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دمه   مق
 

کاوی   تنها به اين دليل يک اثر نو و جامع در باب روان»تا رقص عاشقان و عارفان زمينیران مدرنيت از بح«کتاب 
های مختلف جامعه ايرانی، از بحران  جامعه و فرهنگ ايرانی نيست، زيرا که توانسته است برای اولين بار  بحران

اندازی بررسی و تحليل   شيوه علمی و چندچشمرا در کنار يکديگر به... فرديت تا بحران جنسی، جسييتی و هويتی و 
ها را با يکديگر  اين بحران) گفتمانی( اين نقد جديد اين است که توانسته است پيوند ديسکورسيو تر موضوع مهم. کند

بحران » سناريو و چرخه تراژيک«او توانسته است بدين خاطر به بيان و تشريح عميق و چندجانبه . نشان دهد
 و منطق نهفته در بحران تراژيک ايرانی بپردازد و نشان دهد که چرا ايرانيان، با تمامی تحوالت فردی مدرنيت ايرانی

 شکست گرايی و مدرنيت ايرانی يابی به گيتی  يابی به سعادت فردی و جمعی، در دست و جمعی،  مداوما در دست
. خورند اند و می خورده  

 
در  » ابزار قدرتمند نو«و يک » سيستم نو«کتاب برای اولين بار يک تر و نهايی اما اين است که اين  موضوع مهم

تواند به  سيستم و قدرتی نو که می. گذارد برخورد به معضالت و بحران را در اختيار انسان ايرانی و فرهنگ ايرانی می
علمی و شور زمينی انسان ايرانی کمک کند، به وسيله درک و يادگيری اين سيستم و نگاه نو، هر چه بيشتر به قدرت 

.خويش دست يابد و قادر به ايجاد سعادت نوی فردی و جمعی خويش باشد  
 

يابی به يک جهان نو و سعادت نو، هم يک سيستم و نگاه نو الزم است، هم توانايی شکاندن الواح و   برای دست
ميشه يک تلفيق خالق و ناتمام نگاهی که در نهايت ه. های کهن و هم شور خالق برای ايجاد خالقيت و نگاهی نو نگاه
ها را در  ها و توانايی خواهد دقيقا اين قدرت تواند و می گرايانه و زمينی مطرح شده در اين کتاب می سيستم جسم. است

ای خالق و نقادانه به بررسی  تواند به شيوه به کمک اين سيستم نو انسان ايرانی می.  اختيار انسان ايرانی بگذارد
هان مدرن بپردازد،  نگاه مدرن و مفاهيم مدرن  را در جهان خويش به شيوه خالق و سمبوليک جهان خويش و ج

پذيرا گردد و هر چه بيشتر به تلفيقی نو و خالق، به هويت مدرن ايرانی و ساختار مدرن ايرانی، به انواع و اشکال 
های  توانيد در کتاب من و يا در تحليل را میهای قدرت اين نگاه نو  نمونه. ( فرديت و هنر خالق مدرن ايرانی دست يابد

» انسان مدرن ايرانی«پردازند، چه به عنوان نمادی از   افراد ديگری ببينيد که هم به نقد سنت و هم به نقد مدرنيت می
قوی های  توانيد نمونه اين قدرت نو را در تلفيق يا می. و توانا به چندصدايی» انسان مهاجر دو مليتی«و يا نمادی از 

زيرا هر تحولی يک تحول ديسکورسيو و ناشی از يک ضرورت است و . های مختلف هنری و غيره ببينيد در عرصه
). کند يک نسل در واقع اين تحوالت را آغاز و اجرا می  

 
او يک . های خويش را دارد، ناتمام است، تا مرتب رشد يابد اين نگاه و سيستم جديد  از طرف ديگر هميشه ضعف

داند که هميشه به  پی برده است و می» غيبت حقيقت مطلق و بهشت مطلق« باز است، زيرا اين نگاه عميقا به سيستم 
.های انسانی هميشه ناتمامند لنگد، ضعفی وجود دارد و آفرينش جای علم و عشق بشری می زبان ساده يک   

 
ديگری يا «ميشه ناتمام  است و احتياج به داند که ه  اين سيستم نو و زمينی به خاطر خصلت علمی و زمينی خويش می

داند، برای  طور که می همان. و نقد ديگری، احتياج به ديالوگ با ديگری دارد تا مرتب رشد و تحول يابد» غير
رو اين  ازين. يابی به اوج بازی عشق و قدرت زندگی، احتياج به معشوق و يار قوی و رقيب قوی و دانا دارد دست

اما توانايی اين سيستم در نقد . طلبد و از ضعف خود هراس ندارد  خويش است و نقد و چالش را میسيستم خواهان نقد
، در ايجاد راه خالق و »قلبی گرم و مغزی سرد«و جهان، در عالقه به چالش و ديالوگ، در ايجاد » ديگری«خالق 

هزار رنگ و «اندازی و با  گاهی چندچشمزمينی فردی و جمعی، در توانايی تحول مداوم در زبان و محتوا، در ايجاد ن
تواند با کمک آن و با استفاده از اين سيستم  و ابزار  چنان عميق است که هر کس به شيوه خويش می» هزار حالت

اين سيستم يک سيستم باز و خالق است و مرتب قادر . مرتب به لمس درجه جديدی از  بازی قدرت و عشق دست يابد
های خويش را در فرهنگ ايرانی و در   جديدی دست يابد و تحول يابد، در عين اينکه ريشههای است به درجات و هويت

مدرن و يا به يک » وحدت در کثرت«کند و اينگونه، بنا به توان فرد و يا گروه، به يک  هويت فردی و ايرانی حفظ می
. يابد چندصدايی پسامدرن دست می» کثرت در وحدت«  
 

تواند به  است، می» از بحران مدرنيت تا رقص عاشقان  و عارفان زمينی«  بخشی از کتاب  اين مقاله که در واقع
ای و منسجم از اين سيستم و نگاه نو و قدرت اساسی آن، يعنی توانايی نقد  خواننده کمک کند که به درکی اوليه، پايه

از  . عادت فردی و جمعی دست يابد يابی به رنسانس و س پرشور و خندان سنت و مدرنيت و ايجاد ابزاری برای دست
های آن، به خوبی به درک بخشی از قدرت و ضعف نگاه و کتاب من  تواند با نقد قدرت و ضعف سوی ديگر خواننده می

های اصلی و  زيرا اين مقاله در واقع يکی از ستون. دست يابد و با نقد آن به رشد اين نگاه و سيستم نو کمک رساند



در عين حال اين سيستم .  دهد را تشکيل می»  بحران مدرنيت تا رقص عاشقان و عارفان زمينیاز«سيستماتيک کتاب 
است که در آن نويسنده به کمک اين سيستم و نگاه » اسرار مگو«نو، قدرت و زيربنای اصلی کتاب دوم و دو جلدی 

نی از عشق و خرد، از احساسات و کند، مفاهيم نو و زمينی ايرا زمينی، در جلد اول شروع به شکاندن الواح کهن می
اين سيستم نو سپس . کند نقادانه و ديونيزوسی ايرانی  را مطرح می» نظربازی«کند، ، يک  شورهای انسانی ايجاد می

های روانی فردی و جمعی می پردازد  به نقد مدرنيت و سنت و بيماری»  مغزی سرد و قلبی گرم«در بخش دوم کتاب با 
های روانی فردی و  اندازی و در  تشريح  بيماری يستم خويش را در در ايجاد يک نگاه چندچشمو قدرت اين نگاه و س

.دهد جمعی نشان می  
 

ای که  زيرا برخی مطالب برای خواننده.   البته اين مقاله نسبت به بخش منتشرشده در کتاب دارای وسعت بيشتری است
وسيله در   همچنين مطالب جديدی به آن اضافه شده است و بدينکتاب را نخوانده است، دوباره توضيح داده شده است و

.عين پيوند با کتاب، به يک مقاله تازه مستقل  تبديل شده است و تقريبا دو برابر متن اصلی است  
 

يابی به سعادت زمينی   باری اميدوارم که عاشقان و خردمندان جوان و پير ايرانی که در پی ايجاد راهی نو برای دست
تا آنها بتوانند با .  و جامعه ايرانی هستند، با خواندن اين مقاله  به لمس قدرت اين ابزار و  سيستم نو نايل آيندخويش

تلفيق اين سيستم نو و نگرش خويش به لمس درجه واالتری از نگاه علمی و قدرت تحول، به لمس درجه واالتری از 
عارف زمينی، عاشق زمينی، «ه خويش، حالت خويش از بازی عشق و قدرت زندگی نايل آيند و اينگونه به شيو

طور که اميدوارم آنها با درک و نقد اين سيستم نو، هر چه  همان. را به وجود آورند» خردمند شاد و مومن سبکبال
و بررسی قدرت عملی اين سيستم » از بحران مدرنيت تا رقص عاشقان و عارفان زمينی«بيشتر به مطالعه و نقد کتاب 

از طرف ديگر اميدوارم آنها، با نقد . مند شود های مختلف فرد و جامعه مدرن ايرانی کنجکاو  و عالقه  نقد بحراننو در
رسانی به رشد اين سيستم نو را  و چالش اين نگاه و سيستم نو، توانايی خويش در نقد و ديالوگ مدرن و در کمک

.نشان دهند  
 

 خندان و قدرتمند است که بی محابا دوستان و رقيبان را به چالش و نقد  بنابراين اين مقاله در واقع رقيبی جديد و
. آزمايی و ديالوگ سمبوليک و خندان، در اين چالش پرشور  و مدرن نشان دهد  طلبد تا قدرت خويش را در اين رزم می

يف را به قدرت نوی چشمانه و زيرکانه خويش را تحول بخشد، قدرت حر تا او بتواند با هر نقد و انتقاد رقيب، شوخ
ای نو  خويش تبديل سازد، رنگی نو بيابد و به قدرتی نو دست يابد و اينگونه توانايی خويش در نقد و تحول را به شيوه

های معمولی  باری به اميد بازيگران و نقادانی خندان و قدرتمند که قادر به چالش در سطحی باالتر از بحث. نشان دهد
زيرا اينجا تنها کسانی قادر به ورود به بازی و چالش متقابل هستند که تا . انه ايرانی هستندو به طور عمده مونتاژمنش

مند برای  حدودی  توانايی نگاه و نقد سيستماتيک وعميق از مدرنيت و سنت را بدست آورده باشند و کنجکاو و عالقه
. يابی به درجه واالتری از بازی نقد، عشق و قدرت باشند دست  

 
طلبد که برای سروری بر  می» قلبی گرم و مغزی سرد«ه بازيگرانی خندان و پرشور، بازيگرانی زمينی با اين صحن

زيرا در انتها هر دو طرف . دهند پردازند و به چالش با رقيب و حريف تن می لحظه و صحنه به جدل خندان و پرشور می
» نظربازی« نی نو و بازيگرانی نو در اين بازی زيبا وآيند و به عنوان يارا با قدرتی نو از درون اين چالش بيرون می

دانند هميشه راه و نگاهی ديگر ممکن  خندند، زيرا می های خويش می زمينی، همزمان با هم به واالترين حقايق و قدرت
. و خالقيت را پايانی نيست» سازی تفاوت«است و اين بازی جاودانه عشق و قدرت، اين بازی جاودانه   

 
و عشق خندان، به » نظربازی«و به عرصه » خردمندان شاد، رندان مدرن و ديونيزوسی«نگونه به عرصه  آنها اي

کنند که اين سيستم  بينند و لمس می آنها می. نوشند گذارند و از اين چشمه می عرصه عشق و خرد خندان ايرانی پا می
عاشقان و «کند و مفاهيمی نو چون  اد مینو چگونه مرتب در مفاهيم ايرانی يک تحول معنايی و ديسکورسيو ايج

مفاهيمی که . آفريند ای از يک جهان ايرانی سمبوليک، زمينی و فانی  را می آفريند، نمونه و غيره می» عارفان زمينی
با اين تحول آنها هر چه بيشتر به  نماد و . متاروايت نيستند بلکه يک حالت و يک سناريوی مرتب در حال تحول هستند

زادگانی که از جهان سترون  نخست. يابند زادگان دگرديسی می ان اين دنيای نو و زمينی  ايرانی و به نخستبازيگر
اند، تا به شکل فردی و  اند و به خالقيت و شکوهی فردی و جمعی دست يافته ايرانی و کوير بحران ايرانی عبور کرده

.های شکسته را نوسازی و آباد سازند ند و پلجمعی  مرتب جهان پرشکوه، خندان و مدرن ايرانی را بيافرين  
 

 
 

 
 
 



 
 

 تحليل اجمالی بحران مدرنيت ايرانی و تشريح علل اصلی اين بحران
 
 

های همه پدران و مادران فکری ما در دو سده اخير و در تاريخ معاصر، و در نهايت نگاه و نظرات  نگاه و نگرش
های سنتی و مدرن، تبلوری از بحران مدرنيت و تالشی  يم و ارزشيکايک ما در اين دوران معاصر، نقطه تالقی مفاه

مشکل محوری و اساسی همه اين گذشتگان چپ، راست، ليبرال و مذهبی . گويی به اين بحران بوده و هست برای پاسخ
ع روايات اين بود که به جای نقد مدرن سنت و مدرنيت و ايجاد نگاه مدرن و تلفيقی خويش، به جای ايجاد اشکال و انوا

بودند، يا » بازگشت به خويشتن«نو و مدرن از اسالم، از عرفان و سنت، از مدرنيت، از فرهنگ ايرانی، يا خواهان 
ها محکوم به  بودند و هر سه اين روش» بومی کردن مدرنيت«داشتند و يا در پی » وار از مدرنيت تقليد شيفته«قصد 

وار و شيفتگانه به سنت و  يا به   مدرنيت، به گرفتاری در يک نگاه توهمها به مسخ زيرا اين روش. شکست بوده و هستند
ّشری، /نفرتی، خير/ودايی عشقس ها به گرفتاری در حاالت دو اين روش. شود مدرنيت منتهی شده و می

های  ستيزی و به تشديد بحران مدرنيت ايرانی درهمه عرصه غرب/شيفتگی شيفتگی و يا به  غرب سنت/ستيزی سنت
توان علل روانی اساسی شکست پروژه مدرنيت ايرانيان را به  می. شود فردی و غيره منتهی شده و می/فرهنگی/سیسيا

اميدوارم دوستان علل ديگر سياسی، اقتصادی و غيره را نيز در نظر بگيرند، تا تصويری : (شرح ذيل دانست
تنها معتقدم که اين . مانم ده داليل روانی و فرهنگی میمن بنا به حوزه کاريم در محدو. چندفاکتوری در اختيار داشته باشند

کنند و مانع  داليل روانی و فرهنگی در ناتوانی نهايی و کنونی ما ايرانيان نقشی بسيار ويژه و محوری بازی کرده و می
به يک و » هويت نوين و باز ايرانی«، به يک »ملت نوين و رنگارنگ«اندازی و دگرديسی نهايی ما به يک  از پوست

.)شوند مدرن می» وحدت در کثرت«  
 

علت روانی اصلی شکست پروژه مدرنيت ايرانيان، علت  روانی اساسی گرفتاری دائمی او در حاالتی از / 1
های قوی و سالم، در ناتوانی ايرانيان  شيفتگی وعدم توانايی به ايجاد تلفيق غرب/ستيزی شيفتگی، غرب سنت/ستيزی سنت

بدون ايجاد اين فاصله تثليثی و نقادانه انسان . و نقادانه با سنت و مدرنيت نهفته است» تثليثی«ه يابی به فاصل از دست
، يا »ديگری يا غير«رو او در برخورد به   ازين. گرانه سنت و يا مدرنيت رها شود افسون» نگاه«تواند از بند  ايرانی نمی

اش و آرمانش  د و تلفيق است، متنفر از هر انتقادی به عشقبه طور عمده عاشق و مسحور ديگری است و ناتوان از انتقا
زيرا او در رابطه دوگانه و دوسودايی . شود شود و دشمن او می است، يا فردا از همان آرمان بشدت متنفر می

تواند حتی به حالت و شکل  نفرتی می/در شرايطی اين حالت عشق. نفرتی  نسبت به خود يا به ديگری گرفتار است/عشق
است و برای » پدر يا اخالق ستمگر و جبار« تبديل شود که در آن شخص اسير نگاه و فرمان يک » وار کابوس« ابطه ر

زند، کامل فرديت خويش را از دست  دست می» ديگری«اجرای فرمان او دست به قتل مخالف و ملحد و يا  به سرکوب 
.شود  ه يک فرمان و نگاه جبار و ستمگر تبديل میدهد و به سرباز جان برکف و يا ابزار اجرايی بدون اراد می  

 
، ما شاهد از دست رفتن قدرت فردی و يا شاهد از دست رفتن کامل »ديگری و غير« در هر دو حالت باالی ارتباط با 

فرديت هستيم و فرد چون روحی در  نگاه معشوق شکوهمند، چه سنت يا مدرنيت، و يا در نگاه جبار فرمان اخالقی 
مرادی گرفتار /انسان ايران در اين حاالت در رابطه مريد. شود غرق می» ديگری و دگرانديش« و متنفر از جو کين
او در  . شود اراده فرمان قتل و کشتار پدر جبار تبديل و مسخ می شود و يا به سرباز جان برکف و مامور اجرای بی می

» ديگری«گيری و ديالوگ ، ناتوان از ديدن چهره   فاصلهمحو و حل شده است و ناتوان از» ديگری«اين حاالت در نگاه 
. و نقاط ضعف و قدرت خويش و ديگری است  

 
تواند هم به نقد سنت و مدرنيت و شناخت سيستماتيک هر دو دست يابد و هم قادر   ابتدا با کمک اين فاصله نقادانه، او می

يا » رابطه سمبوليک«نگاه و رابطه تثليثی يک . کندبه پذيرش سمبوليک مدرنيت در فرهنگ خويش شود و تلفيق ايجاد 
واقعيت «و » رابطه سبموليک«برای درک اهميت اين موضوع بايستی ابتدا کوتاه مفاهيم . است» غير«نمادين با 
:توضيح داده شود» سمبوليک  

 
 رابطه سمبوليک

 
يابی به  امند است و اين انسان برای دستکاوی لکان، انسان موجودی تمن کاوی و به ويژه در نگاه روان   در نگاه روان

، چه »ديگری« زيرا تمناهای او هميشه به شکل). 1(است » ديگری و يا غير«تمناهای خويش مرتب در پی ارتباط با 
در خواب يا بيداری، چه به شکل هويت و تمنای فردی و يا در قالب يک فرهنگ غريبه مثل مدرنيت، بر او ظاهر 

» ديگری و غير«انسان هميشه در ارتباط با  .يابی به تمنای خويش بايستی با آنها ارتباط گيرد دستشوند و او برای   می
گويند و يا اين ديگری،  می» ديگری کوچک«کاوی لکان به او  است، خواه اين ديگری  معشوق يا رقيب باشد که در روان



رو  ازين. ( گويند می» ديگری بزرگ« کان کاوی ل مذهب، سنت، ديسکورس، فرهنگ و غيره باشد که به آن در روان
)2.ترجمه کرده است تا هر دو حالت را در بر گيرد» غير«دکتر موللی مفهوم ديگری نزد لکان را در فارسی به   

 
کاوی موضوع بلوغ هميشه موضوع نوع ارتباط با ديگری است، زيرا در نتيجه نوع ارتباط با ديگری، در   در روان

يک رابطه ديالکتيکی، پارادکس و متقابل » غير«زيرا رابطه ميان فرد و . شود انسانی ساخته میواقع شخصيت و جهان 
)3.(است» تمنای انسان هميشه تمنای غير«رو به قول لکان  ازين. است  

 
يابی به عشق و يا قدرت با معشوق و با رقيب، با  يابی به تمنای خويش، برای دست  انسان يا سوژه بايد برای دست

نگ خويش و يا فرهنگ بيگانه ارتباط برقرار کند و طبيعی است که اين ارتباط برای او هميشه ماالمال از ترس و فره
بيند؛  کند، معشوق يا رقيب او را چگونه می خواهد بداند که ديگری درباره او چه فکر می زيرا او هميشه می. خوشی است

کند و آيا به او  کت او را و تمنای او را چگونه بررسی میفرهنگش، هويتش، اخالقش و يا اخالق تازه و مدرن حر
شود که او نسبت به خود  زيرا نوع نگاه و تمنای ديگری باعث می. اندازد کننده می آميز و يا سرزنش نگاهی تحسين

بينيم  در هر دو حالت می. احساس مشابهی کند و يا هراس و تنفرش نسبت به معشوق و يا به اخالق و هويتش بيشتر شود
حتی وقتی . نيز يک سوژه تمنامند است» ديگری«زيرا .  سازد که نگاه ديگری در واقع شخصيت و نوع تمنای او را می

باشد، باز هم انسان » فرمان اخالقی انتزاعی«مورد تمنای بشری يک تابلو نقاشی و يا يک » ابژه«ديگری به ظاهر يک 
نگرد،  می» ابژه«زيرا همان لحظه که به . سازد  نوع حالت خويش را میدر واقع خويش و » ابژه«با نوع نگاهش به اين 

). 4(سازد شود و نوع نگاهش به ابژه، او را به عنوان سوژه می همان لحظه نگريسته می  
 

، سمبوليک باشد و يا به حاالت مختلط مثل )واقع(، رئال يا )نارسيستی(تواند به سه شکل خيالی  می» غير« ارتباط با 
 در واقع روان انسان و هر پديده انسانی ترکيبی از اين سه عرصه و. خيالی صورت گيرد/سمبوليک و سمبوليک/خيالی
 در »یا  برومهرهيسه دا« سه بخش در واقع به شکل نيا. هستند»  رئال ،)خيال(ی يا الي خک،يسمبول« سه بخش یدارا

 بدون توانند یها نم  بخش است و آنه سني از ایبي ترکی انسان و جهان بشری و ساختار رواناند دهي درهم تنتصوير ذيل
) لکانیا سه حلقه برومه.(  سه بخش و سه حالت حضور دارندني ای در هر عمل و حالت انسان. باشندگريکدي  
 
 

 
 
 

قدرت سمبوليک هر انسان يا هر اثر مانند يک فيلم، در توانايی او برای شناخت واقعيت و ايجاد روايت خويش از آن 
بنابراين قدرت سمبوليک در عرصه زبان، کالم، حاالت و ديالوگ و ايجاد يک داستان و روايت قرار دارد و بدون . است

ک موضوع متمرکز کنيم، يا به بحث و نقد بپردازيم و يک روايت مان را بر ي توانيم ذهن اين قدرت سمبوليک ما نمی
توانيم ميان صداهای از درون و برون  شويم که نمی يعنی مثل يک ديوانه اسکيزوفرن دچار اين حالت می. ارائه دهيم

بنابراين . نيمچسبا توانيم درست سخن بگوييم و همه چيز را به هم می يا نمی. شويم تفاوت ايجاد  کنيم و دچار توهم می
دارد و  قدرت سمبوليک يک انسان و يا يک فيلم آن چيزی است که او را به تفسير و ايجاد روايت و داستان خويش وامی

قدرت نارسيستی يک انسان يا يک اثر در واقع . سازد ديگری را به نقد و تفسير داستان و روايت  او اغوا و وادار می
نه ظاهر و جسم و حاالت اين انسان و يا اثر اوست که ما را مثل قالب ماهيگيری به شناسا همان نيروی جاذبه و زيبايی

قدرت رئال هر انسان و يا فيلم ، آن . سازد  کند و يا از خود متنفر و دفع می اندازد و به خويش جذب و اغوا می دام می
مثل فيلم . ( کند ما را ميخکوب میدهد و   برانگيزی در او است که به ما شوک می نقطه مجهول و در عين حال ترس

)5). (کنيم ترسيم و هم تفسير می بنابراين هم می. رئال است/وحشتناک که  به طور عمده يک حالت سمبوليک  
 

 موضوع بلوغ انسان و يک اثر اما در اين است که عنصر سمبوليک عنصر اصلی باشد تا بتواند به ايجاد روايتی نو 
سازند و  های او و حاالت ديگر او هستند که او را چنداليه می  نيروی ديگر در واقع قدرتدو. دست يابد و تفسير گردد

تواند سه نوع رابطه با  هر انسانی بر اساس اين سه نيروی درهم تافته خويش می. دارند مرتب به تحول و روايتی نو وامی
.ايجاد کند» غير«  
 



يعنی هم به جهانش و به . گيرد ت پارادکس با ديگری  ارتباط می فرد هميشه در يک حال»غير«با » رابطه سمبوليک«در 
او . ورزد و همزمان قادر به نقد و انتقاد از آنها و از خويش است عشق می» ديگری يا به غير«خواستش، به رقيبش، به 

ط، رابطه ميان او و  اين ارتبا، زيرا در واقع در يک ارتباط تثليثی، سه گانه قرار دارد»ديگری« با اش هميشه در رابطه
 نام ( هميشه بر بستر قانون و ديسکورس، ميان او و هويت جمعی، ميان او و فرهنگ بيگانهخويش، ميان او و معشوق

. گيرد  صورت می)پدر  
 

وحدانيت نهايی و «داند که  به اين معناست که سوژه و يا انسان حس کرده و می» فالوس«يا )  نام پدر( ديسکورس 
انسان با قبول . انداز و راه ديگری نيز وجود دارد ری، با معشوق و يا با آرمان ممکن نيست و هميشه چشمبا ديگ» مطلق

گويند، هرچه بيشتر به  می» پذيرش کستراسيون«کاوی به آن  که در روان» بهشت مطلق و حقيقت مطلق«محروميت از 
پذيرش . يابد دست می» مرگ آگاهی«ن هايدگر به يابد، به زبا فرديت خويش و به جهان پارادکس و خالق بشری دست می

مادر و عشق مطلق «اين باصطالح شکست ، پذيرش از دست دادن بهشت مطلق و حقيقت مطلق، پذيرش از دست دادن 
، اما در واقع اساس قدرت و خالقيت بشری، اساس جهان و زبان بشری  »راه سوم«و قبول حضور پدر و يا » مادرانه

تواند مرتب معانی و حاالت نو از عشق، ايمان، قدرت، هنر  بدين خاطر انسان می.  تحول استاست که مرتب قابل
)6. (بيافريند و تحول يابد  

 
همراه است و اين پذيرش همزمان باعث » بهشت و قدرت مطلق« بنابراين رشد فرديت با قبول قانون و محروميت از 

گويند، هر چه  می) ژوئيسانس(يا » تمتع«کاوی به آن   که در روانشود که حاالت افراطی و آرزوهای افراطی در فرد می
را پذيرفته است، » بهشت و قدرت مطلق«تمنای بشری در خويش محروميت از . بالغانه تبديل شود» تمنای«بيشتر به 

ی از تواند مرتب حاالت جديد رو او روی ديگر قانون است و قادر به تغيير شکل و قادر به تحول است و می ازين
نفرتی و يا اسارت در /و حاالت افراطی عشق» تمتع« که  در حالی. اروتيک، عشق، ديالوگ و بازی را تجربه و بيان کند

وسوسه يک آرزو، مثل حالت فرد معتاد و يا فرد وسواسی، باعث تکرار فرسايشی يک رانش و تمتع و تکرار بحران 
است و در پی نفی قانون است و بدين خاطر رو به سوی رانش » بهشت مطلق«شود، زيرا تمتع خواهان بدست آوردن  می

بينيم که در نگاه فرويد رانش مرگ و زندگی در يک پيوند متقابل و گذرگاهی  اينجا نيز می. ( مرگ و پريشانی فرد دارد
)خواهانه رانش زندگی نيست به سوی هم هستند و رانش مرگ چيزی جز  حالت افراطی و زياده  

 
تمنا سه ضلع يک /قانون/يابند و فرد  جهان سمبوليک فرد و تمناهای فرد رشد و شکوفايی میزمان نون همبا پذيرش قا

تمنای مدرن /قانون/بينيم که در آن حاالت فرد نمونه اين حالت را در نگاه مدرن  می. اند مثلث واحد هستند و به هم وابسته
شود انسان مدرن هنوز اسير  خطايی نيز وجود دارد که باعث میهمزمان در نگاه مدرن . در پيوند تنگاتنگ با يکديگرند

نشود و ناتوان از لمس عميق بازی عشق و » غير«يک حس متفاخر نارسيستی باشد و متوجه نياز عميق خويش به 
های پسامدرن و يا روانکاوی  کاوی و  نگاه همين خطا در مسير تحول مدرنيت باعث ايجاد روان. قدرت زندگی گردد

.شود ن و غيره میلکا  
 

يابی به بهشت مطلق و يا حقيقت  فرد و فرهنگی که دچار سترونی و بحران است، در واقع اسير حالت و توهمی از دست
» مادر مطلق و عشق مطلق«يابی به  در پی دست» فانتسم«سری توهمات يا   اسير يککاوی او به زبان روان. مطلق است

زمان که هر چه  تا آن. رار است و محکوم به گرفتاری در بحران و بيماری استبه اين دليل او محکوم به تک.  است
پی ببرد،  کستراسيون و عدم امکان » خوشبختی مطلق و شفای مطلق«بيشتر به دروغ بودن خواست خويش در پی 

 اينگونه در هر موضوعی ممکن است و» راه سوم و نگاه ديگری«وحدانيت را پذيرا گردد، لمس و حس کند که هميشه 
در اين معنا . يابد جهانی که مرتب تحول می. قادر به تحول و عبور از بحران و قادر به ايجاد يک جهان نو و زمينی باشد

کند که با کمک اين  نيز فرهنگی که اسير استبداد و ديکتاتوری است، در واقع دچار چنين توهماتی است و خيال می
يا ديکتاتور باور دارد که او صاحب حقيقت مطلق و نهايی . يابد ق دست میديکتاتور و رهبر شکوهمند به بهشت مطل

.شوند است و بنابراين او به مراد و مردم به اّمت تحت فرمان او تبديل می  
 

يابی هرچه بهتر به ارتباط سمبوليک و تثليثی با   با چيرگی بر اين توهم و با قبول کستراسيون و قانون است، با دست
اندازی ديگر  برد که هميشه راه و حقيقتی ديگر، چشم  سرانجام اين فرهنگ و جامعه هر چه بيشتر پی میاست که» غير«

اين تحول درونی باعث رشد و تحول او از سرباز و اّمت به فرد مدرن،  . ناپذير است ممکن است و بهشت مطلق امکان
مرادی و رشد چالش و ديالوگ و خالقيت /مريدشود، باعث شکست روابط  به شهروند مدرن و به جامعه مدنی مدرن می

زيرا . گردد گردد و از طرف ديگر باعث تحول سيستم ديکتاتوری به سيستم دموکراسی و به ساختار مدرن می مدرن می
ساختار استبدادی، فرد مستبد و . آورد طلبد و به وجود می هر هويت و حالتی ساختار و سيستم خاص خويش را می

