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)1(از بيضايی تا نسل مابهرام بيضايی، از بوف کور هدايت تا فيلمنامه هدايت   
 
 

 نقدی روانشناختی بر دو هنرمند بزرگ ايرانی و آثارشان و  ضرورت گذار از آنها  بر بستر راه آنها
 

خير ايران را در بر مدرنيت دو سده ا/اين نوشته از يکطرف بررسی يک گذار مهم تاريخيست که در واقع بحران سنت
می گيرد و در قالب بررسی هدايت، بيضايی و سرانجام نسل ما و نظراتی مانند هويت عاشق و عارف زمينی من و يا 
نگاههای مدرن و پسامدرن ديگر هنرمندان و روشنفکران، هم ضرورت اين بحران و هم ضرورت گذار و تفاوتها و 

ه بحران را نشان می دهد و در عين حال گذار هر نسل از ناتوانيها و تاثيرات مختلف اين سه نسل در پاسخ گويی ب
مطمئنا ميتوان برای بررسی چنين گذاری تعداد بيشتری از آثار .خطاههای نسل قبل از خويش  را مطرح می کند

ن می هنرمندان و يا روشنفکران زن و مرد يک نسل و يا هر نسلی را بررسی کرد،اما من اينکار را به عهده ديگرا
اجتماعی جامعه ما /تحول سياسی. گذارم و در کارهای قبلی خودم نيز به بخشی از ديگر از اين موضوعات پرداخته ام

مدرنيت و دستيابی به مدرنيت ايرانی،  بدون مسخ مدرنيت و يا بلعيدن و کپی کردن /بايستی با عبور از اين بحران سنت
مبانی مدرن  در جهان سمبليک فرديت جسمی و جنسيتی چنداليه ايرانی مدرنيت،  و از طريق تلفيق دو فرهنگ براساس 

يکايک ما تبلور، درگير  اين بحران و در پی عبور از اين چندپارگی و عبور از اين بحران و دست يابی .  صورت گيرد
گيمان را اين تاريخ فردی و جمعی يکايک ما و هم. به يگانگی نويی و يک کثرت در وحدت و يا وحدت در کثرت هستيم

بحران و ضرورت عبور از آن و راههای مختلف برخورد بدان تشکيل ميدهد که ناشی از ديسکورس ايرانی و بحران 
بر بستر اين نگاه علمی است که اين نوشته با نگرش به بوف کور . اين ديسکورس در تقابلش با ديسکورس مدرن است
 به نظرات نسل ما نشان ميدهد که چگونه هدايت،بيضايی و يکايک ما به هدايت و سپس به آثار بيضايی و در انتها مقايسه

هشتمين <،>بوف کور<سان تبلور اين بحران و در پی جستجوی راهی برای برون رفت از اين بحران آثاری مانند 
ر من و نگاههای سکوال> عارف و عاشق زمينی<و يا نگاههای جديدی مانند > رگبار<،>مرگ يزدگرد<،>سفرسندباد

و جسمی گرا و زنانه و مردانه هنرمندان و روشنفکران مختلف معاصر را بوجود آورده اند و چگونه در گذار از هدايت 
به بيضايی، ما شاهد تحولی نو و تالشی نو برای عبور از بحران هستيم و در انتها چگونه بباور من نسل  و نگاه 

ی و چنداليه زنانه و مردانه آنها  تالش روشنگرانه و و هويت مدرن ايران> عاشقان زمينی و عارفان زمينی<
بيضايی را بپايان ميرساند و با عبور از آخرين خطاهای نسل  > هشتمين سفرسندباد<جستجوگرانه  بوف کور هدايت  و 

 چنداليه و جسم خندان<هدايتها و بيضاييها و با يادگيری از پدران و مادران فکری ايرانی و اروپايی يا غربيشان به ايجاد 
دست می زنند و در کنار نگاهها و راههای مدرن ديگر در  واقع پايه گذار رنسانس ايران می > متفاوت مدرن ايرانی

در اين . رنسانسی که حاصل زحمت و تالش همه اين نسلها و همه زنان و مردان ايرانی از هر قشر و گروهيست. شوند
رانی، همزمان نشان داده ميشود که چگونه يکايک ما به سان تبلوری از بررسی روانشناختی با بيان دقيق ديسکورس اي

اين ديسکورس،در اين بازی نقش خويش را داشته ايم و بازی کرده و می کنيم و چگونه عدم شناخت اين ديسکورس و 
ه و هر نسل معضالت عميق روانی و فرهنگيش و پيوند ميان اجزايش  باعث تکرار مداوم آن و تبديل شدن راوی و لکات

از طرف ديگر نشان داده ميشود که  گام بگام شناخت عميقتر و جامعتر . نو  به پيرمرد و پيرزن خنزرپنزری شده است 
 اين ديسکورس سنتی  و درک خطاهای سيستماتيک خويش باعث شده است، در کنار توانايی عبور از بحران و از 

پسامدرنيت نزديک /مدرنيت /وانيم هرچه بيشتر به پايان بحران سنتهزارداالن اخالقيات توسط اين نسلها،  اکنون بت
شويم و پايه گذاران رنسانس ايرانی گرديم،رنسانسی که يک رنسانس جسم،عشق و خرد،ايمان سبکبال زنان و مردان 

.چنداليه و متفاوت و رقصان ايرانيست  
 

ز نوشته در چندبخش به نقد اين دو هنرمند،آثارشان فرضيه های اين نقد روانشناختی بشرح ذيل هستند و بر اين اساس ني
مدرنيت و بر بستر ديسکورس ايرانی و بحران اين ديسکورس می پردازد و گام بگام مراحل شکل /بر بستر بحران سنت

گيری يک نگاه نو را نشان ميدهد که بباور من در نگاه نسل ما،اين نسل جسمهای خندان و چنداليه و اين نسل فرديتهای 
نسيتی چنداليه و زنان و مردان چنداليه و متفاوت ايرانی تکامل و دگرديسی نهايی خويش را می يابد و اين نسل نو  در ج

نگاه و کار امثال هدايت،بيضايی،آشوری،فروغ و غيره  به سان پدران و مادران فکری ايرانيش، ريشه اش را می 
ماده می کنند،تا او سرانجام با  استفاده از دانش و تجارب آنها و نيز ريشه هايی و پيشروانی  که   مسير را برای او آ.بيند

با عبور از خطاها و ناتوانيهای آخرين پدران و مادران خويش ،خواست نهايی آنها و خويش را که همان مدرنيت ايرانی 
و جمعی خويش رسد  و تا بدينگونه هم به سعادت فردی .  و رنسانس ايرانيست، تحقق بخشد  و دگرديسی را کامل سازد

هم کار اين پدران و مادران فکری خويش را ،همراه با آنها،  بپايان رسانند و بشيوه نسل سهرابها و گردآفرينان خندانی 
که در کنارشان و پشتشان تجربه و مشاورت رستمها و تهمينه های خندان قرار دارد، رنسانس خويش و ايران را 

  نه تنها حال و آينده خويش بلکه حتی  گذشته را  بسان ضرورتی خندان و بحرانی اجتناب بيافرينند و  با اين آفرينش نو
اين نسل نوی  . ناپذير و پيش شرط رنسانس اکنون و زيبايی آينده، از سنگينی فاجعه وار  برهانند و زيبا و پرشور سازد 
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ته و حال و آينده و حس و لمس پيوند و تفاوت  عاشقان و عارفان زمينی می تواند اکنون با لمس و بيان  پيوند اين گذش
درونيش   با نسلهای گذشته، ضرورت اين  بحران و گذار و اين همه تالش و بحران را نشان دهد و با خنده به خويش و 

سرنوشتش،  به زندگی و نيز به همه گذشته آری گويد و به بحران خويش و نياکانش به سان ضرورتی برای ساختن 
را به يک ضرورت خندان تبديل سازد و با اين > هر آنچه گذشت<ی نوی خويش بنگرد و اينگونه درد و سعادت زمين

رهايی از درد و بحران و بار گذشته، تن به بازی نوی زمينی عشق و قدرت اين عاشقان فانی و خردمندان شاد رقصان 
ق و قدرت و خويش را به بازيگر عاشق،شرور دهد و  همه جهانش را به تبلور و صحنه  اين بازی بی آغاز و انجام عش

و خندان اين بازی زمينی پرشور تبديل شود و هزاره زردشت خندان و ميترای سراپا جسم و خندان و ساتير خندان را 
.بيافريند  

 
در بخش اول نقد  بر پايه نقد بوف کور به معضالت عميق روانی و هراسهای جنسی و جنسيتی عميق جامعه ايران / 1
اره می شود  که مرتب باعث پيروزی سنت بر مدرنيت و مسخ مدرنيت ميشود، و نشان داده ميشود که هدايت آگاهانه اش

و نيز گاه  ناآگاهانه به درک عميق و بيان  اين معضالت دست می يابد و  اين معضالت عميق را بشيوه قوی هنرمندانه و 
له به  يک شناخت سيستماتيک از اين معضالت کمک  فراوان می در يک تصوير سوررئاليستی بازمی آفريند  و بدينوسي

رساند و زمينه ساز مهم تحول روشنفکری ايرانی  و اسطوره زدايی و آغازگر يک  تالش برای تلفيق مدرنيت با 
را با بخشهای نوزايی شده  و سالم فرهنگ خويش می شود، اما نمی تواند اين کار را بپايان برساند و اين بن بست درونی 

بهرام > هدايت<از اينرو در انتهای تحليل متن بوف به نقد روانکاوانه  سناريو . مرگ صادقانه خويش  بپايان می رساند
بيضايی پرداخته ميشود که به لحظات قبل از مرگ هدايت و بحران عميق او می پردازد و  نگاهی نو به هدايت و آثارش 

برای نقدم بر  بوف کور، .   بيضايی و نقد  نگاهش نيز به هدايت پرداخته ميشوداينگونه همزمان  نيز به نقد.  می افکند
نقد اوليه  من بر بوف کور که تقريبا دوسال ونيم پيش درج شده است، به سان متن پايه ای و با حفظ نکات محوريش،  

بخاطر .  ارائه ميشودبازنويسی و همراه با اضافات،تصحيحات  و بيش از بيست و اندی صحفه  نکات مهم و جديد
در مقاله اول متن اول بوف . طوالنی بودن اين نقد و نقد بر فيلمنامه بيضايی، اين نقد در دو مقاله يک و دو منتشر ميشود

.کور و در مقاله دوم متن دوم و نقد فيلمنامه بيضايی ارائه می شود  
 

يسکورس فوکو ،دوباره نگاهی ديگر به بوف کور بر بستر نظريات لکان و تئوری د)   بخش سه مقاله(در بخش دوم / 2
انداخته ميشود  و ديسکورس ايرانی در مجموعه آن مورد بررسی قرار ميگيرد و علل جان سنگينی اين ديسکورس و 

توانايی اين ديسکورس در حفظ و بازتوليد قدرت خويش از لحاظ روانی و تئوری ديسکورس فوکو  مورد بررسی قرار 
متنفرانه و بخاطر ناتوانی /داده ميشود که چرا بخاطر  حاکميت رابطه نارسيستی نابالغانه شيفتگانهمی گيرد و نشان 

ايرانی از دست يابی به جهان سمبليک و تثليثی فرديت جنسيتی زنانه و مردانه ايرانی، ايرانی ناخوداگاه قرنها يک 
اخته و قربانی می سازد؛ چرا بخاطر عدم ماتريکس نارسيستی و بازی سنتی را تکرار می کند و مرتب خويش را 

شناخت دقيق اين ماتريکس و از طرف ديگر بخاطر ناتوانی  عبور از اين جهان خيالی نارسيستی و ناتوانی از دستيابی 
به جهان مدرن ايرانی خويش، ايرانی محکوم به غرب شيفتگی و غرب ستيزی،محکوم به کپی کردن تقی زاده وار و 

البته اين مطالب را بارها در مقاالت قبليم .  جالل آل احمدها و يا اشکال جديد اين ناتوانی می باشدبازگشت به خويشتن
شرح داده ام و اينجا فقط به بررسی بازی بوف کور که تبلوری از اين ماتريکس نارسيستی است می پردازم و با اين 

 هدايت به درک اين بازی نائل آمده است و از اينرو به نگاه سيستماتيک به بوف کور نشان ميدهم که اوال چه دقيق و زيبا
بازيگرانش نامی که نشانی از فرديت باشد نمی دهد و آنها تنها دارای صفاتی و نقشهايی در يک بازی مانند 

رجاله،راوی،لکاته و غيره هستند و از طرف ديگر چگونه همه عناصر اين ديسکورس و يکايک ما به سان تبلور اين 
مرتب يکديگر را ناخوداگاه بازتوليد  کرده و می کنيم و چگونه بدين وسيله ديسکورس سنتی ايرانی قادر به ديسکورس،

زيرا يکايک ما تبلور اين ديسکورس و بازی هستيم و نقش خاص خويش را در اين بازی . بازتوليد خويش  بوده است
 شيوه بازتوليدش دست نيابيم و نيز به راهی نو برای ارائه ميدهيم و تا زمانی که به شناخت سيستماتيک اين ديسکورس و

اينگونه نيز چپ ايرانی و راست ايرانی هر دو در نهايت . تحول ديسکورس دست نيابيم،محکوم به تکرار آن هستيم
يکديگر را  بطور عمده بازتوليده کرده و می کنند و اينگونه نيز از روشنفکر سکوالر تا روشنفکر مذهبی در نهايت به 

ديسکورس يا نظم .انسان خارج از ديسکورس وجود ندارد. بازتوليد اين ديسکورس سنتی بطور عمده دست زده اند
اجتماعی قدرتمند جامعه که بقول فوکو خالق و استراتژيک است،نه تنها مشخص می کند که خوب و بد /زبانی

م ديسکورس مرتب همه چيز را چيست،علم و ديوانگی چيست، سوژه و ديوانه کی و چی هستند و اينگونه نظ
کاناليزه،طبقه بندی و واقعيت و انسان را بازسازی و توليد می کند،بلکه دقيقا حتی مخالفان خويش را نيز بازتوليد می کند 

اينگونه نيز مخالفان سياسی و اجتماعی ديسکورس . و حالت مخالفان يک ديسکورس ناشی از خود اين ديسکورس است
المال از حاالت سنتی هستند و اگر متوجه اين عملکردهای درونی خويش نباشند،محکوم بدانند که سنتی خود بناچار ما

حالت جنسيتی و حاالت جنسی . مرتب ديسکورس را بازتوليد کنند و يا فقط تحوالتی حدااقلی و رفرم گونه ايجاد کنند
و نيز که به اين شناخت دست می يابيم،جزيی حتی من و ت. ايرانی نيز تحت تاثير اين ديسکورس مرتب بازتوليد می شوند

بقول نيجه جز . از اين ديسکورس هستيم و بيانگر خواست درونی ديسکورس به تحول و تفاوت گذاری و خالقيت هستيم
تنها شيوه درست . کل هيچ چيز وجود ندارد و همه ما جزيی از يک پروسه و بازيگران يک بازی بی آغاز و انجاميم 
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رنوشت خويش، آری گفتن به خويش و سرنوشت خويش و ايجاد تحول و تفاوت در ديسکورس از طريق برخورد،قبول س
پرفورمانس،ايجاد تفاوت و   نگاههای نو مانند عاشق و عارف زمينی و غيره است که از بطن ديسکورس کهن،عنصر و 

ن را در بر دارد و هم حاوی ديسکورسی نو  که هم در خويش نفی ديسکورس که. ديسکورسی مدرن و نو می آفرينند
نکات سالم و قدرتمند اين ديسکورس است و آن را در خويش نوزايی و زنده نگه می دارد و اينگونه حال،گذشته و آينده 

را در خويش تلفيق و پيوند می دهد و بر بستر حال و برای دست يابی به سعادت فردی و جمعی از اين دانش کهن و 
تنها با شناخت اين ديسکورس و بازی و ماتريکس ايرانی می توان به امکان .  ه استفاده می کندجوانی حال و نوزايی آيند

تحول آن دست يافت، زيرا همانطور که در بوف کور يکايک نقشها مرتب نقش ديگری را بازتوليد می کند و زن 
 رقيب يکديگرند،همانطور نيز راوی و اثيری،مادر،دايه،لکاته در نهايت يکی هستند و ايجاد کننده يکديگر و در عين حال

پيرمرد خنزرپنزری، راوی و لکاته،رجاله و راوی و يا رجاله و لکاته و لکاته و پيرمرد خنزرپنرزی و ديگر حاالت 
متقابل بوف کور در يک پيوند درونی و يک ديفرانس دريدايی با يکديگر قرار دارند و  بقول فوکو چون کودکان سيامزی 

يکی از مشکالت مهم در نقد درست بوف کور و اصوال در نقد . مرتب يکديگر را بازتوليد می کنندو بهم چسبيده،
روانشناختی جامعه ايران اين بوده است که اين روابط و پيوندهای درونی ميان اجزای حاالت ايرانی درک نشده است و 

. انيکی به يک بخش توجه شده استکل بازی و ديسکورس مورد بررسی قرار نگرفته است،بلکه بيشتر به شکل مک
تحول در تصوير زن ايرانی بدون تحول در تصوير مرد ايرانی و بالعکس و بدون تحول ساختاری در قانون برای دست 
يابی به برابری قانونی زن و مرد  ممکن نيست،زيرا اين حاالت زن و مرد سنتی ايرانی همديگر را مرتب بازتوليد می 

 زنانگی و مردانگی مدرن، به  بازتوليد نقش پدر و مادر،قهرمان و سوگلی، زن اثيری و شاعر کنند و مرتب با سرکوب
و عارف دلخسته و عاشق، زن خطرناک و پدر و مادر سرکوبگر او و يا مرد ناخلف و پدر و مادر طرد کننده او و 

تنها با . خانواده ايرانی کمک می رسانندعارفانه خويش و /مادر محور ايرانی و ساختار کاهنانه/بازتوليد جامعه پدرساالر
شناخت اين ديسکورس و پيوندها و درک دقيق اين بازی و با ميل عبور از جهان خيالی نارسيستی و لذايذ نابالغ 

نارسيستی ، با توانايی عبور از چرخه مظلوم و ظالم، خير و شر ، قهرمان و قربانی و با تن دادن به فرديت جنسيتی 
ه چنداليه خويش می توان در اين ديسکورس کهن تفاوت و تحول ايجاد کرد و به ديسکورس مدرن ايرانی  زنانه و مردان

و به جهان سمبليک،تثليثی  و جسمی و جنسيتی زنان و مردان مدرن ايرانی دست يافت که اکنون بشيوه مدرن و در قالب 
آغاز و انجام ديفرانس دريدايی و يک بازی قدرت و زنان و مردان چنداليه مدرن يکديگر را در يک بازی جاودانه و بی 

.عشق جاودانه مانند بقيه حاالت  متقابل  جامعه بازمی آفرينند   
 

در يک نقد بينامتنی و براساس تئوری بينامتنيت باختين،کريستوا،جنت، بوف کور مورد بررسی قرار می گيرد و / 3
در اين متن از موضوعات اگزيستانسياليستی چون مرگ و هراس نشان داده می شود که چرا بوف کور و هدايت با آنکه 

سخن می گويد و يا از آثار و المانهای هنرمندان مدرن مانند ريلکه،گی دو مو پاسان  و غيره  استفاده می کند،اما محکوم 
که شکل > يدتقل<به مسخ  و يا در معنای بينامتنی تئوری جنت محکوم به  آن است که هايپرتکستهای مدرن را بشکل 

باقی می مانند  و موضوع تغيير می کند و در معنای روانشناختی مسخ و بشکل ايرانی اخالقی يا عرفانی درآورده 
از اين خطا  هدايت نيز بی نصيب نيست و دقيقا در اين معنا،کافکا خواندن هدايت  و مقايسه حاالت و . ميشود،تبديل کند

حاالت فيگورهای آثار کامو و سارتر و غيره يک خطای بنيادی و ناشی از عدم احساسات مرگ و تنهايی راوی هدايت با 
درک ديناميک معضالت هنرمند و روشنفکر ايرانی و ناتوانی از درک درست و چندجانبه چندپارگی اجنتاب ناپذيرش 

 و از اينرو زيرا هدايت و فيگورهای رمانش نويسنده و بازيگران يک جهان سنتی در حال شکستن و فروپاشی. است
. چندپاره و نامتجانس هستند و نه هنرمند کامال مدرن و فيگورهای مدرن درگير بحران فرديت جهان مدرن کافکايی

هدايت و فيگورهايش انسانهای در حال شکل گيری نو  و در بحران مدرنيت و سنت و از اينرو چندپاره اند و کافکا و 
اينجا نويسنده از فيگورهايی سخن می گويد . درنيت و تبلور تناقضات مدرنيتفيگورهايش،هنرمند و افراد درگير نتايج  م

مدرن و فاقد حالت  بافاصله خردگرايی مدرن و ناتوان از رابطه > من<که در يک بازی نارسيستی ايرانی و سنتی  فاقد 
 کور و  يا بشيوه مسخ تازه  بشيوه اعتراض و تالش برای شک کردن راوی بوف> من<ابژه ای هستند، بلکه اين /سوژه

شده و  مصرفی رجاله ها در حال شکل گيريست و در عين حال  هم راوی، هم رجاله ها و هم لکاته و ديگران ماالمال 
هر فرد ايرانی  و يکايک ما نيز مانند .  از عناصر سنتی هستند و اينگونه حرکاتشان کژ و مژ است،شترمرغيست

 اين ارثيه مشترک فرهنگی،   اين چندپارگی را بر تن و روان خويش  داريم و فيگورهای بوف کور ، بناچار و بخاطر
از اينرو نيز فيگورهای بوف کور نام ندارند و فقط  اسم . دچار يک حالت روان پريشانه،برزخی  و  چندپارگی هستيم 

،پيرمرد خنزرپنزری در عام و  نقشهايی  در يک بازی مرتب تکرار شونده هستند و  دارای نقشهايی چون راوی،لکاته
يک جهان مدرانيزسيون سنتی متناقض  هستند و مرتب ناخوداگاه و بخاطر عدم شکل گيری کامل هويت مدرن و  نداشتن 

فرديت جسمی و جنسيتی و ناتوانی از فاصله گيری تثليثی و خردی محکوم به تکرار بازی  و تشديد بحران و بازتوليد 
های کافکا،کامو و يا سارتر ما شاهد درگيری انسان مدرن و فرد مدرن با جهان مدرن در داستان. ديسکورس سنتی هستند

اينگونه نيز کلمات مشابه در اين دو فرهنگ و دو ديسکورس معانی متفاوت می يابند و . و معضالت جهان مدرن هستيم
اشی جهان بوف کور هر بازی و بحران  در چهارچوب ديسکورس خاص خويش، يعنی ديسکورس سنتی و در حال فروپ

> محاکمه و يا مسخ<و يا ديسکورس مدرن و سحرزدا و مبتال به خطر توتاليتاريسم  و سرکوب فرديت انسان جهان 
در فرهنگ ما بخاطر عدم رشد فرديت مدرن و . کافکا صورت می گيرد و بدينخاطر دارای تفاوتهای ماهوی هستند 
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متنفرانه باقی می ماند و اينگونه نيز آنچه از /لی  و رابطه شيفتگانهجهان سمبليک فردی، انسان ايرانی در جهان خيا
مدرنيت،چه المنتهای ادبی و يا افکار روشنفکری می گيرد،در اين ترجمان به فارسی به خاطر مشکالت زبان فارسی از 

  و تصوير سمبليک به متنفرانه نارسيستی عمومی ما ايرانيان،  از فکر/يکسو و از سوی ديگر بخاطر اين حالت شيفتگانه
با آنکه جهان مدرن نيز . (عارفانه مسخ و  تبديل می گردد/متنفرانه يا کاهنانه/فکر و تصوير  خيالی و رابطه شيفتگانه

مدرن نيز در نهايت بقول لکان هنوز  > من<.دارای حاالت نارسيستی نابالغانه است که باعث تاثير در بحرانش می شود
برای درک .). ی است، اما باز از ما در مسير تفکر سمبليک  سالها و يا  شايد قرنها جلوتر استاسير اين حاالت نارسيست

و بيان اين مطلب  بينامتنی و معضل هنرمند و روشنفکر ايرانی من از دو کار خوب دو هنرمند ايرانی در اين دو 
بوف کور <و > هدايت و کافکا<های بخش،يعنی بخشی از  پايان نامه دانشگاهی  و نقد بوف کور محمود فلکی بنام

از يکسو و نيز کار خوب شهروز رشيد  در باب المنتهای مدرن در بوف کور >  هدايت نماد سرگشتگی روشنفکر ايرانی
به سان مقاالتی مرجع در اين زمينه ها استفاده می کنم و همزمان با نقد > مهلتی بايد تا خون شير شود<  در مقاله 

روانی مسائل مطرح شده را باز و روشن می کنم  و نگاهی عميقتر به اين معضالت را ممکن می روانکاوانه،  علل 
بدين طريق نيز  آن معضالت روانی  را  بيان می کنم که بباور من محمود فلکی و شهروز رشيد  بنا به . سازم

بينامتنی نقش اصلی را بازی می تخصصهای خويش قادر به ديدن دقيق آن نيستند و در اين مسخ و تقليد هايپرتکستی و 
از . همزمان با پرداختن به برخی نقدهای بر بوف کور به برخی خطاهای بنيادين در نقد بوف کور اشاره می کنم.  کنند

طرف ديگر نشان داده ميشود که چرا هدايت مجبور بود برای دستيابی به نگاه مدرن خويش از يکسو با آشنايی به جهان 
ز سوی ديگر به سراغ فرهنگ قديم ايرانی رود و به نوزايی دست زند و خطاهای او در اين زمينه چه مدرن بپردازد و ا

اين تلفيق و  دست يابی به جهان سمبليک چنداليه مدرن ايرانی راهيست که هر هنرمند و روشنفکر  ديگر ايرانی . بودند
درن ايرانی محکوم به بازگشت به خويشتن و يا کپی بناچار بايستی برود،زيرا بدون اين تلفيق و ايجاد جهان سمبليک م

).شايد بخش دو و سه بشکل يک مقاله منتشر شود. (کردن تقی زاده وار از مدرنيت و تجربه شکست نوی اين راههاست  
 

مدرنيت در /با نقدی بر آثاری از بيضايی به تالش او برای جوابگويی به اين بحران و به بازتاب اين بحران سنت/  4
ارش نگريسته ميشود و با مطرح کردن نکات محوری آثارش مانند موضوع نقد قهرمان گرايی و ايجاد فيگور ضد آث

،  ارزش و اهميت )فيلم رگبار برای مثال و يا  نمايشنامه های پهلوان اکبر می ميرد،آرش، قلعه کالت و غيره(قهرمان
با جهانی که دوستش دارد، > غريبه<مند به سان يک ،  تناقضات دائمی هنر)چريکه تارا(محوری  نقش زن در آثارش

،  پرداختن به بحران هويت )کتاب سياوش نامه(تالشش برای حفظ و بازنگری اساطير ايرانی و حماسه های ايرانی
،تالش برای عبور از نگاه خير وشر و عدم جستجوی مقصر و آری گفتن به زندگی و به عشق و )کتاب فرودسی(ايرانی

. و غيره  نگاهش  تحليل و روانکاوی ميشود  و نکات قدرت و ضعفش  بررسی می گردد ) فيلم مسافران(خرد خندان 
برای اين نقد من از متن يک کتاب منتشرنشده خودم  درباره بيضايی که تقريبا سيزده چهارده سال پيش نوشته شده 

البته کل نوشته اينجا آورده . ی می کنماست،به سان متن اصلی استفاده می کنم و همزمان آن را نوسازی و بازساز
تنها مطالب اصلی اين متن اينجا آورده ميشود و با منابع و نگاههای جديدم . نميشود،زيرا بالغ بر بيش از صد صحفه است

مرگ <و > چريکه تارا<اين کتاب قرار بود آنزمان ،پس از نشر دو مقاله من  در باب فيلمهای . بازنويسی ميشوند
اما با آنکه نظريه جسم گرايی . ه آنزمان در کتابی از زاون قوکاسيان درج شده بود، بشکل کتاب منتشر شودک> يزدگرد

من در همان زمان در اين کتاب نيز مطرح شده است و کتاب دارای نگاه جديدی به بيضايی و فرهنگ ايران بود که 
 که خودم هنوز از کارم و راهم راضی نبودم،از انتشار آن خوانندگان اکنون کم کم با آن آشنا شده اند و می شوند، از آنرو

.صرفنظر کردم و حال شايد در فرصتی مناسب و بشکل متن کامل و همراه با اين نقد، آن را بشکل کتاب منتشر کنم  
 

وت به سان گذاری منطقی و در عين حال متفا> عاشق و عارف زمينی<در انتها  نظريه جسم گرايانه و نگاه و هوبت / 5
و نو بر بستر اين نقد روانکاوانه و روشنفکرانه  هدايت و نقد آری گويانه به زندگی بيضايی نگريسته و باز  می شود و  

سنت و بحران هويت ايرانی  و با  توانايی عبور از /به سان راهی نو و متفاوت برای برون رفت از بحران مدرنيت
همزمان در بخشی از .ن بردن کار نسل خويش تشريح  و بررسی می شود آخرين خطاهای نسل بيضاييها،هدايتها  و بپايا

کارها و تالشهای هم نسالن خويش و تئوريهای امروزه نسلهای مختلف و نيز آثار جسم گرايانه  و جنسيتی هنرمندان و 
در .  شودروشنفکران معاصر،نمادهايی از تالشهای مختلف و خوب ديگری  برای  عبور از بحران ديده و بررسی می

انتها با بررسی  نهايی اين سه نسل، به دردها و ريشه های مشترک و مشارکت هر سه نسل، به سان بخشهای مختلف و 
ضروری تحول ديسکوری ايرانی،  در ايجاد رنسانس ايران در عين ديدن تفاوتها پرداخته ميشود و رنسانس ايران به 

در اين بخش نيز به نقش مادران فکری رنسانس ايران مانند .  ميگيردسان کار مشترک همه اين نسلها مورد بررسی قرار
فروغ تا مريم هوله،پگاه احمدی و <در زمانی ديگر و بويژه در نقد از .  فروغ و چند نسل زنان ايرانی  نيز اشاره ميشود

.به اين بحث بيشتر پرداخته ميشود>  آسيب شناسی فمينيسم ايرانی< و نيز بحث > ديگران  
  
ش اولبخ  

 
  بوف کوریروانکاو
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ا به متي سنت و هشدار هدایروزي پیتراژد  
 

هدايت با رمان بوف .  تاريخ معاصر ما و درد امروزين مازي ماست  و نیخيتار/ یجمع/بوف کور کاوش روان فردي 
 درون اردي و دیهماني و شکاندن مداوم زمان و مکان ما را به میاسطور ا/خيالي/ واقعيیکور و با ايجاد يک فضا

 گذرد، نشان ی را که از درون تاريخ  و فرهنگ ما مین خط سرخآ برد و بما  یتاريخ خويش و حال خويش م/خويش
تو و  جامعه ،  زند و واقعيت درون منی يک روانکاو ظواهر را بکنار میاو با صداقت تمام و دقت و ژرف بين. دهديم

 جاودانه ارائه ميکند، ی سازد و اثری يک هنرمند همراه می هنر واال را با ظرافت ویمان را نشان ميدهد و اين روانکاو
 جهانشمول نيز هست ی معنايی واقعيت ديروز و امروز ما داراین براآ مشخص ی موضوع بوف کور جدا از معنازيرا

 -ود شی ايران خطاب می دليل نيست که او کافکایشايد ب.  گويدی  انسان سخن می  و وجودیو از معضالت بنياد
مدن آ ی را بيان کرد و گوي و خطر از دست رفتن فرديتش امروزمدرن  که با کتاب محاکمه نه تنها بحران انسان یکافکاي

 حاکم را بيان ی و نظامهای فرديت او با افکار عمومی کرد،بلکه معضل جاودانه انسان  و جنگ دائمینازيها را پيشگوي
را بخاطر تناقضات  و تکرار تراژدی ايرانی  سنت بر مدرنيت یتنها پيروزهمانگونه نيز  هدايت با بوف کور نه . کرد

بلکه از  - که همه ما شاهدش بوده و  هستيمی ايی پيروز- کرده استی و پيشگوياني فرهنگ ما ب بر درون ما وبر حاکم 
مادر خويش و / با پدری جاودانه اوديپی مانند عشق و مرگ،  جنگ کهنه و  نو و درگيری بشریمعضالت جاودان

با آنکه خود هدايت به اين شباهت گذاری ميان او .  گويدی و سنت سخن متيفرهنگ خويش،جدال اخالق و شورها و فرد
و کافکا بخاطر متفاوت بودن بستر کاری و فرهنگی و بی توجهی جهان ايرانيش به کارهايش می خنديد،  خنده ای 

 نيبخاطر هم اما شايد . زرگش و مرگ صادقانه اش منجر ميشوددردناک که آخر به حس غريبگی عميقش و بن بست ب
 ميان آن دو در تالش برای بيان بحرانهای عميق جهانهای خويش و ناتوانی هر دو از يافتن راهی نو و مرگ تشابهات

 از عشق و ی مشابه چون ناتوانی به اتهاماتارثآ اين ی بود که هر دو نيز براصادقانه شان در نتيجه بن بست درونيشان 
  تلخ  طنز اين با زنان درباره هدايت مواجه شدند و نيزیتسليم و ياس و يا از دست دادن نامزد  در مورد کافکا و دشمن

 را در يی بايد محاکمه کافکا، کردندی قلمداد می و شکستی که مرگشان را نيز چون ضعفین کسانآتاريخ  بود که 
 ی دست يابی مردم ايران برای بوف کور را در شکست مداوم تالشهایتراژد دوم و  يا  ی و جنگ جهانی نازیزندانها

 مسخ  تکرار جمعی  و شاهدکردندي تجربه ممي دو رژی  را در زندانهاشي و خوخواهانيزادآ و یزادآ|به مدرنيت و قتل 
  سنت و انيبه حام را   ی تجدد و نواورران مسخ هوادااي وشدندي  مهايلمانآ به ابزار مرگ چون يی انسان اروپايیکافکا

.  می ديدند و می چشيدندتي بوف کور هدای چون راوی خنزرپنزررمرديپبه   
 

: را از بوف کور مستدل سازمري خواهم در اين نقد اين تفاسیمن م  
 
 بيانگر تناقضات و زي ما وفرهنگ ماست  و نکيکاي ما و تناقضات  نهفته در یجمع/ی روان فردخيبوف کور تار/ 1 

 اثر ني انروياز ا.  در حال گذار از سنت به مدرنيت و تجدد استیراني  جامعه  وانسان  ای و برونیت  درونمعضال
. ما و فرهنگ و درد امروز ماستکيکاي  نگارش معضالت ني و صادقانه ترنيشجاعانه تر  

 
 یايران مرتب  سنت پيروز م دهد که چرا و چگونه در ی ما نشان میهدايت در اين کتاب  با بيان تناتقضات درون/ ٢ 

او .  شوندي  فدا مق در قربانگاه  اخال، زنانگی و مردانگی  و جسم و زنشودي سهراب بدست رستم کشته مشهيشود و هم
 از حل اين ی خواهان تحول بخاطر ناتوانی روشنفکران ايران و نيروهاگونه  چدهد،يناخوداگاه  نشان م/خوداگاه

 بر یرگي از چی و به خاطر ناتوانی خرد و پرستش جسم و زندگ،یني به عشق زمیابي از  دستیتناقضات و ناتوان
،بخاطر ناتوانيشان از  درونشان و لذت پرست ماجراجود مرهراسشان از زي  و نی  زن واقعاي زن درون زهراسشان  ا

)  در معنای لکانیخوشی دردآور(دست يابی به فرديت جنسيتی زنانه و مردانه مدرن و عبور از لذتهای ژوئيسانس
متنفرانه با  پدر و مادر خيالی سنت و عشق /نارسيستی نابالغانه ايرانی و بخاطر اسارتشان در نگاه و رابطه  شيفتگانه

. سنت تبديل شوندی و حامی خنزرپنزررزنانيخر به پيرمرد  و پآ ،  محکوم بدانندمطلق عارفانه    
 
 درمان و ی نيز برای به ما راهی انسان ايرانی دقيق و موشکافانه تراژدناخوداگاهانه با بيان/هدايت خوداگاهانه/ ٣.

 در اثبات اين ینقد ذيل سع.  خود کامل به ان رسيده باشدهنکآ ی ببرد و يا  بین نامآ انکه از ی دهد، بی نشان میپيروز
.مدعا دارد  

 
روانکاوی شکل اثر.1  
 

فرزانه . ف.بنقل از نسخه خطی بوف کور که توسط م_ ل هدايت بقودر بوف کور در واقع با دو داستان روبرويم که _
ف فرزانه باور داشت که بخش .،  هر دو بخش در فرنگستان نوشته شده است،اما می توان مانند شک م_نشر شده است

انکار  غيرقابل  و پيوند درونی ميان اين دوبخش اين اثریبا اينحال پيوند درون. )1(دوم در ايران بازنويسی شده باشد
 هدايت با خواننده است که با گفتن ی درک کامل متن اول احتياج به متن دوم داريم و اين شوخ چشمی ما برایگاه. است
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از همان .   کندی م  و روشن و يا صحفات قبل را کامل اول  در متنی ناگهان موضوعی در متن دوم و صحفه ای کالم
،زمان و مکان را می شکند و يا  کند و مرتب زمان و مکان را تغيير ميدهدی وارد میواقع/ خياليیابتدا او ما را به فضاي

تمامی بوف کور و جهان چندمعنايی و .  گويدی سخن می و چند روايتی و چند معنايتراکم زمان و مکانی ايجاد می کند 
می داستان و سوررئاليستی اش در عين حال دارای يکسری مضامين مشخص روانکاوانه است که چون خط سرخی تما

فيگورها را در بر می گيرد و در حقيقت اين مضامين پايه ای داستان نقاط پيوند درونی جهان رويايی،اسطوره ای،واقعی 
داستان بوف کور است و نشان می دهد که چگونه هر بخش و  هر گفته بوف کور در عين معنايی خاص در پيوند درونی 

د و اينگونه خواب به واقعيت تبديل ميشود،و واقعيت به رويايی نو و در هر با يک ماتريکس درونی بوف کور قرار دار
اين حالت . چرخه ای و گذاری ما شاهد پيوند درونی ميان اين حاالت و گذار ضروری اين حاالت به يکديگر هستيم 
د هدايت در باب چندگانه و در عين حال اين کثرت در وحدت و وحدت در کثرت بوف کور امکان ميدهد که به گفته خو

بوف کور باور آوريم که او در حين ساختن اين داستان مانند يک موسيقی دان و يا يک هنرمند و با دقت تمام اين اثر را 
. >2..با حساب و کتاب،مثل اينکه روی يک حامل موسيقی کار بشود؛نوشته است<آفريده است و بقول او بوف کور را 
 دالی واقعيت چيزی جز رويا و رويا چيزی جز واقعيت نيست، همانطور که برای اينگونه همانطور که برای سالوادر

فرويد اصل لذت در ادامه طبيعی خويش به اصل واقعيت منتهی ميشود و اصل واقعيت به اصل لذت، در بوف کور نيز و 
 و در اثر  فرويد و رانکدر ذهن مدرن هدايت و آشنا به مبانی هنرمدرن مانند سوررئاليسم و آشنا به مبانی روانکاوی 

 و اين واقعيت و خيال و يا باشدي مختلف میدورانهامربوط به  يا ، استی يا خيالی  همه چيز واقعجاودانه اش بوف کور 
دورانهای مختلف مرتب به يکديگر تبديل ميشوند و به يکديگر ختم ميشوند و ما از عرصه ای مرتب به عرصه ی نويی 

تمامی بوف کور بيان يک تکرار . ساسی و مشترک را در رنگهای مختلف  باز می يابيموارد ميشويم و موضوعات ا
فاجعه آميز است که گويی چون خط سرخی از درون تاريخ فردی،کودکی و تاريخ و روان جمعی راوی و جهانش عبور 

ه شناخت و خودآگاهی از می کند و مرتب در يک تکرار بيمارگونه و جاودانه و بخاطر ناتوانی بازيگران از دستيابی ب
تکرار فاجعه خويش و از بيماری خويش و بخاطر ناتوانيشان به گذار از يک ديسکورس سنتی و لذائذ سنتی و نارسيستی 

محکوم به . نابالغانه آن محکوم به تکرار و چرخه بيمارگونه و ايستايی و اختگی و کشتن زنانگی و مردانگی خويشند
بوف <نام . يش و محکوم به تکرار پيروزی سنت و کشتن سهراب به دست رستمکشتن جسم خويش،عشق و خرد خو

بوف يا جغد اين کهنترين حيوان جنگل و اين باتجربه ترين و داناترين . خود بهترين بيانگر اين تراژدی است> کور
،کور است و بنابراين حيوان جنگل، از آنرو که ناتوان از ديدن اين تکرار بيمارگونه و تراژدی خويش است،پس نابيناست

داستان . محکوم بدان است که بخاطر  نداشتن حافظه تاريخی مرتب تراژدی خويش را تکرار کند. محکوم به تکرار است
بوف کور با ايجاد يک جهان چنداليه سوررئاليستی بما امکان می دهد که در جهان واقعيت و رويا،جهان فردی و جمعی 

نی ،بزرگسالی فردی و يا جمعی، ما شاهد تکرار اين تراژدی و تکرار يک ماتريکس و يا دورانهای مختلف کودکی،جوا
و بازی سنتی باشيم که مرتب تکرار ميشود و از آنرو که حامالن  و بازيگران آن قادر به پايان بردن بحران و بازی 

 ی چنداليه و سوررئاليستی،ابا ايجاد اين فض. نيستند،محکوم به تکرار و اسارت سيزيف وار و پژمردگی و مرگ هستند
  از احساسات مختلف یفي کند و  او را با  طیبيمعنا م/نامعلوم و بامعنا/هدايت خواننده را با خود وارد يک جهان معلوم

 از خوانندگان ی بعضیشايد برا.  سازدی روبرو  م شک و يقين، عشق و نفرت / مثل ترس و اضطرابدوسودايی 
اما بخش ديگر . مدن با بوف کور سخت استآ به اينخاطر کنار ، زيرپايشان دارندی زمين سفت داشتنبه که احتياج یايران

اين سختی نزديک شدن به بوف کور،بخاطر آينه ای است که بوف کور در برابر ما می نهد و ما را با بحرانهای عميق 
ودايی و يا چندسودايی مدرنيت  و با احساسات دوس/اديپالی،نارسيستی، و چندپارگی ناشی از بحران سنت

خشم، با احساسات سادومازوخيستی نهفته در حاالت اروتيکی و عشقی اين فرهنگ /عشق/هراس،مرگ/نفرت،خشم/عشق
و روان چندپاره يکايک ما  و غيره روبرو می سازد و ما را با عميقترين بحرانهای درون فرهنگ و روان يکايک ما  و 

مشکل اما در اين نيز هست که اصوال بوف کور به شکل يک .  می سازدحالت برزخی فرهنگی  و فردی ما روبرو
داستان متجانس و چنداليه خوانده نمی شود و حتی بيشتر تحليل ها درباره بوف کور،تحليلهای موضعی و يا بررسی 

يکی از . يش استطبيعتا اينگونه تحليلها و نگاهها نيز دارای جوانب مثبت خو. روانکاوانه نمادها و عالئم بوف کور است
بهترين نمونه اين تحليل حاالت و نمادها  که در عين حال به برخی مسائل محوری بوف کور نيز می پردازد، کتاب دکتر 

اما اين شيوه تحليل دارای اين مشکل پايه ايست که ديناميک . است> صادق هدايت و  هراس و مرگ<محمد صنعتی بنام 
ود،ديناميک و يک ماتريکس درونی و تراژيک در بوف کور که  بشکل سمفونی درونی بوف کور را کامل متوجه نميش

بوف کور نواخته می شود و همه جمالت و همه حرکات  به بيان چندمعنايی  اين بازی و ماتريکس و حاالتش می 
 شروع به بازی و ماتريکسی سنتی و که همه بازيگرانش اسير آن هستند و هدايت به شيوه يک روانکاو ماهر. پردازد

بازآفرينی هنرمندانه اين بازی تراژيک ايرانی می کند و آنجا که ناخودآگاهيش و يا معضالت کودکی و شخصی خودش 
شناخت اين . را نيز صادقانه و يا ناآگاهانه بدان وارد می کند، باعث عميق تر شدن و قويتر شدن داستان می شود

 خط سرخی از کلمه اول بوف کور تا جمله آخر آنرا در بر می ماتريکس و ديناميک درونی کتاب بوف کور که چون
گيرد و از يک تکرار تراژيک وار کشتن جسم،کشتن زنانگی،مردانی و کشتن خرد و عشق زمينی و تکرار پيروزی 
قد سنت بخاطر ناتوانی از اين شناخت و ناتوانی  عبور از ژوئيسانسهای نارسيستی نابالغانه سخن می گويد، وظيفه اين ن

نوين بر بوف کور است، تا بدين وسيله بتوان هم قدرت بزرگ هدايت را درک کرد و هم  به عمق معنايی اين کتاب دست 
اين نقدی نوی روانکاوانه می تواند . يافت  که تبلور هنرمندانه تراژدی  تاريخی و  تراژدی  روان جمعی و فردی ماست
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 نگاهی نو به بوف کور بنگرد و از نو او را به سان تاريخ تراژدی فردی و اين امکان را برای خواننده بوجود آورد که با
رمانی که بزرگترين هنرش ايجاد يک . جمعی خويش و چون يک رمان مدرن ايرانی منسجم و دقيق بخواند و لمس کند

معضالت نهفته در رويايی  است که در هر حالتش به من و تو اين امکان را ميدهد که /واقعی/جهان چنداليه اسطوره ای
روياها،سرنمادهای اسطوره ای فردی و جمعی، معضالت نهفته در جهان بحران زده مدرنيزاسيون سنتی را و جهان  

خود يک نوول ) 3(فرزانه.  داستان اول که بقول م .معاصر و چندپاره  يکايک ما ايرانيها را ببينيم و بهتر درک کنيم
انای کل در باب زندگی و جهانش و دردهايش است و  اسارتش در يک خانه کامل است، توصيفات يک راوی در نقش د

کهنه پدری  که سمبل فرهنگ و جهان  فروريخته و يا در حال فروپاشی اش است؛ توصيفاتش در باب  اسارتش در عشق 
در بند موادمخدر پدر بر سر اين عشق شيفتگانه و مسحورانه ،اسارتش /مادر و رقابتش با رقيب/اديپالی به يک زن اثيری

و افکار مکرر تکرارشونده در باب مرگ و بدبينی و تنهايش  و در نهايت ديدار با اين عشق و بخاک سپردن اين عشق 
  يا رابطه یمثلث ارتباطاين   هستی  و جهان راوی و رويدادهای درون متن اول و نيز متن دوم  تحت تاثير . می باشد
 ناشی از اين رابطه مثلثی ار يکسو و از سوی ديگر  يه و يا چندسويهقض و دو سو و احساسات متنا اديپالی سه گانه

متنفرانه و جستجوی در پی وحدت نارسيستی راوی وديگر فيگورهای داستان با نگاه افسون گر مادر   و /حالت شيفتگانه
راوی و درگيريش با اشتياقات پدر  خيالی  قرار دارد که در اشکال مختلف مانند بحران ميان مدرنيت و سنت در درون 

مدرن و سنتی اش، درگيريش با خانه پدری و احساسات دوسويه اش نسبت به خانه و فرهنگ کهنه خويش و يا احساسات 
عشق و نفرتش،هراس و اشتياقش نسبت به پيرمرد خنزرپنزری،به مادر رقاصه اش و نيز به زن اثيری در متن اول ديده 

متنفرانه نارسيستی در اشکال مختلف /لث اديپالی  و حاالت دوسودايی و اين حالت شيفتگانهدر متن دوم اين مث.  ميشود
تکرار و مطرح ميشود و ما شاهد ناتوانی راوی و نيز ناتوانی همه بازيگران ديگر اين بازی به  عبور از اين بحران و 

ت يابی به يک فرديت و عشق و خرد زمينی مثلث ارتباطی اديپالی و ناتوانی از دستيابی  به عشق و حقيقت فردی و دس
پيرمرد است که در تمام متن اول تکرار / زن اثيري/ همان رابطه سه طرفه راويی و اديپالی اين مثلث ارتباط. هستيم
 .مادر،  خويش را نشان می دهد/زن اثيری/ و در هنگام مرگ يا قتل زن اثيری به شکل مثلث ارتباطی راویميشود

ل به راوی اجازه می دهد  به سان دانای کل به توضيح و توصيف ماجرای عشقی و دردهای درونيش هدايت در متن او
بپردازد، اما اين توصيف بدون کنش و واکنشهای معمولی يک رمان مدرن و يا بدون فضاسازی و پرداختن به جزييات 

اين از > 4. که خون شير شودمهلتی بايست<شايد بقول شهروز رشيد در مقاله .  يک رمان مدرن صورت می گيرد
نکات ضعف بوف کور باشد، اما از طرف ديگر هدايت بدين وسيله جهان درونی راوی را که يک روشنفکر و هنرمند 

جهان درونی که دقيقا .مدرن نيست، به بهترين شکلی بازآفرينی می کند> من<ايرانی دچار بحران مدرنيت و  يک 
 و به فرديت مدرن، از آنرو مبتال به حاالت سنتی چون توصيف گرايی،فلسفه مدرن>من<بخاطر عدم دست يابی به يک 

بافی، درگيری دائمی با موضوع هراس و مرگ،عدم توجه به زمان و مکان گيتيانه و زيستن در حالت چند زمانی و 
 رمان به بيان دقيقا بدينخاطر که شکل. چندمکانی، کلی بافی و زيستن در يک جهان و زمان اسطوره ای می باشد است

اين حاالت عمومی برخورد ايرانی به مفاهيمی مثل زمان و مکان می پردازد و بشيوه هنری آنرا بازمی آفريند، به ما 
امکان می دهد که تراژدی راوی را در خويش به سان تراژدی و حاالت خويش حس و لمس کنيم و هم از طريق رمان  

شکل توصيفی و کلی گويی و عدم کنش و واکنش و . وی بهتر پی ببريمو به کمک فاصله گذاری رمان به تراژدی را
بويژه کمبود ديالوگ در متن اول و دوم به بهترين وجهی به تراژدی مضمونی اثر می خورد و آنرا تکميل می کند و  

، در اين گرفتاری پيوند درونی ميان اين اسارت ذهن ايرانی در اين جدل درونی، در اين عدم توانايی به ديالوگ و گفتمان
اينجا همه . در روح و ذهن و کشتن جسم و سرکوب خويش و سرکوب زنانگی و مردانگی درون اثر را نشان می دهد

چيز سايه های يکديگر هستند و هر کسی تنها يک صفت و يا اسم عام و يا نقشی در يک بازی سنتی و يک ماتريکس 
ونه به هم تبديل ميشوند  و تراژدی سرکوب جسم و خرد را بازتوليد سنتی است که مرتب در يک چرخه و تکرار بيمار گ

. هستند اديپالی  همان پيرمرد در اين رابطه سه گانه یچ  پيرمرد و گورکن و کالسکهاينگونه نيز در متن اول،. می کنند
 یتاريخ/ی اساطير درگير جهانیاگر در متن اول راو.  زندی می پسامدرنبنوعی  یدر بخش دوم هدايت دست به ابتکار

  و تکرار معضالت اديپالی کودکی در عشق دوران جوانی و در ديدارش با زن اثيری  خويشی فردیو دوران کودک
 اديپالی و گره اديپالی، اين  که در اين مثلت بيان می کندن راآ ی تاريخ جهان خويش را و مشکالت بنيادیاست و گوي

ش و با ديگری  و ناتوانی عبور از اين معضالت  و  ناتوانی از دست يابی به متنفرانه با خوي/حالت و رابطه شيفتگانه
  همه داستان  هدايت  وارد جهان معاصر ما ميشود و اينجا راوی نهفته است ، درمتن دومفرديت زنانه و مردانه خويش 

ايجاد نقل قول و تبديل هر متن به  اکنون دانای کل به راوی اول تبديل ميشود و هدايت  با . کندیرا بشکل نقل قول بيان م
يک آفوريسم جدا و در عين حال در پيوند با بقيه متن ،هم ميان خواننده و راوی فاصله جديدی ايجاد می کند و اينگونه نه 
تنها   راوی و نظر او را به سان يک امکان و يک راه و يک تفسير ،و نه به سان تنها تفسير و امکان، در اختيار خواننده 

 گذارد ،بلکه بدينوسيله زمينه را به چنداليگی نو و حتی دستيابی به چندراوی بودن باز می کند،اما خود اين راه را می
بدرستی به اين نقل قولها به عنوان  موضوعی مهم اشاره می کند  و آن را شيوه ای ) 5(يعنی اگر آقای براهنی . نمی رود

 وجود دارد که متوجه نيست که هدايت تمامی راه را نمی رود و ما پسامدرنی خطاب می کند،اما در نظرش اين خطا
يا  برای مثال . شاهد راويان ديگری در کنار راوی اول نيستيم و داستان تک زبانی و تک چشم اندازی باقی می ماند
دازد و از چشم انداز هدايت به لکاته اجازه نمی دهد که به سان زبان زنانه و به عنوان راوی دوم به بيان نگاه خويش  بپر

اينگونه اثر و بخش دوم بوف کور باز هم اثری تک زبانی و تک . خويش راوی را  و شرايط را  بررسی و بيان کند
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اما همين نقل قول گذاری برای اينکه خواننده بتواند به درک بهتر تراژدی نايل آيد و بداند که آنچه .راويانه باقی می ماند
يک روايت است و می توان روايتهای ديگر و يا چشم اندازهای ديگری نيز يافت،اهميت راوی می گويد،يک تفسير،

بدينگونه هدايت در عين تحليل و بيان روانکاوانه تراژدی ايرانی، خواهان آن است که خواننده با شناخت . فراوان دارد
ل بعدی هنرمندان و خالقان بوف کور معضل،خود به جستجوی راهی نو و تفسيری و روايتی نو بيابد   و اينگونه نيز نس

 و ی ناشران  ناشیبعض. جديد بايستی قادر به ايجاد اين چنداليگی و ايجاد چندراوی و چند زبانی و چندچشم اندازی باشند
 که  در  چاپ شدهیتنها در نسخه خط.  چاپها انرا حذف کرده اندی صبر چون اين نقل قولها را نفهميده اند، در بعضیب

بااينحال بايستی از دکتر . ( را بوضوح ديد نقل قولها  ميتوان اينته به سان کتاب مرجع از آن استفاده ميشود،اين نوش
شايد دليل ديگر هدايت در اين کار اين بوده است که . )براهنی بخاطر طرح اين موضوع و توجه به نقل قولها تشکر کرد

 و ی فاصله گذارجادي با اه کنند و بدينوسيله ميخواستی میاد معرف کرده است فردا او را ضد زن، پدوفيل و يا معتیحس م
نکه طبيعتا اينجا ويا انجا وجود خود او نيز بر  آ او، بای اوست و نه سرگذشت واقعان نشان دهد که اين داستیقطعه ساز
 ماالمال از طنز ،استن آ که در یهدايت جدا از بار غم و درد رمان موضوع ديگر اين است که زبان .  افتدیاين اثر م
 و مختلف ی اهي کردن حرفهايش  مرتب در خواننده احساسات چندالیاو با چند معناي. نيز هست ظريف  یو بازيگوش

ی اديپالی ،احساسات دوسودايی و   نيز ما با مثلت ارتباط  در متن دوم .ميخته با لذت طنز استآ انگيزد و دردش یبرم
اما اينجا هدايت با ظرافت اين سناريو اوليه را در اشکال مختلف و با .  روبرو هستيم امتنفرانه فيگوره/حالت شيفتگانه

 و  گاه با يک تصوير چند معنا و  نديفرآ ی میتي و چندواقعی چند معنايی کند و فضايیايجاد احساسات مختلف  توليد م
 و یاجتماع/ی معضل روانکيرا با خود از او ابنجا ما .  کندی مختلف ايجاد میچند رابطه سه گانه و يا روابط احساس

  اتي  ح، شي برد و با قدرت هنرمندانه خوی میگري و معضل دگري رابطه سه گانه دکيرابطه سه گانه به  درون 
 خواننده را با نجاياو ا. دهدي را نشان میراني انسان ای و جمعی و نامتجانس روان فردیشترمرغ ستمي  ما را و سیبرزخ

ن و آ به  سکس و هراس از لي چون می و  معضالت اجتماعی اجتماعی از تابوهايیايت تمام بدرون درشجاعت و صداق
 از کودکان توسط مردان ی و سوء استفاده جنسیلي ، پدوفیستي و سادیستيمازوخپنهان و  آشکار  الي ام می برد و جسم

. غيره را مطرح می کند و ی ناموسی و قتلهایگري به کشتن دلي مزي و  نکندي متشريح  توسط مادران را یخانواده و حت
يک نکته مهم در بحث روانکاوی شکل رمان بوف کور،دقت به لحظه عبور از متن اول به متن دوم است که اينجا نيز 

هدايت با نگاه قوی هنرمندانه و روانکاونه خويش، اين گذار را در عين حال به يک چرخش و تکرار تبديل می کند و در 
مان و مکان را می شکند و طوری می نويسد که  گويی داستان دوم قبل از داستان اول صورت گرفته است و يا واقع ز

جالبی عميق بوف کور در اين است که نه تنها دقيق بازی و ماتريکس سنتی . حدااقل جا را برای چندمعنايی باز می کند
 دهد و نه تنها چنان به بزيبايی سوررئاليستی اين بازی را و عارفانه روان ايرانی را نشان می/ايرانی و ساختار کاهنانه

نقشها و پيوندهای درونی ميان فيگورهای اين بازی تراژيک و  در نهايت کمدی را نشان ميدهد، بلکه با چرخشهای 
ر دختر و تصوي< مداوم در متن و تبديل شدن فيگورها به همديگر و تکرار مداوم حاالتی در متن مثل مثلث اديپالی، مثل

و يا تکرار مداوم اصطالحاتی در انواع مختلف  و توسط فيگورهای  مختلف مثل > پيرمرد در زير درخت سرو
، درد و >ميان تنه تهی<،>خنده خشک<،>دو قران و يک عباسی< ،>طعم کونه خيار<،>انگشت سبابه در دهن<

 آنرا مرتب  و به اشکال جديد و پرقدرت نشان معضل اصلی و پايه ای در اين بازی و ماتريکس سنتی و تکرار تراژيک
اينگونه پايان نوشته و اول نوشته  و نقطه گذار از متن اول به دوم،در واقع يکی هستند و هر دو متن اول و دوم . ميدهد

همانطور که فيگورهای دو متن در نهايت يکی هستند و بازی همان .از يک حادثه به دو شکل مختلف سخن می گويند
 در کنار نقد  روابط سه توانيعنوان کنم که م بار ديگر  دي با.  ت و تکرار همان تکرار تراژيک در يک حالت نوبازيس

 م هرکدای درونی جدلهااي داستان یگورهاي فاني ان است ، روابط دوگانه می اصلیوي داستان  و سنارنيگانه که اساس ا
 با  زن و مرد درونش یراني رابطه انسان ا و رانک ونگيکمک نگاه  با توانيم.  کردی نقد و روانکاوزي را نگورهاياز ف
 مثال نگاه قصاب به ران ی برا؛ را جداگانه نقد کردگورهاي فکيکاي  توانيم. دي را کاوشي  و خود خوشي خوهي سا بااي

 ی خوبینقدها باشد، اما از انجا که هم ی  می و عشقیستي مازوخ،ی سکسی خودش ماالمال از معانیگوشت را که برا
 و ستمي صورت گرفته است و من خواهان تکرار مکررات نی فرداي روابط دوگانه و ارانک و ي و ونگيبراساس تفکر 

 بر بستر درک اين مثلث ارتباطی اديپالی و درک رابطه متقابل ميان همه اجزای اين بازی و ديسکورس نرو کهآ از زين
سنت و حتی درک عميقتر نگاه /نتزيهای انسان ايرانی گرفتار بحران مدرنيتايرانی،درک بهتر و جامعتر همه حاالت و فا

 ميسر است، از اينرو ابتدا در اين متن براساس نگاه روانکاوانه فرويد و گذارمنفی اديپ  اروتيکی  قصاب به ران گوشت
ران مدرنيت و سنت می و مثلث اديپالی، به بيان معضالت مختلف فيگورهای رمان بوف کور و انسان ايرانی اسير بح

همزمان از . پردازم و در کنار آن با کمک نگاه کوهوت به بيان گذار منفی نارسيسم در فرهنگ ايرانی اشاره می کنم
در نقد بعدی به کمک نگاه لکان و تئوری . نگاه و نقد لکان برای تکميل و توضيح بهتر موضوعات استفاده می کنم

را به سان تبلور  ديسکورس سنتی و  تواناييش به بازتوليد خويش، در معنا و ديسکورس فوکو، کل بازی  بوف کور 
پيوستگی گسترده تری و به سان اجزای يک ديسکورس و  فيگورهای يک ماتريکس و بازی نارسيستی 

طبيعتا همه نقدهای .  متنفرانه بررسی می کنم و کل معضل را دقيقتر و عميقتر مطرح و بررسی می کنم/شيفتگانه
انکاوانه بر بوف کور دارای تواناييهای خاص خويش هستند و چشم اندازهای ديگری از بوف کور را باز و نقد می رو
با اينحال بباور من مشکل  و ضف خيلی از نقدهای روانکاوانه و يا حتی نقدهای عمومی  بر بوف کور، در نگاه . کنند

ناميک مثلث اديپالی و ماتريکس نارسيستی و ديناميک درونی مکانيکی نقاد و نديدن  و عدم حس و بيان اين پويايی دي
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 تواندي به اعتقاد من کاملتر و جامعتر م اديپالی و يا نگاه لکانی، اثر براساس روابط سه گانهی روانکاو.بوف کور است
 نوع نقد ني انيز نخاطري دارد، بدی داستان همخوانی اصلیوي کند و با سنارحي و تشراني برا اثر نيموضوعات نهفته در ا

 جامعه و بر بستر روابط ني اراي زشود،ي مدهي به نقد کشزي نی فردی روابط دوگانه و حتیهمزمان گاه. را انتخاب کردم
.  روابط دوگانه استني همان جنبه  و طرف سوم اقتي که در حقدهديرخ م سنتی در حال فروپاشی فرهنگ جامعه 

. کرد و از ان استفاده نمودنيگزي جازي نقد روابط سه گانه ننيرا در چهارچوب ا ی و نقد فردیونگي نقد تواني منگونهيا  
 
.  

در نگاه .  باشدی می روانکاوی از موضوعات پايه ای و مشکالت اينگونه روابط يک اديپالی  سه گانه اي یروابط مثلث 
 و  اديپالی و حاالت احساسی دوسويه آن   مانده است که روابط سه گانهی از فرويد تا به امروز اين اعتقاد باقیروانکاو

 ت انسان و نيز از مشکالی رشد و بلوغ  از موضوعات بنياد، ن و ورود به روابط دوطرفهآنيز ضرورت عبور از 
 زمان معنا و تفسير اين روابط تغيير کرده است  و از یتنها در ط. استی و پيش شرطهای بلوغ انسانی روابط انسان
 اساس مثلث اديپالی را درگيری . کرده استی طی طوالنی راه سوژه تثليثی لکانی کوهوت و سميارس تا نیاوديپ فرويد

شکل پايه ای و بنيادين اين حالت عشق اديپالی عشق کودک . جنسی ميان يک معشوق و دو رقيب تشکيل می دهد/عشقی
بر رقيب مادر و دستيابی به عشق به مادر و ميل تصاحب مادر و چيرگی بر رقيب پدر و در دختران برعکس چيرگی 

حاصل چنين مثلث عشقی،احساسات دوسويه ميل تصاحب مادر يا پدر و هراس از رقيب و امکان تنبيه توسط . پدر است
در حالت گذار مثبت اديپالی،کودک با قبول محروميت از . هراس و غيره است/نفرت،خشم/او،احساسات دوسويه عشق

خويش،قادر >فرامن<ت خواندن درونی خويش با جنس موافق  و تبديل او به بخشی از تصاحب مادر و يا پدر و هم هوي
می گردد از مثلث اديپالی عبور کند و نگاهش به سمت خارج از خانواده سوق داده شود و  پس از عبور از دوران مخفی 

 بلوغ جوانی،هرگاه که از دوران. عشقی و جنسی، در دوران بلوغ  به جستجوی عشق و حقيقت فردی خويش  می گردد
شخص وارد يک مثلث احساسی،چه مثلث درگيری عشقی ميان دو معشوق و يا درگيری ميان اشتياق به مدرنيت و 

  و نيز بويژه در عشقهای اوليه که عشق کودکی  به مادر و پدر به سان ضلع سوم اين -اشتياق به سنت و  غيره شود،
،شکل و چگونگی گذار ابتدايی _ نوع گذار مثبت و منفی اديپالی بازی می کندعشق نقش مثبت و يا منفی خويش را بنا به

اديپاليش و آيا اينکه بشيوه يک گذار مثبت  وعبور از آن و يا بشکل گذار منفی و اسارت در بند هراسهای اختگی و 
 است، در انتخابش و ساديستی و يا اورالی و  نارسيستی صورت گرفته/فيکس ماندن در احساسات ماقبل اديپالی آنال

آنجا که اين گذار بشکل مثبت صورت نگرفته باشد،چنين فردی در .توانايی گذارش از بحرانش نقش اساسی بازی می کند
هر حالت مثلث ارتباطی ديگر  و نيز هر درگيری عشقی و عاطفی عميق، ديگربار دچار ترسهای و حاالت و احساسات 

ميال  وحدت نارسيستی نابالغانه با مادر و يا نگاه پدر می شود و نمی تواند از دوسويه اديپالی و هراسهای اختگی و ا
بحرانش عبور کند  و يا به يک عشق بالغانه و به جهان فردی خويش دست يابد،زيرا هر تالشی توسط اين هراسهای 

در که در برابر او اختگی و احساسات گناه از يکسو و از طرف ديگر تصوير عشق و وحدت نارسيستی و خيالی با ما
بقول لکان که تئوری فرويد را تکامل می بخشد و بر خطاهای او . هيچ عشق واقعی توان مقابله ندارد،شکست می خورد

متنفرانه با مادر خيالی /چيره ميشود، چنين انسانی در يک ساحت خيالی و اسير ميل وحدت نارسيستی و رابطه شيفتگانه
 اينگونه هر رابطه اش بطور عمده بشيوه نارسيستی ثنوی خواهد بود و برای مثال غرب و يا پدر خيالی باقی می ماند و

شيفه و يا غرب ستيز ميشود، زن ستيز و يا شيفته و اسير نگاه زن و يا مرد معشوق می شود  و نمی تواند با عبور از  
ی به عشق چنداليه و توانايی ديدن متنفرانه و با دست يابی به جهان سمبليک و ارتباط تثليثی فرد/نگاه شيفتگانه 

سنت با تلفيق نگاه مدرن در جهان سمبليک و / چنداليگی خويش و معشوق دست يابد و  يا به  گذار از بحران مدرنيت
. تثليثی خويش به سان سوژه  دست يابد و همزمان به سان سوژه به پاکسازی و نوزايی فرهنگ گذشته اش دست زند

ر مادر خيالی و پدر خيالی ،اسير عشق مطلق مادرانه و نافی فرديت و نافی چنداليگی زنانه و چنين انسان گرفتار تصوي
مردانه و اسير هراس از تنبيه پدر خيالی است؛  اسير اشتياق پنهان  به اين پدر و مادر خيالی و  افسون نگاه آنها و در پی 

در نيست به عشق گيتيانه و چنداليه و هويت چنداليه و ميل وحدت وجود نارسيستی  و همگون بودن با آنها می باشد و قا
همراه با ضعف و قدرت خويش و معشوق خويش تن دهد و مرتب خويش و جهانش را در پی دست يابی به يگانگی با  
نگاه اين پدر و مادر خيالی و لذت ژوئيسانس نارسيستی اين عشق نارسيستی وحدت طلبانه و مسحورانه  فدا می کند و 

چنين زنان و مردان مسحور و اسير در بند افسون نگاه .  ن از دست يابی به عشق و حقيقت فردی خويش می گرددناتوا
مادر و پدر خيالی و در بند افسون نگاه ديگری، ناتوان از جذب و تعالی بخشی اميال خويش در جهان سمبليکشان  و 

ند و نمی توانند با عبور از نگاه مادر خيالی و پدر خيالی تبديل کردن آنها به تمناهای خويش  و قدرتهای خويش  می گرد
به عشق زمينی و تصوير مادر و > جسم خندان و چنداليه زنانه و مردانه<يا > سوژه<و با تبديل شدن هرچه بيشتر به 

 محکوم پدر سمبليک خويش دست يابند که ياور او در راهش هستند و نه آنکه او را اسير چشمها و نگاه خويش سازند و
تفاوت . متنفرانه مادر و پدر خيالی سازند/به قربانی کردن فرديت و جسم خويش در پای اين نگاه و خواست شيفتگانه

رابطه تثليثی سوژه لکانی با گرفتاری در مثلث ارتباطی در اين است که سوژه يا کودک با قبول محروميت و قبول فانی 
 عدم زنای با محارم،  بر ميل و توهم وحدت نارسيستی با ديگری چيره و قانون جنسی> نام پدر< بودن خويش و قبول

ميشود و اکنون به سان انسان فانی و سوژه دو اليه  می تواند در جهان سمبليکش  و در  روابط عشقی و اجتماعيش،  از 
اينجا رابطه .  بخشدضلع سوم که همان قانون است ،به خويش و تمناهايش و روابطش بنگرد و آنها را نقد کند و تکامل
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ديگری <تثليثی به معنای امکان فاصله گيری و نقد خردمندانه است و رهايی از اسارت در نگاه و در مسحوری چشمان 
و  جسم با هويتها و حاالت > چهره<يعنی مادر خيالی و پدر خياليست و ديدن خويش و ديگری به سان يک > بزرگ

غرب ستيزانه، نفرت از جسم و و اسارت در /متنفرانه،غرب شيفتگانه/ورانهمتفاوت و عبور از حاالت تک سويانه مسح
اهورامزداست و نمايانگر  دست يابی به جهان /اخالق،اهريمن/گناه،وسوسه/بند وسوسه،رهايی از جنگ جاودانه اخالق

از اينرو نيز .  استسمبليک و تثليثی و چنداليه سوژه و فرد مدرن و يا جهان چنداليه جسم خندان ما جسم گرايان نوين
اما انسان گرفتار مثلث . تمنا،سوژه و قانون هر سه مکمل همديگر هستند و به جهان و عرصه  سمبليک تعلق دارند

متنفرانه و يا احساسات دوسويه عشق و نفرت،هراس و /اديپالی،  اسير عرصه و جهان خيالی و دچار حالت شيفتگانه
گاه  و چشمان ديگريست و نمی تواند از بيرون و با فاصله به خويش و روابطش اشتياق نسبت به يک نفر  است و اسير ن

از آنجا که همه اين موضوعات  و نظرات فرويد و لکان را در نقدهای قبليم و بويژه در بحث .بنگرد و تصميم گيری کند
  .  مهمترين مسائل اکتفا می کنماروتيسم مدرن توضيح داده ام،خواننده را به آنجا مراجعه ميد هم و اينجا تنها به گفتن

 و روابط اديپالی و اسارت در هراس  مثلت سه گانهنيهرگونه ماندن در اموضوع مهم برای درک بحث ما اين است که 
 زي سرکوب غرابناچار   متنفرانه و ناتوانی از قبول محروميت و نام پدر /اختگی و يا  اسارت در رابطه شيفته وار

   و يا اسارت در بند ژوئيسانسهای نارسيستی نابالغانه خويش را بدنبال دارد ونهاآ ی بخشیتعال  توانايی ش بدونيخو
  از شي و بلوغ خوتي از حد وسرکوب فردشي بودن بی اخالقاي و کسوي از ی  و اختالالت روانیباعث انحرافات  جنس

  کودک با عبور لی به عرصه سمبليک،  عبور از گره اديپ و يا گذار ار عرصه خيادر شکل سالم. شودي مگريطرف د
  ورديگي و کم کم ازانها فاصله مشودي ماياول/ وارد رابطه کودکعمال و قبول محروميت خويش، رابطه سه گانه  از 

در معنای فرويدی  کودک با هم هويت خواندن خويش با رقيبش . نگاهش به سوی جهان خارج از خانواده سوق می يابد
او در اين مرحله و با قبول اين > من<نسی خويش دست می يابد و دختر و يا پسر ميشود و به هويت جنسيتی و ج

> نام پدر<سوگواری و فانی بودن شکل می گيرد و در معنای لکانی با قبول محروميت و قانون عدم زنای با محارم و يا 
اين  . و فرديت اش شکل می گيردوارد ميشود و به هويت جنسيتی و جنسی خويش دست يابد> سوژه<به جهان سمبليک 

 داده شده   او را در ی تعالی رانشها و شورهالکانی،> سوژه<فرويدی  ويا > من<گذار مثبت اديپالی و شکل گيری 
 و به او کمک می کنند به جهان فردی  دهندی خويش سوق می  و حقيقت فردینيزم/ی عشق فردی به سویدوران جوان

خود < تصوير سالم پدر و مادر در درون خويش  به سان ياوری و به کمک خويش و يا بقول کوهوت،  بکمک
  بعد از فرويد بيشتر با رانشیروانکاو . سالم و قادر به ديدن مرزهای خويش،  به عشق فردی خويش دست يابد>بزرگ

کهل > رابطه با ابژه< و عناصری مانند رابطه با محيط اطراف در تئوری  بودلف  فرويد مخامحوری 
رگ،اسپيتز،مالنی کالين و يا توجه به نقش نارسيسم و تاثير روابط و  بويژه رابطه با مادر و اوليا در ايجاد اين نارسيسم ب

و ناتوانيش > من مدرن<و ديدن > روانشناسی من<کوهوت و در مرحله نهايی گذار از > روانشناسی خود<مانند تئوری 
تبلوری از گرفتاری در ساحت خيالی و نارسيستی و عبور از آن و  دست در ديالوگ عميق با خويش و با ديگری به سان 

شکاف دار و چندهويتی و جهان سمبليکش  توسط روانکاوی لکان را وارد عرصه روانکاوی می کند > سوژه<يابی به 
 و   واردیديد جیعناصر  وپارامترهابا اين تکاملها . و مانند لکان حتی فرويد را بنوعی دوباره کشف و تکميل می کند

 بطور عمده  به وجود زينها نآ یشود،ولمی  دهي دی چند فاکتور هرچه بيشتر و انسان اوليه فرويد شد  نگاه ني اهمراه 
 اديپالی را مانند لکان بشيوه جديد و  بهتری و  مثلثني ای و لزوم گذار از انها پرداخته اند، خواه  حتی مثلت ارتباطنيچن

 ري رانش و تاثی روانکاوان در کنار تئورگريد. خيالی به ساحت سمبليک مطرح کرده باشنددر قالب گذار از ساحت 
 را یگري دی درونی  فاکتورها و بحرانهای عشقی ،جنسی و جنسيتی مثلث سه گانهني درک ای برادي فرویشورجنس

راکترها بر اساس تحليل کادلر، آ کمپلکس حقارت ونگ،ي ی جمعی سرنمادها و خوداگاهیمطرح کردند مثل تئور
  ی اطراف و  چگونگطي  نقش خانواده و محثل می برونی به فاکتورهااي،  .... و شي رامعضالت جنسی توسط ويلهلم

 ی تئوراي ی ضربه روحدگاهي براساس  اعتقادشان به دژهي بوی مختلفیهايانسان  پرداختند و تئور/ نها توسط کودکآدرک 
 از تزيکهل برگ و اشپ>  رابطه با ابژهیتئور< ودينا فروآ>  منیروانشناس< انها دگانني نماني اند که بهتردهيرانش  افر

 ني در ادي بانطوريهم.  باشدی مگري دی از سوی و فرنچنتي بالیکوهوت و مکتب مجار>  خودیروانشناس<  سو وکي
 زي بر انسان نیربات روح ضري و تاثلري مسيلآمارگوت ماهلر و نظرات > تيتکامل فرد <ی روانشناسیراستا به تئور

 بدنبال عبور از روابط سه گانه و احساسات ،  در روابط سه گانهی روانکاومي که بدانستي بحت ما اما کافیبرا.  کردادي
 احساسات و ذب و جتعالی بخشی   اي و ی احساسی تعال،ی و احساسی و بلوغ فکرطرفه  به روابط دویابي  و  دستهيدوسو

نها بودن و ماندن آ ري اساي  رانشها و  ني باشد و نه سرکوب ایم و جهان سمبليک فردی  شي خوی روحستميرانشها در س
 دوسودايی و يا  احساسات متضادی کساي یزيانگاه که انسان به عز و عشقی،آدر روابط دوگانه. گانه روابط سه نيدر ا

،هم امکان جذب و تعالی بخشی احساسات اسات احسني خوداگاه کردن ااي ان است که ی در پی دارد، روانکاوچندسودايی
 وحدت  بوجود اورد، ی نوعالي امني ااني ماي  امکان درک و انتخاب را بوجود اورد و سرکوب شده را بوجود آورد و هم

 و بدينوسيله به بيمار امکان دهد،  شوری ديگر را در دن عبور کنآ و بحران يی از حالت دوسودانگونهي و  ای سنتز
خويش و يا در تفکر جسم گرايانه من به سان قدرتی نو از جسم خويش جذب و > من و يا سوژه<به سان قدرت خويش و 

تعالی بخشد و اينگونه به بلوغی نو دست يابد  و رابطه عشقی و انسانيش را با اين جذب و تعالی بخشی زيباتر و 
مشکل اما وقتی است که . ا درازمدت روحيستپيش شرط هر تحول و بلوغی يک بحران کوتاه مدت و ي. پرشورتر سازد

يک فرد و يا يک اجتماع قادر به عبور از بحران و قادر به جذب و تعالی بخشی اميال و اشتياقات نوی خويش نباشد و يا 
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به سرکوب آنها و يا به اسارت در نگاه آنها دچار شود و اينگونه اسير اين مثلث و حاالت اديپالی و يا ماقبل اديپالی 
 بماند و در بحران و حالت برزخی گرفتار بماند و محکوم به تکرار و پژمردگی باقی ) دهانی(ساديستی و يا اورالی /آنال
.  ميان دو زن و يا دو مرد گير کرده استیمرد يا زنيست که در رابطه عشق، نه روابط سه  گایبهترين مثال برا.گردد

 يا به .مدرنيت را/سنت/   انسان ايرانيی يا رابطه سه گانه  و بحران را در اين روابط بياد اوريد،یحاالت دوسوداي
درگيری و احساسات دوسويه اشتياق و هراس عشقی و جنسی درونی يک انسان سنتی در حين  لمس يک عشق مدرن  و 

 نيه در چننکآ اشکال اين روابط فراوانند  روابط سه گانه روابط دوران گذار هستند و .اروتيسم مدرن را تصور کنيد
 اين ی و جنگ دائمدايی   با احساسات دوسو- داستانی مثل راو- يابد ی می جهان را چو برزخرد،ي گقرار یحالت

سنت ميشود و بخاطر /وسوسه، مدرنيت/ و مانند حالت برزخی ، مبتال به يک جنگ دائمی اخالقاحساسات با يکديگر
متنفرانه ثنوی مادر و پدر خيالی سنت به تکرار /گاه خيالی شيفتگانهناتوانيش از  گذار از مثلث اديپالی و يا گذار از ن

پيروزيی ايی تراژيک که .تراژيک حاالت خاصی مانند سرکوب خويش و تکرار تراژدی پيروزی سنت مبتال می شود
ات قابل مدرنيت را به همراه دارد،زيرا اشتياق/تنها شدت يابی بحران و ورود بحران به مرحله جديدی از درگيری سنت

کشتن نيستند و به محض سرکوب با کمک لباس تشبيه  و مجاز دوباره به خودآگاهی ما بر می گردند و حق خويش می 
هدايت با فرويد و . طلبند و سرکوب دائمی آنها به معنای سرکوب سعادت و خوشبختی خويش و اختگی خويش است

 مکاتب ی و همزمان انرا از نظرگاههادي را ديیشناآ ني ایپا ردی بخوبتواني در بوف کور م .شنا بوده استآ یروانشناس
 که  جوانب دهدي امکان را مني به ما ايی چند معنای فضاکي جادي با اتيهدا.  کردیبررسمختلف و  از جوانب مختلف 

 در .مي بدست اورشي از خوی کاملترري تصوتي در نهامي و بتوانمي  خودمان را کاوش کنی و جمعیگوناگون روح فرد
،لکان برای  بيان و درک اين معضالت پايه ای نهفته در بوف کور  ، کوهوتونگي د،ي من از تفکرات فروزي راستا ننيا

مهم با وجود اختالفات و در روان يکايک ما و برای بيان و طرح ديناميک ديسکورس سنتی ايران و قدرت بازتوليدش ،
 را ی انسانالي و اماتي از حی متفکران بخشني همه اراي زکنم،يتفاده م متن اسني  ای بررسی برا، ونهاآ اني مديدگاهی 

 نهفته در یراني روح انسان ادهد،ي امکان را به نگارنده مني اشي کرده اند و بوف کور با جهان چندمعناليمطرح و تحل
. کندلي و تحلیابي ارزی را چند فاکتوررهنگمان ما را و فی او را ، تراژدی داستان را و تراژدنيا  
   
 

  ، جسم و زن در فرهنگ ماتي فردی و نفی منفسمي نارسپ،ي ادیگذار منف: 2 بخش
 

  متن اول بوف کوریروانکاو
 

 به شودي دردها را نمني ا– تراشدي و مخورديهسته  در انزوا مآ هست که مثل خوره روح را يی زخمهایدر زندگ< 
1> 6ص . اظهار کردیکس . 

 
ن آ از ؛ دي سخن گوشي درون خوی تا از زخمهاکند،ي می و درونی خصوصی فضاکيا وارد از ابتدا رمان خواننده ر 

 دردها و معضالت انگري و هم بی فردی دردهاانگري هم بقي عمی زخمهانيا. اوردي که انسان کمتر به زبان ميیزهايچ
 زخمها، چه تازه  و چه کهن، ني ا کهدهدي به ما از ابتدا نشان میهمزمان راو. باشدي میونگي ی همان سرنمادهااي یجمع

 است ، ري درگیادي بنیلي مدتهاست با معضالت و مسای  که انسانکندي از ان متيزخم درون حکا.  اندافتهي نميهنوز ترم
 به افتهي ميزخم ترم.  است، در بحران است، گرفتار استري درگنروي است؛ ازاافتهي ان نی مناسب برایاما هنوز پاسخ

 یروي نی و تمامکندي و حال حکومت نمی بر زندگگري و دشودي به تجربه ملينگاه زخم تبدآ. ستين درون حل بحرایمعنا
 هنگام  انسان در اوري و تجربه اش شودي برتن و روان میادگاري به خط ليانگاه زخم تبد. کنديانسان را به خود جلب نم

ی هنرمند و نمادی از نسل روشنفکر و يا نسل ه انسان بلک،ی انسان سنتکي از ابتدا نه یراو.  اوستندهآيمعضالت حل 
 شي خواين جهان، است و در بهي غر ،در عين دلبستگی ، شي جهان خوني که با ادر حال جستجوی فرديت خويش است 

 ی پدریمي خانه قدني که اداندياو م.  و به سعادت فردی خويش دست يابدن بکندآ است از لي و ماکنديرا تنها احساس م
 او.   >8ص. ساخته استانوسي در عهد دقی اقهي کج سلاي ی کدام مجنون اين خانه رادانمينم< .وم به زوال است،  محک

 از جرگه ،دمهاآاز جرگه <  را شي خوبويژه پس از حادثه ديدار زن اثيری  و  زنده شدن تصوير اصلی نقاشيهايش؛ 
 و شي خوی نوتي فردافتن ين وآوان از کندن کامل از  ناتی ول،>9ص. استدهي کشروني  بیاحمقها و خوشبختها بکل

 که داستياز ابتدا پ.  بردیم > 9ص. پناهاکي به شراب و تری فراموشیبرا<  رو ني است ، از اعشق فردی خويش
ن آ ناتوان از يی است، اما  گوني سنگجهان ني از ايی سنت و خواهان رهاني با اري بلکه انسان درگ،ی نه انسان سنتیراو
 ی برانروي را رها سازد و از اشي را پاک سازد و خوشي خویجمع/ ی درون فرداسيست که هرکول وار اصطبل اوژا

 یونيلي چند متي که جمعستيکاف. بردی پناه ماکي به شراب و ترشي خوی برزخی و زندگشي بحران خویفراموش
نکه  متن  آ  باست،ي کی  راومي تا بدانم،يورآ داي امروز براني را در ایاک و مشروبات الکليمعتادان و مصرف تن وار تر

 انسان ني که استيچ.  است و يا به دوران کودکی و جوانی خويش شي و فرهنگ گذشته خوخي به تارشتربرخوردياول ب
چرا .  دوباره است؟  ین و شروع زندگآاو   ناتوان از گذار از   کرده است  وشي گرفتار خونينچني  وحساس  را افيظر

 که شروع به شک و طرح سوال درباره فرهنگ و گذشته خويش کرده است، نمی تواند بکمک شک و سوال و راوی
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چرا او نمی تواند در پی سعادت .اسطوره زدايی به جهان فردی و مدرن خويش و به سعادت نوی خويش دست يابد؟
  چيره شود و به عشق زمينی فردی و عشق فردی، بر نکات منفی فرهنگ گذشته اش که در او ريشه دوانده است،

خويش دست يابد و در کنار معشوقش و در جهان سمبليک فردی خويش  به تمنای عشق مدرن خويش دست يابد،تمنا و 
تا  بدينوسيله فرهنگ و تجارب .  و مسئوليت در برابر خويش و ديگريست > نام پدر< فرديتی  که ضلع سومش قانون يا
ا به ياور خويش و مشاور خويش تبديل کند و خود به سان سوژه و در گفتمان متقابل و پدر و مادر سمبليک و سنت اش ر

به . تمنای متقابل و پارادکس به معشوق و به جهاش، سرور جهانش باشد و عشق و جهان فانی و زمينی خويش را بسازد
نگاه مادر خيالی نهفته در پشت جای آنکه اينگونه اسير خانه پدری و سنت، اسير  افسون نگاه معشوق از دست رفته و 

  تا خي به من و تو و تاری سوال راونيبا طرح هم. اين چشمها باشد و بقول صالحی هفت سال نشده  هزارساله پير شود
 تي اخته شده است و ناتوان از خالقدي بزبان فرواي  و  است يیستاي و ای که قرنها دچار سترونشودي مليبه امروز ما تبد
 در واقع خود راوی نيز خودآگاه و ناخودآگاه می خواهد دقيقا به توصيف اين تراژدی . است نو و مدرنینو گذاربه جها

بپردازد که مانع رهايی کامل او و مانع دست يابی او به عشق و جهان فرديش و باعث اسارتش در اين خانه پدری و 
او گويی حالت آن کسی را دارد که در حال شرح . سنت،در بند نگاه  زن اثيری و اسارتش در بند مواد مخدر می شود

تراژدی بنيادين او چيست که او را محکوم به تکرار و محکوم به درگيری . تراژدی مرتب تکرارشونده خويش است
 ،پس از آنکه به ما نشان می دهد که شي خوی در معرفی راو.دائمی با مسائل و تصاويری مشابه و تکرارشونده می کند؟

يف می کند قبال اتفاق افتاده است و آخر متن و اول متن اول يکيست و او اکنون تنها به شرح اين تراژدی  آنچه او توص
ما  سراغ تبلورات معضالت عميقش در افکار و اعمالش می رود و به  به خويش می پردازد،> سايه<خويش برای 

. ستيکي او ی موضوعات نقاششهي و همکندي می که قلمدان نقاشديگويم  
 

  که غريب ،ی چيزی ول-<
  منیهاي دانم چرا موضوع مجلس همهء نقاشی است نمی باورنکردنکهيچيز
دمي کشی درخت سرو مکي شهيهم.  شکل بوده استکي جور و کي ابتدا از  
چيده،ي هندوستان عبا به خودش پاني جوکهي قوز کرده شبیرمردي پرشي زکه  

ه دست چپشيگشت سبا نشسته و دور سرش شالمه بسته بود و انچنباتمه  
اهي با لباس سی او دختری روبرو-.  بحالت تعجب به لبش گذاشته بودرا  
  آبی جوکي چون ميان آنها -کردي تعارف ملوفريل نگ خم شده به او بلند

  در خواب به مناي بوده ام، دهي مجلس را من سابقا دني ااي آ- داشت فاصله
  کردم همه اشی میهر چه نقاش دانم که ی دانم، فقط می شده بود؟ نمالهام
دي کشی را مري تصوني موضوع بود، دستم بدون اراده اني مجلس و همنيهم  
  ازمي بتوسط عموی و حتشدي مداي پی نقش مشترني ای تر آنکه برابي غرو

>10ص . ميفرستادمي فروخت و پولش را برای فرستادم که می جلد قلمدانها بهندوستان ماين  
  
 و رويا و   هنر  در خوابدي که بقول فروکندين مآ از تي حکا، ميني شما مداوم بباي که من یمانند خواب مداوم ري تصونيا

 عشقی و اميال خشم و ميل نفی پدر را ابراز می کند و در پی / بشيوه تشبيه و مجاز خواهشهای جنسی ناخوداگاه ري ضم
 اعمال ني اکنند،ي می را بررسنهاي ادي که کاملتر از فروی گشتالت تراپزي  و نونگي بقول اي  .است شي خوالي امیارضا

 ، معنانيدر ا.  گرددي کند و بدنبال راه حل ماني را بشي خوخواهدي هستند که می معضل درونکي انگريتکرارشونده ب
ت  است که هنوز کامل حل نشده اسی روانی معضلاني بیراپ بزبان گشتالت تی، راو توسط ی نقاشمضمون مشابهتکرار 
 نيحاصل ا. شودي قدرت تازه نماي به تجربه لي بسته شود و  بحران  تبدتواندي  نمی زندگرهي  ساختار و دانرويو از ا
 چون و است تي به مدرنیابي دستی  به تکرار است، مانند ملت ما  که   حداقل صدوپنجاه سال در پتي  محکومیناتوان

 در درون و برون خويش و در همه تي سنت و مدرناني میري محکوم به تکرار  صحنه درگابد،ي یبدان دست نم
 بسته شود و زمان رهي و داابدي دست شي خوینگاه که به جهان نوآ تا ، استعرصهای فردی و اجتماعی و سياسی 

 اجتماع  ايانسان .  و زمان زمينه سازی بحرانهای نو در يک بازی جاودانه عشق و قدرت و دگرديسیرسد فراینوساز
 در اين ديالکتيک  وندي بنششي به گفتمان باخويیا تنهکيالکتي تا در دبرد،ي پناه مشي خويی بدرون تنهایران دروندر بح

تنهايی  به   باور روانکاوی به جذب و تعالی بخشی اميال درونی خويش و بخشهای سرکوب شده زنانگی و مردانگی 
نوی خويش که ناشی از گفتمان و جذب اميال و تعالی بخشی خويش بپردازد و اينگونه سرانجام با  دست يابی به قدرت 

جنسی و شور فرديت خويش است،می تواند از تنهايی بيرون آيد و به سان يک فرد مستقل و /آنها به تمناهای بالغانه عشق
ش را توانا به عشق و گفتمان با ديگری و پارادکس عشق و رابطه و گفتمان متقابل تن دهد و جهان و عشق فردی خوي

 و يا به عنوان اجتماع در بحران بکمک گفتمان و چالش مدرن،اسطوره زدايی و يافتن تلفيق خويش در ميان  بسازد
همان گفتمان ،  شي با خویگفتمان راو. خواستهای متضادش به وحدت در کثرتی نو و يا کثرت در وحدتی نو دست يابد

> ونگي.  که پنهان مانده استشي از من خوی ناخوداگاه و بخشرينماد ضم<   به عنوانهيسا.   استشي خوهي با سایراو
 و قدرت پنهان  یگاهآ مرگ است و هم خودهي هم سازي نی راوهيسا.  باشد بازدارندهاي وريا باشد، ی منفاي تواند مثبت یم
 زنانه و مردانه، از اينرو بايستی او در گفتمان با اين سايه و يا سرنمادهای اسطوره ای فرهنگ خويش،سرنمادهای. او
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تصاوير خيالی و رئال يا کابوس وار پدر و مادر درون خويش ، به گفتگو با هراسها و اشتياقات درون ،به گفتگو با 
قدرتهای نابالغ درون خويش بپردازد و از يک طرف با اسطوره زدايی و  از طرف ديگر با جذب و تعالی بخشی اين 

يت فردی خويش،هم خويش را از نکات منفی اين فرهنگ گذشته رها سازد و سايه و سرنمادها در جهان سمبليک و هو
هم نکات قدرتمند اين فرهنگ را نوزايی و نوسازی کند و در خويش جذب کند و خويش و جهانش را چنداليه،متفاوت و 

> سايه<برای دستيابی به هويت فردی خويش او راهی جز اين چيرگی بر نکات منفی و مرگ آفرين . بارور سازد
پيرمرد <خويش،تصوير مادر خيالی و پدر خيالی خويش و يا همان > زن اثيری،لکاته<خويش،

عارفانه از /متنفرانه کاهنانه/و عبور از ساختار خيالی و شيفتگانه> رقاص هندی،دايه،<و يا > خنزرپنزری،عمو،قبرکن
. هنگ و اين ايماژها و  اين قدرتها ندارديکسو و از سوی ديگر حفظ و نوزايی مدرن و تفسير مدرن و سمبليک اين فر

اينگونه او بايستی برای دستيابی به هويت مدرن خويش، هم اشتياقات مدرن و پسامدرن خويش در جهان سمبليک فردی 
 گفتمان و جذب و قي بپردازد و از طرشي، به جذب عناصر سالم و قدرتمند فرهنگ خوو جمعيش تلفيق و جذب کند و هم 

 زن و مرد کي به ه،ي جسم خندان و چندالکي کثرت در وحدت،به کي خود را به ش،يروهايو ن> هيسا <ی بخشیتعال
زيرا  همانطور که روانکاوی نشان می دهد،هويت و فرديت  در ابتدا يک هويت جنسيتی  و .  کندلي تبدهيمدرن و چندال
رانی برای دست يابی به هويت مدرن و بنابراين اي. جسمی و آری گويانه به جنسيت و جسم است>من<در نهايت يک 

جسمی خويش و يا در معنايی >من<فرديت خويش راهی جز تبديل شدن به زن و مرد مدرن و دستيابی هر چه بيشتر به 
بهتر و قويتر،دستيابی به جسم خندان و چنداليه خويش ندارد و اين جسم خندان  و حتی سوژه لکانی يا من فرويدی تنها بر 

شتياقات مدرن و پسامدرن ما با بخشهای سالم اين سرنمادهای فرهنگی ريشه يافته در درون ما و برپايه بلوغ بستر تلفيق ا
يافتن اين اسطورههای درون و تبديلشان به قدرتهای ما می تواند صورت گيرد،همانگونه که رنسانس جهان مدرن برپايه 

از اينرو نيز انسان ايرانی بايستی .فی مدرن صورت می گيردنوزايی فرهنگ يونانی و تلفيق آن با داده های علمی و فلس
بر پايه اين آری گويی به زنانگی و مردانگی و خواستهای گيتيانه و زمينی خويش، بر پايه آری گويی  به هويت فردی و 

و سايه جنسيتی خويش و به عشق و خرد زمينی خويش  ،همه اين سرنمادهای مادر خيالی،پدر خيالی، زن اثيری،لکاته 
را به شکل سمبليک به قدرتهای نو خويش، به مادر و پدر سمبليک در تفکر لکانی  و ياور و مشاور درونی او به سان 

در معنای فرويدی  تبديل کند و يا شورهای جنسی،خشمگينانه و عشقی نهفته در تصاوير > فرامن و کمال مطلوب من<
ورهای مدرن و قدرتهای خرد و اعتراض مدرن زنانه و مردانه،به ناخودآگاه راوی،زن اثيری،لکاته و غيره را به ش

حالت جادويی و رمزآميز  خندان اروتيسم و عشق چنداليه تبديل سازد  و اينگونه هم از حاکميت اين اسطورهها بر 
 بايستی  با او همينکار را نيز. خويش  و  از قدرت مخربشان بکاهد و هم آنها را به ياران و ياوران خويش تبديل  سازد

اشتياقات مدرن و پسامدرن خويش بکند  و بايستی جهان مدرن و پسامدرن را در جهان سمبليک و فردی خويش تلفيق و 
را بيافريند و يا به باور من در > زن و مرد ايرانی چنداليه و متفاوت<جذب  کند و اينگونه مدرنيت ايرانی و مفهوم 

. و تفسيرهای مختلف و ممکن اين حالت تبديل  شود>  عاشق و عارف زمينی جسم خندان و چنداليه<بهترين حالت به 
برای دستيابی به هويت فردی خويش،او راهی جز اين گفتمان و تلفيق و جذب،اسطوره زدايی از يکسو و نوزايی و 

سو و از نوسازی سرنمادهای خويش ،جذب معانی پايه ای مدرنيت مانند فردگرايی،انسان محوری،گيتی گرايی از يک
هر حرکت ديگر به معنای ماندن در حالت اديپالی . سوی ديگر تلفيق آن با عناصر سالم شده و قوی فرهنگ خويش ندارد

و سرکوب خويش و ناتوانی از عدم دستيابی به جهان فردی و عشق فردی خويش و يا در معنای لکانی به معنای 
سيستی و خيالی نابالغ است که حاصلش همان تکرار اسارت در متنفرانه من نار/گرفتاری و ماندن در حالت شيفتگانه

غرب ستيزی،سنت /نگاه پدرو مادر خيالی سنت و عشق مطلق عارفانه از يکسو و از سوی ديگر غرب شيفتگی
راوی بوف . سنت ستيزی و ناتوانی از جذب و پااليش مدرنيت و سنت در جهان سمبليک و فردی خويش است/شيفتگی

کپی کردن مدرنيت .  از اينرو به گفتمان با درون خويش بپردازد و آنها را در خويش جذب و تعالی بخشدکور نيز بايستی
بشکل تقی زادهها و بازگشت به خويشتن جالل آل احمدها هر دو محکوم به شکست بوده و است و فقط نماد گرفتاری در 

 ناتوانی از تلفيق و جذب مدرنيت و سنت و دست يابی به بند نگاه مادرو  پدر خيالی و رابطه شيفتگانه و متنفرانه و نماد
متنفرانه و /به خاطر اين ناتوانی نيز ما تاکنون هنوز اسير اين حالت شيفتگانه. هويت فردی و جنسيتی مدرن خويش است

اشی و راوی بوف کور نيز بايستی برای رهايی از اين تکرار مداوم نق. سنت باقی مانده ايم/اسارت در بحران مدرنيت
تراژدی خويش از يکسو به درون تنهايی خويش رود وبا خويش به گفتگو نشيند و در اين ديالکتيک تنهايی به جذب و 

تعالی بخشی شورهای درونی خويش بپردازد و از طرف ديگر با اين قدرت به عشق در برون و به حقيقت فردی خويش 
عشق و زنانگی و مردانگی،  به تلفيق خويش و مدرنيت متفاوت تن دهد و با گذشتن از مفاهيم سنتی بحران زای مفهوم 

 در شي در بحران است و با خوی راوميدانياکنون ما م. خويش دست يابد و به جهان و عشق فردی خويش دست يابد
 یجود بحران وانيي و دني حدااقل داي نو و یاه رافتني به بلوغ و یابي دستی برای راويستی اکنون با. ی  درونیگفتمان
 شدن اسطورهها و داريزمان ب.  کندی بحران را بازکودراماي شود و مثل پسشي وارد بحران شود، وارد صحنه نماشيخو
 فرديتش را قوی  کند ويی اسطوره زدا و تعالی بخشی آنهانهاآ  با عبور ازی  راواي است، تا دهي فرارسالهاي شدن ختيواقع

 به سان قدرتها و اخالق نها راآ عکس نباشد، بلکه برخالق سرکوب گر اشتياقاتش و يا اسير ا الشي امري اسسازد و ديگر 
 سنت ري  اس، ناتوان از بلوغاي.  را بسازدشي خويی جادوزي مدرن و نتي و واقعردي بگی در خدمت زندگسبکبال خويش 

 پيرمرد و پيرزن  و به گرددی و سنتري پ،  خودی مردانگاي ی و زنانگی جوان کردن  بدون تجربه،و اسطوره 
 مشکالت درونی راوی نيز که تالشش برای رهايی و بلوغ ، سرانجام مانند کل تالشهای دو .خنزرپنزری تبديل گردد
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او با سايه خويش به گفتگو برای جذب خواستهای او نمی . قرن اخير شکست می خورد،دقيقا از همين جا شروع ميشود
دان می پردازيم باخته است، اکنون اين در خويش رفتن بيشتر به معنای تن دادن نشيند، بلکه چون نبرد اصلی را که بعدا ب

به حس مرگ و باخت و اسارت بيشتر در  نگاه منفی سايه و نکات منفی هويت جمعی خويش که اصلش بر پايه خير و 
ايه و ميل جذب از اينرو بجای گفتگو با س. شر و هراس از جسم و زنانگی و مردانگی نهفته است، صورت می گيرد

قدرتهای او  و رشد فرديت خويش از اين طريق،تنها به توصيف برای او می پردازد،مانند بيماری بر بستر مرگ که 
است، > مرگ پرستی و درد پرستی<اينگونه سايه بيشتر تبلور مرگ و اسارت در فرهنگ .آخرين وصيتهايش را می کند

اينجا  توصيف وصيت نامه و داستان  شکست سهراب در برابر . تا توانايی جذب قدرتهای او در خدمت زندگی
رستم،مدرنيت در برابر سنت، قربانی شدن زنانگی و مردانگی در برابر نگاه خشمگين و پر از سرزنش پدر و مادر 

اما راوی ما حکايت گر تراژدی عمومی نمی بود،اگر که هم زمان در . خيالی و يا در برابر عشق مطلق مادرانه است
ين بستر مرگ نيز بازهم  به بيان علل نهايی تراژدی نمی پرداخت و  اصل ماجرا را و علل شکستش را بر ما روشن  ا

اينگونه او در اين لحظه مرگ و فروپاشی درونی،با بيان صادقانه بحرانش و روان پريشی اش،امکانی برای . نمی کرد
 شکست زمان و مکان بدرون اصل ماجرا می برد  و هم زمان راوی ما را با. رهايی نسل و خوانندگان بعدی می آفريند

با چرخشهای مداوم توصيفی  نشان می دهد که هر شروعی در جای ديگر خود ادامه موضوعی دگرست  و اينگونه در 
 کندي مینچه که او نقاشآ اکنون .توصيفش هر علتی به معلول ديگری در يک چرخش دايره وار و بيماروار  تبديل ميشود

.نديبي متي را در واقعالين خآ و او شودي در برابرش زنده م، ذهن و جان او را بخود مشغول کرده استو  
 

با آنکه صحفه ای قبل او را وسيله فروش نقاشيهاش در هند می ( اتفاقی  بديدنش آمده است که شي عموی برای راو
 یاست و ناگاه به سراغش امده است و برادر دوقلو هي شبزي نی راوه است و بی در نقاشرمردي اش مثل پافهي قو) خواند

 مکث یلحظه ا.  خود پدرش باشددي شااي و مي بری میکه ما در بخش دوم بدان پ (باشدي پدرش می عشقبي رقزيپدرش و ن
 ( اردد ادگاري را که به ی شراب برای پذيرايی خواهدي م،)دي لذت ببرتي هنر هدایتي و چند واقعيی چند معناني  و از اديکن

 که ناگهان از سوراخ اوردي بنيي رف پایاز باال)  و کشنده استی مادر است و سمادگاري  تنها م؛ي بری میکه بعدا پ
 که قبال سوراخ نبوده ؛ ديوارینديبي مشي زنده دربرابر خونجاي را در ای و همان صحنه نقاشکندي نگاه مرونيبه بی واريد

 از نگاه به ی، و خود نمادماندي مشي ممنوعه خویو ورود به جهان درون بي عجاني به سرزمسيلآو مثل پرت شدن 
 بخش اول تي که هدادهدي است و نشان مشيخو فردی و جمعی  خيبر تار با فاصله  ی نقداي  و کينزد اي دور یگذشته ا

 با هنر تي است و هدا و انتخابیري گمي وزمان تصمشودي مدارياکنون بحران ب.  در اروپا نوشته است اديرا به احتمال ز
  هر صحفه اشی براتواني که مکندي ملي تبديی چند معنای دوران بحران و انتخاب را به جهانني لحظه اهر شيبزرگ خو

:مي به اصل مطلب اکتفا کنمياما ما مجبور. نوشتيی  چند معنای نقددر عين ديدن خط سرخ و محوری نوشته،   
: 

 فرشته کينه _  دختر جوانکي نشسته بود و ی درخت سروري قوزکرده زیرمردي پشت اطاقم پی در صحرادميد<  
 ناخن رمردي پکهيدر حال. کردي کبود باو تعارف ملوفري  خم شده بود و با دست راست گل نستادهي جلو او ایسمانآ

>12ص .ديجويانگشت سبابه دست چپش را م  
 

 که دي نبرادياما از .  زن و مرد باشنداي پدر و مادر، ندوي چه اکند،ي دو جنس ماني مداري دکي از تي حکاشي نماصحنه
 و  بيانگر عشق و کندي به اطاق خواب پدرو مادر نگاه مدينگاه که کودک از سوراخ کلآمانند  (ی دارد از سوراخیراو

 نگاه اني جرنيبه ا) مثلث اديپالی کودکانه و  درگيری در اولين عشق بخاطر ممنوعيتهای سنتی و سنتهای خانوادگی است
 . همانطور که عمويش در پشت سرش ضلع سومی از اين مثلث اديپاليست.ت اسی مثلث ارتباطني سوم اهي و او زاوکنديم

  نيز بقول دکتر صنتعی حکايت از نّرگی  و يا  وکندي میراني و اسطوره ای،سرو زردشت و  از سرو مهرتيسرو حکا
 و نيز پيوندی با آناهيتا  است   که در فرهنگ ما سمبل عشقلوفرين گل ).6(قدرت مردانه در معنای روانکاوی می کند

 که سمبل عشق شودي کبود منجاي، در االهه زن آبها دارد و سمبل مهريست و در دست داريوش بزرگ نيز ديده ميشود
 .ستي کبود نلوفري قلمدان ن بر یدر نقاش .باشدي ميی ممنوعه   و احساسات متناقص و دوسودااي مسموم، ی و حتدهيچيپ

پيرمرد قوزکرده در زير سايه سرو نماد آزادگی،مردانگی حکايت از مردانگی خردشده و پيرشده،حکايت از نگاه هدايت 
در جامعه ايرانيست که با اينکه نقش اول و اساسی را به سان حامل و بيانگر و > پدر<و ديدن درست نقش > پدر<به 

ب گر جسم انجام ميدهد،اما بهای اين کار را با قوزی شدن،خميده شدن،زشت فرد ممتاز جهان سنتی و حامل اخالق سرکو
بی دليل نيست که قوزی بودن را در . شدن جسمی  و خواجگی و يا گرفتاری در اميال سرکوب شده جنسی  می پردازد

در بودن را با کشتن بهای قدرت پ> پدر ايرانی<. پيوند می دهند> استمناء زياد<ايران با حاالت اهريمنی و يا حتی با 
همانطور که در بحث . مردانگی و شورهای مردانه خويش و از دست دادن هويت فردی و جنسيتی خويش می پردازد

اروتيسم پسامدرن مطرح کرده ام،مرد ايرانی و زن ايرانی هر کدام صاحب سه حالت عمده هستند که ناشی از اين 
مرد ايرانی با سرکوب مردانگی . يفرانس دريدايی بازتوليد می کنندديسکورس سنتی است و مرتب يکديگر را به شکل د

شاعر و عارف عاشق عشق مطلق و زن <و > قهرمان<،>پدر<و هويت مردانه و چنداليه اش مرتب به سه شکل 
مادر و عشق < ظاهر ميشود و اين حاالت می توانند براحتی به يکديگر تبديل شوند و زن ايرانی به سه شکل > اثيری

زن اثيری سمبل فرشته بودن و زيبايی و حاکم بر عرصه عشق و اشتياق پنهان مرد < ،>طلق و نافی جسمانيت مادرانهم
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بروز می کند و اين حاالت نيز همانطور که در > به سان زنانيت سرکوب شده و خشمگين لکاته<و در انتها > ايرانی
هر دو حالتهای زنانه و مردانه سنتی  و اين نقشهای سنتی در . دبوف کور اتفاق می افتد،می توانند مرتب به هم تبديل شون

گناه، خير و شر،ظالم و مظلوم را بازتوليد می کند که  /يک بازی متقابل و بناچار يکديگر را و بازی جاودانه اخالق
ر مانند دايه و همه حاالت ديگ. متنفرانه است/بازی محوری اين جهان سنتی و گرفتار در ژوئيسانس نارسيستی شيفتگانه

يا نامادری خطرناک،مرد قاتل و سرکوب گر زن و غيره به شکل حالتهای ديگر اين سه حالت اصلی بروز می کنند و 
پدرانه، /در هر حال شکل اصلی رابطه اينجا به شکل حالت خيالی و يا رئال و کابوس وار مادرانه. تکميل کننده آن هستند

  جسم دوپاره ميشود و عشق افالطونی و تن شهوانی کثيف و گاو نفس خطرناک شهوانی است و اينگونه نيز/رمانتيک
،ميل به يگانگی روحی  در عشق و عرفان و نفی جسم  توسط سرکوب  خشمگين شده و بيمار و نفی فرديت  مخالف 

مخالف سنت  سبابه جويدن پيرمرد حکايت از لمس عشق و اشتياق و احساس ممنوعه و  انگشت.  يگانگی زاييده ميشود
ساديستی و يا اشتياقات سکسی هاردکور و غيره می /به دختر مقابل از يکسو و ميل به آغوش گرفتن و حتی حاالت آنال

کند و هم همزمان ميل پوشاندن اين اين احساسات و سرکوب اين احساسات را و جويدن و خردکردن اين احساسات و 
ر ترسيم اين صحنه به يک خالقيت هنری و روانکاوانه دست زده است هدايت چنان د. اميال ممنوعه را برمال می سازد

به . (که همين تصوير را ميتوان بدقت و از چند چشم انداز مختلف باز و بررسی کرد و به نکات نوينی دست يافت
امبرده  دوستان عالقه مند، خواندن تفاسير روانکاوانه دکتر صنتعی  در باب اين تصوير  و نمادهايش را در کتاب ن

موضوع اما اين است که بهترين تعبير و تفسير اين ). توصيه می کنم>  بوف کور،تاريخ فرهنگی و اسطوره کشی<
حاالت و جزييات، تنها بر بستر ديدن کل صحنه و حالت اديپالی صحنه و بر بستر درک دقيق ديسکورس سنتی امکان 

موضوع اين . بقيه صحنه در اين ديسکورس سنتی داردپذير است،زيرا هر جزء اين صحنه در يک پيوند درونی با
صحنه يک رابطه عشقی و عاطفی دو طرفه بر بستر سنت و ديسکورس جامعه از يکسو و از طرف ديگر يک صحنه 

اديپالی و عشق ممنوعه است که ضلع سومش راويست و يا فرد غايب در نگاه زن اثيری و نيز عموی راوی که در پشت 
دختر که .  موضوع درهم آميختگی اين عشقها و بحران عشقی ناشی از اين درهم آميختگی است.دسر راوی قرار دار

زيباست و در عنفوان جوانيش قرار دارد ، در حال تعارف کردن گل نيلوفری به پيرمرد قوزی و بيان عشق و عالقه 
در . حالت اديپالی و دوسودايی استايست که هم معنای عشق دختر به پدر و هم زن  به مرد را دارد و اينگونه دچار 

حالت رشد سالم، اين دو عشق از يکديگر در مسير گذار مثبت اديپالی و با قبول محروميت از يگانگی نارسيستی با پدر 
و يا مادر و قبول قانون جنسی جدا ميشوند و کودک به هويت جنسی و جنسيتی فرديش دست می يابد و در دوران   بلوغ 

فکيی کاملتر  ميشود  و شخصی به عشق و حقيقت فردی خويش بر پايه اين هم هويتی با اولياء و در عين  اين جدايی و ت
با اين .حال با تن دادن به تفاوت و راه خويش دست می يابد و عشقی متفاوت بر بستر تجربه عشق مثبت اوليه می آفريند

پدر و يا عشق پسر به مادر به سان بخشی از هويت و بلوغ فردی و گذار سالم نارسيستی و اديپی، عشق نارسيستی  به 
سالم رشد می کند و > خود بزرگ<و يک > تصوير درونی پدر و مادر<اعتماد بنفس و توانايی عشق ورزيدن، بشکل  

به فرد توانايی عشق به خويشتن و عشق به ديگری بر بستر اين عشق اوليه می دهد و عشق نارسيستی به مادرو پدر به 
درون و فرديت ، >من<و بستر عشقی تبديل ميشود که اکنون به دنبال عشق جوانی می گردد و يا در حالت رشد تجربه 

با قبول ناممکنی اين عشق نارسيستی و کودکانه، ميان اين دو عشق فاصله می افتد و دختر و پسر عشق اوليه را رها می 
 و دستيابی به فرديت جنسی و جنسيتی خويش، همزمان اين کنند و محروميت را می پذيرند و با همخوانی خويش با رقيب

کمال <و يا بشکل ايده الهای او و > فرامن کودک<احساس اوليه بشکل هم هويت خوانی با پدر و يا مادر   در درون 
 با اين تجربه و توان، آنگاه فرد  بدنبال عشق فردی خويش و جهان.  او جذب می شود و تعالی می يابد>  مطلوب من

در > آن<و > من<،>فرامن<در حالت گذار منفی و نابالغانه، اما اين دو عشق  و نيز سه بخش . فردی خويش می گردد
يکديگر مخلوط و درهم گره خورده باقی می مانند و فرديت رشد نمی کند و نمی تواند به قدرت اصلی روان تبديل شود و 

االت خودبزرگ بينی از يکسو و از سوی ديگر حس سالم نارسيستی رشد نمی کند و شخص دچار ح> خود<يک 
چنين انسانهايی با اين حاالت درهم آميختگی . چندپارگی مداوم و پوچی می شود و شخصيت اش تکه تکه می گردد

تنفر /خشم،مسحوری/نفرت،هراس/عشقی و احساسی، هر حالت عشقی و احساسيشان بشکل حاالت دو سودايی عشق
در حالت تعارف گل نيلوفر . حاالت دوگانه، خويش و عشق و سعادتشان را داغان می کنندصورت می گيرد و اسير اين 

هم پدر و هم دختر در عين . دختر يا فرشته به پيرمرد همين گره خوردگی دو عشق و عدم جداييش در هر دو وجود دارد
 در پشت او عموی او يا رقيب حال معشوق و عاشق هستند و در عين حال نفر سوم و رقيبی نيز هست که همان راوی و

دختر نيز . پدر قرار دارد که بعدا پی ميبريم،همزاد و دوقلو با پدرش است و بخاطر مادرش با يکديگر در جنگ بوده اند
همزمان تصوری از مادر راويست که در بقيه تصوير مشخص ميشود و چشمان ترکمنی اش از مادر راوی به يادگار 

 عشق اش به دختر يا فرشته در عين حال به مادرش عشق می ورزد و نمی تواند اين دو اينگونه راوی نيز در. است
. بی دليل نيست که می گوييم،بهشت زير پای مادران است. عشق را از يکديگر جدا سازد و احساساتش دو سودايی است

 معنا و مفهوم اسطوره حالت تعارف دختر به پيرمرد از طرف ديگر، جدا از سمبلهای عشق و مهر ايرانی،  دارای
اين تصوير حکايت از . آفرينش قرآن و مسيحيت نيز هست و گويی دختر به پيرمرد گندم و يا سيب سرخ اعطا می کند

همين . ايرانی و تشديد اين حالت  می کند/ متنفرانه  در فرهنگ اسالمی/ادامه اين عشق اديپالی و حالت شيفتگانه
ود اوج درهم آميختگی عشق و سوداهای وجودی ما و ناتوانی ما از گذار از اين  چنداليگی و چندسودايی يک تصوير،خ

گره خوردگيهای درونی و  دست يابی به  تفکيک حوزههای درونی  وبرونی و دست يابی به عشق مدرن و فرديت 
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ق و  نماد  عشنيا و چند سودايی  یگين نماد چند الآ ی عشق است و کبوداني چون بلوفري تعارف گل ن.مدرن است
 اينکه زن ايرانی بطور عمده  اسير نگاه و عشق پدر است و در مرد بدنبال .نآ  و نابالغانه   و خطرناکعهجوانب ممنو

پدری و امنيتی می جويد و نمی تواند بر پايه عشق اوليه به پدر و مادر و با گذار از اين عشق به عشق جنسيتی خويش و 
 تصوير بخوبی نمايان است،همانگونه که مرد ايرانی بطور عمده  اسير حالت هويت فردی خويش دست يابد، در اين

دختر است و از يکسو در زن بدنبال مادر می جويد و از آنرو که عشق زنانه و  زمينی در برابر اين /دوسودايی مادر
س درد و حاالت عشق خيالی مادرانه محکوم به شکست است،از اينرو نيز عشقهای ايرانی حالتی تراژيک و با تقد

از طرف ديگر مرد ايرانی در اين حالت عشق به دختر بدنبال جهان عشق جادويی و پاک و جسم . سادومازوخيستی دارند
جادويی شده و رويايی شده می گردد که نمونه اش را هدايت اينجا به سان عشق راوی به زن اثيری و يا در کتاب داش 

يعنی زن اثيری هم يک جسم رويايی شده و هم يک تصوير . رجان نشان می دهدآکل به سان عشق اديپالی داش آکل به م
بدنبال اين > آيدا<از مادر است و هر مرد ايرانی از داش آکل تا راوی و حتی شاعر بزرگمان احمد شاملوی  در شعر 

نگی چنداليه خويش مادر است و از زن و چنداليگی زنانه هراس دارد،همانطور که از مردا/مادر،اين دختر/زن اثيری
و يکايک ما در لحظه ای  به قهرمان خلق > کاشفان فروتن شوکران<هراس دارد و  يا مثل شاملوی عزيز و بزرگ در 

تبديل ميشود و ناخودآگاه بدنبال نجات مادر خيالی از چنگ پدر خيالی و زجر اوست ، و لحظه ای ديگر در پی اين يگانه 
ر و  بشيوه رمانتيک و شرمگينانه  دست يابی به جسم و اروتيسم خويش و برای دست ماد/شدن با افسون نگاه اين دختر

يابی به لذت و خوشی دردآور نارسيستی خويش ،چون راوی و داش آکل  عاشق زن اثيری و مرجان می شود و بخاط 
تی و افسون گرانه،خويش و ناتوانيشان به عبور از اين حاالت اديپالی و بخاطر ناتوانيشان از رهايی از اين لذت نارسيس

در انتها  يا  بخاطر اسارتشان در نگاه  . معشوق را در پای عشق دوسويه و گرفتارشان  و سنتشان قربانی می کنند
معشوق و مادر خيالی و بخاطر ناتوانيشان در گذار از اخالق و سنت پدر خيالی می ميرند، يا برای دست يابی خيالی به 

ن مادر و لمس تنبيه پدر به اعتياد پناه می برند و يا لحظه ای ديگر می خواهند قهرمانه چون اين چشمان و چشيدن پستا
رضا قهرمان فيلم گوزنها بر گناه خويش چيره شوند،بجای آنکه بدون حس گناه به راز تراژيک زندگی خويش پی ببرند و 

، >قهرمان< خويش و با چيرگی بر فيگورهای با تن دادن به فرديت جنسيتی و با تن دادن به جسم و عشق و  خرد زمينی
شاعر  و عارف و تبديل کردن و تعالی آنها به ضدقهرمان خندان و شرور  و لذت پرست، به شاعر خندان و عارف 

همينگونه نيز زنان به سان مادرها،مرجانها و لکاته ها اسير . زمينی شرور، به جهان و عشق زمينی خويش دست يابند
متنفرانه می مانند و از مادر به مرجان و از مرجان به لکاته و از لکاته به مادر /سير اين لذت شيفتگانهحاالت خويش و  ا

تبديل می شوند،بجای آنکه با تن دادن به فرديت زنانه خويش و با جذب سمبليک قدرتهای مادر،مرجان و لکاته ، بر بستر 
دويی مرجان درونشان و اعتراض مدرن  و رها شده از خشم جا/زنانگی خندانشان به شور مادرانه شان و  حالت زمينی

اين ميل يکی شدن با افسون نگاه معشوق و مادر و پدر خيالی و اين . کور لکاته شان تن دهند و چنداليه و پرشور شوند
ی سرکوب خشمگين هر تالش برای رهايی توسط نگاه سرزنش گر مادر خيالی و بمباران احساسات گناه توسط پدر خيال
باعث شده است که هر تالش برای رهايی به شکست بيانجامد و آنکه از پس از دشمنان درونی بر می آيد،بدست تبلور 

.  بيرونی اين دشمنان در قالب نمايندگان سنت،اخالق و عرفان مادری به صالبه کشيده می شود و سرکوب می شود  
 

 چند ی ادهيعشق اما پد . جنسيست/ ی بحران عشقکي ی،  تراژيک فردی و جمع بحرانني که اساس اميبري می  پحال 
 فرهنگ عشق جامعه و خانواده ی در انتخاب عشق و معشوقمان تمامم،يشوي مینگاه که عاشق کسآما . باشدي می اهيال
 تا به عشق ميي بجودي جدی راهاي دي و باميکني دوباره تجربه م،  با  عشق راشي خوخي و معضالت فرهنگ و تارشيخو
  هي در عشق اول اتسان هم معموالنخاطريبه ا.(شودي مینکه عشق ما همان عشق سنتآ اي و ميابي دست شي خویدفر

 و ی درونیوندي پزي نتي و فردی عشق فردانيم). کنندي را انتخاب مشي متضاد پدر و مادر خو کامالاي هي شبیمعشوقان
 حفظ ان عشقها به ني در ع،شي عشق پدر و مادر خو با گذار ازی فردقتي به عشق و حقیابيدست. ارد وجود دقيعم

 .رديگي گذشته بر حال صورت متيحاکمبشکل  با گذشته  ونه وندي پ بخشی از هويت درون و قدرتهای درون، درعنوان
در هر بحران عشقی و فردی، ما با اين نکات عميق فرهنگی خويش روبرو ميشويم و اگر تحول کامل صورت نگرفته 

