوق، رقيب 
.  ارتباط تثليثی با هيچی  و با عشق و شورهای کودکانه درونش، اين شورها و قدرتهای خويشرا به يارانش تبديل سازد
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هر تحول اصيلی در نگاه  انسان با رفتن بدرون پوچی و ديدن دروغ نهفته در حقيقت گذشته خويش  و تهوع و باال 
در مرحله بعدی اين انسان با چيرگی بر تهوع خود و قبول دروغ بودن و تفسير .ن گذشته خويش آغاز ميشودآوردن جها

بودن هر حقيقتش و قبول ناتوانيش در دستيابی به حقيقت نهايی و معنای نهايی خويش و يا دست يابی به عشق واال ، 
او اکنون هم . يد و به کودک بی تهوع تبديل ميشوداکنون به اين پوچی  و تفاسير مختلفش از عشق و حقيقت آری ميگو

بسان جسم شور عشق و دلهره عشق و شور قدرت و دلهره قدرت را در تن و جانش حس و لمس می کند و هم می داند 
که بايد به اين شورها معنايی دهد، زيرا آنگونه که جهانش و شور عشق  و قدرتش بر او ظاهر ميشوند، تفسير اوست که 

پس عشقها و بازيهايش و حقايقش را زيبا  وخندان و سبکبال می کند و هيچی و پوچی .  پوچيش آنرا آفريده استبا شور
اکنون جسم خندان و عارف زمينی با تبديل هيچی به . را به توان خالقيت مداوم و توان دگرديسی مداوم خويش و جهانش
 و نمی گذارد حتی زيباترين مفهوم و حقيقتش مانند عشق هيچی خندان مرتب به بازسازی جهانش و مفاهيمش می پردازد

در برابر اين تالشهای شوخ . نيز بر او سروری کند و خويش را بجای يک حقيقت  و يا احساس مطلق و عينی جا بزند
چشمانه شورهای خويش، او با خنده و قدرت پوچی خويش جواب می دهد و سريع رنگ و شکل حقيقت و جهان خويش 

خندی عوض می کند،تا به ياد عشقش و بازيش بياورد که چگونه در پشت اين شور عشق و قدرتش استعاره ای را با لب
نهفته است و اگر استعاره اش و تصويرش بخواهد بر او سروری يابد و به او تلقين کند که همه هستی اش و حتی خودش 

های زنده پشت تصويرش را نشان می دهد و او تنها تصويری پوچ بيش نيست، آنگاه او به تصويرش احساسات  و شور
با چنين نگاهی به زندگی  . را به رنگهای مختلف در می آورد تا ببيند که چگونه قدرتش از جای ديگر سرچشمه می گيرد

او اينگونه . انسان به خويش خنديدن را نيز می آموزد و قادر به خنديدن به خويش و پريدن از روی خويش نيز هست
او اکنون می داند و با . هم قادر به عشق ورزی عميق است و هم قادر به پريدن  ار روی عشق و استعاره اشپارادکس 

تجربه پوچی و جهان بعد از پوچی لمس کرده است که خطا و دروغ راه دست يابی به حقيقت است و بيراهه روی و به 
 پيداکردن خويش و ديگری،ابتدا بايستی خود و همانطور که برای.هدر دادن خويش شيوه دست يابی به راه خويش است

هنرمندی که اين پارادکس را درک نکرده و به خرد پوچی و هيچی خويش کامل تن نداده است، هنرش . ديگری را گم کند
نيز قادر به ديدن پارادکس درون هر احساس و هر انديشه، قادر به ديدن تصوير واستعاره در پشت عشق و  بازی عشق 

و از اينرو شعر و هنرش قادر به ايجاد . و قادر به ديدن احساس و شورهای نهفته در پشت تصاويرش نيستو قدرتش 
چنداليگی نيستند و نه قادر به تبديل شدن به يک جسم خندان و سبکبال و يا قادر به تبديل شدن به يک متن پارادکس و 

  .خندان و سبکبال چنداليه
 لمس اين هيچی همان شکل کاهن لجام گسيخته از قبيل نگاه شهريار کاتبان و يا حالت دوم ايرانيان در حين حس و/ 2

همان علی عبدالرضايی است که اکنون با ديدن شکست همه آرمانها و لمس هيچی و پوچی و درک دروغين بودن همه 
وع به انتقام گيری حقايق بزرگ سنتی و فردی خويش، خشمگين   و دل آزرده ، ناخودآگاه و يا خودآگاه  می خواهد شر

اکنون که همه چيز تصويری و تفسيری پوچ بيش نيست، اين روح سيال با تبديل . از لحظه و از خويش و از ديگری کند
شدن به پوچی و مملو از خشم نارسيستی خود بخاطر فروريختن کاخهای پوشاليش، در پی انتقام گيری از اين جهان پوچ 

او قادر به درک . شن  از اين دروغهای جهان مانند سکس، عشق و غيره خواهد بودو و در پی لذت بری تحقيرآميز و خ
اين موضوع نيست که وجود تصوير و تفسيری در هر عشق نه بمعنای بی ارزش بودن و غيرواقعی بودن آن 

عنايی احساس،بلکه به معنای هزار تفسير و هزار رنگ و حالت بودن و هزار تمنا و لذت بودن اين احساس است، بم
برای درک اين لذت سبکبال بايستی که اين کاهن لجام گسيخته . دست يابی به لذت تمنای چندچشم اندازی و چند تصويری

هر چه بيشتر تن به جسم خويش و پارادکس جسم خويش دهد، تا لمس کند که چگونه او بسان جسم هميشه در بطن يک 
هستی صحبت می کند و از اينرو پوچی تنها در ذهن وجود دارد و هر طبيعت و هستی زنده  و در ديالوگ جاودانه با اين 

شور زندگی، زنده و پرقدرت است و همزمان اين پوچی خود نيز قدرت بزرگ جسم است ، تا جهانش و خودش دچار 
خويش ايستايی و اسارت در بند يک نگاه و تفسير خويش نشوند و از ياد نبرند که در جهان خويش و در تصوير و معنای 

از آفتاب،معشوق و در تفسير خويش از بازی می زيند و هميشه هم در تصوير خويش زندگی خواهند کرد و از اينرو با 
تنها با جسم شدن و تن دادن . اين شناخت از جهان خويش، قادر به نوسازی و دگرديسی جهان خويش و جسم خويش باشند

ده،بسان يک جسم و حيوان خندان است که کاهن لجام گسيخته به پارادکس خويش بسان موجودی سنجش گر و معنادهن
می تواند هم به لمس ارزش و زيبايی زندگی دست يابد و هم از حالت روح سيال بودن رهايی يابد و هم با ديدن شورهای 

 احساسی مرتب هستيش را با/قدرتمند خويش در پشت تفسيرهايش، پی ببرد که چگونه او بسان يک جسم يگانه خردی
جان و تنش می آفريند و از اينرو نيز اگر جهانش زشت و بد آفريده شود، خود نيز در اين تصوير خويش محکوم به 

همانطو که کاهن لجام گسيخته  و نسل شهال و شهريار با ديدن هستی و همه چيز بسان يک .پژمردگی و مرگ است
ر کين توزانه تبديل می کنند و بسان چاه کنی که ته تصوير و خيال بی ارزش، خود را به تبلور اين بی ارزشی و تصوي

چاه می ماند، خود بدست خويش جهانش و بحرانش را و محکوميتش به تکرار را مرتب باز می آفريند، زيرا زندگيش 
آدمی با تفسيرش همزمان . تبلور مادی تفسيرش از هستی،يعنی تبلور مادی يک تصوير بی معنا و تشنه و کين توز است

زيرا او، ديگری است و با کين توزی . ت خويش را رقم می زند، زيرا جهانش خود اوست و او، جهانش می باشدسرنوش
به جهان و يا به ديگری، در نهايت به خويش کين می ورزد و خويش را تحقير می کند و می کشد، زيرا اين 

  .هستی،تصوير او و روايت اوست
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توجه به موضوعات مطرح شده به بيان و نقد شعری می پردازم که بباور من از در انتهای بخش اروتيسم زنانه، اکنون با 
اين هراس ايرانی از هيچی و پوچی و نيز از کين توزی نسل کاهنان لجام گسيخته می گذرد و  به بيان پارادکس زندگی و 

اولين گامها را در مسير آری پارادکس عشق انسانی بی هيچ فرار و يا کين توزی به اين پارادکس می پردازد و در واقع 
با . گويی به پارادکس زندگی و پارادکس جان و جسم خويش بر می دارد و بدين خاطر کارش بسيار قابل تحسين است

آنکه هنوز احساساتش ، خندان و هيچی و پوچيش زيبا و سبکبال و خودش به جسم خندان و چنداليه تبديل نشده است، اما 
 عشق و دروغ و درک پيوند عميق ميان آن دو و سنگ نشدن و يا کاهن لجام گسيخته نشدن ، با شناخت و بيان پارادکس

گامی مهم در دگرديسی به يک جسم خندان  و يک عاشق زمينی چنداليه و پارادکس بر می دارد و چنين شعريی از او 
 و چنداليگی احساسات درون هرچه بيشتر تن به اين پارادکس و  چنداليگی هستی دهد وبيشتر به خويش و پارادکس 

خويش آری گويد، به همان اندازه هم نزديکتر به يک شعر جهانی و مدرن ميشود و به تفاوت جذاب و چنداليه ای خويش 
باری اين شعر بباور من تحولی مهم در نگاه اين شاعر .دست می يابد که برای هر دو جهانش جالب و وسوسه کننده است

در عرصه شعر زنانه  و يا در مجموع شعر مدرن ايران است و بيانی شاعرانه از پارادکس و در عين حال شعری جديد 
چندگام جلوتر و آنگاه ما با شاعری با جسم خندان و . بنيادين زندگی بدون کين و نفرت و يا فرار کردن از اين پارادکس

و فرارنکردن و يا کين توزی نکردن بيان و لمس پارادکس عشق . چنداليه  و آری گوی به خويش و زندگی روبروييم
بلکه نوعی آری گويی اوليه به اين پارادکس و قبول آن با  همراه با دردی و زجری  و اشکی، اين قدرت اين شعر است 
که مرا مجذوب خويش کرد و به من نشان داد که شاعر بدرون نيستی و پوچی نگريسته است و درد می کشد و غم عشق 

و او اکنون می تواند در اين مسير جلوتر رود و به دردشيرين و عشق خندان و دروغ حقيقت .  ستدارد،اما سنگ نشده ا
گو و بيراهه علمی و بهدررفتن پربار دست يابد و عاشقانه به تصوير عشق خويش و بزرگترين دروغ اصيل خويش 

. ازها و احساساتش را بيان می کندبخندد و در عين حال جز آن و جز اين عشق نخواهد، زيرا حقيقت او و پرشورترين ر
تنها اين درهم آميختگی هرچه بيشتر احساس و خرد، احساس را سبکبال و خردش را شاد و شعرش را رقصان و 

برای آنکه خواننده را کمی غافلگير کنم و بگذارم او بدون شناخت قبلی از شاعر، تن به اين . چندمعنايی تر می سازد
به شعر دقت کنيد و از پارادکس زيبای آن . ، از بيان نام نويسنده در اينجا خودداری می کنمشعر زيبا و  پارادکس بدهد

  .بقيه شعر را در پايين متن بخوانيد. البته من تمامی شعر را درج نمی کنم، چون متن را بسيار طوالنی ميکند. لذت ببريد
  
  
  
  

  شش دروغ
ه بشودآسمان من که سياه و سرد می شود آسمان تو می رود ک   
 
 

 آسمان تو که سياه و سرد می شود آسمان من می رود می شود
* 

 تقصير تو از بوسه می گذرد روی لب هايی که گفتی بمانند ساکت تا ببوسيشان 
* 
)اين خاطره اگر ثبت نشود گور می شود تو را  فرو می کشد(  
 
 
 
 

هر حرکت يکطرف باعث . شوق بر بکديگر می شويماز ابتدای  شعر با ديالوگ متقابل و تاثير متقابل تمنای عاشق و مع
از طرف ديگر از ابتدا بحرانی در اين عشق وجود دارد که در . تحولی در تمنای ديگری و در حرکت ديگری ميشود

حرکت متقابل و در عين حال متفاوت عاشق و معشوق خويش را نشان می دهد و در ميل به سکوت معشوق برای 
ا ايجاد يک راوی ديگر، از بيرون و از چشم اندازی ديگر به خويش و ماجرای عشقيش می همزمان شاعر ب. بوسيدنش

. نگرد و اينگونه شعر صاحب دو چشم انداز ميشود و بهتر می توان  پارادکس درون عشق و شعر را باز و درک کرد
شاره می کند، دروغی که حال شاعر به بيان دروغهايش در عشق می پردازد و در واقع به بودن دروغ در هر عشقی ا

ما در عشق به معشوق قول عشق ابدی می دهيم و صادقانه اينرا می گوييم، . بدون آن عشق امکان بوجود آمدن ندارد
ما در عشق معشوق را مطلق برای خويش می . زيرا عشق بدون اين حس جاودانگی و ابدی بودن قادر به زيستن نيست

ر اختيار معشوق بگذاريم و در اين دو حالت عشق  دروغی نهفته است، زيرا خواهيم و خويش را می خواهيم مطلق د
انسان نه موجودی ابديست  که قول عشق ابدی می دهد و نه مطلق برخويش ويا بر ديگری حکومت می راند که بتواند 
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شوق، امکان رشد با اينحال عشق بدون اين مطلق بودن معشوق و يکه بودن مع. خويش و يا ديگری را مطلق داشته باشد
هر کدام ما در عشق بارها اين کلمات را بيان کرده ايم و باز هم در عشقهای نويمان اين کلمات را بيان می . و نمو ندارد

در اين دروغ انسانی حقيقيتی بزرگ نهفته است و آن اين حقيقت است که هردو . آيا اين دروغ واقعا دروغ است؟. کنيم
ر فانی بودن خويش و آگاهی از ناممکنی خواست خويش و خواست عشق،باز هم بدان تن طرف با وجود علم و شناخت ب

اينگونه آدمی با دروغی، زيباترين حالت انسانی يعنی عشق را بوجود می آورد،همانطور که . می دهند و آنرا می خواهند
ه به فانی بودن خويش واقف است او با خواستن اين ناممکن، عشق را ممکن می کند ک. رويايش زمينه ساز واقعيتش است

و آن را نفی نمی کند، بلکه اين فانی بودن را با شور عشق متقابلش زيبا و جاودانه می کند و قادر است در عشق، 
. بيزمانی که همان ابديت است و نيز مسحور معشوق خويش بودن و او را چون زيباترين موجود نگريستن را تجربه کند

طلقيت جديدی توسط عشق انسانی  و دروغ انسانی زاييده ميشود که حس بيزمانی در لحظه عشق اينگونه جاودانگی  و م
شاعر . است که زمان از يادمان می رود و حس مطلقيت معشوق که در برابر نگاه او،همه نگاههای ديگر رنگ می بازند

ن زيبای انسان بودن است، آگاهی نيز در اين شعر به اين حاالت و دروغهای نهفته در عشق که پيش شرط عشق و جنو
همزمان به بحران عشقی که در حال رشد يافتن است و در سکس و نگاه و حرکات . يافته است و به بيان آنها می پردازد