وار مرتب به بازتوليد ساختار استبدادی و توليد  آورد و فرد خودمدار و جامعه اّمت گريز را به وجود می خودمدار و قانون
ای با خويش در واقع يک سناريو و يک  زيرا هر رابطه. رساند مرادی کمک می/رهبر ديکتاتور و روابط مريد

. ستآورد و اين ديسکورس مرتب در پی بازتوليد خويش ا ديسکورس به وجود می  



 
بنابراين تحول عميق در هر جامعه هم نياز به يک تحول درونی، ايجاد يک هويت نو و يک رابطه نو، سمبوليک و 

در واقع در يک تحول اصيل مرتب تفاوت . دارد و هم نياز به تحوالت ساختاری، سياسی و حقوقی دارد» غير«تثليثی با 
شود و تحول در عرصه ديگر، باعث رشد تمنا و  عرصه ديگر میو تحول در يک عرصه، باعث ايجاد تمنا و تفاوت در 

را در ايران امروز )  گفتمانی(يک نمونه اين تحوالت متقابل و ديسکورسيو . شود ی قبلی و يا بعدی می تحول در عرصه
ه باعث های مدرن ايرانی، از بحران فردی، جنسی، جنسيتی،سياسی، اقتصادی تا هويتی و غير بينيم که رشد بحران می

کنونی را » جنبش سبز«شود،  های مدنی مدرن و خواست تحول در قانون اساسی می رشد تقاضاهای مدرن و خواست
های  از طرف ديگر هر تحول در ساختار سياسی و يا حقوقی و يا در بحران کنونی، باعث رشد خواست. دهد رشد می

های فردی و مدنی  ها و خالقيت ديگر باعث رشد خواستشود و از سوی ديگر  مدنی و صيانت از قانون و حقوق بشر می
رشد و آينده اين تحوالت بنابراين بستگی به اين دارد که آيا جامعه مدنی و دولت، . گردد و رشد هويت مدرن ايرانی می

شری و سرکوب يکديگر رجعت /طرفه يا متقابل، به سوی ديسکورس کهن خير های يک ها و خشونت تحت تاثير هراس
با آنکه بازگشت . توانند هر چه بيشتر ديسکورس و چالش نو و مدنی را گسترش و نهادينه سازند نند و يا آنکه میک می

پذير نيست و موضوع تنها امکان ايجاد درجه نوينی از بحران مدرنيت ايرانی و  کامل به ديسکورس کهن ديگر امکان
.ه نو از مدرنيت ايرانی استگرفتاری در بحران و يا عبور از بحران و آفرينش يک مرحل  

 
 و حجابی ميان او و خودش، ای  هميشه فاصلهبرد يابی به ارتباط تثليثی به اين معناست که شخص پی می بنابراين دست

برد و هر سخن او تفسيری و راهی   هست و او هيچگاه به ذات نهايی خويش و رابطه و ديگری پی نمیميان او و ديگری
 اش بنگرد و  تواند مرتب از ضلع سوم به خويش و رابطه از طرف ديگر او می. ول و ناتمام استاندازی قابل تح و چشم

تواند  بينانه است و می بينانه يا دگربزرگ اش و جهانش دچار تکرار و بيماری، گرفتار توهمات خودبزرگ ببيند کجا رابطه
.ازدخويش را نقد کند و روابطش را متحول س بر بستر اين قدرت و قانون   

 
 و نگاهی و سحرکننده است که در پی يگانگی نارسيستی است/ نارسيستی يک رابطه دوگانه نگاهيا» خيالی«  رابطه

خواهد با او يکی و يگانه شود، در او حل شود و اينگونه با مرادش و معشوقش  شخص در آن مسحور ديگری است و می
 از نقد و فاصله و از ديدن خويش و متنفرانه نارسيستی/ شيفتگانهرو انسان گرفتار رابطه ازين. به وحدت وجود دست يابد
کند و به او   زيرا اين نقد در واقع تمتع نارسيستی او را داغان می.انداز قابل تحول هراس دارد هستی به سان يک چشم

. هايی نيز هستند و هميشه شکوهمند نيستند دهد که او يا مرادش دارای ضعف نشان می  
 

کند با محو شدن در نگاه ديگری، با  سان گرفتار رابطه نارسيستی در واقع اسير يک فانتسم است و خيال میرو ان ازين
و در نگاه يک آرمان،  در » عشق مطلق مادرانه«سراپا سنتی شدن يا مدرن شدن، با نفی فرديت خويش و حل شدن در 

های  لمس تمتع و خوشی دردآور اين دروغ  چشماو بايستی برای . يابد واقع به بهشت مطلق و آرامش مطلق دست می
نفرت و با تبديل /نقادانه خويش را ببنند، به حاالت کودکانه رجعت کند و بهای اين خطا را با گرفتاری در چرخه عشق

عشق مطلق و مادر «اما تا زمانی که او بر توهم خويش بدنبال . شدن دائمی عشق بزرگ به تنفر بزرگ بپردازد
. شود تبديل می» زنده باد شاه و رهبر بعدی«سريع به شعار » مرگ بر شاه« نشود، آنگاه هر شعار چيره» پرشکوه

رو انسان گرفتار  ازين. بار بايد عکسش در ماه ديده شود تر باشد و اين رهبری جديد که بايستی طبيعتا قدرتمندتر و باشکوه
 زيرا اين نگاه سمبوليک تمتع و ژوئيسانس نارسيستی .آيد رابطه و تمتع نارسيستی از ارتباط تثليثی و سمبوليک بدش می

. سازد گيرد و آشکار می به طنز میشکند و بهشت دروغين او را  او را درهم می  
 

 کامال در نگاه ديگری محو شده است و به ابزار دست او برای تجاوز و خشونت »غير«با » رئال«انسان اسير رابطه 
اگر در حالت نارسيستی .  يا مثل عاملين قتل مخالفان سياسی و يا فکریاوزگر جنسیشود، مثل حالت يک تج تبديل می

است و بهای اين خطا را با شکست مداوم » مادر گمشده و بهشت گمشده«با » وحدت وجود«شخص در نهايت در پی 
» پدر جبار و ستمگر«او در واقع اسير نگاه يک » رئال«پردازد، در حالت  فردی، مّلی، يا عشقی و تکرار بحران می

خواهد  مرز خويش، مخالف هر انتقاد و نگرش ديگری است و می يابی به لذت بی پدری يا آرمانی که برای دست. است
.تنها راه و نگاه او حاکم باشد و همه چيز به ابزار خواست و اجرای تمتع بی مرز او تبديل شود  

 
 را به ابزار و وسيله اجرايی خواست اين پدر جبار درونی  تبديل ، در واقع خويش»ديگری« انسان گرفتار حالت رئال با 

. دهد نزول می» آرمان و پدر جبار برونی«شود و يا خويش را به ابزار اجرايی يک  کند، به متجاوز جنسی تبديل می می
زند و مخالف برای او  در چنين حالتی او برای اين ديکتاتور و يا رهبر و آرمان مستبد دست به قتل دگرانديش و منتقد می

شود که اکنون بايد از بين برود تا خاطر آرمان و رهبر ديگر آزرده نگردد و شکوه  و فرزند ناخلفی می» ملحد«تبديل به 
رو در رابطه رئال  دهد، ازين انسان اسير رابطه رئال در واقع فرديت خويش را کامل از دست می. مانند او حفظ شود بی

بنابراين . مرز هستند، چه رهبر و چه هوادار  هستيم که در آن هر دو طرف مستبد و بیما با سناريويی روبرو
کنند، همزمان به حالت خشن و بدون مرز  مرز و خشن است و همان چيزی را که نفی می ها نيز بی های آن خواست



انسان . دگرانديش و ملحدچشند، مثل لمس تمناهای ممنوعه جنسی به شکل تجاوز جنسی و يا تجاوز به دختر مدرن،  می
نيازی دست يابد ،  خواهد در نگاه پدر جبار حل شود تا به کمک او به حس بزرگی و خدا بودن و بی اسير رابطه رئال می

های بشری و از هراس تمناهای خويش رها يابد و بهای اين خطا و توهم را با مرگ در زندان و يا با سقوط  از هراس
.ازدپرد خونين ديکتاتورها می  

 
يابی انسان به قدرت و خالقيت فردی و جمع خويش است، زيرا او  يابی به رابطه تثليثی و سمبوليک شيوه دست  دست
های نو بدست  توان مرتب حاالت و قدرت اندازی نو بررسی کرد و می توان مرتب از چشم داند که همه چيز را می می
ها شکلی و قدرت يا خالقيتی از او و از انسان است و او هيچگاه به نام و داند که هر نامی و يا حالتی تن زيرا او می. آورد

زيرا شخص هميشه در رابطه ميان خود و ديگری، ميان خويش و جهانش، . يابد معنای نهايی خويش و ديگری دست نمی
ند از اين توا رو مرتب می کند و ازين حضور شخص سوم و قانون، حضور ديسکورس و ضلع سوم رابطه را احساس می

.انداز به رابطه و خويش بنگرد و به تحليل خويش و روابطش و جهانش دست زند چشم  
 

ای مدرن نوعی از اين قدرت نقادانه و تثليثی است، با آنکه بهترين شيوه آن نيست و در آن ضعف  ابژه/ رابطه سوژه
است و » غير«خواهد پی ببرد نيازمند به  مدرن وجود دارد که نمی» سوژه قائم به خويشتن«حالت متفاخر و نارسيستی 

سوژه و ديگری يا «متقابل ميان / ، رابطه ديالکتيکیتر شيوه قوی. است» سوژه تمنامند«ديگری در واقع خود نيز يک 
داند ديگری تنها يک ابژه نيست، بلکه يک سوژه متقابل است و  است که در آن شخص می» قانون پدر«بر بستر » غير

نيز » ديفرانس دريدايی« رابطه. گيرد نقد صورت می/ اساس ديالوگ و رابطه پارادکس همراه با عالقهرابطه آنها بر 
در اين رابطه تثليثی هميشه ضلع سوم و يا  قانونی وجود دارد که به ما نشان . شکلی ديگر از اين رابطه تثليثی است

نو در رابطه و در جهان » تفاوتی«ی ممکن است، دهد، هميشه نگاه و برداشتی ديگر از رابطه و از خويش يا ديگر می
های ديگری  گواتاری نمونه/گرايانه نيجه يا دلوز نگاه جسم.  ممکن است و حقيقت نهايی، عشق مطلق دست نيافتنی است

گواتاری در عين حال مخالف نگرش لکان و ديسکورس /با آنکه نگاه دريدا،دلوز. ( هستند» غير«از اين روابط تثليثی با 
باور » غيبت حقيقت مطلق و بهشت مطلق« کشند، اما آنها نيز به شيوه خويش به  او هستند و آن را به نقد می» نام پدر«

). ی نيچه»مرگ خدا«دارند و به   
 

،  به »ديگری و غير« توان با دهد قادر به نقد همه چيز باشيم و هميشه حس کنيم که می اين رابطه تثليثی به ما امکان می
با چنين . لت و رنگ سخن گفت و هزار نام و حالت برای هر چيز و ديگری، از معشوق، خويش تا خدا يافتهزار حا

انداز نقد پسامدرن به  انداز نقد مدرن مرتب همه چيز را زير سوال برد و از نو آفريد و يا از چشم توان از چشم توانايی می
.اندازی و  هميشه متحول دست يافت نگاهی چندچشم  

 
:يت سمبوليکواقع  

 
موجودی «اين رابطه سمبوليک به اين معناست که انسان اساسا . رابطه تثليثی يک رابطه سمبوليک و يا نمادين است

.  است و جهان او، هستی انسانی او يک هستی در چهارچوب زبان و در واقع يک ديسکورس يا گفتمان است» مند زبان
ستيم، همانطور که واقعيت يک حالت تنها ذهنی نيست، بلکه يک واقعيت در گاه با واقعيت عينی اشياء روبرو ني ما هيچ

گوييم و يا در آن  ها و يا موضوعات سخن می ه بنابراين ما وقتی از پديد. عرصه زبان و يک واقعيت ديسکورسيو است
مان و  يا با ديگری سخن دهيم و به وسيله زبان با خود انديشيم، هميشه اين کار را در چهارچوب زبان انجام می باره می

ها و  آنها، يعنی با عالئم زبانی روبرو هستيم و در اين جهان سمبل» نماد و سمبل«ها با  رو ما به جای پديده ازين. گوييم می
.کنيم نمادها  زندگی و فکر می  

 
ستند، در واقع يک ها دارای نظمی ه   زبان اما تنها تبديل واقعيت به نماد و سمبل نيست بلکه اين نمادها و سمبل

گويد جهان را چه گونه بينيم و بچشيم و چگونه به عنوان فرد جای  هستند و اين ديسکورس به ما می) گفتمان(ديسکورس 
های مختلف با خويش  های مختلف، فرهنگ رو نيز زبان ازين. خويش را در اين جهان و نظم ديسکورسيو بيابيم
يز به همراه دارند و شخصيت يکايک ما در ارتباط با اين ديسکورس، در ديسکورس خويش و نگاه خويش به جهان را ن

ها به ناچار باعث ايجاد بحران هويت و  ها و زبان تفاوت ديسکورس. شود ساخته می» غير بزرگ«ارتباط با اين 
ين شود، به ويژه وقتی که ا های مختلف می ها و ديسکورس شوند که درگير اين زبان شخصيت در درون فردی می

ها بشدت با يکديگر اختالف دارند، مانند اختالف ديسکورس سنتی و ديسکورس مدرن و درگيری اين  ها و گفتمان فرهنگ
گذار  درگيری و اختالفی که پايه. فرهنگی و اجتماعی جامعه ما/ها در درون يکايک ما و در هر پديده سياسی ديسکورس

. ( شرط تحول و تکامل مدرن ما ون يکايک ماست و همزمان پيشبحران مدرن زبان، فرهنگ و سياست و اقتصاد و در
» زبان باز«برای درک بهتر مطلب به بخش اول و تئوريک کتاب مراجعه کنيد و يا به مقاله دو قسمتی من در نقد کتاب 

)7.آقای آشوری مراجعه کنيد  
 



يت نمادين يا سمبوليکی است که ما در زبان يک وجود زنده، يک سيستم زنده و باز است که مرتب در حال ساختن واقع 
های پسامدرنی، پساساختارگرايانه دريدا، لکان، دلوز در   تا نگاه» دو سوسور«از نگاه ساختارگرايانه. کنيم آن زندگی می

باب زبان، اساس اين است که ما نه با واقعيت عينی بلکه با يک واقعيت نمادين و سمبوليک، با يک قرارداد اجتماعی، با 
سيگنيفيکانت، (از نظر سوسور، اسم داللتی . زييم روبه رو هستيم و در آن می) گفتمانی(ک واقعيت ديسکورسيوي

مفهوم ( تصوير درخت ) ياب سيگنيفيکات، داللت( در پيوند يگانه با مدلول خويش ) واژه درخت(چون درخت ) داللتگر
سازند و  ع معنا و مفهوم واقعيت درخت را برای ما میو اين دو با يکديگر در واق) 5(ماست ) و تصوير درخت در ذهن

ما با اين واقعيت سمبوليک و قراردادی درخت روبروييم و نه با درخت در بيرون ذهن که مدلول به نوعی به او نيز 
دهد که رابطه ميان اسم  آورد و نشان می  لکان اما تغييری در نظر سوسور به وجود می.کند ارجاع و اشاره می

های متعددی از تصوير درخت  تواند مدلول می» درخت«مدلول يک رابطه مستقيم نيست بلکه يک اسم داللت مثل /داللت
های چون سرسبزی، استقامت، فالوس و غيره داشته باشد و معنای نهايی آن در چهارچوب جمله و  در ذهن ما، تا مدلول

خويش به انتقاد از » ديفرانس«دريدا نيز به وسيله تئوری . يا سناريوی سمبوليک بيمار و يا انسان سالم قابل فهم است
.پردازد ديدگاه سوسور می  

 
اب ساده واقعيت درخت بيرون نيست بلکه او سازنده واقعيت نمادين يا سمبوليک درخت است تمعنا و تصوير درخت باز

ن يا معنا با واقعيت يک رابطه رابطه زبا. کنيم که ما هميشه تنها با او روبروييم و او را حس و لمس يا بررسی می
زبان و معنا به سان وجودی کامال (اليستی ناب  و يا ايده) زبان و معنا به عنوان معلول واقعيت و جسم(ماترياليستی ناب 
ماترياليست ناب ). 8(هر دوی اين نظريات به قول ژيژک دچار يک حالت فتيشيستی هستند . نيست) مستقل از واقعيت
آليستی به حالت  سازد و نظريه ايده نی را تبديل به يک وجود سحرآميز فتيشيستی خالق زبان میجسم و واقعيت عي

مثل کلمه ( زبان و معنا در پيوند با واقعيت و جسم است . شود فتيشيستی کالم و گرفتاری در سحر کالم ناب گرفتار می
، اما همزمان اين واقعيت )شود ر جلوی زبان بيان میکه د» جلو«کند و يا کلمه  آهن که به تصوير راه و آهن اشاره می راه

.کند بندی و به شيوه نمادين و قراردادی بازسازی می را از نو سامان  
 

و مدلول ) مثل کلمه خدا، عشق، ميهن، زمين، درخت(  ما هميشه ميان اسم داللت مثل کاوانه  از نگاه روانبه همين دليل
شوند و هميشه بخشی  بينيم و هيچگاه اسم داللت و مدلول با هم يکی نمی ای می لهفاص) تصاوير اين کلمات در ذهن ما( آن

يا قانون و » فالوس « زيرا ميان اين دو در واقع ديسکورس. ماند از اسم داللت نامفهوم، رمزآميز، قابل تحول باقی می
با گاه ان آن دو اختالفی باشد و هيچکند که هميشه مي کند و کاری می به عنوان نقطه پيوند عمل می» نام پدر«ديسکورس 

يگانگی مطلق به معنای يک توهم کودکانه در پی بهشت مطلق گمشده ) 9.(معنا و در هم ذوب نشوند هم کامل يگانه و يک
 ميان کلمات حکايت از کمبود ذاتی انسان و فضای خالیکه فاصله درونی ميان اسم داللت و مدلول و  در حالی. است

قبول کند و قبول اين حاالت را به مثابه اساس هستی انسانی و  يابی به ذات و وحدت نهايی می  دستزندگی و ناممکنی
چسبانند و  روی ديوانگان معموال کلمات را به هم می ازهمين. دهد واقعيت سمبوليک و زبان سمبوليک بشر قرار می

و بازگشت به آغوش مادر گمشده » نام پدر« نفی ، زيرا اساس ديوانگی تالش ناآگاهانه نارسيستی برایسازند نامفهوم می
.و مطلق است  

 
شود و آنچه که او به شکل سمبوليک  به ناچار ديوانه ناتوان از بيان سمبوليک و زبانی موضوعات می» نام پدر« با نفی 

وار،  ل و کابوسدر جهان خويش نپذيرفته است و تبديل به کلمه، انديشه، تصور و تجربه نکرده است، اکنون به حالت رئا
يا در فرهنگی که نتواند تمناهای ). 10(گويد  گردد، همانطور که لکان می به شکل توهم و هذيان فرد اسکيزوفرن برمی

های اروتيکی،  خويش را به شکل سمبوليک در جهان و زبان خويش پذيرا شود، آنگاه در اين زبان برای اين خواهش
يا . »غايبند«ها در زبان و جهان اين فرد  ها و نگرش وجود ندارد و اين خواهش» کلمه و نماد«های علمی و غيره  نگرش

ها به ناچار به شکل بيمارگونه و افراطی، به شکل وسوسه خطرناک و بدون مرز  از طرف ديگر اين تمناها و خواست
 حالت خشن اين کلمات مثل کمبود کلمات اروتيکی در زبان فارسی و يا کمبود کلمات علمی در آن و. ( کنند بروز می

)اروتيکی در زبان عامه  
 

 ی، آگاه/ی ناآگاهسنت،/روان، مدرنيت/خرد، جسم/ احساسجامعه،/عتي طب،یگريد/زبان، فرد/رابطه فرد
و همه عناصر به )  مشابه مدرن هستندمي مفاهی برای کلمات غلط جاافتاده در زبان فارسیخودآگاه/یناخودآگاه(

ن عناصر، برخالف يا.  است» بوسينوار مو« کي ی و متقابل بر روپيوند  رابطه همکي  در واقعگرياصطالح متضاد د
و خواهان  بيند  که هنوز در آنها تضادی می مدرنکيزي متافبيند و يا بر خالف  سنتی که در آنها دشمنانی خونين میتفکر

 رابطه کي در آنها.  هستندوينار سکي دو بخش برتری روح و عقالنيت بر جسم و آگاهی بر ناآگاهی است، در واقع 
 لي تبدگريکدي به یا  در نقطهبوسي از نوار مولي ذريوص و مانند ت قرار دارندگريکدي با »یفرانسي د «اي و یکيالکتيد
ناچار تحول در ه  بیکي رو مرتب قابل تحولند و هر تحول در نياز. چرخند ی م»ی محوریچيه «کيدور ه  و بشوند یم
 کي با و،ي سنارکي بلکه با ميستي روبرو نها دهي روابط و پدني ايی با ذات نهاگاه يچ و ما هآورد ی م را به وجودیگريد

دريدا، درک و تّصور ما از طبيعت و جامعه دو » ديفرانس«در معنای  . ميي متقابل روبرویفرانسي داي و یکيالکتي دیباز



طبيعت به تعويق يافته «است و جامعه، » ق افتاده و متفاوتجامعه به تعوي«حالت وابسته به يکديگرند و طبيعت در واقع 
).11(»و متفاوت  

 
 
 

 
 
 

دو يکی هستند و هر دو برای آنها طبيعت و جامعه، انسان و طبيعت هر . روند گواتاری حتی ازين نيز جلوتر می/ دلوز
گواتاری جسم و /در نگاه دلوز. هر دو هم توليدکننده و هم کاالی توليدی هستند. های توليد کننده آرزو و اشتياقند ماشين

زندگی مثل يک دايره و پروسه توليدی  است که هر چيزی بر روی اين دايره هم يک ماشين توليدکننده آرزو و هم خود 
آفريند،  طبيعت جسم را می. آفريند يابد و چيزی نو می  ديگر است و اين دايره مرتب تحول میتوليد يک ماشين آرزوی
های نو از انسان و  ها و تمناهای نو و ديگر بار روايت های نو، طبيعت نو و طبيعت نو، جسم جسم انسان و انسان جسم

 زيرا جسم و کل هستی هم ماشين توليد آرزو و .افريند و اين پروسه و اين چرخه بدون تکرار را پايانی نيست جامعه می
های توليد آرزو  است واز طرف ديگر  عقالنيت انسانی نيز يک کاالی توليدی ماشين. هم يک کاالی توليدی است

و بنيادين جسم و زندگی، کائنات توليد آرزو و اشتياق ) ايمانسس(بودی  زيرا خصلت درون. کننده است همزمان يک توليد
های  آنها ماشين. های توليد آرزو هستند هر دو ماشين. ين معنا جامعه توليد طبيعت است و طبيعت توليد جامعهدر ا. است

های خالق توليد آرز هستند و همزمان خود توليد ماشينی ديگر و تبلور تمنايی که برای مصرف و  کار نيستند بلکه ماشين
.کنند  مرتب اشتياقات و توليدات نوينی درست میاين اشتياقات و توليدات اما.  تقسيم ايجاد شده است  

 
بازتاب ساده مدلول بيرونی و جسم نيست بلکه هر واژه يک واقعيت » واژه« بنابراين در نگاه ماترياليستی جديد دلوز 

و از تواند مرتب تصاوير و حاالتی ن رو می آيد و ازين ها به وجود می ويرتوال از اين پديده است و در محل تقاط پديده
تواند توليد يک انديشه و خودآگاهی را  زيرا واقعيت مادی بيرون هميشه ناتمام است و نمی. واژه و پديده را ايجاد کند

زند و اين اشتياقات و توليد نو برای  رو مرتب دست به توليد اشتياقات نو می هر اشتياقی و تمنايی ازين. کامل توضيح دهد
آفريند  مثل حالت نگاه کردن که با  نگريستن همزمان می. ها و روابط است يد از پديدهمصرف و تقسيم و ايجاد روايتی جد

شود و از ترکيب دو نگاه، دو اشتياق، توليدات نو، تمناهای نو و در مسيرهای  شود، توليد می و از طرف ديگر ديده می
)12. (آيند و اين بازی را پايانی نيست مختلف و مصارف نو بوجود می  

 
 

کند که بهتر  توانند به ما کمک می اند، می ای مدرن به هستی عبور کرده ابژه/سه نوع نگاه که هر سه از رابطه سوژهاين  
توانيم معضل انسان مدرن يا  کاوی لکان می برای مثال به شيوه روان. معضالت خويش و بحران خويش را درک کنيم

:سنتی را اينگونه توضيح دهيم  
 

ضمير «رو بايستی بخش  کند، از آن يا خودآگاه خويش را به سان يک بخش راسيونال حس می انسان مدرن بخش آگاه 
اينگونه اگر او در بخش خودآگاه خويش يک . او باشد» احساسات خطرناک و غير عقالنی«او تبلور و محل » ناآگاه

، به »مرز نيبال لکتور خشن و بیها«است، آنگاه در ضمير نااگاهش به سان » سوژه قائم به خويشتن و وفادار به قانون«
و به ويژه » غير«همين مشکل را آنگاه او در ارتباط با . شود و ناتوان از حرکت ظاهر می» هاملت نويروتيک«سان 

دهد، انسان راسيونال،  نشان می» 13.مای ترسان از همه چيز«دارد و همانطور که ژيژک در مقاله » ديگری خطرناک«



» بمب انسانی«آفريند که بر خالف او برای آرمانش خويش را به  زی دشمنی برای خويش میپراگماتيست و مدرن امرو
خويش به خوبی ارتباط ميان نگاه غرب به خويش و نگاهش به شرق » اورينتاليسم«ادوارد سعيد در کتاب . کند تبديل می

.دهد و اسالم به سان چيزی خطرناک را نشان می  
 

سوژه «رن هر چه بيشتر از حالت متفاخر نارسيستی خويش بکاهد و پی ببرد که او يک بنابراين ابتدا وقتی انسان مد
تواند با تحول در  است، آنگاه می» غير«است و نيازمند به » سوژه منقسم«نيست بلکه او يک » مستقل و قائم به خويش

مس کند که ضمير ناآگاهش محل نگاه خودآگاهش، حالت ضمير ناآگاه او نيز تحول يابد و او هرچه بيشتر پی ببرد و ل
دگرديسی يابد، آنگاه » سوژه جسمانی منقسم«هر چه بيشتر به » من مدرن«او ابتدا وقتی از . های سمبوليک اوست قدرت

يابند و ديالوگی نو ميان او  او دگرديسی می» تمناهای عاشقانه و قدرتمندانه« به » هانيبال کانيبال«ضمير ناآگاهش نيز از 
گرايانه  کاوی لکان و نگاه پسامدرن و جسم اين راهی است که دقيقا روان. شود  ميان او و طبيعت ايجاد می،»ديگری«و 

.کسانی چون دريدا و دلوز در حال ايجاد آن است و راه عبور مدرنيت از بحران کنونی خويش است  
 

مومن خوب و يا يک عاشق و خواهد يک  گونه نيز انسان سنتی و فرهنگ ايرانی اگر در بخش خودآگاهش می همين
کند و او گرفتار  بر او جلوه می» اهريمن و وسوسه شيطانی« عارف بزرگ باشد، آنگاه ضمير ناآگاهش بر او به سان 

زمان که هر چه  گردد، تا آن شود و به سترونی قرون متوالی مبتال می می» اخالق/چرخه و جنگ وسوسه«زجر دائمی 
و » سوژه منقسم«تحول يابد، به » جسم خندان«و زن ايرانی دگرديسی يابد، به بيشتر از کاهن و عارف به مرد 

های سمبوليک او هستند و او نياز  وسيله ببيند و لمس کند که جسمش، خردش، شورهايش اهريمنی نيستند، بلکه قدرت بدين
ان شرقی باعث شده است در همان طور که اين حالت انسان ايرانی و يا در کل انس. دارد» ديگری«به آنها، نياز به 
وار  توزی کابوس و يا به کين» توزی شرقی کين«ببيند و به » ای خطرناک وسوسه«و » دشمنی خطرناک«فرهنگ مدرن 

خويش را به انسانی گرفتار در بحران و ناتوان از تحول و يا در شکل » غير«الدن دچار شود و با اين نگاه به  و رئال بن
. بزرگ تبديل سازدالدن به يک جنايتکار بن  

 
موجود  «کي اي و ی سّنتتي تمامکي از يی ، جزی در نگاه پسامدرناي لکان و یکاو  روانیانسان در معنا

 دو یزبان دارابرای لکان . است» سوژه منقسم «اي موجود کي بلکه او ستيمدرن ن» خودفرمان_یستايا_خود_بر
 و يی صرف و نحو و حاالت آواانگريي» زبان عبارت«. است» )15(زبان اشارت«و » )14(زبان عبارت «خصلت 
 گاهي و جای فرهنگراثي؛ تبلور م)16( است ی بشری تمنا و آرزومندگاهيجا» زبان اشارت« زبان است و کي یدستور
مند است و بنابراين او   انسان يا سوژه نيز موجودی زبان.ستبه فرد ا»  بزرگريغ« و اشارات ی جمعتي هو،یآرزومند
 در واقع در هر عملش و در ی معناست که هر انسانني به انيا.  نگاه لکان موجودی منقسم و دارای دو حالت استنيز  از
 فرد با کياست و مرتب مجبور است به عنوان » )18(فاعل اشارت «کيو هم » )17(فاعل عبارت «کي هم انشيهر ب
 ناتمام مرتب شهي سوژه باز و همکي به عنوان ور استاو مجب.  زبان و جهانش ارتباط برقرار کند ، با»ريغ« با ،یگريد

 و شود راي پذشي خوی فردکي و سمبولني روبرو شود و آنها را در جهان نمادشي خوی و تمناهاتي از هوگري دیبا بخش
 ی بشرشهيعلم و اند و هنر.  ناتمام استشهي همی و بشری فردکي به قول لکان جهان سمبولزي نرو نياز. ابديتحول 
.هستند ی و در حال تحول دائم»ريغ« ناتمام و در ارتباط با شهيهم  

 
 نظر هستم ني اانگريب»  جملهايفاعل عبارت «، آنگاه من به عنوان » هستمیرانيمن ا«: ميگو ی من می مثال وقتیبرا .