ه بازگشت و ديدار دوباره اسطورهها و هويت خويش،برای  تعالی بخشی اين اسطورهها و  اسطوره باشد،محکوم ب
زدايی و ساختن يک هويت مدرن و نو  از طريق بدست گرفتن مثبت اين اسطورهها و قدرتها، در اختيارگرفتن هويت 

 بوف کور از اين جهت مهم است اين نکته بويژه در بحث.گذشته خويش به سان قدرت خويش و در خدمت خويش هستيم 
فرزانه به نقل از هدايت نقل می کند که زن اثيری در واقع يادگاری از عشق ناکام  او به يک زن فرانسوی بوده .که   م

همين تذکر هدايت و . است که احتماال اين عشق ناکام در اولين خودکشی هدايت در پاريس نقشی محوری بازی می کند
قی  يکايک ما ايرانيان خارج از کشور و يا داخل کشور نشان می دهد که چگونه او و يکايک ما نيز تجارب مشترک عش

در حين عشق و يا جستجوی هويت فردی با اين فرهنگ و گذشته درگيريم و نه می توانيم آن را بدور اندازيم و يا بدون 
طن و روان يکايک ما و فرهنگ ما نقش بسته مفاهيم عشق،مرد،زن، گيتی گرايی در ب. پاکسازی آن از آن استفاده کنيم

است و آنکه می خواهد برای مثال بحران مفهوم عشق ايرانی را که مشکلش در جستجوی وحدت مطلق نارسيستی 
عارفانه و نفی فرديت است، در رابطه عشقی خويش حل کند و به يک عشق مدرن دست يابد،راهی جز اين ندارد که با 

گانگی نارسيستی و تبديل آن به نارسيسم بالغ،آن را بر بستر عشق زمينی خويش با فرديت و حفظ بخش سالم اين ميل ي
قبول فرديت پيوند زند و اينگونه هم در فرهنگ خويش نوسازی کند و هم از خطای عشق مدرن و کمبود ديالوگ و 
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همين کار را او نيز .کسالت احساسی عشق مدرن بگذرد وگرنه محکوم به حالت شترمرغی و چندپارگی احساسيست
دو ماه و <به اينخاطر نيز کلمات .بايستی بکند> گيتی گرايی<و يا > زن و مرد<بناچار در ايجاد مفاهيم مدرن ايرانی 
که هدايت درباره هنگام ديدارش با زن اثيری می آورد،هم تبلور خاطره آگاهانه او > چندروز و يا دو قران و يک عباسی

ش هست،همانطور که خود می گويد، و هم تبلور ناخودآگاه سرنماد جمعی و نگاهش به تاريخ از زمان گذشته عشق ناکام
دو هزار و چندصد ساله پادشاهی کشورش و درگيری او با اين تاريخ است  که در عين حال دوستش دارد و هم می 

نی کند و اينگونه به ترجمه  خواهد اسطوره زداييش کند و هم می داند که بايستی نکات مهم او را نوزايی و بازآفري
مشکل هدايت و بوف کور او اين است که تراژدی را . و يا جمع آوری اشعار خيام دست می زند> پروين دختر ساسان<

می بيند و حتی راه را نيز تا اندازه ای نشان می دهد،اما نه راويش و نه خودش در نهايت نمی تواند از اين بن بست 
.  صادقانه  به مرگ راوی خويش دچار ميشود، بدون آنکه پيرمرد خنزرپنزری شوددرونی رهايی يابد و او   

 
ی و معضالت اين عشق اديپالی  زن و مرد،ی پدر و مادر،ی  اسطوره ای اهي عشق چند ال، موضوعنجاي اميداني م  اکنون

 حاالت دوسودايی و کل بازی   برای درک دقيق تراژدی بايستی اين. باشدی مو حاالت دوسودايی و يا چندسودايی آنها 
او ما را بدرون معضل پايه ای و اساسی فرهنگ و تاريخمان و . بيمارگونه باز و بيان شود و هدايت اين کار را می کند

. روانمان می برد،معضلی که ما را و تاريخمان را کور و چون بوف کوری محکوم به تکرار تراژدی کرده و می کند
  :امه  می دهدراوی  به توصيف صحنه اد

 
چي آمد که هی بنظر میدختر درست در مقابل من واقع شده بود، ول<   

  آنکه نگاه کرده باشد؛ لبخندی کرد، بینگاه م.  شدی اطراف خودش نممتوجه
  بفکر شخصنکهي کنار لبش خشک شده بود، مثل ای اراده ای و بمدهوشانه

يیونگر، چشمها افسبي مهی از آنجا بود که چشمها- بوده باشد یبيغا  
  مضطرب، متعجب،ی زند، چشمهای می بود که بانسان سرزنش تلخني مثل اکه
یهاي گوني ای من روی و پرتو زندگدمي و وعده دهندهء او را ددکنندهيتهد  
ی جذاب همهء هستنهءي آني ا- ممزوج و در ته آن جذب شد ی پرمعنبراق  
  موربی چشمها- دي کشی فکر بشر عاجز است بخودش مکهيي تا آنجامرا

  حالني و مست کننده داشت، در عیعي فروغ ماوراء طبکي که یترکمن
  مناظر ترسناک و ماوراءشي با چشمهانکهي کرد، مثل ای و جذب مديترسانيم
یشاني برجسته، پی گونه هاند؛ي توانست ببی نمی بود که هر کسدهي دیعيطب  

کهيي باز، لبهامهي نی گوشتالوی لبهاوسته،ي به هم پکي باری ابروهابلند،  
  نشدهري هنوز سی جدا شده ولی بوسهء گرم طوالنکي بود تازه از ني امثل
  او را گرفته بود وی و نامرتب دور صورت مهتاباهي ژوليدهء سیموها. بود
يی اعتنای لطافت اعضا و ب- بود دهي اش چسبقهي شقی رشته از آن روکي  
  دخترکي کرد، فقط ی متيا بودن او حکی و موقتی حرکاتش از سستیرياث

 . بتکدهء هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشدرقاص
  که او ماننددادي نشان منهاي همه ء ازشي غم انگی افسرده و شادحالت

  منظرهءکي نبود، او مثل ی او معمولی اصال خوشگلست،ي نی معمولمردمان
. به من جلوه کردیوني افیايرو  

  را در مناهي مهر گی او همان حرارت عشق
  که از شانه، بازو ، پستانها ،ی با خط متناسبدهياندام نازک و کش.  کردديتول
  بود که تن او را از آغوشني رفت مثل ای منيي پاشي کپل و ساق پاهانه،يس

  مثل مادهء مهر گياه بود که از بغل جفتش جدا- باشند دهي کشروني بجفتش
>13/14ص. باشندکرده  

 
 
 

 سه ی رابطه عشقکي زن و کي و ما صاحب دو مرد و شودي کامل م نسبتا ري تصونگونهي ا. زن استنيشق ا عایراو
 هستيم، اما اين حالت دارای چنداليه است که در طی مسير نوشته،اليه های مختلف اين تصوير نآگانه  و معضالت 

کل نوشته تکرار دائمی يک تراژدی مکرر گشوده و باز ميشود و گويی همه بنوعی تکرار اين تصويرند،همانطور که 
اين شخص سوم هم روايست که همبازی او در کنار نهرسورانی بوده است و . نگاه زن متوجه شخص سوميست. است

عشق جوانی اوست، و هم متوجه عموی راوی است که پشت راوی قرار دارد ،زيرا زن اثيری در عين حال مادر اوست 
از طرف ديگر نيز برای راوی اين زن اثيری  و . ر عشق ميان دو برادر بوده  استکه رقاص معبد هنديست و درگي

فرشته،هم همان همبازی دوران کودکی و عشق نوجوانی يا جوانيست و هم مادری که می طلبدش و نيز از او هراس 
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هراس يا تنفر /نفرت،مسحوری/اين حاالت چندسودايی عشق. دارد و يا از دستش عصبانيست،زيرا او را نديده است
بخوبی نشان می دهد که اين عشق چنان درگير حاالت اديپالی و ماقبل اديپاليست که نمی تواند، دختر را از مادر و عشق 

 جوانی را از  عشق به مادر جدا کند و بدينخاطر عشقش بيمار و بحران ساز است،همانطور که عشق دختر بيمار و 
در نهايت همه آنها اسير حالت . مو بحران زا و بيمار  و گرفتار استبحران زا و عشق مادر،عشق پدر و عشق ع

اينگونه عشقشان نيز دچار اين حالت نارسيستی خيالی است و . متنفرانه لذت نارسيستی عرصه خيالی هستند/شيفتگانه
ه فرديت جنسيتی قادر نيست به عشق سمبليک  و يا در بهترين حالت به عشق خندان عاشقان زمينی تبديل شود که بر پاي

و سوژه چنداليه خويش به عشق و يار چنداليه و چندحالتی خويش تن می دهند و ميتوانند معشوقشان را با حالتهای 
متنفرانه نيستند  و تنها در /مختلف مسحورانه،خردمندانه، متفاوت قبول کنند و تنها اسير و نيازمند حالت مسحورانه

نيستند  و قبل از هرچيز در ديگری،  زن و يا مرد بالغ چنداليه را می جويند که بنا پسر /مادر يا پدر/ديگری در پی دختر
به شرايط می تواند به حالت دخترانه  يا پسرانه، يا به حالت پدرانه و مادرانه و يا به مسحوری و  شرارت خندان خويش 

سنتی و نارسيستی اسير اين حالت اما بازيگران اين بازی . تن دهد و عشق اش را از جهات مختلف بچشد و بسنجد
متنفرانه هستند و بنا به ضرورت اين حالت و ژوئيسانس نارسيستی و نابالغانه اين حالت،يا می خواهند ديگری /شيفتگی 

ديگری،چه چشم و نگاه > چشم و نگاه<از اينرو نيز اسير . را و عشقشان را ببلعند و يا بلعيده شوند و با او يکی گردند
راوی در بيان حالت چشمان زن . در معنای لکانی يعنی پدر و مادر خيالی هستند> ديگری بزرگ <معشوق و يا

بطور عمده دارای > چشم<. اثيری،به اين مسحوری اشاره می کند و حالت ديگر اين چشمها تنفر يا اينجا سرزنش است
اينگونه  انسان نارسيستی يا . ن کنداين دو حالت مسحوری و تنفر يا سرزنش است و نمی تواند  تنوع حاالت را بيا

>  چهره<تواند به  متنفرانه اسير چشم و نگاه ديگريست و نمی /نارسيستی اسير اين حالت و رابطه شيفتگانه >من<
.  ارتباطی که مرتب قابل تحول است.چندحالتی  ديگری و ارتباط چنداليه جهان سمبليک و تثليثی با ديگری دست يابد

،خواه اين ديگری معشوق، تصوير >ديگريست<و يکايک ما بطور عمده اسير افسون اين چشم جهان و فرهنگ ما 
بيماری و اعتياد و > ديگری<خيالی پدر سنت  و مادر عارفانه و يا تصوير بزرگ شده و يا داغان شده خويش، خواه اين 

ويش و با ديگری در اين شکل در هر حال شکل عمده رابطه ايرانی با خ.  يا وسوسه های جنسی و اروتيکی  باشد
متنفرانه ثنوی و در ناتوانيش در دست يابی به رابطه تثليثی چنداليه و سمبليک و عبور از /نارسيستی نابالغانه شيفتگانه

اينگونه ايرانی بطور عمده، چه در عشق و يا در سياست، در حال  بلعيدن معشوق و . اين حالت شيفتگی و تنفر است
ست و يا می خواهد توسط ديگری بلعيده شود و به سرباز جان باخته و قهرمان انديشه و آرمان و مدرنيت و انديشه ا

فقط به . معشوق تبديل شود و در مقابل به رقيبش و مخالفش خشم و نفرت می ورزد و خواهان مرگ دگرانديش است
 عشق،خانوادگی و سياسی اهريمنی و جنگ اين دو در جنگهای/وسعت و گستردگی حاالت خير و شری، اهورامزدا

توجه کنيد و اينکه چگونه به جای چالش مدرن و گفتمان و ديدن نکات ضعف و قدرت يکديگر و دست يابی به تلفيق در 
حين درگيری احساسی و اخالقی و يا سياسی، با انواع و اشکال شيوههای مختلف خيالی و کابوس وار سعی در ترور 

يش می کنيم و چگونه ناگهان آنکه ديروز عاشق و شيدايش بوديم، امروز به محور فيزيکی و شخصيتی مخالف و  دگراند
نفرت و خشممان تبديل ميشود و شروع به بت شکنی ،معشوق شکنی و پدرکشی يا مادرکشی خيالی و خشمگينانه می 

يع بتی نو می آفريند متنفرانه صورت می گيرد،پس با کشتن بتی، سر/اما اين بت شکنی چون برپايه حالت شيفتگانه. کنيم
زيرا او اسير اين لذت ژوئيسانسی . و  با بزير کشيدن مجسمه شاهی، عکس رهبر بعديش را به ماه می برد و می پرستد

فقط توجه کنيد که چقدر . متنفرانه و اين خوشی دردآور افسون محو شدن در افسون و سحر چشمان ديگريست/شيفتگانه
وجود > خوش چشم<بقول لکان برعکس اصطالح . غيره در زبان فارسی وجود داردکلماتی مانند چشم زخم،شورچشم و 

و طلسم شدن در نگاه ديگری آنچنان رايج و قويست > چشم و نگاه<در فرهنگ ما و در کتاب بوف کور نقش ). 7(ندارد 
م زندگی روانی انسان متنفرانه بر امور مه/که خود اين موضوع دليل مهمی از وجود حاکميت رابطه نارسيستی شيفتگانه

ديگری و > چهره<از اينرو نيز . ديگری هستيم> چشمها و نگاه<در تمامی بوف کور ما شاهد اسارت در اين . ايرانيست
جزييات جهان اطراف و حاالت متنوع اين چهره و هويتهای متنوع خويش و ديگری و جزييات متفاوت محيط اطراف 

رای تفاوت و تنوع حاالت است و از همه مهمتر مسحوری و افسون و سرزنش ديده نميشود و توصيف نمی شود چهره دا
متنفرانه و طلسم چشمهای و /چشمها را اين لبخند در چهره است که می شکند اين لبخند و طنز است که بر حالت شيفتگانه

 حاالت و چنداليگی اين ديدن تنوع. افسون حالت نارسسيستی و خيالی درون چشمها چيره می شود و طلسم را می شکند
معشوق با تمام خوبی و بديهاش، با خنده و خشمش، با ترس و دلهره اش، با چين چروک در چهره و يا دماغ کوتاه و 
، از |بزرگش، با لبهای قلوه ای و يا ظريف و با حالتهای مختلف چهره اش و در نهايت تنش  از افسردگی تا شادی و خنده

از گفته ها و تمناهاست که افسون چشمها را می شکند و دو شخص را وارد ارتباط اعجاز گفتمان  تا سکوت سرشار 
اينگونه نيز بازيگران بوف کور و در کل يکايک ما .  پارادکس و تمنای متقابل پارادکس و چالش با يکديگر می کنند

. و فرديت ديگری هستيمبطور عمده ناتوان از ديدن چهره ديگری و چهره خود و تنوع حاالت و خصوصياتمان و تنوع 
بدينخاطر نيز اينقدر در فرهنگ ما از فرديت و از جسم که ذاتش در اين تنوع حاالت  است،هراس وجود دارد و دقيقا 

چون اين بازيگران سنتی عرصه عشق و سياست قادر به لبخند و طنز و ديالوگ و ارتباط متقابل و پارادکس و قادر به 
ا در بهترين حالت نقد پرشور ما جسم گرايان را با قلبی گرم و مغزی سرد و از چشم چالش پارادکس و نقد مدرن و ي

اندازهای مختلف و با ديدن نکات و تنوع حاالت ديگری نيستند، از آنرو نيز بازی عشق و سياست ايرانی بطور عمده به 
يمنی،بشکل مداوم کشتن اسفنديار اهر/متنفرانه و پرستش آرمان خويش و نفی دگرانديش و جدل اهورايی/حالت شيفتگانه
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قتلی که در نهايت به مرگ رستم را نيز منتهی می شود، زيرا رستم و اسفنديار به سان . به دست رستم صورت می گيرد
تبلور دو نگاه و جهان و انديشه مذهبی،تنها با قبول يکديگر  و در چالش و رقابت سالم با يکديگر می توانند رشد و تعالی 

اينگونه نيز رستم می داند که با مرگ اسنفنديار مرگ خويش را نيز جلو انداخته . گ يکی مرگ ديگريستيابند و مر
است و بدست نابرادری و رقيبی ديگر در اين بازی خيالی و در برابر چشم مادر خيالی و آرمان خيالی، در چاه نماد اين 

ست که در بوف کور هيچکس لبخند نمی زند و طنز به خاطر اين اسارت در چشمان ديگري. مادر خيالی کشته می شود
نمی گويد و تنها خنده، خنده خشک پيرمرد است که بقول معروف از صدگريه غم انگيزتر است،زيرا حکايت از کشتن 

اين زهرخند انسان اخته شده و . زهرخند جامعه و فرهنگی اسير اختگی مداوم خويش. خويش می کند و يا زهرخند است
و دقيقا به خاطر گذار ما از اين اسارت در اين چشمان ديگريست که ما بقول نيچه با خنده می کشيم .  ستسرکوب شده ا

و نه با خشم و قادر به ديدن تنوع حاالت خويش و ديگری و قبول تنوع نگاهها و قبول چالش مدرن و رقابت انديشه ها و 
 يک بازی جاودانه عشق و قدرت تفاسير می بيند، بازی تفسيرها هستيم و بدينخاطر عاشق و عارف زمينی جهان را چون

عشق و قدرتی بدون خونريزی و در عين حال پرشور، زيرا موضوع سروری بر لحظه و زمين است  و بدينخاطر با 
قلبی گرم و مغزی سرد و خندان با حريف به چالش انديشه  و نگاهی می نشيند و نرد عشق و قدرت می بازد و همزمان 

که مرگ و قتل ديگری و رقيب به معنای قتل اوست  و می داند هر چه رقيبش تواناتر باشد، توانايی رشد بازی می داند 
پس رقيبی پرشور در عرصه سياست و عشق می طلبد و جز اين بازی . و رشد او به اوج قدرت و لذت بيشتر است

ی گيرد و قادر است از چشم اندازهای مختلف خندان و جدل سالم و پرشور نمی خواهد و همزمان مرتب از رقيبش ياد م
. به خويش و ديگری بنگرد و خويش را و بازی عشق و قدرت را  به تنهای و يا با همکاری متقابل تکامل بخشد

تنفر هم ناتوان از حس و لمس اين چنداليگی و /بازيگران بوف کور و جامعه ما بخاطر گرفتاری در اين حالت شيدايی
يش و ديگری هستند و هم بدانخاطر محکوم به  اسارت در بازی خير وشر و سرکوب خويش و چندچشم اندازی خو

ديگری در پای اين خدايان خيالی و دروغينند و هم ناتوان از ديالوگ و خنده و گفتگوی پرشوری که می تواند هم آنها و 
 هم نمی گذارد به عرصه ها جديد لذت فرهنگشان را از تکرار تراژيک  و کشتار مداوم خويش و سعادتشان باز دارد، و

و خوشی و بازی عشق و قدرت و به تمناهای چنداليه عشقی،اروتيکی، هنری و فلسفی و يا سياسی دست يابند و مرتب 
متنفرانه چشمها و نگاهها و عدم /از اينرو گرفتار بازی شيفتگانه. دگرديسی يابند  و پوست اندازی کنند و زيبا شوند

دن چهره و تفاوتهای ديگری و عدم توانايی  به ديالوگ و چالش و گفتمان هستند و گرفتار بازی توانايی به  دي
مظلوم،خير و شر،تبديل شدن به سرباز و قهرمان يک انديشه  و سرکوب مخالف و در نهايت کندن چاه مرگ /ظالم

هر .دارد و يا رشد نکرده استاز اينرو نيز در بوف کور و در جامعه ما ،گفتمان و چالش مدرن کم وجود .  خويش
سرزنش آميز زن اثيری هم نگاه / در حالت مسحورانه. بازيگر بوف کور اسير چشم و نگاه رقيب و يا عشق متقابل است

سحرآميز  دختر خيالی وجود دارد که حاکم بر جهان عشق و اساس ابژه و  اشتياق و هراس  مرد ايرانيست و بقول 
مانند داش آکل را بزمين می زند و هم نگاه مادر که هم محبت > و نه مردی مدرن( االر  معروف پهلوانی سنتی و  پدرس

در . آميز است و هم سرزنش گر و مرد ايرانی اسير اين نگاه مادر خياليست و قهرمان گرايی ايرانی اسير اين نگاهست
ز ميل راوی به عشق زمينی و لذت اين تصوير بخش اروتيک زيبا و در عين حال مسحورانه ای وجود دارد که حکايت ا

اينگونه جسم اينجا رويايی  . اما اين عشق اروتيکی در عين حال پاک و آسمانيست. زمينی می کند که دختر سمبل اوست
 و هم نماد ستي با تن لوند و شور جنسباي عشوه گر و زیني زم اثيری، هم اين عشق و تن  زنو رمانتيک  می شود و  

 کننده و دي نگاه او مملو از عشق مادرانه و فرشته وار و گاه تهدنگونهيا. ص بتکده هند بوده  است که رقایمادر  راو
 است که عشق اش یني زن زمني در متن دو او اقتي و در حقدارد ی چشمان ترکمنزيلکاته ن (ی زنانه  ترکمنینيعشق زم

يپی و يا گذار از مرحله خيالی به مرحله سمبليک  در روند سالم گذار نارسيستی و اد). و مسخ شده استنيبناچار خشمگ
ما عاشقان و عارفان زمينی  ويا ساتورهای خندان > جسم خندان<لکان و در بهترين حالت در گذار به جهان سمبليک 

بايستی اين دو عشق از يکديگر جدا شوند و عشق زمينی و جسمی به محور رابطه زن و مرد تبديل شود و عشق به مادر 
در به پشت صحنه رود و يا به سان نام پدر و قانون جنسی و مسئوليت در برابر يکديگر به سان چهارچوب رابطه و يا پ

آنگاه چنين عاشقان زمينی و يا سوژههای لکانی، هم قادر به لذت بردن و مسحوری . و ضلع سوم رابطه تثليثی عمل کند
 به تجربه و لمس فانتزيهای اروتيکی و عشقی ديگر رمانتيک از جسم و شورهای معشوق و خويش هستند و هم قادر

خويش، زيرا خود  و معشوق چنداليه اند و چندهويتی و قادرند مرتب از بيرون و از چشم اندازهای نو به رابطه و عشق 
د بازيشان و لحظه و به  چهره  و تن خويش و معشوق  بنگرند و عنصری و بازی ايی  و يا فانتزی ای نو بدان وارد کنن

در اين حالت . و يا با کمک هم و با گفتگوی شرور و خندان متقابل،پا به عرصه های نوين اروتيکی و عشقی بگذارند
سمبليک سوژه يا جسم خندان، هر بوسه ای دارای چنداليه خيالی،رئال يا خطرناک و سمبليک می تواند باشد،اما عنصر 

ه معشوق می تواند در خويش شرارتی مهربانه، شرمی پرنياز حاکم عنصر سمبليک است و هر بوسه ای  و چهره و نگا
و هوس انگيز ، طعمی  هراس انگيز  و شيرين را در بر گيرد و از اينرو نيز برخالف ژوئيسانس نارسيستی که تنها 

مناهای متنفرانه است و امروز شيفته معشوق و فردا از او متنفر است،اين حالت چنداليگی ت/قادر به لمس حالت شيفتگانه
تمناهای انسان بالغ  > ارزش اضافی<بالغانه بقول ژيژک شاگرد معروف لکان  و  فيلسوف مشهور معاصر، باعث يک 

چه چيز می تواند زيباتر از بازی عشق و قدرت عاشقان خندان . ميشود و لذت عشق و اروتيسم  او را دوچندان می سازد
در حالت بيمارگونه . انگيز،گاه هوس انگيز شرورانه و خندان باشدو شرور زمينی و رقص عاشقانه، گاه عاشقانه هوس 

متنفرانه به يک حالت و يک ابژه و يک جفت چشم  و /اين لذت جنسی و اروتيکی، بشکل چسبيدن سکسی و  شيفتگانه
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دا نميشوند تکرار بيمارگونه و ناتوان از تحول  باقی می ماند و  تصاوير عشقی کودکی و بزرگساالنه از هم تفکيک  و ج
اينگونه نيز بنا . و بجای چنداليگی باعث  گره خوردگی احساسی و از طرف ديگر چندپارگی روحی و احساسی می شوند

به منطق زندگی  سرانجام بايستی  اين عشقهای نابالغ  بخاطر اين حاالت چندسودايی شکست بخورند و يا فرد به سرکوب 
زن اثيری .  زند و خويش و لحظه و اروتيسم را اخته و بيروح سازداحساسات دوسودايی و چندسودايی خويش دست

نيز می کند که در حقيقت اشاره ای به وحدت نارسيستی و نيز به  اسطوره آفرينش > مهر گياه<برای راوی حکايت از 
 مثلث ، حال.است که بباور ايرانی زن و مرد اوليه از ساقه های اين گياه بوجود آمده اند> مشی و مشيانه<ايرانی 
  کاملمتنفرانه نارسيستی روان ايرانی واسارتش در نگاه ديگری را / و معضالت اديپالی و حاالت شيفتگانه رایاحساس

يگی تاريخی،اسطوره ای و تکرار مداوم آن در تاريخ و اسطورههايمان و در  چند الو قادر به ديدن م ي داردر پيش 
ث سترونی قرون متوالی فرهنگ و روان ايرانی و ايجاد تراژدی برزخ انسان تکراری که باع. واقعيت و خيالمان هستيم

تنها . است مدرنيت و دستيابی به مدرنيت ايرانی شده /ايرانی  و چندپارگی درونيش و ناتوانيش از گذار از بحران سنت
را نيز در يک موزاييک احساسی ديگر برای تکميل شدن تصوير کم است که هدايت در ادامه توصيف راوی آن

.اختيارمان می گذارد و تصوير را کامل می کند  
 

  کهی بود که قالب و چسب تنش بود ، وقتدهي پوشی خورده اني چاهيلباس س< 
  فاصلهرمردي او و پني که بيی جوی خواست از روی ماي نگاه کردم گومن

  خندهء خشک ورخنده،ي زد زرمردي نتوانست، آنوقت پی بپرد ولداشت
  خندهء سخت دورگه وکي کرد، یود که مو را به تن آدم راست م بی ازننده

  بودی بکند ، مثل انعکاس خنده ایريي آنکه صورتش تغی کرد بزي آممسخره
>. آمده باشدروني بی تهاني از مکه  

 
زن اثيری لباس سياهی بتن دارد که در عين حال بسيار سکسی است و اين خود طنز بزرگ زندگيست که بقول سارتر 

لباس سياه بر تن زن اثيری حکايت از چيرگی  حجاب و به اندرونی فرستادن . خالق گناه را می آفريند و گناه اخالق راا
اما از آنرو که احساسات هيچگاه قابل سرکوب نهايی . زن  و قدرت يابی فرهنگ مرگ و درد و سرکوب جسم است

اخالق وسوسه را می آفريند و .  و شهوانی می کندنيستند، اين سرکوب سنتی همزمان احساسات را بشدت اروتيکی
دقيقا بدين خاطر   فضای زبان فارسی و جهان اخالقی ايرانی ماالمال از . اهريمن اهورامزدا را در يک چرخه جاودانه

اين حاالت شهوانی پنهان و آشکار است و برای مثال سرکوب روابط عشقی و دوستی سالم و بزير حجاب بردن زن و 
ت کامل ارتباط باعث شده است که در ايران امروز اين همه بحران عميق جنسی،جنسيتی و عشقی و فاجعه های ممنوعي

مختلف بوجود آيد و دختر و پسر ايرانی اسير اين جهان اخالقی در هر لحظه با ديدن ساق پای ديگر و لبخند ديگری ويا 
از طرف ديگر اين سرکوب و پوشاندن زن، . بکار افتدموی از زير حجاب بيرون زده تحريک جنسی شوند و فانتزيشان 

در حجاب قرار دادن زن و به اندرونی فرستادن آن از يکطرف باعث سرکوب زنها و زنانگی و عدم توانايی استفاده 
جامعه از قدرتهای آنها می کند و از طرف ديگر بنا به طنز عميق زندگی، اين سرکوب و در حجاب کردن زن، به زن  

پدر /درتی درونی و  محوری در جهان درونی و عشقی مرد می دهد که مرد سنتی را در واقع به يک کودک چنان ق
اينگونه اين زن در حجاب شده به محور و اساس جهان . مشتاق و عاشق اين زن رمزآميز درون اندرونی تبديل می کند

همانطور که مرجان  و چشمهايش . ثير می گيردمرد سنتی و اشتياقات او تبديل ميشود و حرکات او را کنترل و تحت تا
همانطور که در واقع مادر حاکم بر . در داستان داش آکل حاکم  بر تمامی وجود داش آکل و تمامی فضای داستان است

فضای خانه است  و نه پدر و چشمان کودک مرد و قهرمان بدنبال اوست و ما اکثرا بر اسم مادرمان قسم می خوريم و 
اينگونه سرکوب زن باعث سرکوب مرد نيز و تبديل شدن او به کودکی مشتاق و اسارت . وطن می جنگيمبرای مام 

هرچه بيشتر در نگاه زن اثيری و مادر خيالی می کند و تمامی  فضای جهان سنتی  بدينخاطر بدور اين زن رمز آميز و  
يش را اين جامعه سنتی با سرکوب   شادی و مادر مقدس و از طرف ديگر سرکوب جسم و اروتيسم  ساخته ميشود و بها

پدر بودن  مرد و و نفی مردانگی مدرن و زنانگی /خالقيت خويش و اسارت در اين اشتياقات مسحورانه و در   کودک
مدرن و سکون درونی و عدم خالقيت و عدم دستيابی به لذت بازی عشق و قدرت جنسييتی و تمناهای مدرن عاشقانه می 

زی خويش احتياج به برابری جنسيتی و رهايی از اين سرکوب جنسی و سرکوب زنانگی و  مردانگی دهد که برای با
با رشد برابری . کودک/مادر و يا پدر/زيرا بازی مدرن توسط مردان و زنان صورت می گيرد و نه توسط دختر. دارد

سم و زن بپايان می رسد و هم جنسيتی و رشد و حاکميت زنانگی و مردانگی و هويت فردی مدرن ،هم اين سرکوب ج
مرد از زير مسحوری اين نگاه زن در حجاب و مادر خيالی در می آيد و به استقالل خويش و  نگاه به خويش و جهانش  
دست می يابد و اکنون می تواند به ماجراجويی مارکوپولووار، عشق زمينی و لذت جستجوی علم و هنر در کنار زنان 

اينگونه برابری حقوقی و فرهنگی جنسيتی برای مردان پيش شرط استقالل .  و همراه تن دهدپرشور و رقيب و يا معشوق
با فروريختن اندرونی و رهايی مرجان، داش آکل نيز رها ميشود و مرد .  و رهاييشان از اين حالت مسحورانه است

 مردانه خويش مانند ميل قدرت و ميشود و می تواند هم با مرجان قرار بگذارد و عشق بورزد و هم تن به اميال ديگر
حاالت انسانی در يک . لذت و علم و ماجراجويی زمينی دهد و جهان فردی خويش و يا همراه با معشوق خويش بيافريند

اينگونه اخالق گناه را باز توليد می کند و شادی زمينی درد زمينی و . ديفرانس دريدايی همديگر را بازتوليد می کند
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همانطور که زن و مرد بيمار، مرد و زن بيمار را به سان همبازی و حالت . تقل،زن مستقل راخالق را و مرد مس
در واقع سرکوب جنسی خشن زاهدانه  بقول نيچه نشان می دهد که  اگر زاهد خواجه می .  متقابلش می طلبد و می آفريند

 اين است که اين احساسات پرشور مشکل جامعه ايرانی در. بود،نيازی به فرهنگ خير وشر و سرکوب خويش نداشت
اروتيکی  را در خويش کامل احساس می کند،اما از آنرو که قادر به تعالی بخشی اين احساسات و /جنسی/عشقی

شورهای جنسی،عشقی، خشم و نفرت و نارسيستی و تبديل آنها به تمناهای مدرن و سمبليک نيست، از آنرو می خواهد با 
بی دليل نيست که در کنار اين فرهنگ کاهنانه ما . ست يابد و انسان نيک باقی بماندسرکوب آنها به آبروی خويش د

دارای فرهنگ عرفانی و اشعاری مثل حافظ و يا طنزی مثل عبيد زاکانی هستيم که تبلور کاملی از ميل و اشتياق پنهان و 
اما از آنرو که . تيک و لذت استآشکار ايرانی به لذت پرستی،گيتی پرستی و تبديل زندگی به يک بازی عشق و ارو

حافظ و عبيد و عرفان و در نهايت حتی خيام کار دست يابی به هويت فردی و جهان دنيوی خويش را بپايان نمی رسانند، 
از آنرو نيز حالت عرفان به شکل گرفتاری در افسون عشق مطلق مادرانه و هراس از جسم و خرد خويش باقی می ماند 

دگرديسی  و مسخی که اجتناب .  در انتها حتی به صوفيان  و عارفان حريص جنسی تبديل ميشودو به زوال می رود و
زيرا يا بر بحران چيره می شوی و به سعادتی نو دست می يابی و يا اسير بحران و بيماريت و تکرار . ناپذير است

ارد،چه در قالب ماندن در افسون لذت ژوئيسانس نارسيستی رو بسوی رانش مرگ د. بيماريت پژمرده و پريشان ميشوی
نگاه مادر و پدر خيالی و قربانی کردن تن و جسم خويش در پای اين تصاوير و چه به شکل اسارت در بند اعتياد و 

بيماريهای روانی فردی و جمعی و کشتار متقابل فيزيکی و شخصيتی  يکديگر در درگيريهای سياسی و اجتماعی و در 
اما جالبی کار در اين است که چون احساسات قابل کشتن نيستند و به . م، اخالق و وسوسهجنگ جاودانه ظالم و مظلو

عارفانه ما با چنان لذت سروری و /محض سرکوب با لباسی نو در خودآگاهی حاضر ميشوند، اينگونه جهان اخالقی
و سرکوب ميشود و از خويش می پردازد که نئشه اين قدرت > نفس<اروتيکی و سادومازوخيستی به سرکوب خويش و 

طرف ديگر با اين سرکوب احساسات و اميال خويش را خشماگين و اهريمنی و وسوسه انگيز می کند و مرتب به 
دامشان می افتد و از اينرو سرنوشتش به اين به دام اميال خويش افتادن و احساس ندامت و سرزنش خويش و ديگربار به 

اما در اين تکرار،سالها و قرنها از کنار او می گذرند و او اسير اين بازی . ميشوددام افتادن و لذت سرزنش دوباره تبديل 
وسوسه متوجه گذران تاريخ نمی شود و يا وقتی ميشود،نمی تواند از درون اين لذت نارسيستی سنتی و /و جنگ اخالق

داوم، او را معتاد اين بازی بقول معروف قرنها بازی م. اين چرخه ظالم و مظلوم و لذت اين بازی خويش را رها کند
متنفرانه کرده است و هم  نمی تواند به تلفيقی نو و به لذت /نارسيستی و  ماتريکس نارسيستی و خوشی دردآور شيفتگانه

تمناهای سوژه مدرن و يا تمناهای جسم خندان عاشق و عارف زمينی دست يابد، تا ببيند و با تمام وجود لمس کند که چه 
شبختی در هر لحظه از دست می دهد و با حس اين تاخير و اين شناخت به اين بازی پايان دهد و بر پايه ميزان لذت و خو

. هويت فردی جنسيتی خويش شروع به ساختن جهان سمبليکش و عشق و سعادت چنداليه زمينی اش کند  
ايرانی و چندسودايی اديپالی، لحظه متنفرانه /اما لحظه نهايی در اين تصوير و اين ماتريکس و بازی نارسيستی  شيفتگانه

عدم توانايی دختر به پريدن حکايت .پسر و ناتوانی از اينکار و خنده خشک پيرمرد است/مادر  به آغوش پدر/پريدن دختر
از درگيری درونی عشقی می کند که بدينخاطر همان لحظه که می طلبد، چون بخشی ديگر از وجودش بدنبال شخص 

جسم بسيار خردمند است و هر بيماری و يا عارضه اش و هر . ا پس می کشد و ناکام می ماندديگر و عشق ديگريست،پ
. حرکتش،هم اشتياقش را ،هم تناقضاتش و هم راه رهايی از اين تناقض و دستيابی به يک چنداليگی جديد را نشان ميدهد

ويت زنانه خويش جدا کند،تا آنگاه به کافيست که دختر، اين عشق به پدر و عشق به معشوق را از يکديگر، بر بستر ه
سمت راوی و معشوق خويش بدود و به پدر نگاهی همراه با احترام بياندازد،همانطور که راوی اين کار را بايستی با تن 

دادن به عشق زمينی به معشوق دختر،  بر بستر هويت مردانه خويش و با حس و احترام به عشق مادری که به پشت 
اينگونه دختر و پسر به زن و مرد تبديل می شوند و به هويت فردی و عشق فردی خويش . نجام دهدصحنه می رود،  ا

اما همه بازيگران اين بازی ناتوان از اين کارند، از اينرو همه حاالتشان از پدر تا مادر، از دختر تا پسر، . دست می يابند
متنفرانه و اسارت در اين گره / چندسودايی شيفتگانهاز دو برادر تا مادر و دختر و پدر و پسر حاالت دوسودايی و

بدينخاطر پدر در خفا ، به خاطر سرکوب شورهای مردانه خويش ،به دخترش عاشقانه و . خوردگی احساسی اديپاليست
مردانه می نگرد و دختر در خفا هنوز در پی يکی شدن با پدر و تبديل هر مردی به پدر خويش است و پسر در آغوش 

 خواهد پستانهای مادر را بمکد و اسير نگاه اوست و مادر در خفا و بخاطر سرکوب شورهای خويش در پای  دختر می
احساس مادری،  از پسرش نمی گذرد و می خواهد او را به سان کودک  و معشوق پنهان خويش، برای خويش نگه دارد 

حاصل، يک سيستم تقاضاهای . اش دست يابدو با کمک او و بشيوه پنهانی و رمزآلود و ناخودآگاه به عشق گمشده 
متناقض و دوسودايی ماالمال از بدهکاری متقابل و سرزنش متقابل، ماالمال از حس و ميل قربانی کردن خويش و 

حاصل نهايی اين سيستم و . مظلومی  است/ديگری و حاالت مظلوم نمايی و مصيبت نامه ای و چرخه جاودانه ظالم
در و مادر خيالی،اسارت در پای سنت و اخالق از يکسو و از سوی ديگر اسارت در عشق تصوير، اسارت در نگاه پ

مطلق مادرانه و سرکوب جسم و زنانگی و مردانگی خويش،اختگی خويش و اختگی عشق و خرد جسم و تن خويش 
 خيالی از طريق حاصل، سرکوب جسم و تحقير نفس و ميل بيگناه شدن و پاک شدن و يکی شدن با نگاه مادر و پدر. است

حاصل، سترونی قرون متوالی و اسارت قرون متوالی در اين حاالت اديپالی و . سرکوب جسم و تن خويش است
خنده خشکی که در متن دو پی می بريم،ناشی از  هراس . حاصل،  خنده خشک پيرمرد قوزی است. نارسيستی است

، از درون يک جسم و سکس سرکوب شده و >هیميان ت<جنسی و سرکوب جنسی است و بقول هدايت از درون يک 
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اينگونه وقتی پيرمرد به ناتوانی عشقی معشوق و يا دخترش . اخته شده بيرون می آيد و از اينرو خشک و وحشتناک است
می خندد،در حقيقت به آينه خويش می خندد و آينده اين عشق دوسودايی و اين اسارت در نگاه سنت و مادر خيالی را 

خنده ای که در خويش هزاران . د که همان سرکوب جسم و اختگی خويش و خنده خشک پيرمرد قوزيستنشان می ده
بی دليل نيست که پيرمرد در عين حال . گريه و قربانی را و جسم سوخته،عشق و تن و سکس سوخته را قبر کرده است

.قبرکن است  
همه می دانيم که اين تصوير فرهنگ و حال کل معضل بوف کور و تصوير اصلی بوف کور را در دست داريم و 

زيرا يکايک ما در خويش اين راوی و زن اثيری و پيرمرد و مادرو  لکاته و رجاله ها را . تصوير روان يکايک ماست
در بر دارد و در خويش اين بازی نارسيستی خير وشر را بارها انجام داده است و بارها خويش و خواستهايش را در پای 

اين شناخت به تصوير و اين صداقت،اما با خويش امکان رهايی را . فانه سرکوب و قربانی کرده استسنت و عشق عار
نيز ببار می آورد و زييايی تراژيک کار هدايت اين است که با اينکه خود او در نهايت ناتوان از عبور نهايی از اين بن 

اوی به ما می گويد،تا ما کار خويش و کار او بست است،اما واقعيت درون خويش و فرهنگ خويش را به سان وصيت ر
راه حل تن دادن به . حال با ديدن معضل، در واقع همانطور که بيان کردم،راه حل بظاهر آسان است. را بپايان رسانيم

و به جهان سمبليک و تثليثی و ماالمال از تمناهای مختلف اين مردان و > جسم خندان و چنداليه زنانه و مردانه خويش<
نان مدرن و چنداليه است که به سان عاشقان زمينی،عارفان زمينی و يا ساتورهای خندان با تلفيق مدرنيت با جوانب ز

سالم فرهنگ خويش به نوزايی و رنسانس فرهنگی دست می زنند و اينگونه با عبور از عشقهای درهم گره خورده 
 شيفتگانه و غرب ستيزانه به مدرنيت ايرانی و هويت متنفرانه،غرب/اديپالی خويش وبا عبور از اين حالت شيفتگانه

اما اين کار بظاهر آسان می رسد،زيرا برای دست يابی به آن،عبور يکايک ما و . مدرن و متفاوت خويش دست می يابد
فرهنگ ما  از هزار داالن اخالقيات و چيرگی بر احساس گناه اخالقی و خوشی دردآور سنتی نارسيستی  و چيرگی بر 

 ماتريکس سنتی از طريق شناخت دقيق اين ماتريکس و بازی و از طريق تن دادن به تمناهای چنداليه مدرن و به اين
اما با اين حال می توانست اين مسير با تلفات . هويت جنسيتی مدرن خويش الزم است و اينکار يکروزه ممکن نيست

اينگونه نيز قرنها . ار، ابژه را جادويی می کندمشکل اين است که بقول لکان انتظ. جمعی و فردی کمتری طی شود
اما اين . سرکوب و سترونی، اين فرهنگ سرکوب و اين بازی سنتی را جادويی و قوی و نهادين در روان ما ساخته است

گام اول شناخت دقيق اين ماتريکس و اين بازی و ديدن چرخه مداوم آن در . بدان معنا نيست که نمی توان بر آن چيره شد
متنفرانه /گام بعدی،رهايی خويش از اين چرخه ظالم و مظلوم و از اين خوشی دردآور شيفتگانه. روان فردی و جمعيست

نارسيستی و تن دادن به  تمناهای مدرن زنانه و مردانه و فردی خويش و ايجاد ساختارهای روانی و حقوقی مدرن در 
 و شناخت دقيق اين ماتريکس اما بايستی به بقيه داستان بوف برای درک بهتر اين بازی. خويش و در اجتماع خويش است

کور توجه کنيم و بدقت علل شکستش را درک کنيم، تا به علل شکست اين دو سده اخير پروژه مدرنيت پی ببريم و 
اينگونه بجای تحوالت موضعی، با اين شناخت دست به تحوالت ساختاری در روان فردی و جمعی و در کنار آن در 

.پس باقی ماجرا را دنبال می کنيم. تار حقوقی و فرهنگی جامعه خويش زنيمساخ  
 

  شود و به اوج یکي اهي با معشوق اش چون مهرگخواهدي مطلبد،ينرا مآ و کندينرا حس مآ و لذت ی عشق جسمی راو
ی و يک ون دری شرطهاشي پني او صاحب ادي خواست باني تحقق اني ای اما براابد،ي دست ی و عشقی جنسیگانگي

نماد اين ناتوانی هم .  و او دارای اين هويت مدرن و فرديت، دارای اين جسم خندان  نيست باشدهويت جنسيتی و فردی 
احساسات هراس و مرگ دائمی و يا اسارتش در بند اعتياد و نگاه و طلسم چشم مادر خيالی و پدر خياليست و از طرف 

 یگورهاي است که مرتب در متن اول و دوم در اشکال مختلف و توسط فرمردي پزيخنده خشک و تمسخرامديگر نمادش 
 فرهنگ ما و عرفان ما به زي خنده همان خنده تمسخرامنيا. کندي می را همراهی رمان و راو کل  وشوديمختلف تکرار م

دا بدان  که بعی خواندن جسم و شور جنسهي مای باشد و بیم)  سگ نفساي بقول عرفا گاو اي(  و جسم یشور جنس
 یني و زمی جنسزير جسم و غراي تمسخر و تحقنيا. گذردي ما مخي از درون فرهنگ و تاری و چون خط سرخپردازميم

 زي فرهنگ ما و داستان بوف کور است و نی و اساس تراژدهينها نهفته است، پاآ از یرانيکه در پشت اش هراس انسان ا
 و ترسدي مزشي است که از جسمش و غرای انسان،نآو هراس از  جسم ري تحقنيحاصل ا.  معاصر مای تراژدیربنايز

 اخالق تي از حاکمیکه ناش(در واقع احساس گناه .  احساس گناهستیمارين دارد و مبتال به بآ در سرکوب یمرتب سع
 ني ای بقول راونروياز ا.  باشدی ما مکيکاي جامعه ما و ی اصلیماري باشد بیم) یپي  ادی و ترس از اختگیضد جنس

 انکه بتواند  از ی برایراو. دياي مروني باخته  کي از جسم،  از ی روح عارکي گري  بزبان د،ی تهکيخنده از درون 
 طلبد و از جسم ی قلب عاشق دارد که مکي به ازي نابد،ي دست شي و به معشوق خودي برون ایروزي با پی مثلت عشقنيا

 اين قدرتها او را  را وبي موانع را کنار بزند و رفتواندي دارد که می به  خردازي نزي هراس ندارد و نیني زمزيو غرا
 جادي و جسم خواه  ایني زمنگونهي همی دوطرفه را با معشوقه رابطکي با شور عشق اش و قدرت خردش قادر می سازد،

 یطيفرهنگ و مح او در دي شرطها باشي پني به ایابي دستیبرا.  را بسازدشي خوینيکند و همراه با او جهان عشق زم
 فرهنگ و خانواده ني کند و  او در گهواره اشي را ستا و هويت فردی  و عشق و خردنيبزرگ شده باشد که جسم و زم

 به ما و یراني فرهنگ ایراست.  باشدی می فردقتي و حقی به عشق فردیابي دستی است و اکنون در پاموخته را نهايا
 و تحولش را و ی راونکهي ایبرا. م؟ي هستی اهيموزاند و ما وارث چه ارثآ ی چه متي عشق و فردنهي زمني    در ایراو

 ونوع نگاه ما را به جسم؛ یپي ابتدا نوع گذار ادديا بم،ي را بفهمبعديش  ات و  حرکميبفهم)  خودمان رایعني(بحرانش را
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 چندپاره  مفهوم عشق دهد،ي م خودش به ما امکانی اهي چندالري با تصوتي و هدامي  درک کنتي و زن و فردینيعشق زم
.مي کنکاش کنقي را دقشي و خومي را باز کنیرانيا  
 

در نگاه فرويدی  دختر و پسر در روند تکامل فردی و در مسير شکل گيری :  گذار منفی  اديپی در فرهنگ ايرانی/ 1
پالی عشق به جنس مخالف و هويت جنسی و جنسيتی شان، از دو مرحله نارسيستی عشق به مادر و بعد مرحله ادي> من<

و رقابت با جنس موافق پدر و يا مادر و گذار از اين عشق و قبول محروميت عبور می کنند و اينگونه با از دست دادن 
سالم شکل گرفته خويش > من<ابژه عشقی کودکانه و با هم هويتی با جنس موافق به هويت جنسی و جنسيتی خويش و به 

و پسر بباور نظريات نهايی فرويد تفاوتهايی در اين مسير وجود دارد و گذران دختر با ميان دختر ). 8(دست می يابد
 عشق ني مثل پسر عاشق مادر است و بعد ازي ننارسيستی، او  در مرحله اول زيرا دختر . سختی بيشتری همراه است

،در حاليکه پسر نيازی به اين تغيير ی را بايد کنار بگذارد و پدر را ناخودآگاه به ابژه عشقی خويش تبديل سازدستينارس
ابژه ندارد و بنابراين ميان اين دو در مسير اديپالی تفاوتهايی بوجود می آيد که تاثيراتی نيز بر مراحل بعدی زندگی 

آسيب شناسی فمينيسم <پرداختن به اين موضوع پيچيده را به بحث پژوهش جنسيتی نوشته آينده ام در باب ). 9(دارد
ولی می کنم که نسبتا عميق اين مباحث جنسيتی و جنسی را می گشايم و به تحليل نظريات موک> ايرانی

مهم برای بحث ما اين است که بدانيم در تحول بعدی . فرويد،لکان،جوديت باتلر،لوسی ايريگاری و غيره می پردازم
 طرف ديگر بر خطاهای فرويد مانند روانکاوی توسط لکان، او انديشه های فرويد را بنوعی از دوباره زنده می کند و از

فرويد با > فرامن،من،آن<فرويدی چيره ميشود و با جايگزينی مدل ساختاری سه بخشی > حسادت آلت تناسلی زنانه<
< ساختار روانی سه بخشی و به شکل دايره های برومه ای در هم تنيده خويش به نام سه بخش و سه جهان 

و فرديت  > سوژه<ر و راحتتر اين گذارجنسی و جنسيتی  و اين شکل گيری ، به درک بهت>خيالی،سمبليک و رئال
اينگونه به باور لکان در مسير ساخته شدن هويت فردی و سوژه ،کودک بايستی پس از ساخته شدن .  کمک می رساند

در و در نهايت با متنفرانه با ما/اوليه اش در مرحله آينه و يا همان رابطه نارسيستی ،تصويری و ثنوی شيفتگانه> من<
پدر ،سپس در مرحله اديپالی فرويد پا به عرصه جهان سمبليک و قبول محروميت از مادر و قبول قانون جنسی و يا عدم 

تبديل > سوژه<بگذارد و اينگونه با قبول فانی بودن خويش و قبول محروميت به > نام پدر<زنای با محارم و يا  قبول 
سيتی و جنسی خويش هرچه بيشتر وارد جهان سمبليک،زبانی و  تثليثی خويش می شود شود که اکنون با هويت فردی جن

در اين مرحله نيز پسر با قبول نام پدر . و در دوران بلوغ  در پی  دستيابی به عشق فردی و جهان فردی خويش می رود
بودن و يا بزبان ساده راز و رمز فالوس <و دختر با قبول نام پدر و > فالوس داشتن يا بزبان ساده نياز بودن<و قبول 
به هويت جنسيتی خويش دست می يابند و بر اساس اين که حاالت ناز زنانه و نياز  مردانه  هيچگاه هم کامل > بودن

کميک   رابطه عشقی و فردی می شود، به جستجوی عشق فردی می /بدست نمی آيد و باعث بازی و بالماسکه تراژيک
توانند اين حاالت را متحول سازند و بر پايه ناز زنانه به نياز مردانه خويش نيز تن دهند و پردازند و در عين حال می 

زيرا جهان سمبليک جنسيتی  و جنسی  با حفظ اين اصول پايه ای در عين حال مرتب در حال تحول و قادر به . بالعکس
رانه لکانی ما آنگاه شاهد قتل پسر بدست متنف/در حالت گذار منفی فرويدی و يا اسارت در حالت شيفتگانه. تحول است

اينجا الزم است که بر اين خطای . پدر و يا پدر بدست پسر و اسير ماندن در اين حاالت منفی اديپالی و نارسيستی هستيم
کشتن . فکری غلبه کنم که گويی مدرنيت به معنای قتل پدر است،در حاليکه در فرهنگ ما پسرکشی صورت می گيرد

است که قتل پسر به معنای نفی نام پدر و اسارت در وحدت > نام پدر< نفی گذار درست اديپ و نفی پدر همانقدر
زيرا قتل پدر و پسر به سان نفی .بدينخاطر نيز اديپ بعد از کشتن پدر خويش را کور می کند. نارسيستی اوليه است

ادر و  به معنای نفی فرديت و اسارت در محروميت و نفی قانون جنسی و بازگشت به وحدت توهم آميز نارسيستی با م
چشم مادر و پدر خياليست و اين به معنای از دست دادن توانايی انديشيدن،خردورزی،فالوس بودن يا داشتن و در نهايت 

زيرا فرد مدرن می . و يا قانون است> نام پدر<فرهنگ مدرن به معنای تحول مداوم در چهارچوب . کور بودن است
سومی که قانون و يا نام پدر در اختيارش می گذارد،مرتب به خويش و جهان سمبلکيش نگاه کند و خويش تواند از  ضلع 

او در چهارچوب قانون . و جهانش را متحول سازد و شکل جديدی از جهان سمبليک و ارتباط با نام پدر را بوجود آورد
اينگونه نيز در جهان مدرن هر ديسکورسی از . يپاليستنفی قانون به معنای نفی پدر و گرفتاری در نگاه اد. باقی می ماند

از اينرو . بطن ديسکورس گذشته و برای گذار و نفی آن می ايد و  همزمان نکاتی از ديسکورس گذشته را حفظ می کند
> پي ادیدر شکل منف <.نيز بقول ليوتار پسامدرنيت روح مدرنيت است و نه نفی کامل مدرنيت و يا قتل پدر و قتل قانون

 نابالغانه  تصاحب مادر و خشم و امحای پدر و يا اسير کمپلکسها و هراسهای  احساسات ني اري انسان اس، ديبه قول فرو
به سان اسير اين احساسات و ناتوان از تعالی بخشی آنها به انحرافات جنسی و بيماريهای  اي ماند و یماختگی  باقی 

اخالقی خويش به سرکوب احساسات و اميال خويش تن ميدهد و > منفرا<روحی و پسيکوز دچار ميشود و يا اسير 
يا در معنای . اجباری می کند/خويش را دچار خشکيدگی درونی و پژمردگی و بيماريهايی مانند بيماريهای وسواسی

فرانه و متن/لکانی،بخاطر ناتوانی از دستيابی به جهان تثليثی و سمبليک سوژه، به اسارت چشم ديگری و حالت شيفتگانه
 مرد پي تیپي ادیحاصل گذار منفبرای مثال، . اختالالت روانی،جنسيتی و جنسی دچار ميشود و محکوم به تکرار است

  به زنان  وني و بدبني خشمگگري دی  از سواي خود، ی به خواستهایابي  حساس و شکننده و ناتوان از دستادهي زکسوياز 
 تي وفردی زنانگی نفاي ما شاهد  خشم و نفرت به مردان و یگذارمنف نينه ا باشد  و در نمونه زنای   متي سکسوالبه 
 همين توضيحات اندک،  با اآي. مي باشی م و نفی فرديت خويش  با مادرشي کامل خوی همخوان از سوی ديگر و شيخو
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 ما به اکاني جامعه و ن ما دو نماد برخوردیدر اسطوره ها.  د؟ي افتی نمهي دااي رمردي لکاته ،پاي ی راوادي به عايسر
 دارد ی عقده در فرهنگ ما بارمنفراي زکنم،ي استفاده نمپيمن خوداگاه از کلمه عقده اد( وجود دارد پي او يا گره کمپلکس

 تنها راه ستند،ي نی رو منفني باشند  واز ای می شرط بلوغ انسانشي پی روانی کمپلکسهاکهيوعالمت کمبود است، در حال
جنگ رستم و <  یگري و د>تراي مست کشتن گاو به د<ی کي دو نماد نيا).  باشدی منفاي مثبت واندتي مآنهاگذار از 
 هستند که زي نی روانشناسی و حتی جامعه شناس،ی فلسفگري دی معانی نمادها دارانيالبته ا.  پدر و پسر استاي > سهراب

در کشتن گاو .  استیراني انسان ایاجتماع/ یفرد ی متن به روانکاوني توجه ای تمامراي زخورد،ي به بحث ما نمنجايا
 و شي وجسم خوشي خوزي سرکوب غراقي  از طری،پي از مثلث ادیراني انسان ای شاهد  گذار منفا متراينفس بدست م

قهرمان شدن و جستجوی عشق مطلق مادرانه در مسير بعدی / از يکسو و از سوی ديگر عارف شدن، کاهن شدن یاخالق
و  اشتياقات بظاهر خطرناک خويش  خود را ازش،ي با سرکوب جسم خونگونهي اخواهدي میراني انسان ایيگو. مي باشیم
 و ی و اجتماعی فردول تح سرکوب ت،ي سرکوب اما سرکوب فردنيحاصل ا.  بودن رها سازد و سراپا روح شودینيزم

نه و مردانه و به جهان فردی خويش و ی،ناتوانی از دستيابی به هويت جنسيتی زناني به عشق زمیابي از دستیناتوان
قهرمان <  در کتاب ونگي ترايدرباره کشتن گاو بدست م.  استسعادت جمعی و ناتوانی از دست يابی به حکومت قانون 

:ديگوي منيچن> و سرنماد مادر  
 
 

 شودي مرهي چشي خوتيوانيو انسان بدانخاطر انسان است که بر ح.  استتي و ممنوعزهينماد غر) گاو(وانيح< 
 درون واني سرکوب و قتل حین نبودن  ونه به معناآ ري و اسزي غرای سازی و تعالی روحمند سازی به معنایرگيچ(

  وحشت زا یشتاي نظر کردن پهلوان از اصرفه توسط لگمشي که در اسطوره گی اوهيراه حل وش).  از منديتاک. شيخو
   بر مادر، بلکه ی و اسطوره ای سرنمادیرگي نه در شکل  چگري  ديیتراي در فرهنگ میرگي چنيا.  شودي میزي رهيپا

  بازگشت به قي تولد دوباره از طرهيفکر اول. رديگي صورت ميی و پارساشي خوزي  صرفه نظر کردن از غراقي از طر
ه  رفته است کشي و رام شدن  پی کششي خوري داده است و پهلوان انقدر در مسري مسريي انقدر تغمادردرون  جسم 

 تحول مهم نيا. کندي  می به کمال و جاودانگدني در رسی سعشي خوالي کردن امی قربانقي با محارم  از طری زنایبجا
>.ابديي باز محي مصلوب شده مسی را در سمبل خداشيتبلور کامل خو  

 
 جسم در قالب و پرستش اين> حيوان درون خويش<اينگونه انسان ايرانی برخالف يونانی که به پرستش و تعالی بخشی 

خدايان مختلف می پردازد، به سرکوب جسم خويش و گاو نفس خويش در پای نگاه مادر و پدر خيالی دست می زند و 
حاصل ،تکرار مداوم کشتار تن و جسم،تکرار کشتار باصطالح سگ و گاو نفس در پای . خويش را اخته می کند

در کل فرهنگ ايران مانند کتاب بوف کور،تکرار . انه استاخالقيات و در پای ميل يگانگی روحی با عشق مطلق مادر
از کشتن زن . اين تراژدی و قتل اوليه و تکرار کشتار جسم  و بوی جسمهای سوخته مشاهده ميشود و به مشام می خورد

اثيری تا دست کشيدن قصاب به ران گوسفند و هراس راوی از احساسات اروتيکی خويش تا وحشت و مرگ مردانگی 
يا اين سمبل جسم و فالوس، همگی و همگی تکرار کشتن گاو و جسم بدست > مارناگ<در بعد از ديدار در پ

فرهنگ ميترايی با تمامی نکات سالم و زيبايش که قادر به بازآفرينی هستند، دچار اين حالت خويش کشی و .ميتراست
و در مسير بعدی و در سيستم اوستايی و خويش اختگی خطرناک است که ردپايش را در روح و روان ايرانی می گذارد 

به اوج خويش و به )  جدا از نکات خوب فرهنگ اوستايی و يا هر مذهب ديگر ايرانی مانند اسالم و غيره(زردتشتی
انسان دوپاره می شود . تفکر خير و شر مطلق، به  روح اهورايی  و جسم اهريمنی تبديل ميشود و عشق دوپاره می شود

 جاودانه خير وشر،اخالق و گناه و تکرار اين تراژدی مبتال ميشود و اسير نگاه اين بازی و اين پدر و و ايرانی به جنگ
.مادر خيالی پژمرده می گردد  

 به قتل سهراب و اسارت ايرانی در بند  جنگ رستم و سهراب در فرهنگ ماست کهپي کمپلکس ادني اگري دنماد
رای بدست آوردن حق مادر و ادامه جنگ جاودانه خير و شری منتهی اخالقيات پدر و عشق مطلق مادرانه و تالش ب

قتل سهراب بدست رستم نه تنها به معنای پيروزی سنت و اخالق بر احساسات و تمايالت و سرکوب آنهاست . ميشود
ذار مثبت و اسارت در حالت نارسيستی نابالغانه و ناتوانی از دست يابی به گ> نام پدر<بلکه  در واقع به معنای نفی 

اين اسارت در حالت اديپالی چند سودايی از يکسو و از سوی ديگر اين اسارت در . اديپی و به جهان سمبليک سوژه است
نگاه پدر و مادر خيالی باعث آن شده است که هر تالش برای تن دادن به تحول و جسم ، با حمله مداوم احساسات گناه از 

 نگاه سرزنش کننده مادر خيالی و سرکوب نهايی زنانگی و مردانگی همراه  يکسو و احساس شرمندگی و از سوی ديگر
حاصل يک ماتريکس سنتی و . شود که در تصوير باالی بوف کور و در زندگی فردی و جمعيمان شاهدش هستيم

نارسيستی جنگ خير و شر در درون و برون است که اشکال خيالی و کابوس وار اين جنگ خيرو شر را  از سرکوب 
. خواهشهای خويش تا قتلهای زنجيره ای و قتل دگرانديش در پای سنت و اخالق پدری و نگاه مادر ايجاب می کند

عارفانه در / نفی فرديت و ايجاد يک ساختار کاهنانه به شکلیعنين آ ی در فرهنگ ما به شکل منفیپي گذار ادنگونهيا
 و متنفرانه پدر و مادر خيالی /ی اديپالی و در نگاه شيفتگانهمثلث راوبط ی در  گرفتاردرون يکايک ما ايرانيها، بشکل 

 سرکوب ني نطفه اسميترايدر م. رديگي صورت می و شور تحول و نوسازیني عشق زمت،يسرکوب جسم، خرد، فرد
اسالمی امروز ادامه می / تا به امروز و  فرهنگ ايرانی وابدي ی دست مشي در زردشت به اوج خوشود،يجسم نهاده م
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 اني ميی با خالشودي ممي وشر تقسري و خيی و اهورایمني جسم و درونش به دو جهان اهری و حتیراني جهان انسان ا.دياب
  را مني اهریدياگر طبق  تفکر فرو. کندي رشد نمتي فرداي ان است،چرا در فرهنگ ما ،من، لي دلنيانها که بهتر

نها همان آ انينگاه خالء مآ م،يبگذار< فرامن<  بانهاد برابر را و اهورامزدا > نآ< نهاد با ضمير ناخودآگاه و يا برابر
 خرد  و قدرتش با یروي را  با نشي ناخوداگاه خوري فرامن و  ضمی  خواستهادي است که باتي و فرد>من< ی خالیجا
حکم  خويش بسان درشکه سواری ماهر بايستی بر اين اسبان ناخودآگاهی > من<قول فرويد اين  منطبق سازد و بتيواقع
 و  گاه تن به قدرت آن دهد و با تعالی بخشی خواستهای آنها و تطبيق اش با خواستهای واقعيت خويش به سعادت براند

. فرامن و اخالق او نيز بايستی مشاورش در اين مسير باشد و نه حاکم بر او و جهانش. فردی و جمعی خويش دست يابد
>  سوژه<قدرتمند فرويدی و يا در حالت بهتر بخاطر  رشد نيابی  > من<در فرهنگ ايرانی بخاطر رشد نيابی  اين 

قرار می > آن<و يا > فرامن<لکانی و يا جسم خندان ما جسم گرايان، روان ايرانی و من رشد نيافته او در خدمت اين 
جانماز آب روزها . گيرد و به سان سرباز اخالق به جنگ وسوسه می رود و  يواشکی اسير وسوسه های خويش است

 شدن و کاهن ی همان اخالقتي من و فردعدم رشد و قدرت گيری  نيحاصل ا. . می کشد و شبها خاک توسری می کند
نگاه آ وجود و جهانش به جنگ  مداوم اخالق و وسوسه است، تا لي  و تبدیراني انسان اعارف شدن ساختار روانی /شدن
ادامه .   معلول بزندني خالص را به سر  ارياز نه هزارسال برسد و تپس معچزه گر و ناجی نهايی  بقول اين روايت که 
 نبود اين حالت  تثليثی سوژه و .ميابيي و خرد را در عرفان و اسالم  باز میني عشق زمري سرکوب جسم و تحقنيا

اکسازی آن از متنفرانه باعث آن شده است که ما نتوانيم  به حفظ نکات سالم سنتمان و پ/گرفتاری در نگاه مسحورانه
نکات منفی اش از طريق فاصله گيری و نقد سمبليک فردی و جمعی دست يابيم و نه بتوانيم به جذب و تلفيق مدرنيت در 

مشکل اساسی  ما ايرانيان در ناتوانی از اين گذار اديپالی و ناتوانی گذار از اين حالت . جهان خويش دست يابيم
يابی به جهان تثليثی و سمبليک  زنان و مردان مدرن  ايرانيست وگرنه سنت و هر متنفرانه و ناتوانی از دست /شيفتگانه

اين حالت تثليثی و سمبليک سوژه مدرن است که . و قانون است> نام پدر<مذهب ايرانی بقول دکتر موللی خود نمادی از 
د کشيم،اسطوره زدايی کنيم و به می تواند به ما امکان دهد، با فاصله گيری و با نقد، هم سنت و هم مدرنيت را به نق

با اين حالت سمبليک و تثليثی می توانيم هم به مذهب . بهترين تلفيق و جذب سمبليک مدرنيت در جهان خويش دست يابيم
و سنتمان تن دهيم و هم  معيارهای مدرنيت و فردگرايی،گيتی گرايی ايرانی،عشق مدرن ايرانی و زنانگی و مردانگی 

نی  را بکمک تلفيق اين مدرنيت و سنت بر بستر جسم و تن و هويت جنسيتی خويش بوجود آوريم و بر چنداليه مدرن ايرا
بحران هويت ايرانی و برزخ ايرانی چيره شويم و به سان عاشقان و عارفان زمينی به  رنسانس خويش دست يابيم و هم 

ه زدايی کنيم و قادر به ايجاد تفاسيری مدرن از بکمک اين ارتباط تثليثی نکات منفی در سنتهايمان را پاکسازی و اسطور
دکتر صنتعی می گويد که در ايران پدرکشی نيز . تفاسيری که قابل تحول و دگردگونی هستند.مذاهب و سنتهايمان باشيم

اشتباه دکتر صنتعی در اين است که متوجه يگانگی درونی پدرکشی و پسر کشی به سان تبلوری از گذار ). 10(بوده است
و ميل بازگشت به جنين > نام پدر<پدر کشی و پسر کشی هر دو نفی . فی و اسارت در حالت نارسيستی خيالی نيستمن

بدينخاطر نيز هرگاه در فرهنگ ما پدرکشی . مادری و آغوش مادری و نفی فرديت و تحول و نفی حکومت قانون است
می گيرد و پدری که ديروز پرستيده می شد، صورت می گيرد، اين پدرکشی به شکل نارسيستی و نابالغانه صورت 

به اين دليل نيز،همانطور که خود دکتر . امروز مورد تنفر قرار می گيرد و بايستی جايش را به پدری نو و بتی نو دهد
صنتعی می گويد، در فرهنگ ما پسر پس از کشتن پدر، بجای ادامه دادن به ساختن، به خراب کردن يادگارهای پدر و  

فر می پردازد،بجای آنکه مانند جهان مدرن با نفی ديسکورس سابق، در عين حال به ساختن و ادامه تحول و بيان تن
زيرا بخاطر عدم رشد فرديت و گرفتاری اديپالی، قانون و رابطه تثليثی رشد . تحکيم حکومت قانون و تحول دست زند

متنفرانه قتل پسر و يا حتی قتل پدر در پای /فتگانهنمی کند و اينگونه هر طغيانی در فرهنگ ما،بطور عمده بشيوه شي
يک نمونه جديد اين پدر کشی تا حدود زيادی نابالغانه، نقد سيروس شاملو بر پدر خويش .  سنت صورت می گيرد

متنفرانه به تصوير پدر خيالی خويش است که حتی نکات مثبت  و /سيروس  شاملوچنان اسير حالت شيفتگانه). 12(است
 بر عليه بت پرستی و  شخصبت پرستی ايرانی می خواهد مطرح کند، بخاطر اين اميال و اشتياقات پدرکشی دقيقی که

گذار از پدر و مادر واقعی و فکری و . نابالغانه، به خشم و کينه کور و  خراب کردن شاملو و يا آيدا شاملو تبديل می شود
از اينرو نيز عبور از گذشته و نياکان . رديت استدستيابی به راه و خواست خويش يک پيش شرط مهم تحول و ف

متنفرانه صورت /اما اگر اين حرکت با نفی کامل گذشته و يا به شکل شيوه شيفتگانه. ضرورت پيشرفت است
گيرد،حاصل پدرکشی نابالغانه و بی ثمر سيروس شاملوست که در خشمش، در نهايت عشق دل آزرده اش به پدرش را 

توانيش از جذب کامل قدرت پدر و ناتوانيش از نقد مدرن  و  بيان قدرتها و نقاط ضعف پدر خويش، نشان می دهد و با نا
و عبور از خطاهايش و دست يابی به فرديت خويش، نمی تواند نقدش را به نقدی مدرن تبديل کند و اسير نگاه   وروابط 

. اش کند، بت شکنی ميشود که در خفا بت برست استمتنتفرانه که در واقع می خواهد افشايش کند و نفی /بيمار شيفتگانه
نگاه سالم به گذشتگان و به پدر و مادر واقعی اين است که شخص  با ديدن خطاهای آنها و عبور از اين خطاها،همزمان 

از طرف ديگر اين نگاه . قدرتهای آنها را در خويش جذب کند و بقول نيچه،با باال کشيدن خويش آنها را نيزباال کشد
پراحترام و نقادانه به گذشته نشان می دهد که شخص به اين حقيقت ساده از طريق تجارب زندگی خويش دست يافته که 

. چگونه پدر و مادرش در حد خويش برای سعادت آنها تالش کرده اند و در اين مسير خطاهايی نيز دچار شده اند
. ، مرتب اشتباهات عشقی و احساسی کرده و می کنيمهمانطور که خود ما با اين همه امکانات مدرن و تجارب مدرن

حاصل گذار مثبت، اين ديالوگ  نقادانه و سازنده با گذشته و حال  و برای ساختن حال و آينده بر پايه تجارب فردی و 
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گذشتگان است و حاصل عبور منفی همان پسرکشی،سهراب کشی و يا در مواردی پدرکشی فرهنگ ماست و پايداری 
  .قه و نفی فرديت و قانونحکومت مطل

 
 

 مرد  سي گرفته شده از اسطوره نارس،سميسي نارساي) یفتگيخودش (سمينارس: گذار منفی نارسيستی در فرهنگ ايرانی/ 2
 ی به عشقش،سرانجام خودش را به آب میابي دست ی و براشودي در آب مشي است که عاشق عکس خویوناني یبارويز

 فرد ی جنسلي که بشکل می انحراف جنسکي ی به معنانهي  ابتدا توسط  آلفرد بسمي نارسهنگونيا.  شودیاندازد و غرق م
 یماري بکي به سان سمي به نارسستني نگرني است که از اديابتدا فرو). 13(شودي کند،مطرح می بروز مشينسبت به خو

 در مقاله زي و بعد نینچيو در مقاله معروفش در باب لئورنادو دا1910 کند و در سال ی عبور میو انحراف جنس
 دي بقول فرونگونهيا.  کندی مفي تعری آدمی در رشد نفسانیاد عی را مرحله اسمي،نارس> شربر< در باب گرشيد

 کودک هي اولسميکه در مرحله نارس) 14( کند ی عبور مهي ثانوسمي  و نارسهي اولسميکودک و انسان از دو مرحله نارس
  یا دارهي اقوام اولاي دارد و کودک شي بزرگنما از خویري کند و تصویحساس م اشي از خوی را بخشگرانيهمه د

 گذار کودک و ريدر مس.  بر آدم و عالم دارندیالي احساس تسلط و کنترل خگريهستند  و از طرف  د>  يیتفکر جادو<
آوردن عشق و محبت  بدست ی که اکنون در پشودي ملي تبدهي ثانوستي به نارسهي اولستي نارسني اشيبلوغ رانشها

 به شکل ، بلوغزي گذار و ننيحاصل ا.  عشق بورزدزي نشي بدست آوردن عشق آنها به خوقي است، تا از طرگرانيد
 و ايده شي خوی فردقتي بدست آوردن عشق و حقی تالش برا و > من مطلوب < از وشي از خوی الدهي اريگذار از تصو

،  من سالم و کمال مطلوبسمي نارسنيبدون وجود ا.  ردي گی صورت م> منکمال مطلوب< به یعني الهای فردی خويش
 شي بهبود خوی و تالش براشي خوی ضعفهاصي تشخيی توانازي و نیگري عشق به ديی انسان، توانایاعتماد بنفس درون

 یستيارس به گذار مثبت نی تحول و ناتواننيشکست ا. دي آی بوجود نمشي خو> ال مندهيا< به کمال مطلوب و دنيو رس
 تي،هویستي تحول نارسري مسني در اراي زانجامد،ي برهي و غکوزي به پسدي در نگاه فروتواندي مهي اولسميو ماندن در نارس

 یدر مرحله تحول بعد. ردي گی شکل میتي و پدر و مادر و انطباق جنسیگري با دشي انطباق خوقيانسان از طر
 نو در ی ما شاهد تحولارانش،ي و ديآنا فرو> منیوانشناسر< و ديفرو> یرانش محور< و عبور از یروانکاو
 باصطالح مکاتب مختلف اي و ني کالیکوت،مالنينيوهوت،و مثل کیکسان>  سلفاي خود یروانشناس <جادي و ایروانکاو

 سمي درباره نارسیدي گذار نگاه کامال جدهيکوهوت که پا. مي هست >ابژه با  ارتباط یتئور< اي وني ابژکت رالسیتئور
 ی که مستيالي سی انرژی شورجنساي دويبيباور داشت و بباورش ل> من،فرامن، آن< که به ساختار ديبود، برخالف فرو

 یابژه ا/ به رابطه سوژهيی حالت و عدم تواناني ماندن در اکسي متمرکز شود و فزي بر انسان نیفتگي به شکل خودشواندت
 ني و به ادي دی مکوزي همه حاالت پسيی را به سان علت نهاشيدن خو بوی و فانوني را و عدم  قبول کستراسیبا هست

 مهم در گري ساختار دکي به دي فرویپولوژي تني کنار ادر خواند، یم> سکي نارسینوروزها <زيخاطر آنها را ن
د  در رشی و بباور او عنصر مهمردي گی میستي را از شور نارسشيرويباور داشت که ن>  خودايسلف  <یعني تيشخص

 اي ودي فروی رانش محوری برخالف تئوریبشر> خود< و سمي نارسني اگري است و از طرف دیو بلوغ انسان
 آن لي ارتباط و تحلني ای مادر و چگونگژهي اطراف  و بوطي ارتباط با محري تحت تاثد،ي آنا فروخترش من دیروانشناس

 ني رشد درست اطيدر شرا)15 ( بباور کوهوتنگونهيا. ردي گی شکل ممارگونهي بايدر ذهن کودک به شکل بالغانه و 
 کي ی آنگاه شخص دارا،یفرزند/اءي اوللط و روابط غیانسان و بدون ضربات دردناک دوران کودک> خود< و سمينارس

و > خود بزرگ<  درست یري شکل گهي تواند بر پای شود و میهمگون و متجانس م> خود< و یستيساختار نارس
 قادر به گري و از طرف دابدي سالم دست ی دوستشتني و  خوی اعتماد بنفس سالم درونکيبه > اءي اولی درونماژيا<

درون و ساختار > خود <ني گذار، آنگاه اني ای و منفمارگونهيدر حالت ب.  گرددباط ارتجادي و ایگريعشق به د
 مرتب زي بلوغ نني در سنيیانسانها ني چننخاطري و بدشودي ملي ساختار نامتجانس و تکه تکه تبدکي به گونه یستينارس

 و ی درونی حالت پوچگري دی و از سوکسوي از مارگونهي و بیرواقعي غیفتگي و خودشینيدچار مشکالت خود بزرگ ب
 اجتماعی  اي و ی در روابط عشقدني پرستی برایستي بت نارسکي ی جستجواي و ادي به اعتلي و میتکه تکه بودن درون

 ،الشي و امشي اجزااني مستحکم موندي سالم با پ>خود< کي است که کوهوت یزيچ<  سالم سمي نارسنگونهيا. .می گردد
 کي یستي  و اختالل نارسی منفسمي نارسکهي، در حال>16.  باشدی احساس سالم اعتماد و عشق به خود مکيهمراه با 
  ی و بزرگت نارسيستی ی و وحدگانگي حس ني تکه تکه شده است که مرتب در حال جستجو است، تا به اتيشخص

 سرباز  وگراني د يکی کردن خويش با نگاه بکمک)  انیرواقعي و غی در شکل  افراطیاکنون حت(شکوهمند نارسيستی 
 و می تواند مبتال به ابدي مواد مخدر  دست ی نئشگاي غلط یني با خودبزرگ ب يا ، شدن رمانهاآ جانباز و قهرمان 

 یهاي در واقع تئورشي خوی نویکان با تئورل. .سيکوز و عارضه بوردرالين شودبيماريهای شخصيتی نارسيستی يا پ
به تفکر >  منیروانشناس< کند و با عبور از ی کند و هم نکات ضعف آن را برطرف می زنده می را از جهتديفرو

 دادم، بر سه حيوضاو،همانطور که قبال بارها ت.  رسدی می نسبتا پسامدرنی و در واقع نگاهیثيو ارتباط تثل> سوژه<
 اليمتنفرانه جهان خ/فتگانهي شی و ثنویستي و لزوم گذار از رابطه نارسی روح و روان آدمکي و سمبل،واقعیاليبخش خ

 شده اني  به حاالت بسمي نارسفي توصنيحال با ا.  کندی مدي  تاکی سوژه با هستیثي و رابطه تثلکي جهان سمبل سمتبه
 لي و می که  روح تکه تکه شده راود،ينيتا بب) نطوري همزي بخش دوم نیگورهايف(ديه کن نگایري و زن اثرمردي و پیراو

نکه هم نوع آبا (  با اویگانگي لي و میري او به زن اثکي و رمانتی شراب و عشق افالطوناي اکي در تریاو به  فراموش
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 شکست گذار ني از اتي حکازانيچه مبه ) رد وجود دایحالت اسطوره ا هم نوع سالم و سمبليک  و کيسالم عشق رمانت
 و ی دوستشتني که از خویفرهنگ. کنديمنارسيستی ما > خود< و چندپارگی  ما و فرهنگ ما کيکاي در یستيمهم نارس
 در وحدت وجود ،تي جسم و فردی نفقي از طرخواهدي و تنها مداردي ما را بر حذر مشي و جسم خواليعشق به ام

 و خشم کور ی با دل ازردگیو  با هر مخالف ابدي دست شي خواست خوني  به ايیرمان گرا  و  قهی مذهبماني ا؛یعرفان
حاصل اين گذار نارسيستی غلط و گذار منفی اديپ يک فرهنگ پدر ساالرانه و مادر . کندي برخورد میستينارس

عارفانه  /کاهنانهمحوريست که اساسش بر پايه اين خوشيهای دردآور و تراژيک سنتی و اسارت در يک بازی سنتی 
بازی و ماتريکس سنتی که از يکطرف مرتب توليد فرهنگ خير وشر و  جنگ خيرو شر می کند و از طرف . قرار دارد

ديگر بازيگرانش با تبديل کردن خويش به سرباز اين بازيها و آرمانها تالش می کنند به يگانگی نارسيستی با مادر و پدر 
حاصل ديگر اين ماتريکس و بازی . يا زاهد سرکوب گر تن و جسم دست يابندخيالی، به سان عارف و قهرمان و 

مظلومی و از طرف ديگر فرهنگ حمله و توطئه و توهين به دگر /نارسيستی، از يکسو فرهنگ مظلوم نمايی، ظالم
در و انديش و ميل کشتار فيزيکی ويا روحی مخالف و رقيب در اين بازی نارسيستی در پی وحدت و يگانگی با ما

اينگونه نگاه و حاالت يکايک بازيگران اين فرهنگ مبتال به اين نگاه شيفتگانه به معشوق و متنفرانه از . معشوق است
همه حاالت فيگورهای . رقيب و يا گاه شيفتگانه به معشوق و لحظه ای ديگر متنفرانه و يا هراسمندانه از معشوق است

نه است و آنها در يک بازی جاودانه مرتب يکديگر و اين تراژدی نارسيستی متنفرا/بوف کور تبلور اين حاالت شيفتگانه
را بازتوليد می کنند،همانطور که در فرهنگ ما ،کشتن دگر انديش و رقيب و تبديل شدن بت شکن به بت نو،تبديل شدن 

 نارسيستی و درباره اطالع بيشتر به معضالت.( آزادی خواه به سرکوبگر آزادی بطور عمده مرتب تکرار ميشود
).مراجعه کنيد> معضالت نقد و نقادی در ميان ايرانيان<ماتريکس نارسيستی به دو مقاله من در باب   

 
و يا > روانشناسی توده ای فاشيسم<اين ويلهلم رايش است که در کتبی مانند : نتايج سرکوب جنسی در روان ايرانی/ 3
باعث ايجاد نوعی از شخصيت جمعی می شود که از يکسو نشان می دهد که سرکوب جنسی و عشقی > انقالب جنسی<

اينگونه . زيرا درونش ماالمال از اشتياق و هراس است. طغيان گر است و از سوی ديگر صبور و مشتاق ديکتاتورها
تحت تاثير اشتياقات تعالی نيافته اش طغيان می کند و ناگهان هراسش بروز می کند و در پی ديکتاتور و سرکوب گر 

چنين اجتماع و انسانی مرتب در يک چرخه طغيان و سکوت و قبول ديکتاتوری زندگی می کند و بت . ی می گرددجديد
اگر به حوادث دو سده اخير کشور خويش نگاه کنيم،براحتی می بينيم که اين . شکنی اش به بت سازی بعدی منتهی ميشود

های جنسی خويش و اسارت در بحران جنسی و حالت شخصيتی ناشی از سرکوب جنسی و اسارت در اشتياق و هراس
عشقی ايرانی باعث چه فاجعه هايی و عقب ماندگيهايی شده است و چگونه از يک تحول انقالبی  و طغيان در انتها تنها 

هدايت در بوف کور و خنده خشک > ميان تهی<بنابراين بايستی  به معنای عميق . باقی می ماند> بی حجابی<مبارزه با 
که ناشی از اين هراسهای جنسی و تاثير آن بر روند اجتماعی و فردی جامعه خويش  انديشيد، تا به عمق فاجعه پيرمرد 

پی برد و به ضرورت تحول و هم بهتر تکرار تراژيک بوف کور در اين دو سده را و سترونی قرون متوالی فرهنگ 
ان جنسی و عشقی جامعه و درون خويش يکی ضرورت آری گويی به جسم و تن و عبور از بحر. ايرانی را درک کرد

از ضرورتهای مهم تحول و رنسانس ايرانی و يک اصل و شيوه مهم عبور جامعه ايران از تکرار تراژيک بوف کور 
آنگاه بجای خنده خشک ميان تهی اين پيرمرد قوزی ، فضای درونی و برونی فيگورهای بوف کور و جامعه  و . است

رانه و زيبا و هوس انگيز عاشقان زمينی  و زنان و مردان رقصان و خندان ايرانی پر می کند يکايک ما  را  خنده شرو
که در خويش و در جسم خويش به تلفيق اروتيسم بی پروای مدرن و اروتيسم پرشرم شرقی دست می يابند و اروتيسم 

.خندان و پرشرم  جسمهای خندان عاشقان زمينی و عارفان زمينی را می آفرينند  
  

 ی اخالق گرايی،عني ما ی سلوک مهم فرهنگسه و بلوغ  به یسالمت روح پيش شرطهای  اري معحال اگر با اين سه 
 که ميني بی می براحتم،يو عرفان بنگر)  امروزیهني خلق و قهرمانان ميی تا فدایاز پهلوانان اسطوره ا ( يیقهرمان گرا
و هراس از  رينها ماالمال از حس تحقآ جسم و تن و اروتيسم، ی و سرکوب ستي و نارسیپي اودی گذار منفنيبخاطر هم

 جسم و ی نفقي از طری به وحدت وجودیستي نارسیابي دستی هستند و در پینيجسم، خرد و زن و عشق زملذت 
 بوده  و  ان ارمان و مام وطناي ني ای در پاشي خویو فدا)تي و فردی دوستشتنيو نه به شکل سالم ان از راه خو(تيفرد

ناتوان  ،ن هستند که عرفان ما با تمام نکات مثبت اشآ یربناي زی روانی اختالالت  و هراسهانيهم. دن باشی مگاه هنوز 
از عبور نهايی از اخالق ضد جسم و نفی خرد می گردد و خود به تبلوری از اين عناصر ضد جسم وفرديت و ضد خرد 

اين  .اينکار را می کند و ناتوان به گذار به اخالق مدرن می شودتبديل ميگردد،همانطور که نگاه کاهنانه  و اخالقی 
 به ین حتآ از يی و عدم رهاشي خوی درونیماري بنيقهرمانان ما بخاطر نشناختن امعضالت درونی باعث شد که 

 در کنار سنت و دشمنش به سرکوب جسم، تين در نهاآ ی و بجاابندي دست نشي خوی و اجتماعیاسي برحق سیخواستها
 دهد اني پاخي تکرار تارني قرار دارد به افهي وظني ما ای نسل نوبرابر در نگونهيا.  بپردازندی و خردمندیزن، دمکراس
 بدون کاهنانه ضد جسم و لذت و ضد فرديت، /عارفانه/ و با گذار از اين فرهنگ قهرمانه خودیهايماريو با شناخت ب

.ابديند، تا  بتواند به جامعه مدرن و نگاه مدرن سرانجام دست  زشي و فرهنگ خوشي خویحس گناه دست به سالم ساز  
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  نکندخي تکرار تارتواندي   میخانواده ا/یفرهنگ/ یخي تارهي ارثني با ا راویاسوال مهم برای ادامه نقد ما اين است که آي
 و اسطوره يی روح گرا پدرش ویزي و  از سنت جسم  و خرد ستابدي دست یني به عشق زمتواندي ماي؟ او راهی نو برود

 ی فردقتي و حقی پا به عرصه عشق فرد،شي عشق مادرانه و تجربه پدرانه در خوني مادرش بگذرد و با حفظ ايیگرا
اينجاست که هدايت برای پاسخ دادن به اين سوال گويی راوی را با عشقش روبرو .  نو بسازد؟ی بگذارد و زندگشيخو

در اين فرهنگ، در دوران جوانی با عشق اولش روبرو ميشود و اکنون زمان می کند و اکنون گويی راوی بزرگ شده 
آيا راوی می تواند تن به اين . گذار از عشق اوليه و دست يابی به عشق زمينی و فردی خويش برای او فرارسيده است

 تمامی ضعفها و کاهنانه خويش چيره شود و معشوقش را با/متنفرانه و عارفانه/عشق بدهد و يا بر نگاه مسحورانه
تواناييهای زمينيش و در چنداليگی زنانه اش و بالعکس معشوق او را در چنداليگی مردانه اش و با تمامی ضعفها و 

قدرتهای فرديش بپذيرد و هردو  بر تصوير باشکوه عشق نارسيستی و خيالی و عشق اديپالی به پدر و مادر چيره شوند و 
يابند؟به جهان سمبليک و زمينی خويش دست   

 
اين احساس رمانتيک او با حالت .  راوی ابتدا مدتها مجنون وار و مسحور  بدنبال اين زن اثيری و صحنه می گردد

رمانتيک عشقهای اوليه کمی تفاوت دارد و اين تفاوت در اين است که او بخاطر اسارتش در نگاه اديپالی و 
تواند بکمک يکی شدن با او بر پوچی درونش چيره شود،بجای متنفرانه در معشوق،ناجی ايی می بيند که می /شيفتگانه

آنکه به سان يک فرد مستقل و با اعتماد بنفس،تن به عشق، به معشوق اولش و مسحوری عشقش دهد و حتی رمانتيک 
اينگونه نيز از يکسو در پی اش می جويد و از طرف ديگر برای تسکين پوچی درونی  و . وار به معشوقش عشق ورزد

ن حالت مسحوری به شکل خيالی و به شيوه مترادف و  بطور عمده همراه اين حالت افسونگرانه خويش، به سراغ چشيد
راوی بخوبی اين حاالتش را بيان می کند و اگر صادق باشيم ، بويژه  اين حاالت ميل يگانگی . ترياک و شراب می رود

بی دليل .  اوليه بنوعی تجربه کرده ايم و يا هنوز می کنيمو رهايی از پوچی و چندپارگی درونی  را نيز خود در عشقهای
شور تويی،نور < :نيست که عشق ايرانی به همان حالت وحدت عرفانی موالناست که در وصف معشوق می گويد

.تبديل ميشود> تو،تو،همچيم تو< و در نمونه لوس آنجلسی و پاپ آن ، آنگاه به ترانه > تويی،دولت منصور تويی  
 

  سد نمناککي ، ني سنگواري دکي کهي او را گم کردم ، از زمانیتاز وق< 
مي شد، حس کردم که زندگدهي سرب جلو من و او کشیني روزنه بسنگبدون  
یقي عمفياگر چه نوازش نگاه و ک.  و گم شده استهودهي بشهي همیبرا  
  او مراراي نداشت؛ زمي برای بود و جوابکطرفهي برده بودم دنشي از دکه
  بودی نگاه او کافکي چشمها داشتم و فقط ني بااجي من احتیبود، ول دهيند
  نگاه اوکي ب- حل کند مي را برای الهی و معماهای همهء مشکالت فلسفکه
 . وجود نداشتمي برای رمز و اسرارگريد
ی خودم افزودم، اما افسوس بجااکي ببعد بمقدار مشروب و ترني ااز  
نکهي ایرا فلج و کرخت بکند ، بجا فکر میدي ناامی داروهاني انکهيا  

  فکر او ، اندام او ،قهي بدققهي بکنم، روزبروز ، ساعت بساعت ، دقفراموش
 . شدی جلوم مجسم مشي سخت تر از پیلي او خصورت
> توانستم فراموش بکنم؟ی مچگونه  

 
 با زن و عشق اش روبرو یراو تا آنکه سرانجام زن شبی به سراغ او می آيد و مجنون به ديدن ليلی نائل ميشود و 

 وارد مادر /مادر، اين زن اثيری/يش، اين دختراسطوره ا/ ینيعشق زم. دياي و خانه اش متشيمعشوق اش به واقع. شوديم
زن اثيری و سياه پوش بدرون خانه راوی می آيد و خسته و با سکوت بر . شودي می و جهان  راو پدری  خانه سنتنيا

اينکه بوف کور مانند يک ملودی موسيقی و با حساب و دقت تمام نوشته شده است و با . تخت راوی دراز می کشد
بنابراين می توان و تا حدودی بايستی کل کتاب را بدقت مثل يک ملودی چنداليه گوش کرد و بررسی روانکاوی کرد،اما 

ی می پردازم،تا خواننده به بخاطر جلوگيری از طوالنی شدن مطلب از اين کار خودداری می کنم و فقط به مطالب اساس
اکنون وارد يک .  رمز درونی بوف کور پی ببرد و سپس بقيه نوشته را خود روانکاوی و رمز زدايی کند و بازآفريند

صحنه مهم بوف کور را مطرح می شويم که لحظه تالقی دو عاشق و معشوق مبتال به اين ارثيه اديپالی و خيالی است و  
ورد را و ثمرات بعدی آنرا در فرهنگ ايرانی و در  ر وان فردی يکايک ما را  بکمک اين می خواهم نتيجه اين برخ

هدايت در اين .بدينخاطر برخی نکات اساسی را بدقت بيشتری به زير ذره بين می برم. تصوير بوف کور مطرح کنم
تکرار خويشتن کشی،جسم کشی عارفانه و گذشته  وحال و ثمرات /اسالمی، کاهنانه/صحنه ها چنان بدقت فرهنگ ايرانی

و گرفتاری در عشقهای ممنوعه اديپالی را به صحنه می کشد که هر جمله اش را بايستی چون شرابی ناب سر کشيد و از 
.آن لذت برد و از آن ياد گرفت  

 
  که نفس بکشم و اودميترسي ، جلو نفس خودم را گرفتم ، مستاديقلبم ا< 

نيکوت او حکم معجز را داشت ، مثل ا بشود، سدي دود ناپداي ابر مانند  
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  ساعتني دم، از اني بودند، از ادهي ما کشاني مني بلورواري دکي که بود
یعيرطبي غزي چکي نکهي خستهء او مثل ای چشمها- شدم ی خفه متي ابداي و  
  باشد ، آهسته بهمدهي مرگ را دنکهي ، مثل اندي تواند ببی همه کس نمکه

  که بعد از تقال و جانیقيشد و من مانند غر چشمش بسته ی پلکهارفت،
ني و با سر آستدمي از شدت حرارت تب بخودم لرزدي آی آب می روکندن  
>. را پاک کردمميشاني پی روعرق  

 
مادرانه اش و تبلور عشق /راوی با عشق اش روبرو ميشود، با کسی که مسحور چشمانش، مسحور چشمان دخترانه

رفتارش و احساساتش،حالت اين انسان عاشق و گرفتار در اين عشق اديپالی و با احساسات اديپاليش است و اکنون دقيقا 
اينگونه هر لحظه اش ماالمال از عشق و اشتياق به ديگری و هراس و ترس از معشوق و جسم و هوس . دوسودايی است

ق نيست بلکه بيش از احساساتش تنها حالت رمانتيک ميل و شرم يک مجنون عاش. اروتيکی و عاشقانه خويش است
به اين . هراسمندانه يک انسان گرفتار در عشق خيالی است/متنفرانه، مسحورانه/هرچيز حالت دو سودايی مسحورانه

خاطر قلبش در اثر اين اشتياقات دوسودايی به ارث برده از فرهنگ ضد جسم و ضد جنسی خويش، از اين شوق و 
زجردهنده ديگری در حال ايستادن است و او می خواهد با نفس /حورانههراس، از اين حس محو شدن در افسون نگاه مس

همانطور که بطور معمول ايرانيها خشم و اشتياق خويش . نکشيدن گويی مانع سرباز شدن اين احساسات خويش شود
سمی ج/را،درد خويش را می خورند و سرکوب می کنند و بدان خاطر به انواع بيماريهای افسردگی ،اعتياد و روانی

مانند ميگرن و زخم معده و غيره دچار می شوند،بجای اينکه با نفس کشيدن و بيان درد و خشمشان و تعالی بخشی درد و 
راوی رابطه . زخمشان به تمنای اعتراض و دفاع از خويش مدرن،  به تغيير و چيرگی بر موانع سعادتشان دست زنند

اجباريست که هم اين اشتياقات جنسی و خشم گينانه خويش را در /اش با اشتياقات و احساساتش مثل يک انسان وسواسی
خويش بشدت احساس می کند و هم می خواهد آنها را بخاطر هراس اختگی و هراس جنسی اش سرکوب کند و ناخودآگاه 

 سنتی عارفانه مردان/اجباری يا کاهنانه/ثمره شخصيتی  اين حالتهای وسواسی.  باور به ناممکن بودن تمناهايش دارد
يک شکل آن کاهنان سرکوب گر جسم و شکل دوم آن،  اين راوی است که در واقع . ايرانی سه شکل عمده است

بخاطرهراسهايش دچار يک ناتوانی جنسی و احساسيست و ناتوان از تن دادن به اميال و خواهشهای جنسی و خشم آلود 
م مدرن است و نقطه مقابل و آن روی سکه اين راوی، خويش و ناتوان از تعالی بخشی اين احساسات به اروتيسم و خش

کاهن لجام گسيخته و يا دخترباز بزرگ سنتی است که می خواهد فقط بگايد،بکند و خشمش را به جسم و  به زندگی بدون 
خته تعالی بخشی و  به شکل نابالغانه بيان می کند و در نهايت هر سه، چه کاهن و يا راوی ناتوان و چه کاهن لجام گسي

نمونه زنانه اين حالت . متنفرانه و تکرار قتل گاو جسم بدست ميترا می کنند/تکرار سنت و تکرار بازی جاودانه شيفتگانه
در شکل افسردگی و سردمزاجی زنانه از يکسو ، عشق روحی  و در نهايت پرتوقع مادرانه و ضد جسم و از طرف 

که اکنون بقول راوی يک مرد را برای شکنجه دادن،يکی را ديگر حالت هيستريک و نيز خشم کور لکاته وار است 
برای شهوت و ديگری را برای عشق می خواهد و اينگونه اين سه نمونه زنانه نيز با نفی زنانگی از يکسو و از طرف 

ديگر با خشم کور و خشونت جنسی به خويش و به جسم و به معشوق تکرار سنت می کنند و در خدمت سنت عمل و 
زن اثيری اينجا تبلور حالت اوليه زن ايرانی درگير اين حالت اديپاليست که بر اساس افسردگی و کشتن . می کنندرفتار 

زنانگی خويش در پای نگاه پدر سنت و نقش مادر،بخاطر نگرفتن جوابی برای عشق و جسم خويش، دچار حالت 
معشوق دست دراز /مادر به پدر/که در آن دختراين تصوير را بايستی ادامه تصوير قبلی  ديد . خستگی و افسردگيست

پدر را نگرفته است و / مادری  که جواب عشق اش به مرد/اکنون دختر. می کند و جوابش را با خنده خشک می گيرد
تمايالت زنانه اش با خنده خشک و سرکوب گرانه سنت روبرو شده است، خود اين نگاه ضد جسم و ضد عشق را در 

ه است و اينگونه بناچار دچار سردمزاجی و افسردگی و خستگی می شود و در واقع در پی روح خويش بنوعی جذب کرد
هيستری  و افسردگی در همه جوامع شکل . شدن و با نگاه پدر يکی شدن،مرگ جسم خويش را ناخودآگاه قبول می کند

 عمده بيماريهای روانی مردانه اجباری و يا اعتياد شکل/عمده بيمار روانی زنانه است،همانطور که بيماری وسواسی
هيستری به معنای تطبيق خويش با خواست و آرزوی ديگری،يعنی تن دادن به آرزوی پنهان پدر خيالی و مادر .است

از يکسو سرکوب جسم و سرکوب زنانگی بخاطر هراس از آنها . خياليست و آرزوی پنهان اين پدر و مادر خيالی چيست
ن از خشم و شهوت نارسيستی نابالغ و  تن دادن به وسوسه های شهوانی و خشمگين و از طرف ديگر لذت بردن پنها
زيرا افسردگی . لکاته و زن اثيری، زن افسرده و زن خشمگين دو روی يک سکه هستند. خويش و اين يعنی تولد لکاته

 هيستريک و تن حالت. همانطور که خودکشی،يک ديگرکشی سمبليک است. تنها شمشير بسمت خويش نشانه رفته است
،يعنی به شکل قبول و اجرای اعمالی > هيستريک تبديلی< دادن به خواست پدر خيالی و سرکوب جسم را اين جا به شکل

اينگونه زن اثيری خسته و افسرده و سراپا سياه پوشيده،  مانند پدر يا پيرمرد . از پدر می بينيم  که سمبل سرکوب است 
.ه دست چپش می شود و با مرگش به لکاته دگرديسی می يابدقوزی  در حال جويدن انگشت سباب  

 
  بودني مثل ای حرکت را داشت ولی او همان حالت آرام و بصورت< 
  بود ناخن انگشتدهي طور دراز کشنيهم.  تر و الغرتر شده بوددهي تککه

اهي و از پشت رخت سی رنگ صورتش مهتاب-دي جوی دست چپش را مسبابهء  
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  و تمام تنشنهي بود خط ساق پا ، بازو و دو طرف س که چسب تنشینازک
 . بوددايپ
  بسته شدهشي من خم شدم، چون چشمهانمي که او را بهتر ببني ایبرا
  دوری بود که او از من بکلنياما هرچه بصورتش نگاه کردم مثل ا . بود
  از مکنونات قلب او خبر نداشتمچوجهي ناگهان حس کردم که من به-است
 . ما وجود نداردني بیه ا رابطچي هو

  حساس او کهی گوش او ، گوشهادمي ترسی ولمي بگویزي چخواستم
  منی عادت داشته باشد از صدامي و مالی دور آسمانیقي موسکي بديبا

>. بشودمتنفر  
 

مادر محورانه، در پای اخالق مقدس /حاصل چنين سيستمی سرکوب گر جسم و جنس و جنسيت در پای نگاه پدرساالرانه
پدری  و عشق مطلق مادرانه، انسانهايی گرفتار در فانتزيهای درونی اديپالی و در احساسات دوسودايی ويا چندسودايی 

متنفرانه /زيرا هر کس در ديگری فقط چشمان او و در چشمانش اميال مسحورانه. خويش و ناتوان از ديالوگ است
اساس، چشمها و . ن از ديدن چنداليگی و چهره ديگريستخويش و تصوير نارسيستی دلخواه خويش را می بيند و ناتوا

حس < به اين خاطر حرف راوی را بايد درک کرد که می گويد . لمس مسحوری و يا تنبيه و سرزنش در نگاه ديگريست
 زيرا ارتباط و ديالوگی نبوده. >کردم که بهيچوجه از مکنونات قلب او خبر نداشتم و هيچ رابطه ای بين ما وجود ندارد

زن و مرد . همانطور که کل داستان يک مونولوگ و توصيف است و ما شاهد ديالوگهای بسيار اندکی هستيم. است
ايرانی، از آنرو که هويت جنسيتی و جنسيشان ، بخاطر گرفتاريشان در اين حالت نارسيستی اوليه و ناتوانی از عبور از 

فالوس <توانسته اند به شکل سمبليک کامل به نياز مردانه ياوحدت نارسيستی اوليه، بشکل سمبليک رشد نکرده است و ن
دست يابند، از آنرو اين حاالت ناز و نيازشان بيشتر به شکل خيالی و نارسيستی > فالوس بودن<و ناز زنانه يا > داشتن

نه در شکل در حاليکه اين دو حالت فالوس داشتن مردانه و فالوس بودن زنا. و از اينرو نيز ساکن و غيرمتحول است
سمبليکش و برپايه فرديت جنسيتيشان قابل تحول و دگرگونی است،همانطور که در جهان مدرن مرتب بر پايه اين اشکال 

اساسی هويتی، حاالت مختلف و تلفيقی آن بوجود می يابد و رشد می کند و زنان برپايه ناز مدرنشان به نيازهايشان نيز 
در واقع حتی می . از و احساساتشان پی می برند و آن را در خويش جذب می کنندتن می دهند و مردان هرچه بيشتر به ن

توان از خطاهای مدرنيت و حتی هراسهای فرويد و لکان در اين زمينه عبور کرد و برخالف نظر اين دو که در 
 کمبود است، نگاهشان در نهايت ليبيد و فالوس يک عنصر مردانه است و بدينخاطر زن در اين سيستم نمادی از يک

ميتوان به نگاهی نو و جسم گرايانه دست يافت و به سان جسم خندان  و برپايه همين حاالت عمومی فالوس داشتن و 
فالوس بودن،بر پايه ناز و نياز مردانه، به جادوی مردانه و زنانه، به حاالت تلفيقی باالتر اين حاالت و جسم دست يافت و 

اما بحران جنسيتی جامعه ما و . نانه و چنداليه تاريخی،اسطوره ای و جادويی دست يافت به جهانی و جنسيتی مردانه و ز
گرفتاری مرد و زن ايرانی در حالت خيالی جنسيتی باعث آن شده است که مرد سنتی ايرانی و اسير و گرفتار جهان 

بيشتر می رسد > وس داشتنفال<پدرساالر به خيال خويش با چهار زن داشتن و يا سرکوب جسم و سگ نفس خويش  به 
و > فالوس بودن<و  زن ايرانی با سرکوب خويش و نماينده فالوس سنتی بودن و روح بودن،مادر بودن می خواهد به 

بدينخاطر نيز عشق و  جسم و جنسيت دوپاره و چندپاره می شود و بدينخاطر . عزيز دردانه پدر خيالی بودن  دست يابد
دان مدرن به چنداليگی نوی خويش و فرديت جنسيتی و سمبليک خويش دست يابد و ضروريست که نسل ما زنان و مر
اشکال و حاالتی که مرتب قابل تحول و دگرديسی اند و انسان را به سان سوژه و يا . اشکال مدرن اين هويتها را بيافريند

جهان خيالی، همان ميل به حاصل سرکوب جسم و گرفتاری در اين . جسم خندان، به يک کثرت در وحدت تبديل می کند
عشق رمانتيک روحی و عاری از جسم راوی و حالت فرشته وار زن اثيری و گرفتاری در حالت اديپالی است که همه 

بدينخاطر نيز مدرنيت در ايران .فيگورهای هدايت از راوی تا داش آکل، از لکاته تا مادر،از پدر تا عمو بدان گرفتارند
نصر اساسی مدرنيت کالسيک يعنی نگاه و قدرت مردانه و ماجراجويی و لذت پرستی و خرد نمی تواند رشد کند،زيرا ع

ابژه ای در ايران رشد نمی کند و در مسير بعدی نيز طبيعتا عنصر دوم مدرنيت ويا مدرنيت /مردانه و رابطه سوژه
ی زن و مرد بوجود می آيد،در زمان حال که تحت تاثير فمينيسم و نگاه زنانه و برابری هرچه بيشتر حقوقی و فرهنگ

اينگونه با سرکوب مردانگی، مانع رشد مارکوپولوها و دکارتها . فرهنگ ما رشد نمی کند،زيرا زنانگی سرکوب می شود
ديدن اين نفی .  در فرهنگ ما می شوند و با نفی زنانگی مانع شکل گيری يک جامعه مدرن و برابر و قادر به تحول

ای نفی ستم مضاعف حقوقی و فرهنگی به زنان نيست بلکه هرچه بهتر آن را توضيح می دهد مردانگی و زنانگی به معن
و نشان می دهد که چگونه در اين فرهنگ اين حاالت مرتب يکديگر را بازتوليد کرده اند،همانطور که راوی و زن 

 جسم و اروتيسم درون  زن اثيری موضوع اما اين است که قتل. اثيری،راوی و لکاته مرتب يکديگر را باز توليد می کنند
تنها بدست اخالق پدرانه و گرفتاری در نگاه پدر خيالی و همسو خواندن درونی و هيستريک زن ايرانی با نگاه پدر 

بدست نمی آيد بلکه بخش دوم اين قتل بدست عشق مطلق مادرانه و سرکوب زنانگی در برابر اين نگاه مادر خيالی و 
مرد اسير نگاه مادر /  می گيرد و مامور اين قتل مثل هميشه قهرمان و عارف و يا کودکعشق مطلق مادرانه صورت

کمر به قتل عشق زمينی و اروتيک > کنيز و پادشاه<اينگونه همانطور که موالنا در داستان اول مثنوی بنام . خياليست
 می خواند،اينجا نيز راوی در در پای عشق مطلق مادری می پردازد و عشق زمينی را لحظه ای و خطرناک و ننگی 
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زيرا مرگ زنانگی بناچار مرگ حالت . نهايت و در نام مادر، به قتل نهايی زنانگی و در نهايت قتل خويش تن می دهد
زيرا اين حاالت بقول دريدا در يک حالت ديفرانس دريدايی . متقابل خويش يعنی مردانگی را بدنبال دارد و بالعکس

يد می کنند و در معنای لکانی که من همان ديگريست و مثل نوار مويبوس که در نقطه ای پشت مرتب يکديگر را بازتول
و رويش به هم تبديل ميشوند،حاالت انسانی زنانه و مردانه نيز به يکديگر تبديل ميشوند و در واقع زنانگی،مردانگی به 

 و از اينرو مرگ يکی،بناچار مرگ ديگری را تعويق افتاده و متفاوت است و مردانگی،زنانگی تعويق افتاده و متفاوت
راوی که از اشتياقات هراس دارد . بدينخاطر نيز ما در بوف کور نه با زن مدرن و يا با مرد مدرن روبرويم. بدنبال دارد

و خواهان سکوت معشوق است و اسير چشمان و روح معشوق و هراسان از تن زنانه او و تن مردانه خويش است، 
شتن زنانگی  که بخش اولش توسط زن و در اشتياق يکی شدن با پدر سنتی صورت گرفته است،توسط اکنون اين ک

قهرمان و  شاعر اسير نگاه مادر خيالی و   برای دست يابی به افسون نگاه مادر خيالی   کامل ميشود و قتل نهايی 
.صورت می گيرد  

 
  اطاقمیپستو تشنه اش باشد ، رفتم در اي گرسنه و دي که شادي رسبفکرم

  در خانه به همزي چچي دانستم که هیاگر چه م- کنم داي پشي برایزي چتا
  شراب کهنه کهی بغلکي رف ی به من الهام شد، باالنکهي اما مثل ا-رسدينم
  شراب رای بغل- را گذاشتمهيچهارپا- بود داشتمدهي پدرم به من ارث رساز
  مانند بچهءدميفتم، د کنار تختخواب رني پاورچني پاورچ- آوردمنييپا

  بلندشی بود و مژه هادهياو کامال خواب.  بوددهي خوابی و کوفته اخسته
ی شراب از الالهي پکي را باز کردم و ی سربغل- مخمل بهم رفته بودمثل  

>.ختمي شده اش آهسته در دهن او ردي کلی هادندان  
 

آيا راوی هراسان از . ار مادر راوی و تبلور خشم اوستدر متن دوم در می يابيم که اين شراب در واقع سمی است و يادگ
او بايستی مطلع باشد، زيرا همانطور که . جسم و مبتال به  نوعی ناتوانی جنسی،  ناخودآگاه از اين جريان مطلع نيست

 هدايت در شيوه نگارش کتاب نشان می دهد، در واقع متن دوم قبل از متن اول رخ می دهد و همه چيز در بوف کور
ترس راوی از جسم و تن خويش و . اينگونه او ناخودآگاه و خودآگاه می داند که اين شراب سميست. تکرار ميشود

معشوق و اشتياقات اروتيک جسم خويش و معشوق آنچنان زياد است و او خود نيز آنچنان اسير چشمان ديگری و رابطه 
ونه جمله بعديش و آرامش يافتنش بعد از خوراندن اينگ. روحی مسحورانه است که معشوقش را بدون جسم می خواهد

او خود يک روح مشتاق،يک کودک تشنه پستان . شراب به زن اثيری نشان می دهد که او ناخودآگاه می داند چه می کند
مادر بيش نيست،که می خواهد در چشمان معشوق و مادرش غرق شود و با او يکی شود،پس مانع اين يگانگی، يعنی 

همانطور که عارف و کاهن ما برای دستيابی به بيگناهی و  .  جسم معشوق را می خواهد از بين ببردجسم خويش و
:راوی  در جمله بعدی می گويد. وحدت نارسيستی با عشق مادری به سرکوب نفس خويش می پردازد  

 
دميچون د.  شددي احساس آرامش ناگهان تولمي بار در زندگني اولیبرا<   
ی کرد و کابوسی که مرا شکنجه می سالتوننکهيده، مثل ا چشم ها بسته شنيا  
  خودمیصندل.  آرام گرفتی فشرد، کمی درون مرا مشي با چنگال آهنکه
 - چه صورت بچه- شدم رهي آوردم ، کنار تخت گذاشتم و بصورت او خرا

  اين فرشتهءاي ممکن بود که اين زن، اين دختر ، ايآ! ی چه حالت غريبگانه،
ني ممکن بود که اايآ)  بگذارمشي روی دانستم چه اسمیمچون ن (عذاب  
  تکلف؟ی دوگانه را داشته باشد؟آنقدر آرام ، آنقدر بیزندگ
  که ازی نمناکی توانستم حرارت تنش را حس کنم و بوی من محاال
  چرا دست لرزان خودمدانمينم- شد ببوسمی متصاعد ماهشي سني سنگسوانيگ
ی زلف- دمي زلفش کشی خودم نبود و رواريختچون دستم به ا.  بلند کردمرا  
بعد انگشتانم را در زلفش فرو بردم- بوددهي چسبشي هاقهي شقی روشهي همکه - 
  چند روزنکهيمثل ا. سرد، کامال سرد- او سرد و نمناک بودیموها

دستم را از.من اشتباه نکرده بودم، او مرده بود- که مرده بودگذشتيم  
  احساسی تپشني کمتر- پستان و قلبش گذاشتم ی او برده رونهءي سشي پیتو
  در اوی اثر از زندگني کمتری او گرفتم، ولیني را آوردم جلو بنهي شد، آینم

>... نداشتوجود  
 
ی به  راو  محکوم به مرگ است ویمادرمحور/ی پدر ساالری سنتی فضاني در اانگی  و مردانگی   جسم  و زنیرآ

 تواندي نمواهان دستيابی به سعادت و عبور از اين فرهنگ ضد جسم و ضد لذت است،سان فرزند اين فرهنگ، با آنکه خ
، شناخت  عبور نقد گذشتهني ای براراي خودش که همان هراس و سرکوب جسم و زن است برود، زاکاني جز راه نیراه
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تی خويش، آری گفتن اين ماتريکس و بحران درونی خويش از يکسو و از سوی ديگر تن دادن به فرديت جسمانی و جنسي
به جسم و جنيست زنانه و مردانه و چنداليه خويش و عبور از وحدت نارسيستی با مادر و پدر خيالی و عبور از 

خوشيهای درد آور نارسيستی سنتی الزم است و نه راوی و نه زن اثيری و نه پيرمرد و يا مادر و يا لکاته و رجاله ها 
 جسم و لذت و هراس از عشق و خرد زمينی چنان قويست و گرفتاريشان در نگاه در آنها اين هراس از. قادر بدانند

متنفرانه به ديگری چنان عميق است که هر چند ابتدا در پی رهاييند و مثل راوی شروع به /ديگری و در نگاه مسحورانه
تحت تاثير اين شک کردن و سوال کردن و يا مثل لکاته شروع به طغيان و لمس جسم و اروتيسم می کنند،اما 

گرفتاريهای درونی ، آخر ناتوانی راوی و خشم کور لکاته به توليد کننده جديد سنت تبديل ميشود و هر دو به پيرمرد و 
اينگونه متن اول و متن دوم با قتل زن . پيرزن خنزرپنزری تبديل ميشوند و يکديگر را و زنانگی و مردانگی را می کشند

 قتل به معنای قتل مردانگی و تبديل شدن راوی به پيرمرد خنزرپنزری و اسارت در نگاه و بپايان مير سد و همزمان اين
اسارتی که قرنها طول کشيده است و اين زنان و مردان نابالغ و گرفتار نگاه .مادرانه خياليست/چشمان يک معشوق اثيری

 دست يابی به يگانگی با او بوده اند که پدر و مادر خيالی، قرنها چنان مسحور اين نگاه و در حال سرکوب خويش برای
اکنون ما ، نسلهای معاصر کم کم چشم می گشايند  و متوجه يک تاخير .  متوجه گذشت تاريخ و پيشرفت جهان نشده اند

بزرگ تاريخی می شوند،متوجه بدهکاری بزرگ فردی و تاريخی خويش و می خواهند بر اين تاخير چيره شوند و بدنبال 
متنفرانه ادامه می دهند و از اينرو /د و ناخودآگاه ديگربار با اين جستجوی مقصر به تکرار نگاه شيفتگانهمقصر می گردن

تکرار تراژدی می کنند وبه قتل مخالف و دگر انديش و تبديل خويش به پيرمرد خنزرپنزری ، به قتل دوباره سهراب 
ه دست شغاد دست می زنند و در آينه می نگرند و بدست رستم،اسفنديار به دست رستم و سرانجام رستم و بناچار ب

اينگونه در بوف کور و در طول تاريخ . پيرمرد و پيرزن خنزر پنزری را و خنده خشک پيروزی سنت را بازمی يابند
معاصر، قتل گاو و تن بدست ميترا و سرکوب جسم و ديگری بخاطر نگاه و آرمان خويش و تبديل شدن به قهرمان و 

هدايت اما به بيان اين سرکوب و تکرار قناعت نمی کند بلکه به . صورت می گيرد و تکرار ميشودسرکوب ديگری 
. بررسی نتايج و ثمرات دقيق اين سرکوب جسم و سرکوب زنانگی و مردانگی در تاريخ و روان يکايک ما می پردازد

دو ثمر اساسی اين . نگی چيست؟ثمرات  عمده اين سرکوب و قتل جسم،قتل خرد و عشق زمينی، قتل زنانگی و مردا
.سرکوب به شرح ذيل است  

 
سرکوب تن و جسم در جامعه و فرهنگ و روان ايرانی برای دست يابی به يکی شدن روحی با نگاه پدر و مادر / 1

خيالی صورت می گيرد،زيرا انسان ايرانی گرفتار در چشمان اين مادر و پدر خيالی،جسم خويش را و اشتياقاتش را مانع 
از اينرو به سرکوب . کی شدن و وحدت نارسيستی،مانع دستيابی به بهشت دوباره و مقصر رانده شدن از بهشت می داندي

بدينخاطر با اين سرکوب هرچه بيشتر به انديشه های روح شدن، . جسم،سکس و زن و در نهايت شور مردانه می پردازد
ن رهايی روحی از طريق هر چه بيشتر سرکوب کردن فنا شدن، ميل مرگ و رهايی روحی تن می دهد و خواهان اي

اينگونه فرهنگ مرگ پرستی،درد پرستی و روح پرستی و تحقير جسم  و هراس از سکس و اروتيسم در . خويش است
حاصل . حاصل ديگرش دوپاره شدن عشق و تبديل شدن به عشق افالطونی خوب و سکس کثيف است. اين رشد می کند

وسوسه در روح و روان ايرانی و مبتال شدن ايرانی و روانش به اين /اودانه احساس گناهديگر اين سرکوب چرخه ج
او گرفتار در اين جنگ درونی و برونی با جسم و رانشهای خويش می شود و . چرخه جهنمی و سترونی قرون متواليست

.مرتب خويش را برای روح شدن،يکی شدن روحی با معشوق اخته می کند  
 

اين سرکوب، اسارت پنهان در حاالت نابالغانه خيالی و نيز کابوس وار اشتياقات اروتيکی و خشم آلود حاصل ديگر /  2
در نتيجه اين سرکوب اخالقی اين احساسات هرچه بيشتر کور و خطرناک و يا اهريمنی می شوند و انسان . خويش است

ت يابد و کمتر می تواند  احساسات نارسيستی، ايرانی هرچه کمتر قادر می شود به تعالی بخشی و جذب اين احساسات دس
زيرا ابزار دست يابی . اروتيکی،پارانوييا و خشمالود خويش را به تمناهای مدرن نارسيستی،اروتيکی و غيره تبديل کند

اينگونه اکنون . به اين تعالی بخشی يعنی جسم بودن و فرديت جسمی و جنسيتی اش را بشکل عمده سرکوب کرده است
ياقات بشکل نابالغ و بشکل خوشی دردآور نارسيستی بر درون او در خفا حکومت می کنند و ايجاد گر انواع اين اشت

خشونتهای جنسی،هراسهای خشن جنسی و اميال خشن جنسی و يا عشقی از يکسو   و از سوی ديگر ميل دائمی و پنهان 
اينگونه . ودن، لکاته بودن و خدای جبار بودن می شودبه قتل پدر و کشتن قانون و بی قانون بودن و  کاهن لجام گسيخته ب

اين کاهن و عارف در خفا تبديل به يک منحرف جنسی و يک خودمدار نارسيستی و سرکوب گر ديگری ميشود که می 
بچشد و مرتب  > نام پدر<خواهد خدا باشد و همه چيز را بدون مسئوليت در برابر خويش و ديگری و در برابر قانون يا 

اينگونه حاالت . سم وار طغيان می کند و از سوی ديگر برای تنبيه خويش به زجر مازوخيستی خويش تن می دهدسادي
سادومازوخيستی ايرانی در عشق،اروتيک  و روابط خانوادگی بوجود می آيد و نگاه خيرو شرانه،جستجوی مقصر و 

بخش ديگر اين سرکوب جستجوی . يردميل سرکوب و خشونت بر ديگری  از تختخواب تا سياست را در بر می گ
ناخودآگاه ميل به يگانگی و محو شدن با معشوق  در اعتياد و در بيماريهای روانی و درد طلبی و تقدس درد و زجر 

.است  
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هدايت اکنون در ادامه متن اول و در متن دوم ما را با نتايج اين سرکوب و تکرارتراژيک آن در تاريخ و نسلهای متفاوت 
راوی پس از مطمئن شدن از مرگ زن و سکوت جسمش،اکنون دقيقا هرچه بيشتر از يکسو روح گرا . ی سازدروبرو م

ميشود و می خواهد نارسيستی خويش را بزرگ و يکی شده با هستی به سان روحی احساس کند و  به نئشگی نارسيستی 
ه اميال ماقبل اديپالی و اشتياقات بيمارگونه و  پی يکی شدن با چشمان معشوق دست يابد  و  از طرف ديگر با تن دادن ب

. جنسی و در عين حال کانيبالی خويش، می خواهد به اين خوشی دردآور نارسيستی و يکی شدن با معشوق دست يابد
اينگونه از يکطرف روح گرا می شود و از طرف ديگر  با جسم معشوق مرده اش می خوابد و سپس او را برای آنکه 

متنفرانه  به شکل بلعيدن و /اروتيکی  حالت شيفتگانه/شيوه عمده عشقی. نيافتد،قطعه قطعه می کندبدست فرد ديگری 
کانيباليسم در واقع عاشقی است که می خواهد با . حالت کانيباليستی نيز شکلی از اين حالت است. بلعيده شدن است

يز اکنون می خواهد از يکسو سراپا روح راوی ما ن. خوردن معشوق با او يکی شود و به وحدت نارسيستی دست يابد
شود،احساس بزرگی روحی کند و از سوی ديگر به تکه تکه کردن تن معشوق می پردازد، تا او فقط مال خودش باشد و 

اما قبل از ورود به اين عرصه و شناخت عميق . در هر دو حالت به لذت ژوئيسانس نارسيستی و نالغانه خويش دست يابد
رانی در اين حاالت بخاطر ناتوانيش از عبور و چيرگی بر اين لذايذ نابالغانه و  بيمارگونه و بخاطر علل گرفتاری اي

.ناتوانيش از دست يابی به تمناهای مدرن چنداليه،بايستی يکی دو نکته اساسی را مطرح کرد  
 

 به يک زبان مدرن تبديل نشده عارفانه است و هنوز اين زبان مثل خود ما/از آنجا که زبان فارسی يک زبان شاعرانه/ 1
است، از اينرو نيز تفکيک حوزههای زبان و سنجش علمی و زبان محاوره و ارزش گذاريهای اخالقی عمومی در آن 

به خاطر حاکميت اين فضای اخالقی بر زبان فارسی نيز تشريح علمی و سنجش علمی . خيلی کم صورت گرفته است
از اينرو بايستی خواننده من بويژه به اين . خالقی منفی بسيار سخت استحوادث و بيماريها بدون ارزش گذاری ا

موضوع، در حين خواندن مطالب پايين و مقاالت بعدی و پرداختن هرچه بيشتر به بيماريهای روانی  و جنسی جامعه 
ه بيماريهای روانی ايرانی و  فيگورهای کتاب، توجه داشته باشد که نويسنده و اين مقاالت هيچ نگاه منفی و اخالقی ب

بيماريهای روانی . ندارد بلکه اين بيماريها را به سان پيش شرط روانی بلوغ روحی و به سان يک بحران بلوغ می بيند
از انحرافات جنسی تا اعتياد، از نويروزها تا پسيکوزها در نهايت بقول لکان اسامی داللت هستند و حکايت از حقايق 

رگ درونی ما می کنند که چون در جهانمان و جسممان تعالی،زيبا و جذب نشده اند، ما را عميق درونی ما و قدرتهای بز
اينگونه نيز راه حل عبور از بحران اعتياد،بحران جنسی ايرانی،بحران . به پريشانی و تکرار بيماروار مبتال می سازند

يرانی و راه حل عبور از راوی و لکاته عشقی و بحران هويتی ايرانی، راه حل عبور از سادومازوخيسم جنسی و عشقی ا
اين تنبيه و سرزنش تکرار همان حالت . درون خويش، نه سرکوفت زدن،تنبيه و سرزنش خويش و ديگريست

همانطور که آدمهای معتاد ابتدا با سرکوفت خويش و ديگران . متنفرانه و باعث ماندگاری در بيماری ميشود/شيفتگانه
ره مجبور به بازگشتند،زيرا هنوز آن قدرت خويش را که آنها را به سمت اعتياد می باصطالح ترک می کنند و دوبا

کشاند و به مکيدن نارسيستی پستان مادر خيالی وامی دارد، در خويش به شکل يک تمنای مدرن و يک سبکبالی مدرن 
به قدرت سبکبالی جهان ابتدا با عبور از اين خدای شرمگين و تنبيه گر درون خويش و دست يابی . جذب نکرده اند

زيرا اعتياد و بيماريهای روانی يک . خويش توسط نگاه و تفسير خويش می تواند بيمار مبتال به اعتياد، از اعتياد بگذرد
از اينرو نيز اولين گام مهم در آزادی عملی روان ايرانی از . مرحله گذار به بلوغی نو و دست يابی به قدرتی نو هستند

متنفرانه اين است که به اين سرکوفت و تنبيه خويش و ديگری پايان دهد و ضرورت بحران خويش /هاين حالت شيفتگان
را قبول کند و در آن باره با درون خويش و ديگری به گفتگو نشيند و در اين مسير گام بگام با رشد فرديت خويش و 

تش در جهانش، به جسمی خندان و تعالی بخشی قدرت اهريمن اعتياد خويش به فرشته سبکبالی خويش و جذب قدر
زيرا می داند . سبکبال تبديل شود که اکنون می تواند با نگاهی،چشمکی، با شوخ چشمی و طنزی جهانی را سبکبال کند

پس بجای سرکوب احساسات خويش و خوردن . زيرا می داند نفس کشيدن، خلق کردن است. که نگاه کردن، آفريدن است
بکبالی خويش و مبتال شدن به انواع بيماريهای روانی،اين انسان ايرانی ياد می گيرد، خشم و شورهای اروتيکی و س

خشمش و ميلهای نارسيستی و سبکباليش را به خدمت گيرد و همانگونه که با پکی به وافور جهانش را سبکبال می کرد، 
متش را بکشد و جهانش را با اکنون با خنده ای خردمندانه و شرورانه جان سنگينی و هر عنصر مخالف شادی و سال

. همين مطلب درباره همه بيماريهای ديگرو  حاالت ديگر نيز صدق می کند. نگاهش و تفسيرش و نفس اش سبکبال کند
ابتدا بايستی ضرورت راوی بودن، لکاته بودن، اميال جنسی کاهن لجام گسيخته داشتن را درک کرد و از آنها نترسيد و 

خويش با شناخت اين ضرورت  ابتدا به راوی خندان و لکاته خندان تبديل شد و سپس با بقول معروف بجای سرزنش 
عبور از بيماری و تعالی بخشی خشم و هراس خويش به خشم و هراس مدرن به زن و مرد عاشق زمينی و خندان 

 و ايجاد رنسانس دگرديسی يافت و با عبور از بيماری و اين حاالت به مرگ سيستم کهن در خويش و در فرهنگ خويش
.و خوشبختی خويش کمک رساند و جهانی نو آفريد  

 
را می آفريند،همينطور نيز يک > ديوانه<همزمان مفهوم > سوژه<همانطور که بقول فوکو،ديسکورس با ايجاد مفهوم / 2

آفريند، تا ديسکورس دقيقا  مخالف و مسيرهايی که يک مخالف بايستی برای دست يابی به تحولی نو از آن بگذرد می 
ناخودآگاهی نيز بقول . بدينوسيله و در اين مسير  رقيب خويش را در نهايت به بازتوليد ديسکورس کهن و سنت وادارد
اينگونه نيز برای . لکان ساختاری مانند زبان دارد و زبان ساختار ديسکورس را دارد و ديسکورس را بازمی آفريند
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نيت راهی جز آن باقی نمی ماند که از بکطرف بدرون خويش رويم و با مدر/يکايک ما در حين عبور از بحران سنت
همان اهريمنانی و معضالتی درونی روبرو شويم که راوی و لکاته و ديگران روبرو ميشوند و هم از طرف ديگر راهی 

در عرصه سياسی و جز آن نداريم که با گفتمان با اين نيروهای خويش و جذب آنها و با گفتمان با افراد و رقيبان ديگر 
از اينرو نيز طبيعی است که . اجتماعی و چالش مدرن به جذب نيروهای خويش و تلفيق مدرنيت و سنت دست يابيم

يکايک ما در مسير دست يابی به فرديت خويش دچار انواع و اشکال بحرانهای روانی و فردی شود و مسيرهای کوتاه 
يماريهای روانی از پريشانی و چندپارگی روانی تا اعتياد و يا افسردگی و مدت و درازمدتی از انواع بحرانهای بلوغ و ب
موضوع درک سرنوشت و ضرورت خويش و آری گفتن به خويش و . زخمهای عشقی و روحی را بچشد و طی کند

 از اينرو بقول نيچه آنکه می خواهد به. بپايان بردن بحران خويش و دست يابی به سعادت فردی و جمعی خويش است
بهشتی دست يابد،بايستی ابتدا از جهنم خويش عبور کند و ثانيا نمی تواند پرواز را با پرواز آغاز کند و ابتدا بايستی راه 

عبور از نگاه اخالقی و درک ضرورتهای بحران خويش و جامعه خويش به ما کمک می . رفتن و جهيدن را ياد بگيرد
ت يابيم و برپايه اين اين شفای فردی و جمعی و سبکبالی می توانيم با کند که به يک شفای فردی و جمعی و سبکبالی دس

تنها اين . يکديگر به گفتمان نشينيم و از بحرانهايمان مشترکا و يا جداگانه عبور کنيم و تجاربمان را به يکديگر انتقال دهيم
معه بحران زده ما کمک کند، عبور از انديشه جستجوی مقصر و سرکوب اخالقی خويش و ديگريست که می تواند به جا

زيرا هيچکس نيست که نخواهد . از طريق گفتمان و شناخت بيماری و سنجش علمی به جهان نوی خويش دست يابد
قبول اين ضرورت بحران و عبور از جستجوی مقصر . خوشبخت شود و يا بخواهد بيمار،معتاد، بحران زده باقی بماند

قاطی کردن اين . رصه سياسی قربانيان شکنجه خواست دادگرانه خويش را نطلبندبه معنای آن نيست که برای مثال در ع
همانطور که بحث علمی در باب دزدی و . دو عرصه ناشی از نشناختن اصل مهم مدرنيت يعنی تفکيک حوزههاست

ن می زند،تحول جستجوی راه حل علمی برای کم کردن يا پايان دهی به دزدی مانع آن نميشود که دزدی را که به خانه ما
موضوع اما اين است که جستجوی مقصر و حاکميت نگاه اخالقی بر عرصه علمی مانع درک عميق بحران . پليس بدهيم

و ضرورت گذار يکايک ما از اين بحران  و مانع از ديدن تراژدی مشترک ما است که اسارت در اين نگاه 
ا ديدن اين درد مشترک و بيماری مشترک  و قبول آن به سان ابتد. متنفرانه،خير وشرانه و نافی فرديت است/شيفتگانه

پيش شرط رنسانس و بلوغ خويش باعث می شود که در نهايت چپ و راست،شکنجه گر و شکنجه شده، تواب و قهرمان 
 عارفانه و شيوه تثبيت حقوقی يک/ با يکديگر به گفتمان برخيزند و به شناخت و وسايل رهايی از اين ساختار کاهنانه

ابتدا ديدن اين . ساختار نو و مدرن دست يابند و در کنار اين گفتمان، به دادخواستهای حقوقی و برحق خويش نيز تن دهند
تراژدی مشترک و مرتب تکرار شونده است و رهايی از جستجوی مقصر و تنبيه اخالقی خويش و ديگريست که زمينه 

با اين نگريستن علمی . ون و زمينه ساز دادخواهی قانونی می شودساز عبور از اين جهان خير و شر و ايجاد حکومت قان
به بحران فردی و جمعی خويش، ما به ضرورت خندان و به سرنوشت خندان  تبديل ميشويم و به نسل نخستزادگان و 

. برگزيدگان و کار خويش به پايان می رسانيم و  بيماری خويش و نياکانمان را شفا می بخشيم  
  
 
 

ن نگاه مدرن و سنجش علمی  و با حس هم تباری درونی با راوی و ديگر فيگورهای بوف کور می توانيم بی حال با اي
.  پروا به بيماری او و خويش و فرهنگمان بپردازيم و با اين شناخت به رنسانس و تحول نهايی و بلوغ نهايی دست يابيم

:راوی می گويد  
 
 

م ، حرارت خود را باو بدهمخواستم با حرارت تن خودم او را گرم بکن<   
  بتوانم روح خودم را درلهي وسني بادي شارمي مرگ را از او بگیو سرد
مثل-دمي خوابشي تختخواب پهلویلباسم را کندم رفتم رو- او بدممکالبد  
اهي ، اصال تن او مثل تن مادهء مهر گمي بوددهي بهم چسباهي و مادهء مهر گنر  
  رااهيند و همان عشق سوزان مهر گ که از نر خودش جدا کرده باشبود

  تمام تنش مثل- دادی را ماريدهنش گس و تلخ مزه ، طعم ته خ-داشت
ني و اشدي منجمد مانمي کردم که خون در شریحس م.  سرد شده بودتگرگ  
  بود، از تختهودهي من بی همهء کوششها- کردی تا ته قلب نفوذ مسرما

  در اطاق من ، درنجاينبود، او انه، دروغ .دمي آمدم ، رختم را پوشنييپا
تنش و روحش هر دو را بمن داد. کردميتختخواب من آمده تنش را بمن تسل ! 