جالب اينجاست که شاعر و متن هم آگاهی به اين دروغ در . گاه متقابل و گاه متضاد دو نفر نقش می بندد،اشاره می کند
ز هم کامل به قبول پارادکس زندگی و قبول اين دروغ زيبای پايه گذار حقيقت دست نيافته است و با عشق دارد و هنو

لبخندی همراه با کمی تلخی به اين دروغ می نگرد و با اينحال نمی تواند اين آگاهيش مانع از آن شود که دل به عشق 
 عشقش را می دهد يا نمی دهد و اينگونه نيز همزمان نبندد و هر حرکت معشوق را زير نظر نگيرد، تا ببيند که آيا جواب

شاعر هم پارادکس را حس می کند و هم ميل شديد به تجربه عشق را و اين دو حالت . به بيان بحران عشقش می پردازد
آميز بی آنکه کامل با يکديگر پيوند بخورند،تلفيق يابند و به عشق خندان و پارادکس زيبا تبديل شوند، بشکل آگاهی  طنز

به پارادکس  از  يکسو و از طرف ديگر اشتياق و ميل تجربه عشق از سوی ديگر تبديل می شود و اين در نوشته چون 
اما از . دو روايت و چون يک دوپارگی که هنوز قادر به تبديل شدن به يک دواليگی کامل نيست، خويش را نشان ميدهد

رادکس عشق گفته است و از اين پارادکس خشمگين نيست، از اينرو آنرو که شاعر با اينحال اولين آری را به اين پا
کميک است و هم دلهره اين دانايی و هم ميل و /.شعرش نيز قادر به ايجاد جهان پارادکس عشق و هم حالتی تراژيک

تجربه اين پارادکس شاعر در نتيجه حس پارادکس عشق و هم ميل به .تشنگی هرچه بيشتر در پی عشق را به همراه دارد
:بااينکه قادر به دستيابی به پارادکس خندان نيست. عشق، به شعر زيبايی خاصی می دهد  

  
 
 
 
 

 دزديدم نگاهت را اول از همه                                          اين دروغ اول 
 نشاندمت روبرو به حرف گرفتمت تا فردا                           اين دروغ دوم

 
  هوش رفته ای از رختخواب گوشه ی اتاق رفته ای آن جا که دست فردا از

                     نمی دويد 
                 نمی خزيد   

             نمی لغزيد 
      نمی کشيد 

          نمی فشرد   
            نمی برد به دهان   

                  اين دروغ سوم                 نمی رسيد به حسرت                   
 

 بعد،   شده ام 
      عاشقت 

   نشسته ای  
 کنارم 

 
 از کنارم نرفته ای 

 دستت را دور گردنم چرخانده ای 
  نرو- بمان- بيا- گفته ای- عزيزم-دوستم نداری

 گفته ای ببر مرا بگو مال توام با صدای بلند 
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قيشان و در عين حال بحران رابطه شان تن می دهند،هم حاالت دو هرچه بيشتر عاشق و معشوق متن به تمنای عش
سودايی و چندسودايی و پارادکسشان شديدتر می شود و هم درگيری با پارادکس عشق و دروغ نهفته در عشق شديدتر 

يست، از آنرو که خوشبختانه عشق در متن  وشاعر قادر بدان نيست که با گفتن آنکه عشق فقط تصويری و دروغ. ميشود
بر احساسات چندسودايی خويش و اشتياقات عميق درونی خويش چيره شود و آنها را در نام اين آگاهی پس بزند و هم 

نمی خواهد،چشم بر ذات پارادکس عشق ببندد و مثل عشقهای سنتی وجود هر شک و ترديدی را نفی کند، از اينرو هرچه 
رابطه شان پيچيده تر و چندسودايی و ماالمال از حس و تجربه بيشتر عاشق و معشوق به تمناهايشان  تن می دهند، 

حاالت متناقض عشقی مانند ميل يکی شدن و همزمان حس دروغی در اين ميل يکی شدن، تمنای ديده شدن و مورد عشق 
واقع شدن توسط ديگری و همزمان ديدن شکی يا خشمی در نگاه ديگری، ميشود و بحران عشق در رابطه که خواهان 

عاشق و . ب نهايی اين پارادکس و يافتن يک عشق چنداليه و عبور از چندپارگی خويش است، شدت بيشتری می يابدجذ
معشوق متن،تنها در صورتی می توانند بر بحران عشقشان چيره شوند، که بتوانند با آری گويی به پارادکس عشق و 

حساسيشان را به حالت چنداليگی تمنای عشق تبديل لمس زيبايی و منطق دروغ در عشق، همزمان چندپارگی حالتی و ا
ببينيد که چه زيبا شاعر به .کنند و قادر به لمس عشق و تمنای پارادکس عشق در همه حوزههای عشقی و اروتيکی باشند

بيان اين بحران و پارادکس عشق و حاالت چندسودايی می پردازد و همزمان از زاويه چشم راوی ديگر به درگيری 
شقی و ترسهای عشق و معضالت ديگر رابطه می پردازد و گويی در اين عشق  همزمان درگيری ميان دو حاالت ع

مفهوم کهن و نوی عشق که برگرفته از سنت و مدرنيت هستند و هنوز چون دو جسمک با يکديگر بيگانه در تن و جان 
. شور، خندان و پارادکس خويش دست يابدراويان و متن عمل می کند، بی آنکه به تلفيق خويش و دست يابی به عشق پر

ديالوگ ميان عاشق و معشوق بخاطر مسائل حل نشده و چندپارگی درونی راويان و نيز بخاطر موضوعات مطرح نشده 
 به يک ديالوگ چندسودايی و متناقض تبديل می شود که لحظه ای از معشوق می طلبد، سراپا عاشقش باشد و مال او 

 صورتش را بر می گرداند و  چشم به ديگری دارد و يا بقول شعر، زهرمار از چشمهايش می باشد  و لحظه ای ديگر
بارد و  عاشق لب می گزد و از بيان حرف خويش هراس دارد و در عين حال لحظه ای ديگر معشوق را در آغوش می 

ما با يک عشق ايرانی در بحران اما اينجا . اين حاالت چندسودايی در هر عشق مدرن و سنتی می تواند بوجود آيد. گيرد
روبروييم که در خويش هم نگاه مدرن به عشق بسان يک تصوير خودساخته و هم عشق شرقی پراحساس را داريم و متن 

و شاعر با وجود رهايی از حس کين توزی يا سرکوب اين پارادکس، هنوز قادر به دست يابی به چنداليگی و عشق 
نيز مرتب اوج می گيرد، بدون آنکه جوابی برای حل بحرانش  از طريق دست يابی به از اينرو بحرانش . سبکبال نيست

در مسير متن راوی و شاعر و متن به بيان اين حاالت پارادکس عشق و چندپارگی ايرانی و تبلور . چنداليگی داشته باشد
 ای ديگر و تبلوری نو از اين اين حاالت در بازيهای اروتيکی و غيره می پردازد و ما را از صحنه ای  وارد صحنه

برای اينکه خواننده خود هرچه بيشتر به اين بيان حاالت پارادکس . بازی پارادکس و در عين حال بحران گونه می کند
عشق در اين شعر و از طرف ديدن چندپارگی ايرانی در موضوع عشق که در اين متن نيز و در حاالت چندسودايی 

. نا گردد، بقيه شعر را يکجا می آورم و در آخر توضيحی درباره اش می نويسمعاشق ومعشوق بيان می شود آش  
 
 
 
 

الغرم؟ :نشانم می دهی، دورتادور، کمرت را          .  چرخی می زنی.  برمی خيزی.  مال منی  
ها : می گويم  

 
 مال منی؟ 

روغ چارمالغری                                                             اين د  
 

 دست دور چانه ات می چرخانم  لب هايت را فرو می دهم 
 صورتت برمی گردد رو به آنطرف   طرف من نيست

 
 زهرمار از چشم های تو توی چشمهايم می ريزد 

 
 دلم می دود روی موهای سينه ات روی چشم ماليخوليايیِ  ترساْن ترساْن  

 لب می گزی
 

نبايد . بايد می دويدی. بايد جوان می بودم. بايد چروکيده می بودی.  کرده ايمجا عوض. لب می گزی از من می ترسی(
نگاه کن در آخرين مقاله ات  پشت . قاعده به هم ريخته از قاعده به آنطرف می ترسی بپری نمی توانی بپری. می دويدم

)  مدرنيته ها از سنت ها  چگونه ورجه ورجه ور می پری  
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  نشانی ام چون او دوستم دارد می کشانی ام روی زانويت می
 لب هايم را به تندی 

 به تندی با نوک لب هايت
 

 تيغ را از دستم می گيری می تراشی ام صافم می کنی
 تيغ را می دهی دستم

 
 گريه نمی کنم صدايم که نمی آيد گريه می کنی

 
 محراب    

 اين جا 
  می شوند       پهن دو ور صورتم رو به سقف      پاهايت را از زانو       باال می کشی ستون

                       
 صورتم را پايين می آورم می بينم

 
 پيدا نمی کنم 

 دست می مالم    
 انگشت فرو می رود

 می گويی رفت
 رفت به جهنم 

 
شيرينِ  سرخ      نمی بينی انگشتم ُگر می گيرد توی جهنمِ    

 
 از حٌضی که می بری وصل می شوم به سر انگشت خودم    

 انگشت خودم وصل می شود به مغز خودم 
 مغز خودم وصل می شود به قلب خودم

 قلب خودم وصل می شود به حفره ی خودم
 ُگر می گيرم 

 
)بايد سردم باشد اما گرمم است زيرا تو احتياج به نوازش داری(   
    

 خواب می بَرَدم خميده  الی ران های پهنت دستم می ماند بيدار آآآه که اوووه می کشی از خواب بر می آيم  
 روی سينه ات خوابم می کنی

 لب می مالی به لب هايم به سر پستان هايم
 

) تمرين دوست داشتن (   
   
 

 زمين می خورم زمين می خوَرَدم
 ادامه بده ادامه می دهی ادامه بده

  اين سر تا آن سر   دو ور سرم می نشانی ران هايت را   از اين سر تا آن سر می بوسم به دندان  از
 

 فرو می روم با سر انگشت توی جهنم گلگون 
 

 انگشتم می بيند دل تو را آن تو  
 

 صدايت ناله ی گنجشک می شود    
 

پنجممی گويم انگشتم اين تو نيست     انگشت من نيست        اين دروغ   
 

 دروغ می گويم    انگشت من است اين که دل می زند اين تو بماند بيرون نخزد
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 گريه که می کنی می گويی  

 
 بيا اين ها را بردار برو

 
 رفته ای آنجا که انگشتش را هرگز هرگز نمی لغزاند آن تو که جهنم من است 

 
 دوستت که داشتم اگر نمی داشتم گريه می کردی 

ست  پيچيدی سيلی به گونه ام به چپ به راستموهايم را دور د  
 سرم را به چپ به راست

 سرخ شدم کبود نشدم  نفس زدم جيغ نزدم 
 هنوز نمی زنمت       

 کشيدی ام روی سينه ات تا سر فرو کنم الی پاهايت از سر بمکم تا ته 
 سيلی به گونه ام که از سر بمکم تا ته

کيرِ  خسته   خوابم ببردصورت بمالم به پهنای پهن کون و دورِ    
 

 اين سر شهر را که نمی دانم گرم می شوم چه خوشگونه        
 آن سر شهر را که نمی دانم سرد می شود چه خوشگونه 

 اين شهر وق زده زيبا زير آسمان سفيد سياه  نپرس چرا       
 باال بيايم آن گوشه که نشسته ای از شب تا صبح شايد باال بياورم  

 
چکيد از تو    تا حلقم فرو رفته ای     الی دندان هايم آرام گرفته ای      خواهم   

 
 به دندان بگيرمت؟ 

 با همين دندان ها بگيرمت؟
 تا ته حلق فرو دهمت؟ 
 خون بمانی توی دلم؟ 

 چه می شوم من که خورده ام تو را از شست پا تا ته پيشانی  
 

 از ته دل بيرون می کشمت از اينجا
  گيرمتکف دست می

 
 ول می شوی چاق و سنگين و گرم و با ناز و دور شانه هايم 

 می روی سنگين و گرم و با ناز فرو
 پاره نمی کنی 

 سر می چسبانی به شانه هايم
 ُگر می گيری يک نفس يک نفس نگاه می کنی به من يکباره بيرون می کشی      

 نگاه می کنی خيره به برفاب که باريد روی دلم       
  نفس گذشت از نفس تو        يک

 بيرون که می کشی يک سال سيال بر من گذشته است
 

 می آيم که تو را بَبرم    
 

 بخورمت که بزايمت روی سينه ام بمانی عزيزم پاهايم را بچسبانم به هم نزايمت که بميری بمانی زير زهدانم  
 

 ناله می کنی؟
چسبانده بودی سرم را به سينه اتچرا می کنی؟  سرم نمی چسبيد الی پاهايت اگر   

 ول نمی شدم الی پاهايت اگر ول کرده بودی لبهايت را روی لبهايم
 بيدار نمی نشستم الی پاهايت دستهايت را اگر واکرده بودی          اين دروغ ششم 

 
 حاال تو دروغ هايت را بشمار بنويسم يادمان نرود از ياد
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)   هد برود به جهنم اين شهر     خسته است     می خوا(   

 
   ساقی قهرمان2005تابستان 

 
باری اين شعر زيبا از ساقی قهرمان است که بباور من اين شعرش، تحولی خاص در ميان اشعار اوست، زيرا بجای 

درک مکانيکی عشق ،هرچه بيشتر به درک ديالکتيکی و بازی متقابل عاشق و معشوق در عشق و اروتيک  تن می دهد 
قادر به بيان حاالت پارادکس آن نيز هست و دروغهای درون عشق را می بيند و به ما نتايج و ثمرات اين و همزمان 

آگاهی به پارادکس و دروغهای عشق از يکسو و از طرف ديگر ميل به عشق و مورد عشق واقع شدن از سوی يگر و 
يعنی  شعر در اينجا چند اليه است ولی . می دهدناتوانی از عبور از چندپارگی و دست يابی به چنداليگی نهايی را نشان 

ساقی . اين چنداليگی در خويش دوپارگی احساسی را نيز حفظ کرده است و به عشق خندان و پارادکس دست نيافته است
قهرمان ، اما بخوبی حاالت چندسودايی عشق و اروتيسم را و بويژه حاالت چندسودايی عشق بحران زده را نشان می 

ر با خويش به عرصه های مختلف حس و لمس اين چندسودايی  و پارادکس از  صحنه نگاه عاشق و معشوق به دهد و ما 
. يکديگر، تا هماغوشی به اشکال مختلف  و  لمس احساسات  و حاالت متقابل و يا متفاوت عاشق و معشوق می کشاند

قطعه های مختلف شعر وجود دارد، هم جالبی اين شعر اين است که هم تکه تکه شدن و حالت فراگمنتی به شکل 
پارادکس و دروغهای نهفته در عشق را بيان می کند و هم همزمان نشان می دهد که با وجود آگاهی به اين دروغ، 

چگونه جسم و تمنای شعر و شاعر و لحظات اروتيسم و  حالت تمنای عشق در شعر دچار يک بی احساسی و يا کين 
شود بلکه شعر از يکطرف هرلحظه اش و هر حالت و فانتزی اروتيکش از  تمنای اروالی توزی کاهن لجام گسيخته نمی 