 را شي خوارد،د یاست که مرا وام»  بودنیرانيا« مفهوم ني، ا» بزرگريغ «نيدر واقع ا» فاعل اشارت« به عنوان یول
 یراني اسکورسي انسان و دی و تمناتي و تبلور هوی قويی و معنایرزش بار ایزبرا او دارا.  آنگونه بپندارماي نگونهيا

 »یرانيا« نهفته در زبان اشارت و در مفهوم تي هونيبا ا رئال من اي یستي نارسک،يموضوع نوع ارتباط سمبول. است
 مدرن و نگاه مداوم يیراي قادر به پذسازد؛  می شي فرهنگ خوکيقادر به نقد سمبول فرد باز و کيبودن است که مرا به 

وار   کابوساي و یستي نگاه نارسري نوع رابطه مرا اسني ااي. سازد ی متحول مشي و در زبان خوتي در هوگري دیها تيهو
؛ مرا به يک دهد ی مرييقد مسخ و تغ موجود بسته و ناتوان از تحول و نکي و مرا به سازد ی م»یرانيا« و مفهوم »ريغ«

و از سوی ديگر دچار گره حقارت و حس » هنر نزد ايرانيان است و بس«پندارد  کند که از يک سوی می ايرانی تبديل می
سراپا مدرن يا «خواهد هويت خويش را بدور اندازد و  شود، می پوچی است و يکدفعه از فرهنگ خويش بيزار می

  .عرب شود يا پانترک و   ، پان»پسامدرن
 

 مانند نوع ارتباط با ،» بزرگريغ «ني نوع ارتباط شخص با اقي در زبان از طراي تحول و تکامل در فرد و بنابراين
ديآ ی به وجود مبيمانند نوع ارتباط با معشوق و رق»  کوچکیگريد« با ايزبان، فرهنگ، مذهب و  . 

 
 ارتباط یگري، با د» بزرگريغ «نيبا ا) کيرابطه سمبول (یثيدار، تثل له رابطه فاصکي که بتواند با یا   جامعهاي فرد آن
 یپ»  بزرگريغ «ني و اشي خويی به ذات نهاگاه چي و هم او را دوست بدارد و هم او را به نقد بکشد و بداند که هرديبگ

  نو دری مرتب به تحول،»ريغ« به  ویگري د به و عالقهنقد پارادوکس يی توانانيچن با ، آنگاه او قادر خواهد بودبرد، ینم 



برای اطالعات بيشتر در باب اين مباحث ( . نديافري و مرتب از نو بابدي دست شي خوکي و در جهان سمبولشيخو
)تئوريک به بخش اول کتاب مراجعه کنيد  

 
 

.مه دهيمتوانيم به نقد موضوع ادا حال با مشخص کردن اجمالی و فشرده ابزار کار و معيارهای اين مطلب، می  
 

»غير«معضل ايرانيان در ارتباط با   
 

در فرهنگ خويش، بطور عمده ناتوان از » گذار منفی اديپ و گذار منفی نارسيستی«انسان ايرانی تا کنون، به خاطر 
، با فرهنگ خويش و يا با مدرنيت، با »غير«دو شيوه عمده برخورد ايرانی با . اين رابطه تثليثی و بافاصله بوده و هست
:معشوق و يا با رقيب به دو شکل ذيل است  

 
ماب در برخورد به خويش و ديگری است و يا اسير نگاهی  انسان ايرانی يا دچار يک حالت اخالقی و مذهبی مقدس/   1

.است» غير«عارفانه در ارتباط با   
 

و يگانگی با يک » ت وجودوحد«يابی به  خواهد برای دست  در حالت اول يا حالت اخالقی و مذهبی، انسان ايرانی می
آل، مرتب بخشی از تن و جسم و  شورهای خويش را به قتل رساند تا  فرمان اخالقی، برای تبديل شدن به يک مومن ايده

و » خودزنی«، اخالق و مذهب، خدا خواهان اين  »پدر«، »ديگری بزرگ«کند که  او خيال می. بيگناه و پاک شود
زند و مخالف هر انتقاد از اين   او به قتل مداوم نيروها و خوشبختی خويش دست میپارسايی است و برای اجرای خواست

شود و در  تبديل می» سرزنش اخالقی«اگر در خويش انتقادی حس کند، سريع اين انتقاد به . است» پدر و فرمان بزرگ«
شکوهمند باقی بماند »  و جبارتصوير پدر بزرگ«کشد تا  کشد و يا او در ديگران هر اعتراضی را می او اعتراض را می

در چنين . و او بتواند به عنوان مومن، به وسيله آيين پارسايی و سرکوب خويش و ديگری به يگانگی با او دست يابد
تبديل شود » شيطانی و اهريمنی«ای  تواند سريع به وسوسه نگاهی آنگاه هر نگاه نو و هر عنصر نو مثل نگاه مدرن می

های  خواهد تن به وسوسه شود  و شخص در خفا می طور که در خفا اين نگاه مدرن آرزو می همان. که بايد سرکوب شود
. خويش بدهد  

 
، با معشوق يا »ديگری«خواهد با  ای است که در آن فرد می ، حالت عارفانه»غير«حالت دوم نوع ارتباط ايرانی با 

گی نو دست يابد و احساس بزرگی کند و برای نو و به يک يگان» وحدت وجود«رقيب، با سنت يا مدرنيت به يک 
رو او از انتقاد و  ازين. خواهد در نگاه ديگری غرق شود و با او يکی شود يابی به اين حس وحدت وجودی می دست

او چون . شود بلعد و يا بلعيده می او يا می. برخورد انتقادی متنفر است و امروز عاشق سنت و فردا دشمن سنت است
يا او  امروز آرمان و . گردد که با او يکی شود و به وحدت دست يابد ی است که بدنبال قالب و تنی میروح سرگردان

فردا در پی بلعيدن ايسم و آرمان جديدی برای پوشاندن پوچی و  کند و پس بلعد و فردا تهوع می معشوق شکوهمند را می
.هراس درونی خويش است  

 
عارفانه انسان ايرانی در /به خوبی  اين حالت دوگانه کاهنانه» وف کورب«توسط هدايت در کتاب » رجاله«تصوير 

بلعد و به دستگاه تناسلی و به شهوت ختم  در واقع  دهانی  است که فقط می» رجاله«. دهد را نشان می» غير«برخورد به 
.شود می  

 
م خويش هراسان است و در خفا اما به اين خاطر ايرانی از جس. است» غير« اين دو حالت عمده شکل ارتباط ايرانی با 

پرستد و از چاک لباس معشوق بزرگ سخن  عاشق اين جسم و وسوسه اوست و يا اين جسم را به شکل عارفانه می
گرايی خويش است و جهان در واقع  يا به اين داليل از عقالنيت و خردورزی هراس دارد، ناتوان از ايجاد گيتی. گويد می

گرايانه، جنسی، جنسيتی، عشقی،  های فردی، گيتی رو او اکنون دچار انواع بحران ازين. استبرايش  هنوز تبعيدگاهی 
يابی بهتر به قدرت سمبوليک و تثليثی، ناتوان به عبور  هويتی و سياسی يا ساختاری شده است و به خاطر عدم دست

.  نهايی از اين بحران و ناتوان از ايجاد هويت و ساختار مدرن ايرانی است  
 

 دليل مرتب اسير توهمات  است و به اين» غير«متنفرانه با /انسان ايرانی در واقع بيشتر اسير رابطه نارسيستی  شيفتگانه 
دهند و به بهای آن او را به بنده و مريد خويش  و عشق مطلق را می» بهشت مطلق«شود که به او قول  هايی نو می و ايسم

در او هراس از جسم و نيازهای . قوی وجود دارد» خراباتی«های  اسات و تمتعاز طرف ديگر در او احس. کنند تبديل می
آن قدر قوی است که گاه به حاالت رئال و » مادر گمشده«و يا با » پدر جبار و قوی«خويش و ميل يگانه شدن با 

 دين و انديشه و يا به نام. زنند کشی می شوند و برای اين يا آن آرمان دست به ديگرکشی و خويش وار دچار می کابوس



برای اطالعات بيشتر در اين باب به بخش اول کتاب مراجعه . ( زنند می» ملحد و دگرانديش، دشمن«انقالب دست به قتل 
)کنيد  

 
دکتر شريعتی، در » بازگشت به خويشتن«زای انسان ايرانی را در حاالت  های  حاالت نارسيستی و بحران  ما نمونه

زا و دردناک  زاده، در مدرنيزاسيون همراه با ديکتاتوری شاه و رضاشاه، يا در تلفيق بحران قیت» تقليد مدرنيت« حالت 
بينيم که هميشه به مسخ  مدرنيت می» بومی کردن«يا آن را در تالش برای . بينيم می» مفهوم جمهوريت و اسالميت« 

ال انسان ايرانی آنگاه شاهد قتل و تجاور به در حاالت رئ. شود مدرنيت و پيروزی دوباره سنت با لعابی مدرن منتهی می
. هستيم» رقيب سياسی يا فکری«و ناتوانی از تبديل دشمن به » دشمن«و شاهد رشد کينه و نفرت بر عليه » دگرانديش«
 اين حاالت سوی همانطور که ترور رهبران دولتی شکل متقابل و هم. ای از اين حاالت است ای نمونه های زنجيره قتل

گونه که  همان. انجامد ای از اين کينه کور است که هميشه سرانجام به تشديد بحران و پيروزی سنت می  نمونهرئال و
پذيرند و برای  طلب هيچ انتقادی را به رهبر خويش و به آرمان خويش نمی بسياری از اين نيروهای انقالبی و سرنگونی

ايرانی » گرايی بحران گيتی«ين باب به بخش دوم کتاب و در ا. ( زنند و يا قتل ديگران می» خودسوزی«او دست به 
)های جنسی، جنسيتی و غيره های بعدی در باب بحران مراجعه کنيد و يا به فصل  

 
رو  کرده است، ازين  میفرمايی  مشکل ديگر ايرانيان اين است که چون فرهنگ ايرانی خود ديرزمانی بر جهانی حکم

اما اگر ايرانی هرچه بيشتر به اين رابطه تثليثی و .  برای اعضايش آسان نيستپذيرايی قدرت و برتری فرهنگ ديگر
توزی و دشمنی با مدرنيت و فرهنگ ديگر، جای خويش را به  فردی و نقادانه دست يابد، به همان شکل نيز اين حالت کين

رو نيز  ازين. ب شده خود اوستشده و سرکو زيرا مدرنيت در واقع تبلور تمناها و آرزوهای گم. دهد توانايی تلفيق می
.ترسد انسان ايرانی به مدرنيت اشتياق دارد و هم از او می  

 
اهريمن و يا جستجوی دائمی يک /وسوسه، ميان اهورامزدا/درگيری درونی انسان ايرانی درگيری دائمی ميان اخالق

رابطه تثليثی دست يابد که  بوده و هست و هنوز نتوانسته است به آن فرديت جسمی، به » بهشت گمشده و مطلق«
تواند او را از اين چرخه و بحران جهنمی، از اين جستجوی غلط و فرسايشی رهايی بخشد و او را به جهان نو و  می

انسان ايرانی ازين رو يا يک پير هزارساله است و يا . زمينی، به اخالق و عشق فانی  و به قدرت و شکوهی نو برساند
و بالغ، شور مردانه و زنانه  که بايستی نيروهای اصلی او باشند و دو نيروی » جوان«روی عاشق، اما ني» کودک«يک 

. ديگر خويش را در خدمت زندگی و سالمتش بگيرند،  در او ناتوان و ضعيف هستند  
 

انی هرچه يابی به اين فاصله نقادانه و تثليثی با هستی و با ديگران  است، تا انسان ايرانی و جامعه اير  موضوع  دست
بيشتر به ديالوگ، به تحول و حکومت قانون و فانی بودن سبکبال دست يابد، زيرا فرديت مدرن، قانون مدرن، تمنا، 

وحدانيت و «ابی به ي چالش و ديالوگ در پيوند تنگاتنگ با يکديگرند و آنها تنها بر بستر قبول و پذيرش ناممکنی از دست
 تر انسان ايرانی به اين رابطه تثليثی و به پذيرش بهتر و عميق. ستند يابی ه قابل دست» بهشت و حقيقت مطلق

های نارسيستی يا رئال ايرانی  وسيله برای مثال از بازی احتياج دارد، تا بتواند بدين» نام پدر«و قانون » کستراسيون«
ها و نظرات ديگر و  اندر پای يک آرمان و سرکوب آرم» وحدت همه با هم« تا بتواند از سناريوی خطرناک . بگذرد

» وحدت در کثرت«و بدبينی و پارانوييای همگانی نسبت به هم بگذرد و ابتدا به يک » ضديت همه با هم«فردای آن 
تا به هويت فردی و ّملی نوين و مدرن ايرانی دست يابد که من آنها . مدرن در درون خويش و در جامعه ايرانی دست يابد

.ام ام و در کتابم تشريح کرده ايرانی ناميده» هويت مّلی و رنگارنگ«و» زمينیهويت عارفان و عاشقان «را    
 

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

قول   ليک انسانی بهوبه معنای اين است که جهان سمب. هاست نيست، بلکه به معنای مرگ همه حقايق مقدس و متاروايت
 جهان سمبوليک بشر، " هيچی مرکزی"دور اين   به .آيد وجود آمده و می به" هيچی و خالء مرکزی"دور يک  لکان به
در جهان مدرن، فلسفه، و هنر مدرن  امروزه گيرد که ما   می گرفته وسامدرنی شکل مدرن و پوليکی روايات سمب همه

در واقع خويش را از رابطه نارسيستی » ها غيبت حقايق مطلق و متاروايت« انسان ايرانی با پذيرش . شاهد آن هستيم
زيرا او . سنت و مدرنيت نداردو وحدانيت با » ديگری«دهد و ديگر نياز به بلعيدن  متنفرانه ثنوی نجات می/شيفتگانه

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

 
شود،  ن می، انسان ايرانی قادر به آ)پذيرش کستراسيون و محروميت از قدرت و بهشت مطلق( با چنين پذيرش و بلوغی 

و برای » پدر جبار«و يا به جای جستجوی اجرای فرمان »  وحدت وجود با مادر«به جای جستجوی اوتوپيای موهوم 
، واقعيت و  حقايق قابل تحول امروزين خويش را بسازد؛ خالق پروتستانيسم »پدر جبار« رفته  بازگشت گذشته از دست

.  مدرن و تلفيقی و متحول خويش باشدهای حول خويش، خالق هويتمذهبی خويش، خالق جهان و حکومت مدرن و قابل ت



ناب از سنت و «او بدنبال يک تصوير . نيست» ناب اسالمی يا ناب مدرن«زيرا او اکنون ديگر به دنبال حکومت 
ود داند که چنين تصاويری و حقايق نابی وج زيرا می. و يکی شدن با آنها نيست» عرفان، از مدرنيت و يا از چپ ناب

تواند خالق روايات نو و مدرن از اسالم، از سنت و مدرنيت و چپ مدرن باشد و به کمک اين روايات  ندارند و او تنها می
تواند بنا به نياز زندگيش اين روايات را تغيير دهد و مرتب  طور که می همان. به سعادت زمينی و درونی دست يابد

زيرا روايات مدرن و پسامدرن .  برای جهان مدرن جذاب و اغواگر باشندرواياتی نو بيافريند که هم برای خويش و هم
به اين دليل نيز جهان انسانی يک . جهان انسانی هستند» هيچی محوری«نيز رواياتی قابل تحول و سمبوليک بدور اين 

يچگاه پايان طور که نوشتن و کتابت، خالقيت بشری ه جهان سمبوليک و نمادين و قادر به تحول مداوم است، همان
يابد نمی  

 
، آشتی با جسم »جسم خويش«يابی به  زا، دست وسيله و ابزار مهم ديگر برای عبور از جهان و رابطه سنتی و بحران/  3

. ، يک روايت و نظم سمبوليک قابل تحول از جسم و زمين است»جسم سمبوليک«جسم و زمينی که يک . و زمين است  
 

و دنيوی است و از طريق آشتی با جسم و زمين است که انسان » فرديت جسمانی« زيرا فرديت انسانی اساسا يک 
با عقلش و » من مدرن«زيرا او اکنون به عنوان . ها پرهيز کند تواند از تبديل شدن به سرباز جان برکف آرمان می

تر با جسمش، با يا او در گامی واال. کند و معيارش سعادت دنيوی فردی يا جمعی است خردش همه چيز را بررسی می
کند تا ببيند آيا اين حقيقت و يا نگاه،  سنجد و بررسی می خويش همه چيز را می» اخالق تمنای«خويش، با »  خرد جسم«

و » هوش احساسی« او با جسمش و احساساتش، با . کند او و جسمش، عشق و يا جهانش را بيمار و يا سالم و پرشور می
ها و خويش و سنجش  گيرد، قادر به بدست گرفتن پديده  خويش با جهان ارتباط می» عقالنيت ماالمال از احساس«با 

همزمان درک و . گيری و نقد ديگری و نيز قادر به لمس عشق و لذت يگانگی در لحظه است قادر به فاصله. آنهاست
 شکوه زندگی، علم و هنر و هايی نو برای ايجاد تواند مرتب راه يابد و او می و زمين مرتب تحول می» جسم«مفهوم او از 

.ايمان به وجود آورد  
 

شود و او از تناقض دردناک ميان   اينگونه زندگی برای او به يک جهان زمينی، جسمی و مرتب قابل تحول تبديل می
جسم روحمند و « يابد، به قدرت  جسم، هر چه بيشتر به پارادکس زندگی و جسم دست می/خرد، ميان روح/احساس
احساس و عشق « و » خرد پر شور و خندان« به انواع و اشکال حاالت » عشق قدرتمند و قدرت عاشقانه« ، به »زيبا

زيرا تصوير ما از جسم و زندگی هميشه يک روايت و يک نظم و هيرارشی از جسم و . يابد دست می» خردمند و خندان
ه درجه واالتری از بازی عشق و قدرت تواند مرتب تحول يابد و ما به درک نوين و ب زندگی است و اين تصوير می

تا به امروز و دگرديسی او به » موجود مکانيکی«کافی است فقط به تحول تصوير مدرن از انسان، از . (دست يابيم
.)و غيره بنگريد تا اين تحول مداوم را حس و لمس کنيد» جسم سمبوليک و يا هزارگستره« ، »موجود ارتباطی«  
 

به » کاهن و عارف به دنبال وحدت وجود با رهبر يا با معشوق«، از »روح سرگردان«ی از با دگرديسی انسان ايران
، با پذيرش زندگی به سان يک روايت قابل تحول، انسان ايرانی بار  ديگر »جسم خندان و زمينی« ، به » تن سمبوليک«

کند و به سترونی قرون متوالی   اد میمتنفرانه آز/ها و روابط نارسيستی شيفتگانه نيروی خالق خويش را از زنجير سنت
دهد و وارد عرصه ديالوگ  او بدين وسيله به چرخه تراژيک بحران فردی و جمعی خويش پايان می. دهد خويش پايان می

طور که  همان. شود ، از رهبر تا خدا و معشوق، و وارد عرصه خالقيت مداوم روابط می»ديگری و غير«و چالش با 
بينيم، به نوعی با اين تحول درونی مدرن و با رشد يک فرديت چنداليه ايرانی  ی از خالقيت میهرجا از ايرانی اثر

.روبروييم  
 

، زيربنای » تن و زمين«  پذيرش زندگی به سان يک روايت قابل تحول، ايجاد ارتباط تثليثی و نقادانه با هستی، آشتی با 
گرايی پيوند تنگاتنگ با جسم و جنسيت و   زيرا فرديت و گيتی.گرايی ايرانی هستند گيری فرديت ايرانی  و گيتی شکل
 که در نگاه نيچه اين دو موضوع با يکديگر پيوند تنگاتنگ  و ارگانيک طور همان. گويی به دنيا و زندگی دارند آری
. که در نگاه مدرن و پسامدرن نيز به اشکال مختلف اين پيوندها وجود داردطور همان. دارند  

 
رن در واقع يک فرديت جسمانی است، با آنکه بنا به رشد جهان مدرن، انواع و اشکال روايات از فرديت   فرديت مد

» من«سوژه دکارتی و يا «رو خواه ايرانی به نگاه دکارت و فرويد  و به   ازين. مدرن و پسامدرن بوجود آمده است
دلوز باور » جسم هزارگستره«لکان يا »  مانی منقسمفاعل جس«پسامدرنی و  های  فرويدی باور داشته باشد، خواه به نگاه

. ايی جسمانی و دنيوی هستند گرايی معانی داشته باشد، در هر حال معانی او از فرديت و گيتی  
 

موضوع مهم ديگر درک و لمس اين شناخت سيستماتيک است که ميان اجزای يک ديسکورس و سيستم پيوند /  4
گرايی، همه عناصر ديگر سيستم مانند   نوع سيستم و نوع روايت از فرديت يا گيتیيعنی بنا به. تنگاتنگ وجود دارد

» سوژه يگانه«برای مثال با تحول پسامدرن و با دوپاره شدن  . يابند مفاهيم زمان و مکان و غيره نيز تحول و تغيير می



شوند ، بلکه مفاهيم آنها  تبديل می» سمسوژه دوپاره و منق« دکارتی، نه تنها فاعل جسمانی لکان، دريدا و ديگران به يک
زمان «مدرن در نگاه پسامدرنی به » زمان خطی«گونه نيز  اين. يابند از زمان، مکان و غيره و کل سيستم تحول می

طور که در  همان.  يابد دگرديسی می» چندواقعيتی و چندروايتی« به  حالت » واقعيت عينی«يابد و  تحول می» چرخشی
گريزی و  عارفانه فردی و استبداد دولتی، قانون/سنت ما، ميان  حالت کاهنانه/ر به بحران مدرنيتديسکورس گرفتا
. گرايی پيوند ديسکورسيو و تنگاتنگ وجود دارد هراس از گيتی  

 
آيد  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 وهم بخش  ديسکورس قبلی را حفظ می،هم نکاتی از
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 رديت را حفظ میدهد و درعين حال عنصر مرکزی مدرنيت يعنی رشد ف تحول و تغيير می
هايی چون  زيرا تفاوت فردی مدرن در نگاه پسامدرن و با شکستن متاروايت. »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
). شود نوشته می» تفاوط«دريدا به فارسی به شکل » ديفرانس«مداوم با ترجمان کلمه » سازی تفاوت«اين (  
 

های سالم و قوی اين فرهنگ  گونه نيز تحول ديسکورس ايرانی بايستی، در عين گذار از خطاهای گذشتگان، بخش همين
شود و يا  پس زده می» جسمک بيگانه«را زنده و نوزايی کند وگرنه انديشه نو از طرف ديسکورس ايرانی به سان يک 

برای . زند ماند و به مسخ مدرنيت و تکرار سنت دست می در نهايت شخص اسير حاالت منفی ديسکورس خويش باقی می
درک عميق اين موضوع  و علت شکست گذشتگان و حتی برای درک علل شکست يکايک ما و تشديد بحران در سه  

يعنی بايد کوتاه .  را از دو جانب متفاوت و در عين حال متکمل يکديگر بررسی کنيمدهه اخير بايستی کوتاه اين موضوع
از نگاه » ضمير ناآگاه« نزد فوکو رويم و از طرف ديگر به منطق نهفته در ديسکورس» ديسکورس«به سراغ مفهوم 
های جدی وجود دارد و  تفاوتزمان نبايد از ياد ببريم که ميان مفاهيم ديسکورس نزد فوکو و لکان  هم. لکان بپردازيم

اندازهايی از ديسکورس مدرن هستند و با شناخت  اما هر دوی آنها چشم. شود فوکو از نقادان مهم لکان نيز محسوب می
.اندازی و چندسيستمی دست يافت توان به يک نگاه چندچشم نکات اشتراک و تفاوتشان می  

 
 ديسکورس قدرتمند، قانونمند است و جهان و شخصيت ما را دهد که نشان می» نظم ديسکورس«فوکو در کتاب / 4/1
ديسکورس از نگاه فوکو دارای يک نظم درونی است و اين نظم استراتژيک و خالق است و به دنبال بازتوليد . سازد می

 يکايک ما جزيی از. آورد دهد و او را به شکل خويش درمی امکان بروز می» تفاوت«خويش به اشکال جديد است، به 
توان در چهارچوب ديسکورس و زبان و با شناخت  تنها می. ديسکورسيو وجود ندارد_ديسکورس هستيم و شناخت متا

تر دست يافت و باعث تحول بهتر ديسکورس  گيری يک تفاوت عميق ، به  شکل»)ديسکورسيو_اوور(ديسکوريسو _ورا«
خورده ناشی از  های شکست کايک ما و حتی تالشهای ي در اين معنا اصوال خواست تحول مدرن و تالش. و گفتمان شد

.ای نو بوده است خواست ديسکورس برای بازتوليد خويش به شيوه کهن و يا تحول خويش و بازتوليد خويش به شيوه  
 

اوال ديسکورس باعث : های تا به امروز ايرانيان بايستی به اين دو موضوع توجه کرد  برای درک علل شکست تالش
ال ما جهان را به شکل خاصی ببينيم و هر پديده نو را به شکل خاصی در جهان و ذهن خويش پذيرا شود که اصو می

، يعنی او يک پديده را در چهارچوب ذهنی خويش جذب کرده و »من فهميدم« :گويد به زبان ساده وقتی انسان می. شويم
م پديده را نيز مسخ کند، هرچه تفاوت ميان تواند مفهو در اين مسير طبيعتا او می. به شکل جهان خويش درآورده است

. ها بيشتر باشد ها و زبان ديسکورس  
 

رو اين زبان و ديسکورس از يک  ازين. کاهنانه است/ديسکورس و زبان ايرانی در اصل يک ديسکورس و زبان عارفانه
از سوی . بيابد»  جنسی«تواند حالت و معنايی  طرف بشدت اخالقی است و از طرف ديگر مرتب هر کالم و معنايش می

. اش را به زبان شعر بيان کرده است بينيم که حتی فلسفه عارفانه است و می/ديگر اين زبان و ديسکورس بشدت شاعرانه
عارفانه /اين حالت اخالقی. رو نيز در هر ايرانی شاعری نهفته است و ما بيشتر شاعر داريم تا فيلسوف و متفکر ازين

شود که وقتی انسان ايرانی و يا متفکر ايرانی با انديشه و تمنای مدرن روبرو  عث میديسکورس و زبان فارسی با
عرفانی /خواهد آن را در جهان خويش پذيرا شود و يا به فارسی ترجمه کند، به ناچار اين مفاهيم را اخالقی شود و می می
انديشه آزادی مدرن را با مفاهيم عرفانی » کانونی يا پيرامونی«آنگاه به قول آرامش دوستدار اين روشنفکر  .  سازد می

را با مفاهيم عرفانی و » آزادی«منشانه دارد و اين ذهن مفهوم مدرن  دين/کند، زيرا ذهن او ساختاری عارفانه مخلوط می
)19. (کند که آن را درک کرده است سازد و خيال می اخالقی خويش پر می  

 
شود که متفکر ايرانی به حاالت  ورس و زبان ايرانی سبب میعارفانه ديسک/از طرف ديگر اين حالت کاهنانه

عارفانه کمک /شيفتگی دچار شود و به ناچار به بازتوليد ديسکورس اخالقی سنت/ستيزی شيفتگی، سنت غرب/ستيزی غرب
 »تقليد مدرنيت«دکتر شريعتی و سه دهه اخير، » بازگشت به خويشتن«رو نيز  ازين. رساند و در خدمت او عمل کند



به اين داليل متفکر . انجامند در نهايت به شکست و بازتوليد سنت می» بومی کردن مدرنيت«زاده، مدرنيزاسيون شاه،  تقی
.ايرانی بايستی  برای ايجاد يک تحول عميق دقيقا اين حاالت ديسکورسيو خويش را بشناسد  

 
ضمير ناآگاه در واقع «ارمندی شده است و دهد که ضمير ناآگاه در واقع مانند يک زبان ساخت لکان نشان می_  2.4

اين بدان معناست که ناآگاهی ما محل شورهای غير اجتماعی و خطرناک ما نيست بلکه ). 20(است» ديسکورس ديگری
خواهد به ما بگويد، در واقع به يادآوردن قدرت و حقيقت ماست که او  های سمبوليک ماست و آنچه او می او محل قدرت

اينکه ضمير ناآگاه جمعی ايرانيان مرتب ما ايرانيان را به جستجوی راهی .  ايم و يا از او هراس داريم را فراموش کرده
و ايجاد روايات » عرفان،اسالم«دارد و يا اينکه مرتب مباحثی مثل  برای عبور از بحران و به جستجوی يک تلفيق وامی

.  استکشد، در واقع ناشی از يک ضرورت نو از آنها را به ميان می  
 

ضمير « مشکل اما اين است که تا زمانی که انسان ايرانی به ارتباط سمبوليک و تثليثی با خويش و با تمنای خويش، با 
وار بر او  های ضمير ناآگاه به حالت نارسيستی و يا  رئال و کابوس خويش دست نيافته باشد، آنگاه اين خواست» ناآگاه

در چنين حاالتی آنگاه او خيال . کند يستی و يا رئال با اين تمناها ارتباط برقرار میزيرا او به شکل نارس. شوند ظاهر می
. کند که موالنا و يا حافظ مدرن هستند و يا اسالم و عرفان در خويش حقوق بشر دارند و نيازی به اين مباحث نو ندارد می

جسم «، يا به » سوژه جسمانی منقسم« به کند، به جای آنکه با تبديل شدن» بازگشت به خويشتن«خواهد  يعنی او می
بتواند وارد ديالوگ با تمناها و » غير«نيچه يا دلوز و با توانايی به ارتباط پارادکس و سمبوليک با » خندان و هزارگستره

را تا بتواند بدين وسيله و با اين ارتباط سمبوليک چهره نوين و سمبوليک آنها . با هويت ايرانی و يا سنتی خويش گردد
. گرايی مدرن ايرانی هستند ببيند و بيافريند که در واقع روايات نو و مدرن از اسالم و سنت، پروتستانيسم مذهبی و گيتی

گرايی مدرن ايرانی دست بيابد و  به روايتی مدرن از  هويت مدرن ايرانی و گيتی» عارف زمينی«يا بتواند مانند حالت 
رساند که در  ای را به پايان می اينگونه با خالقيت مدرن در واقع کار و پروسهبخشی از فرهنگ خويش را نوزايی کند و 

اين پروسه، پروسه . بطن فرهنگ ايران شروع شده است و ادامه  دارد و همه ما و تاريخ ما جزيی از اين پروسه است
. گرايی و فرديت ايرانی است يابی هر چه بيشتر به گيتی دست  

 
گرايی و فرديت ايرانی بايستی به ناچار و منطقاُ   موضوع اين است که جهان نوی ايرانی و گيتیبنابراين بخش نهايی/   5

