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:گفتار پيش  
 

تاب دوم با بخشی از يابد، اکنون بايستی ک پايان می» اسرار مگو«ای از کتاب دوم و کنونی  اگر کتاب اول من با قطعه
کتاب اول آغاز شود، تا هم پيوند درونی ميان اين دو کتاب بهتر مشخص شود و هم خواننده ابتدا با تصويری سيسماتيک 

ها يا  گويی گزينه« سپس بتواند با خواندن تا. و حاالتش آشنا شود» عارف زمينی«و مفهوم » گرايانه جسم«از نگاه 
، قادر به ايجاد روايت شخصی ه جسم خندان گويی به زندگی و ب ارف زمينی و آریدر باب حاالت ع» های آفوريسم

گرايانه من بر  زيرا نگاه جسم. باشد و جهان سمبوليک خويش را بهتر بيافريند» جسم خندان و عارف زمينی«خويش از 
 و فرهنگ، از عشق و نيچه و ديفرانس دريدايی از جسم» جسم خندان«بستر فرهنگ آلمانی خويش به روايتی نو از 

 و بر بستر فرهنگ ايرانی خويش به )شود سال آينده اولين کتاب من به زبان آلمانی منتشر می( شود قدرت تبديل می
را بيافريند و هم بر بستر نکات سالم » جسم سمبوليک ايرانی«يابد، تا هم مفهومی نو از  دگرديسی می» عارف زمينی«

دست زند و شکلی از اشکال » نوزايی فرهنگی« نگاه مدرن در اين فرهنگ به يک فرهنگ خويش و با پذيرش و تلفيق
تنها يک حالت است و هر کس به » جسم خندان و عارف زمينی«طبيعی است که مفهوم . گرايی ايرانی را بيافريند گيتی

تبديل »  شاد ايرانیعاشق و عارف زمينی و خردمند«، به اين »جسم سمبوليک و خندان«تواند به اين  شيوه خويش می
 شناخت اين امکان نو و نگاه نو و استفاده از اين خطوط عمومی برای خلق روايت فردی ،موضوع. شود و چنداليه گردد

 موضوع، درک حالت پارادوکس .»که هستيمتبديل شدن به آن هست « به قول نيچهموضوع . و شخصی خويش است
در » فاعل جسمانی منقسم« اين هستيم و » جسم سمبوليک و خندان«ن  زيرا يکايک ما اي. زندگی و جسم و تحول است

 به وب زبان فارسی بر بستر فرهنگی خويش و در چهارچدر نگاه دلوز  بايستی » جسم هزارگستره«نگاه لکان، اين 
وايات نو از  به رايرانی و به روايات نو از زندگی،گرايی  شکلی از  اشکال مدرنيت ايرانی، پروتستانيسم مذهبی، گيتی

 تا بحران کنونی فردی و جمعی به  عشق، قدرت و خرد زندگی دست يابد؛گويی به جسم و به زندگی، به بازی آری 
رنسانس عشق و خرد ايران و خالقيت فردی منتهی شود و ما شاهد جدل عاشقان و خردمندان زمينی ايرانی، شاهد جدل 

ها و بهترين   بر سر بهترين تلفيقهبيان و سکوالرهای خندان ايرانی ، مذ ايرانی زمينیهای خندان و عارفان روايات  جسم
 »وحدت در کثرت مدرن«تا به يک . ها به مشکالت جامعه خويش و ايجاد بهترين روايات خندان و سالم ناتمام باشيم پاسخ
 فردی و جمعی و بدون يابی به اين رنسانس زيرا بدون دست.  و چندصدايی دست يابيم»کثرت در وحدت پسامدرن«و يا 

سنت خويش رهايی يابيم و محکوم به لمس تشديد بحران /توانيم از بحران مدرنيت آشتی دوباره با جسم و گيتی ما نمی
ميرد و يا بحرانش  شود و می اين قانون عميق جسم و زندگی است که يا انسان در بحران داغان می. فردی و جمعی هستيم

اين کتاب نمونه ای از اين گذار و ايجاد . سازد  رتی نو و خالقيتی نو تبديل می نو و قدرا به گذرگاهی به سوی تحولی
نگاهی که بنا به ذات زندگی و جسم هميشه ناتمام و قابل تحول است و هميشه در پی ديالوگ و نقد . نگاهی نو است

به اوج قدرت و عشق دست يابد و هاست تا بدين وسيله  دوستان و رقيبان فکری خويش و جدل خندان عقايد و انديشه
تر سازد  باری اميدوارم اين کتاب مسير را برای ديگر عاشقان و عارفان و خردمندان شاد ايرانی آسان. مرتب تحول يابد

و بتواند منتقدين را به نقدی قوی واداراد تا بازی عشق و قدرت و جدل عاشقان و عارفان زمينی بر سر بهترين تلفيق و 
رسد و گفتمان رنسانس در حال رشد است و   زيرا اندک اندک جمع مستان عاقل و عاقالن ديوانه فرامی.ه يابدروايات ادام

زمان، زمان تحول و . وطنان ايرانی خويش هستيم های مختلف توسط هم های فردی در رشته ما شاهد رشد خالقيت
يرانيان مدرن و چنداليه، به سان عاشقان و عارفان های شکسته و ايجاد پيوندی نو ميان ما به سان ا خالقيت و ساختن پل

ما . زمان، زمان رنسانس و خنده و شادی و رقص عاشقان و عارفان زمينی است. زمينی و خردمندان شاد ايرانی است
فرزندان بحران و خالقان اين رنسانس نو و خالق روايات مختلف از اين جهان نوی ايرانی و جهان در جهان ايرانيان 

اميدوارم اين کتاب ياور عاشقان و خردمندان ديگر ايرانی در مسير خالقيت روايت فردی خويش .  و چنداليه هستيممدرن
بيشتر » کثرت در وحدت ايرانی«باشد تا هم لمس پيوند درونی ما به سان فرزندان بحران و حامالن رنسانس، به سان 

های شکسته کشور ما  پل. ر بستر رواداری متقابل گسترش يابدهای ما ب ها و رقابت تلفيق ممکن شود و هم بازی انديشه
  .خواهان ترميم و فرهنگ و جهان يکايک ما خواهان سعادت و خالقيتی نو است و اين راه مشترک ماست

 
 کتاب از بخش هفتم » ، عارف زمينیگرايی ايرانی مبانی فرديت و گيتی« توضيحات سيستماتيک ذيل بخشی از مقاله 

. است»رنسانس«م بخشاول به نا  
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چيست؟» عارف زمينی«و » گرايی جسم«  

 
 

نگاه همه پدران و مادران فکری ما در دو سده اخير و در تاريخ معاصر،  و در نهايت نگاه يکايک ما در اين دوران 
وری همه اين مشکل مح. گويی به اين بحران است معاصر، تبلوری از بحران مدرنيت  وسنت و  تالشی برای پاسخ

گذشته چپ، راست، ليبرال و مذهبی  در اين بود  که به جای نقد مدرن سنت و مدرنيت و ايجاد نگاه مدرن و تلفيقی 
خويش، ايجاد اشکال و انواع روايات نو و مدرن از اسالم،  از عرفان و سنت، از فرهنگ ايرانی، قصد بازگشت به 

. های نارسيستی محکوم به شکست بود و هست کردند و هر دوی اين راه وار از مدرنيت می خويشتن و يا تقليد شيفته
اميدوارم دوستان . توان مشکالت اصلی و علل روانی اساسی شکست پروژه مدرنيت ايرانيان را به شرح ذيل دانست می

من بنا به . شندعلل ديگر سياسی، اقتصادی و غيره را نيز در نظر بگيرند، تا تصويری چندفاکتوری در اختيار داشته با
تنها معتقدم که اين داليل روانی و فرهنگی در اين ناتوانی . مانم حوزه کاريم، در محدوده داليل روانی و فرهنگی می

.کند نهايی ما ايرانيان نقشی بسيار ويژه و محوری بازی کرده و می  
 

فاصله تثليثی و نقادانه با سنت و يابی به  علت روانی اصلی شکست پروژه مدرنيت ايرانيان در ناتوانی از دست/ 1
گرانه سنت و يا  افسون» نگاه«تواند از بند  بدون ايجاد اين فاصله تثليثی و بافاصله، انسان ايرانی نمی. مدرنيت نهفته است
تواند هم به نقد سنت و مدرنيت و شناخت سيستماتيک هر دو  ابتدا با کمک اين فاصله نقادانه،  او می. مدرنيت رها شود

يابی به  برای توانايی دست. ست يابد و هم قادر به پذيرش سمبوليک مدرنيت در فرهنگ خويش شود و تلفيق ايجاد کندد
. يابی به اين رابطه بافاصله تثليثی ضروری است چنين تلفيق و پذيرش سمبوليک مدرنيت در فرهنگ خويش، دست

در فرهنگ خويش، بطور عمده ناتوان از اين رابطه » گذار منفی اديپ و گذار منفی نارسيستی«ايرانی اما به خاطر 
ورزد و از تحول و يا مدرنيت متنفر است و يا  وار به سنت عشق می گونه نيز او يا شيفته اين. تثليثی و بافاصله است

ال است، به جای آنکه  برعکس عاشق مدرنيت است و از سنت متنفر است و در هر دو حال سرباز جان برکف يک ايده
ها را در خدمت واقعيت و سعادت  واقعيت مدرن و قابل تحول خويش و به سعادت مدرن خويش دست يابد و آرمانبه 

مشکل ديگر ايرانيان اين است که چون فرهنگ ايرانی خود ديرزمانی بر جهانی . فردی و جمعی خويش گيرد
اما اگر ايرانی .  اعضايش آسان نيسترو پذيرايی قدرت و برتری فرهنگ ديگر برای کرده است، ازين  میفرمايی حکم

توزی و دشمنی با مدرنيت  هرچه بيشتر به اين رابطه تثليثی و فردی و نقادانه دست يابد، به همان شکل نيز اين حالت کين
شده و  زيرا مدرنيت در واقع تبلور تمناها و آرزوهای گم. دهد و فرهنگ ديگر، جای خويش را به توانايی تلفيق می

طور که از جسم و قدرتهای  همان. ترسد رو نيز به مدرنيت اشتياق دارد و هم از او می ازين.  خود اوستسرکوب شده
خردی جسم و جهان خويش هراس دارد و هميشه بخشی از تن و جهان خويش را بريده است /اروتيکی، قدرتمندانه/عشقی

اما فراموش نکنيم که سمبلهای بزرگ فرهنگ . تو فدای يک آرمان و ميل يگانگی با مام وطن يا سنت و اخالق کرده اس
همانطور که هويت . ايرانی مانند پرسپوليس و عرفان ايرانی، انقالب مشروطيت همه تلفيقی از فرهنگهای مختلف هستند

يابی به اين فاصله نقادانه و تثليثی با  موضوع، دست. های اقوام مختلف ايرانی است ايرانی يک هويت تلفيقی از فرهنگ
است، تا هرچه بيشتر به ديالوگ، تحول و حکومت قانون و فانی بودن » غير«ستی و با ديگران و يا در معنای لکانی با ه

)1.(سبکبال دست يابد  
 

مرگ « يابی ايرانی به اين رابطه تثليثی و فردی از طريق پذيرش اصل مهم بلوغ و مدرنيت يعنی پذيرش  راه دست/  2
به معنای مرگ مذهب و يا مرگ خداپرستی و مرگ اخالق نيست، بلکه به " مرگ خدا ".. کند ی نيچه عبور می»خدا

دور يک  قول لکان به به معنای اين است که جهان سمبليک انسانی به. هاست معنای مرگ همه حقايق مقدس و متاروايت
قبول پوچی همه روايات و و "  مرکزیمرگ خدا و اين هيچی"با قبول . آيد وجود آمده و می به" هيچی و خالء مرکزی"

های فانی بشری، از پروتستانيسم مذهبی تا دولت و   و خالقيتوليکحقايق مطلق، انواع و اشکال حاالت جهان سمب
دور  به. گيرد جامعه مدنی و قابل تحول، از عشق فانی و پارادکس بشری تا اروتيسم هزارگونه بشری شکل گرفته و می

گيرد که ما در جهان مدرن، فلسفه، و هنر   مدرن و پسامدرنی شکل میوليک سمبی روايات همه" هيچی مرکزی"اين 
در واقع خويش را از رابطه » ها غيبت حقايق مطلق و متاروايت« انسان ايرانی با پذيرش . مدرن شاهد آن هستيم
زيرا او . درنيت ندارددهد و ديگر نياز به بلعيدن و يکی شدن با سنت و م متنفرانه ثنوی نجات می/نارسيستی شيفتگانه

ای است و انسان هميشه در روايت خويش از زندگی و از  مطلق وجود ندارد و هميشه فاصله» يکی شدن«داند که  می



 6

شود، به جای جستن اوتوپيای موهوم و يا  با چنين پذيرشی و بلوغی انسان ايرانی قادر به آن می. زيد مذهب و از خدا می
يت و  حقايق قابل تحول خويش را بسازد؛ خالق پروتستانيسم مذهبی خويش، خالق جهان و يک گذشته از بين رفته، واقع

زيرا او اکنون ديگر به دنبال .  مدرن و تلفيقی و متحول خويش باشدهای حکومت مدرن و قابل تحول خويش، خالق هويت
ن، از مدرنيت و يا از چپ ناب از سنت و عرفا«او بدنبال يک تصوير . نيست» ناب اسالمی يا ناب مدرن«حکومت 

تواند خالق  داند که چنين تصاويری و حقايق نابی وجود ندارند و او تنها می زيرا می. و يکی شدن با آنها نيست» ناب
روايات نو و مدرن از اسالم، از سنت و مدرنيت و چپ مدرن باشد و به کمک اين روايات به سعادت زمينی و درونی 

تواند بنا به نياز زندگيش اين روايات را تغيير دهد و مرتب رواياتی نو بيافريند که هم برای  یطور که  م همان. دست يابد
زيرا روايات مدرن و پسامدرن نيز رواياتی قابل تحول و . خويش و هم برای جهان مدرن جذاب و اغواگر باشند

)2/3.(هستند» هيچی محوری«سمبوليک بدور اين   
 

ها و  ک روايت قابل تحول، انسان ايرانی ديگربار نيروی خالق خويش را از زنجير سنتبا پذيرش زندگی به سان ي/  3
همانطور که هرجا از ايرانی . دهد کند و به سترونی قرون متوالی پايان می متنفرانه آزاد می/روابط نارسيستی شيفتگانه

پذيرش . ت چنداليه ايرانی روبروييمبينيم، به نوعی با اين تحول درونی مدرن و  رشد يک فردي اثری از خالقيت می
يابی به سعادت فردی و  زندگی به سان يک روايت قابل تحول و ايجاد ارتباط تثليثی و نقادانه با هستی و برای دست

يابی به اين فرديت ايرانی  گام مهم بعدی در دست. گرايی ايرانی است گيری فرديت ايرانی  و گيتی جمعی، زيربنای شکل
گرايی پيوند تنگاتنگ  يی ايرانی، آری گفتن به زندگی، به جسم و به سعادت زمينی است، زيرا فرديت و گيتیگرا و و گيتی

طبيعی است که اين موضوع با موضوع قبلی نيز پيوند تنگاتنگ . گويی به دنيا و زندگی دارد با جسم و جنسيت و آری
همانطور که در نگاه مدرن . ند تنگاتنگ  و ارگانيک دارندهمانطور که در نگاه نيچه اين دو موضوع با يکديگر پيو. دارد

موضوع اين است که فرديت مدرن در واقع يک فرديت . و پسامدرن نيز به اشکال مختلف اين پيوندها وجود دارد
. جسمانی است، با آنکه بنا به رشد جهان مدرن، انواع و اشکال روايات از فرديت مدرن و پسامدرن بوجود آمده است

های  فرويدی باور داشته باشد، خواه به نگاه» من«رو خواه ايرانی به نگاه دکارت و فرويد  و سوژه دکارتی و يا  نازي
دلوز باور داشته باشد، در هر حال معانی او از » جسم هزارگستره«لکان يا »  فاعل جسمانی منقسم«پسامدرنی و  
 موضوع مهم ديگر، درک اين شناخت سيستماتيک است که ميان .ايی جسمانی و دنيوی هستند گرايی معانی فرديت و گيتی

يعنی بنا به نوع سيستم و نوع روايت از فرديت يا . اجزای يک ديسکورس و سيستم پيوند تنگاتنگ وجود دارد
ل برای مثال با تحو. يابد گرايی، همه عناصر ديگر سيستم مانند مفاهيم زمان و مکان و غيره نيز تحول و تغيير می گيتی

دکارتی، نه تنها فاعل جسمانی لکان، دريدا و ديگران يک سوژه دوپاره و منقسم » سوژه يگانه«پسامدرن و شکستن 
مدرن در نگاه » زمان خطی«گونه نيز  اين. يابد شود، بلکه مفاهيم آنها از زمان، مکان و غيره و کل سيستم تحول می می

. يابد دگرديسی می» چندواقعيت و چندروايت« به » يت عينیواقع«يابد و  تحول می» زمان چرخشی«پسامدرنی به 
آيد و  موضوع در نهايت درک اين مطلب است که هر ديسکورس و سيستم از درون ديسکورس و سيستم قبلی بيرون  می

کند و نگاه جديد خويش را  هايی از آن سيستم قبلی را نفی می کند و هم بخش هم نکاتی از ديسکورس قبلی را حفظ می
آيد و تفاوت مدرن را به تفاوط پسامدرن  گونه از درون ديسکورس مدرن، ديسکورس پسامدرن بوجود می اين. آفريند می

به اين دليل نيز ليوتار . کند دهد و در عين حال عنصر مرکزی مدرنيت يعنی رشد فرديت را حفظ می تحول و تغيير می
هايی چون  دی مدرن در نگاه پسامدرن و با شکستن متاروايتزيرا تفاوت فر. »داند پسامدرنيت را روح مدرنيت می«

شود  شمار فردی و به يک تفاوت مرتب در حال تحول اشخاص مختلف تبديل می فرديت،جنسيت و واقعيت، به تنوع بی
رن ها و روايات مد گونه نيز سيستم همين. شود نوشته می» تفاوط«دريدا، به فارسی به شکل » ديفرانس«که بنا به کلمه 

سو بر پايه مبانی مدرنيت باشد و مبانی   گرايی مدرن ايرانی بايستی از يک ايرانی از اسالم، از سنت، فرديت و گيتی
مدرنيت را نفی نکند و از طرف ديگر  به زندگی و به جسم و  به رابطه تثليثی و بافاصله و درک حجاب و فاصله ميان 

 خويش و قدرتهای خويش پايان دهد و هم مرتب دچار حاالت افراطی تا هم به سرکوب جسم. خويش و ديگری نايل آيد
بی حجابی ايرانی نشود و به اعتدال مدرن و قابل تحول خويش دست /بازی ايرانی، حجاب زرنگ/ سفيدی، خجالتی/سياه
)4/5. (يابد  

 
ار و منطقُا بر بستر گرايی و فرديت ايرانی به ناچ بخش نهايی موضوع اين است که جهان نوی ايرانی و گيتی/   4

گرايی و فرديت مدرن نو و خاص  گونه آفريننده يک گيتی دهد و اين فرهنگ ايرانی و خصوصيات فرهنگ ايرانی رخ می
محوری، خردگرايی و غيره ، تنها بر بستر پذيرش اين  گرايی، فرديت، انسان قبول مبانی مدرنيت مانند گيتی. خويش است

نش روايات نو و تلفيقی مدرن خويش از اين مفاهيم ممکن است، وگرنه اين مفاهيم نو به مبانی در  فرهنگ خويش و آفري
شيوه و .  شوند شوند و يا به ناچار مسخ و ايرانی می از طريق روان جمعی پس زده می» جسمک بيگانه«سان عنصر و 

مدرن » زمان خطی«جهت مفهوم   گرايی، وابسته به بستر فرهنگی است و بدين حاالت روايات مدرن از فرديت و گيتی
گرايی  اگر برای مثال فرهنگ ايرانی در مسير طبيعی خويش به هويت فردی و گيتی. در واقع ناشی از نگاه مسيحی است

گرايانه و مفاهيم نوی زمان و مکان مدرن  خويش دست يافته بود،  خيلی پيش از فرهنگ مدرن خالق مفاهيم نوی گيتی
ا به بستر عرفانی و مذهبی ايرانی، به ناچار دارای رنگ  و حالت عرفانی و عاشقانه  ايرانی  و شده بود و اين مفاهيم بن

يابی به رنسانس  ماند که با قبول مبانی مدرنيت و برای دست اکنون نيز برای ايرانی راهی به جز اين نمی. بودند مدرن می
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 هويت مدرن خويش، دست به نوزايی فرهنگی يابی به روايات مدرن خويش و  جسم، عشق و خرد خويش، برای دست
خويش زند و مبانی مدرنيت را در فرهنگ خويش پذيرا شود و با ايجاد تلفيق به پروتستانيسم مذهبی و فرهنگی، به 

زمان کار نياکان خويش را به پايان  او با ايجاد اين تلفيق هم. گرايی و غيره دست يابد روايات مدرن ايرانی از گيتی
توان با  می. گرايی رندانه و خندان ايرانی و هويت مدرن و تلفيقی ايران است  و خالق انواع و اشکال گيتیرساند می

اند و از يک  های مختلف معاصر بخوبی ديد که ايرانيان از خطای گذشتگان و زندگی خويش بسيار آموخته نگاهی به نسل
اند و از سوی ديگر در پی ايجاد تلفيق و نگاه مدرن  دهسو سعی در درک سيستماتيک مدرنيت و قبول مبانی مدرنيت کر

اين تلفيق اما به خاطر پيچيدگی موضوعات و تناقض گاه شديد ميان نگاه . اند ايرانی خويش و روايات مدرن خويش بوده
لبد و ط شرقی و ايرانی و نگاه مدرن، بسيار سخت است و هم توانايی نقد و شناخت سيستماتيک به سنت و مدرنيت را می

با اين . اخالقيات و ترسهای اخالقی درون خويش و عبور از هراسهای مدرن خويش» هزار داالن«هم توانايی عبور از 
گونه ما  اين. های هنری و غيره ما شاهد انواع و اشکال تلفيق هستيم و اين يک روند مهم و مثبت است حال در همه زمينه

های مدرن و تلفيقی و چنداليه و شاهد رشد فرديتهای  ياسی شاهد رشد نگاههای هنری، علمی و س امروزه در همه زمينه
. گونه نيز شاهد خالقيتهای هنری و انديشمندانه چنداليه آنها هستيم همين. چنداليه جنسيتی زنان و مردان ايرانی هستيم

گونه که ايجاد چالش و  ن هما. امروزه تقريبا هر نسلی در حال جستجوی تلفيق خويش است و اين يک تحول مهم است
شناسی اين تحوالت برپايه مبانی مدرنيت ضروری است، تا سره از ناسره بازشناخته  ها و آسيب ديالوگ ميان اين نسل

امروزه ما در بخش مذهبيون  شاهد کار روشنفکران مذهبی چون سروش و . شود و تحوالت عميقتر و چنداليه گردد
شناسی توسط  م مذهبی و روايات مدرن از اسالم و غيره هستيم؛ در بخش ايرانديگران در پی ايجاد يک پروتستانيس

هستيم و هم شاهد » فرهنگ سيمرغی«استادانی چون جمالی و ديگران، شاهد خلق روايات نو و مدرن ايرانی چون 
ت اين پيوندها و رو شناخ ازين. من هستيم» عارف زمينی«گرايانه من و  های ما چون نگاه جسم های نو توسط نسل تلفيق

رو  برای مثال ضروری است که روايات مدرن از مذهب و  ازين. شناسی آنها ضروری است پروسه مشترک و نيز آسيب
يعنی  هر . اسالم با  معيارهای سه گانه پروتستانيسم مذهبی بررسی شوند، تا قدرت و ضعف هر روايت مشخص شود

:دهدروايت مدرن از مذهب و سنت بايستی اوال نشان   
 

که خواهان جدايی دين از دولت و  حکومت ، بنا به انتخابش، در شکل سکوالر آن مانند آلمان و يا الئيک آن مانند . 1« 
خواهان ايجاد يک رابطه فردی ميان انسان و خدا و از بين بردن حق روحانيت به عنوان واسطه ميان . 2.فرانسه  است

شود، بجای آنکه واسطه انسان و  ری انسان در ارتباط و مسائل دينی تبديل میيعنی کار روحانيت به يا. انسان و خداست
روايت مذهبی  و / 3.آيد گونه نيز با اين رابطه فردی، امکان هزار روايت و رابطه با خدا و سنت بوجود می اين. خدا باشد

گرايانه بوده است و  ول گيتیروايت مدرن از سنت و عرفان و از ميترايسم  نشان دهد که  در خويش قادر به يک تح
زمان قادر به  تواند به انسان مسلمان مذهبی کمک کند که هم تن به موضوعات مذهبی خويش دهد و هم برای مثال می
. های دنيوی باشد؛ يا اين روايت مدرن به مومن کمک کند، بهتر به زمين و زندگی و سعادت دنيوی تن دهد قبول دادگاه

.شود در پروتستانيسم کارکردن به اندازه دعاخواندن مفيد محسوب میهمانطور که برای مثال   
 

گرايانه از فرهنگ و سنت نيز بايستی تن به اين اصول سه گانه بدهند و به شيوه خويش ايجادگر  همه روايات ديگر گيتی
ن روايات نو اين معيار نهايی مشترک برای همه اي. يک جهان گيتيانه و مدرن و يک روايت مدرن و قابل تحول شوند

:است که  
کنند، تنها  اند که آنچه آنها بيان می نشان دهند که حاضر به پذيرش و  نهادينه کردن اين اصل در درون خويش شده/  4

يک روايت فانی و قابل تحول از سنت، از اسالم، از فرهنگ و يا از زندگيست و هيچکدام باور ندارد که روايت نهايی  
 يا روايت  سنت، روايت نهايی از ميترايسم و يا عرفان و زرتشت، روايت نهايی از فرهنگ وو اسالم ناب محمدی،

زيرا چنين نگاهی ايجادگر ديکتاتوری و اختناق نو و روابط نارسيستی . نهايی از خوشبختی بشری را يافته است
ها و   خالقيت مدرن برپايه پتانسيلدر معنای نهايی قبول کند که روايت او، يک نوزايی و.  متنفرانه نو است/شيفتگانه
يعنی روايت . های نهفته در فرهنگ خويش و تلفيق آن با مبانی مدرنيت و خلق مبانی مدرن ايرانی و متفاوت است توانی

. نيست، بلکه روايتی قابل تحول از سنت و اسالم و عرفان است» اسالم ناب، ميترايسم ناب، عرفان ناب« او يک کشف
دهد که به راز فاصله و حجاب هميشگی ميان خويش و  کننده و روشنفکر مدرن ما نشان می اوری، روايتزيرا با چنين ب

داند که هميشه فاصله و حجابی است و اين فاصله  و حجاب سمبوليک  ، ميان فرد و خود، پی برده است و می»غير«
.ست شرط ديالوگ و خالقيت مداوم بشری شرط نيازمندی بشری، پيش پيش  

 
نبرده را بررسی و سنجيد و آنها را  برده و نام ها و روايات نوی نام اساس چنين معيارهايی است که بايد همه تلفيقبر 

خويش را که » فرهنگ سيمرغی«برای من برای مثال واقعا اين سوال است که آيا استاد جمالی گرامی . شناسی کرد آسيب
بيند و يا باور دارد که اين فرهنگ از ابتدا  فرهنگ ايرانی مینگرشی قوی و سترگ است، به سان يک روايت مدرن از 

يک نوزايی فرهنگ گذشته بر پايه » فرهنگ سيمرغی«زيرا در معنای مدرن، . اند بوده است و ايشان آن را کشف کرده
ن توان چني در  فرهنگ ما می. مبانی مدرنيت، يک تلفيق و يک آفرينش توانا و پرقدرت است، اما يک کشف نيست

.  ديد، اما چنين فرهنگی نبوده که گمشده باشد و اکنون ديگر بار ما به راز ناب فرهنگ خويش پی برده باشيمهايی پتانسيل
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های ديگر، که با  و ديگر روايات استادان نسل اول رواياتی مدرن و تلفيقی هستند، مانند روايات نسل» فرهنگ سيمرغی«
طور نيز بايد به  همين.  فرهنگی به خلق يک روايت مدرن و قوی دست زده اندپذيرش مبانی مدرنيت و درک اين پتانسيل

. روايات سروش و ديگران برخورد کرد و آنها را بر اين اساس  و بر اساس معيارهای پروتستانيسم مذهبی سنجيد
سنجد و نقاط قدرت و مرا بر بستر اين معيارها ب» عارف زمينی«همانطور که خواننده و نقاد بايستی نگاه مرا و مفهوم 

)6.(ضعفش را ببيند و بيان کند  
 

گذارد،   بايستی به اين نکته نهايی نيز اشاره کنم، که نوع فرهنگ و نوع نگاه ما، نه تنها بر نوع روايت تلفيقی ما تاثير می
های شود که عالقه افراد آن کشور در نگاه به جهان و نگرش بلکه اصوال خصوصيات فرهنگی هر کشور باعث می

برای مثال به خاطر حالت عرفانی و رندانه شديد فرهنگ و روان .  خاصی بيشتر سوق داده شودهای مدرن، به بخش
شود که به نوعی در پيوند با اين نگاه   سوق داده میهايی ايرانی، عالقه ايرانی در جهان مدرن بيشتر به سمت نگرش

دهند و يا پسامدرنيت سريع ميان  يان نيچه را بر کانت ترجيح میرو برای مثال ايران ازين. رندانه و يا عرفانی باشد
چنين پيوندهايی نيز . سازند ها را مسخ  و ايرانی می همانطور که طبيعتا سريعتر نيز اين انديشه. شود ايرانيان رايج می

يق، به جستجوی ايرانی در جستجوی همتای مدرن خويش و برای تلف» زمان مدرن«شود که برای مثال مفهوم  باعث می
اين روند . سويی درونی و يا ظاهری دارند هايی بپردازد که هر چه بيشتر با جهان و نگاه ايرانی او هم آن نگاه
مهم اين است که نوع تلفيق قادر به قبول مبانی مدرنيت و نوزايی فرهنگی و ايجاد يک تلفيق . ناپذير است اجتناب

تواند برای هر دو جهانش جذاب و اغواگر باشد، زيرا اکنون آنها نيز در اين   میتلفيقی که در نهايت. ارگانيک و نو باشد
هرچه اين تلفيق  در عين حفظ و رشد اين پيوند، چنداليه تر و متفاوتتر . شوند بينند و کنجکاو می نگاه نو، خويشاوندی می

.ايی خالقيت درونی او و تحول مداومشاندازه امکان پذيرش او توسط دو فرهنگ بيشتر است و نيز توان باشد، به همان  
 

باری اکنون با طرح  و تشريح ساختار نگاه خويش، برای  خواننده و نقاد امکان  سنجش و نقد نگاهم را، بر بستر . 
.سازم  شده، فراهم می معيارهای مطرح  

 
 

گرايی و عارف زمينی خصوصيات اصلی جسم  
 

وار و چندسيستمی ايجاد  گرايانه، شبکه ر يک فلسفه و جهان بينی جسممن بر بست» عارف زمينی« هويت مدرن و تلفيقی 
اش، مفاهيمی نو و  گيتيانه ايجاد  گرايی ايرانی ،با حالت جديد زمينی زمان در هر بخش مربوط به گيتی شده است و هم

ه هر کس تنها در واقع تنها يک حالت است ک» عارف زمينی«از طرف ديگر نبايد فراموش کرد که هويت . کرده است
زيرا اساس حالت . از طريق تن دادن به سرنوشت خويش و قبول فرديت خويش، قادر به درک و لمس اين هويت نوست

» جسم خندان«عارف زمينی در واقع همان . گويی به جسم و به زندگی و سرنوشت خويش است آری» عارف زمينی«
گرايانه و روانکاوانه تلفيق يافته است و از سوی ديگر با  يگر جسمهای فراوان د ها و سيستم نيچه است که همزمان با نگاه

حالت . فرهنگ و جامعه خويش تلفيق يافته است و در درون خويش  بخشی از اين فرهنگ و نگاه را نوزايی کرده است
ان به معنای تن دادن به جسم و روايت فردی خويش و  به سرنوشت خويش و ايجاد جه» عارف و يا عاشق زمينی«

ازين رو نيز اين حالت يک متاروايت و يا يک تيپ شخصيتی   . فردی و  روايت چنداليه و سعادت زمينی خويش است
يابی به يک کثرت در وحدت ميان افراد مختلف و يا در  نيست، بلکه يک نوع حالت چشيدن فردی زندگی است و دست

 زمينی، همان راه نيچه و آری گفتن به جسم و به زمين يابی به حالت عارف بدين خاطر نيز راه دست. درون خويش است
يابی  راه دست. »بشو آنچه که هستی« :ست و زندگی است و نيز تن دادن به اين شعار معروف نيچه و يک فيلسوف يونانی

به خالقيت و سعادت زمينی خويش، تن دادن به جسم و به زندگی و ضرورت زمانه خويش و ايجاد تفسير و روايت 
رو رابطه عارف زمينی با خود و هستی  ازين.  و خالقيت فردی خويش از سرنوشت و ضرورت لحظه خويش استفردی

زمان اين  دهد و هم زيرا او در هر لحظه به خواست تن و زندگی خويش تن می. يک رابطه پارادوکس و تثليثی است
باری بشو « .در به نقد و تحول روايت خويش استآفريند و مرتب قا لحظه را بنا به توانش، به انواع و اشکال مختلف می

گونه زمين و لحظه به صحنه جدل خندان روايات مختلف اين عارفان و عاشقان زمينی برای  اين. »آنچه که هستی
ست و هيچگاه پايان  جدلی خندان که بر بستر رواداری متقابل جاری. سروری بر لحظه و بر شرايط مختلف است

اه من با نيچه در اين است که در نگاه من زندگی برخالف نيچه، يک بازی عشق و قدرت است و اختالف نگ. يابد نمی
عشق و قدرت در اين معنا در واقع مرزهای يکديگر هستند، تا قدرت به . نيست» خواست قدرت«تنها بر اساس 

رت در حالت يک بازی يعنی در معنای ديفرانس دريدايی، عشق و قد. دگرآزاری و عشق به خودآزاری تبديل نشود
رو  ازين. جاودانه ديفرانسی قرار دارند و عشق، قدرت تعويق يافته و متفاوت است و قدرت، عشق تعويق يافته و متفاوت

ايجاد تفاوت در معنای قدرت، تحول در معنای عشق را بدنبال دارد و بالعکس و اين چرخش و تحول بدون تکرار را 
گرايی از نيچه تا دلوز، نگاه روانکاوانه از فرويد تا  ايانه مرا تئوريهای مختلف جسمگر اساس نگاه جسم. پايانی نيست

طبيعی است که اين .  دهد ها و نيز عناصر رندانه و عارفانه در فرهنگ ايرانی خويش تشکيل می لکان، تئوری سيستم
باوری به »  و يا تئوری اطالعاتها تئوری سيستم« برای مثال. ها دارای اختالفات درونی نيز با خويش هستند نگاه
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ناآگاهی و ضميرناخودآگاه ندارد، اما با اين وجود اصل نگاه اين تئوريها و توانايی رهايی از خطای دکارتی و رابطه 
وار من  گرايانه و شبکه ساز امکان تلفيق آنها در نگاه و روايت جسم ها و زمينه ابژه ای نقطه پيوند آنها با ديگر نگاه/سوژه
فقط الزم است که اين توضيح نهايی را بدهم  که حالت عارف زمينی و جسم خندان من، در برخورد با همعصر .  است

دهد و در  يابد و تن به ارثيه فرهنگی ديگر خود می و جسم خندان دگرديسی می»  ساتور خندان«آلمانی خود به حالت 
 رندانه شرقی را در اين تصوير ديونيزوسی وارد عين حال در اين تصوير تفاوت می آفريند و عنصر عشق  و شور

.همانطور که عارف زمينی ماالمال از شور ديونيزوسی و قدرت فرهنگ غربی خويش است. کند می  
 

کنم و خوانندگان را به خواندن مطالب ديگر لينک داده  گرايی فقط به چند نکته ذيل اشاره می برای درک مختصر جسم
.کنم شده دعوت می  

 
ايی  از سه گام عمده تشکيل ميشود که با درک درست آن هر فردی  ميتواند، بنا به توان و نوع سليقه و خواست گر جسم

.خويش، روايات مختلف و قابل تحولی از آری گويی به زندگی و هستی را  بيافريند  
 

اعتماد به خرد . ت، آری گويی به جسم و زندگی، به غرايز خويش و احساسات خويش اسگرايی گام اول در جسم. 1
زندگی و جسم ، آری گويی به منطق احساسات و غرايز خويش و گذار از هراس خويش از جسم و خرد زندگی، اينجا 

اينگونه انسان با اين آری گويی به وحدت اضداد دست می يابد و  احساسات متضادش ، عواطف . اساس و پايه می باشد
 و گذرگاهی بسوی يکديگر تبديل ميشوند و هرکدام ديگری را تکميل و در و غرايزش، افکار متضادش به ياران يکديگر

خويش با جهان ارتباط » هوش احساسی و خردی«گرا، سراپا جسم و  با توان  انسان جسم.  کند عين حال مشروط می
است، خشم است، گرايی انسان ترس و خشم ندارد، بلکه انسان ترس  در نگاه جسم. آفريند گيرد و روايات خويش را می می

.ست و هر کدام از اين حاالت، قدرتی از او و  جسم او هستند عشق است، ايمان است، خردمندی  
 

:زيرا بقول ليوتار. اما اين آری گويی و  ترس شدن، خشم و عشق خويش شدن قدم نهايی نيست. 2  
می توان : که می ترسم> انممی د<درست است که وقتی متوحشم، ترس هستم، مع هذا نمی دانم ترس چيست، فقط « 

شناخت از خود غيرمستقيم است، نوعی ساختن است، بايد < در واقع، . اختالف ميان اين دو معرفت را مشخص کرد
»)8.(>)مرلوپونتی.(رفتار خودم را کشف رمز کنم، همانگونه که رفتار ديگری را کشف رمز ميکنم  

 
ت جهان و حاالت خويش دست می زنيم و مرتب ترس و خشم خويش، گونه نيز ما جسم گرايان در گام دوم به خالقي اين

ترس را در رنگهای مختلف . خرد و جهان خويش را، بنا به ضرورت زندگی  و وجودمان، به گونه ای ديگر می افرينيم
 جهان خويش  نيزبه خالق خويش وزمان  ، بلکه همگوييم در اين دو گام ما نه تنها به قدرتهای خويش آری می.  می افرينيم

، تا با ايجاد زيباترين و قويترين خالقيت به اوج لذت کنيم مان را بازافرينی می تبديل ميگرديم؛ مرتب خويش را، جهان
، جسم گردد با اين دو جهش،  انسان به خدای فانی و خالق تبديل می. زندگی، به اوج بازی عشق و قدرت دست يابيم

زمينی و عارف زمينی دگرديسی می يابد و جهان به شدن  و خالقيت جاودانه و خندان و حيوان خندان ميشود، به غول 
.يابد بازی جاودانه و تکرارناپذير عشق و قدرت  تحول می  

 
گرايی دارای اشکال و انواع مختلف از نگاه نيچه تا دلوز و نظرات دانشمندان علوم نويروبيولوژيک و علوم  جسم/ 3

گرايانه قوی بر  حتی نگاه لکان دارای يک پايه ماترياليستی و جسم. ماسيو و غيره استخودآگاهی جديد مانند آنتونيو د
نکته مشترک در همه اين نظرها از يکطرف اين است که اين نظرها به طور عمده هم ) 9.(است» بنتام«اساس نظريات 

احساس و برتری خرد / خردجسم،/کنند و هم از متافيزيک مدرن سوژه روح عبور می/شر، جسم/از دواليسم شرقی خير
کنند و در نگاهشان جسم و وروح، خرد و احساس يک جسم مشابه و يک واحد  بر احساس و سوژه بر جسم عبور می

، »هوش خردی« ، »هوش احساسی«مشابه هستند و جسم به سان يک موجود واحد چنداليه و يا منقسم و با قدرتهای  
گرايانه ما  از طرف ديگر در نگاه اين تفکر جسم.  يابد م مرتب تحول میکند و اين جس و غيره عمل می» خرد شهودی«

زيد  ست که در عرصه زبان می اين جسم انسانی. گوييم و نه از جسم طبيعی محض سخن می» جسم سمبوليک«هميشه از 
 دگرديسی مداوم قادر به» جسم سمبوليک«بدين خاطر نيز اين . کند و به وسيله زبان خويش را حس و لمس و يا بيان می

يعنی در نگاه . اما اين روايت از طرف ديگر ريشه در جسم و خرد جسم نيز دارد. است، زيرا در واقع يک روايت است
پردازان رابطه جسم و زبان يک رابطه متقابل و در واقع  به شيوه ديفرانس دريدايی است و جسم،  بخش اعظم اين نظريه

جسم ، زبان و ديسکورس به تعويق افتاده و متفاوت است و زبان و ديسکورس، جسم . آفريند و زبان، جسم را زبان را می
مابعد پسامدرنی و کامال همزمان با رشد و تحول / گرايانه يک نگاه پسامدرنی ازين رو نگاه جسم. تعويق يافته و متفاوت
از . گرايانه خواهد بود ن دو نگاه جسمها قرن بيست ويکم قرن درگيری ميا در واقع به باور خيلی. مداوم علوم جديد است

يابی به ابرانسان ژنتيکی و ديجيتالی است  گرايانه و تکنيکی هستيم که خواهان دست يک سو ما شاهد نگاه مکانيکی جسم
گرايانه هستيم که در عين دفاع از همه تحوالت علوم جديد، نگاهش به جسم به عنوان  و از طرف ديگر شاهد نگاهی جسم

است و اين جسم سمبوليک به باور او دارای فرديت و تفاوط خاص خويش است و صاحب اخالق » سمبوليکجسم «يک 
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به باور دريدا و فوکو . و بازتوليد کرد» زنی کلون«توان او را به جمع ژنهايش محدود کرد و يا کامل  خويش است و نمی
ا شاهد يک دگرديسی مهم در جهان مدرن، در کنار بهرحال م. گرايانه دلوز خواهد بود قرن بيست و يکم قرن جهان جسم

گرايانه، هم قادر به تحول و هم قادر به شرکت در  دگرديسی درون جهان کهن ايرانی خويش هستيم و به کمک نگاه جسم
برای درک بهتر اين موضوع به نقد ذيل من در باب . دگرديسی هر دو جهانمان و تاثيرگذاری بر اين تحوالت هستيم

)10.(دلوز آن مراجعه کنيد/و بخش مربوط به لکان» 2وی هانيبال روانکا«  
  

گرا  های مطرح شده، به دو نقاشی معروف از نقاش نابغه و جسم گرايانه و درک تفاوت برای ايجاد تصويری از نگاه جسم
ذهبی مانند جهان در واقع جهان اخالقی و م» های يوحنای مقدس وسوسه« دالی در نقاشی . کنم سالوادر دالی اشاره می

دهد که هراسان از جسم و فانتزيهای خويش است و قصد  عارفانه ايرانی و يا اخالقی مسيحی را نشان می/اخالقی
اما با سرکوب اين شورها و فانتزيهای جسمی و نارسيستی و سوررئاليستی خويش، در واقع او . سرکوب آنها را دارد

ر نقاشی دالی، يوحنا ضعيف و الغر و شکننده است و شورهايش، زيبا و گونه د اين. کند خود را سرکوب و سترون می
هايی با پاهای نازک و سبکبال و پرشکوه هستند و يوحنا ناتوان از تبديل شدن به جسم  خندان و با اشکال مختلف  مانند فيل

رو  ازين. ی خويش استخندان و آری گويی به قدرتهای خويش و آفرينش جهان و روايات جسمی و چنداليه سوررئاليست
عارف ايرانی نيز /انسان اخالقی. ترسد خواند و می کشد و دعا می های خويش صليب می او تنها در برابر اين قدرت

گونه مرتب در پای اخالق و يگانگی با عشق مادری مرتب بخشی از شورها و فرديت خويش را سرکوب و قربانی  اين
زيرا احساسات  و شورهای . وسوسه ساخته است/و مبتال به جنگ ابدی اخالقکرده است و بدين وسيله خود را سترون 

های خويش، درک منطق و خرد نهفته  موضوع بلوغ، قبول کردن اين شورها به سان قدرت. بشری قابل سرکوب نيستند
)11.(تدر آنها و زيباسازی آنها و خويش به انواع  و اشکال مختلف و آفرينش روايات مختلف و قابل تحول اس  

 
انسانی که . کشد بينيم که دالی چگونه به زيبايی معضل انسان مدرن را به تصوير می دالی می» زرافه سوزان« در نقاشی 

خويش  را از بند اخالقيات مطلق رها ساخته است، اما ناتوان از تن دادن به جسم و خرد و زيبايی جسم خويش بوده است 
از اين رو در اين نقاشی دالی، انسان مدرن به سان . ه مکانيکی و مصنوعی استاش با جسم و زندگی يک رابط و رابطه

ماشين « های مصنوعی خويش مانند ديدن خويش به سان  موجودی طراحی شده است که اسير روايات  و طرح
طرف به  و اسير مدهای مصنوعی روز است که چون يک کرست مصنوعی از يک» حامل اطالعات« مکانيکی، 

های  شوند و او اسير اين طرح اند و ازطرف ديگر مانع حرکت طبيعی و پرشور او می ه روحی او تبديل شدهگا تکيه
مصنوعی خويش است و يا مثل يک نقاشی ديگر دالی، در واقع اين انسان مدرن چيزی جزی يک تلفن و  گوش بزرگ 

عی، در حاشيه نقاشی تصوير يک زرافه در مقابل با اين انسان مصنو. برای اطالعات ديگران و مد روز بيش نيست
. سوزد زيرا اين زرافه سوزان است، اما نمی. سوزان است که تبلور و سمبل اعتماد به جسم و سمبل جسم و خرد اوست

دهد و انواع و اشکال روايات و واقعيات چنداليه جادويی  های خويش می او جسم پرشور است که تن به فانتزيها و قدرت
آورد و در عين حال خدای جهان و خالقيت خويش است و قادر به تحول و دگرديسی مداوم   را بوجود میو سوررئاليستی

دلوز، فاعل جسمانی و منقسم لکان، تئوری » جسم هزار گستره«جسم خندان نيچه، عارف زمينی من، . استت
نگاهی که . گرايانه هستند  نگاه و جهان جسمها و روايات مختلفی از اين پارانوييد دالی، همه و همه نمادها و نشانه_انتقادی

)12.(مرتب  قادر به تحول و خلق روايتی نو است، زيرا او هميشه ناتمام و خندان است  
 

گرايانه مدرن و ايرانی خويش،  يابی به نگاه گيتی گرايانه مدرن و نيز برپايه ضرورت تلفيق و دست برپايه اين نگاه جسم
را آفريدم، تا هر زن و مرد ايرانی با تن دادن به اين حالت نو و اين سيستم نو، » نیعارف زمي«من ساختار و هويت 

زيرا تنها با تن دادن به  .  قادر به ايجاد روايت فردی خويش و نيز قادر به ايجاد خالقيت فردی بهتر خويش باشدزمان هم
يابی به اين حالت  کليد دست. ديل شدتوان به عارف زمينی تب روايت فردی  و فرديت خويش و به سرنوشت خويش می

.گويد، پس بشو آنچه که هستی همان است که نيچه می  
 

»عارف زمينی«عارفانه ايرانی، مدرن، پسامدرن و جسم گرايی/ های  اخالقی رويارويی سيستم و ديسکورس  
 
 

ايجاد تحول و رنسانس واقعی برای ايجاد يک تفکر سيستماتيک و خالق، برای شان،   و تشابهها شناخت سيستمها، تفاوت  
های مختلف   هم بهتر از تواناييهای  سيستمتوانيم با اين شناخت سيستماتيک می. باشد  امری ضروری و  اساسی می

در نگاه .  ها، توانايی تلفيق و خلق نگاهی نو را داشته باشيم استفاده کنيم و هم بر پايه شناخت ساختارها و سسيستم
ر مفهوم،  معنا و حالت آن در ديسکورس سنتی ايرانی، در ديسکورس مدرن و سپس ديسکورس سيستماتيک ذيل برای ه

شود، تا خواننده  گرايانه و تلفيق عارف زمينی به اين نگاه سيستماتيک اضافه می در انتها نگاه جسم. شود پسامدرن بيان می
در اين . را بسنجد و نقد کند» عارف زمينی«ه ها را داشته باشد و هم بهتر تحول و تلفيق نگا هم قدرت مقايسه سيستم

شود، با اينکه بسياری از نظرات  گرايانه مرحله بعد از پسامدرنيت در نظر گرفته می نگرش سيستماتيک، نگاه جسم
گرايی يک مفهوم گسترده  موضوع اما اين است که نگاه جسم. گرايانه مطرح شده جزو نظرات پسامدرنی هستند جسم
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توان از اشکال  ها وجود دارند و نه پسامدرنيسم، همانطور نيز می که به قول معروف تنها پسامدرنيستهمانطور . است
 و دلوز با نگاه ، لکانرو که نگاه نيچه  گرايانه من ، از آن در نگاه جسم. گرايان مختلف نام برد گرايی  و جسم مختلف جسم

خردی است، از آن رو /  از يک جسم واحد چنداليه احساسیشود و صحبت آميخته می علوم جديد نويروبيولوژيک در هم
همانطور که امروزه ما در جهان مدرن شاهد افول نگاه پسامدرن هستيم، ولی . شود اين نگاه بعد از پسامدرنيت مطرح می

د و هر گير های نوينی در اين حوزه صورت می گرايانه هستيم و مرتب تحوالت و تکامل  نگاه جسميابی شاهد رشد و شدت
شود که همه  خردی در نظر گرفته می/ناآگاه، احساسی/چه بيشتر جسم و  زندگی به سان يک سيستم واحد چنداليه خودآگاه

گرايانه اختالل در سيستم نمايانگر درجه  در اين نگاه جسم. اجزايش در پيوند مشترک با يکديگر عمل و رفتار می کند
از .  است  و نه نشانه برتری خرد بر احساس و  يا برتری آگاهی بر ناآگاهیپايينی از همکاری و پيچيدگی و توانايی 

رو در نگاه سيستماتيک زير ابتدا يک مفهوم مانند مفهوم انسان در نگاه سنتی مطرح ميشود، آنگاه همان مفهوم از  اين
 من و تلفيق من مطرح »عارف زمينی«گرايانه  و حالت  نگاه مدرن و پسامدرن  طرح می شود و در انتها نگاه جسم

.مهم، توجه به اين دو نکته اساسی است. شود می  
 

در درون يک ديسکورس و  سيستم، خواه سنتی يا مدرن، همه اجزای سيستم در پيوند تنگاتنگ با يکديگر هستند و /  1
ه دارد و باخويش معانی  تغيير در کل سيستم را به همرازمان رو تغيير در يک جزء آن، مانند تغيير هويت انسان، هم ازين

اين پيوند درونی ميان حاالت متقابل درون ديسکورس، مانند حالت . آفريند گرايی می جديدی از زمان و مکان و گيتی
بيمار در يک ديسکورس چون /مردانه، سالم/روح، در معنای فوکو به اين معناست که حاالت زنانه/زن، جسم/مرد

به زبان ساده در . د و تحول در يکی به معنای ايجاد تحول در حالت ديگر نيز هستان کودکان سيامی به هم پيوند خورده
مرد به هم چسبيده است و به اين خاطر زن سنتی، مرد سنتی می آفريند و مرد سنتی، زن /ديسکورس سنتی حالت زن

بطه ميان اين حاالت تحول در ديسکورس نيز به شکل تحول در معنا و را. آفريند و روابط سنتی را سنتی را باز می
مرد ايرانی سنتی /يعنی برای مثال تحول در رابطه زن. گيرد متقابل  و تحول در زبان و ساختار ديسکورس صورت می

بيرونی زن و مرد و ايجاد مفاهيم نو و حاالت نو در زبان و فرهنگ و / از يک سو با شکاندن اين رابطه سنتی اندرونی
.گيرد قوقی و فرهنگی و جنسيتی صورت میاز  طرف ديگر از طريق برابری ح  

 
 

 و  ها سری تاويل از طرف ديگر اين تحول سيستماتيک به معنای اين است که هر سيستم و ديسکورسی اجازه يک/  2
توان به  پس نمی. دهد،  به خاطر ساختار درونی خويش  و بستر فرهنگی خويش تحوالت با مرزهای نسبتا مشخص را می

» زمان«سنتی و ايجاد مفهوم » زمان«برای مثال تغيير مفهوم . فسير دلبخواهی از متن سنت دست زدهر تغيير و هر ت
از » جسمک بيگانه«مدرن ايرانی، بايد با توجه به اين محدوديتها و بستر فرهنگی صورت گيرد وگرنه تغيير به سان 

ا، برای مثال برای ايرانی امکان استفاده و در اين راست. شود طرف ديسکورس و سيستم سنتی و روان ايرانی پس زده می
به خاطر بستر فرهنگی خويش و تاثير عرفان بسيار سخت و » زمان خطی و واقعيت عقالنی و عينی مدرن«قبول مفهوم 

زمان نيستند و بقول  های دو ايرانی هيچگاه کامل هم  نيست که بزبان طنز معموال ساعتدليل بی. عمال ناممکن است
 نيست که اکثر ايرانيان و حتی دليل طور نيز بی همين. زيند ای می يان هنوز از جهاتی در زمان اسطورهمعروف ايران

مشکل دارند  وآن را » واقعيت عينی و عقالنی و سحرزدای مدرن«قدر با مفهوم  هنرمندان مدرن يا پسامدرن ايرانی اين
عارفانه و ديدن هستی به سان يک بازی عاشقانه » وار زمان دايره«زنند؛ زيرا بستر فرهنگی ايرانيش و مفهوم  پس می

گرايانه ايرانی بايد در عين قبول  رو نگاه گيتی ازين. شود توسط حافظ و عارف درونش، مانع از پذيرش نگاه مدرن می
مبانی مدرنيت و تاريخی شدن، عقالنی و گيتيانه شدن، همزمان به حالت عاشقانه و سحرآميز درون خويش تن دهد و 

روايت مدرن از زمان و واقعيت نيز تنها يک .  عارف درونش بايد زمينی شود، کاهن درونش بايد سبکبال و زمينی شود
دهد و همزمان به اصول مدرنيت و  طور که اين مفاهيم را پسامدرنيت تغيير می همان. روايت است و قابل تحول است
يابی به انواع و اشکال اين روايات نو  و تلفيقی از   جز دستای به ما نيز چاره. ماند بستر فرهنگی خويش وفادار می

پسامدرن ايرانی و يک امکان و حالت مدرن است که هر /يک روايت مدرن» عارف زمينی«. گرايی ايرانی نداريم گيتی
ن عارف زمان بايد بر بستر قبول فرديت متفاوت خويش، اشکال و انواع مختلف حاالت اي ايرانی با تن دادن به آن، هم

تواند و بايستی خود به يک آفريننده روايت  زمينی خويش، به سان يک ايرانی، به سان  گونه می او اين. زمينی را بيافريند
يک مسلمان يا مسيحی و بهايی ايرانی، به سان زن و يا مرد ايرانی، به سان عرب و کرد و فارس ايرانی دست يابد و 

های  رت در وحدت دست يابد و هم جزيی از کل شود و خويش را با ديگر انسانگونه هم در درون خويش به يک کث اين
.هويت احساس کند و به يک هويت مدرن و رنگارنگ ايرانی دست يابد گون و هم مدرن ايرانی هم  

 
گرايی و بحران هويت ايرانی های او به بحران فرديت،جنسيت، گيتی عارف زمينی و پاسخ  

 
.به شکل ذيل هستند» عارف زمينی« خطوط عمده و مشترک حالت   
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. عارفانه است/مادرمحورانه است و اساس نگاهش به هستی يک نگاه اخالقی/فرهنگ ما يک فرهنگ پدرساالری. 1
 با رشد قدرت زنان و نگاه زنانه، ما در جهان پسامدرن شاهد زمان فرهنگ مدرن يک فرهنگ مردساالرانه است و هم

جهان ايرانی .  هستيم» برابری در عين قبول تفاوت و تفاوط« يابی به يک حالت   و دستساالرانه زن/ايجاد جهانی مرد
يابی به يک فرهنگ مدرن، بايستی از يک طرف به برابری جنسيتی در قوانين و سياست و فرهنگ  نيز برای دست

نان و مردان ايرانی تبديل يابد و از سوی ديگر بايد هرچه بيشتر قدرت زنانه و مردانه به محور فرديت جنسيتی ز دست
های مقدس پدر و مادری که اکنون بر درون انسان ايرانی حاکمند، بايد هر چه بيشتر قدرت و  يعنی به جای نقش. شود

شور و خواستهای زنانه و مردانه بر جهان درونی او حاکم شود و ايرانيان هر چه بيشتر به فرديت جنسيتی خويش دست 
 حالت زنانگی و مردانگی مدرن بايد بر بستر فرهنگ ايرانی و در پيوند با فرهنگ ايرانی باشد از طرف ديگر اين.  يابند

گويی به جسم و زندگی و به زنانگی و مردانگی  در واقع يک آری» عارف زمينی«. و به يک نوزايی فرهنگی دست زند
بی به اين فرديت جنسيتی زنانه و يا يک موضوع مهم، دست» عارف زمينی«رو در نگاه  از اين. چنداليه خويش است

زنان و مردان عاشق، قدرتمند و خردمند « مردانه ايرانی و چنداليه است  که اين خواست خويش را در تصوير و حالت 
اين زنان و مردان مدرن ايرانی در واقع عاشقان و عارفان زمينی هستند که بر بستر فرديت . دهد نشان می»  ايرانی

يابی به اوج سعادت زندگی و عشق هستند   مردانه خويش و  با شور خرد و قدرت خويش در پی دستجنسيتی زنانه و يا
 مردانه  وزنانه خويش های توانند هم به خواست آنها در واقع عاشقان قدرتمند خندان و دارندگان مهره مار هستند و می.