همراه با سيلی زدن تا فرورفتن زن با انگشت در مرد، تا مکيدن پستان معشوق و غيره ماالمال از حس  ولمس اين 
ازی خويش همزمان هم يعنی شعر در خويش و در هر ب. پارادکس و دروغ عشق و در عين حال ميل و تمنای عشق است

اما چون به تلفيق نهايی دست نمی . شناختش و هم اشتياقش را بازتاب می دهد  و بدينخاطر شعر چنداليه و پارادکس است
يابد و به قبول عشق پارادکس  وچنداليه که دروغش واقعيست و واقعيتش دروغی بيش نيست و هر حرفش و سخنش و 

ق است و سخنها ی فراوان در آن نهفته است و هم همزمان در پشت هر عشقش، نگاهش ماالمال از عشقی و شوری عمي
ساقی قهرمان کافيست که چندقدم ديگر در اين مسير آری گويی به  . استعاره ای و دروغی و بازی ايی نهفته است

 يابد و هم پارادکس زندگی و عشق و جسم چنداليه خويش جلو برود ، آنگاه هم شعرش به چنداليگی قويتری دست می
شعرش  به تبلور جسم خندان و آری گوی به پارادکس خويش و آری گوی به عشق خندان و پرشروشور خويش دست 
می يابد و اين طنز تلخ و پرشوری که در شعرباال نهفته است، به خنده زيبا و چنداليه عاشقان زمينی پرشور و شرور 

. تبديل می شود  
 
 
 
 
 

 اروتيسم  مردانه
 

هنگ ايرانی دارای سه نقش عمده و اساسسيت که وجود او را به عنوان مرد  و صاحب فالوس در ديسکورس مرد در فر
محسوب > مرد<جنسيتی ايرانی تعيين می کند  و اگر از اين نقشها سرباز زند و  يا نتواند بخوبی اين نقشها را اجرا کند، 

 او را از مردنبودنش شرمگين می کند و بدان واميدارد که نميشود و  يا مردی ضعيف قلمداد ميشود و نگاه فرامن جامعه
اين سه نقش مهم مرد ايرانی که هويت او .خويش را ثابت کنند>  مرد بودن<با تن دادن به نقشهای سنتی خويش ديگربار 

 را در فرهنگ ما تشکيل می دهند، نقش  پدر حافظ سنت، قهرمان که در جستجوی عشق مطلق مادرانه است و عاشقی
نگاهی دقيق به اين سه نقش،  معضل مرد ايرانی و تراژدی کمتر . که اسير نگاه زن اثيری و جادويی است، می باشد

. فهميده شده مرد ايرانی را بر مال می سازد  
به عنوان پدر، مرد ايرانی حافظ سنت، اخالق و غيرت و ناموس عمومی و خانوادگيست و بايد برای حفظ اين / 1 

همانطور که به عنوان نماينده سنت بايستی به . سنت خانواده حاضر به فداکاری  و حتی فدای خويش باشدناموس و حفظ 
سرکوب و مجازات هر آنکسی که به ناموس خانواده و سنت ضربه می زند، دست بزند، خواه اين فرد دخترش باشد و يا 

نای عدم مرد بودن و بمباران او با احساس عدم توانايی به اجرای خواست ناموس و قانون سنت به مع. پس همسايه
باشد، تا به عنوان مرد مورد قبول واقع شود، آنگاه هر > سنگ زيرين آسياب<در فرهنگی که مرد بايستی . گناهست

ضعفی  و يا هر بيان احساسی بسان ضعف قلمداد ميشود و بدينخاطر در عين اشتياق پنهانش به زن به عنوان حامل عشق 
يعنی احساسی بودن در معنای او، چنان > زن بودن< هم به عنوان عشق اثيری پرشور، در عين حال از مطلق مادری و

. می ترسد که هرگونه نشانه ای از ضعف و يا شک و ترديد را می خواهد در خويش بکشد،تا فرزند خلف نياکانش باشد
ل ميشود و نقش اول را به عهده می گيرد، اما درست است که او به بهای پدر بودن به فرد ممتاز جامعه پدرساالری تبدي
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به بهای اين امتياز ممتاز بودن، محکوم به سرکوب هر شور  و قدرت مردانه، خرد مردانه  و هر ميل استقال مردانه و 
. ميل چيرگی بر پدر خويش  و بر نياکان خويش برای دست يابی به حقيقت و عشق فردی خويش توسط مرد می باشد

مردانگی در پای اين نقش پدر است که اجازه نداد، خردگرايی و قدرت طلبی و ميل کشف و بدست آوردن همين سرکوب 
مردانه در جامعه ما رشد کند و ما نه مارکوپولويی داريم و نه دکارتی؛ و ما می توانيم به راحتی در فرهنگ و تاريخمان 

 حکومت خويش و  ايجاد تحول در ديسکورس جامعه، به ببينيم که چگونه مرد ايرانی بجای عبور از پدر و بدست آوردن
نقش فرزند خوب قناعت می کند و حداکثر خواهان رفرمی در سنت پدريست و نه ايجاد ديسکورسی مردانه با حفظ نکات 

او تمامی قدرت خالق خويش را قربانی نگاه پدر و نقش پدر می کند و اينگونه مرتب سهراب بدست . سالم فرهنگ پدری
 در فرهنگ ما کشته می شود و اگر فرزندی دست به کشتن پدر زند، آنگاه بدان خاطر است که به عنوان يک عاشق رستم

سنت می بيند که پدرش ناتوان از اجرای نقش خويش و دفاع از ناموس است  و اينگونه با کشتن پدر و جايگزينيش با 
همين سرکوب . نه آنکه راهی نو و دنيوی طی کندسلطنت خود در واقع می خواهد به يک پدر بهتر تبديل شود و 

مردانگی و کام پرستی  در پای نقش پدر  است که سبب آن شده است، مرد ايرانی مانند مرد مدرن اروپايی پايه گدار و 
ايجاد کننده فرهنگ کام پرستانه مدرن ايرانی نباشد و در واقع اين فروغ است که اين نقش را بهعده می گيرد و ميوه 

در حاليکه در فرهنگ اروپايی ما با رشد مدرنيت  و بويژه در مرحله مدرنيت . منوعه را بزبان فارسی وارد می کندم
کالسيک که تحت تاثير نگاه مردانه است،شاهد اوج گيری انواع اروتيسم و کام پرستی و تمناهای مردانه در قالب مکاتبی 

ستيم و  مردان زيبا  و پرشوری چون لردبايرون، مارکی دساد، گوته و مثل رمانتيسيسم اروپايی و يا ليبرتين اروپايی ه
در فرهنگ ما مرد ايرانی چنان اسير نگاه پدر و نقش پدرانه از يکسو و نقشهای ديگر قهرمان . ديگران زاييده می شوند

تهای ديگرش و عاشق نگاه زن اثيری است، که شور مردانه اش ناتوان از بيان خويش است و مرتب توسط اين هوي
بخاطر همين شور مردانه و کام پرستی و قدرت طلبی مردانه در فرهنگ ما نيزهيچگاه فرهنگ . سرکوب می شود

اين شور مردانه .ابژه ای رشد نمی کند و مفهوم خرد در فرهنگ ما بدينخاطر عاری از اين مفهوم مدرن خرد است/سوژه
اما اين شور چنان .يرد و به کام گيرد و مهر خويش بر جهان زنداست که می خواهد جهانش را و نيزمعشوقش را بدست گ

مادرمحوری و  زير نگاه سرزنش کننده پدر و يا نگاه هراسان مادر و زير فشار احساس /زير نگاه فرهنگ پدرساالرانه
نبايد . نمی کندگناه داغان ميشود که اصال اين شور مردانه و قدرت مردانه و زيبای کام پرستی مردانه امکان بروز پيدا

فراموش کرد که سنت خود نيز يک نام پدر است  و بنابراين نفی سنت به معنای نفی قانون و نيز نفی خويش به عنوان 
اما از آنجا . انسان حامل اين قانون و ديسکورس است که در واقع توسط اين قانون و ديسکورس اين سوژه زاييده ميشود

 و قانون بشکل رابطه نارسيستی دوگانه و نه بشکل رابطه تثليثی  و بافاصله است، از که رابطه مرد و زن ايرانی با سنت
آنرو نيز بجای رابطه تثليثی ميان سوژه،تمنا و قانون و بجای امکان تحول هر سه ضلع اين مثلث ارتباطی ما شاهد رابطه 

ن رابطه نارسيستی در واقع نفی نام پدر و مرادی ميان مرد و زن ايرانی با سنت و يا قانون هستيم و اي/دوگانه و مريد
و فرد دارد و فرديت بدون ايجاد رابطه تثليثی و تن دادن > سوژه<زيرا قانون برای اجرای خويش احتياج به . قانون است

اينگونه در نتيجه رابطه نارسيستی . به هويت جنسيتی زنانه و مردانه خويش که اساس هر فرديتی است، بوجود نمی آيد
نت  وخدا که در نهايت بدنبال بازگشت به بهشت و نفی ذات انسانی خويش است، در نهايت هم مردانگی و زنانگی يا با س

فرديت خويش را می کشد و هم مانع ايجاد قانون و تبديل شدن اشتياقاتش به تمنای بشری که هميشه تمنای ديگريست و 
 از اينرو سيستم ايرانی بخاطر سرکوب رابطه تثليثی و .دارای احساس مسئوليت نسبت به خويش و ديگريست، ميشود

سرکوب جسم و حالت زنانه و مردانه، هم مانع ايجاد فرديت است و هم مانع ايجاد قانون و مانع دست يابی به تمنای 
جزای اين همه ا. چنداليه و نمايانگر اسارت ايرانی در بند نگاه رابطه نارسيستی با خويش و با اشتياقاتش و يا با خدايش

بدين خاطر تحول در سيستم نيز به معنای ضرورت تحول در همه بخشهاست و هر . سيستم با هم پيوند تنگاتنگ دارند
يعنی هرچه بيشتر آری گويی ايرانيان به شور و قدرت . تحول اصيل در يک بخش، تحول بخشهای ديگر را بدنبال دارد

د، به همان اندازه هم رابطه اش با سنت و اشتياقاتش عوض می شود مردانه و زنانه خويش و به فرديت خويش بيشتر شو
مرادی به رابطه تثليثی و شوخ چشمانه و استقالل طلبانه تن می دهد و اينگونه با فانی شدنش /و بجای رابطه مريد

 رابطه نارسيستی با همزمان قانون را نيز فانی و اشتياقاتش را نيز قابل تحول وقابل تعالی بخشی می سازد و بدينوسيله از
 سنت بيرون می آيد وقادر به ايجاد 

.رابطه تثليثی با سنت و با مدرنيت و ايجاد جهان مدرن ايرانی با تلفيق اين دو سيستمها و هويتهای خويش است  
  
مرد ايرانی به عنوان قهرمان و عارف هميشه در پی جستجوی عشق مطلق مادرانه و يا در جستجوی / 2  

ی است که در آن ديگربار شاهد نگاه زجرکشيده مادرش نباشد وبتواند با چيرگی بر پدر ظالمش در کنار بهشت گمشده ا
مادرش به تمنای نارسيستی و وحدت جاودانه خويش و به جامعه به طبقه سوسياليستی و يا به جامعه بی طبقه توحيدی 

ست که حتی بجای فلسفه، شعر در آن قدرت می فرهنگ ايرانی چنان تحت تسلط اين نگاه مادرانه ا.  خويش دست يابد
مرد ايرانی آنگاه که بشکل عارف در پی دستيابی به . گيرد و عشق افالطونی جای عشق جنسی و اروتيک را می گيرد

اين وحدت نارسيستی با مادر خويش از طريق نفی جسم خويش و ميل سراپا روح شدن و عشق شدن است، در واقع به 
. در و به اسارتش در اين فرهنگ نافی مردانگی و نافی جسم او تن می دهد و خود را قربانی می کنداسارتش در نگاه ما

همينگونه نيز وقتی به عارف عملی و يا قهرمان تبديل ميشود، اين قهرمان در خفا و ناخودآگاه در پی بازخواست زجر 
نقش پدری و مردی خويش را در برابر مادرش مادر خويش و بزير کشيدن پدر خويش است که بنا به احساس قهرمان نه 
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و زنش بخوبی انجام  داده است و نه اجازه داده است که کودک و مادر با يکديگر به وحدت جاودانه نارسيستی دست 
سيستم قهرمان گرايی جامعه ما بشدت تحت تاثير اين نگاه مادر و . يابند، زيرا نگاه خشميگينش مانع اين پيوند بوده است

ستجوی عشق مطلق و يا چيرگی بر زجر مادر است، از اينرو قهرمان می خواهد با سرکوب جسم خويش و اين ج
نيازهای خويش به اين وحدت و يگانگی با مادر دست يابد و يا با سرکوب جسم و نيازهای خويش ناخودآگاه به مادرش 

يعنی اين قهرمان در نهايت حفظ سنت می . ددنشان دهد که او مرد بهتر ياپدر بهتری است و می تواند جايگزين پدر گر
در عمل هر تالش او . کند و در راه سنت می جنگد،حتی اگر بظاهر مخالف سنت که نشانه قدرت پدرش است، می باشد

برای پس زدن پدر، بخاطر دست يابی به اين يگانگی نارسيستی با مادر است و بدينخاطر تکرار خطای پدر می کند و 
،خود را به عنوان پدر جديد و حامی سنت معرفی می کند و دگربار خواهان سرکوب جسم و زنانگی و پس از کشتن پدر

همين ميل ناخودآگاه نهفته در قهرمان گرايی ايرانی درپی وحدت . مردانگی در پای عشق مطلق و عشق مادری ميشود
دری نو و نماينده ناموسی نو است که باعث نارسيستی و کودکانه با مادر و ميل جايگزينی پدر از طريق تبديل شدن به پ

شده است، قهرمان گرايی در ايران، از هر نوع چپ يا راستش، در نهايت توليد سنت بکند و حرکاتش شبيه سنت باشد و 
زيرا  برای جلوگيری از اين تکرار بايستی . مرادی نويی تبديل شود/خشمش به سنت در نهايت به سنتی نو و رابطه مريد

ن قهرمان ايرانی  خويش را از اسارت در نگاه مادر واسارت در عشق مطلق برهاند وقادر به رابطه تثليثی با مرد و ز
ولی اگر . تصوير مادر درونی  خويش باشد و بتواند بر اساس هويت جنسيتی و خواهشهای دنيوی خويش عمل کند

ا جسمهای خندان و مغرور از زنانگی و مردانگی نسل م> ضد قهرمان<قهرمان ما اينکار را کند، آنگاه دقيقا به هويت 
او ديگر مانند . خويش تبديل ميشود و قادر به رابطه تثليثی با فرهنگ مادرمحورانه خويش و عبور از آن با خنده ای است

و يا مثل رضای معتاد در > در گوش من فسانه دلدادگی نخوان/// دير است گاليا<نمی گويد که > گاليا<شعر معروف 
، بلکه مغرور از خويش و جسم >منم می تونم، منم می تونم< لم گوزنها با شرمگينی از ضعف خويش نمی گويد في