گرايی و فرديت مدرن نو و  گونه آفريننده يک گيتی بر بستر فرهنگ ايرانی و خصوصيات فرهنگ ايرانی رخ بدهد و اين
حوری، خردگرايی و غيره ، تنها بر بستر م گرايی، فرديت، انسان قبول مبانی مدرنيت مانند گيتی. خاص خويش بشود

پذيرش اين مبانی در  فرهنگ خويش و آفرينش روايات نو و تلفيقی مدرن از اين مفاهيم ممکن است، وگرنه اين مفاهيم 
شوند و يا به ناچار در حين ترجمان و جذب آن  از طريق روان جمعی پس زده می» جسمک بيگانه«نو به سان عنصر و 

.شوند میمسخ و ايرانی   
 

امثال دکتر شريعتی است که با کمک مفاهيم » بازگشت به خويشتن« شيوه پذيرش مدرنيت در فرهنگ ايرانی نه شيوه 
بردند که  کردند و از ياد می شده می گم» فرديت و خود«مدرن و اختالط غلط آن با مفاهيم سنتی، سعی در بيان يک 

 مفاهيم به تصاوير کهن، به ناچار به مسخ اين مفاهيم و مسخ خواست مفهومی نو و مدرن است و چسباندن اين» فرديت«
بود که آنچه او و ديگران به مثابه تصوير اسالم و يا امامان  زيرا راه درست درک اين مطلب می. انجامد خويش می

او .  خويش استگويی بحران انسان ايرانی و اسالمی به بحران نامند، در واقع يک روايت مدرن و تالشی برای پاسخ می
بايستی تالشی برای پروتستانيسم مذهبی و روايتی نو و قابل تحول از اسالم باشد، نه آنکه گرفتار در توهم وجود يک 

نمونه اين .  زده شده است پس» اسالم صفوی« باشد که تا کنون کسی او را درک نکرده است و يا توسط » اسالم ناب«
گارد و در  در نگاه کيرکه» ابراهيم«يسم مذهبی لوتر، و يا در تصوير و روايت نوين نگاه مدرن را ما در مفهوم پروتستان

.بينيم می» هراس و دلهره«کتاب   
 

زاده داشتند که خواهان تقليد کامل مدرنيت بودند و اين تقليد ممکن  نبود  ای ديگر کسانی مثل تقی همين مشکل را به شيوه
 يا مثل شاه و رضاشاه خواهان تلفيق ساختارهای مدرن با شيوه ديکتاتوری .و نيست، زيرا بستر فرهنگی متفاوت است

شرقی، خواهان سيستم دانشگاهی مدرن بدون روشنگری و  بدون چالش مدرن ميان جامعه مدنی و دولت بودند و بهای 
تالش برای .  توسط ايرانيان گرفتند» تمدن نو« زای خويش را با سقوط خويش و تهوع اين  اين مدرنيزاسيون بحران

ای ديگر از  کننده مفهوم جمهوريت و اسالميت،  نمونه جمهوری اسالمی و تلفيق شکننده و مسخ» بازگشت به خويشتن«
مثل حالت » دينی و يا سوسياليستی«زيرا دموکراسی و دولت مدرن دارای پسوند . اين خطای انسان ايرانی است

يسم ايرانی بايستی، در عين جدايی دين و ايدئولوژی از دولت و نيست بلکه دموکراسی و سکوالر» دموکراسی دينی«
کم  راهی که اکنون کم. های فرهنگی و اسالمی خويش را حفظ کند زمان ويژگی حکومت و وفاداری به مفهوم مدرن، هم

يون حضور رو در تحول نوين و مدرن جامعه ايرانی همه اقشار، از دانشجو، زنان تا روحان ازين. شاهد ظهور آن هستيم
در اين باب به . ( شناسی شود تا به گذشته و به مسخ مدرنيت رجعت نکند  بايستی اين تحول مرتب  آسيبزمان هم. دارند

)و تحوالت اخير ايران در سايتم مراجعه کنيد» شناسی جنبش سبز تبارشناسی و آسيب« مقاالت سريالی من در مورد   



 
ای است  محکوم به شکست است، زيرا اين تفکر بازهم در پی شيوه» درنيتبومی کردن م« گونه نيز تالش برای  همين

زيرا قبول مدرنيت در فرهنگ ايرانی، . سوزند که در آن به زبان ساده نه سيخ بسوزد و نه کباب و در انتها هر دو می
  بدون پذيرش های ضد مدرن، بدون نگاه نقادانه به هر دو فرهنگ، بدون پاکسازی فرهنگ خويش از عناصر و هراس

يابی به مفاهيم تلفيقی و بدون ايجاد مدرنيت  سمبوليک و نقادانه مفاهيم مدرن در فرهنگ خويش، در نهايت بدون دست
بومی کردن مدرنيت در واقع به معنای تالش برای کوچک کردن و مسخ کردن آن است و اين . ايرانی غير ممکن است

. تالش محکوم به شکست است  
 

سمبوليک  در /متنفرانه ايرانی، يا نارسيستی/ باال در واقع عمدتا نمادهايی از حالت نارسيستی شيفتگانههر چهار  تالش
يا . رو در اين حاالت يا شخص شيفته مدرنيت و يا متنفر از مدرنيت است ازين. هستند» ديگری و غير«ارتباط با 

يا به . جويی نسبت به او دارد پارانوييد و احساس کينخواهد با او يگانه و يکی شود و احساس بزرگی کند و يا هراس  می
ها  و در نهايت مسخ خواست» ديگری«رو او مرتب در حال مسخ  ازين. فرهنگ خويش اين احساسات دوسودايی را دارد

اين البته به معنای نفی نکات مثب نگاه و کارهای آنها نيست بلکه به معنای درک علت شکست . و آرزوهای خويش است
زيرا اين تاريخ مشترک ماست و يکايک ما چنين . شکستی که در عين حال شکست يکايک ما نيز هست.  آنهاستراه

موضوع درک بخش درست کار آنها، يعنی درک و شناخت يک بحران عميق . حاالتی را در خويش داشته و يا داريم
و در عين حال عبور از خطای مدرن در خويش و جامعه خويش و تالش برای تلفيق و نزديکی دو فرهنگ است 

.زايشان است های شکننده و بحران نارسيستی آنها و از  تلفيق  
 

يابی به يک نگرش تلفيقی و سمبوليک و به اشکال و انواع مختلف اين نگاه و تلفيق نو و   موضوع، درک ضرورت دست
ر مدرنيت يا سنت است که به طور وا نارسيستی يا رئال و کابوس» جذب و بلعيدن«موضوع، عبور از . سمبوليک است

و به يک سيستم » مدرنيت ايرانی«يابی به اشکال و انواع  موضوع دست. انجامد می»  تهوع و تنفر«معمول به 
سازی برای گذار  ها است و زمينه نو و مدرن در همه زمينه» وحدت در کثرت«فرهنگی مدرن و يک /اقتصادی/سياسی

چندصدايی مدرن » کثرت در وحدت«اقتصادی چندصدايی و به يک /فرهنگی /اسیيابی به يک سيستم سي بعدی و دست
. ايرانی است  

 
 جهت   يونانی اوست و بدين/گرايی، وابسته به بستر فرهنگی مسيحی  شيوه و حاالت روايات مدرن از فرديت و گيتی

دکارتی و حالت » سوژه يگانه«يا مفهوم . مدرن در واقع ناشی از نگاه مسيحی است» زمان خطی«برای مثال مفهوم 
های انسان مسيحی و نيز   دوگانه متافيزيک مدرن با برتری عقل بر احساس، روان بر جسم،  تبلوری ديگر از شوريدگی

قدرت فرهنگ مدرن در اين بوده است که توانسته است در تاريخ تکاملش در . های بخش يونانی آن است  ناشی از قدرت
های مهاجر را در خويش پذيرا شود، هضم و جذب کند و بدينوسيله پيشرفت و  ب و فرهنگعين حال مرتب مفاهيم غري

های مهاجر  همانطور که همزمان او با چهارچوب و بستر فرهنگی مدرن خويش اين مفاهيم نو و اين فرهنگ. تحول يابد
های باصطالح  هد از قدرتخوا خواهد و اينگونه می آورد که خودش می می دهد و به حالتی در را مرتب تغيير می

رو نيز در تحول بعدی مدرن و برای عبور از اين خطای  ازين. خطرناک و هراسناک آنها برای انسان مدرن بکاهد
. پسامدرن هستيم، با تمامی نکات ضعف و قدرت آن » چندصدايی«مدرنيت، ما شاهد رشد نگاه   

 
د به يک تحول مدرن دست يابد، حتی اگر اکنون اين تحول يک توان  فرهنگ ايرانی  نيز تنها بر بستر فرهنگی خويش می

تحول رشديافته بر بستر فرهنگ درونی نباشد، بلکه ناشی از تقابل و آشنايی با جهان مدرن و  قدرت 
اگر برای مثال فرهنگ ايرانی . فرهنگی او و ناشی از بحران ناشی از اين تقابل و آشنايی باشد/ اقتصادی/نظامی/سياسی
 از رنسانس تر گرايی خويش دست يافته بود،  شايد همزمان و يا  پيش ير طبيعی خويش به هويت فردی و گيتیدر مس

گرايانه و مفاهيم نوی زمان و مکان مدرن خويش شده بود و اين مفاهيم بنا به بستر  فرهنگ مدرن خالق مفاهيم نوی گيتی
چنين تحولی و چنين قدرتی . داشتند  عاشقانه  ايرانی  میعرفانی و مذهبی ايرانی، به ناچار رنگ و حالت عرفانی و 

های  تر به پذيرش قدرت شد که در آشنايی با جهان مدرن به جای اين بحران عميق دو سده اخير، راحت مطمئنا باعث می
.کرد گر و کنجکاو احساس می زيرا خويش را قدرتمند و قادر به عقالنيتی انتخاب. در خويش دست يابد» ديگری«  
 

 هر فرهنگی دارای قدرت سمبوليک است و يا هر انسانی دارای قدرت سمبوليک است وگرنه اصوال نوشتن و کتابت و 
در اين معنا نيز برای مثال کسانی چون حافظ، خيام و عبيد . بود يا توانايی توجه به کار و مباحث دنيوی امکان پذير نمی

فروغ، شاملو و غيره نمودار قدرت فردی و سمبوليک نو در فرهنگ زاکانی، کسروی، شريعتی، ارانی، طبری، هدايت، 
ايرانی هستند و موضوع اين است که چرا نتوانستند کارشان را به پايان برسانند و به جهان فردی و زمينی خويش دست 

 و نماد آن و قانون است» نام پدر«کاوی يک نماد از  همان طور که اصوال هر مذهب و يا سنت در معنای روان. يابند
پی برده است و بنابراين موضوع نوع » غير«است که انسان به محروميت خويش از قدرت مطلق و به نياز خويش به 



همان طور که هر متن مذهبی و . شود ارتباط سمبوليک يا نارسيستی با مذهب و سنت است که اساس مشکل محسوب می
.از آن هر تاويل نويی کردتوان  يا سنتی دارای مرزهای تاويل خويش است و نمی  

 
يابی به رنسانس جسم،  ماند که با قبول مبانی مدرنيت و برای دست  بنابراين برای انسان ايرانی راهی به جز اين نمی

او . يابی به روايات مدرن خويش و  هويت مدرن خويش،  دست به نوزايی فرهنگی بزند عشق و خرد خويش، برای دست
در فرهنگ خويش پذيرا شود و با ايجاد تلفيق به پروتستانيسم مذهبی و فرهنگی، به روايات بايستی مبانی مدرنيت را 

رساند و  زمان کار نياکان خويش را به پايان می او با ايجاد اين تلفيق هم. گرايی و غيره دست يابد مدرن ايرانی از گيتی
ت مختلف و متفاوت هويت مدرن و تلفيقی ايران گرايی رندانه و خندان ايرانی و خالق حاال خالق انواع و اشکال گيتی

. گردد می  
 

های مختلف معاصر به خوبی ديد که ايرانيان از خطای گذشتگان و زندگی خويش بسيار  توان با نگاهی به نسل می
د اند و از سوی ديگر در پی ايجا اند و از يک سو سعی در درک سيستماتيک مدرنيت و قبول مبانی مدرنيت کرده آموخته

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

 مدرن های  اخالقی درون خويش و عبور از هراسهای  اخالقيات و ترس»هزار داالن«طلبد و هم توانايی عبور از  می
. طلبد خويش را می  

 
. های هنری و غيره ما شاهد انواع و اشکال تلفيق هستيم و اين يک روند مهم و مثبت است با اين حال در همه زمينه

 مدرن و تلفيقی و چنداليه و شاهد رشد های های هنری، علمی و سياسی شاهد رشد نگاه گونه ما امروزه در همه زمينه اين
 هنری و انديشمندانه چنداليه های گونه نيز شاهد خالقيت همين.  چنداليه جنسيتی زنان و مردان ايرانی هستيمهای فرديت

خويش است و اين يک تحول مهم » تلفيق«امروزه تقريبا هر فرد ايرانی و هر نسل ايرانی در حال جستجوی . آنها هستيم
شناسی اين تحوالت بر پايه مبانی مدرنيت ضروری  ها و آسيب گونه که ايجاد چالش و ديالوگ ميان اين نسل ن ماه. است

. و چنداليه گردندتر است، تا سره از ناسره بازشناخته شود و تحوالت عميق  
 

روتستانيسم  امروزه ما در بخش مذهبيون  شاهد کار روشنفکران مذهبی چون سروش و ديگران در پی ايجاد يک پ
شناسی توسط استادانی چون جمالی و ديگران، شاهد خلق  مذهبی و روايات مدرن از اسالم و غيره هستيم؛ در بخش ايران

های ما چون نگاه  های نو توسط نسل هستيم و هم شاهد تلفيق» فرهنگ سيمرغی«روايات نو و مدرن ايرانی چون 
.  اندازهای مختلف هستيم ای جوانتر درون و برون از ايران، از چشمه من و يا نسل» عارف زمينی«گرايانه من و  جسم

 با مباحث مدرن و زمان آنها در حال آشنايی هم. ها در پی تلفيق خالق خويش است امروزه جوانان ايرانی در همه عرصه
 مدرن خويش پسامدرن چپ و راست/های مدرن های خويش و نگاه پسامدرن هستند و در پی ايجاد اشکال مختلف تلفيق

خوانند و با فمينيست مدرن يا پسامدرن آشنايی دارند و از   دلوز  يا لکان میزمان امروزه جوانان ايرانی چپ هم. هستند
ها به شيوه خويش دست به  طور که شاعران، هنرمندان و انديشمندان مختلف اين نسل همان. اند نگاه سنتی چپ عبور کرده

شناسی  طبيعی است که آنها در اين راه دچار اشتباهات خاص خويش هستند و بايستی آسيب. زنند ها زده و می اين تلفيق
همان طور که از اولين ارتباط با يک زبان و ديسکورس . طلبد يابی به خالقيت و تلفيق زمان می زيرا دست. شوند

در نهايت توانايی در ايجاد تفاوت شدن و » دوزبانه«، تا »فارگليسی يا فارآلمانی سخن گفتن«تا » زبانی بی«خارجی، از 
. طلبد و لحن نو در زبان کهن مادری و در زبان نو و ايجاد زبان خاص و چنداليه خويش فاصله زيادی است و زمان می

. توانايی که به ويژه خاص هنرمندان و انديشمندان مهاجر پسامدرن چون ناباکوف، دريدا و غيره است  
 

رو  برای مثال ضروری  ازين. شناسی آنها ضروری است  پروسه مشترک و نيز آسيببنابراين شناخت اين پيوندها و
است که روايات مدرن از مذهب و اسالم با  معيارهای سه گانه پروتستانيسم مذهبی بررسی شوند، تا قدرت و ضعف هر 

:يعنی  هر روايت مدرن از مذهب و سنت بايستی اوال نشان دهد. روايت مشخص شود  
 

واهان جدايی دين از دولت و حکومت ، بنا به انتخابش، در شکل سکوالر آن مانند آلمان و يا الئيک آن مانند که خ. 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  اط و مسائل دينی تبديل میيعنی کار روحانيت به ياری انسان در ارتب. 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

ايانه بوده است گر روايت مدرن از سنت و عرفان و از ميترايسم بايستی  نشان دهد که در خويش قادر به يک تحول گيتی
زمان قادر به  تواند به انسان مسلمان مذهبی کمک کند که هم تن به موضوعات مذهبی خويش دهد و هم و 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 يسم کارکردن به اندازه دعاخواندن مفيد محسوب میهمانطور که برای مثال در پروتستان  

 



گرايانه از فرهنگ و سنت نيز بايستی تن به اين اصول سه گانه بدهند و به شيوه خويش ايجادگر  همه روايات ديگر گيتی
 اين معيار نهايی مشترک برای همه اين روايات نو. 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
د که روايت نهايی  نيک روايت فانی و قابل تحول از سنت، از اسالم، از فرهنگ و يا از زندگيست و هيچکدام باور ندار

 سنت، روايت نهايی از ميترايسم و يا عرفان و زرتشت، از مدرنيت يا ايی از فرهنگ وو اسالم ناب محمدی، روايت نه
زيرا باور به يک حقيقت مطلق و  به . اند  يا روايت نهايی از خوشبختی بشری را يافتهاز انديشه چپ و يا راست مدرن، 

در معنای نهايی  .  متنفرانه نو است/هيک برداشت نهايی، ايجادگر ديکتاتوری و اختناق نو و روابط نارسيستی شيفتگان
يک نوزايی   و .  که روايت او، يک نوزايی و خالقيت مدرن و قابل تحول استکند چنين انسان نوی ايرانی قبول می

ها و توانيهای نهفته در فرهنگ خويش و تلفيق آن با مبانی مدرنيت و خلق مبانی  رنسانس فرهنگی و فردی برپايه پتانسيل
اسالم ناب، ميترايسم ناب، عرفان ناب، چپ يا « يعنی روايت مدرن و خالق او يک کشف. نی و متفاوت استمدرن ايرا

زيرا با چنين باوری، . نيست، بلکه روايتی قابل تحول از سنت و اسالم و عرفان و غيره  است» پسامدرنيت ناب
فرد و «، ميان »غير«هميشگی ميان خويش و دهد که به راز فاصله و حجاب   و روشنفکر مدرن ما نشان میساز  روايت
شرط نيازمندی  داند که هميشه فاصله و حجابی است و اين فاصله  و حجاب سمبوليک پيش پی برده است و می» خود

.ست شرط ديالوگ و خالقيت مداوم بشری بشری، پيش  
 

نبرده را بررسی و سنجيد و آنها را  امبرده و ن ها و روايات نوی نام بر اساس چنين معيارهايی است که بايد همه تلفيق
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  نگرشی قوی و سترگ است، به سان يک روايت مدرن از فرهنگ ايرانی می
يک نوزايی فرهنگ گذشته بر پايه » فرهنگ سيمرغی«زيرا در معنای مدرن، . اند يشان آن را کشف کردهبوده است و ا

توان چنين  در  فرهنگ ما می. مبانی مدرنيت، يک تلفيق و يک آفرينش توانا و پرقدرت است، اما يک کشف نيست
. ار ما به راز ناب فرهنگ خويش پی برده باشيم ديد، اما چنين فرهنگی نبوده که گمشده باشد و اکنون ديگر بهايی پتانسيل

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. پذيرش مبانی مدرنيت و درک اين پتانسيل فرهنگی به خلق يک روايت مدرن و قوی دست زده اند

به .  ايات سروش و ديگران برخورد کرد و آنها را بر اين اساس  و بر اساس معيارهای پروتستانيسم مذهبی سنجيدرو
و به سان برداشت او » متن حضرت محمد«ويژه که سروش امروز حتی يک گام جلوتر رفته است و قرآن را به عنوان 

. سازد اندازی پسامدرنی و نو از اسالم و سنت گسترده می چشم های چند ند و بنابراين زمينه را برای برداشتک مطرح می
مرا بر بستر اين معيارها بسنجد و نقاط قدرت و » عارف زمينی«طور که خواننده و نقاد بايستی نگاه مرا و مفهوم  همان

)6.(ضعفش را ببيند و بيان کند  
 

 
گذارد،  ا، نه تنها بر نوع روايت تلفيقی ما تاثير می بايستی به اين نکته نهايی نيز اشاره کنم که نوع فرهنگ و نوع نگاه م

های  شود که عالقه افراد آن کشور در نگاه به جهان و نگرش بلکه اصوال خصوصيات فرهنگی هر کشور باعث می
برای مثال به علت 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 در جهان مدرن بيشتر به سمت نگرشايرانی، عالقه

دهند و يا پسامدرنيت سريع ميان  رو برای مثال ايرانيان نيچه را بر کانت ترجيح می ازين. رندانه و يا عرفانی باشد
چنين پيوندهايی نيز . سازند ها را مسخ  و ايرانی می انديشه نيز اين تر طور که طبيعتا سريع همان. شود ايرانيان رايج می

ايرانی در جستجوی همتای مدرن خويش و برای تلفيق، به جستجوی » زمان مدرن«شود که برای مثال مفهوم  باعث می
د اين رون. 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  تلفيقی که در نهايت می. ارگانيک و نو باشد
اندازه امکان   باشد، به همانتر هرچه اين تلفيق چنداليه تر و متفاوت. وندش بينند و کنجکاو می نگاه نو خويشاوندی می

.پذيرش او توسط دو فرهنگ بيشتر است و نيز توانايی خالقيت درونی او و تحول مداومش  
 

های فرهنگی خويش توجه کند و در مسير   از طرف ديگر بايستی اين نگاه مدرن و تلفيقی ايرانی بتواند مرتب به ويژگی
تا آنگاه که بتواند هر . را به وجود آورد» سکوالريسم ايرانی«، »دموکراسی ايرانی«ويش نگاه متفاوت خويش و حالت خ

.ايرانی دست يابد» دموکراسی تعويقی و متفاوت«چه بيشتر به مفهوم   
 

قاد امکان شناخت و ای اين سيستم نو،  برای  خواننده و ن توانيم پس از طرح  و تشريح  مباحث پايه  باری اکنون می
.دسازسنجش سيستم جديد و قدرتمند خويش را فراهم   



 
 

گرايی و عارف زمينی خصوصيات اصلی جسم  
 

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

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

جسم «عارف زمينی در واقع همان . گويی به جسم، به زندگی و سرنوشت خويش است آری» عارف زمينی«حالت 
کاوانه تلفيق يافته است، از سوی  گرايانه و روان های فراوان ديگر جسم ها و سيستم  با نگاهزمان نيچه است که هم» خندان

.  خويش  بخشی از اين فرهنگ و نگاه را نوزايی کرده استديگر با فرهنگ و جامعه خويش تلفيق يافته است و در درون  
 

به معنای تن دادن به جسم و روايت فردی خويش، به » عارف و يا عاشق زمينی، خردمند شاد، مومنان سبکبال«حاالت 
ل سرنوشت خويش و ايجاد جهان فردی و سعادت زمينی خويش است، به معنای ايجاد و خلق  روايت چنداليه و قابل تحو

ازين رو نيز اين حالت يک . است، از معشوق و از خدا، از خود و از هر پديده است» ديگری وغير«خويش از
يابی به  متاروايت و يا يک تيپ شخصيتی   نيست، بلکه يک نوع حالت چشيدن فردی زندگی است و همزمان وسيله دست

بدين . يان حاالت مختلف  در درون خويش استميان ملت ايرانی و يا م» کثرت در وحدت« يا » وحدت در کثرت«يک 
يابی به حالت عارف زمينی، همان راه نيچه و آری گفتن به جسم و به زمين و زندگی است و نيز تن  خاطر نيز راه دست

.»بشو آنچه که هستی« :ست دادن به اين شعار معروف نيچه و يک فيلسوف يونانی  
 

ن، ژيژک يا دلوز بيان کنيم، اين راه به معنای آن است که انسان نه مانند توهم  يا اگر اين راه را بخواهيم با تئوری لکا
انسان مدرن دارای انتخاب محض و يا مثل انسان سنتی اسير سرنوشت محتوم و اسير گذشتگان خويش است، بلکه انسان 

و يا فکر کرده است، ، بازتابشی و خودباشنده به آنچه انجام داده است »رونده پس«يا سوژه مرتب در يک حرکت 
آزادی مينيمال و . کند و يا رد می کند بيند، قبول می نگرد و او را به عنوان خواست خويش، سرنوشت خويش می می

رونده و بازتابشی وجود دارد که سرنوشتش را، حرکت و فکرش را به عنوان فکر و  اساسی سوژه در اين حرکت پس
).20(کند  تمنای شخصی تبديل میکند و به سرنوشت و سرنوشت خويش قبول می  

 
يابی به خالقيت و سعادت زمينی خويش، تن دادن به جسم و به زندگی و ضرورت زمانه خويش و ايجاد  باری راه دست

رو رابطه عارف  ازين. تفسير و روايت فردی و خالقيت فردی خويش از سرنوشت و ضرورت لحظه خويش است
زيرا او درهر لحظه به خواست تن و زندگی خويش تن . وکس و تثليثی استزمينی با خود و هستی يک رابطه پاراد

آفريند و مرتب قادر به نقد و تحول روايت  زمان اين لحظه را بنا به توانش، به انواع و اشکال مختلف می دهد و هم می
.خويش است  

 
ختلف اين عارفان و عاشقان زمينی گونه زمين و لحظه به صحنه جدل خندان روايات م اين. »باری بشو آنچه که هستی« 

 گاه ست و هيچ جدلی خندان که بر بستر رواداری متقابل جاری. شود برای سروری بر لحظه و بر شرايط مختلف تبديل می
.يابد پايان نمی  

 
 اختالف نگاه من با نيچه در اين است که در نگاه من زندگی برخالف نيچه، يک بازی عشق و قدرت است و تنها بر 

عشق و قدرت در اين معنا در واقع مرزهای يکديگر هستند، تا قدرت به دگرآزاری و . نيست» خواست قدرت«اس اس
، عشق و قدرت در حالت يک بازی جاودانه »ديفرانس دريدايی«يعنی در معنای . عشق به خودآزاری تبديل نشود

رو ايجاد  ازين.  عشق تعويق يافته و متفاوتديفرانسی قرار دارند و عشق، قدرت تعويق يافته و متفاوت است و قدرت،
تفاوت در معنای قدرت، تحول در معنای عشق را بدنبال دارد و بالعکس و اين چرخش و تحول بدون تکرار را پايانی 

نيست بلکه اين بازگشت جاودانه به » بازگشت جاودانه«گرايانه من، جهان دچار يک  گونه نيز در نگاه جسم همين. نيست
نداز جديدی از بازی عشق ا وز هر بار ايجادگر چيزی نو است و مرحله واالتر و يا جديدی از بازی زندگی، چشمزبان دل

.، زيرا به زبان دلوز امکان تکرار وجود ندارد و تکرار به معنای ايجاد يک چيز جديد است.کند و قدرت  را ايجاد می  
 

 از فرويد تا لکان، کاوانه گواتاری، نگاه روان/ايی از نيچه تا دلوزگر  مختلف جسمهای گرايانه مرا تئوری  اساس نگاه جسم
ها  طبيعی است که اين نگاه.  دهد ها و نيز عناصر رندانه و عارفانه در فرهنگ ايرانی خويش تشکيل می تئوری سيستم

اوری به ناآگاهی و ب» ها و يا تئوری اطالعات تئوری سيستم« برای مثال. دارای اختالفات درونی نيز با خويش هستند
ها در سه نقطه  اما با اين وجود اصل نگاه آن.  ضميرناآگاه ندارد، يا ميان نظرات دلوز و لکان اختالفات جدی وجود دارد



اندازی ممکن است، البته با شناخت  ريشه هستند و به اين دليل امکان تلفيق آنها و ايجاد يک نگاه چشم مشترک ذيل هم
.اختالفات آنها  

 
اند و بر پايه  ريزی شده پايه» ناممکنی حقيقت نهايی و بهشت نهايی«های مدرن يا پسامدرن بر قبول  مه اين تئوریه. 1
. اند ريزی شده هستی انسانی استوار و پايه» هيچی مرکزی«نيچه و قبول » مرگ خدای«  
 

کارتی و قادر به عبور از رابطه گرايانه قادر به عبور از خطای د ها و نظرات پسامدرنی يا جسم همه اين تئوری. 2
به اين دليل چه در . مدرن بگذرند» سوژه قائم به خويش«اند به شيوه خويش از خطای  اند و توانسته ابژه ای بوده/سوژه

گرايی چون لوهمان، چه در نگاه دلوز، لکان، فوکو يا دريدا، ما شاهد عبور از اين دو موضوع  و از دو پايه  نگاه سيستم
. ها هستيم افيزيک مدرن هستيم و شاهد درک رابطه جديد، متقابل، سيستماتيک يا ديسکورسيو ميان پديدهاساسی مت

جسم «لکانی يا دريدايی و يا شاهد » سوژه منقسم«ها با شکست سوژه مستقل، ما شاهد رشد  طور نيز در نگاه آن همين
ل گذار مدرنيت به درجه جديدی از تحول هستند و ها حامالن مدرنيت و حام همه اين تئوری. دلوز هستيم» هزارگستره

و قدرت و خرد جسم،  به شيوه خويش » جسم«در عين حال هر کدام با معضل نهايی مدرنيت يعنی درگيری با مفهوم 
.درگير هستند  

 
 شيوه  دو مسير مهم فلسفه و نگاه مدرن به جسم هستند و هر کدام بهگر  برای مثال لکان و دلوز به زبان ژيژک بيان

ظهور خودآگاهی و حس سوبيکتيويتی در جسم «خويش درگير اين موضوعند که جوابی برای اين سوال اساسی بيابند که 
گر دو فلسفه و نگاه مدرن هستند که  لکان و دلوز بيان. يابد چگونه جسم به خودآگاهی دست می. »گيرد چگونه صورت می

پنداری   زنده«گاه ژيژک، دلوز فيلسوف نهايی بينشی است که ريشه در از ن. اند به موازات يکديگر حضور و رشد يافته
دارد و اين تفکر که در نگاه  اريستوتلس نيز وجود دارد، در درون تفکر مدرن و کسانی » )هيوليسموس.(ماده و يا جسم

 نگاه لکانی در .چون ديدرو، شلينگ و حتی به نوعی در تئوری اتصاالت ورال و يا در نگاه هايدگر نيز موجود است
البته ژيژک در اين بررسی نيچه و نگاه ). 21(واقع با تمامی انتقاداتش به دکارت، در اين موضوع نگاهی دکارتی است 

:کند برد، اما به نکته مهم و اساسی اشاره می گرايانه او و تاثيرش بر دلوز را از ياد می جسم  
 

های جديد و  تواند مرتب جسم هستم، سوژه جسم است و اين جسم می» جسم«من ) تاکيد از من. مانند نيچه(در نگاه دلوز 
زيرا خصلت . زيرا جسم يک ارگانيسم نيست، بلکه يک ماشين توليد اشتياق است. های احساسی جديد بيافريند شدت