ادگاري سرشار بود، فقط ی از زندگشي که چشم های زنده بود، تا زمانتا  
ی حس و حرکت، سرد و با چشم های حاال بی داد، ولی مرا شکنجه مچشمش  
 ! بستهی با چشمها-کرد من مي شده آمده خودش را تسلبسته

  اصالاي مرا زهرآلود کرده بود و ی بود که تمام زندگی همان کسنيا
  زهرآلودی من مستعد بود که زهر آلود بشود و من بجز زندگیزندگ
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  اشهي در اطاقم تن و سانجايحاال ا- توانستم داشته باشمی را نمیگري دیزندگ
انيني زمیاي با دنیه ا رابطچيروح شکننده و موقت او که ه- بمن دادرا  

اني آمد، از مروني خورده اش آهسته بني چاهي لباس ساني از منداشت  
اي سرگردان رفت، گوی هاهي سایاي کرد و در دنی که او را شکنجه میجسم  

>. مرا هم با خودش بردهءيسا   
 

تاريش در عشق مادرانه و راوی با بيان حاالت درونيش و ميل يکی شدنش با معشوق،هم هراس خويش از جسم و هم گرف
حرارت بخشيدن به تن <اينگونه همه احساسات او از ميل . نگاه مادر خيالی و ميل وحدت نارسيستی با او را بيان می کند

و حالت > نر و ماده مهر گياه< ،همخوابگی با او بشيوه نارسيستی و يکی شدن>دميدن روح در تن او<،>سرد معشوق
ن گس و تلخ مزه همراه با طعم ته خيار زن اثيری که در بخش دوم به حالت لبان لکاته عشق سوزان مهرگياه و يا ده

تبديل ميشود و  حالتی از مادر رقاصه اش نيز هست،همه و همگی از گرفتاريش در خوشی دردآور و ژوئيسانس 
ار اديپالی به ارث گرفته از نارسيستی و اسارتش در بند اشتياق نابالغ يکی  شدن با ديگری و نفی جسم و ناتوانيش از گذ

حاصل اين مرگ جسم و سراپا روح شدن راوی اما دقيقا همان چيزيست که قبال بيان . سنتش و فرهنگش حکايت می کند
اينگونه راوی با شرکت در کشتن زنانگی برای دست يابی به عشق و . کردم و آن مرگ مردانگی و جسم خود راويست

ی کشد و تبديل به يک روح در جستجوی يگانگی ،تبديل به يک عارف سرگشته در پستان مادری، همزمان خويش را م
جسمی که <بقول راوی با مردن زن اثيری هم . پی وحدت وجود روحی  و يا قهرمان در جستجوی مادر گمشده می کند
ک يهودی سرگردان و او يک روح سرگردان،ي> او را شکنجه می داد،نابود می شود و هم اين سايه او را با خود می برد

در پی عشق، يک روح سيال در جستجوی عشق و يگانگی با ديگری ميشود که بعدها تن به هر آرمانی و ايده الی می 
دهد تا به بزرگی نارسيستی و يگانگی نارسيستی دست يابد و سرباز جان باخته اين يا آن عشق،  يا اين و يا آن آرمان 

 حاالت هستی چون يک ديفرانس دريدايی بهم منتهی ميشوند و مرگ يکی آری من و ديگری يکيست و همه. ميشود
وقتی زن تنها يک روح مادرانه و يا يک عشق فرشته وار اثيری ميشود،مرد .بناچار مرگ حالت متقابل را بدنبال دارد

دس يگانگی نيز به کودک و يک شاعر و عارف سرگشته و در پی اين عشق اثيری و روحمند تبديل ميشود و عشق به تق
حاصل ديگر اين روح شدن، اسارت  در اشتياقات . روحی و  درد و مازوخيسم و ساديسم و نفی فرديت  مسخ می گردد

حالتی که طبيعتا . نابالغ خودشيفتگانه است که اکنون بسان روح خويش را بزرگ و شکوهمند و قوی احساس می کند
 و راوی بايستی برای رهايی از اين هيچی و پوچی به وافور اين لحظه ای ديگر به حس و لمس پوچی درون تبديل ميشود

اما ابتدا به تبلور روح گرايانه اين . نماد پستان مادر خيالی پناه برد و اينگونه با اعتياد به يگانگی نارسيستی دست يابد
و جان سنگين،اميال و بی دليل نيست که پشت هر اخالقی هرچند مقدس . اشتياق نارسيستی و لذت نارسيستی نگاه کنيم

حتی آنکه خويش را مرتاض وار درد .لذتهايی نابالغانه نهفته است که اساس و تبار اين اخالق و باعث پايداری آن هستند
می دهد،برای دست يابی به لذتی اين کار را می کند و در حين اين خودآزاری، او در اوج خودخواهی و خودشيفتگی 

روح گرا نيز هر حرکت و سخنش مانند هر کاهن و عارفی، در حقيقت تبلوری از اينگونه راوی . نارسيستی است
با آنکه خيال می کند که با . اشتياقی و لذتی پنهان و نابالغ و خودمدارانه است و هر حرکت و سخنش در پی لذتی است

نسان بشدت  اخالقی و يا اين طنز زندگيست که ا. رهايی از جسم و تن بر اين اشتياقات و خودخواهيها چيره شده است
انسان بيمار خيلی بيشتر از انسان مدرن و يا سالم، هر حرکتش ناخوداگاه در پی نئشگی لذت و قدرت و اروتيسم و 

اما چون اين خوشی بشکل نابالغانه و ناصادقانه با خويش  صورت می گيرد و او نمی تواند اين اشتياقات . شهوت است
، از اينرو بيمارگونه و بشکل خوشی دردآورست که مرتب بشکلهای مشخصی تکرار را در خويش جذب و تعالی بخشد

حال نيز راوی ما در البالی اين کلمات روح . ميشود و بيمار را فرسوده می کند و به يک تکرار تراژيک مبتال می سازد
است و چون نمی تواند به گرايانه، در حال لمس و  چشيدن اشتياقات نارسيستی نابالغ خويش و شکوهمندی نارسيستی 

يک نارسيسم خندان و بالغ تبديل شود و يا اشتياقاتش را تبديل به تمنای مدرن نارسيستی سازد،اينگونه اشتياقاتش نابالغ 
:راوی ميگويد. است و او را کودک و خودمدار نگه می دارد  

 
  دربي منحصر بفرد عجی زندگکي لحظه افکارم منجمد شده بود، نيدر ا< 
  که دور من بودند،شدي ميیهاي مربوط بهمهء هستميچون زندگ. شدديول تمن

  ناپذيريی و جداقي عمی و وابستگدنديلرزي که در اطرافم ميی هاهي سابهمهء
يی نامری رشته هالهءي داشتم و بوسعتي و حرکت موجودات و طباي دنبا  
نهچگوي ه- برقرار شده بود عتي من و همهء عناصر طبني بی اضطرابانيجر  
  برموزی من قادر بودم بآسان- آمدی نمیعي طبري بنظرم غیالي و خفکر
  اشکال وی مشکل فلسفه ، بحماقت ازلی ، باسرار کتابهایمي قدی هاینقاش
  و افالک، در نشو وني لحظه من در گردش زمني در ارايز.  ببرمی پانواع
ر و ، دوندهي و جنبش جانوران شرکت داشتم، گذشته و آهاي رستنینما  
>. و توام شده بودکي من شری احساساتی با زندگکينزد  
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راوی می خواهد  چشمان معشوقش را که اسير آنهاست نقاشی کند، تا،به  حفظ و لمس هميشگی اين لذت و  اشتياقات 
 .نابالغ نارسيستی و  توهم يکی شدن با معشوق و هستی و  لمس قدرت و لذت  بزرگ بودن و شکوهمند بودن دست يابد

مادر خيالی و اسارتش در اين نئشگی /با اين کار اما از طرف ديگر   اسارت ابديش را در افسون اين چشمهای دختر
اينگونه نيز يکدفعه احساس می کند که چشمهای معشوقش باز می شوند و به او نگاه می . نارسيستی را ايجاب می کند 

.  اين چشمها و نگه داشتن آن، می تواند برای هميشه  با او يکی شودکنند و توهم وار خيال می کند که  او اکنون با کشيدن
همانطور که عارف ايرانی در نهايت با مرگ جسم می خواهد توهم وار با نگاه مادر خيالی يکی شود و حاصلش را در 

نی پژمردگی درونيش و ناتوانيش از يکی شدن و از سوی ديگر تبديل شدن به نسل بعدی عارفان حريص و شهوا
همانطور که پهلوانان و عياران که در واقع عارفان عملی هستند،بخاطر ناتوانی از گذار به اين . خانقاهی بدست می آورد

کاکارستم در واقع نه . هويت جسمی  و تن دادن به لذت عشق زمينی،  در نهايت به باج بگيران سرکوچه تبديل ميشوند
شکل . آکل، حالت تعويق يافته و متفاوت داش آکل و سيستم پهلوانيستکشنده داش آکل بلکه شکل نهايی و بعدی داش 

تعويق افتاده و الت پهلوانی سنتی  که بخاطر ناتوانيش از گذار از مثلث اديپالی و ناتوانيش از چيرگی بر نگاه پدر سنت 
ديگر و همسن و سالتر  و مادر خيالی در آتش عشق مرجان می سوزد و می ميرد،بجای آنکه بتواند  يا تن به عشق زنی 

دهد و و يا در حالت عشق سوزانش به مرجان ،با  کنار زدن سنت و نظم پدرساالرانه، به گفتگو با مرجان و  بيان 
با آنکه اگر با يکديگر .  عشقش تن دهد  و اينگونه اين جفت عاشق با عبور از سنت، عشق فردی خويش را بيافرينند

 ماه درويش و شيرو، اين جفت عاشق داستان قهرمان گرايانه  کليدر دولت آبادی، فرار نيز می کردند، شايد سرنوشت
بسرشان می آمد که در انتها هم خانواده قهرمان و هم دشمنش يا باب بندار فئودال و پسرش، کمر به قتل اين عشق می 

 پاره می کند و باب بندار بندند و برادر قهرمان داستان، خشتک ماه درويش را بخاطر عشق به خواهرش در مالء عام
فئودال با استفاده از دل شکسته او  و اعتياد ناشی از اين شکستگی او را به  نوکر خويش تبديل می کند و پسرش،  شيرو 

اينگونه نيز ماه درويش، اين تنها عاشق واقعی داستان کليدر، با کمری شکسته شده  در حين دفاع . را به معشوق خويش
 اربابش  و  قلبی شکسته تر، سوار بر خری مانند مسيحی مصلوب شده داستان را ترک می کند و ما از عشقش توسط بيل

اينگونه داش آکل نيز ترکيبی از  يک . ديگر او را نمی بينيم و شيروی عاشق به معشوق و کنيز سنت تبديل ميشود
.  با قلبی گرم و مغزی سرد عمل نمی کندپير است تا يک مرد و بدينخاطر نيز مردانه در راه دست يابی به عشقش/کودک

مادر است و بدينخاطر زنانه و با قلبی گرم و مغزی سرد در پی دست يابی به /همانطور که مرجان و يا لکاته يک دختر
راوی نيز حال می خواهد با يکی شدن با چشمان . عشقی فرديش عمل نمی کند  و همگی اسير سنت باقی می مانند

 محو افسون چشمانش شدن،  به او و وحدت وجود عارفانه دست يابد و حتی فاصله واقعيت  و رويا مادر و/معشوق دختر
اساس حاالت پسيکوز و روان پريشی در باور فرويد ،کوهوت و در نهايت حتی لکان . را کوتاه مدت از دست می دهد

 ما نيز لحظه ای درستی اين نگاه راوی عارف. است> نام پدر<يک اختالل نارسيستی و ميل يگانگی با مادر و نفی 
.فرويدی را نشان می دهد  

 
دانمي باز شد؟ نمشي چرا، چطور چشمهایاو کامال مرده بود ول<   
 . داشتقتي حقاي بودم، آدهي داي در حالت روايآ
 - اصل کار صورت اوی پرسش را از من بکند، ولني ای کسخواهمينم
ی را روشي ، روح چشمها چشمها را داشتمني بود و حاال اشي چشمهانه،  
یستي که محکوم به نی تنني خورد، ای تنش بدرد من نمگري داشتم و دکاغذ  
  مناري ببعد او در اختنيحاال از ا!  بودنيرزمي زی طعمهء کرم ها و موشهاو

>. نه من دست نشاندهء اوبود،  
 

يش و معشوق به سروری دست راوی نيز مثل هر عارف و يا کاهنی در واقع می خواهد با سرکوب جسم و تن خو
اما نتيجه اين سرکوب، تنها اسارت در بند اميال نابالغ خويش از . يابد،همانطور که در جمله آخر راوی مشهود است

اما با اين جمله، در عين حال . سويی و از سوی ديگر گرفتاری در نگاه افسون گر مادر و پدر خيالی،معشوق خياليست
وح گرايانه را مطرح می کند و آن ميل دست يابی به سروری و لذت سرور بودن و کنترل راوی راز درونی هر تفکر ر

هستی و ديگری و هراس از تن دادن به تنوع احساسات و اميال و ناتوانی از تعالی بخشی آنها و ناتوانی و هراس از عدم 
 بقول نيچه يک امر غيراخالقی و ميل اينگونه اساس اخالق مقدس  را در واقع. کنترل کامل جسم و عشق و اروتيسم است
بی دليل نيست که اخالق خير وشر ايرانی اينقدر قوی در سرکوب گری و . سروری و نئشگی سروری تشکيل می دهد

حال گام به گام راوی و در نهايت قدرت هدايت به سان يک هنرمند مدرن ايرانی، . در لذت بری از سرکوب گريست
 اين روح گرايی و درد طلبی را نشان ميدهد،تا ما واقعيت پنهان در پشت اين اخالق گرايان و اميال  ولذائد نهفته در پشت

مشکل اين گروه  اما اين . روح گرايان را  بهتر ببينيم که يک تشنه جنسی و روحی و يک لذت پرست شرمگين است 
ل پنهان و نابالغ و بيمارگونه بروز است که بخاطر سرکوب و ناتوانی از تعالی بخشی احساساتش،اکنون اين اميال بشک

خويش می سازند و به بحران و ) خوشی دردآور و در نهايت بيمارگونه(می کنند و شخص را اسير ژوئيسانسهای 
راوی اکنون ميل خشم به جسم راوی از يکسو  و از سوی ديگر ميل . بيماری و تکرار کشنده وادار می سازند

:، بشکل ميل تکه تکه کردن او می چشد و بيان می کندکانيباليستی يکی شدن با معشوق را  
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  شدنهي که تنش شروع به تجزی توانستم بکنم؟ با مرده ای با مرده چه مايآ< 

ردمک او را در اطاق خودم چال بکنم، بعد فکر دي رسالمياول بخ!  بودکرده  
لوفري نی که دور آن گل های ،در چاهندازمي بی و در چاهروني را ببرم باو  

  چقدر فکر، چقدر زحمتندي نبی که کسني ای کارها برانياما همهء ا- باشددهيي روکبود
  ، همهءفتدي به او بگانهي خواستم که نگاه بیبعالوه نم!  الزم داشتی تردستو
من بدرک،- و بدست خودم انجام بدهميی به تنهاستي بای را منکارهايا  

  کس ازچيما او، هرگز، هرگز ه داشت؟ ای ادهي من بعد از او چه فای زندگاصال
  که چشمش بمردهء اویستي بای از من نمري بغچکسي ، هی معمولمردمان

  من کردهمي اش را تسلهي او آمده بود در اطاق من ، جسم سرد و سا-فتديب
  آلودهگانهي که به نگاه بني ای براندي او را نبیگري که کس دني ای برابود

  کردم و دریاگر تن او را تکه تکه م: ديس به ذهنم ری باالخره فکر- نشود
  دوریلي دور ، خ-روني بردم بی گذاشتم و با خود می کهنهء خودم مچمدان

>. کردمی چشم مردم و آن را چال ماز  
 

آنچنان هدايت با مهارت هنرمندانه و چندمعنايی اين حاالت و احساسات دوسودايی و چندسودايی راوی و فيگورهای 
ی کند که برای روانکاوی مثل من يک لذت عميق است که به رمز زدايی اين کلمات دست زنم و در ديگرش را بيان م

عين حال لمس کنم که بازهم معانی ديگری ممکن است و  لمس کنم که  نقد من خود نيز ايجاد گر نگاهی نو به متن بوف 
فقط به قصد اول راوی توجه کنيد که می . کور و ايجاد نگاههای متفاوت و نقدهای متفاوت ديگری در آينده خواهد شد

خواهد در اطاقش چالی بکند و يا در چاهی با گل های نيلوفر کبود به دور آن معشوقش را دفن کند،  و به تکرار مداوم 
اسطورههای ايرانی از يکسو مانند رستم و قتلش در چاه توسط شغاد و از سوی ديگر اشاره ناخودآگاه يا خودآگاهش به 

نانگی در برابر عشق و نگاه مادرانه که اينجا بشکل انداختن جسد دختر يا زن در چاه که نماد جنين مادری و کشتن ز
نيلوفرهای کبود بدور چاه حکايت از يک عشق ممنوع و  چندسودايی می کند که از . مادر است توجه کنيد و لذت ببريد

گ است و از طرف ديگر بخاطر ناتوانی  گذار از يکسو بخاطر سنت سرکوبگر جسم و عشق و اروتيک محکوم به مر
راوی چنان اسير . عشق اوليه به پدر و مادر و ناتوانی از دست يابی به عشق فردی جنسيتی و جنسی کبود و بيمار است

حالت نارسيستی بلعيدن و بلعيده شدن و يکی شدن با نگاه ديگريست که نمی خواهد بگذارد،هيچکس نگاهش به معشوق 
تنها او را نمی . او مثل يک کانيباليست عاشق عمل می کند.  افتد و به اين خاطر او را تکه تکه می کندمرده اش

اکنون وقت چال . خورد،زيرا بباورش روحش و چشمهايش را خورده است و اصلش را در خويش جذب کرده است
گاه مادر و پدر است و بنابراين بايستی کردن جسم و زنانگی در قبر سنت و در چاه عشق کودکانه به مادر و اسارت در ن

اکنون به کمک پدر نماينده سنت، اين جسم و شور زنانگی و مردانگی، در اين چاه مادرانه دفع شود، تا تصوير و 
تراژدی کامل شود و بازی افسون گرانه و روحمند يگانگی نارسيستی و لذت نارسيستی اسارت در مسحوری چشمان 

اينجاست که سروکله پدر اسير سنت و . فسون چشمان مادر و پدر خيالی تکرار و ادامه يابدمعشوق و يا اسارت در ا
نماينده سنت سرکوب گر جسم، در قالب پيرمرد کالسکه چی که در عين حال قبرکن نيز هست پيدا ميشود و ما شاهد 

رمرد جسد را بدرون کالسکه می برد راوی با پي.  صحنه اديپالی با پدرو مادر خيالی و فرزندان و تکرار تراژدی هستيم
و اکنون می خواهند با هم به قبرستانی روند و در پای سنت و نگاه مادر،  جسم و تن را،زنانگی و مردانگی و هويت 

اينجا هدايت به يک تصوير هنری دست می زند که بار ديگر حکايت از قدرت بزرگ او و نيز . فردی را بخاک بسپارند
فرزانه، هدايت .بباور م. تصوير کالسکه و با کالسکه رفتن به قبرستان،تصويری ايرانی نيست. شوخ چشمی او می کند

اما بباور من در کنار اين تصور فرزانه، ). 5ص(اين تصوير را از بعضی فيلمهای مدرن اکسپرسيونيستی برداشته است
رويد را که تقريبا هر کسی می در واقع هدايت به يک شوخ چشمی ظريف روانکاوی دست می زند و جمله معروف ف

را به کالسکه ران و يا سوارکاری تشبيه می کند که بر اسبان ضمير ناخودآگاهش  می راند > من<شناسد و در آن فرويد 
و شورهای آنها را در خدمت  خويش و اصل واقعيت می گيرد،مورد استفاده قرار می دهد و  شکل ايرانی   و تراژيک 

کمال مطلوب <يک مشاور و يا محلی برای ايده الهای شخصی و >  فرامن< در اين تشبيه فرويد .آن را بوجود می آورد
هدايت اما با . در پی دستيابی بدان است> من<مانند ميل تبديل شدن به يک کالسکه ران خوب تبديل ميشود که > من

ر آن بخاطر سرکوب فرديت و شناخت عميق به معضل فرهنگی خويش، نوع ايرانی اين حالت را نشان می دهد که د
يا پيرمرد نماينده سنت به کالسکه ران تبديل > فرامن<و بخاطر سرکوب و قتل جسم و زنانگی و مردانگی،اکنون > من<

ميشود و اسبان سمبل ناخودآگاهی سياه و خطرناک و از طرف ديگر  صدمه ديده و اخته تصوير می شوند و راوی که 
شد نيافته است، به درون کالسکه می رود و چمدان مرده را که تبلور قتل خويش و قتل ناتوان و ر> من<نماينده اين 

اينگونه هدايت با اين شيوه بينامتنی و هايپرتکستی، انديشه و تشبيه  .  زنانگی و فرديت  است بر سينه اش حمل می کند
.  زی تلخ و عميق  تبديل و ارائه می دهدفرويد را به  زبان فارسی و متناسب با معضالت روانی ايرانی ترجمان و با طن

تصوير و تصاوير بعدی حرکت کالسکه از درون طبيعتی و خانه هايی سوررئاليستی و اکسپرسيونيستی ،  به تاثير اين  
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ابتدا به لحظه . سرکوب جسم  بر فرهنگ و اجتماع اشاره می کند و آنرا در ايماژهای اکسپرسيونيستی به تصوير می کشد
.ه کنيدحرکت توج  

 
  بلند شد من بطرف خانه ام برگشتم ، رفتم در اطاقم و چمدانشياز سر جا< 

  کالسکهء نعش کش کهنه و اسقاط دمکي دميد.  را بزحمت تا دم در آوردممرده
رمردي پ- بسته شده بود حي الغر مثل تشراهي است که بآن دو اسب سدر  

لند در دست داشت، شالق بکي نشسته بود و مني نشی آن باال روقوزکرده  
  من چمدان را بزحمت در درون- اصال برنگشت بطرف من نگاه بکند یول

خودم هم.  تابوت بودی برای مخصوصی جاانشي گذاشتم که مکالسکه  
  لبهء آن گذاشتم تای و سرم را رودمي تابوت دراز کشی جااني باال مرفتم
  و با دو دستمدميان ام لغزنهي سی بعد چمدان را رو- نمي اطراف را بببتوانم
 . نگهداشتممحکم
  آنها بخاریني در هوا صدا کرد ، اسبها نفس زنان براه افتادند ، از بشالق

  بلند ویزهاي شد و خی مدهي دی بارانی مثل لولهء دود در هوانفسشان
شي که طبق قانون انگشتهای الغر آنها مثل دزدی دستها- داشتند ی بر مميمال  
ی صدا رویداغ فرو کرده باشند آهسته بلند و ب و در روغن دهي بررا  
  مرطوبی گردن آنها در هوای زنگوله های صدا- شد ی گذاشته منيزم

ی سرتا پای و نا گفتنلي دلی بی نوع راحتکي - مترنم بود ی مخصوصبآهنگ  
  که از حرکت کالسکهء نعش کش آب تو دلم تکانی گرفته بود، بطورمرا
کردمي ام حس منهي قفسهء سین را رو چمدایني فقط سنگ- خوردينم .- 

  مرا فشارنهءي سی وزن روني اشهي بود که همني او، نعش او ، مثل امردهء
>. دادهیم  
 

اسبان سياه العر با دستانی که گويی مثل دزد انگشتهايش را بريده و در روغن داغ فرو کرده باشند و او را مرعوب 
عشقی و نارسيستی و غيره در فرهنگ ما،اين فرهنگ خيرو شر و کرده باشند،حکايت از سرکوب شورهای جنسی، 

وسوسه و سرکوب جسم می کند و حاصل اين جنگ و حکومت اخالق و سرکوب جسم و /حاکميت جنگ جاودانه  اخالق
ناتوانی از تعالی بخشی احساسات و شورهای خويش، زنانگی مرده و مرد در واقع مرده ايست که فقط به عنوان تکرار 

اينگونه نيز راوی در تابوت کالسکه دراز . و مرد پدرساالر  و يا کودک محتاج عشق مادر خيالی اجازه زندگی داردپدر 
می کشد و احساس می کند که هميشه اين قتل جسم و زنانگی بر وجودش سنگينی ميکرده است و با اين قتل زنانگی در 

مدرن و  يا مرد مدرن اين >من<بجای آنکه به عنوان .  استواقع خويش را نيز کشته است و اسير و  بنده اخالق کرده
فرامن و نيز ضمير ناخودآگاهش را بخدمت گيرد  و او باشد که سوار بر  کالسکه، بسوی معشوق زمينی خويش و در پی 

ای بج. وصال زمينی می راند و تجربه پدران و مادرانش مشاور او در دستيابی به عشق و حقيقت زمينی و فرديش باشد
اين تصوير سالم و بالغانه، او اسير اخالق خويش است و مرتب تکرار قتل جسم خويش و زنانگی و مردانگی در پای اين 

حاصل ديگر و جمعی اين سرکوب، جامعه و طبيعت . اخالق و در چاه عشق مادری می کند و محکوم به تکرار است
رهنگی که بهای راحتی باصطالح روحيش را با ف. سرکوب شده و سترونی قرون متوالی فرهنگ و درون  اوست
آری بهشتهای مطلق هميشه بر قبر عمومی تن و جسم و . سنگينی قبرها و حس مداوم قتل و اختگی خويش می پردازد

اين بهشت  و راحتی و  سکون اختگان و مسحوران نابالغ و چسبيده به پستان . زندگی پرشور کشتار شده ايجاد ميشود
،چه به عنوان سرباز يا قهرمان  مام وطن و آرمانهای اخالقی و سنتی و يا به شکل مکيدن وافور و مادر خيالی است

.چشيدن لذت نارسيستی و نابالغانه وحدت توهم وار  
 
 

یکالسگه با سرعت و راحت.  اطراف جاده را گرفته بودظيمه غل<   
  چشم اندازکي گذشت، اطراف من ی از کوه و دشت و رودخانه میمخصوص

 . بودمدهي دیداري بود که نه در خواب و نه در بداي پیمانندي و بديجد
ني خورده ، نفری توسربي و غربي عجی ، درخت هادهي بردهي بریکوهها  - 

  رنگی خاکستری آن خانه های که از البالداي از دو جانب جاده پزده
  بدونکي کوتاه و تاری سه گوشه، مکعب و منشور و با پنجره هاباشکال

  داشتهیاني که تب هذی کسجي گی پنجره ها بچشمهاني ا- شد ی مدهي دهييش
  با خودشان چه داشتند که سرما و برودتوارهاي دانم دینم.  بودهي شبباشد
  موجود زندهکي بود که هرگز نيمثل ا.  دادندی تا قلب انسان انتقال مرا
  موجوداتهءي سای برادي خانه ها مسکن داشته باشد، شاني وانست در اینم
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 . خانه ها درست شده بودني ایرياث
ی برد، بعضی مراههي از باي و ی مرا از جادهء مخصوصی کالسگه چايگو  

  کج و کوله دور جاده را گرفته بودند وی و درختهادهي بری فقط تنه هاجاها
  ، مخروط ناقصی ، مخروطی هندسی پست و بلند ، بشکلهای آنها خانه هاپشت
  آنهای کبود از اللوفري نی شد که گل های مدهي و کج دکي باری پنجره هابا
>. رفتی باال مواري آمده بود و از در و ددر  

 
جامعه ای که به سرکوب تن و اميال خويش دست می زند،بهای اين اختگی خويش را بشکل بيماری و پژمردگی و 

رختهای توسری خورده و نفرين زده و هنر  سترونی فردی و جمعی می پردازد؛ بشکل کوههای اخته شده بريده بريده، د
هندسی و مينياتوری که جای تصوير هنری و خالقيت هنری  تن و زندگی پرشور را از چشم اندازهای مختلف می گيرد 

و خانه هايشان پژمرده و گويی برای روحی و سايه ای ساخته شده است و اين جهان در پی روح و بيگناهی روحی و 
هد زندگی را به خطوط هندسی و مکعبی مينياتورها و نقاشيهای ديواری خويش تبديل کند، خود بر پژمرده  که می خوا

بستر اين عشقهای بيمار و  ممنوعه، بر بستر عشق بيمار و مسحور اديپالی و  اسير در چشمان پدرو مادر خيالی ايجاد 
يی محکوم به تکرار و اسير ژوئيسانسهای چنين جامعه بيمار و گرفتار عشقهای نابالغانه و دوسودا. شده و ميشود

اينگونه نيز در محل قبر جسم زن، در چاه نماد مادر،  گلدانی يافت می شود که بر خويش . نارسيستی خويش است
تصوير زن اثيری و چشمانش را در بر دارد و  شبيه نقاشيهای روی قلمدان خود راويست و اينگونه نشان می دهد که اين 

اينگونه هدايت با بيان اين . ن فرهنگ ايرانی اسالمی دو هزار و چندصد ساله در حال اتفاق افتادن استحادثه در کل اي
موضوع و نشان دادن تکرار تراژيک قتل گاو بدست ميترا و قتل زنانگی و مردانگی بدست سنت و نگاه مادری، در 

 اين تراژدی عميق فرهنگی و با  شناخت اين واقع به يک اسطوره زدايی بزرگ دست می زند و می خواهد با نشان دادن
دکتر < از اينرو نيز بباور من نقد و کتاب جديد . تراژدی بر اين تکرار چيره شود و اين چرخه نارسيستی را بشکند

، در آن متن اول بوف کور را به سان  تحسين فرهنگ )17(آجودانی در باب بوف کور که گويی بنا به مصاحبه اش
ی فرهنگ ايرانی توسط هدايت و بخش دوم را  به سان تالش  هدايت برای  نفی و نقد فرهنگ اسالمی ايرانی و جستجو

متن اول بوف کور، به سان زنده . به عنوان علت اصلی معضالت ايرانی مطرح می کند،دارای يک خطای بنيادين است
 دوم تکرار اين تراژدی در دوران اسالمی و برای نشان دادن تراژدی تاريخی است و بخش/شدن اسطورههای ايرانی

معاصر  و کل کتاب هشدار هدايت به ما برای عبور از اين تراژدی تکرار شونده،  از طريق شناخت اين تراژدی 
او تالش در بينا کردن اين تاريخ و . سرکوب جسم و زنانگی و مردانگی،سرکوب خرد و عشق  و اسطوره زداييست

يش دارد، تا اين بوف ديگر بار به شاهينی جوان و مغرور و خندان و بينا تبديل فرهنگ بر تراژدی فردی و جمعی خو
مطمئنا می توان در نگاه هدايت نکات افراطی در برخورد به اعراب و اسالم نيز را يافت که می تواند، مثل بخش . شود

انی و در نهايت غلط باشد که گويی ديگری از فانتزيهای عمومی ايرانی در اين زمينه،  ناشی از اين تصور ناخودآگاه اير
همانطور که دکتر موللی بخوبی اين موضوع را ديده و مطرح می . حمله عربها يک تجاوز جنسی  به ايران بوده است

از طرف ديگر نبايستی فراموش کرد که الاقل از دوران صفوی،اسالم به مذهب حاکميت تبديل ميشود  و اين ). 18(کند
زيرا اسالم  و . را بر ادامه يابی اين فانتزيها می گذارد، با آنکه اساس اين فانتزی غلط است موضوع نيز تاثير خويش

فرهنگ اسالمی و در هم آميزيش با فرهنگ ايرانی، جدا از کشتارها و کتاب سوزيها، باعث و ايجاد گر رنسانس زبانی 
تاری فارسی و تلفيق فرهنگ اسالمی و ايرانی  و فرهنگی ايرانی ميشود و پايه گذار نثر امروزين و زبان امروزين نوش

بااينحال  نمی توان ناسيوناليسم مدرن و سالم هدايت و تالش هدايت مانند آخوندزاده .  و دانشهای اين دو فرهنگ می گردد
و ديگران در دستيابی به يک هويت مدرن، از طريق نوزايی فرهنگی و تلفيق مدرنيت با بخشهای سالم فرهنگ خويش  

اين خطای . نند خيام و دورانهای بزرگ ايرانی را،  به اين تحسين نارسيستی گذشته و نفی اسالم تفسير و تعبير  کردما
که در واقع بعد از متن دوم رخ می _ بنيادين دکتر آجودانی در نقد بوف کور است که متوجه نيست هدايت در بخش اول

شناخت  و طرح تراژدی نهفته در فرهنگ و اسطورههای ايرانی می خواهد تراژدی بخش دوم و امروزی را، با _ دهد 
و نشان دادن  تکرار قرون متوالی اين تراژدی و انتقال اين معضالت از نسلی به نسل ديگر  توضيح دهد ، اسطوره 
. زدايی کند و به تکرار کشتن گاو بدست ميترا و تکرار مقصر خواندن زن در رانده شدن مرد از بهشت چيره شود

راموش نکنيم که مذهب شيعه،اسالم ايرانی شده است و  امام حسين، تبلوری   مذهبی و در عين حال متفاوت  از سياوش ف
اينکه هدايت به سراغ گذشته ميرود و در پی نوزايی فرهنگی است، راهی اجنتاب ناپذير برای رنسانس ايران .  است
 خردگرايی نيز دست زد که هدايت در آثارش به اين کارها دست اما در کنار اين کار بايستی به اسطوره زدايی و. است

معضل هدايت در اين است که او مشکل را می بيند و می شناسد، اما خود نيز در نهايت قادر به عبور از بن . می زند
 بست و راهی و بن. بست نهايی و يافتن تلفيق نهايی مدرنيت و سنت نيست و اينگونه غريب در هر دو فرهنگ می ميرد

از اينرو ما بر بستر راه هدايتها و بيضاييها و در عين حال با . بحرانی که يکايک ما نسلهای بعدی نيز چشيده و می چشيم
عبور از خطاها  و ناتوانيهای نهايی پدران و مادران فکريمان، به تلفيق و  ايجاد مدرنيت ايرانی دست می زنيم و مانند 

يت مدرن و رنگارنگ و چندهويتی ايرانی می آفرينيم و يا با معانی مدرن عشق و من يک هو> عاشق و عارف زمينی<
فرديت و  گيتی گرايی ايرانی که هم ريشه در مدرنيت و پسامدرنيت دارند و هم ريشه در عشق و عرفان ايران و مذاهب 

  نگاه دکتر آجودانی در ضعف. ايرانی، به عرفان زمينی و خندان خويش و هويت فردی و جنسيتی خويش دست می يابيم
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نگاه مکانيکی اش به بوف کور،  نديدن ماتريکس بوف کور و عدم لمس پويايی ديناميک و پيوند متقابل همه حاالت و 
> جهی< جمالت بوف کور است و گرنه اينکه هدايت به نقد فرهنگ ميترايی،زردشتی و خيرو شرانه، به نقد اسطوره 

يا حتی بقول نگاه جالب دکتر صنعتی به نقد اسطوره گاوکشی ميترا در قالب فيگور دختر اهريمن  در فيگور لکاته و 
می پردازد و اسطوره زدايی می کند، همانقدر آشکار است که فرهنگ > قصاب و رابطه اروتيکش با رانهای گوسفند<

رهنگ مشترک يکايک ما زيرا در نهايت همه اينها هنر ايرانی و ف. اسالمی و هنر اسالمی هندسی را به نقد می کشد
.). البته اين نقد  کوتاه فقط بر اساس مصاحبه دکتر آجودانی در وصف مضامين کتابش است و نه بر اساس کتاب. ( هستند

. حال ديگربار به داستان بر می گرديم و تراژدی را و  اسطوره کشی  هدايت و نقد او را بررسی می کنيم  
 

: راوی چمدان را خاک می کند  
 

جيل در چمدان را بستم و خاک رويش ريختم بعد با لگد خاک رابتع<   
  خاکش نشا کردم ،ی بو آوردم و روی نيلوفر کبود بیمحکم کردم ، رفتم از بته ها

  قلبه سنگ و شن آورم و رويش پاشيدم تا اثر قبر اين کار را انجام دادمبعد
 .  زمين تشخيص بدهمی توانستم قبر او را از باقی خودم هم نمکه
  بخودم انداختم ، ديدم لباسم خاک آلود ،ی که تمام شد نگاهکارم
  به آن چسبيده بود ، دو مگس زنبوری و خون لخته شده سياهپاره
  به تنم چسبيده بودی کوچکی کردند و کرمهای دورم پرواز میطالي
  دامن لباسم را پاک کنم امای لوليدند خواستم لکه خون روی درهم مکه

  ماليدم لکه خون بدتری کردم و رويش میرا با آب دهن تر م آستينم هرچه
ی کرد و سرمایبطوريکه بتمام تنم نشد م.  شدی دوانيد و غليظ تر میم  

>. تنم حس کردمی خون را رولزج  
 

ناخودآگاهی و اميال ما قابل کشتن نيستند، بلکه همان لحظه که سرکوبشان می . سرکوب جسم به معنای مرگ جسم نيست
 با لباس  و شکل ديگری در خودآگاهيمان ظاهر ميشوند و حق خويش می طلبند و ما را يا بيمار و پريشان و يا اسير کنيم،

خويش می سازند و يا وادار می کنند سرانجام با شناخت تراژدی خويش و تعالی بخشی آنها و دست يابی به فرديت 
بقول لکان اميال نهفته ما و بيماريهای روانی ما . ت يابيمجسمی و جنسيتی خويش، به يک جسم و روان سالم و متحول دس

حقايقی و شورهايی که حق خود و جايگاه خويش . اسمهای داللت هستند و  حکايت از حقيقتهای عميق درونی ما می کنند
 ميشوند، آنگاه که سرکوب. در جهان سمبليکمان را می طلبند، تا بسان ياران و هميارانمان به سعادتمان ياری رسانند

اينگونه نيز راوی پس از . بشکل تشبيه و مجاز بر ما ظاهر می شوند و ما را به خويش و نتايج کارمان مشغول ميکنند
< بخاک سپردن چمدان، با  نشا کردن نيلوفران کبود بر قبر معشوق، از سوگواری درونيش سخن می گويد و اصطالح 

 حکايت از افکار سمج و خطرناک و در عين حال عزيز و مجذوبانه >دو مگس زنبور طاليی که بدورش پرواز می کنند
او حس می کند .  ناخودآگاهيست که رهايش نمی کنند که يکی از آنها همين حس قتل خويش و قتل معشوق خويش است

، ابتدا می خواهد مثل آدم وسواسی لکه خون روی لباسش را پاک کند. که به قتل خويش و معشوق خويش دست زده است
اما مثل آدم وسواسی هرچه بيشتر پاک می کند، خون و حس قتل صورت گرفته  و خشم  ودرد درونيش بيشتر می شود  

همانطور که آدم مبتال به وسواس تميز کردن بايستی ساعتها يک ميز تميز را . و احساس می کند که خون بيشتر می شود
اسات درونيش بدنبال لذت اروتيک و لذت قتل پدر مرتب به باز هم تميز کند،زيرا همان لحظه که تميز می کند،احس

سراغش می آيند  و او خيال می کند و  ناخودآگاهانه می خواهد با تميز کردن  مداوم ميز،  اين افکار را از خويش دور 
رو می شود که در حين برگشت به خانه ديگر بار با کالسکه چی روب. کند و بجای پرداختن به آنها به تميزی ميز  بپردازد

انگار اين بار آدم ديگريست و در واقع تکراری ديگر از همان پدر و پيرمرد قوزيست،  و اين پيرمرد گلدان مراغه يافته 
بار ديگر صحنه تکرار ميشود و راوی بدرون . شده در قبر را به او می دهد و با خود سوار بر کالسکه به شهر می برد

از می کشد و اکنون بجای چمدان حامل جسد معشوق، گلدان مراغه ای را با نقش کالسکه می رود و بجای تابوت در
جسم و شورهای ما قابل . کشتن معشوق به او کمکی نکرده است. معشوق که هنوز گويی نديده اش، بر سينه حمل می کند

يی،سنگينی سنت و سنگينی حال همان گلدان به اندازه جسد بر ذهن و جانش سنگينی می کند و او بجای رها. کشتن نيستند
قتلهای خويش و قربانی کردن خويش در پای سنت را حس می کند و وجودش ماالمال از حس سوگواری و لمس قتل 

ناخودآگاهيش و خرد جسمش در قالب تشبيه و مجاز جرمش و . خويش و اختگی و خشم است و همه جا خون می بيند
.،زن کشی اش را براو آشکار می کندجنايت خود و نياکانش را،خويش کشی و  عشق کشی  

 
ی صدا روی آنها آهسته و بیپاها<   

ی زنگوله گردن آنها در هوایصدا.  شدی گذاشته مزمين  
  از پشت ابر ستاره ها- مترنم بود ی به آهنگ مخصوصمرطوب

  که از ميان خون دلمه شده سياه بيرونی براقی حدقه چشمهامثل
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ی آسايش گواراي-کردند  ی زمين را نگاه می باشند روآمده  
ی را فراگرفت ، فقط گلدان مثل وزن جسد مرده اسرتاپايم  

ی پيچ در پيچ با شاخه ها ی درختها- فشرد ی سينه مرا میرو  
  از ترس اينکه مبادا بلغزندی و کوله مثل اين بود که در تاريککج
یخانه ها.  زمين بخورند ، دست يکديگر را گرفته بودند و  

ی با پنجره های بريده بريده هندسیه شکلها و غريب بعجيب  
  بدنه ديواریول.  سياه کنار جاده رنج کشيده بودندمتروک

  از خودی خانه مانند کرم شبتاب تعشع کدر و ناخوشاين
  دسته دسته ، رديف رديف ،ی کرد ، درختها بحالت ترسناکی ممتصاعد

  ساقه آمد کهی بنظر می کردن ولی هم فرار می گذشتند و از پیم
 .  خورندی پيچند و زمين می آنها می پای تونيلوفرها

  گوشت تجزيه شده همه جان مرا گرفتهی مرده ، بویبو
هميشه بجسم من فرو رفته بود و همه عمرم  مردهی گويا بوبود  
  کهی در يک تابوت سياه خوابيده بوده ام و يکنفر پيرمرد قوزمن

>. گرداندی گذرنده میا ديدم مرا ميان مه و سايه هی را نمصورتش  
 

اکنون همه خانه ها و طبيعت و اين فرهنگ به تبلور اين قتل و  تراژدی، به تبلور خويش کشی و زن کشی و عشق کشی، 
به تبلور سرکوب مداوم جسم و اروتيسم تبديل ميشود و  خانه ها بريده بريده هستند و بوی جسد مرده   از خويش متصاعد 

ی راوی بشکل درختهای در حال فراری که ساقه های نيلوفر و عشقهای ممنوعه درونی به می کنند و ترسهای درون
پاهايشان می چسبد،بروز می کند و بوی گوشت تجزيه شده همه جا را فرا می گيرد و راوی به راز زندگی خويش و 

يکنفر پيرمرد قوزی آنها را از همه عمر در يک تابوت سياه خوابيده اند و < نياکانش پی می برد و آن اين است که گويی 
آيا اين شناخت عميق راز تراژيک زندگی خويش و نياکانش باعث خواهد شد . >ميان مه و سايه های گذرنده می گذراند

که بر تراژدی چيره شود و اکنون با شناخت اين راز و تراژدی به آری گوی جسم و زندگی و  آری گوی به عشق و 
اخالق را / زنانگی و مردانگی دگرديسی يابد و چرخه جهنمی اسارت نياکانش در بند گناهزندگی  و آری گوی به خرد و

نه او هنوز قادر به عبور از خوشيهای دردآور نارسيستی نياکانش نيست و شايد او بايستی تکرار تراژدی کند،تا . بشکند؟
ن چرخه جهنمی رهايی يابيم و  روايتگر ما خوانندگان و نسلهای بعدی، با شناخت ناتوانی و تراژدی او، بهتر از اي

در راوی اين شناخت . ، روايتگر عاشقان و عارفان زمينی و رقصان و خندان باشيم>بوفی خندان و عاشق و شرور<
کامل عميق نقش نمی بندد و او ناتوان از رهايی از چشمان مسحور کننده و افسونگر مادر و پدر خيالی،معشوق خيالی و 

گويی هدايت با اين کار می خواهد اوج  و ژرفای رئاليسم جادويی .  لذت نارسيستی نابالغانه استگذار و چيرگی بر
. خويش  و پيرويش از ضرورتهای عميق داستان را رعايت کند که بسادگی راوی را از بند اين حاالت رها نمی سازد

ران درونی و از هزارداالن اخالقيات زيرا اين رهايی بدون شناخت عميق ديسکورس سنتی و بدون شجاعت عبور از بح
کپی کردن . و بدون دستيابی به تمناهای مدرن و هويت مدرن فردی  از طريق تلفيق مدرنيت و سنت ممکن نيست

شيفتگانه ايست که راوی بدان دچار است و /مدرنيت و بازگشت به خويشتن در هر نوعش تکرار همان حالت مسحورانه
اينگونه راوی پس از آمدن به خانه سريع . و اعتيادش به اين لذت نارسيستی نابالغانه بگذردنمی تواند از اين لذت سنتی 

او اکنون ميل مکيدن دوباره پستان مادر و معشوق  خيالی و . گلدان را در دست می گيرد  وبه تماشای آن می نشيند
ای ديگر لذت درد سرزنشها و خشم خيالی مکيدن حالت شيفتگانه و مسحورانه نگاه مادر خيالی و پدر خيالی و در لحظه 

او مثل کودک و  معتادی ميل يکی شدن با مادر و معشوق  و مکيدن پستان او  و ادامه چشيدن شير . آنها را دارد
او اکنون ديگر بار ميل غرق شدن در چشمهايی را دارد که هم او را مسحور و هم او را سرزنش و . نارسيستی را دارد

بجای آنکه . اينگونه اميال نابالغانه سادومازوخيستی خويش را می خواهد ارضاء کند و بلعيده شود و ببلعد. تنبيه می کنند
بتواند با تبديل شدن به فرد و تبديل اين اميال به تمناهای مدرن به عشق زمينی گاه قوی و گاه نرم و همراه با هر نوع 

برای اين دست يابی به اين تمناهای . م و نوازش گرانه دست يابدفانتزی مختارانه و زيبا، از اروتيک هاردکور و يا نر
مدرن،  او احتياج به جسم خويش و زنانگی و مردانگی  خويش دارد،ولی چون اين جسم را و زنانگی و مردانگيش را 

کل سرکوب کرده است،اکنون بايستی او بشکل بيمارگونه و بشکل استمناء روحی به اين لذت دست يابد و لکاته بش
فردا می توانند هر دو به کاهن لجام گسيخته و  بی قانون نيز . بيمارگونه جسمی به لذايذ نارسيستی و خشمگينانه خويش

راوی اما در پی . اما در نهايت اسير سنت و بيمار باقی می مانند.>بگايند<تبديل شوند و بخواهند خويش و جهان را 
او گلدان . مادر و معشوق خيالی خويش است/تهديد کننده چشمان دختر/چشيدن و مکيدن اين حالت نارسيستی مسحورانه

.راغه را پاک می کند و می بيند  
 

دوباره مايوس باطاقم برگشتم ، چراغ را روشن کردم ، کوزه<   
  آن را با آستينمیرا از ميان دستمال بيرون آوردم ، خاک رو

  بنفش داشت که برنگی کردم ، کوزه لعاب شفاف قديمپاک
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  خرد شده درآمده بود و يکطرف تنه آن بشکلی طالينبورز
 ...  از نيلوفر کبود رنگ داشت و ميان آنی حاشيه ایلوز
  کشيدهیصورت زن...  صورت او ی حاشيه لوزميان
  بود که چشم هايش سياه درشت ، درشت تر از معمول ،شده

ی سرزنش دهنده داشت ، مثل اينکه از من گناه هایچشمها  
 .  دانستمی سر زده بود که خودم نمیير ناپذپوزش
  افسونگر که در عين حال مضطرب و متعجب ،یچشمها
  ترسيدیاين چشمها م.  کننده و وعده دهنده بود تهديد

  مست کننده دری کرد و يک پرتو ماوراء طبيعی جذب مو
  بلند ،ی برجسته ، پيشانیگونه ها.  درخشيد ی آن مته

  نيمه باز وی گوشتالوی لبها باريک بهم پيوسته ،یابروها
>. چسبيده بود شقيقه هايشی نامرتب داشت که يک رشته از آن رویموها  

 
در اين لحظه استمناء روحی و مکيدن خوشی درد آور سادومازوخيستی روحی و نئشگی مکيدن پستان مادر 

.  بيشتر تراژدی خود می شودخيالی،معشوق خيالی  و لذت تنبيه پدر خيالی، ناگهان راوی متوجه رازی ديگر و عمق
اين چشمها همان چشمان افسونگری هستند که او را اسير . نقاشی روی جلد همان نقاشی روی قلمدانهای خود اوست

بقول . اسالميش اسير اين خوشی دردآور بوده اند/خويش کرده اند و اکنون پی می برد که تمامی تاريخش و نياکان ايرانی
تفکر لکانی مشکل اصلی جامعه ما در  سنت و مذهب اسالم،زردشت و غيره   نيست که همه دکتر موللی  و در معنای 

متنفرانه  ثنوی با اين سنت /،  بلکه مشکل اساسی  در رابطه خيالی شيفتگانه)22( و قانون هستند> نام پدر<نمادی از 
 که باعث امکان تحول در سنت و است که باعث شده است، بجای يک رابطه سمبليک و بافاصله تثلييثی با سنت خويش

رشد فرديت از يکسو و از سوی ديگر حکومت قانون می شود، به يک رابطه سنت شيفتگانه و يا سنت ستيزانه بپردازيم 
جهان سمبليک . و اينگونه بناچار هم خود خودمدار شويم و هم سنت و خدا را بشکل  تماميت خواه و خودمدار تصور کنيم

از اينرو اگر ما قادر به اين ارتباط تثليثی و سمبليک با سنت می . وط به فرديت و قانون استو تثليثی، جهان مرب
بوديم،هم می توانستيم نکات منفی آن را  نقد  و پاکسازی کنيم و هم تفسيرهای نو و مدرن از ميترايسم تا اسالم بيافرينم و 

. ين تلفيق تنها در جهان سمبليک و فردی ممکن استزيرا ا. هم به تلفيق و جذب مدرنيت در فرهنگ خويش دست يابيم
از آنجا که  ساختار روانی جمعی و فردی ما .  جهان سمبليک عرصه زبان و ديالوگ و عرصه حکومت قانون است

ايرانيان بيشتر   گرفتار  اين ساحت خيالی و نارسيستی و اسير در نگاه افسون گر مادر و پدر خيالی مانده  است، از 
يز امروز غرب شيفته و يا سنت شيفته و فردا که ناراضی و عصبانی می شويم، غرب ستيز و يا سنت ستيز اينرو ن
امروز مثل تقی زاده می خواهيم مدرنيت را ببلعيم و با او يکی شويم و می خواهيم مدرنيت را کپی کنيم،فردا . ميشويم

حاصل اسارت در نگاه . حاصل يکيست. يده شويمچون جالل آل احمد می خواهيم به دامان پاک سنت برگرديم و بلع
تراژدی ايی که قرنهاست اتفاق افتاده و می افتد و موضوع . افسونگر و تهديد کننده مادر و پدر خيالی و تکرار تراژديست

اينجاست که راوی به عمق تراژدی خويش پی می برد و . بنيادين و بيماری بنيادين جامعه و روان و فرهنگ ماست
مسحورانه خود ناشی از گرفتاری در نيلوفرهای کبود عشقهای / تصوير باال نشان می دهد که اين نگاه شيفتگانههمزمان

اديپالی و ممنوعه و  احساسات دوسودايی اين  عشقها و ناتوانی از عبور آنها  و قبول محروميت خويش از وحدت 
راوی به راز خويش و نياکان خويش و تکرار . ستو حکومت قانون ا> نام پدر<نارسيستی مطلق و ناتوانی از قبول 

همه آنها عاشقان گرفتار يک عشق اديپالی و گرفتار نگاه معشوق خيالی و افسون نگاه . تراژيک خويش پی می برد
معشوق هستند و بخاطر اين نگاه و افسون سر و جان می بازند،چه به سان عارف،قهرمان، کاهن ،پدر و مادر سرکوب 

همه ما فرزندان اين ارثيه و تکرار کنندگان آن بوده و . و مرد سرکوب گر زنانگی  و مردانگی خويشگر خويش، زن 
زيرا اين شناخت به تراژدی خويش پيش . يکايک ما اين درد و شناخت راوی را يا چشيده ايم و يا بايستی بچشيم.هستيم 

تی و تن دادن به فرديت مدرن خويش و جسم پيش شرط دوم گذار از اين نگاه و لذت نارسيس. شرط اوليه رهاييست
خويش است که راوی ناتوان از اين گام دوم است و از اينرو تکرار تاريخ می کند، با آنکه به شناخت اوليه دست می 

.يابد  
 

ی حلبی قوطی او کشيده بودم از توی را که ديشب از رویتصوير<   
فرق نداشت ، ی کوزه ذره ای آوردم ، مقابله کردم ، با نقاشبيرون  
  و اصال کاری هر دو آنها يک- اينکه عکس يکديگر بودند مثل
  شايد روح نقاش کوزه- قلمدانساز بود ی نقاش بدبخت رويک
  موقع کشيدن در من حلول کرده بود و دست من به اختيار اودر

  منی شد از هم تشخيص داد فقط نقاشیآنها را نم.  بود درآمده
  کوزه لعاب شفافی رویکه نقاش کاغذ بود ، در صورتيیرو
  با اينی داشت که روح مرموز ، يک روح غريب غير معمولیقديم
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درخشيدي در ته چشمش می داده بود و شراره روح شرورتصوير  - 
  درشت بيفکر ، همان قيافه توداری نبود ، همان چشمهای ، باورکردننه
 . بمن دست دادی ببرد که چه احساسی تواند پی نمیکس!  در عين حال آزاد و
  ممکن بود ؟ی آيا چنين اتفاق- خواستم از خودم بگريزم یم

  آيا- ام دوباره جلو چشمم مجسم شد ی بدبختيهاي زندگتمام
  نبود ؟ حاال دونفر با همانی يکنفر در زندگيم کافی چشمهافقط

نه ،!  کردند ی ، چشمهاييکه مال او بود بمن نگاه مچشمها  
>. تحمل ناپذير بودقطعا  

 
اينگونه  راوی ناتوان از پرش نهايی و يا ناتوان از حرکت برای جهش نهايی و پايان دادن به چرخه تراژيک نياکانش و 

اينگونه حتی اين شناخت تراژيک را به يک لذت . خودش به لذتی سادومازوخيستی  از اين  تجربه دست می يابد
خود مرتاض شدن اوج لذت . چکس حريصتر از يک مرتاض نيستهي. ساديستی تبديل ميکند/نارسيستی نابالغانه و آنال

بودايی اوج خواستن و لذت بردن نارسيستی  سروری بر > نخواستن<همانطور که . حريصی و چشيدن اين لذت است
.جسم و تن خويش  است  

 
یمن خودم را تا اين اندازه بدبخت و نفرين زده گمان نميکردم ، ول<   

ین پنها ن بود ، در عين حال خوش که در می حس جنايتبواسطه  
  چون فهميدم که يکنفر- بمن دست داد ی غريبی ، خوشی دليلیب

ی که روی آيا اين نقاش قديم ، نقاش- داشته ام ی قديمهمدرد  
  کرده بودی کوزه را صدها شايد هزاران سال پيش نقاشاين

  نکرده بود ؟ی من نبود ؟ آيا همين عوالم مرا طهمدرد
  دانستمی من خودم را بدبخت ترين موجودات م اين لحظهتا
  آن کوه ها در ، آن خانه ها وی که روی بردم زمانی پیول
ی ويران ، که با خشت و زين ساخته شده بود مردمانی هایآباد  
  کردند که حاال استخوان آنها پوسيده شده و شايد ذراتی میزندگ

 -  ميکردیدگ نيلوفر کبود زنی مختلف تن آنها در گلها ی هاقسمت
  اين مردمان يکنفر نقاش فلک زده ، يکنفر نقاش نفرين شده ،ميان
  يکنفر قلمدان ساز بدبخت مثل من وجود داشته ، درستشايد
  توانستم بفهمم که او همی بردم ، فقط می و حاال پ- من مثل
  درست مثل- ميان دو چشم درشت سياه ميسوخته و ميگداخته در
>. ميدادی همين بمن دلدار- من  

 
 از آنجا که هر عمل انسان اخالقی در پی دست يابی به لذتی پنهان است و هر عمل يک انسان مبتال به نگاه نارسيستی 
نابالغ در پی دست يابی به مکيدن پستان نارسيستی مادر و محو شدن در نگاه خيالی پدر و يکی شدن با معشوق است و 

ت و جسم، جسم گرايانه و لذت پرستانه اما بشکل منفی و بيمارگونه و بحران اينگونه هر عمل اين انسان بظاهر ضد لذ
زاست، از آنرو نيز راوی ما نيز پس از اين دلداری و خوشحالی ساديستی بسراغ ترياک و شراب می رود، تا به مکيدن 

احساس يکی شدن با نارسيستی و ادامه لذت و بازی نارسيستی و مسحورانه خويش و نياکانش ادامه دهد و ديگربار 
جهان، احساس سبکبالی، احساس خدا بودن بکند، بی آنکه بتواند با چيرگی بر شرمگينی اخالقی درونيش و با تبديل شدن 

به جسم خندان به اين سبکبالی دست يابد و اينگونه  شور نهفته در پشت ماده مخدر را از اهريمن به فرشته سبکبالی 
خ پوستان به يک بخشی از سنت ارتباط با روح جهان و يا به  ياوری و رقصنده ای در خويش و ماده مخدر را مانند سر

جشنهای ديونيزوسی ساالنه خويش تبديل سازد و اينگونه هم سبکبال گردد و به قدرتی نو از خويش دست يابد و هم بر 
طور که در ميان سرخپوستان اعتياد همان. اعتياد چيره شود و نسلی نو از سبکباالن رقصان و معابد ديونيزوسی بيافريند

وجود نداشت،  با آنکه مواد مخدر و توهم زا مثل مسکالين را می شناختند  و در مراسم مذهبيشان از آن استفاده می 
ابتدا با شکستن اين جهان و سيستم آنها توسط سفيد پوستان و در نهايت بخاطر ناتوانی سرخ پوستان از چيرگی بر . کردند

 ناتوانی از تحول خويش، سرخ پوست داغان شده، الکلی  و معتاد ميشود و بدينوسيله يکی از بزرگترين اين ضربه و
معتاد ايرانی نيز بخاطر کشتن جسمش و ناتوانی از . فرهنگهای بشری ضربات جبران ناپذير می خورد و فرو می پاشد

ور سبکبالی را در خويش جذب و تعالی بخشد و تبديل شدن به جسم خندان و فرديت جسمی و جنسيتی،  نمی تواند اين ش
. به خدای فانی و سبکبال تبديل شود و هم آغازگر نسلی نو از مراسم خندان ديونيزوسی و رندان قلندر حافظ گونه باشد

متنفرانه و مسحوری در افسون نگاه مادر و پدر خيالی مانند تمامی نياکان وهم عصرانش /راوی اسير اين حالت شيفتگانه
ست، از اينرو اکنون به سراغ ترياک و شراب يا پستان مادر و  معشوق  خيالی می رود تا به سبکبالی و يگانگی خيالی ا

.دست يابد  
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  کوزه گذاشتم ، بعد رفتمی نقاشی خودم را پهلویباالخره نقاش< 

  مخصوص خودم را درست کردم ، آتش که گل انداختمنقل
پک وافور کشيدم و در عالم چند - نقاشيها گذاشتم ی جلوآوردم  
  بعکسها خيره شدم ، چون ميخواستم افکار خودم راخلسه
  ترياک بود که ميتوانست افکار مرای کنم و فقط دود اثيرجمع
 .  برايم توليد بکندی کند و استراحت فکرجمع
  ترياک برايم مانده بود کشيدم تا اين افيون غريب همه مشکالتهرچه

یم مرا گرفته بود ، اين همه يادگارها که جلو چشی پرده هايو  
کم کم افکارم ، دقيق:  و بيش از انتظار بود دوردست  
  و افسون آميز شد ، در يک حالت نيمه خواب وبزرگ
 .  اغما فرورفتمنيمه
  سينه ام برداشتهی مثل اين بود که فشار و وزن روبعد
  من وجود نداشت ویمثل اينکه قانون ثقل برا . شد

نبال افکارم که بزرگ ، لطيف و مو شکاف شده دآزادانه  
ی يک جور کيف عميق و ناگفتن- کردم ی پرواز مبود  

از قيد بار تنم آزاد شده بودم.  را فراگرفت سرتاپايم  . 
 -  پر از اشکال و الوان افسونگر و گوارای آرام ولی دنيايک
  دنباله افکارم از هم گسيخته و در اين رنگها و اشکال حلبعد
ی غوطه ور بودم که پر از نوازشهای در امواج- دميش  
  قلبم را ميشنيدم ، حرکت شريانمیصدا.  بود یاثير
  و کيفی من پر از معنیاين حالت برا.  حس ميکردم را
>.بود  

 
و در اين حالت خلسه و فراموشی و در لحظه پيوند خواب و واقعيت و رويا است که متن اول پايان می يابد و هدايت با 

رکی هنرمندانه و پس از نشان دادن تراژدی مرتب تکرار شونده در تاريخ ايران و يکی شدن آخر و اول متن و چرخه زي
آن به هم در يک حالت تراژيک و بيماروار، ما را در هاله ای از وهم و رويا به درون متن دوم می برد که دنيای امروز 

 تکرار اين تراژدی در دنيای ماست و همزمان با بيان کردن اينکه ما و نسل نوی راوی و زن اثيری، زندگی يکايک ما و
متن دوم در واقع قبل از متن اول اتفاق افتاده است، ما را ديگربار به چرخش تراژيک فرهنگی و روانيمان و پيروزی 

ه و  مداوم سنت و اين سرکوب گری جسم و زنانگی و مردانگی،اين سرگوب گری خرد و عشق و اين اسارت در نگا
افسون چشم عشق خيالی،معشوق خيالی، آرمان و مذهب خيالی،پدر و مادر خيالی و حتی شهوت خيالی را بر ما آشکار 

پس پا به جهان امروز خويش و روان فردی خويش بگذاريم و هر چه بيشتر خود بينيم و خود شناسيم تا بر . می سازد
  چيره شويم و  رنسانس ايرانی،رنسانس جسم و خرد، رنسانس تکرار و  بوفی کور،تاريخی کور و بدون حافظه تاريخی

برای اينکار . عشق و شرارت خندان، رنسانس زن و مرد مدرن ايرانی، رنسانس عاشقان و عارفان زمينی را بيافرينيم
بايستی هرچه بيشتر به شناخت درون خويش از يکسو و از طرف ديگر شجاعت عبور از هزار داالن اخالقيات  و 

پس به سراغ متن دو و جهان امروز خويش و به مالقات درون . گی بر اين خوشی دردآور نارسيستی دست يابيمچير
.خويش می رويم  

 
.پايان بخش اول  

 
www.sateer.de 
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)2(از بيضايی تا نسل ما .  هدايت بيضايیهاز بوف کور هدايت تا فيلمنام  
 

راوی  که با . متن دوم بوف کور مانند متن اول با قصد توصيف يک حادثه و اتفاق تراژيک توسط راوی شروع ميشود
يری و جزای عملش قرار دارد، در جهانی نو و واقعيتی نو بيدار شده لباسی خونين  در انتظار داروغه چيان برای دستگ

او  می خواهد ما را با چگونگی شکل گيری قتلی تراژيک  و تراژدی زندگيش  آشنا کند و به توصيف اين تراژدی . است
حمی و يا گفتن و دردهايش  برای سايه خويش و يا در نهايت برای ما خوانندگان می پردازد،بی آنکه در پی ايجاد تر

هدايت  با ايجاد نقل قول در متن . موضوع او بيان زندگيش و جهانش از چشم انداز خويش است . مصيبت نامه ای باشد
دوم، راوی داستان را به  راوی اول تبديل می کند، اما روايان ديگری در کنارش بوجود نمی آيند و اثر باوجود يک 

راوی متن . به يک تفسير واقعيت و يک چشم انداز، تک راويانه باقی می ماندفاصله گذاری نو و تبديل توصيف راوی 
پرتاب می شود و اکنون از زندگی و جهانی )  اينجا چاهی ذهنی(دوم چون آليس در سرزمين عجايب   بدرون چاهی 

حال و تصوير ديگر برای ما سخن می گويد که برای او به زندگی واقعيش نزديکتر است و هم خواننده را به زمان 
زيرا. زندگی خودش و  بحران معاصرش نزديکتر می کند  

   و بحران در کنکاش، بيانگر فرهنگ و روان ی دوم بوف کور بيان تاريخ معاصرو امروز انسان و جامعه ايرانمتن
ريش در گذار  گرفتا که با ین انسان ايرانآاينجا .  معاصر ميشودیاست و راوي، من و تو و انسان ايرانم سنت /مدرنيت

متنفرانه /منفی اديپالی و گذار منفی نارسيسم و يا در معنای لکانی به خاطر گرفتاريش در ساحت خيالی شيفتگانه
 اخالق و ی خويش را  از يکطرف به جنگ دائمپرداخته است و  خويش رانشهایسرکوب تن خويش و  نارسيستی  به 

 و به تکرار تراژيک اين  عشق مطلق و بهشت گمشده  مبتال بدنبالی جاودانی به جستجوديگروسوسه  و از طرف 
، وارد جهان مدرن و معاصر ميشود و با  ساخته استسرکوب تن و جستجوی عشق مطلق و بهشت مطلق محکوم

اکنون راوی و جهانش حکايت دنيای معاصر ما ايرانيان می . مدرنيت و پيشرفت ديدار می کند و قصد هضم آنرا دارد
 ی مسافر در جستجو/ از کاهنیترکيبعارفانه  است و به سان / دارای   ساختار کاهنانه و فرهنگ ايرانی کهايرانی . شود
 و مالقات با مدرنيت  معاصری دنيادار به ورود به وا و اکنون  باشدی م و يک غايت اخالقی و روحمندانه عشقیواد

عارفانه و /ت،  از آنرو که او بخاطر ساختار کاهنانهاز آنرو که مدرنيت نه قابل کپی کردن و يا سرکوب اس. شده است
متنفرانه نارسيستی اش،  بخاطر عدم رشد فرديت و ناتوانی  ايجاد رابطه بافاصله و سمبليک با هستی و /شيفتگانه

متنفرانه با سنت و مدرنيت و يا سنت شيفتگی و غرب ستيزی و بالعکس /ديگری، محکوم به رابطه نارسيستی عاشقانه
 از آنرو نيز قادر به جذب و تلفيق سمبليک و ترميزی مدرنيت  در فرهنگ خويش و همراه با پاکسازی فرهنگ است،

پس بجای مدرنيت و فرديت مدرن به  تلفيق خيالی و شيفتگانه،در هم آميختگی شکننده و .  خويش از عناصر منفی نيست
فرهنگی بيرونش /اجتماعی/ن درونش و واقعيت سياسیدست می زند  و هر چه بيشتر جها يت  سنت و مدرننامتجانس از 

 اکنون يکايک اعضای جامعه اش، يکايک ما، از مذهبی تا .سنت ميشود/چندپاره،نامتجانس و مبتال به بحران مدرنيت
چپ او، از جالل آل احمدش با بازگشت به خويشتن اش تا تقی زاده و تقليدش از غرب، از شريعتی تا کيانوری و 

ز شاه و شهبانو تا  خاتمی و فائزه هاشمی، از با حجاب تا بی حجاب، از مدرن ايرانی تا پسامدرن ايرانی،همه بازرگان، ا
سنت و برای پاسخ گويی /و همه  شخصيتشان و اعمالشان و همه حرفها و تئوريهايشان، به تبلور اين نقطه تالقی مدرنيت

عارف در تالقی اش با مدرنيت و پسامدرنيت، /که اين کاهنبه بحران خويش  وجامعه خويش بوجود می آيد و از آنرو 
قادر به هضم سمبليک مدرنيت در فرهنگ خويش و پاکسازی سمبليک فرهنگ خويش و ايجاد فرهنگ مدرن ايرانی 

نيست، از آنرو همه تلفيقهايش در نهايت شکننده و نامتجانس و همه فرديتهايش دارای چندپارگی و بحران شديد درونيست 
زيرا بحران جواب می خواهد و تا به . رتب اين بحران در عرصه فردی و جمعی در انواع مختلف باز توليد ميشودو م

در زندگی يک عدالت . جواب دلخواه و الزم و به تلفيق درست دست نيابد، به تکرار خويش و تکرار فاجعه دست می زند
زيرا در حالت بحران . ريهای روانی بخوبی می توان دريافتدرونی وجود دارد و اينرا در حالت بيماريهای بلوغ و بيما

فردی و جمعی، تا زمانی که جواب نهايی و تلفيق درست و بلوغ جديد فردی و جمعی ايجاد نشود، تکرار و  تشديد 
ق و زيرا دايره بسته نشده است و فانتزيها و اشتياقات متناقض در جهان نو و سمبليک ، انطبا.  بحران ادامه می يابد
بدين خاطر اين اشتياقات نو و کهنه با يکديگر در جنگند و مرتب اشکال متفاوت و حاالت شترمرغی . جايگزين نشده اند

و  اين حالت شترمرغی و تلفيقهای از نوع . متفاوتی می آفرينند، تا به اين شيوه بيمارگونه به خواستهای خويش دست يابند
ند، تا آنزمان که تلفيق نهايی و نو بوجود آيد و دايره بسته شود و بلوغ تازه ايجاد آش شله قلمکاری را آنقدر ادامه می ده

مهم . زيرا اين تلفيق نو می تواند به هزار گونه و شکل باشد. اين تلفيق نو به معنای يک حقيقت نو و مطلق  نيست. گردد
برای زندگی مهم . يمه ديگر خويش استمهم چگونگی رابطه با هستی و خويش و با ن.نوع تلفيق و چگونگی تلفيق است

موضوع زندگی و واقعيت برمال ساختن دروغها و . نيست و يا باور بدان ندارد که حقيقتی نهايی وجود داشته باشد
راههای غلط است که به جای کمک رساندن به بلوغ و سالمت جسم و روان و زندگی ،به تشديد بحران کمک می 

لفيق سنت و مدرنيت بر بستر مدرنيت ايرانی، ايجاد يک شکل مطلق از اين تلفيق نيست ، اينگونه نيز موضوع ت. رسانند
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بلکه ايجاد رابطه ای سمبليک و بافاصله ميان فرد ايرانی با اشتياقات مدرن و سنتی اش، با نيمه های خويش است، تا 
جهانی که .  جهان مدرن خويش را بسازدبتواند با اين فاصله سمبليک و تثليثی به يک تلفيق مدرن و متحول دست يابد و

از اينرو نيز بجای رابطه نارسيستی ثنوی . قادر به تحول و تکامل است و نقد پذير است  ونيازمند نقد و تحول است
متنفرانه، به رابطه تثليثی و سمبليک دست می يابد، تا مرتب از ضلع سوم به خويش و جهانش بنگرد و تمناهای /شيفتگانه

می تواند بشيوه . راههای اين تلفيق سمبليک می تواند مختلف باشد. ديش را متحول سازدعشقی و فر
لکانی و يا جسم خندان و چنداليه ما جسم گرايان باشد و يا انواع مختلف گيتی گرايی و فرديت را > سوژه<مدرن،>من<

انی اما  اين است که بخاطر نبود اين مشکل انسان اير. پسامدرن و جسم گرايانه بيافريند/مدرن/با ترکيب نگاه ايرانی
 و جذب سمبليک  مدرنيت  سمبليک  او قادر به پذيرشفرديت چنداليه و گرفتاريش در حالت اديپالی و نارسيستی 

از اينرو با آنکه همه حواس و اعمالش ناشی از اين درگيری مدرنيت . نيستمدرنيت در جهانش و ايجاد مدرنيت ايرانی  
ر عمل  ناتوان از ايجاد فرديت مدرن خويش، ناتوان از آری گويی به جسم و گيتی خويش و ايجاد و سنت است، باز د

 بهازاينرو در چهارچوب تفکر او مدرنيت جسم خندان چنداليه خويش و يا من مدرن و يا سوژه لکانی خويش است، 
 تفکر خالق ینرا ميگيرد، ولآ از مدرنيت بخصوص تکنيک  و ماشين ی او عناصریمدرنيزاسيون تبديل ميشود، يعن

 و يا ناقص  تواند هضم و جذب کندی اندازد، نمی را بدور میجهان محور و اين  انسان فردگرا،ماشين ساز، خردگرا،
زيرا برای جذب و هضم مدرنيت و دست يابی به مدرنيت ايرانی، فردگرايی و گيتی گرايی ايرانی . هضم و جذب می کند

نان مدرن ايرانی، او احتياج به فاصله تثليثی و برخورد سمبليک به سان جسم خندان و يا به و ايجاد هويت مردان و وز
غرب شيفتگانه نارسيستی /متنفرانه،غرب ستيزانه/سان  سوژه با بحران مدرنيت و سنت خويش  و عبور از نگاه شيفتگانه

 و اين یحاصل اين حالت بينابين. ويش استدارد و او ناتوان از اين گذار نهايی و دست يابی به جهان سمبليک مدرن خ
 و ی نامتجانس و بحرانی نامتجانس، انسانهايی  جهانعارفانه نارسيستی و اخالقی، /ناتوانی  عبور از ساختار کاهنانه

ن سناريو اوليه هنوز آ سنت و . متن دوم بوف کور حکايت اين دوران و صحنه معاصر و زندگی ماست. باشدی میرزخب
 شده و فرزندان یاکنون خرده فروش خنزرپنزر )نماد سنت و تاريخ( پيرمرد .  قدرت سابق را ندارند ی ولحاکم هستند

ن  رجاله شده اند و در حال آبخش اعظم .  دارندی مدرنيزاسيون حالت شتر مرغی  با چاشنیقهرمان/ اين سيستم اخالقي
ت و خوشی دردآور شهوت جنسی تعالی نيافته ، برای دست يابی به يک لذت يگانگی نارسيستی با قدريشفروش خو

آنها دارای جسم و فرديت بافاصله و تثليثی ، توانايی بدست گرفتن سنت و مدرنيت و سنجش و ارزش گذاری . هستند
فرهنگ خويش و فرهنگ نو بر پايه خواستها و نيازهای جسم و واقعيت خويش نيستند، تا بدين وسيله  به بهترين تلفيق 

ت و بهترين شيوههای دست يابی به شکوه،سالمت و پيشرفت دست يابند، بلکه چنان گرفتار اين حالت مدرنيت و سن
متنفرانه هستند، که در نهايت چيزی جز يک دهان بزرگ برای بلعيدن و پر کردن پوچی خويش و يا /نارسيستی شيفتگانه

اينگونه فرزندان يک جهان . ستندآلتی برای بيان شهوت جنسی نابالغانه و نارسيستی و دخول در ديگری ني
عاشقانه بجای دست يابی به ميانمايگی مدرنيت، از اوج باصطالح معنويت به فرومايگی ماديات می افتند و مثل /معنوی

زيرا ساختارشان تغيير نکرده است و قادر به ايجاد فرديت و آشتی با جسم و . هميشه افراطی و نارسيستی باقی می مانند
پس همانطور که روزی در پای اين شيفتگی به سنت و به عشق مطلق . های خويش نبوده اندتن خويش و شور

مادرانه،جسم و تن خويش،زنانگی و مردانگی خويش را اخته می کردند، اکنون نيز برای بلعيدن خوشيهای جنسی و 
ويی در نهايت همان روحی خويش و فراموشی پوچی و سترونی درونش، به بلعيدن مدرنيت می پردازد و اينگونه گ

چون . اساس يکيست. تنها اينجا به کاهن و عارف لجام گسيخته و بی اخالق تبديل ميشود. عارف و کاهن باقی می ماند
.ساختار يکيست  

. 
«  به ديدن انها ی من احتياج– که همه قيافه طماع داشتند و دنبال پول و شهوت ميدويدند گذشتم ی ميان رجاله هاياز

همه انها يک دهن بودند که يکمشت روده بدنباله ان اويخته _  ديگرشان بود ی از انها نماينده باقینداشتم چون يک
٨٣ص.( به الت تناسليشان ميشدیشده و منته )» 

 
 . به اسارت اين سيستم گرفتارندگونه ای ديگر  يا لکاته ، خود بی باقيمانده نيز که با اين رجاله ها در تضادند، چون راوو

عارفانه هستند و اينگونه در عين تالش برای دست يابی به /فان اين نگاه نيز، خود آغشته به اين نگاه کاهنانهيعنی مخال
فرديت خويش و راه خويش،بخاطر قدرت اين ساختار نارسيستی در وجودشان،خود در نهايت به بازتوليد سنت و قتل 

ل به ديسکورس درون و برون خويش و نيز قدرت  زيرا هنوز آگاهی کام. خواست و اشتياق مدرن خويش می پردازند
کامل برای رهايی از اين ديسکورس و يافتن مدرنيت و فرديت ايرانی خويش را ندارند و هنوز به جسم نو و چنداليه 

بوف کور هدايت به بررسی واقعيت درون و برون راوی می پردازد  که واقعيت درون و برون يکايک . تبديل نشده اند
درون و برون يکيست و واقعيت در خويش .  تمامی تحوالت هنوز به همان شکل و ساختار باقی مانده استماست و با

دارای يک ساختار و  ديسکورس است و بنا به نوع ديسکورس و گفتمان، آنگاه ما خويش و جهانمان را اينگونه يا 
نگونه رفتار و عمل می کنيم و با يکديگر اينگونه آنگونه،سنتی و يا مدرن می بينيم،می چشيم، لمس می کنيم، اينگونه يا آ

طبيعتا می توان هزاران تفاوت نيز در هر ديسکورس و گفتمان حاکمی دريافت که . يا آنگونه گفتگو و عشقبازی می کنيم
ورس اما اگراين تفاوتها و تحوالت با قلبی گرم و مغزی سرد، با شناخت دقيق از ديسک. زمينه ای برای تحول و پيشرفتند

و ساختار جهان درون  وبرون خويش و معضالت اين جهان و با توانايی يافتن راهی نو برای گذار نهايی همراه نباشد، 
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آنگاه مانند دو سده اخير و يا مانند زندگی راوی بوف کور و لکاته، هر تالشی برای تحول در نهايت به بازتوليد سنت و 
يا . متنفرانه نارسيستی و سرکوب دوباره فرديت و تن و جسم منتهی ميشود/هديسکورس سنتی و بازتوليد ساختار شيفتگان

جمعی و هنری و فکری در مسير خويش دچار سکته مغزی و احساسی ميشوند و ناتوان از تحول و تلفيق /تحوالت فردی
 و تاريخ معاصر يينه امروز ماآ بوف کور از اينرو   .نهايی می گردند و ديگربار گرفتار تکرار تراژيک می گردند

 سنت و تاريخ متنفرانه مان با / نوع رابطه غلط شيفتگانه کنار بياييم، بدون انکه بریماست که ميخواهيم  با  تجدد يکطور
  و ی دهيم، بازسازيشنرا ، خويش را پاالآ  به يک رابطه سمبليک و بافاصله با سنت دست يابيم و خويش چيره شويم و

 در اين جهان ی خواهيم يکطورینموقع که مآاينجا ماييم،  .  خويش و فرهنگمان دست يابيم و به رنسانس کنيمینو ساز
 و بدون  ،ی جاودانه عشق مطلق و زن اثيری وسوسه و گناه در وجودمان و جستجوین جنگ دائمآ با ، کنيمی زندگ نو

 غرب شيفتگانه و غرب ستيرانه برقرار آنکه بتوانيم رابطه ای نو،سمبليک و تثليثی  با مدرنيت و ورای رابطه نارسيستی
سازيم و مدرنيت را با نقد و تلفيق در جهان خويش و فرهنگ خويش جذب و تلفيق کنيم و به انسان چنداليه و مدرن 

اينگونه گرفتار و در طلب بلعيدن مدرنيت و با حفظ ساختار . ايرانی تبديل شويم و رنسانس مدرنيت ايرانی را ايجاد کنيم
 برويم و  ايران به  اروپا از خواهيم ی يا م. کنيمی می کشيم و شب بقول رجاله ها خاک توسریب مآ جانماز   روزکهن،

 فراوان  بيان کند و يا در اروپا ی با همخوابگيها نارسيستی اش را خشم می خواهد يا لکاته هستيم که.  زن اکبند بگيريم
شويم، بنا به توان و آگاهيمان، به درجات تازه ای از اين رشد فرديت  يا قادر مي. گرددیبدنبال يک سرمايه دار دمکرات م

و رابطه سمبليک دست يابيم، اما باز هم ناتوان از تلفيق نهايی و دست يابی به فرديت مدرن و چنداليه خويش و جهان 
جره وارد خانه می کنيم و مدرن و چنداليه خويش می شويم و دوباره سنت يا مدرنيتی  را که از در بيرون کرده ايم، از پن

مدرنيت می سازيم و به کاهن /بناچار يک تلفيق شکننده و نامتجانس ديگر، يک آش شله قلمکار ديگر از ترکيب سنت
لجام گسيخته، به دمکراسی دينی، به روان و اجتماعی چندپاره و بشدت مادی گرا و ناتوان از دست يابی به گيتی گرايی 

ين راويان نو  در حالت رئال و کابوس وار، خشم خويش را به صورت عذاب زن و کودکانش يا ا.   مدرن مبدل ميشويم
و يا کشتن همسر و غيره بيان می کنند و شيوه چندهمسری سنتی را با کلمات پسامدرن تزيين می کنند و به مسخ 

لعيدن پسامدرنيت است و مسخ زيرا رابطه شان با پسامدرنيت نيز رابطه ای نارسيستی و بشيوه ب. پسامدرن دست ميزنند
همانگونه که نسل قبلی  از  سوسياليسم و . پسامدرنيت، بشيوه  حفظ سنت با لعابی مدرن يا پسامدرن

در چنين حالتی، اشکال بينابينی فراوانی  با . دموکراسی،سوسياليسم مذهبی و امت مدرن و ديکتاتوری مدرن آفريد
ه بتواند در  نهايت از چندپارگی درونيش و بحرانهای فردی، تلفيقهای شکننده بوجود می آيد، بدون آنک

جمعی،جنسی،جنسيتی، سياسی و اجتماعيش عبور کند و به يک چنداليگی مدرن، به يک هويت مدرن و رنگارنگ و يا 
يک به پاسخهای مدرن و تلفيقی به بحرانهای مختلفش دست يابد و اينگونه در نهايت بخاطر اين ناتوانی از تلفيق سمبل

داستان بخش دوم دقيقا با بيان اين تراژدی و قتل آغاز . سنت و مدرنيت، خويش را محکوم به تکرار سيزيف وار می کند
ما از ابتدای بخش دوم و با مشاهده  تن و لباس خونين راوی و انتظارش به رسيدن داروغه ها می دانيم که اينجا . ميشود

اهد در واقع به ما چگونگی حادثه و مسير شکل گيری اين قتل و تکرار قتلی صورت گرفته است و اکنون راوی می خو
او به ما می گويد که جوانی ناخوش  بوده است و اکنون در آينه يک پيرمرد قوزی و با لب شکری می بيند . را نشان دهد

و لب شکری را و  تمامی خواستش اين است که به ما چگونگی اين تحول و تغيير از جوان ناخوش به پيرمرد قوزی 
اينگونه از ابتدای متن دوم ، ما با تکرار فاجعه و تکرار دوباره قتل و سرکوب خويشتن متن اول روبروييم . توصيف کند

اما در عين تکرار، اين حادثه باز نو باقی می ماند و متن خواننده را با خويش بدرون . و گويی حادثه و متن تکرار ميشود
 و اشتياقات سرکوب شده   می کشاند و نشانمان می دهد و همزمان قادر می شود که اين جهانی ماالمال  از تراژدی

. تراژدی را با اشکال مختلف و در اليه های مختلف بازسازی کند و ما را با زوايای جهان برونی و درونيمان آشنا سازد
 ميکند و ی بازسازی در حاالت جديد را  قتل زن و زنانگی و حکومت سنت اوليه ی  سناريو، فراوانی هدايت با تواناي 

 با باز او جهان معاصر ما را نشان ميدهد و. ود و انتخاب اوليه چگونه مرتب بازتوليد ميشسناريون آنشان ميدهد که 
کردن زوايای مختلف آن و تشريح اليه های مختلف آن، به بررسی بحرانهای عشقی،جنسی،خانوادگی، جمعی، جهان 

اين تشريح و روانکاوی خويش و جهانش را با قدرت  در عين حال مدرنيت ما می پردازند و/نتگرفتار در بحران س
د مرتب به ه ميخوایبا نقل قول گذارگويی  کند و ی می و چند معنايی جادويهنری و توانايی ايجاد چنداليگی در داستان، 

 خويش یراژدد، با فاصله نگاه کنيد تا از اين ت خواهد بگويیم. ما بگويد، اينجا همه چيز تفسير است و  روايت واقعيت 
 داستان اول ی با راویتفاوت اين راو.  نو و زيبا از واقعيت ارائه دهيدی نو و روايتی تفسيریياد بگيريد و بتوانيد روز

 و در واقع پيرمردی لب شکری و  بزرگ شده استی واخالقی سنتیاين اکنون راويست که در اين فضا. چيست؟
ه چگونگی تراژدی قوزی شدن و مرگ همه اشتياقات اصيلش را برای ما بازگو می کند و نيز مرگ عشق و قوزيست ک

او در واقع . قتل معشوقش را  و پيوند ميان اين قتل و دگرديسی نهايی او از جوان ناخوش به پيرمرد خنزر پنزری را
در جان و روانش و بدست ديسکورس توصيف گر مرگ خويش است و چگونگی قتلش بدست خويش  و فرهنگ نهفته 

بلکه می خواهد حقيقت خويش . او نه برای آمرزدگی اعمالش و يا ايجاد ترحم سخن می گويد. درونی و برونی جامعه اش
در واقع با اين رو کردن حقايق و موضوعات، او در نهايت به قتل ديسکورس و جهانی . و جهانش را بی محابا بازگو کند

پس می خواهد حدااقل در اين باصطالح وصيت .  عمل ناتوان از تحولش و قتل سمبليکش بوده استدست می زند که در
نامه ای که بباور او وصيت نامه نيست و تنها نامه ای برای سايه خويش است، حقايق را بازگو کند و  الاقل با گفتن راز 

که ديگران با خواندن اين راز سرانجام قادر به يا شايد برای آن. زندگی خويش و ديگران، مانع از پيروزی کاملش شود
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کاری باشند که او ناتوان از آن بوده است و آن قتل سمبليک ديسکورس سنتی و دست يابی به ديسکورس مدرن ايرانی و 
پايان دهی به بحران سنت و مدرنيت،دستيابی به رابطه سمبليک با سنت و مدرنيت و ايجاد مدرنيت ايرانی چنداليه از 

متنفرانه  /زيرا قتل نارسيستی شيفتگانه.  ق تلفيق اين دو فرهنگ و دست يابی به عشق و حقيقت فردی خويش  استطري
سنت يا مدرنيت، چه بشيوه خيالی و يا شيوه خشونت کابوس وارش و تنفر مرگبار از سنت و يا مدرنيت، در نهايت به  

برای توانايی يابی به . ی سرباال و مرگ خويش بيش نيستتکرار تراژدی و بازتوليد سنت و بحران منجر ميشود و تف
چنين عملی سمبليک، بايستی پس به درون جهان راوی و ديسکورسش ، به درون جهان درونی و برونی راوی  و 

راوی ما را . يکايک ما وارد شويم و چشم در چشم تراژدی بزرگ خويش  بنگريم و قادر به ديدن واقعيتها و حقايق گرديم
درونی و بيرونيش، از معضالت تولد و کودکيش، تا     صادقانه از معضالت ويش بدرون جهان خويش می برد وبا خ

 و همزمان ما را به ديدن ميگويداميال و خواهشهايش سخن   مشکالتش با همسر و نيز با جهان خارجش و يا درگيريش با
کند و  چشم اندازيهايی برای ديدن اين تراژديها فرهنگی در همه بخشهای جامعه دعوت می /جنسی/اين معضالت روحی

 در توصيف راوی بخوبی می بينيم که چگونه جهان درونی و برونی او به سان ساختاری . در اختيارمان می گذارد
مشابه از يک ديسکورس و تبلوری از يک سری فانتسم ها و توهمات نارسيستی، ساخته و بازتوليد ميشود و چگونه اين 

ون راوی، اين بازيگران واقعيت او و نوع روابطشان،مرتب اين ديسکورس کهن و بازی نارسيستی کهن و درون و بر
راوی خود يک سايه و يک . تراژيک را بازتوليد می کند و به تکرار تراژيک قتل خويش و ديگری منتهی می سازد

 يکی شدن نارسيستی با ديگری می گردد، روح سيال با اشتياقات و عالئقيست که مانند عارفی بدنبال يک فضا و امکان
همانطور که همه ديگر بازيگران اين بازی ، روحهايی سيال و ناتوان از لمس جسم و فرديت خويش و يا دست يابی 

کامل به اين جسم و فرديت هستند و از اينرو نيز هيچکدام نامی ندارند و تنها دارای لقبی و صفتی در يک بازی 
 اينجا بازيگران يک بازيند و فاقد فرديت و نام،  ناتوان از ارتباط گيری با فاصله و سمبليک با همه. نارسيستی هستند

حتی وقتی که نطفه ها ی اين فرديت در راوی و لکاته . جهان خويش و تالش سمبليک برای دست يابی به خواست خويش
اما اساس و ساختار نهايی يکيست و اينگونه ، . ی کندنيز ايجاد شده باشد و اين تفاوت ميان  آنها با رجاله ها را  ايجاد م

اينجا همه سايه های يکديگر هستند و به يکديگر تبديل ميشوند و شک و تالش فردی راوی برای رهايی و ايجاد تفاوت 
خويش، به  ايجاد تفاوت فردی وسمبليک، به شک مدرن ويا گيتی گرايی و حتی بدبينی مدرن تبديل نمی شود، و  در 

ايت يک شک و بدبينی سنتی و هراسان از جسم و زندگی باقی می ماند و به اينخاطر نيز محکوم به تکرار قتل خويش نه
اينجا نيز مثل متن اول، او اسير همان خانه قديمی و سنت و فرهنگست که بر جان و .  و ديگری و تکرار تراژدی است

زمی آفريند و به آنها نقشی در اين بازی تراژيک فرهنگی و روانش و فضای شهرش سنگينی می کند و يکايک آنها را با
خانه ای قديمی با رنگی نو که حکايت از جامعه سنتی با لعابی مدرن می کند و .در بازتوليد ديسکورس سنتی می دهد

ه  و در باطن عارفانه با جهان مدرنيزه شد/متنفرانه، کاهنانه/ترکيبی نامتجانس از روان سنتی و گرفتار در حالت شيفتگانه
خانه يا اطاقکی که بقول راوی ماالمال از بوهای مختلف شهوانی و اشتياقات سرکوب شده و بوی . سنتی اش می آفريند

.:کهنگی و درماندگی است و اين اطاقک با جهان رجاله ها، با جهان بيرونی از طريق دو دريچه تماس دارد  
 

  .  با دنيای رجاله ها دارداطاقم يک پستوی تاريک و دو دريچه با خارج ،« 
   از-يکی از آنها رو بحياط خودمان باز ميشود و ديگری رو بکوچه است 

   شهری که عروس دنيا مينامند و-آنجا مرا مربوط به شهر ری ميکند 
». داردهزاران کوچه پس کوچه و خانه های توسری خورده ، و مدرسه و کاروانسرا  

 
متنفرانه نارسيستی و  بازی متقابلشان آشنا ميشويم و هدايت به ما نشان می /ی شيفتگانه اکنون با بازيگران اين سناريو

دهد که آنها چگونه در يک بازی اديپالی و نارسيستی و اجرای نقشهای خويش در اين بازی تراژيک، خويش و جهانشان 
گرفتاری راوی در اطاقک .  کنندرا محکوم به تکرار تراژيک و چندپارگی تراژيک و تشديد بحران مدرنيت و سنت می

تاريکش و سنتش خود بهترين حکايت از ناتوانيش از دست يابی به فرديت خويش و عشق و حقيقت فرديش و گرفتاريش 
اما نقطه مقابل او و رقيبش يعنی رجاله ها که چيزی جز يک دهان . متنفرانه نارسيستی و اديپاليست/در نگاه شيفتگانه

يز يک آلت تناسلی برای بيان شهوت و خشم نيستند،، نيز به همان شکل بيانگر اين حالت بزرگ برای بلعيدن و ن
اينگونه رجاله ها ناتوان از هضم کردن و جذب هستند و به شيوه عشق و عمل . گرفتاری اديپالی و نارسيستی است

ارسيستی، حاالت کانيباليستی است شکل نهايی اين بلعيدن و عشق ن. نارسيستی يا می بلعند و يا می خواهند بلعيده شوند
فانتزيهای کانيباليستی و  قطعه قطعه کردن معشوق و يا خوردنش که در متن اول و دوم بوف کور نيز وجود دارد، خود 

اينگونه راوی در جايی  می . حکايت از اين گرفتاريهای نارسيستی و ناتوانی از دست يابی به جهان سمبليک می کند
تکه تکه کند و به ديگران بخوراند و يا خود او را ببلعد، تا با او يکی شود و از طرف ديگر رجاله ها، طلبد که لکاته را 

تبلور دقيقی از اين حالت کانيباليستی و عشق نارسيستی هستند و  مرتب می خواهند با ابژه ايی  يکی شوند و او را 
راز شهوت، به اين دخول در ديگری و يکی شدن ببلعند، تا پوچی درون خويش را پر کنند و از طرف ديگر با اب

شهوت جنسی شکلی ديگر از حاالت . مازوخيستی با ديگری دست يابند/خشماگين و ماالمال از حاالت ساديستی
نارسيستی و نمادی از ناتوانی از تبديل شهوت به تمنای جنسی است که ديگری و معشوق تنها برايش يک ابژه و ديگری 

اما در شيوه نارسيستی، چه در خشم و . در به ديالوگ جسمانه و پرتمنا با تن و روان معشوق استکوچک نيست بلکه قا
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اينگونه نيز در تمامی بوف کور ما ديالوگی بسيار اندک داريم و در واقع همه . يا عشقش جايی برای ديالوگ نمی ماند
راوی در عين حال نشان می دهد /ويی رجالههمين رويار. دچار يک مونولوگ هستند و ما مونولوگ راوی را می شنويم

نقاد /مخالف ديسکورس سنتی،به عنوان مومن/که آنها چگونه همديگر را تکميل می کنند و هر دو به عنوان موافق
زيرا اساس . ديسکورس سنتی همديگر را تکميل می کنند و در نهايت جنگ و مخالفتشان باعث بازتوليد سنت می شود

همانطور که خود راوی در کتاب بارها اذعان می کند،در نهايت رجاله و ديگران، سايه های خود نگاهشان يکيست و يا 
درک اين ارتباط و پيوند درونی اعضای يک توهم و يا واقعيت در بازتوليد توهم و يا . او و  نيمه ديگر خود او هستند

ت،حتی سيستم يک انسان پارانوييد و يا هر سيستم و ديسکورسی در درون خويش منطقی اس. واقعيت  بسيار مهم است
برونی در ديسکورس است /تنها با ايجاد فاصله با اين سيستم و ديدن از بيرون و ديدن اين پيوند ساختاری درونی. مجنون

موافق و اين پيوند /زيرا اين پيوند و اشتراک ساختاری ميان مخالف. که می توان به تحول ساختاری و دقيق دست يافت
فرهنگی باعث  /سياسی/تربيتی/ی و درونی ميان تمامی بخشهای ديسکورس سنتی در همه زمينه های روانینارسيست

ديسکورس بقول . بازتوليد ديسکورس و سنت و نيز تبديل عمل و نقد مخالف به تاييد و تحکيم بخشنده ديسکورس می کند
يا بهتر است بگوييم که . تا خويش را بازتوليد کندفوکو قدرتمند و خالق و استراتژيک است و مخالفان خويش را ميزايد، 

اين ساختار مشابه درونی باعث ميشود که در نهايت مخالف و نقاد ديسکورس به موافق ضمنی آن تبديل شود، تا آنموقع 
که با شناخت اين پيوندهای درونی و ساختاری، به راهی نو و سمبليک و به فرديت خويش دست يابد و بر ساختار کهن 

.آنگاه دوران رنسانس و تحول ديسکورس فرا می رسد. يره شودچ  
 

است که او نيز دقيقا دچار اين حالت نارسيستی است و  نيز گرفتار تمتع >  قصاب< بازيگر ديگر اين بازی نارسيستی 
او اسير . اينگونه نيز ميان ميل خوشی جنسی  و کشتن برای او پيوندی درونی وجود دارد. های نارسيستی و رئال جنسی

قصاب در واقع همان ميتراست که گاو را می کشد، تا بر تن خويش چيره . تمتع های رئال و کابوس وار خويش است
اما بقول طنز زيبای هدايت در همان لحظه کشتن تن و اشتياقات جنسی خويش، چنان با اشتياق اين سرکوب را . شود

اينگونه نيز بقول لکان در . ين اين قتل و سرکوب خويش استانجام ميدهد که گويی در حال يک ارگاسم جنسی در ح
پشت هر قتل و تجاوزی يک تمتع و خوشی دردآور رئال و کابوس وار وجود دارد که می خواهد مرتب خويش را تکرار 

ش به کند و به يک ابژه وابسته است و ناتوان از گذار از اين تمتع و تبديل اشتياقات خشم و سروری و يا اروتيکی خوي
اينگونه نيز قصاب و ميترا، جهان خير و . تمناهای سمبليک و متحول خشم و سروری  و اروتيک مدرن خويش است

وسوسه و کشتن خويش و لذت بری از کشتن خويش می ماند و از /شری اوستايی ما در طی قرون،  اسير چرخه گناه
انسان ايرانی با سرکوب .  راژدی باقی می ماندطرف ديگر اسير دائمی کيف و لذت احساسات مرگ و دلهره،درد و ت

جسم و تن خويش، با سرکوب شور جنسی و عشقی خويش، در واقع بخشی از احساسات و قدرتهای مهم خويش را از 
از اينرو نيز برای مثال در زبان فارسی اينقدر کلمات جنسی . جهان سمبليک خويش بيرون می اندازد  و  تبعيد می کند

مشکل اما از طرف ديگر اين است که بنا به . ا نمی توانيم حاالت اروتيک را کامل و چنداليه بازگوييماندک است و م
منطق جسم و زبان و روان بشری، بقول لکان آنچه که از جهان سمبليک بيرون انداخته ميشود، بشکل يک حالت رئال و 

سی سرکوب شده و تبعيد شده، بشکل خشونت يعنی اکنون جسم و شور جن. کابوس وار به خودآگاهی ما بر می گردد
اکنون کاهن لجام گسيخته و بی قانون . جنسی، تمتع جنسی از خشونت جنسی بر می گردد و خواهان ارضای خويش است

همانطور که . متولد ميشود و ظهور می کند و ميترا به قصاب تبديل می شود و از قتل و کشتن، خوشی جنسی می برد
راوی نيز در نهايت خود يک قصاب است و بشيوه قصاب،معشوق .  خوشی تراژيک سخن می گويدراوی از اين کيف و 

اينگونه در پشت . کانيبالی می برد/مازوخيستی/خويش را می کشد و از اين کشتن يک خوشی دردآور جنسی ساديستی
، می توان اين نيمه ديگر هر انسان  اخالقی مطلق گرايی که فاتحانه بقول خودش بر نفس و سگ جسمش چيره شده است

ساديستی از چيرگی بر جسم /او را ديد، اين نيمه ديگر و لذت پرست و جبار او را که در حال ارگاسم و تمتع جنسی
خويش است و همانزمان و در خفا،  اسير و گرفتار خوشی اين خشونت جنسی و جسم کابوس وار  خويش است و در 

ر دو حالت اخالقی و ضداخالقی اسير احساس و ناتوان از جذب احساسش در او در ه. واقع يک بی اخالق کامل است
اينگونه نيز می تواند از اخالقی کامل به ضد اخالق کامل و  از ميترا به قصاب، از راوی . جهان سمبليک خويش است

رتب يکديگر را بازتوليد به قصاب و يا به زاهد بعدی تبديل شود و اين حاالت می توانند مرتب به يکديگر تبديل شوند و م
زاهد، شهوت پرست جنسی و ناتوان جنسی در نهايت سه شکل قابل تبديل به هم و همزاد يکديگرند، زيرا هر . می کنند

زيرا هر سه  اسير شهوت خويش و  فانتزی خويشند  و اسير رانش خويش و ناتوان از . سه گرفتار يک ساختار مشابه اند
مازوخيستی مدرن و يا به جهان زيبا و /جنسی مدرن و به تمنای ساديستی/ تمنای اروتيکیتعالی بخشی رانش خويش  به 

ابتدا به لذت قصاب و طنز .  هزار رنگ و حالت جسم خندان ما جسم گرايان، به جهان تمنای هزار چشم اندازی دلوزی
.ظريف هدايت نگاهی دقيقتر بياندازيم  

.  
لو دريچه اطاق من است کهاز تمام منظره شهر دکان قصابی حقيری ج   » 

   هردفعه که از دريچه به بيرون نگاه-روزی دو گوسفند بمصرف ميرساند 
  - ميکنم مرد قصاب را می بينم ، هر روز دو يابوی سيای الغر

  يابوهای تب الزمی که سرفه های عميق خشک ميکنند و دستهای خشکيده
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   وحشی دستهای آنهاآنها منتهی بسم شده ، مثل اينکه مطابق يک قانون
  را بريده و در روغن داغ فرو کرده اند و دو طرفشان لش گوسفند آويزان

مرد قصاب دست چرب خود را بريش حنا بسته اش. شده ؛ جلو دکان ميآوردن    
  ميکشد ، اول الشه گوسفندها را با نگاه خريداری ورانداز ميکند ، بعد دو تا

نها را با دستش وزن ميکند ، بعد ميبرداب ميکند ، دنبه آتخاز آنها را ان   
آنوقت.  يابوها نفس زنان براه می افتند -و به چنگک دکانش ميآويزد    

  قصاب اين جسدهای خون آلود را با گردن ها بريده ، چشمهای رک زده
   ميان کاسه سر کبودشان در آمده است نوازشازو پلکهای خون آلود که 

د يک گزليک دسته استخوانی برميدارد تنميکند ، دست مالی ميکند ، بع   
  آنها را بدقت تکه تکه ميکند و گوشت لخم را با تبسم بمشتريانش

من مطمئنم يکجور! تمام اينکارها را با چه لذتی انجام ميدهد . می فروشد   
   آن سگ زرد گردن کلفت هم که محله مان را-کيف و لذت هم ميبرد 

   چشمهای بيگناه نگاه حسرت آميزقرق کرده و هميشه با گردن کج و
   آن سگ هم ميداند-بدست قصاب ميکند ، آن سگ هم همه اينها را ميأاند 

»که قصاب از شغل خودش لذت ميبرد  
 !  

:کانيباليستی قصاب را اينگونه بيان می کند/و در جايی ديگر اين خوشی ساديستی  
 

 « روی ران گوسفندها را نوازش ميکرد
دست بتن زنش ميماليد يآد گوسفندها ميافتاد و فکر ميکرد کهالبد ديشب هم که    

»108ص.اگر زنش را ميکشت چقدر پول عايدش ميشد  
 

ما اين سرفه و . يابوی سيای الغر با تب و سرفه و دستهای  داغ شده تمثيلی از تن و جسم سرکوب شده در فرهنگ ماست
پيرمرد خنزرپنزری که ديگر . نيز خنده خشک مشترک آنها راتب را نيز در نزد راوی و پيرمرد خنزرپنزری شاهديم و 

حاکم کامل نيست و با اينکه اين جهان باصطالح مدرن در باطن سنتی است، اما او به سان سمبل اين سنت ، در اين 
، به پيرمردی که مانند آينده راوی. جهان مدرنيزاسيون و نامتجانس، به يک خرده فروش خنزر پنزری تبديل شده است

اينگونه هدايت . لب شکری  و قوزيست و مانند گذشته او و متن اول اسير يک کوزه و عکس قديمی بر روی کوزه است
، راوی و پيرمرد خنزرپنزری را به آينده و گذشته يکديگر، به دو تصوير متقابل و  آيينه همديگر تبديل می کند که بگونه 

  هدايت به زيبايی هم پيوند درونی متن اول و دوم و نيز پيوند فيگورها را ای تراژيک به هم تبديل ميشوند و  بدين وسيله
. زيرا در نهايت همه آنها سايه های يکديگرند و راوی خود هم رجاله،هم پيرمرد و هم لکاته است و بالعکس. نشان ميدهد

. بازی هستندزيرا همه آنها بازيگران يک بازی تراژيک نارسيستی و اديپالی و تکرار سيزيف وار اين  
 

کمی دورتر زير يک اطاقی ، پيرمرد عجيبی نشسته که جلويش بساطی«    
توی سفره او يک دستغاله ، دو تا نفل ، چند جور مهره رنگين ، . پهن است   

  يک گز ليک ، يک تله موش ؛ يک گازانبر زنگ زده ، يک آب دوات کن ، يک
گذاشته که رويش راابی عشانه دندانه شکسته ، يک بيلچه و يک کوزه ل   

ساعتها ، روزها ، ماه ها من ازپشت دريچه باو نگاه. ک انداخته ردستمال چ   
شتری ، يخه باز که از ميان اووکرده ام ، هميشه با شال گردن چرک ، عبای ش   

سفيد سينه اش بيرون زده با پلکهای واسوخته که ناخوشی سمج  یپشم ها   
ت نشستهال حيک ه ببازويش بسته بو بيحيايی آنرا ميخورد و طلسمی ک   

فقط شبهای جمعه با دندانهای زرد و افتاده اش قرآن ميخواند. است     
  گويا از همين راه نان خودش را در ميآورد ؛ چون من هرگز نديده ام کسی

   مثل اينست که در کابوسهايی که ديده ام اغلب صورت-از او چيزی بخرد
شت اين کله مازويی و تراشيده او کهپ.  مرد در آنها بوده است ينا   

  دورش عمامه شير و شکری پيچيده ، پشت پيشانی کوتاه او چه افکار سمج
  و احمقانه ای مثل علف هرزه روييده است ؟ گويا سفره روبروی پيرمرد و

چند بار تصميم. بساط خنزر پنزر او با زندگيش رابطه مخصوص دارد   
ا چيزی از بساطش بخرم ، اما جرات نکردمگرفتم بروم با او حرف بزنم و ي  .  