خويش در پی تحول جامعه و فرهنگ خويش و دستيابی به لذت و قدرت مردانه و زنانه خويش است و اين خواستهای 
ر خويش رابطه ای مشاورانه و دوستانه  وتثليثی جنسيتی را اساس فرديت خويش می داند وبا تصوير پدر و مادر نهفته د

برقرار می کند و از تجربه آنها استفاده می کند، اما اسير نگاهشان نيست و سرور همه تصاوير درون خويش از تصاوير 
فرامن و تا تصاوير ناخودآگاه خويش است و آنها را بسان قدرتهای خود، بسان تمناهای خندان و اخالق خندان خويش در 

يکی از داليل اساسی شکست همه جريانات سياسی و اجتماعی ايرانی، اسارت حامالن اين جريانات . خود جذب می کند
فرهنگ قهرمانانه اما بيش از همه . در نگاه مادر مطلق و عشق مطلق  و نيز اسارت در نگاه پدر حافط سنت بوده است

زيرا مرد را به يک کودک در . دادن به بلوغ مردانه استعرصه قدرت مادر و عرصه تسلط او بر روان مرد و اجازه ن
پی يگانگی با مادر و در پی اجرای خواستهای مادر خشمگين تبديل می کند و اينگونه به جنگ پدر و ميل جانشينی او  و 

بی دليل نيست که در فرهنگ ايرانی از مام وطن سخن گفته می شود، در . پدری بهتر شدن و تکرار سنت می رود
اليکه در خيلی از فرهنگهای ديگر مانند فرهنگ آلمانی وطن سمبل پدر است و قهرمانان برای دفاع از وطن پدری به ح

دقيقا اسارت همه نيروهای سنتی و باصطالح غير سنتی ايرانی در بند نگاه مادر و نگاه پدر و در بند . جنگ می روند
ياسی در عمل هر دو ضد جسم و ضد زنانگی و مردانگی و رابطه نارسيستی با سنت بود که باعث ميشد،مخالفان س

زيرا وجودشان ماالمال . بشکل احساسی و رمانتيک و  ضدخردگرايی عمل کنند و هر دو در نهايت سنت را قويتر سازند
ش عرفانی و ارتباط نارسيستی با هستی مخالفانش بود و نمی ديد که چقدر نگاهش و وجودش با مخالف/از ساختار کاهنانه

نفی اين قهرمان گرايی  . اينگونه نيز می توانستند از چپ به راست بروند و از راست به چپ. خويشاوند و نزديک است
وعبور از آن و دست يافتن به ارتباط تثليثی با هستی  و با فرهنگ خويش و دست يافتن به هويت زمينی و ضدقهرمان و 

آنها بايستی با  رهايی خويش از نگاه پدر حافظ سنت و . ايرانيستخندان خويش، يکی از وظايف مهم نسل جديد مردان 
نگاه مادر حافظ عشق مطلق و ووحدت نارسيستی، به مردانگی زيبا و فرديت مردانه مستقل و چنداليه وقادر به ارتباط 

 زمينی و دست يابی به تثليثی و بافاصله با هستی دست يابد، تا بسان اين مرد زيبا، پرشور و چنداليه قادر به ايجاد جهان
عشق و حقيقت فردی و سبکبال خويش باشد و همزمان مرتب دگرديسی يابد و با خنده همه جهان کهنش را بکشد و هم 

در واقع اين بهرام بيضاييست که راز اين قهرمان تاريخی را و ضعف او را، . مانع از ايستايی خويش و جهانش شود
. ز زن را مطرح می کند و بيان می کند وخواهان  عبور از اين قهرمان تاريخييستاشتياق پنهان او به زن و هراس او ا

اما نسل ما با شناخت اسارت قهرمان در نگاه مادر و لزوم رابطه تثليثی باهستی به خواست او دست می يابد و هشتمين 
و مردانه و بازی و ديالوگ و جدل سفر سندباد او را به پايان می رساند و جهان زمينی و ماالمال از شور و رقص زنانه 

مرد ايرانی جهانش در اسارت مطلق نگاه زن اثيری در عرصه عشق قرار / 3.عشق و قدرت زنانه و مردانه می آفريند
اگر او در عرصه نگاهش به جهان و يافتن نقش خويش بيشتر اسير نگاه مادر و قهرمان گرای  و يا اسير نگاه پدر . دارد

ن نيک بودن است، در عرصه عشق و عميقترين بخشهای درونی خويش که در واقع به عرصه و حامی سنت و انسا
مردانگی او و شورهای مردانه او واشتياقات مردانه او نزديک ميشود، اسير نگاه زن اثيری است که بسان موجودی زيبا 

ره شده   از جسم و خواهشهای و پر راز و رمز، به عنوان سمبلی از جهان ممنوعه احساسات و عواطف و سمبلی اسطو
زيبايی تراژيک اين حالت در اين است که . جسمی و اروتيکی، بر اين جهان اندرونی و پنهان مرد حکمرانی می کند

چون زن بسان موجودی خطرناک به اندرونی فرستاده می شود و ديالوگ سالم ميان زن و مرد غيرممکن می گردد، 
مس اشتياقات مردانه خويش، اين زن در اندرونی را  که چنان پاک و بيگناه و زيباست فانتزی مردانه برای دست يابی و ل

. که خورشيد نيز قيافه اش را نديده است، به اساس و محور خواهشهای عشقی و تمناهای عشقی خويش تبديل می کند
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ه دچار احساس گناه شود و هم اينگونه هم ميتواند با پرستش او به بعضی از خواهشهای نفسانی خويش آری گويد، بی آنک
بخاطر اين بيان پنهان آرزوی وصال و  عدم جذب ميل اروتيکی و جنسی خويش در جهانش، هرچه بيشتر اسير نگاه اين 

مرد ايرانی چنان اسير اين نگاهست که حتی ديگر به خويش نگاه نمی کند و قادر به لمس . موجود پنهان و اثيری ميشود
بی دليل نيست که هدايت در بوف کور بجای استفاده از اسامی برای . تمناهای خويش نيستو بيان شورهای خويش و 

زيرا دقيقا زن و مرد ايرانی چنان اسير . فيگورهايش، نقشها و صفتهايی مثل راوی و لکاته و غيره را انتخاب می کند
اجرای مسحورانه نقشی و رلی هيچ نگاه هويتها و نقشهای به آنها اعطاء شده در  فرهنگ خويش هستند که گويی جز 

آنها چنان اسير اين رابطه نارسيستی و وحدت جويانه و نافی جسم  ونافی ارتباط تثليثی هستند که . کاری نمی توانند بکنند
در هر خواستشان بنوعی اين ارتباط نارسيستی را ايجاد ميکنند و مسحور و شيدا باقی می مانند، بی توان دست يابی به 

زيرا برای دست يابی احتياج به شور مردانه  وزنانه خويش و خرد و شرارت مردانه و زنانه . رويای خويشخواست و
همانطور که گفتم، بهترين بيانگر اين حالت اسارت مرد در نگاه زن اثيری، داستان داش آکل هدايت است . خويش دارند

د که محور داستان است و  چشمهای او و نگاهش که تمامی داستان و مرگ داش آکل بدور نگاه دختری صورت می گير
. حاکم بر داستان و حاکم بر مردان است و راهشان را تعيين می کند و با اينحال اصال ديده نميشود، زيرا در اندرونيست
اينگونه نيز طوطی داش آکل راز تراژيک صاحبش و در عين حال راز تراژيک همه مردان ايرانی را می گويد، وقتی 

اين عدم درک اسارت تراژيک مرد ايرانی در چشمان پدر،مادر و . >مرجان،مرجان، عشق تو منو کشت< :ی زندصدا م
يا زن اثيری مانع از اين شده است که هم مرد ايرانی با درک تراژدی خويش، خود را با قدرت غول زيبای مردانه 

 زيبايی و قدرتش را ستايش کند و هم قادر به درونش از اين اسارت رها سازد و نگاهش را به سمت خويش برگرداند و
بيان خواستها و نازهايش و دلهرههايش باشد و اينگونه قادر به ايجاد رابطه ای نو و برابر و در عين حال متفاوت با زن 

با و پدر و يا مادر و يا با سنت و مدرنيت باشد و هم بتواند با جذب همه اين شورها در جهان خويش و ارتباط تثليثی 
خويش و با معشوق و يا با جهان خويش به سوژه لکان و يا جسم خندان و عارف زمينی من تبديل شود و اکنون مغرور 

از جسم و مردانگی چنداليه خويش در پی دست يابی به او اوج عشق و لذت و قدرت و دست يابی به اوج لذت بازی 
عدم درک اين تراژدی مرد ايرانی باعث شده است که . يبا باشدعشق و قدرت همراه با معشوقان  ويا رقيبانی هم تبار و ز

نه خود او با شناخت تراژديش، به نجات خيز برخيزد و خود را از اين حالت اسفناک اسارت و سرکوب مردانگی خويش 
بخشد و به و گرفتاری در بند اعتياد، افسردگی و همه عالئم ديگر عدم بلوغ او و عالئم اسارت او درنگاه ديگری رهايی 

قدرت نوی خويش و توانايی خالقيت نوی خويش و کام پرستی نوی خويش دست يابد، و هم باعث شده است که زنان و 
حتی فمينيستها نيز در  نهايت بدون شناخت درست از مرد ايرانی و تراژدی او، با تکرار ستم مردان بر زنان و نگاه 

ی از مردان و ستم گيريهای که به زنانشان می کنند، نسلی نو از سرزنش انگير به مردان و ميل اعتراف گيری سنت
نسلی نو از مردان شرمگين که اگر ديروز بويژه به عنوان قهرمان سياسی در پی نجات مام . مردان شرمگين آفريده شود

می اندازند  و وطن بودند، امروز با ديدن ظلم به زن ديگربار شرمنده از خويش و  از مردانگی خويش سرشان را پايين 
نمی بينند که آنها با قبول اين شرمندگی در نهايت ديگربار تراژدی نياکانش و اسارت در نگاه ديگری واسارت در بند 

اصوال هنوز کمتر مردانی در ميان ايرانيان يافت ميشوند، که به ضرورت . احساس گناه و شرمگينی را تکرار می کنند
 مغرور بودن از زيبايی چنداليه  ومتفاوت خويش دست يافته باشند و به يک توجه به تن و جان خويش و به ضرورت
ما در ابتدای ايجاد و رشد يافتگی چنين نسلی از مردان خندان و مستقل و رها . جسم خندان و ضدقهرمان تبديل شده باشند

نسل نوی مردان همراه با نسل از احساس گناه و رها از اسارت در بند نگاه پدر،مادر و يا زن اثيری هستيم، ولی اين 
نوی زنان، اين نسل نوی زنانگی  و مردانگی خندان و چنداليه ايرانی، پايه گذاران رنسانس ايران هستند و کمک به رشد 

و قدرت گيری هرچه بيشتر اين هويتهای جديد و متفاوت و متفاوط زنانه و مردانه ايرانی و عبور از فرهنگ احساس 
تی و توانايی دست يابی به ارتباط تثليثی و آری گويی به ديالوگ ميان دو جنسيت و آری گويی و گناه و اسارت نارسيس

ستايش بازی عشق و قدرت زمينی، مهمترين وظيفه روشنگری و مهمترين وظيفه عالقه مندان به رنسانس ايران است، 
 و زنانه ودست يابی به اين ارتباط زيرا رنسانس ايران از طريق دست يابی به جسم وهويت جنسيتی چنداليه مردانه

تثليثی با هستی و تن دادن به بازی و ديالوگ  پرشور زمينی عشق و قدرت صورت می گيرد و در اين راستاست که 
عاشق زمينی من با رهايی کامل از اين احساس گناه و اسارت قادر است هم تن به عشق و بازی عشق وقدرت زمينی 

قی و رقيبی پرتوان  و زيبا و در عين حال متفاوت بطلبد،تا به اوج  لذت بازی عشق و ميان د وجنس دهد و هم معشو
قدرت دست يابد و هم با بدست گرفتن سنت، مدرنيت و معشوق و  يا خودش در دستش، قادر به سنجش و وراندازی آنها 

  يا زن زيبايی بقول نيچه چنين مرد زيبايی. و جذب و تلفيق آنها در خدمت لذت و سالمت خويش و جهان خويش است
رقصيدن با فکر، رقص با کالم و نوشتار را ياد می گيرد و می تواند بسان مردن با بدست گرفتن هستی اش، جهانش را 

باری . به جهانش و بيان نيازهای خويش، جهانش را متحول و رقصان سازد> تن دادن<متحول سازد و يا بسان زن با 
اينگونه نيز اکنون می توانيم با ديدن . ور و زمينی مردان و زنان مستقل و چنداليه می سازندآينده ايران را اين نسل پرش

تحوالت مثبت در عرصه اروتيسم و رشد هويت جنسيتی مردانه، نشانه های اين نسل نوی مردان ايرانی پرشور و خندان 
ل رشد لذت ببريم، همانطور که از نشانه های و شرور را دريابيم و از اين شور مردانه و قدرت مردانه و چنداليه در حا

.پرشور زنانه اين نسل نوی زنان لذت برديم و می بريم   
 ابتد از يکسو با  شناخت  اين اسارت نارسيستی و مسحور شدن در نگاه و   نقش پدر، قهرمان و عاشق است که مرد 

ر با تن دادن به هويت جنسيتی خويش و به ايرانی به تراژدی خويش و علل تراژدی خويش پی می برد و از طرف ديگ
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جسم خويش  وآری گفتن و ستايش جسم مردانه و چنداليه و قادر به ارتباط تثليثی است که می تواند بر تراژدی خويش 
طبيعی است که . چيره شود و به جهانی نو و  به جهان زمينی مردانه  و زنانه نوی ايرانی و خندان خويش دست يابد

دان و شروری همزمان هويتهای ديگر خويش مانند پدر، عاشق و مسئوليت اجتماعيش در برابر جهانش را چنين مرد خن
اينگونه به . در خويش جذب می کند و همزمان اين هويتها را از بار سنگين اخالقی گذشته رهايی می بخشد و نو می کند

 تن مردانه و هويت مردانه خويش اهميت ميدهد و در عنوان پدر در عين قبول مسئوليت در برابر خانواده و جامعه اش به
عاشق  خندان، زيبا و شرور و چنداليه  است،همانطور که زن مدرن ايرانی يک /پدر/پدر  و يا يک مرد/واقع يک مرد

عاشق خندان و زيبا، شرور و چنداليه است  و تازه هر مرد و زنی بر پايه اين هويت جنسيتی مشترک دارای /مادر/زن
از طرف . ت و تفاوطهای خويش است و اينگونه اين نسل نوی زنان و مردان ايرانی جهانی هزار جهانی می آفرينندتفاو

ديگر همانطور که مفهوم ناز زنانه در فرهنگ يک کشور ريشه دارد و بدينخاطر زن ايرانی برای تن دادن به ناز زنانه 
ويتهای زنانه ايرانی خويش در خود و ايجاد مفهوم زن و هويت جنسيتی خويش محکوم و مجبور به حفظ و نوزايی ه

مدرن ايرانی و متفاوت است،همانطور نيز مرد ايرانی  برای دست يابی به هويت مردانه خود و بيان نياز خود محکوم و 
مجبور به جذب معانی هويت مردانه نهفته در جهان و فرهنگ خويش است و گرنه چندپاره باقی می ماند و يا بخاطر 