انه درون خويش دهند و هم قادر به ديالوگ و بيان دست يابند، هم مرتب تن به نيمه ديگر خويش و قدرتهای مردانه يا زن
زيرا آنها به عنوان جسم خندان و مرد و زن فانی، نيازمند به ديالوگ و . تمنای خويش به ديگری و جنس مخالف هستند

 آنها بر پايه اين حالت شور زنانه و مردانه خويش، در عين حال  قادر به تن دادن به.  تمنای معشوق و ديگری هستند
، زنانگی »جسم خندان چنداليه«زيرا يکايک آنها يک . ها و تفاوتهای ديگر خويش هستند حاالت پدر و مادر و نيز هويت

توانند شور شرقی،  آنها در خويش و  بر بستر فرديت جنسيتی خويش می. و مردانگی ايرانی چنداليه و قابل تحول هستند
طلبی خواهی مدرن  طلبی خواهی غربی خويش و برابری قاللشرم شرقی، عشق شرقی خويش را با خرد غربی، است

اين فرديت جنسيتی زنانه و مردانه ايرانی، اين رندان . خويش درآميزند و خالق جهان نوی مدرن و تلفيقی خويش باشند
رقی خويش خندان و بازيگوش زن و مرد ايرانی، اين زنان مدرن ايرانی که هم قادر به بيان شور و ناز زنانه ايرانی و ش
زمان قادر به  و هم قادر به استفاده از قدرت و خرد مدرن خويش هستند؛  اين مردان ايرانی قدرتمند و رند و خندان که هم

گذاران جهان نوی ايرانی و خالقيت فردی و جمعی ايرانی  دادن به عشق و به تمنای خويش و به ديالوگ هستند، پايه تن
 و متفاوط خالقان انواع و اشکال هنر و نگاه تلفيقی هستند که برای هر دو جهانشان اين عارفان زمينی متفاوت. هستند

زيرا آنها در خويش  و بر پايه فرديت جسمانی و جنسيتی چنداليه خويش، قادر به تلفيق بهترين . جذاب و اغواگر است
می آميزد  پروايی مدرن در هم با بیدر آنها شور و شرم شرقی . قدرتها و شورهای هر دو جهان خويشند و چنداليه هستند

آنها خالقان انواع و اشکال  شرارت . و آفريننده اروتيسم و عشق و قدرت و خرد چنداليه  و هزار رنگ ايرانی است
مردانگی چنداليه خويش  و /با اين تن دادن به حالت زنانگی. خندان پرشرمند و شرم قدرتمند و عاشقانه و خردمند هستند

دهند و هم  طلبی حقوقی و فرهنگی آنها، در واقع آنها هم به بحران جنسيت ايرانی پايان می خواست برابریاز سوی ديگر 
زيرا . کنند مردانه هستند و در فرهنگ و روان ايرانی تحول ايجاد می/زن و هويت زنانه/خالق حالتی نو از رابطه مرد

دهند و روابط ناموسی  مردانه و عاشقانه را تغيير می/نانهآنها با نوزايی فرهنگی و تلفيقی خويش کل ديسکورس روابط ز
کنند و در عين حال حالت  بيرونی ايرانی را نفی می کنند و در آن تحول ايجاد می/ خطرناک ايرانی و يا روابط اندرونی

.کنند دارند و نوزايی می شور و پيوند شرقی و توجه شرقی به يکديگر را نگه می  
 

شود، زيرا چنين کاری در واقع نقش مرد را نيز  ی، تنها باعث سرکوب زن و زنانگی نشده و  نمیفرستادن زن به اندرون
تبديل » آکل و مرجان داش«به نماينده حافظ ناموس و نيز اسير عشق پنهان به زن اندرونی چون ماجرای تراژيک داستان 

برونی و ايجاد برابری جنسيتی از يک سو و / نیرهايی زن و مرد ايرانی بدين جهت با شکاندن اين رابطه اندرو. کند می
آن گاه ديگر چنين رابطه تراژيکی مانند . از سوی ديگر تن دادن به فرديت جنسيتی زنانه  و مردانه خويش بدست می آيد

بحران اساس زندگی و تحول . اين به معنای آن نيست که روابط بدون بحران خواهد بود. آيد مرجان بوجود نمی/ داش آکل
تنها اين حالت بحران بنيادين زندگی، با قبول جسم و زمين و با . زندگيست و ذات انسان يک حالت برزخی و ناتمام دارد

اين تغيير حالت .  شود گويی به جسم و به زنانگی و مردانگی چنداليه خويش، به يک بحران شيرين و مثبت تبديل می آری
های روانی و فرهنگی، زبانی و حقوقی نيز  ساز تغيير در همه عرصه و تغيير نوع رابطه انسان در ديسکورس، زمينه

زيرا اجزای ديسکورس و سيستم در پيوند تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند و تغيير در يک عرصه به ناچار .  شود می
.های ديگر را بدنبال خواهد داشت و بالعکس تغيير در عرصه  

 
رو  ازين. تلفيقی آنها است» فرديت« و مرد در پيوند تنگاتنگ با مفهوم   فرديت جنسيتی چنداليه عارفان زمينی زن
. وارد شويمتر بايستی اکنون به بحث فرديت و انسان عميق  

 
» سنت عمومی«عارفانه ايرانی فرديت قدرتی بس اندک دارد و آدمی يا در خدمت نگاه و رسم /در نگاه سنتی اخالقی.  2

انسان ايرانی ترکيبی از يک . بدی و ازلی عاشقانه چون حافظ پرشور ماستاست و يا انسان بازيگر يک بازی ا
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پيرهزارساله و يک کودک پرشور و يا عاشق رمانتيک است، اما عنصر جوان و بالغ و فرديت زنانه و مردانه او ناتوان 
واند با کمک قدرت ت در حالی که اين فرديت سمبوليک می. است و قدرت اصلی را در روان و فرهنگ در اختيار ندارد

به اين . تجربه نياکان و شور ناآگاهی درون خويش به روايات نو و زمينی و تحول مداوم و سعادت زمينی دست يابد
شر و ناتوان از به پايان بردن /متنفرانه و جنگ خير/خاطر نيز انسان ايرانی گرفتار رابطه دوگانه نارسيستی شيفتگانه

، همانطور که ناتوان از پذيرش سمبوليک مدرنيت در فرهنگ خويش، به خاطر نبود  .تاين جنگ و ايجاد تلفيق بوده اس
در فرهنگ ايرانی اشکال اوليه شکل گيری اين قدرت فردی و رابطه . يا ضعف اين فرديت و فرديت جنستی، بوده است

ست گيری قدرت در ديسکورس و شود، اما به تحول و تکامل نهايی و بد گرايانه ديده می سمبوليک و تثليثی و نگاه گيتی
از کسانی است که قادر به ايجاد اولين شکل از فرديت ايرانی و » حافظ«با آنکه بويژه .  يابد روان انسان دست نمی

حال نه خود او و نه عرفان بعد از او، قادر به پايان بردن کار خويش و  ارتباط فردی با خدا و هستی بوده است، اما با اين
رو نيز  ازين) 13.(ام شوند، همانطور که در بحث مربوط به حافظ نشان داده  جهان فردی و فانی خويش میايجاد نگاه و

زيرا بدون . يابی به تحول و خالقيت فردی و جمعی و ايجاد مدرنيت خويش بوده است فرهنگ و جامعه ما ناتوان از دست
با جهانش، امکان نقد خويش و جهان، امکان ديالوگ سمبوليک و رابطه تثليثی و بافاصله فرد » فرديت«قدرت فردی و 

عدم رشد فرديت در ايران باعث آن شده است که همه چيز از خدا . با خويش و با جهان و امکان تحول مدوام وجود ندارد
 يا »پسرکشی«خواه شود و ناتوان از تحول و ديالوگ گردد و مرتب به  گرا و تماميت تا حکومت و تا انسان ايرانی، مطلق

شکل فرديت و حالت روايت از مفهوم فرديت، اما . نارسيستی و ضد تحول دست زند و اسير بحرانش بماند» پدرکشی«
محوری به  يابی به فرديت و انسان رو در عين قبول ضرورت دست ازين. وابسته به نوع فرهنگ و تاريخ يک جامعه است

در واقع . ايت اين فرديت بايد متناسب با فرهنگ خويش باشدزمان شکل اين فرديت و رو سان مبانی اصلی مدرنيت، هم
خورد، ما شاهد شکل گيری انواع و اشکال مختلف  زمان شکست نمی به باور من، اگر عرفان ايرانی و تحوالت علمی آن

ما به ماند،  همانطور که اگر در دوران مشروطيت، تحول مدرن ناقص نمی. بوديم گرايی در آن دوران می فرديت  وگيتی
.های مدرن دست يافته بوديم اشکال جديد اين هويت  

 
در معنای مدرن » فرديت و سوژه« ای بخش فرديت،  اول از همه درک اين مطلب مهم است که برای درک مباحث پايه

با تحول مدرنيت و » فرديت جسمانی«است، ولی حالت و روايت از اين » سوژه و من جسمانی«آن در واقع يک 
جسمانی » من«برای مثال  در نگاه فرويد اين توان فرديت و فردی، يک . کند  با تحوالت پسامدرن تغيير میروانکاوی و

يا نفسانی است که بر اساس خواست واقعيت خويش، خواستهای اخالق درون و کودک يا ضميرناآگاه درون خويش را به 
جسمانی فرويد در واقع يک » من«رنی  لکان اين پسامد/در نگاه مدرن. يابد گيرد و مرتب تحول می خدمت زندگيش می

نگرد و  ای می ابژه/من دچار حاالت نارسيستی نابالغانه و متفاخر است، زيرا او به هستی به شيوه دکارتی و رابطه سوژه
 رو در   از اين.های خويش و ناآگاهی خويش و ناتوان از ديالوگ عميق است ناتوان از لمس عميق خرد نهفته در احساس

يابی به خواستش و به خودش مرتب بايد تن به تمنايش و  جسمانی منقسم است که برای دست» فاعل«نگاه لکان  فرد يک 
گرا و پسامدرن،  انسان و فرد  يک  در نگاه دلوز جسم. ، خواه  با خود، با معشوق و يا خدا، دهد»غير«تن به ديالوگ با 

گونه  از ترکيب موزيک و رقصنده مرتب رقص و اشتياقات  ناست و اينجسم  و ماشين سمبوليک توليد کننده مداوم تم
آيد و همزمان اين تالقی ، ايجادگر تقسيمات و پيوندهای نو و تعالی و تحول در رقص و  جديد و ارضايی جديد بوجود می

و ابژه، درون و گرايانه، سوژه  در اين نگاه جسم. های نوی خواهان ارضا يا ارضاشونده هستند موزيک و ايجاد لذت
شود  شود و ماشين موزيک تکنو به رقصنده تبديل می برون يکی هستند و  رقصنده به موزيک و ماشين موزيک تبديل می

)14.(رود ابژه از بين می/و مرزهای معمولی ميان سوژه  
 

يعنی فرويد . شود یدر نگاه لکان انسان به يک کثرت در وحدت تبديل م.  در نگاه فرويد انسان يک وحدت در کثرت است
در نگاه لکان  انسان در واقع منهای يک . کند شمارد که مرتب تجاربی نو به خويش اضافه می انسان را چون عدد يک می

همانطور که موقع نوشتن اين کلمات، اگر . زيرا او هر لحظه برای تن دادن به هويتی از خود، بايد اول حذف شود. است
ن «در نگاه دلوز انسان در واقع يک عالمت . مانم  نويسنده فکر کنم، از نوشتن باز میمن به خودم به عنوان فاعل و

 اين تنوع هميشه يک زمان يعنی هر انسانی در واقع يک جمع و هزارگستره و تنوع هست و هم. است» منهای تمرکز
از اين رو نيز  .  آفريند ت میچيز نهايی کم دارد و قابل تحول بعديست و از مرکز و يگانگی گريزان است و مرتب تفاو

نگاه لکان از اين . ابژه ايست و اسير خطا و نگاه دکارتی است  و در آن تکرار وجود دارد/نگاه فرويد نگاهی سوژه
از اين رو در نگاه او بر خالف دکارت، سوژه دارای حالت منقسم . سازد  رابطه و خطای دکارتی  خويش را رها می

از اين رو در نگاه لکان  تکرار به معنای ايجاد .   هميشه در جستجوی يک تمنای گمشده استپسامدرنی  است و همزمان
طبيعت /  و رابطه ميان انسانها و انسانست چيز جديدی است، همانطور که درون  و برون نيز برای او در واقع يکی

گرا تکرار به معنای تولد  وز جسمدر نگاه دل. تمنای اوست و او تمنای غير است» غير«رابطه پارادکس است، زيرا 
گرايانه است، انسان را به سان جسمی می بيند که مثل يک نقشه جغرافيايی دارای  نگاه دلوز چون جسم. عنصر نوست 

آهستگی جسم است که به او ساختار  و /حالت عرضی جسم بيانگر رابطه سرعت. . دو حالت عرضی و طولی است
نگر عواطف و شدت عواطف جسم است که اگر از حد خاصی عبور کنند، باعث حالت طولی جسم بيا. دهد شکل می

برای مثال يک انسان سالم را تصور کنيد که بشدت دچار افسردگی مزمن . شوند تغيير ارگانيسم و جسم و حالت جسم می
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رات احساسی و از اين رو تحوالت در جسم و انسان توسط تغيي. کند کم جسمش و حاالتش نيز تغيير می شود و کم می
.تحوالتی که در واقع ناشی از ايجاد اشتياقات نو توسط جسم هستند. آيد حرکتی بوجود می  

 
است و فرديت او به سان فرديت لکان و دلوز يک فرديت » جسم خندان و چنداليه«در واقع يک » عارف زمينی «

می دانا، عاشق، ناتمام و مرتب در حال خود را چون جس» عارف زمينی«يعنی اين . جسمانی منقسم و هزارگستره است
بيند  و قدرتهايش برای او چون هويتهای مختلف او و چون امشاسبندان او هستند و او در واقع ترکيبی از يک  تحول می

او زندگی برايش يک بازی عشق و قدرت است و در درون خويش ديدن . کثرت در وحدت و وحدت در کثرت است
کند؛ به  مدرن و نيچه را جذب و تلفيق می» قدرت« نياکانش و نيز نگاه مدرن و مفهوم هستی به سان يک بازی عشق

، »غير«تن به بازی عشق و قدرت زندگی و ديالوگ خندان و رندانه با » عاشق خردمند و قدرتمند زمينی«عنوان اين 
نظربازی «در او . آفريند  قدرت میدهد و مرتب رواياتی نو از عشق و ايمان و خواه با معشوق يا رقيب و يا با خدا، می

ها و قدرتهای مدرن و فرهنگ  حافظ و شرارت خندان عبيد و توانايی نگريستن به پوچی خيام، با هويت» رندانه
آميزد و او به سان انسان خندان و عارف زمينی، هم جسم و هم خالق  می ديونيزوسی نيچه و جسم هزارگستره دلوز در هم

اش و با توان روايت  اين عارف و عاشق زمينی بر پايه خواست جسم و لحظه. ظه خويش استو خدای فانی جسم و لح
يابی  زيرا برای او دست.  آفريند مدرنش، مرتب اشکال جديدی از روايت و بازی عشق و قدرت می/سازی چنداليه شرقی

 و آفرينش اشکال جديد عشق، يابی به اشکال نوين ديالوگ با نيمه گمشده خويش به اوج سالمت و عشق وقدرت، دست
 طرف قادر به تن دادن به اين  او از يک. اروتيسم و ايمان و سازندگی مداوم جهانش، اساس حرکت و خواستهای اوست

تواند خود را در آغوش مادرش زمين رها سازد و بگذارد از طرف او و  عشق و اعتماد به زندگی و به خداست و می
زمان مرتب با شور فردی خويش ، با خرد و شک خندان خويش،    و هدايت شود؛ همپدرش زندگی و آسمان راهنمايی
برد و اشکال نوينی از بازی عشق و قدرت و اشکال نوينی از روايات پرشور عشق و  مرتب همه چيز را زير سوال می

پيوند ميان ايمان و عشق زمان ايجادگر اشکال مختلف  گونه او بر اساس زندگی و تفاوت خويش، هم اين.آفريند  قدرت می
ايرانی و خرد و قدرت غربی، ميان فرديت مدرن و شور عاشقانه شرقی خويش است و خالق فرديت عاشقانه و 

.خردمندان خندان و هميشه ناتمام است  
، حالت يک انسان سراپا جسم عاشق و قدرتمند و خندان است که هر لحظه تن به بازی »عارف زمينی«در واقع حالت 

گذارد، زيرا همه چيز از جنس عش  داند که زندگی و خدا او را تنها نمی کيرکه گارد می» ابراهيم«دهد و مثل   میزندگی
زندگی و درک فانی بودن رواياتش، اکنون به يک » هيچی محوری«و قدرت بافته شده است و از طرف ديگر او با ديدن 

تواند با شور هيچی و پوچی تن به زندگی دهد  کيرکه گارد می» يمابراه«او اکنون مانند . ايمان پارادوکس دست يافته است
زمان به خاطر  زيرا هستی از شور عشق و قدرت بافته شده است و هم. گذارد و بداند که زندگی و عشق او را تنها نمی

» غير«ی و زيرا هيچکس به راز نهايی زندگ. هميشه امکان ساختن روايتی نو از اين بازی وجود دارد» هيچی محوری«
گونه سراپا جسم و با قلبی گرم و مغزی سرد تن به لحظه و سرنوشت خويش  اين عارف زمينی اين. برد و خود پی نمی

شود که او با کمک  دهد و در هر ديدار و بازی با بخشی نو از خويش، قدرتی نو و هراسی نو از خويش اشنا می می
شود و او را به قدرت خويش، به معشوق و رقيب بيرونی  خويش پذيرا میشود و او را در  ديالوگ و خنده با او آشنا می

کند تا به کمک آنها و در ديالوگ و بازی عشق و قدرت با آنها به اوج سالمت و لذت و لمس تمنای  خويش تبديل می
.چنداليه و چندنحو زندگی و لحظه دست يابد  

 
نگاه مدرن   تفاوت .  گراست و از تحول و تفاوت هراس دارداسطوره ای يا عارفانه  ايرانی تداوم/ نگاه اخالقی. 3

شکند و از تنوع  گراست و آخرين متاروايتها چون فرديت و جنسيت را می گرا و گسست مدرن  تفاوط پست. گراست
يعنی او از تفاوت به تفاوط مرتب در حال . گويد جنسيتی و فردی و وجود روايات مختلف از فرديت و تفاوت سخن می

 می باشد،  او به اشکال گرايی   پيوست در گسست قادر بهانه و عارف زمينیگراي نگاه جسم. يابد اوت نو دست میتف
سو  رو عارف زمينی ازيک ازين. يابد  می مختلف وحدت در تنوع، يگانگی در چندگانگی، تداوم در شدن جاودانه دست

زمان ماالمال از شور تحول و   تداوم مغرور است و همهای ايرانی دارد و از اين ريشه و  ريشه در سنت و اسطوره
رو او از عارف و کاهن گرفتار در بازی اخالقی و ابدی، به عارف زمينی و مومن سبکبال  از اين. دگرديسی مداوم است

.يابد و پارادوکس و مرتب در حالت تحول دگرديسی می  
نگاه پست مدرن به نسبيت در نسبيت دست می يابد و . ستنگاه مدرن نسبی گرا. گراست گرا و مثال نگاه  ايرانی مطلق

 و عارف زمينی حس و لمس گرا نگاه جسم. روايتها را چون نسبيت و علم ، واقعيت و انسانيت ميشکند-آخرين متا
او هر سه بخش ديگر را به گونه ای در اختيار خويش . مطلقيت سبکبال و فانی، حس و لمس تداوم در شدن جاودانه است

 بر پايه تداوم جسم  و زندگی، مرتب تن به حالت گرا گونه جسم اين. يرد، زيرا همه آنها نيز حاالتی از جسم هستندميگ
دهد و روايات نو و فانی  دوپارگی و انقسام درون جسم، به حجاب و فاصله ميان فرد و خودش، ميان فرد و جهانش تن می

دهد و اين گونه به کثرت در   هزاررنگی بودن جسم و انسان تن میاو به هزارگسترگی جسم و هزارهويتی و. آفريند می
، در عين حال مرتب تن به »جسم فانی«گرايی در عين تداوم و لمس خويش به عنوان  رو جسم ازين. يابد وحدت دست می

گی را نسبيت مدرن و چندگانگی پسامدرن و تحول جاودانه می دهد و بدينوسيله وحدت در تنوع، يگانگی در چندگان
گونه عارف زمينی در عين آنکه در لحظه لمس عشق و ايمان، در لحظه ديالوگ با عشق و خدا و با  اين. بوجود می آورد
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زمان روايات او از عشق و ايمان به کمک  رقيب سراپا شور عشق و ايمان است و عشقش و ايمانش مطلق است، اما هم
اش و  گونه مرتب خود و جهان عاشقانه و قدرتمندانه د و او ايننيروی ديالوگ و خرد مرتب قادر به دگرديسی هستن

.يابد بازيش تحول می  
 

عارفانه ايرانی،  گذشته اخالقی يا بازی ازلی بر  زمان حال و آينده انسان حاکم است و انسان اسير ./   در نگاه اخالقی
اه به آينده بر گذشته برتری می يابد، اما در سيستم مدرن آنگاه زمان حال و نگ. ست اين گذشته و بازی ازلی و ابدی

 با گسست از گذشته، به معنای حکومت کامل زمان حال مدرن نگاه پست. پيوندی نيز با اين گذشته نقد شونده وجود دارد 
 عارف زمينی با ديدن ابديت در لحظه، با سراپا لحظه شدن، به ابديت در لحظه و پيوند پيوست و گرايی است و جسم
يوند گذشته و آينده  بر بستر زمان حال  دست می يابد، زيرا ابديت به معنای بيزمانيست و بيزمانی تنها در تن گسست، پ

گونه  نيز انسان بقول سخنی از   و حالت عارف زمينی، اينگرايی در جسم. دادن به زمان حال و لحظه ممکن است
عارف زمينی هم تبلور روايات و حاالت نو از . ده استالئوتسه  چون گذشته کهن، چو حال جوان و چون آينده زاده نش

حافظ و زرتشت و رستم و اسطوره سياوش و يا حسين است و هم در عين حال متفاوت و نو و نيز هميشه چيزی نشناخته 
 جادويی است/ اسطوره ای/ شود و فرديتش و جهانش چنداليه تاريخی گونه چنداليه می او اين. ست و مرتب قابل دگرديسی

اين فرديت . و هميشه بخشی نيز چه برای خود او و يا برای ديگری معماوار و چون زندگی نشناخته و رمزآميز است
 سنتی عصر رمزآميز و نشناخته او، نکته پيوند و برتری او در ديالوگ با هم/مذهبی/ای عارفانه، اسطوره/چنداليه تاريخی
عصر خويش و يا نقطه پيوند   انسان مدرن هماليه ن ديالوگ با فرديت تکيابی به اين چنداليگی و يا در حي ناتوان از دست

.گرای خويش است تباران پسامدرن و جسم او در ديالوگ با ديگر هم  
 
  اخالقی در زرتشت و گونه در سيستم و ديسکورس اخالقی و عارفانه ما، به شکل يک غايت فينال» زمان«مفهوم . 4 

در .  ست ای ايرانی ن دايره وار و تکرار مداوم بازی عارفانه و عاشقانه حافظ و اسطورهاسالم  است و يا  به شکل  زما
در . شری است/هر دو حالت، مفهوم زمان ايرانی دچار يک ايستايی و تکرار و يا دچار اسارت در يک جنگ خير

. گردد  بدون تکرار میمدرن زمان  دّواری  و چرخشی در پست. شود خطی، تاريخی و متحول می» زمان«سيستم مدرن 
مارپيچی ميشود، که در عين تکرار جاودانه بازی »  عارف زمينی« زمان نيز چرخشی و يا در حالت گرايی در جسم

عشق و قدرت، مرتب به درجات واالتری از تحول جسم و وجود،  به درجات واالتری از تحول بازی عشق و قدرت 
ينی در خويش زمان خطی و دواری، دايره وار را متحد ميکند و به تلفيق گونه مفهوم زمان عارف زم اين. يابد دست می

زيرا زمان چرخشی و مارپيجی او دارای حالت تکرار بازی ازلی و . يابد زمان عارفانه ايرانی و زمان مدرن دست می
 بدين وسيله او بر نقاط .شود زمان در او تکراری نيست و مرتب تفاوتی نو ايجاد می ابدی عاشقانه و قدرتمندانه است و هم

کند و در ديسکورس قادر  شود و در عين حال پيوند درونی را با او حفظ می ضد تحول در مفهوم زمان ايرانی چيره می
وار را در خويش  او در واقع مفاهيم ديسکورس ايرانی مانند عارف، اخالق، زمان دايره. به ايجاد تفاوت و تحول است

بدين گونه . سازد آورد و آنها را مدرن می آنها تغييراتی کوچک و اساسی و مدرن بوجود میزمان در  کند و هم حفظ می
وار و اخالقی ناتوان از تحول ايرانی به زمان چرخشی و  يابد و زمان دايره عارف به عارف زمينی دگرديسی می

تحول اصيل بقول نيچه با هر . يابد مارپيچی  و بازی مرتب در حال تحول عشق و قدرت عارف زمينی دگرديسی می
. و بدون سروصدای زياد  و بر بستر ديسکورس و فرهنگ، قادر به ايجاد تحول و تفاوت نوست» آيد های کبوتر می گام«

» بومی کردن«زيرا او در پی . است» عارف زمينی«به باور من اين تحول با گامهای کبوتر ، قدرت واقعی و درونی 
، بلکه با شناخت ديسکورس فرهنگ خويش و نيز شناخت فرهنگ مدرن، در واقع مدرنيت و مسخ ناگزيز آن نيست 

هايی مثل عرفان و يا مشروطيت و  تحولی که اگر جنبش. رساند تحول درونی و مدرن فرهنگ خويش را به پايان می
 و از عرفان و قادر به رسيدند، خود قادر به اين کار و ايجاد انواع و اشکال روايات نو از اسالم، سنت غيره به انجام می

های  تحولی که اکنون در اشکال مختلف و توسط تلفيق. بودند پذيرش ترميزی و سمبوليک مدرنيت در فرهنگ ما می
 های زادی از اين نسل نو و تلفيق ها و نخست تنها يکی از اين تلفيق» عارف زمينی«مختلف در حال بوجود آمدن است و 

.نوست  
 

عارفانه ايرانی  برتری آن جهان اخالقی بر اين زمان نسبی و واقعی  و يا ديدن / اه اخالقیدر نگ» مکان«مفهوم  . 5
البته در اسالم توجه خيلی بيشتری به واقعيت . باشد هستی به مثابه صحنه تکرار بازی ازلی و ابدی عارفانه نزد حافظ می
ادن روح بر جسم خاکی و بر اين دنيا و  ديدن دنيا  و دنيا وجود دارد، با اين حال باز هم نوع نگاه، اساسش بر برتری د

نبايد فراموش کرد که روايات . يابی به رستگاری و ورود به بهشت  است به سان محل چيرگی بر هوای نفس و دست
همانطور که مذهب شيعه يک اسالم ايرانی شده . حاکم از عرفان و اسالم و مذهب در واقع خود رواياتی قابل تغيير هستند

طور که عرفان در واقع يک تاويل نو و در بهترين حالتش نزد حافظ،  همان.  يک تاويل و تفسير ايرانی از اسالم استو
رو تفاسير و رواياتی نو و متناسب با جهان مدرن و امروزی  ازين. يک تاويل گيتيانه از اسطوره آفرينش قران است

های نوی روشنفکران مدرن ايرانی و نيز عارفان زمينی  ه نسلخلق اين روايات نو، وظيف. ست ايرانی الزم و  ضروری
در نگاه مدرن به معنای چيرگی بر اين دواليسم  و دنيوی شدن، گيتيانه شدن و ديدن دنيا به سان  » مکان«مفهوم  . است

راوانی چون از نگاه پسامدرنهای ف. باشد محل دست يابی به سعادت فردی و انسانی، به استقالل و توانايی فردی  می
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های نگاه مسيحی بسيار قويست و در واقع مکان و زمان  دريدا و ديگران، در معنای مکان و زمان مدرن هنوز ريشه
های مسيحی  و ماديت بخشی ايده» بهشت بر روی زمين«يابی به يک  مدرن ادامه همان برتری سوژه بر تن و ميل دست

و ميل خداشدن است، جدا از » بهشت بر روی زمين«وند با ايجاد يک در پي» زنی کلون«دليل نيست که ميل  بی. هستند
 و گردد چندمعنايی و چند روايتی می» مکان«رو در  نگاه پسامدرن مفهوم  ازين. زنی ثمرات بسيار مثبت و مهم کلون

چگونگی تشکيل «ای  مانند  شوند که کودکان در مدارس برای هر پديده خواهان آن می» فايرآبند«ها چون  برخی پسامدرن
بدين جهت در . ای آن را ياد بگيرند و به چند نگاهی عادت کنند هم معنا و روايت علمی آن و هم روايت اسطوره» ابر

های مدرن چيره  واقع پسامدرنها زمينه ساز و رواج دهنده چندروايتی و چندنگاهی و پلوراليسم هستند و بر متاروايت
 که انسان ميخواهد از آن عبور کند، تا قادر به ديدن شود ه يک متافيزيک نو تبديل میدنيويت مدرن اينجا خود ب. شوند می

 يا دنيوی باشد، اما نگاه پسامدرن بطور عمده  قادر به ايجاد وحدتی در ای اسطوره/حالتهای مختلف مکان چه اخالقی
 و چندروايتی مکانی در اين فضای چنداو بطور عمده  . ميان اين مفاهيم مکانی مختلف  و يا ميان روايات مختلف نيست

، با آنکه برخی پسامدرنها در جستجوی يافتن اين نکات پيوند در درون چندروايتی و ماند در حالت ايهام باقی می
برای مثال قبول پلوراليسم  و احترام به روايات ديگران يک نقطه . های مختلف زندگی بوده و هستند پلوراليسم در عرصه

گرايان و يا ديکتاتورمنشان  ءاستفاده پسامدرنيت توسط سنت  تواند مانع سو زمان می ر پسامدرنيت است که همپيوند جديد د
شوند و بدنبال وحدتی در کثرت و يا کثرتی در وحدت  گرا می اما با اين کار در واقع پسامدرنها هرچه بيشتر جسم. گردد

.می گردند  
اسطوره ای ، همراه با /جادويی/ همزمان چندگانه و چند حالتی، واقعیزمينی ميشود و» مکان«در جسم گرايی آنگاه 

 انسان با زمينی شدن  و توانايی خلق اشکال مختلف اين زمينی شدن به  گرايی در جسم. توانايی آفرينش واقعيتهای نو
 پيوندی نو ايجاد واقعيت جادويی، قابل دگرديسی  و چندگانه خويش دست می يابد  و همزمان ميان همه اين واقعيتها

 ناتمام و قابل تحول  جسم و انسان برای زيبا وشکوهمند کردن های زيرا  آنها همه  روايات و تفسيرها و خالقيت. کند می
اين . گردند خويش و زمينند و در اين عرصه نيز با يکديگر رقابت ميکنند، با هم ترکيب ميشوند و يا از نو بازآفرينی می

گويی به خواستهای جسم و لحظه و زمين و توانايشان در ايجاد سالمت جسم و زمين  ايشان در پاسخروايات بر اساس توان
يا .  شوند؛ روايات بيمارگونه و يا پژمرده بدور انداخته ميشوند و خلق درجه نوينی از بازی عشق و قدرت سنجيده می

های خندان و   غوالن زمينی و جسمهای ا و خواست که بتواند پاسخ گوی  نيازهشود روايتی  نو ، واقعيتی نو آفريده می
اين توانايی . کننده زمين و خالق يک زندگی پرشور و ماالمال از شور عشق،قدرت، خرد و سازندگی باشد شکوهمند

ساختن و سالمت جسم و زمين و روابط انسانی معيار خوبی و يا بدی اين روايات  است و نيز نقطه وحدت در چندگانگی 
 اين معنا، عارف زمينی و يا عاشق زمينی و خردمند ايرانی بر بستر نگاه اخالقی و عارفانه نياکان خويش و با در. آنها

. آفريند جادويی می/عاشقانه/نو و زمينی و چنداليه تاريخی» مکان«ديدن خطای آن و قبول مبانی مدرنيت و بلوغ، مفهوم 
گونه هم تن به  او اين. عيت و مکان و دنيای چنداليه خويش استاين عارف زمينی قادر به ايجاد اشکال ديگر اين واق
کند و  دهد و هم اين بازی و روايت را، زمينی، فانی، ناتمام و خندان می بازی عاشقانه  و زيبای عارف درون خويش می

 و دنيا برايش شود شر چيره می/او هم به جنگ اخالقی خير. بر خطای نياکان خويش و ايستايی نگاه آنها چيره می شود
يابی به يک غايت اخالقی نيکانه و چيرگی بر بدی و اهريمن نيست، بلکه او به سان جسم خندان و خدای فانی،  محل دست

اين شورهای نيک و بد درون خويش را به ياران و امشاسبندان فانی و به قدرتهای فانی خويش و به وحدت اضداد تبديل 
بازی عشق و قدرتی که هرگز آغاز و . الوگ و لمس بازی عشق و قدرت دست يابدکند تا به کمک آنها به اوج دي می

با اين نگاه به دنيا و به زمين، او . انجامی ندارد و مرتب در حال تحول است و در يک حالت چرخشی و مارپيچی است
ند، و دنيا و جهانی ک رساند  و هم نگاه مدرن و پسامدرن را در خويش جذب می هم کار نياکان خويش را بپايان می

با اين تحول او در خويش قدرتهای هر دو جهانش را در . آفريند عاشقانه و قدرتمند و يک بازی جاودانه و قابل تحول می
دنيای چنداليه و قابل تحول عارف زمينی هم . دهد و هم از خطاهای هر دو جهانش می گذرد خويش پذيرا و انطباق می

شود و هم کامل به سحرزدايی و واقعيت عقالنی و مسيحی مدرن  تغيير عارف چيره میبر جنگ اخالقی و بازی بدون 
جادويی و روايات مختلف اين جهان و دنيای در حال تحول و سوررئاليستی /عاشقانه/دهد و جهان چنداليه تاريخی تن نمی
)15. (آفريند را می  

 
گرايی متفاوت  تواند به يک گيتی ماند و نمی ای باقی می رهاسطو/عارفانه/در اسارت نگاه اخالقی» گرايی ايرانی گيتی«. 6

شری اوستايی و مذهبی است و يا اسير /ايرانی يا اسير جنگ خير» گرايی گيتی«زيرا مفهوم . و مدرن ايرانی تبديل شود
شکند  را میشری /گرايی مدرن اين بازی خير گيتی. بازی ابدی و تکراری و بدون تحول و توان فانی شدن عارفان ايرانی

در . يابی به سعادت فردی و انسانی و قبول يک واقعيت عينی و سحرزدايی شده قرار دارد و اساسش برپايه ميل دست
نگاه پسامدرن اين واقعيت سحرزدا و مدرن به سان تبلور مادی  ايده های مذهبی و مسيحی و ايجاد يک بهشت بر روی 

شوند و جای  های مدرن ديده و شکسته می و پيشرفت دائم به سان متاروايتشود و واقعيت عينی و عقالنی  زمين ديده می
.دهند خود را به چندروايتی از واقعيت و علم می  

گرايانه را مشاهده کرد  توان سه مرحله مهم  از گذار جامعه ايرانی به شهرنشينی و نيز نگاه گيتی  در واقع در ايران می
اولين پروژه مهم دولتمداری و تلفيق ايرانی، دوران . زنند مانند و درجا می مام میکه هر سه مرحله به داليل مختلفی نات

هخامنشی، ساسانی و سپس دوران اشکانی و آشنايی با فرهنگ هلنی است که اين مراحل به داليل مختلف، از جمله 
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 سيستم شهرنشينی و نيز پرست ايرانی به انسان شهرنشين و ناتوانی به گذار از انسان جنگجو، کوچ نشين و دودمان
 مرحله دوم دوران .خورد گشايان از درون ايران ، شکست می ها بخاطر جنگهای مداوم و مهاجرت جهان انقطاع نسل

ست که از طريق آن و در يک گذار چندصدساله، انسان ايرانی از زاهد هراسان از جسم و دنيا و  مربوط به عرفان ايرانی
نگاهی که در . يابد عرفان فارس و حافظ و نگاه حّسانی، گيتيانه سعدی و حافظ دست میترسان از خدا به  رند قلندر 

خويش، مانند نزد حافظ، قادر به پيوند زمين و آسمان و تلفيق اضداد و قادر به چنداليگی و چندنحوی ديدن و چشيدن و 
يابد و رابطه دو  حافظ و عرفان دست نمیمشکل اما اين است که اين حالت گيتيانه به گذار نهايی فردی نزد . زيستن است
در حالی که در . خداست و معشوق هميشه تبلوری از خداست/معشوق در واقع همان رابطه دوطرفه انسان/طرفه عاشق

متنفرانه با مادر و پدر و با خدا به رابطه تثليثی و /روند گذار به فرديت، انسان هرچه بيشتر از رابطه نارسيستی شيتفگانه
پيرمغان يا ساقی، /اخالق و يا خدای مطلق، عارف/مادر، مومن/يابد و رابطه دو طرفه نارسيستی کودک ه دست مینقادان

قانون و يا به زبان ديگر /معشوق/تاثير قانون و ديسکورس قابل تحول عاشق به رابطه سه ضلعی، فانی و تحت
متنفرانه وارد  رابطه /مرز شيفتگانه ه يگانگی بیاين گونه انسان از رابط. يابد قانون دگرديسی و تحول می/تمنا/فرد

شود؛ تمنايی که نام ديگرش قانون و احترام به شرم  و  ديالوگ و لمس تمنای خويش می» غير«دار با  بافاصله و حجاب
در گذار صحيح .  تواند تحول يابد حضور خويش و معشوق و خواست خويش و معشوق است و اين رابطه مرتب می

يعنی در حالت . قانون تبديل يابد/معشوق/ساقی به رابطه عارف زمينی/ن ايرانی می بايستی رابطه عارفعارف و انسا
گذار طبيعی بايستی انسان ايرانی از يک سو هرچه بيشتر خودش و جهانش فانی و ناتمام گردد و از طرف ديگر اين 

اش با معشوق   خويش بنگرد و خويش و رابطهرابطه سه ضلعی شود و او قادر گردد، از ضلع سوم و قانون به رابطه و
در نتيجه چنين تحولی، انسان . و يا با خدا را نقد کند و متحول سازد و يا با معشوق و يا با خدا به ديالوگ فردی نشنيد

يافت و می دانست که هميشه در  ، با خويش و با ديگری دست می»غير«ايرانی به يک رابطه با حجاب و بافاصله با  
کند و اين روايت قابل تحول و نيازمند به ديالوگ و تحول  ت خود از سنت و اسالم و يا عرفان و دنيا زندگی میرواي
. زيرا انسان و فرد فانی به ديالوگ برای بيان نيازهايش و تمناهايش و نيز لمس ديگری و شناخت خود احتياج دارد. است

يابد و اسير بازی نارسيستی ثنوی  تحول تثليثی کامل دست نمیعارفانه ايرانی اما به اين تفکيک و /فرهنگ اخالقی
گونه جامعه و فرد  اين. ماند شری و يا بازی عارفانه  و اسير نگاه اسرارآميز يک معشوق و خدای ابدی باقی می/خير

عشوق و خدا آيد، تا به يگانگی با م می شود که مرتب به قالب آرمانی در سو به يک روح سيال تبديل می ايرانی از يک
گردد و به قتل مخالف و  خورد و بدنبال مقصری می بيند که اين يگانگی شکست می دست يابد و از طرف ديگر می

وسوسه در درون خويش /ست که از يک سو اسير جنگ وحشتناک اخالق حاصل جامعه و فردی. زند دگرانديش دست می
معشوق ابدی و اسرارآميز است که در معنای عامه از طرف ديگر او چنان اسير نگاه اين . و در اجتماع است

شود و ناگهان در دوران مشروطيت از خوابی هزارساله بيدار  شود و متوجه گذران زمان و تاريخ نمی می» خراباتی«
اما چون در دو سده اخير نيز هنوز انسان ايرانی کامل به اين توانايی . گردد شود و متوجه تاخير تاريخی خويش می می
گرايی ايرانی  يابی نهايی به تلفيق خويش و گيتی له تثليثی و آشتی با جسم و زمين دست نيافته است، ناتوان از دستفاص

)16/10. (خويش بوده است  
 

در واقع اگر درست بنگريم، حافظ، خيام و عبيد زاکانی سه قله بزرگ فرهنگ ايرانی و شروع شکل گيری هويت فردی 
. هستند و درک علل شکست و ناتمامی تالش آنها برای درک علل شکست ما مهم استگرايی ايرانی  و حالت گيتی

همانطور که در يکايک ما عارف و خيام و عبيدی نهفته است که مرتب ما را به جهان و بازی عاشقانه و رندانه و لمس 
. سازد عارفانه میکند و از طرف ديگر مفاهيم مدرن را مسخ و ايرانی و  پرستی دعوت می هيچی و پوچی و لذت

گرايی چنداليه عاشقانه  توان به خوبی ديد که حافظ زمينه ساز گيتی ام ، می همانطور که در نقدم بر حافظ و عبيد نشان داده
گرايی و اروتيسم ايرانی و رهايی از اخالقيات ضدجسم و  ست و عبيد در واقع ايجادگر شرارت گيتيانه، جسم ايرانی
کاری که به قول نيچه، حافظ . است» هيچی و پوچی«ست که قادر به نگريستن در  خيام کسیاز طرف ديگر . ست زندگی

رو برای  ازين. اند های بزرگ فرهنگ ايرانی در جايی ناتوان از عبور نهايی بوده هرکدام از اين قله. ناتوان از آن است
کان خويش را به پايان رسانيم و از ترکيب ماند که با قبول مبانی مدرنيت، در عين حال کار نيا ما، راهی جز آن نمی

پرست  قدرت حافظ،خيام و عبيد درون خويش به انواع و اشکال حالت عارف زمينی، عاشق زمينی، خردمند شاد و کام
مرگ «زندگی بنگرد و » هيچی و پوچی«عارفی عاشق، قدرتمند و خندان و زمينی  که قادر بوده است در . دست يابيم

 و همه هستی را چون روايتی فانی ببيند و اکنون بر پايه اين شناخت و بلوغ فردی، شروع به ايجاد را قبول کند» خدا
کند و درون خويش  حافظ، خيام و عبيد درونش را به  پرستانه و گيتيانه خويش می جهان عاشقانه، رندانه، شرورانه، کام

ن سه نيروی خويش به حافظ مدرن عاشق قدرتمند و او  از ترکيب اي. آورد دهد و به خدمت خويش در می هم پيوند می
يابد و کار  پرست عاشق و قدرتمند و خندان دگرديسی می شرور و خندان،  به خيام خردمند خردمند خندان و عبيد کام

زندگی برای او محل جدل روايتهای خندان مختلف اين عارفان زمينی بر . رساند نياکانش را به شيوه خويش به پايان می
ترين و خندانترين تلفيق  ترين، شرورانه  بهترين روايت برای لحظه و مشکالت زمانه و بر سر بهترين و عاشقانهسر
ها در ميان  ها و سليقه گيرد و در آن تنها جدل انديشه جدلی خندان که بر بستر نياز به ديالوگ و چالش صورت می. است
آنکه هر عارف زمينی با قلبی گرم و مغزی سرد و پرشور تن به شود، با  رو در اين جنگ خونی ريخته نمی ازين. است

. يابی به اوج عشق و قدرت و سالمت و سروری بر زمين و لحظه در ميان است دهد، زيرا موضوع دست اين جدل می
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زيرا موضوع اين است که اين عاشق زمينی و فانی که همه هستی و جهانش چون خود او با بافت عشق و قدرت تنيده و 
رو ميان او و رقيب پيوندی درونی و عميق نيز وجود دارد،  خواهان معشوق، خدا، رقيبی پرتوان  بافته شده است و ازين

و خندان و عاشق است، تا در جدل و ديالوگ و هماغوشی با او به اوج سالمت و عشق و قدرت دست يابد و مرتب تحول 
يابی به شور خدايی و به عشق و به قدرت، تن  داند راه دست ند و میبي زيرا او در همه هستی شور و نور خدايی می. يابد

دادن به لحظه و بازی فانی، تن دادن به جسم و به عشق و خرد و اروتيسم چنداليه بشری و آفرينش روايات چنداليه 
حظه اغوا رو از يک سو ديگری را به عشق و تن دادن به ل اين عارف زمينی ازين. خويش از بازی عشق و قدرت است

زمان خواهان  و هم» ای رفتگان به حج کجاييد، معشوق همينجاست،بياييد، بياييد« گويد که کند و موالناوار می می
 او قادر است در همه . داند اورواداری و قبول چندروايتی است و می خواهد که هرکس حديث عشق به آن زبان خواند که

و اين گونه به پيوندی ميان ضرورت ديالوگ و  خرابات مغان نور خدا ببيند جا اين بازی و ياران خويش را ببنيد و در 
در درون او و جهانش همه اين حاالت و حاالت متضاد کل هستی مکمل .  چالش و نيز رواداری و چندروايتی دست يابد

 و يا وحدت در يکديگرند، و جهان درون و برونش به وحدت اضداد و بنا به توان و خواستش، به يک کثرت در وحدت
هر حالت او و بازی عشق و قدرتش و جهانش دارای چنداليگی هستند و زمين و لحظه برای او . شود کثرت تبديل می

پس هرچه بيشتر اين جسم و رابطه و زمين را بسازد و بيافريند، بيشتر به . تبلور خدا و  بازی عشق و قدرت است
گرايانه، خدا و شور خدايی در  زيرا در اين نگاه گيتی. يابد و با خدا دست میای چنداليه، متحول با هستی  ديالوگ و رابطه

)17.(آيد يابد و به سان انسان فانی بروی زمين می قالب لحظه و  جسم تجلی می  
 
 

عارفانه  ايرانی، در مشارکتش در اين جنگ  اخالقی يا  در بازی سرمدی عاشقانه و عارفانه  / هويت انسان اخالقی. 7
او اسير سنت و .  دارد  و او در واقع جزيی از يک بازی و سنت عمومی و ناتوان از تن دادن به فرديت خويش استقرار

يابی به  او ناتوان از دست. متنفرانه است/به طور عمده رابطه نارسيستی شيفتگانه» غير«اش با  نگاه جمع است و رابطه
همانی با خويش  و تفاوت با  در مدرنيسم هويت  انسان در اين.  رابطه تثليثی و بافاصله و  جهان سمبوليک خويش است

در واقع با تمامی قدرتهای نقادانه، خردمندانه خويش » مدرن«اما من . ديگران و بدست آوردن سعادت فردی خويش است
» من«ين ا. شود می» غير«يابی او به ارتباط عميق با  دارای يک عنصر قوی نارسيستی و متفاخر است که مانع دست

ابژه ای هستی /تواند با رابطه سوژه کند می دارد که يک سوژه يگانه است و خيال می متفاخر، او را در اين توهم نگه می
ای با معشوق و رقيب و  ابژه/بقول هابرماس در اين ميل کنترل هستی و در رابطه سوژه. را به کنترل خويش در آورد

در مسير تحول مدرنيت، انسان مدرن هرچه بيشتر با تاثيرات .  را ديداز زندگی» وحشت دکارتی«ديگری بايد يک 
زندگی، انسان نيز هيچ » هيچی محوری«زيرا با ديدن و  قبول . گردد شود و دوپاره می آشنا می» مرگ خدا«عميق 
شدن او و اما اين هيچ شدن، زمينه ساز توانايی هزارگانه . دهد شود  و يگانگی توهم وار خويش را از دست می می

برای اين کار اما انسان . توانايی عشق به زندگی و آفرينش هزار روايت قابل تحول از ديالوگ با معشوق و  با خداست
مدرن بايستی از يک طرف هر چه بيشتر به خرد نهفته در احساسات خويش و خرد جسم و زمين باور آورد و به آن تن 

اين گونه در روند . احساسات عميق و پرشور را دريابد و به آنها تن دهددهد و از طرف ديگر نياز خويش به ديالوگ و 
گرايانه نيچه  ، ابتدا توسط نگاه جسم»انديشم، پس هستم من می« :مدرنيت ما شاهد آن هستيم که شعار معروف دکارتی که

اين . جسم است» ودخ«در واقع ابزاری در دست جسم و خرد جسم و در دست » من«زيرا در نگاه نيچه، . شود نفی می
گرايانه خويش به  نيچه با اين نگاه چنداليه جسم.. .ورزم و  انديشم، عشق می هستم، پس می) جسم(من «: گونه در نگاه او 

در نگاه پسامدرن اين سوژه شکسته و . شود گرايانه تبديل می يک سرچشمه بزرگ پسامدرنيت و در نهايت نگاه جسم
من « :يابد گونه در نگاه دريدا جمله دکارت به اين جمله تحول می اين. قائم بالذات نيستشود و ديگر يگانه و  منقسم می

رفته است و  در نگاه لکان سوژه منقسم پسامدرن در جستجوی دائمی تمنای از دست. »انديشم که آيا اين من هستم؟ می
يا نيستم يا «  دهد که ين گونه تغيير میازين رو لکان جمله دکارت را ا. محکوم به تحول و حالتی دوپاره و برزخی است

  زيرا وقتی انسان در حال تن دادن به تمناهای خويش در پی عشق و قدرت و ديالوگ در خواب يا بيداری. »کنم فکر نمی
کند،  شود و وقتی فکر می کند و  بويژه در خواب فاعل نفسانی حذف می با ناآگاهی و تمناهای خويش است، کمتر فکر می

جسم خندان و «گرايانه، هويت انسان يا به مانند نگاه نيچه يک  در نگاه جسم). 18.( تمناهای مهم  او  پنهان و غايبندآن گاه
های نوست و در واقع انسان در خويش  است و يا مثل نگاه دلوز هويت انسان توليد مداوم اشتياق و تفاوت» حيوان خندان

هزارگستره و «او جسمی و ماشينی با . آفريند  های نويی می قات و بازیميليونها فيگور و شخصيت دارد و مرتب اشتيا
عارف زمينی نيز اين جسم خندان و .  تواند به هزار حالت از زنانگی و مردانگی دست يابد است و می» هويت متحول

بازی عشق و هزاراليه و هزارگستره است و در خويش هزاران تمنا و بازی و فيگور را دارد و متناسب به لحظه و 
اگر ضرورت لحظه و جسم او خشم . »آن می شود که هست« دهد و ای، هويتی از خويش تن می ه قدرت خويش به چهر

اگر ضرورت . شود طلبد، پس او به بهرام خندان، به آرس خندان و به اشکال ديگر  خشم خندان و شرور تبديل می  را می
او به . شود  و بازيگوشانه  و فرصت طلبی چنداليه و سمبوليک میلحظه فرار و ترس را بطلبد، پس او فرار خندان

های و فيگورهای ادبی ايرانی و يا مدرن را دارد و   ه او در خويش هم اسطور. يابد ادويسه خردمند و خندان دگرديسی می
فاوت و راه نو و نشناخته همچنان که در خويش نيز هزاران ت. آفريند مرتبا آنها را به رواياتی نو و خندان و  زيبا بازمی

او با تن دادن به لحظه و به سرنوشت . برد پی نمی» غير«دارد و هرگز به نام نهايی خويش، به هويت نهايی خويش و 
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او دقيقا قادر به کاری است که انسان سنتی و نيز انسان مدرن ناتوان از آن .  آفريند زمان مرتب خويش را می خويش، هم
ان سنتی خويش، قادر به تن دادن به جسم و تن خويش و به فرديت خويش و به زندگی و جهان او برخالف نياک. است

های مختلف خويش  است و برخالف نياکان مدرن خويش، قادر به اعتماد به زندگی و  ها و قدرت فانی خويش و به هويت
ک روايت نو و خندان و ناتمام است و داند که هر خالقيتش تنها ي او می. جسم و قادر به ديالوگ عميق و چنداليه است

اين گونه از طرف ديگر او بهترين جهات هر دو فرهنگ خويش را در خود پذيرا  و . رواياتی ديگر نيز ممکن است
او بر بستر جسم و نياز جسم و بازی و لحظه خويش،  بازی عاشقانه و رندانه عارف درون . کند نوزايی و تلفيق می

غوالن خندان زمينی، «گرای  زند و به هويت جسم ندانه و خندان ديونيزوس نيچه پيوند میخويش را با بازی قدرتم
يابد و مرتب قادر به دگرديسی به حاالت و  دست می» عارفان شرور و خندان زمينی، عاشقان زمينی و خردمندان شاد

ا با قدرت دگرديسی مداوم زئوس زيرا او در خويش ميترای جنگجو، عاشق و خندان ر. هايی ديگر است ها و تلفيق نام
زند و بر کشتن جسم در فرهنگ خويش و بر ناتوانی به ديالوگ عميق و هراس از دست دادن کنترل در جهان  پيوند می

زمان مرتب بازی نويی و روايتی نو از  رو  سراپا اعتماد به زندگی و زمين و  لحظه است و هم ازين. شود مدرن چيره می
.آفريند لحظه و از خويش می  

 
شری و گرفتاری در نگاه /گرايانه و عارف زمينی، انسان ايرانی در واقع بر کل بازی خير يابی به حالت جسم با دست

در نگاه انسان . آفريند  آگاهی خويش می/شود و نگاهی نو و رابطه ای نو با ناآگاهی معشوق اسرارآميز عارفانه چيره می
و ناآگاهی محل حکومت اهريمنان و وسوسه شيطانی و يا محل حکومت نفس اماره ايرانی و حتی در نهايت عرفان، جسم 

در نگاه مدرن به ناآگاهی اين حالت . است و انسان درگير جنگ ميان اهورا و اهريمن درون و برون خويش است
رتهای خويش قادر به پذيرش و جذب قد» من«رود، زيرا نگاه مدرن با کمک قدرت  شری از بين می/دوگانگی خير

زيرا نگاه مدرن به . سازد درون ناآگاهی خويش در جهان فردی خويش است، اما اين قدرتها را کوچک و گاه بيمار می
شری /ماند، بی آنکه اسير حالت خير جسم و احساسات،  نگاهی مکانيکی و نيز هراسان از جسم و احساسات باقی می

دارای ساختاری مثل نفس اماره و خطرناک و » ناآگاهی «رو برای مثال  حتی در نگاه فرويد هنوز ازين. باشد
بينيم  در نگاه لکان اما ما می. يهوديش نيز نيز دارد/ضداجتماعی است که  اين نگاه او ريشه در باقيمانده تفکرات مذهبی

و يعنی او عرصه قدرتهای مدرن و سمبوليک ماست و محل اهريمنان . که ناآگاهی دارای ساختاری مثل زبان است
پرست  طلب و لذت انسان مدرن، ناآگاهی و جسم خويش را به سان محلی از فيگورهای قدرت. مرز نيست خونخواران بی

گونه آفريده است و خود هنوز اسير حاالت يک  ناآگاهی خويش را اين/کند، زيرا ديسکورس خودآگاهی مرز حس می بی
کند و بر  وار باور دارد با نيروی خردش انتخاب می هماين من متفاخر مدرن که تو. نارسيستی و متفاخر است» من«

بيند که او ناتوان از کنترل زندگی و جسم و  ناآگاهی خويش است و راه صحيح  احساساتش سيادت دارد، در واقع نمی
برای او تن دادن به خرد نهفته در احساسات و لمس قدرت سمبوليک ناآگاهی خويش است، از طريق دگرديسی هرچه 

ابتدا با تن دادن به اين حالت فانی و . »جسم خندان و منقسم، يا به فاعل نفسانی منقسم« به فرديت سمبوليک و به بيشتر
 نيروهای ناآگاهانه او از فيگور گاه ، آن»غير«غيرمتفاخرانه خويش و با قبول نياز عميق خويش به ديالوگ و تمنای به 

يابند  و در واقع چهره واقعی خويش  تها و تمناهای مدرن او دگرديسی میهانيبال کانيباليست و هاملت نويروتيک، به قدر
ناآگاهی چون کودک سيامی به /زن، آگاهی/زيرا همانطور که گفتيم، همه حاالت ديسکورسيو مانند مرد. دهند را نشان می
گويانه و سمبوليک لکان که خود  گرايانه از نگاه آری نگاه جسم. اند و تغيير يکی، تغيير ديگری را بدنبال دارد هم وابسته

او . رود و سراپا اعتماد به زندگی و ناآگاهی و به خرد جسم و زمين است گرايانه است، جلوتر می نيز تاحدود زيادی جسم
. شود های خويش می قادر به ديدن و ديالوگ و رقص با قدرتها و الهه» جسم خندان و هزارگستره«با تبديل شدن به 