تالقی با اين جسم در .. زيرا او يک ماشين توليد اشتياق و آرزو است. است» توليد اشتياق« بنيادين او و کل زندگی 
او خود هم . کند اجسام ديگر و تمناهای ديگر مرتب قادر به ايجاد حاالتی نو از جسم و از اشتياق است و اشتياق توليد می

اما هر اشتياق و جسمی نو چيزی بيش از يک .  توليد يک ماشين اشتياق و هم توليدکننده اشتياقی نو و جسمی نو است
رو توليد مادی يا ماترياليستی  ازين. و توليد نو را دارد» شدن«توانايی دائمی به توليد ساده است، زيرا او در خويش 

تواند  است که می» جسم ويرتوال«، يک »روايت نو« تواند ماهيت اشتياق نو را کامل توضيح دهد و او در واقع يک  نمی
ايجاد کند که در مسيرهای » هاهای نو و روايات مختلف از آن اشتياقات و ترس«، »های بدون ارگان نو جسم«مرتب 

.سازند زمان چيزی نو و اشتياقی نو، جسمی نو ايجاد می رسند و هم يابند و به مصرف می مختلف جريان می  
 

شود سوژه مرتب روايتی  اينجا بنابراين هميشه کمبود و سوراخی وجود دارد که باعث می. دارم» جسم«در نگاه لکان من 
نگرد و در يک حرکت  او هر بار به هر خواست جسم و تن خويش می. برای خود بيافريندنو از جسم و از تمنای خويش 
دهد و يا به عبارت ديگر با تن دادن به خواست و تمنای  دهد، به خود حالت و شکلی می بازتابشی به آن معنا و نامی می
.س استزيرا سوژه در واقع يک هيچ است و يک پرفورمان. يابد خويش به حالتی نو دست می  

 
به ويژه به نظر ژيژک در کتاب . شوند اما اين  دو نگاه به ظاهر کامال متفاوت در برخی مباحث اساسی به هم نزديک می

زيرا موضوع .  اند به هم نزديک شده» منطق معنا«، لکان در آثار نهايی خويش و دلوز در کتاب »ارگان بدون جسم«
در اينجاست که هر دو به هم . گيرد وليد تفاوت و معنا چگونه صورت میاساسی اين است که توليد تمنا و اشتياق، ت

و رانشی مانند جسم کودک است و ابتدا با ورود به » طلب جسم تمتع«در نگاه لکان جسم اوليه يک . شوند نزديک می
و صاحب شود،  گيرد و فرد از جسم جدا می جهان سمبوليک و قبول حضور پدر است که سوژه هر چه بيشتر شکل می

شود که تمتعات کودک به تمناهای بالغانه تبديل شود و  اين گذار اما باعث می. شود و بايستی با آن ارتباط بگيرد جسم می
و ) البته بالواسطه در معنای انسانی و نسبی آن(زيرا حرکات او ديگر بالواسطه مثل يک کودک نيست . مرتب تحول يابد

.   و روايتی بيابدبايستی مرتب برای اعمال خويش معنا  
 

شود هر چه بيشتر به بيان انواع و  است که قادر می» غير جنسی شدن«زبان نيز اينگونه با رها شدن از جسم و تن، با 
در انسان و فرهنگی که اين توانايی سمبوليک . اشکال از اروتيک و عشق بپردازد، زيرا در کالم عمال جسم غايب است

ت، به ناچار حاالت نويروتيک، انحرافات جنسی و عدم تحول زبانی و غيره فراوان بروز گذاری رشد نکرده اس و فاصله



اروتيک  بشری با رهايی از جسم محض و با . وار است زيرا اين فرد و يا زبان هنوز اسير جسم محض و تمتع. کند می
رو اروتيک با حس مرگ  ازين. رو مرتب قابل تحول است آيد و ازين و فانی بودن بدست می» مرگ آگاهی«قبول 

پذير است و اين  امکان» فالوس«يا » نام پدر«بنابراين تمنای بشری و تحول بشری با قبول قانون . نزديکی مداوم دارد
.قانون اساس ديسکورس بشری و زبان و تحول بشری است  

 
لوب مورد نظر خويش دست خواهد به مط و يا رانشی است که می» تمتع و اشتياق«در نگاه دلوز اساس جسم اين حالت 

بر خالف نگاه » اشتياق يا تمتع«اما اينجا . زيرا هر اشتياقی، هر توليدی همزمان تقسيم مسير و مصرف نيز هست. يابد
توليد اشتياق مداوم است و بنابراين تکراری در آن نيست و برای مثال ) ايمانسس(بودی  لکان دارای يک خصلت درون

آيد که در  قی موزيک و جسم رقصنده، مرتب تمناها و حرکات و  اشتياقات نو به وجود میاز تالقی دو بوسه، از تال
گونه  اين. های نو ها و ملودی ها و تمناهای نويی را ايجاد کنند و يا رقص توانند حرکت کنند و بوسه مسيرهای مختلف می

و حاالتی جديدی از جسم به وجود شوند و مرتب احساسات  در اين حرکت متقابل تن عاشق و معشوق در هم حل می
شود و موزيک به انسان  شود، ماشين توليد اشتياق می يا تن رقصنده به موزيک و ماشين موزيک تبديل می. آورند می

زند، در واقع اشتياق و آرزو است، در واقع  آنچه که اينجا اما مرتب به يک تفسير نو و معنای نو دست می. شود تبديل می
يابد و به آن  می» شبه علت« سمی است که مرتب با نگاهی به خويش، برای خويش و تمنای خويش يک جسم يا سوژه ج

بخشد و سوژه با قبول  بخشد، به سوژه رنگ و نامی می هر تمنايی به جسم در واقع داستان و حالتی می. بخشد روايتی می
بر . کند و داستان شروع به ايجاد تمنای نو میيابد و بر اساس اين روايت  می» شبه علت«آن در واقع برای خويش يک 

.کند اساس احساس عشق و يا اشتياق قدرتش، شروع به بيان روايات نو و ساختن اجسام نو از عشق و قدرت می  
 

ها و  مرتب واقعيت» واقعيت ويرتوال«شود و مثل يک  دلوزی که باعث تحول در روايت می» شبه علت«اين حالت 
سازد، اما در واقع  به قول ژيژک حالتی ديگر و بيانی ديگر از  آفريند و آکتوئل می اشتياق میروايات نو از جسم و 

نيز دارای شکل خاصی نيست و يک حالت ويرتوال است که » مطلوب کوچک«زيرا . لکان است» مطلوب کوچک غ«
است و بدور او » شوق گمشدهمع«يابی به اين  شود و همه تمنای بشری در پی دست مرتبا باعث ايجاد تمنای بشری می

را که مرتب به ايجاد » شبه علت«توان اين  طور که می همان. آفريند می» مطلوب گمشده«گردد و مرتب روايتی نو ا ز می
نزديک کرد که اصوال کار اساسيش ايجاد » اديپ لکان«کند، با  می» زدايی قلمرو«زند و  اشتياق نو و جسم نو دست می

)22. (است» تفاوت فردی«  
 

های مشترک خويش، در نکاتی اساسی به هم نزديک  بينيم که هر دوی اين متفکران به علت ريشه اينگونه می/  3
ها به تلفيق  آورد که با شناخت نگرش اين نکات اشتراک و اختالف اين امکان را به وجود می .شوند و قابل تلفيق هستند می

اگر برای لکان علت اساسی بيماری . اختالفات آنها را از ياد بردهمزمان که نبايستی . های آنها دست يافت قدرت
نزد انسان وسواسی نويروتيک و يا » بهشت مطلق«يابی به  نويروتيک و يا بيماری اسکيزوفرنی، اسارت در فانتسم دست

ای رهايی از گواتاری هر بيماری و بحرانی در واقع تالشی بر/نزد بيمار اسکيزوفرن است، برای دلوز» نفی پدر«ميل 
حاالت هيستريک فرياد . های نو بروز کنند گذارد اشتياقات و جسم نظم و روايت حاکم بر جسم و زندگی است که نمی

طور که سيستم  همان. زند جسمی نو است که نمی تواند جسم کهن را کنار بزند و در زير قدرت او دست و پا می
گذارد روايات نو اجازه تحول اساسی به وجود  ت حاکم است که نمیو اين رواي» جسم پر«داری نمادی از اين  سرمايه

» شبه علت«در اين حاالت بيمارگونه در واقع يک روايت، يک . آورد آورند و مرتب آنها را به شکل خويش درمی
اهد خو آورد و می می کند و هر اشتياق نو را به شکل خويش در خويش را به علت و خدای اصلی جسم و جهان تبديل می

يک . (گذارد خالقيت و واقعيتی نو، جسمی نو ايجاد شود کند و نمی گونه او را مسخ می خود را علت او بيان کند و بدين
تواند هر انديشه نو را از فمينيسم، پسامدرنيت، کوئير و غيره به  داری و جامعه مدرن است که می  مثال آن قدرت سرمايه

آنها بکاهد  و به زبان معمولی آنها را مورد پسند عموم ) سوبورزيو(های انقالبی  حالتی از خويش تبديل کند و از  قدرت
.)داری تبديل سازد  و به يک کاالی توليدی سرمايهسازد  

 
است و او برای رفع کمبود خويش مرتب در پی » سوژه يک کمبود«يا برای مثال اساس نگاه لکان بر اين پايه است که 

گاه به  آفريند اما هيچ رتب اشکال جديدی از تمنا و معانی جديد از عشق، قدرت و علم میگردد و م می» مطلوب گمشده«
دلوز از طرف ديگر معتقد است . رسد و بنابراين جستجوی او و خالقيت مداوم او پايانی ندارد نمی» مطلوب گمشده«اين 

زندگی توليد اشتياق و آرزو است و » ايمانسس«که اساس انسان و زندگی توليد دائمی آرزو است و خصلت وجودی يا 
ناآگاهی در واقع صحنه يک «است، اما برای دلوز » ديسکورس پدر«برای لکان ناآگاهی نماد قدرت . يک کمبود نيست
توان در نکاتی اين دو نظر را  حال می با اين» .ضمير ناآگاه در واقع يتيم است و هزارگستره است«و » تئاتر اديپی نيست
يابی به حقيقت مطلق قبول دارند و  زيرا هر دو هم به ناممکنی دست. يک کرد و پيوند ميان آن دو را ديدبه يکديگر نزد

رو هر دو  در واقع  نماد اين باور و قانون هستند و ازين» آرزو يا اشتياق دلوزی«و » تمنای لکانی«هم در نگاه هر دو، 
برای اطالعات بيشتر به بخش تئوريک کتاب مراجعه . ( مرتب در حال تحولند و برای دلوز هيچ تکراری ممکن نيست

) کنيد  



 
فقط الزم است که اين توضيح نهايی را بدهم  که حالت عارف زمينی و جسم خندان من، در برخورد با ديسکورس  

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

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

را به خواندن کتاب و يا به خواندن کتاب کنم و خوانندگان  گرايی فقط به چند نکته ذيل اشاره می برای درک مختصر جسم
)23.کنم که البته فقط بخشی از کتاب اصلی است تشويق می» اسرار مگو«الکترونيکی   

 
 

»گرايی جسم«سه مشخصه اساسی   
 

گرايی  از سه گام عمده تشکيل ميشود که با درک درست آن هر فردی  ميتواند، بنا به توان و نوع سليقه و خواست  جسم
.وايات مختلف و قابل تحولی از آری گويی به زندگی و هستی را  بيافريندخويش، ر  

 
. ، آری گويی به جسم و زندگی، به تمناها و آرزوهای خويش و به احساسات خويش استگرايی گام اول در جسم. 1

 جسم و خرد اعتماد به خرد زندگی و جسم ، آری گويی به منطق احساسات و تمناهای خويش و گذار از هراس خويش از
به وحدت اضداد دست می يابد و احساسات گويی  بدين وسيله انسان با اين آری. زندگی، اينجا اساس و پايه می باشد

کم به ياران يکديگر و گذرگاهی بسوی يکديگر تبديل ميشوند و  متضادش، عواطف و تمناهايش، افکار متضادش کم
هوش احساسی و «گرا، سراپا جسم و  با توان  انسان جسم. کند هرکدام ديگری را تکميل و در عين حال مشروط می

.آفريند گيرد و روايات خويش را می خويش با جهان ارتباط می» خردی  
 

انسان خشم است، عشق . »انسان ترس است« گرايی انسان ترس و خشم ندارد، بلکه به قول کيرکه گارد   در نگاه جسم
اين جسم اما يک جسم يگانه .  از اين حاالت قدرتی از او و  جسم او هستندست و هر کدام است، ايمان است، خردمندی
ها يا  و جسم» غير«است و نيازمند به » جسم هزار گستره«و يا يک » فاعل جسمانی منقسم«نيست بلکه  او هميشه يک 

در » جسمش«و با پاهايش بر روی زمين است »  سراپا جسم«اين انسان . های ديگر برای ديالوگ و تحول است ماشين
دهد جهانش را در دست بگيرد و بسنجد  بخشد و به او اين توان را می ارتباط با همه هستی است و اين به او اعتمادی می

تمام و نيازمند به ديگری، نيازمند به اجسام و اشتياقات ديگر است تا به  اما از طرف او هميشه نيمه. گذاری کند و ارزش
و » جسم ويرتوال«زمان يک  هم» جسم« رو اين  ازين. لتی نو از جسم و خويش دست يابداوج عشق و قدرت و به حا

.مرتب در حال تحول و توليد اشتياق و حالت نوست  
 

دهد، به سناريوی  يابی به تمنای خويش به حالتی از خويش تن می مرتب  برای دست» جسم خندان« اين انسان، اين 
. زيرا او يک جسم تمنامند است و نياز به ديگری دارد. پردازد شود و به ديالوگ با خويش و ديگری می جديدی وارد می

کند و هم در نهايت از خطای  هم از خطای انسان سنتی عبور میرو  ازين» فاعل جسمانی منقسم«، اين »جسم خندان«اين 
ديسکورس سنتی بر هراس از تمنای جسم و خرد نهفته است و  با سرکوب تمنايش، خويش را سرکوب . انسان مدرن

به زبان . ديسکورس مدرن خواهان سيادت و سروری سوژه بر تمنای خويش است. زيرا تمنا اساس انسان است. کند می
ی مدرن »حاکم بر تمنا«انسان مدرن از سوژه تمناورز يونانی به سوژه » سکسواليت و حقيقت« در اثر سه جلديش فوکو

بی آنکه . شود و نگاه ديسکورس مدرن بر اساس تالش برای سيادت بر تمنا و در نهايت بر جسم نهفته است تبديل می
زيرا انسان . تواند وجود داشته باشد ود داشته است و يا میصاحب اين توهم باشيم که هيچگاه جسم و تمنای کامال آزاد وج

.هميشه در يک ديسکورس است و به زبان لکان روی ديگر تمنا، قانون است  
 
 

توان به کمک اين تابلو از نقاش معروف و خالق  انسانی را می» ذات تمنامند«مشکل جهان سنتی و جهان مدرن با 
وير کشوهای بر تن انسان در واقع تبلور تمناها و شورهای مختلف او هستند و از در اين تص. بيان کرد» سالوادر دالی«

زند و آنها اساس  درون اين کشوها نواها و عطرهای مختلف انسانی، از حس پارانوييا تا خودشيفتگی و غيره بيرون می
دست و تن انسان در تصوير مشهود هراس و ناتوانی که در حالت . انسان هستند و اما اين انسان از آنها هنوز هراس دارد

.است  
 
 



 
:زيرا به قول ليوتار. اما اين آری گويی و ترس شدن، خشم و عشق خويش شدن قدم نهايی نيست. 2  
 

می توان : که می ترسم» می دانم«ذا نمی دانم ترس چيست، فقط درست است که وقتی متوحشم، ترس هستم، مع ه« 
شناخت از خود غيرمستقيم است، نوعی ساختن است، بايد « در واقع، . اختالف ميان اين دو معرفت را مشخص کرد

»)24.(»)مرلوپونتی.(کنم می) رمززدايی( رفتار خودم را کشف رمز کنم، همانگونه که رفتار ديگری را کشف رمز   
 
گونه نيز ما جسم گرايان در گام دوم به خالقيت جهان و حاالت خويش دست می زنيم و مرتب ترس و خشم خويش،  ينا

 مختلف های ترس را در رنگ. فرينيمآ خرد و جهان خويش را، بنا به ضرورت زندگی  و وجودمان، به گونه ای ديگر می
 نيز به خالق خويش و جهان خويش زمان ، بلکه همگوييم  آری می خويشهای در اين دو گام ما نه تنها به قدرت. آفرينيم می

 خالقيت به اوج لذت ترين ، تا با ايجاد زيباترين و قویکنيم مان را بازآفرينی می تبديل ميگرديم؛ مرتب خويش را، جهان
جسم «، گردد ل میتبدي» خدای فانی و خالق«با اين دو جهش،  انسان به . زندگی، به اوج بازی عشق و قدرت دست يابيم

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

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

گرايانه  حتی نگاه لکان دارای يک پايه ماترياليستی و جسم. و غيره است» آنتونيو دماسيو«علوم خودآگاهی جديد مانند 
نکته مشترک درهمه اين نظرها از يک طرف اين است که اين نظرها به ) 25.(است» بنتام«قوی بر اساس نظريات 

احساس و /جسم، خرد/کنند و هم از متافيزيک مدرن سوژه روح عبور می/شر، جسم/از دوآليسم شرقی خيرطور عمده هم 
کنند و در نگاهشان جسم و وروح، خرد و احساس يک جسم مشابه و  برتری خرد بر احساس و سوژه بر جسم عبور می

ود واحد چنداليه و يا منقسم و با های مختلف جسم به سان يک موج در نگاه آنها به شيوه. يک واحد مشابه هستند
.  يابد کند و اين جسم مرتب تحول می و غيره عمل می» خرد شهودی«، »هوش خردی« ، »هوش احساسی«های   قدرت

کند و اجسام نو و بدون  اين جسم هم خود يک توليد اشتياق و يک روايت است و هم مرتب توليد اشتياق و روايت می
.آفريند ارگانيسم نهايی می  

 
. گوييم و نه از جسم طبيعی محض سخن می» جسم سمبوليک«گرايانه ما هميشه از  از طرف ديگر در نگاه اين تفکر جسم

گواتاری در نهايت يک جسم انسانی و سمبوليک است، زيرا  در عرصه /دلوز» جسم طبيعی و ماشين اشتياق« حتی 
قادر به » جسم سمبوليک«بدين خاطر نيز اين . کند  میزيد و به وسيله زبان خويش را حس و لمس و يا بيان زبان می

اما اين روايت از طرف ديگر ريشه در جسم و خرد جسم نيز . دگرديسی مداوم است، زيرا در واقع يک روايت است
پردازان رابطه جسم و زبان يک رابطه متقابل و در واقع  به شيوه ديفرانس  يعنی در نگاه بخش اعظم اين نظريه. دارد
جسم ، زبان و ديسکورس به تعويق افتاده و متفاوت است و . آفريند و زبان، جسم را دايی است و جسم، زبان را میدري

توليد و يک «  يک زمان  گواتاری جسم در واقع هم/يا مانند نگاه دلوز. زبان و ديسکورس، جسم تعويق يافته و متفاوت
. های مختلف است  مداوم آرزو و حاالت مختلف جسم يا جسماست و خصلت خودبنيادين او توليد» ماشين توليد آرزو

» خرد و منطق«گرايانه، جسم دارای  طور که در نگاه نيچه به سان يک سرچشمه عميق نگاه پسامدرن و جسم  همان
لوم مابعد پسامدرنی و کامال همزمان با رشد و تحول مداوم ع/ گرايانه يک نگاه پسامدرنی بنابراين نگاه جسم. خويش است

» جسم ديسکورسيو«شود که مانند فوکو جسم را بيشتر يک  جديد است و حتی بر برخی خطاهای نگاه پسامدرنی چيره می
ديدند و متوجه نبودند که جسم و ديسکورس در يک رابطه متقابل و يا ديفرانسی قرار دارند و بايستی اين ارتباط  می



 اين پيوند را ديد، به سان دو جزء يک پروسه واحد توليد آرزو که گواتاری/يا بايستی به شيوه دلوز. متقابل را ديد
.همزمان هم توليدگر يکديگر و هم توليد يکديگر هستند در يک چرخه دائمی و بدون تکرار  

 
از يک سو ما شاهد نگاه . گرايانه خواهد بود ها قرن بيست ويکم قرن درگيری ميان دو نگاه جسم در واقع به باور خيلی

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

ط خاص خويش است و صاحب اخالق خويش است و اين جسم سمبوليک به باور او دارای فرديت و تفاو» سمبوليک
ها  به باور برخی پسامدرن. و بازتوليد کرد» زنی کلون« محدود کرد و يا کامل هايش توان او را به جمع ژن است و نمی

ارگان بدون « در کتاب » ژيژک«يا . خواهد بود» گرايانه دلوز جسم«چون دريدا و فوکو قرن بيست و يکم قرن جهان 
زيرا ابتدا وقتی علم و دانش امروزی به . زنی دست زند پردازد که علم بايستی به کلون ز اين موضوع میبه دفاع ا» جسم

شود و هم به قدرت نگاه  دست يافت، آنگاه هم بر نگاه غلط علوم امروز در باب انسان چيره می» زنی انسان کلون« توان 
نيز مرتب بايد از خويش سوال کند که با » ابرانسان«و يا » کلون«زيرا حتی يک . کاوانه يا دلوزی پی خواهد برد روان

» هيچی«يک » سوژه«زيرا . ای برقرار کند و خود را چگونه ببيند اش چه رابطه اش، حال و آينده قدرتش و با گذشته
سوژه يک پرفورمانس و يک حالت جسم . بخشد است که مرتب با قبول سرنوشت خويش، به خويش معنا و حالتی می

)26(. است  
 

 بهرحال ما شاهد يک دگرديسی مهم در جهان مدرن، در کنار دگرديسی درون جهان کهن ايرانی خويش هستيم و به 
 و تاثيرگذاری بر اين مان گرايانه هم قادر به تحول و هم قادر به مشارکت در دگرديسی هر دو جهان کمک نگاه جسم
 بخش اول تئوريک آن مراجعه کنيد و يا به نقد ذيل من در باب برای درک بهتر اين موضوع به کتابم و.( تحوالت هستيم

)27.(دلوز آن مراجعه کنيد/و بخش مربوط به لکان» 2کاوی هانيبال   روان«  

  
 

های مطرح شده، به دو نقاشی معروف از نقاش نابغه سالوادر   درک تفاوتگرايانه و برای ايجاد تصويری از نگاه جسم
در واقع جهان اخالقی و مذهبی، مانند جهان » های يوحنای مقدس وسوسه« دالی در نقاشی باال به نام . کنم دالی اشاره می

ای خويش هستند و قصد دهد که هراسان از جسم و فانتزيه عارفانه ايرانی و يا اخالقی مسيحی را نشان می/اخالقی
 جسمی و نارسيستی و سوررئاليستی خويش، در واقع او خود های اما با سرکوب شورها و فانتزی. سرکوب آنها را دارند

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

.  خويش و ناتوان از آفرينش جهان و روايات جسمی و چنداليه سوررئاليستی خويش استهای  به قدرتگويی آری
.سدتر خواند و می کشد و دعا می های خويش صليب می رو او تنها در برابر اين قدرت ازين  

 
گونه مرتب در پای اخالق و ميل يگانگی با عشق مادری،  بخشی از شورها و  عارف ايرانی نيز اين/ انسان اخالقی

وسوسه ساخته /فرديت خويش را سرکوب و قربانی کرده است و بدين وسيله خود را سترون و مبتال به جنگ ابدی اخالق
های  موضوع بلوغ، قبول کردن اين شورها به سان قدرت. زيرا تمناها و شورهای بشری قابل سرکوب نيستند. است

خويش، درک منطق و خرد نهفته در آنها و زيباسازی آنها است و يا ايجاد يک ارتباط سمبوليک با آنها و لمس قدرت 
.های جديد و زيبای جهان سمبوليک خويش است  سمبوليک تمناهای خويش و دگرديسی آنها به قدرت  



 

 
 
 

بينيم که دالی چگونه به زيبايی معضل انسان مدرن را به تصوير  از دالی می» زرافه سوزان« در نقاشی  باال به نام 
 تن دادن به جسم و خرد و زيبايی انسانی که خويش  را از بند اخالقيات مطلق رها ساخته است، اما ناتوان از. کشد می

از اين رو در اين نقاشی . اش با جسم و زندگی يک رابطه مکانيکی و مصنوعی است جسم خويش بوده است و رابطه
های مصنوعی خويش، مانند ديدن خويش  دالی، انسان مدرن به سان موجودی طراحی شده است که اسير روايات  و طرح

و اسير مدهای مصنوعی روز است که چون يک کرست مصنوعی از » امل اطالعاتح« ماشين مکانيکی، « به سان 
شوند و او اسير اين  اند و ازطرف ديگر مانع حرکت طبيعی و پرشور او می گاه روحی او تبديل شده طرف به تکيه يک 
ک تلفن و  های مصنوعی خويش است و يا مثل يک نقاشی ديگر دالی، در واقع اين انسان مدرن چيزی جزی ي طرح

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

دهد و انواع و اشکال روايات و واقعيات  های خويش می و قدرت ها او جسم پرشور است که تن به فانتزی. سوزد نمی
آورد و در عين حال خدای جهان و خالقيت خويش است و قادر به تحول و  چنداليه جادويی و سوررئاليستی را بوجود می

دلوز، فاعل جسمانی و منقسم لکان، تئوری » جسم هزار گستره«جسم خندان نيچه، . دگرديسی مداوم است
ها و روايات  من، همه و همه نمادها و نشانه» عارف و عاشق زمينی« پارانوييد دالی و در شکل ايرانی آن _یانتقاد

نگاهی که مرتب  قادر به تحول و خلق روايتی نو است، زيرا او هميشه . گرايانه هستند مختلفی از اين نگاه و جهان جسم
 جهانی نو و چندصدايی است و ما مانند تصوير ذيل از دالی گذار جسمی خندان که همزمان پايه. ناتمام و خندان است

مدرن ايرانی هستيم و خواهيم /، يعنی انسان کنونی مدرن و يا پس از بحران سنت»واپسين انسان«شاهد ظهور آن پس از 
.بود  

 
 



 
 

گرايانه مدرن و ايرانی  يابی به نگاه گيتی گرايانه مدرن و نيز برپايه ضرورت تلفيق و ضرورت دست برپايه اين نگاه جسم
را آفريدم، تا هر زن و مرد » عارف و عاشق زمينی، خردمند شاد و مومن سبکبال«خويش، من ساختار، هويت و حالت 

 قادر به ايجاد روايت فردی خويش و نيز قادر به ايجاد  هر زمان  تن دادن به اين حالت نو و اين سيستم نو، همايرانی با
زيرا تنها با تن دادن به  روايت فردی  و فرديت خويش، به جسم و به زمين و . چه بهتر خالقيت فردی خويش باشد
يابی به اين حالت همان است که نيچه   کليد دست.توان به عارف زمينی تبديل شد زندگی، به سرنوشت خويش می

.»بشو آنچه که هستی« :گويد می  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

تماتيک و خالق، برای ايجاد تحول و رنسانس  برای ايجاد يک تفکر سيس، و تشابهات آنهاها ، تفاوتها شناخت سيستم
های    سيستمهای  هم بهتر از توانايیتوانيم با اين شناخت سيستماتيک می. باشد واقعی امری ضروری و  اساسی می

ها، توانايی تحول مداوم و  تلفيق و خلق نگاهی نو را داشته  مختلف استفاده کنيم و هم بر پايه شناخت ساختارها و سسيستم
در نگاه سيستماتيک ذيل برای هر مفهوم،  معنا و حالت آن در ديسکورس سنتی ايرانی، در ديسکورس مدرن و . شيمبا

گرايانه و تلفيق عارف زمينی به اين نگاه سيستماتيک اضافه  در انتها نگاه جسم. شود سپس ديسکورس پسامدرن بيان می
را بسنجد و » عارف زمينی«ته باشد و هم بهتر تحول و تلفيق نگاه ها را داش شود، تا خواننده هم امکان مقايسه سيستم می

اينجا تنها موضوع بيان . های مختلف کتاب اين مباحث به شيوه جامع و با مثال تشريح شده است در بخش. ( نقد کند
)شماتيک و سيستماتيک آن است  

 
شود، با اينکه بسياری از  در نظر گرفته میگرايانه  مرحله بعد از پسامدرنيت   در اين نگرش سيستماتيک، نگاه جسم

گرايی يک مفهوم  موضوع اما اين است که نگاه جسم. گرايانه مطرح شده جزو نظرات پسامدرنی هستند نظرات جسم
توان از   نيز میطور ها وجود دارند و نه پسامدرنيسم، همان همانطور که به قول معروف تنها پسامدرنيست. گسترده است
 و دلوز ، لکانرو که نگاه نيچه  گرايانه من ، از آن در نگاه جسم. گرايان مختلف نام برد گرايی  و جسم  جسماشکال مختلف

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

های نوينی در اين حوزه صورت  گرايانه هستيم و مرتب تحوالت و تکامل  نگاه جسميابی هستيم، ولی شاهد رشد و شدت
ه خردی در نظر گرفت/ناآگاه، احساسی/گيرد و هر چه بيشتر جسم و  زندگی به سان يک سيستم واحد چنداليه خودآگاه می
موضوع مهم برای درک اين نگاه . شود که همه اجزايش در پيوند مشترک با يکديگر عمل و رفتار می کند می

.سيستماتيک توجه به اين دو نکته اساسی است  
 

همانطور که در ابتدای مقاله کوتاه بيان کردم،  در درون يک ديسکورس و  سيستم، خواه سنتی يا مدرن، همه اجزای / 1
 زمان رو تغيير در يک جزء آن، مانند تغيير معنای هويت انسان، هم ند تنگاتنگ با يکديگر هستند و ازينسيستم در پيو

در نگاه فوکو .  آفريند گرايی می تغيير در کل سيستم را به همراه دارد و باخويش معانی جديدی از زمان و مکان و گيتی
روح، به اين معناست /زن، جسم/يسکورس، مانند حاالت مرداين پيوند درونی و ديسکورسيو ميان حاالت متقابل درون د

اند و تحول در يکی به  بيمار در يک ديسکورس چون کودکان سيامی به هم پيوند خورده/مردانه، سالم/که حاالت زنانه
 مرد به هم چسبيده است و به/به زبان ساده در ديسکورس سنتی حالت زن. معنای ايجاد تحول در حالت ديگر نيز هست