با دستيابی به اين تلفيق دو فرهنگ، اما مرد ايرانی می تواند يک . گسست درونی به يک حالت اسکيزو فرن تبديل ميشود
مفهوم جديد از مرد مدرن و چنداليه را بيافريند و برای هر دو جهانش جذاب و وسوسه انگيز گردد و همزمان با نگاه 

 روند و پروسه مدرنيت و يا پروسه رنسانس جامعه خويش بزند و حق جديد و جسم گرايانه چنداليه اش مهر خويش را بر
اين مرد نو هم چون رند قلندر حافظ نظرباز و پرشور است و هم  چون ساتور خندان نيچه پرقدرت است و .خويش بستاند

ويش را قادر است به خرد شاد و عشق خردمند ايرانی دست يابد و سراپا قدرت، شور و وسوسه لذت گردد و جهان خ
برای عبور از سنت و پايان دهی به تراژدی خويش بايد او  با جسم خويش اشتی کند و به هويت مردانه خويش . بيافريند

تن دهد که چندگانه است و همزمان اسير  جسم و مردانگی  در طی سرکوب کين توز شده خويش نشود،  وگرنه از کاهن 
 لجام گسيخته و دخترباز تشنه تبديل ميشود که همان تکرار سنت بشيوه و پدر يا قهرمان و عاشق اسير تبديل به کاهن

جديدی است و هيچ ربطی به کازانوا و مارکی دساد مدرن و روشنگر ندارد، بکله نفی آنهاست، چه برسد به انکه با 
ساد خندان من تبديل ابژه ای بتواند به کازانوای خندان و يا د/شناخت نقطه ضعف کازانوا و دساد و عبور از رابطه سوژه

شود که با عبور از مای سنت و من مدرن سراپا جسم و شور عشق و قدرت می شود و اکنون هم ميتواند چون کازانوا 
در هر زنی زيبايی خاصی کشف کند و او را مسحور نگاه خويش سازد و هم با عبور از او به کازانوای خندان تن دهد 

ه بجای وسوسه گری تن به جهان زيبا و وسوسه گر خويش ميدهدو  همه هستی که از هيچی و پيری هراس ندارد، بلک
اش را خندان و بازيگوش و وسوسه گر ميکند و اينگونه آشتی کرده با زندگی و چيره شده بر هراس خويش از پيری و 

 دست يابی به هيچی و بسان پيری و هيچی سبکال در هر سنی بشيوه ای نو قادر به مسحور کردن معشوق و ديگران  و
و يا بسان دساد خندان و جسم خندان هم قادر به اروتيسم بی . تن کامه خواهی و کام پرستی خندان زمينی خويش است

بنده ای خندان می باشد و هم می تواند سراپا به معشوقش و به تمنايش تن /ابژه ای و بازی ارباب /پروا و رابطه سوژه 
و اغاز کند و اروتيسم بی پروا و  اروتيسم پرشرم و زيبای شرق را با يکديگر در تن سوژه ای با ا/دهد و رابطه ای سوژه

برای دست يابی به چنين حالتی اما دست يابی به مردانگی و هويت مردانه . و اروتيسم خويش پيوند زند و چندگانه شود
بور از سه نقش سنتی پدر، چندگانه خويش و توانايی حس و  بيان دردها و شرارتهای جنسی خويش الزم است و ع

اينجاست که ميتوان به تحول در اروتيسم ايرانی از شاملو تا دوران معاصر نگاهی انداخت و . قهرمان و عاشق اسير
آسيب شناسی کرد و پی برد که چه کسی در اين نگاه سنتی مانده است و چه کسی قادر به تحول و قادر به آری گويی به 

ش و بيان خواهشها و دلهرههای مردانه  خويش و قادر به ارتباط تثليثی به عنوان مرد با هويت جنسيتی و مردانه خوي
< اگر شاملوی بزرگ و دوست داشتنی ما   بسان يک قهرمان تاريخی  در دفتر شعر . جهان و با معشوق بوده يا می باشد

ا بدانند خورشيدشان کجاست و هنوز می خواهد مردم را بر دوش خويش بگرد جهان بگرداند، ت> کاشفان فروتن شوکران
به اين راز پی نبرده است که مردم هميشه می دانند، خورشيدشان کجاست، اما بهای دست يابی به خورشيد را بخاطر 

هراسهايشان از تغيير و بخاطر قدرت ساختار سنتی بر جان و روحشان  نمی خواهند بپردازند ، منطقا به عنوان قهرمان 
هنوز در زن چيزی نمی يابد، مگر < بهشت مطلق و يا در جستجوی چيرگی بر ظلم پدر بر مادر،تاريخی در جستجوی
اما شاملو شکست قهرمان . اين دفتر شعر بيان می کند> چهار زندان<، همانطور که در شعر >که او را خاموش بيند

آيدا در < می دهد و به ستايش او در تاريخی را نيز می بيند و اينگونه  تن به عشق به زن و لمس زنانگی و لمس معشوق
:می پردازد> آينه  

:شاملو  

 لبانت 
 به ظرافت شعر

 شهواني ترين بوسه ها را به شرمي چنان مبدل مي آند
 آه جاندار غار نشين از آن سود مي جويد 
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.تا به صورت انسان در آيد  

 

باز هم در تصوير نگاه  مشکل اين نگاه رمانتيک شاملو در عين زيبايی رمانتيکش در اين است که 
مادر است که برای مرد تبديل به /آيدا در واقع يک زن اثيری. مسحورانه به زن اثيری باقی می ماند

ساحلی زيبا و دور از جنگ مردانه و محلی برای لمس دوباره احساس و تن  رمانتيک شده می شود و 
رانی را تکامل بخشد و اليه ای نو در همين حد هم می تواند انديشه زن اثيری را و عشق رمانتيک اي

برای آن ايجاد کند ولی نمی تواند به هويت اروتيسمی و جنسيتی مردانه و نگاه چنداليه مردانه که هم 
از عشقش به زن و هم از ترسش و دلهرههايش نسبت به اين معشوق سخن می گويد و به جسم خويش 

ما نه پی می بريم، ترسهای .  تبديل شودنيز می نگرد و از خود و خواهشهايش نيز سخن ميگويد،
مردانه و دلهرههای مردانه شاملوی شاعر چيست و نه از خواهشهای اروتيکی چنداليه  شاعر  و 

تمناهای دوسودايی و يا چندسودايی هم نوازش گرانه و هم قدرتمندانه،هم ميل بوسيدن معشوق و هم 
همينطور که . ه به معشوق، باخبر ميشويمميل تصاحب معشوق،هم تمنای معشوق و هم تنفر عاشقان

مادر در شعر و در /آيدا و زن زيبا و رمانتيک فقط بشکل يک فراافکنی و تبلور مادی اين زن اثيری
جهان عاشق وجود دارد و ما به جوانب ديگر او و خواهشهای جنسيتی او پی نمی بريم و نه می دانيم 

ا را يکسان و يا متفاوت تجربه می کند و به شک و که آيا او نيز مثل شاعر بوسه ها و هماغوشيه
ترديدهای او ِپی نمی بريم و شعر تک محوری و بيانگر يک جهان رمانتيک و در نهايت سنتی مرد 

ايرانی باقی می ماند که در آغوش اين عشق و زن رمانتيک خويش در پی رهايی خويش از سنگينی 
بودن است، بی آنکه کامل از اين نقشها رهايی يابد و بار مرد بودن، قهرمان بودن،پدر و حافظ سنت 

اينگونه . جهان نوی مرد زمينی شده و چنداليه ايرانی و اروتيسم چنداليه اين مرد چنداليه را بيان کند
او با تمامی پيشرفتهايش در چهارچوب سنت و نگاه سنت  و نقشهای سنتی پدر، قهرمان و شاعر 

گويی فقط می خواهد دمی در آغوش اين عشق اثيری . اقی می ماندرمانتيک در پی زن اثيری اسير ب
و رمانتيک از خويش و بار سنگينش رهايی يابد و اينگونه به زن هويتی کهن و نيز نو، يعنی تبديل 

. کردن او به ساحلی و آرامشی برای جان جنگ زده و تراژيک مرد قهرمان و عاشق ايرانی، می دهد
: عر می سرايداينگونه شاملو در پايان ش  

.دو پرنده ی بی طاقت در سينه ات آواز می خوانند  

 تابستان از کدامين راه فرو خواهدرسيد

 تا آ يينه پديدار آئيم

 تا عطش 

 آب ها را گواراتر کند؟

 تا در آئينه پديدار آئی
 عمري دراز در آن نگريستم

 من برآه ها ودريا ها را گريستم
 اي پري وار درقالب آدمي

_! جزدر خلواره ناراستي نمي سوزدآه پيكرت  
 حضور بهشتي ست

 آه گريز از جهنم را توجيه مي آند،
 دريائي آه مرا در خود غرق مي آند

 تا از همه گناهان ودروغ
 شسته شوم

  
.وسپيده دم با دست هايت بيدار می شود  
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ازد و به خويش  يکی از اولين عالئم خوب نگاه مردانه ای که اکنون به بيان معضالت خويش می پرد
می نگرد و نگاهش تنها اسير نگاه معشوق و مسحور زن اثيری نيست بلکه شروع به نگريستن تن 
. خويش و بيان آرزوهای خويش و نيز بيان معضالت خويش می کند، در آثار رضا براهنی می بينيم

سی و شکستن در چهارده قطعه ی نو برای رويا و عرو<رضا براهنی در  قطعه ای از اشعار 
بزيبايی از هراس و ناتوانيهای مرد ايرانی در لحظه تن دادن به بوسه و نداشتن لبی برای > مرگ

بوسه سخن می گويد و از تداخل زمانی و مکانی جهان های مختلف و  شکست مفاهيم کهن مرد و زن 
انی و بودن و  و چندپارگی درونی مفاهيم مختلف  عشق و مفاهيم جنسيتی در درون مرد و زن اير

از مردی و انسانی که وجودش . تاثيرات اين چندپارگی بر ديالوگ عشقی و انسانی سخن می گويد
مملو از سوال و شک است و در عين نداشتن لبی برای بوسه،ميل عبور از شب و ميل پرواز  و لمس 

نت عشق را دارد و برای بيان اين چندپارگی و تکه تکه شدن مرد در شکل شعرش نيز اين فراگم
بودن و وجود چشم اندازهای مختلف را و ايجاد معانی جديد برای تصاوير کهن را ايجاد می کند  وما 

 در آثار او شاهد اولين اشعار پسامدرنی ايرانی هستيم

 وقتی که برگ های عالمت را بر روی خاک  های ديوار غربال می کردم گفتی بيا مرا ببوس

 من لب نداشتم

ام      از چشمم باال رفتبرگشتم  ديوار نيمه تم  

 در  پنجره  شب نام بود     ما می دويديم

 و ماه مثل شگردی به دور خود می چرخيد

 من با برادرم بودم و شما؟ از يک هزاره ديگر بوديد و با زبان پوپک ها با هم معاشقع می کرديد

 مهمان ها را بر بال خود سوار کرديم و در درونشان به گردش برديم

                                   

برای ديدن شکل کاملتر وچنداليه تر هويت جنسيتی مردانه و اروتيسم مردانه بايستی به سراغ نسل 
بياييم و اينجاست که ما در آثار نسلهای دوم و سوم و چهارم مردان شاعر ايرانی  هم شروع اروتيسم 

را می بينيم که به اشکال مختلف در حال رشد و نمو است و هم شاهد نوی مردانه و چنداليه ای 
اشکال جديد چندپارگی مرد ايرانی و ناتوانيش از عبور از بحرانش و تبديل شدن به يک جسم خندان  

من در اين بخش تنها به شعر چند نفر به . وچنداليه هستيم و شاهد نسلی نو از کاهنان لجام گسيخته
ز اين جريانات مختلف اشاره می کنم و خوانندگان خود می توانند با اين معيارهای عنوان نمادهايی ا

. مطرح شده آثار ديگر هنرمندان مرد ايرانی را از چشم انداز اين نگاه روانشناختی بسنجند و بيازمايند
در اينجا مهم ديدن اين موضوعست که کجا ما شاهد نسل نويی از مردان هستيم که قادر به بيان 

واهشهای جسمی و اروتيسمی چنداليه خويشند و کجا ما شاهد تکرار دوباره چندپارگی و تکرار خ
نسلی نو از راويان ومردان مسحور زن اثيری و يا بشکل  کاهن لجام گسيخته، متنفر از زن اثيری  و 

ابل در عين حال ناتوان از بيان و لمس تمنای خويش به معشوق و لمس و بيان ديالوگ و تمنای متق
برای ديدن اين جوانب ابتدا به سراغ شعری قوی و زيبا از علی . رابطه اروتيکی و عشقی هستند

می رويم و به بررسی نگاه علی > به آنکه شليک می کند شليک ميشود<عبدالرضايی به نام 
خوشبختانه ،چون اين شعر توسط يک نقاد خوب ادبی يعنی . عبدالرضايی در اين شعر می پردازيم

مسعودی نيا نيز نقد شده است و اين نقد در مجله شعر نيز درج شده است، خواننده می تواند با علی 
خواندن هر دو نقد به تفاوت نقد روانشناختی من با نقد ادبی علی مسعودی نيا پی ببرد  وبه تفاوت اين 

زيرا . حوزهها و نيز همزمان به نکات مشترکی که اين دو نقد بدان می رسند و مطرح می کنند
بهرحال زندگی يک موضوع بينامتنی است و معضالت درونی يک شاعر در شکل و معنای ادبی 
. شعرش نيز تاثير می گذارد و معضالت در شکل ادبی اثر بر معنا و شکل اثر از لحاظ روانشناختی
ه علی عبدالرضايی در اين شعر بخوبی بحران عشق و روابط عشقی و جنسيتی ايرانی را که در نتيج
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شکست هرچه بيشتر مفاهيم سنتی از عشق و روابط عشق  از يکسو و از سوی ديگر نبود  و 
جانيافتادن  نگاه و مفاهيم مدرن در زمينه عشق و روابط عشق، هرچه بيشتر دچار چندپارگی و 

عبور از اين بحران . بحرانی عميقتر و حس و لمس هيچی در همه زندگی خود شده است، بيان می کند
توانايی به ايجاد به يک رابطه تثليثی با اين هيچی و ايجاد تلفيق خاص خويش از مفاهيم مدرن  بدون 

و سنتی و ايجاد يک مفهوم نو از عشق و رابطه و ايجاد هويت نوی مدرن ايرانی امکان پذير نيست 
ناتيوی نسل اسير اين بحران يا در نتيجه تشديد مداوم بحران و شکست مداون جهان سنتی بدون آلتر.