و با تن دادن به بازی عشق و قدرت خويش، » جسم خندان و هزارگستره خويش«ا تن دادن به هويت عارف زمينی نيز ب
گان و امشاسبندان و  شکند و هم اهريمنان درون خويش را به الهه عارفانه و نيز مدرن خويش را می/هم هويت اخالقی

. سازد دايان بازيگوش و فانی تبديل میکند و به ميترای خندان، به ديوان شرور و عاشق و خ ياران خويش تبديل می
او سراپا ايمان  و عشق به زندگی و خدا و هستی است و . ، خدا يا ديب است»ديو«طور که معنی اوليه و اصلی  همان

 و حجابی است و ما هميشه در روايت  زيرا هميشه فاصله. نويسد مرتب اين عشق و ايمان و خرد را به روايات جديد می
ما به عنوان جسم پيوند خويش با همه انسانها را در عرصه جستجوی . کنيم  عشق و قدرت زندگی میخويش از بازی

ما به عنوان جسم . شويم کنيم و با آنها وارد ديالوگ و ابراز تمنای خويش می عشق،سعادت و قدرت حس و لمس می
شويم و  د ديالوگ و بازيگوشی میخندان و عارف زمينی با هستی و طبيعت و زندگی درونی و برونی و با خدا وار

دانيم که همه هستی در  اند؛ می  از شور عشق و قدرت بافته شدهها دانيم که همه هستی از جسم ما تا ستارگان و گل می
پيوند تنگاتنگ با يکديگر است و با رشد قدرت سراپاجسم شدن، توان لمس و چشيدن اين پيوندها و تحوالت در ما بيشتر 

کند و هر لحظه و بازی دارای رنگ و زمان  در لحظات عشق حتی حرکت زمان و  رنگ جهان تغيير میزيرا . شود می
دانيم که همه اين حاالت واقعی و پرشور، در واقع رواياتی و امکاناتی برای  با اين وجود می. و مکان خاص خويش است

و عشق و ايمان و خرد، جهان ما پرشور و ازين ر. زيستن و چشيدن و ديدن هستند و هميشه رواياتی ديگر ممکن است
.سبکبال، خندان و رقصان است  
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بشدت هراس دارد، حتی اگر گاه در تفکر عرفانی » هيچی«عارفانه ايرانی  ازهيچستان و /اسطوره ای/انسان اخالقی. 8
ديگری و پر شدن ، اما آن هيچی به معنای رهايی از خويش برای دست يابی به يگانگی با باشد خواهان هيچی نيز می

عارف  به هيچستان شک و رهايی از هر آرمان و حقيقتی، به رهايی از امکان يگانگی /اين انسان کاهن. دوباره است
او به مانند کاهن و عارف . دهد روايات خود نمی» هيچی محوری«شود و تن به حجاب سمبوليک و قبول  نهايی وارد نمی

يا به مانند عارف  . ايی و مطلق ممکن است، اگر بر جسم و نفس خويش غلبه کندکند که واقعا نوعی يگانگی نه  فکر می
بيند که  و نمی» حائل و حجاب چيره شود«يابی به يگانگی ميان عاشق و معشوق بر آخرين  خواهد برای دست  حافظ می

» مرگ خدا« و قبول انسان ايرانی چون کامل تن به قبول هيچی و پوچی.. اين يک يگانگی فانی و حجابی ديگر است
يابی به عشق مطلق و يگانگی  نداده است، از آن رو مرتب هر نگاه نويی را تبديل به يک آرمان نارسيستی  و برای دست

شود  ماند، پس يا به عشق تراژيک و تنفر از عشق مبتال می متنفرانه می/او اسير حالت نارسيستی شيفتگانه. کند مطلق می
 شود، به جای آنکه پا بدرون هيچستان بگذارد و فاصله و حجاب ميان خويش و خود، ميان خود خواهد سراپا پوچ  ويا می

که هيچی محوری همه رواياتش را بچشد و سپس با آری گويی به زندگی فانی، به  را حس کند؛ به جای اين» غير«و 
گرايانه او دست  ی و نگاه جسمعارف زمين» هيچی خندان و خالق«عشق و ايمان فانی، به جهان پس از هيچستان و به

.يابد  
و » مرگ خدا« قدرت تحول و پويايی جهان مدرن ناشی از اين است که  انسان مدرن و پسامدرن هر چه بيشتر به قبول 

هيچی «يابند و جهان سمبوليک و قابل تحول خويش را بدور اين   جهان خويش دست می» هيچی محوری«قبول 
 اين است که نگاه مدرن  در کنار اين هيچستان زندگی ميکند و  حضورش را مرتب در تفاوت در. می آفرينند» محوری

 با عمل و خردش برای خويش جايگاهی زمان شود و هم زندگيش حس و لمس ميکند؛ اين گونه نيز تاريخی و نسبی می
با وجود رهايی از حقايق ازين رو او . ، تا کامل گرفتار اين هيچستان نگرددکند امن در کنار اين هيچستان درست می

آورد که به او آرامش و مسير  می مطلق، اما متاروايتهای خويش را در باب زندگی، واقعيت عينی و قدرت علم بوجود 
انسان پست مدرن بر اين آخرين جايگاه امن و آخرين متاروايتها چيره ميشود و سراپا به هيچستان وارد ميشود .  دهند می

همه آرمانها، حقايق، واقعيتها و متا روايتها را قبول ميکند و بهای اين جسارت خويش را گاه با و شکست و عدم مطلقيت 
» هيچی محوری«اش با اين  در واقع انسان پسامدرن رابطه.  پردازد پريشانی، گاه با سرزندگی و لذت پوچی  و هيچی می

 و خود نيز هيچ و چندپاره و هزاراليه شده است و داده است» هيچی«اين گونه است که او هر چه بيشتر تن به منطق اين 
زيرا اکنون هر موضوعی، بسته به نوع جا و مکانش در جهان سمبوليک و بسته به  . شود واقعيتش نيز هزار روايتی می

های مختلف  يک عمل و يک حالت از جنبه. شود ، دارای معانی متفاوت می»هيچی محوری«نزديکی و دوريش به اين 
انسان پسامدرن  قادر است در اين فضای ايهام و هيچی نفس بکشد  و زندگی کند .  زيبا، زشت و يا هولناک باشدتواند می

او از هيچستان . خندان نيچه در جهان پشت هيچستان است» ابرانسان«انسان جسم گرا  چون . و به چندروايتی تن دهد
مطلقيتی  پاک کرده است و به سبکبالی دست يافته است با کمک آبشار هيچی و پوچی خويش را از هر . گذر کرده است

 و هراس نهايی او  از سنجش  و انتخاب روايات بربستر خواست جسم خويش و نياز زمين و مدرنيسم و آنگاه نيز از پست
 زندگی، عبور کرده است و به جهان جادويی بعد از هيچستان و ايهام، به جهان جسم و شدن جاودانه و بازی جاودانه

او سراپا آری گو به تمنا و ديالوگ و . گو به زندگی و به زمين و به عشق و قدرت است او سراپا آری. دست يافته است
حالت عارف زمينی نيز در واقع اين آری گويی به . های انسانی خويش است نيازهای ساده انسانی خويش و به ضعف

داند که همه رواياتش  رو او می از اين. وليک خويش استجهان سمب» هيچی محوری«جسم و زمين و اين آری گويی به 
لنگد و او از اين ناتمامی و نادانی و  قابل تحول و ناتمامند و به قول معروف هميشه يکجايی از زندگی و حقايقش می

ی اين ناتمامی خندان، زيربنای عشق و اروتيسم فانی و چنداليه او و زيربنای سعادت فانی زمين. ضعف مغرور است
دهد و هم اين بازی زمينی را با  گونه هم تن به بازی عشق و خرد شاد نياکان خويش می اين عارف زمينی اين. اوست
او . رساند و خالق عشق و ايمان و خرد سبکبال است به اوج قدرت خويش و تحول مداوم می» هيچی محوری«قبول 

)19.(هيچی خندان و عاشق و خالق است  
  
در .  استگرفتارست و انسان در زنجير اين اخالق هزارساله  عارفانه ايرانی  مقدس و ازلی/خالقیسيستم ا» اخالق« .9

 جای خويش را به چند اخالقی و پلوراليسم محور در پسامدرنيت اخالق قراردادی  تک. مدرنيسم اخالق قراردادی ميشود
.  مختلف استهای گذاری اين اخالق يسه و ارزشاخالقی ميدهد، اما  به طور عمده ناتوان از آفرينش معياری برای مقا

اما از آنجا که . زيرا برای چنين معياری بايد از فضای ايهام و گسست بيرون آيد و به وحدتی در اين چندگانگی دست يابد
ر روايتی نو می باشد، برخی از پسامدرنها از آن سر باز ميزند، ولی برخی ديگ-اين کار برای او به معنای ايجاد متا

مشکل نهايی . کنند گردند و يا سعی در بيان حاالت اين اخالق می بدنبال مفاهيمی نو از اخالق تعويقی و متفاوت می
چنداليه و > خود<چندپاره خويش به سوی > من<پسامدرنيت اين است که بخش مهمی از آنها هنوز قادر به عبور از 

راهی که استادشان  نيچه خود يکی از پايه گذاران مهم ان . شندبا هزارگستره  جسم خويش و اخالق چشم اندازی جسم نمی
رسانند و خالق مفاهيمی نو از اخالق  گرا در واقع کار را به پايان می  و نيز پسامدرنهای چسمگرايی جسم. بوده است

ودی توليد ب اخالق درون«لکان و » اخالق آرزومندی«نيچه، » اندازی جسم اخالق چشم«گونه ما شاهد  اين. شوند می
زمان قدرتمند و تاثيرگذار بر جسم  وروان و  اين اخالق جسم در عين فانی و سبکبال بودن،هم. دلوز هستيم» اشتياق مداوم

. . شود ها و هشدارهای او توجه نکند، دچار بيماری و بحران فردی و جمعی می روابط بشريست و اگر انسان به خواست
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کند که چه تمناها و نيازهايی دارد و متناسب با   هرلحظه با جسم خود حس و لمس میگرا  در اين گونه انسان و فرد جسم
کند برای  ، به او کمک می استخواست و نيازش، اخالق جسم و آرزومندی او که قانونمند و دارای مرزهای خويش

بد نسبی که / خوب.کندبد نسبی را لمس وحس /يابی به خواست و تمنای خويش به ديالوگ با ديگری تن دهد و خوب دست
اخالقی . سازد رساند و يا چه چيز او را بيمار و داغان و دور از تمنايش می گويد چه چيزی او را به تمنايش می به او می

دهد، بدون توجه به خواست خويش و ديگری و بدون احترام به نياز معشوق و رقيب، هرگز به اوج  که به او نشان می
دهد و  اندازی و آرزومندی می عارف زمينی نيز تن به اين اخالق چشم. يابد داليه دست نمیلمس عشق و قدرت و لذت چن

گويی  دهد و راست گرای درون خويش نيز می گونه در واقع تن به اخالق عاشق و عارف درون خويش و به اخالق اين
نای توانايی تن دادن به قانون و ديالوگ و زمان اين نوع نگاه به اخالق، به مع هم. بخشد ايرانی  را معنايی نو و خندان می
زيرا ديگری، من است و من، ديگری هستم و اساس رابطه ما بر پايه قانون و . توجه به نيازهای ديگری نيز هست
)20.(زيرا ديگری، تمنای من است و من،تمنای ديگری. احترام متقابل و ديالوگ استوار است  

 
يابی به يکی شدن با ديگری و نفی   ما مطلق گرا و عارفانه است و در پی دستعارفانه /در نگاه اخالقی» عشق«. 10 

زمان به دو  از اين رو اين عشق محکوم به ايستايی و سنگينی تراژيک است، زيرا نيروی عشق هم. فرديت و تفاوت است
ت ديگری  و ضرورت شور و قدرت بزرگ خويش، يعنی توانايی تن دادن به عشق و به يگانگی فانی و نيز قبول تفاو

عاشق ايرانی از اين رو يا به خاطر عشق . ديالوگ احتياج دارد، تا مرتب تحول يابد و به اشکالی نو از عشق تبديل شود
در نگاه . شود شری تبديل می/شود که عشق به جنگ خير کند و يا فردا چنان متنفر از عشق و معشوق می خود را فدا می

متفاخر مدرن  مکانيکی به عشق و جسم نگاه ميکند و » من«، اما گردد جسم نزديک میمدرن عشق نسبی  ميشود و به 
در نگاه پسامدرن  عشق چندروايتی و چند محوری  ميشود . سوژه ای و ديالوگ عميق نيست/قادر به رابطه متقابل سوژه

ر نگاه جسم گرايی عشق به وحدت د. گرانه شبيه باشد تواند به بازی حساب اندازی ديگر می و همان عشق از جهتی و چشم
مطلقيت و نسبيت، وحدت يگانگی فانی و قبول تفاوت و ديالوگ  دست می يابد و در واقع به عشق زمينی مطلق و فانی 

يابد و اين گونه هم بر بحران عشق ايرانی و ايستايی تراژيک آن  می عارف زمينی نيز به اين تلفيق دست .  يابد تبديل می
اين عاشق زمينی و چنداليه، بنا به توان و تفاوت .  هم خالق روايات نوين و چنداليه ای از عشق استشود و چيره می

 شور عاشقانه شرقی خويش با قدرت و قبول تفاوت مدرن و نگاه چندروايتی اش، به ترکيب و تلفيق فردی و جنسيتی
زمان مرتب با پذيرش فيگور  رواياتی که هم. ريندآف يابد و رواياتی چنداليه از عشق و هنر عاشقانه می پسامدرن دست می
آورد و تمنايش چنداليه و قادر  ای نو از خويش، در اروتيسم و عشقش و در روايتش تحول بوجود می و قدرتی نو، فانتزی

انه، پروای ايرانی و  انواع و اشکال بازی رند در اين عشق زمينی ايرانی، اروتيسم پرشرم و بی. به دگرديسی مداوم است
يابی به خواستشان به  عاشقانه و شرورانه و خندان ميان عاشق و معشوق و ميان اين دو و جهان اطراف و برای دست

کند با شور عشق و شرارت خندانش بر رقيب چيره شود و به معشوق دست  يا هر عاشق زمينی سعی می. آيد وجود می
های عاشقانه درونی خويش و تبديل آنها به ياران خويش، بنا به او در خويش قادر به بيان و زيباسازی همه فيگور. يابد

زيرا بازی زمينی بدين گونه است که در هر لحظه و بنا به بحران بازی و لحظه، انسان از . ضرورت لحظه، است
 يابد، تا به خواست خويش و ديالوگ ترکيب قدرتش با اشتياقی نو از خويش، به حالتی نو و هويتی نو دگرديسی می

ورزد ولی معشوقش به خاطر خانواده و يا  او برای مثال به معشوقش عشق می. عاشقانه و تمنای خويش دست يابد
از ترکيب شور . آزارد دهد و اين موضوع عاشق زمينی ما را می معشوق و خواستگاری ديگر، کامل تن به اين عشق نمی

های عاشقانه، با قلبی گرم  آيد که با انواع و اشکال بازی آزردگی، آنگاه عاشق شرور و خندانی بوجود می عشق و اين دل
شود که از اين  های اوست و يا آنقدر خشمگين می يابی به معشوق خويش و چيرگی بر هراس و مغزی سرد، در پی دست
يابد که به  پس از ترکيب شور عشق و درد عشق و خشمش به توانی نو و حالتی نو دست می. عشق می خواهد دل بکند

گونه عارف زمينی در هر لحظه  باری اين. انواع و اشکال مختلف در پی تحول در رابطه و يا کندن نهايی از رابطه است
يابی به اوج عشق و قدرت،  زمان برای دست آيد و هم و  بنا به ضرورت بازی عشق و قدرت به شکل و حالتی در می

وق و رقيب ضعيف به معنای ضعف بازی عشق و قدرت و زيرا معش. تبار و خندان است خواهان معشوق و رقيبی هم
اين عارف و عاشق زمينی و خندان از . پرستی عاشقانه و خندان است؛ به معنای بيمار شدن و پژمردن است کمبود کام

اين رو هم قادر به عشق خردمندانه و پرشور است و هم قادر به قبول انتخاب معشوق، زيرا او نيازمند به عشق و بوسه 
در نگاه اين عاشق . يابی به اوج بازی عشق و قدرت و  سالمت روحی و جسمی است قيقی و عميق معشوق برای دستح

زمان چون  شود و هم و عارف زمينی، زندگی و عشق به يک رقص هزارگانه عاشقانه و قدرتمندانه و سبکبال تبديل می
آنها می . رو اين روايات عاشقانه، خندان و سبکبالند شوند، ازين آفريده می» هيچی محوری«روايات عشقی او بدور يک 

توانند سراپا تن به عشق و به معشوق دهند و هم به بهترين عشق خويش نيز بخندند و از آن در صورت لزوم و در 
.اندازی است و رواياتی ديگر نيز ممکن است زيرا اين عشق نيز روايتی و  چشم. شرايط پژمردگی عشق، بگذرند  

 
عارفانه ايرانی  شور قدر و نيروی خرد جايی اندک دارد و تنها خرد شهودی قدرت /سيستم و ديسکورس اخالقیدر / 11

مثل جامعه ما که از يک طرف در . شود يا قدرت به شکل منفی و مخفيانه اعمال می. خويش را در اين سيستم فکری دارد
با آنکه در زرتشت و اسالم به . خواهند دار و قدرتشود و از طرف ديگر همه در خفا خودم آن قدرت منفی شمرده می

حافظ ما با نوعی خرد شاد » نظربازی«دهند و باآنکه حتی در عرفان و به ويژه در  خرد و عقل و علم اهميت فراوان می
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از اين .يابند  گرايانه تحول نهايی نمی گرايانه روبروييم، اما اين حاالت به قدرت خرد مدرن و خرد شاد جسم و خرد جسم
ازاين رو . ابژه ای وجود نداشته است/گيرد و رابطه علمی  سوژه رو در فرهنگ ما خرد استداللی و ابزاری  قدرت نمی

و حفظ » خرخوانی«ها اينقدر اندک بوده است و سيستم آموزش ايرانی در واقع مّروج  نيز توجه به جزييات و سيستم
با مدرنيسم، رنسانس خرد و به . ها و تلفيق است ناتوان از درک سيستمکردن بيهوده و آفريننده  يک ذهن مونتاژگر و 

. شود  و به بزرگترين قدرت انسان  و حاکم بر احساس و اخالق او تبديل میگردد ويژه خرد استداللی و ابزاری اغاز می
ای دکارتی را نشان  عميق آن را و خطهای برد و ضعف ابژه ای خرد مدرن را زير سوال می/پسامدرنيت اين حالت سوژه

ساز آفرينش علوم نو، متدها و اسلوب نو، منطق نو و روايت نو و  دهد و با شکستن متاروايت خرد و علم مدرن، زمينه می
ها، علم کوبرنتيک و تئوری  هايی مثل تئوری سيستم تئوری. شود قبول چندروايتی و چندفاکتوری بودن موضوعات می

ساز تحوالتی بزرگ  شکنند و زمينه معلولی کالسيک را درهم می/ابژه ای و علت/اطالعات، اصوال اين روابط سوژه
گرايی کسانی چون نيچه و دلوز از يک سو و از سوی ديگر علوم جديد نويروبيولوژيک و علوم  جسم. گردند می

د بر احساس خودآگاهی و تحقيقات استادانی مانند داماسيو، ضربه نهايی را به خرد و خطای دکارتی  و برتری خر
دهند که جسم و احساسات در واقع دارای خرد و منطق خويش هستند و در واقع جسم به کمک  آنها نشان می. زنند می

و غيره برای تجزيه و تحليل » خرد شهودی«، »هوش خردی«، »هوش احساسی«های مختلف خود  مانند  قدرت
ر چه فرد و سيستم بهتر از اين نيروها در خدمت نگاه و خواست کند و ه ناآگاهانه  استفاده می/اطالعات و انتخاب آگاهانه

گرا نيز در  عارف زمينی جسم. يابد خويش استفاده کند و تن به خرد جسم خويش دهد، بهتر به نتايج مطلوب  دست می
ز های  بهتر و قويتر ا خويش صاحب خرد شاد و نظربازی حافظ و خرد شهودی نياکان خويش است و در واقع نمونه

آورد؛ هم قادر به اين است که  گرايانه خويش، به وجود می مدلهای تلفيقی اين خردها را، به کمک تئوريهای مدرن و جسم
او در واقع سراپا جسم . گيری دهد به عنوان جسم خندان تن به اين قدرتهای مختلف خويش برای تجزيه و تحليل و تصميم

آمده توسط اين  شود و با کمک اطالعات بدست  دچار الهام و اشراق میکند، کند، حس واحساس می انديشد، لمس می می
گيری، به انتخاب و نقد  قدرتهای خويش، به عنوان عارف زمينی و خدای قدرتهای خويش و در ديالوگ با آنها،  به تصميم

رد،  با نيروهای جسم گونه عاشق و قدرتمند و با قلبی گرم و مغزی س او اين. زند و سنجش مداوم انتخاب خويش دست می
ای طبيعتا هم  های چند اليه دهد و با چنين توان و قدرت و خرد و احساس خويش، تن به بازی عشق و قدرت زندگی می

زمان او قادر به  هم. های مختلف است قادر به رقابت و چيرگی بر انسان سنتی و در واقع بر انسان مدرن در زمينه
های وجود او  زيرا جهان سنتی و جهان مدرن، نيمه. لفيقهای نو و نقد نو و پارادکس استديالوگ مداوم با آنها و ايجاد ت

.هستند  
 

گرايانه و روايت زمينی خود او نيز در واقع رواياتی  داند که روايت سنتی، مدرن،پسامدرن، جسم عارف زمينی می.  12
داند که هر روايت و ديسکورسی با   ر که میهمان طو. زندگی هستند» هيچی محوری« سمبوليک و قابل به تحول بدور 

از طرف ديگر او بر اساس اين نگاه . خويش حالت و هويت و مفاهيمی نوين از عشق و خرد و روابط به وجود می آورد
حقوقی متناسب، ناتوان از نهادينه شدن و تحقق /سياسی/داند که هويت مدرن او بدون سيستم فرهنگی سيستماتيک می

يابی به  نيازمند به ديالوگ و حکومت قانون و نيازمند به امکان تحول قانون و ديسکورس، برای دستزيرا او . است
هاست و  يابی به حکومت دموکراسی و برابری حقوقی در همه زمينه رو او هم خواهان دست تمناهای خويش است  ازين

از . ها و عالئقش عمل کند  بهتر به خواستيابی خواهد در چهارچوب قانون برای تحول قانون و ديسکورس و دست هم می
داند که حکومت و جهان مدرن و برابری حقوقی بايستی، در عين وفاداری به اصول مدرنيت، بر  طرف ديگر او می

بستر تحوالت و ويژگيهای هر کشور و فرهنگ رشد و تحول يابد؛ تحولی آرام و چندجانبه و بر بستر ديالوگ و رواداری 
ازين رو او از يکطرف خواهان رشد . د و نهادينه ساختن رواداری مدرن در فرهنگ، قانون و روابطمدرن و برای رش

روابط مدرن و دموکراتيک و ديالوگ مدرن و دموکراسی است  و از طرف ديگر مانند نگاه دريدا و ديگران متوجه 
برای او، قبول . است»  و متفاوتدموکراسی تعويقی«يابی به يک پلوراليسم جهانی و به انواع مختلف  ضرورت دست

تفاوتهای فرهنگی در عين حال به معنای ضرورت  وفاداری به اصول مدرنيت و قبول پلوراليسم در درون کشور و 
طور که حالت عارف زمينی در واقع دارای هزار شکل و حالت هست و هر کس بر بستر  همان. برون کشور نيز هستند

زيرا . ی، جنسيتی، مذهبی خويش، قادر به ايجاد اشکال متفاوت و قابل تحول آن استسرنوشت و تفاوت فردی، قومی، مل
 به حالت عارف زمينی و  به روايت زمينی خويش، آری گويی به جسم و به زندگی و به سرنوشت يابی تنها راه دست

 نيازهای خويش، به يعنی آری گفتن به بحران و درد خويش، به. »تبديل شدن به آن چيزی هست که هستيم« خويش و
بشو آنچه «باری . ترس و قدرت خويش و سپس آفريدن روايات مختلف از اين حالت با کمک شور عشق و خرد خويش و

.»که هستی  
 

ای از جهان عارف زمينی و خطوط عمده جهان او و جوابهای او به بحرانهای مختلف هويتی، جنسيتی،  اين خالصه
توانند هم مشکالت  ساختاری فرهنگ و نيازهای  اکنون دوستان و نقادن بهتر می. ست یگرايانه جامعه ايران فردی و گيتی

اند که  از طرف ديگر مطمئنا نقادان و خوانندگان متوجه شده. تلفيقی ما را ببينند و هم به نقد نگاه و پيشنهاد من بنشينند
است، به شيوه خويش به زندگی، به جسم خود و ديگری نيز در خويش اين غول زمينی و عارف زمينی را احساس کرده 

طور که گفتم،  زيرا همان. و به فرديت جنسييتی خويش آری گفته است و در حد و توان خويش تلفيق به وجود آورده است
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از اين رو نيز طبيعی است . دهد و نه  هر روايتی را هر متنی و هر فرهنگی اجازه يک سری تاويلها و روايات نو را می
ايم و در حد توان  ما اين غول زمينی و عاشق خندان زمينی و ضرورت تلفيق را در خويش احساس کردهکه يکايک 

زيبايی ماجرا نيز همين است که ما همه جزيی از يک کل . ايم خويش آن را در خويش و در هنر و کارمان متحقق ساخته
سنت خويش هستيم و چه زيبا که /حد مدرنيتو روايات مختلف يک پروسه واحد و جوابهای مختلف تلفيقی به بحران وا

گويی به جسم  چه زيبا که يک رنسانس عشق، خرد و قدرت  و آری. روايات و جوابهای مختلف در حال ايجاد شدن است
چه زيبا که هر کس به شيوه خويش و از طريق فردی خويش به . و به زندگی به اشکال مختلف در حال بوجود آمدن است

های اين آری گويی به  ما نمونه.  و زمينی و خالقيت نو، به سوی رنسانس مشترک در حرکت استسوی اين جهان نو
. های مختلف ببينيم توانيم در نسل های مختلف هنری و علمی را می فرديت جنسيتی چنداليه خويش و آفرينش خالقيت

 نقد صادقانه يکديگر برای شناسی و موضوع دقيقا درک اين وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است و سپس آسيب
زيرا يکايک ما و جامعه ما سزاوار چنين سعادتی . های شکسته يابی به سعادت فردی و سعادت جمعی و ساختن پل دست

هر چه بيشتر به اين غول عاشق و خندان زمينی درون خويش . پس چه جای تامل. است و ما خالقان  اين جهان نو هستيم
خويش تن دهيم و روايات مختلف تلفيقی خويش را بيافرينيم و بر بستر اين رنسانس مشترک تن دهيم، به فرديت جنسيتی 

و هزارگانه، همزمان هويت مشترک ايرانی و چنداليه خويش را، چه به عنوان فرد و يا به عنوان جمع، بيافرينيم و  
 عشق زمينی و با خرد و قدرت را آشتی ايرانی با جسم ، با» هزاره«نوی ايران پرشور و خالق و » هزاره«مشترکُا 

به باور . مان شويم های نو در هزار رنگ و حالت برای خود و کشور و جهان ساز سعادت نو و خالقيت آغاز کنيم و زمينه
من ايجاد اين رنسانس سرنوشت ماست، پس بشويم آنچه که هستيم و خالق اين جهان نوی ايرانی، جهان عاشقان زمينی، 

ردمندان شاد گرديم و خود به عارف زمينی خندان و يا شکل ديگری از اين جسم خندان و فرديت عارفان زمينی و خ
.متبرک باد دوران ما. باری دوران، دوران تحول و دگرديسی است. خندان دگرديسی يابيم  

 پايان بخش اول
 

شود به زودی منتشر می» مبانی رنسانس ايران«بخش دوم مقاله در باب   
 

:ادبيات  
من و » نقد بوف کور«ی درک بهتر اين مباحث مربوط به گذار منفی اديپ و ارتباط تثليثی به بخش اول مقاله برا/ 1

.لينک مطلب. قسمت دوم مقاله مراجعه کنيد  
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=1366&nid=autor 

 
.به مقاله ذيل مراجعه کنيد» مرگ خدا«برای درک بهتر معنا و اهميت / 2  

http://www.radiozamaneh.org/idea/2007/07/post_132.html 
 

.لکانی چون سمبوليک، تمنا، تثليثی به بخش اول مقاله ذيل مراجعه کنيدبرای درک بهتر معانی روانکاوانه و / 3  
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=331&nid=autor 

ی با  جسم  و نيز ضرورت تلفيق به مقاله ذيل مراجعه کنيدگراي برای درک بهتر موضوع رابطه فرديت، گيتی/ 4/6  
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=2651&nid=autor 

.ل ذيلمرزی ايرانی به مقا بی/ برای درک بهتر موضوع ارتباط حجاب/ 5  
http://www.radiozamaneh.org/idea/2007/08/post_154.html 

.در مقاله ذيل مراجعه کنيد» گرايی و عارف زمينی جسم« گرايی به بخش مربوط به برای درک بهتر مبانی جسم/ 7  
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=759&nid=autor 

63ص .ترجمه رشيديان. ليوتار/ پديده شناسی/ 8  
  83ص .ترجمه دکتر موللی. ژان پيرکلرو. واژگان لکان/ 9
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)1(اسرار مگو  

)ساتير. د(داريوش برادری  
 

است، از انرو نيز ما هم > بحران< تن به هويت نوين خويش  داديم، يعنی پذيرفتيم که  هويت ما  از همان روزی که ما-
هر روزی که در بحران گذرانديم، هرروزی که در . از انسان شرقی و هم انسان غربی يک گام جلو بوده ايم

واز کويرمان جدا نشديم، حتی غريبگی،پوچی و هيچی، اعتياد، در شيزوفرنی، ياس، افسردگی و بی ريشگی گذرانديم  
اگر با تمام وجودمان ميترسيديم و باانکه همه وجدان بيادمانده از نياکانمان ما را شالق ميزد و شکنجه ميديد، هر چنين 

انچه زمانی ضعف ما پنداشته . روزی، يکروز برتری بر انسان اخالقی شرقی  وانسان کوچک شده مدرن بوده است
اينگونه امروز نيز مايی که حداقل ده سالی در اين بحران گذرانديم . درت ما بود و شور زندگيمانميشد، امروز ميدانيم ق

انها بايد . و يا مثل قوم يهود بيست سالی را در کوير گذرانديم تا بالغ بشيم، از تمامی انسانهای تاکنون واالتر و برتريم
ن ما دچار نخواهند شد، زيرا  ما نخستزادگان بوديم و اکنون راه سالها در بحران طی کنند، تا به ما برسند و تازه به بحرا

را برای انها اسانتر کرده ايم، اما از انرو نيز پيروزيشان در عين بزرگی در برابر پيروزی ما نخستزادگان کوچکتر 
کهن برتری هر روان پريشی، هر اشک ياس  وافسردگی بر اين جهان . ما پيشروان و نخستزادگان بوديم. خواهد بود

اينگونه نيز همه انها امروز با ما طاليی شده اند و همه ان لحظه ها بزرگ و . داشت و شوق ما را به پرواز نشان ميداد
باری انسانها در برابر هستی . زيبا شده اند، سرنوشت سبکبال شده اند و باعث غرور ما، داستان خدايی ما می باشند

، اما در برابر عدالت هستی و مرحله بلوغشان برابر نيستند، اينگونه نيز امروز ما برابرند، چون همه فرزندان زندگيند
کار ما وسوسه کردن انها به . نخستزادگان برترين انسانهاييم، ما فرزندان زمينيم و انها چه شرقی  وچه غربی بندگانی

با بنده بايد سرورگونه رفتار . ا می باشندسوی خدايی شدن است و تا انزمان با ما برابر نيستند،بلکه تنها سايه ای از م
کرد، تا بندگيش را تجربه کند  وميل سروری پيدا کند، پس سرور انها خواهيم شد، تا انگاه که در ما خويش را بيابند و بر 

ند باری دوران دوران سروری ما فرزندان خداست و ديگران، يا در ما انچه را می ياب. ترسشان غلبه کنند و پرواز کنند
بازی ميان ما و . که ميجويند و ان ميشوند که هستند و يا در بازی زندگی مرتب به ما می بازند و اسير و بازيچه ما هستند

بايد  مزه تلخ .انها بازی ميان فرزندان خدا و بندگان،ميان بازيگران عاشق حرفه ای و اماتورهايی ترسو می باشد 
ايد و ذائقه ها تجربه کنند، تا خود از خويش به تنگ ايند و بر خويش چيره شکست را در چالش زمينی  وبی خونريزی عق

ما انها . ما با خنده برانها چيره ميشويم و به جانشان، به جان جهانشان بحران مياندازيم. باری رحمی در ميان نيست. شوند
ما ابتدا همه چيز و نيز انها .  هل ميدهيمرا نجات نميدهيم يا پرستاری نميکنيم، بلکه به سراشيبی، به پرتگاه، بدرون کوير

باری شما نخستزادگان، زمان . را داغان ميکنيم، تا خود بر ويرانه های جهان کهن خويش دنيايی نو و سبکبال بسازند
جهان سنگين شرقی و سبک و . اصطبل اوژياس را پاک کنيم. اتش خندان  و  قتل خندان و کوير خندان فرارسيده است

.انسانها برابر نيستند.  را با وسوسه و خنده و شاديمان به قتل رسانيممبتذل غربی  
 

ما چه ميگوييم؟ به چه معناست؟فرزند خدا بودنسراپا جسم بودن، زمينی بودن و   
 

من : من فکر و يا شک ميکنم،پس هستم، بلکه ميگويی:يا حتی نميگويی.  يعنی ديگر نميگويی من ايمان دارم، پس هستم-
اينگونه همه نيروهای تو .... ؛پس فکر ميکنم، شک ميورزم، عشق و ايمان ميورزم، خشم و ترس ميورزم و هستم) جسم(

.در خدمت تو اند و ابزار تو برای شکوهمندی و زيبايی تن ات و  خودت  و جهانت  
اسيونال انسان مذهبی انسان شرقيست ونه ان واقعيت و جهان ر-يعنی واقعيت و جهانت ديگر نه ان واقعيت اسطوره ای-

. چند معنايی و جادويی وارد ميشوی-تو از هردو ميگذری و به جهان زمينی و واقعيت عقالنی. مدرن  
يعنی تو هم ازاخالق سنگين و مطلق شرق ميگذری و هم از اخالق به عنوان قرارداد اجتماعی غرب و به اخالق چشم -

.  و اين موقعيت جسم و زندگیبه خوب و بد برای اين لحظه . اندازی جسم دست  می يابی  
 

ميرسی که با همه مشترک است به  » خود«و به هويت » من«ميگذری و هم از هويت » ما« يعنی هم از هويت سنتی -
عنوان جسم، باکل هستی همتبار است و در اغوش مام خويش طبيعت زندگی ميکند  وهم متفاوت است و دارای ذائقه و 

تو هم ان يگانه بی همتايی که با مرگت بازگشت ناپذير ميميری وهم » خود« به عنوان اينگونه. عالئق خاص خويش است
.تکرار ادم  وحوا و از اينرو در يک بازگشت جاودانه  
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يعنی هم از اسارت احساسی و خرد شهودی شرقی ميگذری  وهم از خرد استداللی و ابزاری غربی  و به خرد جسم -

 به عنوان ابزار خويش در بر دارد و نيز خردها و منطقهای نويی و نايافته ای را در دست می يابی که همه اين خردها را
اين جسم با هوش خردی و هوش احساسی خويش با جهان ارتباط برقرار ميکند و انرا شناسايی  و ارزيابی . برميگيرد

.ميکند و تغيير ميدهد و خويش و جهان را ميسازد و می افريند  
 

ايمان ناميده ميشود جايش را به ايمان سبکبال و خردمند ميدهد و علم کنونی جايش را به علم پويا و يعنی انچه تاکنون -
واقعيت -بيمعنا و رويا- سرنوشت و معنا- جسم و  تصادف-کلييت گرا و چند سيستمی خواهد داد که از دواليسم روح

 تصادف نام ديگرسرنوشت است و بيمعنايی عبور ميکنه و بجای ان نگاهی ميايد که روح برايش بخشی از جسم است و
.رويايی/معنای نشناخته است و واقعيت خود رويايی و رويا واقعيت اينده در اين جهان چند واقعيتی  

ورود به جهان عاری .>من انجام داده ميشوم<با فاعل ومفعول و ورود به زبان > من انجام ميدم< يعنی عبور از زبان-
 اختيار به معنای عشق به سرنوشت است و تغيير تمامی سيستم ارزشی  وحقوقی انسان و ورود از من و اراده و انگاه که

به جهان سبکبالی و بيگناهی انسان در عين مسئوليت فرديش در انتخاب  بهترين معنا و حالت و  برای ضرورت لحظه، 
.بيگناهی در بحران ونقش و مسئوليت در برابر چگونگی بحران و نقش  

 
ن  وطبيعت واونيورسوم خوداگاه و خردمند ميشود و تو توانا به گفتمان با هستی و پدر و مادر خويش و يعنی جها-

.يادگيری از انها و نيز قادر به موج سواری بر امواج زندگی و افرينش زندگی و خويش با معناهايت  
 

 در پی لذتی و نيز در پی گذار به  ساعته،چون هر لحظه حالتی از جسم وزندگی است و هر حالتی از جسم24يعنی لذت -
اينگونه زندگی . اينگونه درد و بحران شيرين ميشود و نيز گذاری به سوی شادی و يگانگی بعدی. سوی لذتی ديگر

رقص جاودانه اضداد همزاد ميشود و شدن جاودانه و دگرديسی مداوم، بی پايانی زيرا هيچ شکل و نامی  معنا و نام 
.نهايی من و تو نيست  

 
يعنی دستيابی به عشق پارادکس و سبکبال  وخردمند و پايان دهی به ان عشق سنگين و اخالقی شرق و نيز عشق  سبک -

اينگونه جسمهای عاشق باتمام وجود به هم عشق ميورزند و در عين حال حتی به عشق نيز ميخندند و . و نسبی غرب
ديگربار برای عشقی نو متولد شوند و يا با معشوقشان همزمان و ميدانند که انگاه که عشقشان پايان يابد،بايد بميرند تا 

.باهم بميرند تا در عشق درازمدتشان مرتب درجات نوينی از عشق را ايجاد  کنند  
 

سوالی که می ماند اين است که ايا اينگونه ما جسم را به يک شيی مطلق تبديل نميکنيم و ايا هميشه جسمها مثل هم 
ند؟ميانديشند  و حس ميکن  

انچه که جسم ما انجام ميدهد، مستقل و ناخوداگاه است و اين خود پيوند %) 90بيش از (اين واقعيتی است که بخش عمده
مشترک ما با هستی و ديگران است، از ان بخش اندک خوداگاه نيز امروزه ما ميدانيم که انها نيز بخش اعظمشان تحت 

انگاه که جسمها مختلف می انديشند و حس ميکنند، در .    ما هستندتاثير ضميرناخوداگاه و غرايز و خواستهای جسم
همه معناهايی نيز که بشريت تاکنون . حقيقت ناشی از درجه بلوغ و سالمت جسم ها و نيز سليقه های مختلف می باشد

 جهان جسم اينگونه نيز در. ساخته   است، خود نمادی از جسم و هيرارشی خواستهای جسم و درجه بلوغ ان بوده است
اين . انچه بوجود ميايد، جدل جسمها و سليقه های مختلف برای به حاکميت رساندن نگاه خويش و سليقه خويش است

در اين جهان سبکبال زمينی اين . جنگی و جدلی بی خونريزی و پرشور ميان جسمهای مختلف و  بلوغهای مختلف است
اينگونه زمين محل بازی . .اههای ديگر و خدايان دگر ميپردازندغوالن زمينی برای ساختی جهان خويش به جدال با نگ

عشق و قدرت فرزندان خدا بر سر پادشاهی بر زمين و لحظه و محل جدل جاودانه نگاهها،سليقه ها و بلوغهای جسم 
.خدايی خواهد بود  

 
بين اين جهان زمينی و جهان ميتوان اين تفاوت ما. باری ياران اين فقط چشم اندازی از اين جهان نو و دوران نو است

ميتوان ديد که تنها انکه اول از جهان سنت به کمک خرد و مدرنيت ازاد .کنونی يا ماقبل را در همه زمينه ها نشان داد 
اکنون جهان و انسان در برابر يک . گردد، توانايی انرا دارد که گام بعدی را برای ورود به عرصه جسم  و زمين بردارد

قرار دارد و بهترين فرزندان غرب و شرق نخستزادگان اين جهان تازه و جسم تازه اند که در همه رشته دگرديسی تازه 
اری دوستان و ياران جهانی نو در برابر ماست که . ها و حاالت زندگی در پی دستيابی به اين جهان و حالت نو می باشند

بگوييد از ميان شما کدامين ميل . اری و شناسايی شودهمه چيز بايد اکنون از نو نامگذ. ميخواهد کشف و اختراع شود
چنين اکتشاف و اختراعی را دارد و ميل يافتن چشمه های تازه لذت و شادمانی، يافتن عشق و دوستی سبکبال و زمينی 

بگوييد کدامين شما وسوسه جسم لذت پرست و خندان را در خويش حس و لمس ميکند و . نو و کشف دنياهای تازه
کدامين شما ميخواهد با من و ديگران .  وارد اين جهان خدايان زمينی، عارفان زمينی، و  ساتورهای خندان شودميخواهد

پا به درون اين جشن عشق و قدرت  ديونيزوسی بگذارد و رقص سمای عشق زمينی رندانه حافظ را با اين معشوقان 
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پی دستيابی به واالترين لذت و عشق  وخرد همراه با اين اری بگوييد کدامين شما ميخواهد در . فانی جاودانه انجام دهد
جهان کهن بميرد و به عنوان غول خندان زمينی در اين جهان زمينی و سبکبال که محل رقص خدايان رقصان و عاشق 

اری اکنون زمان  زمان مرگ گذشته، مرگ جهان . است، متولد شود و با تولد خويش اين جهان نو را نيز بيافريند
راسيونال است، زمان دگرديسی، متامورفوزه و > من<ره ای،مذهبی، راسيونال  و زمان مرگ انسان مومن و اسطو

جسم و اين عارف و غول زمينی؛زمان تولد فرزندان خدا >  خود<جادويی و زمان تولد /زمان تولد جهان زمينی عقالنی
.و عاشقان زمين ولحظه است  

 
با شکست مداوم انها در همه . ی و  بندگان شرقی و ميانمايگان غربی اغاز ميشودبا ما بازی  و جدل ميان غوالن زمين-

باری اين بازی ايی ميان خدايان . زمينه ها انها را به چنان بحرانی بياندازيم که از ان يا سالم در ايند يا از پا در ايند
خواست عشق  . ه بندگی خويش در اوريمبا خنده انها را بکشيم و ب. دگرديس و ترسويانی حيله گر و باهوش می باشد

.وقدرت من، شور زندگی من چنين ميطلبد  
 

انها . اين تفاوت بزرگ ما با جهان قبل است.  بازی را و جهان را من طلسم ميکنم و به ان شکلی در مياورم که ميخواهم-
مدرن مرتب کار و بازدهی نشان دهند،تا بايد زور بزنند، برای خدايانشان نذر و دعا کنند و روزه  بگيرند و يا مثل انسان 

در . ما وقتی ميخواهيم اوج و عروج گيريم، به پايين نگاه ميکنيم، چون اوج گرفته ايم. چيزی بسازند  ويا جدلی را ببرند
اينگونه نيز ما قبل از شروع بازی با اين اماتورهای کوچک مغز و قلب بازی و . کار خدايان هر تالشی يک خطاست

خدا تاس مياندازد، اما ميداند نتيجه اش چه . اين رازيست که حتی بهترين دانشمندان ان جهان نفهميده اند. ده ايمجدل رابر
ميداند هر چه تاس بيايد، هر پيشامدی ،هر بيراهه ای خود راهی ، گذاری .خواهد بود، چون خود بازی را خلق کرده است

انها در جهان . کبال ما با اين باقيماندگان جهان کهن اينگونه استبازی و جدل خندان و سب. به سرنوشت و خواست اوست
. جهان جادويی فرزندان خدا و اينجا انها چشم دارند ولی نميتوانند ببينند، گوش دارند ولی نمی توانند بشنوند. ما هستند

از پای دراورد، باعث شادی اما اين حقيقت اگر مسيح  را که در جهان انان بود،  . قلب دارند اما نميتوانند حس کنند
بيدليل نيست خدا دشمنان ما را ادمک افريد، تا به اسباب بازيان ما تبديل شوند و هرکدام ما بتواند جهانی از انها . ماست

باری جهانتان را جادويی کنيد و بازی را با اين . را طلسم کند و  انها را مسحور زيبايی، قدرت و وسوسه  خويش کند
. اينگونه انها را طلسم ميکنيد و بازی را از قبل برده ايد. در جهان خويش انجام دهيد و نه در جهان انهاحريفان کوچک 

اکنون موقع لذت بردن و چشيدن اين پيروزی در هر لحظه است و ديدن شکست و رشد بحران در چشمان و جهان انها و 
.فروپاشيشان  

 
يگويند، بفرض که ما نيز تصوری جديد از جهان و حالتی جديد ساختيم، ناباوران، شکاکان و نيز ترسويان  و محتاطان م-

نامی جديد، اما انها بازهم ميتوانند مارا بکشند، داغان کنند، چون چو مورچه بيشمارند و قدرت را در دست دارند، از 
تان و نيز شکاکان باری دوس. اينرو نيز خواست تو در برابر اين واقعيت شکست ميخورد، هم چو همه ارمانهای ديگر

سيستم سازی  بياموزيد، نزد استادان و ساحرانی چون نيچه و ويتگنشتاين راز سيستم سازی و نيز خنديدن به زيباترين 
انکه راز خلقت را چو ما اموخته است، ميداند که اساس سيستم و . خالقان سبکبال شويد. سيستم و تفسير را بياموزيد
فيگور نقش و معنای نقش خويش را در داستان . عنای نهايی خويش را در جمله می يابدکلمه م. چهارچوب و داستان است

 1.جهان انسان خوشبخت، جهانی دگرسان و متفاوت از جهان انسان بدبخت است«بزبان استادمان ويتگنشتاين. می يابد
من ./  زندگی يکی هستندجهان و« .خويشيد و من و شما خود جهان خويشيم» 2.مرز جهان«و شما به عنوان سوبژه  »

اينگونه نيز شما وارد جهانی چند جهانی و متغير » 3.سوبژه انديشنده و تصورکننده وجود ندارد./ جهان خود هستم
هر انچه که ما می بينيم، ميتواند . هيچ بخشی از تجربه ی ما يک شيی بالنفس يا همهنگام پرتوم نيست« ميشويد،که در ان

چو ما . »4.ر انچه ما اصال ميتوانيم توصيف کنيم، همچنين ميتواند بگونه ای دگر توصيف شوده. گونه ای دگر ديده شود
در مکتب نيچه بياموزيد که  اين جهان ما تفسير ماست و هر انچه که ما به عنوان غايت، عشق، ارمان، علم، اخالق ، 

چون به « .ای چشم اندازی جسم بيش نيستندجهان بينی و ايدئولوژی  شناخته ايم،مقدس يا مطلق شمرده ايم، جر تفسيره
همگان از ديرباز گمان ميکردند که ميدانند، برای انسان چه :ادميان رسيدم، ايشان را بر مسند يک نخوت کهن نشسته ديدم

و ! هيچ کس نميداند نيک وبد چيست، مگر افريننده:اما من اين خوابناکی را با اين اموزش براشفتم.... خوب است و چه بد
چنين کسی نخست : او ان کسی ست که برای انسان   غايت می افريند و به زمين معنای ان را ميبخشد و اينده اش را

اينگونه جهان به عرصه جدل جادوهای فرزندان خدا، تفسيرهای انها و . »5.افريننده ی انست که چيزی نيک است يا بد
ايی بازپگوش بيش نبوده است که خواست خويش را، خواست هرانچه بوده، جز تفسير خد.نيک و بد انها تبديل ميشود

قدرت خويش را بر همگان تحميل کرده است و هرانچه داوری بشريست،خود يک پيش داوريست و فيلسوفانش، عالمانش 
و پيامبرانش همه جز بيان تفسير و نگاه خويش و خواست قدرت خويش نکرده اند،همه پيشداوری يا پيش انگارههای 

» بی پيش انگاره«بی کم و کاست بايد گفت که علم «. بجای حقيقتی که در ميان نيست، به خورد ديگران داده اندخويش را
نخست در کار باشد، تا > ايمانی<همواره می بايد، فلسفه ای،:در کار نيست،چنين چيزی گمان ناپذير است و ضد منطقی

هر که باژگونه ی اين بينديشد و، برای مثال ، <.ی پيدا کندانکه علم از ان راه جهتی، معنايی، مرزی، روشی  حق حيات
بر يک<بکوشد که فلسفه را   
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بنشاند، نخست می بايد، نه تنها فلسفه که حقيقت را نيز   > پايه ی علمی استوار  
 منظور فلسفه و حقيقت است که در زبان المانی مونث( سر و ته کند،  يعنی بدترين هتک حرمتی که از اين دو خانم

اينگونه چنين انسان ازاده  و رها شده از چهار خطای اصلی و هرگونه حقيقت و مطلق گرايی . »6!.ميشود کرد) هستند
در نهايت از اخرين دروغ يعنی واقعيت نيز رها ميشود و در نيمروز بزرگ بسان خدايی زمينی به خلق جهان و علم، 

د که همه تفاسيرش جز خواستهای جسم و قدرتش بيش نيستند،  او اکنون ميدان. اخالق و سيستمهای نوی خويش می باشد
و با معيار جسم و شکوه زندگی هر سيستم و ارمانی را می چشد و بو ميکشد، تا ببيند، کدامين پيشداوری نو، تفسير نو 
ش در جهت زيبايی ، شکوه و سالمت جسم او و زندگی اوست و کدامين تفسير و پيشداوری نو جسمش، شورش و جهان

اين ابر انسان خندان زمينی، اين غول زمينی شوخ چشم که برايش همه چيز حالتی، وضعيتی . را مسموم و پژمرده ميکند
می باشد و نه يک تيپولوژی و يا مطلقيت، ايستايی جديدی، اين غول زيبای زمينی برای دست يابی به اوج سالمت و 

کارهای عاشقانه «تش به خالقيت نو دست ميزند و ميداند که قدرت خويش و شکوه زمين و زندگی  با شور عشق و قدر
و اين شوخ چشم بازيگوش ، اين کودک بی تهوع و چرخی خودچرخنده به » 7.هميشه فراسوی نيک وبد انجام ميگيرند

 يعنی بازيافتن ان جديتی که ادمی در روزگار کودکی در بازی: پختگی مرد«.بلوغی نو، زمينی و سبکبال دست می يابد
با چنين معلمان و استادانی زندگی به متنی تبديل ميشود و شما  ومن به تفسيرگری، تاويلگری و انگاه در . »8.داشته است

اکنون حتی خواندن . مکتب استادانی چون ليوتار، دريدا، فوکو به مرز نوينی از تفسيرگری و بازخوانی دست می يابيم
ت و بی هويت تبديل ميشود و با مرگ سوژه ادمی خود افريننده متن تفسير خود تفسير نوييست و هويت به چند هوي

خويش ميشود، خود نيچه و ويتگنشتاين خويش، دريدای خويش، هويت زن و مرد خويش، زنانگی و مردانگی،  و نيز 
ر مسير ان اينگونه با اين استادان نو د. ارمانهای خويش چون انسانيت و عدالت را مرتب می افريند و بازافرينی ميکند

وظيفه ی ما نه عرضه ی واقعيت، بلکه ابداع اشاراتی به «.استادان کهن به عرصه گسست، ايهام و تفاوط پا ميگذاريم
قرون نوزدهم و بيستم تا جايی که تحمل داشته ايم، وحشت زده مان کرده .... شئی قابل تصور و غيرقابل ارائه است 

ما به خاطر دلتنگی مان ).تاکيد از من. منفی انها در علم، سياست و زندگیبخاطر حاکميت ابرسوژهها و پيامدهای (اند
برای کليت و يگانگی، برای اشتی مفهوم با شئی محسوس، و اشتی تجربه ی اشکار و تجربه ارتباطی بهای به اندازه ی 

 از تمايالتی برای تحت عنوان يک درخواست کلی برای وارفتگی و تسلی، زمزمه ای حاکی. کافی سنگينی پرداخته ايم
بياييد بر عليه کليت بجنگيم، بياييد شاهدانه شئی . بازگشت وحشت و به تحقق پيوستن ارزوی تصرف واقعيت ميشنويم

يک هنرمند و يا نويسنده ی پسامدرن در «.»9.ارائه نشدنی باشيم،بياييد تفاوت ها را تقويت کنيم و ابروی نام را حفظ کنيم
متنی که مينويسد، اثری که خلق ميکند، در اصل، زير سلطه ی قوانين از پيش تعيين شده :اردجايگاه يک فيلسوف قرار د

اثر هنری به . نيستند، انها نمی توانند بوسيله ی يک قانون تعيين کننده و با استفاده از مقوله های شناخته شده داوری شوند
ده و هنرمند  بدون قانون کار ميکند تا قوانين انچه که به اين ترتيب، نويسن. خودی خود در جستجوی اين قوانين برميايد

به اين دليل است که اثر و متن، خصلتهای يک رخداد را دارند، و باز، به اين دليل . را که انجام گرفته است، تعيين کند
، به کار است که انها، برای مولف خود بسيار ديرتر از موعد فرامی رسند، و يا به عبارتی ديگر، انجام گرفتنشان

. پسامدرن می بايست بر اساس ناسازه ی گذشته در اينده درک شود. گرفتنشان،بسيار زودتر از موعد صورت ميگيرد
اين رخدادی که خود چرخی خودچرخنده است و قانون خويش ميسازد، و هيچگاه معنای نهايی نيست،چون چنين » 10

رينش و بازافرينی ميباشد، بی انکه قانونی مطلق و نو بيافريند، معنايی وجود ندارد و غيرقابل دستيابيست، همه کارش اف
در مسير طبيعی خويش در حقيقت بی نياز از مولف و هويتی يگانه  ميشود، با او مرگ سوژه و هويت  فرا ميرسد و هر 

ری ايی در مسير خواندنی خود بازافرينی نو، خلقتی نو واينگونه جهان، علم، دانش، هنر ، هر کتابی ،انديشه ای، فانت
در چنين جهان متحول و بی هويتی و يا بی ابرسوژه ای انگاه سواالت . انتفال و خواندن ، انديشيدن باز افرينی ميگردد
< :ديگر اين پرسش ها را که بارها و بارها تکرار شده اند نخواهيم شنيد« .جديدی در هنگام خواندن متن نيز ايجاد ميشود

است؟ ايا واقعا او بوده و نه کس ديگری؟ با چه اصالت يا ابتکاری؟ و در سخن خود چه بخش به واقع چه کس سخن گفته 
وجه های وجود اين < :و به جای ان ميتوان پرسشهايی مانند اينها را مطرح کرد> از عمق وجودش را بيان کرده است؟

ه کسی ميتواند ان را از ان خود کند؟ سخن چيست؟ کجا از ان استفاده شده است  و چگونه ميتواند به گردش در ايد و چ
مکانهايی که در ان برای سوژه های احتمالی تدارک شده، کجا هستند؟ چه کسی ميتواند اين کارکردهای سوژه ای را در 

چه <:و  در پس همه ی اين پرسشها نمی توانيم چندان چيزی بشنويم مگر زمزمه ی يک بی اعتنايی را> اختيار دراورد؟
اينگونه نيز نقش روشنفکر مانند روشنگرايی » 11).تاکيد از من. سخنی از بکت(ه چه کسی سخن ميگويد؟اهميت دارد ک

هرکدام از اين مردم خود خالقی . کالسيک، نقش اننقال خرد و عقالنيت برای باال بردن فهم مردم و مبارزه با جهل نيست
 در 68بقول فوکو پس از جنبش ماه مه .ی و يا جهل نيستمشکل مردم  نبود داناي. هستند، خدايی، افريننده ای و دانايی

انها همه چيز را به کمال . روشنفکر کشف کرد که تودهها برای کشف حقيقت ديگر احتياجی به او ندارند« :فرانسه
ه سد راه ولی نظامی از قدرت وجود دارد ک. بدون وهم، از او بسيار بهتر ميدانند و به خوبی قادر به بيان حقايقند. ميدانند

تودهها قرار دهد، تا > کمی جلوتر و در کنار<نقش روشنفکر ديگر اين نيست که خود را ... اين سخن و اين دانش ميشود
برخالف، نقش او مبارزه بر عليه ان شکلهايی از قدرت است که او . بتواند حقيقت سرکوب شده را برای ديگران بيان کند

با بينش جسم گرايی . >12.مفعول و عامل خود ميکنند> سخن<، و >اگاهیخود<، >حقيقت<، >دانش<را در حوزه ی 
و با هويت غول زيبای زمينی ما هم از اين استادان خويش  و در مکتب انها سيستم شناسی و چيرگی بر هر مطلق 