تحول در . آفريند و روابط سنتی را اين خاطر زن سنتی، مرد سنتی می آفريند و مرد سنتی، زن سنتی را باز می
نو، از طريق ايجاد رابطه نو و سمبوليک ميان اين حاالت »  تفاوت«ديسکورس نيز به شکل تحول در معنا و ايجاد 

مرد ايرانی سنتی /عنی برای مثال تحول در رابطه زني. گيرد متقابل  و تحول در زبان و ساختار ديسکورس صورت می
مرد در زبان /بيرونی زن و مرد و ايجاد مفاهيم نو و حاالت نو  از زن/ از يک سو با شکاندن اين رابطه سنتی اندرونی

يابی به اين  برای دست. گيرد و فرهنگ و از  طرف ديگر از طريق برابری حقوقی و فرهنگی و جنسيتی صورت می
به سوی ارتباط سمبوليک الزم است تا بتوان خطای حاالت کهن و » غير«، گذار از ارتباط نارسيستی و يا رئال با تغيير

.پيوند ميان اين حاالت را درک کرد و به يک تلفيق و نوزايی فرهنگ نو و حاالت مختلف آن دست يافت  
 
 

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

طور که  ديسکورس و ضمير ناآگاه جمعی ما را  همان. هر تغيير و هر تفسير دلبخواهی از متن سنت يا مدرنيت دست زد
ديگری « گيری سمبوليک يا نارسيستی با  موضوع شکل ارتباط. دهد ير خاص از تحوالت سوق میبه سوی يک مس

شود  خويش، با ديسکورس و فرهنگ خويش است که يا باعث بازتوليد اين تحول به شکل سنتی و  نارسيستی می» برزگ
 که اکثر ايرانيان و حتی هنرمندان  نيستدليل برای مثال بی. شود و يا به سوی يک تحول سمبوليک و مدرن سوق داده می

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

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

شود وگرنه اين کاهن و عارف با شکست فرهنگ و عارف درونش بايد زمينی شود، کاهن درونش بايد سبکبال و زمينی 



خواهد دمار از روزگار درآورد و فقط  شوند که اکنون می تبديل می» مرزی گسيخته و بی کاهن و عارف لجام«سنتی، به 
لذت ببرد، به هيچ مرز و محدوديتی تن ندهد و با اين عمل در واقع به تکرار سنت و بازتوليد ديسکورس سنتی دست 

گرا و مصرفی تبديل شده است، به  طلب ايرانی بيشتر به انسان مادی طور که در شرايط کنونی انسان معنوی مانه. زند می
.گرايی مدرن، به پراگماتيسم مدرن دست يابد و  گيتی»ميانمايگی مدرن«جای اينکه به   

 
 
 

یگرايی و بحران هويت ايران های او به بحران فرديت،جنسيت، گيتی عارف زمينی و پاسخ  
 

.به شکل ذيل هستند» عارف زمينی، عاشق زمينی« خطوط عمده و مشترک حالت   
 

. عارفانه است/مادرمحورانه است و اساس نگاهش به هستی يک نگاه اخالقی/فرهنگ ما يک فرهنگ پدرساالری. 1
سامدرن شاهد  با رشد قدرت زنان و نگاه زنانه، ما در جهان پزمان فرهنگ مدرن يک فرهنگ مردساالرانه است و هم

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

رچه بيشتر قدرت زنانه و مردانه به محور فرديت جنسيتی زنان و مردان ايرانی يابد و از سوی ديگر بايد ه فرهنگ دست
های مقدس پدر و مادر که اکنون بر درون انسان ايرانی حاکمند، بايد هر چه بيشتر قدرت و  يعنی به جای نقش. تبديل شود

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

.ايرانی باشد و به يک نوزايی فرهنگی دست بزند  
 

 های ستيم که مهمترين نمونههای آنها ه از دوران مشروطه تا کنون ما شاهد رشد اين حاالت زنانه و مردانه و خواست
کردگان فراوان دختر و پسر ايرانی، در  ، در دانشجويان و تحصيل»بنياد پژوهش زنان«، »کمپين زنان«کنونی آن را در 

های   فروپاشی هر چه بيشتر فرهنگ سنتی و مفاهيم ناموسی ، در رشد هنرمندان زن و مرد ايرانی و در رشد خواست
اما ما هنوز به يک دگرديسی مدرن در عرصه جنسيت دست . بينيم تر و پسر ايرانی میمدرن و جنسيتی جوانان دخ

تر اما مباحث فرهنگی و در نهايت ناتوانی  يک دليل مهم آن ساختارهای نابرابر حقوقی و قانونی است، دليل مهم. ايم نيافته
 زيرا تنها اين مفاهيم و تصاوير مدرن .انيستاز ايجاد تلفيق و ايجاد تصاوير نو و نوين از مردانگی و زنانگی مدرن اير

های سالم اين  قادر بر آن هستند بر تصاوير کهن چيره شوند و با قدرت اغواگری زمينی و ايرانی خويش، هم بخش
رو ما در اين زمينه دچار حاالت مصرفی و  ازين. تصاوير را حفظ کنند و هم نگاه مدرن را در خويش پذيرا شوند

. کند تيم و هر کس به شيوه خويش سعی در يافتن تلفيقی میافراطی شديد هس  
  

رو در  از اين. گويی به جسم و زندگی و به زنانگی و مردانگی چنداليه خويش است در واقع يک آری» عارف زمينی «
اين يابی به اين فرديت جنسيتی زنانه و مردانه ايرانی و چنداليه است و  يک موضوع مهم دست» عارف زمينی«نگاه 

اين . کند نشان و بيان می»  زنان و مردان عاشق، قدرتمند و خردمند ايرانی« خواست خويش را در تصوير و حالت 
زنان و مردان مدرن ايرانی در واقع عاشقان و عارفان زمينی هستند که بر بستر فرديت جنسيتی زنانه و يا مردانه 

آنها در واقع عاشقان .  اوج سعادت زندگی و عشق هستند يابی به خويش و  با شور خرد و قدرت خويش در پی دست
 مردانه  وزنانه خويش دست يابند، هم مرتب تن های توانند هم به خواست قدرتمند خندان و دارندگان مهره مار هستند و می

يش به ديگری  مردانه يا زنانه درون خويش دهند و هم قادر به ديالوگ و بيان تمنای خوهای به نيمه ديگر خويش و قدرت
.و به جنس مخالف يا موافق هستند  

 
آنها بر .   زيرا آنها به عنوان جسم خندان و مرد و زن فانی، نيازمند به ديالوگ و لمس تمنای معشوق و ديگری هستند

و به » )فالوس بودن.( زن پر راز و ناز«کاوی به عنوان  پايه اين حالت شور زنانه و مردانه خويش، به زبان روان
،  در عين حال  قادر به تن دادن به حاالت پدر و مادر و نيز »)فالوس داشتن. (مرد نيازمند و در پی تمنا« وان عن

زمان به هزار حالت و شکل  توانند بر پايه اين تفاوت جنسيتی خويش هم آنها می.  ديگر خويش هستندهای ها و تفاوت هويت
تمام دست يابند و مرتب به حالتی و قدرتی نو از خويش و از رابطه تن های هميشه نا  از مردانگی و زنانگی و به تلفيق

آنها در . ، زنانگی و مردانگی ايرانی چنداليه و قابل تحول هستند»جسم خندان چنداليه«زيرا يکايک آنها يک .  دهند
د غربی، توانند شور شرقی، شرم شرقی، عشق شرقی خويش را با خر خويش و  بر بستر فرديت جنسيتی خويش می

طلبی خواهی مدرن خويش درآميزند و خالق جهان نوی مدرن و تلفيقی  طلبی خواهی غربی خويش و برابری استقالل
اين عارفان و عاشقان زمينی متفاوت و متفاوط، خالقان انواع و اشکال هنر و نگاه تلفيقی هستند که برای . خويش باشند
ا در خويش و بر پايه فرديت جسمانی و جنسيتی چنداليه خويش، قادر به زيرا آنه.  جذاب و اغواگر استشان هر دو جهان

آنها به سان مرد و زن تلفيقی و يا مهاجر قادر .  و شورهای هر دو جهان خويشند و چنداليه هستندها تلفيق بهترين قدرت



ما اکنون شاهد . يجاد کنندنو و اغواگر ا» تفاوتی«به آن هستند که در هر زبان و ديسکورس ايرانی و يا اروپايی خويش 
رشد اين حاالت تلفيقی در ميان چند نسل هستيم و اين رشد به خوبی خواست ديسکورس و ضمير ناآگاه جمعی را نشان 

در واقع شکلی تکامل يافته از اين خواست ديسکورسيو است و » مردان و زن عاشق و قدرتمند ايرانی« حالت . دهد می
تواند در عبور آن از بحران کنونی و  جانبه در کل فرهنگ ايران است و می حول مهم و همهنسل با اين ت پيوند و هم هم

.اندازی نهايی بسيار موثر باشد پوست  
 

گذارد و از حس غربت و هجرت زجرآورش رهايی  در اين نگاه نو انسان ايرانی سرانجام ديگر بار پا بر زمين می
داند که تنها از طريق تن  کند و می گردد و حس می ن و ديسکورس ايرانی میيابد و وارد جهان عاشقانه و زمينی انسا می

تواند به سعادت جمعی و شکوه جمعی دست  های جنسيتی و فردی خويش می دادن به زمين، به جسم خويش، به خواست
يشه ناتمام خويش يعنی زندگی دست يابد که همان خواست سعادت و خالقيت فردی و هم» غير بزرگ«يابد و به خواست 

يابی به اين حالت نو است تا انسان ايرانی ديگر بار بتواند با جسم و عواطف خويش با هستی  موضوع دست. بشری است
در ارتباط مداوم باشد و از طريق عشق زمينی و سعادت فردی به اوج بازی عشق و قدرت دست يابد، به ارتباط با هستی 

» شدن«تکامل يابد، زيرا عشق و سعادت بشری هميشه ناتمام است و يک و خدا دست يابد و چندنحوی شود و مرتب 
چشم ايرانی حس غربتی دارند و مرتب در  در اين جهان زمينی و عاشقانه نيز مردان و زنان خندان و شوخ. جاودانه است

 بر پايه احساس پی تحول و ايجاد شوری نو هستند، اما اين حس غربت شيرين است، زيرا اکنون تمناها و احساساتشان
خويش مرتب » پدر«عميق اعتماد به خويش، به جسم و به زمين، به مادر خويش هستی استوار است و همزمان با نيروی 

دانند هميشه راهی ديگر و سعادت عشقی، اروتيکی، علمی يا هنری ديگر ممکن  زنند و می به جستجويی نو دست می
.است  

 

 
 

پروايی  ايرانی شور و شرم شرقی با بی» قدرت عاشقانه و شرور مردانه«و در » عشق قدرتمند و رند زنانه« در اين 
آنها خالقان . شوند می آميزند و آفريننده اروتيسم،عشق و قدرت و خرد چنداليه  و هزار رنگ ايرانی می مدرن در هم

در اين باب به بخش اول کتاب .  ( »شرم قدرتمند و عاشقانه و خردمند هستند«و » شرارت خندان پرشرم«انواع حاالت  
در آنجا من اين . مراجعه کنيد که بخشی از آن به حالت الکترونيکی در سايتم منتشر شده است» اسرار مگو«دوم من 

مفاهيم و حاالتی که به اين شکل  و به سان يک ديسکورس و سيستم نو، . ام ح کردهمفاهيم نو و تلفيقی را توضيح و تشري
اند و در عين حال بيانگر  اصوال برای اولين بار از طرف من مطرح و تشريح شده» تفاوت مدرن و تلفيقی« به سان يک 

.). دادن است اکنون در چند نسل و به هزار حالت در حال رخ تحولی است که هم  
 

شود، زيرا چنين  دن زن به اندرونی و فتنه خواندن او در فرهنگ ما تنها باعث سرکوب زن و زنانگی نشده و نمیفرستا
کاری در واقع نقش مرد را نيز به نماينده حافظ ناموس و نيز اسير عشق پنهان به زن اندرونی چون ماجرای تراژيک 

 ايرانی، رهايی عشق و اروتيسم ايرانی،  بدين جهت با رهايی زن و مرد. کند تبديل می» آکل و مرجان داش«داستان 
برونی و ايجاد برابری جنسيتی از يک سو و از سوی ديگر تن دادن به فرديت جنسيتی / شکاندن اين رابطه اندرونی

زن / مرجان، راوی بوف کور/ آن گاه ديگر چنين رابطه تراژيکی مانند داش آکل. زنانه  و مردانه خويش بدست می آيد
بحران اساس زندگی و تحول . اين به معنای آن نيست که روابط بدون بحران خواهد بود. آيد لکاته بوجود نمی/ ثيریا

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  خويش، به يک بحران شيرين و مثبت تبديل میگويی به جسم و به زنانگی و مردانگی چنداليه آری

های روانی و فرهنگی، زبانی و حقوقی نيز  ساز تغيير در همه عرصه و تغيير نوع رابطه انسان در ديسکورس، زمينه
به ناچار زيرا اجزای ديسکورس و سيستم در پيوند تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند و تغيير در يک عرصه .  شود می

بحران « برای اطالعات بيشتر در اين باب به بخش . ( های ديگر را بدنبال خواهد داشت و بالعکس تغيير در عرصه
).در کتابم مراجعه کنيد» جنسيت ايرانيان  

 



يابی به سعادت زمينی و جنسيتی، در   برای دستشان از طرف ديگر اين زنان و مردان زمينی ايرانی، با شور و تالش
شوند و آنها خالق اشکال  چيره می» جسم و عشق زمينی« ، بر هراس عارفارنه از »وسوسه اخالقی« ع بر مفهوم واق

زنانه و » اغواگری«فرهنگ سنتی ايرانی بشدت از اين . گردند می» اغواگری زنانه و مردانه«نوين و جديد ايرانی از 
است و به قول » اغواگری«نگ مدرن دچار هراس از همانطور که فره. کند مردانه هراس دارد و آن را سرکوب می

جهان مدرن با سرکوب اغواگری در . کند فرهنگ مدرن سعی در سرکوب اغواگری می»  اغوا«ژان بودريار در کتاب 
دچار است، همانطور که جهان شرقی و سنتی ما تحت تاثير هراس از وسوسه و عشق » انزال زودرس«واقع به يک 

.و با حاالت سادومازوخيستی مبتال است» لت شهوت مداوم و کمبود انزالحا«پنهان به وسوسه   
 

زيرا با رشد اين . در ديسکورس ايرانی است» بازی«تاثير ديگر رشد اين حاالت زنانه و مردانه ايرانی تغيير در مفهوم 
» بازی زيبای زندگی « جهان ايرانی جای خويش را به» سنگينی جان«مردان و زنان عاشق، قدرتمند و خندان در واقع 
. شود دهد و زندگی به يک بازی پرشور عشق و قدرت تبديل می و به شرارت خندان عاشقان و عارفان زمينی می

وجود دارد و ابتدا با نگاه پسامدرن ما شاهد » بازی زندگی و عالئم«طور که در جهان مدرن نيز هراس از لمس  همان
اينگونه برای اين زنان و مردان زمينی ايرانی زندگی به يک بازی و . مهستي» بازی«رشد نگرش نوينی به مفهوم 

کنند و به  عبور می» هنرپيشگان مدرن«و » سربازان سنتی«يابد و آنها از  عاشقانه و خردمندانه تحول می» نظربازی«
ل نوين اين بازی زمينی يابند و مرتب قادر به ايجاد اشکا عاشق، رند و خندان اين بازی زمينی دگرديسی می» بازيگران«

.يابی به درجات نوينی از بازی عشق هستند و دست  
 

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

 
در خدمت نگاه » مومن«ارفانه ايرانی فرديت قدرتی بس اندک دارد و انسان ايرانی يا به سان ع/در نگاه سنتی مذهبی.  2
يا مذهب است و يا اين انسان بازيگر يک بازی ابدی و ازلی عاشقانه چون عارفان و حافظ پرشور » سنت عمومی«و 

 او بيشتر يک روح سرگردان در در هر دو حالت . ماست و از نيروی نقد و خرد و از قدرت فردی خويش هراس دارد 
است و از تن و جسم خويش و از » وحدت وجود با معشوق«پی بيگناهی اخالقی و يا يک روح عاشق در پی 

انسان ايرانی ترکيبی از يک پيرهزارساله و يک کودک . کند شدن هراس دارد و يا آن را تحقير می شدن، گيتيانه زمينی
 عنصر جوان و بالغ و فرديت زنانه و مردانه او ناتوان است و قدرت اصلی را در پرشور و يا عاشق رمانتيک است، اما

تواند با کمک قدرت تجربه نياکان و قدرت  در حالی که تنها اين فرديت سمبوليک می. روان و فرهنگ در اختيار ندارد
به اين خاطر نيز . دست يابدسمبوليک ضمير ناآگاهی درون خويش به روايات نو و زمينی، تحول مداوم و سعادت زمينی 

متنفرانه، گرفتار چرخه تراژيک  و جهنمی جنگ /انسان ايرانی به طور عمده  گرفتار رابطه دوگانه نارسيستی شيفتگانه
همانطور که ناتوان از پذيرش سمبوليک مدرنيت .شر و ناتوان از به پايان بردن اين جنگ و ايجاد تلفيق بوده است/خير

. استدر فرهنگ خويش بوده  
 

گرايانه ديده   در فرهنگ ايرانی اشکال اوليه شکل گيری اين قدرت فردی و رابطه سمبوليک و تثليثی و نگاه گيتی
ما نمونه .  يابد شود، اما به تحول و تکامل نهايی و بدست گيری قدرت در ديسکورس و روان انسان ايرانی دست نمی می

گيری و  بينيم و يا از دوران مشروطه با شکل رفان و به ويژه حافظ میاين حاالت فرديت ايرانی را در نگاه برخی عا
شويم، اما در هر دو حال ما ناتوان از رشد بهتر اين فرديت سمبوليک و تبديل او به قدرت  رشد فرديت مدرن روبرو می

. يما اصلی جهان فردی و ديسکورس جمعی بوده  
 

بوف کور است که در پی يگانگی با زن » راوی«هنوز در واقع چون بدين خاطر انسان ايرانی و حتی روشنفکر ايرانی 
اثيری و يا معشوق جاودانه است و از جسم خويش و زندگی واقعی گريزان است و بهای سرکوب جسم خويش و جسم 

» پيرمرد خنزرپنزری«به » راوی و روشنفکر«زن، بهای سرکوب قدرت مردانه و زنانه را با تبديل  و مسخ دائمی از 
يابی به فرديت سمبوليک خويش مرتب هر  انسان ايرانی به علت ناتوانی از دست. پردازد و به مردان و زنان سنتی می

کند که گرفتار بازی نارسيستی  رجعت می» مرد و زن سنتی«انجامد و او سرانجام به  حرکتش و طغيانش به شکست می
رو بوف و جغد دانای  ازين. کنند کديگر را بازتوليد میلکاته هستند و مرتب ي/زن اثيری، راوی/نفرتی راوی/ عشق

زيرا . رو عقالنيت انسان ايرانی کور است، حافظه تاريخی ندارد و محکوم به تکرار است ، کور است، ازين»بوف کور«
. ازدس او با سرکوب فرديت و جسم خويش، در واقع قدرت اصلی تحول و تکامل خويش را مثله و داغان ساخته و می  

 
سمبوليک ، بدون رابطه تثليثی و بافاصله فرد با جهانش، فرد امکان نقد خويش و جهان، » فرديت« بدون قدرت فردی و 

عدم رشد فرديت در ايران باعث آن . امکان ديالوگ با خويش و با جهان، با ديگری و غير و امکان تحول مداوم را ندارد
خواه شوند و ناتوان از تحول و ديالوگ  گرا و تماميت ن ايرانی، مطلقشده است که همه چيز از خدا تا حکومت و تا انسا

نارسيستی و ضد تحول دست زنند و اسير بحران بمانند؛ ناتوان از ديالوگ و » پدرکشی«يا » پسرکشی«گردد و مرتب به 



از ديالوگ و چالش به اين دليل ايرانيان، با تمامی تحوالت مثبت، هنوز هم ناتوان . چالش مدرن و تحول مداوم شوند
اند،  يا امروز دشمن همه اين مفاهيم شده. اند پرستی باقی مانده گرايانه، کيش مدرن هستند و اسير روابط ناموسی و قهرمان

 زيرا در واقع آنها هنوز چون روحی .کنند گرا و افراطی عمل می اند، اما در اين  حالت خويش نيز مطلق گرا شده پوچ
رو   ازين. خواهد با مدرنيت و پسامدرنيت يکی شود و به سرباز جان بر کف او تبديل شود میسيال هستند که اکنون 

زيرا . کند و ناتوان از ديالوگ و چالش است و از رقيب و دگرانديش بيزار است انسان ايرانی هنوز ناموسی عمل می
هستی واقف نيست و همه فقط راوياتی ديالوگ به معنای قبول اين اصل است که هيچکس به راز و معنای نهايی خويش و 

.ديگری ممکن است» انداز راه و چشم«در اختيار دارند و هميشه   
 

رو در عين قبول  ازين. شکل فرديت و حالت روايت از مفهوم فرديت اما وابسته به نوع فرهنگ و تاريخ يک جامعه است
زمان شکل اين فرديت و روايت اين  يت، هممحوری به سان مبانی اصلی مدرن يابی به فرديت و انسان ضرورت دست

در واقع به باور من، اگر عرفان . فرديت بايد برداشتی از فرهنگ خويش باشد و به نوزايی فرهنگی و تلفيق دست زند
گرايی در  خورد، ما شاهد شکل گيری انواع و اشکال مختلف فرديت  وگيتی زمان شکست نمی ايرانی و تحوالت علمی آن

های  ماند، ما به اشکال جديد اين هويت همانطور که اگر در دوران مشروطيت تحول مدرن ناقص نمی. بوديم آن دوران می
يابی به اشکال مدرن حاالت شهروندی ايرانی و  بنابراين دست. های مدرن هر چه بيشتر دست يافته بوديم مدرن و فرديت

موضوع تنها . ورس ما و ضمير ناآگاه جمعی است درون ما، خواست ديسک» عارف و کاهن«به اشکال مدرن از حالت 
چگونگی ارتباط با ديسکورس و با ضمير ناآگاه است که اين خواست را به شيوه غلط و به حالت بازتوليد سنت، مانند 

نماد «بر فرديت مدرن، تبديل حجاب به » مسلمان نوين و وفادار به اسالم«مدرن خواندن حافظ، برتر دانستن قدرت «
يعنی ضمير » ديسکورس ديگری«سازد  و يا اشکال مدرن و تلفيقی از اين خواست ديسکورسيو  و  ، متحقق می»فرديت

.»عاشق و عارف زمينی«کند، مانند حالت  ناآگاه و زبان را ايجاد می  
 

 »سوژه و من جسمانی«در معنای مدرن آن در واقع يک » فرديت و سوژه« طور که در ابتدای مقاله مطرح شد، همان
. کند کاوی و با تحوالت پسامدرن تغيير می  با تحول مدرنيت و روان» فرديت جسمانی«است، ولی حالت و روايت از اين 

يا نفسانی است که بر اساس » من جسمانی«برای مثال  در نگاه فرويد  فرديت و توان فردی، به طور عمده به شکل يک 
 کودک يا ضميرناآگاه درون خويش را به خدمت زندگيش و) من_فرا( اخالق درون های ، خواست»اصل واقعيت«
جسمانی فرويد و مکتب دخترش آنا فرويد » من«پسامدرنی  لکان اين /در نگاه مدرن. يابد گيرد و مرتب تحول می می

دچار حاالت نارسيستی نابالغانه و متفاخر است، زيرا او به هستی به شيوه دکارتی » من«در واقع يک ) من_روانشناسی(
های خويش و  نگرد و ناتوان از لمس عميق خرد و قدرت سمبوليک نهفته در احساس ای می ابژه/و به حالت رابطه سوژه

البته   ( . است»غير«و ناتوان از درک نياز عميق خويش به » غير« با  ناتوان از ديالوگ عميقاو. استناآگاهی خويش 
چيره » محور من«باب دو رانش مرگ و زندگی، بر اين بينش لکان معتقد است که فرويد در نظرات نهايی خويش در 

کند و به انتقاد شديد از مکتب  معرفی می» بازگشت به فرويد«رو نظرات خويش را به عنوان  شود و ازين می
.)پردازد می» روانشناسی من«  
 

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

گرايانه سوژه و ابژه، درون و برون يکی  در اين نگاه جسم. »ماشين توليد کننده مداوم تمناست«و فرد  يک جسم، يک 
 و فرد هميشه در يک سناريو و در يک صحنه قرار دارد و رود ابژه از بين می/ی معمولی ميان سوژههستند  و مرزها

آورند که  در اين صحنه همه چيز در حال تاثيرگذاری متقابل هستند و با هم يک حالت و يا يک جسم  را به وجود می
الت احساس خشم و يا عشق اوليه به وجود آورد های مختلف تفسيم شود و اجسامی نو، احساساتی نو از ح تواند به راه می

سوژه در واقع يک گله از اشتياقات و حالتش در لحظه محصول اشتياق و تالقی جسم و . و اشتياقش را ارضاء کند
» اينجا بودن«نامد، مثل  جسم و سوژه می» اينجا بودن« دلوز اين حالت را حالت . های ديگر توليد اشتياق هستند ماشين

در هر دو حالت سوژه از محيط اطرافش، از اطاقش . عصر تابستانی و يا يک لحظه آرامش در اطاقدر  يک 
)28.(است» اينجايی«ناپذير است و او يک صحنه و سناريو، يک حالت  جدايی  

 
 

يد يعنی فرو. شود در نگاه لکان انسان به يک کثرت در وحدت تبديل می.  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
در نگاه دلوز انسان در واقع يک گله و جمع با . مانم م، از نوشتن باز میمن به خودم به عنوان فاعل و نويسنده فکر کن

 اين تنوع زمان يعنی هر انسانی در واقع يک جمع و هزارگستره و تنوع هست و هم. است» تفاوت نو و نافی تمرکز«يک 
. آفريند اوت میهميشه يک چيز نهايی کم دارد و قابل تحول بعديست، از مرکز و يگانگی گريزان است و مرتب تف  

 



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

بنابراين در نگاه لکان  تکرار به معنای .  هميشه در جستجوی يک تمنای گمشده است زمان منقسم پسامدرنی است و هم
  و رابطه ميان انسانها و ست ايجاد چيز جديدی است، همانطور که درون  و برون نيز برای او در واقع يکی

. استتمنای اوست و او تمنای غير» غير«طبيعت، انسان و ديگری يک رابطه پارادکس است، زيرا /انسان  
 

گرايانه است، انسان را به سان  نگاه دلوز چون جسم. گرا نيز تکرار به معنای تولد عنصر نوست   در نگاه دلوز جسم
حالت عرضی جسم بيانگر رابطه .  جسمی می بيند که مثل يک نقشه جغرافيايی دارای دو حالت عرضی و طولی است

حالت طولی جسم بيانگر عواطف و شدت عواطف جسم . هدد آهستگی جسم است که به او ساختار  و شکل می/سرعت
برای مثال يک انسان سالم را . شوند است که اگر از حد خاصی عبور کنند باعث تغيير ارگانيسم و جسم و حالت جسم می

از اين رو تحوالت در . کند کم جسمش و حاالتش نيز تغيير می شود و کم تصور کنيد که بشدت دچار افسردگی مزمن می
تحوالتی که در واقع ناشی از ايجاد اشتياقات نو توسط . آيد سم و انسان توسط تغييرات احساسی و حرکتی بوجود میج

.جسم هستند  
 

است و فرديت او به سان فرديت لکان و دلوز يک فرديت » جسم خندان و چنداليه«در واقع يک »  عارف زمينی «
خود را چون جسمی دانا، عاشق، ناتمام و مرتب در حال »  زمينیعارف«يعنی اين . جسمانی منقسم و هزارگستره است

 مختلف او و چون امشاسبندان او هستند و او در واقع، بنا به توان های  برای او چون هويتهايش بيند  و قدرت تحول می
 بار بر اين فرديت نو که سراپا جسم است و برای اولين. است» وحدت در کثرت« و يا » کثرت در وحدت«فرد، يک 

و قانون دست يافته است، اکنون قادر  است » غيبت حقيقت مطلق«روح سرگردان ايرانی چيره شده است و به قبول 
. استوار بر زمين بايستد و جهان را بسنجد و ارزيابی کند  

 
عشق حالت فرديت او که از فرهنگ ايرانی منشاء گرفته است، زندگی  و زمين را به سان تبلور شور عشق و نور 

قدرتمند و خندان و »  عشق و جهان و بازی عاشقانه«زمان نگاه مدرن را در خويش پذيرفته است و اين  بيند ولی هم می
اين . برای او زمين و زندگی تبلور عشق و بازی عشق و يا در حالت بهتر تبلور بازی عشق و قدرت است. خردمند است

جسم عاشق، قدرتمند و «است بر اساس اين قدرت درونی، به سان فرديت نو، اين عاشق و عارف زمينی اکنون قادر 
ارتباط بگيرد، قادر به بدست گرفتن جهان و » غير«به نگرش هستی و ديگری بپردازد، با غرور و مهربانی با » خندان

نداليه و يا با اين فرديت نو نه تنها هنر مدرن و چ. ديگری و نقد و سنجش آن از جوانب مختلف باشد و مرتب تحول يابد
کند، بلکه او اکنون با نگاه عاشقانه و خردمندش چيزی نو برای ارائه و معيارهايی  تلفيقی ايرانی هر چه بيشتر رشد می

» آمريکاشناسی«، »شناسی آلمانی«، به علومی مثل »شناسی مدرن«گذاری دارد و قادر است به  نو برای سنجش و ارزش
. سوف و متفکر و هنرمند بيافريندو غيره دست يابد و هر چه بيشتر فيل  

 
ها  قادر است در مرز فرهنگ» عاشق و عارف زمينی مهاجر و يا دومليتی« يا او در حالت ديگر خويش و به عنوان 

او نمادی از . زندگی کند و مرتب عناصری نو از يک فرهنگ خويش به فرهنگ ديگر وارد سازد و تلفيق ايجاد کند
انسان مهاجر و «  که در دنيای مدرن مرتب در حال رشد است و بهترين سمبل آن جهان جديد و چندصدايی است

آفريند و اغوا  می» تفاوت«است و درهر دو فرهنگش مرتب » ايرانی مدرن و جديد«زمان او يک  هم. است» دوفرهنگی
وار، تودرتو و  برينتبنابراين نگاه و جهان اين عارف و عاشق زمينی، يک جهان تلفيقی و يک نگاه ال. کند ايجاد می

او به عنوان جسم خندان و زمينی ايرانی قادر به ايجاد فرديت و . است» هويت باز«هميشه ناتمام و هويت او يک 
ای و چندنحوی است و از طريق لمس لحظه و واقعيت، از طريق لمس معشوق زمينی و بازی  اسطوره/نگرشی تاريخی