مدرن هرچه بيشتر کين توز و دل آزرده ميشود و به کاهن لجام گسيخته و در نهايت حافظ سنت تبديل 
ميشود و يا اينکه با ايجاد تلفيق خاص خويش به زن و مرد ايرانی چنداليه و به عشق مدرن ايرانی که 

عشق غربی هم در خويش شور عشق و طلب وحدت شرقی و هم قبول فرديت و حس مرگ خدای در 
را در اين عشق زمينی و خندان  و سبکبال خويش تلفيق کرده است، دست می يابد که بنا به توان 

او به عشق . شاعر و هنرمند به اشکال متفاوت و متفاوط اين عشق خندان و چنداليه تبديل ميشود 
و بيان دقيق در شعر علی عبدالرضايی ما شاهد لمس دقيق بحران . خندان و خرد شاد دست می يابد

بحران هستيم، اما جوابی که علی عبدالرضايی برای عبور از بحران خويش می يابد،همان جواب 
شهريار کاتبان و تبديل شدن به کاهن لجام گسيخته است که در نهايت حفظ سنت می کند و در رابطه 

ارسيستی اش را نارسيستی با هستی می ماند و يا عشق می ورزد و يا متنفر است و می خواهد خشم ن
شعر با لمس شکست مفهوم عشق ليلی و مجنونی و مفهوم عشق . نثار اين جهان باصطالح پوچ سازد

سنتی آغاز ميشود، اما بجای اينکه با رهايی از نگاه زن اثيری و درک اين اسارت بسان يکی از علل 
عشق زمينی و مهم سرکوب مردانگی در جسم و جان خويش و جامعه خويش، اکنون در پی ايجاد 

متقابل مرد مدرن ايرانی چنداليه با زنی مدرن و ايرانی باشد که می توانند بر پايه عشق و احترام 
متقابل ،همزمان تن به بازی پرشور عشق و قدرت و لذت با يکديگر تن بدهند و همديگر را به لذت و 

 و لکاته های نو ما را به تمنای عشقشان وسوسه کنند و يا آنکه با نشان دادن تراژدی نسل راويان
جستجی چنين جوابی و عبور از چندپارگی به چنداليگی وادارد و وسوسه کند، وقتی که خود هنوز 

بجای  اينکار اکنون که بقول خودش  وبا استعارههايی بسيار زيبا و قوی ليلی .  چنين جوابی ندارد
م نمی کند و تن به عشق  و ديگر عاشقانه  برای برگ انجير معشوق و چشيدن تن معشوق سر خ

اروتيک  زمينی نمی دهد و عاشق و معشوق  ديگر بسان قاشقی در پی چنگال ، عاشقانه بدنبال هم 
نمی دوند، اکنون می خواهد در هنگام نبود اين عشق بازی  و بحران عشق ايرانی تن به بازی ياس 

باصطالح لذتها و خوشيهای آميز و در نهايت تحقير کننده عشق و اروتيسم، زدن مخ معشوق و 
طبيعی است که . سکسی بدون احساس قوی تن دهد و ياسش را به بازی سکسی مخ زدن تبديل سازد

اين بازی تحقيرآميز و ميل به مخ زدن حريف ،خود ادامه نگاه سنت  و  کثيف دانستن و بی ارزش 
برای تن دادن به اين دانستن تن و جسم و خواهشهای عشقی زمينی بشريست و جالب است که شاعر 

. بازی کين توزانه کاهن لجام گسيخته، برای خويش سيتادی از سنت و بيان مزرعه بودن زن می آورد
يعنی خود می داند که تکرار سنت می کند، اما قادربه عبور از کاهن لجام گسيخته درون خويش و 

ست يابی به تمنای عشقی و چيرگی بر خوشيهای درد آور او و دستيابی به فرديت مردانه خويش و د
اروتيکی مردانه خويش و چنداليه خويش نيست و يک مرد سنتی و يک کاهن لجام گسيخته باقی می 

مرد مدرن نيز می تواند به تمنا و لذت ماجراجويی اروتيکی يک شبه تن بدهد و يا چون . ماند
ل و اشتياق در او بشکل يک کازانوايی در پی حس و لمس تن و بوسه زنان فراوانی باشد، اما اين مي

تمنای مردانه در آمده است ونمادی از فرديت و  قدرت اوست و اينگونه نيز در پی تحقيرکردن 
او معشوق را می فريبد و بدست می آورد، اما در همين لحظه ماالمال . معشوق و مخ زدن او نيست

خاب اوست و اگر انتخابش و از احترام و عالقه به معشوق است، زيرا می داند که اين معشوق انت
عملش همراه با تحقير باشد، در نهايت خويش را تحقير می کند که به چنين خوشی ياس آميزی تن داده 

اينگونه کازانوا بسان يک قهرمان تراژيک با اغفال زنان و کام پرستيش همزمان جهان اخالقی . است
تی، راه کام پرستانه  و پرشور کهن را به جنگ می طلبد و بجای سنت ضد عشق و ضد کام پرس

کاهن لجام گسيخته ايرانی اما در همان لحظه مخ زدن . خويش را بسان امکانی نو بميان می آورد
يارش تکرار سنت و تشديد بحران وياس خويش می کند، زيرا حرکتش همانطورکه شعر با ديدن 

ک خشم نارسيستی ناشی از فروپاشيدن عشق کهن آغاز ميشود، در واقع عکس العملی دل آزرده و ي
شکست عشق کهن است ، بجای اينکه در عشق کهن يک اسارت شور مردانه خويش را ببيند و با 

آری گفتن به اين شور مردانه و عبور از اسارت در نگاه زن اثيری به عشق و تمنای زمينی خويش 
تی و حتی عشق سنتی جالب است که علی عبدالرضايی از جهتی خواهان عبور از نگاه سن. دست يابد

است،اما چون اين عبور بشکل دست يابی به ارتباط تثليثی و بشکل آری گفتن به شور مردانه و عشق 
زمينی و چنداليه خويش صورت نمی گيرد، از آنرو قيامش مثل قيام بردگان با نه گفتن به چيزی و در 

گان نيز به ايجاد يک شکل جديد عين حال در خفا دوست داشتن آن چيز شروع ميشود و مانند قيام برد
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از سنت و يک اسارت جديد ختم ميشود و سقط جنين ميکند  وکاهن اخالقی تنها به کاهن لجام گسيخته 
به ابتدای شعر توجه کنيد و هم از قدرت زيبای علی عبدالرضايی برای .و تشنه و خشن تبديل می شود

بحرانش  لذت ببريد و هم از ناتوانيش در بيان معانی جديد بکمک تصاوير کهن و هم توانايی درک 
ايرانيان در کشتن نبوغ .عبور از خوشی دردآور کاهن لجام گسيخته و کشتن نبوغ خويش بدرد آييد

.خويش و اخته کردن خويش مهارتی کهن دارند  

 علی عبدالرضايی

 به امّيد

 که شاخه ی خم شدی بيدموبلندی لب رود بود 

  اميد نيست                        خيلی

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

  توانم شبی دراز را به تختخوابم دعوت کنم حاال که می
  من توی قرآن استی  چرا در زن که مزرعه

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

 !جانمی
 

و اينگونه در تشريح بحران و لجام گسيخته ،هم به بيان بحران جنسی و تشنگی جنسی در ايران و 
و تجاوز جنسی در شب اول به دختران و به طرز خون آلودی دختران را خانم کردن اشاره می کند 

  .همزمان گويی با لذتی از اين خون آلود کردن سخن می گويد، بجای نشان دادن عمق اين تراژدی
  

 هايی که فرداش در رفتيم دانست شِب يکی از شنبه هنوز نمی
  دخترش را به طرزِ خون آلودی خانم کرديم

  
از يکطرف  در و در بخشی ديگر بزيبابی به چندپارگی انسان ايرانی درگير بحران مدرنيت و سنت و 

را می طلبند و از طرف > هيچی و غيبت خدا<زير فشار اشتياقات مدرنش که  از او تن دادن به 
اشتياقات سنتی اش که از او تن دادن به وضع موجود و قانع بودن و حفظ آبرو را ميطلبند، سخن می 

پرده اخالق عمومی گويد و به تراژدی چندپارگی ايرانی و نيز به بحران جنسی و روابط جنسی پشت 
  و به هراسهای جنسی جامعه اش به  زيبايی و قدرت هرچه تمامتر اشاره می کند

  
 ها را کنار بزنی تو در وضعی نيستی که پرده

  و از آسمانی حمايت کنی که خدا را ُتف کرد
  !تو کارمندی
  !کار داری

  کرد چون مادرت کار می
  کارمنِد نجيبی بود

  روردين روی ميزِ جناِب رئيس تو را به دنيا انداختهای ف که صبحِ  يکی از شنبه
  کرد  که روی سجاده شب زنده می   و آقات

  داد پشِت هر نماز به خدا دستور می
  ها پايين بروند ات زودتر از پله کاری کند خواهرانِ رسيده

  ها بودند ی يکی از همسايه ای بر بالکنِ خانه مگر دوستانت که عاشقِ سينه بنِد آويخته
  دانستند؟ ی سايه چيزی می های آويخته ی سينه ربارهد
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   من به تهران فرستادم ات را برد سيلی که خانه
  تو از پدر که سردردش را در سرت جاگذاشت

  تنها همين چند تارِ  مو را به ارث بردی که وقتی رفت آن هم سفيد شد
  کنی؟  چرا به اين ثانيه ظلم نمی  حاال که فردا را اَزت گرفتند

ی در انتهای اين تحليل شاعرانه دقيق و بيان شاعرانه و پرتوان هراسها و دروغهای جنسی ايرانی، ول
باز هم بجای عبور از اين چندپارگی و دست يابی به  فرديت چنداليه خويش و دست يابی به جسم 

يچی و ه<خندان و مردانه  و آری گوی به عشق و اروتيسم چنداليه خويش و بجای ارتباط تثليثی با 
ديگربار بشکل نارسيستی و يک روح سيال به قالب هيچی در می آيد و می خواهد با ديدن > مدرنيت

و لمس اين هيچی در حال رشد، حال که ديگر فردايی ندارد، به لحظه ظلم کند و بسان کاهن لجام 
 ميل هيچ همين نگاه علی عبدالرضايی به هيچی و.گسيخته به ارضای تشنگی بی پايان خويش بپردازد

شدن که شکل ديگری از وحدت نارسيستی و مسخ مدرنيت است، زيرا انسان مدرن رابطه تثليثی و با 
فاصله با هيچی دارد و می داند،هيچگاه کامل هيچ نميشود،حتی وقتی مثل کامو با پوچ شدن بخواهد بر 

ی است، از اينرو می در اين حالت نيز کامو در ارتباط تثليثی و  بافاصله با هيچ. پوچی چيره شود
تواند با فاصله هيچی را بسنجد و بررسی کند و سپس  مفهوم هيچی را در جهان سمبليکش جذب کند 

علی عبدالرضايی و اين نسل جديد راويان و لکاته ها، بجای ايجاد . و از قدرتش بنفع خود استفاده کند
د و ايمان سبکبال و خندان اين ارتباط تثليثی و جذب هيچی در جهان خويش و ايجاد عشق و خر

خويش، می خواهند با هيچی بشکل نارسيستی يکی شوند و اينگونه هيچی را مسخ و سنتی می کنند و 
همزمان اکنون با هيچ شدن خواهان ارضای دل آزردگی و خشم نارسيستی خويش به همه چيز   و به 

همين ميل ظلم کردن به ثانيه و . ندشکستن همه آرمانها هستند و از اينرو می خواهند به ثانيه ظلم کن
مدرن هيچ نفهيده اند، و اين هيچ > هيچی<ميل مخ زدن و تحقير ديگری نشان ميدهد که آنها از مفهوم 

در مدرنيت بدين معناست که ديگر هيچ > هيچی و نهيليسم<زيرا مفهوم . را اخالقی و مسخ کرده اند
از اينرو بقول . يت هر انتقامی نيز بی ثمر استارزشی و معنايی مطلق نيست و هر حرکتی و در نها

هاملت ناتوان از حرکت می ماند، زيرا پی می برد که هر حرکتی > زايش تراژدی<نيچه در کتاب 
زيرا خرد هيچی به ما نشان می دهد که با کين جويی و ضربه زدن به ديگری در نهايت . بی معناست

انسان را > هيچی< از اينروست که لمس مدرن .به خويش و به تصويری از خويش ضربه زده ايم
ابتد بی عمل می کند و وادار ميکند که انسان بنشيند و بيانديشد و بی ثمر بودن هر حرکت و يا ابراز 

در مرحله دوم و از طريق دست يابی به نهيليسم مثبت از طريق ارتباط . احساسی را حس و لمس کند
 هيچی در جهان خويش است که اکنون می توانی جهان تثليثی با هيچی و جذب قدرت هيچی و خرد

زيرا اکنون هيچيت را از هيچی . سبکبال نوی خويش و عشق سبکبال نوی خويش را بيافرينی
ترسناک به هيچی خالق تبديل کرده ای و اينگونه همه حاالت و احساسات مملو از حس اين هيچی، 

ميل به ظلم به ثانيه  و .  توزی حماقتی بيش نيستسبکبال و خندان شده اند و در اين حالت، ديگر کين
تحقير معشوق و تحقير خويش ويا زندگی نمايانگر ناتوانی از گذار بحران و چندپارگی خويش و 

علی عبدالرضايی با تمام . ناتوانی از دست يابی به چنداليگی خويش و  اسير ماندن در سنت است 
انيش از عبور از کاهن لجام گسيخته و ناتوانيش به دست تواناييهايش هنوز اسير سنت است و با ناتو

يابی به يک ارتباط تثليثی با جهان مدرن و پسامدرن در نهايت به مسخ مدرنيت  و پسامدرنيت  و 
اسارت بيشتر در نگاه سنتی  دست می زند و گرفتار می ماند و با اينکار نه تنها معنايی جديد از يک 

يبا و چنداليه مدرن نمی آفريند بلکه خويش  و قدرت خويش را نيز جسم مردانه خندان، شرور و ز
علی عبدالرضايی تنها با عبور از اين کاهن لجام گسيخته و . اخته می کند و تواناييش را بهدر می دهد

دست يابی به هويت مردانه چنداليه خويش است که می تواند به شاعر مدرن و پسامدرن و ياچنداليه 
اگر او از طريق اين تماس نزديک و زندگی در درون جهان مدرن بتواند بر اين . جهانی تبديل شود

بحرانش و ناتوانيش چيره شود، آنگاه ما شاهد خلق يک شاعر بزرگ ايرانی و چنداليه هستيم، وگرنه 
در اين حالت نارسيستی و بحران چندپارگی می ماند و فرسوده ميشود و قدرتش را از دست می دهد 

  .و شعرش را اخته می کندو خود را 
و لمس هيچی در ميان شاعران جوان ايرانی مقيم کشور را > هيچی<شکل ديگری از بيان اين رشد 

از شاعر و هنرمند جوان ايرانی بنام محمود الهويی می > کشتن وقت و پوچ گرايی< در شعری بنام 
وز نمی شود و به بيان صادقانه بينيم که در عين لمس هيچی و لمس تاثير هيچی بر اعمالش، اما کين ت

بحرانش در هيچی می پردازد و همين بحران و لمس هيچی، بدون کين توزی و خشم نارسيستی، می 
تواند در مرحله بعدی به ارتباط تثليثی با هيچی و  دست يابی به هيچی خندان عاشق و عارف زمينی 

و بحرانش را بيان می کند و > چیهي<در بخشی از شعر محمود الهويی اينگونه زيبا . تبديل شود
همين نشستن  و لمس بحران خويش و بيان بحران خويش گامی مهم در ايجاد رابطه تثليثی  و  جذب 

  . او گام اول را بر می دارد. هيچی در جهان خويش است
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 محمود الهويی
Killing the time and absurdismus 