ی گرايی، هر مقدس نمايی و هر ابرسوژه سازی را ياد ميگيريم و هم  با توان و قدرت خرد جسممان از خطاها
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اينگونه نيز از استادمان . استادانمان عبور ميکنيم و برانها چيره ميشويم و  باعث سرفرازی استادانمان ميشويم
ويتگنشتاين جهان فردی خويش را مياموزيم  و وجودمان را با شيوه پاکسازی او از هرگونه مطلق گرايی پاک ميکنيم و 

ن پاک و بی شبهه ميخنديم، زيرا به عنوان جسم ميدانيم که همزمان بر خطای استادمان در پی ساختن جهانی کامل
خواستهای ما چند معنايی، و چند حالتيست و احساساتمان دوسودايی،چندسودايی و ناسازه گونه و اينگونه نيز برخالف 

رگ يک ، برای ما م»13.مرگ رخدادی از زندگی نيست،زيرا ما مرگ را به تجربه در نمی يابيم« استادمان که برای او
همراه جاودانه زندگی و حس و تجربه مرگ در هر لحظه، يک حس وجودی و ضرورتی برای زيبا بودن  پر پروانه ها 

ما به زرتشتان خندان استادمان نيچه تبديل ميشويم و همزمان .  و ضرورتی برای حس عشق فانی و زمينی ما می باشد
واست قدرت يک تفسير قوی ميباشد و نه علت غايی و اينگونه از اخرين متافيزيک نيچه نيز رد ميشويم، زيرا حتی خ

زرتشت ما در پی خواست عشق  وقدرت است و همزمان ميداند که هميشه جهانش رمزگونه  وجادويی باقی ميماند و 
، همينگونه نيز با استادان پسامدرن خويش ما به خود درخود، هويت در هويت. روزی ديگران تفسيری زيباتر می افرينند

چند هويتی، گسست از هر ابرسوژه ای دست می يابيم و ياد ميگيريم که در هرکدام از ما هويتها، زنان و مردان فراوان 
و نگاههای فراوان وجود دارد که در چرخشی بی پايان مرتب به ابراز وجود خويش می پردازند و  کار ما عبور از 

لی و سبکبالی بی هويتی؛ ايهام و گسست است و توانايی به ديدن و قوانين مطلق و من يا هويت مطلق و دستيابی به سيا
دريدا بدين ترتيب، تالش می کند تا پايه های انسجام و ثبات سوژه ی «.حس هويتها و نگاهها در خويش و در ديگری

من می <.انديشمندو خوداگاه را که به سختی در دست مارکس، نيچه و فرويد لرزيده شده بود، يکباره ريشه کن کند
می انديشم، اما معنای انديشه ام .بسياری از بار شک ستيز خود را در زمانه ی پسامدرن از کف ميدهد> انديشم،پس هستم

ديگر متکی به خود نيست، بلکه همانطور که ژيل دلوز گفته > سوژه<.برايم حاضر نيست، هستم ولی با خود تفاوت دارم
ما همزمان به . »14.است> خرده گروه<هر کدام از ما يک  <مان؛ ز> چين خوردگی<بيرون است يا > تاخوردگی<

خطای استادانمان برای ماندن در عرصه ايهام و گسست می خنديديم و بر انها چيره ميشويم، زيرا انها اينگونه ديگربار 
 در اختيار بگذارند، بايد و ناخواسته ايهام و تفاوط را به ابرسوژه تبديل ميکنند و يا اگر بخواهند معيارهايی برای انتخاب

اينگونه ما با خنده ای و همراه با خرد جسم و اخالق انتخاب گر و چشم اندازی جسم . ديگر باز ابرسوژه ای بيافرينند
خويش از تله ای که استادان خوب ما خويش را بدان گرفتار کرده اند، بدر مياييم، زيرا ما انتخابگريم و ارزش گذار و 

 و گسست گذرگاهی بسوی يگانگی و پيوست بعديست  و ان پيوست و يگانگی خود گذرگاهی بسوی ايهام ميدانيم هم ايهام
ما وحدت اضداد و هويت در چند هويتی، گسست در پيوست و پيوست در گسست می افرينم و همه اينها .  و گسستی نو

و قدرت و شکوه زمين و لحظه انجام را برای دستيابی به اوج سالمت و سرزندگی و برای دستيابی به اوج شور عشق 
ما با شور جسم  و تنمان همه چيزها را می بوييم و می چشيم و از ميان همه اخالقها، علمها، خرد ها، منطقها، . ميدهيم

عشقها  و احساساتها، انچه را برميگزينيم که به اين حالت و لحظه ما بخورد و  اين لحظه را به اوج حس شور عشق و 
اين خرد، اخالق و عشق بايد مزه شراب  و  پنير و گوشت  ترد و سرخ شده قرقاول دهد و رقصان، . دقدرت برسان

بايد ما را به اوج حس يگانگی و چندگانگی خويش، به اوج حس وحدت اضداد و نيز  اضداد در . خندان و سبکبال باشد
نيز می ايد و لحظه ای دگر، حالتی دگر و از اينرو اين معيار از انرو سبکبال و فانيست، زيرا فردايی دگر . اضدا برساند

با چنين ريشه ای در فرهنگ اروپايی و با يادگيری از بهترين . ذائقه و سليقه ای دگر، دگرديسی ای دگرو هويتی دگر
عناصر فرهنگ شرق و فرهنگ خودمان چو سيمرغ و حافظ و رند انسانی و زمينی او و نيز با يادگيری از بهترين 

و مادران فکری خويش در فرهنگمان چو هدايت و فروغ و يا در نسل اول امروز، با يادگيری از استادانی چو پدران 
اشوری و بيضايی که قبل از ما هرکدام در مسيری، يکی در فلسفه و ديگری در هنر  راهی  زمينی رفته اند، به ستايش 

ير حقارت و  کين توزی شرقی  همعصران خويش نشده اند و زمين و زندگی پرداخته اند، از بحرانها عبور کرده اند و اس
 مسير را برای ما هموار کرده اند و در عين حال  با عبورو چيرگی بر   انها، با  به انجام رساندن  خواست خويش، ما پا 

را با به عرصه جهانی زمينی و دوران غوالن زمينی گذاشته ايم، غوالن زيبای زمينی  که مرتب خويش و جهانشان 
اينگونه نيز برای ما قتل يک فرزند خدا در جهان ادمکها حرکتی . شور عشق و قدرتشان می افرينند و بازافرينی ميکنند

تراژيک است، اما در جهان فرزندان خدا هر قتل فرزند خدايی سبب زايشی نو و بحران بيشتر جهان ادمکها خواهد بود، 
گش بر انها پيروز ميشود و انهابا کشتن او هر لحظه تهی تر،کوچکتر و با مر. چون مرگش نيز خندان و سبکبال است

ادمی جهان را با جسمش، با شور خرد  و احساساتش می . سيستم سازی و افرينش جهان را بياموزيد. بيمارتر و  داغانتر
 خويش دست يابد، از اين جسم است که ميخواهد جهانی بيافريند هم تبار خويش، تا در ان به اوج لذت و شادی. افريند

اينرو با خرد خويش نامی مناسب خواست خويش می افريند و با احساس خويش و غرايز خويش اين جهان را معنادار و 
از اينرو نيز انگاه که جسم ادمک می افريند، برای خويش جهانی بحر ادمکها و سعادتهای . رنگارنگ، زنده  ميکند

اينگونه جسم انسان اخالقی شرقی . ز حس لذتی بزرگتر و عشقی پرشورتر استکوچک انها می افريند، زيرا ناتوان ا
جهانی اخالقی يا اسطوره ای ميافريند که در ان جهان با شمشير اخالق يا از شورهايش و قدرتهايش در امان باشد، زيرا 

ر خويش باشد و يا  ناتوان از ميداند که اسير انها خواهد شد، پس ميخواهد برای انکه رسوا نشود، اسير اخالق و سرکوبگ
در جهان ادمک مدرن و يا جهان اخالقی . ان است شور اسطوره ای و حس زيباشناسانه خويش را زمينی و جادويی کند
زيرا ان جهان، ان سيستم، ان جمله به اين . شرقی هر حرکت فرزندان خدا بناچار ديوانگی، خطرناک و تراژيک است

از اينرو غوالن زمينی و فرزندان خدا  بايد ابتدا جهان انها را بقتل . ی خويش را ميبخشدشيی، جزء و کالم معنای نهاي
رسانند و طلسم انها را بشکنند  وجهان خويش را بيافرينند و جادو و معنای خويش را بر جهان حاکم کنند، و در اين 
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باری .  به چالش و رزم خندان بپردازندجهان خويش  با انها، با انسانهای اخالقی شرقی و کوچک مدرن ديدار کنند و
ياران ساحری، روايت سازی، انديشه سازی و سيستم سازی بياموزيد  وجهانتان را  با نگاه و جسمتان جادويی وطلسم 

انگاه لم بدهيد  وبازی خويش نگاه کنيد و بنگريد چگونه فيگورها، حرکات، پيشامدها، . باقی تنها ادامه نمايش است. کنيد
.يها، پيروزيها و شکستها  همه ان معنايی را می يابند که شما می خواهيدبدشانس  

 
 تفاوت ديگر مهم ما با جهان شرق  و مدرن قبل از ما در اين است که در ما هيچ کينه ای نسبت به حريف و يار نيست، -

 زيرا ميدانيم او ان کاری را باانکه همزمان با بيرحمی  وقدرت جهانش را درهم ميکوبيم و او را به بحران می افکنيم،
اينگونه اين بازی ايی . ميکند که بايد انجام دهد و ميتواند انجام دهد و من ان کاری را که زندگی به عهده ام گذاشته است

بی خونريزی،بی تفنگ و شليک و در عين حال پرقدرت و  بيرحم است و بازيگران ان همه بيگناهند، چرا که تنها نقش 
اينجا نه مقصری و نه گناهکاری در  ميان است، حتی اگر کسی را در حوزه . بازی جهانی بازی ميکنندخويش در اين 

سياسی بخاطر جناياتش بحق محاکمه کنند، در عرصه هستی او بيگناه همچون مقتولين است، زيرا او ان کرده است که 
د انجام دهد، تنها تفاوت ميان انسانها در نوع عمل  انسان در هر لحظه ان کاری را می کند که باي. بايد انجام ميداده است

دو تن را حس خشم به جهانش فرا ميگيرد، يکی با اسلحه  و از خشم کف بر .  است و اين ناشی از درجه بلوغ انهاست
در تفاوت . لب به خيابان ميرود و مردم ميکشد و ديگری سيستم جهانش را، انديشه اش را می کشد و جهانی نو می افريند

يکی معشوق خيانت کرده ميکشد، ديگری در .يکی خودکشی ميکند و ديگری جهان و تصورات خويش ميکشد. اين است
اين تفاوتها اما به حوزه حقوقی و انسانی ربط دارد، در برابر . همين حالت عشق اش را به او ميکشد و راه خود ميگيرد 
ن خويش  مردم ميکشد، ايا اگر قادر بدين کاری بود و ميتوانست هستی هردو بيگناهند، زيرا انکه بجای قتل سيستم جها

اگر همه بيگناهند، پس چه جای بازی . اينگونه شفا يابد، دست به اسلحه و کشتار می برد؟  از اين حقيقت همه ميترسند
وقدرت برای ما فرزندان خدا  تمام  هستی يک پروسه بازی عشق  . جنگ و جدل؟ خير و شر کدامست و خوب  وبد؟

است، بی غايتی و معنايی اخالقی، و ما ميدانيم هرکدام جزيی از اين کل هستی هستيم  واساس کل است، زيرا او معنا به 
ما ميدهد، برای ما از انرو گناهکاری در ميان نيست، زيرا ميدانيم ادمک  مدرن ،انسان شرقی ان کاری را ميکند که 

اينگونه نيز ما با چيرگی براو و به بنده . ، قادر به پرشی بيش از اين نيستجسمش ميطلبد و فعلن بيش ازاين نميتواند
کشيدنش او را وادار ميکنيم، بر ترسش غلبه کند و بخاطر دستيابی به لذت از خويش بگذرد و به عنوان جسم دگرديسی 

بايد .ناهست، چه تفاوت کند و از طرف ديگر اينجا موضوع پادشاهی بر زمين است، چه باک که انسان گناهکار يا بيگ
اينجا جنگ و جدل جسمها و سليقه های . اين نبرد را برد و مهر خويش را بر زمان زد و تفسير خويش را  حاکم کرد

. مگر در عشق بر رقيب پيروز نميشوی،بی ترحمی، حتی وقتی ميدانی رقيب انسانی نيک و يا ازاده است. مختلف است
ی زندگی به بازی خندان و سبکبال عاشقان بيگناه  بر سر حاکميت بر لحظه و زمين با ما و با نسل ما باز. چه تفاوت

ما ميدانيم اين لحظه امکانيست و بقول نويسنده ای هوادار فيزيک . تبديل ميشود، به بازی  بيگناه و سبکبال عشق و قدرت
. ی ديگر امکانات اين لحظه داشته  باشيمکوانتوم بايد قبول کرد که امکان ان وجود دارد که ما اونيورسومهای موازی برا

در اين جهانهای موازی انگاه منی که اينجا نقش فرزند خدا را بازی ميکنم، در جهان ديگر نقش ادمک يا ميانمايه را 
حال حتی اگر به . بازی ميکنم و اينگونه انکه من اين يا ان هستم، خود پيشامدی ضرورتمند اين لحظه و زمان است

بازی ما سبکبال و بيگناهست در يک چرخه جاودانه بی غايتی و . ازی نيز معتقد نباشيم بازهم چه تفاوتجهانهای مو
هدفی و بازيگران اينجا همه بيگناه  وضرورتند و بازی سبکبال و باتمام وجود، چون پای معشوق و حکومت تفسير  بر 

متبرک باد اين بازی زيبای عشق و .  جادوجهان خويش در ميان است و جنگ ساحرها و ساحرهها بر سر زيباترين
تنها در چنين بازی و جهانی همه چيز رنگ سرنوشت ميگيرد  ولحظه ، همين لحظه ابديت ميشود . قدرت زمينی و بيگناه

 وشما، من ، چه در نقش عاشق يا معشوق، ادمک يا فرزند خدا به خدايان المپ و بازيگران خدايی اين بازی زمينی 
.تبديل ميشويم  

 
اکنون اين ماييم که . با ما يک سروری عاشقانه و خندان جديد و جدل جديدی ميان نژاد سروران و بندگان اغاز ميشود-

. هم بندگان شرقی و هم ادمکان غربی هم عصرمان را به بحران می افکنيم و با شکستشان  انها را وادار به تحول ميکنيم
اينجا ما ميدانيم که هم . سيستم برده داری يا سرکوب و ستم بر ديگران ندارداين سروری نو اما در  خود هيچ شباهتی با 

سرور و هم برده هردو فرزندان خدا و خدايان روی زميينند و خواهران و برادران ما، اما انها يا نميخواهند و يا نميتوانند 
م باور به خويش خود را بنده و اينجا خدايانی بخاطر عد. بر حس بندگی شرقی و کوچک شدن مدرن خويش چيره شوند

انها خود خدايانند، پس با بيرحمی بر ايشان چيره . کار ما اما ترحم و دلسوزی با انها نيست. کوچک کرده اند، همتبارانی
ميشويم و با خنده انها را به بردگان خويش تبديل ميکنيم، تا جهانشان و خواستشان را تجربه کنند و با اين تجربه و با ديدن 

اين شيوه روشنگری . ا اين نژاد سروران دوباره به سروری و خدايی وسوسه شوند و بر خود و ترسشان چيره گردندم
ما بر روش روشنگری کالسيک که به خدايی و دانايی انسان باور ندارد چيره ميشويم و حتی از روشنگری . ماست

شکال قدرت در خرد، زبان و سياست نيست، بلکه کار پسامدرنی نيز عبور ميکنيم، زيرا روشنگری ما تنها نشان دادن ا
ما وسوسه گريست، وسوسه کردن ديگران از طريق چيرگی و تحميل شکست بر انها و نشان دادن امکانی نو، لذتی نو، 

ما با چيرگی برانها، انها را بدورن هيچی، . وسوسه کردن انها بسوی پرش به درون حالت غوالن زمينی و لذت جاودانه
 و بحران هل ميدهيم، تا انجا بار شتروار خويش را بدور اندازند، نه بگويند و ديگربار کودکی خندان و خدايی کوير
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ما اين جنگ ميان . اين جنگ ، جنگی بی خونريزی و کشت و کشتارو  جنگ قدرت انديشه ها  وسليقه هاست. شوند
. گونه خونريزی يا شليک تفنگی را مقدس اعالم ميکنيمسروران و بندگان را، اين جنگ سليقه ها و انديشه ها بدون هيچ 

اين نژاد سروران همان چيزی است که نيچه بيان ميکرد و بناحق از طرف فاشيسم مورد سوء استفاده قرار گرفت، از 
وری سر. اينرو نيز ما خواست خود را برخالف استادمان روشنتر بيان ميکنيم، تا کمتر کسی بتواند از ان سوءاستفاده کند

اينجا هرکس ميتواند تن به حالت سروری و يا . و بندگی هردو فقط حالتی هستند و نه يک تيپ، نژاد خونی و يا ايده الی
سروری حالتی است که انسان بدان تن ميدهد ، همانطور که بندگی .بندگی دهد، چه شاهزاده و چه گدا، چه زشت چه زيبا

اينگونه در جنگ ميان ما .  انسان کنونی بدان تن داده است، نگاههايیشرقی و کوچکی مدرن نيز حالتهايی هستند که
سروران و اين بندگان، ما انها را با شکستشان و انداختن انها بدرون بحرانشان وادار ميکنيم،برای سعادت خويش از 

باری متبرک باد . حالت بندگی رها شوند و تن به حالت خدايی و سروری دهند و ان شوند که هستند، خدايان روی زمين
.اين بازی نو، سروری عاشقانه نو و جنگ خندان، بيرحم ميان فرزندان خدا  

 
به گذشته ام مينگرم و در انجا جز خلقت خويش، چرکنويسهای خدايی نميبينم، خدايی که واقف به خالق بودن خويش -

احساسات و عواطف خويش را، افکار نيست و هنوز نميداند که چگونه جهان خويش را، خوشبختی و بدبختی خويش را، 
او . و تصاوير خويش را می افريند، اينگونه نيز ناخوداگاه و يا تحت اسارت اين يا ان احساس و انديشه اش می افريند

خدايی است که چون به خويش باور ندارد، بندگی مخلوقان خويش را ميکند و اين خدايان دروغين را ميپرستد و برای 
بانی ميکند، تا بوسيله انها به هويتی، نامی، معنايی و ارامشی دست يابد، خواه اين احساس عشق يا انها خويش را قر

در انجا خداييست که خدايی خويش را از ياد برده است و اسير تصاوير و  . نفرت باشد،  سنت يا مدرنيت، اساس يکيست
ونه گذشته ام همه چرکنويسان من است، تا انگاه که اينگ. انجا منم که اسير مخلوق خويشم. افکار و مخلوقات خويش است

ديگربار به ياد اوردم که من خدای انها هستم و به ياد اوردم انها را، اين گذشته را، اين جهان را ، اين حالم را چگونه 
شادی، تا انگاه که با تمامی وجودم چشيدم و حس کردم، چگونه ترس  و . ساخته ام و چگونه مرتب باز افرينی ميکنم

تا انموقع که ديدم و حس کردم،چگونه بخاطر . سنت و مدرنيت،علم و فرهنگ را افريدم و دوباره بازافرينی ميکنم
ناباوری خويش به خدايی خويش هميشه اسير مخلوقات خويش بوده ام، حتی اگر اين مخلوق زيباترين معشوقم، زيباترين 

 بواسطه انها خويش را ديگربار کسی و چيزی احساس کردم و بدون انها انجا که.ايده الم و قويترين انديشه و تصورم بود
اری . خويش را هيچ و پوچ، انجا خدايی بودم که دست به افرينش زده بود و بعد از ياد برده بود که خود افريننده است

نويسی خدايی ناباور به اينگونه به گذشته فردی و جمعيم به عنوان انسان مينگرم و تاريخ فردی و جمعيم تاريخ اين چرک
خويش و تاريخ اسارت اين خدا به دست خدايان دروغين خويش،بدست احساسات  و افکار خويش است و نيز تاريخ بلوغ 

تاريخ من  وتو، تاريخ بشريت تاريخ بلوغ خوداگاهی و يک استعداد جسم .  گام بگام و بياداوردن ان چيز فراموش شده
 از بندگی همه حاالت  واحساسات خود به خويش، يعنی جسم خويش دست يابد و در اين است، تا انگاه که ديگر بار پس

اکنون چون خدايی به جهانم، به خودم، به احساسات و .  يگانگی با خويش و  خود شدن به خالق جهان خويش تبديل شود
 مخلوقات خويش دوست ميدارم و از افکارم، به معشوق و دوستم، به دشمنم و اهريمنهايم، خدايانم مينگرم، و انها را چو

اينگونه سرانجام پس از ساليان  . برای خويش انها را ميافرينم، تا مرا، خدايشان را به اوج لذت عشق  وقدرت برسانند
وقرون متوالی چرکنويسی  وتمرين به خلقت اگاهانه  وسبکباالنه خدايی تعليم يافته و بالغ دست ميزنم، تا ديگر بار جهانی 

اين خلقت نو و اين زايش نو . ينم، اينبار جهانی در خور من و شايسته من، شايسته زندگی و شور عشق و قدرت منبيافر
و جشن خدايان زمينی نيز همه ان گذشته را نيز متبرک و زيبا ميکند،زيرا انکه سروری ميخواهد، بايد ابتدا بندگی را 

واهد، بايد ابتدا سالها چرکنويسی و تمرين، بد افرينی و زشت تجربه کند و انکه خلقتی پرشکوه و ژرف ميطلبد و ميخ
.زندگی اسرافگر است.افرينی کند، اينرا همه خالقان، هنرمندان و خدايان ميدانند  

 
 لحظه ای وجود دارد که تنها خالقان، هنرمندان و عاشقان  ميشناسند و ان لحظه شکوفايی و افرينش است، در اين -

ه هايی وجودت را پر ميکنند و تو سراپا اين لحظه و حالتی، چنان در ان غرق ميشوی و با ان لحظه تصاويری ، انديش
در اين لحظه . يکی ميشوی که زمان را فراموش ميکنی و بقول ويتگنشتاين اين حس بيزمانی همان حس جاودانگی است

کشف يک دنيای نو و يا اختراع که در حال هماغوشی با يار خويشی، در حال افرينش يک نقاشی، يک داستان و يا 
انديشه  و يا سيستمی نو، ماشينی نو می باشی، به اوج حس زندگی و جاودانگی با تمامی جسم خويش و تن خويش، روح 

خويش دست می يابی و در برابر چنين سعادتی که ماالمال از همه احساسات چو شادی و درد، دلهره و اميد می باشد، 
در پی چنين سعادتی غوالن زمينی زندگی را ، هر .  کوچک و بی اهميت و مبتذل جلوه ميکندهمه جهان روزمره ديگران

اينگونه انها بسان مار با تمامی تن . لحظه را به افرينشی تبديل ميکنند، تا جاودانه و در هر لحظه اين لذت را بچشند
د و زيبايی رقصان و زمينی را می افرينند خويش با زمين در تماسند و چون مار با دانايی خويش پژمردگی را می شکنن

و در حين افرينش با حس ديگری روبرو ميشوند که انرا نيز تنها افرينندگان ميشناسند، حس شنيدن اهنگ زندگی، ملودی 
زندگی، حس انکه ديگر حتی به تصاوير و افکار نيز احتياج ندارند، بلکه با شنيدن موسيقی زندگی و موسيقی احساسات  

ه نرم و لطيف و گاه پرتوان و  پرشور است، گاه  پر شرم و زيبا  و گاه پرووکاتيو و وسوسه انگيز است، به رقص که گا
جاودانه زندگی و حاالت دست می يابند، به رقاصان خندان و سبکبال تبديل ميشوند، که همه حاالت و رنگهای زندگی را 

ات تانگو، والسا، جاز، هيپ پاپ ،رقص اسطوره ای شيواگونه يا دوست دارند و ميتوانند با موزيک اين حاالت و احساس
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تبديل شدن جهان به موزيکی، اين حس را .  رقص سمای عارفان زمينی را انجام دهند  و جز اين رقص نمی خواهند
اما برای خالقانی ميشناسند،  که قبل از خلقت رمانی، انديشه ای در خويش يک ملودی احساس ميکنند و اين تجربه يگانه  

جهان برای انها  به موسيقی،ملودی  و انها به . غوالن زمينی به هويت نوين و احساس همراه انها درزندگی  تبديل ميشود
رقاصان زن و مرد خندان و زمينی، به غوالن زيبای زن و مرد زمينی  در اين جشن رنگارنگ و جاودانه عشق و 

.قدرت دگرديسی می يابند  
 

 پايان بخش اول
 
بيات اد  
  113/91/92.لودويگ ويتگنشتاين. فلسفی/  رساله ی منطقی1/2/3/4
297.نيچه. چنين گفت زرتشت.5  
199.نيچه. تبارشناسی اخالق.6  
126/117.نيچه. فراسوی نيک و بد. 7/8  
50/49.از کتاب نمونه هايی از نقد پسامدرن.ليوتار. پسامدرنيسم چيست.9/10  

213.ميشل فوکو. مولف کيست.11  
13.نقل قول از فوکو. مانی حقيقی. نمونه هايی از نقد پسامدرن. رگشتگی نشانه هاس.12  
113.ويتگنشتاين.فلسفی/رساله منطقی.13  
11.مانی حقيقی. سرگشتگی نشانه ها.14  
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)2(اسرار مگو  
 
 

يد، زيرا اينجا همه چيز ميتواند دگرگون شود و  در اين جهان نوی زمينی شما چون اليس در سرزمين عجايب هست-
و خالق جهان خويش  و  انچه دنيا ميناميد،جز حالتی، »  )1(شما مرز جهان خويشيد« .ديگرگونه ديده، حس و لمس گردد

ا با اما اين جهان جادويی زمينی را شم.نگاهی بيش نمی باشد و شما مرتب ميتوانيد حالتی و نگاهی نو، جهانی نو بيافرينيد
جان خويش، با خون و خرد خويش، با احساس و شور خويش می سازيد  و از انرو نيز خوبی و بدی اين جهان و خلقت 

خويش را نيز با خوشبختی و درد خويش بازپس ميدهيد، زيرا شما جهان خويشيد و سرنوشت شما و خلقتتان يگانه و 
نگونه ديگربار نيروی سحراميزی و ساحری خويش را بدست اي. پس زيبا خويش و جهانتان را بيافرينيد.همپيوند است

اينجا ان ازادی را بدست مياوريد، که هميشه . مياوريد و به عنوان غول زمينی و فرزند خدا مرتب دست به خلقت ميزنيد
يتواند ادمی نم. اينجا همه چيز ممکن است و انچه ناممکن است، خود امکانی پنهان است. ارزويش را در خفا داشته ايد

در اين . »)2(زيرا انچه ناممکن است غيرقابل تصور است، پس انچه متصور است، ممکن است« ناممکن را تصور کند،
ايا اين . جهان جادويی زمينی شما هرلحظه چون خدايی انتخاب ميکنيد، که جهانتان به چه رنگ و گونه ای، حالتی باشد

انديشه مثبت برای ادميان ميانمايه وسيله ای ! دوستان. يد مثبت انديشيد؟بدان معناست که جهان تنها تصور ماست و فقط با
جهان نه . جهان تصور ذهنی نيست. برای تطبيق بهتر خويش بر جهانشان است  و نه برای ما که قصدمان تغيير دنياست

مواج را جسم ما  و واقعيت،جهان چيست، بجز امواج الکترومغناطيسی که ابتدا اين ا« .ذهنی و عينی بلکه شخصی است
اين . ، اما اين هنوز جهان کامال انسانی نيست»)3(تن ما، مغز ما در يک خالقيت اوليه به رنگ، شکل و اوا تبديل ميکند

خلقت اوليه است، انگاه اين حس با توانايی خرد و بلوغ روح و روان من و شما اميخته ميشود و تبديل به احساس، 
در اين جاست که توانايی خدايی ما اغاز ميشود، تا انزمان که ادمی تاثير . قت دومين استاين خل. تصوير و  فکر ميگردد

اما کار ما و جسارت و بزرگی ما در ان است که اکنون . بر حرکت ناخوداگاه جسم خويش و خلقت اوليه را نيز ياد بگيرد
وليه دست بکار بوده اند و ما با تاثير گذاری معنايست و در ان دو خلقت ا/عاطفی/ميدانيم انجه می بينيم، يک پديده حسی

از اينرو همه ما انسانها به عنوان اين جسم تکامل .بر احساس و معنای خويش ميتوانيم هربار انرا بگونه ای ديگر بسازيم
ودی را يافته در طی ميليونها سال، ناخوداگاه اين خلقت مشترک اوليه را انجام ميدهيم و ماه را، خورشيد را، گياه و مل

مشترک  می افرينيم، حس و لمس ميکنيم، يا می بينيم  و به تصوير می اوريم و همزمان بنا به خلقت دومان و توانايی 
خالقيتمان، درکمان، حسمان از اين خورشيد، لحظه، گياه  متفاوت و رنگارنگ است و بنا به نگاه و روايتمان از لحظه و 

خورشيد، لحظه و دريا بوجود می اوريم، بنا به شورمان در اين لحظه که عاشق زندگی داستانی و پيوندی نو ميان اين 
اينگونه انگاه که به درد مياييد، چه درد جسمی و يا . باشيم يا افسرده و بنا به توان خردی وبلوغ فکری و روحيمان

دندان درد يا درد عشق . نيدروحی، اين درد حکايت از تاثيری نامطلوب بر جسم و روح شماست، درد را نميتوانيد نفی ک
اين خطای تفکر مثبت  ويا ايده اليسم است که نمی خواهد . همه ما را وادار ميکند که به حرکت در بياييم و بی تاب شويم

واقعيت درد را بپذيرد، اما ميتوانی درد را با معنايت،با خالقيت ات  و با احساسات همراه ديگرش به درد شيرين، درد 
شما . د مغرورانه، درد زايمان خلقتی نو، دردی بسوی شادی ديگر در يک طيف احساسی تبديل کنيدپرافتخار، در

به  دشمن خويش، انکه سرکوبش ميکنيد و يا او شما را به زمين . ميتوانيد دردتان را به اهريمن و يا فرشته تبديل سازيد
به . ر پی رسيدن به شادی نو و لذتی نو تبديل می سازيدميکوبد ويا انکه دردتان را، خشمتان را به ياری، الهه ای زيبا د

همينگونه نيز شما همه احساسات  وتصورات و برداشتهای خويش را با توانايی روحی و ارزشگذاريهايتان ميسازيد، پس 
خالق و . زيبا بيافرينيد، زيرا با افرينش درد و شادی خويش و جهان خويش، سعادت و سالمت خويش را می افرينيد

از ياد نبريد،جهان نه عينی و يا ذهنی است، بلکه شخصی . مخلوق سرنوشتشان به يکديگر با پوست و خون وابسته است
ميباشد و از اينرو شما هميشه در متن خلقت خويش قرار داريد  وانگاه که از حالتی و جهانی  به حالتی نو و جهانی نو 

شما هميشه تنها يک ارزش . ه است و نه معنای نهايی و يا واقعيت نهايیگذار ميکنيد، اين تنها يک بلوغ تازه و خلقت تاز
گذاری، يک روايت و تاويل  را با روايت و تاويلی ديگر عوض ميکنيد و از روايتی خود ساخته، جهانی خودساخته به 

شما يک . اردچنين چيزی وجود ند. جهان خودساخته و داستان جديد خويش وارد ميشويد و نه به جهان واقعی نهايی
داستان را با داستانی نو جايگزين ميکنيد، پس خالقان خوب جهان خويش باشيد و تصوير خويشرا از درد و خورشيدتان و 

لحظه و پيوند ميان همه اجزايش بوجود اوريد و  اين تصوير شخصی را در برابر خدای همسايه خويش بگذاريد، تا 
ر عين يگانگی، هزارگانه شود و زندگی به جنگ قدرت ميان اين خالقيتها جهان و خورشيد، درد و شادی، عشق و خرد د

اينگونه اينجا شما با جسمتان .ايا دمکراسی واقعی چيزی جز حکومت خدايان می باشد و پايان تک خدايی؟. تبديل گردد
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ری هراس از لذت و هراس بش. ميسازيد و خلق ميکنيد و اينجا شما در عرصه جادو و ازادی بزرگ و خدايی قرار داريد
ايا شما نيز از اين سفره خدايی ميترسيد و ناتوان از چشيدن اين ميوههای . اين ازادی خدايی و لذت خدايی بوده است

ايا ميخواهيد اسير اداب و رسوم شرقی و يا جهان مدرن کوچک غربی بمانيد و يا انکه به عنوان . بهشتی می باشيد
انيد و خود خدای خويش، خدای جهان خويش گرديد و وارد سرزمين جادويی و لذتهای فرزندان مدرنيت کار را بپايان رس

کدامين کس از ميان شما ميل  و توان اين ماجراجويی و لذت خدايی را دارد؟يا حدااقل ميل به حس و لمس . خدايی گرديد
در هر لحظه در برابر اين من  و شما  . امکان انتخاب خويش ميان جهان شرقی، مدرن و زمينی فرزندان خدا دارد

پس بياد اوريم لحظه انتخاب را و ديگر بار امکان انتخاب و مسئوليت ان، لذت . انتخاب قرار داريم و انتخاب ميکنيم
انگاه حتی اگر خود خواسته به جهان مدرن ويا شرقی بازگرديد، به عنوان . خدايی و قدرت خدايی نهفته در ان را بچشيم

.بازخواهيد گشت، زيرا خود انتخاب کرده ايد و خالق جهان خويشيدسبکباالن و خندانان   
 
 
 
 
 

ابتدا تصوير . در اينجا سه تصوير از سه هويت در برابر يکديگرند.  در دو قدم و يک هويت نو ميباشدراز جسم گرايی -
ز زيبايی و قدرت ايرانی که از تن خويش و وسوسه هايش، شورهايش می هراسد و ا/ اسطوره ای شرقی/انسان اخالقی

انها به وحشت می افتد و می لرزد، پس صليب، مهر، مجسمه بودا را در برابر اين شورهای وجود خويش می گيرد و در 
پای اخالق انها را می کشد، سرکوب ميکند و اينگونه خويش را اخته و مسخ می سازد و مبتال به جنگ جاودانه اخالق و 

 سالوادور دالی که الغر و لرزان در برابر وسوسه های رقصان و شورهای -قدستصوير وسوسه سنت انتونی م. وسوسه
زيبايش که بر فيلهايی با پاهای الغر، شکننده و سبکبال بسراغش می ايند، زانو زده و برای دفاع خويش در برابر 

.شورهای خويش صليب ميکشد بهترين بيان اين هويت می باشد  

 
 
 

 زندگی يکايک ما شرقيان و ايرانيان خود بهترين سند اين هويت هولناک و جنگ جاودانه خير وشر، اخالق و وسوسه  
 قدرت و توانشان خويش اين هويت تنها يک نتيجه مثبت دارد و ان اين است که شورها در جنگ خير وشر با همه.است

را نشان ميدهند و انسان اخالقی انگاه که اسير وسوسه ميشود، لحظه ای قدرت و زيبايش را درک ميکند، يا در اخالق 
هويت و تصوير ديگر هويت انسان . او اسير انهاست، اما انها را بيمار و کوچک نميکند. ميل سروريش را ارضاء ميکند
جا يکجا به ان نگاه کرده ميشود، با تمامی تفاوتهايشان، زيرا پسامدرنيت بقول ليوتار روح مدرن و پسامدرن است که اين

تصوير اين هويت، تصوير يک انسان مصنوعی، يک طرح مصنوعی و خودساخته، يک ناظر خوداگاه . مدرنيت است
 و خرد زندگی دست نيافته، به هستی ميباشد، که از اخالق کهن خويش را رها کرده است، اما هنوز به خرد جسم خويش 

اين توانايی خالقيت او که خود . از انرو مرتب برای تبيين خويش نياز به خلقت نوی خويش و طراحی نوی خويش دارد
قدرت مدرنيت و قدرت تحول مدرنيت است، اما در خويش اين ضعف را به همراه دارد که انسان مدرن ناتوان از 

ه با جسم خويش و زندگی، به تفسيرهای خويش و طراحيهای خويش چون تکيه دستيابی به خرد جسم و اشتی دوبار
.اتکايی، باربستی روحی احتياج دارد، تا به خويش بگويد، که چيست و کيست  
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سرگردان و هراسان از پوچی يا ناتوان از عبور از هيچی، اسير اين باربست روحی و > من<ان يک  اينگونه او بس

تفسير خويش ميشود و در هر تبيينی خويش را بناچار کوچک و کليشه وار ميکند، حتی اگر اين کليشه با مد روز تغيير 
 و نقشی دگر وادار می سازند، رها نميشود و قادر اما از دام اين باربستها و تکيه گاهها که مرتب او را به رفتاری. کند

نيست به  خدای کامل اين نقشها و رنگها، به  جسم خالق و دگرديس به همه اين تفسيرها و حالتها تبديل شود و اينگونه 
اسير اين تبيين ها و باربستهای روحی توان جهش و پرش و دگرديسی طبيعی  و پرشور خويش را از دست می دهد، 

روزی خويش را انسانی بمثابه يک ماشين، ديگر روز .،مصنوعی و دست و پا بسته در اين کليشه ها ميگردد کوچک
باز هم چه کسی . بمثابه يک حامل اطالعات تبيين و تفسير ميکند و اسير جامعه و تفسير انفورماسيونی خويش ميشود

اين واقعيت انسان مدرن و > زرافه سوزان و تلفن <يا> زرافه سوزان و زن<بهتر از سالوادر دالی در نقاشيهايی مثل 
). تصوير باال و زيرين.(ه تصوير کشيده استگرفتار باربستهای وجودی خويش را ب  

   
 

تصوير اين هويت نو که ريشه در جسم . م و دالی به تصوير ميکشدهويت نوی ورای اين دو هويت را بازهم سورئاليس
  در تصاوير باالخندان نيچه و انسان ارگاستی رايش و نيز بخشی از تفکر جسم گرايی پسامدرن دارد، زرافه سوزان
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است ،اما که نمايانگر طبيعت پرشور می باشد که سوزان ) لينک پايين. يا نقاشی انسان نو، ژئوپوليتيک از دالی(است
پرشور است، اما خالق خويش را بنده خويش نميکند، بلکه در خدمت انسان و زندگی اين شورها و قدرتها . نمی سوزاند

تصوير انسان زمينی من که اين . به لذايذ و زيبايی زندگی تبديل ميشوند و انسان را قوی و زندگی را شکوهمند می سازند
پايی را با شور عشق زمينی حافظ قلندر پيوند ميزند و از انسان اخالقی شرقی تصوير انسان فرامدرن و جسم گرای ارو

و دنيوی مدرن گذشته است و سراپا جسم گشته است، اين انسان نويی می باشد که اکنون سوار بر فيلهای وسوسه خويش 
 به عنوان غول زمينی، با پاهای سيکبال به پيش می تازد و همه چيز را، همه قدرتهايش را به خدمت خويش ميگيرد و

کار اين انسان در هر مقطع از زندگيش، جذب شوری . عارف و عاشق زمينی  جهان عشق و قدرت خويش را می افريند
او اهريمنان خويش را به . نو از خويش در خدمت خويش و زندگی می باشد، تا زييايی و شکوه زندگيش را به اوج رساند

اينگونه او شرورترين، . بديل ميکند وبا هر شور تازه ای قويتر وزيباتر ميگرددفرشتگان خويش، امشاسبندان خويش ت
. او در خويش خدا و شيطان را دگربار متحد ميسازد، چون دو شور بزرگ خويش. زيباترين و مهربانترين ميگردد

ورها و اضدادی ش. همانگونه که عشق، قدرت و خرد را چون شورهای خويش به ياران و فرشتگان خويش تبديل ميکند
اری اين انسان زمينی، اين عارف زمينی و . که در قالب او به ياران و همدالن يکديگر تبديل ميگردند) توسط نياکانش(

هويتی فراسوی .عاشق زمينی، اين غول زيبای زمينی پاسخ من به  جهان خويش و هويت نوی من و امثال من می باشد
اينجا ديگرباره اسطوره و خرد .  دربرگيرنده زيباترين و قويترين قدرتهای انهاهر دو سيستم کهن و مدرن و در عين حال

اين غول و عارف زمينی که بر اسبان .  دراين هويت نو با يکديگر اشتی ميکنند، چون دو قدرت زيبای اين غول زمينی
ر هر مالقات با خويش يا زيبای شورهای خويش به پيش می تازد و زمين را ،لحظه را فتح ميکند، در هر ان و دم، د

او ابتدا ان ميشود که هست، يعنی به شور خويش، احساس خويش و . معشوق و دشمن زيبای خويش دو گام بر می دارد
پس درد ميشود، شادی ميشود،ترس ميشود، غم ميشود و از .  ضرورت لحظه خويش تن ميدهد و ان ميشود که هست

ه گام دوم را بر ميدارد، زيرا درست است که بقول کيرگارد ما ترس شورها و قدرتهای خويش هراس ندارد و انگا
، انرا می سازيم، بدان »)4(همزمان انرا کشف رمز ميکنيم«هستيم، اما در لحظه برخورد با ترس و غم و شادی خويش، 

ريو نويس و در چهارچوب داستان و بازيمان نقش و رنگی می بخشيم  و اينگونه بقول نيچه به عنوان کارگردان، سنا
اين خالقيت و . بازيگر بازی خويش  بدان معنا و رنگی می بخشيم، تا سرانجام تماشگر نهايی بازی خويش نيز باشيم

دگرديسی لحظه و شور خويش در هزار رنگ و حالت، همان قدرت دگرديسی مداوم زندگی و انسان سراپاجسم و اين 
، شور خويش را به هزار رنگ و حالت با تناسب به روايتش عارف زمينی است که مرتب خويش را و لحظه خويش را

باری اساس جسم گرايی نو و . و داستانش، بازيش می افريند و اينگونه مرتب خويش را و جهانش را بازافرينی ميکند
هستيد پس سراپا جسم شويد، ان شويد که .  اين غول زيبای زمينی اين يک تصوير و هويت نو و اين دو گام نو  می باشند

ايا توانايی وجسارت چشيدن چنين لذت و خردی را ، . و انگاه خويش را و لحظه خويش را به ميلتان بازافرينی کنيد
توانايی حس و لمس اين ميوه های بهشتی و سواری بر اين فيالن زيبای سبکبال شورهای خويش را داريد؟ انتخاب با 

شما، راهتان و انتخابتان را انتخاب ميکند و شما را نيز، زيرا بقول يا شايد بهتر بگويم، قدرت، عشق و جسارت . شماست
پس سوال اين است، ايا توانايی قدکشيدن داريد؟.کنفوسيوس خوشبختی هر انسانی به اندازه قامت اوست  

 
نها  اين انسان زمينی که سراپا جسم، ان ميشود که هست، با خويش يک تيپ جديد از انسان نمی اورد بلکه با خود ت-

انسان زمينی يک حالت است، زيرا سراپا جسم شدن نيز يک حالت است و ميتوان بنا به توان و . حالتی نو می اورد
من ترکيب عشق و . اشکال متفاوتی از اين حالت را بوجود اورد> چگونه جسم بودن< جسارت خويش و تبيين خويش از 

رهنگ ديونيزوسی نيچه  اين غول و عارف زمينی  خويش را و من با ترکيب رند قلندر حافظ و ف.قدرت را بوجود اوردم
پيوند عشق، خرد و قدرت خويش را افريدم و انگاه انرا با فرشته سبکبالی همراه کردم، چون چهار قدرت اصلی من، 

من خويش و جهانم را . چهار امشاسبندان و خدايگان غول زمينی من در بازی جاودانه عشق و قدرتش بر اين زمين
خلقت شما چيست؟. اين خلقت من است. نگونه بازافرينی کردماي  
 

 اين هويت و نگاه نوی زمينی  از انسان و زندگی، نيز تعبيری نو از روانشناسی و بيماريهای روانی بوجود می ايد و -
مدرن و من انرا برای خويش و کارم بوجود اوردم، بر بستر کار و تالش بهترين استادان و پدران و مادران فکری 

خويش > من<اکنون بباور من موضوع انسان و روانکاوی، ديگر تطبيق خويش بر واقعيت يا قوی کردن . شرقی خودم
اکنون > من<.نيست، بلکه کار او تغيير واقعيت خويش و جهان خويش و سراپا خويش شدن، جسم شدن، خود شدن است

ر قدرتهای دگر چون احساسات و هوش احساسی يا خردی اوست، قدرتی از خرد جسم او  در کنا> خود<تنها قدرتی از 
از انرو که برای اين انسان زمينی همه بيماريهايش، اهريمنانش جز شورهای زيبا و قدرتهای او بيش نيستند، پس کار . او

او نه سرکوب يا چيرگی بر بيماری روحی خويش، بلکه در خدمت گرفتن و زيباکردن شورهای مسخ شده و اهريمن شده 
برای او بيماری روانی و جسمی هر دو يک بحران بلوغ هستند، چه سرماخوردگی . در پشت بيماريهای خويش است
در هر دو حالت . چه بيماری چند شخصيتی، نارسيستی باشد يا درد معده و ميگرن.باشد، يا سرطان و اسکيزوفرنی

بخشی از وجودش .  و دگرديسی نويی می باشدجسمی،جانی شيفته  در پی عبور از بحرانی و در پی دستيابی به تحول
درست عمل نميکند و اينگونه کل سيستم و جسم نياز به يک تحول را احساس ميکند و يا نياز بدان دارد که اکنون شور 

انسان زمينی اينگونه به جنونهای خويش، هراسهای خويش، افسردگی . جديدی را در خويش جذب و همپيوند سازد
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او خويش را به سان يک موجود يکدست و پيچيده می نگرد و از بند دواليسم روح . ش نگاه ميکندخويش و سرطان خوي
از اينرو قصد او سرکوب و چيرگی بر اعتياد، جنون اسکيزوفرنی يا احساسات . و تن خويش را رها کرده است

ر حاالت دوگانه افسردگی او نميخواهد ب. شکوهمند نارسيستی خويش و يا تنها کشتن سلولهای سرطانی خويش نيست
دپرسيو خويش چيره شود، بلکه ميخواهد اين شورها را در خدمت خويش بگيرد و بر /خويش يا به اصطالح مانيک

زمان خانه تکانی و .امواج انها سواری کند، زيرا ميداند امدن و پديدار شدن انها ناشی از ضرورت جسم و لحظه است
پس او ديو اعتياد را به فرشته سبکبالی تبديل ميکند و جهان خويش را سبکبال . تدگرديسی و پوست اندازی فرارسيده اس

او ميداند که مرز جنون و نبوغ باريک است، پس اسکيزوفرنی خويش را، . ميکند و اينگونه به اعتياد بی نياز ميگردد
دا و سرور واقعيت چندگانه جنون خويش را به مثابه توان ديدن واقعيت به چند نوع می نگرد و اينگونه ميخواهد خ

او ميداند که روان پريشی و جنونش خالقيت ناخوداگاه جسمش برای چيرگی بر معضلی درونی و يا بيرونی . خويش شود
می باشد، پس اين خالقيت را به قدرت خوداگاه خويش تبديل ميکند و انرابه فرشته چندگانگی و چندسيسمتی خويش تبديل 

اينگونه جهانش را، خويش را پربارتر و چندگانه تر ميسازد و  به عنوان سرور و . گيردميکند و در خدمت خويش مي
اقای اين واقعيت چندگانه به وحدت در چند واقعيتی، چند جهانی دست می يابد و اهريمن جنون را به فرشته و الهه 

دپرسيوش ناشی از /گانه مانيکاو ميداند که افسردگيش و حالت دو. دگرديسی  و چندگانگی خويش  بازافرينی ميکند
کمبود چيزی و ضرورت دست يابی به عشقی نو، حالتی نو و چيزی نو می باشد، پس از خويش و شورهايش نمی 

دپرسيو خويش به سوی وصال معشوق می تازد و اينگونه انها را /هراسد، بلکه سوار بر بالهای اسبان سياه و سفيد مانيک
مانند همه ديگر بيماريهای جسمی و روحی که (و ميداند که سرطانش در کنار علل ديگرا.به قدرتهای خويش تبديل ميکند

ناشی از ميل جسم و جان ) بايد علل هورمونی، جسمی و روحيش در تناسب با يکديگر و نيز چندفاکتوری ديده شود
دراين باره به .(خويش به مرگ است،زيرا وجودش در زندگی کنونيش سعادت،عشق، لذت و کمال خويش را نمی يابد

گويی .اين شور عشق مرده است که به سلول سرطانی تبديل ميشود). کتاب سرطان اثر ويلهلم رايش مراجعه کنی
ميخواهد بگويد، انجا که عشق و نيز خويشتن دوستی  نيست، همان بهتر که با خودخواهی به مرگ دست يابم و اينگونه 

سرطان و هر بيماری ديگر فرياد و عصيان  جسم و جان در .يد ميکندخويش را به عنوان سلول سرطانی مرتب بازتول
) در کنار علل ديگر(سرطان سينه زنان . پی شور و لذتی و يا ناشی از ياس عدم دست يابی به شور و لذتی می باشد

ق به ناشی از افسردگی عشقی و وجودی جانی شيفته است که از انرو  عشقی و لمسی عاشقانه از طرف ديگری يا عش
خويشتنی نمی بيند، پس مرگ خويش و قطع شدن خويش را بر ان ترجيح ميدهد که از طرف دستهای زمخت و سرد 

همسر يا معشوقی لمس شود که عاری از عشق است و يا اين نوع مرگ را بر سازشکاری صاحب جسم خويش و بر بی 
جود به خانه تکانيست، تا سمهای جمع شده سرماخوردگی ميل و.. توجيهش به عشق و خويشتن دوستی  ترجيح می دهد

جسم و زندگی زنده است و می انديشد و تنها شکل . در جسم و روان را و اصطبل اوژياس وجودش را دمی پاکسازی کند
انسان . منطق و خرد انسانی تنها نوعی از خرد و منطق است  و حتی واالترين ان نيست. انديشه، خرد استداللی ما نيست

داند که مشکل اصلی انسانها هراس و ترس از افسردگی، ترس از بيماری، اعتياد، ترس از اسکيزوفرنی زمينی  مي
ترسی که اين شورها را  به ديو و دشمن تبديل ميکند، پس بر ترس خويش چيره ميشود و انگاه سعی ميکند، گام .است

بديل سازد، انها را زيبا سازد و در خدمت بگام انها را بکمک روانکاو يا روانپزشکی به شورها و فرشتگان خويش ت
خويش قرار دهد، تا انزمان که بی نيازی به همراه و بدون اجباری خود توانايی سواری بر اين امواج پرشور را داشته 
باشد و بتواند سوار بر اين فيالن زيبای  جنون خويش  و سوار بر بالهای پرندگان نارسيستی يا مانيکی خويش به سوی 

طبيعی است که اين راه نو نياز با تمرين و همراهی روانکان و روانپزشکان و . و جهان نوی خويش بتازدوصال 
اينجا قاعده، جذب و . داروهای همراه دارد، تا هر کس با توان خويش و بدون زور و اجبار به بلوغ خويش دست يابد

 و پرباريست و هم پيوندی با شور و يا امکانی اينجا موضوع بلوغ.همپيوندی با شور تازه ای است و نه سرکوب خويش
موضوع  زيباسازی و روحمند کردن، متامورفوزه شور نارسيستی، افسردگی و غيره در خدمت زندگی و جسم، . تازه

سرعت تحول و زمان انجام اين ).  تصوير ذيل. ورفوزه نارسيستی دالیمانند تصوير زيبای متام.(هنر و علم است
بيمار که در واقع خدايی در بحران است، تعيين ميکند و روانکاو يا پزشک تنها به ياوران او در اين همپيوندی را خود 

معتاد خدای شرمگين و سنگين جان است و اسکيزوفرن خدای ناتوان . مسير بلوغ و خدايی نو، خالقيت نو تبديل ميشوند
ه معنای بلوغ خويش شدن، دگرديسی ، پس روانکاوی ب. از سروری بر مخلوق خويش و هراسان از مخلوق خويش

اين . اين تحول و نگاه نو تنها مختص به روانکاوی يا روانپزشکی نيست. خدای جهان خويش و خالقيت خويش شدن است
نگاه نو و زمينی را می توان با توان خويش در همه عرصه های علم و هنر بوجود  اورد، همانطور که در جهان غرب 

ر حال تحول و رشد اين نگاه جسم گرايانه و جامع گرايانه و عبور از دواليسم کهن جسم و روح، در همه عرصه ها ما د
.اجتماع و فرد، علم و اسطوره، احساس و خرد و همه ديگر دواليسمهای کهن و فرسوده و متا روايتها هستيم  
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 با اين انسان زمينی و عارف زمينی، زندگی به يک بازی عشق و قدرت تبديل ميشود و انسان ديگر بار سبکبال به اين -
بازی زيبای عشق و قدرت تن ميدهد و زمين به ميدانگاه رقص و بازی خدايان زمينی و غوالن زمينی مختلف و جنگ 

باشد که زيباترين، سبکبالترين، شرورترين < :اينجا يک قانون سبکبال حکم ميکند. ت خالقيتهای مختلف تبديل ميشودقدر
باشد که عاشقترين و . ، عاشقترين و قدرتمندترين تفسير، خالقيت در هر زمينه ای چه هنر، علم يا دين پيروز گردد

ادامه يابد، بازی شدن، بازی عشق و قدرت جاودانه و خالقيت قدرتمندين عاشق به معشوق دست يابد و بازی جاودانه 
.>جاودانه  
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)3(اسرار مگو  
 

فلسفی//کاوی های روان افوريسم  
 

بارها در دوران ياس . >من با خطاهايم، حماقتهايم  کارم، عشقم و يا  زندگيم را بباد دادم< :  در ستايش خطا و حماقت-
خت کرد و چگونه می توان با خطايی خويش را بدب. اما خطا يعنی چی. و بدبختی يکايک ما اين را از ته دل فرياد زده ايم

يق از بين رفتن نبوده ايا عشقی، کاری و سعادتی که با خطايی يا خطاهايی از بين می رود، ال. يا ديگری را از دست داد
هر خطايی، هر . ايا اين خطا و حماقت  در واقع تنها ضرورتی برای پايان دورانی از زندگی يا عشقی نبوده است. است

بيراهه ای خود به معنای امکانی نو و راهی نو و منطقی نو می باشد که هنوز ما کامل به درک ان راه و منطق دست 
و جسم هدفمند است و در پی دستيابی به خواستی می باشد، پس خطا نيز در پی دست يابی به هر حرکت انسان . نيافته ايم

گاه حتی در . هدفی می باشد و تنها منطق و خرد نهفته در ان با منطق و خرد حسابگری و ابزاری روزانه ما فرق ميکند
ای در ذات خويش دارای مشکالت برای مثال رابطه . انسان>  خود<خطا منطقی بزرگتر نهفته است، منطق جسم و 

انسان  که در واقعيت روزانه سکان روح و روان را در دست دارد، بخاطر حس عشق > من<بنيادين می باشد، ولی 
انسان و خرد جسم ناگهان > خود<اش، هراس اش از جدايی و غيره  ناتوان از ديدن و يا حل  اين معضالت است، انگاه 

می ميزند، تا زمين بخورد، در خواب  و بيداری  وسوسه اش ميکند به تنهايی رود يا تن به در مسير زندگی پشت پا به اد
لذتی نو دهد، يا يکدفعه او را با معشوقی نو به  تختخواب می کشاند  و در پی اين حوادث رابطه ای، عشقی شکست می 

تش لعنت می فرستد و تقاضای بخشش انسان از درد جدايی بر خطايش می گريد و بر خويش و حماق> من<انگاه . خورد
ميخواهد اب توبه بر سر خويش بريزد و گذشته را برگرداند، بجای انکه لحظه ای به منطق خطای خويش  و خرد . ميکند
جسم خويش  در ان پی ببرد و انکه اين خطا خود نشان داده است که رابطه يا طريق زندگی قبليش  دچار > خود<نهفته

در واقع مشکل اصلی خطاهای ما نيستند، بلکه مشکل بنيادی احساس پشيمانی می . وده استمشکل و معضل عميق ب
پشيمانی از اين توهم برميخواهد که گويی ما بر زندگيمان کنترل کامل داريم و  از اينرو . منطق پشيمانی چيست.  باشد

ازيم، ولی هر عمل انسان چون يک اين درست است که ما بهای اعمال خويش را می پرد. مسئول هر عمل خويش هستيم
بازی دومينو و ناشی از تکانه دهها يا صدها فاکتور کوچک  می باشند که بخش اعظم انها در عرصه اراده ما و تحت 

رابطه علت و معلولی رابطه ای خود ساخته و ناشی از يک منطق ابتدايی است و در بسياری . کنترل ما قرار ندارند
 ضروری برای احساس کنترل بر زندگی خود بيش نيست، زيرا حس مجهول بودن حوادث  و موارد چيزی جز يک توهم

مشکل ديگر پشيمانی ان است که بجای انکه ما را وادارد، به . عدم کنترل بر انها برای انسان سختترين معضالت هستند
 در ديالوگ با خويش، ياری و يا منطق خطا و راه جديد خويش تن بدهيم و  از ان به عنوان هشداری استفاده کنيم، تا