یدايه ام به من گفت اين مرد در جوانی کوزه گر بوده و فقط همين يکدانه کوزه را برا   
  خودش نگه داشته و حاال از خرده فروشی نان خودش را

»درميآورد  
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متنفرانه و اسير افسون نگاه زن / پيرمرد خنزرپنزری که نمادی از پدر و سنت است، خود نيز اسير اين نگاه شيفتگانه

مادرمحورانه است که اساسش را اين حالت /فرهنگ ما يک فرهنگ پدرساالرانه. اثيری بر روی کوزه لعابی است
متنفرانه با زندگی و ناتوانی از دست يابی به ارتباط سمبليک،پارادکس و همراه با ديالوگ با /ارتباط نارسيستی شيفتگانه

بلکه نوع رابطه غلط با . اساس مشکل ما را سنت و عرفان  و مذهب تشکيل نمی دهد. کيل می دهدهستی و با ديگری تش
اگر ايرانی . اين سنت است که باعث ايجاد مشکل و سترونی قرون متوالی و اختگی مداوم جان و روان ايرانی شده است

جاد اين رابطه سمبليک و فردی و تثليثی، بر قادر به ارتباط سمبليک با هستی و سنت خويش می بود، می توانست هم با اي
نکات منفی سنتش و سرکوب جسم و جان،سرکوب زنانگی و مردانگی چيره شود و هم به نوزايی نکات سالم فرهنگش و 

تلفيق درست فرهنگش با مدرنيت دست يابد و مانند نگاههای جديدی مانند نگرش من، از عارف گرفتار عشق مطلق 
ينی و خندان و چنداليه، به جسم خندان و چنداليه تبديل شود و يا بجای گرفتاری و سرکوب تن و مادرانه به عارف زم

جسم خويش در پای اخالق و برای يکی شدن با نگاه پدر تماميت خواه، به تن و جسم خويش آری گويد و رابطه ای 
خواه و مطلق گرا، به حکومت قانون و سمبليک با مذهب،خدا و زندگی ايجاد کند و اينگونه با عبور از نگاه تماميت 

بقول لکان موضوع اساسی برای انسان، چگونگی و نوع رابطه . رابطه متحول، به پروتستانسيم مذهبی خويش دست يابد
اگر اين ارتباط به شکل . زيرا انسان تمنای ديگريست و نيازمند به ديالوگ و ارتباط با ديگری. اش با ديگری و غير است

 سان سوژه يا فرد باشد،آنگاه شخص قادر به تعالی بخشی احساسات و اشتياقاتش در جهان سمبليکش و قادر سمبليک و به
. به ارتباط و  ديالوگ پارادکس با ديگری، خواه معشوق،فانتزی و يا رقيب خويش، و تن دادن به تمناهای خويش است

قادر به تحول است و به يک ابژه و خوشی وابسته زيرا اين تمنا، نام ديگرش و روی ديگرش قانون و نام پدر است و 
اما اگر رابطه بشکل نارسيستی و ثنوی باشد، آنگاه شخص اسير اين حالت بلعيدن و بلعيده شدن نارسيستی و اسير . نيست

ميل يکی شدن با نگاه ديگری و اسير افسون نگاه ديگری باقی می ماند و در بستر اين يگانگی دروغين و تبديل ديگری 
زيرا تماميت خواهی نفی . به يک تماميت مطلق، هم خويش را داغان می کند و هم جهانش را سترون و بيمار می کند

در حالت سومی و رئال و . زندگيست و نفی تکامل و نفی تمنای بشری که ذاتش در فانی بودن و دگرديسی مداوم آن است
ر جبار درون و يا اسير نگاه و خوشی دردآور رانشهای خويش يا کابوس وار اين رابطه، آنگاه شخص چنان اسير نگاه پد

پيرمرد خنزرپنزری نيز به سان نمادی از . می شود که دست به قتل و کشتار خويش و ديگری ميزند و متجاوز می گردد
 هست که پدر و حکومت پدرساالرانه، خود اسير نگاه اين زن اثيری و نگاه پدر خياليست و چنان افسون و اسير اين نگاه

بقول راوی اسير خرده ريزههای سفره خويش است  و  اسير کوزه لعابيش و نمی تواند از آنها دل بکند و يا رابطه ای نو 
با آنها برقرار سازد و اينگونه بر قبر دنيای گذشته خويش می زيد و آرام آرام و در يک تکرار تراژيک می پژمرد و می 

مادر اين فرهنگ نيز . زمان به قتل  و کشتار هر مخالفت با اين سيستم دست می زندميرد و يا به سان پدر پدرساالر هم
رابطه راوی و پيرمرد . اسير اين حالت است و در پای حس مادری و عشق مطلق مادرانه، زنانگيش را سرکوب می کند

نوعی او را دوست دارد و هم راوی هم ب.  متنفرانه است/خنزرپنزری نيز يک رابطه متقابل و بشيوه نارسيستی شيفتگانه
همانطور که رجاله ها رقيبش و فاسقان همسرش می .از او متنفر است و هم او رقيبش در عشق اديپالش به لکاته است

اينگونه راوی و پيرمرد بگونه ای نارسيستی و . متنفرانه است/باشند و رابطه اش با اين فاسقان نيز رابطه ای شيفتگانه
زيرا هر . پيوندند و هر کدام بخشی از ديگری و گذشته و يا آينده تراژيک و محتمل ديگری هستنددرونی با يکديگر در 

اينگونه. اسير عشق اديپالی و گذار منفی اديپالی. دو اسير ساختار نارسيستی هستند   
ود نيز می خواهد  و خ می بيند  و نيمچه خدايی  پيرمرد را بزرگهمزمان  را ميلرزاند، با اينکه  راوی خنده پيرمرد 

از طرف ديگر او را رقيب عشقيش می بيند و از او متنفر است و همزمان مانند او شال . نيمچه خدا و يا خدايی شود
را از او بشنود و > شال گردنتو باز کن<گردن بدور خويش می پيچد و به سراغ لکاته می رود ، تا شايد جمله عاشقانه 

 از رجاله ها همانطور که . گيری پارانوييا و تنفرش، ميل قتل لکاته در او باال می زندهمزمان با شنيدن اين جمله و اوج 
 و به آنها به سان فاسقان و »همه سايه های خود او هستند«د مثل انها باشد  و در عين حال ميداند هبدش ميايد  و نميخوا

از اين همسر بی وفا متنفر است و همزمان همانطور که . معشوقان همسرش، هم رشک می برد و هم از آنها متنفر است
جز او چيزی نمی خواهد و می خواهد تنها با او يکی شود و يک لحظه او را بی وفا و دقيقه ای ديگر باکره می خواند و 

لکاته نيز دچار همين بازی . هم فحشش می دهد و هم به پايش می افتد و برای کمی نوازش گريه و التماس می کند
اينجا هر کس اجراکننده نقشی در اين تئاتر تراژيک نارسيستی و .  برابر راوی،پيرمرد و رجاله هاستنارسيستی در

تکرار تراژيک اين تئاتر است و واقعيت بيرون نيز، از زناشويی تا اجتماع بيرون به تبلور اين ديسکورس و بازتوليد 
.کننده اين ديسکورس نارسيستی و سنتی تبديل شده است  

 
ی راوی را دايه و زنش  تشکيل می دهد و اينجا نيز هدايت بزيبايی ما را از يک مثلث اديپالی و يک گرفتاری جهان درون

ناخودآگاهانه تاثير اين /متنفرانه به درون يک رابطه گرفتار و بيمار ديگر می برد و  خودآگاهانه/نارسيستی شيفتگانه
فرهنگی به ما نشان /خانوادگی/جنسی/رصه های مختلف عشقسرکوب تن و جسم و اين گرفتاری نارسيستی را در همه ع

. می دهد  
 

فقط دايه ام: اينها رابطه من با دنيای خارجی بود ، اما از دنيای داخلی «    
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ولی ننجون دايه او هم هست ، دايه هردومان. و يک زن لکاته برايم مانده بود    
لکه ننجون چون نه تنها من و زنم خويش و قوم نزديک بوديم ب-است    

   چون من-اصال مادر او مادر من هم بود . هردومان را باهم شير داده بود
  اصال مادرو پدرم را نديده ام و مادر او آن زن بلند باال که موهای خاکستری داشت

م دوستش داشتم و برایدرمادر او بود که مثل ما. مرا بزرگ کرد    
».همين عالقه بود که دخترش را بزنی گرفتم  

 
 

 و  در اين دنيای چند واقعيتی.  چند تصويری و نيز شوخ چشمی و بازی هدايت با  خواننده است/اين اوج چند معنايي
نرا حس آ مختلف را ببيينيم و  معضالت درون  اديپالی هدايت به ما امکان می دهد روابط و مثلثهای ارتباطیچنداليه،

يا حس و يا آ. ناخواهری را داريم/ نابرادري/اول رابطه دايه. ی داريمدر اين تصوير چند  رابطه سه طرفه احساس.  کنيم
برادر هم /شنای غريبه هم خواهرآدو فرد، دو . تصور کرده ايد که اين رابطه چقدر ماالمال از تضاد و تنش است

يک جامعه بسته و در را نها آحال اين چنين دو جوانی را در سن بلوغ و در کنار هم و  . نامحرم/زن، همزمان محرم/مرد
مادر /برادر/مثلث ديگر ارتباط سه طرفه خواهر.ايا صدای پای تراژدی را نمی شنويد؟.  تصور کنيدنارسيستی /یاخالق

ن آ ،پسر در خارج از محيط خانه/نگاه که بخاطر بسته بودن فضای بيان احساس و عدم امکان دوستی دخترآاست  و 
ايا اين . يند و در قالب گناه مسخ شده  اينجا ارضای خويش می جويندآن می اميال و خواهشهای زيبای انسانی به درو

 .نآ بيانگر اين تراژدی نيست و تکرار  در چندسال پيش تاريخ امروز ما نيست؟ ايا واقعه خواهر وبرادر نوجوان کرد
 گرفتار در عشق اديپالی  مرد ايرانی، می گويد راوی همانطور که. مادر است/ مرد/ مثلث زن، معنای ديگر اين تصوير

 و اينگونه زن محکوم است يا مادر وفادار و سنتي، نجيب و حرف می گردد  در زن بجستجوی مادر و نارسيستی ،
 يا  لکاته ميشود و ميخواهد انتقام عشق از دست رفته خويش  -نگاه تعجب می کنند وقتی سردمزاج استآ -گوش کن باشد

گر اين زن به سان سمبل اشتياق نارسيستی مرد و ميل يگانگی او،  به زن اثيری و   از طرف دي.و تحقير خويش بگيرد
اما اين مطلوب سمبليک در جهان نارسيستی . سمبل تمنای بشری که هيچگاه کامل بدست نمی آيد( به ابژه کوچک غ 

به اينخاطر نيز در . ی کندايرانی به تبلور خيالی اين حالت سمبليک تبديل می شود و مرد را اسير افسون نگاه خويش م
زيرا انسان نارسيستی اسير نگاه . کل کتاب بوف کور اسارت در نگاه و افسون زن اثيری، اساس کتاب را نشان ميدهد

و سمبل و مظهر تمناهای او )  خيالی مادر است و اسير نگاه ديگری و سنت و ناتوان از رهايی از اين افسون و طلسم
.  مانند اسارت نگاه راوی  و پيرمرد خنزرپنزری در نگاه زن اثيری.ر نگاه خويش می کندتبديل ميشود و مرد را اسي

. همينطور زن نيز و رجاله ها نيز اسير نگاه و افسون اين تصوير خيالی از مادر و يا پدر خيالی  و مرد خيالی هستند
ت از زن و مرد زاييده ميشوند که بشکل اينگونه در نتيجه تاثير اين حالت اديپالی و نارسيستی در فرهنگ ما سه حال

نارسيستی يکديگر را تکميل و بازتوليد می کنند و در يک چرخه جاودانه و با کمی تغييرات و تفاوتها در طی زمان، 
لکاته است که در /زن اثيری/اين سه تصوير زن، مادر. مرد سنتی باز می آفرينند/مرتب همديگر را به سان زن سنتی

اين حاالت در .   قصاب ستمگر و خشونت طلب قرار دارد/ راوی شاعر و قهرمان دلخسته/ ر  پدربرابرش سه تصوي
مرد . يک بازی تراژيک يکديگر را باز می آفريند و وجود يکديگر را منطقی نشان می دهند و به يکديگر تبديل ميشود

 به زن ميشود و آنگاه که زن به خواستش ايرانی بطور معمول ابتدا به اشتياقش به زن اثيری تن می دهد و سراپا شور
پدر  است، اين مرد عاشق /جواب نمی دهد و يا جواب رد می دهد و خواهان يک مرد قوی و يا مرد مطمئن و يا مرد

زن نيز در يک بازی متقابل به خواهش . پيشه به پدر و يا در حالت کابوس وار به قاتل و خشونت محض تبديل ميشود
 درونيش تن ميدهد و يا زن اثيری و سمبل اشتياق ميشود و يا به تبلور مادر تبديل می شود و آنگاه سنت  وجامعه و ميل

که همسرش و يارش و يا جامعه جواب قربانی کردن زنانگی و يا جواب اشتياقاتش را با آوردن همسری جوانتر و يا 
ز طرف ديگر نيز لکاته زمانی آب توبه بر سر ا. سرکوب در جامعه می دهد، به لکاته و خشم نارسيستی او تبديل ميشود

و به مادر و زن اثيری تبديل ميشود و  پدر و قصاب با ريختن آب توبه بر خويش، به )  يا می ريزند( خويش می ريزد
. ستايشگر زن اثيری و مادر مقدس تبديل می گردند و اينگونه چرخه تراژيک و بازتوليد ديسکورس مرتب ادامه می يابد

 به راوی بيشتر عالقه نشان داده است تا به لکاته دختر ی مادرنا   در جايی ديگر از داستان پی می بريم کهثال برای م
 از مادر خويش نيز انتقام می گيرد و با کام دهی به  او  گويیش، واقعيش و در انتقام دختر از راوی و خيانت مداوم

 حتی اگر اين اشتياق نامادری در نهايت فانتزی راوی .ی گردد پيرمرد خنزرپنزری گويی بدنبال جانشينی برای پدر م
شيفتگانه به مادرش در قالب /برای جبران عشق نداشته مادر واقعيش از يکسو و بيان مابعدی عشق مهراکين، خشمگينانه

 و بازتوليد آن عشق اش به لکاته باشد، باز هم تفاوتی در ساختار ايجاد نمی کند و ايجاد کننده همين ساختار نارسيستی
يا اينکه راوی در جايی خود اعتراف می کند که همه اتهاماتش به لکاته دروغ بوده است، باز هم حاالت دوسودايی . است

تنفر نارسيستی است و اينگونه يک لحظه پارانوييد /متنفرانه اش  خود نمادی از  گرفتاريش در حالت شيفتگی/عاشقانه
اينگونه نيز واقعيت .  با کل بشر می کند و لحظه ديگر او برايش مريم باکره می گرددوار همسرش را متهم به همخوابگی

. نفرت متقابل و تکرار فاجعه است/بيرونی رابطه و زناشويی آن دو نيز ،خود تبلوری از اين حاالت نارسيستی و عشق
 در پايان متن اول زن  از اينرو .تکراری تراژيک  که در تبديل شدن مرتب فيگورها به يکديگر خويش را نشان می دهد

 چشمهايش و افسون چشمهايش به سان مادرانه بود، کشته ميشود و مطلق اثيری متن  که  هم  سمبل زنانگی و هم عشق 
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 اش، جسمش،  زنانگیتبلور اين اشتياق بدنبال عشق مطلق مادرانه و تبلور نارسيستی ابژه کوچک غ باقی می ماند، ولی 
 به قتل  و در نتيجه خشم پنهان مادر به زندگی  بخاطر سرکوب خويش، در پای عشق مادرمادر و بوسيله شراب سمی 

دايه  نماد عشق مطلق مادرانه .    در متن دوم اين دو زن ، دايه و لکاته ،می باشند،ن قتل و دوپارگیآحاصل . ميرسد
جدا از عشق زيبا و سالم  (ين عشق مادرانه هدايت بخوبی در پشت ا. است و لکاته  نماد خشم زنانگی سرکوب شده است

  در اين فضای اخالقی و ضد جنسي،  سرکوب  رشد يافته)مادران به فرزندانشان که برای رشد انسان بسيار مهم ميباشد
ناخوداگاه خواستهای جنسی خويش را در قالب محبت بيش / خواستهای زنانه خويش توسط مادران و نيز ارضای پنهان

 و نيز نزديکی جنسی با باصطالح  يا بازی جنسی با کودکان،ه کودکان و نزديکی جسمی مداوام با کودکاناز اندازه ب
 همانطور که کمبود عشق جنسی راوی و پدر  خويش را  بشکل رابطه ای .بيند و نشان ميدهد  را ميخواهرخواندهها 

خترش ،در قالب   رابطه ميان راوی و برادر پدوفيلی گونه و نيز بشکل رابطه پنهان جنسی و تجاوز جنسی پدر به د
زيرا با هر سرکوبی ، .  را نميتوان کشتشورهای جسمی و جنسی  .. زنش و رابطه ميان لکاته و پدرش نشان می دهد

تنها اين سرکوب و ممنوعيت باعث ميشود که ما . آنها دوباره و بشيوه مجاز و استعاره بدرون خودآگاهی ما بر می گردند
از جذب و تعالی بخشی اين شورها و تبديل آنها به قدرت و تمناهای پرشور انسانی خويش شويم و اسير نگاهشان ناتوان 

از اينرو .  و قدرتشان می گرديم، زيرا با سرکوب،  آنها را به اهريمن و خويش را به وسوسه اهريمن دچار می سازيم
 و سوء استفاده جنسی از کودکان توسط اولياء، در شکل مدرن و نيز بايستی ميان اين ارتباط پنهانی با خواهر خوانده ها

همانطور که  . سنتی اش تفاوتهايی معنايی قائل شد، بی آنکه تفاوتی از لحاظ حقوقی و لزوم جلوگيری از آنها  بوجود آيد
فاوت بنيادين مفعول همجنس خواهانه ايرانی و رابطه لزبينی و همجنس خواهانه مدرن ت/بايستی ميان ارتباط  فاعل

اينجا رابطه در بخش عمده اش يک رابطه دگرجنس خواهانه و  همراه با فانتزيهای همواروتيک است و ماالمال . گذاشت
همانطور که فانتزی پدوفيلی راوی نسبت به برادر زنش يک شکل اشتياق . گناه است/از احساس گناه و جنگ وسوسه

مخنث ايرانی را .ابط پدوفيلی و فانتزيهای پدوفيلی معمولی متفاوت استپنهان و سرکوب شده  به همسرش است  و با رو
نمی توان همجنس باز يا همجنس خواه خواند، زيرا همجنس خواهی بقول فوکو يک کاتگوری مدرن است و اين رابطه 

تيکی نهفته مفعولی در نهايت جايگزينی برای رابطه ناممکن و عشقی دو جنس است،همراه با فانتزيهای هموارو/فاعلی
در مسير تحول مدرنيت جامعه ما و ايجاد هويت مدرن است که کم کم اين . در همه بخشهای فرهنگ و جان و روان ما

فاصله گذاريها و تقسيم بنديهای مدرن همراه با هويت مدرن بوجود می آيد و همجنس خواه و دگرجنس خواه ايرانی متولد 
 خواه و لزبين ايرانی نيز متولد شده است و خواستهای خويش را بيان می همانطور که اکنون اين قشر همجنس. ميشود
مفعولی همواروتيکی ايرانی با همجنس /يعنی برای درک دقيق موضوعات بايستی هم از يکسو به تفاوت حالت فاعل. کند

ديسکورس مدرن خواهی مدرن پی برد و شاهد و شاهد بازی را همجنس خواهی نخواند و هم در عين حال با درک دقيق 
و کاتگوريهای مدرن مثل همجنس خواهی و دگر جنس خواهی، به تفاوتهای ديسکورسيو ميان همجنس خواه و دگرجنس 

سنت و نيز /خواه ايرانی با همجنس خواه و دگرجنس خواه مدرن پی برد و اين حاالت را بر بستر بحران مدرنيت
وت يک لزبين و همجنس خواه به معنای رهايی نهايی او از نگاه زيرا کامينگ ا. تحوالت ديسکورسيو نقد و بررسی کرد

مرد /سنتی نارسيستی نيست و می تواند اکنون برای مثال در قالب لزبين راديکال به جنگ خيرو شرانه زن اهورايی
ی مدرن بی آنکه الزم باشد و يا باور داشت که اصوال چنين فاصله گذاريهای مطلق و يا متافيزيک.  اهريمنی بپردازد

در هر عشق دگرجنس خواهانه، فانتزيهای همواروتيکی نيز نقش بازی می کنند و يا در زندگی دگرجنس . ممکن باشد
همانطور که در يک رابطه همجنس . خواه و رابطه دوستانه اش با همجنس دارای نقش خاص و زيبای خويشند

با اينجال يک نفر بطور عمده . يش را بازی می کنندخواهانه،فانتزيهای دگرجنس خواهانه در اروتيک و دوستی نقش خو
از اينرو نيز در عين . دگرجنس خواه و يا همجنس خواه،دوجنس خواه و غيره،بنا به ساختار جسم و تاريخش، می ماند

دفاع از برابری جنسی و جنسيتی بايستی به درک دقيق اين حاالت بينابينی و بحران جنسی و جنسيتی ايرانی پرداخت و 
:راوی می گويد. عضالت را نشان و تشريح کردم  
 

بتمام تن من دستمالی ميکرده  و برای همين بود که حاال هم با جسارت مخصوصی که ممکن است يک زن ) دايه(او« 
چون يکوقتی مرا لب چاهک .  بهمان چشم بچگی بمن نگاه ميکرد–بی شوهر داشته باشد نسبت به من رفتار ميکرد 

مثل خواهر خوانده ای که زنها برای خودشان . ميداند شايد با من طبق هم ميزدهکی. سرپا ميگرفته   
  . انتخاب می کنند

  ! حاال هم با چه کنجکاوی و دقتی مرا زير و رو و بقول خودش تر و خشک می کرد
  اگر زنم ، آن لکاته بمن رسيدگی می کرد ، من هرگز ننجون را به خودم راه –

دم گمان می کردم دايره فکر و حس زيبائی زنم بيش از دايه امنميدادم ، چون پيش خو   
  . بود و يا اينکه فقط شهوت اين حس شرم و حيا را برای من توليد کرده بود

  از اين جهت پيش دايه ام کمتر رو در واسی داشتم و فقط او بود که بمن رسيدگی
٩8»ص/می کرد  

 
نقدر قويست که همانطور که می گويد، زنش را بخاطر عشق به اسارت راوی در حالت اديپالی و عشق به مادر آ

همزمان در اين عشق،طبيعتا خشم به مادری که او را رها کرده است و نيز هراس از زن نهفته است . نامادريش می گيرد
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ور جنسی کلمه لکاته و طريق بيانش توسط روای،حکايت از يک حالت پرش. و اينگونه زن برای او تبديل به لکاته ميشود
متنفرانه نارسيستی می کند و راوی اين حالت دوگانه مهراکينی اش را نسبت به لکاته بارها در کتاب بيان می /شيفتگانه

لکاته با اين حالت دوگانه ش در واقع . کند و هم می خواهد او را بکشد و هم جز او نمی خواهد و نمی تواند از او دل بکند
لکاته،دايه،مادر و زن اثيری در نهايت  سايه های هم هستند و . ن اثيری بخش اولهم تبلوری از مادر است و هم ز

متنفرانه مشابه و ناشی از ناتوانی  ايجاد رابطه سمبليک و پارادکس با /تبلورهای مختلف يک رابطه نارسيستی شيفتگانه
نه می تواند از او جدا شود و يا به او متنفرانه است و /لکاته نيز گرفتار اين حالت شيفتگانه نارسيستی. معشوق و ديگری

بلکه می خواهد با . دل بدهد و نه می تواند خشمش از مرد و پدر را به خشم مدرن و تمنای استقالل مدرن تبديل سازد
شکنجه ديگری و تن دادن به قدرت و شهوت آخری، به خوشی / همخوابگيهای فراوان و رابطه مثلثی عشق به يکی

اينگونه . او نيزاسير تمتع نارسيستی و خشمهای نابالغ خويش و تمتع قتل پدر است. خويش دست يابددردآور خشم نابالغ 
از يکطرف و با شکستن قرارداهای سنتی و زناشويی، خشم خويش را به زندگی و سنت بيان می کند، بدون آنکه قادر به 

 عمل او در واقع يک فانتزی قتل پدر خيالی اينگونه هر. تعالی بخشی اين خشم به خشم مدرن و به خشم سمبليک باشد
با اينکار اما او دقيقا به . است و گويی می خواهد بگويد، اکنون همان لکاته و  اهريمنی ميشوم که از آن هراس داريد

اهورايی نارسيستی تبديل ميشود و فانتزی قتل پدرش به يک خشم خيالی و /تصوير متقابل و بازتوليد کننده جنگ اهريمن
زيرا قتل پدر به معنای قتل قانون و نام پدر است و قتل فرديت . رسيستی نابالغانه و در نهايت قتل خويش منتهی می شودنا

همانگونه که قتل پسر، قتل زنانگی و يا مردانگی به معنای قتل پدر و قانون است و قتل فرديت . و فانی بودن خويش
د،  با اين خشم خيالی و ميل جايگزين شدن به جای پدر و داشتن يک آلت لکاته ناخودآگاه و نابالغانه سعی می کن. خويش

جنسی مردانه خيالی و داشتن قدرت خيالی مردانه، بر مسند قدرت خيالی نارسيستی بنشيند و بر هراسهايش چيره شود و 
م برای حفظ اما اين احساس بزرگی نارسيستی و يگانگی نارسيستی، يک توهم است و اين توه. احساس بزرگی کند

خويش مجبور به تکرار عمل مداوم قتل پدر و همخوابگی با معشوقان مختلف است، تا توهمش را زنده نگه دارد و 
بدينخاطر نيز از طرف ديگر او  اسير نگاه پدر خيالی و . اينگونه  به تکرار تراژيک و قتل فرديت خويش گرفتار ميشود

ی طلبد و بقول راوی رد دندانهای پيرمرد خنزرپنزری بر گردنش است و از نگاه امنيت دهنده اوست  و در خفا او را م
شال گردنی که سمبل پدر و پيرمرد . معشوقش می خواهد که شال گردنش را وا کند و به تخت و آغوش او آيد

مهای طبيعتا و ضرورتا،  اين روابط گرفتاری اديپالی و نارسيستی،  بر بستری از ست. خنزرپنرزی در داستان است
انسان . جنسی و سوء استفاده های جنسی و روحی از کودکان، بر بستر روابط غلط تربيتی و خانوادگی صورت می گيرد

تمنای ديگريست و از اين رو هر حالتش ترکيبی از خواهشهای درونی و عوامل بيرونيست و واقعيت درون و برونش با 
ر اين روابط نارسيستی، نوع روابط و ديسکورسهای اينگونه نيز جامعه و ديسکورسی اسي. هم در پيوندند

فرهنگی نارسيستی و متناسب با اين خواستهای ديسکورس خويش را می آفريند و اينگونه /سياسی/خانوادگی،تربيتی
يعنی برای درک .  واقعيت درون و برون مرتب يکديگر را و ديسکورس سنتی را و تکرار تراژيک را بازتوليد می کنند

راژدی بايستی ،همانطور که هدايت متن را چنداليه می نويسد،حوادث را چنداليه درک کرد و در هر حالتی و فاجعه و ت
زناشويی،هم تاثير اين گرفتاری اديپالی و نارسيستی را ديد و هم تاثير ستمهای جنسی و آزار / عشقی/معضل جنسی

. ی، اين گرفتاری را تشديد و تحکيم می بخشددر واقع اين حاالت برون. کودکی و فرهنگ غلط سرکوب جسم و تن را
از اينرو برای . اينگونه هم در حاالت لکاته و راوی، تاثير اين گرفتاريهای درونی و عوامل خارجی کامال مشخص است

شناخت راز تراژيک راوی که در کودکيش،تربيتش و فرهنگش نهفته است، بايستی به شناخت کودکی و اين ديسکورس 
او . ی و معضالت بنياديش دست يافت و راوی ما را با اين کودکی و فرهنگ و معضالتش روبرو می کندفرهنگی و سنت

ابتدا راز درونی خويش و تولد ناخواسته خويش را که پيش شرطی برای حس مرگ مداوم او و بی اعتمادی به خويش و 
يز  معضل اساسی و تکرارشونده در چگونگی تولد راوی همه معضالت کودکی او را و ن.  زندگيست، بيان می کند

.فرهنگ ما را بر مال می سازد  
 
 

بعد از مدتی ....ننجون برايم گفت که پدرو عمويم دوقلو بوده اند، هردو يک شکل، يک قيافه و يک اخالق داشته اند »
و بت بزرگ کار اين دختر رقص مذهبی جل. پدرم عاشق يک دختر باکره بوگام داسي، رقاص معبد لينگم پوجه ميشود

 پدرم بقدری شيفته بوگام -.همه اينها يادگارهای دور و کشته شده پدرم را بيدار کرده... لينگم و خدمت بتکده بوده است
ولی پس از چندی که دختر ابستن ميشود او را از خدمت .  بمذهب لينگم ميگرود–داسی ميشود که بمذهب دختر رقاص 

۶۶ص.(معبد بيرون ميکنند )» 
 

 فرهنگ  هندی هم يک سنگ مقدس است و کمک به قدرت مردانگی و شورجنسی ميکند و هم  اسم آلت مردانه لينگام در
رقص دختر در برابر اين سمبل مردانگی و . اسم الت جنسی زنانه يونی است. در کاماسوترا و تانترای هندی  می باشد

انکه فرهنگ هند نيز خود ماالمال از آبا. باروری زمين، همان رقص پرستش باروری و شور جنسی و عشق زمينی است
اميال سرکوب شده است، که نمادش همان باکره ماندن رقاصان اين معابد است، اما نسبت به فرهنگ ما برخوردش به 

ری گويانه و شکوهمند است که حاصلش هنری آشورجنسی  و عشق زمينی ، الاقل دربخشی از فرهنگش  بسيار زيبا ، 
حال  انسان ايرانی عادت کرده به سرکوب خواسته های خويش را در . دی و معابد لينگامی می باشدمثل کاماسوترای هن
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  نيست که اميال خفته اش بيدارشود و منطقی يا آ.  .  تصور کنيدديدار با اين فرهنگ پرستش شور جنسی و باروري
چنين آری گويی به يا اما آبستن کند؟  آدختر رقاص معبد را عطش درونيش باعث عبور از خط ممنوعه و مرزها شود  و 

جسم و ميل خويش و به خواست عشق زمينی خويش، به معنای عبور او از گرفتاری اديپالی و عبور از يگانگی 
نارسيستی است و  يا آنکه اين گرفتاريها و ديسکورس درونيش، ديگر بار اين جهش و آزادی را به يک وسيله دست يابی 

تی ديگر و در نهايت تکرار تراژدی مرگ جسم و اشتياق و توبه از آرزوی خويش و تبديل شدن به يک يگانگی نارسيس
آيا پدر راوی که در حقيقت مثل راوی . وسواسی  وادار می سازد؟/عارفی با ساختار شخصيتی اجباری/به موجود کاهن

ميتواند با چنين د و تحول يابد، نمادی از آن بخش از جامعه ايست که می خواهد خويش را از بندهای سنتی رها ساز
آيا تاريخ و تربيتی به راحتی از انسان منافی عشق زمينی و شورجنسی به تاييدکننده و خواهان اين شورها تبديل شود؟ 

 درونی و چيرگی بر نکات منفی و رابطه غلط با د يسکورس سنتی خويش و يافتن ين دگرديسی بدون گذار از بحرانا
.هدايت جواب اين سواالت را به ما می دهد. و  پااليش خويش ممکن است؟مدرنيت /تلفيق خويش از سنت  

 
ولی مثل اينکه سليقه و عشق او هم به . من تازه بدنيا امده بودم که عمويم از مسافرت خود به بنارس برميگردد« 

مادرم ميگويد که هردو .. نهسليقه پدرم جور ميامده، يکدل و نه صد دل عاشق مادر من ميشه و باالخره او را گول ميز
انها را ترک خواهد کرد، مگر به اين شرط که پدرو عمويم ازمايش مارناگ را بدهند و هرکدام که زنده بمانند به او 

ازمايش ازاينقرار بوده که پدرو عمويم  را بايستی در يک اطاق تاريک مثل سياه چال ، يا يک . تعلق خواهد داشت
از انها را که مار گزيد، طبيعتا فرياد ميزند  و انوقت مارافسا در اطاق را باز ميکند و ديگری مارناگ بيندازند و هريک 

۶٧ص.را نجات ميدهد و بوگام داسی به او تعلق ميگيرد  » 
 

 و يا همزاد در نگاه روانکاوی و از نظرگاههای مختلف مانند تفکر اوتو رانک،يونگ، فرويد و يا لکان، در نهايت عمو
 و حق  که جای خويش را در وجود جذب نکرده استيست  شورها  و خواهشهای  ديگر انسانبخش ديگری از نمايانگر 

. بويژه در نگاه فرويد و يا لکان، همزاد و شبيه تبلور نيمه ديگر در حالت آينه و حالت نارسيستی است. خويش می طلبد
اينگونه يک برادر به سان سمبل بخش خوب و . انهمتنفر/نمادی از حالت ديگر  من نارسيستی گرفتار حالت شيفتگانه

شيفتگانه اين نگاه نارسيستی عمل می کند و همزادش به معنای بخش منفی و جذب نشده و رقيب عشقی در پی دست يابی 
ميان اين دو رقيب و دو نيمه يک من نارسيستی  که ناتوان از تبديل شدن به سوژه دو اليه  و . به يگانگی با مادر

کس   از طريق قبول اختگی و محروميت، از طريق قبول نام پدر و ناممکنی يگانگی جاودانه با مادر است، جنگی پاراد
اينگونه نيز در داستان کودکی راوی، ميان پدر . بر سر دست يابی به يگانگی با عشق و تن مادر و نفی رقيب وجود دارد

 يکديگر، جنگی بر سر دستيابی به يگانگی نارسيستی با همسر و عمويش که همزادان نارسيستی يکديگر هستند و دو نيمه
نام بوگام داسی، خود بقول دکتر صنتعی،ترکيبی از کلمات بيگم . که در عين حال سمبلی از مادر است، صورت می گيرد

 صحنه حال ديگربار. الهه و يک دوگانگی نارسيستی  است/يعنی مادر راوی  در واقع يک کنيز.  يا خانم و کنيز است
صحنه و سناريويی که . مثلث اديپالی و تالش برای يگانگی نارسيستی و نفی محروميت و نفی قانون و نام پدر را شاهديم

. محور اصلی تاريخ و فرهنگ ماست،همانطور که متن اول بوف کور نشان می دهد و زيربنای تکرار تراژيک آن است
ينيم که پدر و مادر راوی ، ناتوان از گذار نهايی از يگانگی نارسيستی و اکنون ديگر بار صحنه اديپالی را شاهديم و می ب

گرفتاری اديپالی، به تکرار فاجعه و سرکوب تن و جسم خويش به سان گناهکار و مقصر دست می زنند و در عمل 
ن به عشق زنانگی و مردانگی خويش، تمنای خويش را می کشند و در نهايت فرديت خويش را که پيش شرط دست يابيشا

زيرا اين نقش . نقش مادر نيز در بازی و سناريوی اديپالی قابل تعمق است. زمينی و سعادت زمينی و تمنای زمينی است
روايت بگونه ايست که گويی مادر هيچ نقشی بجز قربانی . نيز مرتب در کل تاريخ و نيز در متن بوف کور تکرار ميشود

 تالش برای مقدس نگاه داشتن مادر، در نهايت وسيله ای برای پنهان کردن خشم در اين بازی اديپالی نداشته است و اين
پنهان کودک به مادر از يکسو و از سوی ديگر کشتن زنانگی و اشتياقات زنانه در زن و فرهنگ در زير پای نقش 

ه لحظه ای ديگر در متن اما قربانی ايی ک. اينگونه نيز اينجا مادر به سان قربانی نگريسته ميشود. مقدس مادرانه است
بوف کور راز خويش را بر مال می سازد و نشان می دهد که چگونه در هر مادری، دايه ای و نيز زن اثيری و لکاته ای 

وجود دارد که به سان اشتياقات سرکوب شده و يا به سان تمايالت نارسيستی تعالی نيافته اش، مرتب به کين جويی و 
اما قبل از ديدن اين نماد مادر بايستی به صحنه و .ويش و ديگری، از همسر و کودک می کنندانتقام پنهان و آشکار از خ
در صحنه اديپالی و سناريو عشق اديپالی، اکنون پدر و عمو به آزمايش مارناگ دست می . سناريوی اديپالی برگرديم

 نماد  گذار از مرحله شهوت نارسيستی ، در واقع يک امتحان سمبليک وزمايش مارناگ و گزيدن ناپاک توسط مارآ. زنند
لت جنسی مردانه و  آ نمادی از مار هم . و توانايی دست يابی به تمنای جنسی فردی  و عشق زمينی و فانی  است

اينگونه .  و هم نماد تمنا يا فالوس می باشد که اساس انسان و عشق و زندگی بشری را تشکيل می دهدشورجنسی ميباشد
ودی تمنامند که هميشه تمنايش،تمنای ديگريست، در خويش مار سمبليک نمايانگر اين تمنا را دارد و انسان به سان موج

فالوس داشتن يا تمنا داشتن، نياز <جذابيتش و قدرتش ناشی از اين مار و تمنا و يا فالوس است، خواه به عنوان مرد و 
آنچه مرد و زن را به وجودی زيبا و چنداليه و جذاب . >فالوس بودن،تمنا بودن، راز بودن< و يا به عنوان زن و > بودن

قدرت جسم چنداليه و خندان و شرور و عاشق اوست که . تبديل می کند، اين تمنا و قدرت فالوس و يا مار درون اوست
نيز از اينرو . می طلبد و تن به تمنايش می دهد و قادر به ديالوگ در هر زمينه ها و با تمامی جسم و روان خويش است
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در فرهنگ ايرانی   که زمانی مار در آن پرستيده ميشده است وسپس در گذار به فرهنگ اوستايی اين مار به عنصر 
بويژه (اهريمنی تبديل ميشود، هنوز هم وقتی کسی دارای جذابيت جنسی و روحی  و قدرت  و  اغواگری زنانه و مردانه

 يا شخصی که مريض است، موجودی است که مار خويش را از دارد و> مهره مار<باشد، می گوييم که او )  مردانه
همانطور که اين قدرت مهره مار و تمنامندی و اغواگری پيوندی نيز با بازی گری . است> بی مار< دست داده است و 

 آزمايش.  و جسم بازيگر و نظربازی و رندی دارد و در نگاه حافظ به نظربازی رندانه و قلندرانه او تبديل ميشود
مارناگ در حقيقت به معنای اين است که نشان داده شود،کداميک از آنها قادر بوده است،ميل جنسی و رانش جنسی را به 

يعنی از کلمه مار واقعی به مار سمبليک، از تمرکز بر آلت جنسی و ديدن ديگری به . تمنای جنسی و عشقی تعالی بخشد
ک و تمنای جنسی ميرای چنداليه  و  ديدن ديگری به سان يک سان ابژه جنسی محض، به فالوس و آلت جنسی سمبلي

ديگری کامل که انسان به تمنا و عشق اش نياز دارد، دست يافته است و اينگونه با قبول محروميت از يگانگی نارسيستی 
ذات عشق و جهان و سوژه ای که در . و قبول نام پدر پا بدرون جهان سمبليک و عشق زمينی و سمبليک نهاده است

اکنون پدر و همزادش، هر دو در برابر اين آزمايش قرار دارند، تا معلوم شود که . خويش شکاف دار و قابل تحول است
آيا قادر به اين دگرديسی و دست يابی به تمنای جنسی و  عبور از رانش جنسی  و عشق نارسيستی هستند  و يا اسير 

 بجای ديدن مار سمبليک و تبلور تمنای بشری و تبديل شدن به سوژه رانش و عشق نارسيستی باقی می مانند  و اينگونه
دواليه قادر به لمس و بيان تمنای پارادکس بشری ،توسط مار حقيقی و تبلور عشق نارسيستی و  جنسی تعالی نيافته 

در عشق گزيده می شوند و محکوم به از دست دادن عشق و لذت عشق بشری، محکوم به گرفتاری اديپالی و گرفتاری 
يا بهتر است بگوييم که مار اين نشان خرد و تمنای بشری آنها را می گزد، اگر که . نارسيستی و شهوت نارسيستی هستند

ناتوان از تحول به فرديت خويش باشند و به سان فرد عاشق و پارادکس به يار و همراهشان  و قدرتشان تبديل ميشود و 
عاشقی که می خواهد با معشوقش،جهان فردی و .ييده ميشود و بيرون می آيداز ترکيب مار و انسان، عاشق خردمند زا

.فانی خويش را بيافريند  
 
. 

«  عوض فرياد اضطراب انگيز يک ناله مخلوط با –بعد پدر و عمويم را در اطاق مخصوصی با مارناگ می اندازند « 
 ولی صورتش –نند عمويم از اطاق بيرون ميايد  در را که باز ميک–خنده چندشناکی بلند ميشود، يک فرياد ديوانه وار 

از شدت وحشت عمويم با موهای سفيد از اطاق خارج ...  از شدت بيم و هراس –پير و شکسته  وموهای سرش 
۶٨»ص.يک چيز وحشتناک ، معلوم نيست کسيکه بعد از ازمايش زنده مانده پدرم و يا عمويم بوده است.... ميشود » 

 
مار و بيرون آمدنشان به عنوان يک نفر واحد ولی شکسته و داغان، خود حکايت از گرفتاری در گزيدن شدن آنها توسط 

زيرا اکنون اين مرد . اجباری مرد ايرانی می کند/عارفانه،وسواسی/مرحله نارسيستی و اديپالی و ايجاد شخصيت کاهنانه
ن ديدار با قدرت جسم خويش و رانشهای ناتوان از دست يابی به فرديت خويش و به عشق سمبليک خويش، چنان از اي

خويش به وحشت می افتد که سراسر تاريخ بعديش را صرف آن می کند که بگونه ای بر اين اشتياقات چيره شود و آنها 
را سرکوب کند و از طرف ديگر می داند که ناتوان از سرکوب نهايی آنهاست و اينگونه خويش را به تکرار تراژيک 

اهريمنی در درونش و برونش و با ناتوانيش /با اين جنگ اهورايی. نگ خير و شر مبتال می سازدگناه، ج/جنگ وسوسه
از تبديل رانشها و فانتزيهايش به  تمناهای جنسی و عشقی  جهان فرديش، او خويش را محکوم به وحشتی عظيم از 

.  ه جسم و سکس  و زن می سازدخويش و از تن، از زنانگی و مردانگی و از سوی ديگر اشتياقی پنهان و سوزان ب
خنده خشک آميخته با ناله ای که حکايت از احساسات دوسودايی . حاصل،  انسانی  قوزی  با يک خنده خشک است

ايرانی به جسم و زندگيش دارد و حکايت از اشتياقی می کند که همزمان می خواهد خويش را تحقير کند و خود را 
عارفانه ايرانی و  تکرار فاجعه آميز اين افکار و /اينگونه شخصيت کاهنانه. ر نداردزيرا به تحقق خويش باو.سرکوب کند

خنده خشکی که . وسوسه ها و خنده خشک پيرمرد قوزی در فرهنگ ايرانی و در روان يکايک ما ايرانيها زاييده ميشود
. و تمنای زمينی استحاصل وحشت از جسم و تن و ميل تحقير وسرکوب خويش و ناتوانی از دست يابی يه عشق 

 ناتوانيش از اينگونه هدايت نشان ميدهد که پيرمرد و خنده اش حاصل تماس انسان ايرانی با جسم و شورجنسی و زن و
 که  با جسمی تماسحاصل.  پيروزی هراس و ترس در او می باشد دست يابی به عشق زمينی و جسم جنداليه و ناشی از 

  و تالش برای سرکوب اين جسم و قدرت    اين هراستبلور  هراس دارد و تاريخش ن بشدتآ از ،در عين اشتياقش بدان
 اينگونه مار و خرد و جسم سرکوب و اهريمنی می شود و انسان ايرانی با اين سرکوب خويش را به ناتوانی .است

 امده تبديل به پيرمرد  نيز عمو يا پدر از اطاق بيرونز اينرو  ا. جسمی و روحی و سترونی قرون متوالی مبتال ميشود
اما بر سر زن يا . ميشود و خنده اش تبلور هراس انسان ايرانی  و تاريخ معاصر ما از شورجنسي، جسم و زن ميباشد

 .مادر راوی چه می آيد؟
 
 

دايه ام گفت وقت خداحافظی مادرم يک بغلی شراب ارغوانی که در ان زهر دندان  ناگ، مار هندی حل شده بود برای « 
شايد او هم زندگی خويش را مثل خوشه انگور فشرده ... شراب ارغواني، اکسير مرگ .... بدست عمه ام می سپاردمن 
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 حاال ميفهمم که چه سوغات گرانبهايی بوده – از همان زهری که پدرم را کشت –و شرابش را بمن بخشيده بود 
۶٩ص.است » 

 
هر حالتی، حالت متقابل خويش را در يک . دون مرد سنتی مرد سنتی بدون زن سنتی امکان پذير نيست و زن سنتی ب

تنها اينجا برخالف چرخش دريدايی، ما شاهد تکرار تراژيک بازتوليد . حالت ديفرانس دريدايی مرتب باز می آفريند
 همانطور. با اسارت مرد در جهان سنتی نارسيستی، زن نيز از طرف ديگر اسير اين حالت می ماند. لکاته هستيم/راوی

مادر راوی نيز بجای رهايی از اين حالت . که اسارت زن در اين حاالت باعث اسارت طرف متقابلش يعنی مرد ميشود
اکنون زن . متنفرانه، خود به تبلور ديگر اين حالت نارسيستی و ادامه اين حالت تبديل می شود/نارسيستی  شيفتگانه

خواهد به سان مادر تبلور عشق مطلق مادرانه باشد و به سان زنی که از يکطرف می . هيستريک ايرانی زاييده می شود
زن اثيری تبلور عشق مرد و در عين حال وجودش بخاطر سرکوب فرديت اش و عشقهای پاسخ نيافته،مملو از خشم اين 

ه همانطور که لکات. نيمه سرکوب شده است و  ميل انتقام و خشم در وجودش سر می زند و لکاته مرتب زاييده می شود
همانطور که پيرمرد و راوی نيز نه تنها توليد مرد ايرانی بلکه توليد زن ايرانی و مادر . را هراس مرد سنتی می آفريند

حالت هيستريک به معنای تبديل شدن به تمنای ديگری و فراموش . ايرانی  هستند و حالت متقابل اين بازی نارسيستی
اينگونه نيز زن ايرانی در پی يگانگی نارسيستی ،مرتب می .  استکردن  و سرکوب کردن تمناها و اشتياقات خويش

خواهد به آن چيزی تبديل شود که جامعه و ديگری  از او می طلبد و مادر بزرگور و زن اثيری آفتاب  نديده می شود و 
 کار نه تنها مرتب با اين.  يا به تبلور خشم نهفته در خويش و تبلور هراس مرد و شروع به کين جويی لکاته وار می کند

در حال کشتن عشق و مرد خويش است،همانطور که راوی می گويد، بلکه اين سم پنهان را نيز بشکل احساس گناه و 
زيرا اکنون اين کودکان بايستی انتقام او را به سان قهرمان از پدر جبار . حس مرگ به کودکان خويش انتقال می دهد

اينگونه شراب ارغوانی و اکسير مرگ مادر راوی و حالت مادر .  گاه مادرندقهرمانان همه کودکان اسير ن. بگيرند
با اين شراب سمی و حالت هيستريک تبديل شدن به تمنای ديگری، در . خيالی ايرانی و فرهنگ ايرانی ساخته ميشود

 در متن اول به  راویاين همان شرابيست که. فرديت خويش را می کشد. نهايت مادر ، زنانگی درون خويش را می کشد
ظرافت هدايت در ان است که همزمان با اين کار . زن اثيری ميدهد و ما ابتدا در متن دوم پی ميبريم که سمی می باشد
. دايره وار ميدهد که در ان همه چيز تکرار ميشود اوج توان هنری خويش را نشان ميدهد و به اثرش حالتی چرخشی  و

نده وحشتناک را ،   عالقه و عشق پنهان و ماالمال از احساس گناه  پدرش به اين  راوی  از پدرش هراس  از جسم و خ
رزوها آوسوسه خطرناک را به ارث برده است و از مادرش شرابی که سمبل خشم مادر او به زندگی و خشمش به تباهی 

 درگيری اديپالی و نيز  و روان راوی را سمی و ماالمال از احساس گناه و خشم  وو عشقهای سرکوب شده اش می باشد
. ميل هرچه بيشتر يکی شدن با مادر گمشده می کند و او را دچار تناقض عشقی و احساسی می سازد  

 
با چنين ارثيه ای آيا راوی از قبل محکوم به شکست در زندگی و عشق نيست؟ آيا با چنين ارثيه ای هر پدر و مادر 

 خانواده شان تالش می کنند، در نهايت به ضد خواست خويش و عشق ايرانی که با تمام وجودشان برای فرزندانشان و
با چنين ارثيه ای آيا . خويش عمل نمی کنند و بهای اين همه قربانی را با قربانی کردن  ناخوداگاه فرزندانشان نمی طلبند

ريب بزرگ و  هر زن و مرد ايرانی از قبل محکوم به شکست نهايی در عشق و زندگی و ديدن زندگی به سان يک ف
يا يکايک ما حامل و وارث اين هراس و خشم نيستيم؟ ايا يکايک ما راوي، لکاته و آ. بازتوليد مکرر اين تجربه نيست؟

فيگورهای ديگر هدايت نيستيم؟ ايا  برای کسانی که در چنين جوی بزرگ شده اند ، احساساتی مشابه مثل راوی  که 
و در بحران با خويش  وجهانش ميداند، امری اجتناب ناپذير » دی و بيگانهيک نانخور زيا« خويش را موجودی غريبه 

؟تراژيک نمی باشند/  و يا ميل مرگ راوی و خشم لکاته  منطقینمی باشد . 
 
 

اکنون می توانيم با شناخت اين ارثيه و فرهنگ  و ساختار، منطق بقيه داستان و راوی و لکاته را بهتر درک و دنبال کنيم 
برای اينکار بايستی تن به بقيه داستان دهيم و اوج . راژيک آنها و در نهايت راز تراژيک خويش پی ببريمو به راز ت

لکاته  و نيز آماده شدن تراژيک و منطقی کل فضای داستان، برای تکرار تراژيک آيين قتل /گيری بحران عشقی راوی
اخالقی  را ببينيم،دنبال و تحليل کنيم، تا بتوانيم با اين جسم و زنانگی و مردانگی  در پای يگانگی نارسيستی و نگاه پدر 

شناخت ديسکورسيو و با اری گوييمان به خويش و جسممان و با ايجاد تلفيق فردی و جمعی مدرنمان، به اين تکرار 
 اين برای ورود به اين مرحله ، اما من به کاری ساختارشکنانه دست می زنم و بر خالف هدايت،. تراژيک پايان دهيم

. مرحله بعدی و نهايی بوف کور را از زاويه ديد و از چشم انداز دو بازيگر اصلی يعنی راوی و لکاته بيان و نقد می کنم
يعنی اکنون راوی را نيز از چشم انداز لکاته می بينيم و نقد می کنيم و اينگونه به درک بهتر و عميقتر اين تراژدی دست 

شم انداز پيرمرد و درک منطق او،می توان هم جنگ سهراب و رستم را و پسرکشی همانطور که با بيان چ. می باييم
زيرا قتل پدر و پسر هر . ايرانی را بهتر فهميد و هم اينکه چگونه رستم با کشتن سهراب در نهايت خويش را نيز می کشد

بيان اين مرحله رشد . يستی استدو يکيست و نمايانگر قتل نام پدر و قانون و بيانگر گرفتاری در خشم اديپالی و نارس
بحران تا قتل آيينی نهايی  و درک بحران از چشم اندازهای مختلف از يکسو  و  از سوی ديگر نقد داستان بيضايی که به 

.بحران هدايت و خودکشی  هدايت می پردازد،موضوع بخش سوم و نهايی اين نقد  خواهد بود   
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 ادامه دارد

:ادبيات  
.لکان/مبانی روانکاوی فرويد: دکتر کرامت موللی  

Zizek: Liebe Dein Symptom wie Dich selbst 
Lacan: Bedeutung des Phalus. Schriften II 
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  بره ها، اديپ و نارسيسم، طنز و جيگر در  رمان رضا قاسمینامه سوگ
 
 
 

» می خوانندها وردی که بره«  رضا قاسمی بنام ان جديد رم و تاويل روانکاوانه يک نقد  
 
 

، ميان من و احساساتم،فانتزيهايم، ميان من شخصيت هر انسان در معنای روانکاوی لکان، نقطه تالقی ميان من و ديگری
تبديل نوار مويبوس در نقطه ای پشت و رويش به هم .  بر روی يک نوار مويبوس استو واقعيتهای بيرونيم و درونيم 

 و محل تالقی پشت  و روی نوار، محل تالقی من و ديگری) 1(. ميشود و اين نوار بدور يک هيچی در حرکت است
، نقطه شخصيت ماست و بيانگر کاراکتر و خصوصيات فردی و يا چگونگی اين تالقی و ارتباط من با ديگری خويش

ل است، زيرا ديگری، وجودی متحول است و ما مرتب طبيعی است که اين نقطه تالقی در عين حال قابل تحو. جمعی ما
 زيرا ديگری .در حال برخورد و مالقات اين ديگری در قالب فانتزيهايمان، آرزوهايمان، وقايع زندگيمان و غيره هستيم

يک وجود فانی و گذراست و همزمان بدون وجود اين ديگری، ما هيچوقت به خودمان، به آشنايی با بخشهای ديگر وجود 
 جهانمان نايل نمی آييم و روبرو شدن با اين ديگری، در واقع روبرو شدن با خود و اشتياقات خويش و هراسهای و

از اينرو اين ديگری،  تبلور اشتياقات ماست و تمنای ما ،تمنای ديگريست  و تالش برای ارتباط و ديالوگ . خويش است
اساس اين رابطه  پارادکس و متحول است، .رقيب خويش استبا اين ديگری، چه با تمناهای خويش و چه با معشوق يا 

زيرا هم ديگری را می خواهيم و می طلبيم و هم می خواهيم بدانيم که او درباره ما چگونه می نگرد و رابطه مان با او 
خواه با يک اشتياق ممنوع اروتيکی درونی خويش در خواب و رويا روبرو . هراس و دلهره بشريست/مملو از عشق

چگونگی نوع اين ارتباط با ديگری . شويم و يا با يک تفکر علمی و هنری جديد اشتياق برانگيز و يا وحشت برانگيز
خويش، چگونگی نوع ارتباط با اشتياقات خويش و يا با واقعيت بيرونی خويش نمايانگر نوع شخصيت فردی و  عالمت 

  شخصيت فردی ما ايرانيان نيز بنا .  شخصی و جمعی ماستواحده هويت جمعی ما،بيانگر بلوغ و يا بيماری و گرفتاری
يعنی آنچه نوع . به تاريخ فردی و خانوادگی يکايک ما ناشی از تالقی اين من و ديگری، يعنی سنت و مدرنيت است

 ديشه ها و رفتارهای ما است و عامل اساسی در شکل گيری اعمال و ان ما را تعيين می کندحاالت درونی فردی و جمعی
 در وجود ی و ديگری مدرن سنت با سنتم، من با مدرنيت، تالقی من، تالقی من و ديگری در وجودمان، يعنی تالقی من

 در ديسکورس فرهنگ و جامعه مان،  مان و بسته به جايگاه فردی و گروهيمانماست و بسته به تاريخ فردی و جمعی
 در فرهنگ و روان از آنرو که اين تالقی. يل شده استشخصيت و اعمال ما به حالت و شکل خاصی از اين تالقی تبد

 نه بشکل سمبليک و هضم مدرنيت در فرهنگ خويش، نه بشکل هضم و جذب اشتياقات نوی خويش در جهان  ما، 
متنفرانه، بشکل رابطه بيمارساز و بحران ساز /سمبليک فردی و جمعی خويش، بلکه بشکل خيالی نارسيستی شيفتگانه

سنت ستيزانه صورت گرفته و هنوز هم بطور عمده اينگونه صورت می /غرب ستيزانه،سنت شيفتگانه/غرب شيفتگانه
با  خويش بحران بزرگ مدرنيت و سنت ايرانی را بدنبال داشته است و ما را به حالت برزخی گيرد، از اينرو اين تالقی  

عی ايرانيان از اين ارتباط سمبليک و تثليثی  با بخاطر ناتوانی فردی و جم. ان زدگی مبتال ساخته استو چندپارگی و بحر
پسامدرنيت در خدمت رشد و شکوه خويش و /مدرنيت/مدرنيت  وسنت خويش و ناتوانی از يافتن تلفيقهای مهم سنت
 اين سنت در عرصه انديشه،علم و هنر و فلسفه و فرهنگ، /فرهنگ خويش، ناتوانی از يافتن انواع  قوی تلفيق مدرنيت

 بوده و هست  و يکايک ما و فرهنگمان را در دو سده اخير به بحران و تکرار تراژيک بحران تالقی بحرانیتالقی يک 
باوجود آنکه تحوالت مثبت فراوانی نيز در زمينه های هنری و علمی و فرهنگی و  رشد هرچه بيشتر . وادار ساخته است

ه است، اما در بخش اعظمی از اين تحوالت می توان هنرمندان و متفکران مدرن ايرانی در همه زمينه ها صورت گرفت
بخوبی وجود ادامه بحران و چندپارگی و ناتوانی نهايی هنرمند و متفکر ايرانی را از دست يابی به تلفيق و چنداليگی 

زيرا برای جهانی شدن، بايستی او يک . از اينرو نيز هنوز هنر ايران قادر به جهانی شدن نيست. خويش مشاهده کرد
ايرانی چنداليه و متفاوت شود و به يک ايرانی مدرن متفاوت چنداليه تبديل شود و نه آنکه انديشه مدرن و يا پست مدرن 

تنها به عنوان اين فرديت متفاوت و مدرن يا پسامدرن است که او قادر به ارتباط با هر دو جهان و . را مونتاژ کند
تنها .   ز رابطی ميان جهان و فرهنگهايش می شود و تفاوت می آفريندفرهنگش و يافتن جای خويش در هر دو جهان و ني

راه عبور از اين بحران و چندپارگی،  يافتن فرديت چنداليه خويش و مدرنيت متفاوت ايرانی و هويت مدرن ايرانی از 
 ماست ونی  کن اساس شخصيت فردی و جمعی و چندپارگی، بحراناز اينرو  . سنت است/طريق تلفيق سمبليک مدرنيت

زيرا همه تالشهای .  و حتی پيش شرط تحول نهايی و بلوغ نهايی ماو پيش شرط اساسی همه تالشهای فردی و جمعی
فردی و جمعی ما ايرانيان بويژه در دو سده اخير، در پی پاسخگويی به اين بحران خويش و دست يابی به يک آرامش و 
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 تالش باصطالح  و يا يختگی  و تلفيق خوب و يا نامتجانس و شکننده  است، دست يابی به انواع آمحس يگانگی نو بوده
 بخشهايی از آن در جهان خويش و يا تالش برای  جذبمدرنيت و يا بی خطر جذب زيرکانه و در نهايت مذبوحانه برای 
است، عشق، هنر، اينگونه نيز می توان ديد که همه اعمال و رفتار ايرانيان در سي. سرکوب آن و رهايی خويش از شر او

از اينرو نيز بايستی اذعان کرد که . مملو از  حاالت اين بحران درونی و تالش برای پاسخگويی به اين بحران بوده است
 با نگاه مدرن به خويش و جهان می نگريم و به تحليل می پردازيم و همزمان با اين نگاه  که ما حدااقل دو قرن است،

 نمی آييم و نمی توانيم به تلفيق  بيرون ر تناقضيم و از اين تناقضات و کالف سردرگم مدرن و نيز جهان سنتی خويش د
جالبی تراژيک موضوع اين است که حتی آن کسانی که مانند شريعتی و يا آل احمد خواهان بازگشت . درستی دست يابيم

ين حقيقت خويش دست می يابند که به خويشتن بوده اند، در واقع با تحليلی مدرن و با کمک نقد باصطالح مدرن به ا
زيرا آنها با کمک نگاه و ابزار . دچار غرب زدگی شده اند و اين دقيقا نکته ضعف نگاه آنها و علت شکست راه آنهاست

 تاريخی و فرهنگی خويش پی می برند و شروع به نقد علل و فکرشان نقش بسته است، به تاخيرنگاه مدرنی که در جان 
سنت مانند /و بحران همه جانبه می کنند، اما از آنجا که شخصيت و روان آنها به سان تالقی مدرنيتاين تاخير فرهنگی 

بقيه ايرانيان ديگر، در خويش يک شخصيت بحرانی و ناتوان از تلفيق درست مدرنيت در فرهنگ خويش و پيوند درستی 
د مدرن خويش می پردازد، در همان لحظه هم ميان من و ديگری خويش بوده است، از آنرو نيز در همان لحظه که به نق

اين . می خواهد به جای دست يابی به تلفيق نو، با رهايی از مدرنيت و بازگشت به خويشتن بر بحران خويش چيره شود
نقطه مقابل اين حرکت .  ماست و اين دو سده فرهنگ چون نسلهای معاصر ما کميک اين نسل و نسلهای بعدی/تراژدی

 و تقليد مدرنيت و نفی سنت می خواهد بر بحران خويش چيره  تقی زاده وار  روبنايی ارچه مدرن شدننيز که با يکپ
 يعنی قبول تفاوت همزمان اصول پايه ای مدرنيت، زيرا با اين کار . کميک ميشود/شود، دچار همين سرنوشت تراژيک

نفی می کند و اينگونه قادر به ايجاد مدرنيت فردی و فرهنگی و لزوم ارتباط با فاصله با هر چيز،حتی با مدرنيت را 
ايرانی نميشود و بجای سکوالريسم مدرن، حالت امت گرايی ايرانی را با مدرنيزاسيون و ديکتاتوری قاطی کرده و در 

فرديت و قدرت هر اثر . در هنر و علم نيز ما با همين اشکاالت روبرو بوده و هستيم. نهايت بحرانی بزرگتر می آفريند
ی ايرانی بسته بدان است که اين اثر و نيز مولف آن تا چه حد قادر بوده است، با دست يابی به فرديت خويش که هنر

 و ايجاد سنت است، به توانايی فاصله گيری و تلفيق مدرنيت و سنت در اثر و روان خويش/همان نقطه تالقی مدرنيت
 اثر هنری را بر  هر اينگونه نيز می توان. لوغ و رشد يابددپارگی به چنداليگی ب دست يابد و از چننگاه متفاوت خويش

 به نقد روانشناختی  چگونگی روابط درون متن و نوع رابطه نويسنده با متن خويش و نوع سبک و متن،بستر اين معيار
 موزيسين  همانطور که يکت و ضعفش را و نقاط چنداليگی و يا چندپارگيش را  پيدا کرد و بيان کرد،کشاند و نقاط قدر

 با شنيدن  می تواند خوب با شنيدن يک ملودی می تواند به نو بودن و يا ضعيف بودن اثر پی ببرد و  يا يک مکانيک
 بر بستر اين امکان نيز،  اين نقد روانکاوانه  در پی آن است، با  نقد . صدای موتور به اشکال کار موتور نزديک شود

ت قدرت و ضعف اين اثر را و لحظات دست يابی  نکاه برهها می خوانند، ، وردی ک < رضا قاسمیی  موفق و زيبااثر
 و همزمان بر پايه به فرديت چنداليه اش و لحظات گرفتاری در چندپارگی احتماليش و تکرار تراژدی را نشان دهد 

  سنجشثر وبررسی بحران درون اثر و چگونگی پاسخگويی و طرح اين بحران توسط متن و نويسنده، به نقد قدرت ا
سنت، راهی جز تلفيق و /زيرا موضوع دقيقا اين است که يکايک ما به سان تبلور و تالقی مدرنيت. نوع تلفيقش دست يابد

اينگونه نيز می توان با نقد متن و اثر نسبتا دقيق ديد که آيا اثر و نويسنده قادر . عبور از چندپارگی به چنداليگی نداريم
 و يا به طرحی مدرن و انديشمندانه و هنری از بحران وا پاسخی به بحران فردی و جمعیبوده است که در سبک و محت

، آيا متن و هنرمند قادر  يا به زبان ديگر. يش دست يابد از چندپارگی به چنداليگی خو  خويش بيابد وخويش و جهان 
در تناقضات درونی سبک و محتوايش  به فرديت هنری و ايجاد يک اثر قوی مدرن نايل آيد و يا آنکه اثر بوده است، 

هنرمند ايران و هنر ايرانی برای دست . چنان گرفتار ميشود که خالقيتش و فرديتش در نهايت اخته و سترون می گردد
 به چنداليگی يابی به سبکهای نوی مختلف خويش و نيز جهانی شدن، راهی جز عبور از اين چندپارگی و دست يابی

 و شاهد تولد هنرمندانی از قبيل نابوکوف و جيمز جويس ايرانی  آنگاه بی به اين چنداليگی، ما  با دست يا. مدرن ندارد
 همانطور که هم اکنون نيز می توان نطفه ها و نشانه هايی از اين هنر چنداليه و .خواهيم بودبر بستر فرهنگ ايرانی 

 و يا در عرصه های مختلف انديشه و علم هنرمند چنداليه و متفاوت مدرن ايرانی را در عرصه های مختلف هنری
از اينرو نيز دقيقا الزم است که با نقد تثليثی و سمبليک اين استعدادها و يافتن نقاط قدرت  و ضعفشان از چشم . بازيافت

اندازهای مختلف، به عبور نهايی اين استعدادها از بحران خويش و دگرديسی به هنرمندی جهانی و چنداليه کمک رساند 
همزمان با اين نقدهای نو و از چشم اندازهای مختلف ادبی و هنری، به رشد نقد مدرن،به رشد فرهنگ مدرن و و 

چنين هنرمندان و .  ديسکورس مدرن کمک رساند و خود  نيز طبيعتا در اين مسير به فرديت چنداليه خويش دست يافت
يرانيشان در بر دارد و هم برای جهان مدرنشان و در  هم سخنی برای جهان اروشنفکران چنداليه ايی،  آنگاه آثارشان

 زيرا تفاوت .خويش ايجاد تفاوت و تفاوط می کند، بی آنکه بخواهد تفاوت و تفاوط را بشکل مصنوعی و تقليدی ايجاد کند
 می هنری و  تفاوط متنی از طريق تن دادن به تفاوت درون متن و تفاوت دنيای درون خويش و قوانين اين تفاوت بدست

آيد و نه از طريق سرباز جان بر کف شدن تکنيکهای مدرن يا پست مدرن و ايجاد رابطه نارسيستی با مدرنيت و پست 
برعکس، روشنفکر و هنرمند مدرن و پسامدرن ايرانی  دست يافته به فرديت متفاوت خويش،  با فاصله ای . مدرنيت

 و پست مدرن خويش ارتباط برقرار می کند و بنا به ضرورت تثليثی با مدرنيت  و پست مدرنيت  و با اشتياقات مدرن
پسامدرن، به ترکيب اليه های مختلف /مدرن/متنش و جانش، بنا به ضرورت تفاوتش به سان انسانی سنتی
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پسامدرن متن و اثر خويش و امکانات مختلف اين ترکيب  تن می دهد و اينگونه نگاه متفاوت و مدرن خويش /مدرن/سنتی
زيرا او بر بستر فرديت مدرن خويش، بر بستر فرديت مدرن و متفاوت و چندمليتی خويش، به تلفيق .  آفريندرا باز می

مدرن و پسامدرن خويش دست می زند و به قانون تفاوت خويش در سبک و محتوا /سمبليک اشتياقات و نگاههای سنتی
زيرا خود او به سان يک موجود .ان متحول می سازداو خويش را  باز می آفريند و همزم. تن می دهد و تفاوت می آفريند

چنداليه، به سان يک مهاجر دو مليتی، در واقع  يک ناسازه، يک تفاوت چنداليه، يک غريبه آشنا و يک وسيله گذار 
 . انديشه و فرهنگ از يک زبان به زبان ديگر و تلفيق و هماغوشی اين اشتياقات و توليد اشتياقات  و تفاوتهای نو است

تنها با دست يابی به اين تلفيق درونی خويش و فرديت خويش است که هنرمند ايرانی و اثر ايرانی می تواند دارای اليه 
 به سان مهاجر در زبان و فرهنگ اپسامدرن در خويش باشد و بدينگونه از يکطرف بقول دريد/مدرن/های ايرانی

 و خويش بقول دلوز تبديل به يک خارجیمادری  در زبان جديدش، رگه ای نو و تفاوتی نو بيافريند و از طرف ديگر
 شود و دنيای اين انسان خارجی را بزبان و فرهنگ خويش وارد سازد و اينگونه تفاوت و تفاوط ايجاد غريبه و مهاجر 

قی از برای چنين تلفي.  که برای هر دو جهانش آشنا و همزمان نو، غريبه و متفاوت می باشد هنری بيافريندیکند و اثر
 تلفيق خويش در محتوا   جستجوی صادقانه و نيز آگاهانه فرديت خويش و يک طرف تن دادن به بحران درون خويش و

غرب شيفتگانه و  /متنفرانه غرب ستيزانه/و شکل الزم است و نيز عبور هر چه بيشتر از تفکر مونتاژوار و شيفتگانه
پسامدرن و يا در نهايت به /سنتی/ به سان يک انسان چنداليه مدرنتوانايی ديدن و چشيدن جهان و لحظه بشيوه خويش  و

بر بستر اين معيار نيز اکنون به نقد اين رمان زيبا می پردازم و همزمان با . سان يک هنرمند متفاوت مدرن ايرانی
بايستی  در واقع  اين نقد را . مقايسه آن و بوف کور و آثاری ديگر به بحث بحران ايرانی و معضالت ايرانی می پردازم

زيرا آنجا نيز برخی آثار شاعران .  ادامه   مقاالت اروتيسم مدرن و پسامدرن و نقد آثار برخی از هنرمندان ايرانی يافت
سنت و نوع پاسخگويی آنها و آثارشان به اين بحران ، بررسی   و نقد شده /و هنرمندان ايرانی را بر بستر بحران مدرنيت

.است  
 

اثرروانکاوی سبک   
 

اساس هستی انسانی و نگاه . واقعيت بشری و جهان بشری يک واقعيت سمبليک ايجاد شده بدور يک هيچی مرکزی است
در نگاه سنتی، اين . بشری را نوع  و چگونگی رابطه ميان اين واقعيت سمبليک با هيچی مرکزی را تشکيل می دهد

ک خدای مطلق ميشود و بقيه واقعيت سمبليک و جهان هيچی مرکزی تبديل به يک ديگری مطلق و تماميت خواه،به ي
 و يا تن دادن به فرمانهای اخالقی اوست و واقعيتش، رسوم انسانی، در پی ميل يکی شدن با خواستهای اين حقيقت مطلق

ده و آدابش بر اساس اين فرمانهای اخالقی و نيز به عنوان وسايلی برای رسيدن به يگانگی با اين قدرت مطلق مرکزی دي
اينگونه نيز هنر چنين جهانی بسته به درجه . و ارزش گذاری ميشوند و در نهايت اينگونه تفسير و ساخته می شوند

شريست و نگاهش غايت گراست و يا در پی /مطلقيت و تمامتيت اين ديگری مرکزی، دارای بار سنگين اخالقی و خير
نمونه اين هنر را ما در منطق . يا تصوير خويش می گرددعشق مطلق و  دستيابی به وصال نهايی با اين عشق مطلق و 

الطير عطار می بينيم که سرانجام سی مرغ وفادار به راه خويش  به سيمرغ تبديل ميشوند و به خود می رسند و يا در 
با خواستهای بيننده با همخوانی خويش با امامان شهيد و با لعن و نفرين کردن شمر، به اين پيوند اخالقی که هنر تعزيه ، 

تالش هنرمندانی مثل حافط،خيام،عبيد زاکانی و غيره برای تلفيق اين اشتياقات آسمانی با .خدای خويش دست می يابد
زمينی، با خرد و هيچی هستی و يا با طنز و لذت پرستی، در واقع جزء اولين تالشهای مهم روان ايرانی برای دست 

تالشی که به موفقيت کامل . و عشق و  خرد و شادی زمينی خويش استيابی به فرديت خويش و گيتی گرايی زمينی 
علل آن را  و ضرورت بپايان رساندن کار > هماغوشی اروتيسم مدرن<عدم موفقيتی،  که در نقدم در بخش دوم . نميرسد

 پوچی و هيچی  هنر مدرن با  حس غيبت خدا و حس. پيشينبان و دست يابی به تلفيقهايی نو و زمينی را توضيح داده ام
اينگونه قهرمان . مرکزی و ساختن واقعيت سمبليک خويش بدور اين اين هيچی مرکزی و غيبت خدا ساخته می شود

داستان و متن مدرن در پی دست يابی به سعادت فردی،حقيقت فردی و عشق فردی خويش است و فضای داستان و هنر 
در واقع هنر مدرن  می تواند اکنون بدون وجود يک غايت و . دمدرن هرچه بيشتر حالت زمان و مکان رئاليستی می ياب

ابژه مرکزی به بازی خويش نيز دست يابد و يک تصادف و يا اتفاق می تواند، ايجاد گر يک فضای رئاليستی و بازی 
. اشدمدرن در پی دست يابی به خواست خويش و يا ايجادگر  کنش و واکنش ميان افراد مختلف بر سر اشتياقات خويش ب

هنر پست مدرن اما اکنون خود اين ابژه را، خود اين اتفاق را به تبلور هيچی و پوچی تبديل می کند و اکنون يک ابژه 
يعنی اگر در . مشابه ميتواند بنا به جا و مکانش در واقعيت سمبليک، لحظه ای زيبا و لحظه ای ديگر وحشتناک جلوه کند

ی بودن، دارای نمادهايی نسبتا مشخص هستند و برای مثال قهرمان فيلم مدرن هنر مدرن، زيبايی  و زشتی، در عين نسب
در پی دست يابی به معشوق زيبای خويش و موضوع اشتياق و تمنای خويش و  چيرگی بر حريفی خطرناک و بطور 

شر /ير نسبی و بدون حالت خضد قهرمان/عمده جبار و زورگوست و معشوق زيبا به سان محور تمنای هر دو قهرمان
واکنش نقش بازی /، ايجاد کننده بازی و جدل مدرن آنها بر سر اشتياقات فانی خويش است و خود نيز در اين کنشمطلق

می کند، در نگاه پست مدرن آنگاه خود معشوق به تبلور پوچی و هيچی تبديل ميشود و از چشم اندازی زيبا و بزرگ و 
دساد، قهرمان زم  او در شرايط > جوليت< برای مثال در کتاب .  کنداز چشم اندازی ديگر زشت و يا خطرناک جلوه می

شکست اخالق عمومی و برای دست يابی به سعادت فردی، همه قوانين ممنوعه را پشت سر می گذارد و  در انتهای 
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انند در حالت اروتيسم پسامدرن م. ماجراجوييهای جنسی و اروتيکی و جنايتکارانه اش، پولدارو  خوشبخت  می شود
ناباکوف، لوليتا و قهرمان داستان هر دو دارای چهره های متفاوت هستند و بسته به نوع و حالت بازی > لوليتای<کتاب 

خريدار و گاه /ميان آن دو، گاه لوليتا، لولی، يا لو است و يک رابطه مشابه گاه حالت زنای با محارم،گاه فاحشه
ی چند چشم اندازی ساخته می شود و ابژه مورد تمنا، يعنی لوليتا و يا معشوقی بخود می گيرد و اينگونه واقعيت/عاشق

رابطه، از چشم اندازی زيبا و از چشم اندازی ديگر بيمار و قربانی يک خشونت جنسی و رابطه نيز متناقض و چنداليه 
پای او، حالت رابطه را است و اينگونه وقتی قهرمان داستان حالت خشم پدرانه می گيرد، لوليتا با بردن دستش به ميان 

در واقع با . تغيير می دهد و يک موضوع واحد،بسته به حالتش و جايش در فضای سمبليکش، معانی متفاوت می يابد
ايجاد نگاه پست مدرن، جهان مدرن به واقعيت نهايی غيبت خدا پی می برد و مدرنيت به عمق خود دست می يابد و آن 

زيرا سوژه به سان قائم بالذات تنها تصويری از خدای در . وژه و جهان سوژه استشکسته شدن واقعيت،فراگمنتی شدن س
با غيبت خدا و ظهور هيچی، انسان . آينه است،همانطور که در تصوير آفرينش انسان ميکل آنجلو، انسان آيينه خداست

. مه انسانها باقی نمی ماندنيز به سان سوژه يکپارچه در هم می شکند و ديگر جايی برای متاروايتهای عمومی برای ه
اکنون مانند کارگران يک آفوريسم نيچه، ديگر دليل و متاروايتی عمومی و مطلق وجود ندارد که به آنها بگويد، از 

رختخواب خويش برخيزند و به سر کار روند، زيرا خدا مرده است و با او نيز قانون عمومی مرده است و دوران تفاوتها 
اکنون جهان و واقعيت قابل تفسير و صاحب چشم اندازهای مختلف .  استازهای مختلف فرا رسيده وطها  و چشم اندو تفا
 که در جيمز جويس و پست مدرنيت است،پست مدرنيتی/در اين معنا در واقع اين کافکاست که محل تالقی مدرنيت. است

ستان می داند که از طرف دادگاه  و  کافکا، قهرمان دا>محاکمه< در کتاب . ديگران به تبلور  خويش دست می يابد
در پشت  می بيند که قانونی به محاکمه کشيده می شود که  در واقع نه دليلی و يا سنديتی برای محاکمه کردن دارد، و 

با اينحال  .  ست و بر  اساس اشتياق و خوشيش عمل می کندقانون يک هيچی و رمز و در نهايت لذت خالی حکمفرما
 بدينخاطر در آخر  اسير احساس گناهش باقی می ماند و  ناتوان از کندن از اين محاکمه است وخود نيز قهرمان داستان ، 

سرنوشت قهرمان داستان بی شباهت به يهوديانی نيست که بعدها در دوران هيتلری با آنکه خطر را حس . اعدام ميشود
دنشان و تسلی دادن خويش با اين اصليت، خويش را توهم آلمانی بو گول زدن خويش با می کردند  و می ديدند، اما با 

اينگونه فضای داستان محاکمه،چه در سبک و چه در محتوا، لحظه ديدار اين .  و قربانی شدندگول زدند و به دام افتادند
دن  با اين وجود بنوعی داستان از تفسير ش و است فضای داستان مينيماليستی و رئاليستی. پسامدرن است/دو جهان مدرن

 قانون و قهرمان داستان، هر دو در يک حالت عبور و گذار از يک حالت به . فرار می کند و غيرقابل تفسير نهايی است
 در واقع تبلور يک خوشی خالی و  و نمايندگی قانون، قانون اينجا بجای يک قانون عمومی.  حالتی ديگر قرار دارند

مکان يک قانون عمومی و وجود درهای فراوان ورودی به دادگاه،   هيچی  جباريست  که می خواهد  با وجود نبودن ا
باز هم بر همه حکومت راند و اينگونه نگاهش پورنوگرافی گونه و شهوتی است و در پای شهوت و خوشيش  اکنون 
ابی به دست به کشتن تفاوتها و  فرديتها می زند و می خواهد متاروايت رمز آميز خويش را که همان محاکمه برای دستي

لذت و خوشی خويش است، بر  صحنه حاکم سازد و  اينگونه قانون   خود به يک توتاليتاريسم جديد و تبلوری از خوشی 
قهرمان داستان نيز با آنکه می داند که اين قانون در واقع يک هيچی تبلور يافته و خوشی خالی و . رانش وار تبديل ميشود

درتی و معياری مرکزی نيست، تا او را محاکمه و ارزش گذاری کند، اما خود شهوتی خالی بيش نيست و ديگر دارای ق
دادگاه تنها بدانخاطر وجود  ورودی  در و باور بياورد که نيز هنوز نمی تواند از اين قدرت و خوشی مطلق دل بکند 
پس .. خروج وجود دارد و درهای فراوان برای ورود و دارد که او آنجا ايستاده است و ديگر متاروايتی وجود ندارد

 و در نهايت  بقول ژيژک  هراسان از ديدن خدايی که اينقدر نزديک او هراسان از ديدن اين واقعيت و جهان چندتفسيری
نجا می ماند و به قتل ، آ)2(آمده است و به تبلور پوچی و چندمعنايی و نزديکی اين هيچی غيرقابل تحمل تبديل شده است

کل يک ابژه و يورسوم کافکا، اونيورسوم ترس از هيچی نيست، بلکه اکنون اين هيچی به شبقول ژيژک، اون. می رسد
از کافکا . و ظاهر شده است و اين ديدن تبلور هيچی و خوشی محض است که او را می ترساندا محاکمه بی دليل بر 

اکنون واقعيت  وجهان . فسيريستآنگاه به جيمز جويس می رسيم و به جهان او که جهانی چشم اندازی و چنداليه و چندت
و هنر پست مدرن ايجاد می شود که در آن ابژه به تبلور هيچی تبديل ميشود و هر لحظه و ابژه ای به يک نقطه تالقی 

هر لحظه  و اتفاق به يک تالقی چندين چشم انداز و روايت تبديل ميشود و جهان . چندين تفسير و اسم داللت تبديل ميشود
جيمز جويس > ، يا بيداری فينگانها ويکانسينگف<اينگونه کتاب . ، بينامتنی و چنداليه ای  ميشود ایو واقعيت،شبکه

،همه چيز در پيوند و تالقی با  متن نوشتهت پاورقی آن غيرقابل فهم است و از تيتر کتاب گرفته تا بدون خواندن توضيحا
 بقول جيمز جويس، او با نوشتن  .قابل خواندن نهايی می ماند اينگونه اثر غير. متون ديگر و ابهام آميز و چنداليه ايست

 اکنون جيمز )3(.اين کتاب در واقع برای چهارصدسال اينده نقادان، بستری برای نقد و کار و توضيح ايجاد کرده است
د که در جويس که بقول لکان خود يک عارضه و بيماری در معنای مثبت آن است، جهانش به جهانی چنداليه تبديل ميشو

 در شهر   و حوادث زندگی يک روز انسانی به نام بلوم سآن سفرهای اديسه در يک جهش بينامتنی به کتاب اوليس
تبديل ميشود و اينجا راويان روايتهای خويش را چنان بشيوه مونولوگ درونی بيان می کنند که مرتب زمان و دوبلين 

ونی بيان و لمس می شود و گاه زمان به سان لحظه ای محل مکان شکسته ميشود و همه چيز به شکل يک تجربه در
تالقی روايتهای مکانی مختلف ميشود و گاه مکان به سان نقطه ای محل تالقی زمانهای مختلف روايت شده و يا آنکه بنا 

 همراه با به موضوع  و روايت، نوع بيان و زبان و شکل بيان  و نيز مکان و زمان تغيير می کند و اينگونه تولد کودک
تولد و تکامل زبان در متن همراه ميشود و حاالت اروتيک با زبانی ديگر و با موسيقی ايی ديگر و با يک جريان سيال 
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 و  با مکان و زمان خطیهاينگونه در روند رشد مدرنيت ما شاهد عبور از نگاه رئاليستی  همرا. ذهن ديگر همراه ميشود
 دست می يابيم مانند ، به نگاه پسامدرنی،سورئاليستی،بينامتنیودش استبشيوه ای که گويی هر چيزی سر جای خ

يوليسس هر بخشش دارای واقعيت،زبان،تکنيک و رنگ و موضوعات خاص خويش است و حرفهای گربه و بلوم و 
بقول امبرتو اکو گويی اصال گزينشی در کار  نيست و مطالب مهم و بی اهميت «  ديگر روايان در هم می اميزد و

يکسان مطرح می شوند، و نه تنها ديدگاه راوی، بل اسلوب نگارش در هر فضل تفاوت می يابد و خواننده خود را با 
از اينرو در رمان . »)5(جهانی سرشار از تنوع و تازگی ها رويارو می بيند که از هم گسيخته و هزارپاره می نمايد

 و حالت چرخشی و بدون ن مکان و مکان شدن زمانشکست مداوم زمان و مکان و زمان شدپست مدرن ما شاهد  
 و هر تفسير و ساختاری خود دارای اليه ها و اکنون واقعيت به يک تفسير و ساختار تبديل ميشود.  هستيمتکرار متن 

بقول . .چشم اندازهای مختلف و  يک متن بينامتنی می گردد و هويت واحد شکسته می شود و چندهويتی پديدار ميشود
تصوير < و > تصوير حرکت<گواتاری می توان مدرنيت را بويژه در عرصه سينما به دو دوران مهم ، دوران/ دلوز
 در دوران اول تا جنگ جهانی دوم، ما شاهد اين هستيم که سينما بر اساس اصل رئاليستی تصوير ).6(. تبديل کرد>زمان

نما،تکنيک برش است، تا فيلم دارای يک سازی حرکت خطی و داستان خطی ساخته ميشود  و مهمترين تکنيک سي
پس از جنگ جهانی دوم و شکست هر چه بيشتر هويت يکپارچه . داستان منسجم و با جزييات دقيق و هيجان انگيز باشد

سوژه مدرن، ما شاهد نسلی جديد از فيلم و تکنيک سينمايی هستيم که اکنون بر اساس تصوير زمان و مونتاژ عمل می 
وسيله مونتاژ، مکان و زمان می شکند و دورانها و مکانهای مختلف در هم می آميزند و يا چشم اندازهای کند و اينگونه ب

 هر چه بيشتر جهان مجازی،واقعی،انيميشن و غيره با يکديگر پيوندی سيال و ،مختلف ايجاد ميشود و در رشد بعدی
فايت <يک نمونه آن فيلم . نهای چنداليه آغاز ميشودمتحول ايجاد می کنند و دوران هويتهای چنداليه و داستان در داستا

است که در انتهای فيلم می بينيم که قهرمان داستان و رقيبش، در نهايت يکی هستند و شکاف درونی و فراگمنتی > کلوب
.شدن انسان مدرن، هرچه بيشتر نمايان می گردد  

 
پسامدرنيت خويش، در پی دست يابی به /مدرنيت/ سنتهنر مدرن ايرانی نيز  بنا به بحران درونی خويش، بنا به بحران

 قدرت  و سنجشاز اينرو نيز شناخت. شيوه بيان مدرن اين بحران و طرح جهان چندپاره و هويت چندپاره خويش است
رن و چنداليه  اين بحران و چگونگی تلفيق يک هنرمند در سبک و محتوا و شناخت ميزان   توانايی هنرمند در بيان مد

ايجاد نگاه و چشم اندازهای مختلف بر اين بحران و جهان خويش، وسيله سنجش مناسبی  برای  درک قدرت تش در خالقي
بوف کور هدايت يک اثر مهم ايرانی و يک رمان موفق و مدرن ايرانی .  خالقيت هنری يک متن و يا يک هنرمند است

ين نمی ماند که قدرت خويش را با قدرت اين اثر به در اين زمينه است و برای رمانهای بعد از بوف کور، راهی جز ا
مقايسه   و سنجش بگذارند و نشان دهند که ايجاد کننده چه تفاوتهای جديدی در سبک و محتوا و يا چه نگاهها و چشم 

ر در بخش اگر بوف کو.  اندازهای نوينی بوده اند  و در کجا توانسته اند، از بوف کور عبور کنند و تفاوتی نوين بيافرينند
اول يک نوول مدرن است  که در آن راوی  به بيان  يک تراژدی در زندگيش  می پردازد، در متن دوم، هدايت راوی را 

با ايجاد يک فاصله گذاری توسط نقل قول، به راوی اول تبديل می کند و اينگونه گام اول را در مسير يک نگاه پست 
اينگونه بر . يت کار را به پايان نمی برد و اثرش تک راويانه باقی می ماندبا اين تفاوت که هدا. مدرنی ايجاد می کند

بلکه ايجاد کننده قدم اول در اين مسير با تبديل . خالف نظر دکتر براهنی، متن دوم بوف کور يک اثر پست مدرن نيست
درن، دارای ضعف  با آنکه از طرف ديگر اثر بوف کور از لحاظ فضا سازی رمانهای م. راوی به راوی اول است

اما می توان به جرات گفت که هدايت در آن شرايط زمانی توانسته است، اولين گامها را در مسير ايجاد تلفيقی .  است
پست مدرن بردارد و اينگونه اثرش بوف کور دارای قدرتی فراوان،چه در متن و /ميان نگاه ايرانی خويش با نگاه مدرن

 در واقع يک اثر بويژه از لحاظ سبک، قوی و چنداليه، پيجيده  و در عين حال رمان رضا قاسمی. يا در سبک است
 و سه داستان مرکزی،همراه با عناصر پست انه  راويمان رضا قاسمی يک رمان مدرن تک در واقع ر. روان است

تکنيک جالب،اثر  و نيز عناصری از موسيقی  و آهنگ کالم ايرانيست و اين ترکيب زيبا و روان و با  شبکه وار مدرن
رضا قاسمی بخاطر آشناييش با موسيقی ايرانی توانسته است، حالت کوالژوار موسيقی .  را خواندنی و جذاب می کند

 در هم  و شکستن مداوم زمان و مکان و تداخل زمان و مکان در يک کوالژ ايرانی را با حالت شبکه وار پسامدرنی
پسامدرن /مدرن/ يک داستان مدرن پيوند زند و اينگونه اثری چنداليه ايرانیبياميزد و اين دو حالت را با حالت محوری

وجود يک داستان مرکزی و سه اليه اش به خواننده امکان می دهد که با وجود کوالژهای مختلف و شکست . بيافريند
يگر از آنجا که  داز طرف. زمان و مکان و تداخل زمان و مکانهای مختلف، پيوند درونی داستان را حس و لمس کند

کهايی از جريان سيال ذهن همراه مانند بيان اصوات و  تداخل زمانی و مکانی  تکنيداستان بشيوه بداهه سرايی و گاه 
 و گاه در يک متن و يک جمله از شال هلنا به پاريس و معشوق کشيده ميشود و ديگربار به عرصه ای ديگر همراه است

و همزمان اين تجربه درون راوی را با لمس احساسات و لحظاتی و برای مثال و زمان و مکانی ديگر وارد می شود 
از طرف ديگر چون شخصيتهای داستان . درد ختنه همراه می کند، از آنرو اثر زنده و جذاب و قابل لمس باقی می ماند

ننده را وامی دارد که بقيه مانند ننه دوشنبه، الما، رضا و ش و ديگران، تنها بشکل يک تصوير ناکامل بيان ميشوند، خوا
شخصيت و تصوير فيگور را با خاطرات و نگاه خويش پر سازد  و اينگونه اثر هر چه بيشتر به يک اثر اينتراکتيو تبديل 

جنوبی به خوانندههای /مهاجر/پارانوييک داستان و همراه با چنداليه انسانی/ اروتيکی/خصلت چنداليه فلسفی. ميشود
از اينرو . که از داستان به حد تجربه و توان خويش با اين موضوعات و متون تماس برقرار کنندمختلف امکان می دهد 
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نيز بازسازی فرهنگ جنوبی و بازسازی آميزش فرهنگها و روابط در جنوب ايران با همه تناقضات و تراژديهايش، 
 تواند داستانش را به يک روايت تو حاصل آنکه رضا قاسمی می. برای من جنوبی زيبا و بويژه خواندنی و پرارزش بود

در تو و جذاب تبديل کند که خواننده را می گيرد و رها نمی کند و همزمان با توانايی تن دادنش به بديعه سرايی و جهان 
تو در توی راوی که در آن مرتب گذشته و حال و آينده با يگديگر تالقی می يابند و به يکديگر تبديل ميشوند، قادر به 

قدرت اين کار  و تکنيک خوب او باعث ميشود که حتی کوالژهای ضعيف اثر .  فضايی زنده  و جذاب می گرددايجاد
نقدهای فراوان بر اثر او در همين مدت کوتاه،حکايت از توانايی و قدرت اثرش می . نيز نتوانند باعث افت داستان شوند

را بدنبال خويش می کشاند، ولی در نهايت اين اغواگری داستان دارای حالت اغواگرانه جالبی است که خواننده . کند
باعث نزديکی عميق خواننده به بحران درونی راوی نمی شود و اثر چون ارگاسمی نيمه تمام باقی می ماند، بی آنکه 

به بتواند حتی اين وصال نيمه تمام را کامل  به اليه سوم خويش و يک عدم وصال انديشمند تبديل سازد و خواننده را 
گويی متن اغواگر خود از لحظه ای دچار خجالت اخالقی می شود و خود را می پوشاند . عمق بحران و موضوع بکشاند

 در حقيقت  اگر بقول فيلم پارفوم بخواهيم بگوييم که .و يا راوی ناتوان از فرو رفتن به چاه نهايی بحران خويش می شود
عطر است که عطر اول باعث جذب تن و جان به متن و عطر دوم هنر نيز مثل پارفوم و عطر دارای سه اسانس و 

باعث باال رفتن اشتياق بيشتر و آغشتگی بيشتر تن و جان با متن و حس و لمس اليه های نو و عطر سوم، اسانس 
محوری و نقطه مرکزی و يا ماتريکس متن است که خواننده را به درگيری درونی با متن و با خويش و به بازنويسی 

ن و به انديشيدن و خالقيت و يا سوال کردن وامی دارد،آنگاه بايستی بگوييم که رمان موفق و زيبای رضا قاسمی عطر مت
اول و دوم را نسبتا به خوبی به خواننده می بخشد، اما در بخش سوم دچار نقصان و اشکال می شود و اين نقصان و 

 ضرورت زيرا.  از لحاظ سبک و نگارش بر متن بسته بمانداشکال محتوايی از طرف ديگر سبب ميشود که درهای نويی
 چه باور بدان داشته باشيم که هر انديشه ای ، زبان .متن ايجاد گر قانون سبک و تحول و قانون متفاوط خويش نيز هست

متفاوت، و قانون خويش را می آفريند و انديشه متفاوت، سبک متفاوت می آفريند  وچه باور بدان داشته باشيم که سبک 
ه آنگاه که ايجاد گر انديشه متفاوت است و انديشه متفاوت خويش را ايجاد می کند، در هر حال به اين نتيجه می رسيم ک

  شروع به سکون و  عقب نشينی می کند و قادر نميشود به مراحل نهايیتفاوت گذاری  درون متن و بحران درون متن 
خويش دست يابد، آنگاه داستان نيز، چه در محتوا و سبک، دچار مشکل  خواست خويش و وصال بيان خويش و يا طلب 

تفاوت گذاری و ايجاد خالقيت متفاوت ، از .ميشود و نمی تواند کل قدرت و تفاوت و خالقيت نوی خويش را بارور سازد 
با سبکها و طريق فرديت متفاوت هنری و نگاه متفاوت ممکن است و نه از طريق تالش برای متفاوت بودن و بازی 

 متفاوت باشد، اثرش دچار يک حالت مصنوعی  بزور آنکه بخواهد بجای متفاوت شدن و متفاوت ديدن،. اعمال مصنوعی
 زيرا نويسنده و هنرمند خالق که تن به نگاه چنداليه خويش می دهد، در واقع نه در پی متفاوت بودن، بلکه در پی. ميشود

او می خواهد خويش را  و جهانش .  وقتی بداهه نويسی می کندبويژه .   استخويش و بيان خواست خويش به تن دادن 
را آشکار سازد  واين وفاداری به خويش، همراه با توانايی تصحيح و نظم هنری کار خويش، ايجاد گر تفاوت است و نه 

ر بی فايده است که بخواهيم تالش برای متفاوت بودن همانقد. آنکه کسی بخواهد اثری متفاوت بيافريند و يا متفاوت باشد
موضوع تن دادن به خود خويش و نگاه خويش و بازسازی اين . زيرا ما در هر لحظه خود هستيم. تالش کنيم، خود باشيم

نگاه و زيباسازی و باروری اين نگاه  و خود است و نه آنکه بخواهيم با نگاهی مصنوعی و بزور و با استفاده از 
موضوع توانايی تلفيق و دستيابی به استيل و . ،خود را فرامدرن يا فراپسامدرن نشان دهيمتکنيکهای مدرن يا پسامدرن

زيرا بقول فروغ همکاری . نگاه خويش است که در کاری مثل بوف کور هدايت و يا رمان رضا قاسمی شاهد آن هستيم
اوت  و چنداليه خويش را ايجاد می   رضا قاسمی در اين رمان، نگاه متف.حروف سربی انديشه حقير را نجات نخواهد داد

کند، اما بخاطر ناتوانی از ورود به عمق بحران راوی، اين چنداليگی نه در محتوا و يا در شکل، عمق کافی نمی يابند و 
مشکل رمان رضا قاسمی در سبک و محتوا . بی آنکه بخواهيم قدرت و لذت رمان را از ياد ببريم. اين مشکل رمان است

آغاز ميشود که راوی  بايستی هر چه بيشتر به بحران عشقی و جنسی و بحران وجودی ) يژه در متن دومبو( از آنجا 
زيرا همانطور که بعدا نشان می دهم، بحران عشقی و دليل . خويش بپردازد و ناتوان از بيان عمق اين بحرانها می گردد

و تبديل متن به يک اثر چندزبانی کم عمق  و شکستهای عشقی او، بدون داشتن چشم اندازی از نگاه زنان معشوقش 
ضعيف است  و يا  بدون  تبديل متن به يک جريان سيال ذهن که در آن متن همزمان به بيان چندين روايت و نگاه ، 

آنگونه که برای مثال جيمز جويس در کتابش اوليسس به  . همراه با پيوند درونی اثر و متن توسط نويسنده می پردازد
ان عشقی بلوم و يا ديدار بلوم و فرزندش، به ديدار فيگورها با بخشهای ديگری از خويش و حتی جاری شدن بيان بحر

اينگونه هر بخش از اثر اوليس به يک . روايتهای مختلف از انسان تا حيوان در جريان سيال ذهن راوی  می پردازد
وسط نويسنده تبديل ميشود و خواننده می تواند در هر واقعيت چنداليه و چند راويانه همراه با يک پيوند نرم و ظريف ت
برای مثال وقتی که اشتفان در کتابخانه با فيگور ديگری . بخش تالقی آينده،گذشته و حال را در سبک و محتوا لمس کند

تنها با درباره شکسپير سخن می گويد و همزمان اين ديدار خود نمادی از يکی از خوانهای سفرهای اديسه است، آنگاه نه 
بحث روشنفکرانه نوع زبان و  تکنيک متن و بيان تغيير می کند، بلکه کل واقعيت نيز شکلی نو می يابد و لحظه نقطه 

تالقی بحث درباره شکسپير و نيز حضور شکسپير و  هنرمندان ديگر و واقعيتهای فلسفی و هنری و نيز حضور اديسه و 
کوالژ را به لحظه تالقی چندين اسم داللت و حالت تبديل می کند و می اينگونه جويس هر لحظه  و . سفرهايش می شود

گذارد که حتی سخنهای گربه و سگ نيز در کنار سخن بلوم و ديگران در لحظه تالقی در کافه و يا خيابان شنيده و ديده 
ع و لحظه را ممکن با اينکار او می تواند چشم اندازهای مختلف يک واقعيت و تحول واقعيت بنا به نوع موضو. شود
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سازد و همزمان خواننده را با عمق جديدی ار بحران خويش به سان انسانی در يک جهان آشوب گر و چندپاره و نامتعين 
مشکل سبک قاسمی از آنجا شروع می شود که .   و با ديدن بخشهای ديگری از اليه های خويش و زندگی  روبرو سازد

ديپ نهايی و ورد برهها، بحران عشقی او،  ناتوان از دست يابی به عمق تازه ای از برای توضيح بحران پارانوييا و يا ا
اينگونه پارانوييايش در نهايت بی رمق می ماند و بحران . بيان اين بحران، از طريق تحول در سبک و متن می شود

وبی نشان داده ميشود و نه به عشقی اش قادر به بيان اليه های مختلفش نمی شود و راز تراژيک ورد برهها نه عمقش بخ
زيرا بحران عشقی و وجوديش و . خوبی معنای عميق راز چشم پوشی بر آخرين تار، به نمايش گذاشته ميشود

پارانوييايش قادر به حضور کامل در متن نمی شوند، تا لحظه را در معنای جويسی به تجلی حضور خويشتن خويش، به 
ش تبديل سازد و  يا برای ايجاد اين عمق ، مانند داستايوسکی و نگاه باختين، تجلی حضور چنداليگی تمنا و درد خوي

ايجاد چندزبانی کند و بگذارد راويان ديگرش،معشوقان و يا حتی بخشهای ديگر وجودش، در قالب ديالوگ چندآوايی و يا 
رفا و چنداليگی ابهام آميز در قالب چندصدايی جريان سيال ذهن، به بيان خويش بپردازند و اثر را در متن و سبک،ژ

حالت بداهه سرايی مورد استفاده رضا قاسمی پيوندی با جريان سيال ذهن دارد، اما در عين حال ميان اين دو . بخشند
بداهه سرايی در واقع مانند حالت تداعی معانی و گفتن هرچه بر ذهن و زبان می آيد، نزد . تفاوتی بنيادين نيز وجود دارد

روانکاو با تبديل شدن به واسطه زبانی، به بيمار کمک می کند، که راز نهفته در فانتزيهايش را درک و روانکاو است و 
هر هنرمند بداهه نويس نيز راهی جز اين ندارد که خود همزمان نقش بيمار و روانکاو را بازی کند و با . يا کشف کند

همانطور . لف، به آن خط و نگاهی  و يا خطوطی دهدتصحيح ادبی تداعيهايش و ايجاد پيوندی عميق ميان بخشهای مخت
که رضا قاسمی اينکار را کرده است   داستانی مدرن با سه  چشمه داستانی بوجود آورده است و بخوبی ميان کوالژها و 

تفاوت بداهه سرايی و شکست زمان و مکان در بداهه سرايی و جريان سيال . تکه های داستانش پيوند ايجاد کرده است
هن از اينجا آغاز ميشود که در بداهه سرايی ما با تمامی تغييرات، با يک روايت روبروييم، اما در جريان سيال ذهن ذ

هر لحظه و هر کوالژ به بيان چندين روايت تبديل ميشود، حتی و بويژه وقتی يک راوی در حال بيان نظری در زمان 
زيرا هر . ان همسرش،سگش و يا متنی از اديسه وارد می شوددر ميان سخنان او، بدون اشاره اضافی، سخن. حال است

لحظه و متن تبلور اين چنداليه است و در هر لحظه يکايک ما تالقی متون اسطوره ای از رستم و سهراب تا متون مدرن 
ت جاری در حالت جريان سيال ذهن، هر آنچه که در اين لحظه اتفاق می افتد، در رواي. مثل دن کيشوت  و  غيره هستيم

اينگونه پروسه ذهنی با همه رنگارنگيش به بيرون انتقال ميکند و نويسنده نقشی حاشيه ای و برای حفظ نظمی . می شود
برای مثال يکی از . اين حالت باعث می شود که متن چنداليه و چند روايتی شود. اندک در موضوعات عمل می کند

و مربوط به لحظه جراحی چشم است که > سد و چندين  طباليک ج < 36کوالژهای قوی رمان رضا قاسمی، کوالژ 
.همزمان در متن شاهد اوج گيری بحران و تداخل مداوم زمان و مکانی مختلف هستيم  

 
کنم عبورش را از الياف  اما تيغ ، مته، مقار يا هرچه، حس می. کنم درد را حس نمی. برد به شب اول قبر مرا می«  
به . اند در من داند کلمات مرده انگار می. زند به اعماِق چشمانم نکِر مدرن حاال دارد نقب میدانم اين نکير و م می. چشم

.  اند در عدسی چشم ی تصويرهائی را که بلوِر نمک شده آورد همه تراشد و بيرون می ی اعمال، می جستجوی نامه
يک جسد که . های معصومش زيد روی لبلر ای که می و گريه... ی سپيد تصوير پروين در آن روپوش آبی نفتی با يقه

هيچ جسدی طاقت ندارد اينهمه باقی بماند به ... و يک نامه. اند کنار رودخانه تا بيايد به سطح آب روز طبل زده دو شبانه
دار، تمام روز، در  های لبه ای زنان سياهپوش و مردانی با کاله دسته. چقدر بايد رنجيده باشد از صداهای زمين. زير آب

و پروين در . اند از اين سِر رود تا آن سر ای خاموش، پا به پای طبال رفته کوتی سرافکنده، و تمام شب، در گريهس
در جهانی که تکليف عشق اسيد است يا چاقو، اينجا خوشم با ماهيان رودخانه و اين . اعماق آب گفته است بزنيد هنوز

رود در  تيغ فرو می. هراس از مطّير و هرچه مرد فاميل است  بیشود پرتشان کرد تا ابد به هوا، های خيس که می ريگ
».ی خودم حبيبه اينهم ننه. بايد بيرون بياورد هرچه بلور است. ی سر ای از کاسه پيچد در نقطه دردی گنک می. اعماق  

 
شارات به اتفاقات را  حال اگر بخواهيم به حالت جريان سيال ذهن اين لحظه را تصوير کنيم، همه بايستی نقطه و کوما و ا
يعنی زبان نوشته . از ميان برداريم و هم بگذاريم همه پروسه درونی در اين لحظه بيهوشی موضعی، در متن جريان يابد

نيز سنگين شود و يا  تکه پاره شود، و تصاوير مختلف با قدرت بيشتری در هم آميزند،تا فضای ابهام و دلهره و در 
زيرا هر واقعيتی  و لحظه ای با خويش ،نوع خاص واقعيت .  و ننه حبيب ايجاد شودآميختگی قبر با مته و پروين

ناتوانی رضا قاسمی از ورود به بحران . خويش،زبان خويش و چنداليگی خويش را و تکنيک بيان خويش را بباور آوريم
ن سيال ذهن،باعث ميشود که عميق عشقی و وجودی راوی و ناتوانی از استفاده از سيستم چندآوايی باختينی و يا جريا

قدرت اثر در بخش و اليه نهايی بگونه ای اخته شود و اين اختگی دقيقا بحران روايست که در متن نيز جاريست و به 
گويی اثر قبل از رسيدن به ارگاسم . پايان تراژيک راوی و تکرار تراژدی ايرانی  منتهی ميشود که بعدا به آن می پردازم

تد و يا بهتر است بگويم، گرفتار حجابی ميشود و يا گرفتار هراسی می شود  و نمی تواند کار خويش را نهايی از پا می اف
نقطه بزرگ قدرت بوف کور در متن و عمق متن است که بخوبی تکرار تراژيک قتل خويش و ديگری را . بپايان رساند

ی را نشان ميدهد  و پيروزی دائمی سنت بر در اين فرهنگ و تبديل دائمی هر جوانی به پيرمرد  و پيرزن خنزرپنزر
از اينرو نيز بوف کور هنوز . مدرنيت را بخاطر اين گرفتاريهای اديپالی و نارسيستی با قدرت تمام ترسيم می کند

جدا از آنکه بوف کور قادر به بيان برخی معضالت جاودانه انسان با هستی نيز هست که باعث . اينگونه زنده  و قويست



 69

از اينرو نيز هر کسی . اما نکته قدرت او در بيان اين ديسکورس تراژيک فرهنگی و فرديست. دنش می شودزنده مان
رمان رضا قاسمی نيز . ابتدا به سراغ بوف کور می رود، وقتی که می خواهد به نقد بحران خويش و فرهنگش بپردازد

خندان و ايجاد / و طنز قوی، اين حالت تراژيکبيانگر اين بحران و تراژدی با نگاهی و سبکی نو است و اين سبک نو
متنی جذاب و تو درتو و چنداليه ، نقطه قدرت کار رضا قاسمی و  نقاط برتری متن او بر بوف کور و نمادی از يک 

تفاوت و تحول زيبا و فرديتی چنداليه است، اما در محتوا نمی تواند از بوف کور جلو زند و به عمق جديدی از اين 
با اينحال بايستی قدرت و توان اين اثر را تحسين کرد و از آن به سان اثری نو و تالشی نو . چندپارگی دست يابدبحران و 

همانطور که می توان و بايستی نکات نوی او را با رمانهای هم عصر خويش  مانند .در هنر رمان نويسی ايران ياد کرد
عزيزی و غيره نيز مقايسه کرد و به تفاوتها و تشابه هات و آثار کسانی چون مهستی شاهرخی، ساسان قهرمان، هومن 

. تحوالت نگريست  
 

باری اکنون اما برای شناخت ضعف نهايی رمان، بايستی هر چه بيشتر به کمک مفاهيم روانکاوی  به شناخت درون و 
ميان سبک و محتوايش ماتريکس رمان دست يابيم  و همزمان اين اثر را به سان يک رمان زنده و پرشور و در پيوند 

از اينرو نيز برای اين تحليل روانکاوانه من در نگاه جسم گرايانه خودم، نظريات ژيژک و لکان از . ببينيم و بسنجيم
گواتاری را مورد استفاده قرار می دهم، تا بتوانم تصويری دقيقتر از اين رمان خوب ايجاد /يکسو و از سوی ديگر دلوز

داشته باشم که حتی يک تفسير جامع روانکاوانه قادر به درک کامل ماتريکس يک اثر و يا درک بی آنکه بدان باور . کنم
بلکه موضوع يک نزديک شدن تقريبی به ماتريکس اثر است  و سنجش هر چه بهتر . جوانب مختلف يک اثر باشد

را از چشم اندازهايی ديگر ادبی طبيعی است که هم می توان اين اثر . قدرتها و نقاط ضعف آن از چشم انداز روانکاوانه
و غيره سنجيد و ارزيابی کرد و هم در نهايت هر اثر خوبی قادر است بر هر تفسيری در نهايت چيره شود و چشم 

اينگونه نيز اميدوارم که اين تفسير باعث خواندن دوباره اين . اندازی ديگر از خويش را نشان دهد و تفاوتی نو ايجاد کند
 توسط خواننده شود، تا با اين تفاوت گذاری همزمان قادر به لذتی نو از متن و هم حس اين باشد که رمان زيبا و قوی

زيرا يک متن . چگونه متن ايجاد تفاوتی نو  و حسی جديد از خويش می کند و حجابی ديگر از خويش را نشان می دهد
.تخوب مرتب نو و دگرديس ميشود و رمان رضا قاسمی يک متن قوی و خوب اس  

 
 

 بحران هويت،معضل اديپ و نارسيسم  انسان ايرانی در متن رمان رضا قاسمی 
 

بحران هويت  راوی بوف کور و  راوی رمان قاسمی/ 1  
 

کافکا نماد فرد مدرنی است که اکنون فرديتش، تفاوتش بخاطر وجود قوانين عمومی و > محاکمه<قهرمان داستان 
 قانون عمومی که در خفا و  در .فرديتش به محاکمه قانون عمومی کشيده ميشودمتاروايتهای عمومی بخطر افتاده است و 

نهايت يک خوشی پنهان و يک تمتع جنسی و رانشی  است که برای دست يابی به خوشی خويش به محاکمه ديگری دست 
 از طرف ديگر اين .با آنکه خود نيز در پی خوشی و لذت است. می زند و با سالح احساس گناه بر ديگران حکم می راند

فرد نيز خود قادر به تن دادن کامل به فرديت خويش و قبول جهان چشم اندازی خويش و عبور از قانون عمومی و 
متاروايت عمومی نيست و اينگونه توسط قانونی که خود در نهايت يک شهوت و خوشی رانشی پنهان است، به قتل می 

با جهان فردگرايی قرار گرفته است که  در آن فرد بودن تبديل به يک فرديت امروز در جهان معاصر در تناقض . رسد
 چه  به آنها می گويد که سنت شده است و اين سنت از اعضای خويش می طلبد که اين گونه و يا آن گونه فرد باشند و

ده باشند،مستقل باشند اکنون همه اجازه دارند فرد باشند، زيبا باشند، الغر باشند، بازدهی دهن. چيزی مخالف فرديت است
اينگونه قانون فرديت عمومی . و بايستی زيبا،الغر، بازدهی دهنده و مستقل باشند، تا به عنوان فرد مورد قبول واقع شوند

به نفی تفاوتهايی می پردازد که در نهايت سنت فرديت و ديسکورس فرديت خود بخود و نيز بنا به قانون زندگی و جسم 
جهان مدرن در روند تکامل خويش هرچه بيشتر . دنو ايجادگر نگاهی نو و چشم اندازی نو می گردد نمرتب آفريده ميشو

منطقا دچار حالت فراگمنتی می شود و با اين حال سنت مدرن می خواهد اين فراگمنت شدن را در خدمت خويش و در 
ابژه /وايت کهن فرديت با جهان سوژه هر تفاوتی را در نهايت به رخدمت واقعيت عينی و سوژه   بالذات خويش گيرد و

 در اينکار نيز تا اندازه زيادی . ايش و يا چهره ای ديگر از اين حالت فرديت و روايت فرديت عمومی مسخ و مبدل سازد
اينگونه نيز هر نگاهی نو مانند سوررئاليسم،فمينيسم و پسامدرنيت و غيره، با وجود ايجاد فراگمنتهای نو و . موفق است

 دازهای نو در جهان مدرن و رشد آن، ناتوان از تحول نهايی نگاه مدرن ميشوند و باز هم اسير سوژه و واقعيتچشم ان
 او باقی می مانند و اينگونه انقالب جنسی سال شصت و هشت در نهايت به تبلور جهان سحرزدايی شده عينی و روزمره 

با اينحال پديده فراگمنتی شدن و تالش برای دست . يشودمدرن و  سکس سحرزدايی شده و در نهايت کسالت آور تبديل م
در جهان مدرن نيز در حال رشد است  ، تنوع در وحدت و يا وحدت در تنوع جهان چندنگاهی، و يا به يک يابی به يک 

يسم و اين بحران عميق مدرنيت می تواند ايجاد گر نگاهی نو و جسم گرايانه، نگاهی ورای متافيزيک مدرن و ورای دوال
اينگونه جهان مدرن نيز در حال . احساس باشد و به يک جهان چند چشم اندازی جسم گرا تبديل شود/جسم، خرد/روح

 بخشهايی از نگاه پسامدرنی از فوکو تا باتلر، عبور از يک بحران مهم و دگرديسی مهم است که نمودی از اين نگاه نو،
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دلوز  او گواتاری است که بقول دريدا قرن بيست و يکم، قرن /يانه  دلوز نگاه جسم گرااز دريدا تا بودريار، از لکان تا 
 و جهان فراگمنتی را ما در ادبيات همصر کافکا و بعد از کافکا، در دو اثر پسامدرنی  چشم اندازی رشد نگاه. خواهد بود

يشتر حالت فراگمنتی، در شرايط  غيبت خدا و رشد هر چه ب. موزيل شاهديم> مرد بدون خصلت<اوليس جيمز جويس و 
  مانند بقيه شهروندان دنيايش و همبازيانش در سالن ، موزيل، نمی خواهد> مردی بدون خصلت<اولريش قهرمان کتاب 

باقی می > بدون خصلت و محور<  دهد و  در واقع  تنبه بازی مدرن تن دادن به اين يا آن ايده مدرن و خصلت مدرن
يک مارش دائمی از يک ايده به سوی > سادگی غيرقابل تحمل زندگی<را در کتاب زندگی مدرن بقول ميالن کوند.ماند

در شرابط فراگمنتی شدن هر چه بيشتر جامعه مدرن، انسان مدرن مانند اولريش به يک انسان بدون . ايده ی ديگر است 
هر کدام مانند فيگورهای کتاب خانه و کاشانه و  بدون خانه درونی تبديل شده است که اين انسان مدرن بدون هويت ،  يا 

موزيل، در جهان تخصصی و ايده تخصصی خويش قرار دارد و اينگونه به جهان می نگرد و با مخالفش که نظر متقابل 
اينگونه  در نهايت هر يک  .  را نمايندگی می کند و مانند او جهانش تخصصی و بی ريشه است، در بحث و جدل است

 درونی خويش را در تنوع ايدهها  و تحول ايدهها و امکانات از دست داده است هر کدام گرفتار مد و نگاهی،  يگانگی
مرتب به ايده نوينی پناه می برند، تا جواب نويی و  پوچتری برای زندگی خويش بيابند و يا مانند اولريش با ديدن اين 

همسو و همسان، می خواهد بدون حالت شتاب جمعی درجازننده ميان احزاب و نظرات موازی  و مخالف در نهايت 
در حقيقت جهان مدرن تبديل به يک سوپرمارکتی از ايدهها و مارکهای مختلف ايدهها شده است و . خصلت و محور بماند

هر خريداری به مارک خويش باور دارد، با آنکه در خفا می داند که اين مارک قابل جانشينی توسط يک نمونه و مارک 
ميشه اسير مد روز و تحول ايدههای خويش است و وجودش يک طرح ساختگی، يک فراگمنت جديد است و اينگونه ه

ديگران اين دنيای هر روزه را پذيرفته اند، زيرا می پندارند که تنها از اين راه می توان بر دلهرهها و « .. است
 و تمامی رمان شرح گسست او اولريش، اما درست همين پندار را از کف می دهد. هراسهای ناشی از بی نظمی چيره شد

راه . ديگر به چشم او، از اين واقعيت به آن واقعيت پناه بردن، راه حل دشواريها محسوب نمی شود. او از اين پندار است
گواتاری و ديگر /مشکل اين  انسان اسير واقعيت مدرن  در نهايت،  بباور دلوز.  »)7.(درست از ميان بردن واقعيتهاست

ژان بورديار،  در اين است که او  ارتباط خويش را با جسم و تنوع جهان جسمی > اغوا<رنی مانند کتاب نگاههای پسامد
ابژه ای با هستيست و يا اينکه بقول بورديار ناتوان از /خويش از دست داده است و اسير کانسپت سوژه و رابطه سوژه 
و نظام توليدی است که ناتوان از برگشت پذيری و اغواگری و ديالوگ اغواگرانه با ديگری و گرفتار وقاحت توليد 

با تن دادن به اين جسم  خندان و اغواگر، با تن دادن به اين جسم ). 8. (چرخش و اغوا و ديالوگ و ايجاد تفاوت گذاريست
يل شود مجازی و هزار جسم و حالت،با آشتی بيشتر با زندگی و زمين  آنگاه انسان مدرن می تواند يا به سوژه لکانی تبد

و هرچه بيشتر قادر به ديالوگ پارادکس با ديگری گردد و يا با عبور از آخرين خطاهای لکانی به انسان کولی وار و 
گواتاری تبديل شود که ديگر بار به پيوند قدرت و دانش، پيوند تنوع و يگانگی در قالب جسم /دانشمند کولی وار دلوز

وای ژان بودريار توسط امين قضايی  بخوبی ترجمه و در سايت مجله شعر کتاب اغ.( هزاره گستره خويش دست می يابد
 جيمز جويس در جهانی زندگی می کند که هر حادثه و اتفاق آن، اکنون به تبلور سبلوم قهرمان اوليس. )قابل خواندن است

 نيستند، بلکه هر  تک اليه  و يگانه او چندين اسم داللت و چشم انداز تبديل شده است و اينگونه نه واقعيت و نه حاالت
حالت و اتفاقی با خويش، نوع خاص واقعيت خويش، زبان خويش، رنگ و موسيقی و فلسفه خويش را به همراه دارد و 
هر حالت و اتفاق و لحظه در واقع يک پديده چند هويتی و چند چشم اندازی و نقطه تالقی اين چند چشم انداز در لحظه 

ر هيجده ايپوزد زندگی يک روز قهرمان داستان لئوپولد بلوم در شهر دوبلين را نشان می دهد، اينگونه داستان که د. است
با در آميختن حوادث با دنيای ذهنی و خاطرات و تداعی معانی راوی يک مونولوگ درونی و تصويری چنداليه از 

ات مهم زندگی مانند حالت اديپ و واقعيت و اتفاقات اين روز را می آفريند که در خويش هم سفرهای اوديسه و موضوع
اروتيک و عشق و غيره را در بر دارد و در عين حال هر حالت با خويش زبان و استيل خاصی در سبک و در محتوا به 

 دارای يک واقعيت، يک زبان و زمان و مکان  و هر خوان يا مرحله سفرهای اوليس اينگونه هر اپيوزد. همراه دارد
ابژه از يکديگر قابل /ابژه ای به هم می ريزد و سوژه/ نگاه و استيلی که در آن رابطه سوژهبا چنين. خاص خويش است

مکان مرتب به هم تبديل ميشوند، اکنون جهانی چندچشم اندازی و فراگمنتی و /تخيل، زمان/تمايز نيستند و واقعيت
 چند گام جلوتر و ما به .و رمان است اکنون بقول جويس بجای واژه، آشوب ايجادگر جهان .چندواقعيتی بوجود می آيد

جهان دلوزی و نقد دلوزی دست می يابيم که جهان و جسم و هنر برای او تبديل به يک ماشين توليد اشتياق و آرزو 
اشتياق و آرزويی که خالق است و مرتب توليد آرزويی نو و ترکيبی نو از آرزوها می کند و مرتب اين ترکيبهای . ميشود

اينگونه انسان و هستی، انسان و محيط . اوتی نو در واقعيت و زندگی و چشم اندازی نو ببار می آورندنو با خويش تف
اطرافش در نهايت يک ماشين مشترک توليد کننده اشتياق و آرزو هستند و زندگی تبديل به يک حالت ريزوم وار می 

ا افتادن يک قطره آب بر زمين، اشکال و ريشه های شود که از ترکيب دو اشتياق و يا چند اشتياق مانند يک بوته خار و ي
متفاوتی و رگه های متفاوت جديدی و اشتياقاتی نو آفريده ميشود و اينگونه هستی  و انسان به يک هزار گستره و هزار 

. و توليد اشتياق و تفاوت  اساس هستی و جسم می گردد> شدن< و مرد و هزار زن و هزار تفاوت تبديل می گردند
 در واقع يک در معنای دلوزی انسان و در نهايت جسم انسان. وتی نو استتی که با خويش ايجاد گر اشتياق و تفاتفاو

 اين جسم مانند زندگی چيزی عملکرد گرا و پراگماتيستی است  و نقشه جغرافيايی  با  درجات عرضی و طولی است که 
آهستگی حرکت جسم می /رکت جسم و عرصه شتاب نقشه جسم حکايت از ح عرضیدرجه. مرتب توليد آرزو می کند

با هر تنش احساسی و هيجانی که . کند و درجه طولی جسم حکايت از هيجانات، احساسات و تنشهای احساسی و هيجانی
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از تالقی و مالقات اشتياقات جسم با يکديگر و يا با محيط اطراف، از تالقی دو ماشين انرژي دهنده و انرژی گيرنده، از 
پستان و دهان، از تالقی دو نگاه، از تالقی جسم و موزيک، بوجود می آيد، در واقع جسم خويش را و هم حالت تالقی 

اينگونه نيز برای مثال در حالت افسردگی، جسم يا چاق می شود و  يا دچار . عرضی  و طولی خويش را تغيير ميدهد
از تالقی ميان اشتياقات و حاالت و . ندپرواز می گردديا خميده ميشود و يا در حالت مانيک بل. الغری خطرناک ميشود

اينگونه در معنای دلوزی مشکل . ماشينها در واقع نه يک يا دو آرزو بلکه يک چشم انداز و يک گستره بوجود می آيد
افسردگی و يا شيزوفرنی در خود اين افسردگی و يا شيزوفرنی نيست، بلکه در چگونگی حالت افسرده شدن و شيزوفرن 

همچنانکه امروزه هرچه بيشتر هر بيماری روانی به يک پيش . بودن و گرفتاری در روايت بيمارگونه اين حاالت  است
بيماری، بلکه چگونگی بيماری،چگونگی افسردگی و يا ترس > چرای<شرط بلوغ تبديل ميشود و ديگر موضوع نه 

گويی به موضوعات و  مشکالت خويش و راههای زيرا ترس، افسردگی و غيره حاالت جسم و زندگی برای پاسخ . است
مشکل اينجاست که ترس از ترس،ترس از افسردگی  و نيز ديسکورس ناخودآگاهی جامعه و . بيان اشتياق خويش هستند

سالم بيرون آييم /فرهنگ باعث ميشود که ما هميشه اين حاالت را بشکل بيمارگونه تجربه کنيم و نتوانيم از چرخه بيماری
زيرا می توان افسردگی را . لت را چون يک گستره و چشم انداز با راههای متفاوت زيستن و نگريستن بنگريمو هر حا

می توان حتی نگاه روانکاوی لکان و نگاه ضد . به افسردگی خندان و ترس را به ترس خندان و قدرت خويش تبديل کرد
زيرا اگر . ری از پارانوييا،افسردگی و غيره دست يافتروانکاوی دلوز را به يکديگر نزديک کرد و اينگونه به درک بهت

برای مثال در معنای لکانی شيزوفرنی به معنای گرفتاری در يگانگی نارسيستی و ناتوانی از قبول نام پدر و قانون و 
 بيمار ناتوانی از قبول محروميت خويش از بهشت اوليه است، آنگاه ميتوان از طرف ديگر به اين نکته مهم توجه کرد که

شيزوفرن، بيمار افسرده و يا پارانوييک، در واقع همانطور که لکان و فرويد نيز می گويند، در پی دست يابی به يک راه 
اينجاست که می توان به نگاه دلوز دست يافت که برای او بيمار شيزوفرن در نهايت . نو برای حل بيماری خويش است

 به تفاوتهای خويش و به توانايی تن دادن به هزار شکل و حالت و هزار در پی رهايی از ديسکورس حاکم و تن دادن
مشکل شيزوفرن در اين است که قادر است، واقعيت را به چندگانه ببيند، ولی ناتوان . شخصيت در درون خويش است

  وآرزوهای خويش است که ميان اين چند واقعيت و چند چشم انداز پيوندی ايجاد کند و آنها را به سان تبلور اشتياقات
مشکل او اين است که از . بنگرد و لمس کند  و اينگونه به واقعيت در حال متحول و مرتب در حال دگرديسی دست يابد

ابژه ای نهفته در ناخوداگاهی و روانش توسط ديسکورس مدرن، رها نمی شود و نمی تواند رابطه ای نو /رابطه سوژه
ياق نوی خويش به سان دو ماشين توليد گر اشتياق و دنيايی نو ايجاد کند و ميان خويش  و واقعيت نوی خويش و اشت
او اسير هراس دکارتی از جسم و اشتياقات جسم خويش باقی می ماند و سنگ . اينگونه واقعيتی و چشم اندازی نو بيافريند

 زندگی مرتب در حال توليد  که همه ما انسانهای مدرن و يا سنتی که به عنوان جسم واينجاست مشکل اساسی . می شود
اشتياق و آرزوييم، زير فشار قدرت سنت و نگاه حاکم مدرن و زير فشار احساس گناه و ترس از محاکمه و غيره، چون 

قهرمان کافکايی به سرکوب فرديت خويش دست می زنيم و يا محيط  و اخالق نهفته در جانمان به اين سرکوب دست می 
س ما مرتب به شکل بيماری افسردگی و ترس در جهان مدرن، يا بشکل اهريمن افسردگی زند و اينگونه افسردگی و تر

و ترس در جهان و  روان سنتی ما بوجود می آيد و مانع از ايجاد چشم اندازها و تفاوتهای معنايی جديدی از گستره 
ازد و تفاوت افسردگی و ترس می شود و اينگونه شخص را اسير ديسکورس و چرخه باطل جهان خويش می س

موضوع اين است که ديسکورس مدرن و يا سنتی در واقع خود يک توليد اشتياق جسم و زندگی و .را،خالقيت را می کشد
اما اين حالت توانسته است،خويش را به حالت مرکزی و قدرت مرکزی . يک حالت و  شکل ترکيبی از اشتياقات است

يا با کمک ديسکورس ناخوداگاهی نهفته در جانمان، با کمک اخالق و تبديل سازد و اينگونه هر تفاوتی را می کشد و 
. احساس گناه نهفته در جان و روابطمان، ما را وادار می سازد که مرتب به اين حالت و تصوير مطلق شده تن دهيم

 و هيرارشيها يا مشکل جسم و زندگی به سان ماشين توليد اشتياق در اين است که همزمان با ايجاد اين تصاوير و ترکيبها
نيز بوجود می آورد که دلوز به > ضد توليد<نظمهای احساسی و فکری که الزمه خالقيت است، در عين حال يک حالت 

اما از طرف ديگر اين .جسم بدون ارگان در واقع ايجاد گر داستان و تاريخ است . می دهد> جسم بدون ارگان<آن اسم 
اساس . ن تنوعات و روايتهای نو می کند و نمی خواهد به دگرگونی تن دهدتاريخ و داستان و روايت، شروع به کشت

زندگی اما اين شدن جاودانه است که در آن يک تنوع، يک تفاوت با تفاوت ديگری، يک فرد با فرد ديگری، يک اشتياق 
زيرا هر .  نو می آفريندبا اشتياق ديگری در هم می اميزد و روايتی نو،واقعيتی نو می آفريند،گستره ای نو،چشم اندازی

همانطور که هر فرد در خويش دارای هزاران فرد و .تنوع و تفاوتی در خويش نيز صاحب يک تنوع و تفاوت درونيست
جسم بدون . اينگونه هر انسانی يک گستره، يک هزار زن و هزار مرد و يا هزار انسان است. شخصيت ديگر است

ن هزار انسان را به انسان سنتی،مدرن،پسامدرن و غيره خاص خويش تبديل ارگان و روايت حاکم در پی آن است که اي
کند و جلوی توليد اشتياق را می خواهد بگيرد و می خواهد هر تفاوتی را به شکل ديسکورس خويش درآورد و مسخ 

انسان . کندحاصل رشد يک جامعه و يا هر انسانی را اين درگيری ميان اشتياقات او و روايت حاکم تعيين می . سازد
مدرن در خويش مرتب به بحران و درگيری ميان تفاوطش با روايت تفاوت مدرن دچار است و چگونگی حل اين 

همينگونه نيز . بحران، ايجادگر دگرديسی های نو در جهان مدرن مانند ايجاد نگاههای پست مدرن و يا جسم گرايانه است
 بحران هويت درونی و چندپارگی و درگير ميان اشتياقات ما در پی مدرنيت، درگير اين/ما ايرانيان درگير بحران سنت

زندگی عشق و لذت با روايت و ديسکورسهای حاکم بر جهان و روانمان هستيم و از آنرو که به درک دقيق ديسکورس 
 و روايت حاکم بر جان و روان فردی و جمعی خويش نايل نمی آييم و از طرف ديگر>  جسم بدون ارگان<خويش و 



 72

نمی توانيم به ترکيبی و تلفيقی نو از اشتياقات مدرن و سنتی خويش و ايجاد يک تفاوت مدرن نو دست يابيم، از آنرو 
محکوم به بحران سيزيف وار از يکسو  واز سوی ديگر تکرار تراژيک پيروزی سنت و روايت حاکم بر اشتياقات مدرن 

بوف کور هدايت بزيبايی و با قدرت فراوان به بيان اين بحران . ويش هستيمخويش و کشتن خالقيتهای جمعی و فردی خ
اينگونه راوی بوف کور که خواهان کندن از خانه سنتی و جهان . و تکرار تراژيک پيروزی سنت بر مدرنيت می پردازد

اکم بر جان و سنتی است و اشتياق زندگی،عشق و جهانی نو دارد، تحت تاثير اين روايت کهن  و ديسکورس کهن ح
روانش، مرتب از راوی خواهان تغيير به قصاب قاتل  لکاته و زن اثيری تبديل ميشود و با اينکار خويش را نيز و  

همانطور که ديگر بازيگران بوف کور مبتال به .اشتياقش را نيز می کشد و به پيرمرد خنزرپنزری تبديل و مسخ ميشود
 از عبور از بحران و چندپارگی و ناتوانی از دست يابی به چنداليگی مدرن همين حالت هستند و بخاطر ناتوانی خويش

متنفرانه جاودانه در حال کشتن خويش و ديگری و کشتن اشتياقات /خويش، مرتب در يک بازی نارسيستی شيفتگانه
به فرديت مدرن بی آنکه بتوانند با تلفيق اشتياقات خويش . مدرن و سنتی خويشند و اسير روايت کهن باقی می مانند

خويش،عشق مدرن خويش و چنداليگی مدرن خويش دست يابند، به جهان جادويی و در عين حال عقالنی مدرن خويش 
از اينرو نيز در بوف کور هيچ . و عارف خندان خويش و به عشق پرشور ايرانی و همراه با قبول فرديت مدرن خويش

اينجا ما با فرد روبرو . ک بازی نارسيستی و تکرارشونده داردبازيگری دارای اسم نيست و فقط صفتی و نقشی در ي
بقول راوی . مدرن و حاالت متناقض و چندپاره آنها روبروييم/نيستيم، بلکه با حالت بينابينی و شخصيتهای بينابينی سنتی

او يک وجود بوف کور، من گذشته و سنتی او در هم شکسته است، اما من مدرنی جای آن را نگرفته است و اينگونه 
نود سال بعد از بوف کور می /رضا راوی رمان رضا قاسمی نيز که هشتاد. نامتجانس و يک غريبه اضافی است

با آنکه اينجا  افراد صاحب اسامی و يا حدااقل حرف اول يک اسم و يک . زيد،هنوز گرفتار همان حاالت بينابينی است
با اين وجود رمان و . اين جهان و چندپارگی درونی باقيستاما حالت بحران هويت و حس غريبگی در . فرد هستند

حوادث آن نشان ميدهند که بحران هم در سبک و هم در محتوا به مرحله جديدی و تفاوتهای جديدی دست يافته است، بی 
 و ديسکورس متنفرانه اش با روايت کهن/آنکه بتواند کامل به تلفيقی نو دست يابد و يا از رابطه غلط نارسيستی شيفتگانه

جالبی تراژيک اين است که راوی رمان قاسمی مانند راوی بوف کور، . کهن و يا با جهان مدرن کامل رهايی يابد
اگر راوی بوف کور از دردهايی سخن می گويد که مثل خوره انسان را می . روايتش را بيان دردش شروع می کند

 به تجارب خويش است، رضا راوی رمان قاسمی نيز از غريبگی خورند  و او ناتوان از هضم و جذب آنها و تبديل آنها
.اش، از ترسهايش  در يک جهان در ذات غريبه و نامفهوم سخن می گويد  

 
چه شد که ناگهان يادم آمد به آن چهلمين پله؟ آنهم پس از گذشِت اينهمه سال؟ راست است که حاال، همينطور که « 

آيد به کالس من  که وقتی می» س«ی ندارم جز آنکه فکر کنم به همه چيز؛ به ام روی تخت، هيچ کار ديگر دراز کشيده
ای  ست تا اين ديوار شيشه ی کوچک کافی لرزد و يک ضربه، فقط يک ضربه دانم که او هم دلش می لرزد و می دلم می

ترسم؛  را که میی کوچک را؛ چ زنم اين ضربه ترسم؛ و نمي ی کوچک را چرا که می زنم اين ضربه فرو ريزد و نمي
ترسم از همه چيز می ... 