 
) آغاز روزهای بی پايان. ( 4  
 
 

  ام به حقوق بشر احترام بگذارم تصميم گرفته
 

 پس روزی هشت ساعت کار ميکنم 
 

 البته برای کشتن زمان 
 
 

 در ايستگاه مترو ، سيگار دود ميکنم 
 

 و زن ها را زير نظر ميگيرم 
 

 فقط برای کشتن زمان 
 
 

 روزی دو بار سکس ميکنم 
 

 روزی پنج قرص آرامبخش ميخورم 
 

 چند قوطی آبجوی ارزان قيمت 
 

وز دلم ميخواهد در آغوش بگيرم وهن  
 

 مردی را که هرگز نديده ام 
 

 فقط برای کشتن زمان
 

 شاعران مرد فراوانی هستند که می توان با پرداخت به شعرهای آنها  نمونه هايی از نگاه مردانه مدرن و اروتيسم 
 قصد من تنها نشان دادن نمونه هايی از مردانه را بازيافت، اما اينکار هم از حوصله و توان اين مقاله بيرون است و هم 

اين نگاه در حال بوجود آمدن مردانه چنداليه است، تا خواننده خود سپس به جستجوی اشکال ديگر بيان اين نگاه مدرن 
در اين راستاست که من در پايان اين بخش هنر اروتيسم و . مردانه و در عين حال جدا کردن سره از ناسره قادر باشد

انه می خواهم به بررسی چند شعر شاعری بپردازم که بباور من بهترين شاعر مرد  نسل ما  و نسلهای معاصر نگاه مرد
و بهترين شاعر بيانگر اروتيسم مردانه چنداليه و نگاه مردانه است و قادر است در شعرهايش هم از ترسها و دلهرههای 

 و هم از دردهايش و هم اسير نگاه زن اثيری و يا نگاه مادر مردانه سخن گويد و هم از خواهشها و تمناهای عشقی مردانه
اين . ديگر نباشد و همچنين دچار خوشی تهوع آور کاهن لجام گسيخته و نفی مدرنيت و پسامدرنيت در شعرهايش نشود

 شاعر خوب  جمشيد مشکانی است که جسارت و توانايی شاعرانه اش در بيان جهان مردانه خويش و در کل مردان در
طبيعی است که اشعار او را نمی توان به چشم . البته تا آنجايی که من می شناسم.ميان هنرمندان ايرانی کم نظير است

انداز اروتيسم مردانه وفرديت مردانه محدود کرد، اما من در اين نوشته فقط از اين چشم انداز به بعضی از اشعار او می 
ند درباره اروتيسم مدرن مردانه چنداليه دست يابيم و هم به نشانه ای از عبور نگرم،تا هم با بررسی اشعار او به نکاتی چ

کافيست . نگاه مردانه از عشق سنتی و کين جويی لجام گسيخته و دست يابی شاعر به تلفيق خاص خويش دست يابيم
 پارادکس عشق  و جمشيد مشکانی در نگاه اروتيسم مردانه خويش چندگام جلوتر رود و هر چه بيشتر به درک و لمس

زندگی و آری گويی به اين پارادکس نائل آيد،تا بتواند در مسير خويش به يک جسم گرايی متفاوت ونو و در عين حال  
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خويشاوند با جسم گرايی زمينی من دست يابد و شعر او خندان و شرورتر و سبکبال گردد و به عاشق و عارف زمينی 
زيرا . رچه بيشتر به اين حالت زمينی جسم و کام پرستی مدرن ايرانی تن دهديعنی ه.خندان و پرشور من تبديل گردد

عاشق زمينی يک حالت است که انسان بدان تن می دهد و اينگونه جهان را می چشد  و لمس می کند و نه يک تيپ 
عشق مدرنش جالبی کار جمشيد مشکانی اين است که به ترکيب مفاهيم کهن شعر ايرانی با جهان مدرنش و . شخصيتی

می پردازد و اينگونه گاه شعرش با بيتی از حافظ آغاز ميشود و ما در عين حال بجای چندپارگی و حالت شترمرغی، 
بدون آنکه جمشيد . شاهد يک شعر چنداليه که مانند  شاعرش هم مدرن و هم ريشه در فر هنگ خويش دارد، می شويم

اما او .  فرهنگ خويش و ايجاد يک شعر جهانی کامل دست يافته باشدمشکانی به تلفيق نهايی مدرنيت  و پسامدرنيت با
اگر او هرچه بيشتر چندپارگی . در مسير خوبی قرار دارد و بباور من از بخش عمده هم نسلهای خويش جلوتر است

. درونی خويش را به چنداليگيش تبديل سازد، به همان نسبت قدرت شعرش و توان جهانی شدن شعرش باالتر ميرود
جالب اينجاست که شعرهای منتخب ذيل از جمشيد مشکانی در واقع چند شعری هستند که من در سايتهای اينترنتی از او 

خواندم و يا در مصاحبه اش با کوشيار پارسی بعضی از اين اشعار را يافتم و با اين حال همين چند شعر مرا چنان 
د کرد که ديگر برای اين نقد سراغ اشعار ديگرش نرفتم و در مجذوب قدرت و توان او از چشم انداز روانشناختی خو

باری جمشيد مشکانی به عنوان يک هنرمند مرد ايرانی ازجهان . فرصتی مناسب به نقد کاملتر اشعارش می پردازم
گاه چنداليه مرد ايرانی سخن می گويد  وهمزمان اسير نگاه مرد سنتی نميشود بلکه در پی يافتن تلفيق خويش و بيان ن
مرد مدرن ايرانيست و هرچه در اين مسير جلوتر رود، توانايی تبديل شدن او به يک شاعر جهانی بيشتر ميشود و 

در شعر اولی . شعرش به تبلور يک جسم و هويت مردانه و چنداليه و به يک متن عاشقانه،جسمانه  وزمينی تبديل ميشود
ستفاده از بيتی عاشقانه از حافظ و ورود ما به فضای عشق عرفانی که از او انتخاب کرده ام، جمشيد مشکانی پس از   ا

ايرانی که بخشی از هويت اوست،ناگهان ما را به دنيای امروز و  لحظه بيان عشق دوپاره مرد ايرانی که عشقش هم 
ی جهانها شعر گوي. شرقی و هم اثر گرفته از فرهنگ مدرن و اروتيسم مدرن است، به دختری بنام فرانگ وارد می کند

و مکانهای مختلف را با هم همزمان می کند، زيرا در خودش نيز اين جهانها بشکل همزمان وجود دارند و خواهان دست 
می گويد) نون(اينگونه جمشيد مشکانی در شعر . يابی به کثرت در وحدت و ايجاد چنداليگی خويشند   

 

 جمشيد مشکانی
 
 

 قلم را آن زبان نبود که سر عشق گويد باز
 ورای حد تقرير است شرح آرزومندی

شوند در سينی؛ برای فرانگ، ها، اين حروف، نهاده می اين حرف  
:ترسد دختر جوان و زيبای ايرانی، که از کير کلفت می  

های تو سوخت خواب اتاق زير شيروانی را همين که شهاب ران  
 مرا کشوری کور

 به پادشاهی پذيرفت
:و من حکم کردم  

...به نيمخندی بخواهی ببينم، ببويم، ببوسم، بليسم. نران بگشايی از را  
ولی بالفاصله بيدارم کنی با فحش؛ پوستم را بکنی، بياکنی از. نازت را  

ترين ترين ميخانه ی شهر، عوضی کاه، ولم کنی الی شاش و استفراغ کثيف  
بروی همه ی اين ها را، با هرهر و... ها را به سراغم بفرستی و بعد پاسبان  
. برای همه تعريف کنیکرکر  

 
 
 

 او ما را از عشق عرفانی به لحظه هماغوشی با فرانگ می کشاند و همزمان از احساسات متضاد خويش در پی اين 
از اوج لذت خويش و مغرور شدن خويش از اين لذت  و تمنا و می خواهد  چون .هماغوشی اروتيکی سخن می گويد

ی خواهد بر جهان و معشوقش حکم براند و سروری کند،  چون پادشاهی مردی که خرش از پل گذشته است و اکنون م
بر معشوقش سروری کند ولی معشوقش او را از اين خواب ناز بيدار می کند و با بزمين زدنش و جداشدنش از  او، او  

هشها و جمشيد مشکانی ما را به جهان تودرتو ی مردانه و به لمس خوا.را به مضحکه عام و خاص تبديل می کند 
هراسهای مردانه در عشق و در زندگی وارد می کند و ديگر اينجا زن بسا ن موجودی رمانتيک و بوسه و عشق بازی 

بلکه در هر خواهش اروتيکی وعشقی مرد اشعار جمشيد مشکانی، . بسان حالتی اسطوره ای و بدون جسم نمی باشد
ی دهند وحق خويش می طلبند و از اينرو تصاوير اروتيکی  نيازها و خواهشهای مختلف مردانه او نيز خويش را نشان م
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و عشقی آثار او پرشور و ماالمال از شورهای قوی مردانه ، چه ميل تسخير و تصاحب معشوق و دريدنش، چه دلهره و 
هراس قوی و پرشور مردانه و چه ميل ليسيدن پرشور زن و عشق خويش و چه در هنگام بيان تنهايی و غم مردانه 

اينگونه در شعر ی ديگر همان . او جهان چندسودايی مرد و در نهايت مرد ايرانی را بخوبی باز گو می کند.  استخويش
لحظه که حس می کند و يا مثل حيوانی شرور و جسمی پرشور حس می کند که معشوقش تنش را می طلبد،با شوری 

تصاحب کند زمينی و جسمی می خواهد معشوقش را با لذتش و تنش بدرد و  او را   
 

 شب
 فقط

 در انتهاش
پرداخت چراغ می  
ای شدم تا شبه جزيره  

 فانوس بازويم را
 به ژرف درياهات دواندم

دانستم مرجان زنانه است و می  
خواهد ماهی خام مردانه می  

 پس
 به دريدن لذيذ گوشتت انديشيدم

 چو کوسه
 از لگن خاصره تا

 دويدن دلت در زير پستان را
 در چرخشی قاطع

 دريدم
 

  و عاشقانه، آتشين و با شرارت زيبای مردانه از خويش، از زندگی و شب می طلبد که جسم معشوق را با تمامی 
شرارتش تصاحب کند و در همه جای تنش، در  البالی شرمگاهش رسوخ کند و با او يکی شود و او را تسخير کند و 

  می گويدهمزمان از دلهره دست نيافتن به قلب معشوق  و تن معشوق  سخن
 

 گفتم به کار ببر همه ظرافت و حيله و عقلت را
 مرا به ناف پدر سگش ببر ای قدرت شب، ای قرمساق

-ای چشم و دهانش را  که تاريک کرده-  
 مرا چو کودکی يتيم، چو ويروسی تک و تنها، در

البالی موهای ُکسش گردش ببر[  
اش به آرزوم کن آلوده  

 دستار بدست و مست و خسته
اش کن ه ياخته، مو به مو، با عطر اين جنون يگانهياخته ب  

ات تنور پرسش و در دل خالی  
 کوزه ی سرد پاسخش کن

 و شب، هنوز
 بلور ساعتش را

. افزود شن باستانی سياه می  
 
 

ما صحنه ای ناهمزمان را در يک قطار می بينيم که زنی با زبانی شمالی بورخس می > بورخس و زن<در شعر زيبای 
اعر با ديدن او تن به هوسهای خويش می دهد و  از فانتزی هماغوشی با او و  لمس شاشش بر کف دستش خواند و ش

سخن می گويد و اينکه چگونه اين لذت جسمی به معنای دست يابی به اوج عروج برايش می باشد، عروجی و غروری 
است و آنگاه که معشوق از قطار پياده عاشقانه و زمينی که مثل همه عشقهای زيبای زمينی محکوم به فنا و نابودی 

اما در نگاه جمشيد مشکانی غم تنهايی . ميشود، ما شاهد تنهايی دوباره معشوق و عاشق پس از عشق بازی زمينی هستيم
هست،امابه تنهايی لعنتی فرستاده نميشود و عشق زمينی بسان عشقی فانی که در خويش درد تنهايی و غم غربت نيز دارد 

چند . ايی عشق زمينی به اين پارادکس جستجوی وحدت و فانی بودن همزمان عشق و  اروتيسم زمينی استو اصال زيب
قدم جلو تر و آنگاه جمشيد مشکانی با آری گويی کامل به اين پارادکس به جسم خندان و زمينی تبديل ميشود و تنهايش به 
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ست و عشق پيش شرط دست يابی به اين تنهايی تنهايی شيرين دگرديسی می يابد که پيش شرط دست يابی به عشق ا
.شيرين  

 
١ + ١٢  

 روبروی من، در اين قطار آخر شب
 زنی نشسته است، شايد زنم

– کبود –با نگاهش   
خواند چيزی از بورخس را به زبانی شمالی می  

– سفيد –اش  با بارانی  
بازم من به فارسی خيال می  

- او–از هوس تند کفِ  دستم زير گرمای شاشش   
تواند دانست؟ چه می  

 درين تحرکی که هر تکانش را دزديده از حکومت سکوت
م لرزند دو َپّره ی بيچاره ی بينی از بوی ماهيانِ  خام کس می  

  شبيه شدن–سوز فرو 
 زيبا شدن در او

 شور عروج تا اندرونه ی خدا به چه تواند مانست؟
اند در ايستگاه پيشين ترکم گفته  

 زنم، خدا، و بورخس
  کرمخوردگيهای زميندر

.توازی آهن ادامه دارد  
 

  جالبی کار او در اين است که او بجای ديدن معشوق و وصف زيبايی معشوق و تمرکز محوری بر معشوق و 
تنش،همزمان و در اصل  به بيان فانتزيهای خود و خواهشهای اروتيکی وعشقی مردانه خويش می پردازد و نشان می 

به > زنی در  يک تبليغ زيرپوش<غرور از مردانگی  و مغرور از جسم خويش قادر به تبديلدهد که چگونه ذهن مرد م
يک لذت هماغوشی عاشقانه و پرشور است،هماغوشی عاشقانه ای که در آن اين مرد ايرانی می خواهد عشق بازی 

با بوسه و عشق و تمنای بشيوه شهرش که اتفاقا نزديک شهر من نيز هست را به معشوق فنالنديش بياموزد و اينگونه 
فنالندی /عاشقانه و کام پرستی اروتيکی بر جدايی زمانی و مکانی فنالند و ممسنی چيره شود و تمنايی چنداليه ايرانی

.بيافريند  
 
 
 
 

 چه دورند از هم شهرهای اين دنيا
بوروس: نام اين شهر  

جمشيد: نام اين ايرانی بی شهر  
 و تو چه سپيد و بور

تر از آسمان فروردين َمَمَسنی ت چه خوشرنگهاي ِاسليمی چشم  
ام تا اين زمستان خيس و خونسرد دانستی از چه اقليمی آمده اگر می  

آمدی بيرون ات می از چارچوب گالوانيزه  
ای فنالندی کردی مرا در حوله ی گرم افسانه خشک می  

آموختی از من و آميزشی به شيوه نورآباد می  
 دختر خاموش ايستگاه اتوبوس

ر آگهی رنگين زيرپوشد  
 
 