دوستی به معضالت رابطه بپردازيم و يا انکه در اين راه نو به امکانی نو، رابطه ای نو دست يابيم، انگاه که ارتباط کهن 
توانايی استفاده از اين هشدار را ندارد، بجای ان حس پشيمانی ما را واميدارد، در پشيمانی  و اين توهم کنترل غوطه ور 

بر پشيمانی با .بر پشيمانی خويش غلبه کنيد، زيرا او فقط قصد خرد کردن شما را دارد! دوستان. م و خودازاری کنيمشوي
بجای تن دادن به . خنده خود چيره شويد و او را از وسوسه کردن خويش به خودازاری و مرگ خويش پشيمان کنيد

حس . نو تن دهيد و اين هديه ناخواسته را با خنده بگشاييدپشيمانی و شرمندگی  به خطای خويش چون راهی نو و امکانی 
انگاه ميتوانيد در عين . پشيمانی تنها انجا در خدمت زندگيست که شما را به حرکت و جهش و تحول زندگی خويش وادارد

 يار تن دادن به امکان نو و هشدار وجود خويش، همزمان بخاطر ضربه زدن به خويش يا معشوقی، دوستی از خويش يا
منطق نوی من، منطق . خويش معذرت بخواهيد و انگاه راه خويش رويد و اين امکان و منطق نو، راه نو را کشف کنيد

يا انکه در خطای خويش، در اشتباه خويش نمادی از . جسم من اينگونه به خطای خويش می نگرد و راه نو را ميرود
 و خرد جسم خويش را می بيند، چون هشداری انرا می ضعيف شدن قدرتهای دفاعی خويش، ضعيف شدن غرايز خويش

بيند، پس به تنهايی ميرود و در سکوت به خطای خويش می انديشد  و در ديالوگ با خويش به درمان خويش می پردازد، 
تا ديگر بار به جسمی سالم، با قلبی گرم و مغزی سرد ببازی عشق و قدرت زندگی برگردد و جهان خويش را دگرگون 

اينگونه من خطای خويش را به خرد خويش و فرشته خويش تبديل کردم و بر بالهای او .  و خود نيز دگرديسی يابدسازد
بر پشيمانی خويش، بر اين توهم کنترل  پيروز شويد و  بر . پشيمانی در ميان نيست. بسوی امکان و تحولی نو می تازم

. ن خويش چيره شويد، تا در نهايت نيز ديگر ازار نشويدبر کاهن درون خويش و خودازار اخالقی  درو. ان بخنديد
. خندان خطا کردن را بياموزيد! دوستان. خودازاری  و ديگرازاری اخالقی  در پيوندی تنگاتنگ  با يکديگر قرار دارند 

پس کژروی . هر شاهکاری احتياج به سالها چرکنويسی و بدنويسی و کژنويسی دارد. تنها خدايان اجازه دارند خطا بکنند
.حماقت يک حق مسلم  خدايان و افرينندگان است. و خطاروی خندان را بياموزيد   

 
و انگاه که خندان بازنده .  ابتدا انگاه که از باختن نهراسيديد، برندگی بزرگ شما اغاز ميشود:   در ستايش بازندگی -

اين .  بر بازنده نميتوان پيروز شد. تواند ببرداز بازنده هيچکس نمی . شديد، ضربه ناپذير و  برنده بزرگ خواهيد بود
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تنها انکه زمين خورد و از . تنها گلی که با باد و طوفان خم شود، ميتواند بر طوفان چيره شود. راز پيروزی خندان است
بر باخت . پس بازنده شويد، اگر که ميل پيروزی داريد. زمين خوری نترسد، ميتواند  ديگربار بلند شود و از نو اغاز کند

به حريفتان که پشت شما را به خاک ماليده است، . خويش بخنديد و انرا هديه ای خدايی برای تکامل و تحول تازه  بيابيد
برای دست . نگاه تشکراميزی بياندازيد و قرار نبرد بعدی را با او بگذاريد، تا انزمان که پشت اش را خندان بخاک بماليد

رافت ضربه ناپذير ابتدا بايد اما پشت  ايده ال خويش از انسان شکست ناپذير و کامل را يابی به اين بازندگی خندان، ظ
پس با خنده بازنده شويد، تا به . بر اين ايده ال انسان ضربه ناپذير و شکست ناپذير  خويش پيروز شويد.  بخاک نشانيد

.  انسان بازندگی نيست، احساس گناه  استمشکل. عنوان بازنده بزرگ هر لحظه زندگی برايتان يک برد و پيروزی باشد
احساس گناه و سرافکندگی در برابر تصاوير بزرگ و متاروايتهای شخصی ، قومی، انسانی و ناتوانی از همسويی با اين 

اما اين قهرمانان همه اسيرهای نگاهها و توهمات، ايده الهايی هستند و هر روز در پای انها خويش را قربانی . قهرمانان
. با خنده بر اين حماقت بزرگ و شرمساری بزرگ چيره شويد. پس بر احساس گناه خويش چيره شويد. نندميک

او چگونه چنين گشته است؟ مگر نه انکه . جانوری با گونه های سرخ:  مرد دانا انسان را چنين می نامد«: بشرچيست
اين ! شرمساری، شرمساری، شرمساری: ويدمرد دانا چنين می گ! دوستان من. می بايد بسی شرمساری  کشيده باشد؟

بر اين شرم و خجالت اخالقی و احساس گناه چيره شويد و به ان بخنديد، تا معنای ازادی را حس . »).1!(است تاريخ بشر
خندان ببازيد و بر باختهای خود، شکست ارمانها و بزرگيهای خود بخنديد و انها را به تخته پرشی ! دوستان. و لمس کنيد

اينگونه . ابتدا بازنده شويد و انگاه اينگونه شکست ناپذير به فتح جهان اغاز کنيد.  بازی و جهشی نو اغاز کنيدبرای
با مرگ قهرمان دوران ابرقهرمان سبکبال و خندان، دوران کودک خندان و تائوی .سبکبال و خندان ديگربار اغاز کنيد

.سبکبال اغاز ميشود  
 

سيستم جنون اميز تنها . هر ديوانگی و جنون در خويش دارای معنا و منطقی می باشد:   در ستايش ديوانگی و جنون-
ابتدا انگاه که به درون سيستم جنون و ديوانگی بروی،  منطق و خرد انرا درک می . از بيرون جنون اميز بنظر می ايد

. و شوری ،هدفی جديد دست يابدهر جنون و ديوانگی خالقيتی نو و راهی نو توسط جسم و جان است، تا به لذتی . کنی
برای درک اين منطق جنون بايد اما از منطق عمومی فاصله گرفت و بقول پسامدرنها به خود متن، به بينابينيت متن و 

تنها با  درک اين منطق  بينابينيت متن و خرد در جنون و معنای در بی معنايی می توان به . قوانين درونيش توجه کرد
مشکل انسان و يا بيمار روان پريش، اول در عدم توانايی . گی خويش و يا انسان بيماری دست يافتدرک جنون و ديوان

خواندن متن جنون خوايش  و عدم درک زبان و خالقيت خويش يا ديگری است و مشکل دوم ترس از ديوانگی و جنون، 
. ، ترس از منطق و خردی نو می باشدترس از بيرون رفتن از سيستم و نگاه عمومی، ترس از ديدن هستی با نگاهی نو

انسانها از ياد برده اند که هر سيستم عمومی و منطق معتبر خود روزی ابتدا ديوانگی و جنونی بيش نبوده است، تا 
بقول اراسموس در کتاب ستايش . انزمان که انسانها قادر به خواندن متن اين ديوانگی و يافتن معنای اين جنون بوده اند

همين ديوانگی است که امپراطوريها، حکومتها، مذاهب،محاکم و . ديوانگی اساس و مبنای اجتماع است« :ديوانگی
معضل نهايی همان .  »)2.(زندگی ادمی يک بازی ديوانگی است: دارالشوراها را اداره ميکند؛ در يک کلمه خالصه کنيم

منطق بی منطقی و خالقيت در جنون ! تاندوس. ترس از چيزی بيگانه و ترس از رسوايی و شکست. ترس از ترس است
از . و ديوانگی خويش را دريابيد و خندان انها را در اغوش گيريد و در خدمت خود گيريد، تا چند منطقی و معنايی گرديد

»)3.(اما در جنون نيز همواره چيزی از خرد هست. در عشق همواره چيزی از جنون هست«:ياد نبريد  
 

بحران بدان معناست که وحدت و هيرارشی اوليه درونی يا برونی شکست خورده :  و مرج در ستايش بحران و هرج -
از اينرو نيز در درون انسان  . است، ولی هنوز  وحدت و هيرارشی جديدی، سازماندهی جديدی بوجود نيامده است

سر قدرت و حاکميت  و احساسات و سليقه ها، انديشه های مختلف به عرض اندام و بيان خويش و جنگ با يکديگر بر 
تقسيم قدرت مشغولند و يا در بيرون، در جامعه نيروها و سازمانهای مختلف که اين سليقه ها و انديشه ها را نمايندگی 

انسان و جامعه در اين لحظه شاهد جزر و مدهای احساسی و . ميکنند، همينگونه درگير جنگ قدرت و رقابت  هستند
گاه . گاه انسان خويش را زنجير ميزند، گاه فرياد عصيان سر ميکشد.روز ميشود، گاه شادیگاه غم پي. انديشه ای می باشد

سرش را از بيچارگی و نااميدی در شن فرو ميکند و مايل است بميرد و گاه  پر از اميد و ايده های نو در حال رقص و 
ان  و گاه  چنان نيروهای مخالف قوی گاه کژومژ چو مستی راه می رود، گاه سرافکنده و گاه سربلند و خند. شاديست

هستند و از هر طرف او را بسمت خويش ميکشند که او ناتوان از هر حرکتی فلج ميشود و چون درويشی، مرتاضی 
بحران دوران زايمان و پوست اندازی است و دگرديسی، از اينرو نيز تا وحدت نو و پوست . روزها بی حرکت می ماند

 ميکند و گاه چون افتاب پرستی مجنون  لحظه به لحظه رنگ برنگ ميشود و  ادمی نو بارها رنگ و حالت عوض
رقصيدن با  اهنگ بحران ! دوستان. خويش را در اين لحظه چون کاهی و يا برگی بر امواج طوفانی دريا احساس ميکند

گيز و پرسوزو گداز کوليان گاه راک اندرول، گاه  تانگو و گاه رقص عزاداری سياهان  يا رقص وسوسه ان. را بياموزيد
بی . زايمان و پوست اندازی خويش را زيبا کنيد.  را با ان انجام دهيد و موج سواری بر امواج بحران خويش را بياموزيد

اگر ميخواهيد به بهشتتان . بحران تحول امکان ناپذير است، پس اگر ميخواهيد نو و جوان شويد، ابتدا به بحران تن دهيد
 درون جهنمتان عبور کنيد و راز رقص جهنم و برزخ و خنده در بحران را بياموزيد رقص درد، پريشانی، دست يابيد، از

عزاداری،  و والسا و فالمينگوی  اميد و نااميدی، ياس و دلهره، خشم و هراس، مسحوری و ساحری را بياموزيد و 



 41

ج و مرج و ندانستن لحظه ديگر خويش  و زيبايی هر.. رقاصان زيبا و سبکبال بحران تکامل و نوزايی خويش شويد
بقول نيچه تنها . حالت خويش را،زيبايی دلهره وصال و لرزش  دست و پای  عاشقانه را حس و لمس و از ان خود کنيد

در اين راه مانع و خطر بزرگ نه خود بحران، . انکه در خويش هرج و مرجی دارد، ميتواند ستاره ای رقصان بيافريند
اکثر انسانهايی که در بحران از بين ميروند، بخاطر . اه از يکسو و کين توزی از سوی ديگر استبلکه احساس گن

خويش را مقصر بحران خويش احساس ميکنند، پس بجای سواری بر . احساس گناه و شرم خويش از بحرانشان است
فتن گناهکار در خويش مشغول بالهای بحران خويش و دست يابی به هويت و يگانگی نو، به خودزنی و خودازاری و يا

نيروهای دفاعی و غرايز زندگی او بجای جستجوی بهترين يگانگی وحدت اضداد نو، بجای يافتن سريعترين راه . ميشوند
عبور از بحران و سروری نو بر شورهای خويش و بر سازماندهی نوی خويش، وجود خويش را به دادگاهی برای 

ند و خود را بر صندلی متهم می نشانند و بخواست کاهن درونشام، خود را شکنجه محاکمه يا جستجوی متهم مشغول ميکن
اين  انسان در بحران بجای يافتن وحدت نوی خويش در اين دادگاه درونی که هيچ گاه پايان نمی يابد، کم . و شالق ميزنند

وسه   و زندگی برزخی ابدی کم داغان و پريشان ميشود و سرانجام می ميرد، يا به يک چرخه جهنمی مجازات و وس
بويژه  هر ايرانی  اين دادگاه کافکايی را در درون خويش می شناسد و هر کدام از ما در جايی و در . محکوم ميشود

من که خود ستايشگر بحران و زندگيم، . بحرانی بخاطر اين احساس گناه و حکم دادگاهمان خويش را به صليب کشيده ايم
من شالق و خودازاری اين دادگاه .  خود داغ اين دادگاه را بر خود و تن و روحم نچشيده باشمچگونه ميتوانستم همزمان

درونی ، احساس گناه ، گرفتاری در اين  چرخه جهنمی بی پايان  و خوداختگی ناشی  از ان را  با تمام وجودم چشيدم و 
ستيم و ستايش زندگی  بر اين خودزنی پيروز تا دم مرگ پيش رفتم، تا انگاه که سرانجام خنده و رقص من، خويشتن دو

جای خط شالقهای اين کاهن و . شد و جهانی نو، وحدتی نو به عنوان عارف زمينی و غول عاشق زمينی  يافتم و افريدم
اين زخمهای بر تن و جان را . دادگاه درون را من و شما يکايک چشيده ايم و بر تن هايمان، روانمان جايشان باقيست

گاری حفظ کنيد، تا دشمنان واقعيتان، احساس گناه، پشيمانی و جان سنگينی اخالقی  را هيچگاه از ياد نبريد، اما چون ياد
بر قبر . ان زخمها را از قلبتان و جانتان پاک کيند  و فراموش کنيد، تا ديگربار از نو اغاز کنيد و ديگربار کودک شويد

ييد و انگاه انها را بخاک سپرده، ديگربار در جهان نويتان چون کودکی عشقها، لحظات، عزيزان  از دست رفته تان بگر
روی ديگر اين سکه، کين توزی به ديگران و ديگر ازاری، يافتن متهم و گناهکاری برای بحران خويش . از نو اغاز کنيد

کين توزی ناشی . اشددر ديگری، چه معشوق از دست رفته يا ارمان از دست رفته ، چه رقيب سياسی و يا اجتماعی می ب
از حس رسانتيمو يا دل ازردگی است، دل ازردگی انسان در بحرانی که بجای درک بحران خويش به عنوان ضرورت و 

سرنوشت خويش، به عنوان پيش شرط تحول خويش، بحرانش را به عنوان باليی، زجری ، تله ای می بيند که ديگران 
توهم وار خيال ميکند که با . توزی و دگرازاری بر بحران خويش چيره شودبرايش فراهم کرده اند، پس ميخواهد با کين

خيال ميکند با شکستن ايينه می تواند تصوير . نفی و کشتن فيزيکی يا روحی ديگری می تواند به بحران خويش پايان دهد
ی کردن وجود تنها حاصل اين کار سمی شدن و در نهايت مردن و داغان شدن توسط اين سم. خويش ر ا عوض کند

کين توز و . عقرب در بن بست انگاه که ديگرکسی را نمی يابد، خويش را نيش ميزند. خويش و ديگری می باشد
خودازار شرمگين هر دو در نهايت به خويش بی باورند و ناتوان از تحول و دگرگونی در چرخه جهنمی احساس گناه و 

ند، تا انزمان که يا از بين بروند و يا سرانجام بجای خودازاری و کين توزی  گرفتارند و محکوم به تکرار بحران خويش
دگرازاری به بحران خويش  و به سرنوشت خويش اری گويند و رقصيدن در بحران  را بياموزند و چندگانگی جديد را، 

 با خنده و رقصتان احساس گناهتان را! پس دوستان. تا انزمان که از اين چندگانگی خالقيتی نو و يگانگی نو بوجود اورند
شرمگين کنيد و اينگونه او را بکشيد و کين توزيتان را با خنده تان و اری گويتان به بحران بکشيد و اينگونه رقصان و 

خندان، گاه کژومژ،گاه سربلند يا سرافکنده، گاه سرخ ، گاه ابی يا زرد، گاه خشمگين و گاه گريان از درون بحران خويش 
ی احساسات متضاد خويش بسوی وحدت اضداد جديد خويش و وحدت در چندگانگی جديد خويش عبور کنيد و بر بالها

پس به سرنوشت خويش اری گوييد و کاشف، نخستزاد . فراموش نکنيد، شما برای اين بحران برگزيده شده ايد. بشتابيد
سير دست يابی به وحدتی نو در اين مسير اری گويی به خويش و به  بحران خويش و در اين م. جهان نوی خويش باشيد

هيچکس يکروزه به اين  بحران  سبکبال و . به خطاها و اشتباهات خويش نيز اری گوييد و  از خويش دلرنجيده نباشيد
پس ابتدا اری گويی به .رقصان خويش، به اين وحدت در چندگانگی و توانايی رنگارنگی و پوست اندازی دست نمی يابد

به همزادی درد وشادی، اميد و نااميدی را بياموزيد و سپس گام بگام رقص وحدت اضداد احساسات و غرايز خويش و  
: باری اين است اموزه ی من« .هيچکس پرواز را با پرواز اغاز نميکند. را به اشکال مختلف تمرين و بازافرينی کنيد

پرواز .  باالرفتن و رقصيدن اموزدانکه می خواهد روزی پريدن اموزد، نخست می بايد ايستادن و راه رفتن و دويدن و
.»)4.(را با پرواز اغاز نميکنند  

  
 

دون خوان و کازانوا برای من از زيباترين فيگورهای انسانی و ادبی هستند، نه :   در ستايش دون خوان و لذت پرستی-
ای انکه هم معضل و تنها بخاطر انکه خود گاهی چون دون خوان زيسته ام و از مواهب زندگی لذت برده ام، بلکه بر

دن . بحران دن خوان را که انرا يک بحران عميق انسانی می دانم و هم  راه عبور از ان را  چشيده ام و لمس کرده ام
دن خوان يک قهرمان تراژيک است که در نبردی نابرابر ) کتاب  يک عشق مسخره( بقول ميالن کوندرا. خوان کيست

می جنگد و با لذت بری بجنگ جهان سنگين اخالقی ميرود و انرا بدور می اندازد، برعليه همه مطلق گراييها و خدايان 
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ولی در اين جنگ پيروز نميشود، زيرا حتی اغوش زنان زيبای فراوان نميتواند بر غم فانی بودن و پيروزی خدايان بر 
را انسان )  يا ان- کتاب يا ايندر( کيرکه گارد نيز دن خوان  . انسان اسير زمان و پيری و مرگ است. انسان غلبه کند

معضل دن خوان در اين است که .اروتيک گونه  و قهرمانی  جذاب، اغفال گر وتراژيک ميداند/ زييايی شناس، استه تيک
در نگاه دن خوانی ديگری در نهايت يک ابژه و وسيله ای، پله ای برای دست يابی به ان ايده ال نهايی و وحدت وجود 

وان ان را ميجويد و اين معشوق نهايی همان چيرگی بر معضل انسان بودن، چيرگی بر خدا می باشد نهايی است که دن خ
و دستيابی به بيمرگی و جاودانگی خويش در قالب عشق و لذت بی پايان،  زيبايی تازه و لذت ماجراجويانه بی پايان و 

دن خوان در معشوقانش  زيبايی را می . ره شدننيز لذت و زيبايی بيادمانده در قلب معشوقان فراوان، در قالب  اسطو
او زيبايی .  بيند که حتی معشوق انرا در خويش نمی بيند، اينگونه مسحور نگاه او به خويش ميشوند و تسليمش ميگردند

، فانی و وحشت در اين زيبايی را، پارادکس اين زيبايی را می بيند و می چشد، اما ميخواهد با دهن کجی به خدا و زندگی
از طريق معشوقان و زيباييهای فراوان، از طريق ايجاد لذت و زيبايی جاودان  توسط معشوقهای مختلف  بر پلشتی و 

گويی ميخواهد در کاخی زيبا  تا ابد زندگی کند، در جوار زيبارويان فراوان و اينگونه بر . پوچی زندگی پيروز شود
زييايی تراژيک دن خوان نه تنها در توان لذت بری او، در . رددمرگ و خدا، بر پيری و فرسودگی، بر زشتی  پيروز گ

توان عشق ورزی و اغفال گری او، بلکه در اين درگيری او با معضل انسان بودن و مبارزه با خدايان نهفته است، در 
خدايان را دن خوان ميخواهد حسرت . او می خواهد بر مرگ پيروز شود. اين دهن کجی او به هستی و خدايان نهفته است

به لذت زمينی خويش ببيند و حس کند، زيرا انها ناتوان از حس و لمس اين زيبايی و لذت ماالمال از حس مرگ و فانی 
پس خندان از هزار داالن اخالقيات می گذرد  و انها را زير پا ميگذارد و در نهايت اما در پی خواست خدا . بودن هستند

به کاريکاتوری از يک شکوه بزرگ و جسارت بزرگ . گ به سراغش می ايدشدن خويش شکست ميخورد و پيری و مر
تبديل ميشود که اکنون بايد به جای زنان زيبا و جوان  با تن های لطيف و  جذاب  کاخ نشين به لبخند کنيزی مطبخی و 

با انکه . شدمشکل دن خوان در نهايت مشکل مارک دساد و هر فيگور لذت پرست ديگر مدرن ميبا. مسن  قناعت کند
امروزه ديگر دن خوانی و مارک دسادی وجود ندارد، زيرا چيزی، معشوقی برای تسخيرکردن، بدست اوردن چون دون 

ديگر نه باکره ای وجود دارد که از . زيرا ان دوران بپايان رسيده است. خوان ، يا برده کردن چون دساد  وجود ندارد
. ی که بخواهيم بر ان چيره شويم و انرا با لذت پرستيمان به سخره کشيمشرم نگاه لذت اوری سرخ ميشود و نه اخالق

امروزه لذت پرستی خود اخالق شده است و دن خوان امروزه، عاری از همه ان بار تراژيک بقول ميالن کوندرا به يک 
تی امروز در مقابل ان حتی لذت پرس. زنان تبديل شده است، مانند جمع کننده تمبر يا البوم عکس هنرمندان> جمع کننده<

لذت پرستی دن خوانی يا مارک دسادی چيزی جز کاريکاتوری از يک بازی پر احساس و تراژيک و تصويری رنگ 
کمدی  پرمعنا / انزمان  دوران درد و شادی عميق و تراژدی.پريده از يک دوران بزرگ و غيرقابل تکرار بيش نيست

اينگونه نيز . شادی عميق و دوران جستجوی هيجان و اکسزی، وياگرابود و اکنون زمان  بی دردی و در نهايت بی 
دوران رمانتيک، تراژيک، کميک به پايان رسيده است و سادومازخيسم امروز کاريکاتور مارک دساد انروز است که 

گاه معضل دن خوان در ن. بخوبی پيوند درد و شادی را می فهميد، حتی اگر من دن خوان را بر دساد ترجيح ميدهم
او دنيا را به رنگ خواست خويش . ابژه ای نهفته است و نيز قدرتش، جسارتش،جذابيتش در اين نگاه نهفته است/  سوبژه

درمی اورد و انرا تسخير ميکند و به محل لذت خويش و معشوقش تبديل ميکند، اما از انرو که معشوق در نهايت خود 
ی، ماجراجويی، بخشی از يک داستان بزرگ برای دست يابی به لذت  و نيز نه همراهی، سوژه ای، همدردی ، بلکه پله ا

زيبايی جاودانه و يگانگی نهايی با بيمرگی بيش نمی باشد، از انرو دن خوان درونا هميشه تنهاست و در يک مونولوگ با 
. ه  اساسی و مهم استتنها اين ديالوگ و مبارز. خويش و يا در يک ديالوگ با دشمن خويش خدا و زندگی ظالم قرار دارد

همه ماجراجوييهای عشقی و لذتهای ورای اخالق سنتی و مقدس  در نهايت حول محور اين خواست و بخشی از اين 
تا انزمان که دن خوان . مبارزه و چيرگی انسانی بر خدا و هستی می گردد، تا بشيوه خويش به لذت جاودانگی دست يابد

او مطمئنا به توهم وياگرای پيران امروز و خواست دست يابی به . پذيرا ميگرددبا موی سفيد در اينه شکست خويش را 
ما انسانها در نهايت هميشه بازنده به مرگ و پيری و بازنده به پوچی و هيچی . جوانی جاودان از طريق وياگرا ميخنديد

 می پذيرد، به اميد انروز که شکست خويش را قهرمانانه. دن خوان اين هيچی را می بيند و از ان نمی گريزد. هستيم
. کسی ديگر اين نبرد و دهن کجی را ادامه دهد و روزی سرانجام زيبايی و انسان بر خدا و زشتی، فرسودگی چيره گردد

 اين زيبايی، جسارت و لذت طلبی  تراژيک دن خوان و کازانواست که مرا لبريز از لذت ميکند و  بدانخاطر اين لذت را 
اما انچه دن خوان ناتوان از تن .  به خدايان دربستر معشوقانم  خنديده ام و حسادتشان را لمس کرده امبارها چشيده ام و

ابتدا انگاه که ناتوانی خويش را در . دادن به ان است، عبور از هيچی و دست يابی به سبکبالی توسط هيچی می باشد
ش مرگ ناخواسته انکيدو را چشيدی و يا چون دن پيروزی بر معضل انسان بودن احساس کردی، انگاه که  چون گيلگم

خوان  مرگ ارزوی خويش را چشيدی و از ان نهراسيدی، بلکه به مرگ تن دادی، به خستگی، به نشستن، به بازندگيت، 
به  هيچ شدن و پوچ شدن، انگاه که در زير ابشار پوچی خويش را از همه اين تالشها و ارمانها پاک کردی، انگاه راهی 

ربرابرت ظاهر ميشود، راهی برای يک دن خوان جديد و خندان، راهی برای عاشقان زمينی که اکنون بيمرگی را نو د
در مرگ و فانی بودن می بينند و ابديت را در لحظه بودن و بيزمان بودن ، سراپا جسم و عشق بودن، لذت پرست بودن 

ن دن خوان جديد و خندان، اين کازانوای سبکبال که مرگ اي. احساس و لمس  ميکنند و اين جاودانگی فانی را می طلبند
همه مطلقيات و نيز روياهای خويش را ديده است، بر روی اين زمين با معشوقان زمينی خويش به رقص و شادی می 
ی پردازد و در انها نه تنها ابژه ای ، بلکه همزمان ياری و سوژه ای می بيند که با رقص مشترک عشقشان هر لحظه ابديت
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. می سازند و جهانی نو، ابديتی فانی و جهانی عاشق و سبکبال، خواه اين رقص يک شب به درازا کشد يا هزار شب
چنين دن . خواه اين معشوق زنی واقعی باشد، يا الهه ايی رويايی در روزهای تنهايی و در هنگام ديالکتيک زيبای تنهايی

فانی بودن، قبول مرگ،پيری  چون يار و همراه زندگی و چهره ديگر خوانی که اکنون انسان بودن، قبول پارادکس خدای 
خدا می شود، چنين انسانی  که ديگر بار کودک -خود او، زيربنای احساس جاودانگيش و خداييش می باشد و انسان

ت می زندگی ميشود و بر بستر تن دادن به نيازهايش، ضعفها و شکنندگيهايش  به قدرتش و استحکام و بی نيازيش دس
يابد، چنين دن خوانی ديگربار هزاره جهانی زمينی و لذت پرستی نويی را اغاز ميکند و نوای لذت جاودانه زمينی را 

هزاره ايی نو برای دن خوان من و کازانوای من که چون عاشقان زمينی مرد و زن بی پروا برای لذت . سر ميدهد
ل ميکنند و به کام ميگيرند و اوج لذت را می چشند و همزمان به خويش هر لحظه جهان و ديگری را تسخير ميکنند، اغفا

معشوق خويش، به لحظه تن ميدهند، خويش را به دست او می سپارند، جام زندگيشان را، پاشنه اشيلشان را به يارشان و 
د و در نيازش زندگی نشان می دهند و در اغوش او، در نيازش به او خويش را ديگربار بی نياز و يگانه احساس ميکنن

. به ديگری  بی نيازی خدايی و در اسارتش، وابستگی اش به لبخند معشوق و يارش ازادی و استقالل بزرگ را می يابد
اين کازانوای من انگاه که ميخواهد و می طلبد، خواب جهان را به هم ميزند و صدای خنده او و معشوقانش جهان را پر 

اخالقی را برمی انگيزد و همزمان توانايی انرا را دارد که اگر بدرون تنهايی يا ميکند و خشم حسودان و جان سنگينان 
ميرود، گاه به هزار معشوق نه گويد و اينگونه نيز خود را چون کازانوا احساس .. بجستجوی  خالقيتی هنری، علمی و 

اری دوران دن خوان خندان .  خندانکند؛ گاه به سان کازانوای بی اعتنا و ديگربار چون دن خوان نيازمند و يا تسخيرگر
ايا صدای وسوسه او را و صدای خنده او را در قلب و روحتان نمی شنويد و شور خندان . وسبکبال من فرارسيده است

ايا در اينه لبخند شرور و شيطان اورا بر لبانت . اروتيکی و سبکبال او را در تن تان و قلبتان احساس نمی کنيد/جسمی
باری . ايا مهره مار او در بر بازو  و قلب خود احساس نميکنيد. شما ای عاشقان زمينی حال و ايندهبازنمی يابيد، 

تامل و درنگتان  برای . زمان دن خوان خندان و سبکبال و زمان لذت پرستی زمينی و جادويی فرارسيده است!  دوستان
همين است و > گناه نخستين< برادران،. ده استانسان از اغاز وجود خود را بسی کم شاد کر« ! باری دوستان. چيست؟
. »)5.( هرچه بيشتر خود را شاد کنيم، آزردن ديگران و در انديشه آزار بودن را بيشتر از ياد می بريم!. همين  

با خنده و جسارت دن خوان وار از زندگی لذت ببريد و جهان خويش را تسخير کنيد، با شرارت ! پس  دوستان من 
قتان و جهانتان را اغفال کنيد و از انها کام بگيريد و  خويش را به او، به انها،به نياز و عشقتان، يارتان، خداييتان معشو

الهه ی وجودتان  تسليم کنيد و لذت تسخير و تسليم را يکجا بچشيد، لذت پارادکس زندگی، لذت درد و شادی، وابستگی و 
.شق زمينی راازادی، لذت نياز و بی نيازی، لذت شدن جاودانه و ع  
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)4(اسرار مگو   
 

فلسفی//کاوس های روان آفوريسم  
 

بزبان  سپهری مرگ مسئول قشنگی پر شاپرکهاست و ريه های لذت مملو از اکسيژن :   در ستايش مرگ و خودکشی-
 کردنی و هر زايشی ابتدا مرگی هر ساختنی ابتدا خراب. هراس از مرگ، هراس از دگرگونی و تغيير است. مرگ است
چگونه می توان به عنوان انسان و اجتماع نو و تازه شد، وقتی جهان و نظم کهن، تصاوير و هويتهای کهن ابتدا . می طلبد
چگونه . چگونه ميتوان خويش را بازيافت ، يا از نو افريد، وقتی ابتدا خود را گم نکرده باشی، از دست نداده باشی. نميرد
چگونه ميتوان جهانی .  ديگر بار عاشق شد، وقتی ابتدا با عشق قديميت نمرده باشی و انرا فراموش نکرده باشیميتوان

نو، نگاهی  نو بساری، وقتی ابتدا هم جهان گذشته را نکشته باشی و هم خويشرا، اخرين بازمانده ان جهان کهن را به قتل 
ست و من برای ساختن و افريدن و نو شدن، ابتدا خويش را به باری مرگ مادر زندگي. نرسانده باشی و نمرده باشی

ايا اين منظور مرگ سمبليک . اغوش اين مادرم، اين الهه زندگی می اندازم و می ميرم، تا ديگر بار نو شوم و بيافرينيم
با بخشی هر مرگ سمبليک ماالمال از احساسات واقعيست و به بهای چنين مرگی شما ! دوستان. است، يا مرگ واقعی

از اينرو اين مرگ اينقدر سخت است و مرگ واقعی ماالمال از سمبل است، از اينرو کسی . ازخويش خداحافظی ميکنيد
مرگ را چو ديوی و ديگری چو من مرگ را چون فرشته ای می بيند، زيرا هر کدام مفهوم مرگ خويش و روايت مرگ 

باری . انمان می سازيم و او را با احساس و خردمان می افرينيمخويش را بنا به سيستم نگاهمان و جراتمان، با شور ج
بباور من  قاعده اين است که  . چه مرگ سمبليک و يا واقعی ، هردو حکايت از ضرورت تحول و دگرگونی می کنند

اگر می خواهی  به مرگ واقعی زودرس نميری، پس انگاه که حس مرگ به سراغت می ايد، به گفتمان با اين الهه 
بگذار مرگ مامای تحول و پوست . ويش بشين و به همراهی او به مرگ تصورات باطل و يا پژمرده خويش تن بدهخ

اندازی نويت باشد، همانگونه که مرگ و نيستی در هر لحظه مادر زندگی و هستی هستند و زندگی وهستی در هر لحظه 
ه، حالت می ميرند، تا جای خويش را به لحظه و رو بسوی همزاد خويش مرگ دارند و مرتب می ميرند، به عنوان لحظ

انگاه  خودکشی برايتان چون هشدار وجود و خرد . رقص جاودانه مرگ و زندگی را بياموزيد! دوستان. حالتی نو دهند
تا  حالت کنونی زندگيتان، نوع روابطتان با خودتان يا با معشوقاتان و جهانتان بايد بميرد،  جسمتان است که بشما ميگويد،

احساس . جای خويش را به نوع جديدی از پيوند و ارتباط دهد که توانايی زيستن و رقصيدن و لذت بردن داشته باشد
خودکشی تنها خشم بسوی خويش نشانه گرفته شده نيست ، انگونه که روانشناسی بطور عمده بدان نگاه ميکند؛ خشمی که 

ماع ظالم  ميخواهد نشانه رود، اما از انرو که  بنا به  ترسهای در حقيقت بسمت ديگری، چه همسر و يار ظالم، يا اجت
اخالقی و يا هراسهايش از اين بيان خشم هراس دارد، پس خويش را نشانه ميرود و با مرگ خويش در نهايت انها را نيز 

بط کنونی اری در خودکشی خشم نهفته است، خشمی که  هم به زندگی و روا. اين بخشی از احساس خودکشيست. ميکشد
سمت وسو دارد و هم به سمت خويش، چه از روی هراس از کشتن ديگری يا رابطه ای  و چه ار روی ديدن ناتوانی 

اين خشم  و اين احساس خودکشی حکايت از ان می کند که زندگی و .  خويش از تحول و دگرگونی، نشانه رفته است
رای عبور از اين بن بست، برای عبور از اين جهان جهان فردی در لحظه کنونی در يک بن بست قرار دارد و ب

زجراور نياز به دگرگونی رابطه، خود و جهان خود وجود دارد، نياز به مرگ اين نوع از رابطه، و يا اين  نوع تصور 
اما چگونه ميتوان جهان خويشرا،نوع رابطه عاشقانه خويش را کشت، بی انکه خويش را نيز به . از جهان و هستی

پس احساس خودکشی به ما ميگويد، . بخشی از ان،به عنوان جزيی از اين داستان و روايت قديمی به قتل رساندعنوان 
قبل از انکه از شدت ياس و يا احساس بن بست و يا از روی خشم خويش را واقعا بکشی و يا به ديگرکشی دست بزنی، 

از اين روابط غلط بيا بيرون و بر خويش و جهانت، . قبل از ان جرات کن و نوع رابطه و نوع زيستن کنونيت را بکش
بر ترسهای خويش و نيز کين توزيت چيره شو و انگونه که هستی بمير، تا ديگر بار به عنوان انسانی نو با نگاهی نو 

احساس خودکشی به ما ميگويد، يا به اين مرگ سمبليک و مرگ روابط غلط در زندگی واقعيت، چه نسبت به . زاده شوی
ت يا ديگران، تن بده و يا روزی ناچاری  بيمار و برزخی  داستانت را،زندگيت را  با گلوله ای، قرصهايی به پايان خود

اری در احساس خودکشی .رسانی، يا انکه بجای خودکشی دگرکشی و کين توزی کنی که روی ديگر همين سکه می باشد
ه خويش را می کشد، در حقيقت می بيند که ديگر توانايی انک. ياس نيز نهفته است، ياس ناتوانی از تحول و دگرديسی

افريدن و نواوری ندارد، يا انکه مرگش تنها فريادی در پی دستی کمک کنده و مدد دهنده بوده است، زيرا ناتوان از 
. دازيدچنين قواعدی را بدور ان. کمک به  خويش است  و راستی چرا ما بايد هميشه به تنهايی از پس مشکالتمان براييم

قاعده اين است . هم خويش را با توجه به هشدار وجودتان خود رها سازيد و هم طلب کمک و ياری از ديگران کنيد
نزد انان که بيش از توان خويش می خواهند دروغی زشت در ميان . بيش از توان خويش از خويش مخواهيد« :عزيزان
شت ان خرد جسم و نياز به تحول را بازبينيد و با الهه در پ. از احساس خودکشی نترسيد! پس دوستان. »)1.(است

خودکشی خود ابتدا  بجای کشتن خود و ديگران جهان خويش و نگاه خويش را، روابط غلط عشقی، دوستی و 
تصويرهای دروغين از خويش در برابر چشم خود و ديگران را  بکشيد و انگاه با خنده ای خود بميريد، تصوير گذشته و 
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ه تان را در وجودتان بکشيد و اينگونه  به عنوان اخرين بازمانده اين جهان کهن و بازيگر همراه ان روابط هويت گذشت
واقعی تن دهيد، تا نيازی به ان مرگ نهايی /به اين مرگ سمبليک. غلط  بميريد و  از نو زاييده شويد و دگرديسی يابيد

مرگ و خودکشی نگاه کند، اگر که روزی نيز واقعا خواهان انکه اينگونه به خويش و . سمبليک نداشته باشيد/واقعی
مرگ واقعی خويش باشد، انگاه به عنوان افريننده و عاشقی می ميرد که چون در خويش ديگر توان عشق ورزی و 
افريدن،  توان لذت بری بر زمين  نمی بيند، پس خود مرگ خود خواسته را به عنوان اخرين انتخاب ازادانه خويش 

ر ميشود و او انگاه الاقل مرگ خويش و جهان فرامرگ خويش را به عنوان اخرين افرينش و خالقيت خويش می خواستا
افريند، انرا چون بهشتی و ماجراجويی نو می افريند و انگاه با خنده ای بر لب و اشکی در چشم شايد، پا به درون اين 

همراه با يارانش مرگ زيبا، خودکشی خندان و .  يگذاردماجراجويی نو و دگرديسی نو، خالقيت نوی عاشقانه خويش  م
کنجکاوی سبکبالش پا به ماجراجويی فراسوی اين جهان می گذارد، تا با محک تجربه و خرد و عشق اش، خيال و 

و راستی اگر بعد از زندگی چيزی جز هيچ بزرگ در انتظار ما نيست، . افرينش نوی خويش را بازافرينی و کامل سازد
 هيچ بزرگ را چون اخرين افرينش خويش به ميل خويش بيافرينيم، حتی اگر به ظاهر اين کار بی معنا و پوچ پس اين
اين قدرت خدايی ماست . مهم ان است که ما حتی اين هيچ بزرگ را در خدمت لذت خويش قرار داده ايم! چه باک. باشد

بی ما نه هيچی است، . به همه چيز نام و نشان و معنا ميدهيمتنها ما . که هيچ قدرتی ، خدايی نمی تواند انرا از ما بگيرد
تنها بواسطه ما اين انسان . نه خدايی و يا بنده ای، نه فراسويی يا اين سويی، نه داستانی يا روايتی از هستی و انسان

بی .  نام می يابندسنجش گر و روايت گر همه چيز از ناخوداگاهی به خوداگاهی می ايد و زنده ميشوند، روحمند ميشوند و
پس اين هيچ بزرگ را به خاطر .  ما حتی خدا وجودی  ندارد، در ناخوداگاهی اسير و پنهان است، بی نام و شکوه است

خويش زيبا می افرينيم، تا  او هم در اين دنيا در خدمت و يار پرباری و سبکبالی زندگی مان باشد و هم در ان دنيا بشکل 
. می گوييد اگر اصال به هيچگونه ايی بيداری بعد ار مرگی نباشد، انگاه با غم اين توهم چه کنيم. دما در ايد و ياور ما باش

اگر اين توهمی بيش نيست و جهان فراسويی نباشد، خوب چه تفاوت که من توهم داشته باشم يا نداشته ! دوستان چه باک
 اين است  که اين تفاوت تنها برای من، برای ما موضوع. برای هيچ بزرگ چه تفاوت که من او را چگونه بنامم. باشم

انسانها مهم است، تا هم رفتن را زيبا سازد و هم  بودن را  بر اين زمين پر از شور تحول و حرکت، زيرا حس مرگ و 
او همراه . بوی مرگ، نوازش مرگ همه لحظات وجود ما انسانهای فانی را پر می کند و يار و همراه هميشگی ماست

لمس او اين لحظات را ماالمال از شکوه .  ما در لحظه های بوسه فانی عاشقانه و اروتيسم جسمهای فانی استهميشگی
پس چه زيبا که اين همراه را از دشمن به دوست و ياوری تبديل کنيم، . درد و لذت، ماالمال از حس خنده و اشک ميکند

 پرشورتر سازيم و قدر لحظاتمان، ماجراجوييهايمان، عشق بکمک او و حس فانی بودنمان هر لحظه بودنمان را زيباتر و
و دوستی هايمان را بدانيم،بکمک او مرتب خويش و جهانمان را از نو بيافرينيم  و او را در لحظه مرگ به معشوقی زيبا 

ن جهان برويم، تبديل کنيم که با بوسه او و هماغوشی او به مرگی زيبا تن دهيم و از مرگ نترسيم، خندان و سبکبال از اي
موضوع ! دوستان.   چون عاشقی که به ديدار معشوقی می رود، برای اولين شب زفاف و اولين بوسه پر شرم عشق نو

ديگر ان است که اگر ان سو هيچ بزرگ می باشد، راستی ايا هيچ  دربرگيرنده همه چيز و همه رنگها و حاالت، در 
ايا بقول خيام کسی از ان سو برگشته است که به ما خبری از ان سو . نيستبرگيرنده همه نوع امکانات و بازيهای خيال  

پس اينجا خيام وار از زندگی با اين دانش از هيچ بزرگ لذت ببريد و با اشتی با هيچ بزرگ و ديدن او به عنوان . دهد
، نگاه خويش از هيچی توانايی تبديل شدن به هزار رنگ و امکان به اين هيچی در لحظه مرگ تن دهيد و امکان خويش

را بيافرينيد و اينگونه هيچی را در خدمت لذت خويش گيريد و همزمان با اين سبکبالی و خنده بر زهرخند و سنگينی در 
از ياد نبريد که برای ما هر خلقتی و امکانی وسايلی در . شراب و خنده خيام چيره شويد، به خيام نو و سبکبال تبديل شويد

اری ما عاشقان زمينی و .  زندگی و دست يابی به اوج لذت بازی عشق و قدرت زندگی می باشدخدمت لذت و باروری
لذت پرستان،شوخ چشمان  چگونه ميتوانيم عاشق مرگ، هيچی، مرگ خودخواسته يا طبيعی،چه سمبيليک يا واقعی 

ويش وزندگی نگيريم و نباشيم و همه اين امکانات و حاالت زندگی را چون الهه ها و خدايگان خويش در خدمت خ
من مرگ و خودکشی !  باری دوستان.   اينگونه هم زندگی و  هم مرگمان را پربار، عاشقانه و زيبا و سبکبال نسازيم

خويش را اينگونه ميخواهم و اينگونه انها را افريدم، به سان ياوران من در مردن  و تولد مداوم، دگرديسی مداومم بر اين 
ه عنوان مشاورانم در ساختن ديگر بار خويش و جهانم، عشقهايم در اين جهان زيبای زمينی، جهان زيبای زمينی و ب

چون الهه هايم و يارانم در خدمت زندگی، عشق زيبايی و لذت  لحظه  وابديت  و نيز به عنوان يارانم در پرش و پرواز 
 يارانم در بازی و لذت هزارگانه شدن نهايی به ديگرسو، در ماجراجويی جستجوی اونيورسمهای پس از مرگ و به سان

راستی اگر هم زندگی ديگری پس از مرگ ممکن بود، چه زيبا که يارانی و . وبه هزار امکان تن دادن در هيچ بزرگ
حتی . خوشبختانه هيچکس نميداند،در انسو چه ميگذرد، پس چرا به يک توهم و خيال قناعت کنيم. همرقصانی داشته باشم

اينجا لذت ببريم و عاشق زمين . از انجا کسی برنگشته است.  نهايت يک خيال و توهم از ان سو استهيچ بزرگ نيز در
و لحظه باشيم و با شور مرگ هر لحظه دگرديسی  و نواوری کنيم و ان سو با کنجکاوی به کشف امکانات نوی هستی و 

زاد و چون  يارانم  در زيباسازی و لذت باری من مرگ و زندگی خويش را چون الهه های زيبای  هم.زيستن بپردازيم
.بری از زندگی اينگونه بازافريدم  

 
  من خود ديرهنگام به زيبايی اين چهار امشاسبندان پی بردم و يا بهتر : در ستايش نااميدی، ياس، خستگی، بن بست- 

ی زاده نياکانم اين و اهورامزدبگويم، دير هنگام توانستم انها را از جنگ اضداد اميد و نااميدی، جنگ خيرو شر، اهريم
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رها سازم و بر هراسم از انها چيره شوم و انها را از نو به عنوان يارانم و امشاسبندانم بيافرينم و بر بالهای انها به سوی 
نااميدی اين اهريمن ايرانی مانند ديگر ديوان که در واقع خدايانی  قديمی هستند، ديبانی . دگرديسی و تحول پرواز کنم

که در سيستم دواليسم خير وشر مذهبی زردشتی چون ديگر شورهای انسانی مانند خشم و اروتيسم به ) يب يا خداد(
نااميدی به ما نشان ميدهد . نااميدی چه ميگويد؟. اهريمنانی  تبديل ميشوند، در واقع يک حالت و شکل بيان خرد می باشد

. هدفش دست نمی يابد و اخرش به بن بست و شکست می انجامدکه انچه می طلبيم، ان راهی که  ميرويم به خواست و 
در واقع اين خرد ما، خرد جسم ماست که با سنجش . چه کسی در پشت احساس نااميدی اين سنجش را انجام داده است؟

اشد اوضاع و شرايط به اين نتيجه دست يافته است که اين راه و شيوه بی ثمر است و نهايتش تنها داغانی و شکست می ب
انسان > من<و چون می خواهد از شکست و داغانی خويش و انسان جلوگيری کند، احساس نااميدی را ايجاد ميکند، تا 

مشکل ادميان در برخوردشان به . زير فشار اين احساس دست به حرکت تازه ای و تغيير راه  و منشی دست زند
ان مثل نااميدی و ياس،  در کل از اين تفکر غلط احساساتشان و بويژه در برخورد به احساسات باصطالح منفی ش

اولين . دواليسم تن و روح، احساس و خرد و جنگ انها و سپس تبديل اين همزادان به دشمنان متضاد  سرچشمه می گيرد 
نشان بلوغ واقعی و نشان عاشق زمينی، غول زمينی و بلوغ زمينی در ان است که او  بر اين دواليسم پيروز ميشود و 

برای اين عارف زمينی جسم و جان ، جسم .  م و روح را يکی ميداند و روح را بخشی از جسم  و قدرتی از ان ميداندجس
و روح يکيست و همه حاالت دوگانه احساسات چون دو نيروهای همزاد او هستند و در خدمت او ، چون امشاسبندان و 

 قدرت، در خدمت دست يابی به اوج سالمت و قدرت و الهه گان يا خدايگان او در خدمت دست يابی به اوج عشق و
زيبايی بر روی زمين و در خدمت زيباساختن زمين اين مادر هستی و انسان و زيبا ساختن زندگی و اسمان  اين پدر 

 به جسم تنها بسان  يک ماديت نگاه کرده نميشود بلکه همچنان جسم يک محيط ،در چنين تفکر يگانه و زمينی. انسان
 و شور زندگيست که اين انرژی می تواند به ماده و جسم تبديل شود و همزمان در يگانگی با او موتور متحرک او انرژی

اين حالت .  در واقع ماده و انرژی دو حالت يک وجود يگانه هستند و به هم تبديل ميشوند. و توان تحول او نيز می باشد
سان اخالقی شرقی و هراسان از جسم خويش و يا تحقيرگر مدرن  انرژی وار جسم و اين شور زندگی و جسم در نگاه ان

را گرفته است و يا در تفکر عارفان هراسان از جسم ايرانی به شور عشق > من<جسم خويش  نام روح و روان يا 
:بقول نيچه. روحانی تبديل شده است  

من < :اما مرد بيدار دانا می گويد. تو چرا چون کودکان نبايد سخن گف. کودک چنين می گويد> من تن و روان ام<«  
تن خردی ست بزرگ، کثرتی با يک . يکسره تن هستم و جز ان هيچ، و روان تنها واژه ای است برای چيزی در تن

اش می خوانی، نيز افزار تن توست، افزار > جان<برادر، خرد کوچک ات که . معنا، جنگی و صلحی، رمه ای و شبانی
 نمی خواهی -اما بزرگتراز  اين سکه. می گويی و از اين گفته مغروری> من<. رد بزرگتو بازيچه ای کوچک برای خ

»).2(.را در کار می اورد> من<نمی گويد، اما > من<  تن توست و خرد بزرگ اش که -بدان باور داشته باشی  
ه است و انها را و همه حس های ما و احساسات ما نشست> من<جسم است و خرد جسم است که در پشت > خود<  اين 

برای انکه .  در خدمت دارد، چون ابزار خويش برای سروری بر جهان خويش  و تغيير و تحول درون و بيرون خويش
بايد خود شد، . سرور شد و انرا در خدمت گرفت، بايد ابتدا سراپا جسم شد، فرزند خدا شد و خدای فانی> خود<بر اين 

توست، اين خرد جسم توست که همه احساسات و حسها را > خود<  در واقع اين انگاه می بينی که . خود آ شد، خدا شد
به عنوان قدرتهای خويش و هشدارهای خويش به تو بوجود می اورد، تا من  و تو بتوانيم با ياری اين هوش احساسی و 

.خردی بر موانع زندگيمان چيره شويم و به اوج لذت و سالمت دست يابيم  
  با چشمان حواس می جويد و با گوش های جان می خود.  جای داردخوددر پس انها : و بازيچهحس و جان افزارند « 

او فرمان می راند و من . می سنجد، چيره ميشود، فتح می کند، ويران می کند:  همواره شنواست و جوياخود. شنود
د و می انديشد که رنج خويش را چگونه انگاه او رنج می بر> !اينجا درد ببر< :  می گويدمن به خود..... فرمان می برد

انگاه او شادمانی می کند و می انديشد > !اينجا لذت ببر< : می گويدمن به خود.و برای اين می بايد بيانديشد . پايان دهد
»).3(که چه گونه بيشتر شادی کند و برای اين می بايد بيانديشد  

 
 
 اين است که يا مثل شرقيها و بويژه ما ايرانيان  تن و خرد جسم و مشکل انسان در رابطه با احساسات و تواناييهايش در 

زيبای خويش را تحقير و سرکوب می کند و  زندگی را، خويش را به جنگ خير وشرگونه  روح و جسم، > خود<اين 
هرروز اخالق و وسوسه، نااميدی واميد، عشق وخرد، ايمان و خرد مبتال می سازد و اينگونه تحقيرگر خويش و زندگی 

داغانتر، پژمرده تر و حقيرتر می شود و يا در مدل مدرن ان که بر اين دواليسم اخالقی چيره می شود و بدان خاطر 
توانايی دست يابی به قدرتی نو و زيبايی نو را دارد،  از انرو که اين تحول کامل نيست و کامل از دواليسم خرد و 

خويش می گردد و خواهان سيادت خرد بر احساس ميشود، > من<اسيراحساس، جسم و روح نمی کند، اکنون در نهايت 
خواهان سيادت و سروری عقل بر احساس و غريزه، بجای انکه هم از خرد غريزه و احساس استفاده کند و هم از خرد 

. ی گردداو اينگونه کار را نصفه و نيمه انجام می دهد و از انرو نيز کوچک و نصفه نيمه م. استداللی و سنجشی خويش
از قدرت شورهايش می ترسد و از جسم خويش و خواستهايش هراس دارد و در عين حال می داند > من<چون به عنوان 

به بخشی از اين قدرت برای پيش برد زندگيش و توانايی لذت بری احتياج دارد، پس می خواهد بدان خاطر نيز 
.  بر نابخردی احساساتش و  احساسی بودنشان چيره شوداحساساتش را کوچک و بی خطر کند و انها را متمدن سازد و
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می خواهد نااميدی و هراسهايش را کوچک و بی خطر سازد، بجای انکه منطق انها را درک کند و خرد نهفته در 
از اينرو  در نهايت نه تنها احساس خويش ، بلکه خرد و . هراسها، افسردگيها، نااميديها و بن بستهای خويش را دريابد

خويش را ناديده می گيرد و می خواهد تنها با قرصهای آنتی دپرسيو به جنگ خرد > خود<طق واالتر جسم خويش  و من
باری راه نه . جسم و وجود خويش رود و اينگونه مرتب در نهايت خويش را کوچکتر، هراسانتر و بيرنگتر می سازد

ريمنی خويش در پای خدای اخالقيات مقدس  می تبديل احساسات به جنگ خير و شر و سرکوب احساسات باصطالح اه
. مدرن > من<باشد و نه کوچک کردن، بيمار و بيرمق کردن انها در پای خواستهای باصطالح واقعيت گرايانه يک 

روندگان هر دو راه در نهايت بهای اين خطای خويش را با درگيرشدن به جنگ جاودانه اخالق و وسوسه و خود ازاری 
هر کس با نوع .  و اجتماعی، يا به شکل کوچک شدن و بيرنگ شدن در شکل مدرنش می پردازندتا حد مرگ فردی

برخوردش به احساسات و نيازها و غرايزش، در چگونگی برخوردش به خويش و تواناييهايش در واقع سرنوشت خويش 
انکه بخواهد انهارا . درا می سازد، زيرا اين غرايز و احساسات شورهای زندگی و ريشه های زندگی و جسم هستن

. بخشکاند و يا بيرمق و بيمار سازد، در نهايت خويش را می خشکاند، اخته می کند و يا کوچک و کم توان می سازد
نااميدی هشدار جسم و خرد جسم شما به شماست، تا ببينيد که راه و شيوه زندگی يا رابطه تان غلط می ! باری دوستان

پس از نااميدی خويش، از اين الهه و خدايگان ظريف و زيبای خويش نترسيد، بلکه با . رسدباشد و  اينگونه به ثمر نمی 
هر نااميدی چون پلی است به سوی . او به گفتمان نشينيد و همراه با او راهی نو برای دست يابی به عشقتان، هدفتان يابيد

هر نااميدی در خويش راهی . ه بيراهستان ميروداو تنها ميخواهد که شما اين راه را نرويد، چون اين راه ب. اميدی نو
پنهان دارد، وگرنه نمی تواند نااميد باشد، همانگونه که هر شکی در خويش راهی پنهان، امکانی پنهان دارد، وگرنه نمی 

پس . .هر نااميدی و احساسی گذرگاهيست، پليست به سوی همزاد خويش اميد و احساس دگررنگ خويش. تواند شک کند
در بن بست خويش لم دهيد . به بن بست خويش تن دهيد و او را قبول کنيد. تمان با الهه زيبای نااميدی خويش بنشينيدبه گف

تن به خستگی ساليان . و با الهه نااميدی نرد عشق و گفتمان ببازيد و بی تالشی بگذاريد خستگيتان از تنتان بيرون رود
 که به تو می گويد، ديگر نمی تواند اين بار زندگی و روابط غلط  و خستگی احساس تن  و خرد است. دراز خويش دهيد

خستگی ات  بتو می گويد، که زندگيت، . اين ارمانها و تصورات را بر دوش خويش بکشد و ارزوی رهايی از انها دارد
 ارمان،  عشق،. کار تو و من، کار انسان بارکشی نيست. رابطه ات، عشقت برايش تبديل به باری سنگين شده است

حقيقت، اخالق، نگاه و هر چيز ديگر بايد در خدمت انسان و زندگی و برای دست يابی به اوج لذت زندگی باشد و نه 
هر رابطه و نگاهی می  تواند . انکه به بار زندگی تبديل شوند و جسم و زندگی را در پای خويش قربانی يا پژمرده کنند

اين درد وبحران تن داد و زندگی خويش را  عوض کرد، اما انگاه که به باری مدتی دچار بحران و درد شود و بايد به 
سنگين تبديل شد که شما را بر زمين می کوبد، پژمرده می کند، ان زمان اين بحران و رابطه به يک خطر و لوح اخالقی 