برای او  زندگی  يک . شود يابد و جهانش چندنحوی می دا و هستی دست میزمينی به لمس معشوق الهی و ديالوگ با خ
  عارف زمينی و عاشق زمينی در هويت فردی خويش قادر به تلفيق. بازی جاودانه و ديفرانسی عشق و قدرت است

ی او بر بستر فرديت جسمان. های دو فرهنگ خويش و قادر به نوزايی فرهنگی و تحول مداوم است بهترين خصلت
کند و  تلفيق می» وار قدرت و خرد مدرن يا ديونيزوسی و نيچه« ايرانی را با » عشق، رندی و نظربازی«خويش، 

.آفريند حاالتی نو از اين بازی زمينی و از عشق و قدرت و خرد زمينی می  
 

، مانند جستجوی  او بدين شکل بر تناقضات و چندپارگی عميق خويش و فرهنگ ايرانی، مانند دشمنی ميان جسم و روح
جاودانه بدنبال يک عشق ناممکن و عدم توجه به واقعيت و سعادت دنيوی، دشمنی ميان اخالقيات مقدس و تمناها و خرد 

آفريند و هزاران حالت از عاشق  شود و اشکال مختلف اروتيسم، عقالنيت و عشق و قدرت بشری را می فردی، چيره می
تن به بازی عشق و قدرت زندگی و ديالوگ خندان »  خردمند و قدرتمند زمينیعاشق«او به عنوان . و عارف زمينی را

. آفريند دهد و مرتب رواياتی نو از عشق و ايمان و قدرت می ، خواه با معشوق يا رقيب و يا با خدا، می»غير«و رندانه با 
ها و  پوچی خيام، با هويتعبيد زاکانی، توانايی نگريستن به » شرارت خندان«حافظ و » نظربازی رندانه«در او 



عارف و عاشق زمينی، «آميزد و او به  می  مدرن و فرهنگ ديونيزوسی نيچه و جسم هزارگستره دلوز در همهای قدرت
.يابد دگرديسی می» به خردمند شاد و مومن سبکبال  

 
 و به خداست و ، به زندگی»غير« طرف قادر به تن دادن به عشق و اعتماد به   اين عارف و عاشق زمينی از يک

زمان   تواند خود را در آغوش مادرش زمين رها سازد و بگذارد از طرف او و تمناهايش راهنمايی و هدايت شود؛ هم می
و پذيرش عدم امکان وحدت جاودانه، مرتب با شور فردی خويش ، با خرد و شک » نام پدر«تواند، به علت قبول  می

و اشکال نوينی از بازی عشق و قدرت و اشکال نوينی از روايات پرشور خندان خويش، همه چيز را زير سوال ببرد 
عشق خندان، خرد شاد، نظربازی خندان، ايمان «با اين حالت پارادکس او قادر به ايجاد . عشق و قدرت و ايمان بيافريند

 اين توانايی پارادکس بر پايه. است» غير«است و قادر به تن دادن به ديالوگ و نياز خويش به » خندان و قدرت خندان
قانون در جهان درونی و برونی او رشد و تحول يابد و او هر چه بيشتر به /تمنا/تواند حالت سه گانه و متقابل فرديت می

اندازی  ساختارهای مدرن،به دموکراسی  و چالش مدرن دست يابد و يا در گام بعدی به يک جهان چندصدايی و چندچشم
.خويش نايل آيد» متفاوتدموکراسی تعويقی و «و به   

 
، 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  زندگی می
زندگی و درک فانی بودن رواياتش، اکنون به يک » هيچی محوری« طرف ديگر او با ديدن از. و قدرت بافته شده است

تواند با شور  می) »ترس و دلهره«در کتاب ( کيرکه گارد » ابراهيم«او اکنون مانند . ايمان پارادوکس دست يافته است
 زيرا هستی از شور عشق و قدرت بافته .گذارد هيچی و پوچی تن به زندگی دهد و بداند که زندگی و عشق او را تنها نمی

زيرا هيچکس . هميشه امکان ساختن روايتی نو از اين بازی وجود دارد» هيچی محوری«زمان به خاطر  شده است و هم
. برد و خود پی نمی» غير«به راز نهايی زندگی و   

 
نگاه مدرن . تحول و تفاوت هراس داردگراست و از  گرا و وحدت عارفانه  انسان ايرانی تداوم/ نگاه و نگرش  مذهبی. 3

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

شود که قانون خويش را در خود دارد و  يابد و زندگی و انسان برای او تبديل به متنی می  دست میحال  ايجاد تفاوت نو
خورد و با هر نگاه جديد، به متون  روايتی که مرتب در خويش گسست می. آفريند روايتی نو از واقعيت و يا از فرديت می

 می باشد،  او مانند گرايی   پيوست در گسستادر به قانه و عارف زمينیگراي نگاه جسم. شود و روايات جديد تبديل می
خويش و روايت سمبوليک خويش است و به اشکال » نيمروز بزرگ«گذاری و ايجاد  نيچه قادر به ارزش» جسم خندان«

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  های ايرانی دارد و از اين ريشه و تداوم مغرور است و هم  سنت و اسطورهريشه در 

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 . نگاه مدرن نسبی گراست. گراست گرا و مثال رانی مطلقنگاه  اي

 و عارف زمينی حس و گرا نگاه جسم. شکند  را چون نسبيت و علم ، واقعيت و انسانيت را درهم میها روايت-آخرين متا
او هر سه بخش ديگر را به گونه ای در . نه استجاودا» تداوم در شدن«لمس مطلقيت سبکبال و فانی، حس و لمس 

 بر پايه تداوم جسم  و زندگی، مرتب گرا گونه جسم اين. اختيار خويش ميگيرد، زيرا همه آنها نيز حاالتی از جسم هستند
دهد و  تن به حالت دوپارگی و انقسام درون جسم، به حجاب و فاصله ميان فرد و خودش، ميان فرد و جهانش تن می

. آفريند ات نو و فانی میرواي  
 

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

 با گسست از گذشته، به معنای حکومت کامل مدرن نگاه پست. دی نيز با اين گذشته نقد شونده وجود دارد يابد، اما پيون
. يابد کاوی لکان در خويش به پيوند گذشته و آينده بر بستر زمان حال دست می  دلوز يا روانگرايی جسم. زمان حال است

عارف . گذارد ها جاری است و بر سرنوشت آنها تاثير میها هميشه در زمان حال آن زيرا گذشته و آينده انسان و ملت
زمينی با ديدن ابديت در لحظه، با سراپا لحظه شدن، به ابديت در لحظه و پيوند پيوست و گسست، پيوند گذشته و آينده  

 حال و تنها با تن دادن به زمان» زمانی بی«زمانيست و  بر بستر زمان حال  دست می يابد، زيرا ابديت به معنای بی
گونه  نيز انسان به قول سخنی از الئوتسه  چون گذشته   و حالت عارف زمينی، اينگرايی در جسم. لحظه ممکن است

.کهن، چو حال جوان و چون آينده زاده نشده است  
 

 



  اخالقی در زرتشت و گونه عارفانه ما، به شکل يک غايت فينال/در سيستم و ديسکورس اخالقی» زمان«مفهوم . 4 
به شکل . ست  ايرانی الم  است و يا به شکل زمان دايره وار و تکرار مداوم بازی عارفانه و عاشقانه حافظ و اسطورهاس

در هر .  پايان  عشق مطلق و ناممکن است زمان  تبعيد و هبوط و جستجوی جاودانه بيگناهی اخالقی و يا جستجوی بی
شری است و در انسان /ار و يا دچار اسارت در يک جنگ خيردو حالت مفهوم زمان ايرانی دچار يک ايستايی و تکر

حتی با شروع و رشد مدرنيت در اين دو سده اخير و ورود ما . و از لحظه وجود دارد» زمان تاريخی«ايرانی هراس از 
در » مانز«ايم به يک مفهوم مدرن از  به جهان مدرن و امروزه به جهان اينترنتی و پسامدرن، باز هم هنوز ما نتوانسته
رو نيز زمان نزد ما ارزش خويش  ازين. فرهنگ و در درون خويش دست يابيم و وارد لحظه و زمان گذرا و فانی شويم

کنيم و با هراس و يا به چشم تحقير به   اخالقی زندگی می/ ای را هنوز بدست نياورده است و ما بيشتر در زمان اسطوره
ايم، در اين  مدرن زمان خويش دست نيافته» مفهوم«ما چون به . نگريم ی، به توجه به لحظه و زندگی م»شناسی وقت«
کنيم و شوق ابديت داريم، پس در دورانی به شکل فردی و يا جمعی به  خويش را غريبه احساس می» زمان مدرن«

م و کني کشی رجعت می و يا به جستجوی عشق مطلق، به حاالت خانقاهی و يا رياضت» شر اخالقی/جنگ خير«دوران 
.خواهيم از بار زمان و لحظه خويش را رها کنيم می  

 
در نگاه مدرن . کند غلبه می»  زمان ابدی«شود و قدرت و ارزشش بر   در سيستم مدرن زمان و لحظه صاحب ارزش می

در . گردد و چرخشی  بدون تکرار می» دّواری«مدرن زمان  در پست. شود ، تاريخی و متحول می»خطی« زمان 
  نيز زمان مانند زمان دلوزی يک زمان چرخشی و بدون تکرار است و هر مرحله و حالت، مرحله جديدی گرايی جسم

» مارپيچی« در فرهنگ ايرانی، زمان » مار«،  بنا به سنت و مفهوم »عارف زمينی«يا در حالت . شود محسوب می
ر جاودانه بازی عشق و قدرت، مرتب يعنی زمان و انسان در چهارچوب زمان واقعی و زمينی، در عين تکرا. شود می

» زمان«گونه مفهوم  اين. يابد و تحول جسم و وجود دست می» بازی عشق و قدرت«به درجات واالتر و متفاوتی از 
 را متحد ميکند و به تلفيق زمان عارفانه ايرانی و زمان مدرن وار عارف زمينی در خويش زمان خطی و دّواری، دايره

مان چرخشی و مارپيجی او دارای حالت تکرار بازی ازلی و ابدی عاشقانه و قدرتمندانه است و زيرا ز. يابد دست می
دارای يک غايت اخالقی نيست و همزمان » زمان«اين .  شود زمان در او تکراری نيست و مرتب تفاوتی نو ايجاد می هم

.مهمترين وسيله به پارادکس انسانی لمس ابديت در لحظه است  
 

کند  شود و در عين حال پيوند درونی را با او حفظ می و بر نقاط ضد تحول در مفهوم زمان ايرانی چيره میبدين وسيله ا
گذاری همزمان او به نوا و صدای  با اين تحول و تفاوت. و در ديسکورس ايرانی قادر به ايجاد تفاوت و تحول است

دهد و با او ديالوگ  بان و فرهنگ خويش گوش می، يعنی به ز»ديسکورس ديگری«ضمير ناآگاه خويش، به نوا و صدای 
او در واقع . سازد کند و به شيوه نوين، تلفيقی و سمبوليکی خواست اين ديسکورس و زبان را برآورده می برقرار می

زمان در آنها تغييراتی  کند و هم وار را در خويش حفظ می مفاهيم ديسکورس ايرانی مانند عارف، اخالق، زمان دايره
او آنها را مدرن . کند آورد و حالتی نو و سمبوليک  و هميشه ناتمام از آنها ايجاد می  و اساسی و مدرن بوجود میکوچک

يابد و زمان  بدين گونه عارف به عارف زمينی دگرديسی می. زند سازد و به نوزايی و رنسانس فرهنگی دست می می
خشی و مارپيچی  و بازی مرتب در حال تحول عشق و قدرت وار و اخالقی ناتوان از تحول ايرانی به زمان چر دايره

.يابد عارف زمينی دگرديسی می  
 

و بدون سروصدای زياد و بر » آيد های کبوتر می گام«با » چنين گفت زرتشت« هر تحول اصيل به قول نيچه در کتاب 
 کبوتر ، قدرت های جاد تحول با گامبه باور من توانايی اي. بستر ديسکورس و فرهنگ قادر به ايجاد تحول و تفاوت نوست

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

رسيدند، خود قادر به اين کار و  ايی مثل عرفان و يا مشروطيت و غيره به انجام میه تحولی که اگر جنبش. رساند می
ايجاد انواع و اشکال روايات نو از اسالم، سنت و از عرفان و قادر به پذيرش ترميزی و سمبوليک مدرنيت در فرهنگ 

» عارف زمينی«ود آمدن است و های مختلف در حال بوج تحولی که اکنون در اشکال مختلف و توسط تلفيق. بودند ما می
. نوستهای زادی از اين نسل نو و تلفيق ها و نخست تنها يکی از اين تلفيق  

 
عارفانه ايرانی برتری آن جهان اخالقی بر اين زمان نسبی و واقعی  و يا ديدن / در نگاه اخالقی» مکان«مفهوم  . 5

رستگاری نهايی، يا صحنه تکرار بازی ازلی و ابدی يابی به  شر و محل دست/هستی به مثابه صحنه تکرار جنگ خير
وحدت «يابی به  ايرانی محل تحقير جسم و زمين و عشق زمينی و  دست» مکان«مفهوم . باشد عارفانه نزد حافظ می

البته در اسالم توجه خيلی بيشتری به واقعيت و دنيا وجود . است» وجود با عشق مطلق و مادر و يا با نگاه پدر سنت
 با اين حال باز هم نوع نگاه روايت حاکم از اسالم و يا عرفان، اساسش بر برتری دادن روح بر جسم خاکی و بر .دارد

يابی به رستگاری و ورود به بهشت  است و  اين دنيا و  ديدن دنيا  به سان محل چيرگی بر هوای نفس، سگ نفس و دست
نبايد فراموش کرد که . و رهايی از تن و زمين است» هوحدانيت نهايی و مطلق و روحمند با معشوق گمشد«يا محل 

اسالم «همانطور که مذهب شيعه يک . روايات حاکم از عرفان و اسالم و مذهب در واقع خود رواياتی قابل تغيير هستند



حالتش طور که عرفان در واقع يک تاويل نو و در بهترين  همان.  و يک تاويل و تفسير ايرانی از اسالم است»شده ايرانی
مشکل عمده تفاسير ايرانی از مذهب و عرفان و سنت، .  از اسطوره آفرينش قران استيانه نزد حافظ، يک تاويل گيتی

گردند، به جای اينکه با نقد  می» اسالم ناب و يا عرفان و سنت ناب«حالت نارسيستی آنهاست که به ناچار مرتب در پی 
، به تفاسير و رواياتی نو و متناسب با جهان مدرن و امروزی ايرانی های خويش سمبوليک و با ديالوگ با اين هويت

. های نوی روشنفکران مدرن ايرانی و نيز عارفان زمينی است خلق اين روايات نو، وظيفه نسل. دست يابند  
 

له اخير از زمان مشروطيت تا کنون توجه به دنيا و مکان مدرن اهميت پيدا کرده است و به ويژه بعد از تجربه سی سا
يابی به سعادت  و تجربه جهان و دنيای مذهبی خويش، ميل توجه به گيتی و جهان  و ميل دست» بازگشت به خويشتن«

» مکان ايرانی«اندازی فردی و جمعی و ايجاد مفهوم نوين و تلفيقی  فردی رشد کرده است، اما ما هنوز قادر به پوست
رهنگ ما هنوز بشدت اخالقی و يا عارفانه است و اين روح و روان با رو روح و روان يکايک ما و ف ازين. ايم نبوده

واقعيت « کافی است که فقط به درگيری روشنفکران و هنرمندان ما با مفهوم. و فانی مشکلی اساسی دارد» مکان دنيوی«
د و يا آن را تحقير توجه بکنيم و اينکه چگونه آنها يا از اين واقعيت باصطالح سنگی و سيمانی هراس دارن» عينی مدرن

.کنند و در پی شور عاشقانه خويش به شکل نوينی هستند می  
 

 به اين دليل نيز چه در سياست و يا در فرهنگ ما هنوز اين انديشه مدرن جا نيافتاده است که اساس خرد و منطق نهفته 
کافی است که فقط . حرکت کرددر لحظه و شرايط است و بايستی برای هر تحليل و عمل خويش از اين واقعيت عقالنی 

و به تاثير » آنچه واقعی است، عقالنی است و آنچه عقالنی است، واقعی است« :گويد به اين انديشه هگل فکر کنيم که می
آن بر رشد فرهنگ مدرن وعلم و سياست مدرن بيانديشيم و آنگاه ببينيم که در فرهنگ ما چنين نگاهی غايب است و حتی 

نزد » سياست مدرن«يا به  معنای . پس زده شده است» جسمکی بيگانه« آن را بيان کرده باشد، چون اگر انديشمندی نيز
ماکياولی و سياستمداران معاصر مدرن و به اهميت توجه علمی به شرايط و واقعيت بنگريم و سپس به سياستمداران 

هنوز هم به نوعی اسير جنگ خير و شر، خويش بنگريم که عمدتا ناتوان از اين نگاه عميقا علمی و دنيوی هستند و 
.رسانند قهرمان هستند و به ناچار به بازتوليد سنت و شکست خويش کمک می/ديکتاتور  

 
در نگاه مدرن به معنای چيرگی بر اين دواليسم و به معنای دنيوی شدن، گيتيانه شدن و ديدن دنيا به سان » مکان«مفهوم  

گرايی مدرن خواهان  رو گيتی ازين. باشد نی، به استقالل و توانايی فردی  می محل دست يابی به سعادت فردی و انسا
يابی به عقالنيت و واقعيت عينی است تا در اين جهان دنيوی به سعادت فردی و تاريخی خويش  سحرزدايی جهان و دست

ن  ما با متافزيک مدرن، با  فراوانی چون دريدا و ديگران، در معنای مکان و زمان مدرهای از نگاه پسامدرن. دست يابد
.  های نگاه مسيحی در اين نگاه مدرن بسيار قويست نگاه مکانيکی مدرن و برتری روح بر جسم روبرويم و هنوز ريشه

و  » بهشت بر روی زمين«يابی به يک  در واقع مفاهيم مکان و زمان مدرن ادامه همان برتری سوژه بر تن و ميل دست
بهشت «در پيوند با ميل ايجاد يک » زنی کلون«دليل نيست که ميل  بی. های مسيحی هستند يده ا» بخشی ماديت«حالتی از 

. زنی قرار دارد، جدا از ثمرات بسيار مثبت و مهم کلون» نيازشدن از ديگری خداشدن، بی«و ميل » بر روی زمين
 متنی و يا هر روايتی از واقعيت بنا  و هرگردد چندمعنايی و چند روايتی می» مکان«رو در  نگاه پسامدرن مفهوم  ازين

در واقع يک » مکان«کند و هر  به قانون متن و تفاوت خويش، مکان و حالت خاص خويش از واقعيت را ايجاد می
ها چون  برخی پسامدرن. اندازهای ديگر آن را بررسی و نقد کرد توان از چشم انداز و يک ديسکورس است که می چشم

هم معنا و » چگونگی تشکيل ابر«ای  مانند  شوند که کودکان در مدارس برای هر پديده آن میحتی خواهان » فايرآبند«
. عادت کنندنگاهی ای آن را ياد بگيرند و به چند روايت علمی آن و هم روايت اسطوره  

 
های مدرن  ت زمينه ساز و رواج دهنده چندروايتی و چندنگاهی و پلوراليسم هستند و بر متاروايها  در واقع پسامدرن

از آن خواهد   که انسان میشود اينجا خود به يک متافيزيک نو تبديل می» مکان و واقعيت عينی مدرن« . شوند چيره می
 يا دنيوی باشد و ای اسطوره/، چه اخالقی»شده های سرکوب مکان« مختلف مکان و های عبور کند، تا قادر به ديدن حالت

گاه . زيد زيرا انسان در هر لحظه گاه در اين مکان و يا آن مکان می. ديک شوددرونی انسان نز» چندمکانی«به حالت 
تواند  ای، مذهبی يا جادويی می اندازهای مختلف عينی، اسطوره زمان اين مکان را با حاالت و چشم در يک مکان واحد هم

اما نگاه پسامدرن بطور عمده  . شود تر می تر و يا آهسته گاه مکان و زمان بنا به احساسی مثل عشق پررنگ. لمس کند
او به طور عمده  در اين فضای . قادر به ايجاد وحدتی در ميان اين مفاهيم مکانی مختلف  و يا ميان روايات مختلف نيست

 در جستجوی يافتن نکات پيوند در درون ها ، با آنکه برخی پسامدرنماند  و چندروايتی در حالت ايهام باقی میمکانی چند
برای مثال ضرورت قبول پلوراليسم  و احترام به روايات ديگران يک نقطه پيوند . دروايتی و پلوراليسم هستندحاالت چن

. گرايان و يا ديکتاتورمنشان گردد ءاستفاده پسامدرنيت توسط سنت  تواند مانع سو زمان می جديد در پسامدرنيت است که هم
شوند و  شوند و يا به روانکاوی لکان و ژيژک نزديک می گرا می ماما با اين کار در واقع پسامدرنها هرچه بيشتر جس

. بدنبال وحدتی در کثرت و يا کثرتی در وحدت می گردند  
 
 



 چندگانه و چند حالتی، زملن گواتاری زمينی ميشود و هم/مانند نگاه نيچه و دلوز» مکان«در جسم گرايی آنگاه 
، يک سناريو و »ماشين توليد آرزو«بان دلوز در واقع خود يک اين مکان به ز. شود اسطوره ای می/جادويی/واقعی

واقعيت « مکان و واقعيت اينجا در واقع بدور خويش يک عرصه .  نو استهای همراه با توانايی آفرينش واقعيت
ه دارد که مرتب قادر به ايجاد اشکال جديدی از مکان و واقعيت است و مرتب واقعيت جديد و انتزاعی را ب» ويرتوال

ای از عشقی در گذشته وارد شود و  تواند خاطره طور که در مکان و لحظه می همان. کند واقعيت و مکانی نو تبديل می
دو مکان و » انسان مهاجر«کند و يا مثل  کند و مکانش تغيير می ناگهان شخص خويش را در سناريويی قديمی حس می

وپارگی مکانی و جهانی و با عبور از بحران مهاجرت به تلفيق جهانش در هم و در کنار هم حضور دارند و او پس از د
. يابد و مکان جديد خويش دست می  

 
 انسان با زمينی شدن و توانايی خلق اشکال مختلف اين زمينی شدن به واقعيت ديسکورسيو، به روايت و گرايی در جسم

ها پيوندی نو   و مکانها يان همه اين واقعيتمکان جادويی، قابل دگرديسی  و چندگانه خويش دست می يابد  وهمزمان م
 ناتمام و های زيرا  آنها همه روايات و تفسيرها و خالقيت. کند به سان تمناهای خويش و حاالت جهان خويش ايجاد می

قابل تحول جسم و انسان برای زيبا وشکوهمند کردن خويش و زمينند و در اين عرصه نيز با يکديگر رقابت ميکنند، با 
نيچه و يا جسم هزارگستره دلوز اين روايات و واقعيات » جسم خندان«. گردند ترکيب ميشوند و يا از نو بازآفرينی میهم 

های جسم و لحظه و زمين و خلق درجه نوينی از بازی عشق و قدرت                   گويی به خواست نو را بر اساس توانايشان در پاسخ
آگاهانه سناريويی نو، روايتی  نو ، /يا جسم  ناآگاهانه.  يا پژمرده بدور انداخته ميشوندسنجد و روايات بيمارگونه و  می

.اش باشد  جسمش و روابط و سعادت زمينیهای آفريند که بتواند پاسخ گوی  نيازها و خواست واقعيتی نو می  
 

 و عارفانه نياکان خويش و با ديدن  در اين معنا عارف زمينی و يا عاشق زمينی و خردمند ايرانی بر بستر نگاه اخالقی
جادويی خويش را /عاشقانه/نو و زمينی و چنداليه تاريخی» مکان«خطای آنها و قبول مبانی مدرنيت و بلوغ، مفهوم 

اين عارف زمينی قادر به ايجاد اشکال ديگر . در اينجا زمين مکان و محل بازی جاودانه عشق و قدرت است. آفريند می
گونه هم تن به بازی عاشقانه  و زيبای عارف درون خويش  او اين. ن و دنيای چنداليه خويش استاين واقعيت و مکا

کند و بر خطای نياکان خويش و ايستايی نگاه آنها  دهد و هم اين بازی و روايت را، زمينی، فانی، ناتمام و خندان می می
يابی به يک غايت اخالقی نيک و  ش محل دستشود و دنيا براي شر چيره می/او بر جنگ اخالقی خير. چيره می شود

چيرگی بر بدی و اهريمن نيست، بلکه او به سان جسم خندان و خدای فانی، اين شورهای نيک و بد درون خويش را به 
کند تا به کمک آنها به اوج ديالوگ و  ياران و امشاسبندان فانی، به قدرت های فانی خويش و به وحدت اضداد تبديل می

طور که دنيا برای اين عارف و عاشق زمينی محل  همان.  عشق و قدرت در لحظه و بر روی زمين دست يابدلمس بازی
با يک عشق مطلق و يا محل بازی عاشقانه و تکرارشونده حافظ نيست، بلکه » وحدانيت روحی«رهايی از جسم و محل 

مين و زندگی که اساسش بر عشق بنيان يابی به اوج بازی عشق و قدرت است؛ ز برای او زمين و زندگی مکان دست
. است شده  

 
 برای او مهمترين زمان يابی به سعادت زمينی است و عشق زمينی هم برای اين انسان نوين ايرانی زمين و دنيا محل دست

 ،شدن زيرا وقتی هستی تبلور شور عشق است، پس تنها با سراپا زمينی. راه و وسيله برای ارتباط با خدا و هستی است
تواند به اوج  ديالوگ و نزديکی با خدا و شور عشق دست يابد و به اوج لمس بازی عشق و قدرت   انسان میشدن تاريخی

.و به شکوه انسانی دست يابد  
 

 بازی عشق و قدرتی که هرگز آغاز و انجامی ندارد و مرتب در حال تحول است و در يک حالت چرخشی و مارپيچی 
رساند  و هم نگاه   و به زمين، عارف زمينی و عاشق زمينی هم کار نياکان خويش را بپايان میبا اين نگاه به دنيا. است

شود  و دنيا و جهانی عاشقانه و قدرتمند، خردمند و يک  مدرن و پسامدرن را در خويش به حالت سمبوليک پذيرا می
 هر دو جهانش را پذيرا و انطباق های رتبا اين تحول و تلفيق او در خويش قد. آفريند بازی جاودانه و قابل تحول می

)15.. (دهد و هم از خطاهای هر دو جهانش می گذرد می  
 

گرايی متفاوت  تواند به يک گيتی ماند و نمی ای باقی می اسطوره/عارفانه/در اسارت نگاه اخالقی» گرايی ايرانی گيتی«. 6
شری اوستايی و مذهبی و اسير / اسير جنگ خيرايرانی يا» گرايی گيتی«زيرا مفهوم . و مدرن ايرانی تبديل شود

عارفی که اسير يک معشوق مجهول و ناممکن . اخالقيات مقدس است و يا گرفتار هراس عارف از زمين و لحظه است
شود و او و  شود، جهانش خراباتی و شوريده و در نهايت پريشان و پژمرده می است و برای اين عشق، خراباتی می

کند و آنگاه با بحران خويش و با تاخير بزرگ تاريخی خويش  فلت تاريخی تا مشروطيت زندگی میانسان ايرانی در غ
. شود روبرو می  

 
يابی به سعادت فردی و انسانی و قبول يک  شکند و اساسش برپايه ميل دست شری را می/گرايی مدرن اين بازی خير گيتی

درن اين واقعيت سحرزدا و مدرن به سان تبلور مادی  ايده های در نگاه پسام. واقعيت عينی و سحرزدايی شده قرار دارد



شود و واقعيت عينی و عقالنی و پيشرفت دائم به سان  مذهبی و مسيحی و ايجاد يک بهشت بر روی زمين ديده می
.دهند شوند و جای خود را به حالتی چندروايتی از واقعيت و علم می های مدرن ديده و شکسته می متاروايت  

 
گرايانه را مشاهده کرد  توان سه مرحله مهم  از گذار جامعه ايرانی به شهرنشينی و نيز نگاه گيتی واقع در ايران می در 

اولين پروژه مهم دولتمداری و تلفيق ايرانی، دوران . زنند مانند و درجا می که هر سه مرحله به داليل مختلفی ناتمام می
شنايی با فرهنگ هلنی است که اين مراحل به داليل مختلف شکست هخامنشی، ساسانی و سپس دوران اشکانی و آ

پرست ايرانی به انسان شهرنشين و  خورد، از جمله به علت ناتوانی به گذار از انسان جنگجو، کوچ نشين و دودمان می
 مرحله .يرانگشايان از درون ا ی مداوم و مهاجرت جهانها ها به خاطر جنگ سيستم شهرنشينی و نيز به علت انقطاع نسل

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

ادر به پيوند زمين و آسمان و تلفيق اضداد و قادر به چنداليگی و چندنحوی ديدن نگاهی که در خويش، مانند نزد حافظ، ق
.و چشيدن و زيستن است  

 
يابد و رابطه دو طرفه   به گذار نهايی فردی نزد حافظ و عرفان دست نمیيانه  مشکل اما اين است که اين حالت گيتی

در حالی که در روند . ق هميشه تبلوری از خداستخداست و معشو/معشوق در واقع همان رابطه دوطرفه انسان/عاشق
متنفرانه با مادر، با پدر و يا با خدا، به رابطه تثليثی و /گذار به فرديت، انسان هرچه بيشتر از رابطه نارسيستی شيتفگانه

ی به رابطه پيرمغان يا ساقی بايست/اخالق و يا عارف/مادر، مومن/رابطه دو طرفه نارسيستی کودک. يابد نقادانه دست می
اين گونه انسان . دگرديسی و تحول بيابد» قانون/تمنا/فرد«و يا به زبان ديگر » قانون/معشوق/عاشق«سه ضلعی و فانی 

و  وارد عرصه ديالوگ » غير«دار با  متنفرانه وارد  رابطه بافاصله و حجاب/طلب شيفتگانه از رابطه دوطرفه و وحدت
 نام ديگرش قانون و احترام به شرم حضور خويش و معشوق و خواست خويش شود؛ تمنايی که و لمس تمنای خويش می

. تواند تحول يابد و معشوق است و اين رابطه مرتب می  
 

 
 

قانون تبديل /معشوق/ساقی به رابطه عارف زمينی/ رابطه عارفبايستی در گذار صحيح عارف و انسان ايرانی 
يعنی در حالت گذار بالغانه بايستی انسان ايرانی از يک سو هرچه بيشتر خودش و جهانش فانی و ناتمام گردد . گشت می