 و در عين بيان بی پروا و پرشور خواهشها و تمناهای اروتيکی خويش، همزمان قادر به بيان خواهش عشقی و  بيان 
تمنايش در پی عشق و جستجويش در پی عطر معشوق که جهانش را  و محله هايش را پر کرده است و او را  اسير خود 

هد با تن دادن به عشق و با وسوسه معشوق به تن دادن به عشق و تن، همزمان بر ساخته است، سخن می گويد و می خوا
جهان اندوهگين  وشکست خورده ای چيره شود که گويی ديگر از عاشق شدن و اميدداشتن هراس دارد و مثل مارگزيده 

ه و مردانه اش به ميدان او در برابر اين هراس آنها، با عشق زمينی و عطش عاشقان. از ريسمان سياه و سفيد می ترسد
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می آيد و می خواهد در عطش مشترک عشق و با لمس بوسه های عاشقانه يکديگر بر اين فضا چيره شود و عشق را به 
بندری و خانه ای برای يکديگر و برای عشق تبديل سازد که در آنجا عاشق و معشوق به لمس ناف و تن يکديگر و 

.اسنتشاق هوای تازه عشق مشغولند  
 
 
 
 

 چشمی م به بستر آشتی
 چشمی ت به من، به جزيره

 درين بندر
 اشاره ی دستی

 امان داالنی می جستم
 و هفده محله آنسوتر را بوی غياب تو معطر آرده بود

 ولی بيا سخن تازه آنيم
 چقدر به گوش بياويزيم آه آری

 در عصر ما غبار بسيار باريد و بالها شكست و
 سينه ها سوخت
ار شويم و خواهی ديدبيا برهنه تر انگ  

 ستون چه نوری از شكمت می خيزد
 تب چه خواهشی دندانهات را می سوزد

 حاال در جذبه ی نگاه هم رخت می آنيم و آرام می شويم
 می دانيم آشتی هامان به شاهراه آف رفته اند يك يك
 حاال نمك نام هم را در تلفظ عضله های هم می چشيم

 و چرا نمی پرسيم
ه من،به ناوگان منوقتی چشمی ت ب  

 و آن چشم ديگرم تسليم بندرگاه توست
 
 

 و همزمان از دلهرههايش و ترسهايش سخن می گويد و مثل کودکی،يا مثل مردی عاشق و هراسمند که معشوق خويش 
از دست داده است و غم تن او و بوسه اش و غم هماغوشی با او و لمس عشقش دارد،گريه می کند و زار می زند، زيرا 

.يگر معشوق نمی گذارد بر شرمگاهش و تنش غلت بزند و بااو آميخته شود و بياميزدد  
 

 

  کشم و هر کجا سر می
  تماشای غياب اوست

  اش بر سبزه
  -دهد غلت بزنم  نمی-

  زنم زار می

  

قويترين شعرش و بيانگر اوج اروتيسم > زن و بورخس< و در آخرين شعر انتخاب شده از او که بباور من در کنار 
مردانه و عشق مردانه پرشور و در عين حال پردلهره و ماالمال از عشق مردانه است به بيان خشم مردانه خويش به 

و ادامه همان بازی و > نون<او که از جهتی بباور من ادامه شعر > نون والقلم<شعر زيبای . معشوق می پردازد
 بزمين خوردن در آن شعر و به مضحکه جدل عشق و قدرت عاشق و معشوق است، حال پس از  داغان شدن و

اما در اين خشم و . جهان تبديل شدن، گويی می خواهد انتقام بگيرد و خشم خويش را به معشوق بی وفا بيان کند
بلکه اين خشم مردانه ماالمال از شور عشق است . انتقام، هيچ حسی از دل آزردگی و رسانتيمو  و کين توزی نيست

 می کند و ميخواهد چشمهای معشوق را درآورد و کرکری می خواند و می خواهد از کله و همينکه خشمش را بيان
ی معشوق آباژوری درست کند و به خويش نيز خشمگين است که برده وار خود را به قربانی معشوق تبديل کرده 
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تنش را بجود و بوده است و حال می خواهد او را از مسند قدرتش بزير کشد و بيمارش کند و حسابش را برسد و 
بخورد، در همين لحظه خشم و بيان خشم عاشقانه، گام بگام به چشيدن معشوق و تن معشوق و گازگرفتن تن و 
واژنش نزديک ميشود و  در هر عملش و خشمش، هم اعتراضش و هم عشقش بيان ميشود، از اينرو شعر نيز مرتب 

که در حين جنگ عشقی، کم کم داداهايشان به بوسه و اروتيکی تر و جسمانيتر می شود و مثل دو عاشق و معشوقی 
گاز گرفتن و  لخت کردن تبديل می شود، خشم پرشور و مردانه شاعر نيز به تمنای جسمی و عشقی تبديل ميشود و 
معشوقش را می خواهد گاز بگيرد و  و در کونش زبانش را تطهير کند و اينگونه در انتهای شعر و از طريق اين 

 دوباره جسمی و اروتيک، شاعر و مرد در اين اوج خشم، از خشم به بيان عشقش می رسد و ديگربار مسير نزديکی
معشوق را چون شيرازی بر ای حافظ می خواند، چون مامنی و محل عشقی برای عاشق و شعری که با خشمی 

ميک عشق و جدلهای ک/مردانه و پرشور و زيبا و در عين حال با طنزی ظريف شروع شده است و به حالت تراژيک
عشقی اشاره می کند، در انتها به تبلور دوباره عشق و اعتراف به عشق و اعتراف به نيازش به معشوق تبديل ميشود 
و اين توانايی به بيان خشم و شور مردانه خويش و از طرف ديگر،همزمان توانايی به بيان عشق و تمنای خويش به 

رهايی و گذرگاههايی بسوی يکديگر،، شعر شاعر را به قدرتی چنداليه می معشوق و توانايی پيوند اين دو بسان د
رساند و خواندن آن و ديدن اين اروتيسم زيبای مردانه که قادر است به بيان فانتزيهای خويش بپردازد و همه 

بسيار احساساتش چون دوستان و گذرگاههايی بسوی يکديگر در خدمت دستيابی به اوج عشق، قدرت  و لذت هستند، 
اين اروتيسم پرشور و چنداليه مردانه در مسير خويش هر چه بيشتر به جسم خندان و پارادکس . دلچسب و تازه است

مردانه  و يا در نمونه زنانه اش به جسم خندان  و پارادکس زنانه  تبديل می شود  و به نسل پايه گذار رنسانس جسم و 
اشعار جمشيد مشکانی  يک نمونه نگاه . نی دگرديسی می يابدستايش جسم و عشق، قدرت و خرد در فرهنگ ايرا

مردانه  و چنداليه نسل نوی مردان ايرانيست که به هويت جنسيتی خويش و مردانگی و جسميت خويش تن می دهند 
در پايان اين . و از اين طريق به فرديت خويش دست می يابند و برای هر دوجهانشان زيبا و چندمعمايی می گردند

  :را بخوانيد> نون والقلم< زيبای شعر

 
 
 

 نون والقلم
 قسم آه با همين قلم

 چشمهايت را درخواهم آورد
 مرآب شان را خواهم گرفت

 تا شعرم را بنويسم و زهر نگاهت را بگيرم
 جمجمه ي خوش گل تو را برهنه خواهم آرد از گوشت و از عصب

 ازش آباژوری خواهم ساخت
 تا در نور بيمارش
ی نهانت را بمويمترس و هوسها  

 ورنه چرا با همين پاهای هميشه نافرمان
 می آمدم بره ی قربانی ات باشم

 منی آه از نخست ديده بودم برق خونالود دندانهات را
 بيدارت خواهم آرد

 قسم به تب
 بيمارت خواهم آرد

 يك يك ماهيچه هات را خام خام خواهم خورد
 زبانم را در سوراخ آونت تطهير خواهم آرد

ت را به يك گاز قلوه آن خواهم آردآس  
تا بيداد عشق را به ات بياموزم_  

 دادت را در خواهم آورد
 در اين ته حافظ

 تو آخرين شيراز منی،آخر
 
 
 
 

 نتيجه گيری نهايی
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پسامدرنيت در دست يابی به جسم خندان  و چنداليه خويش است که با /مدرنيت/ باری تنها راه عبور ما از بحران سنت

مدرن و يا /ايرانی،به ما امکان ارتباط تثليثی  با هستی و با تمامی اشتياقات سنتی> روح سيال<دادن به حالت پايان 
پسامدرنی خويش را می دهد و به ما اين امکان را می دهد که با فاصله گيری از اين قدرتها و اشتياقات خويش  و نقد آنها 

ات و و جود خويش دست يابيم و يک انسان ايرانی چنداليه و مدرن، و دست يابی به بهترين تلفيق اين سه بخش اشتياق
يک جسم خندان چنداليه و مدرن شويم و با اين دگرديسی هم بحران خويش و کشورمان را بپايان رسانيم و پايه گذران 

رد پرشور مدرن رنسانس ايران شويم  و پايه گذار هزاره نوی ايرانی و هم همزمان به عنوان اين جسم خندان و  زن و م
ايرانی و متفاوت، حرفی نو در همه زمينه ها از طريق تلفيق نگاه شرقی عاشقانه و پرمهر با قدرت  و خرد مدرن داشته 

با اين جسم شدن و دگر ديسی به جسم خندان و زن و مرد . باشيم و اينگونه برای جهان نويمان نيز جذاب و خواندنی شويم
يت ايرانی مدرن، ما همچنين قادر خواهيم بود، سرانجام به مسخ مداوم مدرنيت  و مدرن و با دستيابی به اين هو

پسامدرنيت در فرهنگ ايرانيمان بخاطر حاکميت اين روحيه نارسيستی وحدت طلبانه پايان دهيم و به درک عميق اين 
بقول ! باری دوستان. مپسامدرن و ايجاد تلفيق خاص خويش از طريق ارتباط تثليثی دست يابي/مدرن/سيستمهای سنتی

اين بدان معناست که ما . >بشويد آنچه که هستيد<نيچه که خود اين مثل را از يک فيلسوف يونای بقرض گرفته است، 
هرکدام در اين لحظه از زندگيمان، دقيقا در آنجايی قرار داريم که بايد قرار داشته باشيم و هر تصادف در زندگيمان در 

اينگونه نيز ما ايرانيان اکنون دقيقا در جايی . در بازی عشق و قدرت زندگی بوجود آمده استنهايت توسط منطق نهفته 
قرار داريم که بايد قرار داشته باشيم و اين جا و مکان، زيستن در بطن يک بحران عميق و حس و لمس چندپارگی 

ی عبور از آن بايستی بقول نيچه سنت و اين چندپارگی درونی ما، هويت ماست و برا/اين بحران مدرنيت. خويش است
. ،بشويم آنچه که هستيم و تن به اين بحران خويش بدهيم و خواهان يافتن راهی برای عبور از اين بحران و برزخ باشيم

تنها با تن دادن به بحران خويش و جستجوی جوابی برای عبور از اين بحران است که ما می توانيم سرانجام به رنسانس 
باری بشويم آنچه که هستيم و . دهی به سترونی قرون متوالی و بحران عميق اين دو سده اخير دست يابيمخويش و پايان 

پسامدرنيت خويش به جسم خندان و عاشقان زمينی زن و مرد چنداليه و رقصان و /مدرنيت/اينگونه از چندپارگی سنت
اين بحران هم باعث . مينی و فانی و چنداليه ماستاين بحران هم  جهنم ما و هم پايه گذار بهشت ز. سبکبال تبديل شويم

فرسودگی و داغانی هرچه بيشتر جان و روان فردی و جمعی ما ميشود و هم با تبديل اين  چندپارگی به چنداليگی و با 
عبور از  نکات منفی فرهنگ ضد جسم و ضد زنانگی و مردانگی جامعه خويش، می توانيم به جهانی هزار جهانی و 

چنداليه  تبديل شويم که هم جهان سنتش را از نو می زايد و زيبا و زمينی می سازد و هم در جهان مدرنش به انسانی 
بيان جسم چنداليه و بيانگر بازی جاودانه عشق،قدرت تبديل می شود و در هر دو جهانش به بشارت دهنده خرد شاد، 

. ی به يک ديالوگ و بازی پرشور عاشقانه و قدرتمندانهعشق خردمند، ايمان سبکبال و قدرت عاشقانه  و به تبديل زندگ
باری انتخاب به عهده ماست که يا با ادامه خوشی و بازی نارسيستی نابالغ به تشديد بحران و چندپارگيمان و مسخ 

سم و عارفانه و با دستيابی به ج/مدرنيت و پسامدرنيت ادامه دهيم و يا اينکه با شناخت اين ساختار نارسيستی کاهنانه
هويت جنسيتی مردانه و زنانه خويش وبکمک ارتباط تثليثی با هستی، به پايه گذاران جهان نو و مدرن ايرانی و به 

باری انتخاب با . نخستزادگان رنسانس ايرانی  و يک انسان مدرن چنداليه  و جذاب برای هر دو جهانش تبديل شويم
انتخابش را می پردازد و يا مثل نياکانش به سرنوشت تراژيک اما همانطور که می دانيد،هر کس نيز بهای . شماست

سيزيف و تکرار تراژدی مبتال می شود و يا مثال ما نخستزادگان جهان نوی ايرانی و عاشقان زمينی ايرانی به پايه گذار 
ن هزارگونه کام پرستی و جهان عاشقانه، قدرتمندانه انسان ايرانی و به يک کثرت در وحدت و جسمی خندان و به جها

ما انتخاب خويش را کرده ايم و جز اين رنسانس و . باری انتخاب به عهده شماست. عاشقان و عارفان زمينی زن و مرد
اين جسم چنداليه و خندان و اين کام پرستی و عشق  و قدرت و خرد زمينی و  اين جهان هزار جهانی زمينی نمی خواهيم 

ين رنسانس جسم گرايی ايرانی و اين تحول و تن دادن به حالت عاشق زن و مرد اين جهان نوی زمينی و ا. و نمی طلبيم
باری با ما عاشقان زمينی و عارفان . زمينی و تن دادن به بازی عشق و قدرت زمينی خواست ماست و نظربازی ماست

 خندان و عاشق شروع زمينی، با ما زنان و مردان مدرن ايرانی، رنسانس ايران و هزاره ی نوی ايران و هزاره زرتشت
آيا وسوسه و شادی و  خنده اين رنسانس را حس و . طعم رنسانس در فضای ايران و در جان و تن ما پيچيده است. ميشود

لمس نمی کنيد؟ آيا همبازيان ما در اين بازی رنسانس  و بازی خندان نوزايی عشق و قدرت و خرد و ايمان سبکبال 
 باری کار خويش بپايان رسانيم و رقص رنسانس و بازی جديد عاشقان زمينی ايرانی .ايرانی نيستيد؟ پس چه جای تامل

سرنوشت خويش شويم و کار . آزادی چيزی جز آری گويی به سرنوشت خويش نيست. بشو آنچه که هستی. را  آغاز کنيم
ی و فرديت،گيتی گرايی و خويش بپايان رسانيم و جهان زمينی ايرانی و مدرنيت ايرانی و جسم خندان و چنداليه ايران
آن شويم ! باری چه جای تامل. هويت مدرن ايرانی را بيافرينيم و مهر و نقش خويش بر جهان زنيم  و حق خود بستانيم

.که هستيم  
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