پس بنشينيد و . گرديدمقدس و سنگين تبديل شده است که بايد بر ان چيره شد و ديگربار حاکم و سرور جهان خويش 
بارهايتان را بکمک الهه نااميدی و فرشته ياس خويش  بدور اندازيد و شکست خويش را قبول کنيد و به بن بست خويش 

بر شتر بارکش درون خويش پيروز شويد و ديگر بار خويش را سبکبال و  سرور جهان، خندان و زيبا . باور اوريد
پس  اگر عشقی تبديل .  مواهبش در خدمت او و زيبايی زندگی و روابط اوستبخواهيد، چون سروری که همه هستيش و

به باری شد، انگاه او را بدور اندازيد و با معشوق خويش در گفتمان مشترک عشقی زيباتر بيافرينيد و يا با او وداع گفته 
در بن بست خويش دراز .  دهيدابتدا اما به خستگی و بن بست خويش تن.   به سوی معشوق و عشقی نو و سبکبال بتازيد

کشيده به اسمان زيبای باالی سرتان نگاه کنيد، به اسمان پوچی که بقول نواليس رنگش ابی است و بخود اجازه دهيد 
خسته از راه  و در بن بست گرفتار بگرييد، فرياد زنيد و نااميد باشيد،مايوس گرديد و اينگونه ديگر بار الغر و جوان و 

اه که خستگی از تن تان بيرون رفت و لذت در بن بست بودن را، ناتوان بودن را چشيديد و از ان انگ. سالم شويد
نهراسيديد، انگاه با اين احساسات و خرد نهفته در پشت ان، با خرد  و خود جسمتان به گفتمان در اييد و همراه هم راهی 

ی زندگيتان را سنجيده است و ان را در بن بست می شماست که راه و شيوه کنون> خود<اين جسم شما و خرد . نو بيابيد
بيند و  فشار اين راه و روابط غلط را بر وجود خويش احساس می کند و خطر نابودی را می بيند و لمس می کند، پس با 

تو در خواب و بيداری سخن از بن بستت و راه خطايت، رابطه  خطايت ميکند و خستگی اش را با انواع و اشکال 
به تو با . های جسمی و روانی و کوفتگی روانی و جسمی، با اعتصابهای جسمی و   جنسی  نشان می دهدبيماري

احساسات ياس  و نااميدی هشدار ميدهد، تا لحظه ای بنشينی و به معضل خويش، بن بست خويش توجه کنی، خستگی در 
رانجام راهی نو و لذتی،اميدی نو را کنی و با تن دادن به احساسات ياس و نااميدی خويش و هشدار خرد خويش س

بن بست به من، به تو نشان می دهد که بايد  با اين طريق از زندگی، با اين نوع نگاه به خويش و !  ای دوست.بيابی
هستی، با اين نوع رابطه عشقی و يا رابطه با خويش پايان دهی، زيرا در انها ديگر توانی نيست و زمان مرگشان 

  همراه اين احساسات  و انديشه ها  به جستجوی نگاهی نو به خويش و معشوق خويش و يا  به فرارسيده است، پس
. با انها، با اين همراهانت و يارانت به جستجوی نگاهی نو و خرد و منطقی واالتر و راهی جديد بپرداز. زندگی بپرداز

يا بر بالهای خيال . زندگی کنونيت بياب و لمس کنبر بالهای خيال انها راههای نو، نگاه و چشم اندازهای نو به رابطه و 
نااميدی و ياس خود به جستجوی   زندگی و روابط نو بپرداز  و انگاه که خستگی از تن ات بيرون رفت و می توانی 
ا به ديگربار رها يافته از ان بارهای سنگين پرواز کنی، بلند شو و به تجربه راه و نگاه جديدت بپرداز و اين بار از ابتد

نه برده انها باش و نه سرکوب . هشدارهای جسم و خرد جسم خويش، به احساساتت و غرايزت و سنجش انها  توجه کن
به عنوان فرزند زندگی، جسم . گر انها، بلکه  انها را، اين شورها و تواناييهايت  را زيبا کن و در خدمت خودت بگير
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اليسم اهورامزدا و اهريمنی نياکانت و يا دواليسم مدرن چيره شو و خندان و عارف زمينی،به عنوان خدای فانی  بر دو
ديگر بار به اين الهه گان و خدايگانت جا و منزلت واقعی و برحقشان را به عنوان ياران و نيروهايت در دنيايت و دربار 

ارنگ و قدرتهايی نو، چشم اينگونه  به عنوان سرور انها و دوستدار انها به لذتی رنگ. درونت  بده و انهارا ستايش کن
اندازهايی نو و مشاورانی خردمند  دست می يابی و اين الهه گانت، امشاسبندانت  تو را، سرورشان را  که انها را از 

جهنم اهريمنی نجات داده ای، با وفاداری و ياريشان، با خنده و شاديشان ، با قدرتهايشان ياری می دهند و جهانت را زيبا 
طبيعتا هر از چندگاهی نيز به شيطنت دست می زنند و می خواهند، تو را کامل برای خويش . سازندو رنگارنگ می 

در يکايک انها همان شور سروری و لذت پرستی وجود دارد . داشته باشند و تنها معشوق و يار تو باشند و يا سرور تو
س زندگی و بافتهای وجود يکايک ما را با  شور که در تو اين فرزند زندگی می باشد، زيرا همه ما از يک جنسيم، از جن

در چنين مواقعی با خنده ای اين يار و مشاور حسود خويش را با کمک ديگر قدرتهايت ، با . عشق و قدرت بافته اند
. شرارت  و سروری خداييت به بند بيار و انگاه با بوسه ای او را ازاد کن و بگذار چون يارت و مشاورت همراهت باشد

مهم ان است که تو بدانی، تو دريايی و انها امواجت، پس به . جنگهای قدرت برای رشد و تکامل انسان الزم استاين 
گاه به . امواجت تن بده و در عين حال سرورشان باش و قدرتت را با خنده و شيطنتت، خداييت گاه بگاه به انها نشان بده

درونيت به رنگها و لباسها و فيگورهای مختلف در ار، همانطور که ميلت انها را با تغيير داستان و جهانت و هيرارشی 
مهم ان است که بدانی علت هر تحولی در دست يابی به لذت . روزی انها را اهريمن و يا اکنون فرشته کرده بازافريده ای

وب انها نميشوی، و سالمت واالتر و زيبايی بيشتر است، دست يابی به اوج عشق و قدرت، انگاه  هيچ گاه خواهان سرک
در ابتدای .زيرا ميدانی مرگ انها، مرگ بخشی از خود تو، مرگ زندگی و  در نهايت پژمردگی تو  و مرگ توست

نه تو . رهايی از نگاه اهريمنی و احساس گناهکاری هم خود تو و هم اين احساساتت تا مدت زمان زيادی دوگانه هستند
درن به فرزند خدا و  عاشق زمينی تبديل ميشوی و نه احساسات و شورهايت يکروزه از انسان اخالقی و يا ميانمايه م

زمان می طلبد، تا تو بر احساس شرم و . يکباره از اهريمن و احساس نابخرد به فرشته و احساس خردمند تبديل ميشود
ی دست يابی، به گناه  اخالقی و هراس از تن و  احساسات  خويش چيره شوی و  به ازادی و اعتماد بنفس غول زمين

خويش و جسمت اری گويی  و زمان می طلبد  که احساساتت که  قرنها اهريمنی خوانده شده اند و اينگونه در سياه چال 
اخالق نيز مسخ و کين توز و بی اعتماد گشته اند، بر اين حس اهريمنی خويش و بی اعتمادی خويش چيره شوند و به تو 

ديرزمانی ما بايد بهای اين ارثيه . ند و  دگرديس يافته  فرشته گردند، ياور تو گردندايمان اورند و به سروری تو تن ده
سنگين را با حالتهای بحرانی و  احساسات دوسويه و جنگ های قدرت با خويش و احساسات خويش بپردازيم، تا کم کم 

 يا ازاد شده کين توز که اکنون تنها هم بر هراس و تحقير جسممان  چيره شويم و هم شورهايمان کم کم از ديو و اهريمن،
در اين مسير اما راه درست تن دادن . به خويش می انديشد و رقيبی در کنارش نمی خواهد، به فرشته و يار ما تبديل شود

به گفتمان و جستجوی اعتماد متقابل در عين سروری بر اين نيروهای خويش و چيرگی مداوم بر باقيمانده احساس گناه و 
در اين مسير چيرگی و نبرد مشترک بر . سرکوب جسم و شورها، چيرگی بر اين ارثيه منحوس نياکانمان  استتحقير و

عليه جان سنگينی  و تحول روزانه سرانجام انسان و شورهايش  به فرزند خدا و عارف زمينی، به فرشتگان و خدايگان 
جهانت زمين جادويی می گردد و شورهايت خدايی و در طی زمان انگاه تو فرزند خدا ميشوی، . همراهش تبديل ميشوند

در بسياری موارد  حتی احساسات اميد و نااميدی با هم بسراغ انسان می ايند و انسان گاه در اين . يارانت می شوند
انگاه که با هم می ايند، . لحظات دمی از راه و رابطه و نوع زندگی  خويش خوشحال و راضی  و دمی ديگر نااميد است

م شما و خرد جسم شما می خواهد به شما بگويد، که رابطه تان، شيوه زندگی کنونيتان، عشقتان هم توانايی زندگی جس
جسمتان می خواهد به شما بگويد که برای حفظ بخش سالم رابطه  و زندگيتان بايد . دارد و هم امکان شکست و خرابی

در چنين شرايطی انگاه فرزند . احساسات دوگانه تان گوش دهيدتغييراتی در ان بوجود اوريد و به سخنان نااميديتان و 
زندگی و عاشق زمينی با اين دو نيروی خويش، با الهه نااميدی و اميد به گفتمان می نشيند و با ياری انها بهترين شيوه 

گذارد، تا تحولی در تغيير و تحول را می يابد و پيشنهادات انها را با يار و معشوقش، همکارش يا با خودش در ميان می 
او  اين دو مشاور و يارش را هميشه برای خويش نگاه می دارد، . زندگيش بوجود اورد و يا زندگی نويی اغاز کند
اينگونه او هميشه الاقل به دو چشم انداز يک موضوع تسلط دارد و می . همچون ديگر احساسات متفاوتش و دوگانه اش

! دوستان. سوال نهايی اين است که تفاوت ياس با نااميدی چيست. فيق را بدست اوردتواند راحت تر بهترين انتخاب يا تل
نااميدی  بطور عمده  از چيزی يا راهی بوجود می . ياس و نااميدی در عين خويشاوندی الهه گانی و شورهايی متفاوتند

می کشد، انگاه که شکست ارمان و ايد و از اينرو رنگش تيره و تاريک ميشود و بر زمين می نشيند و از ته دل فرياد 
عشقی را احساس ميکند، ياس اما رنگش سپيد است و حکايت از قلبی ، جانی شکسته می کند که اکنون ديگر حتی 

. نااميدی نيز ندارد و تن به ياس سپيد خود داده در اغوش بن بست  خويش، هيچ بزرگ و نيستی خويش دراز می کشد
که در ان ديگر حتی فريادی نيز و خشمی به کسی يا چيزی بی دليل است و ثمری ياس رنگ هيچی و پوچی می باشد 

نااميدی مرحله شکست انتطار و اميد به عشق و يا ارزويی است و . انها دو مرحله يک راه و نيز ياوران يکديگرند. ندارد
 خستگی است و ورود به نااميدی مرحله نشستن و از پا افتادن و. ياس حس و لمس بی ثمری انتظار با جان و دل

هيچستان و  ياس رنگ  هيچستان است، انگاه که حتی  خشم و دل شکستگی نهفته در نااميدی نيز بی ثمر است و از 
اينرو همه چيز سپيد و بی رنگ است، تا روزی تو بتوانی در اين هيچ بزرگ و با توانايی هيچ شدن به هزار رنگ و 

باری اين الهه گان . مگر نه انکه سپيدی مملو از همه رنگها و حاالت است. هزار حالت دست يابی و هيچ خالق شوی
سپيد وسياه خويش،اين زيبارويانتان را چون رنگ اتش سوخته و هنوز اما پرقدرت سرخ وسياه نااميدی  و رنگ سپيد تن 
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ن هيچی و پوچی زيبا، دهی به هيچ بزرگ و پوچی بنگريد و سوار بر اسبان بالدار زيبای سياه و سپيد خويش از درو
ترسناک، از درون هيچی و پوچی هزار رنگ رد شويد و ابتدا  با تن دادن به نااميدی و خستگی خويش و نيز با تن دادن 

به ياس و هيچی زيبا و  ترسناک خويش، خويش و الهه گانتان را در هزار رنگ و لباس لمس کنيد، ترس هيچی را 
س و فرشته نااميدی خويش، تن داده به اغوش عشق  ياس و خرد نااميدی و همراه بچشيد و تن داده به اغوش فرشته يا

ترس زيبای خويش از درون ازادی هزار رنگ هيچی و پوچی عبور کنيد و به جهان پشت هيچستان خويش دست يابيد، 
 و همه واقعی خويش، به جهان شخصی و خالقيت شخصی خويش از همه چيز/ واقعی، جادويی/به جهان اسطوره ای

باری عاشق زمينی اينگونه الهه گانش را با همزادانش می خواهد، چه برای .  کس، به اونيورسوم شخصی خويش
گفتمان، چه برای عشق بازی با شورهای خويش و خنديدن و چه برای سواری بر بال اسبان دوگانه بالدار شورهای 

لبان ياس خويش را ! باری دوستان. نو و خودی نوخويش بسوی دست يابی به چشم اندازی نو، معشوقی نو، نگاهی 
ببوسيد و با او رقصی عاشقانه را شروع کنيد، تا انزمان که از شور لحظه و رقصتان هم ياس تان به فرشته زيبا و 

ظريفی تبديل شود و تو به خدايی نو  با قدرتی، معشوقی نو، و هم از وسوسه ی بوسه هايتان اميدی نو و راهی نو بوجود 
يا . يد، زيرا هر ياسی، هر احساسی در پی دست يابی به همزاد خويش است، گذرگاهی، پلی به سوی همزاد خويش استا

سوار بر اسب بالدار  ياس خويش به جهان پشت هيچستان، اميدی نو، معشوقی نو و يا تحولی نو در رابطه عشقی و 
و اميد خويش  بسوی چشم اندازی نو از رابطه، يا رابطه و يا  سوار بر درشکه اسبان بالدار  ياس .زندگيتان دست يابيد

رقص ياس و اميد، نااميدی واميد، رقص بن بست و خستگی . زندگی ای نو و اونيورسوم سبکبال شخصی خويش بتازيد
  و و فروافتاد ن را بياموزيد، تا هم چندگانه و زيباتر شويد و پرشورتر و هم از هر بن بست و خستگی، با دگرديسی نو

تا به سبکبالی و . شوری نو، با سبکبالی نو در اييد و صاحب حکمت خندان شويد و مالک  چشم اندازهايی نو و گسترده
شادی ان انسان دست يابيد که در قهقرا نگريسته است و در ان زيسته است و اينگونه به فرزانگی خندان دست يافته 

خندان و خالق >  هيچ< در هيچستان و قادر به خالقيت سبکبال  يک اينگونه روزی نيز به سبکبالی انسان زيسته. است
.واقعی پشت هيچستان خويش  و اونيورسوم شخصی ، سبکبال و فانی خويش  دست يابيد/و نيز به جهان جادويی  
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نيچه در باب هاملت می گويد، که ناتوانی  عملی هاملت  ناشی از اين دانايی بود که هيچ :   در ستايش هيچی و پوچی-
.  شناخت و اگاهی کشنده عمل است« .از اينرو ناتوانی او ناشی از دانايی و خرد اوست. اردکاری و واکنشی  ثمری ند

اری اولين مزه مهم هيچی پی بردن به » )1.( اين اموزش هاملت می باشد-برای عمل کردن نياز به حجاب توهم می باشد
اهی، بی ثمری و پوچی هر ارمانی يا پی بردن به بی ثمری و پوچی هر انديشه و نگ. بی ثمر بودن هر عمل و کاريست

عشقی و تهوع همه ی ان جهان و اميدهای گذشته، عق زدن و باال اوردن الواح و متاروايتها و احساس تهوع، 
. تحقير،نااميدی و ياس، غم و ترس نسبت به اين اميدها، احساسات و ارمانهای خويش و يا حتی به شناخت خويش 

ه هيچی به  پوچ بودن همه ارمانها، اخالقيات، داناييها و احساسات بزرگ خويش پی می اينگونه انسان با ورود به عرص
اگر هيچی عرصه ای است که در ان انسان . برد و بزمين می خورد، نااميد ميشود و بن بست خويش را احساس می کند

اسی  حس و لمس اين هيچی با شکست و بی معنايی همه ارمانها و داناييهايش روبرو ميشود، انگاه  پوچی شکل احس
انسان در هيچی احساس پوچی می کند، زيرا پی می برد که انچه تاکنون به زندگيش و جهانش معنا و ارزش می . است

انها را باال می اورد و  از اينرو نيز خويش را پوچ احساس می .  داده است، بی معنا و حماقت بوده است، هيچ بوده است
يی که وجودش را پر کرده بودند و به او هويت، معنا می دادند و به او نشان می دادند که خوب زيرا همه ان چيزها.  کند

و بد چيست، باال و پايين چيست، حقيقت و ضد حقيقت چيست و اينگونه تعادل و بقای او و جهانش را، عشق و اخالقش 
 هرگونه توان و قدرتی می شوند و ديگر نمی را امکان پذير می ساختند، در اينجا بی معنا و بی هويت می شوند، تهی از

اينجا ناگهان همه ان ساختار گذشته و حال فرو می شکند و انسان وارد عرصه . توانند حتی لحظه ای تعادل ايجاد کنند
درک و لمس هيچی و احساس . ايهام وگسست به قول پسامدرنها ميشود، يا به عرصه ياس بی پايان بباور کيرگه گارد

اند مقطعی، موضعی يا همه جانبه و درازمدت بنا به شدت و نوع شکست و فروپاشی معنا و مفهوم يا هويتی پوچی ميتو
همانطور که از اسم هيچی و پوچی مشخص است، انها موقعی به خوداگاهی وارد ميشوند  و خويش را کامل نشان . باشد

قتی، اخالقی مطلق يا مقدس پی می برد،  يا اين دروغ می دهند که انسان ديگر بار به دروغ نهفته در عشقی، ارمانی، حقي
انگاه که پری سابق درونش توسط . و بی معنايی را حس و لمس ميکند و احساس تهوع، تحقير، ياس و نااميدی می کند

عشقی يا ارمانی و مطلقيتی فرو می پاشد و ساختار سابق درهم ميشکند و او همه غرور و بزرگی سابقش و هويت 
ا از دست می دهد يا باال می اورد، انگاه هيچی و احساس پوچی ظهور ميکنند، هم به عنوان نتيجه ان شک به سابقش ر

دروغ و  اگاهی بر بيهودگی ان هويت و جهان سابق و هم به مثابه تير خالص و کوبنده نهايی ان نگاه و هويت مطلق 
ل جانشينی می باشد و حس اين عدم مطلقيت عشق پوچی انسانی عاشق در نگاه معشوقش متوجه ميشود که او قاب.  گذشته

يا انسانی که ديرزمانی بنا به . عشق را به او نشان ميدهد و داغان و پريشان از اين اگاهی پا به عرصه هيچی می گذارد
بيش نبوده ارمانی و يا انديشه ای زيسته است و انرا مهم و مقدس می داند، اکنون پی می برد که اين انديشه خود نادانی 

مومنی که ساليان دراز بر بالين خدايی دعا می خواند، اکنون پی می برد که ان . است و چهارچوب وجودش فرو ميريزد
. خدا توانا و دانا نبوده است و يا مرده است، يا به سخنانش شک می کند و اينگونه وارد عرصه هيچی و پوچی ميشود

  با شک کردن به مطلقيت يا متاروايتی، با شناخت به   حس عدم ورود به عرصه هيچی و پوچی هميشه از يکسو
مطلقيت و يا عدم کامل بودن ان احساس و انديشه و بيهودگی انها و از سوی ديگر با شناخت از بيهودگی هر تالش و 

به از اينرو شک و خرد زمينه سازان ورود .عملی برای اصالح و نجات دهی ان عشق و جهان گذشته  اغاز ميشود 
عرصه هيچی   هستند و  احساس پوچی و ديگر احساسات در پيوند با او چون  تهوع، ياس، ترس، نااميدی و دلهره، 

در واقع اين خرد انسان، . خستگی، ميل خودازاری و ديگرازاری اشکال بيان احساسی اين ورود به درون عرصه هيچی
ا ديدن دروغها و تناقضات عشقها و يا احساساتی در واقع اين خرد جسم اوست که با ديدن مضرات انديشه و ارمانی، ب

پته انها را رو ميکند و با نشان دادن واقعيت درون انها، با نشان دادن بی معنايی معنای انها، دروغ در درستی و پارسايی 
 ان وحدت اوليه انها، با نشان دادن بی اخالقی در درون اخالق مقدس انها و خيانت در درون عشق بزرگ انها و شکاندن

ميان يک انسان و معشوقش، ميان يک انسان و ارمان و انديشه اش، ميان انسانها و ارمانها و ارزش گذاريهايش، ان 
انسان و جامعه را دچار يک   بحران هويتی و ارزشی و وجودی می کند، چندپاره و ناتوان از بازگشت به يگانگی اول 

و جانشينی سريع را و يا نجات ان جهان گذشته را به او نمی دهد، بلکه او را به می سازد و در عين حال قول هويتی نو 
عرصه هيچی و پوچی هل می دهد، تا مرگ وحدت گذشته خويش و  مرگ هنجاری عشقی،ارمانی، اخالقی گذشته 

ادرهوايی، خويش را حس و لمس کند و  اينگونه بحران زده، ناهنجار و مبتال به احساسات بی ارزشی، بی هويتی، پ
پوچی و تهی بودن، نااميدی، ترس و دلهره، تهوع، خستگی و بن بست ابتدا به خرد هيچی و احساس پوچی خويش تن 
دهد و بيحرکت شود، بنشيند، به مرگ گذشته خويش باور اورد و زيستن در هيچی و پوچی را بياموزد، تا انزمان که 
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ويش، خرد جسم خويش بتواند   به ضرورت تحول و دگرديسی دگرگون شده و  سبکبال با شور پوچی و خرد هيچی خ
مشکل ان است که با شکستن . وجود خويش و يا اجتماع خويش پاسخ دهد و راهی نو يابد، جهان و هويتی نو بازافريند

وحدت و چهارچوب اوليه جان و جامعه و تحت تاثير احساسات دوسويه عرصه پوچی و هيچی، چون ناتوانی عملی 
 خرد، ياس، تهوع، نااميدی، خستگی و بن بست از يکسو و خشم، احساس گناه و هراسهای اخالقی از سوی ناشی از

ديگر، زيستن در اين عرصه هيچی و پوچی  و کندن از نگاه و هويت کهن بدون انکه هويت نوينی در برابر انسان و يا 
. نسان هراسان از هيچی و پوچی سخت و دردناک استجامعه باشد، يا بتواند بدان تن دهد، برای انسان در کل و بويژه ا

بخصوص اگر انسان از جامعه اخالقی و وحدت طلبی  چون جامعه ما بيايد، انگاه احساس گناه و شرمساری ناشی از 
احساس . شکست اين وحدت اوليه برای او بسيار دردناکتر است، تا برای انسان مدرن چيره يافته بر شرمساری اخالقی

که می خواهد تو را برزمين کوبد و از ان می ترسی ، همراه با احساس گناه که اکنون با شماتت ات  و نااميدی 
خودازاريت می خواهد انتقام وحدت از دست رفته را ازتو بگيرد و يا با کين توزی از ديگران ، اين انتقام را از انها 

حظاتی شديدا تاثيرگذار، پراحساس و دردناک تبديل بگيرد، باعث ميشوند که لحظات در اين عرصه هيچی و پوچی به ل
در لحظه هيچی که به بی معناييی تمامی يا بخش مهمی از جهان و نگاه سابقت پی ميبری  و در عين حال بی ثمری .شوند

هر حرکت و تالشی را چه برای نجات و يا برای جستجوی تازه ای احساس ميکنی و ياس تو را در بر ميگيرد، در چنين 
ايطی کمتر انسانيست که از ترس و دلهره بر خويش نترسد و يا ارزوی رهايی خويش از دست ديو ياس و بی عملی شر

نکند و نخواهد ديگر بار جهانش معنايی و چهارچوبی داشته باشد و  نخواهد ديگر بار احساس پری، تعادل و هويتمداری 
 بار فرمانهای احساس و ارمانی، اخالقی را که بر روح و انسان در هيچی گرفتار در لحظه ای می خواهد همه ان. کند

روانش سنگينی می کند، عق بزند و باال بياورد و همزمان يا لحظه ای ديگر از تهوع خويش احساس نفرت و ترس می 
پس کند و از احساس خالی شدن خويش به لرزه می افتد و مايل است، مانند زنی گرفتار بيماری چاقی يا بوليمی ناگهان 

از تحمل مدتی رژيم الغری و يا تهوع غذا توسط دست خويش بسوی يخچال شتابد و تمامی محتوای ان را در وجود و 
اينگونه نيز انسان به تهوع افتاده ناگهان به . معده خويش خالی کند، تا ديگر بار احساس پربودن، کسی بودن و لذت بکند

انسان فرو افتاده در هيچی و .  کردن خالء درون خويش می افتدجستجوی ايسم و ارمان و يا عشق  جديدی برای پر
پوچی چون ديگر کنترل سابق بر احساسات و شورهايش را ندارد، زيرا که هويت و قدرت سابقش را از دست داده و 
د هويت نو يا سازماندهی نويی جايگزين ان نشده، اکنون که ديگر هويت نيک اخالقيش، هويت عاشق بزرگ و يا خردمن

مدرنش قادر به حاکميت بر جهانش نيست، اسير  جزرو مد احساسات و عواطفش می گردد و هر لحظه رنگی نو می 
در لحظه هيچی و پوچی گاه ياس بر تو چيره ميشود و می خواهی خودکشی کنی يا می خواهی روزها در تخت . يابد

گاه  می خواهی ناگهان پرشور پرواز کنی . ا نبينندبخوابی و پتو را روی سرت بکشی،  کسی را نبينی و يا ديگران تو ر
گاه می خواهی به تنهايی فرو . و از رهاييت از ان قيدهای گذشته  لذت ببری و بهای سالهای از دست رفته را پس بگيری

با گاه . گاه  ناگهان احتياج به ديگری داری تا در گفتمانت با خويش غرق نشوی.  روی و با خويش و غمت تنها بمانی
شماتت و تنبيه خودتت تن به احساس گناه و خودازاريت می دهی و گاه با حمله کين توزانه به يار و ديگران انها را 
مقصر وضيعتت می دانی و بدتر از همه انکه، هيچکدام از اين حالتها ديرزمانی نمی انجامد و تو به بيهودگی کارو  

ات، هر عمل و احساست، لحظه و عمل ديگرت را نفی می کند و عملت و بی ثمری تالشهايت پی می بری و هر لحظه 
از اينرو نيز در  عرصه هيچی و پوچ . بدان می خندد و هر تالشی گويی بيشتر تو را در تور تله پوچيت گرفتار می کند

م خويش و زيستن  برای انسانها دردناک و هراسناک است، بويژه که کمتر فرهنگ بشری به انسان اعتماد و ايمان به جس
اعتماد به خرد جسم خويش و زندگی را اموخته است و توانايی تن دادن به هيچی، به پوچی  وبه بحران را به عنوان 

اينگونه نيز انسان اخالقی که . ضرورتهای تحول زندگی و انسان و به مثابه ياران و قدرتهای انسان به او ياد داده است
ی بودن اخالق پرارزش خويش پی می برد، احساس تهی بودن، خالی شدن وارد هيچی ميشود و به مرگ اخالق و ته

مرگبار ميکند، احساس ياس و مرگ می کند، زيرا ان ارزشهای اخالقی که تا ديروز به او نام و نشان و هويت انسان 
خط زندگيش نيک و خوب را می دادند، امروز در هم شکسته اند و ديگر ارزشی اخالقی وجود ندارد که به او مسير و 

ديگر نه داوری يا قضاوتی  و نه ارزش گذاری در ميان . را نشان دهد و بر او داوری کند و زندگيش را قضاوت کند
است و اين انسان اخالقی اکنون در اين جهان بی داوری و بی ارزش اخالقی احساس بی ارزشی و پوچی ميکند، احساس 

حتی اگر ان ارزشها و قضاوتهای اخالقی چون باری بر .   مرگبار استبی محتوايی و بی هويتی  و اين احساسات برايش
اکنون که به پوچی و تهی بودن انها پی . دوشهايش سنگينی می کردند، حتی اگر در خفا ارزوی رهايی از انها را داشت

در کتاب ( می برد، احساس می کند که تهی و پوچ شده است، بی ارزش شده است و اينگونه چون انتر صادق چوبک
که هميشه در ارزوی ازادی از دست لوطيش بود، انگاه که لوطيش، خدای اخالقيش  می ) انتری که لوطيش مرده بود

ميرد و به ازادی مورد اشتباقش  دست می يابد، انچنان خويش را تهی و بی کس احساس ميکند و  انچنان از اين ازادی، 
ن رنج می کشد که ناتوان از لذت بری  از اين ازادی  اخر فلج شده و پا درهوا بودن، بی هويت بودن می ترسد و از ا

بدين خاطر نيز انسان . ناتوان از حرکتی  در کنار جسد صاحب اخالقی و  جسد خدا و ارزش اخالقی  مرده اش می ميرد
ن و ايده ال اخالقی با حس پوچی و فروپاشی جهان اخالقيش به يک چنين مرگی تن می دهد و يا سريعا بدنبال ارما

اخالقی نويی می گردد، تا بکمک ان از چنگ ديو پوچی و بی هويتی و اين سبکی غيرقابل تحمل، از اين پادرهوايی 
همينگونه نيز انسان عاشق و يا در بند احساسات و وسوسه های خويش انگاه که پا به جهان هيچی . وحشتناک رهايی يابد

 روحيش را حس و لمس می کند و يا پوچی همه ان پروازهای عاشقانه و می گذارد و پوچی عشق انسانی، جنسی و يا
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سخنان شاعرانه خويش را در پی معشوق زمينی يا الهيش احساس ميکند، دروغهای نهفته در ان مطلق گرايی و ارمان 
 که تنها نگاه او وقتيکه می بيند.  گراييهای زيبايی شناسانه و عاشقانه را احساس می کند، فرومی پاشد و داغان می شود

ليلی را ليلی کرده بود و نه انکه ليلی خوشگلی يا معشوقی  بزرگ و وفادار بوده باشد و يا انکه پی می برد خود  نيز 
هميشه به خويش دروغ گفته است، و  او  اين مجنون بزرگ هميشه در خفا چشمش در پی زنان زيبای ديگر نيز بوده 

يش بدانها می انديشيده  و انها را می طلبيده است، به پوچی عشق و دروغ بزرگش است و گاه در هماغوشی با ليلی خو
يا پی می برد که  حتی عشق اش به خدای بزرگش و ميلش به يگانگی با او . اگاهی می يابد و بزمين می افتد، فلج ميشود

از ضعفهای بشری و خدايش نيز همه و همه ناشی از خودخواهی او و لذت پرستی انسانيش بوده است و نه بی نيازی او 
گويی زيادی بشری می باشد و همچون انسانها در عشق حسود و مطلق خواه است  و نه بی نياز و روحمند، انگاه   در 
چنين لحظات شک و ياس  اين عاشق  به زمين می افتد و بر مرگ عشق و احساسات بزرگش می گريد و اکنون ديگر 

 عشق و توانايی معنا دهی اين يا ان احساس عشق و  وسوسه به زندگيش، چگونه نمی داند، بی احساس و ارزش اين
هويت او فرهاد کوهکن و مجنون عاشق، ليلی عاشق يا حالج بر سر دار  بود؛  با شکست اين . ديگر بار زندگی کند

الاقل تا . يستهويت اکنون احساس بی هويتی و بی معنايی می کند و ديگر نمی داند ارزش و معنای زندگيش در چ
ديروز زندگيش گاه لذت بخش، گاه تراژيک يا کميک بود، اما امروز با شکست همه ان احساسات بزرگ و حس بی 

معنايی و خنده زندگی  و پوچی به ان مطلق گرايی،  به احساساتش و شورهايش، ديگر تنها چيزی که برايش می ماند، 
ز دست رفته است ، يا  اين احساس  پادرهوايی دردناک و  پوچی همان ياس هيچی، احساس تهوع  و غم  اين جهان ا

عاشق چگونه تحمل اين پوچی و خنده . کسالت اور که در ان هر پرش احساسی بی ارزش و مضحک جلوه گر می نمايد
ه همان بهتر که در مرگی تراژيک قهرمانان. خرد و زندگی را به عشق و احساساتش و بازيهای پرشور عشقی اش بياورد

با مرگ عشق خويش بميرد و يا سريعا اين ديو را در درون خويش بکشد وبه عشقی نو تن دهد و اينگونه از  چنگ 
عارفانه ايرانی /از اينرو نيز می توان درک کرد، که چرا هيچی و پوچی برای انسان اخالقی. جهان هيچی و پوچی برهد

گانگی با معشوق می گردد، اينقدر ترسناک و هولناک است، که وحدت طلب است  و يا در وحدت وجود عاشقانه در پی ي
اما  ايا تنها ارزشهای اخالقی و  احساسی است که به . چرا از ان فرار می کنند و يا چرا در ان اکثرا از بين ميروند

 خرد هيچی و پوچی  و به بی معنايی جهان خويش گرفتار می شوند  و انسان عاقل و دورانديش به درد هيچی و پوچی
انها مانند مرگ همه . از عرصه هيچی  و پوچی فراری ممکن نيست. اين خيالی باطل است. خويش دچار نميشود؟

هوای انسانی و جهان انسانی ماالمال از ذرات هيچی و .  لحظات ما و معناهای ما را، ارزش گذاريهای ما را پر کرده اند
با مرگ هر عشق و يا ارمانی، با هر بيماری و يا .  قرار داردپوچيست و حيات انسانی هميشه در اغوش هيچی و پوچی

شکستی، با هر بحران احساسی، خردی، اخالقی ما ديگربار با معضل هيچی و پوچی زندگی خويش روبرو ميشويم و 
نيز با احساسات ناشی از حس و لمس اين هيچی و پوچی زندگيمان و خودمان، بنا به شدت و حدت تجربه مان و 

انها . با فانی بودن انسان و خوداگاهی بر اين فانی بودن، فضای هيچی و احساس پوچی نيز زاييده شده اند. انبحرانم
هر انچه که ما می سازيم و خلق می کنيم، چه عشق، خرد و يا ارمان، چه کاخی شکوهمند يا پادشاهی . همزاد يکديگرند

 و نيز ادارک و احساس هيچی و پوچی شوند  و بر بزرگی نو، همه و همه محکوم بدانند که روزی گرفتار احساس مرگ
. خود و ميل جاودانگی خويش بخندند و بر قبر خويش بگريند و خود را چون چيزی مرده و سمی باال بياورند و عق بزنند

درست تر ان است که بگوييم که با زايش مدرنيت . اينگونه نيز انسان خردمند و مدرن با هيچی و پوچی روبروست
همه ی  هوا و  جهان مدرن . هيليسم و موضوع هيچی و پوچی به يک موضوع ملموس و هميشگی بشر تبديل ميشودن

اينگونه انسان . مملو از اکسيژن پوچی  است و جهانش، نگاه مدرن تاريخی و نسبی اش ريشه در  هيچی و پوچی  دارد
خويش وبی منطق بودن منطق خويش، به توهم خردمند نيز با ورود به عرصه هيچی و پوچی به بی خرد بودن خرد 

> من<بودن واقعيت عينی خويش پی می برد و می بينيد که اخالق قرارداديش خود يک قرارداد غيراخالقيست و 
بزرگوارش، اين توهم نهاييش، عاری از هرگونه قدرت و اراده و توانايی تصميم گيری می باشد و ان خرد بنيادگر و 

  بيش نمی باشد که بندهايش را ديگر احساسات و شورهای وجود تکان می دهند؛ او در واقع خالق در واقع عروسکی
بدين خاطر نيز می بينيم . اخته ای بيش نمی باشد که نقش يک موجود خالق، بااراده   و توانمند جنسی را بازی می کند

 خويش و پايه گذار فلسفه های مختلف و که نهليسيم و نوع برخورد به هيچ گرايی اساس برخورد انسان مدرن به زندگی
از راه  انسان مدرن عامه که می خواهد با ديدن هيچی و پوچی زندگی و ارمانهايش با کمک .  راههای مختلف می شود

خرد ابزاری و زندگی نسبی خويش در اين کوير هيچی، زندگی زيبا و گذرايی برای خويش درست کند و می خواهد با 
ش بر سکوت هيچی پيروز شود و با موفقيت شغلی، عشقی، اروتيکی، مالی فضای پوچی خويش را هياهوی زندگی مدرن

پر کند، تا راه  فيلسوفانی مانند نيچه که به نهيليسم مثبت دست می يابند و می خواهند با حفظ حس هيچی  و پوچی به 
از اينرو نيز نيچه پيوند .  بسازندخدای زندگی خويش و خواست قدرت خويش دست يابند و جهان ديونيزوسی خويش را

ميان هاملت و ديونيزوس خويش را نشان می دهد و در عين حال بر تهوع و بی عملی نهايی هاملت چيره ميشود و با 
فرهنگ ديونيزوسی خندان و تراژيک خويش ان گاه کودک خندان و بی تهوع، ساتور خندان وسبکبال را بوجود می 

. هر دو يک نگاه بنيادی به اساس و ژرفای اشياء انداخته اند. وس با هاملت خويشاوندی دارددر اين معنا ديونيز« .اورد
هر دو پی برده اند که دست به عملی يا حرکتی زدن تهوع اور و بی معناست، زيرا اعمال انها در ماهيت جاودانه اشياء 

ار و تحقيرکننده می يابند که انها بايستی انها اين خواسته از خويش را خنده د. و رويدادها تغييری صورت نمی دهد
تفاوت در اين است که هاملت » ).2.(جهانی را که به نيستی و فروپاشی دچار شده است، ديگر بار نجات و سامان دهند
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در تهوع و تحقيرش می ماند، اما کودک خندان نيچه  بر روی  اوارهای جهان کهن  با کمک نهيليسم مثبت خويش و  بی 
يا می توان به راه البر کامو اشاره کرد  که .   ندان وسبکبال جهان نوی ديونيزوسی خويش را ايجاد می کندتهوعی، خ

کيرگه گارد . برايش تنها راه برخورد به پوچی در ان است که خود پوچ شود، بيهوده شود و اينگونه بر پوچی چيره گردد
ل خرد پوچی و هيچی به مرگ خواست خويش و ارمان خويش ابتدا با قبو)  مانند کتاب ترس و دلهره او( می خواهد 

نايل ايد و اينگونه با قبول ان به قهرمان ياس بی پايان تبديل شود و انگاه ناگهان با عبور از مرز خرد و با توانايی استفاده 
يش دست از شور و قدرت پوچی به پرش ايمان دست زند و سرانجام  به خواست خويش، عشق خويش و ارمان نوی خو

زيرا برای او ايمان و عشق واقعی انگاه اغاز ميشوند که،ابتدا خردمند گردند، با ديدن شکست خويش مايوس گردند . يابد
و با قبول ياس و پوچی خويش به عنوان قهرمان ياس بی پايان به پايان مرز خرد خويش برسند و با عبور از ان با کمک 

پس قهرمان ياس بی پايان . را در اين هيچی و پوچی اکنون همه چيز ممکن استشور پوچی دست به خالقيتی نو زنند، زي
به پرش ايمان دست می زند و  با شور پوچی خويش می گويد، که عشق او، لذت او، خواست او در همين لحظه ممکن 

زيرا . ان ايمان استاست و اينگونه بدان تن می دهد و می داند که انچه می خواهد بدست می اورد، زيرا او اکنون قهرم
او اکنون با شور پوچی خويش به قهرمان ايمان و اری گوی به پارادکس زندگی و پارادکس ايمان خويش  تبديل می شود 
و اينگونه ايمان سبکبال، عشق سبکبال و خرد سبکبال خويش را می افريند اين قهرمان پارداکس زيبای زندگی می داند 

يا مانند پسامدرنها که به عنوان فرزندان . » )3.(يشود که  انديشيدن به پايان خويش ميرسدايمان ابتدا انجا اغاز م« :که
برحق مدرنيت پا به عرصه هيچی می گذارند و  سراپا هيچی و پوچی می گردند و تن به احساس  پادرهوايی، بی 

ينگونه سراپا حس و لمس احساس روايتهای بزرگ مانند انسانيت و جنسيت می دهند و ا-بنيادی، بی معنايی اخرين متا
پوچی تن به تفاوتهای خويش می دهند و تبلور ان شيی ارائه نشده يعنی زندگی در قالب فردی و متفاوط خويش می 

ابژه ای و خنديدن به اين اخرين /اينگونه انها با چيرگی بر متاروايت واقعيت، علم و خرد، منطق و نگاه سوژه. گردند
انها با . زمينه را برای تولد خرد و منطقهای نو، واقعيتهای متفاوت و متفاوط  خويش باز ميکنندحماقتهای همگانی بشری 

حس هيچی و پوچی همه اين کلمات و روايتها به توان دردناک و سبکبال زيستن در عرصه ايهام و گسست، به نگاه گاه 
ند، بی انکه قادر بدان باشند با چيرگی نهايی بر روان پريشانه و ديگرگاه  چندمعنايی و پلوراليسم تفاوطها دست می ياب

هيچی و پوچی ! باری دوستان. متفاوط خويش به  خرد جسمی و جهان سبکبال در جهان پشت هيچستان دست يابند> من<
هميشه با شمايند و بی توانايی استفاده از قدرت انها  و بی توانايی اشتی دوباره با هيچی و پوچی خويش، بی توانايی 

تی دوباره با اين خرد بزرگ جسم و جان خويش محکوم بدانيد که هميشه يا مانند نياکانتان از اين ديو هراسناک بترسيد اش
و در خويش ساکن و عقيم بمانيد ويا مانند انسان مدرن بخواهيد هيچی و پوچی را به يک چيز سبک و بی خطر تبديل 

يرکه گارد  را در حس و لمس هيچی و پوچی می داشتيد، تا  اينگونه کاش الاقل توان پسامدرنها، توان نيچه يا ک. کنيد
اری گوی به هيچی و پوچی خويش و قادر به استفاده از خرد جسم خويش  وشور هيچی و پوچی خويش سرانجام امکان 

بدون عبور از عرصه هيچی و پوچی هيچ . پرش به پشت هيچستان را  و بدرون جهان شخصی خويش را می يافتيد
انگاه که می خواهی بر نگاهی، عقيده ای، عشقی و يا طريق زندگی ايی . ول بنيادين و دگرديسی واقعی ممکن نيستتح

از خويش و يا جامعه ات چيره شوی، ابتدا می بايد با نه گفتن به ان جهان و نگاه به کوير خويش، به کوير هيچی و پوچی 
ی جهان گذشته ات و مرگ ان را، مرگ خودت را احساس و لمس روی و در انجا با تمام وجود بی معنايی و بی ارزش

می بايد بتوانی به نااميدی، شکست و بن بست تن دهی، انگاه که  خردت و وجودت با محک تجربه و شناخت  به . کنی
شکست ايده ال و خواستهای خردی، عشقی و ارمانيش پی می برد و چون قهرمانی تراژيک بزمين می خورد، پشت اش 

شکند، زيرا انچه که نقطه اتکای او  می بود و انچه که به او معنا و ارزش می داد، خود عاری از هر معنا و توان و می 
انگاه می بايد همه گذشته خويش را و بزرگيهای خويش را باال بياوری و عق بزنی، تا ديگر بار . ارزشی بوده است

در برابر ايينه خرد هيچی و پوچی که مرگ همه اين مطلق .  باشیاينگونه رها و الغر و سبکبال قادر به خالقيت نويی 
گراييها و تالشهای برای جاودانگی انسان را نشان ميدهد، همه انسانهای اخالقی، عاشق و يا خردمند مطلق گرا و تک 

چشمان او نگاه اسطوره يونانی که گورگون بود و هرکس به ( ساحتی  ابتدا  بشدت می شکنند و مانند انکه در چشم مدوزا
راه رهايی از اين فلجی و پادرهوايی؛ ياس و . نگاه کرده باشند، سنگ می شوند، فلج ميشوند) می کرد، سنگ ميشد

فرهنگهای مختلف بشری بنا به نگاهشان به زندگی  و توانشان  . نااميدی ناشی از حس و لمس هيچی و پوچی در چيست
ز هيچی و پوچی و در کل در برابر خطر هيچی و پوچی  راهکارهای در برابر اين حس فلجی و پادرهوايی ناشی ا

بهترين  نوع برخورد يوناييان، شيوه برخورد پرسوس قهرمان يونانی است که در برابر مدوزا، اين . مختلف  يافته اند
جی  می کند و سمبل مرگ و نيز هيچی ، ايينه ای می گذارد و اينگونه مدوزا را، هيچی را  با ديدن خويش دچار حس گي

اينگونه . انگاه سر او را می برد و در خدمت خويش برای چيرگی بر حريفانش و سنگ کردن ان با خطر هيچی  ميکند
يونانی می خواهد بر هيچی چون مانعی بر سرراه بکمک کلک و حيله زيبای انسانی چيره شود و لحظه ای به هيچی 

 يا بزبان ديگر با نمايش نقش زشت هيچی به هيچی و سرگيجگی  خود .تبديل می گردد و اينگونه بر هيچی چيره ميشود
او، با نشان دادن نقش هيچی به او و نشان دادن عدم مطلقيت هيچی بر او  پيروز ميشوند و او را می کشد، يا در خدمت 

ن نگاهی شيوه يونانی چيرگی بر اين معضل با کمک حيله و کلک زيبای انسانی در عي. سرکوب حريفانش می گيرد
لحظه ای بدرون ان از طريق ايينه است، همانطور که اوديسه با بستن خويش به ميله ای چوبی هم صدای سيرنه ها را 

می شنود  و هم نمی گذارد بخاطر صدايشان  قايق خود را به صخره بزند  و اينگونه بر سيرنه ها، اين زيبارويان 
م و لذت پست يونانی در برابر هيچی و ديگر شورهای تاريک شيوه شوخ چش. هوسناک و شور خطرناک چيره ميشود
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خويش ان است که انها را لحظه ای ميچشد، اما نمی گذارد وارد و حاکم بر زندگيش شوند و اينگونه با حيله و کلک بر 
يونانی او هيچی و پوچی را سرکوب اخالقی و اهريمنی  نمی کند، بلکه اين انسان لذت پرست . اين معضل چيره می شود

و عاشق لحظه و ظاهر و زيبايی، از انرو که هيچی و پوچی را خطری برای اين لذت و زييايی خويش می بيند و در 
عين حال او را بخشی از زندگی می داند، پس بر ان بکمک شرارات خردمندانه  خويش چيره ميشود  و به کمک حيله و 

ی نشود و سنگ نگردد   و  نگذارد اين قدرت مانع لذتش و شرارت زيبای انسانی سعی ميکند اسير اين هيچ و پوچ
اما يونانيان  قادر به استفاده از حس هيچی  و پوچی برای  پربار کردن . زيباييهايش شود و عيشش را منقص سازد

ولی يونانی هيچی را می بيند و اسيرش نمی شود . لحظات  وزيياييهايشان و ژرفا بخشيدن به لذت پرستی هايشان نيستند
. در عين حال ناتوان از استفاده از شور هيچی و پوچی و خرد ان برای ژرفا بخشی به خرد و شادی خويش است 

فرهنگ يونانی ستايشگر حيوان در انسان است و او را فرهيخته و زيبا می کند و شورهای حيوانی و جسميش را به الهه 
 اينرو فرهنگ زيبای يونانی، فرهنگ ظواهر و زيبايی ظاهر و از. گان و خدايگان، به افروديت  و اروس تبديل می کند

تن و  زيبايی بازيهای گذرای شورهای جسمی و انسانيست، اما از  انرو که هيچی و پوچی را، مدوزای خويش را به 
فرشته سبکبالی و ژرفايابی خويش تبديل نکرده است و شورها و جشنهای اروتيک، جنسی و عشقيش را با شور و خرد 
هيچی و پوچی و لمس هيچی  و پوچی در همه اين بازيهای عاشقانه  و اروتيک همراه نساخته است، از انرو عشقهايش 

روحی انسان که در ان شادی و درد، پوچی و پرباری دست در دست / بيشتر عشق اروتيک است، تا عشق جسمی
اشد و اين دوگانگی، اين پارادکس  انها را يکديگر می دهند و هر لحظه لذتش مملو از حس و درد مرگ و پوچی می ب

همخوابگی کند، تا ) يک ماجرای عشقی در اساطير يونانی( بايد ابتدا پسيکو با اروس. عميق و ژرف، انسانی می سازد
کم کم يوناييان به پيوند انها و ضرورت اين پيوند برای درک عمق و ژرفای زندگی و دستيابی به يک سبکبالی نو دست 

بايد ابتدا بقول نيچه تراژدی ديونيزوس اين خدای شادی دردناک متولد شود، تا يونانيان کم کم به لذت شراب عشق  . يابند
اما اين انديشه ديونيزوس انديشه حاکم بر تفکر يونانی نمی گردد، بلکه يونانی در .فانی ، هم مطلق و هم پوچ دست يابند 

قراط اخالقی  و افالطون ارمان گرا را  می گيرد، تا بکمک اخالق و پی حس بيشتر پوچی و بی معناييی زندگی راه س
قهرمانه / انسان ايرانی برخوردش به هيچی و خالء  بخاطر هويت دوگانه کاهنی. ارمان بر هيچی و پوچی پيروز شود

ت و قهرمان قهرمان اس/ انسان  ايرانی ترکيب کاهن. اش دوگانه است، اما در نهايت محتوای هر دو برخوردش  يکيست
عارف و قهرمان در نهايت يکی . همان عارف عملی است و نيز نمايانگر تفکر عارفان نظری چون موالنا و ديگران

انسان ايرانی به عنوان کاهن و انسان اخالقی از هيچی يا تهيگی می ترسد و ان را مرگ ارزشهای مطلق اخالقی . هستند
تهيگی در فرهنگ زرتشتی فاصله ميان جهان مجزای اهريمنی و اهورايی اينگونه نيز . و بازی اخالقی خويش می بيند

ميان ايشان « .است و محل اميختگی ، جنگ و چالش خير وشر، روشنايی و تاريکی، اهورامزدا و اهريمن می باشد
ر نهايت می توان براحتی ديد که تهی بودن، هيچ بودن د.  »)7.(تهيگی بود که وای است، که اميزش دو نيرو بدو است

پيوندی با جهان اهريمنی دارد و هدف اهورامزدا پايان دادن به اين اميختگی و پيروزی خير بر شر در جنگی دوازده 
پيروزی خير بر شر به . انسان اخالقی ايرانی که براساس باورش به اين ارزشهای مطلق اخالقی . . هزارساله است

 مانند گناه، وظيفه و تقاص قرار دارد و بواسطه انها به خويش معنا و خويش و زندگيش معنا می بخشد و در  بند کلماتی
هويت می  بخشد، از انرو از اين جهان هيچی و لمس پوچی که اين هويت را از او می گيرد و اين بارها را از دوشش 

لخت و تهی احساس او انچنان به اين بار و ارزشها عادت کرده است که بی انها خويش را . برميدارد، بشدت می هراسد
از اينرو در . ميکند و چه چيز وحشتناکتر از لختی روحی و جسمی، بيدفاعی و بی کسی روحی برای اين انسان اخالقی

همينگونه نيز . فرهنگ ما هيچی، پوچی، شک  اهريمنی محسوب می شود، زيرا انها پيش شرط تغيير و تحول هستند
عارفانه است که در ان گويی تهی شدن /خش ديگر هويت ما فرهنگ قهرمانانهب. تغيير و تحول اهريمنی قلمداد می گردند

يعنی وجود (و خالی شدن خوب و نيک قلمداد ميشود، مانند ان روايت موالنا در باب نقاشان چينی که انقدر ديوار خويش
به محل اشکار شدن را صيقل می زنند، تا اينگونه تهی شده از هرگونه صفت و نياز فردی به تبلور ديگری، ) خويش

يا مانند ان روايت ديگرعارفانه  ابتدا عاشق  بايد بر . معشوق و خدا تبديل شوند و اينگونه به وحدت وجود دست يابند
اين تهی شدن اما  با احساس هيچی و .  شود، تا معشوق در خانه را برايش باز کند> تو<خويش چيره شود، بايد > من<

اينجا منظور فقط خالی کردن خويش، محو کردن فرديت خويش برای .  گفت ناکامل استپوچی تفاوت دارد، يا می توان
در حاليکه حس هيچی و پوچی به معنای بی ثمر بودن . دستيابی به وصال با ديگری و يکی شدن، پرشدن  با ديگريست

> ديگران> <ما<ای و بر> تو> < من<اين وحدت وجود و پوچ بودن تالش در پی يکی شدن با ديگريست، زيرا برای 
هميشه وجودی نامفهوم و غيرقابل درک باقی می ماند، که ما تنها با تفسيری خودساخته از انها و يا در بهترين حالت با 

حتی در قدمی جلوتر در عرصه هيچی و . تنهايی نام ديگر انسان است. انها> خود<جوانبی از انها روبرويم و نه با 
 مرگ خواست شناخت خويش نيز پی می بريم، زيرا منی مطلق در ميان نيست و خويش نيز و> من<پوچی به مرگ 

شناخت خويش نامی ديگر و بيانی ديگر از افرينش خويش و دروغی تازه درباره خويش است که می خواهيم بدان ايمان 
د، زيرا هر چيز اينجا در عرصه هيچی و پوچی هيچ چيز مطلق دوام نمی اور. اوريم، زيرا از مجهول بودن می ترسيم
حتی  در گام بعدی به اين جمله باال که گويی در خويش مطلقيت هيچی و پوچی .  گذرا و فانيست و از اينرو پوچ و هيچ

را به همراه دارد نيز ميخندی، زيرا در زندگی خالء کامل، هيچ کامل و پوچی کامل  وجود ندارد و همينکه ما از ان 
ديشيم و می نويسيم، خود بدان معناست که به اين احساس و حادثه نام و نشانی، معنايی سخن می گوييم و در ان باب می ان

داده ايم، تصويری برای او اختراع کرده ايم و انرا مرتب بازافريده و می افرينيم، چه به عنوان  ديو يا فرشته، چه به 
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ن دادن به هيچی و پوچی و تن دادن به باری موضوع ان است که انسان با ت. عنوان پوچی دردناک يا سبکبالی خندان
خرد و حاالت ان، با تن دادن به حالت هيچی و پوچی خويش  چو ديوانه ای ميگردد که مرتب خويش را نفی می کند و 
هر گامش نفی گام قبلی و خنده به تالش قبلی خويش است، زيرا به پوچی و هيچی همه حرفها و تالشهای خويش واقف 

موضوع ان است که اگاهی از اين حالت، از اين نادانی . و بی ثمری واقف بودن به پوچی خويشاست و نيز به پوچی 
بنيادی بشری   و اگاهی از بی معنايی همه تالشهايش در پی چيزهايی مطلق، نسبی ، کامل و استوار، اگاهی به  بی 

سخ گويانی به نيازهای بشری و خردی و ابطال پذيری  همه حقايقش در عين درک ضرورت وجودی انها به عنوان پا
کامال انسانيش،  اگاهی به ذات خويش به عنوان موجودی ايجادگر و سنجش گر، يا ادمی را به ديوانگی می کشاند، يا در 
هراس از اين حالت پادرهوايی و ايهام به سرکوب خرد هيچی و شور پوچی خويش بلند ميشود و يا انکه سرانجام در حد 

 عميق خويش و شور ژرفناک خويش اشتی می کند، او را در خدمت خويش می گيرد و به عاقل توانش با اين دانش
مگر نه انکه می توان به همه چيز شک کرد، . ديوانه و يا ديوانه عاقل، به مومن سبکبال و شکاک خندان تبديل می شود

گونه همه ان جهان گذشته را که تبديل پس چرا ابتدا با شک کردن به همه چيز پا به عرصه هيچی و پوچی نگذاريم و اين
به باری شده است، بشکنيم و انگاه خندان  به شک خويش  شک کنيم و به ايمانی نو، عشقی نو و سبکبال دست يابيم 

مگر نه انکه هر ايمانی در برابر خرد اين هيچی می شکند، پس ايمانهای بی خرد خويش را بشکنيم، و با عبور از مرز .
 ايمان فراسوی خرد،به ايمان سبکبال و خردمند کيرکه گارد دست يابيم که قدرتش ناشی از شور خرد و هيچی به

مگر نه انکه هيچ عشقی مطلق نيست و هر عاشقی در خفا بارها به معشوق خويش چه در خيال و يا در . پوچيست
 عشقی  و معشوقی ديگر واقعيت خيانت می کند و  مگر نمی توان هر کسی را، هر معشوقی را در نهايت   توسط

بگذار اين حقيقت خردمندانه عشق مطلق و تراژيک گذشته ات،  را بشکند و به تصادفی بودن عشق و . جايگزين کرد
نقش خويش پی ببری و انگاه به تصادفی بودن و نسبی بودن عشق نيز بخندی، مگر نه انکه هيچ نسبيتی نمی تواند مطلق 