« ای خلوت نيست، ازدحام جمعيت است در تختخوابی دونفره؟ چرا هر کسی چند نفر است،  چرا هيچ خلوت عاشقانه
ست  رويم؟ چرا عشق جماعی شويم اما با کس ديگری به بستر می هائی تمامَا گوناگون؟ چرا عاشق کسی می چهره
ی تو گذاشته  شوم؟ نکند سر بر شانه گايد جز من که هميشه گائيده می  هر کسی را میجمعی که در آن هر کسی دسته

کردم؟ بودم، مفيستو، وقتی به درد گريه می » 
 
 

جالبی در اين است که راوی بوف کور در هر دو متن بوف کور اسير خانه است و يا در تختی بيمار خوابيده است و 
متنفرانه به نگاه زنی بنام زن اثيری و يا اسير عشقی جنسی و ماالمال از عشق /جهانش گرفتار عشق و افسونی شيفتگانه

و نفرت به لکاته است و اسير اين افسون نگاه ديگری و نيز ماالمال از هراسهای جنسی و روحی و ترس از جسم و 
اشتياقاتش، ناتوان از اشتياقات خويش و ناتوان از دست يابی به عشق مدرن و فرديت مدرن خويش و به تلفيق خويش از 

ارتباط تثليثی و بافاصله با اشتياقاتش و به نقد کشيدن خويش و ديگری و يافتن راهی نو برای دست يابی به وصال، در 
تکراری سيزيف وار و تراژيک می سوزد و می پژمرد و از انسان جستجوگر و شکاک به پيرمرد قوزی نماينده سنت 

عارف است که از يکسو با کشتن جسم خويش و سرکوب اشتياقات خويش /رکيب کاهنانسان ايرانی يک ت. تبديل ميشود
می خواهد ديگربار بيگناه شود و به يگانگی با پدر اخالقی دست يابد و از طرف ديگر اسير عشق مادريست و به سان 

بدون پايان دست عارف در پی عشق مطلق مادرانه و يا به عنوان قهرمان در جستجوی اين عشق مطلق، به جستجويی 
می زند و در پای اين عشق مطلق، زنانگی و مردانگی،فرديت خويش را می کشد و اسير سفر و افسون نگاه ديگری و 

راوی رمان قاسمی نيز اينگونه بر تخت بيمارستان خوابيده است و او نيز در واقع يک . معشوق و آرمان باقی می ماند
ويی  و پله چهلم است، تا سرانجام از سی مرغ به سيمرغ تبديل شود و به عارف در جستجوی وصال نهايی  و تار جاد

شکی که اما تنها شک مدرن . وصال معشوق دست يابد و همزمان درگير با کل هستی است و به شک کردن می پردازد
از نيست بلکه در خويش همزمان، هراس از فانی بودن مدرن، هراس از جايگزين شدن توسط معشوقی ديگر،هراس 

احساس غريبگی و هراس . فراگمنتی شدن و از دست دادن يگانگی نارسيستی و عشق رمانتيک شرقی را نيز در بر دارد
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او نيز، مانند احساسات غريبگی و هراس و مرگ راوی بوف کور، يک احساس اگزيستانسياليستی  و احساس ترس و 
مدرن است  و / نيست، بلکه يک حالت بينابينی سنتیمرگ فرد مدرن و فيگورهای مدرن کتابهای بکت و کافکا و غيره

در واقع او هيچگاه .  با آنکه اينجا جنبه اگزيستانسيالی و مدرن اين هراسها بيشتر نمايان است.جز اين نيز نمی تواند باشد
و نخواهد توانست که کامل به حالت ترس و شک فيگورهای کافکا و بکت دست يابد، زيرا بستر فرهنگی و تاريخی 

اما او می تواند به يک هراس و شک مدرن متفاوت  و ايرانی خويش، به يک عشق مدرن . ديسکورسيو او متفاوت است
کاری که نه راوی بوف کور و نه راوی رمان . ايرانی خويش و به تلفيق مدرن اشتياقات سنتی و مدرن خويش دست يابد

دارای توانايی نقد و سنجش و بيان چندجانبه تری از بحران با اينکه راوی رمان ورد برهها . قاسمی قادر به آن است
درونی خويش است و نشان می دهد که در مسير عبور از بوف کور تا رمان قاسمی،اين راوی با غور و شک در جهان 

 کار را خويش، چندگام ديگر در دستيابی به تلفيق و رابطه تثليثی و نقادانه با خويش و ديگری  جلوتر رفته است، بی آنکه
پسامدرن در سبک و در /کوالژوار و بداهه سرايی موسيقی ايرانی/از اينرو نيز حالت چنداليه مدرن. بپايان برساند

موضوع، نمادی از اين پيشرفت و تحول مثبت است و زمينه سازی برای دست يابی به تلفيقی نهايی و به چنداليگی 
نکته ديگر جالب در همين کوالژ  اول . د و مرتب قابل تحول استمدرن که طبيعتا به هزار حالت و رنگ صورت می ياب

اين است که لحن سخن راوی دارای اغواگری و آهنگ کالم خاص  و آشنايی است که با خويش خواننده ايرانی را به 
 اينگونه .درون جهان آشنای بحران زده درونی خويش می برد و از همان ابتدا قادر به ايجاد ارتباط با خواننده ميشود

خواننده نيز مشتاق و کنجکاو دراز می کشد و يا به تصوير مونيتور چشم می دوزد و وارد غار درون خويش و گذشته و 
اين لحن کالم اغواگر که راوی بوف کور نيز صاحب آن است، حکايت از نکته مهمی در فرهنگ . حال خويش می شود

کيف و لذتی که در درون خويش . ای يک لذت و کيف پنهانيستما نيز می کند که در آن درد و ترس و حس مرگ دار
مازوخيسم را داراست و هم در واقع اعتراف به بدبختی و زجر خويش می /نفرت، ساديسم/يک حالت دو سودايی عشق

يعنی بيان اين مطلب و احساس که برای .  کند و هم در حين بيان اين اعتراف، از گفتن بيان دچار لذتی پنهان است
ايک ما آشناست، هم در خويش نوعی آگاهی به درد و هم نوعی خوشی دردآور با خود به همراه دارد که گويی مثل يک

مراسم عاشورا و آيين سياوش، در حال تکرار مرتب خويش در يکايک ماست و ناتوان از ايجاد تحولی نو در اين 
خشم آور و يا ناتوان از  حس مرگ آگاهی و مرگ احساسات و تبديل اين خوشيهای دردآور به تمناهای مدرن عشقی يا 

از اين رو نيز اين احساس پيری هزار . اگزيستانسياليستی مدرن  و يا پسامدرن همراه با تفاوت خاص ايرانی آن می شود
ساله از يکسو و از سوی ديگر احساس مرگ و درد و ناتوانی از عبور از آن، در يکايک ما و نيز فرهنگ ما بقوت 

راوی بوف کور به اين پيری درونی  و قوزی شدن و  ترس و کيف درد و مرگ اعتراف می . اقی مانده استخويش ب
راوی ورد برهها نيز گرفتار اين حالت است و همين حالتش و صداقتش .  کند و  بنوعی اسير اين کيف  ولذت پنهان است

. ی دهددر بيان آن، بخشی از قدرت و جذبه اين نوشته را برای ما تشکيل م  
 

اما اگر . اند ها که در پی جلب ترحم های خيلی ترسو؛ همان های شجاع است؛ شايد هم آدم دانم خودکشی کار آدم می. « 
ات؟ ات؟ در عمق هستی مرگ خانه کرده باشد در رگ و ريشه   

. ست گی جربزه مال بیرسد که حتا ُپرم از جنبِش حيات، فقط و فقط  گاه به نظر می ام هنوز، اگر گه راستش، اگر زنده
به همين قناعت خواهد کرد که، برای بقاء، . دانم کسی که تا اين سن خودش را نکشته بعد از اين هم نخواهد کشت می

نظمی در خواب و خوراک؛ با هر چيز که بکشد اما در  با افراط در سيگار؛ با بی: به طور روزمره نابود کند خود را
صدا درازای ايام؛ در مرگ بی . 

چه رؤيايی از اين بهتر برای آدمی بزدل که هزار سال است مرگ شانه ! مرگ در اوج رخوت و بی خبری. بيهوشی؟ نه
»ی اوست؟ به شانه  

 
فرهنگ ما چون مسافری هزار ساله در غم عشقی  و يگانگی ايی از دست رفته است و مرتب برای دست يابی به اين 

زنانگی و مردانگی و فرديت خويش از طريق يکسری آيين جمعی و يگانگی روحی در حال کشتن جسم خويش،کشتن 
وسوسه و تکرار تراژيک /حاصل گرفتاری در جنگ جاودانه اخالق. فرديست، بی آنکه هيچ گاه به اين يگانگی دست يابد

اما . استدرد دارای لذتی پنهان .   نکته پنهان،  اسارت جان ايرانی در خوشی پنهان اين اسارت و گرفتاری است. است
از آنرو که جسم  و عشق در فرهنگ ما دوپاره ميشود، درد  و لذت، خوشی و غم و گذار اين حاالت به يکديگر صورت 

کامل خويش را نمی يابد و ما شاهد عشق افلالطونی و تن کثيف و وسوسه انگيز،شاهد درد پرشور عشق و سرکوب 
کيف پنهان از درد و بحران را راوی رمان قاسمی نيز داراست و اين لذت و . تمنای جنسی  و اروتيکی عشق و تن هستيم

يکايک ما نيز داراييم و اينگونه براحتی به درون بحران  و تله زيبای راوی کشيده ميشويم و پا بدرون چاه درون او و 
بحران خويش و از طرف ديگر تنها راه يافتن جوابی برای بحران، تن دادن به اين حاالت دوسودايی . خويش می گذاريم

اما آيا راوی رمان قاسمی می تواند بر تکرار تراژيک بوف . ورود به ديالکتيک تنهايی خويش و يافتن تلفيق خويش است
کور چيره شود و به عشق مدرن خويش، فرديت مدرن خويش و بدبينی سکوالر و مدرن خويش دست يابد و يا به تفاوت 

خندان و فانی خويش، يا به بيان عميقتر اين تراژدی و همراه با سبکها  و مدرن و ايرانی خويش و به تار جادويی و 
 تکنيکهای نو، بدون آنکه نيازی به پاسخی و راه حلی باشد؟
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اديپ و معضل نارسيسم  در بوف کور  و رمان ورد بره ها/  2  
 

ويش و قدرت تثليثی سوژه و در معنای روانکاوی فرويد و در نهايت لکانی، انسان برای دست يابی به قدرت فرديت خ
دست يابی به جهان سمبليک که عرصه زبان و خالقيت زبانی است، احتياج به گذار از وحدت نارسيستی اوليه با مادر و 
قبول نام پدر و قبول محروميت خويش از اين يگانگی اوليه و خوشی های نارسيستی جسمی و جنسی و موضعی، چون 

در اين عبور از حالت جنسی و جسمی اوليه به عرصه زبان و سمبليک، رانش جنسی که . حاالت  اورالی و آنالی دارد
به يک ابژه کوچک و موضعی پيوند دارد و مرتب خواهان تکرار است، به يک تمنای جنسی تبديل ميشود و ايجادگر 

کودک از طريق قبول در حقيقت انسان  و . جهان اروتيسم و عشق انسانی و جهان فانی و حقايق فانی بشری می گردد
اختگی به يک قدرت نو و توان نو دست می يابد، زيرا اکنون می توان به عنوان سوژه قادر به زبان و بيان سمبليک، 

ميل نارسيستی يگانگی با مادر از . تمناهايش را به هزار شکل و حالت بيان کند و مرتب تمناها و اشتياقاتی نو بيافريند
ل به تمنای فانی و قابل تحول بشری، در قالب مطلوب کوچک غ باقی می ماند که اساس تمنا دست رفته، جدا از اين تحو

زيرا انسان مرتب در پی اين احساس گمشده يگانگی . و جستجوی بشريست و مرتب قالبها و شکلهای جديدی می يابد
اما اکنون به سان ابژه . نمی آيديگانگی ايی که اما در واقع هيچگاه کامل نبوده است و هيچگاه نيز کامل بدست . است

تمنای بشری، باعث جستجو و تحول تمناهای بشری در عشق و حقيقت ميشود و انسان و جهان سمبليکش را به تحول و 
بخشی ديگر از اين مطلوب گمشده در حالتی خيالی و يا رئال ايجاد گر فانتاسمهای بشری . تکامل و چنداليگی وامی دارد

. زيرا اين خيال را ايجاد می کند که گويی می توان کامل بدان دست يافت. ای مختلف روانی ميشودو ايجاد گر بيماريه
يک نمونه اين حالت مطلوب گمشده را ما در حالت مطلق شدن مطلوب گمشده در اعتياد می بينيم و يا در حالت خراباتی 

مطلق تبديل ميشود و شخص را در اين خيال خويش شدن انسان معتاد که در آن ماده مخدر به تبلور اين يگانگی گمشده و 
حالت ديگری از اين را در حاالت تکرارشونده بيمارگونه فردی و جمعی می بينيم، . اسير نگه می دارد و داغان می کند

چه حالت افکار وسواس گونه يک بيمار وسواسی و يا حالت جستجوی عشق مطلق عارف ايرانی  و تکرار تراژيک اين 
ا تالش برای دست يابی به اين حالت يگانگی و مطلوب گمشده از طريق کشتن جسم و شور جنسی و عشقی حالت و ي

فالوس اسم داللت اين تمنای فانی بشری است و ورود به جهان سمبليک و عبور .  خويش و اسارت در تکرار اين حالت
فالوس و تمنايی که در .  تمنای بشريستاز حالت سکسی و جنسی و نارسيستی اوليه، به معنای تن دادن به فالوس و

ورود به اين جهان سمبليک را بايستی بقول ژيژک . نهايت هيچگاه کامل بدست نمی ايد و در واقع يک عنصر فانی است
به سان حالت پادشاهی تصور کرد که می داند با کاله پادشاهی به او قدرتی بخشيده شده است ، با آنکه برای دست يابی 

ن  و قدرت همزمان  بخشی ديگر از وجودش را نيز اخته کرده اند و او را از آنچه که خود می پندارد و ذات به اين توا
در اين معنا نيز قبول اختگی و نام پدر و گذار از . زيرا او اکنون يک سمبل است). 9(خويش می داند،جدا کرده اند 

 نارسيستی اوليه است و تبديل شدن به سوژه شکاف >من<يگانگی اوليه، به معنای از دست دادن حس حالت يگانگی 
همانطور . داری که در واقع يک کثرت در وحدت است و مرتب برای تبديل شدن به خود، بايستی خويش را فراموش کند

يا برای مثال  اگر من االن شروع به . که برای نوشتن و عشق ورزی، بايستی فکر کردن را لحظه ای بکنار بگذاريم
توسط عبور از جسم و سکس و يگانگی .  درباره موضوع نوشته ام کنم، خودبخود از نوشتن باز می مانمانديشيدن

نارسيستی اوليه  به جهان سمبل و فالوس، در واقع اکنون اروتيسم بشری،عشق بشری و فانتزيهای هزار رنگ آن و  
گذار سمبليک و آغشتگی جسم و سکس با حالت هزار گانه جسم مجازی و چندهويتی  ساخته می شود که ناشی از اين 

در عرصه زبان و روان بشری با کمک چنين . اکنون رانش به تمنا تبديل ميشود. مرگ آگاهی و احساس اختگی هستند
تحول سمبليکی، حال هر عنصر هستی دارای يک معنای همراه جنسی و جسمی نيز هست، اما اکنون  کلمه و اسم داللت 

ا و سمبليک  دارای اليه های بيشتر معنايی هستند و قابل تحولند و می توانند معانی و چشم توسط قدرت فالوس و تمن
در عدم دست يابی به اين گذار سمبليک، آنگاه جان و روان فردی و جمعی اسير حاالت . اندازهای جديدی کسب کنند

ر يک گرفتاری در عرصه جسمی و نارسيستی و کمپلکسهای اختگی مانند انحرافات جنسی باقی می ماند و زبانش دچا
زبان اينگونه در واقع سکسی . جنسی ميشود و نمی تواند به حالت سمبليک و متحول کامل تبديل شود و مرتب تحول يابد

باقی می ماند، بجای آنکه چنداليه و مرتب در حال تحول گردد و نمی گذارد  ميان معنای کالم و مدلول، توانايی 
حاصل ناتوانی  چنين گذاری، از يکسو گرفتاری در مثلث . وسط اين فالوس سمبليک بوجود آيدچندمعنايی ديگری نيز ت

اديپالی و کمپلکسهای اختگی و بيماريهای روانی،جنسی و تکرار تراژيک اين حاالت و بيماريهاست و از طرف ديگر 
ی و اديپالی باقی می ماند، اما عمال اين در واقع با آنکه زبان و جهان اين انسان و جامعه گرفتار در حالت اديپالی، جنس

حالت سکسی زبان و روان، سکس و لذت را تبديل به يک انحراف  جنسی و يک ابژه غيرجنسی در کنار ديگر ابژهها 
يک منحرف جنسی در . مازوخيستی و غيره می شود/يا به سان يک ابژه جنسی وسيله ابراز حاالت ساديستی. می کند

ل به يکنوع حالت ابژه ای و ابيکتيو ميشود که مرتب بايد آنرا تکرار کند، مانند تکرار خوردن غذا واقع سکس برايش تبدي
گواتاری نيز با وجود مخالفت با ديسکورس  اديپ فرويد  و لکان معتقد به اين /نگاه  آنتی اديپ دلوز. و ديدن فيلم و غيره

گواتاری اساس /اما بر خالف لکان  و فرويد، برای دلوز. گذار از جسم اوليه به جسم سمبليک و ضرورت اين گذار است 
انسان  تمنای بشری را کمبود بدنبال يگانگی گمشده تشکيل نمی دهد، بلکه انسان يک ماشين توليد اشتياق و آرزوست و 

يند و اين اشتياق و آرزو خالقست و مرتب می تواند اشکال جديد و مجازی از ترکيب اشتياقات در حالت سمبليک بيافر
اينگونه نيز هزار واقعيت سمبليک و مجازی را،هزار ارگان بدون جسم و هزار  ريزوم ويرتوال را بيافريند و تنها بشکل 
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اينگونه نيز بقول دلوز انسان منحرف جنسی در واقع آنروی سکه انسان معموليست که . حالت اديپی صورت نگيرد
ار اينرو انسان منحرف جنسی بباور دلوز . ابژه ای با هستی دارد/وژهجهانش را به ابژه تبديل کرده است و رابطه ای س

اما ميان اين نگاه دلوز و نگاه لکان می توان پيوندی ). 10.(همانقدر اسير ديسکورس اديپ است که انسان معمولی است
 سمبليک می تواند انجام می دهد،زيرا فالوس و جهان> ارگان بدون جسم<ايجاد کرد، مانند تالشی که ژيژک در کتاب  

مهم گذار از اين حالت جسم اوليه جنسی به حالت سمبليک و قابل تحول و . دارای اشکال و حاالت مختلف نيز باشد
فرهنگ ما بخاطر ناتوانيش از گذار مثبت اديپالی دچار يک گرفتاری اديپالی و دچار گرفتاری در حالت . مجازی است

ر که در بخشهای اول و دوم نقدم بر بوف کور و يا در کارهای ديگرم بيان متنفرانه نارسيستی است،همانطو/شيفتگی
متنفرانه نارسيستی باعث شده است که انسان /اين گرفتاری اديپالی و اسارت روان ايرانی در حالت شيفتگانه. کرده ام

غرب ستيزانه شود و متنفرانه و غرب شيفتگانه و يا /ايرانی رابطه اش با سنت و مدرنيت يک رابطه سنت شيفتگانه
ناتوان از آن گردد که با فاصله تثليثی و نقد درست به هضم و جذب مدرنيت در فرهنگ خويش و همراه با پاکسازی 

حاصل روان جمعی و فرديست که از يک طرف چون يک روح سيال مرتب در پی يک عشق . فرهنگ خويش دست يابد
گی نارسيستی اوليه دست يابد و از طرف ديگر ماالمال از  خشم و  آرمان بزرگ است که با يکی شدن با آن به يگان

وسوسه در درون خويش و /نارسيستی به هر عنصر مخالف با اين يگانگی و ايجادگر فرهنگ خير وشر  و جنگ اخالق
 و اينگونه انسان ايرانی بخاطر اسارتش در اين حالت نارسيستی و اديپالی محکوم به تکراری تراژيک. در جامعه است

در عرصه زبان حاصل اين ناتوانی از دست . جنگ خيرو شر و کشتن فرديت خويش و کشتن تلفيق اشتياقات خويش است
يابی به فرديت و گذار مثبت اديپالی، ناتوانی زبان ما به تبديل شدن به زبان مدرن از يکسو و از طرف ديگر تبديل شدن 

يا از طرف ديگر بخاطر . بيان می شوند> کردن<الش  با فعل جنسی به زبانی است که بقول راوی داستان بخش عمده افع
نبود کلمات سمبليک جنسی، زبانش فاقد اصطالحات سمبليک الزم برای آالت تناسلی و همخوابگی است و يا اين 

 زبان اينگونه اين زبان بخاطر ناتوانی به يک زبان سمبليک و مدرن، بيشتر  يک. اصطالحات همه با بار منفی همراهند
در داستان بوف کور هدايت، ما بخوبی اين گرفتاری اديپالی را در مثلث اديپالی . شاعرانه و عارفانه باقی می ماند

زن اثيری يا لکاته شاهديم و هدايت بزيبايی و قدرت هرچه تمامتر اثری می افريند که به بهترين وجهی /پيرمرد/راوی
در اين حالت اديپالی و نارسيستی را و نتايج فردی و جمعی آنرا نشان ديسکورس ايرانی و گرفتاری ديسکورس ايرانی 

حاصل چنين گرفتاری اديپالی تبديل شدن مداوم راوی به قصاب کشنده زن و در نهايت خويش و تبديل شدن به . می دهد
ر اين حاالت همانطور که لکاته و پيرمرد نيز اسي. پيرمرد خنزرپنزری و تکرار تراژيک اين آيين در دو متن است

. اديپاليند و به کشتن خويش و ديگری و کشتن عشق و تمنای مدرن دست می زنند و به تکرار تراژدی کمک می رسانند  
 

اولين موضوع،مسئله ختنه است و . در رمان ورد برهها، ما اين درگيری با موضوع اديپ را در چند موضوع می بينيم
ه رابطه راوی با پدرش و تاثير رابطه پدر و مادرش بر اوست و سومين را دوم مسائل مربوط ب. مسائل مربوط به ختنه

به نتايج جنسی و عشقی و جنسيتی . در حالت بريدن مداوم عضوی از جسم راوی و ديگر فيگورها در داستان می بينيم
ختنه، راوی پس در برخورد با موضوع . اين سرکوب تن و عشق و اين گرفتاری اديپالی و نارسيستی بعدا می پردازيم

از بيان موضوع ابراهيم و ختنه، از لحظه ختنه خويش سخن می گويد و اين روايت را با چنان تصوير هنری بيان می 
. موضوع اما بيشتر نوع رابطه راوی با ختنه است، تا خود ختنه. کند که آدمی درد ختنه را دوباره بنوعی احساس می کند

 نيز قوم يهود با خدا به کمک ختنه پيوند می خورد و اينگونه قوم يهود به قوم زيرا درست است که رابطه ابراهيم و
برجسته تبديل می شود، اما نوع چگونگی حس ختنه است که او را به يک ختنه سمبليک و يا يک ختنه اديپالی تبديل می 

موضوع نوع . کی آن وارد شويمبی آنکه بخواهيم اينجا درباره خوبی و يا بدی ختنه و بحثهای پزش. کند، تا اصل ختنه
در حالت سمبليک آن که می توان رابطه ابراهيم با خدا را نيز جزيی از اين حالت سمبليک . رابطه با موضوع ختنه است

به حساب آورد، ختنه و عبور از جسم و رانش جنسی اوليه، پيش شرط ورود به جهان سمبليک و تمنای سمبليک و فانی 
با آنکه نوع اين رابطه سمبليک می تواند همراه با نگاهی پرشور و ستايش گرانه به جسم . استبشری از عشق تا ايمان 

با اينحال  اينجا . نيز باشد،همانطور که نگاه دلوز و گواتاری و يا نگاه جسم گرايانه ما عاشقان زمينی اينگونه است
و عبور از حالت تکرار مشابه رانش جنسی و ختنگی سمبليک، نمادی از ميرايی و نياز بشری به ارتباط با ديگريست 

در حالت خيالی و نارسيستی ختنه، آنگاه ختنه به تبلور يک جدا کردن از يگانگی . دست يابی به فانتزی و تمنای بشری
نارسيستی و در نهايت يگانگی اوليه با مادر تبديل ميشود و ايجاد گر زمينه ای برای جستجوی جاودانه و خراباتی و 

راوی نيز احساس اختگی  در ختنگی خويش را اينگونه بيان می .  کننده بدنبال اين يگانگی و بخش از دست رفتهپژمرده
.کند  

 
کنم به اين آلت؛ به روزی که مرا نشاندند وسط حياط، روی  اش فکر می ام روی تخت و همه همينطور دراز کشيده« 

ديدم ِکل  می. ام ه بودند دور و برم؛ خيره به ميان پاهای برهنهی فاميل جمع شد همه. ی لهستانی و رو رفته صندلی رنگ 
ای نی که از  تکه(ی رخت  يک چيز چوبی هم مثل گيره. فکر کردم البد آنجا مرکز جهان شده است. خندند زنند و می می

اش را حنا  انیای که پيش شده بودم مثل بره. زده بودند به پوست شومبولم) درازا نصف شده بود و ميانش شکافی داشت
او . مان ی سياه پوست دوشنبه؛ همسايه های ننه  است؛ مثل گوشواره کردم اينهم يک جور گوشواره می حس . بندند می

حاال . شود زد کردم خب گوشواره را به همه جا می فکر می. هايش زد؛ مادرم به گوش اش می ی بينی گوشواره را به پره
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و سر که بچرخانم به » !!!...اِِ ِا ِاه اون پرنده هه رو« : گويد دانستم يکی می چه می. خنديدم . اند به پوست شومبولم زده
ای که  ی عمر بايد بگردم پِی پرنده گيرد جهان از سوزش تيغ، و من همه ناگهان گُُر می...) آخ خ خ خ خ(طرف آسمان

دانستم؟  چه می. ی من نيست ای که سياره رود سمِت سياره نيست که نبوده است هرگز، يا بوده است و همينطور دارد می
ام بهشت کجاست؛ در آسمان، زير پای مادران، يا ال روی به بهشت، و من هنوز که هنوز است نفهميده گفتند حاال می . 

».ای بود که از تنم جدا کردند  اين نخستين تکه  
 

لمات و جمالت با طنزی خندان و عميق و نکته مهم و اساسی در نقد رمان قاسمی و نقد اين جمالت، آميختگی تمامی ک
اين طنز که بعدا به نقد آن می پردازم، در عين بيان تراژدی ايجادگر فاصله و نگاهی . خندان است/يک حالت تراژيک

نقادانه،تثليثی و سمبليک است که پيش شرط رهايی از اين حالت اديپالی و دست يابی به فرديت هنری و شخصی خويش 
يز بايستی کتاب را در اين حالت پارادکس آن ، هم به سان تبلوری از دردهای و گرفتاريهای اديپالی و اينگونه ن. است

نارسيستی فردی و جمعی و هم تالش برای نقد و عبور خندان از آن  و دست يابی به فرديتی نو در نظر گرفت و 
 قادر به اين نقد عميق و گذار است و کجا ناتوان همزمان ديد که اين تالش خندان و نقد تثليثی ، تا کجا در سبک و محتوا

نماد دوم گرفتاری اديپالی راوی، رابطه اش با پدر و نقش پدر در اين .  از تحول می گردد و اسير تراژدی باقی می ماند
ديسکورس و ماتريکس متن است که به سان نماينده سنت بخشی از مادر را می برد و چال می کند و در راوی احساس 

شم به او و  خشم به ستمی جنسی که به مادرش روا ميشود و هراس از قدرتش، ايجادگر گرفتاری اديپاليش در حاالت خ
عاشق و عارف و قهرمان خلق . پارانوييد و يا جستجوی تار جادويی و ميل يگانگی دوباره با مادر و رفع ستم پدر است

 اديپاليند و بدينخاطر نيز به خواست سمبليک خويش دست نمی در نهايت همه اسير نگاه مادر و اسير اين خشم و حالت
زيرا متوجه جوانب خيالی و نارسيستی در خواستهای خويش نيستند که عارف  و عاشق و قهرمان را به سرکوب . يابند

وجود با آنکه از طرف ديگر دقيقا .  جسم و فرديت خويش در پای عشق مطلق مادرانه و يا نگاه آرمانش وادار می کند
اين گرفتاری اديپالی در پدرو پسر و در کل ديسکورس جامعه، باعث ايجاد سيستمی تربيتی و ارتباطی ميان نسلها و 

ميان افراد و اقشار مختلف يک جامعه ميشود که به بهترين شکل به بازتوليد اين حالت نارسيستی و گرفتاری اديپالی، به 
اينگونه نيز پدر با حالت مطلق گرايانه و اجبارگرانه . طلق کمک می کندبازتوليد اين جنگ خير وشر و جستجوی عشق م

همانطور که مادر در کل . اش به تبلور اين هراس اديپالی تبديل ميشود و پارانوييا و حس مرگ راوی را تشديد می کند
الب احساس و عاطفه به متن به شکل وجودی ناملموس و در عين حال رويايی و زيبا باقی می ماند و عشق به مادر  در ق

 مادر و  زنان مختلف  اطراف خويش از ننه دوشنبه تا خانم عبادی، از هلنا تا  الما و دنيای پنهان آنها،  از آسيه  و 
تاثير اين حالت اديپالی و خشم و معضالت نارسيستی، . خويش را نشان ميدهد> س<و > ش<پروين تا معشوقانش مثل 

چنين انسانی که در چنين . سيسم سالم و يک اعتماد بخويشتن سالم نيز نشان می دهدخويش را در عدم رشد يک نار
فرزندی و /خشم، و روابط ناسالم اوليا/نفرت،هراس/فرهنگی با حاالت افراطی محبت و ستم و حاالت دوسودايی عشق

اطی نارسيستی از يکسو آموزشی و يا در يک جامعه و فرهنگ بحران زده رشد و نمو می کند، دچار حاالت افر/تربيتی
خود بزرگ بينی نارسيستی و از طرف ديگر احساس زيادی بودن،پوچ بودن و ضعيف بودن دائمی می کند و اينگونه 
يکروز خويش را ايرانی بزرگ می داند و هنر را نزد ايرانيان می داند و بس و روز ديگر دچار چنان خودکم بينی و 

حاصل، عدم اعتماد بنفس طبيعی از . وشد، تا بر حقارتش و ترسش چيره شودحقارتی است که سراپا لباس مدرن می پ
يکسو  و از طرف ديگر ناتوانی از عشق به خويشتن و عشق به ديگری و تن دادن درست به اين عشق به ديگری و به 

ترس و دپرسيو، /چنين انسانی  اساس وجوديش را حاالت افراطی خير  و شر، بزرگی و پوچی، مانيک. خويش است
هراس دائمی و حس گيج شدن  و گم شدن در راههای بی معنای زندگی تشکيل ميدهد  و ناتوان از آن ميشود که حتی به 
يک هيچی مدرن و نهلييسيم مدرن دست يابد و به زندگی فانی خندان و يا در بهترين حالت هيچی خندان و جسم خندان و 

. هزار حالت  
 
اش از مسيرهای نشد، نخواهد شد؛  گير، نفس بر؟ چرا همه ر از پيچ و سرباال، نفساش از مسيرهای کج، پ چرا همه«.

ترسم؟ شايد خوشم به همين رفتن؟ چقدر  ترسم؟ شايد می مسيرهای ناتوان از شدن؛ مسيرهای نرسيدن؟ چرا؟ شايد می
مثل ايستگاه آخر .  در انتهای تابستانای ی فساد؛ مثل ميوه آيد از تِه هر چيز، از انتها؛ از آخر؛ از ايستادن در لبه بدم می

های فساد؛ و من ناتوان از مهار کردنِ  ها و قلب که ايستاده اند در لبه مثل اين ريه. اتوبوس؛ يا قطار؛ اينجا يا هر کجا
ی  روز بعد باقيمانده. تا، بعد شش تا روز اول سه تا، بعد پنج. سيگار را شروع کرده ام دوباره از ده روز پيش. وضع

ام دردآلوِد همين  ی هستی همه. حاال باز روز از نو ترِک سيگار از نو. پاکت را کشيدم و شرمنده شدم از شکست خويش
و من بايد مثل خر گير کنم در همان خِم اول . آيد شان برمی مسائِل کوچک است؛ چيزهائی که هر آدمی به سادگی از پس

اش برای ما شناست ميانِ  عشق هم سهم. گر به خواب يا به عالِم مرگای آسايش؛ م اند انگار لمحه سهم نداده. يا دوم
».ی هول هستی ماهياِن تاريِک اعماق؛ به ساعاتی که دريا هيچ نيست مگر همه  
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.  نماد سوم بيان گرفتاری اديپالی راوی، در آخرين جمله سيتاد قبلی و موضوع بريدن قطعه ای از جسم  بيان شده است
 موضوع  مرتب بگونه ای در متن تکرار ميشود  و حکايت از بريدن بخشهايی از جسم و تن و روان همانطور که  اين

اينگونه داستان به . راوی و ديگر فيگورها در پای اين ميل يگانگی نارسيستی و يا ميل يگانگی با اصول اخالقی می کند
اين حکايت .  اينده شيطان در زير خاک  می کندزيبايی از ختنگی ننه دوشنبه و بزير خاک کردن کليتوريس زنانه و نم

بريدن و تکه تکه کردن جسم، در واقع حکايت تالش نارسيستی ايرانی برای دست يابی به بيگناهی اوليه اخالقی از 
تالش . طريق سرکوب جسم و زنانگی و مردانگی خويش است که در بوف کور و در واقع فرهنگ ايران شاهد آن هستيم

سم و شور جنسی  که به سان نماينده شيطان،  باعث جلوگيری از يگانگی با پدر خيالی و دست يابی به برای سرکوب ج
رمان بزيبايی اين ميل دست يابی خيالی به يگانگی و بيگناهی تراژيک از طريق بريدن جسم را نشان . بهشت اوليه هستند

ريده شوند، زيرا اضافی و خطرناک محسوب می برای چنين فرهنگی مرتب بايستی بخشی از شورها و جسم ب. می دهد
اينجاست که رمان بزيبايی در عين اشاره به اين بريدن و تاثير اين بريدن بخشهای اضافی در . شوند و فتنه انگيزند

، يا بقول راوی بوف کور نان خور بی ثمر بودن، با نشان دادن >اضافی بودن< روحيه ايرانی به شکل يک احساس 
ين بريدن و جستجوی بدنبال عشق مطلق و عارفانه و يگانگی دوباره، با نشان دادن پيوند ميان اين بريدن و پيوند ميان ا

سرکوب جسم و شور جنسی با ايجاد خشونت جنسی و انحراف جنسی تا حتی هزل و شوخی جنسی مانند جيگر گفتن، ما 
کميک روان ما و فرهنگ ما را / و حالت تراژيکرا به کمک طنز قويش، با نتايج اين گرفتاری اديپالی روبرو می کند

.بنمايش می گذارد و راز ورد برهها را و ورد نهايی راوی را نمايان می سازد  
 

. بار سوم آپانديسم را. هايم را بار دوم لوزه. ای از پوست شومبولم را بار اول تکه. اند هر بار يک جای تنم را بريده«  
دلم . ای چشم راستم را آخرين بار هم تکه...  را ای از زبان کوچک بار پنجم تکه.  را ينیای از استخوان ب بار چهارم تکه

چه شکلي شده است حاال بعد از اينهمه بريدن و تراشيدن؟ فقط مانده است . گرفتم از داخل گلو خواست عکسی می می
 اين همه چيزهای اضافی که هی اند کجا رفته.  را هم بردارند تا شبيه شود به ماتحت االغ يک روز خود حنجره

اند؟ اند و دور ريخته درآورده  
 .اضافی؟ اگر اضافی بودند که حاال حال و روزم اين نبود که حاال هست 

خواهم فشار خونت را اندازه بگيرم می. ـ بيا دراز بکش . 
 يکی که حاال دست تو را مثل اين(شان خوب باشد  ی ظريف که اگر گِِِل از آن سياهان دورگه. ست مارتينيکی پرستاری

ات ساب رفته است فقط  توانی عاشقش بشوی يا اگر مثل من جای عشق تو يا می) گرفته توی دست و دارد تلمبه می زند
ی گوش؛ و آرام، با صدايی که انگار از تِه يک  شوی به آن بناگوش ظريف؛ به خواب موها پشت الله توانی خيره  می

و اين را طوری بگويی که انگار داری » شی تو فشار را اندازه نگير جيگر، خسته می«: یآيد، بگوي سردابِِ ظلمانی می
بندند تا بعد ببرندشان  شان حنا می خوانند وقتی به پيشاني ها می همان وردی که بره. خوانی يکی از اوراد قديمی را مي

. اندازند جلوی سگ برند و می  مرا میای از چون هميشه هی تکه. خوانم همان وردی که من هميشه می. به قربانگاه
»مطلقٌا اضافی. ست چون هميشه چيزی در من هست که اضافی  

 
. 
 

فانتسم راويان بوف کور و ورد بره ها و ديسکورس ايرانی/ 2-1  
 

 فانتسم را با ترجمه دکتر موللی اينگونه می توانيم تعريف کنيم که
 

آن حضور داشته و حاکی از انجام و ارضاء ميل و تمنايی ناآگاه سم سناريويی است خيالی که فرد شخصا در فانت«  
فانتسم صور و اشکال . است که کما بيش به جهت فرايندهای دفاعی حالتی ملبس و تغيير شکل يافته بخود گرفته است

يان درمان به فانتاسمهای نا آگاه که روانکاوی در جر. 2. روياهای روزانه< فانتسم های روزانه آگاه / ا. مختلفی دارد
لذا فانتسم سناريويی خيالی است  و چنان که گفتيم عملکرد .. عنوان ساخت باطنی محتويات ظاهر رويا کشف می کند
بدين معنی که فرد بدون وجود آن قادر به ادامه عمل در . آن اساسا تقوم بخشيدن به ميل و تمنای جنسی فرد است

»)11 (.آميزش جنسی نيست  
 فانتسم دارای يک جنبه مثبت است که برای مثال مرد و يا زن را قادر به ارضای تمنای جنسی خود « بقول دکتر موللی

جنبه منفی آن در اين است که نه تنها برای مثال در مورد مرد، توانايی . کرده و تقوم بخش  اصلی رانش جنسی اوست
ه نسبت به زن به عنوان وجودی تمام عيار عاجز بهره جستن واقعی را از کالبد زن از او می گيرد بلکه او را از مقابل

در واقع در پشت هر عشق و هر عمل جنسی نوعی استعاره و سناريو نهفته است که بسته به نوع اين .    »)12(.می کند
اينگونه برای مردی که زن موجودی مقدس و عشق چون حالت . سناريو، حالت عشق و عمل اروتيکی تفاوت دارد

 با يک فرشته است، آنگاه اين فانتاسم در پی يگانه شدن با معشوق و او را به بخشی از خويش تبديل افالطونی نزديکی
کردن، با ديدن هر فرديت و يا خواست اروتيکی از اين باصطالح فرشته خويش، در واقع سناريوی مورد نياز خويش را 

همينگونه نيز زنی که رابطه جنسی با مرد . ردداز دست می دهد و تمنايش می خوابد و دچار يکنوع ناتوانی جنسی می گ
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برايش چون يکی شدن با يک پدر قوی و امنيت آور و تبديل شدن به يک کودک و دختر ملوس و شاد در آغوش اين پدر 
مهربان و يا خشن است، با ديدن هر حالت زنانه و يا فانتزی باصطالح مفعوالنه در معشوق مردش، دچار مشکل کمبود 

مشکل فانتاسمهای ناخودآگاه در اين است که در واقع . و يا از دست دادن حس عشقش به معشوقش می شودميل جنسی 
آنها تالشی برای چيرگی بر احساس اختگی و دست يابی دوباره به احساس يگانگی و تماميت اوليه هستند،مانند دو 

د گرفتار انحرافات جنسی،خشونت جنسی و سناريوهای اينگونه انسان اسير اين فانتاسمها می توان. فانتاسم و سناريوی باال
مشابه شود و بدون اين حاالت و تبديل ديگری به ابژه جنسی خويش و تبديل خويش به قدرت مطلق و جبار بر او و يا    
به شکل برعکسش در حالت مازوخيسم بيمارگونه ، نمی تواند به عشق و اروتيسم بالغانه دست يابد و جهانش گرفتار 

.رار تراژيک فانتاسمهايش و سناريوی خياليش باقی می ماندتک  
 ديسکورس و جهان درونی و برونی انسان ايرانی و واقعيت ايرانی نيز در خويش دارای حاالتی از اين سناريوی خيالی 

يک در پی يگانگی نارسيستی با مادر و چيرگی خيالی و نارسيستی  بر ترس اختگی است که باعث تکرار مداوم تراژ
بحران فردی و جمعی جامعه و فرهنگ ما می شود و مانع از دست يابی به  بلوغ فردی و جمعی خويش و توانايی 

ديالوگ و بازی عشق و قدرت و اروتيسم با ديگری و بر بستر قانون پدری و احترام متقابل به يکديگر و نياز متقابل و 
يست  بلکه در واقع يک واقعيت ديسکورسيو  و سمبليک است و واقعيت انسانی يک واقعيت عينی ن. پارادکس به همديگر

خواه ديسکورس را در معنای .  تحت تاثير ديسکورسها و نگاههای قدرتمند حاکم بر يک جامعه و فرهنگ بوجود می آيد
نای در هر حال  واقعيت درون و برون ما تحت تاثير ديسکورس جامعه و در مع. فوکويی و يا لکانی آن استفاده کنيم

در معنای فوکو ديسکورس تصوير و درک ما . . لکانی تحت تاثير ديسکورس نام پدر و ديسکورس اديپ بوجود می آيد
از واقعيت است که به ما می گويد چه گونه ببينيم و بچشيم و ارزش گذاری کنيم و چه چيزی را خوب و بد،سالم و يا 

ر فوکو دارای قدرت است و قدرتش خالق و استراتژيک است، نه اين درک و برداشت از واقعيت که بباو. بيمار بدانيم
تنها دانش و جهان ما را ساماندهی و کاناليزه می کند بلکه به ما می گويد که چه چيزی نيز ممنوع است و بايستی پس زده 

. ته می شودبقول فوکو با ايجاد ديسکورس مدرن و مفهوم مدرن سوژه،مفهوم ديوانه و روانکاوی مدرن نيز ساخ. شود
اينگونه برای او روانکاوی و ديسکورس اديپ يک پديده تاريخی و ناشی از يک تحول تاريخی و ديسکورسيو است و نه 

گواتاری /به اينخاطر می توان به باور او و بر اساس نظريات دلوز. يک نتيجه و ضرورت ابدی و يا بيولوژيک
لکان . و بررسی کرد و به تحول ديسکورسيو در روانکاوی دست يافتبيماريهای روانی را نيز به گونه های ديگر تعبير 

نيز واقعيت انسانی را يک ديسکورس می داند و او نيز مثل فوکو خانواده و غيره را يک تحول ديسکورسيو و تاريخی 
 و ناشی از  می بيند، اما برخالف فوکو  او علت نهايی اين تحول ديسکورسيو در روان انسانی را  يک تحول اونيورسال

به باور او اين نام پدر و گذار از يگانگی نارسيستی دروغين، .  دست يابی به نام پدر و قانون عدم زنای با محارم می داند
در معنای لکان نظم ديسکورسيو بر اساس اسم داللت اين . اساس بشر و زندگی بشری بوده و هست و اونيورسال است

 اينگونه بشر با قبول نام پدر و نفی يگانگی نارسيستی به سوژه و فرد تبديل ميشود و به .نام پدرو قانون پدر ساخته ميشود
جهان سمبليک خويش دست می يابد و جاودانه در پی دست يابی به تمنای خويش حرکت و جستجو می کند و به عشق و 

 آورد، زيرا ذات اين تمنا در نبود پيشرفت بشری و بحران و تحول دست می يابد،بی آنکه هيچگاه اين تمنا را کامل بدست
بلکه ناخودآگاهی . در اين معنای لکانی و نيز در نهايت فرويدی، ناخودآگاه يک جهان هرج و مرج نيست. و کمبود اوست

اين . فرويد نيز به ساختارمندی ناخودآگاهی باور داشت. همانطور که لکان می گويد مانند زبان دارای ساختار است
يعنی او مانند زبان که . بقول لکان، ناخودآگاهی ديسکورس ديگران است. چه چيز بوجود می آورد؟ساختارمندی را 

ناخوداگاهی  تبلور اين . عرصه تمنا و نام پدر است،  دارای ساختار و تبلور ديسکورس عمومی و يا نام پدر است
پس زده شده اند که در نتيجه و مسير اين در ناخودآگاهی همه آن رانشها و فانتزيهايی تبعيد و . ديسکورس عمومی است

يعنی در واقع اين جهان سمبليک و . تحول و گذار و تحت تاثير نظم ديسکورس نام پدر بوجود آمده و پس زده شده اند
ديسکورس سمبليک بناچار بخشی ممنوعه نيز مرتب بوجود می آورد که به ناخودآگاهی پس زده ميشود و اين خشم و 

ه شده،مرتب در قالب مجاز و استعاره باز می گردند، تا حق خويش بطلبند و يا ديگربار پس زده شوند و فانتزيهای پس زد
در اين معناست که می توان درک . يا جذب و تعالی يابند و به تمنای بشری تبديل شوند و يا ايجاد بيماری و کابوس کنند

 رويای آمريکايی در پی پول و خانه و با هراسهايش از کرد که چرا يک جامعه آمريکايی با زندگی آمريکايی و شغل و
اينگونه اين دو . بيکاری و بی پولی ، طرف و سمت ديگرش اين انسان نويروتيک، منحرف جنسی و يا پسيکوتيک است

يعنی در واقع  شخصيت هر انسانی نقطه . بخش خودآگاه و ناخودآگاه مکمل هم هستند و ديسکورس را تکميل می کنند
اينگونه در هر فرد معمولی و نرمالی که تا . خويش بر روی يک نوار مويبوس است>  ديگری< و > من< ميان تالقی

حدودی به قوانين سمبليک تن داده است و به سوژه و فرد تبديل شده است، در عين حال بخش ديگر، يعنی عناصری از 
زيرا اينها مکمل هم و آيينه هم هستند و . دجهان ناخودآگاهی نويروتيک،منحرف جنسی و پسيکوتيک در خويش  دار

در معنای فوکويی نيز می توان . اصال جهان خودآگاه ما بدون اين بخش ناخودآگاه و همزاد خويش نمی توانست بوجود آيد
ديد که چرا ديسکورس مخالفان خاص خويش را بوجود می اورد که همزاد موافقان ديسکورس و مکمالن آن هستند و در 

بی دليل نيست که هيچکاک دو .   بی انتها و خالق هر دو در نهايت ديسکورس را تکميل و بازتوليد می کننديک بازی
هر انسانی در واقع . ی خويش را ه نورمان و ماريون می نامد که بنوعی برگردان هم هستند>پسيکو<فيگور متضاد فيلم 

اينگونه نيز هر انسان معمولی و شيکی که با مرسدس . نقطه تالقی ميان من و ديگری  بر روی يک نوار مويبوس است
به سرکارش می رود، در درونش و در گوشه ای نورمان  و يا هاملتی دارد که در زير فشار کار و يا کابوسهای زندگی 
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و و عشقی و غيره ناگهان سرباز می زند و ماليات دهنده سربزير  و يا رئيس اداره موفق سابق به قاتل و متجاوز جنسی 
که يک فروشنده و بيزنس من موفق است، >  پسيکوی آمريکايی< يا قاتل عمومی تبديل ميشود، مانند قهرمان فيلم تازه 

اما در واقع درونا هيچ چيزاحساس نمی کند و روزی برای لمس احساس دست به کشتار می زند و همزمان مواظب است 
.و زندگيش بههم نخوردکه خون قربانيش بر پارکت خانه اش نريزد و نظم خانه   

 
ديسکورس ايرانی نيز در درون حالت سمبليکش، در نظم سنت و زبانش و ناخوداگاهی يکايک ما، دارای يک عنصر 

مشکل فرهنگ ما در اين است که اين عنصر خيالی، عنصری قويتر از عنصر سمبليک . قوی خيالی و نارسيستی است
 از دست يابی به فرديت و قانون بوده است و اسير تماميت خواهی از اينرو نيز جهان و فرهنگ ما ناتوان. است

در واقع اين حالت سمبليک زبان و فرهنگ فارسی توسط اين . نارسيستی و ميل يگانگی نارسيستی باقی مانده است
که نيروی بجای آن. گرههای خيالی و  بر پايه اين حاالت خيالی نارسيستی و اديپالی ساخته و  به هم پيوند خورده است

اينگونه آنچه که همه ديسکورسهای . فالوس و سمبليک به اين گره و نقاط تالقی و محور ديسکورس ايرانی تبديل شود
علمی،سياسی،فرهنگی،تربيتی  و غيره جامعه و ديسکورس ايرانی را به هم پيوند می زند، در واقع يک فانتسم خيالی و 

يسکورس ايرانی مرتب باعث بازتوليد ديسکورس، از طريق ايجاد تيپ نارسيستی است و اين فانتسم و محور اصلی د
فانتاسم نهفته در بطن ديسکورس ايرانی را که مانع گذار زبان  و نگاه . خاصی از مخالفان و موافقان ديسکورس می شود

.يم کردو فرهنگ ايرانی به زبان مدرن و علمی، فرهنگ و انسان مدرن می شود، می توان به دو حالت ذيل تقس  
 

تبديل شدن به روحی سيال که بدنبال وادی عشق و جستجوی يگانگی دوباره با عشق نارسيستی است/ 1  
ايجاد فرهنگ کاهنانه خير  وشر به سان آيننی در خدمت اين يگانگی نارسيستی که از طريق آن هر کسی، ديگری را / 2

ی بيند و به جنگ خير وشر و نفی ديگری می مخالف عشق نارسيستی و بت نارسيستی و تمتع نارسيستی خويش م
پردازد، بی آنکه فرديتی بوجود آيد که اين خير و شر را به قدرتهای ايمان و خردی خويش تبديل کند و بتواند  از روح 

حاصل گرفتاری در يک . سيال به جسم خندان و چنداليه  و توانا به تمنای مدرن،نارسيسم مدرن و خندان  دگرديسی يابد
.  باطل جنگ خير و شر و اسارت در نگاه معشوق نارسيستی و سفر نارسيستی بی انتها و فرسودگی درونيستدور

حاصل ناتوانی از دست يابی به يک رابطه تثليثی با سنت و مدرنيت و ناتوانی از ايجاد سنت مدرن، مدرنيت تلفقيق شده 
رن،مذهبی مدرن و يا شاعر و عاشق مدرن و يافتن تلفيق با عناصر خوب سنتی، ناتوان از تبديل شدن کامل به خردمند مد

. خويش و گرفتاری در بحران  است  
 

چنين ديسکورسی با خويش سه نوع شخصيت بباور می آورد که هر سه نوع شخصيت بنوعی همديگر را تکميل می کنند 
اين سه نوع شخصيت را . انندو در نهايت بقول فوکو اينها مکمل همديگر هستند و به بازتوليد ديسکورس کمک می رس

شکست خورده و پريشان نام داد و يا همانطور که در نقدم بر موضوع تواب گفته ام / قهرمان يا عاشق/می توان مومن
متنفرانه هستند و می توانند و /تواب نام داد که هر سه در نهايت اسير نگاه شيفتگانه/ضدقهرمان/می توان آن را قهرمان
يعنی بطور معمول اول يکايک ما به چيزی و . در يک چرخش باطل به يکديگر تبديل ميشوندضرورتا در طی زمان 

سنتمان و يا آرماننمان وفاداريم و به سرباز جانباز اين ايمان تبديل ميشويم، آنگاه به شک می رسيم و به قهرمان نگاه 
خوردن آرمان جديدمان و ديدن هيچی مخالف و شکاک جان بر کف و نافی سيستم قبلی تبديل ميشويم و پس از شکست 

نگاهمان به پريشان حال، معتاد، افسرده و يا کاهن لجام گسيخته ای تبديل ميشويم که اکنون می خواهد دق دليش را با 
موضوع اما اين است که اين سه تيپ،  هر سه اسير يک حالت . تبديل ديگری و هستی به ابژه جنسی اش در آورد

نفرانه با ديگری هستند و اينگونه ناتوان از دست يابی به فرديت خويش و ناتوانی از دست يابی به مت/نارسيستی شيفتگانه
از اينرو مذهبی اولی نمی تواند با ايجاد اين فاصله گيری خردمندانه با سنت . رابطه سمبليک خويش با هستی و ديگری 

بی آنکه .  يابد و اسير نگاه خدايی قهار استو مذهب، به ايجاد سنت مدرن و مذهب مدرن،پروتستانسيم مذهبی دست
زيرا خدای قهار و ديگری مطلق . بتواند با اين عبور، رابطه اش را با خدا و هستی قابل تحول و دگرديسی مداوم سازد

حاصل چنين گرفتاری، ناتوانی از . گرا نافی نام پدر و قانون است و به معنای گرفتاری در حالت نارسيستی است
مذهبی و ايمان سبکبال  و تبديل شدن به يک فاناتيسم مذهبی است که اکنون برای خواستهای اين پدر مطلق گرا، عقالنيت 

قهرمان و عاشق نيز اسير همين حالت است و اينگونه او نيز به . خويش و دگر انديش را می کشد وسرکوب می کند
ش می شود و ناتوان از ايجاد يک نگاه مدرن و با جانباز و سرباز جان برکف ايده نوی خويش و آرمان انقالبی خوي

فاصله، ناتوان از ايجاد  يک شکاکی مدرن و بافاصله می گردد که می توانست  به او به سان فرد و جسم خندان امکان 
ی اينگونه او نيز ناتوان از اين گذار است  و روی ديگر انسان مذهب. تلفيق مدرنيت و سنت و گذار از بحران را می دهد

نفر سوم همان شکست خورده و پريشان حاليست که به شکست آرمانهای بزرگ دو . برادر همزاد اوست. و مومن است
تيپ ديگر و گذشته خويش، يعنی مومن و قهرمان پی برده است، اما اين آگاهی در او بشيوه مرگ آگاهی مدرن و ارتباط 

خاطر نداشتن فرديت و فاصله تثليثی، اکنون به قالب مدرن با هيچی و بی عملی صورت نمی گيرد، بلکه او نيز ب
هيچی،افسردگی و پريشانی در می آيد و يا کاهن لجام گسيخته ای ميشود که اگر ديروز در پای معنويات خويش و 
ديگری را می کشته است، اکنون در پای ماديات و شهوت خويش دست به کشتن لحظه،عشق و ديالوگ می زند و 

يعنی در افسردگی و شهوت و اعتياد او بناچار بدنبال نوعی يگانگی می گردد، بجای آنکه . می يابدچندپارگيش ادامه 
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برای اين پرش او احتياج به فرديت . بحران و بيماريش را تبديل به سنگ پرشی به سوی جهانی نو  و بلوغی نو سازد
 درست و گرفتاری در تمتع نارسيستی و حاکميت خويش و توانايی فاصله گيری خويش دارد، اما ناتوانی از گذار اديپالی

اينگونه در يک چرخه باطل، مومن به . فرهنگ و سيستم نارسيستی و بحران زده، اين امکان را از او گرفته است
قهرمان و قهرمان به پريشان حال تبديل ميشود و پريشان حال و معتاد ديگر بار آب توبه بر سر خويش می ريزد و تبديل 

ميشود و چرخه ادامه می يابد و يا اينکه هر کدام در افسون نارسيستی معشوق خويش می ميرند و يا پژمرده به مومن 
يکايک ما ايرانيان بنا به ضرورت ديسکورس و ناخودآگاهيمان، اشکال مختلف اين چرخه و بازی تراژيک را . ميشوند

 يا آن تيپ نيست، يا برتر دانستن يکی بر ديگری، بنابراين موضوع خوب و يا بد شمردن اين. تجربه کرده و می کنيم
از اينرو برای . زيرا هر سه در نهايت يکی هستند و ايجاد گر تراژدی انسان  ايرانی و بحران انسان ايرانی يکايک ما

به ی کيميايی می بينيم که چگونه قهرمان دوران کودکی،اکنون معتاد شده است  و ديگری اکنون >گوزنها<مثال در فيلم 
از اينرو نيز در لحظه ای بهروز . قهرمان خلق تبديل شده است  وسومی به عنوان پاسبان در پی دستگيری و قتل اوست

و آخر هر دو با هم  > من هم می تونم<وثوقی که می خواهد ديگر بار قهرمان شود، مرتب به خودش می گويد، 
شری عبور کنند و هر سه باهم سيستم قانون و نقد و حقيقت /بجای آنکه از انديشه قهرمانی و خير. قهرمانانه می ميرند
داستان سه < در شعری از لحاظ زبانی جالب و با تکنيکی خوب  و با طنزی بّرا  بنام .   فردی را ايجاد کنند

سان از علی عبدالرضايی، ما با تصويری شاعرانه و  با تعبيری پر طنز و گزنده از  اين سه حالت مداوم ان> )13(بگادر
.ايرانی و چرخش بيمار گونه آن روبرو ميشويم  

 
 
 
ا سه برادر بوديمم  
 

 يکی بسيجی
 

    بعدی خلقی             
 

 و بعدی ترين که من باشم جلقی بود                     
 

های برخالفی راه می کردند به آن دو که درسمت پدر   
 

خواستند عنايِت کافی داشت نمی...وقِت می    
 

ی لخت می گشتم مرا که درفيلم های هندی الی جفتی سينهتنها   
 

کردم مثلِ بوروسلی وقتی که شلواِر لی تنم می   
 

افتاد زد که مادرم در نماِزمغرب به عطسه می چنان کتک می                        
 
 
 

:ستند و نشان ميدهد که چگونه مرتب اين سه حالت  به يکديگر تبديل ميشوند و در نهايت يکی ه  
 
 

 خالصه خلقی يعنی بسيجی يعنی منی که هرسه يکديگريم
 

  چنان به مادر رفتيم
 

خورد که هر وقت زنی زيرِ تانِک عراقی ورق می  
 

 نوجوانیِ  من
 

خواند پشِت قرآنی که وقِت حمله فرمانده می              
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خورد عرق می                                                     
 

کل نگاه شاعر  در اين است که با آنکه به اين شناخت دقيق از ديسکورس کهن دست می يابد، اما باز هم خود بگونه مش
ای اسير خشم و جنون خيالی به اين ديسکورس باقی می ماند و اينگونه در نهايت از ديسکورس خارج نميشود و نگاهش 

سامدرن باقی می ماند، بدون آنکه کامل به خشم سمبليک و قتل بحرانی و با تلفيق اين خشم خيالی با عناصر مدرن  و پ
از اينرو آهنگ . سمبليک ديسکورس کهن از طريق يافتن تلفيقی نو و خندان در سبک  و محتوای شعر خويش دست يابد

 خويش کالم اين شعر نيز ماالمال از خشم خيالی به پدر و مادر و به برادر و همزاد است و اسير خوشی جنون و طغيان
می ماند و از ياد می برد که دقيقا اين طغيان پريشان گونه و خيالی در نهايت باز هم به تکرار سنت تبديل 

از .  همانطور که کاهن لجام گسيخته  و شهوانی آن روی سکه کاهن اخالقيست و هر دو به يکديگر تبديل ميشوند.ميشود
وه رهايی متن و ديسکورس  از اين تکرار تراژيک است، رخ نمی اينرو نيز ديالوگ و قتل سمبليک خندان  که تنها شي

زيرا رهايی يک برادر بدون رهايی ديگری نيز ممکن نيست و دگرديسی  بدون شکستن اين ديسکورس . دهد
عارفانه و تبديل شدن سه برادر به سه نگاه مدرن و تثليثی مذهبی، خردگرايانه و تمنا پرستانه مدرن ممکن نيست /کاهنانه

 و بدون  امکان ديالوگ ميان هر سه بخش و نيز با پدر و مادر که اکنون از پدر و مادر خيالی به پدر و مادر سمبليک 
.  زيرا در نهايت پدر و مادر آينده اين نسل و اين نسل گذشته آنها هستند و همه اسير يک ديسکورس مشابه. تبديل شده اند  

 
راوی در نهايت هم قصاب و هم پيرمرد خنزرپنزری . ر راوی و  لکاته هستيمدر بوف کور نيز ما شاهد اين سه حالت د

همانطور که پيرمرد خنزرپنزری روز جوانی ناخوش . او در نهايت خود نيز رجاله ايست. است، با آنکه مخالف آنهاست
ه و گذشته يکديگرند و اينگونه هر کدام آيند. مانند راوی بوده است و او نيز اسير چشمان عشقی بر روی يک قلمدانيست

راوی در مسير قتل لکاته و تکرار تراژيک تاريخ، به قصاب و سرانجام به پيرمرد خنزرپنزری تبديل می شود و 
اينگونه فرهنگ . ديسکورس ديگر بار خويش را بازتوليد می کند و سنت خيالی بر نگاه سمبليک و مدرن پيروز ميشود

همينگونه نيز لکاته، . ا هر دو به معنای نفی پدر و نفی قانون و فرديت استزير. ما دچار يک پسرکشی و پدرکشی است
زن اثيری و مادر در نهايت يکی هستند و مادر خود روزگاری رقاصه هندی و زن اثيری بوده است  و اکنون با مرگ و 

اهد آب توبه نيز بر سر لکاته ای که لحظه ای ديگر می خو. قتل زن اثيری توسط شراب سمی مادر، لکاته آفريده ميشود
اينگونه کتاب بوف کور در واقع صاحب يک ماتريکس درونی قويست که بخوبی . خويش ريزد و ديگربار واقع گرا شود

مشکل خيلی از نقدهای . به بازتاب و نقد ديسکورس سنتی ايرانی و تکرار تراژيک اين چرخه ديسکورسيو می پردازد
نسجام درونی ميان همه فيگورهای بوف کور و چرخش مداوم آنها به يکديگر و بر بوف کور اين است که متوجه اين ا

تکرار تراژيک يک بازی مرگبار نارسيستی را نمی بينند و متوجه نميشوند که بقول هدايت، کتاب بوف کور مانند يک 
وی با زن اثيری را به از اينرو نيز وقتی دکتر آجودانی رابطه را. قطعه موسيقی با نظم و حساب خاصی نوشته شده است

مثابه رابطه شيفتگانه هدايت با ايران باستان می بيند و رابطه راوی با لکاته را به مثابه نگاه خشمگينانه هدايت به اسالم 
زن /و ايران بعد از اسالم می نگرد، متوجه اين فاکت بنيادی نيست که زن اثيری و لکاته يکی هستند  و رابطه راوی

به اين دليل نيز در هر دو . متنفرانه است/متنفرانه، عاشقانه/ه يک رابطه مشابه نارسيستی شيفتگانهلکات/اثيری، راوی
. بخش زن به قتل می رسد و راوی اسير سنت و نگاه معشوق باقی می ماند و حادثه مشابه در دو متن تکرار می شود

. اين بخشش، چون يک کاخ پوشالی فرو می ريزداينگونه بخاطر نشناختن اين ماتريکس، نقدی تاريخی ايشان، الاقل در 
. ما چه نقد هرمونوتيکی، ساختار گرايانه و يا پساساختارگرايانه کنيم،بايستی بر اساس متن و فاکتهای متن حرکت کنيم

اين نگاه ،همان تبلور نگاه شيفتگانه نارسيستی در برخورد . مرگ مولف به معنای آن نيست که هر تفسيری ممکن است
ما می توانيم از چشم اندازهای مختلف به يک متن .سامدرنيت و تبديل پسامدرنيت به يک آرمان نارسيستی جديد استبه پ

از اينرو نيز بخاطر نديدن . بنگريم، اما فاکتها و شواهد نگاهمان بايستی از درون متن بيرون آيد و حرفمان را تصديق کند
قد دکتر آجودانی دارای يک خطای پژوهشی عميق در اين بخش است و زن اثيری ، ن/لکاته، راوی/يگانگی رابطه راوی

با آنکه در نگاه هدايت عشقی نيز . متوجه اسطوره زدايی و نقد عميق هدايت از هر دو فرهنگ قديم و اسالميش نمی شود
ناتوانی از اين تلفيق زيرا هدايت نيز راهی جز اين ندارد که به تلفيقی دست يابد و در بن بست . به اين گذشته وجود دارد

.می ميرد  
 

حاصل اين گرفتاری راوی و لکاته و کال فرهنگ ايرانی، اسارت در فانتاسمهای خيالی و نارسيستی و تکرار تراژيک 
يکايک ما دارای اين فانتاسمها و سناريوهای بيمارگونه . اين سناريوهای خيالی در شکل بيمارگونه و بحرانی آن است

ی توان درجه رشد فرديت يکايک ما، درجه رشد فرهنگ مدرن و نقد مدرن، زبان مدرن را در يک نارسيستی هستيم و م
اثر هنری و يا در کار علمی مشاهده و تحليل کرد،  بسته به ميزان عبور نويسنده و متن از اين فانتاسمها و تبديل 

 و سناريوی راوی بوف کور، همان فانتاسم.  عشقی و ديالوگ پارادکس بشری /فانتاسمها به تمناهای مدرن جنسی
سناريوی دائمی رقص دختر در برابر پيرمرد  و در زير درخت سرو است و ميل او به اينکه نگاه دختر و يا مادر به 

سمت او برگردد و تنها و مطلقانه به او نگاه کند و اينگونه رابطه ای نارسيستی ايجاد کند، بجای آنکه پدر به پشت صحنه 
راوی اسير اين فانتاسم  . به نام پدری و قانون، ايجاد گر صحنه تمنای جنسی و قانون ديالوگ جنسی باشدرود و به مثا

رقابت اديپالی از يکسو و ميل يگانگی نارسيستی با معشوق است و خود نيز بارها بدان آگاهانه و ناآگاهانه اعتراف می 
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تمامی .  تکرار همان بازی با دختر در کنار نهر سورنايی استلکاته  و اين سناريوی خيالی او،/کند و در واقع زن اثيری
يعنی ديدن . هستی او ميل دست يابی به اين عشق مطلق و نارسيستی و حس چيرگی بر حريف در نگاه معشوق است

نای زن و از اينرو نيز با مشاهده کوچکترين عالمتی از عدم تم.  اينکه مادر تنها به او تعلق دارد و او را انتخاب می کند
مازوخيستی ميشود و می خواهد /معشوق، دچار پارانوييا و يا ناتوانی جنسی از يکسو  و از سوی ديگر حاالت ساديستی

در واقع در پشت سر  . او می خواهد خدايی باشد. به اين حس بزرگی نارسيستی از طريق ترياک و روياهايش دست يابد
ايرانی ترکيبی از اين کهتر بودن و ميل پنهان مهتر بودن، . ی توان يافتو در نهان هر ايرانی اين ميل خدا شدن را م

اينگونه يا درگير يک مونولوگ درونيست و . اطاعت از يکسو و از سوی ديگر ميل خدايی و فرماندهی بر جهان است 
کسو  و يا از سوی مختلصتم از ي/ناتوان از ديالوگ و ديدن ديگريست و يا ديالوگش تبديل به بازی چاپلوسانه چاکرتم

البته خوشبختانه جهان مدرن و نگاه مدرن در يکايک ما و فرهنگ ما در حال رشد . ديگر فحش و خشم به ديگری ميشود
اما موضوع ديدن تاثيرات اين سيستم و فانتسم در درون يکايک ماست که هنوز باعث ميشود، هر هنرمند و . است

فا خويش را خدايی نارسيستی بپندارد که بی نياز به ديگريست و ديگری را يا روشنفکر ايرانی با تمام رشد فرديش، در خ
همينگونه . برای تملق گويی،پيش کسوت منشی و يا به سان دشمن خود می طلبد،وقتی که ديگری شروع به نقدش می کند

ی  ويا نفی ديگری تبديل تنفر ميشود و نقدش به هوراکش/نيز ديگری در مسير نقد ناگهان کم کم دچار اين احساس شيفتگی
موضوع شناخت تاثير منفی اين رجعتهای احساسی بر روند تکامل فردی يکايک ما و کل جامعه ماست و . می گردد

بقول معروف کسی نمی تواند اينجا اولين سنگ را بندازد، زيرا يکايک ما در . شناخت مکانيسمها و حاالت اين فانتسمها
موضوع شناخت آن و تبديل فانتسم به تمنای مدرن و قدرت خويش .  مختلف داراييمخويش اين فانتسمها را با درجات

لکاته بوف کور نيز دارای سناريوی خيالی نارسيستی مشابه ای است که اين سناريو برای او به شکل آمدن مردی . است
تا . سه شفابخش اوستصورت می گيرد که در واقع هم پدر و هم يک پرنس است و او در تخت چون سيندرال منتظر بو

پدر رها سازد /و خويش را در آغوش اين پرنس>  شال گردنتو باز کن< :او آرام بيايد و او با عشوه عاشقانه به او بگويد
در سناريوی خيالی و فانتسم رضا قهرمان رمان ورد برهها، ما به اين لحظه شکل .  و به آرامش و عشق ابدی دست يابد

جستجوی جاودانه عشق يگانه و جستجوی بخشی گمشده از خويش و از سوی ديگر خشم به گيری فانتسم در وجودش و 
اينجا فانتسم نهفته در ديسکورس متن، در درون کودک و جوان و مسن . پدر و رقيب خيالی از سوی ديگر روبرو ميشويم

شده  وعشق مادری و خشم بعدی شکل می گيرد و به محور جستجوی دائمی او بدنبال تار جادويی، به دنبال قطعه گم
اينجا نطفه فانتسم اسارت  . پنهان به پدر و ميل امحای او تبديل می شود  و تعيين کننده نوع رابطه اش با زنان می گردد

.راوی در نگاه نارسيستی و خشم اديپالی  کاشته ميشود  
 
 

تاده بود به حياط مسير نگاهم را برد به ی نوری که از اتاق اف چشم که باز کردم تيغه. شب بود که اين صدا آمد نيمه« 
نگاه کردم به سمت چپم، به . به سرعت سرم را برگرداندم... برگشتم، چراغ اتاق روشن بود اما خدای من. پشت سر

دوباره برگشتم به طرف . ها و تاريکی خواهران و برادرها که اين طرف حياط خوابيده بودند غرق در سپيدی مالفه
  ...اتاق

جيگر.. .ـ جيگر ... 
حاال هم اگر همان صحنه را ببينم فورْا رويم را . اش پنج سالم بود ترسم چه رسد به آنوقت که همه من همين حاال هم می

بندم تا مبادا پدر بفهمد که بيدارم ها را می گردانم و چشم برمی . 
جيگر... ـ جيگر ... 

فتاده بود روی زمين و پدر با آن قد بلند و هيکل درشت ی مادر که ا دادم به ناله فشردم بهم و گوش می ها را می پلک
خواهد  ی مادر چرا مثل کرکس می چرا مثل کرکس، چرا افتاده روی سينه«. ی نحيف و الغر او خيمه زده بود روی جثه

 «جگرش را درآورد، چرا؟
جيگر... ـ جيگر ... 

فقط دو قدم بود تا کارد آشپزخانه که تيز بود .  اجاقی آشپزخانه است؛ کنار دانستم گوشه فقط دو قدم  بود تا کارد که می
که تيز بود اگر بردارم ... که تيز بود اگر که بردارم... که تيز بود وقتی که بردارم... کشيد روی گلوی مرغ وقتی پدر می
تيزی لرزش ترس... اما فقط لرزش ترس بود... که تيز بود اگر فروکنم توی پهلويش... فرو کنم ...  
حاال از کنار من...  نزديکتر... نزديک... صدای پا. صدای برخاستن. صدای چرق زانوها. رخاستپدر ب ... 

کند از کنار ترس، از کنار  گذرد از کنار تاريکی حياط؛ عبور می های بسته، نيم بسته، شبح پدر می حاال از الی پلک
صدای . صدای در حياط.  روی زمينای آهن که کشيده شود ی حياط صدای درررررنگ تکه از گوشه. لرزش من

. درست همانجا جلوی در حياط شبحی نشسته است پشت به من. شوم آرام نيم خيز می. رود در خاک ای که فرو می بيلچه
خيز  نيم. کند زمين خاکی را کند، گود می کند، گود می گود می. ام روزی ای از وجودم را چال کرده درست همانجا که تکه

کند آنجا در را چال میجگر ما. شوم می . 
 .صدای ريختن خاک
 .صدای ريختن خاک
 .صدای ريختن خاک
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 .صدای کوبش بيلچه بر خاک
»هيچ صدايی از اتاق . 

 
در يک جامعه و ديسکورس گرفتار در حالت اديپالی و نارسيستی، مادر در واقع اجازه استقالل درونی به کودکانشان 

ايجاد اين استقالل و قبول نام پدر و رشد فرديت کمک رساند، زيرا خود نيز اسير نمی دهد و پدر ناتوان از آن است که به 
حاصل چنين جامعه ای، کودکانی . نگاه پدر اخالقی و ميل يگانگی نارسيستی با سنت و ناتوان از فرديت خويش است

م، هراس اختگی و ترس و هستند که مرتب می خواهند انتقام مادر را از پدر بگيرند و همزمان با حس اين ميل انتقا
عارف از يکسو در پی /اينگونه چنين انسانی به سان تبلوری از کاهن. پارانوييا از انتقام پدر در درون آنها شکل می گيرد

عشق گمشده مادری و تکه از دست داده چون يک يهودی سرگردان در سفر است و از سوی ديگر،  ناتوان از گذار از 
بی به فرديت خويش و قبول نام پدر، ماالمال از حس مرگ و انتقام، پارانوييا و هراس از يگانگی نارسيستی و دستيا

زيرا قدرت پدری و عشق مادری به ايماژهای سمبليک شده و . زندگی و ناتوان از دست يابی به خواستهای خويش است
ديت  و سعادت فرديش عمل می بخشی از هويت او تبديل نشده اند و به شکل رجعت نارسيستی و خشم خيالی بر ضد فر

زيرا موضوع گذار اديپ اين نيست که کودک را از لذت يگانگی نارسيستی با مادر واميدارد و به يک فرد اخالقی . کنند
فررند در درون خويش دارای حالت /موضوع گذار اديپ اين است که رابطه نارسيستی مادر. و سنتی تبديل می کند

ست و بدينخاطر اگر در مسير تکامل کودک، پدر به عنوان نماينده قانون و ديگری بزرگ کينه نيز ه/خشم، مهر/شيفتگی
وارد صحنه اين بازی نشود و به کودکش در مسير استقالل فرديش کمک نرساند و مادر کودک را رها نکند و او را به 

ازد، آنگاه چنين موجودی از ابزار جنگ پنهان بر عليه پدر و يا مبتال به يک بدهکاری تاريخی به خويش و سنت س
يکطرف مرتب در پی راهی برای رهايی از اين احساس گناه و بدهکاری تاريخی و دست يابی دوباره به وحدت 

نارسيستی است و از طرف ديگر به سان اين روح سيال عاشق، ناتوان از اين است که پايش بر روی زمين قرار گيرد و 
زيرا با عدم گذار اديپ، عشق مادری . جهان و عشق و حقيقت فردی خويش کنداعتماد بنفس يابد و شروع به ساختن 

اوليه به قدرت عشق به خويش و توانايی عشق به ديگری تبديل نمی شود و انسان در زهدان مادر خيالی و يا کابوس وار 
وان پسر و يا تبديل شدن به اسير می ماند و از طرف ديگر پدر تبديل به قدرت فرد برای دستيابی به تمنا و فالوس به عن

تمنا و فالوس به سان دختر نمی گردد و اينگونه چنين پسر و دختری بخاطر جانيافتادن اين ايماژ پدرانه در خويش و 
بخاطر عدم قبول نام پدر و قبول محروميت از يگانگی اوليه، ناتوان از دست يابی به فرديت خويش و تمنای مدرن 

. ثله می گردند و اينگونه واقعيت و بحرانشان و تلفيقشان نيز مسخ شده و مثله شده استدر واقع م. خويش می گردند
حاصل اين است که مانند تصوير باال، کودک دچار اين فانتسم است که بخشی از وجود مادرش که در نهايت همان خود 

اوی بعدها بخاطر اين فانتسم درونی اينگونه ر. اوست، کنده و به خاک سپرده ميشود و پدر مسئول اين جدايی و درد است
و سناريوی درونی از يکسو به جستجوی تار جادويی می پردازد و از طرف ديگر وجودش ماالمال از حاالت هراس و 

او نمی تواند با گذار از ايماژ پدر و مادر و با دستيابی به . انتقام پنهان،حس مرگ و حس يهودی سرگردان بودن است
ردی خويش، همزمان بخشی از پدر و مادر را در خويش و به سان قدرتهای خويش و هويت عشق فردی و حقيقت ف
از اينرو او دچار چندپارگی و بحران و احساس نامتجانس بودن شديد است و يا بقول راوی او . مشابه خويش حفظ کند

پويايی ديناميک فرديت او و پوستی که مرز ميان درون و برون و نقطه تالقی آنها، نقطه شکل گيری و . پوست ندارد
. زيرا در نهايت او ناتوان از ديالوگ و اين فاصله گيری پارادکس و تثلثيثی است. ديالوگ او با ديگری و هستی است

حاصل چنين فانتسم و سيستم، انسانی عاشق و کاهن است که برای عشق مطلق خويش را می کشد و برای دست يابی به 
.  پدر خيالی مطلق گرا، دست به کشتن جسم خويش، زنانگی و مردانگی خويش می زندبيگناهی دوباره  و جلب ميل

حاصل بقول داستان يک موجود سه گانه بحرانيست که در يک گوشش، اسم مذهبی رضا، در گوش ديگرش اسم مادرانه 
بی . ان چندپاره استحاصل يک انس. اليوت می طلبد. سياوش، و در پايين تنه اش شوق و  اشتياق مدرن نهفته است و ت

کاهنانه،  معموال در برخورد با مدرنيت، ما از نيچه يا /دليل نيست که بخاطر اين بحران درونی و اين حالت عاشقانه
زيرا همخوانی بيشتری با اين حاالت دو . اليوت و پسامدرنيت بيشتر خوشمان می آيد، تا کانت و پوپر و دکارت  وغيره

راه رهايی . ث ميشود که ما در بسياری مواقع پست مدرنيت  و نيچه را مسخ و ايرانی سازيمگانه ما دارد و همزمان باع
از اين حالت، اما چيره شدن بر اين سه پارگی و  فرار از آن نيست، زيرا انسان و تحول خارج از ديسکورس يک توهم 

از اينرو . و صورت می گيردتحول تنها در چهارچوب زبان،ديسکورس و جان انسانی ديسکورسي. محض و خياليست
موضوع عبور از اين چندپارگی به سوی چنداليگی خويش و ايجاد عشق مدرن و جادويی متفاوت، خرد مدرن و شايد 

موضوع بباور من عبور از عارف سرگشته و کاهن خودآزار به عارف . شاد و رندانه متفاوت و فرديت متفاوت است
به سوی جهانی که در آن همه . د شاد و به سوی ايمان سبکبال و خندان استزمينی خندان،عاشق زمينی خندان، خردمن

بازی جاودانه و فانی عشق و . هستی از خدا تا انسان رقصان است و همه هستی ديالوگ و بازی عشق و قدرت است
.قدرت ميان عاشقان و اغواگران زمينی، ميان عاشقان خردمند دارنده مهره مار  
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عرصه زبان، عرصه جهان سمبليک است و زبان نمادی از گذار انسان از يگانگی اوليه به فرديت و  بلوغ سمبليک و 
زيرا در عرصه زبان، هر کلمه تنها در پيوند با کلمات ديگر معنی می يابد و از . ايجاد رابطه سمبليک با هستی است

از اينرو نيز متن و نوشتار . نيست و می تواند مرتب معانی جديدی يابدطرف ديگر هيچ کلمه ای، بخودی خود کامل 
خصلت ديگر  عرصه زبان در اين است که ميان اسم داللت و مدلول، . مرتب تفاوت می آفريند و نوشتن پايان نمی يابد

 ندارد، بلکه اسم ميان اسم داللت درخت و تصويری به اسم درخت، برخالف نظر ساختارگرايان، رابطه ای مستقيم وجود
داللت می تواند صاحب مدلولهای فراوان باشد و اسم داللت درخت می تواند بسته به جمله، هم معنی درخت و يا فالوس 

يعنی ما در برخورد با کلمه و واژه با يک ديفرانس دريدايی روبروييم و نه يک تفاوت . و يا بهار و چيزی ديگر را بدهد
واژه ای ترکيبی از دو تفاوت با گذشته و آينده، با دو کلمه قبل و بعد از خويش است  و اين گونه هر . ساختارگرانه

در .   اينگونه هر کلمه ای با کلمه بعدی خويش در يک حالت ديفرانس دريدايی قرار دارد و مرتب تفاوت می آفريند
لکه همه چيز از آلت تناسلی مردانه يا معنای لکانی نيز  فالوس به عنوان اسم داللت تمنا، دارای هيچ مدلولی نيست، ب

زنانه، از چشم و نگاه تا ماشين و ثروت، از شالق ساديست تا ويبراتور   در روابط لزبينی می تواند به تبلور اين تمنا و 
از اين رو نيز ديگر نمی توان لکان را يک ساختارگرا خواند، بلکه او با . فالوس  و مدلول اين اسم داللت تبديل شود

کستن ماتريکس ساختارگرايانه و با ايجاد ساحت رئال در سيستم خويش، نشان می دهد که چگونه هر حالت سمبليک، ش
در خويش دارای يک بخشی از جهانهای ديگر انسانی، يعنی جهان خيالی و جهان رئال و کابوس وار است و اين بخشها 

ينخاطر نيز مرتب تفاوت ايجاد می کنند و تفاوت در معنای به سان تکيه گاه ايجاد اين جهان سمبليک عمل می کنند و بد
برای مثال رابطه . کلمات می آفرينند و يا باعث ايجاد مدلولهای فراوانی برای اسم داللتی مثل  درخت و غيره می شوند

ع زيرا اينجا موضو. جنسی ميان زن و مرد، بقول طنز زيبای لکان، نه يک عمل جنسی بلکه يک عمل جنسيتی است
از اينرو نيز بقول لکان . رابطه ميان يک مرد و يک زن به عالوه توهمات  و فانتسمهای جنسی و عشقی از يکديگر است

کميک /سکس  وعشق انسانی بخاطر اين نقطه خيالی و رئال درون خويش دارای يک حالت بالماسکه ای و تراژيک
زيرا جهان . ، يعنی حس و لمس هيچی و پوچی داردهمينگونه نيز جهان سمبليک احتياج به مرز رئال خويش.  است

سبمليک بشری  وديسکورس سنتی و يا مدرن، بدور اين جهان پوچی ساخته شده است که هيچگاه کامل قابل درک کردن 
نيست و مرتب خويش را به شکل يک شوک و کابوس بر ما نمايان می سازد و مرز جهان سمبليک ما را تشکيل می دهد 

مشکل روانی و بشری  از اينجا شروع ميشود که عنصر .. وع خودآگاهی ما از خويش  و جهانمان است و ايجادگر ن
سمبليک و /سمبليک و زبانی، به عنصر اصلی روان و جان انسانی تبديل نشود و در واقع آدمی دارای يک حالت خيالی

سکورس سنتی ايرانی است که جهان سمبليک چنين جهانی مثل دي. رئال می شود/رئال، رئال/سمبليک و يا خيالی/يا رئال
متنفرانه ساخته شده است و اينگونه مرتب /ايرانيش  بر پايه و محور خياالت نارسيستی و رابطه نارسيستی شيفتگانه

انسان . محکوم به جستجوی يگانگی نارسيستی و از سوی ديگر سرکوب رئال وار جسم و جان خويش و ديگری است
ن نيز با آنکه قدرت سمبليکش ، عنصر قويتر در جهان و ديسکورس مدرنش می باشد، اما اين مدر> من< مدرن نيز  و

من مدرن هنوز بشدت آغشته با يک حالت نارسيستی است و به اينخاطر شيوه روانکاوی لکان از نگاه کالسيک 
ل شدن به سوژه شکاف عبور می کند و خواهان عبور از من نارسيستی مدرن و تبدي> روانشناسی من< روانکاوی  و 

سوژه ای که مرتب تحول می يابد و تمنايش، تمنای ديگريست  و برخالف من مدرن که قائم . دار مدرن يا پسامدرنی است
زيرا . به ذات خويش است، اين سوژه منقسم،  قائم به تمنای ديگريست و نياز به ديگری دارد، تا به خويش دست يابد

ايش،هميشه به شکل ديگری بر او ظاهر می شود و حق خويش را می طلبد و او بايستی خويشتن اش و فانتزيها و روياه
از طريق ديالوگ به جذب اين ديگری در خويش بپردازد و فانتزيهايش و شورهايش را در خويش جذب کند و يا تن به 

ت  و بقول لکان، به از اينرو جهان سمبليک، جهانی مرتب در حال تحول اس. عشق و ديالوگ با معشوق و رقيب دهد
در حاليکه جهان رئال و هيچی به نوشته شدن امکان نمی دهد و هميشه به سان يک هيچی می . نوشته شدن پايان نمی دهد

مشکل جهان سمبليک وقتی آشکار ميشود که عناصری که در اين جهان .   ماند که بر ما بشکل کابوس ظاهر می شود
، اکنون بقول لکان بشکل رئال و کابوس وار بر می گردند و حق خويش می طلبند جذب نشده و به بيرون پرتاب شده اند

و تا زمانی که حق خويش را و جذب شدن در جهان سمبليک را دريافت نکنند، شروع به داغان کردن جهان سمبليک و 
 يک روز از گرگور. کافکا است> مسخ< يک مثال مهم برای اين حالت، کتاب. سالمتی روحی و جسمی ما می کنند

زيبايی کار کافکا در اين . خواب بلند ميشود و می بيند که تبديل به يک حشره  عجيب و غريب و يا يک حيوان شده است
است که کتاب مسخ کافکا يک اثر سوررئاليستی نيست بلکه درواقع يک اثر رئاليستی و مينماليستی است که بدقت و با 

تنها عنصر غيرعقالنی در اين جهان سمبليک و عقالنی، . يان را نشان ميدهدعقالنيت رئاليستی جزئيات حادثه  و جر
تمامی داستان و مرگ نهايی گرگور نيز در همين فضای سمبليک و رئاليستی صورت می . حيوان شدن گرگور است

رف سيستم و در واقع حيوان شدن گرگور، پاسخ درون او به عدم توجه به نارضايتهايش و اشتياقات فرديش  از ط. گيرد
خانواده است  و راهی،  تالشی از  او برای رهايی از بار مسئوليتهايی  است که خانواده بعد از بيماری پدرش بر دوش 

اينگونه جهان سمبليک و نظم خانواده بدون توجه به اشتياقات گرگور، او . او به سان نان آور جديد خانواده گذاشته است
مبليک خانواده وامی دارد و همه اشتياقات او را در واقع پس می زند و بدور می را به اجرای نقشی در ديسکورس س

اکنون اين احساسات نفی شده و جذب نشده در جهان سمبليک، اکنون اين فانتزيهای تعالی نيافته به تمناهای مدرن . اندازد
مانطور که ما اين حالت بازگشت ه. سمبليک، به سان يک کابوس رئال و بشکل حيوانی بر می گردد و حق خود می طلبد

مردگان را و تقاضای رفع يک نابرابری را در آثاری چون هاملت و ديدارش با روح پدرش و خواست روح پدرش در 
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مردگان زنده ايی که در . می بينيم> مردگان زنده، سومبی<پی انتقام و يا بقول ژيژک در فيلمهای هاليوودی در قالب 
  و تا به خواست خويش  و رفع يک نابرابری و يافتن جای خويش در نظام سمبليک دست ميان دو جهان در حرکتند،

اينگونه روح زنی که بيگناه کشته شده است، تا قاتلش به جزای جرمش نرسد و او . نيابند، به قتل و کشتار دست می زنند
عنصر مرکزی . ليک می پردازدبه عزاداری و خاک سپاری سمبليک خويش دست نيابد، به تهديد جهان انسانی و سمب

فرويدی را اين عنصر دراماتيک به بيرون پرت شده و در جهان سمبليک فرد جذب نشده، تشکيل می > اجبار به تکرار<
تکراری که ما در تکرار تراژيک بيماريهای روانی فردی و جمعی، در اعتياد، انحراف جنسی، در نويروز و . دهد

در همه اين حاالت، بخشی از . درنيت و يا انفجارهای مداوم گروهی شاهدش هستيمم/پسيکوز و در تکرار بحران سنت
وجود ما که سرکوب شده و پس زده شده است، اکنون کابوس وار بر می گردد و حق خويش می طلبد و تا زمانی که در 

تان کافکا نيز اين حيوان در داس. جهان سمبليکمان جای خويش را نيابد، به اذيت  و آزار روح و جانمان ادامه می دهد
گواتاری در نظر گرفت /از طرف ديگر بايستی به قول  دلوز. نماد اين اشتياقات پس زده شده توسط  نظام سمبليک است

که در عين حال حيوان شدن گرگور، در واقع تالشی برای ايجاد يک راه فرار از نظم سمبليک غلط سابق  و ايجاد يک 
.  که در آن برای مثال تعهد در برابر خانواده بدون نياز به کشتن تمناهای خويش باشدنظم نوين و تفاوت نوين است

اينگونه با مسخ گرگور به حيوان در کل سيستم نيز مسخی و تحولی  صورت می گيرد و ابتدا پس اندازهايی گمشده پيدا 
اما بقول دلوز مشکل گرگور در اين . دميشود و ديگر اعضای خانواده نيز کار می يابند  و سيستم شروع به تحولی می کن

است که اسير ديسکورس اديپ و خانوادگی باقی می ماند و نمی تواند ، مسير و راه خويش را کامل به انتها رساند و به 
يعنی او اسير روايت کهن از بيماريش می شود که در زبان و ديسکورس )  14.(يک تفاوت نوين در سيستم دست يابد

مثل يک انسان بيمار که در خويش بيماريش را به سان عالمتی از گرفتاريش در خشمهای .  افتاده استناخودآگاهيش جا
اديپالی می بيند و نمی تواند به بيماريش رنگ و روايتی نو بخشد و يا مثل يک بيمار ايرانی که بيماريش را ناشی از 

تفسيری ديگر از حيوان شدن خويش دهد و به حيوان اهريمنی شدنش می بيند، او نيز ناتوان از اين می شود که تن به 
خندان، به گستره ای نو از حيوان شدن، انسان شدن تبديل گردد،  بلکه اسير ديسکورس اديپ نهفته در ناخودآگاهيش، در 

ه لکانی ميان اين دو نگا. آخر تبديل به بيمار اديپالی ميشود و سرانجام با مرگ او، خانواده به آرامش خويش دست می يابد
و دلوزی نيز ميتوان به پيوندی دست يافت، زيرا نظم جديد خود نمادی از توانايی سمبليک و جذب خواستهای خويش 

است و اينگونه به يک تحول فردی و اديپی و سمبليک می انجامد،حتی اگر بظاهر با سيستم اديپی  و نظام سمبليک حاکم 
جان از نظم و ديسکورس خويش و تالش برای ايجاد يک تفاوت گذاری و بيمار شدن يک راه فرار جسم و . متفاوت باشد

وگرنه .  مهم به پايان بردن اين راه و دستيابی به جهان سمبليک نوی خويش است. دست يابی به يک اشتياق خويش است
 بيماريش گناه و  ديدن/بيمار اسير روايت کهن در جان خويش می شود و مثل يک انسان شرقی مبتال به جنگ وسوسه

چون اهريمنی ميشود و يا مثل يک انسان مدرن در بيماريش ابژه ای می بيند که می خواهد با خوردن قرص آنتی 
همراه با کار روانکاوانه و يافتن . با اينکه درمان دارويی در روانکاوی امری ضروری است.( دپرسيوا بر آن چيره شود

موضوع اما اين است که نگاه دلوز اجازه می ). ن سمبليک خويشحقيقت نهفته در بيماری خويش و جذب آن در جها
دهد، با جسم  و هستی آشتی کنيم و جهان هيچی و يا رئال را به شکل يک کابوس و  ناخودآگاهی را بشکل يک تئاتر 

پ به يک اديپی نبينم، بلکه ناخودآگاهی تبديل به يک کارخانه توليد هزار آرزو  و چشم انداز می شود و ديسکورس ادي
اينگونه نيز در نگاه دلوزی، حالت رئال در واقع .  چشم انداز و يک امکان تحول سمبليک تبديل می شود  و نه همه آن

يک واقعيت مجازی و امکان مجازی جديد، يک چشم انداز جديد است که در حال بيان جديد خويش است و راهی نو  و 
 برای فرار از ديسکورس و يافتن واقعيت  و جهان سمبليک نوی خويش حيوان شدن گرگور راهی. تفاوتی نو می آفريند 

است که در انتهای خويش به انسان شدنی نو و حيوان خندان شدنی نو می تواند تبديل شود، اگر که اسير روايت کهن 
ک تفاوت نقطه مشترک اين است که  در هر دو حالت دلوزی و يا لکانی بايستی به ي. حک شده بر جسم و جانش نشود

سمبليک و جذب سمبليک خواستهای خويش دست يافت، وگرنه اين خواستها و اشتياقات سرکوب شده، اين واقعيت 
< مجازی نوی سرکوب شده، با خشونت و تکرار خواست خويش بر می گردد و انسان و جامعه بيمار مبتال به يک 

شونده جنسی و جمعی و تکرار بحران تا مرز در قالب وسوسه های تکرار شونده، خشونت تکرار > تکرار اجباری
زيرا در اين خواستها و اشتياقات سرکوب شده، در اين عارضه های افسردگی، اعتياد، . مرگ و پژمردگی وادار ميشود

روان پريشی، در اين خشونتهای جنسی و غيره، اشتياقات  و قدرتهای ما، حقايق ما نهفته هستند و ما بدون جذب اين 
تياقات در جهان سمبليکمان و  بدون دگرديسی آنها به تمنای عشقی و خشمی مدرن ، محکوم به تکرار بيمار حقايق و اش

وار آنها  و اختگی خويش و ديگری، محکوم به سترونی و خشونت روحی به جسم و جان خويش و ديگری و تکرار 
 و اشتياقات و بازگشت اين اشتياقات داستان بوف کور هدايت تبلور دقيقی از اين سرکوب جسم. سيزيف وار هستيم

سرکوب شده  و بازگشت جسم سرکوب شده، زنانگی و مردانگی سرکوب شده،  به شکل حالت رئال و کابوس وار و 
اينگونه قصاب که نمادی از ميترا  و کشتن گاو و  . تکرار تراژدی قتل خويش و ديگر و پيروزی سنت بر مدرنيت است

 که بر الشه گوسفند عاشقانه دست می کشد، بر تن زنش نيز دست می کشد و لذت جنسی جسم بدست ميتراست،همانطور
همانگونه که راوی نيز در نهايت به خاطر ناتوانی از جذب . می برد و ميل قتل و حس خوشی جنسی از اين قتل را دارد

ل لکاته و در نهايت قاتل خويش شورها و اشتياقاتش و بخاطر ناتوانی از عبور از فانتسمهای درونيش، به قصاب و قات
اهريمنی می /آنها ناتوان از يافتن تفاوتی نو، راهی نو می شوند و در بحرانشان اسير روايت کهن اهورايی. تبديل ميشود

شوند و هستند و بدينخاطر داستان با تکرار تراژيک قتل جسم و زنانگی و مردانگی و مسخ شدن به پيرمرد خنزرپنزری 
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 هدايت بزيبايی نشان می دهد که چگونه سرکوب جسم و تمنا، باعث ايجاد انواع و اشکال انحرافات جنسی .پايان می يابد
اشتياقات بشری قابل سرکوب نيستند، بلکه . در جامعه و ايجاد دوروييهای جنسی و خشونت جنسی در جامعه می شود
اره و مجاز، يا در حالت خشونت جنسی رئال و همان لحظه که سرکوب می شوند، ديگر بار با لباسی نو و در قالب استع

. کابوس وار به خودآگاهی بر می گردند  و حق خويش می طلبند  
 

در رمان رضا قاسمی نيز ما شاهد اين بازگشت ديگر بار ناخودآگاهی و عناصر سرکوب شده ، جسم و شور جنسی و 
جامعه ای سنتی و هراسان از جسم  و شور . عشقی سرکوب شده، در حالت خيالی و يا رئال و کابوس وار آن هستيم

جنسی  و گرفتار در حالت اديپالی و نارسيستی، به پس زدن شورهای خويش می پردازد و اکنون اين شورها در قالب 
يک حالت . استعاره  و مجاز، در قالب پارانوييا و خشونت جنسی ديگر بار بر می گردند و خواست خويش می طلبند

وجود دارد و نگاه فيگور تعزيه با دهانی کف کرده >  جيگر< ک  اين بازگشت، در طنز نهفته در کلمه سمبلي/رئال/خيالی
:از شهوت به کپل زن  

 
: ها، فک می زند افتد پشت سر زن و، خيره به لرز لرز کپل اش آويزان، راه می مرد، همينطور آب از چک و چانه« :

»!شی راه نرو جيگر، خسته می«  
 

هزل و طنز ما شاهد دو حالت  و دو اشتياق سرکوب شده  در درون اين   
اوال جيگر به معنای عشق و جزيی از تن می باشد و در حقيتقت تبلوری از ميل يگانگی نارسيستی دوباره و . هستيم

عشق نارسيستی دوباره می باشد که اساس عشق عارفانه ايرانيست، از طرف ديگر کلمه جيگر در خويش دارای حالتی 
. ت آميز و کانيباليستی نيز است که ميل خوردن جگر ديگری  و يکی شدن کانيبالی  و نارسيستی را نيز در بر داردخشون

از اينرو در جوکهای جنسی ايرانی و بويژه اين جوکهای با کلمه جيگر  و شيوه بيان آن می توان، اشکال متفاوت 
تياقات سرکوب شده و بدست نيامده نارسيستی و خشم آگين رئال از بازگشت اش/خيالی و يا رئال/سمبليک، رئال/خيالی

. اشتياقاتی که تا زمانی به تمنای مدرن تبديل نشوند، مرتب به بازتوليد اين جوکها و حاالت دست می زنند. جنسی را ديد
ز هستند و هر زيرا اين لطيفه ها و جوکها دارای بار سمبليک ني. موضوع اين نيست که ميتوان اين جوکها را از بين برد

همانطور که فيلم وحشتناک از ترکيب اين تمنای سمبليک . حالت سمبليک هميشه عنصری خيالی  و رئال در خويش دارد
همراه با يک جزء تمتع کابوس وار بوجود می آيد و باعث ميشود که ما به آن بنگريم و از وحشتمان و يا از حاالت 

مهم اين است که عنصر مرکزی،عنصر سمبليک و تبديل کردن اين اشتياقات به اما . کانيبالی هانيبال لکتور لذت ببريم
در حالت ايرانی، از آنرو که حالت خيالی و رئال و سرکوب مداوم جسم و فرديت و ناتوانی از . تمناهای مدرن باقی بماند

وکها و خشونتها عنصر جذب سمبليک اين عناصر پس زده، عنصر حاکم بر ديسکورس ايرانيست، از آنرو نيز در اين ج
تصوير جيگر به سان يک تصوير بينامتنی، هم درخويش جيگر زليخای عاشق و هم . خيالی و يا رئال عنصر قويتريست

جگر گفتن عيب نيست، اگر بگويی جگرت < تصوير هند جگر خوار را به همراه دارد و گاه مانند جوکی که می گويد،
 و همراه با طنزی به بيان اين حاالت خيالی و خشونت آميز سکس ايرانی ، به شکل آشکارتر>را می خورم، عيب است

در رمان اما اشکال خشونت آميز و .  می پرداز و هم در قالب جوک به طنز اجتماعی از روابط محدود می پردازد
 ميان يک نمونه آن، موضوع درگيری. کابوس وار اين احساسات نيز همراه با طنز قوی قاسمی، به ميان می آيند

هواخواهان مختلف يک دختر بر سر او و جنگ چاقو و معشوقان و هراسهای نهفته در اين بازی خطرناک است که بقول 
> پروين<راوی باعث ميشود که مرتب بخشی از جهانش بريده شود و نتواند از ترس پا به کوچه ای بگذارد و سرانجام 

ه، اين اشتياقات سرکوب شده به شکل ميل بيهوش کردن خانم عبادی يا در يک جامعه بست.  در اين ميان از بين می رود
يا در صحنه پر طنز ديگری، . با دارو و با او خوابيدن و يا عکس سوفيالورن و تراژدی جمعه خويش را نشان می دهد

ی کشمت به م<اشتياق جنسی آغشته با هراس و خشم، ناگهان از فرصتی استفاده می کند و راز خويش را با تغيير کلمه 
عشقی؛ جامعه ای بشدت شهوتی و گرفتار در حالت / حاصل  سرکوب تن و شورجنسی. بر مال می سازد> می کنمت

شهوانی از يکسو و از سوی ديگر هراسان از اين جسم و شور است؛ ناتوان از دست يابی به ارتباط و لمس اروتيکی و 
يا بخش ديگر که رضا . ک جنسی و عشق افالطونيستعشقی يکديگر و از سوی ديگر دوپاره شدن عشق به اروتي

قاسمی بخوبی به بيان آن می پردازد، جامعه ای لوطی وار و الت گونه است که سر هر کوچه ای،خطری بر ای کسی 
زيرا اکنون در اين جامعه بسته، هر پسری برای پسر يا مردی ديگر به جايگزينی برای زن غايب از يکسو . نهفته است

اما همه اين . ديگر برای ابراز قدرت خويش و مردانگی خويش و لمس حاالت همواروتيک خويش استو از سوی 
حاالت همواروتيکی، قدرت طلبانه، و دگرجنس خواهانه، بخاطر سرکوب جسم و تن و شور جنسی، به شکل بيمارگونه، 

سم و عشق دگرجنس خواهانه و يا خطرناک  و با خشونت همراه می شود، بجای آنکه در روند تحول مدرنيت به اروتي
زيرا بهرحال در هر عشق دگرجنس . همجنس خواهانه و يا به ترکيبی مدرن از هردو در عشقهای زمينی دست يابد

خواهانه ای نيز فانتزيهای همواروتيکی نقش بازی می کنند،همانطور که در رابطه همجنس خواهانه نيز، فانتزيهای 
سکس،عشق، چالش همه نوعی .  گاه حتی بشکل ويبراتور حضور عملی می يابنددگرجنس خواهانه وجود دارند  و

ديالوگ پرشور هستند و حالت چرخشی دارند که در آن هر اغواگری، لحظه ديگر اغوا ميشود، و باصطالح فاتح و 
ی يک چرخش فاعلی، لحظه ديگر مغعول ميشود و در حين مفعول بودن به فاعل  و کنش گر و اغواگر تبديل ميشود زندگ
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جامعه ای که نتواند به اين چرخش دست يابد  و اين چرخش را به حالت سمبليکی در . مداوم اغواگری و اغواشدن است
گناه و حضور خشونت مداوم در حاالت جنسی خويش /شری و جنگ وسوسه/خويش جذب کند، آنگاه يا دچار حالت خير

.  ان عاشق و معشوق است که مانع لمس عميق يکديگر می شودمی شود و يا مثل جامعه مدرن هميشه ديوار نازکی مي
حاصل اين ناتوانی از جذب سمبليک جسم و نيازهای عشقی و جنسی اش در فرهنگ ما، مرديست که آب از لب و لوچه 
اش آويزان است و مشتاق کپلهای معشوق است و همزمان نگران عقب خويش و سوراخ خويش  است و اصوال در اين 

قعديش، نوعی فانتزی مقعدی خويش نيز نهفته است و از طرف ديگر زنی است که هم با چشم عشوه و ناز می فانتزی م
آيد و مرد را به تمنا دعوت می کند و هم او را با خشم و اخم پس می زند و بقول معروف تا سرچشمه می برد و تشنه بر 

موضوع  نفی اغواگری و عشوه و يا .  برای پدر استمی گرداند و همزمان در خفا در پی مردی قوی و امين، جانشينی
برعکس موضوع اين است که بخاطر اين سرکوب و ناتوانی . بد شمردن فانتزيهای مختلف مقعدی و آنالی و غيره نيست

جهان سمبليک ايرانی از جذب اشتياقات اروتيکی خويش در جهانش، خويش را از يکطرف گرفتار افسون يک جفت 
و بيگناه می کند  و از طرف ديگر حاالت و اشتياقات جنسی اش، شکل خيالی و خشونت وار می گيرند چشم فرشته وار 

و نمی توانند کامل  به تمنای جنسی،عشقی،اروتيکی، اورالی،مقعدی و تناسلی مدرن و يا جسم گرايانه  و خندان تبديل 
ف اسير سنت موسيقی هزارساله است و از طرف عارفانه از يکطر/همانطور که بخاطر اين حالت دوگانه کاهنانه. شوند

بی آنکه بتواند به تلفيق . ديگر هر از چندگاهی به قتل موسيقی، نی انبونه و جمعه و ديگر موسيقی دانان دست می زند
، .خويش از سنت و مدرنيت در موسيقی دست يابد و موزيکش مرتب در حال تحول و تلفيق و ايجاد تفاوت گذاری باشد

.  صه ارتباط ميان موسيقی محلی و موسيقی ملی، چه در عرصه ارتباط ميان موسيقی ايران و موسيقی مدرنچه در عر
از اينرو نيز ترکيب ساز تار و ويولون سخت است و بقول راوی هر کدام متعلق به يک بستر فرهنگی هستند و نمايانگر 

ق دست يابد که به جای کنار هم گذاشتن ساز  و ويولون تنها کسی می تواند به سان موزيسين خوب به اين تلفي. آن فرهنگ
در حين اجرای يک ملودی سنتی و يا مدرن، بتواند در درون فرديت خويش و تلفيق هنری خويش، يک بستر مشترک و 
 امکان ديالوگ و بازی مشترک ميان آنها بيافريند و با اين خالقيت هنری هم، هنری مدرن و متفاوت بيافريند و هم هنری

زيرا او به سان مهاجر، دومليتی، دو فرهنگی و يا  فرديت چنداليه ايرانی، در مرز . ايرانی و متفاوت و مدرن بيافريند
در درون او و هنرش، چه در . هر دو جهان ميزيد و در درونش هر دو جهان جاريند و تلفيقهای متفاوت می آفريند

 علوم،   و بر بستر فرديت چنداليه او، چشمه هايی با يکديگر امکان موسيقی و يا نقاشی و نويسندگی و يا ديگر هنرها و
موضوع در همه عرصه ها . تالقی و تلفيق می يابند که در حالت معمولی با يکديگر ضديت دارند و بنوعی آشتی ناپذيرند

گرفتاری زن و موضوع اين است که با  . دست يابی به اين تلفيق متفاوت خويش بر بستر فرديت چنداليه خويش است
فالوس و تمنا داشتن،نياز <مرد ايرانی در  اين فضای نارسيستی و خشونت آميز، ناتوان از آن ميشوند که به سان مرد به 

همراه با ديالوگ به جستجوی تمنای ديگری  وتن دادن > فالوس و تمنا بودن، راز بودن< وبه سان زن به تبلور>  بودن
 خويش دست يابند و از اينرو نمی توانند هرچه بيشتر به فرديت جنسيتی خويش و بازی به بخشهای ديگر مردانه و زنانه

اينگونه نيز در فرهنگ ايران، اين زنانگی و مردانگی که پيش شرط . جنسيتی مدرن و يا فرامدرن و خندان دست يابند
 جنسيتی زنانه و مردانه خويش فرديت جنسيتی و جسمی است و هميشه فرديت خويش را ابتدا به شکل تن دادن به فرديت

بيشتر عاشق نارسيستی . نشان ميدهد، در نهايت سرکوب ميشود و انسان ايرانی بيشتر پدر و مادر است، تا مرد و زن
است، تا عاشق مدرن و قادر به ديالوگ با معشوق، قادر به بازی اغواگری و  بازی عشق و قدرت در سکس، عشق و 

اينگونه او ناتوان از بازيگری و تن دادن به بازی پرشور زندگی ميشود، يا . امعه همه عرصه های هنری و فکری ج
او مهره مار خويش را، تمنای خويش را، فالوس خويش را از دست می دهد و . بازيش بيمارگونه و خشم آلوده است

تبديل به يک تبلور اين بدنبال اين بخش گمشده چون يهودی سرگردان می گردد و اينگونه نيز ديگری و معشوق برايش 
زن خيالی و  يا مرد خيالی تبديل ميشود، بجای آنکه تن به چنداليگی خويش و معشوق و ديالوگ پارادکس در سکس و 

اينگونه نيز در . او گرفتار مونولوگ خويش و خيال خويش باقی می ماند و ناتوان از ديالوگ است. عشق و زندگی دهد
در رمان قاسمی ما شاهد درجه نوينی از ايجاد ديالوگ و يا بيان چشم اندازهای مختلف . بوف کور ديالوگی وجود ندارد

هستيم، اما اثر باز هم در بخش عمده اش بيانگر مونولوگ و بداهه سرايی راويست   و اين بداهه سرايی  تک اليه باقی 
با ديگر فيگورها را در هم بياميزد و يا می ماند و نمی تواند مانند رمان جيمز جويس، خاطرات و تداعی معانيهای بلوم 

اين نقطه ضعف مهم در سبک کار رضا . مانند بخش نهايی اثر جيمز جويس، ايجادگر  مونولوگ درونی زن بلوم شود
قاسمی است که  با آنکه داستانش به يک چنداليگی دست می يابد، اما بخاطر تن ندادن به ايجاد چشم اندازهای نو بر 

ل از طريق نگاه معشوقانش و يا از طريق ايجاد ديالوگ مندی باختينی در اثر و تبديل هرچه بيشتر اثر روای، برای مثا
به يک کارنوال و کنش و واکنش متقابل آکتورهای اين بازی، نه می تواند در شکل به يک تحول جديد نهايی دست يابد و 

بويژه . ستان وارد کند و ارگاسم اثر نيمه کاره می ماندنه می تواند در نهايت ما را به عمق تراژدی و معضل راوی و دا
از بخش دوم اثر که هرچه بيشتر به موضوع روابط راوی با معشوقانش و نيز اوج گيری جستجوی بدنبال تار جادويی و 

 حالت پارانوييای قبل از جراحی می انجامد،   ما شاهد آن هستيم که رضا قاسمی بخوبی در يک متن مرتب زمانها و
مکانها را تغيير ميدهد  و از پاريس به جنوب می رود  و شال بی پايان  هلن و عشق به معشوق با يکديگر پيوندی خوب 

اما  اين ناتوانی به گذار به اصل ديالوگ مندی باختين  و ايجاد يک متن چندزبانی و چندنگاهی از يکسو و يا . می خورد
ندين ذهن و روايت همزمان و متفاوت راوی و معشوقانش و يا بخشهای تبديل جريان سيال ذهن راوی به عرصه بيان چ

ديگر وجودش، باعث ميشود که عمق تراژدی او نه کامل مطرح شود و نه خواننده بتواند کامل به اين بخش سوم و عطر 
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 يک جستجوی نيمه از اينرو نيز اثر در اليه سوم،  به  يک هماغوشی نيمه کاره و يا مثل. سوم اين رمان زيبا دست يابد
او با . گويی که متن و نويسنده از ديدن پله چهلهم خويش و چشم اندازهای ديگر خويش هراسان است. کاره تبديل ميشود

خندان جهان بحرانی خويش است، اما متن و نويسنده با تن /هيچی و پوچی زندگی درگير است و قادر به بيان تراژيک
لت چند روايتی و عدم تبديل قهرمان خويش به تبلور اين ابژه هيچی، نمی تواند پی ندادن به  نقطه دگرديسی متن به حا

ببرد و نشان دهد که چرا قهرمانش در نهايت  هم زيبا و هم تراژيک  و از طرف ديگر اخته است و چرا همه بازيگران 
.  و جهانش  اجتناب ناپذير استيکديگر را در اين ماتريکس تراژيک تکميل می کنند و  چرا ورد نهايی برهها  برای او  

 
 
 
 

هيچ چيز/زن به سان   تبلور مطلوب کوچک غ  و همه چيز/  3-2  
 

متنفرانه به / عبور از مرحله خيالی شيفتگانه دختر و پسر، زن و مرد ، از طريق  هويت جنسيتی و جنسیلکاندر نگاه  
ديگر قبول قانون جنسی عدم زنای با محارم يا جهان سمبليک سوژه و قبول محروميت از مادر توسط کودک و از طرف 

اينگونه دختر با قبول اين نام پدر و محروميت از وحدت جاودانه با مادر به هويت زنانه . صورت می گيرد> نام پدر<
به اين هويت مردانه يا پسرانه > فالوس داشتن<است  و پسر با ) 15(> فالوس بودن<ی يابد که به شکل خويش دست م

 در نهايت در پی تمنايی که. فالوس به معنای آرزومندی است و فالوس سمبل آرزومندی و تمنای بشريست. يابددست می 
 کوچک غ و يا همان وحدت نهايی با مادر و ديگريست، اما همزمان پی برده است که اين وحدت مطلوبدست يابی به 

ی از جستجوی اين تمنای دست نيافتنی است که اينگونه آرزومندی او ناش. مطلق ناممکن است و او موجودی فانيست
فالوس سمبل . همزمان او را مداوم به جستجو و دست يابی به اشکال و حاالت مختلف اين تمنا و آرزومندی وامی دارد

فالوس داشتن مرد يا نياز < از اينرو نيز حاالت. اين آرزومنديست که اساس انسان است و هيچگاه کامل بدست نمی آيد
. ، حاالتی غيرقابل دست يابی کامل هستند و مرتب قابل تحولند>حالت فالوس بودن زن يا ناز و راز بودن< و > بودن