افريد که هم مطلقند و هم سبکبال، هم به جايگزين شدن خويش توسط ديگری واقفند  و باشد، پس می تواند عشقهايی نيز 
هم به انکه ان عشق و حالتی که او با معشوق خويش افريده است، تکرارناپذير و مطلق است، جايگزين ناپذير و با مرگ 

ن نو پس به عشق سبکبال، مطلق اين عاشق خندا.  او، با مرگ معشوقش ان حالت و روايت از عشق و لذت نيز می ميرد
و فانی خويش تن ميدهد و  بر خيانت در خيال می خندد و انرا نشانی از وجود شور زندگانی ميداند، بی انکه بخواهد 

خويش يا معشوقش را با بيان ان اذيت کند، زيرا هر عشقی نيز احتياج به  رازهای خويش دارد، يا ان تصاوير را بوسيله 
مگر نه انکه ادمی دارای هويتها و نقشهای .  عشقی نو خويش و معشوقش تبديل ميکند/يهای جنسیکسب راهها  وباز

چرا اين دانايی خندان را بوسيله تبديل کردن عشق و زندگی خويش به دگرديسی . مختلف است و هيچ هويتی مطلق نيست
ن عاشق خندانی، خيانت واقعی نه به معنای برای چني. جاودانه و بازی جاودانه عشاق در هزار رنگ و حالت تبديل نکنيم

مرگ کامل عشق بلکه نماد بحرانی در عشق و ضرورت دگرديسی ان و يا ضرورت پايان  و مرگ يک عشق و تولد 
از اينرو اين عاشق، مومن و خردمند جديد صيقل يافته توسط جهان هيچی و پوچی  به ايمان سبکبال، . عشقی نو می باشد

سبکبال بعد از مرز خرد و هيچی تن می دهد و احساس هيچی و پوچی نمی تواند مانع ان باشد، خرد سبکبال و عشق 
برعکس،  احساس هيچی و پوچی اين . مگر انکه خويش را مطلق کند و اينگونه در خويش نگريسته خود را نفی کند 

ديد اوست و وجود جديد او به او شور رقص و سبکبالی جهان ج. عشق،خرد و ايمان تازه را سبکبال و رقصان می کند
زيرا اکنون او رها از بار همه مطلقبات و خدايان دروغين بواسطه . عنوان عاشق زمينی خندان و رقصان، جسم خندان

جسم و تن خويش همه چيز را می چشد و استنشاق می کند و اينگونه زيباترين عشق،ارمان و حقيقت را با جسم و خرد 
  با اخالق چشم اندازی جسمش که خوب و بد است و نه خير و شرگونه، به شناسايی  و جسم خويش انتخاب می کند و

اری اين جسم خندان در زير اسمان زيبای ابی . افرينش سالم ترين و قويترين غذاها برای روح و جسم خويش می پردازد
مه چيز برمی خيزد و پوچی خويش و در اغوش شور هيچی و پوچی خويش و پارادکس زندگی به افرينش و سنجش ه

باری انسان عارف ايرانی نيز در نهايت از احساس . زيباترين  و پرشورترينها را برای جسم خويش و زمين می طلبد
هيچی و پوچی هراسان است و از ان فرار ميکند، زيرا حس و لمس هيچی و پوچی به معنای درک بی معنايی ارمان 

و او از اين درک و خنديدن به خويش، از رهايی  سبکباالنه  ار اين اخرين عاشقانه خويش و درک توهم خويش می باشد 
از اينرو می خواهد با تهی شدن از هرگونه خرد فردی و جسمی به ديگری تبديل . حماقت عاشقانه خويش هراس دارد

ی و خرد ان، اما زندگ. شود و اينگونه عاری از شک و هراس و دلهره های بشری به مطلقيت و جاودانگی دست يابد
حاصل اين سرکوب . يعنی شور هيچی و پوچی نمی گذارند اينگونه کسی انها را سرکوب کند و  نيز به انها کلک زند

اخالقی و کلک زدن به زندگی  سرنوشتی بسان  سيزيف يونانيست که ميخواست از باغ خدايان سيبان طاليی بدزد و 
حاصل  زندگی بی فرجام  و تکرار جاودانه . د که مرتب پايين می افتدجاودانه محکوم به باال بردن سنگی از تپه ای ش

اينگونه نيز عارف ايرانی که برای دست يابی با معشوق خدايی خويش خواهان کشتن جسم و خرد . زجر خويش است
خويش، فرديت و شورهای جنسی خويش است ، در اخر به بهای اين خويش کشی نه اغوش معشوق بلکه انتظار ابدی 

زيرا او تنها راهی را که ميتوانست او را به وصال معشوق و خدا . وصال را و درد جاودانه جدايی را پاداش می گيرد
برای . او بسان ديوانه ای می ماند که بر سر شاخ بن می برد. برساند، يعنی راه عشق زمينی و تن گرايی را کشته است

يچی و پوچی خويش تن دهد و انگاه به عارف زمينی و سبکبال تبديل رهايی از زجر جاودانه بايد ابتدا اين عارف به ه
عارفانه ما از / باری فرهنگ اخالقی. گردد که با جسمش و عشق زمينی اش به لذت خدايی و عشق خدايی دست می يابد

هيچی و پوچی بشدت هراس دارد، از اينرو نيز يکايک ما در عرصه هيچی  و پوچی بخاطر اين سرشت 
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عارفانه دچار وحشت بی پايان می شويم و  از ان با چسبيدن به هويتی نو و دروغی نو فرار می کنيم، يا با شالق /کاهنانه
نکات مثبت در . احساس گناه انقدر خودازاری و دگر ازاری می کنيم، تا در بن بست داغان و پريشان از بين برويم

دارد و در غار ميترايسم که گويی سمبل همان هيچی و فرهنگ ما به هيچی  و پوچی کمی در نگاه ميترايسم  وجود 
الهی حافظ نيز به هيچی گاه مثبت /عرفان زمينی. از اين رو محرابهای ميتراييان بگونه غار ساخته می شود. تهيگی است

خيام تنها .  از اينرو نيز کامل زمينی و سبکبال نمی شود. می نگرد، با انکه کامل وارد عرصه هيچی و پوچی نمی شود
است که به عنوان اولين هنرمند و روشنفکر ايرانی حاضر به نگريستن به هيچی و پوچی می گردد و از او درس می 

گيرد و با کمک او به همه دروغها و مطلقيات زمان خويش چيره ميشود و می تواند بر پايه اين دانايی نگاه خوشباشانه و 
زش زندگی فانی و گذرا پی ببرد، حتی اگر کامل به زيبايی هيچی و پوچی لذت پرستانه خويش را پايه گذاری کند و به ار

اما خيام خردمند و لذت پرست  راهی را . دست نمی يابد و از اينرو در خنده اش زهرخندی و دل اشفتگی نيز وجود دارد
 پايان رسانيم و به لذتی می رود که اکنون ما عاشقان زمينی زندگی و لذت پرستان نو، خيامان زمان خويش بايد انراه به

به خنده ای سبکبالتر از خيام و رقصی پرشورتر از او، تا با اين تحول هم فرزند خلف اين نيای خويش . واالتر دست يابيم
باشيم و هم از او و اخرين هراسهايش و دلنگرانيهايش از هيچی و پوچی بگذريم و سراپا تن داده به هيچی و پوچی به 

جدا از . دگرديسی يابيم و  اينگونه سرانجام به لذت جهان فراسوی هيچستان خويش  دست يابيم> الهيچ خندان و سبکب<
تهی < فرهنگ پسامدرن و کسانی چون نيچه و  کيرکه گارد در واقع اين فرهنگ تائويسم چينی و ذن ژاپنی است که به 

عمل شدن مانند تاثويسم  خود به راه و رسم و  بی > هيچ بزرگ<اری می گويد و  می خواهد با تن دادن به اين > بزرگ
اين اری گويی زيبای فرهنگ چينی و ژاپنی به تهی بزرگ و تالش برای دست . هزارگانه شدن و تائو شدن دست يابد

اما بايد . رسی به اين توانايی و نهراسيدن از ان می تواند ياور ما  در تن دادن و اشتی با هيچی و پوچی زندگی باشد
مدرن و ايهام  و گسست پسامدرن در عين > هيچ  و پوچی<تائو و ذن بوديسم با >  تهی بزرگ<ت که اين توجه داش

از اينرو در فرهنگ تائويسم و ذن بوديسم اثری از احساسات تهوع، ترس و دلهره، .شباهت تفاوتهای فراوانی نيز دارد
 در واقع نقطه صفر اگزيستانسياليستی ميباشد که >تهی بزرگ<. ايهام و گسست در ميان نيست و يا جايی بس اندک دارد

اگر انسان در مرکز اين نقطه قرار گيرد، می تواند دوگانگی يا چندگانگی خواستها و احساساتش را احساس کند و نيز 
او به . پيوند ميان انها را و در نهايت انها را در خدمت خويش گيرد، بجای انکه موجودی تک ساحتی و سخت جان گردد

تهی <بباور من  انديشه .  رمی تائو دست  می يابد که چون اب بر هر مانعی پيروز ميشود، زيرا انعطاف پذير استن
و ايهام و گسست دو جنبه يک قضيه، دو حالت زنانه و مردانه اسطوره ای نگاه به هيچی و پوچی می باشند و  > بزرگ

 و ايهام مردانه، اين دو نگاه و دو چشم انداز مختلف را در خويش عاشق زمينی بايد بتواند اين دو نگاه  و خرد نرم زنانه
موضوع ان است که با استفاده درست از . متحد کند و بياری هر دو به هيچی و پوچی خويش بپردازد و با او اشتی کند

وع و و هيچی و پوچی مدرن و پسامدرن ما می توانيم به درک احساسی  و خردی موض> تهی بزرگ<هر دو انديشه 
استفاده بهتر از قدرتهای اين شورهای هيچی و پوچی در عرصه های مختلف از فلسفه، خرد، عشق تا هنرهای رزمی 

موضوع ان است که چگونه با استفاده از اين دو راه زيبای شرق و غرب  به راه نهايی خويش . مانند تايی چی دست يايبم
 و جهان جسمی خويش  و نيز ميل عبور از هيچستان و راهيابی  که همان اری گويی به خرد هيچی و شور پوچی خويش

راه ما، راه اری گويی به زندگی هم ريشه در اين .  به جهان شخصی در پشت هيچستان خويش می باشد، دست يابيم
تفکرات زيبای فرهنگ شرق و مدرن دارد و هم خود  راهی نو و امکانی تازه، جسارتی نو می باشد که نه تنها اشتی 

دوباره با شور هيچی و پوچی خويش را امکان پذير می سازد، بلکه اين اشتی را سنگ پايه ايجاد جهانی سبکبال، عشق 
و خردی سبکبال، ايمانی سبکبال می سازد  و اينگونه به وحدت اضداد، به وحدت نسببت و مطلقيت، معنايی و بی 

باری . ت می يابد،  به وحدت يگانگی در چندگانگیمعنايی، پوچی و پرمعنايی در قالب جسم خندان و خرد او دس
ما به هيچی و پوچی خويش تن ميدهيم، بسان نماد خرد . راه نوی ما، اين فرزندان زمين و پوچی اينگونه است!  دوستان

ما اين فرزندان زمينی و عارفان زمينی به نااميدی و شکست خويش تن می دهيم و بر . جسم  خويش  و شورهای خويش
. ارمانهای شکست خورده خويش می گرييم و به خستگی تن و روح خويش تن ميدهيم و از بن بستمان فرار نمی کنيمقبر 

ما به تهوع . بلکه ابتدا نااميد شدن، زمين خوردن، در بن بست نشستن و ازاين حاالت خويش لذت بردن را می اموزيم
ما اينگونه بر هراس خويش از . مطلق گرا پاک می کنيمخويش تن می دهيم  و اينگونه خويش را از همه جهان کهن و 

شورهای نااميدی و ياس خويش چيره می شويم و انها را به فرشته های خويش تبديل می کنيم و در اغوش ياس و نااميدی 
خويش  و به کمک خرد پوچی خويش ابتدا اصطبل اوژياس درون خويش را هرکول وار از هرگونه مطلق گرايی و 

ما لم داده در اغوش خستگی خويش اغاز به اعتماد به مادرمان زمين و زندگی می کنيم و خويش . ازاد می کنيمپژمردگی 
با خرد هيچی خويش همه جهان . را به او وامی گذاريم، تا خستگيمان از تنمان بيرون رود و زخمهايمان ترميم شوند

 همه چيز را سبکبال می سازيم و ابتدا پادرهوا بودن گذشته و وجودمان را پاکسازی می کنيم و با شور پوچی خويش  
را، بی هويت بودن را و کژومژ راه رفتن را می اموزيم تا انزمان که قادر به پرواز در اين جهان سبکبال باشيم و قادر 

نگونه سراپا انگاه که اي. به سواری بر امواج سبکبال اين هويت چندگانه خويش، قادر به دگرديسی خندان و جاودانه باشيم
»  )3(> هيچی خالق<« هيچی و پوچی گشتيم و از خويش نترسيديم، انگاه که هيچی ترسناک را به قول فريتز پرلز به

خويش تبديل کرديم و ديو پوچی را به فرشته قادر به دگرديسی و رنگارنگی خويش تبديل کرديم، انگاه خود به عنوان 
 به يک خالقيت نو می زنيم و جهان نو وسبکبال فرای هيچستان خويش خالق، جسم خندان و بی تهوع دست> هيچ<اين

انگاه خورشيد، تو و من، اين . باری انگاه که همه مطلقيات و همه متاروايتها فرو ميريزد، چه می ماند. را می افرينيم
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خواست عشق، خواست . لحظه، اين بازی و اين خواستها ونيازهای انسانيمان و اين جسممان و شورهايش باقی می مانند
در نهايت همه چيز ديگر بار از ما . تنهايی، خواست جستجو و افرينش، خواست يگانگی و دوگانگی باقی می مانند

تنها اين بار ما رها يافته از ان همه مطلقيت و متاروايتها با . پاسخی می خواهد و شورهای ما از ما جوابی می طلبند
اين قدرتهای خويش دست به خالقيت ميزنيم و روايت شخصی خويش از عشق، شورهيچی و پوچی خويش و توانا به 

دوستی، خرد، واقعيت  و جهان را برپايه خرد جسممان می افرينيم، روايت سبکبال و مطلق شخصی خويش، روايت 
است روايتی که شور عشق و قدرت دارد و ماالمال از حس زيبای هيچی و پوچی .فانی و پراحساس خويش از همه چيز

در اين جهان نوی خندان،رقصان و سبکبال ما  خدايمان . و از اينرو عشق و خردش  خندان است و ايمانش رقصان است
ما بقول سپهری ابتدا نام و نشان را از گل . نيز  رقصان است  و فرشتگانمان، شورهايمان وسوسه گرانی زيبا و خندانند

يم و مسحور اين جهان هيچی رنگارنگ و بی نام و نشان می شويم و و گياه و هستی ميگيريم و در هيچی دراز می کش
با اين . خود نامی است و رنگيست که ما به هيچستان خويش داده ايم> مسحوری<در عين حال می دانيم که حتی اين 

 توانايی اگاهی و با شور عشق و قدرتمان  انگاه  ديگر بار به افرينشی نو دست می زنيم و با شناخت از اين هيچی و
خويش به جهانمان و خودمان نام و نشان می دهيم  و روايت و داستانی نو، جهان فردی و شخصی نوی خويش را در 

او جادويی و زمينی است، ولی . جهانی که بقول سپهری اساطيری است و هم به نگاه ما واقعی. پشت هيچستان می سازيم
يست، بلکه افرينشی نو، معنايی نو و فانی است و اينگونه نيز با شور در نهايت او جهان واقعی نهايی و معنای نهايی ن

ما می دانيم و با تجربه هيچی و پوچی خويش . رقصان و است. از اينرو نيز سبکبال و خندان است. پوچی مملو است،
. ر رنج بوده ايمبدان پی برده ايم که هميشه در جهان خويش و افرينش خويش بوده ايم، حتی انگاه که از جهان خويش د

پس با اين اگاهی خندان و توانايی سبکبال خويش  ما جهان . انجا نيز اسير اهريمنان و خدايان خودساخته خويش بوده ايم
در پشت هيچستان خويش را، روايت شخصی خويش را می سازيم و با شور عشق و قدرتمان، با شور پوچی و هيچی  پا 

و اينگونه با تن دادن و پاگذاشتن به جهان شخصی خويش، با  دميدن شور خويش بدرون  اين جهان خويش  می گذاريم 
ما اين فرزندان خدا و ! اری . در روايت و بازی نوی خويش انرا زنده می کنيم و خود خالق جهان خويش می گرديم

ت جسم خويش، خندان و سبکباليم که ديگر بار از درون خويش و  بخواست عشق و قدر> هيچ<غوالن زمينی  همان 
اين افرينش سبکبال راز هيچی ما . درپی دست يابی به اوج خرد، عشق و لذت خويش جهانی نو و تصويری نو می افريند

جهان هيچستان و پوچی  برای ما چون ابشاری می باشد که در زير اب زاللش  ما تهی و . و پوچی ما و ثمره ان است
گرديم و ديگربار به قدرت خالقانه  هيچ خويش و به شور پوچی خويش رها از هرگونه باری و سنگينی و پلشتی  مي

دست می يابيم و اينگونه نو شده، خالق شده  برای دست يابی به لذتی نو و بازی ايی نو، عشق و خردی نو دست به 
. فرينيمخالقيتی نو می زنيم و از درون هيچی  وپوچی خندان خويش جهان نو و سبکبال فردی و شخصی خويش را می ا
اری . خويش و همه هستی را ديگربار می افرينيم و در ان پا می گذاريم و  انرا با شور عشق و قدرتمان  زنده می کنيم

همراه  با ما هم اری گويی به جهان هيچی و پوچی خويش را بياموزيد و هم به جهان فردی و شخصی پشت ! دوستان
يچستان فضا و مکان برای خالقيتها و حکومتهای فراوان و بازی زيرا در جهان پشت ه. هيچستان خويش دست يابيد

بياييد ابتدا در زير ابشار پوچی ديگر بار خويش را سالم، زيبا ، ! چه جای تامل. جنگ قدرت و عشق انها فراهم است
 بار قدرتمند و تهی سازيد و انگاه با شور هيچی و قدرت پوچی خويش و در پی دست يابی به اوج لذت خويش ديگر

اين زمان . تنها خطر در ميان راه خودازاری و جنگ وسوسه ها با يکديگر در زمان شکست کنترل سابق است. بيافرينيد
بايد ياد گرفت که بر اين خود ازاری و دگرازاری چيره شد و بر کين توزی شورهايمان که حاصل . خطرناک بلوغ است

هن درون ما با ديدن شکست خويش و با ديدن نمای خويش در ايينه سرکوب قرون بوده است غلبه کرد، تا انزمان که کا
پوچی به اشتباه خويش پی ببرد و لمس کند، چگونه در خدمت ارمانی و خدايی دروغين  به جسم خويش  وخدای واقعی 

جام به تا انزمان که وسوسه هايت سران. خويش، به ياران واقعی خويش خيانت کرده است و از اين درک سرافکنده گردد
کين توزی  ناشی از دل ازردگيش و فرومايگی ناشی  از گرسنگی ديرزمانش  پايان دهند و در نگاه تو بزرگی خويش را 

انگاه که اخالقت  و کاهن درونت از خود ازاريت سرافکنده . ببينند و به ان دگرديسی يابند و به فرشتگانت تبديل شوند
 برابر ميل وحدت وجود خويش يا ارمانی  اخالقی سرافکنده شد و شدند و عارف درونت از کشتن جسم خويش در

وسوسه هايت بر پلشتيشان پيروز شدند، انگاه تو می توانی با شور پوچی و هيچی خويش و با توان اين کاهن و عارف 
سی را نوگشته و خندان، با شور اين فرشته های زيبايت به چنان خالقيت نو  و ايجاد جهان شخصيت دست بزنی که ک

توان مقاومت در برابر زيبايی و شکوه  ان نباشد و هيچ ارمانی دروغين و خدايی سرکوب گر توان شکاندن و قتل انرا 
در پشت کاهنت و احساس گناهت، در پشت . نداشته باشد، جز خود تو و ميلت به دگرديسی تازه و ماجراجويی تازه

از تو، شورهای سروری و قدرتمندی تو قرار دارند که عارفت و ميل به سرکوب فرديت ات نيز شورهايی قوی 
نياکان ما ايرانيان قومی جنگجو و سرور بودند که در دوران صلح به . ديرزمانی به خدايانی دروغين خدمت کرده اند

 جان خويش افتادند  و سعی کردند، وجود خويش را در پای اين يا ان احساس به بندگی وادار کنند و اينگونه بر خويش
اين شور سروری، همان قدرت بيرحمانه احساس گناه و شرمی بوده . چيره شوند و احساس سروری و پيروزی  کنند

است که قرون متوالی نياکانت و نيز سالها تو و مرا در بند کشيده بود و عزيزان فراوانی را بقتل رسانده است و يا مرا، 
باری ابتدا بر او چيره شو  و بگذار درايينه .  شالقهايش باقيستترا تا دم مرگ کشاند و بر تنمان و روحمان جای زخم
بلکه انگاه که به درک خطای خويش نايل شد و  از خويش و کرده . پوچی و هيچی خطای خويش را ببيند، اما او را نکش

 و استحکام اش شرمسار گرديد، او را به خدای سروری و ايمان سبکبال خويش تبديل کن، تا ياورت و همراهت در تولد
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برای ساختن جهانت . يا با خنده ات او را چنان بکش که ديگرباربه عنوان يار و اخالق سبکبالت  متولد شود. دنيايت باشد
به عنوان ايرانی هم به کاهنت و هم به وسوسه هايت و اهريمنانت احتياج . هم به خدايت و هم به شيطانت احتياج داری

شورهايت و  وسوسه هايت را به زيباييها و رنگها، لذتهای جهان . و يارانت تبديل کنپس انها را به فرشتگانت . داری
جديدت و اخالقت را به نيروی مدافع جهان نويت، به اخالق سبکبال و مدافعان جسور جهانت، به اخالق قدرتمند، 

باری اين .  سزار وار بيافرينیاينگونه  می توانی  بقول نيچه مسيح وار طلب کنی و. سرورانه و خندان زمينی تبديل کن
من اری گوی به زندگی، زمين  و جسم خويش . است اموخته من از هيچی و پوچی و بحرانم در عرصه هيچی و پوچی

شدم و اينگونه سوار بر وسوسه های خويش و همراه با قدرت کاهن خندان و عارف زمينی خويش، سبکبال و خندان ابتدا 
ويش را ار هرگونه مطلقيت پاک نمودم و انگاه پا بدرون جهان سبکبال وشخصی خويش در زير ابشار هيچی و پوچی خ

پس چه جای . هنوز می توان ديگربار همه چيز را از نو افريد و نامگذاری کرد! دوستان من. در پشت هيچستانم نهادم
 خويش را بيافرينيد و با شورعشق و قدرت خويش و با توان خرد هيچی و پوچی خويش، جهان سبکبال، شخصی ! تامل

چه جای . اين زمين را به جايگاه خدايان خندان و زمينی، به جايگاه غوالن زيبای زمينی و جهانهای زيبای انها تبديل کنيد
! تامل  

 
 

 بر ما انسانها راه خويشتن دوستی را با کلماتی چون عشق به ديگری، عشق به جامعه يا :  در ستايش خويشتن دوستی-
 اند، تا بتوانند بهتر از ما انسانها، بردگانی در خدمت اين يا ان ارمان، در خدمت اين يا ان شور و قدرتی از اخالق بسته

در حاليکه طبيعترين  و زيباترين راه دست يابی به عشق به ديگری و به خدا، عشق به خويشتن می . خود ما ايجاد کنند
 خويشتن دوستی يکی از مهم ترين وظايف انسان نو  و يا شايد خويشتن دوستی سختترين کار است و توانايی به. باشد

و براستی، اموختن خويشتن دوستی فرمانی بهر امروز و « .بزبانی  ديگر زيربنای جهان نوی اين انسان زمينی می باشد
ه گنج های زيرا هم. يا فردا نيست، بل اين هنری ست ظريف تر از همه ی هنرها و زيرکانه تر و واپسين تر و شکيباتر

ان از گنجور ان سخت پنهان است و گنج خويشتن از همه گنجها ديرتر بر کشيده می شود؛ جان سنگينی چنين بنا نهاده 
. بدون خويشتن دوستی و ميل دست يابی به سعادت و لذت فردی چگونه می توان جهانی نو و انسانی ساخت.  »)4.(است

خودخواهی اين مادر همه .  يا ارمانی،به خدايی عشق به خويشتن استاساس هر عشق واقعی به ديگری، چه به معشوقی
نجايب و فضيلتها که در تاريخ فرهنگی ما اينگونه بدنام شده است، ان  قدرتی است که بايد ديگر بار زيبا و بزرگ 

خويشتن . اشيمخوانده شود، تا ديگر بار ما به خويش ايمان اوريم و در پی سعادت فردی خويش و  ايجاد جهان خويش ب
دوستی  اين فضيلت زيبا زيربنای نگاه انسان زمينی و عاشق زمينی می باشد، زيرا هر عاشق واقعی می داند که در 
عشق خودخواهی فراوان است و اينگونه نيز عاشق معشوق را تنها برای خويش می خواهد  و چون به خودخواهی 

انسانهای عاشق و خويشتن دوست که . ها برای او می خواهدمعشوق خويش واقف است، قلبش و وجودش را در عشق تن
 از لذت و عشق فرديشان به عشق به ديگری می رسند،  راحتتر نيز به يکديگر فضايی برای فرديت و استقالل می 

ه اين را خويشتن دوستيشان می طلبد، تا با فرديت واستقالشان مرتب ب. دهند، زيرا خود نيز به اين فضا احتياج دارند
دگرديسی و قدرتی نو دست يابند و همزمان خواهان تحول و دگرديسی عشقشان  و روابطشان می باشند، تا مرتب با 

خويشتن دوستيشان اينگونه می . معشوقشان، يارشان و خدايشان به درجه جديدی از لذت رابطه و عشق دست يابند
ميشه با ضعيف کردن و داغانی ديگران در پی اری خودخواهی زهراگين و يا کوچک نيز وجود دارد که ه. خواهد

بزرگی خويش است و يا خودخواهيش از نوک دماغش جلوتر نمی رود و نمی بيند که بی لذت معشوق و يارش و 
اين خودخواهان کوچک اما خود يا ديرزمانی  طرفداران پروپاقرص  بد بودن . جهانش، لذتش ناکامل و نيمه تمام است

اکنون که به اشتباه خويش پی برده اند، چون کودکی که او را از پستان مادر زود گرفته اند، خودخواهی بوده اند و 
انها . احساس کمبود می کنند و خيال ميکنند با اين خودخواهی کودکانه و زهراگين می توانند بر کمبود خويش چيره شوند

وستی واقعی خواهان دگردوستی نيز می تنها زجر خويش را و گشنگی خويش را طوالنی می سازند، زيرا خويشتن د
مرد مغرور و خويشتن . باشد و به خنده ياران و بزرگی معشوقان خويش نياز دارد، تا خود نيز به اوج لذت دست يابد

دوست در پی زنی مغرور و خويشتن دوست می گردد، زيرا با معشوقی کوچک و دون مايه قادر به پرواز عشق و 
ست و  قادر به دگرديسی جاودانه، تا گاه سرور معشوق خويش باشد و يا لحظه ای ديگر هماغوشی بزرگ عاشقانه ني

او برای بازی عاشقانه  زمينی خويش به الهه ای و ساحره ای مغرورو زيبا چون خود، اين خدا . مسحور و بنده  نگاه او 
بنده ای نيز وجود دارد و نيز در هر عشقی، دوستی جنگ قدرتی و نيز بازی سروری و . و ساحر زمينی نياز دارد

بازيهای زيبا و فراوان دگر، پس خويشتن دوست  معشوقی، دوستی هم تبار و توانا به اين بازی عشق و قدرت می 
اينرا خويشتن دوستی زمينی و سالم او و شور عشق و قدرت . خواهد، تا با او به اوج لذت نايل ايد و با او تکميل شود

ونه نيز در دوست خويش در پی بهترين دشمن و نقاد خويش می گردد، تا با چنين دوستی و اينگ. زمينی اش می طلبد
همراهی هم به جنگ خدايان رود، چون گيلگمش و انکيدويی ،  هم با لذت بری از نگاه نقادانه او به تحول و ترميم 

پس ان گونه  . همراهی ميطلبداری خويشتن دوستی سالم و زمينی او اين چنين دوستی  و . خويش و نگاهش بپردازد 
خودخواهان مريض و کوچک خود هنوز زخميان و بيماران ان فرهنگ ضدخودخواهی اخالقی کهن هستند و يا  انچنان 
کوچک و ادمک شده اند که خودخواهيشان فقط قادر به ديدن منافع خويش است و لذت ان خويشتن دوستی را نمی شناسد 

، علمی و  اکتشافی برای خويش و عموم دست به ماجراجويی و خطری بزرگ می که از پی دست يابی به هنری واال
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اين خودخواه کوچک چون موجود خسيسی می باشد که می خواهد احساساتش را در يخچال يخ ببندد ، بجای انکه . زند
. فظ و اماده نگه دارداو خيال می کند اينگونه می تواند احساساتش را برای روزی ديگر ح. انها را به ديگران نشان دهد

در اين مسير اما او نه تنها هر روز . يا مبتال به گره حقارتيست، از اين رو ياری و معشوقی کهتر و ضعيف می طلبد
باری  انسان کم مايه پاداش . کوچکتر می شود، بلکه جهانش، توانايی عشق ورزی و لذتش نيز کوچکتر می شود

به باور من  دو . ی کم مايه، عشق و دوستی ايی کم مايه و بيمارگونه می گيردخساست خويش را با دست يافتن به جهان
در مرحله اول خويشتن دوستی،  انسان در برابر نگاه عمومی و . نوع و يا دو مرحله از خويشتن دوستی وجود دارد

های کهن را بدور می اخالق عمومی بدفاع از خواست فردی خويش می پردازد، به اخالق مقدس نه می گويد و بار اخالق
< :بقول نيچه او از شتر بارکش اخالقيات کهن و انسان نيک به شيرو انسان عصيانگر تبديل می شود  و می گويد. اندازد

او بر ما خواستن غلبه ميکند و تفاوت خويش می جويد  و تفاوت خويش را . >.من اين يا ان را می خواهم. من ميخواهم
 می کند و سپس در گام  بعدی اين مرحله اول به روايت همگانی  تفاوت چيره ميشود و دوست می دارد و ان را بيان

اين گونه او نمايانگر فرد،تفاوت، .  متفاوط ميگردد، تنها  و متفاوط از ديگران  و حتی گاه متفاوت از خويش می گردد
ست و ميل خويش را بر خواست و تفاوط  و عشق به خويشتن، فردی عصيانگر و جسور و خردمندی نو می باشد که خوا

حتی به اين تفاوت بسنده نميکند و ان ميشود که هيچ کس .  نگاه عمومی ترجيح می دهد و خود می گردد، متفاوت ميگردد
. نيست و اين گونه متفاوط ميگردد، در خود نيز چندگانه  ميگردد و بيانگر شيئ غيرقابل ارائه يعنی زندگی می شود

ود، زيرا با نگاه عاشقانه اش ليلی را زيباترين زنان می کند و نگاهی نو به زيبايی ايجاد می کند اوست که مجنون می ش
اين شير که نه می گويد  و لذت خويش، عشق خويش می خواهد، همان . و حتی می تواند زيباييهای متفاوط ايجاد سازد

مرحله . يل می گردد و خواست خويش می طلبدانسانی است که به کوير هيچی و پوچی وارد ميشود و به هيچ خالق تبد
دوم خويشتن دوستی اما انموقع است که  از نه گويی به اری گويی و از عصيان به ساختن و خالقيت نو می خواهی دست 

انگاه که می خواهی در کوير هيچی و پوچی پس از رهايی از همه ان اخالقيات و متاروايتهای کهن و حس و لمس . بزنی
. تفاوطت با ديگران، اکنون به خلقت جهان شخصی و فردی خويش و بهشت پشت هيچستان خويش بپردازیتفاوتت و 

يعنی می خواهی کودکی خندان، چرخی خودچرخان  شوی و جهانی فردی و شخصی خويش را در پشت کوير 
 بر شير خويش و اکنون زمان ان است که.  هيچستانت  با شور جسم و خرد جسمت، با ميل عشق و قدرتت بيافرينی

اگر در مرحله اول بايد چو شير اراده . خويشتن دوستی اوليه خويش چيره شوی و سراپا جسم  و شور جسم خويش گردی
می کردی و می خواستی، اکنون به عنوان کودک و به عنوان خدای روی زمين سراپا جسم شده بی عمل می گردی و تن 

اينگونه بايد بر اراده خويش چيره .  کالم کودک ميشوی و سراپا جسمدر يک . به خويش می دهی، بی اراده ميگردی
او بايد . او بايد اراده ی قهرمانانه خود را نيز از ياد ببرد« .شوی و بر قهرمان خويش و ابرقهرمان، کودک خندان گردی

او ديوها را در بند کرده !. ادهاين فارغ از ار. اثير بايد او را باال بکشد. نه تنها مردی برجسته که مردی بر کشيده باشد
اما هنوز بايد از ديوها معماهای خويش بند بگشايد و انان را به کودکان اسمانی خويش . است و معماها را گشوده است

اری اين قهرمان و شير اکنون بايد به کودک و شيرخندان تبديل شود و با جسم خويش و زندگی اری گويد . »)5.(بدل کند
خندان سوار بر بالهای فرشتگان خويش، بر بالهای فرشتگان  و کاهن خندان خويش بسوی جهان زمينی وبه عنوان جسم 

اين خويشتن دوستی دوم است و سراغاز خدای . و جسمی خويش، بسوی خوشبختی زمينی و شخصی خويش پرواز کند
دوم با اعتماد به خويش و به اينگونه می  بايد در خويشتن دوستی . جهان خويش شدن وخالق جهان شخصی خويش گشتن

زندگی، با اعتماد به انکه خدای اسمان و مادرت زمين و يارانت تو را در اغوش خواهند گرفت و از تو مواظبت خواهند 
کرد، بااعتماد به اينکه شورهايت که فرشتگانت می باشند  و  نيروهای دفاعيت که همان شور سروری و کاهن خندان 

، به تو و راهت ايمان دارند  و در ان مسيرتالش و حرکت می کنند، اکنون  بی اراده و بی وسبکبال جديدت می باشد
عمل به خويش و بازی زندگی،به حاالت  وشورهايت تن  دهی و  يگذاری انها تو را بسوی خوشبختی و جهانت هدايت و 

اری بربالهای زمين و اسمان به اکنون به اری گوی زندگی و انسان بی تهوع تبديل می شوی و می گذ. راهبری کنند
اين خويشتن دوستی دوم را تنها فرزندان خدا و غوالن زمينی می توانند بدست اورند، زيرا انها به . جهانت دست يابی

کودکان زندگی تبديل ميشوند و به خويش و وزندگی ايمان می اورند و  ديگر نيازی به قهرمان و شير درون خويش 
 قهرمان می ميرند،تا بسان کودکی خندان و خودچرخان متولد شوند که مانند قهرمان ايمان کيرکه انها به عنوان. ندارند

گارد قادر است با شور پوچی بگويد، من در همين لحظه به خواستهايم دست می يابم، چون می دانم  که زندگی و خدا 
اين ايمان و شادی .  شادی می پردازدخواست مرا براورده ميکند و اينگونه خندان و راحت دست در دست زندگی به

کودکانه را نه مردم عادی و نه  خردمندان عادی توان حس و يا تحمل تن دادن به اين جرات و بی عملی را دارند  واز 
ان چون مرگ می گريزند و هزاربار از ترس اين اعتماد و بی عملی بر خويش صليب می کشند، به دور خويش فوت 

ی خشم به اين حماقت و سادگی غضب الود می نگرند و از ان دوری می کنند،  از ترس در ميروند می کنند و يا  از رو
اما کافيست در چشمانشان دقيق نگاه کنيد، تا استيصالی را بينييد که از ناتوانی تن دادن به اين سادگی و لذت کودکانه، . 

.  بازگشت به بازی خندان و سبکبال زندگی نشات می گيرداز  ناتوانی تن دادن به اين ايمان به خويش و زندگی و ناتوانی
اما حتی شير قهرمان نيز نمی تواند بدون چيرگی بر . اری اين کودک زيبا و خندان و سبکبال رشک انها را برمی انگيزد

نگر، در درون خويشتن دوستی اوليه و اين قهرمان زيبا و عصيا. قهرمان درون خويش به اين کودک سبکبال تبديل شود
چنان < او بقول نيچه نمی تواند بر اين گذشته و .  ياد گذشته  و مبارزات گذشته و زخمهای گذشته، تلفات گذشته باقيست

اه اين قهرمان چقدر دوست دارد، که می توانست بر گذشته چيره شود و عشقی، عزيزی و يا قدرتی . پيروز شود>  بود
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ياد اين . خاطر ناتوانيش در ان دوران کشته شده اند، دوباره بازگردانداز خويش را که توسط دشمنش جان سنگينی و ب
عزيزان از دست رفته و صدمات  و زخمهای بجامانده بر روح و جانش او را عذاب می دهد و نمی تواند سراپا لحظه و 

اين قهرمان زيبای ما . بی ارادگی، بی عملی شود و با ايمان به پيروزی جهانش و خواستش تن به لذت کودکی دوباره زند
نمی تواند ان شکستها و عزيزان از دست رفته را به بهای اين پيروزی فراموش کند و زخمهايش بر چهره  و  روانش او 

همه ان شکستها ! اما دوستان من. اينگونه در پيروزيش غمی نهفته است. رابه ياد انچه می اندازد که نمی تواند تغيير دهد
بدون ان خطاها، عزيزان از دست رفته و زخمهای بر چهره و روان اين . گر ممکن نبودندو پيروزيها بدون يکدي

امروز اين خويشتن دوست نو می داند که همه ان گذشته جز خالقيتهای خود او و . پيروزی اکنون ممکن نبود
نوشته است و در اين مسير چرکنويسهای خود او بيش نبوده است و اين او را زجر ميدهد که چرا از ديرزمانی پيش زيبا ن

بدون ان چرکنويسيها و خطاها اين ! باری دوستان. بناحق خويش را داغان کرده است و يا عزيزی را ازدست داده است
هرچه يک تحول عميقتر، ميزان خطاها و .  شاهکار نو  و توانايی ساختن جهان فردی و شخصی خويش غيرممکن بود

 به خاطر همه ان صدمات و مرگهای عزيزان بر اين اخرين درد خويش چيره شويد پس. عمق دردها گسترده ترو عميقتر
 واينگونه با مرگ خويش به سان قهرمان،  مرگ نهايی جان سنگينی  را فراهم سازيد، زيرا در قهرمان و در دلخوريش 

. ن و قهرمان وجود دارداز گذشته هنوز يادی و نگاهی از ان جان سنگينی و وظايف بی چون و چرای ما به عنوان انسا
باری دوستان بر اين اخرين دل ازردگی خويش، بر اين . وظايفی که گويی اگر از پس ان بر نياييم، بزرگ و زيبا نيستيم

چيره شويم و > چگونه بايد بود و چه بايد کردها<اخرين بازمانده ان جهان سنگين و متاروايتهای بزرگ و الواح، بر اين 
خويش  و با  خاک سپاری گذشته خويش، سوار بر بالهای فرشتگان شورهای خويش و با قدرت با قبول زخم و درد 

انرا .  جادويی پشت هيچستان خويش رويم/ اخالق و سروری سبکبال خويش بدرون جهان شخصی خويش، جهان واقعی
ال و سروری خويش با شور هيچی خالق خويش و با جسارت عشق و قدرت خويش زنده سازيم و با نيروی اخالق سبکب

برای اين کار می بايد  اما ابتدا به خويشتن دوستی دوم دست يابيم و از قهرمان به کودک .  انرا مستحکم و قوی سازيم
می بايد با خنده کودکانه و بی هيچ اراده يا عملی به زندگی و خويش تن دهيم . سبکبال و چرخی خود چرخنده تبديل شويم

< را به صورت > بود-چنان<گذشته ها را نجات بخشيدن و هر « .، ان بود که می خواستيمو بگوييم که هر انچه گذشت
اينگونه می توانيم با خنده بر اخرين .  »)6!.(اين است انچه من نجات می نامم: بازافريدن> !من ان را چنين خواستم

با زرين ساختن گذشته ! ياران . قهرمان درون خويش چيره شويم>  چنان بود<دردهای خويش چيره شويم و بر درد ان 
خويش و سبکبال کردن ان، با قبول کردن انها بسان سرنوشت خويش و خواست خويش زخمهای خويش را ضرورتی 
سبکبال و زيبا سازيد که با نقششان بر تنتان  و قلبتان زيياييتان را ژرفايی شرورانه  و خدايی می بخشند، چون زيبايی 

 و انگاه با گفتن انکه انچه بود، ان بود که می خواستم، بر طلسم اخرين تلخی درون خويش شرور گيلگمش يا انکيدويی
چيره شويد و به عنوان قهرمان بميريد، تا چون کودکی نو و  سبکبال ديگر بار زنده شويد و در جهان نوی خويش، سوار 

و کشف عشق و دوستان جديد خويش بر اسبان بالدار و  فيالن سبکبال شورها و وسوسه های خويش به ماجراجويی 
بپردازيد و بياری کاهن زيبای خندان و شور سروری خويش جهان زيبای خندانتان را،جهان جادويی زمينی تان را در 

با . از ياد نبريد حتی اين گذشته و دردها خلقت شما و روايت ساخت شماست. برابر هر تهاجمی مستحکم و قوی سازيد
عبور از قهرمان خويش به کودک خندان نو تبديل شويد و اکنون برپايه ان تجارب خالقيت، دانايی به اين شناخت و 

ابتدا انگاه که ياد گرفتيد، خالق بدبختی خويش بوده ايد و می توانستيد ان . شاهکار خويش را بيافرينيد و سعادت خويش را
برای اين کار اما بايد بر . ال و اينده خويش باشدگذشته را به هزار رنگ و شکل ديگر در اوريد، انگاه می توانيد خالق ح

. اين قهرمان خويش و دل ازردگيش از گذشته چيره گرديد و شير خندان، کودک خندان و بی تهوع، جسم خندان شويد
ما ان ميشويم که . باری اين خويشتن دوستی نهايی و اری گويی نهاييست  که ما فرزندان زندگی و زمين بدنبال انيم

، به خويش و سرنوشتمان  و گذشته مان عشق می ورزيم و انگاه با اری گويی به اکنون و اينده  زندگی نوی هستيم
خويش و بازی نوی خويش را اغاز می کنيم و ديگر جز اين اری گويی جاودانه به خويش و زندگی راهی دگر نمی 

اری  اين خويشتن دوستی خندان .   خويشما فرزندان زمين و لحظه ايم و تاخوردگی خندان زمان و دوران. جوييم
پس بی عمل و بی اراده شويد و سراپا کودک زندگی و سراپا لحظه و شور زندگی و لذت، شور عشق، قدرت و . ماست
اين چنين خندان و کودک به درون جهان فردی خويش رويد و روايت خويش از هستی، عشق، دوستی و خرد را . خرد

 کودکان زمينی  و عاشقان زمينی و سبکبال است ، زمان رقص و شادی انها و زمان خالقيت زمان، زمان اين. بيافريند
ابتدا قهرمان و شير ! باری دوستان. انها و خلق هزاران روايت و جهان زمينی ، تا زمين محل بازی خدايان فانی گردد
ن درون خويش به اين کودک بی اراده  شويد و با اراده، خواست خويش بخواهيد و لذت خويش و سپس  با غلبه بر قهرما

.  جادويی/ زمينی گرديد و نيز خالق جهانهای فراوانی زمينی/نو تبديل شويد و اينگونه همبازی ما در اين بازی خدايی
!. پس بازيگران و شوخ چشمان زمينی، چه جای درنگ. زمان بازی تازه عشق و قدرت فرارسيده است  
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)6(اسرار مگو   
)ساتير.د(داريوش برادری  

فلسفی/ کاوی های روان آفوريسم  
 

زيباست که تنها برای ان باشد،  بهتر از زندگی  و لحظه استفاده کنيم و يا با توبه کردن وقتی :    در ستايش توبه خندان-
توبه نبايد باری بر دوش باشد، . اعتراف به خطايی به تجربه و دانايی نو،  يا نگاهی  نو در رابطه  با ديگری دست يابيم

شد و شما را وادار کند بيشتر قدر لحظه بلکه توبه از خطايی و احساس درد و گناه ناشی از ان خطا بايد در خدمت شما با
احساس توبه و گناهتان بايد در خدمت شما و جهان . و زندگيتان را بدانيد و با تجربه خطايتان انرا نيز زيباتر سازيد

هر حالت ديگر احساس گناه و . نويتان باشد و از جهان نويتان دفاع کند و از لذت نويتان،به عنوان اخالق سبکبال شما
زيباترين حالت توبه اما  .   که جلوی شما و لذتتان را می گيرد و تبديل به باری اخالقی می شود، بايد با خنده کشتتوبه

ان است که ابتدا از خطايی و ضربه ای به خويش و ديگری ابراز پشيمانی کنی، بر خويش اب توبه بريزی و  سپس   
باری توبه ام را خندان به . اين بار به عنوان شرارت خندان شماسبکبال ديگربار ان خطا و ضربه را انجام دهی، اما  

گربه عابد و خندان شويد و انگاه به شرارت  خندان ! دوستان.  عنوان موسيقی متن  و پيش درامد شرارت نويم می خواهم
.شروران خندان همان توبه کاران خندان می باشند. خويش تن دهيد  

 
انگاه که جهانتان بايد تغيير کند، احتياج به شور خشم و قتل . له تغيير جهان است خشم وسي: در ستايش خشم و قتل -

انگاه که می خواهيد عشقی نو، خردی نو، ايمانی نو بيافرينيد، احتياج به خشم قاتل و خراب کننده جهان . خويش داريد
او  چون زئوس . االمال از شور خشمافريننده يک قاتل بيرحم است و م. کهن، عشق و خرد يا ايمان کهن خويش را داريد

با رعد وبرق جهان کهن را در هم می کوبد و بر اواره های جهان سوخته توسط خشم اتشين و خرد قاتلش جهانی نو با 
برای دست يابی به عشق بايد . عشق بدون احساس خشم دچار ايستايی و سکون است. نيروی عشق و خردش می سازد
تا . ا معشوقی قديمی را کشت و همين کار را نيز بايد با عشق بيادمانده در قلب خويش کرددر قلب معشوق ياد رقيب و ي

خالقيت بدون شور خشم و خشونت عقيم . تحول بدون خشم ممکن نيست.  بتوان به عشق نو دست يافت و دگرديسی يافت
 کرد و يا چون جهان مدرن انرا نه می توان خشم را مثل ما ايرانيان اهريمنی و سرکوب. است و محکوم به سقط جنين

/ بهای خشم خوردن ايرانی و حبس کردن فرياد در سينه ايرانيان، همان بيماريهای روانی. کوچک و راسيونال کرد
جسمی است و نيز تبديل شدن به بشکه باروتی که هر از چندگاهی در عرصه فردی و اجتماعی می ترکد و دنيا را 

حاصل ان سرکوب ايرانی و خوردن خشم خويش، همين ناتوانی از تحول، . بيافريندخراب می کند، بی انکه چيزی نو 
محکوميت به ايستايی، سترونی روحی و جسمی از يکسو و از سوی عصيانهای کور، قيامهای کور و خشم کور و 

شده توسط خانمان برانداز از سوی ديگر است که هر از چندگاه زندان سانسور خويش را می شکند و مسخ شده، کور 
حاصل اين . سرکوب اکنون دست به قتل ديگری و باصطالح مقصر بدبختی خويش می زند و دارها را جاودانی ميکند

به اين خاطر نيز انها بيشتر . سرکوب خشم اهريمنی،  مرد و زن ايرانيست که بيشتر پدر و مادر هستند تا زن و مرد
اهان رفرمی و اصالحی می باشد و نه تحول بنيادين در خويش و حامی سنت و گذشته اند و  بهترين انها حداکثر خو

از اينرو نيز اين انسانها سترونند و  از انها نه مارکوپولويی، دن خوانی و دکارتی، نيچه ايی زاييده می شود و نه . جامعه
ار و ديگر زنانی وسوسه گر و شرور يا خردمند چون  مريلين مونرو،  نقاش مکزيکی  فريدا، چون سيمون دوبو
خوشبختانه  نسلی نو . فمينيستهای مهم جهان مدرن و زنان هنرمند و خردمند خودساخته مدرن،پسامدرن در همه زمينه ها

از اين زنان و مردان نو در حال بوجود امدن است که بدون انها، بدون   شور و خرد مردانه و زنانه انها رنسانس ايران 
شم خطری می بيند، اما ان را سرکوب اخالقی نمی کند، بلکه بخشی از انرا بخدمت نگاه مدرن نيز در خ. غيرممکن است

او سعی ميکند احساس خشم و خشونتش را با . تحول و خالقيت خويش می گيرد و بخشی ديگر را بيمار و ضعيف ميکند
 مدرن با کوچک بهای اين کوچک و بيمار کردن خشم خويش را اين انسان. سيادت خردش واقع گرا و کم خطر سازد

با انکه قدرت تحول مدرنيت و چيرگی مداوم نو بر کهنه  ريشه در قتل اوديپ وار مداوم پدر . کردن خويش می پردازد
. هر تحول واقعی و خالقيتی احتياج به شور خشم خويش و توانايی به قتل رساندن گذشته خويش دارد. بدست پسر دارد

 جديد و شاعرانه نقاشی خود می گويد که او بدين وسيله نقاشی کالسيک و قبل اينگونه ميرو نقاش معروف در بيان سبک
فلسفی می خواهد هم واقعيت را به قتل رساند و / ويتگنشتاين با کتاب رساله ی منطقی. از خويش را به قتل رسانده است

فرمان موسی  از جهتی ضد باری  خواست ده . هم همه فلسفه قبل از خويش را  که بباور او عمدتا به خطا رفته است
برای دست يابی به زييايی و عشق . برای خالقيت بايد توانايی به قتل رساندن و کشتن داشت. خالقيت و ضد زندگيست

تنها . ممنوعه، به خرد و ايمان ممنوعه  بايد توانايی شکاندن و زيرپاگذاشتن مرزهای عمومی و رسوم عمومی را داشت
 بهتر بگويم، بايستی  زيبايی انرا ديد  و او را به فرشته خويش تبديل کرد، به  ياران و خدايگان بايد خشم را زيبا کرد و يا
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بايد خشم را روحمند کرد و بجای خشم و داغان کردن ). خدای جنگ يونانی و ايرانی( خويش، به ارس و بهرام خويش
م ورزيد و انرا تغيير داد، انگاه که زمان تحول و انسانها و زندگی به نوع روابطه، به نوع جهان و نوع نگاه به جهان خش

خشم به سيستمهای فکری، احساسی و نوع روابط  و تغيير انها، اين شکل . تغيير ان، زمان مرگ ان فرارسيده است
اينگونه ما جهان خويش، جهان ديگران، ديگران و . زيبای خشم ما و اين خشم خندان ماست و وسيله تغيير جهان ما

تا ديگر بار خويش و ديگران را . می کشيم، به قتل می رسانيم، تا ديگر بار جهانی نو و نگاهی نو متولد شودخويش را 
با ما جنگ قدرت و خدای خشمی متولد . خلق کنيم و يا دگرديسی يابيم، بی انکه خونی ريخته شود و يا کسی کشته شود

زيرا ما خشممان را نثار . ميشود و تيری شليک نمی گرددميشود که بيرحم است، اما در ان حتی يک قطره خون ريخته ن
اينگونه ما جهان پژمرده را می کشيم و بدين . نگاه و سيستمهای نگرشی و نوع روابط می کنيم و نه نثار اشخاص و افراد

 مرده اش وسيله  انسان پژمرده را وادار به تحول و دگرگونی می سازيم، اگر که نخواهد خودخواسته در کنار جسد خدای
. ما کين توزی را می کشيم و نه انسان کين توز را. اين اما انتخاب او و ازادی اوست. دراز بکشد، اه بکشد و بميرد

اما انها می توانند با . طبيعيست که با مرگ سيستمها و روابط، انسانهای درگير و خواهان انها نيز درد و زجر می کشند
کار ما کشتن جهان و خدايان دروغين می باشد و . اين انتخاب انهاست. سی يابنداين زجر و درد متحول شوند و دگردي

زيرا می دانيم که انها . اما خواهان مرگ انها نيستيم. پرت کردن هواداران انها به سراشيبی هيچی، پوچی و بی هويتی
ديگر هيچ انسانی نبايد به پای . ندمی توانند از درون جهان نيستی و پوچی به عنوان همراهان نوی ما و ياران ما بدر اي

ما کشنده و قاتل حقايق، ارمانها، خدايان و نگاهها هستيم، . اين شايد اخرين ارمان ما باشد. ارمانی و يا حقيقتی کشته شود
.پس قاتالن خندان شويد و فاتحان بی شمشير و خون. اری زندگی يعنی قتل مداوم. تا ديگر بار جهانی نو خلق کنيم  

  
اين را هر .  خودزنی وقتی زيباست که وسيله دست يابی به لذت باشد: ستايش خودازاری و ديگرازاری خندان  در-

درد وسيله دستيابی به لذت است و . زيرا مازوخيست در پی دست يابی به لذت است و نه درد. مازوخيست واقعی می داند
ر ساخته شده اند و کافيست، درد را تا نقطه خاصی مازوخيست می داند که درد و لذت از يک شو. گذرگاهی بدان سو

بقول گوته هيچکس تحمل . همانطور که ادامه لذت کم کم انرا به درد تبديل ميکند. ادامه دهی تا کم کم به لذت تبديل شود
 باری خودزنی انگاه که در خدمت سرکوب انسان و زندگی در پای اين يا ان. خوشبختی مداوم و هرروزه را نمی کند

اما انگاه که خودزنی و خودازاری روحی  در خدمت . اخالق است، خالف زندگيست و بايد اين احساس را زد و کشت
خوداراری روحی پيوندی نزديک با تحقير . دست يابی به لذتی نو باشد، انگاه بايد انرا خندان کرد و از ان لذت برد

ه که می خواهی از جهان و روابط کهنت بکنی و جدا شوی، انگا. حتی تحقير خويش نيز هميشه منفی نيست. خويش دارد
به خويش می . انگاه از خويش دل ازرده می گردی و خوشبختيهای کوچک خويش را، نقابهای خويش را  تحقير می کنی

خندی و از خود متنفر می گردی و اين تحقير خويش زيربنای اشتياق و عشق به خويشتن نوی شماست و نيز همراه و يار 
هر افريننده ای ابتدا به جهان خويش و ديگران، به نگاه خويش و ديگران با تحقير می نگرد و انرا . درت افرينندگی شماق

ميل . به خويش و به انها می خندد. از ان، از خويش به تهوع می ايد و انها را به سخره می کشاند. کوچک می يابد
ن خويش و جهان خويش، ميل کشتن ديگران و جهان و تصورات  خودازاری و دگر ازاری دارد و ميل به قتل رساند

چگونه می توان خويش را نو افريد، وقتی ابتدا سر . ديگران و افريدن دوباره اين ادمکان و دون مايگان به گونه ای نو
ری و خودازا. خويش را چون گوسفندی نبريده باشی و خود کهن خويش  را قربانی راه و عشق نوی خويش نکرده باشی

راه مقابله با ان اما تنها لذت بری . دگرازاری اخالقی و کين توزانه نيز وجود دارد که دشمن ماست و نافی لذت و زندگی
خودازاری و دگرازاری ما اما خندان و عاشق است و نه نافی . از زندگی  و اری گويی به زندگی و لذت ان می باشد

بی به لذتی واالتر، عشق و خردی زيباتر خود به  قاضی بيرحم خويش پس برای دست يا. لذت، بلکه در پی لذت است
خود را به موش ازمايشگاهی خويش تبديل ميکند و برای دست يابی به خواست و لذت خويش مرتب به . تبديل ميشود

ابد و به از خويش به تهوع می افتد، تا انگاه که به لذت عشق و خرد نو دست ي. خويش می خندد، خود را تحقير ميکند
در دگرازاريش ميل شرارت خدايی وجود دارد که . دگر ازاری او نيز از اينگونه است. اغوش معشوق تازه خويش

ايينه ايی در برابرشان . مخلوقانش را، يارانش را نيش ميزند، تحريک می کند، وسوسه می کند، تحقير و تمسخر می کند
زندگی کنونيشان پی ببرند و اينگونه سرانجام تحقيرگر خويش به می گذارد، تا به کوچکی خويش و به پلشتی عشق و 

اينگونه خودازاری و دگرازاری ما خندان و . پرش بزرگ و مهاجرت بزرگ در پی دست يابی به جهانی نو دست زنند
باری  احساس خودازاری  و . شرور است و  از لذت حرکت ميکند و در پی دست يابی به لذت واالتری می باشد

با . زاری خويش را خندان و زيبا کنيد و انرا چون امشاسبندان خويش در خدمت تحول خويش و جهانتان بگيرددگرا
جهان کهن و نگاه کهن خويش، روابط کهن خويش را با طنز، تحقير . خنده، خويش و ديگران را تحقير و سخره کنيد