که در آن ) 16(کميک تبديل ميشود /ماسکه تراژيکاينگونه نيز بازی عشق و قدرت زن و مرد از نگاه لکان به يک بال
منايی که هيچگاه کامل بدست نمی آيد و زن می خواهد در مرد می خواهد با دست يابی به زن به تمنای خويش دست يابد،ت

نگاه مرد مورد عشق واقع شود و مظهر عشق و تمنا و فالوس  برای مرد باشد و همزمان احساس می کند که نه می تواند 
ن و يا بودن زيرا فالوس در نهايت نه قابل داشت. اين را کامل بدست آورد و يا اين نقش مظهر تمنا بودن را کامل بازی کند

داشتنش به معنای نداشتن و نداشتن به معنای حس و . بودن او در نبودنش است و نبودنش به معنای بودنش. است
و ديسکورس نام پدر  ) 17(>اسامی داللت < اساس اين سيستم فالوس اسم داللت اين آرزومندی و. ضرورت داشتن او

 توسط عبور کودک دختر و پسر از عشق نارسيستی اوليه و عبور اين حالت آرزومندی و فالوس داشتن يا بودن،.  است
نارسيستی خويش و عبور از لذت نارسيستی جنسی نرگی و کليتروسی و قبول محروميت از مادر،  با  ورود به >من<از 

نيز اين از اينرو . جهان سمبليک و سوژه شدن و به تمنا و آرزومندی دست يافتن و يا  تمنا شدن زنانه  بدست می ايد
> شرم و حجاب<هوم عبور از لذت جنسی اوليه و دست يابی به تمنای جنسی جهان سمبليک سوژه   همزمان با ايجاد مف

 اينگونه ، همانطور که اسطوره آفرينش نشان می دهد، با خودآگاه شدن و فرد شدن انسان، . ) 18(صورت می گيرد 
ای عشق  و احساس همراه عشق و خوداگاه بشريست و آدم و حوا شرم نيز زاييده ميشود و شرم ايجاد گر عشق و تمن

با اينحال اين حالت هيچگاه کامل بدست . اينگونه به اولين عاشق و معشوق، اولين جفت  تمناطلب و تمنامند تبديل ميشوند
چيزيست که عشق اعطای  < اينگونه نيز بقول طنز لکان . نمی آيد، زيرا ذات آرزومندی در عدم تحقق کامل آن است

در لحظه عشق عاشق مرد  به معشوقش ). 19(>چگونه ميلی به دريافت آن نداردفرد فاقد آن است، اعطا  به کسی که هي
اما در واقع  او اصال اين تمنا را کامل ندارد که به ديگری . می خواهد قلب و جان خويش و تمنای خويش را اعطا کند

ای اين ميل گرفتن و داشتن تمنا، در چشمان او ديدن خويش به سان سمبل اين کامل بدهد و ديگری يا معشوق در واقع بج
او می خواهد در نگاه معشوقش به خويش عشق به . تمنا را می خواهد و نه آنکه او حتما به او قلب و تمنايش را هديه کند

و محور اين تمناست که کلمات مرد تنها در اين ديدن خويش به سان سمبل . اين تمنا و رازی را ببيند که او سمبل آن است
و اعطای قلب و تمنايش معنای عشق می يابد و برای مرد اساسا در حس معشوق خويش به سان تبلور اين آرزومندی 

بدينخاطر نيز بقول طنز . هيچگاه کامل بدست نيامده است که ميل در آغوش گرفتن و بدست آوردن او شکل می گيرد
سی و عمل جنسی صورت می گيرد، در واقع يک نه يک عمل جنسی، بلکه يک  عمل زيبای لکان آنچه در لحظه جن
لکان اين . است> همه چيز/هيچ<زن در اين نگاه  آنگاه مظهر يا يک . فالوس داشتن است/جنسيتی  و بازی فالوس بودن

که باعث حمالت > زن وجود ندارد<حالت زنانه در ديسکورس جنسيتی را به اين شکل نيز بيان می کند که در واقع 
اما منظور لکان  اين است که دقيقا بدينخاطر که زن نماد آرزومنديست و تبلور تمنای بشريست، پس . فراوانی به او شد

او تبلور تمنايی است که بودنش در نبودنش است، تمنايی که . همه چيز است/زن يک حجاب و روياست و هيچ چيز
حجاب می ماند و در حقيقت نمادی از جسم مادر و وحدت گمشده با مادر و هيچگاه کامل بدست نمی ايد و هميشه در 

بی دليل نيست که بقول نيچه . بهشت جنينی است، بهشتی که هيچگاه کامل موجود نبوده و در ذات خويش يک توهم است
همه چيزی /چ چيزاين حالت هي. زيرا حقيقت نيز  مثل زن هيچگاه بدست نمی آيد. و در زبان آلمانی حقيقت زنانه است
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زن  و حالت نياز بودن و ميل دست يابی به آرزومندی مرد، اساس نوع حالت عشقی و جنسی و حاالت جنسيتی زن و 
اينگونه مرد در پی قدرت است و زمانش . مرد را و حتی تفاوتهای آنها در نگاهشان به زمان و مکان را تشکيل می دهد

گونه در عشق نيز جسم زن و ميل تصاحب ديگری و يا بقول نيچه ديدن خطيست و در پی دستيابی به تمناست و اين
اينگونه نيز زن و عشق برايش بقول نيچه .  می شود زندگی به سان يک بازی و ماجراجويی، اساس خواست و حرکتش

ر زن اين در حاليکه د. خطرناکترين و زيباترين بازی و يا در معنای لکانی سمبل اوج بازی دست يابی به تمنا ميشود
را می بيند که در پشت مرد > ديگری<عشق است که قدرت اصلی را بازی می کند و گويی زن در مرد هميشه يک 

می توان بقول ژان بودريار . قرار دارد که سمبل نگاه پدر و اين ديگريست که به او می نگرد و او را دوست می دارد
نانه است که به سان قدرت او و ايجاد گر تحول و حاکم بر عرصه نيز اينجا اضافه کرد که دقيقا اين خصلت اغواگری ز

قدرتی که در عين حال بخاطر توانايی اغواگری قادر به تن دادن به اغوای ديگريست و اغوا شدن و . عشق عمل می کند
ين موضوع مهم در درک ا). 20(زيرا زندگی برايش يک بازی اغواگرانه است. اغواکردن را می طلبد و می خواهد

حاالت ناز و نياز زنانه و مردانه اين است که اوال اين حاالت متعلق به جهان سمبليک هستند و مثل جهان سمبليک مرتب 
در حال تحول و دگرگونی هستند و از طرف ديگر در نگاه لکان انسان تنها آرزومندی و تمنا نيست بلکه سوژه، تمنای 

ن،دارای حالتی دواليه  و شکاف دار است، زيرا تمنايش،تمنای تمنای بشری مانند خود سوژه و انسا. ديگريست
 و تمنايش و و متحول بودن  دوگانه  انسانتاثير حالت. قادر به درک خويش نيست> ديگری<ديگريست و کال بدون 
تحول  مفاهيم زن و مرد مرتب در حال دگرديسی  و  که در آن بينيم، را می توانيم  در جهان مدرن بسمبليک اين حاالت

اينگونه در تحول سمبليک .  را حفظ می کنند>تمنا بودن زن< و > تمنا جستن مرد<هستند و در عين حال حالت پايه ای
اين حاالت ما شاهد زنان پرنازی هستيم که در عين حال نيازهای خويش را مغرورانه بيان می کنند و می طلبند و 

موضوع . ا و تمناهای خويش می دهند و حاالتی ترکيبی می آفرينندمردانی که در عين بيان تمناهای خويش، تن به نازه
مهم اما درک اين مطلب است که اين تحوالت در ديسکورس جنسيتی، به شکل حفظ حالت پايه ای  و تحول آن صورت 

واهان  اوج اين توانايی تبديل شدن به زن پر ناز و در عين حال قادر به بيان خواست و نياز خويش و مرد خ.می گيرد
گواتاری بدست می آيد که در آن زن و مرد به /تمنا و در عين حال با ناز  و يا مهره مار، در نگاه جسم گرايانه دلوز

اينگونه می توان به انواع سمبليک . شکل زن هزار حالت و مرد هزار حالت و قادر به دگرديسی مداوم نگريسته ميشود
سيت  و جسم چنداليه هستند و می توانند همزمان جادويی، فانی، شکننده و حاالتی زنانه و مردانه دست يافت که يک جن

در حاالت بالغ نيافته  و .  پرقدرت،عاشق و خندان باشند و می توانند تن به بازی پرشور عشق و قدرت فانی دهند
ه خجالت اخالقی تبديل نارسيستی اين هويتهای جنسيتی و اين نقشهای جنسيتی، آنگاه شاهد آن هستيم که برای مثال شرم ب

ميشود  و حجاب سمبليک به حجاب مطلق و جدايی عملی دختر و پسر و تبديل کردن آنها به آب و آتش صورت می گيرد 
و  يا اينکه نقشهايی از زن  و مرد مانند نقش مادر مقدس و پدر نماينده سنت، به اساس نقش جنسيتی مردانه و زنانه تبديل 

های مطلق، بقيه حاالت زنانه و مردانه و تلفيقهای مختلف و چشم اندازهای مختلف شور و قدرت ميشود و در پای اين نقش
همانطور که در فرهنگ ما ايرانيان شاهد قربانی کردن مداوم زنانگی و مردانگی .  و خرد زنانه و مردانه قربانی ميشوند

قت فرديت زن و مرد و فرديت پدر و مادر را و با اينکار اما در حقي. در پای نقشهای مادر مقدس و پدر سنتی هستيم
توانايی لذت بری عشق و جنسی آنها را می کشند و يا داغان می کنند و ايجاد گر انواع  واشکال فانتسمهای بيمارگونه 

حاصل اين عمل، جامعه بيمار و روابط عشقی، زناشويی و خانوادگی بيمار و سرکوب گر جسم و فرديت و . می شوند
يک حاصل مهم اين سرکوب زنانگی در فرهنگ ما، تبديل شدن زن به تبلور مادی . ه تمتع نارسيستی استگرفتار ب

همانطور که گفتم، مطلوب کوچک غ بيانگر تمنايی است که در نهايت . مطلوب گمشده، به تبلور مطلوب کوچک غ است
اما اساس اين مطلوب . تب تحول يابندغيرقابل دسترس است و باعث ميشود که تمناهای عشقی و جنسی سمبليک ما مر

کوچک نشات گرفته از جهان خيالی و نارسيستی است و وقتی اين تحول سمبليک صورت نگيرد و  مطلوب کوچک به 
يک مطلوب سمبليک و عشق فانی تبديل نشود، آنگاه شخص و چنين اجتماعی واقعا فکر می کند، که می تواند با بدست 

اينگونه يک طنز زيبای زندگی باعث ميشود که چنين . مطلق، به يگانگی جاودانه دست يابدآوردن زن اثيری و يا عشق 
جامعه ای که در پی سرکوب زنانگی است، از طرف ديگر بشدت اسير تصوير خيالی اين زن و اسير افسون نگاه اين 

  نگاه مرجان در کتاب داش همانطور که. زن خيالی است و اين تصوير محور اشتياقات و اعمال او را تشکيل می دهد
حاصل اين تبديل شدن تمنای فانی به . آکل هدايت، حاکم بر کل متن و وجود داش آکل است، بی آنکه حتی سخنی گويد

يک مطلوب مطلق و نارسيستی، يک حالت خراباتی در فرهنگ ما و يک جستجوی جاودانه و بی ثمر در پی عشق 
زيرا زنان . يجاد فانتسمهای جنسی و عشقی بيمارگونه زنانه و مردانه استحاصل ا. مطلق و اين زن اثيری مطلق است

نيز اکنون از طرف ديگر در پی مردی هستند که برای او به اين سمبل مطلق تبديل شوند و يا در آغوش او به امنيت 
سناريو را ايجاد می اينگونه نيز فانتسم راوی بوف کور در اين است که مرتب ناخودآگاه اين . آغوش پدری دست يابند

او می خواهد مرتب همسرش را امتحان کند که آيا . کند که معشوق و يا همسرش ميان او و ديگری يکنفر را انتخاب کند
واقعا تنها او را دوست دارد و اينگونه پارانوييد و حسود، مرتب برای خويش رقيب می آفريند و اسير اين بازی رقابت 

که می تواند بر رقيب چيره شود و باور دارد که  بدون اين معشوق و نگاه او نمی تواند يا اينکه فکر می کند . است
لکاته نيز از طرف ديگر . از اينرو ناتوان از آن است که از لکاته دل بکند و تن به زندگی و عشقی جديد دهد. زندگی کند

تخت دراز کشيده و سمبل مطلق آرزوهای گرفتار سناريوی نارسيستی مشابه ای است که در آن او به سان پرنسسی در 
پدری است که می خواهد به آغوش او آيد  و به او امنيت و آرامش و عشق مطلق دهد  و به او جاودانه عاشقانه /مرد
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و بيا تو و اين جمله ای از سناريوی دائمی و فانتسم > شال گردنت را باز کن< اينگونه نيز با عشوه می گويد،. بنگرد
سناريوی فانتسم .  راوی رمان قاسمی نيز دچار اين فانتسم است که در بخش قبل به آن اشاره کردم.درونی اوست

نارسيستی او بشکل عشق به دخترانی جوان است که هم برايش سمبلی از زن و مادری است که بايستی از او در برابر 
ش چون ساحلی  و نوعی سادگی زيبا در پدر جبار و شکنجه گر دفاع و مراقبت کند و هم آغوش اين دختر جوان براي

جهان پرتالطم و پر از هراس و دلهره او به سان دريانوردی پير است که جاودانه در جستجوی تار جادويی است، جدا از 
از اينرو نيز معشوقان او در واقع تبلوری از عشقهای کودکی او . لذايذ جنسی و اروتيکی آغوش جوان معشوق خويش

موضوع داشتن و يا نداشتن . از اينرو زن برايش ترکيبی از جيگر و گربه ملوس است. ين هستنديعنی آسيه و پرو
معشوق جوان نيست، يا موضوع اساسی ديدن زن به عنوان گربه ملوس،جيگر و يا مرد به سان مردی قوی نيست، 

 و ديگری و به ديالوگ موضوع گرفتاری در حالت تک ساحتی اين بازی و ناتوانی از تن دادن به چنداليگی خويش
همه فانتزيهای اروتيکی سالمند، تا . زيرا همه اشتياقات و فانتزيهای دارای هسته ای سمبليک و مدرن نيز هستند. است

زمانی که به خواست معشوق نيز تن دهند و چيزی به زور نخواهند و از طرف ديگر بتوانند، اليه های نويی را کشف 
مازوخيسم، اساس رابطه را بر يک /حتی می توان چون يک پارتنر ساديسم. ياق نشوندکنند و اسير يک نگاه  و اشت

فانتزی نهاد و با اين حال بکمک عشق به يکديگر و قبول حق اختيار ديگری، در رابطه تنوع، فرديت  و چنداليگی 
نتواند نوع رابطه اش مشکل راوی گرفتاری در فانتسم خويش و سناريوی درونی خويش  است که باعث ميشود، . آفريد

را با معشوقش متحول سازد و رابطه بطور عمده اسير اين فانتسم نارسيستی مرد در جستجوی تار جادويی و زن ملوس 
يعنی بخش عمده رابطه جنسی و . و جيگر و ساحل آرام  باقی بماند، بدون آنکه تحولی در درونش صورت گيرد

 مطلق، نتيجه خشم خيالی به پدر از يکسو و حاصل اعمال خشمگينانه حاصل جستجوی وصال. نارسيستی باقی می ماند
و ستمگرانه پدر از سوی ديگر، ايجاد شدن حالتی طغيان گر بر عليه مسئوليتهای اجتماعی و فردی و يا مسئوليت پدر 

ين حال با گويی او هم از يکسو آغوش مادر را می جويد و در ع. شدن و غيره در راوی و مسافر بودن هميشگی  است
نفی اين مسئوليتها و تن ندادن به اشتياقاتش در پی زندگی زناشويی و يا ديالوگ رابطه قابل تحول، در حال انتقام از پدر 

زيرا پدر نيز . اما با اينکار در نهايت خطای پدر را تکرار می کند و در ديسکورس سنتی باقی می ماند. خويش است
از طرف ديگر اين اعمال طغيان . تی اش، دست به  اعمال ستمگرانه زده استبرای يک آرمان سنتی و هراسهای سن

آميز و اين خشم خيالی ، در واقع ناشی از آن است که هر کودک ايرانی بطور معمول در چشمان پدرش  نيز شکست او 
 سنت، خويش را ناتوان زيرا پدر ايرانی، خود نيز با کشتن فرديت و مردانگيش در پای. را و خميدگی او را نيز می بيند

با آنکه هر پدر ايرانی برای فرزندش طبيعتا با تمام وجود نيز . از کسب مقام پدری و نام پدر و نماينده قانون کرده است
همانطور که مادر ايرانی نيز خويش را برای . زحمت می کشد و از روی عشق و هراسش به ستمگری دست می زند

بهای اين فداکاری را با ايجاد احساس گناه در فرزندان و ميل پس گرفتن تقاص او از کودکانش  فدا می کند و همزمان 
زيرا او نيز در خويش، زنی مرده و فرديتی . دنيا می طلبد و مانع استقالل و اعتماد بنفس درون فرزندان خويش ميشود

 کوچک به خودمان تحسين بگوييم  که در واقع بايستی ما ايرانيان و در نهايت کل بشر، از بزرگ تا. ضربه خورده دارد
با وجود اين همه معضالت و ستمها و کابوسها، باز قادر به ايجاد روابطی انسانی و يا زيبا در حد خويش بوده ايم و اين 

ديدن تالش متقابل برای سعادت در اوليا و فرزند و اين ديدن درد مشترک و ديدن آينده و گذشته خويش در يکديگر، 
ر و اساس پيوندی نو  و سمبليک و ديالوگی نو ميان نسلها گردد و ايجاد تفاوتی نو  و سعادتی نو در همه بايستی بست
خشم خيالی راوی به پدر و ميل يگانگی نارسيستی به مادر، در .  سعادتی ک طبيعتا فانی و قابل تحول است. زمينه ها کند

زيرا اين . رت شکست اين عشق را بيان می کندخويش را نشان می دهد و نيز ضرو> س<و > ش<نوع عشقش به 
عشق برای هر دو طرف در واقع يک عشق ماالمال از حاالت خيالی و ناتوان از تبديل شدن به عشق مدرن و يا سمبليک 

است که در آن هر فرد برای ديگری يک ديگری کامل است و ميانشان ديالوگ و گفتمان و بازی مرتب در حال تحول 
در بازی عشق نارسيستی،حتی با تمامی حاالت پرشور جنسی و اروتيکی اش، هر . رت می گيردتمنا و عشق صو

برای راوی يک تبلور خواست يگانگی > ش<اينگونه . معشوق برای ديگری يک ابژه و تبلور يک نياز نارسيستی است
 و نيازمند به محبت و و در عين حال مشکل دار> گربه ملوس جيگر<نارسيستی  و سناريوی نارسيستی خويش و يک 

نيز که رابطه ای دوسودايی با پدر خويش دارد و در درون راوی،  پدر خويش را و ميل > ش<راهنمايست و برای 
اينگونه نيز برخالف خيال راوی که . يگانگی با پدر خويش را باز می يابد، اين عشق نيز عشقی نارسيستی و ابژه ايست

وق تن نداده بود و يا اگر با هم ازدواج کرده بودند،حتما خوشبخت ميشدند، در واقع فکر می کند، اگر به سقط جنين معش
کافی می بود که نويسنده اين فانتزی را بشکل يک روايت نو در داستان و در متن . اين تصور بيشتر يک خيال خام است

از رابطه فرار می > ش<، احتمال اجازه بروز می داد، تا ديده شود که چگونه برای مثال پس از چندماه زندگی مشترک
بايستی در > ش<همانطور که برای او ، . کند، زيرا در فانتسم او پدرش بايستی معشوق ممنوعه اش باشد و نه شوهرش

مسير گذار عارفانه اش به سوی تار جادويی،ساحلی آرام در اين دريای طوفانی و نيز لحظه ای تسخير يگانگی دوباره با 
زيرا در سفر عارف ايرانی، همسفر و هم . د، اما نمی تواند همراه او در اين سفر منطق الطيری باشدمادر و زندگی باش

زيرا آن تار جادويی اساس است . . سهمی وجود دارد، اما ديالوگی در ميان نيست و تحول ديالوگ و تمنا در ميان نيست
و يا با تکرار > ش<اينگونه راوی چه در رابطه با . اين رابطه يک وسيله موقتی  است. و نه خود رابطه و تمنای رابطه

طبيعتا اين . اسير فانتسم خويش باقی می ماند و معشوقانش نيز اسير فانتسم خويش باقی می ماند> س<همان رابطه با 
رابطه نيز دارای حاالت سمبليک نيز هست،اما عنصر مرکزيش اين عنصر خيالی و نارسيستی است  وتبديل شدن هر 
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اينگونه نيز بی دليل نيست که در آن لحظه که . ای ديگری به يک ابژه و فيگوری در بازی نارسيستی خويش استکس بر
. زندگی مشترک آغاز کند، او از ديدار با دکترش بازنمی گردد و معشوق دکترش ميشود> ش<راوی واقعا می خواهد با 

راوی به عنوان عشق ممنوعه قابل قبول است  ونه به . وردزيرا اگر بخواهد ازدواج کند، دکتر بيشتر به سناريواش می خ
اينگونه  همانطور که لکاته لحظه ای ديگر پراگماتيست  و واقع گرا .  عنوان شوهر برای زندگی هر روزه  و معمولی

ی نيز می تواند با حفظ همان فانتسم اوليه نارسيستی به يک واقع گراي> ش<ميشود و يک مرد اهل زندگی می خواهد،
راه عبور راوی و معشوقانش، در تن دادن هر چه بيشتر به ديالوگ و . مدل ايرانی دست يابد و همسر دکتر يهودی شود

ديدن چنداليگی خويش و رابطه خويش و عبور از خشم خيالی بر ضد سنت  وپدر خويش و تبديل  ميل جستجوی يگانگی 
يعنی تبديل شدن به سوژه . چه بيشتر به لحظه و به ديگری  استنارسيستی جاودانه به عشق فانی و توانايی تن دادن هر 

منقسم و شکاف دار که هر وقت می خواهد با خويش و ديگری سخن گويد، بايستی تن به ديالوگ و تمنای پارادکسش دهد 
زی در حتی اگر اين ديگری ، ياری مجا.  وبدون ديگری قادر به خود بودن و يا لمس عشق خود و اروتيسم خويش نيست

آنجا نيز بايستی تن به ديالوگ و عشقباری و تمنای اين يار مجازی دهد، تا به اوج لذت . يک فانتزی خودارضايی باشد
مشکل رمان در اين است که با وارد نشدن به عمق اين رابطه و ايجاد ديالوگ ميان عاشق و .  عشق و اروتيک دست يابد

عشق و بحران درونيش و يا ايجاد حاالت متفاوت اين عشق، نمی تواند در معشوق، ايجاد چشم اندازهای مختلف به اين 
سبک و محتوا به بيان بحران عميق و ضرورت شکستش دست يابد و اينگونه نه راويش آگاه ميشود و نه خواننده اش با 

ت که دقيقا به بيان برای مثال زيبايی کتاب لوليتای ناباکوف در اين اس.  ديدن شکست راوی خود به راز او پی می برد
خريدار /معشوق و گاه يک فاحشه/فرزند، گاه يک عاشق/اين حاالت متضاد می پردازد و لوليتا و راوی گاه يک پدر

هستند و لحظه ای که راوی با خشمی پدرانه  وحسادتی مردانه از لوليتا می خواهد که اين يا آن کار را بکند، لوليتا نيز 
اينگونه مرتب عرصه های . ا دست کشيدن به ميان ران پدر او را به چنگ خويش در آورددر جواب می داند که چگونه ب

پدر بودن  وتناقض اين /رضا قاسمی می توانست همين حالت دختر. مختلف در هم می ريزند و تراژدی آشکار ميشود
ا ايجاد اين چشم زن را در سکس و عشق نشان دهد و ب/دختر،مرد/حاالت  و درهم آميختن مداوم اين حالت پدر

. انداز،خواننده به درک بحران هر دو نزديک سازد  و همزمان قدرت پسامدرنی اثرش را در سبک  و محتوا افزايش دهد
بر ای اينکار اما دقيقا ورود به عمق بيشتر بحران الزم می بود که راوی و اثر ناتوان از آن ميشود و لذت متن و قدرتش 

....اند و راوی در توهم خويش باقی می ماند که اگرو اليه سومش نيمه تمام می م . 
 
پارانوييا و  حاالت ترس و مرگ در بوف کور و رمان ورد بره ها/ 2.4   
 

. هم پارانوييا و هم حاالت ترس و مرگ تا درجه ای، حاالت طبيعی جسم و انسان و نمادی از خرد جسم و زندگی هستند
ز دارد و ترس و مرگ و خطر مرتب ما را و زندگی روزمره  و بهر حال زندگی هميشه يک رويه خطرناک ني

بقول . بهرحال زندگی دارای تصويری پوچ و زشت نيز هست. سعادتمان را همراهی می کند و می تواند ما را داغان کند
ويرجينيا ولف، کار هنر تصوير واقعيت نيست، زيرا همين يک واقعيت پلشت کافيست و نيازی به تکرار و تصوير 

مشکل پارانوييا و حاالت ترس و مرگ از آنجا شروع ميشود که چنان شدت کمی و کيفی می يابند که . دوباره ندارد
انسان را از توانايی حس و لمس سعادت زندگی و تحول در زندگی و توانايی دست يابی به سعادت فردی خويش باز می 

.  ترس و مرگ است و نه خود ترس و مرگ و يا پارانوييايعنی در واقع اساس، چگونگی حالت پارانوييا و حالت.دارند
زيرا اينها نيز قدرتهای زندگی و شورهای ما،حقايق ما هستند که بايستی در جهانمان جذب و هضم شوند و به قدرت 
سمبليک ما و  پارانوييای سمبليک و خندان، به ترس و دلهره سمبليک و  يا ترس خندان جسم چنداليه  و به قدرت او 

اما در عين حال بقول . بقول کيرکه گارد ما ترس و دلهره نداريم، بلکه ترس هستيم، دلهره و پارانوييا هستيم. تبديل شوند
اينگونه موضوع از يکسو تن . تفکر پديدارشناسی، ما هر لحظه به ترس و دلهره و پارانوييای خويش معنايی می دهيم

خويش و از طرف ديگر نوع رابطه  و معنای داده شده به اين حاالت دادن به اين حاالت ديگر خويش و حقايق ديگر 
مشکل راوی بوف کور و رمان ورد برهها در اين است که هم از حس مرگ و ترس و پارانوييای خويش در .  است

 اينگونه .کيفی پنهان که در فرهنگ ما بسيار قديمی است. عذابند و هم از آن يک لذت و تمتع پنهان و کيف پنهان می برند
راز اين حالت دوگانه پارانوييا و . انسان دردکشيده، بزرگ و مقدس است. نيز درد کشيدن عالمت بزرگی و قدرت است

ترس و مرگ ايرانی، در اين حقيقت نهفته است که همه اين حاالت در واقع يک ميل قتل پدر خيالی و هراس از انتقام و 
رانی، در واقع تبلوری از ميل امحای پدر و دست يابی به يگانگی با هراس و حس مرگ در فرهنگ اي. خشم پدر است

مادر است که همزمان احساس می کند که به پدر خيالی و درونيش، بخاطر اين احساسات منفی او را اخته می کند و يا 
سير کيف و تمتع از اينرو نيز اين حاالت درد و ترس و مرگ برای ايرانی هم دردآور و هم لذت آورند و او ا. می کشد

اينگونه نيز مشکل ايرانی و راوی بوف کور و راوی رمان برهها در اين است که نمی تواند با عبور از . پنهان آنهاست
اين خشم خيالی و قبول نام پدر، هم تن به مسئوليتهای مدرن خويش و برای مثال قبول مقام پدری برای فرزند احتمالی و 

 و يا عشق چنداليه  دهد و از طرف ديگر نمی تواند با جذب سمبليک  ترس و پارانوييا و ايجاد رابطه درازمدت زناشويی
خشم  خويش و با جذب سمبليک اين اشتياقات نارسيستی و تبديل آنها به تمناهای مدرن و استقالل طلبانه خويش، به جهان 

مادرش و يا با استادش بايستی رابطه ای زيرا بهرحال رابطه هر فرد با پدر و يا . فردی و عشق فردی خويش دست يابد
شکاف دار و پارادکس  باشد که از يک طرف به آنها احترام می گذارد  و با آنها ديالوگ برقرار می کند و آنها را به سان 
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. جزوی از خويش دوست دارد و همزمان می خواهد از آنها جلو زند و چيزی نو بيافريند و از پدر و مادرش جلوتر رود
 اين رابطه ديالکتيکی عشق و نفی، نه عشق و احترام زمينی و فانی و نه تحول و دستيابی به جهان فردی و عشق بدون

پدر و مادر ما، در درون ما جا دارند و تالش برای نفی کامل آنها به معنای نفی خويش و . فردی خويش ممکن است
از طرف . صل روان پريشی و بحران درونيستکشتن قدرت اعتماد بنفس خويش و بخشی از هويت خويش است  وحا

از اينرو بايستی انسان . ديگر ميل چيرگی بر آنها و  يافتن راه خويش، بخش ديگر وجود ما و ضرورت زندگی ماست
قادر به تحول اين احساسات ميل قتل پدر به ميل تمنای مدرن و استقالل مدرن باشد و اينگونه می تواند در عين رابطه ای 

يعنی به شکل خندان و سمبليک آنها را به قتل .  با پدر و مادر خويش، بر آنها چيره شود و چيزی نو بيافريندعاشقانه
مشکل انسان پارانوييد در حالت پيشرفته پارانوييد در همين است . رساند و حتی باعث سرفرازی آنها با اين چيرگی شود
برون فراافکنی ميشود و به شکل يک سيستم از تصورات که اين ميل قتل پدر و يگانگی بر مادر، از درونش به 

آنچه که در واقع چيزی .  پارانوييک تبلور می يابد  و  شخص پارانوييد خيال می کند که ديگران قصد کشتن او را دارند
او از اينرو فرد پارانوييک درست احساس می کند، که ديگران از . از او طلب می کند، نظام سمبليک و ديسکورس است

مشکل او در اين است که خيال می کند، پشت اين نظام سمبليک و واقعيت سمبليک با خواستهايش، يک فرد . توقعی دارند
اين فانتزی نهايی،همان ميل قتل پدر و . واقعی نيز ايستاده است که خشمگينانه به او می نگرد و قصد کشتنش را دارد

زيرا زندگی و جهان سمبليکمان مرتب از ما می . انوييد تبديل می شودترس از انتقام پدر است که به شکل فانتزی پار
بقول نگاه پسامدرنی، ما يکايک تاخوردگی زمانه خويشيم و تعهدی .خواهد،نقش و مسئوليتهای جديدی را به عهده گيريم

ن تعهد و يا اسارت زيرا اين تاريخ و هويت، خود ما هستيم و با نفی اي. نسبت به جهان و تاريخمان و هويتمان داريم
. راه درست آری گفتن به سرنوشت خويش است. کورکورانه در اين تعهد، به نفی خويش و فرديت خويش می پردازيم

اينجاست که پدر و پسر،دختر و مادر وارد ديالوگ ميشوند و هر کس به بخشی از ديگر تبديل ميشود و انسان به کمک 
 فرهنگ خويش، اکنون نگاهش به بيرون است و عشق و حقيقت فردی خويش اين قدرت و هويت گرفته از پدر و مادر و
اکنون او در اين صحنه سمبليک که پدر به نام پدر و نماينده قانون صحنه و . را می جويد و تلفيق خويش را می آفريند

زيدن تبديل ضرورت ديالوگ تبديل شده است و مادر به شور عشق به زندگی و قدرت نارسيستی عاشق شدن و عشق ور
تمنايی که مرتب قابل تحول است، زيرا . شده است، می تواند تن به عشق و حقيقت فردی خويش و به تمنای خويش دهد

جهانش تثليثی است و او هميشه از ضلع سوم و جای پدر، می تواند به رابطه و جهان خويش بنگرد و آن را در ديالوگ 
بزرگترين قدرت انسان دست يابی به اين حالت است که در عين  توانايی . با خويش و يا با معشوق و رقيب متحول سازد

تن دادن به هماغوشی، چالش و بازی زندگی، همزمان بتواند از گوشه ای ديگر نيز گاه بگاه به خويش بنگرد و از چشم 
طبيعی . يالوگ پردازداندازهای مختلف خويش را بررسی کند و يا با دادههای اين چشم اندازها با معشوق و رقيب به د

است که وجود روابط بد با پدر و وجود يک پدر جبارو سرکوب کننده استقالل فرزند و يا وجود پدری ناتوان از اجرا 
يعنی اين حاالت . کننده نقش پدر کمک کننده به استقالل و فرديت فرزند، باعث رشد و توليد اين حاالت پارانوييد ميشود

سمبليک اشتياقات خويش  و قبول نام پدر از يکسو و از سوی ديگر عوامل خارجی مثل پدر ناشی از ناتوانی از جذب 
.  جبار و ستمگر است که با ستمشان، ايجادگر طغيان خيالی کودک بر ضد هر سيستم سمبليک و نظم و قانونی ميشوند

. ی، عوامل درونی و برونيستانسان تمنای ديگريست و هر بيماری و اختاللش،حاصل اين تداخل تمنای درونی و برون
.زيرا در نهايت درون و برون يکيست  
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سنت ما ايرانيها، ما ديگر بار تبلور مثلث اديپالی خويش را و جدل ميان ميل به يگانگی به مادر و /در بحران مدرنيت
 اشتياق مدرن و خشم پدر و مادر خيالی سنت درون و بمباران ما با احساس گناه نگاه جداکننده پدر، جدال ميان کشش به

را تجربه می کنيم و از آنرو که گذار اديپالی اوليه درست صورت نگرفته است و فرديت رشد نيافته است، از اينرو نيز 
  وسنت و به تلفيق خويش دست سنت  باقی می مانيم و نمی توانيم به رابطه سمبليک با مدرنيت/گرفتار بحران مدرنيت

در حالت  گذار درست اديپی، انسان از اين صحنه اديپالی و جدل اديپالی خارج ميشود، و  نگاه پدر به جای آنکه به . يابيم
بمباران اخالقی و اخته کردن روح  فرد بپردازد، بخشی از آن به سان فرامن و هويت ما به وجود ما تبديل می شود و از 

نگاه . پدر از حالت خيالی به حالت سمبليک و نماينده قانون و صحنه تبديل ميشود و به پشت صحنه می رودطرف ديگر 
مادر و ميل يگانگی نيز تبديل به تمنای مدرن عشق و جستجوی عشق در خارج از محيط خانواده می گردد و همزمان 

که سرچشمه اعتماد به نفس و عشق ما به خويش عشق مادری به قول کوهوت به  ايماژی سمبليک و درونی تبديل ميشود 
يعنی آنگاه به سان فرد ما در جهان سمبليک و زبان قرار داريم و تن به . و توانايی عشق ورزی ما به ديگری ميشود

زيرا اينجا همه چيز از سوژه تا . رابطه ای که مرتب قابل تحول است. رابطه تثليثی خويش با هستی و معشوق می دهيم
من نارسيستی ، چه در حالت من سنتی ما ايرانيان .    و قانون، قابل تحول و  در نهايت شکاف دار و منقسم استتمنايش

ابژه ای و قائم بالذاتی سوژه، دارای يک حالت مطلقی و يک /و در نهايت حتی من مدرن مبتال به توهم رابطه سوژه 
متنفرانه است و برای مثال /ی با هستی دارای حالتی شيفتگانهاز اينرو نيز رابطه اين من نارسيست. يگانگی دروغين است
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يا در قالب من مدرن، باور . در مورد من سنتی، به ديگری و خدايش يک قدرت تام می دهد و می خواهد با او يکی شود
 يکی و ابژه در واقع/دارد که موجودی يگانه و  مستقل از محيط اطراف خويش است و نمی داند که او و ديگری، سوژه

از اينرو نيز در حالت من سنتی، ما شاهد عدم ديالوگ و يک . تمناهای همديگر هستند و هر کدام، ديگری را می آفريند
در حالت . مرادی هستيم /مونولوگ و گرفتاری در افسون نگاه ديگری، چه در عشق و يا سياست و مذهب  و رابطه مريد

ن و ژرفا يافتن اين ديالوگ چه در زمينه عشق،اروتيک و يا سياست من مدرن ما شاهد ديالوگ، اما بدون عميق شد
ابژه وجود دارد و هر کس برای ديگری يک ابژه است و از اينرو حالت /زيرا هميشه ديواری نازک ميان سوژه. هستيم

زيرا چرخشی ديالوگ درست صورت نمی گيرد و جهان مدرن به کسالت و  سادگی غيرقابل تحمل زندگی تبديل ميشود، 
نمی تواند سراپا  و با تمامی وجودش به تمنايش بدنبال ديگری و به تمنايش بدنبال تمنا و عشق تن دهد، زيرا برای اين 

با گذار کامل به حالت فرديت سوژه وار . کار بايستی اين ديوار نازک را بشکند و تن به ديگری و تمنايش به ديگری دهد
ای و يا جسم هزار گستره ای دلوزی، ما شاهد گذار بالغانه و توانايی دست يابی به لکانی و يا به حالت جسم خندان نيچه 
زيرا در نگاه لکانی، سوژه که با قبول محروميت از عشق مطلق مادر و قبول نام . انواع عميقتر ديالوگ و فرديت هستيم

اين بدان معناست که . کاف دار استپدر پای به جهان سمبليک و تثليثی خويش نهاده است، در واقع يک سوژه منقسم و ش
ما در هر لحظه برای ديدار خود، بايستی به حالتی و هويتی و نقشی از خويش تن دهيم و اين لمس خويش در قالب 

در واقع اينگونه انسان به . ديگری و اين امکان تحول مداوم اين ديگری، باعث ميشود که ما هميشه متحول باقی بمانيم
بديل ميشود و يا در حالت جسم گرايانه آن و  تبديل شدن به جسم خندان چنداليه و متحول، تبديل به يک تنوع در وحدت ت

اين  حالت . يک وحدت در کثرت و کثرت در وحدت می شويم و قادر به دست يابی به هزار حالت و گستره خويش
ضيح می دهد، سوژه هم فاعل خبر و  تو> کانت و دساد<دوگانه سوژه بدان خاطر است که همانطور که لکان در مقاله 

اين . >من ايرانی هستم< :اين بدان معناست که برای مثال، وقتی من می گويم). 21(هم فاعل جمله ايست که می گويد
ايرانی  بودن به سان ديگری و سمبل يک ديسکورس و نقشهای داده شده توسط ديسکورس   بر من ظاهر ميشود که در 

من است و من به عنوان فاعل اين جمله، اکنون بايستی به اين سمبل و ديگری که در جانم نقش عين حال بخشی از وجود 
يعنی همزمان بايستی به سان فاعل جمله ام، به خواست هويت ايرانيم، به . بسته است و تمناهای خويش را دارد، تن دهم

سنتی ام را در جهان سمبليکم جذب کنم و هويت خودم تن دهم و اين هويت را در جهان سمبليکم جذب کنم، اشتياقات 
اينجا نيز مشکل من نارسيستی و رابطه غلطش با سنت و . اينگونه يک ايرانی متفاوت و مرتب در حال تحول گردم

متنفرانه اش با هستی که در ذات خويش يک توهم /زيرا من نارسيستی بخاطر رابطه شيفتگانه. مدرنيت مشخص ميشود
، واقعا باور می کند که ايرانی >من ايرانيم< چيز به يگانگی نارسيستی برسد، وقتی می گويد که است و می خواهد با هر

او به  بخيال خودش اين  تصور . بودن در جان و وجودش حی و حاضر است و ايرانی بودن را بجای خودش می گيرد 
به يک ديگری تماميت خواه و مطلقی ديگری همان خود اوست  و متوجه نيست که او در واقع با اين کار، هويتش را 

حاصل اين ارتباط . تبديل ميکند، که می خواهد با او يکی شود و بدين وسيله به لذت نارسيستی يگانگی دست يابد
نارسيستی با ديگری و با هويت خويش، اين است که آنگاه اين هويت بزرگ  و مقدس و تغييرناپذير می شود و انسان 

 جان برکف اين هويت، دست به قتل هر عنصر مخالف اين هويت می زند و اسير رابطه نارسيستی به سان سرباز
مرادی با هويت خويش می گردد و با اينکار باعث می شود که سنتش،هويتش ايستا و ناتوان از تحول و پويايی /مريد
يستی با هويت است که با چنين حالت ارتباط نارس. همانطور که خودش نيز محکوم به سترونی و اختگی می شود.شود

بوجود می آيد و يا می خواهند با پاک کردن زبان فارسی از هر کلمه > هنر نزد ايرانيان است و بس<آنگاه جمالتی مانند
زيرا هويت . عربی  و خارجی به اصل ايرانيت برگردند، ايرانيت اصيلی  که در واقع هيچگاه اين  وجود نداشته است

ت و در خويش از تمدنهای بين النهرينی،هخامنشی، اسالمی و يا مدرن  و نيز تمدنهای ايرانی، يک هويت تلفيقی اس
اقوامهای مختلف خويش را در بر دارد، و تنها راه برای ايرانی دست يابی به تلفيق اين تنوع خويش و دست يابی به يک 

و نگاهی و همراه با هويت وحدت در کثرت، به يک هويت ملی ايرانی مدرن و رنگارنگ، به يک جهان چندزبانی 
هويت و جهانی تلفيقی که هم قادر به تلفيق درست و برابر دنيای رنگارنگ درون خويش و .مشترک ايرانی می باشد

پسامدرنيت و /مدرنيت/هويتهای مختلف مذهبی، مدرن، اسطوره ای خويش است و هم قادر به تلفيق درست ميان سنت
. قابل تحول در  علم،هنر و سياست و رشد مداوم خويش و جامعه و هويت خويشدست يابی به انواع مختلف اين تلفيق 

اينگونه ايرانی در عين ريشه داشتن در سنت، مغرور و خندان ايستادن  بر گنجينه بزرگ هنری و علمی و تاريخی 
زيرا .  د می کندخويش،همزمان مرتب متحول می شود و به يک گذار مثبت اديپی دست می يابد و اين گنجينه را نيز نق

رابطه او با گنجينه اش نيز بايستی يک رابطه سمبليک باشد و راهی جز اين ندارد،وگرنه اسير نگاه سنت و اسير نگاه 
او به عنوان يک فرد ايرانی مدرن، به سان يک جسم .  مادر خيالی و پدر خيالی و تمتع نارسيستی يگانگی می شود

می گيرد و می تواند عشق نارسيستی مادر به يک نگاه مدرن نارسيستی به هستی خندان مدرن از اين زمين مرتب نيرو 
و ديدن جهان به ساز يک بازی عشق تبديل کند و از سوی قدرت پدر را در خويش جذب می کند و خواهان سروری بر 

سرورانه، قادر به /اينگونه او با اين دو ريشه مهم عاشقانه. لحظه و جهان خويش و دستيابی به سعادت و عشق فرديست
پسامدرنيت در خويش و در خدمت سعادت خويش می گرد و در عين ايرانی بودن،جهانی ميشود و مرتب /جذب مدرنيت

با اينکار او می تواند همزمان شور عشق ايرانی و قدرت غربی را با يکديگر پيوند زند  . انواع جديدی از تحول می يابد
، به يک بازی و جدل و ديالوگ خندان عشق و قدرت ميان عاشقان زمينی و جهانش را به يک بازی عشق و قدرت

. جدلی عاشقانه  وخندان که بر بستر رواداری استوار است. مختلف  بر سر زيباترين  و پرشورترين تفسير را بيافريند
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.  ای من استزيرا هر ديگری، من است و تمن. زيرا اين عاشقان در نهايت همزادان هم و بخشهای ديگر هم هستند
چالش،ديدار و تلفيقی که طبيعتا می تواند در عين زمينی بودن و ريشه داشتن در فرهنگ خويش و مدرنيت، هزارگانه 

همزمان ضرورت اين تلفيق  و ناممکنی نفی ديگری و يا کپی کردن ديگری نشان می دهد که چرا ايرانی نمی . باشد
مثل اروپا رود و چرا بايستی در عين يادگيری و تن دادن به مضامين تواند برای گيتی گرايی و فرديت خويش، راهی 

. مدرن و جذب اين مضامين در فرهنگ خويش، نگاه و حالت خاص خويش از گيتی گرايی و فرديت را بوجود آورد
 و زيرا تحول تنها در چهارچوب ديسکورس و زبان  و جهان سمبليک ممکن است و اين تحول از اينرو بر بستر فرهنگی

زبانی يک فرد و جامعه و جذب نکات نو و فرهنگ نو در اين بستر و پاکسازی بستر فرهنگی خويش از عناصر مرده و 
از اينرو نيز آن کسانی که اکنون ناگهان می خواهند . راهی ديگر وجود ندارد. يا ناتوان از زيستن نو صورت می گيرد

شوند، در حقيقت اسير يک > هر جايی، همه جايی<ی هنرمندان،هويت ايرانی خويش را بدور اندازند و يا بقول برخ
او می تواند دوفرهنگی، دومليتی و يا چندمليتی شود و يا با . زيرا انسان نمی تواند همه جايی شود. توهم نارسيستی اند

 و فرهنگی وجود ايرانی و آلمانی بودن، حالتی جهانی نيز داشته باشد، اما نمی تواند از هويت و ديسکورس درونی
تنها بر بستر اين هويت و فرهنگ است که همزمان می تواند به انسان جهانی و مدرن و پسامدرن تبديل . خويش فرار کند

او تنها وقتی دو پايش بر روی اين زمين فرهنگی استوار باشد، می تواند با تن و اشتياقاتش با ديگری و مدرنيت و . شود
از . فريند و اينگونه به فرزند زمين و آسمان ، به فرزند مادر و پدر خويش تبديل شودغريبه تماس گيرد و ترکيبی نو بيا

اينرو نيز برای دست يابی هنرجهانی ايرانی و هنر مدرن ايرانی متفاوت، ايرانی نمی تواند جهان چندواقعيتی جويس، 
. زيرا بستر فرهنگی متفاوتی دارد. رت شودواقعيت جادويی گابريل مارکز را تقليد  و يا کپی کند و يا بخواهد نيچه و دکا

بلکه او می تواند با نگاه فردی خويش و با استفاده از بستر فرهنگی خويش، با ايجاد رابطه سمبليک و تثليثی با فرهنگ 
يعنی او  بايستی . خويش و بر بستر اين رابطه مدرن با فرهنگ خويش به جذب جهان نو و هنر نو و تکنيک نو بپردازد

ناخت بستر فرهنگيش و استفاده و جذب سبمليک  عناصر هنری جهانش، از شهرزاد هزار و يک شب تا روايتهای با ش
امامان، از شيرين  و فرهاد نظامی گنجوی تا حافظ و خيام و عبيد زاکانی، با استفاده از حالت کوالژوار موسيقی ايرانی 

 استفاده از اسطوره و تاريخ کشورش و خودش، همزمان اين و فراگمنتی و يا روايت در روايت داستانهای ايرانی، با
عناصر را در نگاه و متن مدرنش با جهان چندواقعيتی جويس، با زمان خطی رمان مدرن، با واقعيت جادويی مارکز در 
وت هم آميزد و نگاه متفاوت و مدرن خويش را، واقعيت مدرن و پسامدرنی خويش را، گيتی گرايی و فرديت مدرن و متفا

تنها اينگونه او می تواند از چندپارگی خويش به چنداليگی دست يابد و همزمان چيزی کامال متفاوت . خويش را بيافريند
زيرا دقيقا همين سنت و فرهنگی که باعث عقب ماندگی و عزابش شده است، . بکمک اين بستر فرهنگی خويش بيافريند

موضوع دستيابی به يک . يش شرط تفاوتش و خالقيش و تلفيقش استدر عين حال تنها گنجينه واقعی او و ثروتش، و پ
رابطه سمبليک و  بافاصله با سنت خويش و مدرنيت و دستيابی به تلفيق خويش است، به تلفيق اسطوره و واقعيت، به 

 ايمان مذهبی تلفيق خرد مدرن و خرد شاد ايرانی، به تلفيق حالت ديونيزوسی نيچه و رند قلندری حافط، به تلفيق مذهب و
و فرديت مدرن  ، به تلفيق نظربازی حافظ، تمناپرستی خيام و طنز عبيد با  گيتی گرايی مدرن، به تلفيق موسيقی ايرانی 

و جهانی، به تلفيق حالت چندمعنايی حافظ و جهان چندواقعيتی پست مدرن، و همه اين تلفيقها بر بستر نگاه مدرن و 
آنگاه هم گذار از بحران . چنداليه خويش، برپايه زنانگی و مردانگی چنداليه خويشسمبليک فردی خويش، بر پايه جسم 
اينگونه نيز هرجا اثری از خالقيت و فرديت علمی و  هنری می بينيم، شاهد نوعی . ممکن ميشود  و هم ايجاد خالقيت

تاب به يک چنداليگی و تلفيق همانطور که رضا قاسمی نيز در اين ک. تلفيق و يا دست يابی به نوعی چنداليگی هستيم
.  حالت شبکه ای و تکنيکهای پسامدرنی دست می يابد/ حالت تک راوی مدرن/ حالت کوالژوار موسيقی ايرانی

همانطور که محسن نامجو در موسيقی، اکنون قادر به تحوالتی نو و تلفيقهای نويی شده است و  توانسته است، با تلفيق 
تن لحن و روايت کهن خواندن حافظ و در موسيقی ايرانی، به تاويلی نو  از حافظ و موسيقی ايرانی و غربی،با شکس

يا تالشهای عليزاده در اين مسير و ايجاد پيوند ميان کوالژهای مختلف .غيره  و ترکيبی نو و موسيقيايی دست يابد
طور که در کارهای هر همان.  اينها تحوالت مثبت و خوبيست. موسيقی ايرانی توسط يک موضوع قابل تحسين است

هنرمند خوب ايرانی نيز می توان درجه ای از اين فرديت  و تلفيق را يافت و همزمان می توان ديد که تا کجا قادر به اين 
يعنی کجا ناتوان از دست يابی به تلفيق نهايی و گذار نهايی به جهان سمبليک و . تلفيق بوده اند و کجا در جا زده اند

از اينرو نيز بحث . جهانی سمبليک که طبيعتا مرتب از نو نوشته و متحول می شود. يش بوده اندمتفاوت ايرانی خو
کسانی که از يکطرف می خواهند برای مثال عرفان را مدرن يا پسامدرن نشان دهند و يا بحث مخالفان آنها که می 

 را نشان دهند، هر دو در نهايت نگاهی خواهند، سنتی بودن و غيرمدرن بودن عرفان و يا ناتوانی مذهب از تحول مدرن
يعنی اين دوستان در واقع سوراخ دعا را گم کرده اند و هنوز . غلط و ناشی از عدم درک صحيحی مبانی مدرنيت است

بيچاره حافظ و . زيرا عرفان نه مدرن يا پسامدرن است. متنفرانه با سنت و مدرنيت بسر می برند/در حالت شيفتگانه
موضوع اما اين است که برای ايجاد مفهوم . اين حرفهای قبيحه درباره خويش را بشنوند، در قبر می لرزندموالنا که اگر 

جديد فرديت، مفهوم جديد عشق مدرن،مفهوم جديد گيتی گرايی ،خردگرايی،انسان گرايی و غيره و ايجاد يک ديسکورس 
ه  در فرهنگ و جان خويش، در ديسکورس و زبان مدرن، بايستی و راهی جز آن نداری که اين مفاهيم نهفته و حک شد

خويش را با نگاهی مدرن و بافاصله بيابی و نوزايی کنی و از عناصر منفی ضد مدرن رها سازی و آنگاه و يا همزمان  
زيرا کپی کردن ممکن . اين مفاهيم نوزايی شده سنتی را با عناصر مدرن در هم آميزی و به يک تلفيق مدرن دست يابی

 زيرا نمی توانی گيتی گرايی مدرن را بشکل سحرزدايی و عقالنيت مدرن و راسيوناليسم به ديسکورس و جان .نيست
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همانطور . زيرا ديسکورس و جانت و زبانت اين حرف نو را مثل يک جسمک بيگانه پس می زند. خويش وارد سازی
 می کنی، بخاطر ساختار زبان و روانت، زيرا همان لحظه که اين کلمات را به فارسی ترجمه. که مرتب پس زده است

از اينرو تنها . زيرا بستر فرهنگی و زبانيت متفاوت است. آنها را به حالت عرفانی و مذهبی درمی آوری و مسخ می کنی
با شناخت اشتياقات مدرن خويش می توانی، عشق يگانه پرست عارفانه و نارسيستی خويش را با قبول فرديت معشوق 

عارفانه است  وهم زمينی /ک خويش تلفيق کنی و به مفهوم عشق مدرن ايرانی دست يابی که هم عاشقانهدر جهان سمبلي
از اينرو گفتن اينکه .  اينجاست که عارف زمينی و عشق زمينی نوی ايرانی زاييده ميشود. و قادر به قبول فرديت ديگری

زيرا اگر مسلمان ايرانی نتواند . اقع يک تف سرباالستاسالم، زردشت و ميترايسم و غيره قابل تحول مدرن نيستند، در و
رابطه ای نو و مدرن با مذهب و خويش ايجاد کند و هم بتواند به مکه رود و هم تن به دادگاه دنيوی و قوانين دنيوی دهد، 

ازگشت به ،آنگاه دچار بحرانی عميقتر و يک شيزوفرنی فرهنگی عميقتر ميشود که باعث تشديد بحران و تکرار مداوم ب
شيزوفرن و  چندپارگی روانی که در همه سطوح روانی فردی و جمعی جامعه ما رشد کرده است . خويشتنها خواهد بود

بدون اين تلفيق، نه هيچ کدام از ما و نه فرهنگ ما قادر به گذار نهايی و دست يابی به حس قدرت و سالمت تازه،دست . 
ها بحران تشديد می شود و راههای تلفيقی بينابينی بيشتری ايجاد ميشود که بر تن. يابی به خالقيت و شکوفايی خواهد بود

از اينرو نيز تحول سمبليک  و اديپی ما، کامال شبيه اروپاييان صورت . ضرورت دست يابی به تلفيق نهايی تاکيد می کنند
های فرهنگی و تاريخی صورت می نمی گيرد، بلکه حالت تن دادن به جهان سمبليک و فردی ما، با قبول و  ديدن تفاوت

اينگونه در فرهنگی که نگاه مادر و عشق مادرانه و ميل وحدت عارفانه قويست و از طرف ديگر ميل سروری . گيرد
پدرانه نيز قويست که خويش را اکنون بشکل منفی بمباران با احساس گناه و مطلقيت و حاکميت اخالق مطلق گرا نشان 

ر اديپی در ايران و تبديل ايرانی به زن و مرد مدرن و چنداليه، از طريق ايجاد يک جهان می دهد، از آنرو نيز  گذا
قدرتمندانه و فانی، از طريق عبور از اين حالت مسافر بودن بدنبال عشق مطلق و عبور از اين حالت /سمبليک عاشقانه

ف و متفاوت جهانی عاشقانه  و زمينی و اهريمنی در درون و برون و ايجاد  ايجاد اشکال مختل/شری، اهورامزدايی/خير
 با دستيابی به يک وحدت اضداد،به وحدت در کثرت و به ايمان سبکبال و تبديل زندگی به يک بازی 

از طريق انواع مختلف تلفيق زمان . اغواگرانه و انواع مختلف اين ترکيب و تلفيق صورت می گيرد/قدرتمندانه/عاشقانه
شکلهای مختلف اين تلفيق مانند زمان چرخشی ما عارفان زمينی که نه تکرار است و نه ابدی و لحظه و دست يابی به 
جادويی است و در حالتی مارپيجی مرتب متحول ميشود و به عرصه نوينی دست / واقعيتی/خطيست، بلکه اسطوره ای

ر لحظه هم کل تاريخ و هم می يابد و همزمان گذشته و حال و آينده را در خويش دارد و خود به سان جسمی خندان در ه
لحظه و هم چون آينده نازاده است و ميترايی خندان،حافظی خندان،سياوش و حسينی پرشور و زمينی است و جهان 

قدرتمندانه و مدرن خويش را می آفريند و با نوزايی فرهنگ بازی و نظربازی حافظ و تلفيق آن با ديالوگ مدرن /عاشقانه
 و جسم گرايانه، به عاشقان زمينی تبديل ميشود که تن به بازی عشق و قدرت و ديالوگ و بازی قدرت و عشق پسامدرنی

با هستی و ديگر عاشقان زمينی می دهد، تا ديگر بار پلهای شکسته را بسازند و بر تراژدی فرهنگی خويش چيره شوند 
دان نسلها بر سر بهترين و و بجای پسرکشی و يا پدرکشی که در نهايت يکی هستند، به ديالوگ نسلها و چالش خن

عاشقترين حقيقت فانی،نگاه فانی برای رفع مشکالت لحظه و دست يابی به اوج عشق و قدرت زندگی دست يابند و اين 
بار پدر و پسر، رقيب و دگرانديش، مادر و دختر در کنار هم به ساختن جهانی نو و زمينی و خندان دست زنند و ديالوگ 

اينگونه، جهانی زمينی و چنداليه و با تفسيرهای متفاوت و خندان زمينی و جدل خندان اين . و چندزبانی آغاز می شود
تفاسير بر سر سروری بر لحظه و زمين و تحول مداوم و مدرن جهان ايرانی آغاز و ممکن ميشود و همزمان با اين 

نگاهی که بر بستر . ان عرضه می کندتحول، ايرانی زن و مرد  نگاهی نو و متفاوت،هنری نو و متفاوت و ايرانی به جه
عشق مادرانه و اسطوره و تجربه و خرد پدرانه،بر بستر فرديت چنداليه زنان و مردان مدرن و عاشقان خردمند ايرانی 

ايجاد شده است و اکنون به جهان، تبلوری نو از چندسيستمی،چندنگاهی و يا جادوی واقعيت عرضه می کند و هم هر 
زيرا اکنون به سان . زيرا با هستی و ديگری در ديالوگ مداوم و چالش خندان مداوم است. می گيردلحظه از آنها ياد 

جسم خندان و فرد مدرن ايرانی،  قادر به هضم و جذب سمبليک جويس و ناباکوف،دريدا و کافکا و ديگران و ايجاد 
ق مادرانه، به زمين و زندگی اعتماد کند و تن چنين انسانی آنگاه می تواند بر بستر اين عش. تلفيقهای متفاوت خويش است

به زمين و زندگی و جسم خويش دهد و بگذارد زمين و زندگی او را چون کودکی خندان،چون کودک نيچه ای و يا جهان 
نيچه به کودک عاشق /ريزومی دلوزی بر دستهای خويش حمل کند  و مرتب تفاوتی نو آفريند  و يا با ترکيب مدرن حافظ

تا بتواند همزمان با اين حس عشق و .ند و به بازی عشق و قدرت  دست يابد و به چرخی خودچرخنده تبديل شودو قدرتم
اعتماد به زندگی، هر لحظه به اتفاقات و حوادث زندگی خويش، به اشتياقات مختلف خويش تن دهد و به سان فرد مدرن 

. ياقاتش بيافريند،معنايی نو از اروتيسم،عشق و لحظهايرانی، به سان فرهنگ مدرن، مرتب معنايی نو از لحظه و اشت
زيرا اگر زمين مادر است ، آنگاه لحظه و اتفاق پدر است و انسان مدرن ايرانی انسانيست که می تواند ، به پشتوانه عشق 

يش تن مادری و اعتماد به نفس خويش و با  عبور از خشم نارسيستی به پدر ، اکنون به لحظه و قانون و ديسکورس خو
دهد و هر لحظه خندان و اغواگر، ايجادگر تفاوتی در ديسکورس و جهان خويش و ايجادگر وسوسه ای نو و اغواگری نو 

اين چنين ايرانی و فرهنگی با آن گنجينه عظيم و با اين توانايی جذب .  و تفاوتی نو شود و لذتی نو، فکری نو  بيافريند
ش چيره ميشود و وارد قرن جديد شده، مهر خويش را بر آن می زند و نگاهی مدرنيت، بر تاخير فرهنگی و تاريخی خوي

زيرا در يکايک ما بازيگری خندان و عاشقی وسوسه . متفاوت و خندان،نگاهی زمينی و رنگارنگ و اغواگر می آفريند
 برای سرکوب بی دليل نيست که ما اين فرهنگ خير وشر را. گر و نيز سروری پنهان، نارسيستی پنهان نهفته است
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موضوع اين است که . بقول نيچه خواجگان احتياج به سرکوب خويش و فرهنگ خير وشر ندارند. خويش ببار آورده ايم
مدرنيت و  تبديل شدن به سوژه /با اين گذار درست اديپی و تبديل شدن به جسم خندان و چنداليه،با عبور از بحران سنت

ان، آنگاه اين عارف و عاشق و خردمند ومومن زمينی، تن به شورهايش می دهد منقسم لکانی يا جسم خندان ما جسم گراي
اينگونه او ساتير خندان، عارف خندان  و زمينی، .  و در هر لحظه معنايی نو به آنها می بخشد و زيبايشان می کند

 خردمند شاد، مومن سبکبال می شود و جهانش،جهانی رقصان و 
.چنداليه می گردد  

 
 عبور نهايی ار بحران خويش و يا درک درست و بيان اين درک بحران از طريق سبک و محتوای متن  موضوع، اين

حال با اين توضيحات می توان به جواب متن رمان به . خويش است، خواه متن هنری، روشنفکری و يا متنی فردی باشد
قی عميق و يا گذاری نوين و يا حدااقل درکی بحران راوی و نوع گذار او پرداخت و ديد که آيا رمان قادر به ايجاد تلفي

کميک و انديشمندانه از آن است و يا اينکه قهرمان متن، در نهايت اسير بحران باقی می ماند و  متن نيز ناتوان /تراژيک
در بخش اول و دوم رمان، دو بخش است که بخوبی می توان اين بحران و . از گذار نهايی و دگرديسی نهايی می گردد

ب نهايی راوی را بدان نگريست  و به سنجش نمونه گذار او از بحران پرداخت و موفقيت و يا عدم موفقيتش را جوا
است، که راوی از پزشک چشمش پانتيه > جايی ميان بنفش و خاکستر <9صحنه اول در متن اول در کوالژ . سنجيد

ز جراحی چشم راستش، جهان را با چشم راست تازه معنای حقيقت را می پرسد و به او می گويد که از دفعه قبل،  بعد ا
اين سوال بويژه از اين جهت برای راوی مهم است که اکنون قرار است که . اش بنفش  و با چشم چپ خاکستری  می بيند

به اين خاطر نيز اديپ پس از همخوابگی با . چشم همان تبلور فالوس و تمنا  است. چشم ديگرش نيز جراحی شود
زيرا با تن دادن به يگانگی نارسيستی، او فرديت خويش را و توانايی ديدن و نقد . ان خويش را کور می کندمادرش، چشم

بهای بازگشت به بهشت، از .  را،قدرت خويش را  از دست می دهد  و ديگر قادر به حس تمنای انسانی و فانی نيست
ا، در نتيجه فانی بودن و بهای فانی بودن و زيرا اين عشق و تمن. دست دادن فرديت و عشق و تمنای زمينی است

آزادی ايی که با . اين آزادی بهای رهايی از آن وابستگی و يگانگی اوليه است. محروميت از بهشت مادری بدست می آيد
اما همين . وحشت و مرگ آگاهی نيز همراه است  و هر بوسه  و لذت ما را با طعم گس درد  و هراس نيز همراه می کند

ديدن جهان به دو رنگ و .  يگری، باعث چنداليگی تمنا و  ايجاد جهان هزار اشتياق و هزار تمنای بشری می شودطعم د
حکايت از اشتياق . ميل دانستن حقيقت، حکايت از همان بحران سنت و مدرنيت درراوی و ناتوانيش از تلفيق می کند

يعنی . ی و  بازگشت به تک رنگی نارسيستی می کندپنهانش به رهايی از بحران و  رهايی از اين دو رنگی بحران
اشتياقی در او،  بگونه ای می خواهد بحران را با نفی بحران و سرکوب آن و بازگشت به خويشتن و يا سراپا مدرن شدن 

بجای آنکه تن به دو جهانی،دو نگاهی و يا چندنگاهی دهد و اين رنگهای متفاوت را در خويش جذب و تلفيق . حل کند
از . زيرا برای چنين کاری دقيقا احتياج به فرديت توانا به تلفيق و  توانا به ديدن چندسيستمی در جهان سمبليک دارد. دکن

از اينرو حاالتش  و احساساتش . طرف ديگر راوی همزمان ميل گذار از اين تک نگاهی بودن و يافتن تلفيقی نو نيز دارد
طنزی زيبا همراه است  و  حکايت از بحران درونش و تالش برای يافتن دوسودايی و متناقض است و هر جمله اش با 

.وگرنه مجبور به تکرار بيان خواست خويش و تشديد بحران است. هر بحرانی جواب می خواهد. راه حلی می کند  
 

 «حقيقت کدام است، دکتر پانتيه؟»
خواست بفهمد  می.  به جايی در اندرون ذهنها جمع شدند در وسِط پيشانی، و نگاهش برگشت چين. گره داد به ابروها

گويم؟ ام زده است يا حرف حساب می به کله  
پس از . ديدم اش را هميشه خاکستری می ای ی کامپيوترم دوتا بلندگو هست که روکش پارچه دو طرِف صفحه«: گفتم

بلندگوها همچنان کنم اين  با چشم چپ که نگاه می: آنکه چشم راستم را عمل کرديد متوجه چيز عجيبی شدم
بنفش يا خاکستری؟ کدام يک « : گفتم. »بينم؛ يک رنگ زنده و شفاف اما با چشم راستم آنها را بنفش می. اند خاکستری

گويد؟ از اين دو چشم حقيقت را به من می » 
ته بود زير آن لبخند زيبا حاال رف. اش پنهان شد زير آستيِن آبِی کت کراوات قرمزخوشرنگ. دستش را گذاشت زير چانه

تابيد مثل درخشش نوری از پس ابر ها، مثل برقی از تحسين، و می پوست گونه .  
ست ميان بنفش و خاکستری حقيقت چيزي. نه اين، و نه آن » .» 

کند و حاال  آخر، آدم فقط به چشم های خودش می تواند اعتماد . های من تازه آغاز شده بود  اما پرسش. دکتر پانتيه رفت
کردند برای هميشه با هر حقيقت  ام را هم عمل می فردا که چشم چپ. شد  می ی اعتماد هم داشت ويران  نقطههمين تنها

راست است که اين اواخر . های گوناگون ها و حجم شدم در جهاِن مشکوکی از رنگ کردم؛ و رها می مطلقی وداع می
تواند بگويد که فردا  اما چه کسی می.  حقيقت نداشتديدم ها و ابعادی که می ی کوری بودم و هيچ يک از رنگ درآستانه

»دو چشم مصنوع به من حقيقت را خواهد گفت؟  
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در پايان کتاب و در کوالژ سی و هفت بنام عيسای مغربی، من و توی  خواننده که  راوی  را در  سفر درونيش و هفت 
نتيجه ای که در سير منطقی رمان کم کم . ميشويمخوان درونيش همراهی کرده ايم، با نتيجه نهايی سفر و گذار روبرو 

رمانی که با ورد برههای زير تيغ و بيان زخمهای درونی شروع می شود . آماده می شود و اين يک نتيجه تراژيک است
و بدرون چاه خويش می رود، باز هم سفرش ناتمام و وصالش ناممکن و عبورش از بحران خويش و دست يابی به 

ديگر بار يک راوی با تمام تفاوتهايش و يک متن ادبی با تمامی .  خويش ناقص و ناممکن می شوديگانگی چنداليه
نوآوری و يا فرديتش اسير روايت کهن تراژيک می شود و تفاوت به تکرار تراژيک پيروزی بحران بر تلفيق،پيروزی 

توان از ايجاد  عشق و جهان فردی خويش متنفرانه بر فرديت تثليثی مسخ می يابد و راوی نا/حالت نارسيستی شيفتگانه
، رضا راوی متن  نمی تواند از اين تراژدی عبور کند و  و نمی تواند  از تلفيق رضا،سياوش و اليوت درون .می شود

او  نمی تواند بحرانش را به سنگ پرشی برای دست . خويش به فرديت سه اليه خويش دست يابد و سه پاره باقی می ماند
غ تازه اش و تلفيق تازه اش تبديل سازد  و در واقع ديگربار يک بخشش سرکوب می شود و ديگر بار، بخاطر يابی به بلو

ناتوانی از تلفيق سمبليک اشتياقاتش و دو مليتی و دو فرهنگی شدن کامل، باز به بريدن بخشی از خويش و اخته کردن 
ه نگاهی چندسيستمی و چندزبانی، می خواهد با گويی بخاطر ناتوانی از دست يابی ب. دوباره خويش دست می زند

متنفرانه با سنت و مدرنيت ايجاد /سرکوب رنگهای ديگر، تنها با يک رنگ بزيد و اينگونه باز قصه رابطه شيفتگانه
نماد تک ساحتی شدن راوی و ناتوانيش از دگرديسی را ما در رمان به  اين شکل می بينيم  که اکنون جهانش  . ميشود

اکنون دکتر مونقره ای و با کت آبی به . اکنون او همه جا را خاکستری می بيند.   اخته و تک رنگی می شودديگربار
بار ديگر تنوع رنگها و اشتياقات، بخاطر ناتوانی راوی از دست . دکتری مو خاکستری و کت خاکستری تبديل ميشود

آرامشی که . ظه ای آرامش و سکون فدا ميشوديابی به کثرت در وحدت خويش و يا وحدت در کثرت خويش، بخاطر لح
اينگونه نيز لحن . زيرا زندگی غيرقابل سرکوب است. در خويش اما بوی مرگ و بوی اختگی و بوی بحرانی نو را دارد

کالم بيان راوی و سخن گفتن از اديپ بی منظور خويش، هم حکايت صادقانه تراژدی خويش است، هم تبلور نوعی دهن 
ت خويش و هم در خويش و در لحن کالمش نوعی طنز دارد که راهی ديگر را نيز می گشايد و بعد از کجی با سرنوش

باری جهان خاکستری شده راوی، حکايت از اختگی . طرح اين پايان تراژيک به اين بخش کميک اثر و متن می پردازم
ادر خيالی سنت يا مدرنيت، برای آرامش و بريدگی دوباره بخشی از خويش در پای دست يابی به يگانگی نارسيستی با م

آرامشی که به بهای کوری خويش و از دست دادن فالوس و تمنای خويش، . خيالی در آغوش سنت و يا مدرنيت است
گويی عيسای مغربی در عين نجات دادن . قدرت خويش و  بدلی شدن، مصنوعی شدن چشمهايش و تمنايش بدست می آيد

زيرا چشمانش، توانايی بينايی، سنجش . نيمه زنده تبديل می شود/رد و او به يک نيمه مردهجانش، جانش را از او می گي
و نماد خرد و قدرت تمنا و فالوسش، ديگر از آن خودش و نماد فرديت او، قدرت فرديت او نيست که بتواند  با اين نگاه  

واند با چشمان و تمنای فردی خويش  به و چشمان فردی و با فاصله ای تثليثی به سنت و مدرنيت خويش بنگرد،  بت
اشتياقات خويش و به معشوق خويش بنگرد، و زيباترين  و قدرتمندترين تلفيق از اشتياقاتش را برای دست يابی به اوج 

بلکه اين يک کپی کردن اشتياق ديگری، مونتاژ کردن نگاه . لذت جهان فرديش و عشق پارادکس فرديش بوجود بياورد
ی مسخ کردن دوباره مدرنيت و خويش و بيگانه شدن هر چه بيشتر از خويش و بحرانی ساختن هر چه يعن. مدرن است

اکنون صدای پای تراژدی نهايی و قتل و تکرار دردناک بوف کور و تاريخ ايران می . بيشتر جهان درون و برون خويش
وايت عمومی و ديسکورس عمومی می گردد اکنون زندگی و يک تفاوت و شور تازه ديگر بار اخته ميشود و اسير ر. آيد

. راوی صادقانه،راز تراژيک خويش را بيان می کند. و نمی تواند تفاوت خويش و جهان فردی خويش را بيافريند  
 

ی شيک، و لبخندِ  ی خاکستری ی شيک، موهای وشلوار خاکستری ورود دکتر پانتيه يعنی داخل شدن کت. شود در باز می
همينطور . دهد دستم را به گرمی فشار می. ای هواپيمائی را نزده است به برج مونپارناس هيچ ديوانهانگار . نه. مهربان

شود  ناگهان بّراق می. دارد صدف و تنظيف را برمی. کند از پوسِت پيشانی کند، چسب را جدا می که حال و احوال می
 . و تميز و نو ی چيزها شفاف همه. جهاِن اطرافم
لطفْا پائين را نگاه کنيد« : برد ا باال میاش پلکم ر با شست .» 
ی  کشم روی ساق برهنه ی لباس را می از شرم لبه. ای که کنار رفته است از روی پاهايم کنم به دامنم و مالفه نگاه می

 .پاها
ست ـ عالی ! 

 مغربی، و حسی گنگ ی اين عيسای ام و صبحی که جال داده شده از معجزه حاال من مانده. رود نويسد و می نسخه را می
ساخت دست دکتر . چشمانی که ديگر چشم من نيست. منظور های يک ُاديپ بی دانم چيست؛ شايد پايان چشم که نمی

».پانتيه است . 
 

اديپ بی منظور، همان اديپ اخته شده و ناتوان از بيان اشتياق فردی و ناتوان از دست يابی به جهان فردی و عشق 
حال راوی می خواهد با فراموش کردن تار چهلم و بخاک سپردن اشتياق وصال .   استفردی خويش و تلفيق خويش

زيرا . آرامشی که در واقع آرامش قبل از طوفان است. نهايی، در واقع به آرامش واقع گرايانه مدرن خويش دست يابد
سنت و تبديل اشتياقات /رنيتراوی به جذب نگاه واقع گرايانه مدرن و رهايی از آرمانهای خيالی، از طريق تلفيق مد

او نتوانسته است، اشتياق در پی تار جادويی و عشق جاودانه . سنتی و مدرن خويش در جهان سمبليکش دست نيافته است
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و وصال جاودانه را که اشتياق بنيادين وجودش است، به يک تمنای عشق فانی و مدرن تعالی بخشد و  اين شور را در 
ه نتوانسته است، نهيليسم مدرن را به مثابه يک نگاه و امکان نگريستن و ابزاری از خرد همانطور ک. خويش جذب کند

مدرن خويش و در خدمت فرديت متفاوت خويش  جذب کند و برای مثال با جذب نهيليسم در بستر فرهنگی خويش، به 
نون او می تواند همزمان با حس يک نهيليسم شاد و خندان دست يابد زيرا در جهانی که همه چيز مجاز و تفسير است، اک

شور خدايی و شور عشق در همه اجزای زندگی، مرتب تفسيری نو و تاويلی زيباتر از اين جهان و واقعيتی رقصان  و 
اينگونه او به تلفيق شور شرقی  وخرد غربی خويش دست می يابد  و برای هر دو . سبکبال و هزار رنگ بيافريند

بلکه می خواهد با فراموشی اشتياقش و پس زدن اشتياقش و با سراپا هيچ و . ه ای نو جهانش نگاهی نو دارد و وسوس
اينگونه او از پوچی و هيچی يک آرمان نارسيستی ديگر درست می کند که می خواهد به . پوچ شدن، به آرامش دست يابد

 ميشوند، با لباسی ديگر و در اما احساسات و اشتياقات ما غيرقابل سرکوبند و همان لحظه که سرکوب. رنگش در آيد
.قالب مجاز و استعاره در خودآگاهی ما ظاهر ميشوند  و حق خويش می طلبند  

  
 

ی آن چيزهای  تار چهلم هم يک پخی نشود مثل همه از کجا معلوم که اين سه«: آورم رنده را از توی گيره بيرون می« 
گردانم به همان کمدی که مخصوص  ستيکی و برشان میای پال گذارم توی کيسه کنم، می ها را جمع می چوب» ديگر؟

ست  کافی. تار جادويی هست که آنجاست؛ در يک قدمی بگذار خيال کنم که يک سه«. ها بود انبار کردن خرت و پرت
روم به ديدنِ  حاال، فردا را با خيال راحت می. کنم گيره را هم باز می. ».دست به کار شوم، چند روز بعد توی بغل است

». ی پانزدهم کند، توی محله منزل پسرش زندگی می. خانم عبادی  
 
 

نيازی به روانکاو بودن ندارد، تا بتوان سريع پی برد که راوی چند روز ديگر ، دوباره به سراغ کمد خواهد رفت و   
زيرا جادوی سه . وسايل را بيرون خواهد آورد، تا سه تار جادويی را بسازد  و بار ديگر درگير بحران درونيش می شود

تار، جادوی عشق و اشتياقات عميق درونی او بدنبال سعادت و زندگی،بدنبال بازی و خنده و اروتيسم ،بدنبال لذت 
آسمانی است و او نمی تواند از اين اشتياق دل بکند، زيرا اين /جاودانه و گفت و گوی عاشقانه جاودانه با معشوق زمينی

هر فرد . تاريخش، اشتياق درونی و حقيقت درونی خودش و تاريخش و فرهنگش استاشتياق، اشتياق درونی فرهنگ و 
ايرانی ترکيبی از کودک در جستجوی بازی عشق و پيرمردی هزار ساله است و از آن رو که قادر به ترکيب اين دو 

نرو محکوم به عنصر تجربه  وکودکی به سان قدرتهای خود و به سان شورهای بخش بالغ و فرديت خويش نيست، از آ
بزرگترين .  ، تا آنزمان که به تلفيقی دست يابد استگناه است و تکرار تراژيک قتل خويش/چرخه جاودانه جنگ وسوسه

قدرت و حقيقت روانکاوی در اين است که به انسانها نشان می دهد که آنچه در بيماريهايشان، بحرانهای فردی و 
 معتادشان می کند، روان پريششان می کند، در واقع بزرگترين حقايق و جمعيشان، اذيت و آزارشان ميدهد، افسرده و

در پشت افسردگی، در پشت اعتياد و روان پريشی، در پشت بحران سنت و . قدرتهای آنها، اشتياقات عميق آنها هستند
 و  مدرنيت، در پشت جستجوی جاودانه بدنبال عشق، در پشت سرکوب تن خويش بدست اخالق، در واقع حقايقی

اشتياقاتی از ما نهفته است که حق خويش می طلبند و می خواهند در جهان سمبليک ما جذب شوند  و جای خويش را 
آنها شورها و قدرتهای ما هستند که تا زمانی به سان تمناهای مدرن اروتيکی، عشقی، سبکباالنه،نارسيستی، . بيابند

ب نشوند و از اهريمن به فرشتگان و الهه گان  و يارانمان تبديل خشمگينانه و سرورانه  در جهان درون  وبيرونمان جذ
نشوند، تا آنزمان يا به سان اهريمن ما را گرفتار نگاه خويش می سازند  و داغانمان می کنند و يا ما با سرکوب آنها 

ه  در عشق مطلق مادرانه و جستجوی اين عشق، شور نارسيستی بزرگ ما است ک. مرتب خويش را اخته می کنيم
صورت تبديل آن به نارسيسم خندان و فانی و زمينی، جهانمان را به عرصه بازی عشق و قدرت و تاويلهای مختلف اين 

همانطور که در . بازی در همه عرصه های عشق زمينی و آسمانی، از عشق فردی تا علم و سياست و ايمان می کند
ی ما نهفته است که بجای آنکه در خدمت سروری ما و  پشت احساس گناه سرکوب گر فرديت و شادی ما، شور سرور

در خدمت سعادت زندگی ما باشد، بر عکس در خدمت اخالق و آرمانهای اخالقی به سرکوب ما دست می زند و از آنرو 
ی ايرانی باری بقول نيچه انسان جنگجو. که در ما اين حس سروری قويست، از آنرو نيز اين سرکوب قوی و خشن است

زيرا نتوانستيم از جنگجو به عاشق .  قرنهاست که به جان خويش افتاده ايم  و مامی افتدران صلح به جان خويش در دو 
، عرصه عشق و خرد  و شور عشقش که اکنون با شور سروريش، عاشقی زمينی و خردمند و خردمند زمينی تبديل شويم

اينگونه آنچه قرنها ما را به سان کاهن  و عارف داغان .  و دانش را در اختيار سعادت خويش می گيرد  و خالق می شود
. زيرا آنها ريشه های زندگی و قدرت زندگی هستند.  کرده است، همزمان بزرگترين قدرتهای ما و گنجينه های ما هستند

ل و لغانه آن، در شکل رئااز طرف ديگر اين اشتياقات، حتی در شکل بيمارگونه و نارسيستی نابا. شورهای ما هستند
  يک خوشیحتی اگر اين خوشی،. آن، ايجاد گر و سازماندهنده خوشی ما و لذت ما هستند کابوس وار يا خشونتبار

از اينرو نيز تا زمانی که به تمنای . اما باز هم خوشی و اشتياق و وصال است. دردآور،خراباتی و داغان کننده باشد
خندان تازه ما تبديل نشوند، تا آنزمان نيز نمی توانيم از آنها چشم مدرن و يار ما و قدرت تازه ما، به شور و اغواگری 

از اينرو نيز هر فرد بيمار  در نهايت ناخودآگاه  مانع از سالمت خويش می شود، تا آنزمان که راز بيماريش را . بپوشيم
قيقت فانی سمبليکش بفهمد و حقيقت درون بيماريش، خوشی درد آور درون بيماريش را به تمنا و لذت سمبليکش و ح
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بدينخاطر نيز بيمار افسرده به افسردگی خويش می چسبد و معتاد به اعتياد خويش، زيرا بدون آنها احساس . تبديل کند
اين حالت . زيرا بدون آنها، هيچ و پوچ و گرسنه  و تشنه است. پوچی کامل می کند و گرسنگی عشقی و روحی می کشد

هان ما و خوشی دردآور و خراباتی ما، همزمان  نشان می دهند که چرا هيچکس و هيچ درونی بيماريها به سان حقايق پن
فرهنگی نمی تواند بدون دستيابی به جذب سمبليک  اشتياقش و دست يابی به تلفيقش، سالم و خوشبخت شود و از بحرانش 

به اينخاطر نيز قادر به داغان . وستزيرا آنچه که او را داغان می کند، همزمان بزرگترين گنجينه و قدرت ا. رهايی يابد
پس تنها راه برای او، جذب اين اشتياق در جهان خويش و تبديل کردن اين گنجينه پنهان، به ثروت آشکار . کردن اوست
.  و گرنه محکوم به بيماری و فرسايش استتبديل کردن ضعف خويش به بزرگترين قدرت خويش است. خويش است

پس يا اسير تمتع بيمارگونه اشتياقات خويش و بحران خويش می شود و يا اين .  تواند بزيدزيرا بدون خوشی و لذت نمی
اشتياقات را به تمناهای سمبليک خويش و قدرت خويش و يگانگی نوی قابل تحول خويش تبديل می کندو  بجای آنکه در 

 زمينی خويش می شود و تن به ديالوگ با قالب معتاد، شرمسارانه خدا باشد، اکنون سبکباالنه و فانی خدای جهان فانی و
از اينرو نيز تالش راوی برای .  ديگری می دهد، با ديگر ايی که به او نياز دارد،خواه معشوق و يا فانتزيهايش باشند

 از ساختن تار جادويی و واقع گرايی شکننده اش بی ثمر است، زيرا اين اشتياق، بزرگترين شور و قدرت  خويش رهايی
موضوع  اين .  وجودی و جنسی/بدون او موجودی تهی و يا ناقص است و محکوم به تشنگی و گرسنگی عشقیاوست و 

است که بايستی اين  اشتياق و اين گنجينه از دوش بر زمين گذاشته شود و ديگر باری بر دوش نباشد، بلکه به سان تمنای 
انی، باعث خوشبختی راوی و دگرديسی او و خويش مدرن و فانی، به سان عشقی مدرن و فانی و جهانی عاشقانه  و ف

زيرا با تبديل شدن تار جادويی و سفر عشق جاودانه فرسوده کننده به جهان زمينی عاشقانه عارف زمينی، اکنون . شود
هم اين اشتياق خطرناک به جهانی  و شوری زيبا و زمينی تبديل ميشود و هم با دگرديسی اشتياق و جذب آن در جهان 

ک توسط راوی، خود او دگرديسی می يابد و به عارف خندان زمينی تبديل ميشود که در همه هستی شور خدا و سمبلي
عشق می بيند و با بوسيدن معشوق، ساختن پلی و يا جدل با رقيبی، در عين حال خدا و زندگی و اسطوره را لمس می کند 

 تن دادن به واقعيت عينی و جزييات آن،  تواند در عين می  اوآنگاه .ش چنداليه و چندتمنايی استو لذتش و هر بازي
همزمان جادوی اين واقعيت را لمس و حس می کند و جهانش چند واقعيتی و واقعيت عينی و ذهنيش به يک واقعيت 

 به گونه های د می توان جهانش تبديل ميشود و اين روايتهای مختلف واقعيتيتی و حديث عاشقانه  و قابل تحولروا
زيرا بقول ويتگنشتاين .  لحظه  و اتفاق، تجلی سرنوشت  و ابديت ميشودآنگاه .  اليه های مختلف تجلی يابد و بامختلف 

 هر لحظه تبديل به انفجار اشتياقی آنگاه .  لحظه به معنای بی زمانيستزيرا . لمس ابديت تنها در لحظه ممکن است
د چندچشم اندازی و چندراهی  و  چندروايتی باشد و مرتب عاشقانه و شروع بازی ايی عاشقانه می شود که می توان

تفاوتها و تلفيقهای جديدی  بيافريند  و حافظ را با زوربا و يا با ساد و خيام را با ديونيزوس نيچه پيوند زند و طنز عبيد را 
  او نيز آنگاه . امتنی کندا تبديل به يک متن بين خويش و جهانش ر می تواند و پيون زندبا نگاه ماکياولی و طنزهای ديگر

، از ترکيب هفت خوان رستم و هفت خوانش در روزی در و بر بستر فرهنگی متفاوت خويش مانند جويس می تواند 
همانطور که . شهری مدرن و  يا در نقطه ای از ايران،به يک جهان چندواقعيتی و هنری پسامدرنی و ايرانی دست يابد

يا تکرار بازی اسطوره ای و دايره اسطوره ای و .  اوديسه به سفرهای اوليسيس استاوليسيس جويس تبديل متن سفرهای
 ظ جديدش زی و متن خويش تبديل سازد و حاف ازلی حافظ را در بستر نگاه مدرن خويش به چرخش تکرار ناپذير با

 را به صحنه ديالوگ همه يا مثل نگاه باختين، جهانش و متنش. مرتب دگرديسی يابد و همزمان راههايی ديگر و نو رود
گذشته،حال و آينده و ديالوگ راويان مختلف ايرانی و چندمليتی در يک کارناوال و بازی چندزبانی خندان 

کميک، در يک روايت در روايت و يا حالت شبکه وار پسامدرنی  کوالژهای ايرانی /عارفانه،مدرن،پرشور،تراژيک
ونی از موسيقی ايرانی با موسيقی مدرن، از تلفيق متن ايرانی با متن مدرن سازد و بر بستر نگاه خويش ،چنان تلفيقی در

دست يابد که متنش و خالقيتش، برای هر دو جهانش وسوسه ای نو  و بازی ايی نو و امکانی نو برای زيستن و خالقيت 
 ارتباط است و همزمان در اينگونه او به غريبه ای تبدل ميشود که در مرز جهانها و فرهنگها می زيد و ايجاد گر. شود

اکنون اين عارف زمينی بجای سفر در جستجوی تار جادويی، .  او به اغواگر تبديل ميشود. هر دو جهان هم وطن است
به جهانی عاشقانه و زمينی تن می دهد و به سان جسم خندان و بازيگوش، به سان زن  و مرد رقصان و رند و 

زيرا هر فردی تنها به شيوه خويش می . وت خويش را از اين جهان زمينی می آفريندديونيزوسی، تلفيقها و تاويلهای متفا
تواند با هستی ديالوگ کند و به شيوه متفاوت و متفاوط خويش  می تواند اين خدا و جهان عاشقانه  و بازی عاشقانه را 

ق بخوان به هر زبان که پس حديت عش.  زيرا رابطه با خدا و هستی يک رابطه شخصی و خصوصی است. ترسيم کند
 خندان و بازيگوشانه بر سر بهترين  و شرورترين  و عاشقانه ترين تاويل در ، و همزمان اين عاشقان زمينی! تودانی

لحظه و در هنر و علم به جدل می پردازند و با هر ديالوگ خندان و پرشوری، با هر جدلی و اغواگری در سکس، عشق 
زيرا تمنايشان، تمنای ديگريست و  عاشق برای بازی و ديالوگ . رديسی می يابندو سياست، در نهايت تحول و دگ

.عاشقانه  و قدرتمندانه خويش، نياز به معشوق و رقيب همسان  و متفاوت دارد  
راوی رمان قاسمی، اما الاقل در محتوا ، ناتوان از اين تلفيق و نوزايی فرهنگ خويش و ناتوان از اين دگرديسی از 

مدرن چندپاره به عارف زمينی چنداليه، به عاشق زمينی چنداليه و رقصان، به خردمند زمينی شاد و /یعارف سنت
همانطور که تاريخش و نياکانش هميشه . شرور است و می خواهد با بريدن بخشی از خويش، به آرامش خويش دست يابد

کرار تراژيک تاريخ و فرهنگ خويش دچار ميشود از اينرو نيز با بريدن قطعه ای از خويش به ت. همين کار را کرده اند
و نمی تواند از نياکانش در نهايت عبور کند و تکرار تراژدی می کند و بهای قتل بخشی از خويش را، با احساس مرگ  
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و نزديکی قتل نهايی خويش پس می دهد و اينگونه سوگنامه بره ها، با نشستن در  انتظار هراس آلود راوی در پی لحظه 
اکنون بريدن نهايی در . های در انتظار ساطور نهايی به پايان می رسد گ و قتل نهايی  خويش  و خواندن ورد بره مر

تنها اينجا راوی و لکاته، در يکفرد حضور دارند و گزليک قصاب به ساطور . گويی بوف کور تکرار ميشود.  راه است
می کند و ما کافی است، چند صحفه ننوشته شده بعدی متن تبديل ميشود و مرگ و تکرار تراژدی حضور خويش را بيان 

را بنويسيم، تا ببينيم که چگونه راوی به پيرمرد خنزرپنزری تبديل شده است و  خنده ی خشکی می کند که حکايت از 
او به پدری تبديل شده است که می خواست بشکل خيالی بر او چيره شود  و اسير . مرگ درونش و سترونی درونش است

نگاه مادر و تار جادويی بر قلمدانی خويش و يا اين بار بر مونيتور کامپيوتر خويش و خيال خويش می شود و در اين 
.افسون و اسارت  و تکرار فاجعه گام بگام می پژمرد و می ميرد  

. 
ين هم نخستين تر رفتم ديدم نه، ا هرچه عقب. شود که فکرش را بکنی تر از آن شروع می  چيز هميشه خيلی پيش همه« 
ی پر از آب  وقتی به دنيا آمدی توی يک کيسه: گفت ای نبود که از تنم جدا کردند؛ خانم عبادی به نقل از مادرم می تکه

آورند برند و تو را بيرون می کيسه را با قيچی می. بودی .  
 !ـ پس برای اين است که تنم پوست ندارد

 .خنديد
از کنار ابر .  ابر خاکستری ايستاده است در انتهای افق ای يگر آسمان؛ آنجا که تکهکنم به سمِت د از پنجره اتاق نگاه می

نشينم، پشت به پنجره، روی  گردم و می برمی. رود به سمت چپ؛ سمت برج مونپارناس می. گذرد صدا می هواپيمائی بی
نی  خوانند وقتی که در نی ها می هکنم به خواندن ورد؛ همان وردی که بر و شروع می. ی سياه ی رنگ و رو رفته کاناپه
».ی ساطور  زند تيغه ها برق می چشم   

 
 
 
 

جيگر خسته می شی، نقد ننويس/  4  
 
 
 

هر اثر هنری خوب، در واقع يک اثر .   متن يک موجود زنده است که توليد اشتياق و روايت و ملوديهای مخلتف می کند
يعنی اين چند ملودی يا در خدمت يک تک . ايی و يا چندآوايی استموسيقيايی با چندين ملودی و صوت و به شيوه تک آو

روايت مدرن  مثل کتاب جنگ و صلح تولستوی  و روايت نويسنده  می گيرند و يا به حالت چندروايتی و چندآوايی  از 
ويرجينيا ولف، قبيل داستايوسکی و يا حالت چندروايتی و چند آوايی پسامدرنی و بينامتنی هنرمندانی مثل جيمز جويس، 

اما با اين حال هيچ متنی، تنها . ناباکوف و ديگران  تبديل ميشوند و اين چندنوا با هم  موسيقی متن را ايجاد می کنند
زيرا دقيقا موضوع هنر اين است که آشنازدايی می کند . دارای يک آوا و  يک معنا نيست، بويژه يک متن ادبی و هنری

همراه با چشم اندازهای مختلف و  تفسيرهای مختلف فيگورهای خويش است، حتی وقتی و واقعيتش، واقعيت روايتی و 
اينگونه متون . در هنر مدرن، نويسنده اين چند معنايی را به بخشهای يک معنای واحد تبديل می کند و يا می خواهد بکند

ابد و هرچه انسان بيشتر می نويسد، باز در خويش می توانند تفاوت ايجاد کنند و اينگونه هر نوشتنی هيچگاه پايان نمی ي
مجبور می شود،بيشتر توضيح دهد و با متون ديگری پيوند ايجاد کند، چه متون تاريخی، اسطوره ای، ادبی و يا نواها و 

از اينرو نيز بقول دلوز، بيان  معنای يک  متن ادبی، بدون درک .  آواها و فيگورهای ديگر درون خويش و ديگری
عنا با بقيه متن و درک نقشی که اين معنا در متن بازی و عمل می کند، يک نقد ناقص و محکوم به خطای رابطه اين م
اثر يک وجود زنده است که مرتب در حال ايجاد اشتياق و . خواه نقد روانکاوانه و يا ادبی و غيره باشد. شناختی است

اينگونه نيز بايستی بقول . ن حال تحول مداوم استفانتزی است و چون يک ماشين زنده دارای ساختار درونی و در عي
دلوز تن به متن و ماشين متن داد و بازی درونی اين ماشين را نگريست و به فلسفه و روانکاوی خود متن پی برد، بجای 

ه لکانی اما می توان  اين نگاه دلوزی و نگا. آنکه از بيرون با فلسفه  و روانکاوی به جستجوی معنای روانکاوی بپردازيم
را مانند اين نقد  جسم گرايانه با يکديگر تلفيق کرد و هم به متن و فلسفه او تن داد و هم به تحليلش با موازين روانکاوی 

با چنين نگاهی به متن رضا قاسمی می توان بخوبی ديد که ميان محتوای تراژيک رمان و شکل بيان خندان و . پرداخت
ی و ديالکتيکی وجود دارد که بدون درک اين پيوند و فونکسيون هر دو بخش ماالمال از طنز آن يک پيوند ماهو

بی آنکه بخواهيم و يا به اين توهم باور . کميک نمی توان به ماتريکس درونی اثر نزديک شد و آن را درک کرد/تراژيک
زيرا .  در متن می آفريندزيرا هر خواندنی تفاوتی نو. داشته باشيم که ماتريکس درونی اثر کامل قابل درک کردن باشد

حالت . او يک زن اغواگر و يا يک مرد اغواگر است. متن خوب هنری اغواگر و دارای حجابهای خويش است
کميک رمان قاسمی، و تفاوت ميان حالت محتوا و حالت بيان، حکايت از دو راه مختلف و دو روايت در اثر در /تراژيک

کميک می /هی که در حقيقت همديگر را تکميل می کنند و اثری تراژيک دو را. برخورد با اشتياقات خويش می کند
کافکا از بسياری > نامه به پدر<بباور دلوز . برای درک اين دو حالت بايستی ابتدا مثالی از ادبيات مدرن بزنيم.  آفرينند
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ک محتوای اديپالی و بيانگر زيرا درست است که محتوای نامه، ي. جهات بد و بويژه توسط روانکاوان بد فهميده شده است
رابطه اديپالی و حل نشده با پدر و اسارت کافکا در احساس گناه است ولی شکل بيان نامه در واقع برعکس است و در 

واقع لحن نوشته  وسبک نوشته بگونه ايست که اين کافکاست که پدر را سرزنش  و شرمنده می کند و در واقع در پشت 
از اينرو بقول دلوز . نظامی که پدر در برابرش زانو زده است.  به نقد و سرزنش می کشداو تمامی نظام سمبليک را

کتابهای کافکا، از يکسو بيان روابط درونی و پيوند زنجيری حوادث درون اين سيستم است و از طرف ديگر با سبک  و 
ر واقع ماشين سيستم را از کار می شيوه نگارشش همزمان اين جهان  وسيستم را می شکند و به زير سوال می برد  و د

اما همين . اينگونه درست است که گرگور در کتاب مسخ در آخر می ميرد و سيستم دوباره پيروز می شود).  22.(اندازد
مرگ گرگور بگونه ايست که در نزد خواننده، اين سيستم از اين ببعد يک سيستم مبتال به گناه قتل فرزند خويش و 

هر کس می داند که . بار خويش را از دست می دهد و هر کس می داند که حيوان دوباره بر ميگرددگناهکار است و اعت
زيرا . اشتياق بدنبال آزادی و فرديت دوباره برمی گردد و حق خويش می طلبد و  سيستم ناتوان از قتل نهايی فرديت است

در نوشته رمان .  اشتياق محض استمثل کتاب محاکمه، خود سيستم در نهايت يک لذت طلبی محض، يک خوشی و
قاسمی نيز، ما در محتوا شاهد تکرار تراژدی پيروزی بحران و سنت جستجوی عشق مطلق مادری بر فرديت و تلفيق 

زيرا . در اين عرصه، در واقع رمان با وجود داستانی جذاب و چنداليه و فيگورهای نو،  حرف تازه ای نمی زند. هستيم 
تفاوت بوف کور و رمان قاسمی در طنز و . ا با قدرت بيشتری، دهها سال پيش بيان کرده استبوف کور اين موضوع ر

خنده زيبا و پرشور رمان قاسمی بوجود می آيد که در واقع همان لحظه که به تراژدی تن می دهد، همزمان با خنده و 
 واقع اشتياقش به دنيايی نو و تمنايی نو را طنز می تواند اين تراژدی را تا اندازه ای بشکند و به آن دهن کجی کند و در

يعنی اگر در محتوا سرانجام، تفاوت تسليم روايت کهن . نشان بدهد و پيروزی تمنا بر روايت کهن را به ترسيم کشد
ميشود و اشتياق نو به پيرمرد خنزرپنزری تبديل ميشود، اما شکل بيان روان زنده و جوان  و متفاوت باقی می ماند و اين 

از يکطرف با . ما در بوف کور نيز با نوعی طنز روبروييم. نت را می شکند و اين نکته مهم قدرت کتاب قاسمی استس
زهر خند راوی روبروييم که تراژيک است و از طرف ديگر با طنز ظريف هدايت روبروييم که مرتب با تکرار 

رانی، در واقع اسطوره زدايی می کند و در پی تراژدی و نشان دادن اين حالت اديپالی در همه عرصه های زندگی اي
اينگونه اثر از تکرار . خنده قاسمی رسا، اغواگر و پرشور است. اما خنده هدايت ظريف و خفه است. سنت شکنی است

مشکل قاسمی در اين است که اين کار را تا به انتها . تراژدی به حالت تکرار تراژدی و شکستن تراژدی تبديل می شود
از اينرو شکستن سمبليک تراژدی در محتوا راه نمی يابد و اثر چندروايتی، چندواقعيتی و يا چندزبانی و . می دهدادامه ن

نه شکل خارجی که شکل «  :خنده بقول باختين. يا تک زبانی ولی همراه با عمقی بيشتر و راه و اشتياقی نوين نمی شود
انسان را .  بل پيش از هر چيز از سانسور درونی نجات می دهدنه تنها ما را از سانسور خارجی،. درونی حقيقت است

خنده . از ترس، از تقدس، از نهی شده ها، گذشته و قدرت که در طول هزاران سال درونش شکل گرفته اند می رهاند
.»).23(چشم را بر هر چيز تازه و به آينده می گشايد. اصل مادی و جسمانی را زنده و تثيبيت می کند  

 
نماد بلوغ انسانی  و عبور از . ف ديگر خنده و طنز، شکل سمبليک و بهترين شکل سمبليک قتل روايت کهن است از طر

خشم اديپالی به پدر است و نمادی از دست يابی به نگاه فردی خويش و حکايت از توانايی  تبديل  نگاه پدر و مادر به 
عنصر نهايی طنز و خنده را که . >نده می کشيم، نه با خشمما با خ< از اينرو بقول نيچه،. قدرت درونی خويش می کند

می ) شوخ چشمی( فرويد در مقاله . در متن قاسمی نيز بخوبی ديده ميشود، بايستی به کمک فرويد و روانکاوی شناخت
جيگر خودتو خسته < در حالت جوک يا شوخی ايی مثل . گويد که تفاوتی ميان شوخی، جوک و شوخ چشمی و طنز است

ما شاهد آن هستيم که ناخودآگاهی از حالت کمدی و شوخی استفاده می کند، تا به  بيان اصل > ن و يا جيگرتو بخورمنک
لذت خويش و بيان فانتزيهای اروتيکی و خشونت آميز خويش بپردازد و به ارضای فانتزيهای خويش و لذت خويش دست 

که در خويش هم ميل اروتيکی و هم > جيگر< اينگونه کلمه . شوديابد، بدون آنکه اين بيان توسط فرامن و يا من سانسور 
زيرا اگر جدی بگويد می خواهم جگرت را . ميل کانيبالی دارد، می تواند با کمک لحن شوخی آميز خويش را بيان کند

ساس بزبان طنز جواب حرفش را حدااقل با يک بمباران درونی با اح. بخورم، سريع سرکوب بيرونی و درونی می شود
در قالب . گناه و يک سيلی از طرف مقابل و حدااکثرش زندانی شدن در تيمارستان اجباری به عنوان کانيبال  می گيرد

از اينرو جوک و . شوخی، ناخودآگاهی ميتواند اين فانتزيهای خويش را بيان کند و به ارضای تمنای خويش دست يابد
ايرانی و  لذت پنهان > کردن<مثل کلمه .  روبنايی سمبليک داردشوخی بطور معمول يک محتوای خيالی و نارسيستی و

زبان ايرانی در حين فکر کردن، کار کردن، لذتی نارسيستی  از اين کردن پنهان و هراسش از فکر دادن، کار دادن، 
ن هراس از دادن آيا بزبان طنز ميان توانايی عدم ديالوگ و اي. چه برسد به توانايی فکر ردوبدل کردن و دادن. حال دادن

در حالت شوخ چشمی و طنز، خنده بقول فرويد دارای حالتی پرنغز و روحمند .  و تن دادن به ديگری نيز پيوندی هست؟
نماد پدر و يا اوليای درون خويش، نماينده < انسان است، اين > فرامن<زيرا در حالت شوخ چشمی، در واقع اين . ميشود

و فرزند خويش را > من<ه فرامن به عرصه کمدی می رود و گويی پدر  زير بغل است که از عرص> ايده الهای خويش
اين جهانی است که بنظرت اينقدر خطرناک بنظر می . خوب نگاه کن«  :می گيرد و با خنده و  دوستانه به او  می گويد

 گفت و يا شوخی کرد يک بازی بچگانه و آسان  است، آنقدر بچگانه و خنده دار که می شه درباره اش يک جوک. رسد
اينگونه اگر رضا قاسمی در محتوای اثرش، اسير خشم خيالی به پدر می ماند و اسير نگاه نارسيستی به مادر و . »).24(

معشوق، اما در سبک و لحن بيانش، گويی به آشتی با اين پدر دست می يابد و او را به بخشی از هويت خويش و قدرت 
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 هضم سمبليک بخشی از هويت پدری خويش و رهايی از يگانگی نارسيستی و دستيابی به خويش تبديل می کند و قادر به
در طنز پرشورش او فرديت خويش را می يابد و روايت کهن را . قدرت فردی خويش می شود و به تمنا دست می يابد

 نارسيستی در پی می شکند و پدر را در خويش جذب می کند و به بخشی از هويت فردی خويش تبديل می کند و لذت
اين نکته  از اين جهت نيز .  مادر را به اغواگری زنانه و مردانه اثرش تبديل می کند و اين قدرت بزرگ رمان اوست

جالب است که رضا قاسمی در مصاحبه اش با لونا شادی در صدای آمريکا، در پاسخ سوال لونا که رضا قاسمی چه 
پدر اکنون « :رضا قاسمی در جواب می گويد.  شتی کردن  اشاره می کندپيغامی برای پدرش دارد، بنوعی به اين آ

اينگونه اگر راوی در زندگی شخصی و عشقی اش ناتوان از آن می شود، تن به مسئوليت فردی و . »رمانهايت را نوشتم
ت که اين خنده رابطه نو، پدر شدن و عشق فرديش دهد، در سبک نوشته اش قادر به اين آشتی و گذار می شود و اينجاس

و طنز قدرت بزرگ رمان قاسمی می شود  و اين حالت شوخ چشمانه،رندانه،نقادانه،اغواگرانه باعث می شود که 
بقول ژان بودريار، . خواننده اسير نوشته است و نتواند اثر را کنار بگذارد و دوست دارد، تا آخر متن را يکسر بخواند

زيرا اغواگری در سطح و در عرصه . ن کردن ديسکورسها و محتواها نيستويژگی اغواگری اين  است که در پی داغا
زيرا . اما در نهايت اغواگرای، راديکالترين و بنياديترين شکل تغيير و تفاوت گذاريست. نشانه ها عمل می کند

ی کند و ديسکورس را در خدمت می گيرد و تنها با چشمکی، نازی، خنده ای، شوخ چشمی، در آن تغييری نو ايجاد م
تفاوتی نو می زايد و با اين حرکت اغواگرانه، روايت کهن را می شکند  و راه را برای تفاوتهای نو، بازيهای نو و 

رمان قاسمی قادر به . زيرا اغواگری در ذات خويش، چرخشی و برگشت پذير است. اغواگرييهای نو ايجاد می کند
 به   شکاندن روايت کهن  به کمک خنده است و اين حاالت قدرت کميک و  تا حدودی  قادر/چنداليگی و حالت تراژيک

کميک و اين /مشکل رمان رضا قاسمی در اين است که نمی تواند اين حالت تراژيک.  اين رمان خوب  و روان است
اه می زيرا آنگ. دست يابی به فرديت خويش را تا به انتها رود و هم در محتوا و هم در سبک، به تحول نهايی دست يابد

توانست، ما را به پله چهلم بحران درونی راوی بکشاند و رازهای عميق او را بر خويش و خواننده بيشتر آشکار سازد و 
اينگونه تفاوت گذاری کند و همزمان هم در محتوا و هم در سبک، ساختارشکنی کند و روايت کهن ر بشکند و راههايی 

موضوع ايجاد .  بی آنکه الزم باشد که حتما خود اين راه را تا به آخر برود.نو برای اشتياقات و تفاوتهای نو بيافريند
از اينرو موضوع در واقع اين نيست که چرا راوی عاشق . کردن درهای نو و راههای نو برای خواننده و متن است

ا احساسات ممنوعه وارد رابطه ای ب> ش<دختری به او دارد و يا اينکه چرا /دختری جوانتر شده است و يا احساس پدر
زيرا در پشت هر عشق و اورتيسمی، استعاره ای و بازی ايی جنسيتی نهفته است و هر حالت و . دختری ميشود/پدر

زندگی از يک مسير مشابه . بازی سمبليک احتياج به بخش نارسيستی و خيالی و يا حتی تمتع کابوس وار خويش نيز دارد
اه و مسير متفاوت برای دست يابی به عشق،خدا و زندگی و حقيقت فردی وجود بلکه به تعداد آدمی، ر. حرکت نمی کند

مشکل تراژيک راوی و معشوقانش در اين است که نمی توانند تفاوت راه خويش را ادامه دهند و به يک رابطه . دارد
پدری،  و از /دخترآنها نمی توانند  از حالت عشقی  دوسودايی  از يکسو ممنوعه . نوی عشقی و سمبليک دست يابند 

مردی، که عرصه ورود آنها به جهان عشق است، به روايت فردی خويش از عشق دست يابند  و اين /سوی ديگر زن
عشق دوسودايی را به عشق چنداليه تبديل کنند و نمی توانند ،هر کدام برای ديگری،  هم زن يا مرد، هم معشوق و هم 

يعنی .  هم واقعيت، هم عشق ممنوعه و هم عشق و تمنای چنداليه شونديار، هم اسطوره و هم تاريخ، هم فانتزی و
از اينرو نيز محکوم به شکست است، زيرا عشق . عشقشان در همان حالت اوليه گير می کند و نمی تواند تحول يابد

 زيرا آنگاه .مردی چنداليه تبديل نشود/پدری امکان حيات مداوم ندارد، اگر که در طی مسير به عشق زن/ممنوعه دختر
اينگونه راوی و معشوقانش هر . اسير روايت کهن می شود و بيمارگونه و تک ساحتی ميشود و  محکوم به شکست است

دو، بخاطر ناتوانی از اين گذار سمبليک و دست يابی به عشق فردی و متفاوت خويش، در نهايت گرفتار روايت کهن می 
و  رمان اينجا در سبک دچار . ند و ار اينرو محکوم به جدايی هستندشوند که اين عشق ممنوعه را منع و طرد می ک

سکته و ناتوانی از گذار نهايی از  حالت تک آوايی به چندآوايی  و از حالت شوخ چشمی به جشن کارناوالی و ديالوگ 
زيرا .  می شودکارناوالی می شود و  در محتوا ناتوان از نشان دادن عمق بحران و يا شکاندن روايت کهن و تراژيک

از اينرو نيز راوی . نويسنده امکان نمی دهد که ما راوی  و رابطه و لحظه عشق و اورتيک را از چشم معشوق ببينيم
زيرا برای ديدن،  ما احتياج به ديگری و نگاه او و ديالوگ . قادر نيست که به ديدن بهتر خويش و خطای خويش نائل آيد

تنها در نتيجه تماس با > خود< ما در واقع در روی و زير پوست ما قرار دارد و اين >خود يا سلف<زيرا . با او داريم
ديگری، چه با درون يا بيرون، می تواند تحريک و بيان شود و به شناخت از خويش نائل ايد که اکنون چه می خواهد و 

ای ديالوگ اندکيست و تک راويانه از اينرو اثر نيز دار. >پوست ندارد<اما راوی بقول خودش. چرا اينگونه می خواهد
خويشتن انسان در اين مرز پيوند با ديگری و در . باقی می ماند  و خواننده ناتوان از لمس و درک عمق معضالت ميشود

تالقی نگاه با ديگری و ديالوگ با ديگری قرار دارد، زيرا بقول لکان  انسان تمنای ديگريست و نيازمند به نگاه ديگری و 
. در جهان قرار داريم. زيرا بقول لکان و نيز هايدگر ما هميشه در تصوير قرار داريم، در اينجاييم. ا ديگريستديالوگ ب

ما لحظات دگرگونی و تبديل انديشه ی خود را در مناسبت با . ما خود را از چشم ديگران می شناسيم«  :يا بقول باختين
. »)26.( خويش آگاه شوم، نمی توانم خودم باشم، مگر از راه ديگرانمن نمی توانم از خويشتن..... ديگران باز می يابيم

از اينرو نيز چون راوی و سبک داستان، راه را بر اين ديالوگ بيشتر در قالب يک تک روايتی مدرن، يا در حالت بهتر 
ننده، قادر به شناخت در حالت چندروايتی پسامدرنی و يا چندروايتی جريان سيال ذهن می بندد، نه خودش و نه اثر و خوا

در لحظه تالقی و مالقات و ديالوگ با ديگری و تن دادن به . عميق ميشود  و اليه سوم اثر و  اصل اثر نيمه تمام می ماند
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تمنای خويش بدنبال  ديگريست که ما در حال متحول و در لحظه ای قرار می گيريم که مرتب بخشهای ديگر و ناشناخته 
نمونه اين حالت لحظه ای در داستان است که اثر به اين حالت ديالوگ و بيان خود بحرانی .  کندای از وجودمان بروز می

می خواهد  برود و برای > س< است که 32اين حالت، لحظه ای در کوالژ . و متحولش در لحظه ديالوگ نزديک ميشود
وی ناگهان  چيز سرد و چندش آوری  راوی چيزی از اطاق ديگر   بياورد و بعد از برگشتش و در آغوش گرفتنش،  را

را بر تنش احساس می کند و همين لحظه تالقی، همين بقول جويس لحظه تجلی حضور چيزی ديگر و خويشتن خود، 
گويی . ناگهان به خواننده امکان می دهد، دريچه ای گذرا به جهان درونی جنسی و ترسهای جنسی و روحی راوی بيابد

نيست که ايجاد سردی می کند، بلکه اين لحظه نقطه تالقی چند متن و  اسم داللت است و تنها پاکت سيگار بر تن او 
تنها . روزنه ای به متنی جنسی، ماالمال با ترس  و نفرت، حتی به يک متن کابوس آور جنسی و فردی باز می کند

ه ای خويش را در لحظه تماس اينجا خويشتن لحظ. شکافی چند ثانيه ای برای حس کابوسی و بعد بسته شدن ناخودآگاهی
زيرا خويشتن در روی پوست و زير پوست  قرار دارد و از طريق تماس و ديالوگ حضور می يابد و بويژه . نشان ميدهد

ناخودآگاهی خويش را گاه بشکل نامنتظر آشکار می کند، .  بشکل حضور ناگهانی و غيرمنتظره خويش را نمايان می کند
امکانی نو برای تفاوتی نو، روايتی نو نيز اينگونه غيرمنتظره به سراغمان می . عمل می کندکابوس درونمان همينگونه 

تجربه ای که بشکل اين صورت می گيرد که با حس ناگهانی . شناخت بقول گشتالت تراپی در واقع يک تجربه است. آيد
.»آها، فمهيدم« :بخشی ديگر از خويش، ناگهان متوجه چيزی و يک شناخت نو می شويم و می گوييم  

 
. شد به اتاقک رختکن بغل اتاق خواب، دری بود که باز می. ها دشوار است فهميدن زن» چرا از اتاق بيرون رفت؟« 

. ها کم نکرده بود از اين جور ديوانگی» نکند می خواهد لباس بپوشد خودش برود؟« . آمد صدای باز شدن در اتاقک 
ها کم نکرده  اما از اين جور ديوانگی. کرد نيمه شب تنها بيرون برود  میکمتر دختری جرئت» ولی اين ساعت شب؟«
لبخندی . با همان وضعی که رفته بود. هنوز پايم به زمين نرسيده بود که برگشت. به سرعت از تخت پائين آمدم. بود

لم داد آرام روی تخت ه. داد داشت از جنس همان لبخند مرموز که خانم عبادی داشت وقتی کتاب را دو دستی به من می
انگار آن انگشت های لطيف بدل شده . و سر فرو برد در آغوشم؛ وقتی دستش با پشتم تماس گرفت ناگهان چندشم شد

ای  بسته. با حيرت برگشتم. های يک حيوان؛ چيزی زمخت و زاويه دار که پوست را خراش می داد بودند به پنجه
ماندم تا سلول به سلول ببويم و ستايش کنم، تا . مام شب را پيش او ماندمبجای کار، ت. ماندم. سيگار توی دستش بود

اما تمام يک شهر دست به دست هم دادند تا ما را .  من بود پنجه بيندازم به اين ضريحی که بزرگترين شانس زندگی
».ی پرتگاه ببرند به لبه  

 
 
 

ی و گودالی ترسناک در وجود خويش و نيز به بدون معشوقش و عمل او، ايجاد اين صحنه و شناخت راوی به سوراخ
اما از آنجا که اين ديالوگ را بيشتر نمی گشايد و تن به حالت . اشتياقش و نيازش به ضريح ديگری غيرممکن است

ديالوگ و تمنايش در پی ديگری نمی دهد، از آنرو  راوی نيز با وجود بحرانی بودنش، بسته باقی می ماند و نمی تواند به 
نيمه بسته است، که  انسان دلهره عشق دارد و هر لحظه می تواند با /گذار، به لحظه بحران گذار که انسان نيمه بازلحظه 

> نا تمامی <حاصل اين عدم توانايی به دست يابی به بيان . وصال به  خدا و بی وصال به صليب کشيده شود، دست يابد
رش در معنای باختينی و بينامتنی، به يک اثر کارناوالی و خويش و ايجاد اين ديالوگ اين است که از يکطرف،اث

چندآوايی  تبديل نميشود که همه در آن هم فاعل و هم مفعول، همه در آن در حال بيان خواست و آوای خويش هستند و 
اميد و گذار انسان ايرانی و يا /تراژدی/اين آواهای مختلف در مجموع يک آوای مشترک و يک صحنه مشترک عشق

ک انسان و جهان درونش را تشکيل ميدهد، و از طرف ديگر خنده و شوخ چشمی اش، با تمامی تحولش، نمی تواند به ي
. خنده کارناوالی کامل تبديل شود که در آن مرتب همه قانونها با خنده شکسته ميشود و شاهزاده  گدا و گدا شاهزاده ميشود

 تفاوت گذاری نو و روايت نو تبديل نميشود، زيرا  اين قتل سمبليک، اينگونه رمان به قتلی خندان و سمبليک  و ايجاد
ايجادگر صحنه و قانون سمبليکی نو  و متحول است که در آن عشق، ديالوگ و  همه زندگی  به يک بازی و در نهايت 

ول مداوم يک کنش و واکنش متقابل،تاثيرپذيری و تاثيرگذاری بيناذهنی و  يک چرخش مداوم حاالت و بازيها و تح
زيرا بقول بودريار چگونه می خواهی اغواگر . بازيگران از اغواگر به اغواشونده و برعکس دگرديسی می يابد

.باشی،بدون آنکه توانايی تن دادن به اغوا داشته باشی  
 

اوی يعنی يک حاصل ديگر اين ناتوانی نهايی رمان و داستان را ما در اين موضوع می بينيم که در داستان، دنيای دوم ر
فرهنگ فرانسوی و ملت دومش، در حاشيه قرار دارد و در واقع فقط به شکل تکنيکها و يا نگاه مدرن و يا بشکل پزشک 

اينگونه ما پی نمی .و بيمارستان در جهان راوی حضور دارند و راوی بيشتر يک تبعيدی است تا يک مهاجر دو مليتی 
. يش چيست و آيا در اين جهان او دارای پيوند است  و اين پيوند چگونه استبريم که بحران اين راوی با جهان و مليت نو

آيا راوی رابطه عشقی با فرانسوی داشته است  و آيا تالقی و درگيری دو فرهنگ را در خويش و در عشق و اورتيسمش 
ليت دوم او در واقع اينگونه جهان و م. و در درگيری دو جهانش لمس کرده است و پاسخش به اين بحران چه بوده است

در اثر غايب است  و تنها نقش حاشيه ای دارد و اين نشان می دهد که اثر ناتوان از بيان بحران عميق مهاجر و انسان 



 104

زيرا بحران ما تنها بخاطر جهان اوليه  و خاطرات کودکی و زجرهايمان از وطن خويش نيست، بلکه ما در . ايرانيست
انسان مهاجر در مرز هر دو . نيز قرار داريم و زندگی ما تبلور اين بحران نيز استپسامدرنيت /بطن بحران مدرنيت

از اينرو نيز او در هر دو فرهنگ يک . فرهنگش می زيد و در واقع بحران هر دو فرهنگ را در خويش حمل می کند
آشنا مانند ديدن /ت غريبهکابوس بشکل اين حال. آشنا بقول فرويد حالت کابوس وار است/حالت غريبه. آشنا است/غريبه

کابوس مهاجرتی که همزمان ايجاد گر دست يابی به آرزويی نو و . نگاهی خطرناک ولی آشنا در خواب  پديدار  می شود
بحران راوی و انسان ايرانی و بويژه بحران يکايک ما مهاجران ايرانی، تنها . سعادتی نو و پيش شرط اين سعادت است

زيرا جهان و . بلکه بحران جهان جديدمان و بحران فرديت در جهان جديدمان نيز هستمدرنيت نيست، /بحران سنت
زيرا در مرز و . فرهنگ جديدمان نيز دريک بحران و حالت دگرديسی قرار دارد و ما مهاجران تبلور هر دو بحرانيم

،تنها با تن دادن به فرهنگ و موضوع اما اين است که تنها با تن دادن به اين دو بحران. حاشيه هر دو فرهنگ می زييم
جهان جديد خويش و تجربه آن در عشق، اروتيک،حقيقت فردی، کار و در کافه و يا خيابان است که ما می توانيم، هم به 

کمک اين ديگری، اين فرانسوی و آلمانی ديگری، به شناخت خويش نائل آييم و هم سرانجام با عبور ازبحران به يک 
ه يک مدرنيت متفاوت است و برای هر دو فرهنگمان متفاوت و جذاب و وسوسه گر است و ما را تلفيق نو دست يابيم ک

در رمان قاسمی اين جهان در . تبديل می کند> ايرانی خوب<و يا از طرف ديگر به > اروپايی خوب<به قول نيچه به 
اشتباه راوی، اشتباه بخش . نائل آيداز اينرو راوی و خواننده نمی تواند به شناخت خويش و بحران خويش . حاشيه است

شدند و تمامی نگاهشان و خشمشان متوجه ميهن از دست > هنر در تبعيد<عمده ای از هنرمندانی است که اسير فلسفه 
رفته شان بود و متوجه نبودند که کليد چيرگی بر آن تراژدی در ميهن، در اين ديدار آنها با مدرنيت  و چگونگی اين 

از اينرو . در واقع اين مدرنيت است که تبعيد شده است. زيرا آنها به مثابه سمبل مدرنيت تبعيد شده اند. دديدار قرار دار
تنها وقتی که آنها با اين مدرنيت عجين شوند،مالقات کنند و با عبور از بحران فردی و جمعی خويش، به تلفيق خويش در 

 می توانند واقعا به تحول جهان قبليشان دست زنند و بجای درون و برونشان، در هنر و سعادت فرديشان دست يابند،
خشم بی ثمر که حافظ ديسکورس کهن است، با خنده  و طنز و بدون شليک گلوله ای اين ترس سنتی از مدرنيت را 