. ه عشق نوی خويش و لذت نوی خويش دست يابيدبنگريد و با اين احساسات از روی  جهان خويش و ديگران بپريد و ب
اين شايد تنها . هرعمل انسان در پی دستيابی به لذتی و هدفی می باشد. باری حتی  در زنجيرزنی  ما نيز لذتی نهفته است

 و تنها بايد انرا از بار اخالقی ازاد کرد و در خدمت خويش احساسات خويش را، اخالق. راز و قانون سبکبال هستی باشد
حتی در خودازاری و دگرازاريتان نيز در پی لذتی و تحولی باشيد و !  اينگونه دوستان.خرد خويش را زيبا و خدايی کرد

.اين شورهايتان را زيبا و خندان کنيد  
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انگاه که قدرت هيچ حرکت و عملی نداريد،  به اين بی عملی خويش تن دهيد و بر :   در ستايش بی عملی و بی ارادگی-
. بی عمل و بی اراده گرديد و چون تائو راز عمل در بی عملی و اراده در بی ارادگی را درک و لمس کنيد.  لم دهيدان

انکه بی عملی را عمل کند، می تواند جهانی را سامان دهد، بدين وسيله که می گذارد جهان خويش را بشخصه  سامان 
ر اسبان بالدار احساسات خويش پرواز کند، زيرا او با بی ارادگيش انکه بی ارادگی را اراده کند، می تواند سوار ب. دهد

برای دست يابی به اين شادی و قدرت بايد اما بر هراس خويش بر بی . به اراده جسم و خرد جسم خويش تن می دهد
گويی . حالت بی عملی لحظه درون نگری جسم و وجود است، تا راهی و خالقيتی نو يايد. عملی و بی ارادگی چيره شد

جسم و جان در الک خود می رود، بی حرکت می شود، تا ابهای زيرزمينی وجودش درهم اميخته شوند و ابش تبديل به 
لحظاتی که انسان هنرمند . اين حالت و لحظات  را بويژه هنرمندان و خالقان خوب می شناسند. شراب گردد و برسد

اين لحظات دردناک ناتوانی و بی عملی اما . ، خلق کند و بيافريندباصطالح يک بلوکاد درونی دارد و نمی تواند بنويسد
ابتدا بايد در درون از تلفيق چشمه های مختلف . برای جسم و روح لحظات امادگی و تدارکات برای تحول نو می باشد

وران نشستن و احساس و انديشه نگاهی نو و روايتی نو، نقاشی يا ملودی ايی نو ارام ارام متولد شود، تا سرانجام د
اين حالت را دريانوردان و مالحان کشتيان . بارداری، دوران بی عملی بپايان رسد و انسان قادر به خالقيت دوباره باشد

دوران انتظار، دوران دلهره، . انگاه که باد مدتها نمی وزد و کشتی در جای خويش می ماند. بادبانی بخوبی می شناسند
 درونی با خويش اغاز می شود، تا انزمان که ديگر بار باد شمال بوزد و کشتی روح دوران بارداری، دوران جنگهای

ادمهای معمولی از اين لحظات بی عملی و . انسان بحرکت در ايد و بسوی ساحلی نو و زايشی نو بشتابد، بسوی لذتی نو
االت خواص، افرينندگان و خدايان به بيان ديگر اين حاالت، تنها ح. بی ارادگی بشدت می ترسند و از ان فرار می کنند

سبکبال است که بر قهرمانی و عوام مايگی خويش پيروز شده اند و تن به خواست زندگی و جسم خويش می دهند و می 
اينگونه نيز می توانند در کشتی بادبانی جان خويش لم . توانند بی عمل و بدون اراده بر امواج زندگی خويش سواری کنند

ملی و اراده بی ارادگی را تجربه کنند، تا سرانجام سراپا شور عمل و لذت،  پارادکس و سبکبال همراه دهند و عمل بی ع
.بادهای جنوبی به  ساحل زيبای سيرنه های خندان خويش دست يابند  و بوسه های انها را بچشند  

 
 

رده است و به راز انکه هر انچه می انکه به راز نادانی بنيادين بشری و خويش پی ب:  در ستايش نادانی و ندانم کاری-
پندارد و باور دارد، جز سرايشی، شعری و خلقتی از او بيش نيست؛ انکه پی می برد همه چيز را ميتوان ديگرگونه 

اين دانايی او و خالقيت سبکبال او ريشه . نوشت و افريد و لمس کرد، چنين کسی به دانايی بزرگ و خندان دست می يابد
زيرا اکنون با توانايی به اين نادانی و هيچی . »من نمی دانم« :او زيباترين جمله بشری را اين می داند. ارددر نادانی او د

اما انکه به اين دانايی نوی خويش نيز به عنوان نادانی نوی خويش می خندد، او . قادر به خالقيت دانايی و پری می باشد
 گردد که ندانم کار است، کژو مژ راه می رود و هر حرکتش نافی او ديوانه عاقل می. خدای سبکبال و خندان می شود

او می داند هر انچه که عاقالنه پنداشته می شود، خود راهی ناعاقالنه بيش . حرکت و راه قبلی اوست و پارادکس است
ويش و نادانی پس از ندانم کاری خ. نمی باشد، پس هر نادانی و غيرعقالنيت اش  نيز در خود خردی و راهی پنهان دارد

. بدان تن ميدهد و وقتش را در بيراهه ها هدر می دهد و انها را چون راههای نو تجربه می کند. خويش نمی ترسد
عشق هايش را اين نادان خندان با حماقتهايش از دست می دهد و اينگونه  . زندگيش را با ندانم کاريش خراب می کند
، دانايی و خردی نو و عشقی نو و سبکبال دست می يابد و با هدر دادن وقت و سرانجام از بيراهگی و نادانی به راهی نو

.خوشبختيش به گنجی  نو و خوشبختی تازه ای دست می يابد  
 

انچه که ما ديگران، دوستان يا دشمنان  می . انسان هميشه در جهان خويش است:  در ستايش  سروری بر ديگران-
اين تصوير و معنا از ديگری . به اشخاص و اعمالی است که بر ما تاثير می گذارندناميم، تصويرهای   ما و معناهای ما 

از اينرو نيز ما در نهايت نه با ديگری، . و جهان اما متاثر از نگاه و قدرت ماست، متاثر از شور عشق، خرد و قدرت ما
ما هميشه در . ه ايم و خالق انيمتصوير و معنايی که خود ساخت. بلکه با تصوير ديگری و معنای ديگری روبرو هستيم
ما انسانها بقول ويتگنشتاين مرز جهان خويشيم، زيرا اين جهان . واقعيت خويشيم، در روايت شخصی خويش از واقعيت

انسان به عنوان موجود سازنده  و خالق جدا از جهانش نيست، بلکه او . خودساخته ماست و ما و جهانمان يکی هستيم
در نگاه نهايی گويی . ست و با تغيير جهان و نگاهش بناچار خود نيز تغيير هويت و معنا ميدهدبخشی از جهان خويش ا

در . ما  می نويسيم و  نوشته می شويم. ما جهان را می سازيم و  همزمان جهانمان  ما را می سازد، در يک چرخه دائمی
  باری در چنين جهان شخصی و فردی برای .نهايت گويی ما بسان ناسازه  می نويسيم  انچه را که نوشته شده ايم

تنها انکه بر ديگران سروری کند، می تواند . سروری بر خويش و جهان خويش بايد سروری بر ديگران را اموخت
. زيرا ديگران بخشی از جهان او و بخشی از تصورات او می باشند، چه به عنوان دوست يا دشمن. سرور خويش باشد

تنها انکه بر . ران را بياموزيد و انها را به خدمت خويش اوريد، چون بخشی از جهان خويشپس دوستان سروری بر ديگ
. تصوير معشوق، دوست و دشمن خويش سرور باشد، تنها او بر خويش سرور است و حاکم بر جهان خويش است

عشق و چگونه می خواهی سرور جهان خويش باشی و سرور خويش، بی انکه سرور خدا وشيطان خويش، سرور 
پس سروری بر ديگران خويش را بياموز و بر روابطت و جهانت . معشوق خويش، سرور دوست و دشمن خويش باشی
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زيرا .  سروری کن و انگاه برای زيبايی جهانت و برای وااليی لذت سروريت،  انها را، ديگران را زيبا و سبکبال ساز
نه که به ديگران هويت می دهی ، همان لحظه به خويش نيز همان گو. تو خود نيز توسط جهانت هويت و معنا می يابی

برای دست يابی به اوج دوستی . پس برای انکه به عشق زيبا دست يابی، معشوقت را زيبا کن. هويت  و معنايی داده ای
 تا بگذار جنگت با يارانت، به جنگ خدايان زمينی تبديل گردد،. و دشمنی، پس دوستی و دشمنی را زيبا و خدايی کن

انکه اينگونه سرور . پس خويش و ديگری را چون خدای زمينی بيافرين. اينگونه به اوج لذت زمينی و خدايی دست يابی
ديگران و سرور معشوقان و دوستان خويش است، می داند برای دست يابی به اوج لذت عشق و لذت زندگی بايد ديگران 

زيرا بازی عشق پرشور بی معشوقانی پرشور . ريند و حس و لمس کندرا نيز، دوستان و دشمنان خويش را نيز زيبا بازاف
برای دست يابی به اين سروری خندان و سبکبال بايد هم . ممکن نيست  و جنگ قدرت زيبا بی دشمنانی شرور و خندان

ر اوريد و بتوانيد چون کازانوا، وسوسه گر يا نقادی بزرگ معشوقان و حريفانتان را به اسارت خواست و نگاه خويش د
. هم سپس برای دست يابی به اوج لذت خدايی و شکوه جهانت ، خويش و ديگری را چون بازيگران خدايی بازافرينيد

باری بايستی ابتدا چون کازانوا  با  شرارت زيبای خويش  و شناخت پاشنه اشيل احساسی معشوقان  و نيز اميال اشکار  
و انگاه به کازانوای خندان .  ابيد  و اينگونه معشوقان خويش را تسخير کنيدپنهان زنان  به قلب و رختخواب انها راه ي

تبديل شويد که با شناخت از بازی زندگی  و با استفاده از شرارت خندان خويش ديگر حتی نيازی به بازی شرورانه و 
ردن انها با نگاه جذاب خويش، زيرا او  بجای يافتن پاشنه اشيل معشوقان و محسور ک.  اغفال گرانه کازانوای اول ندارد

او  . با افريدن جهانی نو و دادن معنايی نو به معشوقان، از قبل بازی را برده است و معشوق را در اغوش کشيده است
سرور و خالق  بازی خويش می باشد، چه اين بازی يک اروتيسم زيبا با زنی باشد و يا با زنانی، چه تالش در پی بدست 

در هر حال اين کازانوای خندان ابتدا روايت عشق و بازی را می . د و يا اسير نگاه معشوقی شدناوردن معشوقی باش
افريند و معشوق خويش را و نيز خود را در اين بازی می افريند  و انگاه به روايت خويش و بازی خويش تن می دهد و 

ندگی استفاده می کند  که بايد اکنون به انها نام و به تصادفات و تحوالت پيش بينی نشده در ميان راه چون هديه هايی از ز
اينگونه نيز زن لذت پرست خندان ما اکنون ديگر تنها مردان را با نگاه و شرارت زيبای . نشانی در بازی خويش دهد

خويش  و اشنايش با رازها و خواستهای پنهان و اشکار مردان مسحور و اسير نمی کند، بلکه او ابتدا روايت عشق و 
از اينرو بازی نوی او  سبکبال و خندان است و . بازی و نيز معشوق را می افريند و سرور تصوير معشوق خويش است

زيرا با تمام وجودش به عشق و بوسه معشوق تن می دهد و نيز به روايت خويش از . در همان حال پرشور و پر احساس
 سبکبال و خندان است و  سرور خندان بازی عاشقانه معشوق و همزمان به عنوان خالق بازی و سرور تصوير معشوق

جنگجوی خوب . باری اين لذت پرستان نو اينگونه از قبل بازی و نبرد را برده اند، چون خود خالق بازی هستند. خويش
اما جنگجوی بزرگ . بقول تائويسم از قدرت حريف  برای پيروزی خويش استفاده می کند و اينگونه پيروز می شود

او به عنوان خالق جنگ و  رقيب  انرا در فانتزی خويش . نمی جنگد، زيرا قبل از شروع جنگ انرا برده استاصال 
نقاد خوب در نگاه و سيستم فکری رقيب نقاط ضعف . از اينرو نيازی به جنگ ندارد. بازی کرده است و   انرا برده است

د و بر ان سروری ميکند و نيز رقيب و دشمن را و نگاه او اما نقاد خندان سيستم رقيب را در چنگ می گير. را می يابد
چنين خالقان و لذت پرستان . را در بازی خويش نام و نشانی می دهد و اينگونه خالق حريف و رقيب خويش است

خندانی، چنين عاشقان و خردمندان سبکبالی  معشوق و رقيب خويش را، بازی خويش را زيبا و خدايی می افرينند، زيرا 
ی دانند که تنها با داشتن چنين رقبا و معشوقانی قادر به دست يابی به اوج لذت هستند و نيز قادر به دگرديسی  در م

از . انسان با نام دهی به معشوق و دشمن خويش، خويش را نيز نامگذاری می کند. روايت تازه خويش از عشق و قدرت
فان، دوستان و معشوقانش را بزرگ و زيبا می طلبد، تا به اوج اينرو خويشتن دوستی و لذت پرستی اين سبکباالن، حري

چنين عاشقان خندانی بقول نيچه در هر لحظه هم سراپا به عشق خويش و . لذت و اوج زيبايی خويش دست يابد
معشوقشان تن می دهند و همان زمان به عشق خويش و خلقت خويش می خندند و اينگونه عشق سبکبال و پرشور را، 

همينگونه نيز اين غوالن زمينی خرد و ايمان سبکبال خويش را، منطق و خدايان . ينی را بوجود می اورندعشق زم
سروری بر ! باری  دوستان.  اما اين خرد و ايمان سبکبال و خندان است. خويش را می افرينند و به انها ايمان می اورند

، برای دست يابی به اوج لذت زمينی و خدايی،  خويش و ديگران را  بياموزيد و برای دست يابی به اوج قدرت و عشق
دوستان و دشمنانتان را چون بازيگران شوخ چشم، چون غوالن و عارفان زيبای زمينی بيافرينيد  و اينگونه زمين را به 

.مکان بازی خدايان خندان زمينی تبديل سازيد  
 

رن و ليبرتی که خويش را از چنگ بارهای اخالقی و اروتيسم مد:   در ستايش اروتيسم پارادوکس بی پروا و پرشرم-
اخالق مقدس و ضد لذت رهانيده است و تابوها را درهم می شکند، دارای زيبايی وسوسه انگيزی می باشد که انسان با 

ن در اي. تن دادن به ان می تواند هم به اوج لذت زمينی و جنسی دست يابد و هم خندان خشم و حسرت خدايان را برانگيزد
اروتيسم لذت پرستانه و بی باک و بی پروا، انسان می تواند  با يار و معشوق در پی دست يابی به لذت مشترکشان همه 

اينجا تنها . مرزهای ممنوعه را پشت سر بگذارد و احساسات و فانتزيهای پنهان و نيمه پنهان خويش را لمس کند و بچشد
در اين . عشوق می باشد و يا در لذتی چند نفره ميل مشترک انهاقانون رضايت و انتخاب دو طرف، دو عاشق يا م

اروتيسم بی پروايانه انسان لذت پرست نه تنها به فانتزيهای کودکانه، مردانه و زنانه خويش می تواند تن دهد و گاه چو 
يگر، بلکه می تواند مردی خويش را با دو معشوق در تختی حس و لمس کند و يا چون زنی بدلخواه با دو مرد يا با زنی د

با معشوق خويش نيز تن به بازيهای فراوان جنسی و اروتيکی دهد  و شورها و کنجکاويهای زيبای خويش را لمس و 
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از اينرو می تواند گاه خويش را اسير معشوق حس و لمس کند و گاه چون مارک دساد . تجربه کند  و لذت انها را بچشد
گاه می تواند . مان او حس اسارت به خويش را و  لذت فرمان دهی را لمس کندبر معشوق خويش فرمان راند و در چش

در اغوش معشوق خويش کودکی باشد که  پستان زندگی  را می مکد  و گاه در اغوش مردش ارامش و لذتی را احساس 
ا سروری به اوج لذت اينجا می توان هم با درد و هم با لذت، هم با وابستگی و هم ب. می کند که از کودکی بخاطر دارد

همه بازيها و فانتزيهای جنسی و اروتيکی در خدمت دست . دست يافت، زيرا همه چيز در خدمت دست يابی به لذت است
اين بی پروايی اروتيسم مدرن راه را بر انسان بسوی لذتی بزرگ می گشايد . يابی به اوج لذت جنسی و جسمی می باشد
مشکل اروتيسم مدرن در ان .و کشف ديارهای تازه و جسارت زيبا تبديل می کندو سکس را به يک ماجراجويی مشترک 

ابژه ای ممکن است، تنها از طريق ابژه جنسی کردن معشوق و / است که چون اين جسارت تنها از طريق نگاه سوژه
سوژه ای، به لذت / ديگری ممکن است، از انرو نيز در حد  اروتيسم  بی پروا باقی می ماند و به لذت اروتيسم سوژه

از طرف ديگر اروتيسم . اروتيسم ماالمال از شور عشق و احساسات عميق همراه با درد و شادی عميق دست نمی يابد
ابژه ای در خويش بدنبال نوعی بی حسی نسبت به معشوق است، زيرا احساسات عميق به معشوق را به مثابه مانعی بر 

که می خواهد گذرا و کوتاه باشد، بی مسئوليتی طوالنی مدت به ديگری و يا سر راه  لذتهای اروتيسمی خويش می بيند 
زيرا عشق برای مثال اجازه انجام و قبول . بی پيوندی عميق و عاطفی به ديگری که سد راه لذت و فانتزيهای جنسی شود

ور معمول با اينگونه عشق بط. بعضی فانتزيهای جنسی مانند همخوابگی مشترک با هم معشوق و زنی ديگر را نمی دهد
اروتيسم شاخه و عشق ميوه . عشق  و اورتيسم پيوند تنگاتنگ دارند. فانتزيها در جنگ است، اما نه با همه فانتزيها

مشکل اروتيسم ليبرتين در اين هراسش از عشق عميق و لذت عشق . درختی است که ريشه اش شور جنسی می باشد
از اينرو نيز مارک دساد می خواهد به .   ای که بدان وابستگی عاطفی داردنهفته است و حس و لمس ديگری بسان سوژه

بی احساسی به معشوق دست يابد و انسان ليبرتی عشق را چون مرتاض گری و يک نوع سخت گيری لمس و تجربه می 
.کند  

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

»)1.(ازاينرو ديگران را به ابژه تبديل می کند. تالش می کند> بی احساسی< است که ليبرتين درپی دست يابی به   
 از طرف ديگر ما با کاماسوترای هندی و نگاه مهربان هندی به اروتيسم روبروييم که هم جا را برای حاالت مختلف 

در درون  نگاه شرقی خويش، نگاه مهربانانه و نيز شرمگينانه خويش را حفظ جنسی و لذتهای جنسی باز می گذارد و هم 
در اينجا جسم معشوق و لذت جنسی به عنوان بخشی از تانترا و يوگای جنسی هنديان به عنوان معبدی مقدس و . می کند

عشق زمينی، بلکه  برای زيبا نگريسته می شود و به عنوان وسيله ای،  راهی  نه تنها برای دست يابی به لذت جنسی و 
دست يابی به اوج يگانگی با هستی از طريق يگانگی با معشوق و نيز وسيله ای برای دست يابی به رهايش روحی از 

تا انگاه که ارضای جنسی  با ارضای وجودی و يک رهايش .  طريق به تعويق انداختن ارضای جنسی تبديل می گردد
ا را می توان هم به عنوان اروتيسم جنسی و در پی دست يابی به لذتهای جنسی و از اينرو کاماسوتر. درونی همراه شود

. عشق زمينی مورد استفاده قرار داد و هم می توان با تانترا از ان برای دست يابی به رهايش درونی استفاده کرد
 شرقی نوعی شرم نهفته در نگاه شرقی و لذت. موضوع ما اينجا اما فقط بخش اروتيسم مهربانه و شرمگينانه ان است

در . اين شرم بخشی اخالقی و در خدمت نفی جسم و اروتيسم است و بخشی اما شرم طبيعی و جسمی می باشد. است
اينجا اما منظور شرم اخالقی نيست که مخالف .  فرهنگ هند اين شرم اخالقی کمتر و در فرهنگ ما بسيار بيشتر است

شرمی که ادمی حس می کند، انگاه که نگاه . موضوع شرم طبيعی می باشدبلکه .  لذت و نافی جسم و ارتباط است
اين شرم نماد ارتباط و  نماد لمس لذت پنهان . معشوق را بر خويش لمس می کند و از لذت سرخ می شود و می لرزد

نش بی اينگونه است که نگاه معشوق هم به سوی عاشق می دود و برای ديد. نماد حس معشوق و لذتهای ممکن. است
و ار روی شرم  مايل است از لذت . تابی می کند و هم تحمل نگاه زيبايش را ندارد و سر بر می گرداند و سرخ ميشود

اين شرم طبيعی پيوند نزديک با مهربانی و . اب شود  و در تن زمين  يا در نگاه و تن معشوق فرو رود و با او يکی شود
از . ی و خجالت اخالقی شرقی و بويژه ايرانی ضد اروتيسم و  نافی لذت استان نگاه اخالق.  توانايی مسحور شدن دارد

اينرو نيز اروتيسم  و جسم در فرهنگ ما اينگونه بد پنداشته شده است و همزمان در خفا، در قالب شعر و عرفان به بيان 
ی اخالقی ايرانی ماالمال فضا. اين اروتيسم پنهان نيز دارای لذت دردناک خويش است . و ارضای خويش پرداخته است

از لذت اين اروتيسم پنهان است که در نگاهها، در عشوهها و  نرمش رقص ايرانی خويش را نشان می دهد، بی انکه 
کافيست ان فضای اخالقی و  خجالت اخالقی نافی اروتيسم را کنار گذاشت و انگاه اين . کامل خود را برمال سازد

پر راز و رمز نگاه و تن ايرانی را به اروتيسم بی پروای ليبرتی و مدرن پيوند داد، تا اروتيسم شرمگينانه شرقی و عشوه 
مدرن > من راسيونال<شرقی  و هم > مای اخالقی<برای اين کار اما بايد ابتدا هم بر . به اوج لذت اروتيسم دست يافت

و جسم قادر خواهی بود > خود<به عنوان زيرا ابتدا . چيره شد و سراپا جسم و تن، سراپا زمين و شور عشق و قدرت شد
ابتدا بايد . به اين احساسات متفاوت و متضاد خويش بسان لذتهای همزاد خويش تن دهی و به وحدت اضداد دست يابی

گام بعدی تنها خندان کردن، کودک و سبکبال کردن  اين اروتيسم بی . عاشق و لذت پرست زمينی و جسم خدايی شوی
ست، تا اروتيسم به يک بازی کودکانه، گاه بی پروا، گاه شرمگينانه دو معشوق و يا يار تبديل شود که پروا و شرمگينانه ا

به خواست خويش گاه تابو می شکنند، گاه اسير ديگری و يا صاحب معشوق خويش می گردند و اينگونه سراپا وسوسه و 
عشوق، رابطه جنسی را به ديدار اول عاشق و خواهش می شوند و گاه با تن دادن به شرم و لذت عاشقانه خويش به م
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چنين عاشق و . معشوقی تبديل می کنند که با ديدن يکديگر از لذت سرخ می شوند و   همزمان يکديگر رامی طلبند
معشوق مسحوری هر لحظه لذت تن برايشان همراه با اغوش کشيدن جان و روح ديگری همراه می شود و گويی با دست 

ر بر قلب و جان يکديگر دست می کشند و از اينرو از لذت احساس و تن  به لرزه می افتند، مسحور کشيدن بر تن يکديگ
و پر از شور لذت چون دختر  و پسری جوان و عاشق که با يکديگر به اولين شب زفاف عشق  و  عبور از باکرگی 

يی ديگر بار  زنده می شوند، بالغ می دست می يابند، اين دو عاشق و معشوق مسحور يکديگر نيز با هر عشقی از نو گو
باری چنين عاشقان زمينی،  . شوند  و در اغوش معشوق بکارت خويش را از دست می دهند و زن و مرد می گردند

چنين عاشق و معشوق زمينی  در لحظه اروتيسم هم بی پروا يکديگر را به ابژه جنسی خويش  و ماجراجوی مشترک 
 عنوان يار و معشوق به يکديگر نگريسته، می خواهند در نگاه يکديگر غرق شوند و با خويش تبديل می کنند و هم به

در هر .  بوسه هم  به اوج لذت دست  يابند و تن معشوقشان برايشان چون اولين زيبايی و اولين سحر خدايی می باشد
 و لذت خويش اورد و هم در مردی بی پروايی  و جسوری وجود دارد که می خواهد دنيا و معشوق را به تسخير خويش

او کودکيست که عاشق  و مسحور ليلی خويش و تن و نگاه زيبای اوست و جز او نمی طلبد و در اغوش او به اوج هستی 
همينگونه نيز در هر زنی حوايی بی پروا و زيبا وجود دارد که می خواهد با معشوقش به . دست می يابد و مرد می شود
ابد و برای دست يابی به ان قادر به تابوشکنی و بی پروايی می باشد و هم در او دختری اوج لذت جسم و سکس دست ي

می باشد که در هر عشق و اروتيسمی انگار برای اولين بار بوسيده می شود و با هر عشقی از نو بدنيا می ايد و بوسه 
که در معشوق خويش هم ان مرد و باری برای ان. اش بر لبان معشوقش ماالمال از لذت و شرم عشق و شرم لذت است

با اين نگاه . زن و هم اين دختر و يا پسر را لمس و درک کنيد و بچشيد، پس تن به اين اروتيسم زمينی و خندان دهيد
زمينی و  لذت پرستانه هم به بهترين ترکيب  اروتيسم بی پروای مدرن و نيز اروتيسم شرمگينانه شرقی دست يابيد و هم 

 احساسی اروتيسم ليبرتی مدرن و اخالق گرايی شرقی پاک کنيد و اينگونه خويش و معشوقتان را در چند  انها را از کم
هنوز چهره ها . حتی کودک و بزرگسال نيز اخرين هويتهای يک مرد و يک زن نيستند. رنگ و هويت بازيابيد و بچشيد

پس با اری . يز می توان بازيافت و باز افريدو حالتهای نوی ديگری بجز دن خوان و حوا، بجز عاشق کودک و پرشرم ن
گويی به اين اروتيسم زمينی و خندان که در ان هم جا برای بی پروايی و هم لذت شرمگينانه، هم جا برای نگاه سرورانه 
و هم برای نگاه مسحورانه به معشوق باقيست و رابطه جنسی در ان تبديل به بازی دو کودک خندان و يا دو مرد و زن 

با ! باری دوستان. شق زمينی  و سبکبال می شود، به اوج لذت اروتيکی و عاشقانه جسم و پيوند جسم و جان دست يابيدعا
تن دادن به اين اروتيسم بی پروا و شرمگينانه، به اين اروتيسم خندان ماجراجويانه  و نيز مسحورانه، با تن دادن  به  اين 

 اروتيسم شرقی و مدرن  دست يابيد و  هم بدينگونه  به ليلی و مجنون زمينی و لذت زمينی و نو، هم به زيباترين ترکيب 
باری اين است اروتيسم وسوسه انگيز و خندان  زمينی . لذت پرست، به حوا و دن خوان خندان و عاشق دگرديسی يابيد

.ما  
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)7(اسرار مگو  
فلسفی/کاوی های روان آفوريسم  

 

مهمترين وظيفه انسان نوی ايراني، اين عارف و   :دوباره همه ارزشها و زيباسازی جسم و شورهای خويش ارزيابی
ی گويی دوباره به جسم و زمين خويش  رهايش جهان و واقعيت خويش از بار کالم و معناهای اخالقی و آر عاشق زميني

در اين راستا او بايستی ابتدا . و دستيابی به جهای فراسوی خير و شر خويش و زيباسازی شورها و نيروهايش می باشد
اهورمزدايی به همه قدرتهای خود و شورهای خويش که در اين تفکر اخالقی به /با رهايی از تفکر خير و شر، اهريمني

وسوسه مبتال /بند تبديل شده اند و انسان ايرانی و جهان درونی و برونيش را به جنگ جاودانه اخالقاهريمن و امشاس
ساخته اند آری گويد و با خويش و زندگی آشتی کند و اينگونه به سترونی هزارساله اش و جنگ جاودانه اش پايان دهد و 

و غرايزش آنها را به فرشتگان خندان  شورها، احساساتآنگاه در گام بعدی با زيبا ساختن و معنادهي، روحمندی دوباره 
به فرشتگان خندان و شروری که در خدمت خدای .  بازيگوش و شورهای رقصان در خدمت خويش تبديل سازد  و

خويش اين غول زمينی به زيباسازی جهان و هستی او مشغولند و جهان سرور زيبای خويش را رنگارنگ، جادويی و 
از اينرو نيز در جهان . ناخوداگاهي در واقع يک معنادهی و آفرينش ناخوداگاه است ساختن خوداگاه. لذت بخش ميکنند

اخالقی انسان ايرانی اين ناخوداگاه شکل اهريمنی می يابد و اهريمنی می خواهد انسان را بنده خويش کند، زيرا انسان 
معروف از ماست که برماست و آنکه باد می بقول . ابتدا او را اينگونه در سيستم فکری خويش بازافريده است

همينگونه نيز در نگاه مدرن، خوداگاه کردن ناخوداگاه فرويدی به معنای سيادت و در خدمت .  طوفان درو می کند کارد،
و خرد انسان و اصل واقعيت ميباشد، > من< خطرناک و در عين حال پرقدرت و ضروری توسط  گرفتن ناخوداگاه

 مدرن همه هستی و حتی جسم خويش را به مفعول خويش تبديل ميکند و خواهان کنترل اين مفعول همانطور که انسان
از اين نيروهای نشناخته ميداند و بدانخاطر می خواهد > وحشت دکارتی<ميل کنترلی که هابرماس آن را ناشی از .است

قدرت و پويايی بزرگ نگاه مدرن در اين اگر . با مفعول و ابژه کردن آنها از هراسش بکاهد و بر آنها حکمرانی کند
ابژه ای قرار دارد، همانگونه نيز پاشنه آشيل اين نگاه همين رابطه می باشد، زيرا در اين رابطه با مفعول /رابطه سوژه

کردن همه هستی از ناخوداگاه خويش تا طبيعت ، سوژه خويش را اوال به تافته ای جدابافته تبديل ميکند و ارتباط درونی 
ويش با همه هستی را از دست ميدهد و به ناظر خوداگاه هستی تبديل ميشود و هم در هراس از اين مفعول و قدرتهای خ

او ، او را کوچک و بيمار ميکند و به خرد و منطق نهفته در همه چيز، به منطق نهفته در احساسات و خوداگاهی نهفته 
قع بقول نويسندگان پسامدرن سکوالريسم و گيتی گرايی مدرن ، چه  برد و اينگونه در وا در همه زندگی و هستی پی نمی

 مادی تفکرات مسيحی و مذهبی می باشند، همانطور که بقول  زمان خطی و يا اومانيسم مدرن، در نهايت يک تبلور
گی اوکتاويو پاز ايده سوژه و سيادت او بر جسم همان ماديت يافتن دوباره شورهای يک روحانی مسيحی در پی چير

باری . به تجاوز به خويش و طبيعت ختم می شود ثمره اين ايده نيز در نهايت از اينرو.روح بر جسم و طبيعت می باشد
 بايد هر کدام به گونه خويش و با عبور از   پی دستيابی به رابطه ای نو با هستی انسان ايرانی و نيز انسان مدرن در

رس از دست دادن کنترل در روح مدرنيت، ابتدا به آری گويی دوباره به ترسهای خويش، چه ترس اخالقی ايرانی و يا ت
 زمين و آشتی دوباره با خويش و زندگی دست يابد و در گام بعدی در اين نگاه زمينی و گيتی گرايی زمينی  جسم و
بقول پرلز . سازد تبديل   ياران و شورهای خويش  رنگ و معنايی نو و زيبا بخشد و انها را به  چيزها را  همه خويش

گام بعدی زيبا سازی و .  اما گام اول است اين.  به کسالت خويش پايه گذار گشتالت تراپي، زندگی يعنی آری گفتن
 به خود، ديگری و خدا در  معنادهی به کسالت خويش، ترس و شادی خويش، قدرت و عشق و خرد خويش، معنادهی

را نوشتم تا نگاه > اسرار مگو<در اين راستا نيز من مقاالت . چهارچوب نگاه شخصی زمينی و خندان خويش است
زمينی و نوی خويش را به احساسات و شورهای خويش و زندگی نشان دهم و هم از نو به انها آری گويم و انها را از بند 

و و زيبا به قدرتهای نگاه اخالقی ايرانی و نيز نگاه کوچک کننده و بيمار کننده مدرن برهانم و اين شورها را با معنايی ن
نوی خويش تبديل کنم که نه تنها زندگی مرا زيباتر می سازند، بلکه همزمان ميتوانند راهي، امکاني، نگاهی و مسيری نو 
برای ديگر دوستان و همبازيان باشند تا انها نيز به اين بازی زيبای دگرارزشيابی و زيباسازی جهان شخصی و مشترک 

تا نيز از اين ببعد برای مدتی افوريسمهای تازه و يا برگرفته از کارهای منتشرنشده ام را اينجا در در اين راس. ادامه دهند
باری زمانه زمان ما ارزشگذاران نو، .  و مختصر اختيار دوستان ميگذارم، البته اينجا و در حد وبالگ بشکل کوتاه شده

ون با عبور از نگاه اخالقی سنتی و قراردادی مدرن به نگاه بازيگران و لذت پرستان نو و آفرينندگان نو می باشد که اکن
نگاهي با خود نوعی از اخالق   و نيز به اخالق سبکبال خويش، زيرا هر سيستم و  خندان و زمينی خويش دست می يابند

نگاه مدرن نسبی گرا اخالق و . نگاه سنگين سنتی اخالق مقدس می افريند. را به همراه دارد و ارزشيابي
  .و ارزشهای زمينی جسم گرايانه، سبکبال و فانی را  نگاه زمينی ما اخالقيات  و نسبی می افريند و قراردادی زشهايار
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در هر لحظه از زندگی امکان و فرصت آن بوجود می ايد . از فرصتهاست  زندگی مجموعه اي:در ستايش فرصت طلبي
 در  . عشق، سياست و يا تجارت، هنر، علم يا فلسفه باشدخواه موضوع اين لحظه.که به چيزی و يا خواستی دست يابيم

 اين موضوع و مسئله با خويش و در بطن خويش فرصتها و  هر لحظه موضوعی ذهن و جان را به خود مشغول ميکند و
جه  و فرصتهايی برای دست يابی به لذتي، برای دست يابی به تبلوری نو و يا توان و در امکاناتی را حمل ميکند، راهها
فرصتی برای دست يابی به وصال به معشوق، خواه اين معشوق ، معشوق واقعی باشد و . ای نو از شور عشق و قدرت

يا فرصتی برای دستيابی به قدرت در سياست و يا فرصتی برای دست يابی به پول و ثروت بيشتر در تجارت، يا 
ارتباط است، چه ارتباط با خويش و يا ديگری و    هر لحظه زندگی يک .فرصتی برای يک تحول فکري، هنری و غيره

اينگونه عاشق خردمند و زمينی در هر برخورد با . در هر ارتباطی فرصتی برای دست يابی به پيوندی نو و لذتی نو
معشوق از نگاه اول که از ديدن لذت عشق و زيبايی معشوق سرخ می شود و لکنت زبان ميگيرد تا انگاه که با معشوق و 

ميزيد، در هر لحظه و تالقی نگاه و ارتباط فرصتی برای دست يابی به معشوق، دست يابی به درجه جديدی از همسرش 
او چون کودکی که فرصت را غنيمت می شمارد . عشق و قدرت می يابد و اينگونه شرورانه و خندان فرصت طلب است

يا برايشان ناز ميکند تا به خواست خويش و برای دستيابی به خواست خويش نزد پدرومادرش خود را لوس ميکند و 
دست يابد، اين عاشق خندان و فرصت طلب ما نيز در هر چيز فرصتی و امکانی برای وصال و لذت می يابد و از ان 

در نزد عاشق زمينی حتی سوءاستفاده نيز زيبا و خندان ميشود، همانطور که فرصت طلبی . استفاده و سوءاستفاده ميکند
 و زشت خويش رها ميشود و در خدمت سرور خويش اين غول زمينی به کودکی بازيگوش  حالت اهريمنیديگر بار از 

 نه  و دون مايه حاصل نگاهی اخالقی بود که در پی ابديت می گشت و آن فرصت طلب اهريمن. و خردمند تبديل ميشود
اينگونه او را اهريمنی کرد .  خويش ميديدتنها قدر لحظه، فانی بودن و فرصت را نمی دانست بلکه انها را دشمن خواست

در . منطق تفکر و نگاه اخالقی اينگونه می طلبد و باز می افريند.  اهريمنی شد بناچار دون مايه و زشت ميگردد و انچه
نگاه مدرن برای اولين بار کلماتی مثل فرصت و لحظه ارزش دوباره خويش را می يابند و از انها بقولی اعاده حيثيت 

 اينجا فرصت طلبی   بويی از کوچکی و دون مايگی باقی مانده است، زيرا اما در فرصت طلبی مدرن هنوز. شودمی 
 و ترسويی است که هنوز به آن خويشتن دوستی بزرگ دست نيافته است که در برگيرنده  خودپسند> من<در خدمت 

ن دوستی که ميداند برای دست يابی به اوج ديگری چون سوژه ای برابر و در برگيرنده جهان خويش می باشد، خويشت
لذت و ارتباط احتياج به معشوق و ياران و همبازيان پرقدرت زمينی دگر چون خود دارد و به جهانی خوداگاه و جاندار و 

از اينرو نيز فرصت طلبی مدرن با تمامی قدرتش هنوز کوچک و بيمار است و هم . اينگونه نيز جهانش را می افريند
با ما اين عاشقان زمينی اما آن فرصت طلبی بزرگ و شرور و زيبا متولد ميشود که می .  عاشقان زمينی نيستتبار ما

داند خدايان هميشه فرصت طلب هستند و از هر فرصتی چه در عشق، سياست و يا تجارت بدان خاطر استفاده ميکند که 
از ارتباطات و عرضه و تقاضاسات   دريايي و رصهاو در همه حوزهها قادر بديدن ع. به اوج خواست خويش دست يابد

 چون خدايی فرصت طلب و خندان در اين دريای فرصتها و امکانات بهترين فرصت و امکان را ميجويد تا به خواست  و
مغزی سرد با جسمش و روحش فرصتها و امکانات را بو ميکشد و حس  اينگونه او با قلبی گرم و. خويش دست يابيد

آن را به چنگ می اورد و می ربايد و يا چون پلنگی در کمين بهترين  گاه يا چون عقابی خندان و مغرور و ان ميکند
ضعيفتر از جلويش رد شوند و انها را  فرصت و زيباترين، جوانترين و تردترين غزالها و اهوان ميگذارد ابتدا فرصتهای

و انگاه چابک و بی تاب از کمينگاه خويش بيرون   ابداز دست می دهد، تا به زيباترين و بهترين فرصت و طعمه دست ي
تا  خود می چيند، تور خود می بافد يا چون عنکبوتی زيبا و شرور دام. را به دندان می گيرد طعمه شيرينش ميجهد و

چنگ او می تواند هم با اشتياقش به فرصتها دست يابد و انها را به . فرصت مناسب به دام اندازد معشوق و حريف را در
 حتی ابتدا اسير نگاه معشوق و وسوسه بازی قدرت با حريفی قدير سازد تا  اورد و هم به فرصتها تن دهد و خويش را

غول  در او اين. آنگاه تن داده به ميل خويش بر ميل و لحظه و فرصت سروری کند و انها را در خدمت خويش گيرد
به پيوند دوباره هم دست  دن و قدرت تن دادن و بدست گرفتن،فرصت طلبی مردانه و زنانه، اشتياق و تسخيرکر زميني

مگر نه انکه مردان می خواهند معشوق را به چنگ اورند و . می يابند و به ياران هم و گذرگاهی بسوی هم تبديل ميشوند
بازی کنند تا در طعمه بی خبر را  و زنان اين باهوشان زيبا می دانند که چگونه به اين بازی تن بدهند، نقش تسخير کنند

باری بازی عشق و قدرت مملو از .  طعمه خويش تبديل کنند و به دام اندازند پرشور را به مناسب اين شکارچی فرصت
. نه، درستتر بگويم. دوستان، فرصت طلب باشيد .طلبی خندان و پرشور است اين بازی فرصتها و امکانات و فرصت

 !دايانی فرصت طلب و وسوسه گر تبديل شويد و خدايی کنيد و به خ فرصت طلبی را زيبا

 مهمترين ويژگی زئوس خدای يونانی در کنار خصلت لذت پرستيش، توانايی :ـ در ستايش توانايی تغيير شکل و حالت
او قادر است به هزار رنگ و لباس در آيد و در . تغيير شکل و فرم خويش برای دست يابی به خواست خويش می باشد

طبيعی است که او از . خواست خود چون آفتاب پرستی رنگ عوض کند و به قالبهای مختلف ظهور کندپی دست يابی به 
اينگونه او آنگاه که پادشاهی از ترس آنکه .اين توانايی خدايی خويش برای دست يابی به لذت و خواستهايش استفاده ميکند

ئوس خويش را به باران زرينی تبديل ميکند و  را در قلعه ای پنهان می کند، ز زئوس به دخترش دست يابد، دخترش
پرنسس که تاکنون چنين باران زيبايی نديده بود به حياط می شتابد و اينگونه زئوس بشکل باران زرين او را در آغوش 

يا آنگاه که عاشق الهه ای ميشود که او نيز قادر به تغيير فرم و شکل خويش است، . می گيرد و با او همخوابگی ميکند
زی زيبای فرار و تعقيب عاشقانه همراه با تغيير فرم ميان آن دو شکل ميگيرد که در طی آن الهه زيبا به شکل قو، با
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ماهی و حيوانات ديگر در می ايد و زئوس به شکل نر آن حيوان تبديل ميشود و در پی او می دود و می پرد و يا به 
زندگی نيز يک تحول و تغيير .  و به وصال معشوقش می رسداشکال ديگر در می آيد و سرانجام او را بدست می آورد

اينگونه نيز در . مداوم است و در هر تغييری مرتب از ما می طلبد رنگ و لباس عوض کنيم و رلی جديد را پذيرا شويم
است و يکايک ما همه صداها و رنگها و تصاوير از دون خوان و پارسا، همه بازيهای از عاشقانه تا جنگجويانه موجود 

در يکايک ما در واقع هزاران نفر و شکل وجود دارد که ما متناسب با بازی لحظه و ضرورت زندگيمان ميتوانيم بدان 
در بسياری از . تن بدهيم، بدان تغيير شکل يابيم تا به خواست خويش دست يابيم و به اوج شور عشق و قدرت دست يابيم

برای مثال هنگامی که سر کار هستيم، نوع و حالت برخورد، نگاه و .  ميدهيمحاالت نيز ناخوداگاه اين تغييرات را انجام
اما اين . سخن گفتن ما با وقتی که به خانه ميرويم و با همسر و کودکانمان يا خانوادمان روبرو ميشويم، تغيير ميکند

ارد که قادر نيست، آزاد و رها ها قرار د> تو بايد<تغييرات چنان اندک است و انسان چنان در زنجير فرمانهای اخالقی 
بخواست لحظه و جسمش تن دهد و مرتب رنگ و لباس عوض کند و گاه چون شيری بغرد و گاه چون آهويی نافه 

گاه چون زوربای يونانی به رقص لذت پرستانه بپردازد، انگاه که زمان رقص و .  در هوا پخش کند وسوسه انگيز را
گاه چون . رون سکوت هيچی فرو رود و به ملودی سکوت و هيچی گوش کندشادی است و گاه چون ذن بوديستی بد

قهرمانی بدفاع از انديشه و نگاه خويش بپردازد و گاه چون ضدقهرمانی چون گاليله برشت به حرف خود پشت کند، انگاه 
. ر خورشيد بکشد بدو که بيان حقيقت به معنای مرگ حقيقت گو باشد و همزمان با پايش خندان نقش دور زدن زمين را

به اين توانايی تغيير شکل و رنگ و رقص اشکال و بازی تحول و پوست  حقايق اخالقی بويژه در فرهنگ ما ايرانيان
اندازی و دگرديسی مداوم در زندگي، بشدت ضربه زده است و انسان را و بويژه انسان ايرانی را به موجودی خشک و 

 پذيرش و استفاده از وجود اين صداها و رنگهای مختلف در درون خويش در تک محوری تبديل کرده است که نه قادر به
 و آنکه حرف مرد يکيست و اصل در هر چيز وفاداری به   و از طرف ديگر با حالت تک محوريش خدمت خود ميباشد

ان ايرانی  و جامعه، در واقع قدرت دفاع و تحول را از انس اخالق خير وشر بودن است و وفاداری به سنت خانواده
گرفته است و اينگونه او مرتب سعادت شخصی و جمعی خويش را در پای اين يا آن ايده ال اخالقی فدا ميکند، تا ثابت 
کند مرد و زن نيک و وفادار به فرمانهای اخالقی جامعه خويش است، خواه اين آرمان اخالقی فرمانهای خيرو شر و يا 

در واقع همه فرمانهای اخالقی و عشق و ديگر شورهای انسانی بايد در . باشدوفاداری به عشق بسان يک فرمان اخالقی 
خدمت انسان و شکوه او باشند و نه برعکس و بنابراين بايد سبکبال و قادر به تغيير باشند تا متناسب با شرايط بهترين 

روح <حالت  از طرف ديگريا . دفاع و شيوه دستيابی به اوج عشق و قدرت را برای سرور خويش انسان فراهم آورند
انسان ايرانی بخاطر گذار منفی نارسيسم و نيز بخاطر گره حقارت، ملتی را بوجود آورده است که ناگهان > سيال بودن

تبديل ميشود که اين توانايی زيبای > چاکرتم، مخلصتم<از موجود اخالقی و قربانی کننده خود در پای اخالق به ملت 
بازمی  دون مايه آن و بشکل به هر رنگی در آمدن و به منافع واقعی خويش نيانديشيدن و  دگرديسی را بشکل حقير

بجای آنکه از اين توان دگرديسی برای آن استفاده کند . و به رنگ و قالب هر متجاوزگر و ديکتاتوری در می ايد آفريند
 بر رقيب  ناسب با شرايط بيان کند و هم غرور و خواست و لذت خويش را بگونه ای نو و مت هم زندگيش را نجات دهد و

 که خويش را  اينگونه نيز عارف و عاشق زمينی ما. اين خرد خويشتن دوستانه خويش غالب گردد و سرکوبگر خويش با
 و به  خود رها ميکند اخالقی و سرکوب صداها و رنگهای درون و شکل دون مايه اين توانايي> تو بايدهاي<از دام اين 

و گاه آنگاه که در خطر باشد چون  کهای رنگارنگ خويش آری ميگويد، آنها را زيبا و روحمند می کنداين شورها و کل
موش خويش را به موش مردگی ميزند و يا چون روباهی با حيله و مکاری به النه خروسان و مرغان ميزند و يا جايی 

. ن با قدرتش حريفانش را به لرزه می اندازددگر آنگاه که امکان پذير است، با غرور رجز ميخواند و چون شيری خندا
گاه چون کازانوا معشوق را تسخير ميکند و گاه چون عاشقی مسحورشده از معشوق، به معشوقش نگاهی عاشقانه می 

او اينگونه قدرت .  و بردگی خويش لذت می برد گاه سروری ميکند و گاه از اسارت. افکند و قلبش را مسحور می کند
ی را با شور ايرانی تلفيق ميکند و توانايی تحول و دگرديسی خندان و زمينی را می آفريند که هم لذت زئوسی و يونان

پرستی يونانی را در بر دارد و هم جان گرايی و نظربازی عارفانه ايرانی که در آن غريزه با احساس و خرد شاد تلفيق 
باری با ما ديگر بار روح و . عارفان زمينی را می آفريندميشود و اينگونه بازی شاد و خندان و پرشور زمينی عاشقان و 

روان ايرانی بر خشکيدگی قرون خويش چيره ميشود و به رقاصان، وسوسه گران و دگرديسان شرور و خندان تبديل 
 ميشود و ميتواند به هزار رنگ و صوت در آيد و هزارگونه لذت زندگی را بچشد و اينگونه نيز بتواند هزارگونه زندگی

از . را بازآفريند، زيرا با هر رنگ و لباسی نه تنها شکل انسان تحول می يابد، بلکه کل هستی رنگ و لباسی نو می يابد
باری . اينرو نيز جهان عاشقانه، لذت پرستان، تراژيک و طنزآميز هر کدام رنگها و نقشهای خويش را می آفرينند

به هزار رنگ و توان خويش فرارسيده است و زمان تبديل زندگی به دوستان، زمان پوست اندازی و توانايی تبديل شدن 
رقص عاشقان شرور و لذت پرست که برای دست يابی به معشوق خويش به هزار رنگ و شکل در می آيند و خود را 

خدايی که به هر شکل و رنگی در می آيد تا به خواست خويش رسد و . چون خدای خالق هزار رنگ و لذت می بينند
مان می داند، هيچ نام و نشاني، هيچ بازی و رنگي، نام و نشان نهايی و واقعی او نيست، زيرا نام و نشان واقعی او همز

  .او هيچ بزرگ و خندان، او عاشق زمينی و رنگارنگ است. غيرقابل بيان است

آن . ما قرار دارد در بزرگترين ضعف ما ، بزرگترين قدرت :و ايجاد وسوسه و اخالق زميني تبديل ضعف به قدرت
انديشه و شوری که توانسته است، مرا و تو را چنان مسحور و اسير نگاه و وسوسه خويش سازد که بدان خاطر دست به 
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 و من تبديل ميشود، آنگاه که   خطا به بزرگترين قدرت تو هزار خطا زده ايم و به هزار بيراهه رفته ايم، همين ضعف و
اکنون آن چشمان افسونگر که تو را مبهوت کرده .  سرورش شويم و او را زيبا سازيماو را به خدمت خويش در آوريم،

اينگونه بزرگترين ترس و دلهره . بودند به شور چشمان تو تبديل ميشوند و جهان و ديگران را مسحور و مبهوت ميکنند
ا و بيراهه ات به واالترين به دلهره می اندازد و خط ات به بزرگترين شجاعت و قدرتت تبديل ميشود و ديگران را

اخالق می /باری بزرگترين خطای ما ايرانيان تبديل جهان به جنگ خيرو شر و جنگ وسوسه. عقالنيتت و راهی نو
با خلق اين جهان اخالقی و دوپاره کردن خويش، انسان ايرانی خويش را به سرکوب دائمی خويش و سترونی هزار . باشد

می توان خالق بود، وقتی هر لحظه ات با جدل ميان شورهای وجوديت و احساسات چگونه نيز . ساله محکوم ميکند
اخالقيت می گذرد و هر لحظه بايد ببينی که چگونه حرکتت را مطابق اين يا آن قانون اخالقی کنی و مرتب برای نيک 

وجودی را خشمگين و با هر سرکوب اين شورهای . بودن و سنت دار بودن به سرکوب صدا و لذتی از خويش بپردازي
اما برای ما . باری آنکه باد می کارد، طوفان درو می کند. تر و کين جوتر سازی و جنگ وسوسه و گناه را شديدتر

عارفان و عاشقان زمينی که بر اين جنگ چيره شده ايم و به وحدت اضداد، شورهای زيبا و اخالق سبکبال دست يافته 
 فرهنگی نهفته در يکايک ما اکنون در خدمت جسم و زندگی به بزرگترين قدرت ايم، اين ضعف بزرگ نياکان ما و ارثيه

 انسان ايرانی در واقع  . خندان و وسوسه بيگناه و بازيگوش زاده ميشود با ما اکنون اخالق پرقدرت و. ما تبديل ميشود
و سالح اصليش احساس فرهنگ اخالقی . نيچه در دوران صلح بجان خويش افتاده است جنگجويی بوده است که بقول

گناه و شرم که به کمک آن قرنها نياکان و سالها يکايک ما را اسير خويش کرده بود و ميکند، در واقع قدرتش ناشی از 
احساس سروری و ميل سروريست که اکنون بجای سروری بر ديگران به جان خويش افتاده است و ميخواهد با چيرگی 

در پشت احساس گناه و تمامی اين فرهنگ اخالقی ميل . زی بر حريف دست يابدبر خويش به نئشگی قدرت و لذت پيرو
سروری و لذت نهفته است و همين ميل سروری و لذت سرچشمه آن قدرتيست که اين نگاه اخالقی دارد و می تواند با 

ل اين تصوير اخالقی کمک اين قدرت يکايک ما را بدان وادار کند، خويش را به زنجير کشيم، سرکوب کنيم تا به ايده ا
خويش چيره شده است و اينگونه سرور جسم و نيازهای خويش است  >اماره نفس<يعنی به انسانی که بی نياز است و بر 

بهای اين سرکوب اما نه شکوه و لذت پرشور و احساس بودن است، بلکه بهايش پژمردگی و تيشه به ريشه . تبديل گردد
باری انسان ايرانی برای دست .  اين غرايز جسمانی اساس جسم و زندگی هستندزندگی زدن است، زيرا اين شورها و

يابی به لذت سروری و نئشگی قدرت اين نگاه اخالقی را می آفريند، زيرا هنوز به لذت تن و جسم و لذت شورهای 
گرديسی به مرد او جنگجوييست که در دوران صلح بجای تبديل شدن و د. خويش پی نبرده است و يا از آن هراس دارد

صلح، عشق و لذت می خواهد تنها لذتی را که ميشناسد ادامه دهد و اينگونه آن جنگ و لذت پيروزی را از برون به 
حتی اگر زردشت و انديشه خيرو شر بسيار قديميتر از فرهنگ هخامنشيان باشد، اما ابتدا بعد از . درون انتقال می دهد

ساسانی است که انسان ايرانی که اکنون بر بخش عمده ای از جهان حکمرانی دوران هخامنشی و در واقع در دوران 
از اينرو . در کتيبه های هخامنشی هنوز هيچ نامی از اهريمن وجود ندارد. ميکند، تن به اين انديشه جنگ درونی ميدهد

چيره شويم اين بزرگترين نيز رسالت ما فرزندان اين نياکان جنگجو و هراسان از جسم اين است که بر اين خطای بزرگ 
خطای خويش را به بزرگترين قدرت خويش تبديل کنيم و اکنون سراپا زمينی و مغرور از جسم و شورهای خويش همه 
شورها و غرايز خويش را به لذتها و قدرتها و فرشتگان ياور خويش تبديل کنيم و اکنون آن ميل سروری و اخالق 

بود، در خدمت ما و ميل ما به آن قدرت و اخالق خندانی تبديل ميشود که اکنون قدرتمندی که ما را مسحور خويش کرده 
اکنون اين ميل سروری در خدمت انسان و . جهان را تسخير و مسحور ميکند و هزاره عارفان زمينی را باز می آفريند

و خندان ميخواهم و زندگی به قدرت عارف و عاشق زمينی تبديل ميشود که ميگويد، من زندگی را اينگونه زمينی 
اينگونه . هرانچه با خواست من مخالفت کند، با خشم و قدرت خندان من روبرو ميشود و از خويش شرمسار می گردد

شور اخالقی کهن به کودک قدرتمند و اخالق سبکبال نو تبديل ميشود که آنچه را سرور خويش می طلبد، به واقعيت 
ينی توانايی تن دادن به ايسم ها و آرمانهای مختلف را و به سرباز جان برکف همينگونه نيز اين عارف زم. تبديل ميکند

 بخاطر گذار منفی نارسيسم و تبديل خويش به روحی سيال در خود  آنها تبديل شدن را که انسان ايرانی در طی قرون
 شکل برای دست يابی به ايجاد کرده است، اکنون در جهان و سيستم نوی خويش بخدمت ميگيرد و از اين توانايی تغيير

اينگونه اين عاشق و عارف . توانايی دگرديسی زمينی خويش و به هزار رنگ و حالت درآمدن خويش استفاده ميکند
سبکبال و وسوسه سبکبال را  زمينی بزرگترين خطای نياکان خويش را به بزرگترين قدرت خويش تبديل ميکند و اخالق

 که تا کنون او را مسحور و اسير خويش کرده بودند به خدمت خويش و زمين او اين دو قدرت خويش را. می آفريند
درمی آورد و به غول زيبای زمينی قدرتمند و وسوسه گر تبديل ميشود که مسيح وار عشق و جهان عاشقانه می طلبد و با 

عارف و عاشق زمينی با او اين . شور قدرتش و اخالق سبکبالش سزاروار آن را می افريند و بر موانع چيره ميشود
قدرت و عشق، وسوسه و اخالق به ياران هم و بزرگترين ياوران او تبديل ميشوند و او اينگونه قدرتمند و وسوسه گر و 
خندان جهان خويش می آفريند و هزاره نو، هزاره زردشتان خندان و عارفان زميني، هزاره بازيگران سبکبال بازی 

  .خندان و زميني کاهنان وسوسه گر بيگناه و  گرانجاودانه عشق و قدرت، هزاره وسوسه
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