. دبکشند و ايجادگر مدرنيت ايرانی، پروتستانيسم مذهبی و هويت مدرن ايرانی و خالقيت ايرانی در همه عرصه ها  باشن
بهرحال نگاه کردن به اين جهان گذشته و با خشم به آن نگريستن  و خويش را برحق دانستن، ساده تر از تن دادن به 

زيرا ابتدا که به اين مالقات نو  و بحران ناشی از آن تن دهی، می بينی . بحران نهايی و دست يابی به تلفيق خويش است
 در وجودت حاکم است و اکنون در اين بحران نو سرباز می زند و می که آن سنت و پدری که باهاش می جنگی، چگونه

خواهد خدا باشد، عارف ميشود و گاه از پاپ کاتوليکتر می گردد  و يا افراد صادق و حساس  در اين بحران و بن بست  
 ما،مانند از بين می روند، مانند هدايت  و فروغ و مانند عشقها و لحظات بزرگ از دست رفته در زندگی يکايک

.زخمهای بر تن و روان يکايک ما  
 

 سخن پايانی
 

تنها با تن دادن به اين مالقات همه جانبه با گذشته و حال و آينده خويش  و تالش برای دست يابی به جهان سمبليک و 
يرا اين ز. و طبيعتا اين تلفيق سخت است.تلفيق سمبليک خويش است که فرديت ايرانی و هنرمدرن ايرانی ساخته ميشود

و چه > چه جای تعجب، که کوزه های فراوان می شکنند<از اينرو بقول نيچه، . گذشته،حال و آينده با يکديگر درجنگند
موضوع اين است که ما می دانيم، بدون اين تلفيق محکوم به . جای تعجب که يکايک ما بارها شکسته ايم و می شکنيم

از اينرو نيز تن دادن به ديالوگ و تلفيق و دو جهانی شدن و دست يابی به . تکرار تراژدی و بريدن تکه هايی از خويشيم 
با اين تلفيق، ما به يک مهاجر دو مليتی تبديل ميشود که در هر دو . فرديت خويش، تنها راه نجات فردی و جمعی ماست

 دو مليتی و متفاوت، بقول در واقع اکنون من و توی مهاجر، اکنون اين مهاجر. فرهنگش و زبانش، ايجادگر تفاوت است
و يک شيطان می شود که مرتب برای ديگر اعضای هر دو جامعه اش، راه فراری و > گرگ بيابانی<دلوز تبديل به 

بزبان طنز و خنده ای دوستانه ، او به . امکانی نو برای زيستن نشان می دهد و ايجاد گر تفاوت در هر دو فرهنگش است
، و به همشهری فرانسوی و »ابا به چراغ قرمز توجه کن و از خردت استفاده کن ب« همشهری ايرانيش می گويد،
از طرف ديگر . »به احساست تن بده. عزيز ماشينی نيست، می تونی از چراغ قرمز رد شی« آلمانيش با خنده می گويد،

مطلقی دست يافته است، اين شيطان، اين جسم خندان که به خنده زندگی ، اعتماد به زندگی و و رهايی از هر حقيقت 
تبديل به شيطان خندان، تبديل به عاشق خندان و شروری می شود که با تمام وجود به عشقش و تفسيرش از زندگی تن 

می دهد  ودر عين حال مرتب و  با شوخ چشمی رندانه ، به واالترين عشقش و حقيقتش نيز می خندد و اينگونه 
 و عشق خندان،ايمان سبکبال خويش را بوجود می آورد و بر بستر سمبليک خندان و چنداليه خويش را، حقيقت >خود<

هر دو جامعه و فرهنگش که خويش را متعلق به آنها می داند، همزمان با خنده و شرارت، با چشمک و اغواگری، با 
 بوجود می آورد، ايجاد تفاوت در نگاه و در نشانه های زبانی، عشقی، انديشه ای، مرتب تفاوتی ظريف و راه فراری نو

زيرا او بنا به ذات مهاجرش يک ضد سيستم به تمام معنا، يا در معنای نيچه ای و بودرياری يک اغواگر به تمام معناست 
که زندگی برايش يک مانند نگاه جسم گرانه من، يک بازی عشق و قدرت است و جدل عاشقانه و قدرتمندانه و اغواگرانه 

همه چيز ديالوگ و دگرديسی و بازی . عشق و در سياست  و يا در ديالوگ با خدا و هستیسليقه ها،تفاسير در رختخواب،
آنگاه نيز هر چه بيشتر هنرمندان و روشنفکران خالق ايرانی بوجود می آيند، که قادر به آن هستند، هفت خوان . ميشود
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 زنند و چون اوليسيس جويس که به رستم و عارفانه را با هفت خوان خويش در خيابانهای پاريس و فرانکفورت پيوند
پيوند اوديسه و سفرهای قهرمانش بلوم دست می يابد، ما نيز قادر ميشويم  جهانی چندواقعيتی،بينامتنی و متفاوت بيافرينيم 

که برای جهانيان غريبه،جذاب  و آشناست و مجبورند برای حس چنداليگيش،مرتب به سراغ معناهای متفاوت ايرانی، 
ی،ترکی و جنوبی آن روند و مرتب تفسيری نو بر کارهايشان بنويسند و آثار اين نويسندگان نو می توانند با اروپايی، لر

جيگر خودتو خسته نکن، من متن توام، « :خنده ای به اين تفاسير بنگرند و اغواگرانه و  شوخ چشمانه بخندند و بگويند
ت چندمعنايی و چنداليه و واقعيت چنداليه، جسم چنداليه ايرانی اينگونه هنر و فردي. »اما متنهای ديگری از من نيز هست

ما در اين مسير مهم قرار داريم و يکايک ما در خويش اين .  آفريده ميشود  و ايرانی به رنسانس خويش دست می يابد
 بايستی به خويش پتانسيل و توانايی را دارد و يکايک ما در حد خويش چندگامی در اين مسير رفته است و در اين حد نيز

اينگونه نيز ما شاهد رشد فرديتها و خالقيتهای مختلف هنری در همه زمينه های هنری و فکری در . و قدرتش افتخار کند
پس با تن دادن به اين . داخل و خارج ايران هستيم و رمان زيبا و قوی رضا قاسمی نيز يکی از اين آثار نو و قويست

واناييهای نو در عرصه رمان،شعر،موسيقی و غيره، و  همزمان با شناخت نقاط ضعف رشد خويش و لذت بردن از اين ت
زيرا رنسانس ايران و رنسانس . هر اثر و درک و نقد ناتوانيهای متون و هنرمندان، ايجادگر نقد و چالشی عميقتر شويم
ميان بخشها و عناصر يکايک ما در گرو اين  چالش و ديالوگ عميق و در پيوند با چگونگی اين تلفيق مدرن 

زندگی . باری تار جادويی و زمينی نيز ممکن است، تلفيق ممکن است و ضرورت است. پسامدرن ماست/مدرن/سنتی
يکايک ما و آثار يکايک ما، بيانگر اين ضرورت و  بيانگر انواع مختلف اين تلفيق و انواع مختلف تالش برای دست 

ر زمينی چنداليه، بيانگر انواع مختلف  تالش و دست يابی به هويت ايرانی و يابی به عشق زمينی چنداليه، به خرد و هن
رنگارنگ،بيانگر امکان انواع مختلف  حالت عارف زمينی خندان و چند اليه،عاشق زمينی و خردمند زمينی  است، پس 

شت خويش، آن بشويم که با تن دادن به اين اشتياق نهايی و به ديالوگ و چالش، با تن دادن به سرنو!. چه جای تأمل 
مهاجر خندان، رند زمينی خندان، عاشق زن و مرد زمينی خندان و شرور، فرديت خالق و متفاوت ايرانی شويم . هستيم

چندسيستمی،چندواقعيتی  و به يک وحدت در کثرت و کثرت در . و هر دو جهانمان را به وسوسه اشتياقی نو در اندازيم
!چه جای تأمل. ويش آری گوييمبه سرنوشت خ. وحدت تبديل شويم  
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 بوف کورشی و تراژدی بوف کور در قالب نقد تکرار آيين شاه ک
  

  آسيب شناسی روانشناختی و بينامتنی 

  و هوادارنش بر هدایت  و بوف کورانیبخشی از نقد دکتر آجود

 

   

، بويژه به بوف کور و يافتن نوستالژی و ناسيوناليسم افراطی هدايت در آن، يکی از     نگاه دکتر آجودانی به آثار هدايت

موضوع .  چندماه اخير  بوده است که همزمان با هوراکشيدنها  و نقدهای تاييد کننده فراوانی همراه بوده استنقدهای مهم

اين نقطه مرکزی عبارت . اين نقد، از يکسو، آسيب شناسی بينامتنی و روانکاوانه  نقطه مرکزی نقد دکتر آجودانی است

و  تفسير >  زن اثيری و متن اول بوف کور< و > دختر ساسانپروين < طرح  پيوند بينامتنی  ميان  متون :   است از

   به مثابه تبلور  عشق هدايت به ايران باستان، تبلور نوستالژی و ياس  او -  توسط دکتر آجودانی-اين پيوندها و حاالت

نزری در متن در پی اين گذشته آرمانی از دست رفته، ازيکسوی، و طرح  نگاه منفی هدايت به لکاته و پيرمرد خنزرپ

دوم بوف کور  و تفسير اين فيگورها و روابط در متن دوم  به سان تبلور نفرت هدايت  از ايران اسالمی شده و از دست 

موضوع اين نقد، . رفته و تبلور خشم و نفرت هدايت به  اسالم و اعراب  به عنوان عامل ويرانی ايران، از سوی ديگر

. تيبانيهای فراوان از نقد دکتر آجودانی  باوجود خطاهای آشکار  نقادانه در آن استهم چنين،  نشان دادن علل روانی پش

متنفرانه نارسيستی  و ناتوانی از /اين بخش از نقد به بررسی تکرار ناخودآگاه آيين شاه کشی، تکرار حالت شيفتگانه

يرانی به اين حالت نارسيستی و تکرار اين ارتباط نقادانه و تثليثی با نقد دکتر آجودانی  و رجعت احساسی نقادان مدرن ا

عارفانه ايرانی را و /متنفرانه، که اساس ساختار روانی کاهنانه/آيين می پردازد؛  نقد رجعتی احساسی به حالت شيفتگانه

سنت شيفتگی /غرب شيفتگی، سنت ستيزی/علت اصلی روانی  سترونی و بحران زدگی و تکرار تراژيک  غرب ستيزی

اصلی پيروزی مداوم سنت بر عنصر تحول در فرهنگ ايران را تشکيل می دهد؛ رجعت نارسيستی و و علت روانی 

تراژدی مداوم که  کتاب بوف کور به بهترين وجهی و به يک شيوه چنداليه، با  زيبايی تراژيک هنری، به بيانگر و 

 نارسيستی و تکرار تراژيک بحران فردی تشريح کننده  اين گرفتاری جان و روان ايرانی، در اين عشق اديپالی، و حالت

کميک در /و جمعی خويش تبديل می شود؛  به  قويترين بيان  هنری اين تراژدی، به توانايی  ديدن اين حالت تراژيک

خانوادگی و جمعی  و ديدن تکرار تراژيک آن و نشان دادن  پيروزی مداوم سنت و /همه عرصه های فردی،عشقی

اينگونه اين  کتاب  و نويسنده اش، هدايت، با جسارت و  . به پيرمرد خنزرپنزری نائل می آيددگرديسی مداوم هر جوان 

صداقت هر چه تمامتر به درون خويش و جهان خويش می نگرد و  بيانگر تاريخ تراژيک روان فردی و جمعی ايرانی و 

از اينرو نيز بدون آنکه راهی نشان . ودکوری اين تاريخ و ناتوانيش از رهايی از اين بازی اديپالی و نارسيستی می ش

دهد، به بهترين هشدار دهنده و پيشگوی ناخودآگاه مسخ و تکرار تراژيک بعدی اين حاالت در عرصه های فردی و 

شود و به ما نشان می دهد که يا بايستی با دست يابی به فرديت و رابطه سمبليک خويش به عشق و    جمعی تبديل می

زيرا يکايک ما همان .  زمينی خويش دست يابيم و يا محکوم به تکرار اين بازی تراژيک هستيمحقيقت فردی و جهان

فيگورهای بوف کور هستند،همانطور که فيگورهای بوف کور،سايه های يکديگر و بازيگران اسير يک بازی نارسيستی 

يسنده و بزرگترين کتابش و يکی از اينجاست که  با نديدن اين موضوعات  ، آنگاه خود نو. مرتب تکرار شونده هستند
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بزرگترين کتابهای مدرن ايرانی، به تبلور اين بازی نارسيستی پدرکشی و شاه کشی و يافتن مقصر و به ابزاری برای 

اجرای بازی بزير کشيدن مجسمه شاه قديمی و ايجاد مجسمه ای بزرگتر برای شاه جديد و نقاد بزرگ تبديل ميشود و 

  .وف کور ادامه می يابدکميک ب/بازی تراژيک

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

  

  

يا <و > مشروطيت ايرانی<در کتابهای ) 1(دکتر آجودانی، يکی از روشنفکران و محققين مدرن ايرانی،  بزبان خودش 

تلف تحقيقی، به موضوع مهم چگونگی شکل گيری هويت مدرن و خويش، در کنار موضوعات مخ> مرگ يا تجدد

تاريخی ايرانی در دوران مشروطيت و دوران بعد، چگونگی شکل گيری ناسيوناليسم ايرانی و پيوند درونی اين 

ناسيوناليسم با مفاهيم دولت و ملت مدرن و دمکراسی می پردازد، و همزمان با نشان دادن دو خطای مرکزی اين هويت 

برطبق . ، به داليل عدم شکل گيری نهايی اين هويت مدرن و دولت مدرن همراه با دمکراسی و مدرنيت می پردازدنو

نگاه دقيق دکتر آجودانی، اين دو خطای مرکزی، يکی نگاه آرمانی به گذشته تاريخی و نفرت از اسالم مسئول از دست 

اينگونه . کری، از ايجاد رابطه و نسبتش با جهان مدرن استدادن اين گذشته پرشکوه است و ديگری،  ناتوانی اين روشنف

است که اين روشنفکری گاه ضد غرب می شود و يا مانند حکومت پهلوی، بجای دمکراسی، استقالل اهميت مرکزی می 

  .  يابد

 به سان پيش اين نگاه دکتر آجودانی از يکسو با نگاه روانکاوانه همسويی دارد و از سوی ديگر دارای خطاهايی است که

نگاه دکتر آجودانی به معضل روشنفکری ايرانی، همخوانی درونی . افتد شرط خطای ديدگاه وی درباره هدايت کارگر می

با نگاه روانکاوانه درباره  معضل روشنفکری و در نهايت معضل ساختار روانی مردم ايران است، که در آثار 

همانطور که بارها در . وللی و يا دکتر صنتعی و غيره بيان شده استروانکاوان مختلف از جمله آثار من و يا دکتر م

عارفانه است و در واقع با همه /مقاالتم توضيح داده ام، ساختار روحی روشنفکر و توده مردم ايرانی يک ساختار کاهنانه

ختار رشد فردی اين روشنفکران و با همه رشد هويت ملی ايرانی، اين هويت فردی و جمعی دارای يک سا

متنفرانه ثنوی نارسيستی است و از اينرو مرتب همه چيز را به يک شيفتگی به بخش خوب و نفرت از عامل /شيفتگانه

شرانه تبديل می /يعنی مرتب هر انديشه و موضوع را به يک جنگ خير. بدبختی و مخالف اين بخش خوب تبديل می کند

ر حين ساختن هويت نوين ناريخی و مدرن خويش، تحت تاثير از اينرو نيز طبيعی است که چنين روشنفکری، د. سازد

متنفرانه، بجای ايجاد ارتباطی سمبليک و تثليثی و همراه با عشق با اين گذشته تاريخی خويش و /اين ساختار شيفتگانه

ول از شود و بدنبال مقصری می گردد که مسئ نوزايی اين گذشته در جهان نوی مدرنش، شيفته وار اسير اين گذشته می

غرب /های بعد شاهد انواع مختلف غرب ستيزی  دست رفتن اين بهشت خراب شده خياليست؛ همانطور که در دوره

در معنای روانکاوانه،علت اساسی ناتوانی ايرانی و روشنفکر ايرانی به . شيفتگی هستيم/سنت/شيفتگی،سنت ستيزی

سنت خويش و /انيش از دست يافتن به تلفيق مدرنيتمدرنيتش و علت اصلی ناتو/عبور از بحران هويتش و بحران سنت

. متنفرانه اش با ديگری و هستی است که هنوز در جان و روانش قويست/ايجاد مدرنيت ايرانيش، اين ارتباط شيفتگانه

دی و تواند بر بستر اين فرديت و هويت فر  زيرا او تنها به عنوان فرديتی که  قادر به ارتباط تثليثی و بافاصله است، می

دار رنسانس ايرانی و مدرنيت ايرانی    مدرنيت در جهان سمبليکش دست يابد و طاليه/جمعی مدرنش، به تلفيق سنت

هويت مدرن و «چنداليه شود، بحرانش را بپايان برساند و با اين تحول درونی و ايجاد اين هويت مدرن، که من آن را 

  . ساختارهای دمکراتيک و دمکراسی در کشور خويش باشدايرانی می نامم، همزمان قادر به ايجاد» رنگارنگ



 109

برای شناخت نقاط ضعف اين نظريه دکتر آجودانی بايستی ابتدا بحران هويت و هويت را کمی بشکافيم و به درک علمی 

  .آن نائل آييم

  

  هويت و بحران هويت 

وشی در روان جمعی ايرانيان از خاستگاه کا<همانطور که در مقاله  بحران هويت ايرانيان  در بخش نهم مقاالت سريالی 

توضيح داده ام، هويت، چه در معنای فردی يا جمعيش، حکايت از ان مجموعه برداشتها و > آسيب شناسی مدرنيت

کنند که يک فرد يا جامعه درباره خويش می پندارد و بدان وسيله خويش را متفاوت  انگاشت هايی  شخصی يا جمعی می

بدانم > من<اينگونه مجموعه برداشتهای فکری و ارزش گذاريهای احساسی که باعث ميشود،. کند   از ديگری احساس می

کيستيم و تفاوتمان با ديگران در چيست، > ما<در چيست، يا بدانم به عنوان جمع ايرانی > ديگری<کيستم و تفاوتم با 

  .دهند  محتوای هويت فردی يا جمعی را تشکيل می

> هويت شناسی خود<گاشت علمی اينجا به مثابه  پروسه های مداوم تکرارشونده هويت، به عنوان يک ان« 

، هويت او >چه کسی هستم<و يا > من کيستم< جوابهای گوناگون فرد به سوال .شود  شناخته و مرزبندی می

کند و   او را مشخص می> ساختار خود<برداشت فردی شخص از خويش . کنند  را خلق و چهارچوب بندی می

 2».دهد  او را نشان می> يتهو<

 

و برای خويش يکسان و آشنا ماندن باوجود تحوالت و تغييرات در طی > تداوم شخصی<هويت به معنای  احساس 

برداشت يا < هويت دارای دو عنصر اساسی به نامهای . زمان، برای سالمت روانی فردی يا جمعی نقشی بسزائی دارد

 .می باشد> اری خودارزش يابی يا ارزشگذ<و > مفهوم خود

 

کند، که هر فردی در بخشهای مختلف   مختلفی می> تصاوير<حکايت از > مفهوم خود يا سلف<واژه « 

دربرگيرنده تصورات فردی هر شخص > مفهوم خود<واژه . از شخص خويش خلق و ثبت کرده است> خود<

ای نمونه در نشانه های ويژه باشد، تصوراتی که بر  در زمينه همه شاخصها و  خصايل مهم خاص خويش می

خود در حوزه تواناييها، عالئق، ارزوها، احساسات، مزاجها، ارزش گذاريها و اعمال شخصی، خويش را 

شود، اغلب در  تشريح می> مفهوم  خود<اين تصور فردی از شخص خويش   که با واژه . دهند  نشان می

کنيم، که نشانه های ويژه   ما از اين نگرش حرکت میاما،. کند     عرصه  ذهنی و  انديشه خويش را بيان می

هميشه  همراه با يک > خود<عرصه نمايشگری فکری هر شخص  و . اند  خود، هميشه با احساسات پيوسته

باشد؛ پيوسته با جنبه های ارزيابی خود،     ارزشگذارانه  پی ايند يا پيوسته می-عرصه نمايشگری عاطفی

 »3.>ارزشيابی خود< خود، تاييد  و قبول خود، در نهايت با يک پيوسته با حس  احترام به 

 

در پيوند با تمامی ساختار شخصی در طی فرآيند سوسياليزاسيون > ارزشيابی خود< و نيز > مفهوم  خود<تکامل اين 

ی در اين فرآيند، هر فردی، مفهوم خود  و ارزشيابی  خود را توسط قبول نقشها و رلها. گيرد فردی صورت می

اينگونه هويت در پيوند . کند  اجتماعی،توسط کنش و واکنش اجتماعی با محيط اطرافش، توسط مقايسه اجتماعی  خلق می

تنگاتنگ با  نوع سوسياليزاسيون و فرهنگ يک جامعه و نيز در پيوند با رخدادهای فردی، بويژه در دوران کودکی،نوع  
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در . تقابل ميان پروسه های درونی فرد و محيط اطراف تحقق می يابدتربيت خانوادگی و اجتماعی و در کنش و واکنش م

 .اين معنا نيز هر دوی انها اکتسابی می باشند و ناشی از شرايط زيست فردی، خانوادگی و اجتماعی

 

اين بدان معناست که مضمون خود . مفهومهای خود، يعنی نوع نگرش به شخص خويش اکتسابی هستند«  »

در . گيرند  سيون فردی شخص و بيش از هر چيز در کنش و واکنش اجتماعی  شکل میدر مسير سوسياليزا

، مانند  مقايسه با اولياء خويش، مقايسه با هم سننان، معلمان، مربيان، >ديگران مهم< مقايسه اجتماعی با 

 »4.رئيسان و همکاران و غيره

    

شود که در   براحتی دريافت که بحران هويت زمانی اغاز میتوان  وقتی ما هويت را در اين معنا بکار ببريم، انگاه می

نتيجه تقابل  حدااقل دو فرهنگ يا نگاه متفاوت در شخص يا اجتماع، با مفاهيم متفاوت از خود و ارزشيابی خود، با 

ين مفاهيم متفاوت از اخالق، معنای زندگی، زيبايی و زشتی، ايده الهای زندگی ، يک جنگ و چالش  درونی ميان ا

در اين جدل، هويت قديمی  در برابر هويت نو . گيرد نگرشها و مفاهيم بر سر  حاکميت  بر حوزه هويت صورت می

خواهد به مقابله با او برخيزد، از طرف ديگر هويت نو  در اين هويت قديمی  کند و می خويش را در خطر احساس می

هر کدام از اين هويتها در . خواهد او را کنار بزند میمانعی بر سر راه خويش و ارضای نيازهای خويش می يابد و 

درون شخص يا اجتماع دارای پشيبانان احساسی و فکری خويش هستند و در نيازها و هوادران خويش را در شورهاِی 

برای مثال، جنگ ميان هويت سنتی و هويت مدرن، در درون هر شخص ايرانی و نيز جمع . شخص يا اجتماع می يابند

ان در قالب جنگ ميان اخالق و وسوسه، ميان نگرشهای مختلف به  زندگی ، ميان شورهای وابستگی به سنت و ايراني

توان درک کرد که هرچه   اينگونه نيز می. گيرد     تداوم از يکسو و شورهای ازادی و تحول از سوی ديگر صورت می

برای مثال يک . هويت  و درگيری هويتی باالتر استتفاوت ميان اين هويتهای مختلف شديدتر باشد، انگاه خطر بحران 

شود که يک ايرانی و يا عربی از ملل عرب   کند، آن چنان دچار بحران هويت نمی  فرانسوی که به المان مهاجرت می

دليل اين تفاوت در همان تناقض شديد مفاهيم خود  . شود منطقه در هنگام مهاجرت به اروپا يا المان بدان دچار می

يک زن فرانسوی در المان دچار بحران زن ايرانی نميشود، زيرا نگاه . زشيابی خود در اين فرهنگهای مختلف استوار

هردو هويت فرانسوی و يا المانی به نقش زن و رلهای زن و ارزشگذاری زن يا اخالق در بنياد شبيه به يکديگر هستند، 

مرد ايرانی و يا  شرقی در جهان غرب محکوم به گذار از نوعی اما زن يا . با وجود تفاوتهای ميان اين نگاههای مدرن

اينگونه وقتی در هويت . بحران هويت است، زيرا تمامی اين مفاهيم در ذهن سنتی او با نوع نگاه مدرن در تضاد است

ن و همسر سنتی اش زن بودن به معنای ان است که با لباس سفيد به خانه داماد رود و با کفن بيرون ايد، مادر مهربا

نيکوصفت باشد، و  در  هويت مدرن اما مفهوم زن با تن دادن به هويت فردی خويش، هويت جنسيتی خويش و قبول 

خواستهای جنسی و  عشقی خويش ، داشتن ارتباط های عشقی و جنسی قبل از ازدواج و عدم وابستگی به مردان و عادی 

، انگاه يک درگيری درونی ميان اين مفاهيم و ارزش گذاريها بودن طالق و به تنهايی فرزندان را بزرگ کردن باشد

حال  اين زن شرقی را در يک درگيری عشقی تصور کنيد ، وقتی که اين هويتهای متفاوت از او نقشها و . بوجود ميايد

  .عملکردهای متفاوتی می طلبند

ر می شود،همانطور که احساسات بر ما ظاه> ديگری<موضوع دوم در بحث هويت اين است که هويت هميشه در قالب 

از اينرو مهم در بحث هويت، نوع . در خواب و بيداری بر ما ظاهر می شوند> ديگری<و ناخودآگاهی ما در قالب 

سه شيوه عمده ارتباط روانی با هويت خويش، شيوه رئال يا کابوس . رابطه با اين هويت و چگونگی حالت هويت است
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در حالت رئال و کابوس وار و در حالت خيالی نارسيستی، هويت ايرانی . م سمبليک استوار، خيالی نارسيستی و يا سال

در واقع يک ايرانی، اين هويت را بجای خويش . شود  مطلق و بزرگ و عزيز می>ديگری<برای ايرانی تبديل به يک 

لق هويت خويش، از يکسو حاصل اين اسارت در نگاه مط. می گيرد و اسير نگاه اين هويت مطلق و نگاه مطلق می شود

در شيوه کابوس وار آن شوونيسم ايرانی و يا فانتاسيم مذهبی  و قتل هر مخالف بت و خدای خويش و قتل دگرانديش 

در حالت خيالی نيز انسان ايرانی، مانند يک روح سيال نارسيستی به قالب اين ايران بزرگ و يا مذهب بزرگ و يا . است

ان ترکيسم  و پان عربيسم در می آيد و اين هويتها را بجای خودش می گيرد و چون سرباز در شرايط امروزه به قالب پ

جان بر کف اين آرمانها، به مقابله به عامالن سرکوب هويتش که هميشه ديگريست، می رود و گرفتار يک تکرار 

 نيست،بلکه قابل تحول در حالت سمبليک ارتباط با هويت، هويت ديگر مطلق. تراژيک سرنوشت خويش باقی می ماند

است و انسان در واقع يک کثرت در وحدت است و هيچ ايرانی،هويت ايرانی را بجا ی خودش نمی گيرد،بلکه او را يک 

بخش از خويش می داند و به آن تن می دهد و با اين بخش ارتباط برقرار می سازد،زيرا اين هويت جزيی از اوست و او 

اينگونه در واقع او، به قول نيچه، به سرنوشت خويش آری می گويد و ار طريق . داردتعهدی به اين هويت و به خويش 

ارتباط سمبليک،تثليثی و بافاصله اش با هويتش، هم قادر به جذب سمبليک هويتش و قدرتش در جهان خويش است و هم 

ين هويت سمبليک ايرانی می می تواند با اين ارتباط  انتقادی بر نقاط منفی هويت جمعی اش چيره شود و هم مرتب ا

با اين تحول، در واقع . تواند متحول شود و عناصری جديد را در خويش جذب کند، زيرا او يک کثرت در وحدت است

من نارسيستی يگانه، بقول لکان، با قبول نام پدر و قانون،شکسته و منقسم می شود و حال وقتی برای مثال يک ايرانی 

به عنوان فاعل خبر، او دارای .  او در واقع هم فاعل اين خبر و هم فاعل اين جمله است،>من ايرانی هستم<:می گويد

يعنی او بايستی به عنوان فاعل خبر، با . فاصله ايی با فاعل جمله است که سمبلی از ديسکورس هويت جامعه اش است

سمبليک خويش جذب کند و به قدرتی اين مفهوم عمومی از ايرانی بودن ارتباط برقرار سازد و اين مفهوم را در جهان 

اگر او اين فاصله را نبيند و مثل من نارسيستی يا من رئال خود را با اين هويت يکی بگيرد و اسير . از خويش تبديل کند

مطلق حس کند، که جانش و روانش اسير او و فرمان اوست، آنگاه >ديگری<نگاهش شود و اين هويت را به سان يک 

، مشکل ما ايرانيان در وهله )5(از اينرو نيز ،بقول دکتر موللی. دچار بيماری و سترونی می شوندهم او و هم هويتش 

زيرا سنت . اول، سنت و يا مذهب نيست، بلکه مشکل ما نوع رابطه غلط و نارسيستی و خيالی ما با سنت و مذهب است

ت که بخاطر ارتباط نارسيستی با اين سنت و مشکل ايرانی اين اس. و مذهب هر دو نامهايی از نام پدر و قانون هستند

مذهب، آنها را بجای خودش می گيرد و فاصله اش را از دست می دهد و اينگونه هم خودش و هم سنت را بيمار و 

لکان اين  سوال  را مطرح  می کند که تفاوت ميان ديوانه و سالم، تفاوت ميان .  سترون و ناتوان از تحول می سازد

لکان با طنز زيبايش پاسخ می دهد که ناپلئون هيچ گاه  . خويش را ناپلئون می پندارد و ناپلئون در چيستديوانه ای که 

شود،    معنای اين جمله اين است که ناپلئون می داند که آنچه ناپلئون خوانده می). 6(خود را با خودش اشتباهی نمی گيرد

ان ناپلئون، سمبل يک حکومت است و همزمان به سان او به س. يک سمبل و يک ديگری است که مرتب متحول است

به . زيرا ميان انسان و خودش، هميشه فاصله ايست. ناپلئون، هميشه برای خويش نيز يک ديگريست که به او تن می دهد

 زيرا هميشه. اينخاطر وقتی می خواهيم با خودمان حرف زنيم، بدرون تنهايی و خلوت می رويم و با خود گفتگو می کنيم

خود ما،خويشتن ما، در قالب يک ديگری، مانند در قالب فانتزيهای ما، اشتياقات ما و لحظات ما بر ما ظاهر می شود و 

از اينرو نيز سوژه و  انسان در نگاه . ما بايستی به خويش تن دهيم و با خويش و لحظه و جهانمان ارتباط برقرار سازيم

دار است و يا در نگاه جسم گرايانه، يک جسم خندان چنداليه، در معنای لکان  و روانکاوی، يک سوژه منقسم و شکاف 

از اينرو، من، ديگريست و من با تن دادن به ديگری، به . دلوزی يک جسم سمبليک و مجازی هزار گستره است
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هر انسانی يک فانتزيهايم، به اشتياقاتم، به خودم تن می دهم و به اينخاطر نيز اين خود هميشه متحول است و از اينرو 

بدينخاطر نيز ناپلئون خودش را بجای خودش نمی گيرد، زيرا می داند که . کثرت در وحدت و يا وحدت در کثرت است

هويتش، خودش، مرتب در حال تحول است و يک سمبل است و او تنها هر بار به بخشی از خودش می تواند تن دهد و 

رابطه ميان اين من و ديگری را، . ل پی ببرد که ناپلئون کيست و او کيستهيچگاه نمی تواند کامل  بگويد و يا واقعا کام

به . يک فضای سمبليک  و نام پدری و قانون پدری تشکيل می دهد که اساس فرديت  و رابطه بافاصله با زندگی است

وبرو می شويم اين خاطر نيز اين رابطه و جهان سمبليک مرتب قابل تحول است و ما مرتب با بخشی ديگر از خويش ر

او چون اسير اين يگانگی . مشکل ديوانه نيز همينجاست. و هيچگاه نمی توانيم،خود را با خودمان عوضی بگيريم

نارسيستی و نافی پدر و  نافی جهان سمبليک است،  ناپلئون را بجای خودش می گيرد و ناتوان از رابطه بافاصله  و قابل 

. شود، خيال را بجای واقعيت می گيرد  نيز اسير اين نقش و حالت خيالی میاز آنرو .خويش است> خود<تحول با اين 

کند، او با از دست دادن مرز  زيرا با قتل قانون و جهان سمبليک  و فرديتش، مرز ميان واقعيت و خيالش را نيز گم می

 در اين جهان محو و گم شود، واقعيت خيال و او فرديتش،مرز جهانهايش را از دست می دهد و خيال برايش واقعيت می

او  اسير نگاهش و خيالش می شود، در نگاه او  و اين نقش محو و گم می شود و فرديت خويش را  از دست می . شود  می

زيرا ديوانه در واقع در  پی قتل پدر و دستيابی به يگانگی نارسيستی است و از اينرو، ناپلئون شدن،مسيح شدن . دهد

يگانگی ايی که بهايش را با . ين حالت، به معنای دستيابی به اين يگانگی نارسيستی استبرای او  و محو شدن در ا

در حاليکه اگر ديوانه می توانست به اين فرديت . شود  ديوانگی و از دست دادن فرديت و قدرت خويش می دهد و اخته می

ست ناپلئون و هزاران نقش ديگر را در دست يابد و تن به حالت منقسم سوژه سمبليک و نام پدر دهد، همزمان می توان

خويش جذب کند و آنها را تبديل به صدايی در خويش کند و گاه به اين نقش و آن نقش تن دهد و به يک کثرت در وحدت 

آنگاه گاهی ناپلئون بود، گاه زوربا و يا پارسا و گاه يک معشوق ساده و يا نقش ديگری از خودش و در عين . تبديل شود

بلکه اين ها به قدرت او تبديل . ه خودش را با اين نقشهای سمبليک اشتباهی نمی گرفت و در آنها محو نمی شدحال،هيچگا

از اينرو بقول مقاله زيبای دکتر موللی در باب . می شدند و جهانش و درونش چندسيستمی،چندصدايی و چندواقعيتی ميشد

د را بجای خويش می گيرد و اينگونه برای مثال می خواهد ،مشکل ايرانی از وقتی شروع ميشود که خو)7(هويت ايرانی

زبان فارسی را از هرگونه عنصر اسالمی و يا خارجی پاک کند و نمی داند که اين پاک کردن ممکن نيست و نمی داند 

يا اين زبان بايستی به سان هر زبان مدرنی در عين جذب و تبديل کلمات . که زبان فارسی يک زبان تلفيقی است

  .رن،قادر به پذيرفتن کلمات خارجی مانند ديسکورس و يا کوئير و غيره  در زبان خويش نيز باشدمد

  

موضوع سوم در بحث هويت اين است که وقتی ميان دو فرهنگ يک تالقی فرهنگی بوجود می آيد،هر چه اين فرهنگها 

قی فرهنگی بشيوه ورود فرهنگی نو به ،خواه اين تال.تفاوتشان بيشتر باشد، بحران هويت نيز گسترده و قويتر است 

اقتصادی و غيره صورت گيرد و يا توسط مهاجرت مانند مهاجرت ميليونی /درون فرهنگ قديمی و ارتباط نوی فرهنگی

در واقع  اين پژوهشهای گرانقدر روانکاوانه در عرصه مهاجرت و بحران . ايرانيان به خارج از کشور رخ دهد

ن می دهد  هر چه بيشتر به درک عمق بحرانهای فردی و جمعی و ضرورت دست يابی به مهاجرين است که به ما امکا

فرهنگ و جامعه بحران زده و يا انسان مهاجر در واقع ديگربار در يک حالت . تلفيق برای عبور از بحران دست يابيم

انواده اش و عشقش به فرهنگ نو عشق اديپالی و مثلث اديپالی قرار می گيرد  و ميان عشق به سنت و به پدر و مادر و خ

و زندگی نو گير می افتد و  دچار حاالت دوسودايی و احساسات گناه و هراس از يکسو و از سوی عشق و عالقه به  

اينگونه هر لحظه از زندگيش به يک درگيری اديپالی و جنگ بخشی از . ماجراجوييهای جديد و آزادی جديد می شود
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 وجود و جانش تبديل ميشود و او يک لحظه خود را زير فشار نگاه سرزنش کننده پدر و وجودش بر عليه بخشی ديگر از

مادر خيالی سنت زنجير می زند و تنبيه می کند و لحظه ديگر بر عليه اين پدر و مادر طغيان می کند و می خواهد برای 

اما . ا بکشد و بازگشت به خويشتن کنددست يابی به آسايش آنها را پس زند و از خويش دور کند و يا اشتياقات مدرنش ر

از آنرو که احساسات قابل کشتن نيستند و او نه قادر به کشتن اشتياقات سنتی خويش و يا اشتياقات مدرن خويش است، 

پس دچار حاالت دوسودايی و حرکات افراطی و گرفتاری در چرخه تراژيک بحران خويش می شود و به روان 

ی با درجات مختلف اين گسست مبتال می شود، تا آنزمان که کم کم ياد بگيرد و بتواند به پريشی،چندپارگی و گسست روح

جذب سمبليک فرهنگ نويش در فرهنگ قديميش دست يابد و به يک انسان دو فرهنگی تبديل گردد و يا به يک رنسانس 

و درجه فرديت در فرد و يا يک ضرورت اين تلفيق منطقا ارزش و اهميت نوع گذار اديپالی .  فردی و جمعی دست يابد

هر چه يک جامعه در گذار فردی و جمعيش به اين توان فردی و سمبليک دست يافته باشد و . دهد  جامعه را نشان می

بهتر توانسته باشد از يگانگی نارسيستی اوليه و از مثلث اديپالی اوليه، به فرديت و عشق  فردی و حقيقت فردی و 

اما وقتی . به همان اندازه نيز بهتر خواهد توانست فرهنگ نو را در خويش جذب و هضم کندسمبليک خويش دست يابد، 

اين گذار اديپالی و گذار نارسيستی مانند نوع اين گذار در جامعه و فرهنگ ما درست صورت نگرفته باشد، آنگاه بخاطر 

ه هر چه بيشتر گرفتار بحران هويتی و حاالت عارفانه نارسيستی ، اين فرد و اين جامع/اين پيش زمينه و ساختار کاهنانه

شود و از سوی ديگر کمتر توان آن را دارد که به تلفيق فردی و جمعی  افراط و تفريط هويتی و چندپارگی هويتی می

خويش دست يابد  و جهان نوی سمبليک خويش و فرهنگ دو مليتی و رنسانس خويش را بيافريند؛ آنگاه محکوم به 

متنفرانه،حاالت /عشق اديپالی و مثلث اديپالی و محکوم به گرفتاری در اين حاالت نارسيستی شيفتگانهگرفتاری در اين 

نفرت نسبت به خويش و فرهنگ خويش و يا به فرهنگ بيگانه می شود و به تکرار تراژيک اين مثلث /دوسودايی عشق

زيرا بحران .  و غيره مبتال می گرددفردی/عشقی/خانوداگی/اديپالی و نارسيستی در همه عرصه های زندگی سياسی

جواب می خواهد و وقتی فرد و جامعه ناتوان از يافتن جواب درست و عبور از بحران باشد، آنگاه منطقا بحران خويش 

را مرتب  بازتوليد می کند و شخص و جامعه بحران زده را از يک درگيری تراژيک به بدبختی تراژيک بعدی می 

ويت، آنگاه که به هويتی نو  و تلفيقی نو از دو فرهنگ تبديل نشود، آن خواهد بود که فرد مهاجر حاصل بحران ه.  اندازد

يا جامعه بحران زده در اين حالت شترمرغی و روان پريشی محکوم به آن است که اسير هراسها و ترسهای خويش باشد 

و > قورت دهد و بخورد< خواهد او را    میکند که هويت نو  اينگونه از يکطرف احساس می. و بر اساس انها عمل کند

کند، در نمونه های بيمارگونه  تحت تاثير اين پارانوييا و بدبينی ، فرهنگ نو را دشمن خويش و شيطان بزرگ اعالم می

يا در زير . کنند و زير نظرش دارند کند که همه جا توطئه ای بر عليه او جاريست و همه به او نگاه می اش احساس می

خواهد ديگربار با رجعت به گذشته  شود و می  می> پاره   پاره<کند که   اين دوگانگی  احساسی و ارزشی حس میفشار

خواهد سراپا مدرن يا پست    خويش، که اکنون آنرا آرمانی کرده است، به يک احساس يگانگی دوباره دست يابد و يا می

ه گردد چون دشمن اصلی و مانع اصليش را مذهب و فرهنگ مدرن شود، تا شايد اينگونه بر اين چندپارگی خويش چير

ماند و امروز مدرن و پست    اما حاصل همه اين تالشهای افراط گونه ان است، که در بحران باقی می. گذشته اش می بيند

هم هويت  نو . کند و پس فردا اين چرخه به شکل جديدی ادامه می يابد شود، فردا بازگشت به خويشتن می مدرن می

احتياج به عنصر ماندگاری خويش، يعنی سنت و فرهنگ اول و هم احتياج به عنصر متحول خويش، يعنی فرهنگ نو 

دارد، تا بتواند  اينگونه با تلفيقی نو و سمبليک  ، به هردو بخش از تمناهای مدرن و سمبليک خويش و به  نيازهای 

ست که در آينه به خويش نظری افکنيد و تصور کنيد، که برای درک اهميت هويت کافي. هويت درونی خويش پاسخ دهد

فردا نخواهيد دانست که کی هستيد و چگونه هستيد، تا به اهميت نقش هويت در سالمت روحی فردی و اجتماعی پی 
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تواند توسط روح و روان  اينگونه نيز هويت نو تنها موقعی می. چنين تجربه ای برای هر کسی  دردناک است. ببريد

در . و ديسکورس زبانی و جمعی  پذيرفته شود، که به اين تلفيق سالم و خوب از هويت کهن و نو دست يافته باشدفردی 

غير اين صورت مهاجر و يا  جامعه بحران زده محکوم بدان است که دچار روان پريشی، هراس زدگی، افراط گرايی 

  :گرين برگ/بقول روانکاوان معروف عرصه روانکاوی مهاجرت گرين برگ. گردد

، با قبول چيزهای از )تاکيد از من. مانند تصاوير پدرومادر يا نياکان(تنها با ايجاد يک رابطه خوب با ابژه های درونی« 

دست رفته و هضم و تحليل درد جدايی ميتوان به يک انطباق و همپيوستگی منسجم ميان دو کشور و  دو فرهنگ، 

ونه احساس هويت ميتواند ديگربار خويش را سازماندهی بخشد و سيستم و تنها اينگ. ميان  گذشته و حال دست يافت

  »21.باقی بماند> خود و خويش<يگانگی يابد و تنها اينگونه فرد مهاجر ميتواند با وجود تغييرات و دگرگونيها باز هم 

  

 يابی به يک تحول تنها راه عبور از اين بحران، توانايی هويت کهن در جذب سمبليک هويت نو در خويش و دست . 

اما برای اين تحول دقيقا چنين فرد و جامعه ايی احتياج به رابطه سمبليک با خويش و ديگری دارد و . مدرن هويتی است

متنفرانه اش،گاه /گرنه گرفتار در بحران هويت باقی می ماند و مانند فرهنگ ما، بخاطر اين حالت نارسيستی شيفتگانه

شود،گاه می خواهد سراپا مثل تقی زاده مدرن شود و گاه  سنت شيفته و يا سنت ستيز میغرب ستيز يا غرب شيفته،گاه 

راه عبور از اين بحران، گذار از اين مثلث اديپالی و حالت نارسيستی و دست . مثل شريعتی بازگشت به خويشتن می کند

تن هويت مدرن و متفاوت يابی به جذب سمبليک هويت مدرن در فرهنگ خويش،دست يابی به رنسانس خويش و ساخ

اين هويت نو بايستی بناچار بخشی از گذشته و سنت خويش را نوزايی کند؛ همانطور که رنسانس بسراغ . خويش است

زيرا، همانطور که در . يونان باستان می رود؛ همانطور که نيچه برای نگاه جسم گرايانه اش، ديونيزوس را زنده می کند

ريشه دوانده در يکايک افراد،  در    فرهنگ و ديسکورس و تاريخ و > ارزشيابی خود <و> خود<باال گفتيم، مفاهيم 

همان زمان بايستی اين نوزايی بگونه ای باشد که اين . تمدن آن فرهنگ ريشه دارد و نمی تواند از جايی ديگر کپی شود

 و غيره، قادر به درهم آميزی و ريشه های فرهنگی و مفاهيم فرهنگی در باب فرديت، زنانگی،مردانگی،عشق و اخالق

تلفيق سمبليک با هويت نو  و عنصر نو باشد و اين تلفيق تنها در عرصه زبان و جهان سمبليک و فردی و بر بستر 

زيرا فرديت هميشه در معنای روانکاوی يک . فرديت جسمانی و فرديت جنسيتی زنانه و مردانه قابل آفرينش است

از اينرو هر تحول نو بايستی بر بستر ديسکورس گذشته و برای . فرديت جنسيتی استفرديت جسمانی و در ابتدا يک 

نفی آن و تحول آن و با حفظ بخشهايی از آن صورت گيرد،همانطور که در تحوالت ديسکورسهای مدرن شاهد اين نفی و 

 مدرنيت است و نه نافی از اينرو نيز برای مثال پست مدرنيت،روح. در عين حال جذب نقاطی از ديسکورس کهن هستيم

پست مدرنيت از درون ديسکورس مدرن و برای نفی و تحول آن بوجود می آيد و در عين حال در . مدرنيت و يا قانون

پيوند تنگاتنگ با مفاهيم مدرن است و در واقع  تفاوت مدرنيت را به اوج تفاوط فردی و چندچشم اندازی جمعی و 

 برای ايرانيان راهی جز تلفيق و دستيابی به فرديت ايرانی،گيتی گرايی ايرانی، به اين خاطر نيز. فرهنگی می رساند

هر تالش ديگری به معنای گرفتار ماندن در . مفاهيم مدرن زمان و مکان ايرانی و انسان محوری ايرانی وجود ندارد

 گرفتاری ايرانی در بازی متنفرانه به معنای/زيرا اين تالشهای شيفتگانه. بحران و تکرار تراژيک اين بحران است

برای مثال بحث درباره مدرن بودن يا پست . نارسيستی و نماد ناتوانيش از دست يابی به جهان سمبليک خويش است

مدرن بودن عرفان و يا نقطه نظر مخالفان اين نظر و تالششان برای نشان دادن سنتی بودن عرفان، در واقع هر دو غلط 

غيرپست مدرن /مثل برخی از بحثهای درباره غيرمدرن بودن.(يان و طرح سوال درست استو نشانی از ناتوانيشان در ب

بودن عرفان يا عرفان اجتماعی توسط عبدی کالنتری در سايت نيلگون و از سوی ديگر مخالفان او و تالششان برای 
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 نيز تا ابد به نتيجه ای نمی سوالشان اشتباه است و به اينخاطر). 23.مدرن و يا پست مدرن نشان دادن اسالم و عرفان

موضوع اما  اين است که برای دست يابی به . زيرا مشخص است که عرفان نه مدرن و يا پست مدرن است. رسند

گيتی <و > خود<فرديت ايرانی و گيتی گرايی ايرانی، راهی به جز نوزايی بخشهايی از عرفان وجود ندارد،زيرا مفاهيم 

از اينرو نيز گيتی گرايی . فان و در رابطه عاشقانه شان با زندگی و طبيعت ريشه داردما در نگاه حافظ و عر> گرايی

ايرانی نمی تواند راهی مشابه مانند شيوه سحرزدايی و راسيوناليسم  مدرنيت رود و يا زمانش،زمان خطی باشد،بلکه تنها 

پسامدرن،به /س و درهم آميزيش با نگاه مدرنمی تواند با عبور از خطاهای حافظ و ديگران و با بپايان بردن اين ديسکور

من دست يابد و يا انواع > جسم خندان چنداليه و عارف زمينی خندان<نگاه زمينی و گيتی گرايانه نوی خويش مانند نگاه 

همانطور که زمان خطی مدرن و گيتی گرايی مدرنيت ريشه در ديسکورس زبان و فرهنگ . ديگر اين نگاه را بيافريند

و ريشه اصليش يعنی فرهنگ يونانی و فرهنگ مسيحی دارد و ادامه آنها و نيز ايجاد کننده تحول و تفاوت در غرب و د

همانطور که . بقول کارل لوويتس و نيز پسامدرنها زمان خطی مدرن در واقع همان مفهوم زمان مسيحی است.آنهاست

از . ز، ريشه در اشتياقات مسيحی جهان مدرن دارد مفهوم سوژه مدرن و سيادت خرد بر احساس مدرن، بقول اوکتاويو پا

اينرو نيز مفهوم سوژه و فرد ايرانی،مفهوم گيتی گرايی ايرانی و نوع و حالت اسطوره زدايی و عقالنيت ايرانی تنها بر 

ين بستر زبان و فرهنگ ايرانی و با حفظ اين ريشه ها و با ايجاد رابطه سمبليک با فرهنگ خويش و جذب مدرنيت در ا

از زمانی که ما با جهان مدرن روبرو شده ايم و . فرهنگ و پاکسازی فرهنگ خويش از عناصر ضدمدرن بوجود می آيد

به تاخير تاريخی و فرهنگی خويش پی برده ايم، در واقع هر عمل و فکر ما ايرانيان خود در واقع تلفيقی از اين دو جهان 

همانطور که تالش برای اثبات ضدمدرن بودن اسالم و . ته ايمبوده است،حتی وقتی قصد بازگشت به خويشتن داش

ناممکنی پروتستانيسم مذهبی در اسالم و ديگر مذاهب ايرانی،خود بار ديگر نشانی از عدم شناخت مفاهيم مدرنيت بر 

زيرا   اگر پروتستانيسم . بستر تاريخی و فرهنگی خويش و به معنای درک مکانيکی مدرنيت و مسخ مدرنيت است

مذهبی و سه عنصر پايه ايش، يعنی ار بين رفتن واسطه روحانيت در ديالوگ ميان انسان و خدا و امکان ديالوگ 

شخصی و مستقيم، آری گفتن به امور دنيوی مانند برابر خواندن اررش کار و دعا در پروتستانيسم و از لحاظ سوم 

و يا سکوالر مانند آلمان و اکثر ديگر کشورها، نتواند در جدايی دين از دولت در دو شکل مختلف اليسيته  مانند فرانسه 

مذاهب ايرانی و اسالم صورت گيرد، آنموقع جامعه ما خودبخود دچار شيزوفرنی فرهنگی مرتبا گسترده تر می شود و 

سيرشان جالب اينجاست که اينجا روشنفکران مدرن و راديکال ما تف. در واقع بايستی فاتحه هر تحول و رنسانس را خواند

از اسالم و قران همان تفسير بن الدنی است و مانند او نيز باور دارند که اين تفسير،تفسير واقعی از اسالم و مذهب 

است،بجای آنکه از تحول و ايجاد روايتهای نو از اسالم و رشد روايتهای سکوالر از اسالم و ديگر مذاهب ايرانی 

ريسم و بر بستر فرهنگ و گيتی گرايی ايرانی ، به نقد اين تحوالت و پشتيبانی کنند و همزمان بر پايه اصول سکوال

روايات بپردازند و سره را از ناسره،تلفيق شکننده و سکوالريسم دروغين را از دگرديسی سکوالر واقعی در روايت 

وز هم اليه های يعنی اين روشنفکران مدرن و نقاد ما و يا مخالفان آنها هن. نوی مذهبی بازشناسند و به نقد بکشند

متنفرانه شديدی دارند و ناتوان از ارتباط تثليثی و بافاصله با خويش و مذهب و ناتوان از درک ضرورت تلفيق /شيفتگانه

و ايجاد سکوالريسم ايرانی و پروتستانيسم ايرای و بر بستر فرهنگ ايرانی هستند و مثل نياکانشان دارای تلفيقهای 

 سراپا مدرن و نافی سنت و گاه سراپا سنتی و يا با لعابی مدرن و بی نياز به مدرنيت می شکننده و ضعيفی هستند  و گاه

زيرا انديشه بازگشت به خويشتن .    شود و با اين کار فقط بحران خويش و چندپارگی فرهنگ خويش را  تشديد می کنند

 چون اين تلفيق گرفتار حاالت اديپالی و و يا سراپا مدرن شدن، هر دو تالشی و تلفيقی برای عبور از بحران است، اما

عشق نارسيستی است و نتوانسته است به يک تلفيق ارگانيک و مدرن دست يابد، از آنرو نيز محکوم به شکست و 
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در واقع شريعتی همانقدر در جستجوی تلفيق است، که هدايت و آخوندزاده است، اما بنا . محکوم به تشديد بحران هستند

برای ايرانيهای مذهبی، اسطوره . توان سمبليکشان، نوع تلفيقهايشان و نوع بن بستهايشان متفاوت استبه توان فردی و 

ای و تاريخی راهی جز اين وجود ندارد که به شيوه خويش به پروتستانيسم مذهبی، هويت مدرن و تاريخی ايرانی و به 

ن و زمان خويش دست يابند، وگرنه محکوم به روان گيتی گرايی زيبايی شناسانه و عاشقانه خويش و به مفاهيم نوی مکا

از اينرو بحث اساسی نه بر سر مدرن بودن اسالم و يا عرفان، بلکه بر سر نوع . پريشی و گسست روحی عميقترند

چگونگی تلفيق است که نشان می دهد، آيا اين متفکر و يا .رابطه با سنت و مذهب خويش و بر سر چگونگی تلفيق ماست

اطر تلفيق غلطش محکوم به شکست است، يا آنکه قادر بوده است با گذار از مثلث اديپالی و از حالت انديشه بخ

نارسيستی به يک رابطه تثليثی با مدرنيت و سنت دست يابد و ايجادگر روايت مدرن و چنداليه از اسالم، از عرفان، از 

ز چندپارگی به چنداليگی مدرن دست يابد و به بحران زرتشت و ميترايسم و تاريخ اسطوره ای و  تاريخ واقعيش باشد و ا

مشکل شرکت کنندگان در اين بحثهای واهی در باب مدرن يا سنتی بودن .  هويتی و مذهبی و تاريخی خويش پايان دهد

عرفان و اسالم و غيره در اين است که بخاطر نشناختن مبانی مدرنيت بر بستر فرهنگی مدرنيت، ناتوان از انديشيدن 

برای سوالهای غلط " جواب درست"ست درباره مشکالت فرهنگی و فردی خويش هستند و بناجار ناتوان از  يافتن در

درست است که يک سيستم مذهبی و يا اسطوره ای و فرهنگی بنا به ساختارش گاه بهتر از يک سيستم . خويش هستند

نفی امکان تحول مدرن سنت  و نفی روايت مدرن از مذهبی و فرهنگی ديگر قابليت تحول و دگرگونی و تلفيق دارد، اما 

اسالم و عرفان و سنت بر اساس ساختار و روايت عمومی اين ساختارها، نشان دهنده گرفتاری منتقد در يک نگاه 

زيرا از ياد می برند که اوال هميشه در اين مذاهب وسنتها روايتهای مختلف . متنفرانه است/مکانيکی و حالت شيفتگانه

 آمده است،همانطور که عرفان خود يک روايت راديکال و نو از اسطوره آفرينش قران است؛ و از طرف ديگر بوجود

از ياد می برند که اساس مدرنيت را اين رابطه نو با ساختارها، اين رابطه بافاصله و سمبليک با ساختارها تشکيل می 

الق مطلق چيره شود و اسير افسون چشمان او نگردد و رابطه ای که به فرد امکان می دهد بر احساس گناه و اخ. دهد

بتواند با اين فاصله گذاری و بر اساس ضرورت زندگی خويش دست به پروتستانيسم مذهبی و يا سکوالريسم فرهنگی و  

 مشکل اين منتقدان موافق يا مخالف عرفان و اسالم و سنت  اين است که بی توجه به بحران درون خويش با.  سياسی زند

وجود سالها زندگی در جهان غرب، هنوز می خواهند بنوعی مدرنيت را کپی کنند و بجای اينکه به خويش زحمت 

نوزايی فرهنگی و تلفيق درست را بدهند،  يا می خواهند  بازگشت به خويشتن کنند و بگويند که خودمان همه چيز را 

ر حقيقت سرابی بيش نيست و بجای بحث اساسی درباره هر دو شيوه اما د. داريم و اينگونه بر بحرانشان چيره شوند

چگونگی رابطه نو با خويش و با فرهنگ خويش و بجای بحث درباره چگونگی تلفيق با توجه به ساختارها و محدوديت 

مرزی و ساختاری اين فرهنگها، می خواهند با سخنهای کلی ديگر بار خود را از انديشيدن و آفريدن و پرداختن به 

زيرا نه . اما هر دو روش غلط است.. عميق خويش رها سازند و به نوعی آرامش خيالی و توهم گونه دست يابندبحران 

زيرا همين حس خويشتنی که . مدرنيت قابل کپی کردن است و نه بازگشت کامل به خويشتن و نفی مدرنيت ممکن است

پس يا  محکوم به . ن نقاد با مفاهيم مدرن داردمی توان به آن بازگشت،نشان از نقد خويش و آميخته شدن روان و جا

روش مسخ اين مفاهيم بکمک ساختار زبانی و روانی نارسيستی خويش و تشديد بحرانش تا حد مرگ و فرسايش  است و 

يا سرانجام به راز تراژيک خويش و نياکانش پی می برد و به بحرانش و نيازش به تلفيق تن می دهد و به انسان مدرن و 

ت ايرانی، به يک فرد دو مليتی و  چنداليه تبديل ميشود که در عين واقع گرايی،فردگرايی،انسان محوری، گيتی متفاو

گرايی،همه اين حاالتش رنگ و بوی فرهنگش و سنتش را نيز دارد و اينگونه او می تواند به هضم و جذب نگاه نو در 

بی توجهی اين نظريه پردازان .   نو و سالمتی نو دست يابدجهانش دست يابد و به بحران هويتش پايان دهد و به قدرتی 
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نارسيستی  به بحران فردی و جمعی مهاجرين و به بحران خويش،  به معنای از دست دادن کليد دست يابی به راز 

 زيرا دقيقا زندگی ما مهاجرين دومليتی ضرورت دست يابی به اين.بحران ايرانی و ناتوانی از بلوغ فردی و جمعيست 

تلفيق را ثابت می کند و نشان می دهد که بدون تلفيق يکايک ما محکوم به زندگی شترمرغی هستيم و از طرف ديگر اين 

تلفيق دو مليتی  همزمان به معنای يک تاويل و تفسير مدرن از سنت و عرفان و يک نوزايی مدرن آنهاست و نه آنکه آنها 

يز ارتباط سمبليک برقرار می کند و بخشهای منفی آنرا پاکسازی می مدرن هستند و مهاجر در واقع با فرهنگ خويش ن

حاصل چنين بلوغی اين فرديت سمبليک و چندمليتی و ناتمام است  که در واقع يک کثرت در وحدت است و با اينکه . کند

 است و باقی می ماند،اما از طرف ديگر مرتب در حال تحول و دگرديسی ناتمام> خود<ريشه در تاريخش دارد و 

از اينرو نيز اين نقادان نارسيستی اکثرا نگاهشان در نهايت مطلق گراست . متحول و  دگرديس است>خود<اينگونه يک 

اينگونه حتی نگاه استادی مثل آرامش دوستدار، که به بيان . و سرانجام يا مدرنيت و يا سنت خويش را نفی می کنند

از آنرو که خود نيز در نهايت ناتوان از ديدن اهميت چگونگی در فرهنگ خويش می پردازد، > دين خويی<معضل 

رابطه با فرهنگ خويش و ناتوان از ايجاد يک رابطه سمبليک و تلفيقی با فرهنگ خويش و با مدرنيت است، از آنرو در 

د و در حين و مطلق گرايی ميشود و در واقع کل اين فرهنگ را نفی می کن> دين خويی<نهايت خود نيز مبتال به بيماری 

بر بستر > انديشيدن<اينکه مرتب از اهميت يادگرفتن انديشيدن سخن می گويد، اما چون قادر به تلفيق  و ساختن مفهوم 

دو فرهنگش نيست، ا ز اينرو سخنش ابستراکت و بدون راه حلی عملی و بدون نشان دادن خطوط عمومی اين انديشيدن و 

. ی او بايستی بخشی از اين فرهنگ را نوزايی کند و با نگاه مدرن در هم آميزدزيرا برای چنين خلقت. فرديت تازه است

از اينرو نيز ما شاهد هستيم که هرجايی سخن از يک مفهوم تازه و نگاه تازه در ميان ايرانيان ميشود، ما شاهد تالش 

ن  شريعتی و برای دست يابی برای يافتن يک تلفيق هستيم،خواه اين تلفيق توسط يک روشنفکر دينی مثل سروش و احسا

به پروتستانيسم مذهبی و بکمک عرفان صورت گيرد و يا خواه توسط يک اسطوره نگر و ايران شناس مانند آقای جمالی 

جسم چنداليه و عارف <و ديگران صورت گيرد و خواه بشيوه تلفيق روانکاوانه و پاسخی نو و جسم گرايانه به مانند 

عی است که هر کدام از اين تلفيقها بايستی بر اساس مبانی مدرنيت و نوع تلفيق بررسی طبي. من صورت گيرد> زمينی

شود، تا تلفيق شکننده و يا بحران زا و تکرار تراژيک بازگشت به خويشتنها و سراپامدرن شدنها، از تاويلهای 

 و تثليثی دقيقا سنجش اين تلفيقها وظيفه نقد سمبليک. پسامدرن و تلفيقی از سنت،اسالم،عرفان و غيره متمايز گردد/مدرن

و تاويلها و جداسازی سره از ناسره و انتقاد سازنده  و کمک به ايجاد تلفيقهای مدرن و متفاوت است؛ نه آنکه مطلق 

گرايانه به دفاع از سنت يا مدرنيت بنشيند و با چوب معيارهای مکانيکی  و مطلق گرايانه اش،حکم شرع و امر به 

يک مشکل دانشی ديگر اين نقادان در اين است که اکثرا فراموش می کنند که ميان .  منکر صادر کندمعروف و نهی از 

زيرا در معنای روانکاوی . معنای فرديت مدرن و فرديت از لحاظ روانکاوی در عين پيوند،تفاوتهای بنيادين وجود دارد

در کنار بخشهای فرامن و يا > من<ختار هر فردی، چه مذهبی و يا عارف و چه فردی در ده قرن پيش، دارای سا

ضميرناخودآگاه خويش است و يا در معنای لکانی دارای جهان سمبليک و زبان  در کنار بخش خيالی و رئال خويش 

از . فقط در جهان سنتی اين بخش خيالی و يا فرامن، قدرت اصليست و ايجادگر سترونی نهايی اين سيستمهاست. است

حافظ،خيام،عبيد زاکانی، با نگاه فردی خويش به جنگ سنت می رود و تحول ايجاد می کند و اينرو وقتی فردی مثل 

نسلهای بعدی نيز تنها بر بستر . ديسکورس زمان خويش را تغيير می دهد،دست به يک عمل سمبليک و فردی زده است

ند به فرديت خويش و گيتی گرايی اين ديسکورس و با گذار از اين نياکان و با حفظ نکات سالم آنها در خويش،می توان

چگونه می خواهی خود را باال <زيرا اين مفاهيم در فرهنگ و اين نياکان ريشه دارد و بقول نيچه .خويش دست يابند

نقطه تالقی فرديت روانکاوی با فرديت مدرن، در نوع برداشت از حاالت اين . >بکشی،بدون آنکه پدرانت را باال بکشی
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را به > من<ينرو برای مثال نگاه فرويد که دارای يک عنصر فلسفی پوزيتيويستی است، اين از ا. جسمانيست>من<

اما با رشد . ابژه ای و عمل کننده بر اساس  اصل واقعيت سحرزدا می نامد/مثابه يک من منسجم و توانا به رابطه سوژه

اد مفاهيم جديدی از فرديت مانند مفهوم روانکاوی و نيز رشد فلسفه و شکستن مفهوم فرديت و سوژه مدرن،ما شاهد ايج

کسانی مثل کوهوت و مالنی کالين و يا به سان يک سوژه شکسته و منقسم > روانشناسی خود< در> خود يا سلف<

اينگونه نيز ما بر بستر . گواتاری هستيم/پسامدرنی در نگاه لکان و يا به سان يک جسم هزاراليه و حالت در نگاه دلوز

هويتمان را از نو > ارزشيابی خود<و > خود<ا جذب اين عناصر مدرن و پسامدرن بايستی مفاهيم فرهنگی خويش و ب

باز آفرينی کنيم و اينگونه انواع جديد و مدرن هويتهای مذهبی،ملی و ايرانی و يا هويتهای مدرن اقوامهای مختلف را 

 مدرن اين عناصر مختلف هويت ايرانی دست بيافرينيم و بر بستر يک هويت ملی و رنگارنگ مدرن و متفاوت به پيوند

اينگونه نيز راه دست يابی ايرانی به گيتی گرايی خويش نه نفی عرفان و يا مذهب بلکه ايجاد رابطه سمبليک با . يابيم

عارف زمينی و خندان . پسامدرنيت و رسيدن به مفاهيم نو از قبيل عارف زمينی است/عرفان و مذهب و نيز با مدرنيت

 ای که زمانش خطی نيست،بلکه او از ترکيب زمان خطی و زمان دايره وار اسطوره ای ايرانی،به زمان چنداليه

مارپيچی و چرخشی بدون تکرار خويش دست می يابد و بجای مکان سحرزدای مدرن و يا مکان مذهبی و اسطوره ای 

د و بجای اسطوره زدايی عقالنی مدرن، واقعی خويش دست می ياب/اسطوره ايی/عارفانه،به مفهوم مکان چنداليه جادويی

او به گذار از ارتباط نارسيستی با اسطورههايش و نفی اسارت در بند اين اسطورهها دست می زند و اسطورههايش را 

/ اسطوره ای/خندان و زيبا و مدرن و به يارانی ار خويش تبديل می کند، زيرا او خويش را به سان يک موجود تاريخی

 و در خويش هم تمامی گذشته و هم حال و آينده را حس و لمس می کند و از اينرو موضوع برای او جادويی می بيند

ايجاد ديالوگ و ارتباط سمبليک با اين قدرتهای خويش و تبديل کردن آنها به ياران خويش و عبور از نگاه 

را اين عاشق زمينی و مدرن  می زي. اهريمنی و دستيابی به جهان وحدت اضداد چنداليه خويش است/شری،اهورايی/خير

داند که  جسم او هر عنصر مدرن را که با جهانش تلفيق نشود، چون جسمک بيگانه پس می زند و پس زده است و يا اين 

کاهنانه می سازد و  نيز می داند که او ايجاد گر تفسيری نو و سمبليک از جهان گذشته و از /عنصر را مسخ و عارفانه

جادگر روايتی نو از سنت و اسالم و عرفان و اين روايت قابل تحول است و نيز روايتهای ديگری هويت خويش است، اي

نيز ممکن است و نيز چالش و ديالوگ خندان اين روايتها بر سر سروری بر لحظه و به سان بهترين جواب به معضالت 

ک چشم انداز ندارد و قابل تحول است و زيرا اين هويت بخشی از اوست و اين بخش ي. فانی اين و يا آن لحظه و مشکل

برپايه چنين نگاه تلفيقی آنگاه می توان به انواع مختلف . او خود يک کثرت در وحدت و يا وحدت در کثرت است

نگاههای مدرن و مفاهيم مدرن و متفاوت برای چيرگی بر بحرانهای فردی و جمعی،بحرانهای جنسی،عشقی،جنسيتی و 

  همانطور که من بر پايه اين نگاه مدرن و زمينيم و بر پايه نگاه جسم گرايانه  و تلفيقی ام  در .هويتی ايرانی دست يافت

،  به يک دياگنوستيک نسبتا >کاوشی در روان جمعی ايرانيان از خاستگاه مدرنيت<  در باب)  مقاله10(رشته مقاالتم 

گيتی /هويتی/عشقی/جنسيتی/فردی و جمعی،جنسیجامع و چندجانبه جان و روان ايرانی و به بيان  بحرانهای مختلف 

گرايانه پرداخته ام  و راههای جديدی را بر اساس اين نگاه جسم  گرايانه و اين هويت  عارف زمينی و گيتی گرايی 

همانطور که روشنفکران فراوان ديگری نيز در بخشهای . زمينی ايرانی  برای عبوراز اين بحرانها مطرح کرده ام

يرانی،هنری و فلسفی و غيره در حال جستجوی تلفيق خويش و عبور از چندپارگی خويش و در پی دست مذهبی و يا ا

  .يابی به چنداليگی خويش هستند و راههای نويی را مطرح کرده و يا مطرح می کنند
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نقدش بر بوف حال می توانيم بر بستر اين نگاه علمی هم کوتاه نظرات باالی دکتر آجودانی را نقد کنيم و هم سپس به 

  :مشکل نگاه دکتر آجودانی در اين نقد در چند نکته ذيل است. کور بپردازيم

  

  در دوران مشروطيت، برخالف نظر دکتر آجودانی، تنها بخش روشنفکری مدرن ايرانی چون آخوندزاده و هدايت -1

 يا دارای حالت دارای اين حالت آرمانی کردن بخشی از گذشته و نفی بخشی ديگر به سان عامل مقصر و

متنفرانه نسبت به غرب نبود، بلکه بخشهای ديگر هويت ايرانی يعنی بخش مذهبی و نيز بخش هويتهای اقوام /شيفتگانه

اسطوره ای /هويت ايرانی تشکيل شده از سه بخش هويت تاريخی. متنفرانه بودند/ايرانی نيز دچار اين حالت شيفتگانه

اسطوره  ايرانی با /هويت تاريخی.  بخش سوم هويت اقوامهای ايرانيست،هويت مذهبی و بويژه هويت اسالمی و

اسطورههايش از ميترا تا رستم و يا دوران باشکوهش مانند دوران هخامنشی و با  زبان فارسی به سان زبان مشترک 

اسالم و نيز اما هويت مذهبی ايرانی از زرتشت تا . همه اين بخشها،عنصری قوی و مرکزی در ساختار هويت ايرانيست

هويتهای اقوامهای مختلف . اقليتهای مذهبی، دارای قدرت و نقش  مهم خويش در اين هويت  و ديسکورس فرهنگی است

با تالقی هر چه بيشتر فرهنگ و جامعه ايران با مدرنيت . نيز دارای تاثير و قدرت خويش در اين هويت مشترک ايرانيند

 سه بخش اين هويت  برای پاسخ گويی به بحران و نيازهای افراد و اقشار در دوران مشروطه، ما شاهد زنده شدن هر

مدرنيت ايرانی نياز به هويت مدرن خويش دارد و از اينرو نيز با رشد اشتياقات مدرن ايرانيان و . هوادار خويش هستيم

يخ و اسطورههای خويش می در روند انقالب مشروطه، بقول دکتر آجودانی، ما شاهد آن هستيم که ايرانيان به سراغ تار

اين . روند و بخشهای فراموش شده تاريخ خويش را،مانند تاريخ هخامنشيان و يا اسطورههای ايرانی را زنده می کنند

زيرا قبل از مدرنيت نيز يک هويت ايرانی بشکل خفته وجود دارد که باعث می . حرکت اجتناب ناپذير و ضروريست

اين هويت ايرانی که بويژه در دوران ساسانيان تئوريزه .  اروپايی متمايز احساس کندشود،ايرانی خويش را از عثمانی و

می شود و به کمک شاهنامه  در زبان و فرهنگ و  ديسکورس ايرانی نقش می بندد ،  مفهوم متفاوت ايرانی و هويت 

يرانی خويش را در مقايسه با اينگونه ا. ايرانی را شکل می دهد که نماينده اسطوره ای آن ايرج فرزند فريدون است

توران و غرب، در مقابله با خرد سلم و شهامت تور، به سان فردی ميانه رو و خواهان تعادل ميان خرد و شهامت  بيان 

اين خصلت اصلی هويت او و نماد تفاوت او با ديگران می شود و همزمان همين جا نيز شکل پايه ای . و لمس می کند

 و پارانوييای ايرانی ريخته ميشود و ايرانی مرتب احساس می کند که ديگران می خواهند بر نقاط منفی هويت ايرانی

تئوری توطئه در اين تصوير اسطوره ای زنده ميشود و هم اکنون نيز دارای نقش و . عليه اش توطئه کنند و او را بکشند

آگاه ايرانی، مفهوم هويتی ايرانی دارای يعنی در کنار اين تفاوت هويتی خود. قدرت خويش در جان و روان ايرانيست

عارفانه او، اشتياق نارسيستی اش به /يک تفاوت ناخودآگاه ديگر نيز هست که اين خصيصه ناخودآگاه ساختار کاهنانه

در مسير . شر برای معبودش و به منظور پس زدن و قتل دگر انديش و رقيب است/يکی شدن با ديگری و جنگ خير

از . ت مذهبی و اسالمی و نيز از روز اول، هويتهای مختلف اقوامهای ايرانی با او تلفيق ميشوندتحول اين هويت، هوي

اينرو هويت ايرانی يک هويت تلفيقی است و اين سه بخش گاه چنان با هم در هم آميخته اند که جدا کردن اليه های 

اسطوره سياوش روبروييم و مراسم عاشورا و زيرا برای مثال در زير متن اسطوره حسين، ما با . مختلف آن آسان نيست

با اينکه در . زنجيرزنی در مراسم عاشورا، به معنای جذب متن سياوش و مراسم سياوش در اين تصوير جديد مذهبيست

اين گذار ، متن تراژيک سياوش و آيين باروری سياوش که با مرگ خدای نباتی و زنده شدنش به عنوان گياه  و با مراسم 

همينگونه نيز فرهنگهای قومی . و شادی نهايی صورت می گيرد، به مصيبت نامه حسين و شمر تبديل می شودعزاداری 

و هويت ايرانی در هم آميخته ميشوند و برای مثال موسيقی ايرانی در خويش فرهنگها و نواهای مختلف را در بر می 
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ر طوالنی شکل گيری و قوام هويت ايرانی،زبان گيرد و نيز بر اين فرهنگهای قومی تاثير می گذارد  و در اين مسي

فارسی به زبان مشترک و وارث و حافظ اين هويت مشترک تبديل ميشود و همزمان خود توسط تحوالت هويتی دچار 

اينگونه برای مثال اعراب دو قرن زبان فارسی را منع می کنند ولی اين زبان بر اين . تحول و حتی رنسانس می شود

شود و زنده می ماند و همزمان با تبديل خط آرامی به خط عربی و گرامر عربی، زبان فارسی به يک سرکوب چيره می 

در شرايط مشروطيت و در شرايط رشد منطقی . رنسانس دست می زند و نثر معاصر فارسی هزارساله متولد می شود

يک هويت ايرانی مدرن هر چه بيشتر ناسيوناليسم و ميل به يک ملت و دولت مدرن، اهميت گذار اين هويت ايرانی به 

بدين دليل نيز روشنفکران مشروطه به سراغ اين هويت می روند و شروع به نوزايی . مشخص و مشخصتر ميشود

گذشته و بخشهای سرکوب شده اين فرهنگ می کنند، تا بر بستر اين هويت اسطوره ای ايرانی و با تلفيق آن با خواستهای 

همينگونه نيز هويت مذهبی . هروندی ايرانی و مفاهيم دولت و ملت مدرن ايرانی را بيابندمدرن خويش،هويت مدرن و ش

و هويتهای اقوامهای مختلف و ناسيوناليسم قومی و مذهبی بيدار ميشوند و برای پاسخگويی به هواداران خويش و 

مشکل هر سه بخش هويت . وندپاسخگويی به نيازهای زمانه خويش در پی ايجاد يک هويت مدرن بنا به توانشان می ش

ايرانی و در کل هويت ايرانی نيز در همين جا شروع می شود که چون در درونش،جدا از نکات زيبا و سالم اين هويت 

سفيد ديدن ايرانی و حس خويش به سان يک /شری و سياه/تاريخی و اسطوره ای، دارای نکات منفی مانند حالت خير

اخالقی و يا عشق عارفانه است و دچار احساس توطئه و پارانويياست، اکنون که با روح سيال و در جستجوی بيگناهی 

جهان مدرن و ضرورت تلفيق روبرو می شود، اين نکات منفی و نارسيستی نقش بسته در ديسکورس زبان و فرهنگش 

ان مشروطيت و در و در جان و روانش، مانع از آن می شود که به يک تلفيق درست دست يابد و بدينوسيله ما از زم

از اينرو . کنار حرکات مثبت مشروطيت، شاهد ايجاد بحران هويتهای ايرانی،مذهبی و بحران ناسيوناليسم قومی می شويم

برخالف نظر دکتر آجودانی در آنزمان تنها روشنفکران مشروطه دچار اين حالت شيفتگی آرمانی به گذشته خويش و 

نيلوفر بيضايی در .  نيستند، بلکه دو بخش ديگر نيز دارای اين حاالت هستندديدن ديگری به سان عامل بدبختی خويش

مقاله اش در باب مشروطيت به خوبی نشان می دهد که  چگونه نطفه مفاهيمی مانند دمکراسی دينی و غيره و يا بازگشت 

> مشروطه مشروعه<چون به خويشتنهای شريعتی و ديگران در اين دوران مشروطه ريخته ميشود و ما شاهد تلفيقهايی 

همينگونه نيز شاهد اشکال منفی ناسيوناليسم قومی مانند حرکت شيخ . يا حکومت مشروعه توسط نيروهای مذهبی هستيم

. خطری که از طرف ديگر ايجاد گر زمينه ای برای ديکتاتوری رضا شاه هست. خزعل و خطر تجزيه ايران هستيم

نی اين است که چون اين روشنفکران  و جهانشان آغشته به اين حاالت مشکل روند مدرنيت و انقالب مشروطه ايرا

عارفانه ايرانيست، از آنرو ناتوان از دستيابی به يک رابطه کامل /نارسيستی فرهنگی و آغشته به اين حالت کاهنانه

رهای دمکراتيک سمبليک با مدرنيت  و ناتوان از دستيابی به يک هويت مدرن ايرانی و تلفيقی و حفظ و گسترش ساختا

به داليل مختلف اقتصادی، سياسی و فرهنگی و روانی اين تالش نو برای مدرن شدن، چنان در درون هنوز . هستند

ناپخته و ضعيف است و چنان روح و جان حاميان اين راه نو با اين معضالت فرهنگی و روحی آغشته است، که ناتوان 

ان از ايجاد يک هويت مدرن و همراه با رابطه مدرن ميان سه بخش هويتی از تحکيم دمکراسی و ناسيوناليسم مدرن، ناتو

اينگونه هر بخشی نارسيستی در هويت خويش بت خويش را می يابد و در . خويش در قانون و در درون خويش هستند

ه و ملتی که بدين خاطر نيز جامع.  ديگری و يا در غرب خطری و يا بتی ديگر که شيفته وار خواهان يکی شدن با اوست

عمری به ديکتاتوری عادت کرده است، اکنون نيز که مشروطه می شود، ناتوان از درک و اجرای قدرت حکومت 

اينگونه دولت مشروطه ايرانی تقريبا هر سه ماه يکبار عوض ميشود و . دمکراتيک و قدرت ديالوگ و تلفيق مدرن است

د به سان شهروند به دفاع از دمکراسی و استقاللشان بپردازند و ناتوان از جلوگيری از تجزيه کشور است و نمی توانن
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اين خواست خود نيز . اينگونه ميل بازگشت يک دست قوی در جامعه اوج می گيرد،ميل به ايجاد يک ديکتاتوری مدرن

ده و ما تالشی برای جواب دادن به بحران هويتی و فرهنگی است و خود نيز تلفيقی است،اما تلفيقی بحران زا و شکنن

شاهد آن می شويم که بخاطر ناتوانی جامعه ايرانی از دست يابی به اين هويت مدرن و ارتباط سمبليک و تثليثی با خويش 

و با ديگری، لحظه ای غرب ستيز و لحظه ای ديگر غرب شيفته می گردد و هر دوره ای اسير يک حالت نارسيستی 

گونه بجای اينکه پروتستانيسم مذهبی و هويت مدرن ايرانی و هويت اين. خويش و اسير حالت چندپارگی خويش می گردد

مدرن اقوامهای ايرانی بوجود آيد و ايرانی به يک هويت مدرن و رنگارنگ و  به پيوند اين سه بخش خويش بر بستر 

ی يعن. شری و حيدری نعمتی می شود/يک هويت مدرن ايرانی دست يابد، هر چه بيشتر چندپاره و دچار جنگ خير

متنفرانه غالب ميشود و ابتدا ديکتاتوری ايرانی به کمک رضا شاه و محمدرضا شاه بوجود /عنصر نارسيستی و شيفتگانه 

می آيد که می خواهند مدرنيزاسيون را با امت گرايی اسطوره ای پيوند زنند و ديکتاتور مدرن باشند و در مرحله بعدی 

دامه حالت نارسيستی در شکل ديگری هستيم و حال نوبت پان نوبت هويت مذهبی و بازگشت به خويشتن او و ا

ترکها،پان عربها و ديگر ناسيوناليستهای قومی خود شيفته هستيم که در قوم فارس عامل بدبختی خويش را می بينند  و 

يز ديد، طبيعی است که بايستی همزمان نکات مثبت عملکردی دولتهای پهلوی و دولت بعدی را ن .خواهان تجزيه ايرانند

اما اشتباه دکتر آجودانی در برخورد با دولتهای پهلوی اين است که دقيق نمی بيند که اين دولتها با ايجاد ديکتاتوری 

مدرنشان و بخاطر اين تناقض هويتی و بحران زاشان، زمينه ساز تحول بعدی و تهوع ايرانی و بازگشت به خويشتن 

می کنيد، روزی ديگر اين حجاب خود وسيله  و سمبل بازگشت به خويشتن زيرا وقتی بزور کشف حجاب . ايرانی ميشوند

اگر مسير مشروطيت در مسير مدرن خويش ادامه می يافت، اکنون ما نه . و  وسيله رهايی توهم گونه از بحران ميشود

شروطه می بايستی تنها دولت مدرن و هويت مدرن و رنگارنگ ايرانی می داشتيم،بلکه احتماال سيستم ايالتی و واليتی م

در مسير منطقی رشد خويش به حالت فدراليسم ايرانی تبديل ميشد و ايرانيان در حين لمس خويش به سان يک ملت واحد 

و رنگارنگ، قادر به تن دادن به تفاوتهای قومی و چندزبانی می بودند و اينگونه می توانستند هم در داخل و هم در 

اما چنين هويت مدرن و رنگارنگی و چنين سيستم . يک کثرت در وحدت باشندارتباط با جهان خارج چندجهانی و 

زيرا زيربنای فرهنگی . مدرنی تنها در يک جهان سمبليک و با عبور از اين حالت نارسيستی ثنوی امکان پذير است 

. کراسی استچنين جهان مدرنی ، فرديت چنداليه جسمی و جنسيتی و ساختار دمکراتيک و حکومت قانون بر اساس دم

حتی تا حدودی اين افراط گريها طبيعی و منطقيست، اما ناتوانی  عبور از اين حالت نارسيستی و گرفتاری مداوم در اين 

زبانی و روانی می کند که ما /شرانه،حکايت از معضل عميق فرهنگی/حالت نارسيستی و در اشکال نوی اين بازی خير

زيرا زيربنای چنين جهانی فرديت چنداليه .   سودگی خويش محکوم ساخته استرا به اين تکرار تراژيک اين بازی و فر

و ساختار دمکراتيک و قانون مدرن است و در اين ساختار همه بخشهای روشنفکری مشروطيت و دوران انقالب بهمن 

و توانايی آنها و نيز همه بخشهای روشنفکری کنونی شريک و سهيمند، تفاوت تنها در درجه شناخت آنها بر اين معضل 

نکته جالب اين است که اين سه بخش با تمامی اختالفاتشان در يک چيزهايی نيز با . به گذار از اين حالت نارسيستی است

هم هم سليقه بوده  و هستند، زيرا ساختارشان يکی است و اينگونه نيز می بينيم که روشنفکر چپ ديروز، امروز بخشا به 

يا اين .  تبديل شده اند و بحران جنبش چپ را با يافتن يک بت مقدس جديد تعويض کرده اندهواداران ناسيوناليسم قومی

خوشبختانه . حاالت می توانند به يکديگر تبديل شوند و چپ پرشور، ناسيوناليست پرشور ايرانی ميشود و يا برعکس 

 را شناخت و به رجعتهای احساسی امروز اين شناخت در حال افزايش و گسترش است، اما بايستی به دقت اين ساختار

يک . اين روشنفکران به حالت نارسيستی دقت کرد و بر ضرورت عبور از اين حالت و دست يابی به تلفيق تاکيد کرد

حالت مشترک ديگر ميان هر سه بخش هويت ايرانی در اين است که در واقع هر سه بخش، يک قسمت مهم از تاريخ 
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. امل در ذهن خويش پس زده و سرکوب می کنند و اين قسمت، تاريخ پارتها و اشکانيان استايران را کامال و يا تقريبا ک

جالب اين است که اين بخش از تاريخ ايران که نقطه مالقات ايرانی با فرهنگ نئوهلنيسم و نقطه مالقات گسترده  ايرانی 

با آنکه . ه فراموشی سپرده شده و می شودبرای اولين بار با دموکراسی شهری يونانی و فرهنگ غرب بوده است، عمال ب

اما گويی ايرانی نمی خواهد اين تاثير را . در اين دوران ،ما شاهد پيشرفتهای فرهنگی و علمی مهم و فراوانی بوده ايم

بپذيرد و همين موضوع خود حکايت از درگيری درونی ايرانی با فرهنگ غرب و ناتوانيش از هضم و جذب درست آن 

نطور که سيستم دمکراسی شهری سلوکيان را نپذيرفتند و ابتدا وقتی اشکانيان، حالت فرهنگ شهری خويش هما. می کند

را با حالت دودمانی ايرانی تلفيق کردند، آنگاه پذيرفته شده و قدرتمند شدند و اينگونه دوران مهم مالقات  و تلفيق اوليه دو 

زگشت ايرانيان به تاريخ  و گذشته شان از يکسو و از سوی ديگر از اينرو در برخورد با با. فرهنگ را بوجود آوردند

ناتوانيش از ايجاد يک رابطه درست با غرب، بايستی همانطور که خود دکتر آجودانی نيز به نوعی بدان  اشاره می 

کند،هم ضرورت اين بازگشت و نيز ضرورت تلفيق را درک و لمس کرد و نيز به درهم آميختگی بخشهای مختلف 

يت ايرانی در يکديگر و چندمتنی بودن اسطورهها و مراسم و آيينهای ايرانی توجه کرد و همزمان با شناخت اين هو

معضل مشترک نارسيستی  و ساختاری ايرانيان و ديسکورس ايرانی هم بحران ايرانی را بهتر فهميد و هم بهتر به درک 

  .راه رهايی از اين بحران نائل آمد

   

عنوان يک فرزند دوران مشروطه و انقالب مشروطه برای دستيابی به هويت مدرن فردی و هنری   هدايت نيز به -2

خويش ناچار است که به جستجوی هويت خويش در اين تاريخ بپردازد و از طرف ديگر تالش در آشنايی با جهان غرب 

شيان می رود ، خيام را زنده می کند،  و اينگونه او به سراغ ساسانيان و هخامن. کند، تا بتواند به تلفيق خويش دست يابد

از سوی ديگر به سراغ کافکا،جويس، اوتو رانک  و فرويد و ديگران می رود و با مسافرت و تحصيل در جهان غرب با 

او از يکطرف به هندوستان می رود و می خواهد زبان پهلوی ياد گيرد و . جهان مدرن و اشتياقات مدرنش روبرو ميشود

از يکطرف .ه و انگليسی می آموزد و در پی يافتن يک تلفيق خاص خويش در هنر و در نگاهش است از سوی فرانس

سعی در اسطوره شکنی، خرافه زدايی و دفاع از مبانی مدرنيت می کند و با نگاه دقيق و طنز قويش،جهان  کهنه شده و 

 ستونهای کهنه است و از طرف ديگر فرسوده ايرانی را به ضرب شماتت می گيرد و خواهان کوبيدن و شکاندن اين

بدنبال ساختن مفاهيم و هويتی نو و مدرن و ايرانی برای خويش و ديگران است و اينگونه گذشته اش و درونش را می 

متنفرانه اش دچار حاالت افراط /طبيعی است که او نيز در اين مسير و بنا به ساختار مشترک شيفتگانه. کاود و می جويد

همانطور که در نامه هايش به دوستانش  گاه اين رگه های افراطی بر عليه اسالم و اعراب و يا مغولها  . گری نيز ميشود

و  نيز آرمان گرايی ايران باستان وجود دارد و يا رگه هايی از اين حاالت افراطی در آثارش وجود دارد، اما آنگاه که 

ا يک شوونيست است، بايستی برای شناخت دقيق آثار او و می خواهيم ادعا کنيم که او يک ناسيوناليسم افراطی و ي

سنجش علمی اين مدعا، مراحل مختلف تحوالت هنری و نگاهی او را در نظر بگيريم و برای مثال ببينيم که در چه 

زمانی اين حاالت شديدتر و يا کم رنگتر بوده است و اصوال چه تحوالتی در اين نگاهها صورت گرفته است و آنگاه 

ستی برای چنين سنجشی بويژه ميان راوی و نويسنده فاصله جدی بگذاريم و حرف راوی را بجای حرف نويسنده باي

نخوانيم و يا آنگاه بايستی برای چنين نگاهی آثار مختلف او را بررسی کنيم و نه فقط آثاری که چنين رگه هايی در آن 

زيرا امروز . و نفی اصل بنيادين هر نقد مدرن و يا پسامدرنديده می شود و تازه آن هم با يکی گرفتن راوی و نويسنده 

تقريبا هيچ نقد مدرن و پسامدرنی، راوی را با نويسنده يکی نمی گيرد، چه برسد به آنکه حرفهای به اصطالح نژاد 

ن ايرانی پرستانه گفته شده در يک داستان تاريخی را به حساب نويسنده بگذاريم و ناراحت باشيم که چرا مازيار قهرما
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داستان دوران يزدگرد و حمله اعراب بر اساس مبانی حقوق بشر سخن نمی گويد و يا يادمان برود که نويسنده بعد از 

و غيره نوشته > گجسته دژ<، >ميهن پرست<، >آفرينگان<کتب فراوان ديگری چون > پروين دختر ساسان<کتاب 

 و آنرا به سخره می گيرد و يا کتاب توپ مرواری او طنز کوبنده است که در آنها با طنز به اين گذشته آرمانی می نگرد

همه سنتهای ايرانی  و اسالمی و نيز حکومت رضاشاهيست و يا از ياد ببرد که ميان متون پروين دختر ساسان و بوف 

کی کور ده سال تحول فکری و فرهنگی وجود دارد و بودن تصويری از يک يا دو چهره در کتاب دومی،به معنای ي

يا نقاد متوجه نباشد که در داستانهای فراوانی از او مرتب تصاوير مشابهی . بودن معناهای اين تصاوير بينامتنی نيست

مانند مثلث اديپالی و گرفتاری در عشق نارسيستی و پايان تراژيک اين عشقها تکرار ميشود، مانند مثلث اديپالی و عشق 

ر داستان صورتکها و غيره و يا نويسنده به عمد در فيگورهايش مانند تراژيک نارسيستی در داش آکل،بوف کور، د

داستان قهرمان پرستی هم تصاوير و حاالت ايرانی و اسالمی را نشان می دهد و اينگونه نشان می دهد که بخوبی حالت 

 از همه عجيبتر و. چنداليه بودن فيگورهای داستانهايش و به درهم آميختگی اسطورههای ايرانی و اسالمی واقف است

اينکه کتابی را به سان تبلور اين عشق آرمانی به گذشته و نفی اسالم می بينند که دقيقا بر مبنای اين تحول ده ساله هدايت 

و ديدن ديکتاتوری ايرانی رضا شاه و تجربه هر چه بيشتر با جهان غرب،  در هر جمله و صحفه اش و در ماتريکس 

کميک ايرانی و با بيان هنری و اسطوره / مثلث اديپالی و  عشق نارسيستی تراژيکمتنش ما برخورد هدايت به اين

زيرا داستان بوف کور و متن اول و دوم بوف تکرار مداوم اين حالت . شکنانه اين معضل فرهنگی و فردی روبروييم

کرار قتل مداوم جسم متنفرانه نارسيستی و گرفتاری در عشق اديپالی و تکرار تراژدی نياکان خويش و ت/شيفتگانه

خويش،زنانگی و مردانگی و فرديت خويش و تکرار پيروزی مداوم سنت بر عنصر مدرن و بهترين بيانگر تاريخ فردی 

اين . و جمعی و بهترين بيانگر تراژدی ايرانی و کور بودن اين تاريخ و بوف  و نديدن تراژدی نارسيستی خويش است

 نقاد به جای وفادار ماندن به اصول نقد علمی و ارزيابی علمی هيپوتز و گمانه خطا بناچار از آن جهت پپش می آيد که

اش بر پايه متن و بر پايه اصول نقد هرمنوتيک،ساختارگرايی يا پساساختار گرايی و دقت به مراحل مختلف تاريخی و 

ثبات نظريه در مجموع مراحل مختلف هنری نويسنده  و يا دقت به ماتريکس متن و حرکت از ماتريکس متن، برای ا

درست خويش در باب روشنفکران مشروطه،  شيفته وار از هر جا سيتادی می آورد و حرف مازيار و چهره زن اثيری 

و سخنی گفته شده در داستان طلب آمرزش را با سخنان آخوندزاده و ديگران در کنار هم می آورد و اينگونه تصويری 

مشکل تنها در اين جاست که او بجای ديدن اين تصوير در بوف کور بر .  می کندرا که می خواهد به ما نشان دهد کامل

پايه نقد هرمنوتيک،ساختارگرايانه و يا پساساختارگرايانه و ديدن تاييد گمانه اش توسط ماتريکس متن، ابتدا درستی 

 کنار هم نهادن سيتادها و نظرش درباره روشنفکران مشروطه را بيان می کند و به خواننده نشان می دهد و آنگاه با

سخنان راوی تا حرفهای هدايت و غيره در واقع درستی حرفش را ثابت می کند و ديگران نيز برای اين نقد درست و 

مشکل اما اين است که همانطور که بعدا نشان می دهم، اين . دقيق و باصطالح همه جانبه و حتی بينامتنی هورا می کشند

 وفادار است و نه به ماتريکس متن و يا به نوع روابط فيگورها، بلکه به نظر خويش وفادار نقد نه به اصول بينامتنی

است و بجای حرکت از اثر و سپس ديدن اين اثر در گفتمان عمومی، از گفتمان عمومی حرکت می کند و بجای اثر، يک 

ی کند و هم خود او و هم هوادارانش لباس چهل تيکه از جاهای مختلف بوجود می آورد که سخنش را و نظرش را تاييد م

موضوع اما اينجاست که اين نظر از قبل تاييد شده بود و گمانه از قبل .از اين تاييديه خوشحال می شوند و هورا می کشند

به عنوان حکم صادر شده بود و تنها سپس چنان متهم را تحت محاکمه قرار می دهند و حتی حرف همسايه اش را نيز به 

اينجاست که نقد بوف کور به تکرار تراژدی بوف کور .  نهند، تا درستی حکم از قبل صادر شده مشخص شودپای او می

  .تبديل می شود و  به محاکمه کافکاو پيام کافکای هدايت، حقانيت خويش را ثابت می کند 
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تمان مشروطيت و اگر دکتر آجودانی می خواست بر اساس گف:  رابطه سخنان هدايت و گفتمان دوران مشروطه -3

معضل روشنفکران مشروطه، در نگاه هدايت نيز بدنبال اين نکات افراطی بگردد، آنگاه کافی بود که به نامه های او به 

دوستانش و يا برخی سخنانش می پرداخت، تا شواهدی برای برخی حالت آرمان گرايانه هدايت و يا نگاه منفی اش به 

اما اگر چنين کاری می کرد، موضوع نيز تنها ديدن برخی نکات منفی . والن بيابداعراب و بويژه به حمله اعراب و مغ

در نگاه هدايت و در پيوند با گفتمان دوران مشروطه بود و نه ناسيوناليسم افراطی خواندن هدايت و يا حتی شوونيسم 

ن رگه های افراطی در واقع اشکال دکتر آجودانی از آنجا شروع می شود که می خواهد ثابت کند، که اي. خواندن او

اساس نگاه هدايت بوده اند و برای اثبات حرف خويش از هر جای ممکن سند می آورد، بی آنکه قواعد مربوط به اين 

زيرا اين . کار را رعايت کند و يا به توضيح داليل نفرت هدايت به حمله اعراب و يا حمله مغوالن به ايران بپردازد

ست، همانطور که آجودانی نيز می گويد، بلکه در عين حال حکايت از هضم نشدن برخی نفرت تنها متخص به او ني

بقول دکتر موللی، ايرانيان در واقع حمله اعراب را چون يک تجاوز جنسی در . حوادث تاريخی در ذهن انسان ايرانيست

دن زبان فارسی و سوزاندن خاطره خويش حفظ کرده اند و شيوه خشن اعراب در هنگام حمله شان به ايران و منع کر

همينگونه . کتابخانه ها، آتش پرست خواندن و دست دوم خواندن ايرانيها و غيره، خود اين فانتزی را تشديد کرده است

نيز حمله مغوالن به روايت اکثر تاريخ نويسان، برای ايران ثمره ای جز بازگشت به عقب و سکون قرنهای متوالی و از 

زيرا مغوالن در برابر ايرانيان دارای فرهنگ و هنر برتری نبوده اند . انيان فراوانی نداشته استبين رفتن شهرها و اير

مشکل اما اين است که در فانتزی ايرانی، اين حوادث تاريخی با . که با تالقی اين دو فرهنگ،چيزی نو آفريده شود

نگونه ديدن حمله اعراب به سان علت بدبختی عارفانه نارسيستی ايرانی در هم آميخته می شود و اي/ساختار کاهنانه

ايرانی بوجود می آيد و فراموش می شود که با ترکيب انديشه های اسالمی و ايرانی، رنسانس زبان ايرانی بوجود می آيد 

در . و نيز علم و هنر پيشرفت می کند،عرفان زاييده ميشود، و شيعه بوجود می آيد که در واقع اسالم ايرانی شده است

يل بازنويسی اين حادثه تاريخی در داستان پروين دختر ساسان می توان نمادی از اين آرمان گرايی هدايت را مشاهده دل

کرد، اما نمی توان بر آن اساس هدايت را ناسيوناليسم افراطی خواند و نگاه مدرن هدايت  و تالش هدايت برای اسطوره 

يا نديد که چگونه اين متون و فيگورها در داستان بوف کور . ا نديدشکنی و مبارزه با خرافات هدايت را نفی کرد و ي

تحولی که در حقيقت شکست هرگونه نوستالژی و گرفتاری . دچار يک تحول معنايی ميشوند که بعدا به آن می پردازم

يت که با تحولی مهم در هدا. ايرانی در چشمان اين گذشته نوستالژيک را می بيند و در بوف کور به ترسيم می کشد

تجربه ديکتاتوری رضا شاه و تجربه جهان خارج هر چه بيشتر به معضل نارسيستی و عشق اديپالی خويش و ايرانی پی 

می برد و در داستان بوف کورش به زيبايی هرچه تمامتر اين عشق اديپالی به زن رويايی،گذشته رويايی و آرمانهای 

 اين عشق نارسيستی اديپالی چنداليه فردی و جمعی و در اشکال مختلف رويايی و مام وطن را به ترسيم می کشاند و در

عشقی،خانوادگی و فرهنگی آن، معضل تراژيک انسان ايرانی و محکوميتش به تکرار تاريخ تراژيک خويش و 

 زيرا داستان بوف کور. فرسودگيش را بخاطر ناتوانيش از ديدن تراژدی و گرفتاری نارسيستی اش را آشکار می سازد

خواه اين عشق تراژيک را عشق راوی به زن اثيری و يا عشق راوی به لکاته . در واقع داستان يک عشق تراژيک است

همانطور که داستان بوف کور و بسياری از کارهای ديگر هدايت، حکايت از اين . و يا عشقش به کشورش ببينيم

، خواه  .پالی و  ناتوانی از دست يابی به عشق فردی می کنددرگيری اديپالی  با رقيب  و ناتوانی به عبور از اين عشق ادي

پيرمرد در متن اول باشد، خواه رابطه اديپالی /زن اثيری/اين عشق اديپالی و  مثلث اديپالی  و جدل اديپالی، رابطه راوی

 مثلث اديپالی در پيرمرد خنزرپنزری در متن دوم باشد، خواه به تکرار اين حالت/لکاته/و عشق نارسيستی اديپالی راوی
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شراب مادری، رابطه /زن اثيری/لکاته، راوی/دايه/همه صحنه های ديگر متن بوف کور  دست زند مانند رابطه راوی

برادر /لکاته/رجاله ها، رابطه راوی/ راوی/مادرش، رابطه لکاته/پدر/پيرمرد خنزرپنزری، رابطه لکاته/ قصاب/راوی

ابوالفتح در داستان /خجسته/ حاجی در داستان داش آکل، رابطه منوچهر/مرجان/کللکاته و  غيره باشد و  يا رابطه داش آ

صورتکها باشد و يا ديدن همين مثلث اديپالی و عشق نارسيستی و پايان تراژيک و مرگبار آن و تکرار جاودانه قتل 

افسون نگاه اين عشق زندگی در پای اين عشق آرمانی و مسخ شدن به پيرمرد خنررپنزری و سنت و اسارت مداوم در 

ماتريکس مرکزی بوف کور،داش . نارسيستی در بسياری از ديگر داستانهای کوتاه هدايت و بويژه در بوف کور

آکل،صورتکها،مردی که نفسش را کشت،گجسته دژ و غيره، در واقع هميشه و مرتبا اين مثلث اديپالی و گرفتاری ايرانی 

ان و اخالقی و ناتوانيش به عبور از اين گرفتاری اديپالی و ناتوانيش از دست در عشق نارسسيستی به ديگری و يا به آرم

کميک /يابی به عشق فردی و جهان فردی خويش است که هدايت با نگاه نقادانه و طنز بزرگ خويش به بيان اين تراژدی

ساختار روان خويش و جامعه ايرانيان و فرهنگ ايرانی  می پردازد و اين آشنايی هدايت با تراژدی فرهنگی خويش و با 

خويش و تالش برای شکستن آن و يا بيان صادقانه  و هنری اين گرفتاری، بزرگترين قدرت هدايت و بويژه بزرگترين 

  .قدرت بوف کوراست

  

اشتباه ديگر آجودانی در برخورد با هدايت، نديدن نقطه ضعف واقعی هدايت . رابطه هدايت با غرب و جستجوی تلفيق. 3

را در واقع اگر به شيوه نقادی مدرن يا پسامدرن و با ديدن مراحل مختلف تحوالت فکری و هنری هدايت و با زي.است

حرکت از متون هدايت و سنجيدن گمانه خويش به کمک متون هدايت کار خويش و نقد هدايت را آغاز کنيم، می توانيم به 

 تفاوت بنيادين وجود دارد و آن اين است که در فاصله ده راحتی ببينيم که ميان متن پروين دختر ساسان و بوف کور يک

ساله ميان اين دو متن،هدايت هر چه بيشتربه راز تراژيک خويش و فرهنگ خويش پی می برد و می داند که بازگشت 

کامل به گذشته ممکن نيست و اصوال اين آرمان خواهی گذشته و يافتن مقصری برای بدبختی خويش،خود معضل اصلی 

متنفرانه و مرگ و /نی و نشانی از گرفتاری او در مثلث و عشق اديپالی و گرفتاريش در حالت نارسيستی شيفتگانهايرا

قتل مداوم جسم و اشتياقات خويش در پای اين آرزوهای خيالی و نگاه  خيالی و بزرگ شده معشوق و اخالق و مام وطن 

، به جنگی درونی و »نفس خويش را می کشد« نسانی که اينگونه او با نقد و طنز نشان می دهد که چگونه ا. است

شهوتی پنهان گرفتار ميشود و اين فيگور و موضوع داستان مردی که نفسش را کشت، به فيگور قصاب در داستان بوف 

قصابی که هم تبلور ميترا و کشتن گاو است و هم تبلور کشتن جسم و اشتياقات خويش در پای مذهب و .کور تبديل می کند

او نشان می دهد که چگونه پيرمرد خنزرپنزری و راوی اسير افسون نگاه زن و مادر بر گلدان راغه و حالت . خالقستا

کميک اين فيگورها، در واقع تکرار يکديگر و آينده و گذشته يکديگرند و تبلور اين فرهنگ نارسيستی اسير /تراژيک

ميهن <نگاهی که در داستانهای ديگر هدايت مانند .  خويش استگذشته ايرانی و اسالمی و ناتوان از دستيابی به فرديت

و غيره زمينه سازی می شود و با کمک طنزش و نگاه صادقانه اش،سعی در شکستن اين افسون نگاه می > پرستی

کند،بی آنکه خود جوابی نو برای عبور از اين تراژدی داشته باشد و اين جاست که ما با مشکل واقعی هدايت روبرو 

هدايت با آشنايی هر چه بيشتر با معضل فرهنگی خويش و جامعه . شويم که در بوف کور نيز بوضوح ديده می شودمي

خويش و با آشنايی هر چه بيشتر با فرهنگ غرب، در پی يافتن تلفيق خويش و هويت مدرن خويش است، اما او در بن 

از اينرو نيز پس از بوف کور،کار بزرگتری ارائه نمی . بدبست اين تلفيق می ميرد، زيرا نمی تواند به اين تلفيق دست يا

زيرا برای ايجاد يک شاهکار نو، او احتياج به عبور هر چه بيشتر از چندپارگی به چنداليگی مدرنش دارد و او در . دهد

د  و نهايت ناتوان از اين کار است و خود را در بن بست احساس می کند و در نامه هايش نيز به اين بن بست خو



 126

در بوف کور ما شاهد اين بحران هدايت و بن بست هدايت نيز می توانيم بشويم، اگر . غريبيش در همه دنيا اشاره می کند

. که به متون مدرنی که بشيوه بينامتنی در بوف کور او قرار دارند و نوع گذار اين متون به متن بوف کور او توجه کنيم

 شناخت بوف کور نمی پردازد و از اينرو نه قدرت بوف کور و نه معضل بوف دکتر آجودانی به اين موضوع مهم برای

زيرا اگر بوف کور،کامال بر عکس نظر دکتر آجودانی، بشيوه بينامتنی فيگورهای ديگر آثارش . کور را درک می کند

اين نوستالژی را نشان مثل پروين و نقاش را در خويش جذب می کند و اينبار تراژدی نهفته در روابط اين فيگورها و در 

می دهد و تکرار تراژيک اين مثلث اديپالی و عشق نارسيستی را در همه حوزههای فرهنگی و عشقی و زناشويی 

ايرانی  بازمی نمايد، در گذار بينامتنی متون مدرنش به درون متنش، اکثرا مبتال به حالت مسخ  و تقليد مسخ گونه اين 

. ضای مدرن اين متون را به درون کار خويش انتقال دهد و يا بشيوه خوبی جذب کندمتون می شود و نمی تواند،کامل ف

يکی از کسانی که در اين زمينه بخوبی کار کرده است و معضالت هدايت را نشان داده است، شهروز رشيد و مقاله 

ن می دهد که چگونه می باشد که در آن شهروز رشيد بزيبايی نشا> 8.مهلتی بايست تا خون شير شد< خوب او بنام 

فيگورهای راوی و حاالت او و نيز بخشهايی از متن از برخی آثار مدرن و بويژه از دو داستان مدرن تقليد و جذب شده 

ادگار آلن پو و >  چاه و آونگ<اين دو اثر يکی داستان . است،بدون آنکه بتواند واقعا به جذب مدرن اين متون دست يابد

اينگونه در گذار اين متون مدرن به درون بوف کور، ما شاهد از دست . اثر ريلکه است> تهدفترهای مال<ديگری رمان 

زيرا هدايت ابتدا وقتی می تواند به . رفتن فضای مدرن اين متون و در واقع مسخ شدن و ايرانی شدن اين متون هستيم

فاوت اين متون دست يابد، که جای مسخ کردن جهان مدرن و تقليد سطحی آن، به جذب ارگانيگ و در عين حال مت

توانسته باشد بر پايه فرديت هنری و شخصی خويش به يک تلفيق دست يافته باشد و از چندپارگی درونش به چنداليگی 

اما بقول شهروز رشيد او برای چنين کاری نه دارای ارثيه فرهنگی درستی مانند دو قرن ارثيه . دگرديسی يافته باشد

لکه است و نه بباور من، او خود در نهايت قادر به عبور نهايی از اين مثلث اديپالی و يافتن هنری و ادبی در پشت ري

اختالف نظر من با شهروز رشيد اما در اين . از اينرو نيز قادر به ايجاد چنداليگی مدرن نيست. تلفيق خويش بوده است

> 9.من/نه<فلکی يک من مدرن نيست بلکه يک زمينه است که هدايت با وفادار ماندن به حالت راوی که بقول محمود  

است و يا بباور من يک من نارسيستی بينابينی  و يک فيگور نارسيستی در يک بازی نارسيستی و اديپاليست و به 

کميک اين انسانهای /اينخاطر نيز نامی ندارد، در واقع قادر ميشود چه در شکل و چه در محتوا بخوبی دنيای تراژيک

اينگونه نيز در بوف کور ما . شرانه و در پی يگانگی با معشوق نارسيستی را نشان دهد/ی نارسيستی خيرگرفتار در باز

معضل واقعی . زيرا همه اسير مونولوگ خويش و اسير نگاه خويش هستند و ناتوان از ديالوگند. شاهد ديالوگ نيستيم

 بزرگ هدايت و غريبگی بزرگ او تبديل می شود و هدايت در اين ناتوانی نهايی از تلفيق است که سرانجام به بن بست

او که هميشه با خويش صادقانه زيسته و بی رحمانه به نقد خويش و جهانش پرداخته است،حال نيز به بن بست خويش 

زيرا او می داند و حس می کند که بدون اين گذار نهايی . وفادار می ماند و اکنون که راهی نمی يابد، تن به مرگ می دهد

 تلفيق نهايی فرديش، ديگر آثارش جز تکرار کارهای قبليش و حرفهای قبليش نخواهد بود،پس آخرين داستانهايش را و

  .آتش می زند و خودکشی می کند

  

حال با اين پيش زمينه می توانيم به نقد دکتر آجودانی بپردازيم و براساس مبانی نقد بينامتنی و روانکاوانه، بر اساس نقد 

زيرا می توان از جوانب مختلف يک متن را . درن، نظريات او را بر اساس متن بسنجيم و بررسی کنيممدرن و پسام

بررسی کرد،می توان حتی با قبول مرگ مولف به چشم اندازهای نو و ساختارشکنانه درباره متن دست يافت، اما هر نقد 

زيرا مرگ مولف به معنای مرگ . و پشتيبانی باشدجديد مدرن يا پسامدرن بايستی  ادعاهايش توسط متن قابل تاييد شدن 
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همينطور اين نقد بايستی به اصول نقد مدرن و يا پسامدرن وفادار باشد و گمانه و ادعايش را به سنجش متن و . متن نيست

 داشته خواننده بگذارد و يا بايستی با خواندن متن به اين گمانه دست يابد، و نه آنکه از قبل نظرش حاضر و آماده وجود

باشد و اکنون با چسباندن متون مختلف و از دورههای مختلف و بدون توجه به تفاوتهای مرحله ای و تحولی و يا تفاوت 

. ميان راوی و نويسنده، همه اين موضوعات و متون را برای تاييد نظر خويش و در بستر گفتمان آن زمانه مطرح کند

ست يافته است که از قبل صادر شده است و در واقع اسناد راهی جز تاييد اين زيرا در اين حالت او تنها به تاييد حکمی د

حال ببينيم که نکته مرکزی . حکم ندارند، زيرا بر آن اساس جستجو و چون يک لباس چهل تيکه کنار هم گذاشته شده اند

م انداز او توسط متن تاييد و نقد دکتر آجودانی تا چه حد به اين اصول نقد وفادار بوده است و تا چه حد نقد او و چش

  .پشتيبانی می شود

  

  نقد بينامتنی و روانکاوانه نگاه آجودانی

  :توان نظريه مرکزی دکتر آجودانی را  درباره متن اول و دوم بوف کور، بزبان خودش، اينگونه بيان کرد می

  

بسته و  ت، آن مفهوم هماشارات و تصريحاتی که در اينجا در نهايت فشردگی از متن بوف کور نقل شده اس« 

ام، از روايت دوم  بسته به دست داده در تفسيری که از اين مفهوم هم. گذارد معنادار را در خود به نمايش می

ی است و در آن پيرمرد خنزرپنزری قرآن خوان، هم گلدان راغه، يادگار شهر قديم ری و هم »دنيای جديد«که 

ام، و در برابر اين  ر تصرف خود دارد، به ايران اسالمی تعبير کردهلکاته، نماد اسالمی شده دختر اثيری را د

ام که  ايران باستانی و عصر ساسانی تعبير کرده: دنيای جديد، از روايِت اول به رويايی درباره دنيای قديم

مظهر شکوه و عظمت مدنيت و فرهنگ آن، گلدان راغه است و مظهر معنويِت اين فرهنگ و تمدن، دختر 

پيرمرد . های پروين دختر ساسانی است هايش به عينه همانند وصف چشم است که وصف چشماثيری 

ام که از او نيمچه خدای  چون و چرای اسالم دانسته خنزرپنزری قرآن خوان را مظهر عرب و اقتدار بی

  .»10.اش مظهر آفرينش است قدرتمندی ساخته است که گويی با سفره

  

 هم پيوسته و منجسم است که اجزايش چون ملوديهای يک موسيقی با دقت در کنار بوف کور بقول هدايت يک متن به

از اينرو من در نقدم بر بوف کور در عين استفاده از معيارهای روانکاوی برای سنجش ). 10(يکديگر قرار گرفته اند

نه نقد، گام بگام متن را متن،همزمان نقد را در اختيار ماتريکس متن و روند تحول متن و داستان می گذارم و اينگو

همراهی می کند و متناسب با تحوالت متن به بيان نقد همراه آن می پردازد و اينگونه هم متن را برای نقد در اختيار 

خويش می گيرد و از جوانب مختلف می سنجد و هم خويش را در اختيار متن قرار می دهد و می گذارد متن او را به 

ی کند و گمانه هايش را به نقد متن و سنجش متن و قبول درستی يا خطا بودنش از طريق سوی ماتريکس خويش راهنماي

زيرا بقول دلوز تنها کافی نيست که ما يک معنای اديپی در يک متن بيابيم ،بلکه بايستی با درک و . متن واگذار می کند

چه نقشی دارد و او را در پيوند با لمس متن زنده همزمان پی ببريم که اين معنای اديپی در متن چه فونکسيون و 

از اينرو نيز بباور من حتی نگاه دقيقی مانند نگاه دکتر صنعتی که بخوبی و بدقت سمبلهای . موضوعات ديگر متن ببينيم

بوف کور را از لحاظ روانکاوی  شرح داده است، از آنرو که خويش و نقدش را در اختيار متن نمی گذارد، از آنرو نيز 

داليگی زنده متن و ماتريکس متن نائل نمی آيد و با وجود طرح نکات درستی مانند اسطوره شکنی هدايت در به درک چن

بوف کور، نگاهش به متن مکانيکی باقی می ماند و نمی تواند به ماتريکس درونی بوف کور دست يابد که همين تکرار 
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االت مختلف و در دورانهای مختلف است و همه تراژيک و چنداليه مثلث اديپالی و بازی نارسيستی در انواع و ح

اجزايش و سبک و محتوايش توسط اين ماتريکس و بازی نارسيستی و تراژيک با يکديگر در حال پيوندند و بر آن اساس 

آجودانی نيز متاسفانه و در عمل با خطايی بسيار بزرگ ناتوان از ديدن اين ماتريکس و سيستم . بازی و عمل می کنند

او نمی بيند که تمامی متن اول و دوم بوف کور و . وف کور و تکرار تراژيک اين بازی در اشکال مختلف استدرونی ب

حاالت مداوم شکست زمان و مکان در آن و نقشها و فيگورهای مختلف آن، در واقع همه و همه بازيگران اين بازی 

ی نو تکرار ميشود و بخاطر ناتوانی بازيگران از ديدن نارسيستی و بازيگران اين مثلث اديپالی هستند که مرتب به گونه ا

اين تراژدی نارسيستی خويش، آنها و تاريخشان کور هستند و محکوم به تکرار تراژيک قتل خويش و جسمش و قتل 

عشق فردی و جهان فردی خويش در پای تصوير خيالی پدر و مادر نارسيستی يا در پای افسون نگاه زن خيالی و اخالق 

اينگونه نيز نمی بيند که تمامی دو متن در واقع تکرار مداوم همان لحظه ديدن رقص دختر در برابر مرد . ستخيالي

متنفرانه راوی به اين تصوير و به زن است که مرتب در بخش اول و دوم اين تصوير در اشکال /قوزی و نگاه شيفتگانه

 مادر و گاه لکاته در اين تصاوير در حال رقصيدن در برابر مختلف باز توليد ميشود و گاه زن اثيری،گاه رقاصه هندی يا

مرد هستند و راوی هميشه نقش نفر سوم  و يا نقش عمو را در اين بازی نارسيستی و تراژيک و در اين گرفتاری اديپالی 

م با ارجاع به حال برای اثبات اين ادعای خويش من نيز بايستی  هر چه بيشتر به سراغ متن روم و بگذاري. بازی می کند

  .متن به درستی يا نادرستی نظر دکتر آجودانی يا درستی يا نادرستی نقد من دست يابيم

  :يعنی می توان دو ادعا را اينگونه فرمول بندی کرد

دکتر آجودانی متن اول بوف کور را  و عشق راوی به زن اثيری را نماد عشق آرمانی هدايت به گذشته می بيند و  . 1

 اثيری همان فيگور پروين دختر ساسان است و راوی در واقع همان نقاش اين داستان است و  نفرت راوی بباور او زن

از لکاته و پيرمرد خنزرپنزری را نماد نفرت هدايت از ايران اسالمی شده و نماد نگرش هدايت به اسالم به سان علت 

اينگونه هدايت، بباور دکتر آجودانی، در بوف . ندخرابی ايران و علت از دست رفتن زن اثيری و گذشته آرمانی می بي

کور نوستالژی خويش در پی اين گذشته از دست رفته و نفرتش از اسالم به عنوان عامل اين از دست رفتگی را به 

تصوير کشيده است و باور دارد که منظور هدايت در پايان داستان،ياس هدايت بخاطر از دست رفتن هميشگی گلدان 

  .اين گذشته آرمانيست که ديگر نمی تواند برگرددراغه و يا 

نظر و نقد من و اين که، در متن اول و دوم بوف کور، هر دو دارای اليه های اسالمی و ايرانی هستند، در آن مرتب . 2

همه چيز به هم تبديل می شود، همه فيگورها بقول راوی در نهايت سايه های هم هستند و همه در يک چرخش تراژيک 

شوند؛ چرخش و دوبارگی تراژيک که ناشی از گرفتاری فيگورها در يک بازی نارسيستی و  ب به يکديگر تبديل میمرت

ناشی از گرفتاريشان در يک مثلث اديپالی، بخاطر ناتوانی به گذارشان از اين مثلث اديپالی و پشت سر گذاشتن يگانگی 

از اينرو نيز بجای . ش و عشق فانی و حقيقت فردی خويش استنارسيستی با مادر و ناتوانی از دست يابی به فرديت خوي

دست يابی به فرديت جسمی و جنسيتی خويش به سان زن و مرد مدرن و يافتن جهان مدرن خويش،بازيگران اين بازی 

ی شرانه و برای دست يابی به يگانگ/نارسيستی مرتب به قتل جسم و زنانگی و مردانگی در پای اين بازی نارسيستی خير

با عشق مادر و پدر خيالی دست می زنند و اينگونه در واقع خويش را اخته و سترون و تاريخ و فرهنگشان را کور و 

. بوف و تاريخ کور هدايت نمادی از اديپ کور است. ناتوان از دست يابی به فرديت و تمنای مدرن خويش می کنند

رهنگ گرفتار به تمتع های نارسيستی خويش است که بهای نمادی از فرهنگ ناتوان از دست يابی به فرديت خويش و ف

زيرا تنها با عبور از اين مثلث اديپالی و دست . اين گرفتاری را با سترونی و اختگی فردی و جمعی و کور شدن می دهد

پارگی يابی به جهان سمبليک خويش، انسان ايرانی می توان به فرديت مدرن خويش و به تلفيق خويش دست يابد و از چند
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هدايت اين تراژدی فردی و جمعی را خودآگاه و ناخودآگاه  حس می کند و در گذار و تحول . به چنداليگی دگرديسی يابد

فرديش و با ديدن تراژديهای فرهنگی، مانند شکست مشروطيت و روی کار آمدن  ديکتاتوری ايرانی، هر چه بيشتر به 

اهکارش به روانکاوی خويش و فرهنگش دست می زند و راز اين تراژدی پی می برد و در بوف کور،در اين ش

در واقع هشداری به ما و آيندگان و به خطر پيروزی مداوم سنت بر مدرنيت . تراژيک جامعه خويش را بر مال می سازد

ی حس و او بيماری را بخوب. عارفانه می دهد، بی آنکه خود راهی نو و تلفيقی نو يافته باشد/بخاطر اين ساختار کاهنانه

جدا از آنکه بوف کور همزمان به . لمس می کند و اين بيماری را به بهترين وجهی از لحاظ هنری بازگو می کند

اما ماتريکس درونی بوف کور،بيان اين بيماری نقش بسته در . موضوعات اگزيستانسيال بشری و ايرانی نيز می پردازد

ز اينرو نيز ما برای شناخت بحران خويش به سراغ بوف کور جان و روان و ديسکورس فرهنگی و اجتماعی ماست و ا

پيرمرد خنزر پنزری سرنوشت و بحران يکايک ما نيز هست و خود /لکاته/می رويم،زيرا سرنوشت و بحران راوی

فرهنگی و فردی /بارها تکرار تراژيک مسخ شدن راوی و عنصر نو به پيرمردخنزرپنزری را در عرصه های سياسی

بوف کور هدايت بيانگر اين تراژدی جمعيست و با سبکی . ان ديده و چشيده  و يا در حال چشيدنيمدنيای معاصرم

در . کميک حاالت مختلف اين تراژدی فردی و جمعی و تکرارش در عرصه های مختلف را نشان می دهد/تراژيک

مکانی و زمانی، معضالت روانی رويايی، چند/واقع، به زبان ساده می توان گفت، که بوف کور بيانگر چنداليه، واقعی

فردی و جمعی ايرانی،بيانگر  گرفتاری ايرانی در يک مثلث اديپالی و بازی نارسيستی است که مرتب در همه عرصه 

های خانوادگی،فرهنگی،سياسی و فردی بازتوليد ميشود و به همديگر تبديل می شود و باعث ميشود که ايرانی اسير اين 

عارفانه نارسيستی خويش،مرتب جسم و فرديت خويش و ديگری را در پای /ير ساختار کاهنانهتمتع های نارسيستی و اس

اين آرمانهای اخالق و آرمان عشق مطلق مادرانه بکشد و با مرگ فرديت و جهان فرديش، مرتب خود را بکشد،اخته 

گاه مادر بيانگر عشق مطلق دست يابد کند، تا اينگونه اخته شده  و محو شده به يگانگی با تصوير و نگاه پدر اخالقی و ن

و بهای اين يگانگی نارسيستی و ميل بدست آوردن آن را با جستجوی جاودانی و فرسايشی بدنبال اين زن و مادر گمشده 

هدايت اين راز را بر مال می سازد  و اين کوری و نداشتن . شر با رقيب اديپالی خويش می پردازد/و با جنگ دائمی خير

خی را آشکار می سازد و نشان می دهد که همه بازيگران اين ديسکورس فرهنگی در نهايت سايه های حافظه تاري

اما با اين وجود به قتل . يکديگر و حاالت يکديگر و همبازيان نارسيستی يکديگرند و در واقع هيچکدام مقصر نيست

زليکی برای کشتن ديگری قرار دارد و يکديگر دست می زنند و بقول هدايت در پيام کافکا، در دست هر کدامشان گ

زيرا هر دو در نهايت يکی هستند و اسير يک بازی مشابه و فيگورهای يک بازی . قربانی و قاتل هر دو خاموشند

بی آنکه هدايت خود بتواند کامل از اين بازی عبور کند و به جهان فردی و عشق . تراژيک مشابه که قرنهاست ادامه دارد

ويش دست يابد و در بن بست ناتوانی از اين تلفيق و در حس بيگانگی و غريبگی اش با هر دو جهان فردی و تلفيقی خ

سنتی و مدرنش می سوزد و سرانجام خودخواسته و به سان عاشقی که بدون جهان  وعشقش نمی خواهد زندگی کند، به 

  .آغوش مرگ تن می دهد

  

ی و به متن بپردازيم و ببينيم که متن هدايت،کدامين نگاه را به سان حال می توانيم هر چه بيشتر به جزييات نگاه آجودان

. نگاهی، که بهتر از ديگری به او  و ماتريکسش نزديک شده است،تاييد می کند و نگاه خطا را با خنده ای رد می کند

تفاوتی نو در متن می زيرا تنها می توان بقول دريدا تقريبی به ماتريکس متن نزديک شد و هر نقدی با خويش در نهايت 

آفريند و هميشه يک متن هنری خوب مانند بوف کور، سخنان تازه ای برای گفتن دارد و گويی مرتب بازنويسی می شود 

  .و تفاوت می آفريند
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  نقد بينامتنی

ود يک بقول ژوليا کريستوا،يکی از پايه گذاران مهم نقد بينامتنی، هر متن هنری و يا در نهايت هر متنی، در واقع خ

موزائيکی از متون مختلف است که در زير اين متن اصلی قرار دارند و اين متون با يکديگر در ارتباط و در 

ژرار ژنت از بنيان گذاران ديگر اين نگاه بينامتنی به بيان انواع اين حاالت بينامتنی و انواع ).  17(تاثيرگذاری متقابلند

حاالت ارتباطی بينامتنی که در واقع . زد و آنها را تقسيم بندی می کندحاالت حضور يک متن در متن ديگری می پردا

معنای  متن را تعالی و چنداليه می سازند و نيز مناسبات داللتی را آشکار می کنند که معنای متن را می سازد و نشان 

صلی ساخته و يا مرتب می دهد که چگونه  معانی متفاوت يک متن بر بستر اين گفتمان متنهای مختلف حاضر در متن ا

يا ارتباط دو متن اصلی و . اينگونه، بباور ژنت،  رابطه دو متن می تواند به پنج شيوه زير باشد.  متحول می شود

) پاراتکستواليتی(يا بشکل پيرامتنی. مانند سيتاد است) اينترتکستواليتی(زيرين، دو متن پيش و پس متن بشکل بينامتنی

شکل چهارم آن حالت . مانند نقد ادبی است) متا تکستواليتی(يا بشيوه فرامتنی. يری نهاييستمانند مقدمه و يا نتيجه گ

که رابطه متن با گروه بندی ادبی و تعلقش به ژانرها و طبقه بنديهای ادبی يا )  بينامتنی اوليه(آرشی تکستواليتی است

مانند وجود يک متن در متن )  يپرتکستواليتیها(شکل پنجم روابط بينامتنی حالت فزون متنی . هنری را نشان می دهد

برای مثال اوليس جويس دارای يک رابطه فزون متنی با اديسه هومر . ديگری چه در محتوا و يا در سبک نگارش است

است و هم سبک و هم محتوای اديسه را در زندگی قهرمان داستان خويش و سبک نگارش داستان مورد استفاده قرار می 

اصلی اين فزون متنی ،يا مانند رابطه اديسه و اوليسس بشکل ترانس فورماسيون سبک و محتوا از متن دو شکل . دهد

زيرين به متن اصلی،از پس متن به پيش متن می باشد و يا بشکل تقليد صورت می گيرد که در آن فقط سبک حفظ می 

  و يا پس متن مهمترين بخش حاالت بينامتنی چگونگی رابطه ميان پيش متن و متن زيرين. شود،اما محتوا تغيير می يابد

موضوع نظريه ادبی  متن نيست، بلکه فزون متن است، يا بهتر بگوييم جنبه ی فزون < زيرا بقول او. بباور ژنت است

را به طرح نوع و حاالت روابط > الواح بازنوشتی<اينگونه ژنت موضوع کتاب مهمش  . >18.متنی در هر متن است

 دو متن اصلی و زيرين معطوف می کند و نشان می دهد که اين حاالت دو گانه ترانس فورماسيون و يا فزون متنی ميان

تقليد يک متن قديمی در متن جديد می تواند بنا به نگاه نويسنده دارای انواع و حاالت مختلف باشد که نوع اين روابط 

نه اين رابطه  دو متن می تواند به شکل نقضيه گويی يا اينگو. تعيين کننده معناهای متن و تعالی دهنده معنای متن است

از اينرو، در نقد بينامتنی، . پارودی، شوخ چشمانه و طنز، جدی و يا جدلی و غيره باشد،متن اوليه را تاييد و يا نفی کند

 با گفتمان مهمترين موضوع يافتن نوع حالت فزون متنی و نوع رابطه دو متن است و يا اينکه متن اصلی چه رابطه ای

دوران خويش و متون ديگر دارد؛ نه آنکه مانند نقد دکتر آجودانی بيشتر به تشابه  چشمان و قيافه فيگور پروين و زن 

ابتدا وقتی نوع گذار متن اوليه به متن جديد و نوع رابطه . زيرا اين اشاره هنوز نقد بينامتنی نيست. اثيری اشاره شود

پروين مشخص شود، آنگاه می توان پی برد که متن دارای چه معناهايی است و يا چه راوی و نقاش و يا زن اثيری و 

همينطور نبايد بقول روالند بارت فراموش کرد که خواننده نيز با متن رابطه . رابطه ای را با متن زيرين ايجاد می کند

،خود مجموعه ايست از متون که با متن روبرو می شود« خواننده > من<« اش هميشه بشکل فزون متنی است، زيرا 

زيرا او نيز هر متن را بر اساس متونی که قبال خوانده است  می » 20.ديگر، او کلی است از رمزگان بی شمار و گمشده

او  نيز در خويش دارای متون فراوان و صداهای فراوانيست و وقتی متنی را می خواند،گويی اين . فهمد و معنا می دهد

بطه فزون متنی می شوند و اينگونه متن توسط خواننده بازنويسی و بشيوه بينامتنی از نو آفريده می متون با متن وارد را

  . شود
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دکتر آجودانی شباهت .  حال با اين توضيحات اندک در باب نقد بينامتنی می توانيم به نوع نگاه آجودانی و نقدش بپردازيم

ستان پروين دختر ساسان را به اين معنا می گيرد که آنها دارای ميان پروين زن اثيری و نقاش بودن راوی با نقاش دا

زيرا او به نوع رابطه نمی .معانی مشابه ای هستند و همينجا بزرگترين خطای بينامتنی دکتر آجودانی مشخص می شود

دون آنکه به پردازد که اساس روابط فزون متنی است، بلکه وجود تشابه را به معنای يکی بودن نوع ارتباط می گيرد، ب

اينگونه او در واقع نقد بينامتنی را مسخ می . يا می توان گفت رابطه را بد و اشتباه می فهمد. درک نوع روابط دست زند

زيرا وقتی بشيوه نقد بينامتنی بخواهيم به رابطه زن اثيری به سان متن اصلی با پروين به سان متن زيرين و به . کند

ش متن و پس متن بپردازيم، آنگاه بايستی به درک حاالت راوی و نقش راوی  و نوع رابطه راوی و نقاش به سان پي

رابطه راوی و زن اثيری در متن بپردازيم، تا بتوانيم پی ببريم که آيان رابطه فزون متنی به شکل طنز،تراژيک و يا 

. قليد جدی صورت گرفته استبشکل جدی، بشکل ترانس فورماسيون نقيضه گويانه و يا بشکل تقليد طنز آميز  و يا ت

دکتر آجودانی، در واقع، کامل وارد اين مباحث نمی شود و فقط به شباهت فيگورها اشاره می کند و ديگران برای کشف 

در حاليکه موضوع نقد فزون متنی و بينامتنی نوع رابطه دو . اين شباهت هورا می کشند و آنرا نقد بينامتنی می خوانند

وقتی به نوع رابطه دو متن و حالت و نقش راوی در داستان بوف کور دقت کنيم، . شباهت دو متنمتن است و نه تنها 

آنگاه می بينيم که در واقع حالت فزون متنی رمان بوف کور بشيوه تقليد فيگورها همراه با تغيير معنايی  می باشد و اين 

وين دختر ساسان، دارای يک حالت آرمانی هستند، تغيير معنايی بدين گونه است، که اگر پروين و نقاش در داستان پر

کميک است که اسير سنت و خانه پدری و اسير افسون نگاه يک زن /اين جا در بوف کور راوی يک موجود تراژيک

است و اسير دردهايش است، نه می تواند به عشقش دست يابد و نه می تواند از عشقش بگذرد و تن به عشق جديدی و 

کميک اسير روايت خويش و اسير نگاه زنی بر روی يک گلدان است و /او به سان موجودی تراژيک. زندگی جديدی دهد

همينگونه نيز زن اثيری، که شبيه پروين است، . همزمان تمام هستی اش و خانه پدريش در حال فروريزی و کهنگی است

وی را به اوج عشق می برد و هم او را در اين داستان زنی رويايی و تراژيک  با حاالت متضاد است که نگاهش هم را

شکنجه می دهد و تهديد می کند و اين زن اثيری در واقع گرفتار در يک عشق و  مثلث اديپاليست که در همان صحنه 

اينگونه زن اثيری از يکسو می . همانطور که راوی اسير اين عشق اديپالی و نارسيستی است. اول نشان داده ميشود

 قوزکرده بپرد و از سوی ديگر نگاهش به دنبال يک فرد غايب است و راوی عاشق اين زن  است خواهد به آغوش پير

او هم اسير و مفتون نگاه اين زن . که در واقع مادرش نيز هست و مانند مادرش حاالت يک رقاصه هندی را دارد 

ان از عبور از اين مثلث و دستيابی به مادر است و هم در درگيری اديپالی با پدر و رقيبش قرار دارد و ناتو/اسطوره ای

زن اثيری نيز هم اسير نگاه پدر است  وهم بدنبال عشق جوانی می جويد و حاالتش و عشقش . عشق فردی خويش است

متنفرانه و دوسودايی است و آخر هم او به خاطر اين گرفتاری اديپالی و ناتوانيش از عبور از عشق /نارسيستی و عاشقانه

. در و مادر و ناتوانيش از دست يابی به عشق فرديش می ميرد و يا بهتر است بگوييم به قتل می رسدکودکانه به پ

همانطور که پدر و مادر نيز در اين رابطه اديپالی گيرند و گويی هدايت بزبيابی و قدرت هر چه تمامتر گرفتاری کل 

ای نارسيستی در پی زنای با محارم و يگانگی ديسکورس خانوادگی،فرهنگی و روانی ايرانی را در اسارت اين تمتع ه

گرفتاری که در همه فيگورهای اين بازی وجود دارد و همه شان مکمل همديگر در اين .  نارسيستی را نشان می دهد

اينگونه راوی  يا در خيال بدنبال اين نگاه زن اثيری و جستجوی يگانگی نارسيستی با او و محو شدن .  بازی تراژيکند

 و عشق او  می گردد و يا در ترياک و شراب و روياهايش سبکبالی می جويد و يا در پايان چون عارفی در پی در نگاه

يگانه شدن با اين چشمان بر روی گلدان راغه  سفری عارفانه و بی نتيجه و تراژيک را آغاز می کند و همزمان بقول 



 132

ه نيست و نقاشی ديگر نيز هزاران سال پيش همينگونه خودش خوشحال است که تنها او اسير و بدبخت اين چشمان و نگا

اينجاست که می بيينم،نقاش داستان پروين دختر ساسان در گذارش به بوف کور به . بدبخت افسون اين نگاه بوده است

پيرمرد نيز . . کميک و به  اسير يک نگاه اسطوره ای و عشق ناممکن  تبديل می شود/يک بيچاره و مفلوک تراژيک

جالبی . نفرت به زن و به فرزند و يا رقيبش و يا برادرش است/ همين حاالت دوگانه و دوسودايی نارسيستی عشقدارای

کار هدايت اين است که چون اين تصاوير را چنداليه ای می سازد،گويی همزمان از درگيری عشقی ميان زن و دو مرد 

ق مادر و يا درگيری ميان راوی با اشتياقات سنتی و و درگيری عشقی کودکانه اديپالی ميان کودک و پدرش بر سر عش

زيرا همه اين درگيريها و گرفتاريها،دارای يک علت روانی مشترک است و آن علت روانی . مدرنش سخن می گويد

همان گرفتاری همه فيگورها از راوی تا زن اثيری تا پدر و مادر در اين مثلث اديپالی و عشق ممنوعه و زنای با محارم 

پالی و حاالت دوسودايی نارسيستی است که يا به معشوقش عشق می ورزد و به رقيبش نفرت و يا لحظه ای ديگر ادي

اينگونه . تخريبی دارد/نفرت دارد و يا به خودش احساس شيفتگی/همزمان به معشوقش و رقيبش حاالت دو سودايی عشق

به داستان بوف کور به شکل تکرار > روين دختر ساسانپ<بر خالف نگاه دکتر آجودانی، گذار متن و  فيگور از داستان 

همان حالت آرمانی صورت نمی گيرد که دکتر آجودانی در داستان اوليه ديده است، بلکه اين گذار بشيوه تبديل شدن اين 

کميک وبه شيوه نشان دادن اسارتشان در افسون نگاه خيالی سنت و افسون عشق مطلق /فيگورها به فيگورهای تراژيک

مادرانه صورت می گيرد و هدايت نشان می دهد که چگونه اين گرفتاری ايرانی در نوستالژی و افسون نگاه پدرانش، او 

را محکوم به تکرار تراژدی و محکوم به قتل جسم و زنانگی و مردانگی و محکوم به قتل فرديت خويش و تکرار فاجعه 

ربه ديکتاتوری ايرانی رضا شاه و تجاربش با جهان مدرن و اينگونه هدايت تجارب نهفته در تج. وادار ساخته است

شناختش از بحران ايرانی را در اين داستان نشان می دهد و نشان می دهد که در خويش از آن حالت آرمان گرايی اوليه 

اين گفتمان از اينرو نيز بوف کور در واقع در متن گفتمان آن زمان يک استثناء است، زيرا او راز تراژيک . گذشته است

  .را برمال می سازد و نشان می دهد که راهی جز تلفيق و رنسانس و اسطوره شکنی وجود ندارد

 از طرف ديگر، دکتر آجودانی متوجه نيست که برای هدايت زن اثيری تنها نماينده فرهنگ ايرانی نبوده است، بلکه او 

زيرا هدايت بخوبی می داند و در .  را در بر دارداسالمی مانند ديگر فيگورهاست و متون متفاوتی/فيگوری ايرانی

. اسالمی فرهنگ ايرانی و ساختار روانی ايرانی واقف است/داستانهای فراوانی نشان می دهد که به اين چنداليگی ايرانی

ياه بر برای مثال زن اثيری لباسی س. از اينرو ، در همان متن اول نيز، ما شاهد عالئم فراوانی از حضور اسالم هستيم 

و يا حالت چشمان زن اثيری، رقاصه هندی  زيرا فرهنگ ايرانی لباسش سفيد است. تن دارد که نماد فرهنگ اسالميست

اسالميست / همينطور نيز مرد قوز کرده در زير درخت سرو  يک پدر ايرانی .و نيز لکاته، حالت ترکمنی يا مغولی است

زيرا برای هدايت همه اين فيگورها سايه . يشود و گلدان راغه را می يابدکه در مسير داستان به کالسکه چی نيز تبديل م

همانطور که لکاته نيز تنها يک فيگور اسالمی نيست بلکه در زير متن خود . های هم هستند و گذشته و آينده هم هستند

اته بيشتر جنه دختر در واقع لک. نيز هست که متن ايرانيست> جنه دختر اهريمن<دارای متن ديگری مثل متن زيرين 

زيرا لکاته مانند اسطوره جنه با پدرش می خوابد و مردان را فريب می دهد و . اهريمن است تا نماد فرهنگ اسالمی

زيرا پيرمرد خنزرپنزری در واقع پدر لکاته نيز هست و نيز  در . جنگ راه می اندازد و همين کار را نيز لکاته می کند

همانطور که . زن اثيری و مادر يک فيگور هستند و مرتب به هم تبديل ميشوند/ لکاتههمانطور که. نهايت پدر راوی

راوی و پيرمرد نيز در واقع يک فيگور هستند و در داستان مرتب به هم تبديل ميشوند و گويی هدايت با کنار هم /قصاب

  .نهادن آنها در واقع گذشته و حال و آينده و زمانهای مختلف را کنار هم می گذارد
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سومًا، دکتر آجودانی درواقع متوجه اين مطلب مهم نيست، همانطور که من در نقدم بر بوف کور نشان داده ام، که متن 

در حين نوشتن نقدم متوجه شدم که . دوم بوف کور در واقع متن اول است و متن اول در واقع متن دوم و حادثه بعديست

 برده است و يک بخش از کتابش را به توضيح گاهشماری بوف دکتر صنعتی خيلی زودتر از من به اين موضوع پی

زيرا شما برخی مسائل رخداده در متن اول را،مثل قتل زن اثيری توسط شراب سمی مادر و . کور اختصاص داده است

اين اهميت . يا در معنای روانکاوی قتل زنانگی در برابر نقش مادرانه، را ابتدا پس از خواندن متن دوم درک می کنيد

مکانی و چرخش مداوم داستان و دگرديسی مداوم فيگورها /موضوع بويژه از اين جهت است که به درهم آميختگی زمانی

به همديگر در دو متن را نشان می دهد و ثابت می کند که، بر خالف نگاه دکتر آجودانی، متن اول و دوم اينگونه جدا از 

 کامال در هم آميخته و در پيوند ارگانيک با يکديگرند و مرتب به يکديگر هم و مربوط به دو دوران مختلف نيستند، بلکه

. زيرا هر دو از يک تکرار تراژيک در زمانها و مکانهای مختلف و در اليه های مختلف سخن می گويند.تبديل ميشوند

وف کور است و گويی نگاه دکتر آجودانی نگاهی مکانيکی و ناتوان از ديدن چنداليگی و پويايی و چرخش مداوم متن ب

برای اثبات نظرش،همه اين پويايی و چرخشها را نمی بيند و يا می کشد و اينگونه نقدش مانند تراژدی بوف کور، کور 

وقتی ما متن دوم را به . می شود و او بخاطر شيفتگی اثبات نظرش، واقعيت متن  را در پای تئوريش قربانی می کند

و متن اول را به مثابه حادثه دوم، آنگاه هرچه بيشتر نيز اين تکرار تراژيک و چرخش مثابه متن و حادثه اول بخوانيم 

تراژيک در بوف کور نمايان می شود که حکايت از کوری اين بوف و تاريخ و محکوميتش به تکرار بحران خويش می 

وی و تبديل شدنش به زيرا آنگاه ابتدا قتل واقعی را می بينيم و آنگاه تکرارش را در رويا و خيال را. کند

پيرمردخنزرپنزری اخالقی و به مسافر عارف در جستجوی تصوير و نگاه مادر و عشق مطلق مادرانه را بهتر درک 

مشکل اکثر منتقدان بوف . با آنکه در حالت برعکس نيز اين ماتريکس و تکرار تراژيک کامال مشخص است. می کنيم

از . گی و ماتريکس پويا و چرخشهای مداوم متن و دگرديسی مداوم فيگورهاستکور،ناتوانيشان از تن دادن به اين چندالي

اينرو نمی توانند متن بوف کور را چون يک اثر موسيقی دارای سيستم و پيوند حس و لمس کنند و اينگونه نيز او را نقد 

نگاه نارسيستی يعنی نقادان خود در نقطه ای دچار کوری بوف کور ميشوند،زيرا هنوز کامل از اين . کنند

هر جا که ما در نقدی بر بوف کور نشانی از اين توانايی حس و لمس ماتريکس بوف . متنفرانه جدا نشده اند/شيفتگانه

  .کور می بينيم، شاهد توانايی نقاد به ارتباط تثليثی با متن و توانايی تن دادنش به متن و به گفتمان با متن هستيم

ک نگارشش حفظ می کند و بخش دوم بوف کور را بشکل نقل قول می نويسد و در هدايت، اين حالت را، حتی در سب

واقع راوی را به راوی اول تبديل می کند و با ايجاد اين فاصله گذاری ميان خويش و راوی و تبديل روايت به يک 

ير راوی نگاه کنند و اسير روايت ممکن و يک تفسير، در واقع به خواننده نشان می دهد که با فاصله و نقادانه به اين تفس

کميک راوی و ديگر /نگاه و کيف دردناک راوی و راوی درون خويش نشوند و کور نگردند، تا شايد با ديدن تراژدی

فيگورها و ديدن تراژدی فردی و فرهنگی خويش ،ديگربار بينا گردند و به تلفيق خويش و جهان مدرن خويش و عبور 

  . خود ناتوان از به انجام رساندن نهايی آن بودراهی که. از بحرانشان دست يابند

  

 

اينک می توان براحتی ديد که از لحاظ منطق نقد بينامتنی، ادعا و نگاه دکتر آجودانی غلط و نارساست و دچار شيفتگی 

يعنی نقدش کور می شود و در اين تکرار تراژيک بوف کور، . به نگاه خويش و نديدن اخطارها و هشدارهای متن است

در حاليکه . تنفر نارسيستی ميشود و هدايت را ناسيوناليسم افراطی و يا در خفا شوونيست می خواند/چار حالت شيفتگید

نقد دقيق بينامتنی نشان می دهد که بوف کور ارزشش دقيقا بدين خاطر است که در آن گفتمان مشروطيت و روشنفکری، 
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خطاها می رود  و  حاالت تراژيک اين خطاها و  سرنوشت اين دارای مقام خاص خويش است، زيرا به مقابله با اين 

خطاهای روشنفکری و  تبديل شدنشان به ياوران ديسکورس سنتی و به پيرمردان و پيرزنان خنزرپنزری را برمال می 

  .سازد

  

  نقد روانکاوانه 

وقتی دکتر آجودانی به مقايسه نوع حال به سراغ بخشهای ديگر نقد دکتر آجودانی بر پايه نقد روانکاوانه می رويم، زيرا 

لکاته می پردازد، بايستی با شناخت روانکاوانه از اين روابط و با شناخت معانی /زن اثيری و راوی/رابطه راوی

اما متاسفانه . روانکاوانه و بينامتنی استعارهها و مجازهای نهفته در متن اين روابط، بتواند به مقايسه درست دست يابد

 تخصصش در زمينه تاريخی است و اينجا دچار اين  اشتباه ميشود که تفکيک حوزهها را از ياد می برد و دکتر آجودانی

  :دکتر آجودانی در مورد مقايسه اين دو رابطه اينگونه می گويد. از اين رو نيز رابطه ها را  کامال اشتباه می فهمد

  

 عشق شورانگيز راوی به لکاته، يادآور عشق .در روايت دوم، بجای دختر اثيری با لکاته سر و کار داريم«

های ريز و درشت اين دو، در ظاهر بسيار است،  شباهت. شورانگيز راوی به دختر اثيری در روايت اول است

آيا اين همان زن لطيف، «: گويد های فاحشی دارند، راوی در روايت دوم درباره لکاته می اما در باطن تفاوت

پوشيد و کنار نهر سورن با هم سرمامک بازی   که لباس سياه چين خورده میهمان دختر ظريف اثيری بود

آن وقتی که يک صورت ساده بچگانه، يک حالِت محو گذرنده داشت و هنوز جای دندان پيرمرد ... کرديم می

  «.شد، نه اين همان کس نبود سرگذر روی صورتش ديده نمی

  

ت دو رابطه به بررسی درستی و يا خطای نگاه دکتر آجودانی حال بايستی  با مقايسه حاالت و رخدادها و تحوال

برای اين بررسی نقادانه روانکاوانه و علمی ما هم نوع رابطه ها و نيز حوادث اتفاق افتاده در دو متن را با . بپردازيم

سيستی در هر زيرا اگر حرف من در باب يکی بودن دو فيگور و تکرار تراژيک يک بازی نار. يکديگر مقايسه می کنيم

همانطور که در نوشته . دو متن درست باشد،پس بايستی هم رابطه و هم حوادث اتفاق افتاده دارای تشابهات فراون باشند

دکتر آجودانی مشاهده می کنيد، اين تشابهات آنقدر آشکار است که خود دکتر آجودانی نيز مجبور به اعتراف به اين 

 می خواهد - در واقع به کمک آن -قولی از متن   را متضاد می بيند و آن هم با نقلتشابهات است، اما باز هم اصل روابط

  اما آيا اين ادعا را متن تاييد می کند؟. بگويد که راوی لکاته را مثل زن اثيری نمی ديده و دوست نداشته است

  

داده ام ولی اينجا بطور من در نقدم همه اين موضوعات را توضيح : لکاته/زن اثيری، راوی/نوع رابطه راوی / 1

خالصه بايستی به يک مقايسه دست زنم و عالقه مندان می توانند برای درک بهتر ماتريکس بوف کور و نيز درک بهتر 

زن / رابطه راوی.  اين موضوعات به خواندن نقد من بر بوف کور که دو بخشش تا کنون منتشر شده است بپردازند

از اينرو نيز اين رابطه به . متنفرانه است/ت يک رابطه عشقی نارسيستی شيفتگانهلکاته در هر دو حال/اثيری و راوی

شکل شيفتگی بزرگ از يکسو و بت کردن معشوق و تنفر از رقيب، واقعيت نارسيستی خويش را نشان می دهد  و هم از 

يفتگی می تواند به نفرت تنفر دو سودايی است و يا اين ش/طرف ديگر در لحظاتی به معشوقش دارای اين حاالت شيفتگی

عشق نارسيستی نابالغانه يک عشق کانيباليستی است و مثل حالت کانيباليستی در پی . و ميل قتل معشوق تبديل شود

قورت دادن معشوق و يا محو شدن در نگاه معشوق و يکی شدن با اوست و از اينرو نيز در حرکاتش افراطی است و يا 
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مشکل گرفتاران در عشق نارسيستی اين است که برای . شدت جنسی و شهوتی استبشدت رويايی و يا زمانی ديگر ب

رسيدن به اين وحدت نارسيستی دروغين دست به کشتن هر عالمت فرديت در خويش و ديگری می زنند و نمی توانند 

نيز قبول کنند و بشيوه بالغانه و بشيوه نارسيسم بالغانه به خويش و ديگری عشق بورزند و مرزهای خويش و ديگری را 

يعنی نمی توانند به عشق سمبليک و تثليثی و به تمنای تثليثی دست يابند که روی ديگر آن  .با ديگری به ديالوگ بپردازند

معشوق بر بستر /قانون و نام پدر است و اساس اين عشق بر پايه يک رابطه سه طرفه و ديالوگ پارادکس ميان عاشق

يعنی بجای حالت اديپالی و عشق نارسيستی که پدر و رقيب مرتب در رابطه حضور . تقانون و ديسکورس و نام پدر اس

نفرتی،مهراکينی است، در عشق سمبليک و /دارد و از اينرو همه احساسات سه بازيگر،احساساتی دو سودايی و عشق

ساسات پارادکس خويش فردی، رابطه فرد با معشوقش بر بستر قانون رابطه و ديالوگ پارادکس و با قبول حاالت و اح

از اينرو ديالوگ و ديدن چنداليه خويش و معشوق و قبول خويش . به ديگری و قبول نياز خويش به ديگری بوجود می آيد

و معشوق با قدرت و ضعفهايش بوجود می آيد و از سوی ديگر اين رابطه و عشق سمبليک و فانی مرتب می تواند تحول 

زيرا فرد عاشق می تواند مرتب از ضلع سوم . ربه ای برای بلوغ عشقی بعدی تبديل گردديابد و يا به پايان رسد و به تج

و جايگاه قانون و پدر به رابطه و عشق خويش بنگرد و نکات ضعفش را ببيند و دوباره به درون رابطه و آغوش 

عشقی که دارای . ست زندمعشوق برگردد و با او به ديالوگ و تالش برای تحول رابطه  و عشق فانی و پارادکسشان د

حاالت عشق و دلهره انسانيست و  در عين مطلق بودن عشق بر فانی بودن خويش واقف است، اما اين حاالت مانند حالت 

عشق نارسيستی تک ساحتی نيستند، بلکه در هر بوسه عشق هم مطلقيت عشق و هم فانی بودنش،هم عشق و هم دلهره 

 تمناهای بشری قابل تحول و چنداليه اند و قادر به ديدن چهره ديگری و ديدن وجود و حضور دارند و از اينرو اين

چنداليگی ديگری هستند و مثل عشق نارسيستی اسير نگاه معشوق و يا اسير نگاه پدر و بت خويش  و اسير اين حالت 

يا مادر خيالی در زيرا در عشق نارسيستی پدر و . نيستند  که يک لحظه عاشق و يک لحظه خشمگين و متنفر باشند

متنفرانه است، اما در عشق سمبليک و فردی، پدر /رابطه حضور واقعی دارد و از اينرو احساسات دوسودايی و عاشقانه

و مادر به حالت سمبليک در می آيند و به پشت صحنه می روند و به قانون بازی و ديسکورس و تجربه تبديل می شوند؛ 

 هر فرد دارای ارتباط سمبليک با اين قانون پدری و عشق مادری نيز هست و از قانونی که قادر به تحول است،زيرا

اينرو قادر به ديالوگ با سنت و عشق مادرانه و قادر به ايجاد تحول در ديسکورس و قانون است،همانطور که قادر به 

بطه نارسيستی و در را. تحول حالت فردی خويش و عشق فردی خويش از طريق ديالوگ با خويش و با معشوق است

اديپالی اما پدر و مادر حضور واقعی در اين رابطه دارند و تبلور عشق نارسيستی و ميل به يگانگی نارسيستی و يا تبلور 

از اينرو عاشق نارسيستی يک لحظه می خواهد کامال با بتش و . رقيب خطرناک اديپالی و هراس اختگی و مرگ هستند

او می نگرد و فقط خوبيهای او را می بيند و لحظه ای ديگر از او سرخورده می شود معبودش يکی شود و شيفته وار به 

و کمر به قتلش و يا کمر به قتل رقيب عشقيش و يا مخالف و منتقد بتش می بندد و از طرف ديگر ماالمال از حس 

س پوچی می کند و يعنی از يکطرف مرتب احسا. ترس،مرگ و پارانوييای نارسيستی  و حس هراس اختگی اديپاليست

می خواهد با يکی شدن با نگاه ديگری به اين پوچی و غريبگی پايان دهد  و از طرف ديگر ناگهان خويش را خدا و بی 

اين عشاق نارسيستی امروز .  نياز احساس می کند و متوجه مرزها و کمبودهايش نمی شود و خود را به خطر می اندازد

طر عشقشان بر هر مخالف و رقيبی چاقو می کشند و خودزنی می کنند و فردا ناگهان امروز به خا. عاشقند و فردا متنفر

خشمشان متوجه معشوقشان می شود و او را می کشند و يا مجسمه معشوقشان را بزير می کشند و مجسمه بزرگتری از 

ند و ناتوان از دست زيرا آنها اسير خوشی دردآور پستان نارسيستی و  عشق نارسيستی هست. معشوق بعدی می سازند

  .يابی به تمناهای مدرن خويش و عشق مدرن خويش
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نفرتی نارسيستی نسبت /با اين نگاه می توانيم دقيق ببينيم که همه فيگورهای بوف کور اسير اين حاالت مهراکينی،عشق

جاله ها دارای دهانی از اينرو نيز ر. به خود و ديگری هستند و گرفتار در مثلث اديپالی و محکوم به تکرار فاجعه اند

بزرگ برای بلعيدن  و شهوت جنسی هستند و ناتوان از هضم و جذب ديگری که در جهان سمبليک بايستی صورت 

، زيرا اين هضم و جذب و تلفيق تنها  در جهان سمبليک و فردی و با عبور از يگانگی نارسيستی  می تواند . گيرد

تی است که با خوردن و شهوت می خواهند بر پوچی درون خويش چيره حالت رجاله ها،حالت کانيباليس. صورت گير د

راوی و زن اثيری، راوی و لکاته و نيز روابطشان نيز همينگونه نارسيستی و . شوند و به يگانگی نارسيستی دست يابند

م از حالت اينگونه راوی در وصف چشمان معشوقش، ه. گرفتار به حاالت دو سودايی نارسيستی است و در واقع يکيست

سحرآميز اين چشمان  و نيز از سرزنش و تهديد نهفته در اين چشمان سخن می گويد و زن اثيری نيز هم نگاهش به پدر 

زيرا او هم مادر و هم زن است و . هم می طلبد و هم پس می زند.است و هم به پسر و نگاهش دوسودايی و متضاد است

لکاته نيز همينگونه . ش به عشق فردی و حقيقت فردی خويش دست يابدنمی تواند با دستيابی به فرديت جنسيتی خوي

راوی را دوست دارد ولی شکنجه اش می دهد و از رجاله ها بيزار است . رابطه اش با راوی و ديگران دوسودايی است

شوقش می ولی با آنها می خوابد و به پدرش خشم دارد و همزمان پيرمرد خنزرپنزری  که در واقع پدرش نيز هست،مع

از يکطرف از سکس هراس دارد که در خويش حالتی از سوءاستفاده و تجاوز جنسی در کودکی به او وجود دارد . باشد

و همه شان از راوی تا زن اثيری تا لکاته، گرفتار در . و از طرف ديگر سکس را بوسيله انتقام از ديگری تبديل می کند

در باب فانتسمهای فيگورهای بوف کور به .( ی يافتن يگانگی نهايی هستندفانتسمهای جنسی خويش هستند و در خفا در پ

اينگونه راوی هم زن اثيری را می طلبد و هم از اين عشق می ترسد و فقط ).  نقدم بر رمان رضا قاسمی مراجعه کنيد

 ديگر حاضر است می خواهد در چشمان او محو شود و با او يکی شود و در واقع يک ناتوان جنسی است و هم لحظه ای

اينگونه نيز همه . با جسم مرده زن اثيری سکس بکند و يا تمام تنش بقول خودش لکاته را می طلبد و بويژه ميان پاهايش

زن اثيری  هم تبلور جسم است و هم اين جسم و نگاهش خطرناک و . شان حالتی از سادومازوخيسم نارسيستی دارند

سمش را می طلبد  و هم چنان از شور جنسی و عشقيش می ترسد که در خفا آرزو راوی هم او را و ج. تهديد کننده است

می کند از اسارت اين زجر رهايی يابد و وقتی می بيند که مرده است، بقول خودش احساس راحتی می کند و از طرف 

شکنجه،ديگری را لکاته نيز بقول راوی يکی را برای . ديگر احساس می کند که مرده ای بر سينه اش فشار می آورد

پدر خويش است که می آيد و /برای عشق و سومی را برای شهوت می خواهد و در خفا در انتظار پرنس خويش و جوان

شال گردنی که هم پدر و هم پيرمرد و هم راوی . >11.بيا تو، شال گردنتو واکن< :او به اين پرنس اغواگرانه می گويد

زيرا متن دوم به شيوه . لکاته تنها در سبک نوشتن است/اثيری و راویزن /تفاوت ميان عشق راوی. حمل می کنند

رئاليستی و با اليه های رويايی نوشته شده است و متن اول در واقع به سبک سوررئاليستی و رويايی همراه با اليه های 

 ای به کودکی خويش و اينگونه گويی متن اول، نگاه هدايت از سوراخی و با فاصله. واقعی و رئاليستی نوشته شده است

فرهنگ خويش است و می توان حدس زد که اين متن را در اروپا نوشته است و از اينرو نيز حالت اين متن رويايی و 

دارای استعاره و مجاز بيشتری است، همانطور که در رويا و خواب، ناخودآگاهی خويش را بشکل استعاره و مجاز و 

در متن دوم . فرار کند و به ارضای خويش دست يابد> فرامن و من< از سانسور تصاوير سوررئاليستی نشان می دهد تا

که به زمان حال و دوران معاصر بيشتر می پردازد، آنگاه اين زبان و گفتار هر چه بيشتر جسمی تر و جنسی تر می 

. ول را نشان می دهدشود و گويی هدايت بحرانهای جنسی و جسمی نهفته در پشت آن روياها و عشقهای افالطونی متن ا

اشکال دکتر آجودانی در اين است که چون به زبان استعاره و مجاز و روانکاوی اين حاالت آشنا نيست، متوجه نمی شود 

که در واقع همه حوادث و حاالت دو متن مشابه هستند، تنها به دو زبان متفاوت و سبک متفاوت اين تکرار تراژيک 
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از اينرو نيز در عشق راوی به لکاته می توان حتی عشق جنسی و . شرح داده می شودمشابه و اين عشق تراژيک مشابه 

زمينی بيشتری احساس کرد تا به زن اثيری، اما اساس رابطه همان رابطه و عشق نارسيستی است که محکوم به شکست 

اما اين فيگورها . وگ استاست،زيرا وحدت جاودانه نارسيستی ممکن نيست و تنها راه تن دادن به عشق فانی و به ديال

ناتوانی آجودانی در درک اين پيوند در سيتاد . ناتوان از اين عبورند و از اينرو اسير خياالت خويش و ناتوان از ديالوگند

نه اين لکاته آن دختر در کنار < زيرا درست است که راوی در لحظه ای می گويد که . باال نيز خويش را نشان می دهد

زن همان زنی است که هميشه و از < اما دو صحفه بعد حرفش را پس می گيرد و می گويد که اين > تنهر سورانی نيس

و اينجا هدايت ديگر بار به يکی بودن دو فيگور > 12.ابد در پی عشق او بوده است و او  را از قديم می شناخته است

 نمی شناسد و چون شيفته نگاه خويش و در پی آجودانی چون اين حاالت دوسودايی و متناقض عاشقانه را. اشاره می کند

اثبات نگاه خويش است،نمی بيند که راوی از يک طرف به لکاته فحش می دهد و از طرف ديگر چنان عاشق اوست که 

 که در واقع حتی  حاضر است به او و خودش شراب سمی بدهد تا با هم بميرند و کسی بعد از او به لکاته دست نيابد؛

متنفرانه نارسيستی و نماد گرفتاری او در اين عشق /نام لکاته که به او می دهد،ماالمال از عشق شيفتگانههمين فحشش و 

زيرا در لحن گفتن لکاته او عشق بيکرانش به لکاته و ميل يگانگی با او را بيان می کند و از . سادومازوخيستی است

آجودانی بخاطر عدم آشناييش . ش را به او بيان می کندطرف ديگر با لکاته خواندنش همزمان خشم و نفرت نارسيستی ا

با روانکاوی ناتوان از ديدن اين حاالت دوسودايی راوی و ديدن اين موضوع است که راوی عاشق هر لحظه حرف قبلی 

خويش را در تب عاشقانه اش نقض می کند و در واقع چنان اسير نگاه زن اثيری و يا لکاته است و چنان در پی ميل 

انگی با اوست که يک لحظه آنها را خدا و بزرگ می کند تا با آنها يکی شود و وقتی به اين خواست دست نمی يابد و يگ

نمی تواند پستان مادر نارسيستی را بمکد، چون کودکی خشمگين پستان مادر را گاز می گيرد و نفرت می ورزد، اما 

دن در نگاه معشوق بزرگ ادامه می دهد و اسير اين چرخه لحظه ای بعد ديگر بار به خوردن شير نارسيستی و محو ش

اينگونه راوی از يکطرف لکاته را باکره نمی داند و از طرف ديگر به پايش .  نفرت می گردد/مرگبار نارسيستی عشق

 از يکطرف به فاسقانش فحش می. می افتد و می گويد که او باکره است و خويش را بخاطر پارانوييايش سرزنش می کند

دهد  و از طرف ديگر دوست دارد مثل آنها باشد تا شايد لکاته او را نيز بغل کند و در مريضی در آرزوی اين است که 

هم او را با تمام وجودش می طلبد و هم بشدت از او متنفر است و لکاته نيز هم او را دوست . لکاته به بسترش سر بزند

همينگونه نيز زن اثيری گرفتار در حالت . ه جدا شدن از يکديگر نيستدارد و هم شکنجه اش می دهد و هيچکدام قادر ب

لکاته برعکس دچار . اديپالی و عشق نارسيستی به پدر و به راويست و نمی تواند انتخاب کند و دچار افسردگی و غمست

 نارسيستی و اما هم افسردگی زن اثيری و هم هيستری لکاته، دو روی يک سکه و نمادی از عشق. خشم و طغيان است

همانطور که راوی و پيرمرد خنزر پنرزی يکی هستند و پيرمرد بقول متن دوم روزگاری . حاالت نارسيستی است

جوانی ناخوش و نقاشی بوده است و راوی جوانی ناخوش و نقاش است و هر دو اسير چشمان نگاه زن روی گلدان راغه 

از اينرو نيز رابطه راوی با پيرمرد خنزرپنزری و با پدر و آينده . دهستند و عارفانی اسير نگاه عشق مطلق مادرانه هستن

خويش،رابطه ايی دو سودايی و نارسيستی است و از يکسو از او متنفر است و از طرف ديگر اين نيمچه خدا را ستايش 

  . می کند و دوست دارد نيمچه خدا باشد و خدا باشد

 بيند و آنها را تحقير می کند و ميل قتل اين رقيب را دارد و از طرف از يکسو خويش را با او و رجاله ها متفاوت می

ديگر در خفا او را ستايش می کند وبه رجاله ها و فاسقان لکاته رشک می برد و در خفا می داند که خود نيز رجاله ای 

  .بيش نيست و خود نيز همان پيرمرد خنزرپنزريست
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لکاته هر دو درگير اين بازی تراژيک نارسيستی و عشق دو /اثيری، راویزن /راوی :  حادثه قتل در هر دو رابطه/ 2 

سودايی نارسيستی هستند و اينگونه نيز قتل نهايی و تکرار تراژيک داستان در هر دو رابطه با محتوای مشابه ای رخ 

عاره  و مجاز فراوان تفاوت تنها در نوع رخداد و قتل است که بنا به سبک سوررئاليستی متن اول همراه با است.می دهد

از آنرو که دکتر آجودانی اين . است و در متن دوم ما به شيوه واقع گرايانه تر و بشيوه  عريانی  با اين قتل روبرو ميشويم

در متن اول قتل زن اثيری در . استعارهها و پيوندها را نمی بيند و نمی شناسد، خيال می کند که اين دو رابطه متفاوتند

ن شکل صورت می گيرد که راوی پس از جستجوی فراوان و بی ثمر در پی زن اثيری،  مايوس در خانه داستان به اي

نشسته  است و  اکنون زن اثيری بر او ظاهر ميشود، اما او بنوعی بيمار و افسرده و رنگ پريده است و بر تخت دراز 

دهد که در متن دوم پی می بريم، اين شراب می کشد و می ميرد و در واقع هنوز نمرده است و راوی به او شرابی می 

اينگونه حادثه قتل زن اثيری به دست اين رابطه اديپالی با استعاره . سمی و يادگار خشم مادر راوی و هديه او به راويست

اوال زن اثيری وقتی بر بستر مرگ درار کشيده است،مانند پدر و پيرمرد زير . های روانکاوی فراوانی بيان ميشود

 سرو، در حال جويدن انگشت سبابه خويش است که اين عمل مشابه، نشان دهنده  اين است که او هنوز اسير  و درخت

از اينرو محکوم به مرگ است، ، زيرا بکارت . گرفتار عشق به پدر و رابطه اديپاليست،  باصطالح ديگر باکره نيست

و نيز  نای جنسی نيز دارد که نيازی به توضيح نداردجويدن انگشت مع. اوليه و نارسيستی خويش را از دست داده است

يعنی بخش اول . تبلوری از خشم فروخفته زنانه نيز هست که در بخش دوم اين خشم زن و مادر به لکاته تبديل می شود 

قتل زن اثيری توسط نگاه پدر خيالی و توسط گرفتاری زن اثيری در اين عشق اديپالی و ممنوعه صورت می گيرد، 

اينگونه می توان حرکت زن اثيری و جويدن انگشت سبابه را در .  نارسيستی که او ناتوان از عبور از آن استعشقی

و ناتوانی از لمس تمنای خويش و تبديل شدن به تمنای ديگری و اسير > هيستری تبديلی<معنای روانکاوی يک حالت 

و  اسارت در عشق نارسيستی به پدر در نزد لکاته بشيوه اين گرفتاری اديپالی . تمنای پدر خيالی شدن درک کرد و فهميد

و به شيوه اثر و نقش دندانهای  زرد پيرمرد خنزرپنزری بر گردن لکاته نشان داده می >  شال گردنت را در بيار<گفتن 

تيکی ميل قتل زن اثيری در ذهن راوی  و خالص شدنش از اين احساسات ارو.  شود و يا بقول راوی لکاته باکره نيست

 و ميل  خالص شدنش از اين احساسات اروتيکی و عشقی ترس آور، ميل خالص شدن از اين  و عشقی ترس آور،

حاالت دو سودايی و ناتوانيش از تبديل اين حاالت و فانتزيهای دوسودايی به تمناهای عشقی و نارسيستی و خشمگينانه 

 اول به شيوه خوراندن شراب مادری سمی به زن مدرن و در خدمت جهان و عشق فردی و سمبليک مدرنش در متن

اثيری و کشتن او نشان داده ميشود و شکل ديگر اين خشم نارسيستی راوی به زن اثيری  و هراسش از جسم  و زنانگی 

يعنی دقيقا مانند رويا و . او، در همخوابگيش با جسد بی آزارش و سپس قطعه قطعه کردن جسدش نشان داده ميشود

قتل زن . ادث قتل و تکرار تراژيک به گونه ای رويامانند و مجازی و ماالمال از استعاره بيان می شودخواب،همه حو

توسط شراب مادری به معنای هراس از جسم و زن  و شور جنسی و گرفتاری در نگاه و عشق مطلق مادرانه نيز هست 

اما مرد . فانی و  فرديت زنانه کشته شده استو اينکه در برابر تصوير اين مادر مقدس،هميشه در فرهنگ ما تصوير زن 

زيرا زن سنتی، مرد سنتی می آفريند و مرد . با کشتن زنانگی در واقع فرديت و مردانگی خويش را نيز کشته است

از اينرو نيز با کشتن زن و تيکه کردن جسدش و قربانی کردنش در پای عشق مطلق مادرانه، راوی . سنتی، زن سنتی را

نقاش عارف و اسير نگاه مادر خيالی و در پی عشق خيالی تبديل ميشود که از اين ببعد بايد بدنبال يک نگاه نيز به يک 

خيالی و عشق خيالی بدود و همزمان بداند که فرهنگش و نياکانش نيز هزاران سال اسير اين نگاه بوده اند و نقش نگاه 

اينگونه راوی با کشتن زن در پای عشق مادری، .  نگيستزن بر گلدان راغه، خود بيانگر اين تراژدی عمومی و فره

يعنی در واقع پيرمرد خنزرپنزری می گردد و کور می گردد و . فرديت خويش را می کشد و تبديل به نياکانش می شود
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اسير نگاهی بودن، خود نمادی بزرگ از عشق . تاريخش را تکرار می کند و اسير گلدان راغه و  نگاه بر آن ميشود

زيرا عشق نارسيستی به معنای گرفتاری در افسون يک نگاه و محو شدن در اين نگاه و نديدن تفاوت و . سيستی استنار

اينگونه راوی با کشتن زن . مرز و فرديت خويش و ناتوانی از ديالوگ و قبول پارادکس عشق و زندگی فانی بشريست

مادرانه تبديل می شود و همينگونه نيز با کشتن لکاته به اثيری به نياکان اسيرش و گرفتار در نگاه زن اثيری و عشق 

از اينرو با کشتن زن اثيری و به خاک سپردنش با کمک رقيب پدر و پيرمرد، او .  پيرمرد خنزرپنزری تبديل می گردد

يه فرهنگی در اسارتی که قبال نيز ناخودآگاه  و بسان ارث. نيز چون پيرمرد و پدر اسير نگاه اين زن بر گلدان راغه ميشود

او وجود داشته است، زيرا او اين چشمان را بر قلمدان نقاشی می کرده است، اما اکنون هم به راز خويش و نياکانش و 

راز اين ارثيه فرهنگی پی می برد و هم ناتوان به گذار از آن می شود و ديگر بار يک فرديت ايرانی بخاطر ناتوانيش به 

فرديش و جسمش و عشق فرديش را می کشد و به تکرار پدران و مادرانش و به عبور از عشق نارسيستی ،تفاوت 

از اينرو در انتهای متن اول تنها خوشحالی باقيمانده برای راوی اين است که فقط .  تکرار تراژيک نياکانش تبديل ميشود

 قلب خويش وزن جسدی را احساس او بدبخت و اسير اين نگاه نيست، بلکه همه نياکانش نيز اسير اين نگاه بوده اند و بر

. می کند و برای يگانگی با اين رويای افيونی به افيون پناه می برد و به تکرار کامل و تراژيک نياکانش تبديل می شود

در متن دوم نيز می بينيم که لکاته خود نيز مانند راوی ،گام به گام اين پايان تراژيک را فراهم می کند و او نيز اسير 

الی و نارسيستی است و نمی تواند از پدر خيالی دل بکند و نمی تواند با راوی و يا با ديگری به خوشبختی و عشق اديپ

تنها اينجا افسردگی زن اثيری به خشم خيالی و طغيان کور لکاته تبديل . جهان فردی خويش  و به عشق زمينی دست يابد

. ر و تبديل شدن اين اشتياقات به خشم  و شراب سمی استزيرا لکاته حاصل کشته شدن آرزوهای زنانه ماد. شده است

جالب اينجاست که در متن دوم حوادث متن اول نيز بگونه ای مشابه و همراه با يک داستان رئاليستی و عريان بيان می 

 مرگ با او اينگونه نيز راوی ابتدا می خواهد با شراب سمی مادر ، اينجا نيز لکاته و خويش را بکشد و اينگونه در. شود

يکی شود و سپس گزليکی از پيرمرد می خرد ولی بعد از کشتن لکاته صرفنظر می کند و گزليک را بدور می اندازد و 

اينجاست که ديگر بار نقش مادر و کشته شدن زن در برابر نقش مادر مقدس وارد صحنه ميشود و اين دايه اوست که 

يعنی مانند متن اول که . >.13.گاس برا دم دس بدرد بخوره <او می گويد ديگر بار گزليک را به او بر می گرداند و به 

شراب سمی را مادر در دستان راوی می گذارد، اينجا نيز دايه که همان مادر اوست، اين گزليک را دوباره در دستش 

از طرف ديگر .  .ردازدمی گذارد، تا وظيفه ناموسيش را انجام دهد و به دفاع از شرافت مادرانه و پدرانه و ناموسی بپ

لکاته معشوق پيرمرد و پدر نيز هست و جای دندانهای زرد پيرمرد بر گردنش است،همانطور که زن اثيری به مانند پدر 

قوز کرده اش، انگشت سبابه اش را می مکد و اين حرکت او را در خويش جذب می کند و نشان می دهد که به او وابسته 

 لحظه قتل لکاته توسط راوی، ما شاهد همان حاالت دوسودايی راوی نسبت به زن اثيری در.   است و اسير نگاه اوست

يعنی از يکطرف راوی بشدت احساس جنسی و عشقی به لکاته دارد و آغوش او را می طلبد و از طرف ديگر از . هستيم

نسی و يک کانيباليست و يک او ترکيبی از يک ناتوان ج. اين احساسات هراس دارد و می خواهد او را تيکه تيکه کند

همانطور که . زيرا هر سه اين حاالت يک زيربنای نارسيستی مشابه دارند. عاشق رمانتيک نارسيستی است

تخريبی تن به لذت جسم /اينگونه راوی  با شوق و ترس،شيفتگانه. پيرمرد خنزرپنزری در واقع يکی هستند/راوی/قصاب

نگی جنسی و در هم گره خوردن جنسی  خويش و لکاته  دچار هراس و و عشق جنسی می دهد و چنان از حالت يگا

اشتياق نارسيستی خويش می گردد که هم تنش می خواهد با لکاته چون مهرگياه يکی شود و هم از اين حالت مهرگياه به 

رگياه،همان اين حالت مه. چنان وحشتی می افتد که می خواهد خود را بسرعت از آغوش لکاته بيرون کشد و نمی تواند

حالت وصف زن اثيری در متن اول نيز هست که راوی در حالت عشق نارسيستی و روياييش ميل يگانگی چون مهرگياه 
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با زن اثيری دارد، اما در لحظه ای که اين امکان بوجود می ايد،چنان از تمناهای جسم خويش و معشوق و از قدرت تن 

و اين حالت يگانگی اروتيکی و عشقی زمينی را بکشد و از آن فرار خويش و معشوق می ترسد که می خواهد اين جسم 

همين موضوع نيز حالت دوگانه راوی و ترس جنسی نهفته در پشت آن عشق مطلق عارفانه و رويايی را نيز نشان . کند

گی می دهد و هدايت بخوبی راز تراژيک راوی و اين فرهنگ را نشان می دهد که در واقع در تالشش در پی يگان

نارسيستی و کثيف خواندن جسم و تن، در نهايت از يکسو ناتوانی جنسی خويش و هراسش از جسم و تن را به نمايش می 

گذارد و از سوی ديگر ناتوانيش در تبديل کردن اشتياقات نارسيستی اش به تمناهای نارسيستی مدرن و سمبليک و زمينی 

ت مهرگياه و يگانگی با معشوق نمی خواهد، در باطن از اين يگانگی اينگونه راوی که بظاهر جز حال. را نشان می دهد

اروتيکی و لمس جسم و معشوق بشدت هراس دارد و در لحظه ديدار اين فانتزی خويش،چنان از قدرت اشتياقات خويش 

ر که همانطو. جنسی بيرون کشد/به هراس می افتد که می خواهد،خود را بزور از اين لحظه اروتيک و يگانگی عشقی

لکاته نيز که خود هنوز گرفتار اين بازی نارسيستی . در متن اول نيز تنها با جسد مرده زن اثيری قادر به همخوابگيست

مازوخيستی خويش ، باعث اوج گيری هراس جنسی و خشم /است، با گاز گرفتن لب او و بيان تمتع های ساديستی

زيرا او نمی تواند يگانگی . با گزليکی لکاته را قطعه قطعه می کندنارسيستی بيشتر او می شود و اينگونه اينجا نيز او 

جنسی و زمينی فانی را تحمل کند و در واقع در پشت  جستجوی دائمی اش در پی يگانگی روحی و عشق روحی، در 

 حال پنهان کردن اين هراسهای جنسی و اين ناتوانيش از تن دادن به شورهای خويش و ناتوانيش از تبديل کردن

اينگونه او با کشتن لکاته ديگر بار به پيرمرد خنزرپنزری و عارف . شورهايش به تمناهای فردی و مدرن خويش است

جستجوگر عشق مطلق مادرانه تبديل می شود و تکرار تاريخ و فرهنگ خويش می کند و در آينه بجای خويش اين 

 می بيند و خنده ای سرد از وجودش بيرون می پيرمرد و مسخ شدن دوباره و تکرار تراژيک معضل فرهنگ خويش را

عارفانه نارسيستی او و  کشتن جسم و زنانگی و مردانگيش در پای اين نگاه مطلق /زند که حکايت از اين ساختار کاهنانه

حکايت از مردن جسم و شور و تبديل شدن اين شورها به . اخالقی پدر و نگاه مادرانه و  عشق مطلق مادرانه می کند

از اينرو بر خالف نظر دکتر آجودانی، هر دو رابطه مشابه .  و تحقير و هراس و زهرخند و تکرار تراژدی می کندتنفر

هر دو بيانگر تراژدی عشق ايرانی و قتل مداوم فرديت و تحول .و تکرار يک فاجعه مشابه عشقی و فرهنگی هستند 

  .ايرانی هستند

  

   به پيرمرد و تصاحب گلدان راغه توسط پيرمردمعنای بينامتنی و روانکاوانه دگرديسی راوی

 دکتر آجودانی چون متن را اشتباه متوجه ميشود و روابط را دقيق نمی نگرد، از آنرو نيز نتيجه گيری نهاييش غلط از 

زيرا از متن حرکت . آب در می آيد و در واقع سيستم نقدش و نتيجه گيريهايش چون يک کاخ پوشالی فرو می ريزد

ت و در واقع در پی تحميل نظر خويش به متن بوده است و از اينرو تکرار تراژدی بوف کور کرده است و نکرده اس

اسير خيال خويش باقی مانده است،بجای آنکه به ديالوگ با متن بپردازد و بر اساس اين ديالوگ به نقد  و چشم انداز 

نست باشد، اگر که دکتر آجودانی به اين ديالوگ با متن خويش دست يابد، چشم اندازی که هم سبکبال و هم چنداليه می توا

  .نتيجه گيری نهايی دکتر آجودانی بشرح ذيل است. تن داده بود

  

گلدان راغه ـ چنانکه = در روايت دوم پيرمرد خنزرپنزری تنها لکاته را در تصرف خود ندارد، کوزه لعابی « 

ای که هم زنش  راوی بوف کور پاک باخته. رف اوستخوانديم ـ بسته در دستمال چرکی، در بساط او و در تص

اش در تصرف پيرمرد خنزرپنزری قرآن خوان است، از خشم و نفرت نخست به جغد  و هم گلدان راغه
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شود و با گزليکی که قبًال از بساط پيرمرد خريداری شده  ويرانگر و کمی بعد به پيرمرد خنزر پنزری تبديل می

از شدت اضطراب مثل اين بود که «: پس از کشتن لکاته می گويد. کشد  و او را میافتد است، به جاِن لکاته می

اولين چيزی را که جستجو کردم گلدان راغه ... هايم را ماالندم از خواب عميق و طوالنی بيدار شده باشم، چشم

گلدان ). ١۴٣ص (» ...چی گرفته بودم، ولی گلدان روبروی من نبود بود که در قبرستان از پيرمرد کالسکه

... «: رساند راوی بوف کور، روايت دوم و متن بوف کور را اينگونه به پايان می. راغه زير بغل پيرمرد است

بلند شدم، خواستم دنبالش بدوم و آن کوزه، آن دستماِل بسته را از او بگيرم، ولی پيرمرد با چاالکی 

هيکل خميده پيرمرد را در کوچه . ا باز کردممن برگشتم پنجره رو به کوچه اتاقم ر. مخصوصی دور شده بود

رفت  افتان و خيزان می. لرزيد و آن دستمال بسته را زير بغلش گرفته بود هايش از شدت خنده می ديدم که شانه

  ») ١۴۴ص (» ...تا اينکه به کلی پشت مه ناپديد شد

  

لکاته و چگونگی رابطه متن اول و /راویزن اثيری و / اينگونه دکتر آجودانی چون تصوراتش درباره نوع رابطه راوی

دوم غلط است،همانطور که نشان داديم، از آنرو نيز بر پايه اين نگرشهای غلط به نتيجه گيری غلطی دست می يابد و به 

جای تن دادن به ماتريکس متن و ديدن اين تکرار تراژيک و پيروزی مداوم سنت بر عنصر مدرن و تازه و مسخ مداوم 

لت نارسيستی اوليه و ديدن  گرفتاری همه فيگورها در اين بازی نارسيستی و  در اين مثلث اديپالی و تکرار فرديت به حا

بحران، می خواهد در تبديل شدن راوی به پيرمرد و پايان يافتن داستان ، پيروزی ياس و نوستالژی در نگاه هدايت را 

واهد نشان دهد که ايران از دست رفته است و ديگر بدست نمی ببيند و نشان دهد که در حقيقت با اين پايان هدايت می خ

اما همانطور که ديديم، معنای متن در واقع بر عکس است و هدايت دچار اين مرزبنديهای مکانيکی نيست که دکتر . آيد

ينده آ/فرزند، گذشته/زيرا برای او راوی و پيرمرد خنزرپنزری  همزادان يکديگر و پدر. آجودانی بدان دچار است

از اينرو پايان داستان در واقع به معنای .  .يکديگر و مکمالن يکديگر در اين بازی نازسيستی و اديپالی و تراژيک هستند

زيرا پيرمرد با گلدان راغه و نگاه راوی به او دقيقا  استعاره ای از  . بازگشت به شروع داستان و تکرار فاجعه است

عنی رقص زن در برابر مرد قوز کرده در زير درخت سرو و نگاه مشتاقانه راوی همان تصوير اوليه و مداوم در متن،ي

تکرار فاجعه  و تکرار مداوم تبديل شدن عنصر نو به . يا عمو به اين زن اثيری و ادامه بازی نارسيستی و اديپالی است

 پيروزی مداوم ساختار سنت،تبديل شدن و مسخ هر گونه تفاوت فردی به تکرار سنت و تکرار بازی سنتی  و تکرار

اخالقی و تبديل شدن مداوم راويان  مرد و زن به پيرمرد و پيرزن خنزرپنزری است؛ از يکسو تبديل شدن و /کاهنانه

مسخ شدن به کاهنان اخالقی هراسان از جسم و شور جنسی و ناتوان از جذب و تعالی بخشی شورهای خويش به تمناهای 

 و از سوی ديگر تبديل شدن به عارف و مسافر جاودانه و تراژيک در جستجوی سمبليک خويش و فردی خويش از است

يعنی تکرار تراژدی ايرانی و ناتوانی از تبديل اين ميراث درد آور به قدرت خويش . يگانگی با نگاه مادر و زن اثيريست

ان خويش بر جهان فردی و به عشق زمينی و اخالق سبکبال خويش، به جهان عاشقانه و زمينی خويش و به سروری خند

يعنی بيان ناتوانی به عبور از اين ساختار و يافتن تلفيق خويش و مانند نگاه من تبديل شدن به .و عشق فردی خويش است

.  عارف زمينی،عاشق زمينی و خردمند شاد و دست يابی به جهان سمبليک و مدرنيت ايرانی و متفاوت خويش است

تن، راوی به پيرمرد خنزر پنزری تبديل ميشود، تنها شکل بيان اين موضوع متفاوت اينگونه نيز در واقع در هر دو م

در پايان متن اول می بينيم که راوی به کمک اين پيرمرد جسد را دفن می کند  و پيرمرد گلدان راغه را به او هديه . است

همان نگاه و چشمانی که بر .  استمی کند  و او می بيند که بر روی اين گلدان نگاه و  چشمان زن اثيری نقش بسته

قلمدانهای او نيز هست و اينگونه او به راز تراژيک خويش و تاريخش و نيز پيرمرد پی می برد و آن اسارت همگيشان 
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اينگونه او همان نقاش . مادر مطلق و خيالی و تکرار مداوم فاجعه  و اسير خانه و سنت بودن است/در جشمان اين زن

در متن دوم نيز با قتل لکاته، زمان آمدن پيرمرد نيز فرا ميرسد ،چون ديگر بار . ک و بيچاره استهزار سال پيش مفلو

از اينرو در آينه قيافه پيرمرد را می بيند  و . تاريخ و تراژدی تکرار ميشود و او ديگربار به تکرار نياکانش مبدل ميشود

راوی  . و سرد اين جسم مرده و خشمگين را سر می دهدمی داند پيرمرد خنزرپنزری شده است و  چون او خنده خشک  

همزمان برای تسکين خويش مانند پيرمرد خنزرپنزری که در بساطش گلدان راغه تبلور عشق نارسيستی اش  وجود 

داشت و همه می دانستند که او در جوانی عاشق اين زن اثيری بوده است، اکنون بدنبال گلدان راغه و جستجوی عارفانه 

بدنبال اين نگاه می گردد، تا اکنون با ديدن اين گلدان و افسون نگاه او و به ياد آوردن بدبختی قرون متوالی خويش خويش 

و نياکانش هم تسلی به خود بدهد که  فقط او بدبخت و بيچاره اين نگاه نيست و هم  برای فرار از درد و تراژدی خويش 

 نگاه تن دهد و در کنارش با کشيدن افيون، به يگانگی خيالی به اين رويا به قول راوی در متن اول به رويای افيونی اين

اما اين بار پيرمرد که جز او کسی ديگر نيست، خود برای تسکين گلدان راغه را نياز دارد، زيرا او نيز . دست يابد

نکار راوی را در چيزی جز اين تسکين دروغين و رويای افيونی ندارد و از طرف ديگر هدايت گويی همزمان با اي

زيرا فراموش نکنيم که او در آينه پيرمرد خنزرپنزری را . برابر آينده خويش می نهد و گام بعديش را به او نشان می دهد

. پس اين ديگری که در حال رفتن با گلدان راغه است،کسی بجز خود او و تکرار تراژيک زندگی او نيست. ديده است

يش می نگرد، آينده ای در افسون يک نگاه و آرمان خيالی و با حس قتل جسمی بر سينه و اينگونه او به آينده تراژيک خو

مگر آنکه با ديدن تراژدی و آينده خويش، قادر به درک راز تراژيک خويش . تن خويش و تکرار سيزيف وار اين حادثه

نی و جهان فردی خويش دست يابد باشد و اينگونه بر بيماری و بحران خويش چيره شود و به جسم چنداليه و عارف زمي

و به جای اسارت در نگاه فانتزيهای نارسيستی خويش و يا در خشم نابالغ خويش، اين شورها را به تمناهای مدرن خويش 

و به جهان مدرن سمبليک خويش تبديل کند و اينگونه جهان متفاوت و فردی خويش را بکمک اين ميراث فرهنگی و 

برای اينکار اما هم ديدن و درک تراژدی خويش  و عبور از کوری تاريخی و . نش بيافريندتلفيق آن با اشتياقت مدر

بوف کور گام اول را بر می دارد . فرهنگی الزم است  وهم دست يابی به تلفيقی نو و نوزايی و رنسانس فرهنگ خويش

تا ما با شناخت بيماری . دايی می دهدو با نشان دادن تراژدی فردی و جمعيمان، به ما امکان ديدن و شناخت و اسطوره ز

تراژيکمان،کار خويش را بپايان رسانيم و بر اين تکرار تراژيک چيره شويم و سپس با تلفيق،جهان مدرن و فرديت 

دکتر آجودانی نمی بيند که بوف کور هدايت با اين روانکاوی عميق خويش و فرهنگ . مدرن و ايرانی خويش را بيافرينيم

به درک تراژدی نهفته در گفتمان دوران خويش نائل می آيد و دقيقا همان چيزهايی را می بيند  و بيان خويش، در واقع 

تفاوت تنها در اين جاست که دکتر آجودانی آنچنان شيفته . می کند که دکتر آجودانی نيز به نوعی ديگر مطرح می کند

بلور اين گفتمان نقد می کند که در واقع خود نقد اين گفتمان نگاه و ادعای خويش است که اتفاقا کتابی را به غلط به مثابه ت

اينگونه نيز دکتر آجودانی در نهايت بخاطر . و در پی عبور از اين گفتمان و خطای تاريخی و تراژيک ايرانيست

يش و با نقد متنفرانه به  نقد و انديشه خويش و ناتوانيش از فاصله گيری تثليثی با نگاه خو/گرفتاريش در نگاه شيفتگانه

خويش و بخاطر ناتوانيش از تن دادن به ماتريکس کتاب بوف کور و ناتوانی از به سنجش گذاشتن نقدش توسط متن بوف 

يعنی نقد . کور و درک نظر بوف کور از طريق ديالوگ با او، دچار همان خطايی می شود که موضوع بوف کور است

   .او کور است و اينگونه تکرار بوف کور می کند

 جالب اينجاست که حتی می توان در حرکت آخر بوف کور و نگاه راوی به پيرمرد و رفتن پيرمرد با گلدان 

زيرا اگر . راغه،همزمان معنايی ساختارشکنانه نيز يافت که در عين ساختارشکنی در پيوند با ماتريکس درونی متن است

ناخودآگاه /ان و نسلهای بعدی خويش، وصيت خودآگاهناخودآگاه هدايت به همعصر/دقت کنيم بوف کور هشدار خودآگاه
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هدايت به همعصران و نسلهای بعدی خويش است که اگر بر اين تراژدی فرهنگی و بر اين تکرار تراژيک چيره نشوند، 

فردی هستند و /اجتماعی/آنگاه مرتب محکوم به لمس و چشيدن اين فاجعه فرهنگی در عرصه های مختلف سياسی

اين خواهند بود که هر بار در درون خودشان و در ديسکورس فرهنگ و جامعه شان،مرتب عنصر سنت محکوم به ديدن 

بر عنصر نو چيره شود و از تحول و تفاوت گذاری جلوگيری کند و مرتب ايرانی و فرهنگ ايرانی محکوم به تکرار 

تارشکنانه در اينجاست که اگر نکته ساخ. سيزيف وار اين پيروزی سنت بر عنصر نو و بر فرديت مدرن خواهد بود

ايرانی و با وزنه بيشتر حالت اسالمی در نظر بگيريم، آنگاه رفتن او با /فيگور پيرمرد را به شکل يک فيگور اسالمی

گلدان راغه نماد آرمان نارسيستی  به مثابه اين است که اکنون اين نگاه اسالمی و هويت اسالمی، به تبلور اين نگاه زن 

ميشود و خود را به معبود عمومی و ميل به بازگشت به خويشتن عمومی و به وسيله ای برای رهايی از اثيری تبديل 

يعنی دقيقا ما در اين نقد ساختارشکنانه و بر اساس متن می توانيم  رگه اوليه شکل گيری . بحران هويت مبدل می سازد

اينجاست .  آرمانی بعدی را در  بوف کور ببينيميک هويت آرمانی مذهبی و قدرت گيری او را و تبديل شدنش به هويت

که پيوند ميان کافکا و هدايت، باوجود تفاوتهای فراوانشان و تفاوت فراوان فيگورهای کتابهايشان، بيشتر مشخص می 

در واقع گويی > وصايای تحريف شده،<خويش بقول ميالن کوندرا در کتاب > محاکمه<شود، زيرا اگر کافکا با کتاب 

گاه  بنوعی آمدن نازيها و  دادگاههای نازی  و کشتار يهوديان را پيشگويی می کند، يا حتی می توان بباور برخی ناخودآ

نقادان در محاکمه کافکا نگاه انتقادی هدايت به يهوديان و ناتوانيشان از مقابله مثبت با قانون تبعيض و تن دادن به احساس 

قيقا برای برخی يهوديان در هنگام حکومت نازيان صورت می گيرد و توهم وار  حادثه ای که د-گناه و  دادگاه را ديد، 

، همانطور نيز بوف کور در واقع بنوعی -باور دارند که آنها محاکمه نمی شوند و به صحت قانون باور دارند

وری مذهبی و ناخودآگاهانه و بخاطر شناخت تراژدی عميق ايرانی،گويی تبديل شدن ديکتاتوری ايرانی به يک ديکتات

تبديل بحران هويت ايرانی به يک بازگشت به خويشتن مذهبی و تبديل شدن هويت مذهبی به نماد بعدی اين چشم افسون 

اينگونه هدايت و کافکا بخاطر صداقتشان با خويش و جهانشان و بخاطر توانايی جسارت . گر زن و مادر را بيان می کند

يان تراژدی ايی هستند که ديگران خيلی ديرتر آنرا حس و لمس می کنند و ابتدا آن ديدن در نگاه چشمان مدوزا، قادر به ب

موقع پی می برند که  کافکا و  هدايت،موجوداتی ضعيف النفس و ناتوان نبوده اند ،بلکه در واقع پيشگويان بزرگ زمانه 

اهی را با غريبی و بن بست فردی و و دوران خويش و بيان کنندگان تراژدی عميق دوران خويش بوده اند و بهای اين آگ

سرانجام مرگ پرداخته اند و ديگرانی که به آنها می خنديدند، بايستی بعدها در دادگاههای نازی و يا در زندانهای 

ديکتاتورهای ايرانی و مذهبی، به درستی نگاه او پی می بردند و به ضرورت آنچه که آنها مطرح می کردند، يعنی 

خويش و بحران خويش و دستيابی به يک تلفيق و راه نو تا بجای محاکمه کافکا شاهد جهانی ضرورت ديدن تراژدی 

چندنگاهی و چندچشم اندازی باشيم و بجای بوف کور هدايت و تکرار تراژيک بحران ايرانی، به جهان خندان عارفان 

ايرانی و مدرنيت متفاوت ايرانی زمينی و بازی عشق و قدرت و ديالوگ عاشقان زمينی ايرانی دست يابيم،به رنسانس 

  .دست يابيم

  

  رجعت احساسی  و تکرار آيين  شاه کشی

سوال مهم ديگر اين است که هر نقادی می تواند اشتباه کند و اين اشتباه به معنای نفی کارهای مدرن و خوب دکتر 

 انديشه ای دکتر آجودانی نمی آجودانی نيست، اما چرا هيچ نقاد ديگری قبل از من به بيان ضعفهای عميق نقادانه و

چرا اين همه . پردازد و چرا برعکس نقدها و هوراهای فراوانی در تاييد اين نقد و بزرگ خواندن اين نقد نوشته ميشود

روشنفکر نقاد و خوب ايرانی ناگهان اصول نقادی و غيره از يادشان می رود و گويی که دکتر آجودانی راز بزرگی را 
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ته است، شروع به پشتيبانی نارسيستی و بدون نقد پارادکس می کنند  و يا  چرا حدااقل به پشتيبانی بر آنها برمال ساخ

پاسخ اين سوال را بايستی در موضوع بوف . پارادکس و تثليثی و با درک نقاط قدرت و ضعف نوشته او دست نمی زنند

عارفانه و نارسيستی که در /ساختاری کاهنانه. کور و اين حالت نارسيستی نهفته در ساختار روان ايرانی جستجو کرد

روان همه ما وجود دارد و اگر روشنفکر با اين موضوع با هشياری برخورد نکند و به فرديت چنداليه و پارادکس 

خويش دست نيابد،مرتب در خطر رجعت احساسی قرار دارد و هر از چندگاهی اسير اين حاالت می شود و برای فردی 

شاه <سمه قهرمانی از خويش را بزير می کشد و مجسمه قهرمانی نو را باال می برد و فرياد هورا می کشد و مج

ساختار نارسيستی احتياج به اين دوران تعويض بت و بت شکنی نارسيستی و ايجاد بتی . سر می دهد> مرد،زنده باد شاه

شمها و پارانوييد رشد  يافته در خويش را نو دارد تا خويش و بازی نارسيستی اش را ديگربار بازتوليد کند و ترسها، خ

از اينرو در تاريخ سياسی و فرهنگی ايرانی می توان بطور دوره ای اين مراسم شاه . امکان بروز و ارضاء شدن بدهد

کشی و يافتن مقصر و بزبالگردان را ديد و مشاهده کرد و همچنين ديد که بخاطر ناتوانی از عبور از اين نگاه 

شکنيها بشيوه نارسيستی  و خيالی صورت می گيرد و در واقع همزمان بتی نو و ستايشی نو آفريده نارسيستی، بت 

به اين دليل نيز هنوز هم .  ميشود و اگر مجسمه شاهی بزمين انداخته ميشود، عکس بت بعدی به ماه فرستاده می شود

 کشور قويست و به اين دليل نيز با وجود اينقدر روابط و گروه بنديهای نارسيستی ميان ايرانيان داخل و خارج از

پيشرفتهای نقد نو و فرهنگ مدرن در ميان ما ايرانيها، هنوز هم نقد ايرانی ، دچار حاالت نقد نارسيستی از يکسو 

شيفتگانه و از سوی ديگر تخريبی است و يا برای متن نقد شده هورا می کشد و يا به آن فحش می دهد و ناتوان از ارتباط 

من چندماه پيش اين موضوعات را در دو نقدم بر . ی و پارادکس و با توانايی ديدن نقاط قدرت و ضعف نوشته استتثليث

با اشاره و نقد دعواهای روشنفکری اينترنتی ميان ايرانيان مطرح کرده > معضل نقد و نقادی در ميان ايرانيان<موضوع 

ای فرهنگی ايرانی و در گروه بنديهای نارسيستی و حتی پيش کسوتی اما اين حاالت را می توان تقريبا در اکثر سايته. ام

اينگونه نيز برای مثال . بخوبی مشاهده کرد و يا  نمونه آن را در برخورد به افراد روشنفکر و يا معروف شده ايرانی ديد

ايش گل و هورا می زمانی که شيرين عبادی جايزه صلح نوبل گرفت، ايرانيان چنان خوشحال بودند که از همه طرف بر

فرستادند  ويا به ديدارش به فرودگاه می رفتند و همينکه او سخنانی گفت که به طبع اين جماعت نارسيست خوش 

و يا > گلهای هديه شده< نيامد،سريع مجسمه اش را سرنگون کردند و حتی تنی چند در مقاله هايشان  خواهان پس گرفتن 

دند و شروع به لعن و نفرين شيرين عبادی کردند، بجای آنکه در هر دو حالت ، بهای پول تاکسی و مترو به فرودگاه ش

چنين جماعت . قادر به ايجاد رابطه ای پارادکس و همراه با احترام و خوشحالی ازموفقيتش و نقد نقاط ضعفش باشند

مشان در خفا خويش تخريبی است و از يکطرف هر کدا/ نارسيستی و بويژه روشنفکر ايرانی دارای يک حالت شيفتگی

را خدا و بی نياز به ديگری و استاد استادان احساس می کند و دارای نوچه ها و مريدان خويش است و يا خود نوچه و 

مريديست که می خواهد با ماالندن  دست و پای  پيش کسوتان اعتبار کسب کند و در خفا رويای روزی را دارد که او 

حاصل اين امکان رجعت احساسی و اين ساختار نارسيستی در اين . پرستش گرددماالنده شود و چون بتی نارسيستی 

است که وقتی نقد آجودانی بيرون می آيد، اول از همه پان ترکها و پان عربهاو  غيره بسيار خوشحال می شوند، زيرا 

مايی کنند و حق دارند دچار حاال ثابت می شود که ايرانيها و فارسها همشان شوونيستند و آنها حق دارند احساس مظلوم ن

پارانوييا باشند و قوم فارس و روشنفکرهای فارس را علت بدبختی خويش و ملت بزرگ و آرمانی خويش بدانند، و از 

طرف ديگر روشنفکر ايرانی فرصتی بدست می آورد که دست به اين بازی نارسيستی شاه کشی زند و در قالب 

وونيسم خواندن هدايت، حال ديگربار به ارضای حاالت ناسيوناليسم افراطی خواندن هدايت و ش

زيرا او با هورا کشيدن برای اين نقد و شوونيست خواندن . تخريبی،سادومازوخيستی نارسيستی خويش بپردازد/شيفتگانه
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لب هدايت هم ديگر بار قهرمانی از خويش را بزير می کشد و قهرمانی نو چون آجودانی را به تخت می نشاند و هم در قا

حمله به هدايت و مديحه سرايی برای اين نقد، در واقع به آزار و تخريب خويش و شکنجه خويش و ميل تنبيه خويش و 

جهان خويش نيز می پردازد و از طرف ديگر به خودش ثابت می کند که حتی قهرمانش نيز چيزی نبوده است و دروغی 

 نوستالژی هدايت و گرفتاريش در اين ميراث فرهنگی، ناتوانی يا می توان در اين خوشحاليش در اثبات. بيش نبوده است

او را در دستيابی به جذب سمبليک اين ميراث و دگرديسی يافتن به هنرمند مدرن و چنداليه ايرانی و جهانی ديد و از 

ر اينرو می خواهد در اين لحظه خشمش را نثار اين ميراث کند که ناتوان از هضم سمبليکش است و او را مقص

در حاليکه مقصری در ميان نيست و در نهايت خود او ناتوان از ارتباط گيری سمبليک با  اين . بدبختيهای خود بخواند

پسامدرنيت و ناتوانيش از دست يابی به فرديت /سنت/ميراث فرهنگی و ناتوان از ايجاد تلفيق مدرن خويش از مدرنيت

ای ديدن اين ناتوانی و بجای درک ضرورت بپايان بردن کار خويش و اما او در واقع بج. دومليتی و چنداليه خويش است

هدايتها، اکنون می خواهد خشمش را نثار اين ميراث کند و هر نگاهی به اين ميراث را به مثابه يک نوستالژی سنتی 

ز اين ميراث فرهنگی و زيرا او راهی جز تلفيق ندارد و نمی تواند ا. با اين کار در واقع او فقط تف سرباال می کند. ببيند

تنها يا اسير اين ميراث و بحران می ماند و يا اين ميراث را به گنجينه سمبليک خويش و با تلفيقش با . از خويش فرار کند

مدرنيت به قدرت مدرن و تفاوت خالق مدرن خويش تبديل می کند و می تواند با ترکيب هفت خوان رستم و عارف با 

وز خويش و با چنداليه شدن خودش و جهانش و هنرش، او نيز مثل جويس به ترکيبی و جهان امروز و معضالت امر

هنری چنداليه دست يابد و يا مثل گابريل گارسيا مارکز واقعيت جادويی خويش را بيابد و يا قادر به لمس جادوی عرفانی 

خشم او به . زمينی و چنداليه شودو عاشقانه واقعيت خويش و تلفيق آن با نگاه دنيوی مدرن خويش باشد  و اينگونه 

هدايت  و بوف کور و به اين ميراث، خشمش به خودش و به ناتوانيش از تلفيق و ناتوانيش به عبور از چندپارگيش به 

چنداليگيش است و اين ناتوانی و خشم به اين ميراث و ناتوانی از جذب آن در تلفيق خويش، همانقدر سنتی و بحران 

و اين خشم به ميراث خويش و اين خشم به . خويشتن شريعتی ها بحران زا بوده  و خواهد بودزاست که بازگشت به 

ناتوانی خويش که بر هدايت فراافکنی ميشود و سپس او  بجای خود،مورد لعن و نفرين  و تمسخر نوستالژيک بودن قرار 

هايی رجعت احساسی آجودانی و اين می گيرد، علت نهايی هواداری ناخودآگاه اين روشنفکران از آجودانی و علت ن

اين روشنفکران مدرن ما  بجای آنکه با نقد تثليثی  نقد آجودانی و نيز نقد تثليثی و . روشنفکران مدرن ما می باشد

پارادکس هدايت و خود به يک رابطه پارادکس با خويش و ديگری دست يابد و هم به درک ريشه خويش نائل آيد و هم 

وند درونی خويش با هدايت و دنيای او، در واقع کار او و خويش را بپايان رساند و به تلفيق دست يابد بتواند با شناخت پي

بجای اينکار درست او به ارضای خواستهای نارسيستی . و دومليتی گردد، از چندپارگی به چنداليگی خويش دست يابد

زيرا با اين رجعت .  را تکرار می کندخويش می پردازد و رجعت احساسی می کند و اينگونه تراژدی بوف کور

از اينرو نيز باورنکردنيست که اين همه تعريف از . احساسی به فرديت خويش ضربه می زند  و در واقع کور می شود

اين نقد توسط اين همه روشنفکر و نقاد ايرانی صورت می گيرد، بدون آنکه به نقد خطاهای آن بپردازند  ويا نقاط قدرت 

آجودانی را نشان دهند و اين کار حتی از طرف کسانی صورت می گيرد که خود بهرحال در مورد هدايت و ضعف نگاه 

من اينجا تنها به دو نمونه از اين نقدها اشاره می کنم، اما کافيست که . نقد نوشته اند و حتی نقاد و نويسندگان خوبی هستند

اژدی بوف کور و تکرار آيين شاه کشی و تکرار خوشی دردآور خوانندگان خود به سراغ بقيه نقدها بروند، تا تکرار تر

ايرانی ايی که بجای دست يابی به تلفيق نهايی و به چنداليگی خويش هنوز . تخريبی ايرانی را ببينند/نارسيستی شيفتگانه

اسی کند جمعی و هنری، محکوم بدان است ،هر از چندگاهی يک رجعت احس/هم با تمامی پيشرفتهايش در زمينه فردی 

و به بازی نارسيستی خويش بپردازد و هم به خويش و هم به فرهنگش و هم به قهرمانانش بخندد و آنها را متهم به اين  



 146

وآن کند و همزمان برای بتی نو هورا زند و بوسيله اين بازی نارسيستی، نيازهای نارسيستی و نابالغانه و دوسودايی 

ين فانتزيها در جهان سمبليک خويش به نارسيسم خندان و نقد خندان و تثليثی خويش را ارضا کند،بجای آنکه با جذب ا

  .دست يابد و بيانگر فرديت مدرن و متفاوت ايرانی خويش و يا ايجادگر نقد مدرن و چنداليه و پارادکس خويش باشد

  

 تحصيل کرده در زمينه آقای فلکی خود يکی از نقادان خوب هدايت و يک نويسنده خوب ايرانی و: نقد محمود فلکی/ 1

ادبيات است و  از اينرو نقد را خوب می شناسد، از اينرو بويژه عجيب است که دقيقا فلکی با وجود ديدن ضعفهای نقادانه 

جالب . آجودانی، باز هم نقد او را مدرن می خواند و حتی به نقد نگاه او  و بيان نکات مثبت و منفی نگاه او نمی پردازد

ی در نقدش به اين اشاره می کند که اين شيوه مورد استفاده آجودانی که راوی را با نويسنده يکی خوانده اين است که فلک

با آنکه با نقل قولی از . است، ديگر کمتر مورد استفاده قرار می گيرد، اما باز هم اين شيوه نقد را مدرن می خواند

با اينحال بيشتر به اين موضوع نمی . ايت نيز اشاره می کندآجودانی به مخالفت او با يکی خواندن راوی بوف کور با هد

پردازد و از ياد می برد که آن نقدهايی که راوی را با نويسنده يکی می دانستند، ديگر متعلق به نقد زمان حال نيستند و 

زيرا .  شکست استاين گونه نقد در برابر انواع و اشکال نقد هرمنوتيک،ساختارگرايانه و پساساختارگرايانه محکوم به

يکی خواندن راوی و نويسنده و بررسی نگاه نويسنده بر اين اساس و بقول فلکی بشيوه يک نقد برون متنی  دارای 

  :اما چرا آقای فلکی به بيان برخی از اين خطاها نمی پردازد و تنها به اين اکتفا می کند که بگويد. اشکاالت فراوانيست

  

گيرد، اگرچه کمتر، هنوز در نقد و بررسی  ، که آجودانی آن را به کار می)نیمت برون(ولی آن روش پيشين « 

گيری از  ام تا به اين نتيجه برسم که بهره اين نکته را از يکسو به اين خاطر مطرح کرده. در غرب کاربرد دارد

ودانی خوب و مهم چگونگیِ  کاربرد آن است که آج. تر لزومن نبايد به معنیِ  ضعف کار تلقی شود روشی کهن

  »14.آمده است اش بر بسامان ازعهده

  

 

اما اگر اينگونه است که ايشان می گويد،پس چرا حدااقل به  نکات انتقاد به چنين نقد باصطالح برون متنی اشاره نمی کند 

ی اين بجا. و يا براساس اين نکات نقد آجودانی را نقد نمی کند، تا نکات مثبت و ضعيف نقد بر خواننده آشکار شود

حرکت منطقی و نقادانه، او  در ادامه نوشتارش به حالت بينامتنی نگاه آجودانی و شباهت ميان نگاه پروين و زن اثيری 

به سان تبلور اين حالت بينامتنی اشاره می کند،بدون آنکه با توجه به نظرات ژنت و کريستوا دقيقا ضعف اين نگاه و 

زيرا همانطور که در باال توضيح دادم، موضوع نه شباهت بلکه چگونگی . دضعف حالت بينامتنی اين نقد را نشان ده

. البته اين اشتباه را خيلی از نقادان و هواداران نقد آجودانی مرتکب می شوند. رابطه دو متن پيش و پس متن است

تخريبی روشنفکر /به اين حالت شيفتگانه> معمای بوف کور<اينگونه حتی فردی مثل دکتر آشوری که در مقاله خوبش 

هدايت اشاره می کند، خود  نيز به خطای رجعت احساسی و  ) طنزگونه(ايرانی و به قدرتهای نقادانه و تسخرآميز هدايت

نديدن خطاهای نقادانه و تکرار تراژيک  نقد آجودانی مبتال می گردد و  نگاه دکتر آجودانی را به مثابه يک نقد خوب 

تخريبی در نقد دکتر آجودانی و هواداران نقدش /های نقادانه و نيز تکرار حالت شيفتگانهبينامتنی می بيند و متوجه خطا

نمی شود و از اينرو در عين نزديک شدن به  معمای بوف کور، متوجه تکرار معما و تراژدی بوف کور در نقد آجودانی  

  نمی شود که اين روشنفکران ناتوان از و متوجه شاه کشی و انتقام گيری آنها  از ميراثی)22(و هوادارانش نمی گردد 

جذب سمبليکش و ناتوان از  تبديل آن به قدرت خويش و  عبور از چندپارگی خويش به سوی چنداليگی خويش و ناتوان 
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همانطور که در کامنت مقاله اش به . از دست يابی به هنر و تفکر جهانی بر بستر اين گنجينه متفاوت ايرانيشان هستند 

تخريبی و بباور من   /همانطور که اين روشنفکران بقول آشوری دارای حالت شيفتگانه.   اين خطايش می پردازمانتقاد از

هوراکشان برای  نقد آجودانی و خوشحال از بزير کشيدن مجسمه قهرمانشان،  در خفا يکايکاشان می داند که هنوز هم از 

زيرا آنها در واقع همان عارف سرگشته . شکستن آينه می کنندهدايت جلو تر نرفته اند و بجای ديدن ضعف خود سعی در 

در  جستجوی عشق جاودانه هستند که حال بی ايمان به جستجوی خويش شده اند، اما کامل به شک مدرن و نهيليسم 

 می مدرن دست نيافته اند،بلکه توهم وار و نارسيستی سعی در پوچ شدن و يگانگی با پوچی و زهرخند زدن به هر تلفيقی

کنند و در واقع به عارف پوچ گرا و شکاک سينه چاک مدرنيت يا پسامدرنيت تبديل شده اند و با ناتوانی از دست يابی به 

فرديت و نهليسيم مدرن و يا حتی عبور از آن و دستيابی به حالت عارف خندان و هيچی خندان و زمينی چنداليه او، 

مداوم به فرديت هنری و شخصی و اختگی کار خويش و تحول خويش خويش را به چندپارگی بيشتر و به ضربه زدن 

زيرا خود ناتوان از پشت سر گذاشتن هدايت و بپايان بردن کار او و دستيابی به تلفيق . مبتال ساخته و می سازند

ف کور سنتی و دستيابی به فرديت مدرن خويش بر پايه زمينه سازيهای نسلهای قبلی مانند رمان بزرگ هدايت بو/مدرن

از  اينرو بجای ديدن تراژدی خويش و تکرار تراژدی خويش در اين اختگی بدست خويش، در پی شکستن آينه و . هستند 

کميک وار نمی بينند که حتی زهرخندشان و  /يا حمله به هر تلفيق و خنديدن به ميراث فرهنگی هستند و حتی تراژيک

يستی و به شکل زهر خند راوی بوف کور است و مثل او بجای خشمشان به گذشته شان، خود به شکل يک عارف نارس

مدرن خويش به آرامش دوباره /تلفيق می خواهند با کشتن بخشی از خويش و خنده سرد و تحقيرآميز به اشتياقات سنتی

ا دست يابند و در خفا خود می دانند که در آينه بجای عکس خويش،قيافه پيرمرد خنزرپنزری را با لعابی مدرن و ي

فلکی  در  پايان نقدش نگاه . آنها در خفا می دانند که اخته اند و گرفتار چندپارگی خويش هستند. پسامدرن می بينند

آجودانی درباره ياس هدايت را  بر اساس بدست گرفتن گلدان راغه توسط پيرمرد خنزرپنزری تشويق می کند و می 

گويی که مدرنيت و .  متن و ماتريکس متن به نقد اين نگاه بپردازدگويد که اين تفسير تازه است، بدون آنکه با توجه به

در واقع اين نوع نگاه و نقد يکجانبه و اين . پسامدرنيت به معنای اين است که شما هر نقدی و تفسيری می توانيد بنويسيد

هرچه می «  نيست که زيرا اوال مدرنيت به معنای اين. نوع نگاه به نقد و قبول هر تفسيری  يک نگاه ضد مدرن است

ديگر هيچ قضاوتی و سنجشی در ميان نيست و می « و پست مدرنيت به معنای اين نيست که » خواهد دل تنگت بگوی

اين نوع نگاه به مدرنيت و به پست مدرنيت و به مرگ مولف، در واقع مسخ مدرنيت و . »توانی هر تفسيری انجام دهی

زيرا ديسکورس مدرن آنقدر قوی است که اگر مقاله ای بر اساس موازين . تپست مدرنيت توسط ذهن نارسيستی ايرانيس

اين ديسکورس نوشته نشود،  در ديسکورس هنری و علمی جايی نمی يابد  و از طرف ديگر توسط  بی عالقگی ديگران 

ف پس زده به اين نقد ضعيف و توسط نقد ديگران و قدرت خودسازنده و خود رهبری کننده  ديسکورس هر مقاله ضعي

می شود و سطح علمی و هنری مرتب به درجه باالتری از قدرت و توان دست می يابد و اينگونه نويسنده و هنرمند و 

عالم مدرن بايستی در هر رشته ای نيز که باشد،مرتب خود را آپ ديت کند و بياموزد،تا از عرصه عرضه و تقاضای 

رگ مولف به معنای مرگ متن نيست و تفسيری که نتواند به کمک همينگونه نيز م. ديسکورس به بيرون پرتاب نشود 

بقول امبرتو اکو فيلسوف و نويسنده پسامدرن . متن حرف خويش را اثبات کند، تفسيری غلط و ضد پست مدرنيت است

 :ايتاليايی
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ينه ساز هنوز هم يک متن است و يک متن می تواند  زم) تاکيد از من. همان مرگ مولف(> متن باز<حتی يک « 

نمی توان گفت که چه تفسيری بهترين تفسير . تفاسير بسيار زيادی گردد، اما اجازه  هر تفسير دلبخواهی را  نمی دهد

  »15. است، اما می توان مطمئنا گفت که چه تفاسيری غلط هستند

  

بوف کور، به نقد بوف  يک نقاد پست مدرن می تواند برای مثال با يک نگاه ساختارشکنانه و از نگاه زن در داستان 

کور بپردازد، اما اگر آنچه بيان می کند، با حاالت و نگاه زن درون بوف کور همخوانی نداشته باشد و بوسيله او تاييد 

جالب اينجاست که در نقد فلکی و نيز نقد نوشين . نشود، آنگاه اين نقد ساختارشکنانه ضعيف و در نهايت ناتوان است

ت نسبی گرايی و مرگ مولف پست مدرن به اين معنا درک شده است که هر کس هر تفسيری شاهرخی می بينيم که حال

از اينرو نيز فلکی به جای اينکه به نقد نتيجه گيری آجودانی بپردازد و درستی يا غلط بودن آن و يا . می تواند ارائه دهد

ره می کند و خيال می کند که در حال نقد ضعف  و قدرت اين نتيجه گيری را  نشان دهد، به تازه بودن اين تفسير اشا

برعکس تنها کاری که می کند،مسخ کردن مفهوم نقد مدرن و . مدرن اين نگاه آجودانيست و در حال رواداری مدرن است

می باشد و به ترويج نقد و مونولوگ سنتی و » هر چه خواهد دل تنگت بگوی« پسامدرن به و تبديل آن به نظر سنتی 

واداری و چالش مدرن می پردازد  که در آن  امکان طرح هر نظری همراه با  چالش و جدل و ديالوگ مسخ اين اصل ر

. او از ياد می برد که رواداری مدرن بستر  و پيش زمينه چالش و نقد مدرن است و نه نافی آن.  مدرن و پسامدرن است

گويی آب پاکی بر دست نقد می ريزد و بر اساس . خانم نوشين شاهرخی حتی از فلکی نيز جلو می زند و از همان ابتدا

  :نظر آجودانی،هدايت را نژادپرست خطاب می کند و می نويسد

  

ی او را  کاود و افکار نژادپرستانه ی قرن ايران را می ترين نويسنده دکتر آجودانی افکار ناسيوناليستی بزرگ« 

نژادگان "ها به عنوان  در مقابل ايرانیها  که به تحقير عرب" طلب آمرزش"به بهترين وجهی در داستان 

ی  گيری ايدئولوژيک نژادپرستانه داستانی که به سبب جبهه. گيرد پردازد، به چالش می می" سپيد دين و آيينی

دهد که چگونه  هدايت از ارزش ادبی تهی است و در کنکاش اين اثر دکتر آجودانی به روشنی نشان می

بعدی و  سويه، يک ای به غايت يک و زبردستی چون هدايت، گاه نويسندهقلم  ی خوش ايدئولوژی از نويسنده

  »16.به روشنی محسوس است"  آمرزش طلب"ای چون  سازد که بازتاب آن در داستان غيرهنری شعاری می

  

د داستان کوتاهيست که در آنجا زنان و مردانی ايرانی در حال رفتن به زيارتن> طلب آمرزش<جالب اينجاست که داستان 

و داستانهايی در اين مسير بيان ميشود که در واقع هدايت به کمک آنها در حال نشان دادن خرافات ريشه يافته در همه 

اقشار جامعه است و اگر از عربی  زشت سخن می گويد که دست در دماغش می کند، از طرف ديگر وجود خرافات 

وييهای اخالقی جامعه ای که دست به قتل می زند و می خواهد مختلف را در زندگی اين ايرانيان نيز نشان می دهد و دور

در مسير داستان معلوم ميشود که همه حجاج در واقع الشه ای . با رفتن به مکه طلب آمرزش و پاکی کند  را نشان ميدهد 

نری قدرت ه. در درون خويش دارند و می خواهند در واقع به يک کاسبکاری برای رفع احساس گناهشان دست زنند

داستان ضعيف است و می توان در آن رگه هايی از نگاهی منفی به اعراب ديد، اما همزمان اين اثر در حال بيان 

طنزآميز اين جامعه اخالقی دورويانه است و نمی توان اين اثر را نژادپرستانه خواند و باز هم راويان با نويسنده يکی 

هرخی و نه آجودانی به يادشان می آيد که هدايت در کنار اين نوشته، جالب اينجاست که نه نوشين  شا. گرفته می شوند

دارد که  در آنجا آيينهای ايرانی و اوستايی و يا ميهن پرستی ايرانی را > ميهن پرستی<و يا > آفرينگان<داستانهايی مثل 
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ستی اما دچار اين خطا نشد به سخره می گيرد و اگر در نگاه هدايت به عرب،رگه های افراطی می توان ديد، همزمان باي

موضوع اما اين است که با ديدن . که راوی را با هدايت يکی خواند و يا متوجه مراحل مختلف هنری نگاه هدايت نگرديد

چنين رگه های افراطی در کار هدايت، هدايت را ناسيوناليسم افراطی و يا شوونيست خواندن، خود اوج افراط گری و 

ست و اين طنز تاريخ است، که کسانی که در هدايت رگه های افراطی می بينند،نود سال بعد از يکجانبه به قاضی رفتن ا

متنفرانه نارسيستی هستند   و نمی توانند  به يک رابطه پارادکس و /هدايت، در نگاهشان دارای همان حالت شيفتگانه

و تثليثی و ديالوگ تثليثی باشند، بلکه باز هم چنداليه با هنرمندانشان و به خودشان دست يابند و ايجاد گر نقد سمبليک 

افراطی نگاه و عمل می کنند و ديروز هدايت را بزرگترين هنرمند می خوانند و امروز مجسمه اش را بزير می کشند و 

او را متهم به نژادپرستی و ناسيوناليسم افراطی می کنند و نه نقاد اصلی متوجه اين مسئله است که او در نقدش در پی 

اثبات نظرش  و نه نقد بوف کور است و نه نقادان بعدی قادر به حفظ فاصله تثليثی و نقد نکات مثبت و يا غلط او هستند، 

بلکه بشيوه نارسيستی طرفداری و يا ضديت می کنند که اين بار اما بشيوه طرفداری نارسيستی بدون توانايی نقد 

 نقادانه من بر نگاه شاهرخی و بيان اشتباهات دکتر آجودانی، از اينرو نيز  در  کامنت. پارادکس صورت می گيرد

شاهرخی بجای آنکه به بيان نظرش در باب انتقاد من بپردازد، تنها به من نصيحت می کند که قبول کنم هر کس می تواند 

ن بدين تفسيری از بوف کور بدهد و خيال می کند،که حرف مدرن زده است و نمی داند که ديسکورس مدرن و پسامدر

خاطر اين قدر قويست، زيرا در عين روادارای و بر بستر رواداری،مرتب به نقد و چالش يکديگر می پردازند و تا نقدی 

پاسخگوی معيارهای ديسکورس نباشد، از طرف ديسکورس پذيرفته نمی شود و بدينوسيله و بدون کمکی از خارج،خود 

منتقد ما اما . و سطح بحث و نقدش را به درجه باالتری می بردديسکورس مدرن و پسامدرن مرتب خويش را پاکسازی 

بجای نقد بر نقد نوشتن و يا برخورد پارادکس به نقد، راوداری مدرن را به حالت صبر و تحمل مذهبی و ايرانی تبديل 

 و مجسمه می کند و چالش و نقد را می کشد و از طرف ديگر بازی نارسيستی و لذت نارسيستی خويش را ادامه می دهد

قهرمانش را بزير می کشد و با کشتن او، خشمش به خويش و جهانش و بحرانش و ناتوانيش از پايان دادن به بحرانش را 

اينگونه او . بيان می کند و همزمان با فرياد مرگ بر شاه، لحظه ای بعد برای شاه بعدی و قهرمان بعديش هورا می کشد

می بيند که نقدش کور است و او و نقدش تکرار تراژدی بوف کور است و نيز تکرار تراژدی بوف کور می کند و ن

پسامدرن خويش  /مدرن/ناتوان از به انتها رساندن کار هدايت و خويش و  ناتوان از دست يابی به فرديت چنداليه ايرانی

جذاب باشد و هم و دست يابی به تلفيق مدرن و متفاوت خويش است که برای هر دو جهانش ، چيزی نو  و متفاوت و 

ايجادگر رنسانس ايران و پايان سترونی و بحران ايرانی و ايجادگر فرديت و سعادت فردی و جمعی خويش گردد و 

آفريننده آثار هنری و علمی چنداليه ايرانی و قادر به جهانی شدن بر بستر  فرهنگ ايرانيش و بر بستر تلفيق مدرنش 

  .گردد

  

  ميراث فرهنگی و تفاوت نسلها

  

بر کتاب او که باز هم نقدی تاييد کننده و بدون بيان نکات قدرت و ضعف ) 19(کتر آجودانی به نقل از متن پيام يزدانجو د

بباور من راه . نقد آجودانيست،  نوشته اش را با اين سوال به پايان می برد که ما با اين ميراث فرهنگی چکار بايد بکنيم

بباور من دقيقا ناتوانی نسلهای قبلی و اين بخش از . نيز خويش را نشان می دهدروشن است و اينجاست که تفاوت نسلها 

روشنفکران مدرن  از دست يابی به تلفيق و  جذب سمبليک اين ميراث در جهان سمبليک و فردی خويش است  که زمينه 
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کشی و  نفی ميراث خويش  و تخريبی به هنرمندان قبل از خود و تکرار آيين شاه /ساز اين برخوردهای افراطی شيفتگانه

  :راه درست برخورد با ميراث فرهنگی به دو شيوه ذيل است. يا اسارت در نگاه اين ميراث است

  

متنفرانه نارسيستی و عبور از اين مثلث اديپالی و بحران فردی و جمعی ايرانی و دست /عبور از اين حالت شيفتگانه/ 1

ايرانی، دست يابی به تلفيق مدرنيت و سنت در جهان سمبليک و فردی يابی به جهان فردی و سمبليک فردی و جمعی 

در اين مسير برای ما . خويش و ايجاد تلفيقهای مختلف، ايجاد مدرنيت ايرانی و هنرها و متون مدرن و متفاوت ايرانی

رای برخورد به از اينرو همه نسلها ب. دقيقا بوف کور هدايت بهترين بيانگر اين تراژدی فرهنگی و معضل فرهنگيست

بحرانشان ابتدا سراغ بوف کور می آيند و در راوی و ديگران خويش را باز می يابند و با اين شناخت بيشتر بر خويش و 

بر تراژدی فرهنگی و فردی خويش، و با اين بينايی بر جهان درون  و برون خويش، در پی عبور از اين معضل و 

  .  س ايرانی  جستجو می کنند و خالق می شوندبحران و دست يابی به جهان فردی و رنسان

 از طرف ديگر، اين نسلها، با شناخت  ضرورت تلفيق و بر بستر تجارب خويش با مدرنيت و درک ضرورت -2

سنت، اکنون به آفرينش انواع و اشکال /دستيابی خويش به عنوان انسان مهاجر و يا نسل معاصر ايرانی به  تلفيق مدرنيت

ق و در عرصه های مختلف دست می زنند و اينگونه می خواهند همزمان کاری را بپايان برسانند که مختلف اين تلفي

از اينرو نيز نسلهای ما  که هدايت و اين نسل . پدران فکريشان، از قبيل هدايت، ناتوان از بپايان بردن آن بوده است

لفيق نو بوده و هستند، اکنون در پی ايجاد اين تلفيق  پدران و مادران فکری برايشان  پيش قراوالن  و زمينه سازان اين ت

و در پی دست يابی به جهان مدرن و ايرانی خويش و نگاه چندچشم اندازی و متفاوت و مدرن خويشند و می خواهند با 

ن تلفيق به استفاده از تالش نياکانشان، در عين حال کاری را بپايان رسانند که آنها شروع کرده اند و همزمان با ساختن اي

اينگونه نيز نسل ما مهاجران دو . ضرورت وجودی خويش و جهان خويش جواب دهند و ايجادگر رنسانس ايران گردند

مليتی و يا نسلهايی که در اين دوران انقالب و مهاجرت نوجوانی و جوانی خويش را طی کرده و مجبور به عبور از 

نسی و سياسی و فرهنگی بوده است، و  با تمام وجود خويش بحران تراژديها و بحرانهای فراوان هويتی،فردی،عشقی،ج

هدايتها و بوف کور را و  ضرورت عبور از اين نگاه نارسيستی و بازی نارسيستی و ضرورت دست يابی به تلفيق را 

 درک و لمس کرده است،اکنون به شيوههای مختلف و از راههای مختلف در حال ايجاد تلفيق خويش و دست يابی به

از اينرو نيز ما نه قهرمانی را ديگر باال .  چنداليگی مدرن خويش،دست يابی به جهان متفاوت و مدرن ايرانی خويشند

می بريم و يا فردا مجسمه اش را بزير می کشيم، بلکه با پدران و مادران فکری خويش، رابطه ای پارادکس و خندان 

گيری از آنها،قادر به عبور از آنها و دست يابی به جها ن و عشق فردی داريم و قادر به نقد آنها و خويشيم و در عين ياد

ما همينگونه نيز به ميراث فرهنگيمان برخورد می کنيم و نمی گذاريم او باری بر دوشمان باشد و يا ما را اسير . خويشيم

قيات و با چيرگی بر هراسها عارفانه خويش سازد، بلکه با عبور از هزارداالن اخال/نگاه خويش و بازی تراژيک کاهنانه

و با تبديل بحرانهايمان به وسيله دست يابی به قدرتهايمان، با اين ميراث فرهنگی نيز رابطه ای سمبليک  و تثليثی بر 

قرار می کنيم و بجای آنکه چون راوی بوف کور و لکاته و ديگران اسير اين يگانگی نارسيستی عارفانه و هراس 

 به تن و جسم خويش و فرديت جنسيتی خويش و به زمين و زندگی آری می گوييم و از طرف کاهنانه باشيم، از يکسو

ديگر اين ميراث و اشتياقات نياکانمان در پی عشق و يگانگی  و در پی خنده و شادی را در خويش جذب می کنيم  وآنها 

راث و نوزايی مدرن آن و با تلفيق آن با ما با جذب سمبليک اين مي. را به نارسيسم خندان، به قدرت خويش تبديل می کنيم

اشتياقات مدرنمان،  زجرمان و ميراث درد آورمان را به گنجينه مان و بستر فرهنگی نويمان تبديل می کنيم و مغرورانه 

اينگونه ما بر کاهن . بر اين زمين و بستر فرهنگی می ايستيم وبه تلفيق آن با نگاه مدرن و جهان ديگرمان دست می زنيم
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راسان از جسم درونمان و بر عارف گرفتار عشق مطلق مادرانه چيره ميشويم و آنها را به عارف زمينی خندان و ه

آنها را به جسم خندان و چنداليه، به عشق خردمند و خرد  اخالق سبکبال و شور سروری خندانمان تبديل می کنيم،

آری ما . نه و پيوسته در حال تحول و ديالوگ  تبديل می کنيم عاشقمان، به ايمان سبکبالمان و به جهان عاشقانه و قدرتمندا

با عبور از تراژدی بوف کور و با  شناخت کار بزرگ هدايت و لمس درد او و بن بست او و با به پايان بردن کار هدايت 

مان را بينا و  و دست يافتن به تلفيقمان، به تکرار تراژدی بوف کور پايان می دهيم و ديگربار  هم خود و هم فرهنگ

زيرا اکنون اين عارفان زمينی خندان و شرورند که بر بستر فرهنگ و ميراثشان و با تلفيق اين . قدرتمند می سازيم

ميراث با جهان مدرنشان، هنر و رنسانس ايرانی و جهان مدرن و متفاوت ايرانی را می آفرينند، و  بقول نيچه، ايجاد گر 

 من، ايجاد گر دنيای عاشقانه و قدرتمندانه عاشقان زمينی ،خردمندان شاد و عارفان هزاره زرتشت خندان، و يا بباور

زمينی می گردند و اينگونه هم خواست نياکانشان را به دست می آورند و جهانی عاشقانه و زمينی می آفرينند و هم با 

کثرت در وحدت و وحدت در تلفيق اين خواست با جهان مدرن، به نياز خويش و دوران خويش تن می دهند و  يک 

باری  هدايت زمينه ساز اين راه نو با . کثرت می شوند و زمينه ساز رنسانس عشق و خرد خويش و فرهنگشان می شود

نشان دادن تراژدی فرهنگی ايرانی در بوف کور بود و ما اکنون کار او را بپايان می رسانيم و مانع از تکرار اين 

بار بوف بينا گشته است و اکنون با تلفيقش بار ديگر به شاهينی مغرور و خندان تبديل می زيرا ديگر . تراژدی می گرديم

با اين کار در واقع . . گردد و ايجاد گر جهانی نو و زمينی و مدرن می شود و کار خويش و نياکانش را بپايان می رساند

کور نيست، زيرا اکنون ما به عنوان عارفان بخشی از قدرت بوف کور بپايان ميرسد، اما اين به معنای مرگ کتاب بوف 

خندان و هميشه ناتمام، با خواندن بوف کور مرتب با اشتياقات و تمناهای خويش بدنبال عشق جاودانه و جدل عشقی و 

ميل لمس و ديدن تمناهای پرشور و سحرآميز خويش روبرو ميشويم که در ذات بشری و در عشق فانی بشری وجود 

 فانی بشری  بقول لکان خود مملو از اين جستجوی جاودانه معشوق  گمشده و مملو از اشتياق يگانگی دارد، زيرا تمنای

با او و چيرگی بر حريف است، تنها اينجا ما با حالتی خندان بوف کور را می خوانيم و هربار بخشی ديگر از اين 

مبليک و فانی خويش در می آوريم و اينگونه اشتياقات جاودانه بشری را در خويش جذب می کنيم و به قالب تمناهای س

مرتب قادر به ايجاد اليه های جديدی از عشق و تمنا و بازی عشق و قدرت می شويم و می توانيم اينگونه خود و معشوق 

جادويی ، چنداليه و هم چون بشريت و تاريخ کهن، چون حال جوان و /اسطوره ای/را در اين بازی زمينی چنداليه واقعی

ينده نازاده ببينيم و بتوانيم هم در مسحور نگاه و تن معشوق و لحظه غرق شويم و چهره چنداليه اسطوره چون آ

نوازشگر خويش  لمس کنيم و هم خود چنداليه و /دلهره/هراس/جادويی و واقعی او را با احساسات چنداليه عشق/ای

زيرا   اين بازی عشق .س جاودانه دريدايی تن دهيم واقعی ميشويم و به اين بازی و  دگرديسی ديفران/اسطوره ای/جادويی

زيرا زمان ما خطی نيست . و قدرت را پايانی نيست و در چرخشی بدون تکرار مرتب درجات نوينی از آن آفريده ميشود

اينگونه با اين بازخوانی نو . اسطوره ايست/جادويی/بلکه مارپيچی و چرخشی است و مکان ما يک مکان چنداليه واقعی

زون متنی و متفاوت بوف کور، همزمان بوف کور را خندان می کنيم و او را با خويش بدرون جهان نويمان می بريم ،ف

باری اين شيوه برخورد خندان و زيبای ما با ميراث فرهنگيمان است، زيرا ما راوی خندان،لکاته . و جاودانه می سازيم

ما اين ميراث را زيبا و خندان می سازيم و ايجادگر . ی هستيمو زن اثيری خندان و پيرمرد و مادر خندان و چندجهان

.مدرنيت چنداليه و خندان ايرانی خواهيم بود  

  پايان

  

  :ادبيات
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يعني اينكه ما آجاي . اي بازسازي ايرانيت در معنای جديديکی از تالشهای نهضت مشروطه تالشي است بر« 

توانسته از آن بيرون آيد و  چيزي مي ايم، آه بوديم، فرهنگ ما چه بوده و در درون اين فرهنگ چه  جهان ايستاده

اما در دوره پهلوي . افتد اين امر در دوره مشروطه اتفاق مي. توانستيم از اين فرهنگ بكنيم چه برداشتي مي

هاي ملي و  شود و چون دولت مدرن بر اساس خواسته ست آه در حقيقت با امكانات وسيعي آه ايجاد ميا

خواهد هويت مستقلي را، هم در معناي سياسي و هم در معناي فرهنگي از  شود و مي استقالل ايران تشكيل مي

شود و در  ای از مشروطيت آغاز می هچنين تالش آگاهان. آنند ايران ارائه دهد، اين دستاوردها بيان عملي پيدا مي

  »دهد دوره پهلوی بيان منسجم خود را به دست می

  

   

يكي از تناقضاتي آه در سرنوشت روشنفكري در دوره مشروطه وجود داشت و اصال سرنوشت روشنفكري « 

ومت شود اين است که روشنفكران ايران در دوره مشروطه در برخورد با حك ايران با اين تناقض شروع مي

قاجار و استبداد حكومت قاجار و برخورد با جامعه سنتي، پناهگاهشان دستاوردهاي مدني جوامع غربي بود 

اين ... آهن، مدرسه، دانشگاه، ايجاد مجلس، ايجاد دولت قانوني و مثل پارلمانتاريسم، قانون، مدرنيسم، راه

اما اين . آردند ها با استبداد قاجار مبارزه مي هآردند و با اين خواست ها را از منابع تجدد غربی اخذ مي خواسته

.  بودند مانده آن هم اين بود آه آنها روشنفكران يك آشور عقب. روشنفكري سرنوشت دردناك ديگري هم داشت

در آن شرايط از طرف ديگر با تجاوزات و مداخالت استعمار دولتهاي غربي بخصوص روس و انگليس هم 

خواستند بگويند آه ما  در اين رو در روئي مي. گرفتند ل در برابر تمدن غربي قرار ميو به اين دلي. مواجه بودند

آردند و چون دوران اسالمي را دوران  براي گفتن آن، به گذشته باستاني خود بازگشت مي. آساني هستيم چه

دند آه ما ايراني بالي آردند در برابر آشورهاي غربي به اين مي سرافكندگي و انحطاط تاريخي ايران تلقي مي

در ... در دوره ساسانی شکوه تاريخی ما خيره کننده بوده است و. هستيم، در دوران هخامنشي اينگونه بوديم

آردند به گذشته باستاني  خواستند از خودشان تعريفي ارائه دهند، بازگشت مي حقيقت در برابر غربيها وقتي مي

دانستند،  چون گذشته اسالمي را غرورآفرين و سربلند نمي.  خودخود، به گذشته پرافتخار و غرورآفرين باستاني

به همين دليل روشنفكري در اين دوره از يك سو چشم به تجدد دارد و به . شدند غرق در اين گذشته مي

حتي . سراي آن گذشته است دستاوردهاي مدني جديد، از سوي ديگر با يك پاي در گذشته گير آرده و مرثيه

خوب شما . خوب اين يك تناقض است. كرند آه آن گذشته تاريخي و شكوه تاريخي را احيا آنندبعضًا در اين ف

ولي اين تناقض با توجه به . توانيد از يك سو متجدد باشيد، از سوي ديگر در پي احيا گذشته تاريخي باشيد نمي

ايستد، مرجع و  خودي مييعني آنجائي آه ايراني در برابر استبداد . شرايط تاريخي آنزمان قابل درك است

خواست  ماخذش تمدن غربي و دستاوردهاي مدني جديد بود، و آنجا آه در برابر استعمار يا دولتهاي غربي مي

بهمين دليل اين . اش به تاريخ باستاني و غرورآفرين گذشته خودش بود خودي نشان دهد مرجع و بازگشت

ناسيوناليستهايي هستند آه عمدتا حتي در مورد گذشته بينيم بيشتر اينها  تناقض را داشت و در عمل هم مي

حتي صادق . دهد اين عالقه و عشق و نوستالژي عميقي را به گذشته نشان مي. آنند باستاني خود اغراق هم مي

نويسد بازهم مي  را مي” آور بوف“نويسد،  هدايت، بعنوان روشنفكري آه مدرن است و داستانهاي مدرن مي
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ها عشق سوزان و عميقي نسبت به ايران باستان و گذشته باستاني و نفرت عميقي نسبت   نوشتهبينيد در تمام اين

بوف “حتي خود . داند ها و انحطاط ما مي به دوران اسالمي دارد و درواقع دوران اسالمي را عامل همه بدبختي

جالب است . شود ستي نوشته مياند با همين انديشه ناسيونالي به اعتقاد من آه اينهمه در موردش بحث آرده” آور

  ».شود  در دوره رضاشاه نوشته مي1315در سال ” بوف آور“آه 

  

اما واقعيت اين . گري داشتند گري افراطی و يا فارسي های کوچکی هم بودند که تمايالت ايراني اگر جريان«  

آرد از  و سعي مي. داشتهاي تعادل را در خود  ها بود و جنبه اين تحقيقات عاري از اين جنبه, است در آل

اما . ايراني بدون در نظر گرفتن مسايل قومي، نژادي و حتي ديني و مذهبي يك چهره واقعي تاريخي ارائه دهد

درست است آه يكطرف آن . آوريد شما دولت ملي را در دنياي مدرن بوجود مي. اشكالي در اينجا وجود داشت

يعني بيشتر از آنچه آه . رف ديگرش بايد رو به آينده داشته باشدرو به گذشته تاريخي و بنيانهاي ملي دارد و ط

ما در اين دوره تاريخي . يعني به موقعيت ما در جهان معاصر. شود بايد به آينده پرداخت به گذشته پرداخته مي

دنياي ما در . يعني يك غفلت تاريخي، و يك خالء حضور دارد. آنيم متاسفانه  اين غفلت يا ابهام را مشاهده مي

آنيم، تاريخ آن را  آنيم، فرهنگ ملي را تدوين مي بريم، بنيانهاي يك دولت ملي را پي ريزي مي مدرن بسر مي

موقعيت خودمان را با دنياي مدرن تعريف . آنيم شناسيم، اما نسبت خود را با جهان مدرن تعريف نمي مي

آنيم و به همين دليل همه تحقيقات   انديشه هم نميآنيم در نتيجه تحقيقات و تاليفات و آنيم و چون تعريف نمي نمي

آوريم آه اين نسل در ضمن اينكه اين آگاهيهاي  شود و نسلي را بوجود نمي در يك جائي عميقًا متمرآز مي

آند، بتواند نگاهي هم به موقعيت  ها را دارد و بنيانهاي فرهنگ ملي را تدوين مي تاريخي را دارد اين دلبستگي

اشته باشد و نوع رابطه ما را با دنياي مدرن توضيح دهد و برسر آن بيانديشد و برنامه داشته باشد ما در جهان د

بهمين جهت ارتباط عميق و بنيادي ما با دنياي مدرن شكل . براي دنياي مدرن آه چه آار بايد انجام دهد

در نتيجه دولت مدرن را براساس . البته منظور از اين ارتباط عميق و بنيادي ارتباط انديشه شده است. گيرد نمي

های  دموکراسی و ارزش, يعنی مدرنيسم. نه براساس مفاهيم دموکراتيک, دهيم شکل می» استقالل«مفهوم 

 ».کند مدرنيزاسيون است گيرد و آنچه که اهميت پيدا می فرهنگی مدرنيته در سايه قرار می
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