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

، با خويش و با ديگری دست يابد و »غير«توانست به يک رابطه با حجاب و بافاصله با   تحولی انسان ايرانی می
کند و اين روايت قابل تحول و   يا از عرفان و دنيا زندگی می که هميشه در روايت خود از سنت و اسالم ودانست می

يابد و  عارفانه ايرانی اما به اين تفکيک و تحول تثليثی کامل دست نمی/فرهنگ اخالقی.. نيازمند به ديالوگ و تحول است
ابدی باقی شری و يا بازی عارفانه  و اسير نگاه اسرارآميز يک معشوق و خدای /اسير بازی نارسيستی ثنوی خير

.ماند می  
 

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

وسوسه در /ست که از يک سو اسير جنگ وحشتناک اخالق حاصل جامعه و فردی. زند ت میمخالف و دگرانديش دس



از طرف ديگر او چنان اسير نگاه اين معشوق ابدی و اسرارآميز است که در معنای . درون خويش و در اجتماع است
ت از خوابی هزارساله شود و ناگهان در دوران مشروطي شود و متوجه گذران زمان و تاريخ نمی می» خراباتی«عامه 

اما چون در دو سده اخير نيز هنوز انسان ايرانی کامل به اين . گردد شود و متوجه تاخير تاريخی خويش می بيدار می
گرايی  يابی نهايی به تلفيق خويش و گيتی توانايی فاصله تثليثی و آشتی با جسم و زمين دست نيافته است، ناتوان از دست

ايم نه به پروتستانيسم مذهبی و يا نوزايی فرهنگی دست نيابيم، يا    بنابراين هنوز ما نتوانسته.ايرانی خويش بوده است
ايم به  طور که نتوانسته همان. ايم به دولت مدرن، دمکراسی و جدايی دين از دولت و يا حکومت دست يابيم هنوز نتوانسته

خويش دست يابيم و تن به خردگرايی و تحول مداوم حاالت رشد عقالنی يک جهان عرفی و گيتيانه در کشور و فرهنگ 
گذاری  يابی به ارتباط تثليثی با مدرنيت و سنت و داشتن يک جسم توانا به سنجش و ارزش برای چنين تحولی دست. دهيم

. ايم نو الزم است و ما هنوز به خوبی  به اين جسم نو و به اين رابطه تثليثی دست نيافته  
 

جامعه ما يک جامعه سنتی محض نيست بلکه در واقع . ان عميق امروز و چندجانبه جامعه ماستحاصل اين ناتوانی بحر
ما امروزه . مدرنيت است/رو گرفتار بحران سنت اندازی نهايی است و ازين يک جامعه مدرن است که ناتوان از پوست

اندازی  کدام از اينها به خوبی پوست های عرفی داريم، اما هيچ دولت داريم، قانون اساسی داريم، جامعه مدنی وسيستم
رو در جامعه ما هيچ چيز سر جايش نيست و ما امروزه  ازين. اند و گرفتار حاالت شديد سنتی و ضد مدرن هستند نکرده

جويی و تحول و خواهان  با اين خواست ديسکورس مدرن و خواست عميق جامعه خويش روبرو هستيم که خواهان چاره
های مختلف فردی و جمعی خويش، به  ن ايرانی و تلفيقی خويش است تا بتواند به بحرانساختار و فرهنگ مدر

های سياسی و حقوقی خويش جواب دهد، رفع تبعيض کند، قادر به حرکت عاقالنه و سازماندهی اجتماعی و توانا  بحران
 اصوال تحوالت اخير مانند های ديسکورسيو و بنيادين اين خواست. به رفع مشکالت عظيم اجتماعی و اقتصادی باشد

و غيره را ايجاد کرده است تا در مسير اين پروسه و بحران ما هر چه بيشتر به دولت مدرن، قانون » جنبش سبز«
اساسی مدرن و جامعه مدنی مدرن، به چالش و ديالوگ مدرن دست يابيم و بر حاالت سنتی خويش و سرکوب 

.و جستجوی مقصر چيره شويم، بر جنگ خير وشر قديمی ايرانی »دگرانديش«  
 

گرايی ايرانی اما به ناچار بر بستر فرهنگی ايرانی بايستی رخ دهد و دارای يک محدوديت تاويلی و مرزی است و  گيتی
.گرايی جديد ايرانی باشد بايستی يک تلفيق خوب و دقيق باشد تا بتواند جوابگوی بحران گيتی  

 
عبيد زاکانی سه قله بزرگ فرهنگ ايرانی و شروع شکل گيری هويت فردی در واقع اگر درست بنگريم، حافظ، خيام و 

در . گرايی ايرانی هستند و درک علل شکست و ناتمامی تالش آنها برای درک علل شکست ما مهم است و حالت گيتی
ی و پوچی و يکايک ما عارف و خيام و عبيدی نهفته است که مرتب ما را به جهان و بازی عاشقانه و رندانه و لمس هيچ

همان طور که در نقدم بر . سازد کند و از طرف ديگر مفاهيم مدرن را مسخ و ايرانی و عارفانه می پرستی دعوت می لذت
ست و  گرايی چنداليه عاشقانه ايرانی توان به خوبی ديد که حافظ زمينه ساز گيتی ام ، می نشان داده» )28.(حافظ و عبيد«

از . ست گرايی و اروتيسم ايرانی و رهايی از اخالقيات ضدجسم و زندگی يتيانه، جسمعبيد در واقع ايجادگر شرارت گ
فراسوی «کاری که به قول نيچه در کتاب . است» هيچی و پوچی«ست که قادر به نگريستن در  طرف ديگر خيام کسی

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

رسانيم و از ترکيب قدرت حافظ، خيام و عبيد درون خويش به انواع و اشکال حالت عارف زمينی، عاشق زمينی، 
. ابيمپرست دست ي خردمند شاد و کام  

 
را قبول » مرگ خدا«زندگی بنگرد و » هيچی و پوچی«عارفی عاشق، قدرتمند و خندان و زمينی  که قادر بوده است در 

کند و همه هستی را چون روايتی فانی ببيند و اکنون بر پايه اين شناخت و بلوغ فردی، شروع به ايجاد جهان عاشقانه، 
او در درون خويش  حافظ، خيام و عبيد درونش را به هم پيوند . کند  خويش میپرستانه و گيتيانه رندانه، شرورانه، کام

طور که او با اين قدرت قادر به ايجاد ارتباطی نو با مذاهب خويش ، از  همان. آورد دهد و به خدمت خويش در می می
زندگی .  پروتستانيسم مذهبی زندتواند رواياتی نو و زمينی از آنها بيافريند و دست به اسالم تا زرتشت و غيره است و می

 خندان مختلف اين عارفان زمينی بر سر بهترين روايت برای های برای اين عارف و عاشق زمينی محل جدل روايت
جدلی خندان که بر . ترين و خندانترين تلفيق است ترين، شرورانه لحظه و مشکالت زمانه و بر سر بهترين و عاشقانه

رو در اين  ازين. ها در ميان است ها و سليقه گيرد و در آن تنها جدل انديشه لش صورت میبستر نياز به ديالوگ و چا
دهد، زيرا  شود، با آنکه هر عارف زمينی با قلبی گرم و مغزی سرد و پرشور تن به اين جدل می جنگ خونی ريخته نمی

.ن استيابی به اوج عشق و قدرت و سالمت و سروری بر زمين و لحظه در ميا موضوع دست  
 

  موضوع اين است که اين عاشق زمينی و فانی که همه هستی و جهانش چون خود او با بافت عشق و قدرت تنيده و بافته 
رو ميان او و رقيب پيوندی درونی و عميق نيز وجود دارد،  خواهان معشوق، خدا، رقيبی پرتوان و  شده است و ازين

ماغوشی با او به اوج سالمت و عشق و قدرت دست يابد و مرتب تحول خندان و عاشق است، تا در جدل و ديالوگ و ه



يابی به شور خدايی و به عشق و به قدرت، تن  داند راه دست بيند و می زيرا او در همه هستی شور و نور خدايی می. يابد
 روايات چنداليه دادن به لحظه و بازی فانی، تن دادن به جسم و به عشق و خرد و اروتيسم چنداليه بشری و آفرينش

.خويش از بازی عشق و قدرت است  
 

تر  تواند راحت کند، آنگاه انسان ايرانی می با چنين نگاه زمينی و چنداليه که ريشه در سنت دارد و اين سنت را نوزايی می
و جهان عرفی خويش دهد و آن را به عنوان شکلی از شور عشق و نور خدايی بپذيرد و » هويت شهروندی«تن به 

تواند تن به رسوم و شرع مذهبی خويش دهد و هم تن به دنيا و  دادگاه دنيوی و دچار  آنگاه او هم می. نداليه گرددچ
و تشديد بحران تبديل » بازگشت به خويشتن«دوپارگی که هميشه به تهوع و به حالتی از . دوپارگی نياکان خويش نشود

او اکنون . های مختلف جهان عاشقانه و سبکبال او هستند ر و اليهبلکه اکنون اين حاالت برای او مکمل همديگ. شود می
تواند بدون واسطه روحانيت با خدا و مذهب و سنت خويش سخن گويد و ارتباط فردی خويش را بيافريند و همزمان  می

ها راه برای  نسانبه تعداد ا«داند که   بداند که هر انسان ديگری دارای راه و ارتباط فردی خويش با هستی و خداست و می
.»رسيدن به سعادت و به خدا موجود است  

 
ای « گويد که کند و موالناوار می رو از يک سو ديگری را به عشق و تن دادن به لحظه اغوا می  اين عارف زمينی ازين

ت و می زمان خواهان رواداری و قبول چندروايتی اس و هم» رفتگان به حج کجاييد، معشوق همينجاست،بياييد، بياييد
 او قادر است در همه جا اين بازی و ياران خويش را ببنيد و . داند اوخواهد که هرکس حديث عشق به آن زبان خواند که

و اين گونه به پيوندی ميان ضرورت ديالوگ و چالش و نيز رواداری و چندروايتی  در خرابات مغان نور خدا ببيند 
الت و حاالت متضاد کل هستی مکمل يکديگرند، و جهان درون و برونش در درون او و جهانش همه اين حا.  دست يابد

هر حالت او و . شود به وحدت اضداد و بنا به توان و خواستش، به يک کثرت در وحدت و يا وحدت در کثرت تبديل می
. درت استبازی عشق و قدرتش و جهانش دارای چنداليگی هستند و زمين و لحظه برای او تبلور خدا و  بازی عشق و ق

ای چنداليه، متحول با هستی و  پس هرچه بيشتر اين جسم و رابطه و زمين را بسازد و بيافريند، بيشتر به ديالوگ و رابطه
يابد و به سان  گرايانه، خدا و شور خدايی در قالب لحظه و  جسم تجلی می زيرا در اين نگاه گيتی. يابد با خدا دست می

.دآي انسان فانی بر روی زمين می  
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او اسير سنت و . قرار دارد  و او در واقع جزيی از يک بازی و سنت عمومی و ناتوان از تن دادن به فرديت خويش است

يابی به  او ناتوان از دست. متنفرانه است/عمده رابطه نارسيستی شيفتگانهبه طور » غير«اش با  نگاه جمع است و رابطه
با خويش  و تفاوت با » همانی اين«در مدرنيسم هويت انسان در . رابطه تثليثی و بافاصله و  جهان سمبوليک خويش است
 نقادانه، خردمندانه یها در واقع با تمامی قدرت» مدرن«اما من . ديگران و در بدست آوردن سعادت فردی خويش است

اين . شود می» غير«يابی او به ارتباط عميق با  خويش دارای يک عنصر قوی نارسيستی و متفاخر است که مانع دست
ابژه ای /تواند با رابطه سوژه کند می دارد که يک سوژه يگانه است و خيال می متفاخر او را در اين توهم نگه می» من«

وردهستی را به کنترل خويش در آ  
 

زيرا با . گردد شود و دوپاره می آشنا می» مرگ خدا« در مسير تحول مدرنيت انسان مدرن هرچه بيشتر با تاثيرات عميق 
اما اين . دهد شود  و يگانگی توهم وار خويش را از دست می زندگی، انسان نيز هيچ می» هيچی محوری«ديدن و  قبول 

او و توانايی عشق به زندگی و آفرينش هزار روايت قابل تحول از ديالوگ هيچ شدن، زمينه ساز توانايی هزارگانه شدن 
برای اين کار اما انسان مدرن بايستی از يک طرف هر چه بيشتر به خرد نهفته در احساسات . با معشوق و  با خداست

سات عميق و خويش و خرد جسم و زمين باور آورد و به آن تن دهد و از طرف ديگر نياز خويش به ديالوگ و احسا
من « :اين گونه در روند مدرنيت ما شاهد آن هستيم که شعار معروف دکارتی که. پرشور را دريابد و به آنها تن دهد

در واقع ابزاری در » من«زيرا در نگاه نيچه، . شود گرايانه نيچه نفی می ، ابتدا توسط نگاه جسم»انديشم، پس هستم می
انديشم، عشق  هستم، پس می) جسم(من «: اين گونه در نگاه او . جسم است» خود«دست جسم و خرد جسم و در دست 

گرايانه خويش به يک سرچشمه بزرگ پسامدرنيت و در نهايت نگاه  نيچه با اين نگاه چنداليه جسم... .ورزم و  می
. م بالذات نيستشود و ديگر يگانه و قائ در نگاه پسامدرن اين سوژه شکسته و منقسم می. شود گرايانه تبديل می جسم
.»انديشم که آيا اين من هستم؟ من می« :يابد گونه در نگاه دريدا جمله دکارت به اين جمله تحول می اين  

 
رفته است و محکوم به تحول و حالتی دوپاره و   در نگاه لکان سوژه منقسم پسامدرن در جستجوی دائمی تمنای از دست

زيرا وقتی انسان در . »کنم يا نيستم يا فکر نمی«  دهد که ن گونه تغيير میازين رو لکان جمله دکارت را اي. برزخی است
کند و  بويژه در   است، کمتر فکر می حال تن دادن به تمناهای خويش در پی عشق و قدرت و ديالوگ در خواب يا بيداری

). 29.(ندکند آن گاه تمناهای مهم او پنهان و غايب شود و وقتی فکر می خواب فاعل نفسانی حذف می  
 



است و يا مثل نگاه دلوز هويت » جسم خندان و حيوان خندان«گرايانه هويت انسان يا به مانند نگاه نيچه يک  در نگاه جسم
 فيگور و شخصيت دارد و مرتب ها های نوست و در واقع انسان در خويش ميليون انسان توليد مداوم اشتياق و تفاوت

تواند به هزار  است و می» هزارگستره و هويت متحول«او جسمی و ماشينی با . د آفرين های نويی می اشتياقات و بازی
.حالت از زنانگی و مردانگی دست يابد  

 
  عارف زمينی نيز اين جسم خندان و هزاراليه و هزارگستره است و در خويش هزاران تمنا و بازی و فيگور را دارد و 

اگر . »آن می شود که هست« دهد و ای، هويتی از خويش تن می ه رمتناسب به لحظه و بازی عشق و قدرت خويش به چه
طلبد، پس او به بهرام خندان، به آرس خندان و به اشکال ديگر  خشم خندان و  ضرورت لحظه و جسم او خشم را می

لب ط اگر ضرورت لحظه فرار و ترس را بطلبد، پس او فرار خندان و بازيگوشانه  و يک فرصت. شود شرور تبديل می 
های و فيگورهای  ه او در خويش هم اسطور. يابد او به ادويسه خردمند و خندان دگرديسی می. شود خندان و سمبوليک می

همچنان که در خويش نيز . آفريند ادبی ايرانی و يا مدرن را دارد و  مرتبا آنها را به رواياتی نو و خندان و  زيبا بازمی
او با . برد پی نمی» غير«رد و هرگز به نام نهايی خويش، به هويت نهايی خويش و هزاران تفاوت و راه نو و نشناخته دا

. آفريند زمان مرتب خويش را می تن دادن به لحظه و به سرنوشت خويش، هم  
 

او برخالف . حالت عارف و عاشق زمينی دقيقا قادر به کاری است که انسان سنتی و نيز انسان مدرن ناتوان از آن است
تی خويش، قادر به تن دادن به جسم و تن خويش و به فرديت خويش، به زندگی و جهان فانی خويش و به نياکان سن
های مختلف خويش  است و برخالف نياکان مدرن خويش قادر به اعتماد به زندگی و جسم و قادر به  ها و قدرت هويت

 نو و خندان و ناتمام است و رواياتی ديگر نيز داند که هر خالقيتش تنها يک روايت او می. ديالوگ عميق و چنداليه است
. کند اين گونه از طرف ديگر او بهترين جهات هر دو فرهنگ خويش را در خود پذيرا  و نوزايی و تلفيق می. ممکن است  

 
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 عشوق اسرارآميز عارفانه چيره میم
ايرانی و حتی در نهايت عرفان، جسم و ناآگاهی محل حکومت اهريمنان و وسوسه شيطانی و يا محل حکومت نفس اماره 

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

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

.باشد  
 

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

يعنی او عرصه قدرتهای مدرن و سمبوليک ماست و محل اهريمنان و . که ناآگاهی دارای ساختاری مثل زبان است
.مرز نيست خونخواران بی  

 
رود و  گرايانه است، جلوتر می مگويانه و سمبوليک لکان که خود نيز تاحدود زيادی جس گرايانه از نگاه آری  نگاه جسم

قادر به » جسم خندان و هزارگستره«او با تبديل شدن به . سراپا اعتماد به زندگی و ناآگاهی و به خرد جسم و زمين است
. شود های خويش می  و الههها ديدن و ديالوگ و رقص با قدرت  

 
و با تن دادن به بازی عشق و قدرت خويش، » جسم خندان و هزارگستره خويش«عارف زمينی نيز با تن دادن به هويت 

گان  شکند و هم اهريمنان درون خويش را به الهه عارفانه و نيز حاالت خطای مدرن خويش را درهم می/هم هويت اخالقی
کند؛ به ميترای خندان، به ديوان شرور و عاشق و خدايان بازيگوش و فانی تبديل  و امشاسبندان و ياران خويش تبديل می

او سراپا ايمان  و عشق به زندگی و خدا و هستی است و مرتب اين عشق و ايمان و خرد را به روايات جديد . سازد می
.ازين رو عشق و ايمان و خرد، جهان ما پرشور و سبکبال، خندان و رقصان است. نويسد می  
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، اما آن هيچی به معنای رهايی از خويش برای دست يابی به يگانگی با ديگری و پر شدن دوباره باشد هيچی نيز می
عارف  به هيچستان شک و رهايی از هر آرمان و حقيقتی، به رهايی از امکان يگانگی نهايی /اين انسان کاهن. است

او به مانند کاهن و عارف  فکر . دهد روايات خود نمی» هيچی محوری«سمبوليک و قبول شود و تن به حجاب  وارد نمی
يا به مانند عارف   و  . کند که واقعا نوعی يگانگی نهايی و مطلق ممکن است، اگر بر جسم و نفس خويش غلبه کند می

بيند که  و نمی» جاب چيره شودحائل و ح«يابی به يگانگی ميان عاشق و معشوق بر آخرين  خواهد برای دست حافظ می
غيبت خدای «انسان ايرانی چون کامل تن به قبول هيچی و پوچی و قبول . اين يک  يگانگی فانی و حجابی ديگر است



يابی به  نداده است، از آن رو مرتب هر نگاه نويی را تبديل به يک آرمان نارسيستی  و برای دست» مطلق و حقيقت نهايی
ماند، پس يا به حاالت عشق تراژيک  متنفرانه می/او اسير حالت نارسيستی شيفتگانه. کند طلق میعشق مطلق و يگانگی م
مرز و بدون قانون از همه چيز لذت ببرد، به جای  خواهد حال سراپا پوچ شود و بی شود  ويا می و تنفر از عشق مبتال می

که  به جای اين. را حس کند» غير« ميان خود و آنکه پا بدرون هيچستان بگذارد و فاصله و حجاب ميان خويش و خود،
هيچی محوری همه رواياتش را بچشد و سپس با آری گويی به زندگی فانی، به عشق و ايمان فانی، به جهان پس از 

.گرايانه او دست يابد عارف زمينی و نگاه جسم» هيچی خندان و خالق«هيچستان و به  
 

و » مرگ خدا«اين است که  انسان مدرن و پسامدرن هر چه بيشتر به قبول  قدرت تحول و پويايی جهان مدرن ناشی از 
هيچی «يابند و جهان سمبوليک و قابل تحول خويش را بدور اين   جهان خويش دست می» هيچی محوری«قبول 

در تفاوت در اين است که نگاه مدرن  در کنار اين هيچستان زندگی ميکند و  حضورش را مرتب . 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

ازين رو او با وجود رهايی از حقايق . ، تا کامل گرفتار اين هيچستان نگرددکند امن در کنار اين هيچستان درست می
آورد که به او آرامش و مسير  می ت عينی و قدرت علم بوجود مطلق، اما متاروايتهای خويش را در باب زندگی، واقعي

انسان پست مدرن بر اين آخرين جايگاه امن و آخرين متاروايتها چيره ميشود و سراپا به هيچستان وارد ميشود و . دهند می
 خويش را گاه با شکست و عدم مطلقيت همه آرمانها، حقايق، واقعيتها و متا روايتها را قبول ميکند و بهای اين جسارت

.  پردازد پريشانی، گاه با سرزندگی و لذت پوچی  و هيچی می  
 

» هيچی«اين گونه است که او هر چه بيشتر تن به منطق اين » هيچی محوری«اش با اين  در واقع انسان پسامدرن رابطه
زيرا اکنون هر . شود یداده است و خود نيز هيچ و چندپاره و هزاراليه شده است و واقعيتش نيز هزار روايتی م

، دارای »هيچی محوری«موضوعی، بسته به نوع جا و مکانش در جهان سمبوليک و بسته به  نزديکی و دوريش به اين 
. تواند زيبا، زشت و يا هولناک باشد اندازهای مختلف می ها و چشم يک عمل و يک حالت از جنبه. شود معانی متفاوت می

انسان جسم گرا . ين فضای ايهام و هيچی نفس بکشد و زندگی کند و به چندروايتی تن دهدانسان پسامدرن  قادر است در ا
با کمک آبشار هيچی و . او از هيچستان گذر کرده است. خندان نيچه در جهان پشت هيچستان است» ابرانسان« چون 

 و هراس مدرنيسم يز از پستپوچی خويش را از هر مطلقيتی  پاک کرده است و به سبکبالی دست يافته است و آنگاه ن
نهايی او از سنجش و انتخاب روايات بربستر خواست جسم خويش و نياز زمين و زندگی عبور کرده است و به جهان 

گو به  او سراپا آری. جادويی بعد از هيچستان و ايهام، به جهان جسم و شدن جاودانه و بازی جاودانه دست يافته است
او سراپا آری گو به تمنا و ديالوگ و نيازهای ساده انسانی خويش و به .  قدرت استزندگی و به زمين و به عشق و

.های انسانی خويش است ضعف  
 

جهان سمبوليک » هيچی محوری« حالت عارف زمينی نيز در واقع اين آری گويی به جسم و زمين و اين آری گويی به 
ل و ناتمامند و به قول معروف هميشه يکجايی از زندگی و داند که همه رواياتش قابل تحو رو او می از اين. خويش است
اين ناتمامی خندان، زيربنای عشق و اروتيسم فانی . لنگد و او از اين ناتمامی و نادانی و ضعف مغرور است حقايقش می

 نياکان گونه هم تن به بازی عشق و خرد شاد اين عارف زمينی اين. و چنداليه او و زيربنای سعادت فانی زمينی اوست
رساند و خالق  به اوج قدرت خويش و تحول مداوم می» هيچی محوری«دهد و هم اين بازی زمينی را با قبول  خويش می

.و عاشق و خالق است» هيچی خندان«او . عشق و ايمان و خرد خندان وسبکبال است  
  
در .  استگرفتارين اخالق هزارساله ست و انسان در زنجير ا عارفانه ايرانی مقدس و ازلی/سيستم اخالقی» 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 اخالقی ميدهد، اما  به طور عمده ناتوان از آفرينش معياری برای مقايسه و ارزش

اما از آنجا که . ن معياری بايد از فضای ايهام و گسست بيرون آيد و به وحدتی در اين چندگانگی دست يابدزيرا برای چني
 از آن سر باز ميزند، ولی برخی ديگر ها روايتی نو می باشد، برخی از پسامدرن-اين کار برای او به معنای ايجاد متا

. کنند و يا سعی در بيان حاالت اين اخالق میگردند  بدنبال مفاهيمی نو از اخالق تعويقی و متفاوت می  
 

رسانند و خالق مفاهيمی نو و قابل تحول از اخالق  گرا در واقع کار را به پايان می  و نيز پسامدرنهای چسمگرايی جسم
بودی  اخالق درون«لکان و » )30. (اخالق آرزومندی«نيچه، » اندازی جسم اخالق چشم«گونه ما شاهد  اين. شوند می
زمان قدرتمند و تاثيرگذار بر جسم  و  اين اخالق جسم در عين فانی و سبکبال بودن،هم. دلوز هستيم» ليد اشتياق مداومتو

ها و هشدارهای او توجه نکند، دچار بيماری و بحران فردی و جمعی  روان و روابط بشريست و اگر انسان به خواست
کند که چه تمناها و نيازهايی دارد و   با جسم خود حس و لمس میگرا  در هرلحظه اين گونه انسان و فرد جسم. شود می

کند  ، به او کمک می استمتناسب با خواست و نيازش، اخالق جسم و آرزومندی او که قانونمند و دارای مرزهای خويش
بد /ب خو.بد نسبی را لمس وحس کند/يابی به خواست و تمنای خويش به ديالوگ با ديگری تن دهد و خوب برای دست

. سازد رساند و يا چه چيز او را بيمار و داغان و دور از تمنايش می گويد چه چيزی او را به تمنايش می نسبی که به او می



کند وحدت درونی نهفته در درون مفاهيم اخالق عرفی و يا اخالق  به او کمک می» اخالق جسم«طور که اين  همان
و ارتباط همراه با احترام با غير است، به » احترام به غير« که همانا مذهبی را درک کند و بر اساس اين اصل مشترک

او در واقع . ها کمک رساند ها و تمدن ايجاد ديالوگ و پيوند ميان اخالق شخصی و اخالق عرفی، به ديالوگ ميان فرهنگ
.است» نی دوفرهنگیمهاجر ايرا«و يا به عنوان » انسان مدرن ايرانی«تبلوری از اين ديالوگ و پيوند به عنوان   

 
دهد، بدون توجه به خواست خويش و ديگری و بدون احترام به نياز معشوق و رقيب، هرگز   اخالقی که به او نشان می

اندازی و آرزومندی  عارف زمينی نيز تن به اين اخالق چشم. يابد به اوج لمس عشق و قدرت و لذت چنداليه دست نمی
دهد و  گرای درون خويش نيز می  اخالق عاشق و عارف درون خويش و به اخالقگونه در واقع تن به دهد و اين می

زمان اين نوع نگاه به اخالق، به معنای توانايی تن دادن به قانون  هم. بخشد گويی ايرانی  را معنايی نو و خندان می راست
تم و اساس رابطه ما بر پايه زيرا ديگری، من است و من، ديگری هس. و ديالوگ و توجه به نيازهای ديگری نيز هست
.زيرا ديگری، تمنای من است و من،تمنای ديگری. قانون و احترام متقابل و ديالوگ استوار است  

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

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

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

.شود شری تبديل می/خير  
 

متفاخر مدرن به حالت مکانيکی به عشق و » من«، اما گردد  در نگاه مدرن عشق نسبی  ميشود و به جسم نزديک می
رو عشق در جهان مدرن نيز به  ازين. سوژه ای و ديالوگ عميق نيست/در به رابطه متقابل سوژهجسم نگاه ميکند و قا

در نگاه پسامدرن عشق چندروايتی و چند محوری  ميشود و  برخی فيلسوفان مهم . شود بحرانی بزرگ تبديل می
اند،  رای مدرن سرکوب شدهگ کنند به حاالت مختلف عشق که در نگاه واقع سعی می» روالند بارت«پسامدرن مانند 

 عشق به گرايی در نگاه جسم. دوباره اجازه بيان و بروز دهند و عشق را به يک نوع ارتباط چندروايتی تبديل سازند
وحدت مطلقيت و نسبيت، وحدت يگانگی فانی و قبول تفاوت و ديالوگ  دست می يابد و در واقع به عشق زمينی مطلق و 

. يابد فانی تبديل می  
 

شود و  يابد و اين گونه هم بر بحران عشق ايرانی و ايستايی تراژيک آن چيره می می ف زمينی نيز به اين تلفيق دست عار
اش، به  اين عاشق زمينی و چنداليه، بنا به توان و تفاوت فردی و جنسيتی. هم خالق روايات نوين و چنداليه از عشق است

يابد و  رت و قبول تفاوت مدرن و نگاه چندروايتی پسامدرن دست می شور عاشقانه شرقی خويش با قدترکيب و تلفيق
ای  زمان مرتب با پذيرش فيگور و قدرتی نو، فانتزی رواياتی که هم. آفريند رواياتی چنداليه از عشق و هنر عاشقانه می

 دگرديسی مداوم آورد و تمنايش چنداليه و قادر به نو از خويش، در اروتيسم و عشقش و در روايتش تحول بوجود می
پروای ايرانی و  انواع و اشکال بازی رندانه، عاشقانه و  در اين عشق زمينی ايرانی، اروتيسم پرشرم و بی. است

 شان يک بازی عاشقانه و خندان ميان دو عاشق و جهان اطراف. آيد شرورانه و خندان ميان عاشق و معشوق به وجود می
کند با شور عشق و شرارت خندانش بر  يا هرعاشق زمينی سعی می.  آيد  میيابی به خواستشان به وجود و برای دست

او در خويش قادر به بيان و زيباسازی همه فيگورهای عاشقانه درونی خويش و . رقيب چيره شود و به معشوق دست يابد
.تبديل آنها به ياران خويش، بنا به ضرورت لحظه است  

 
 هر لحظه و بنا به بحران بازی و لحظه، انسان از ترکيب قدرتش با اشتياقی نو  زيرا بازی زمينی بدين گونه است که در

يابد، تا به خواست خويش و ديالوگ عاشقانه و تمنای خويش  از خويش، به سناريو و حالتی نو، هويتی نو دگرديسی می
شوق و خواستگاری ديگر، ورزد ولی معشوقش، به خاطر خانواده و يا مع او برای مثال به معشوقش عشق می. دست يابد

آزردگی، آنگاه  از ترکيب شور عشق و اين دل. آزارد دهد و اين موضوع عاشق زمينی ما را می کامل تن به اين عشق نمی
های عاشقانه، با قلبی گرم و مغزی سرد، در پی  آيد که با انواع و اشکال بازی عاشق شرور و خندانی بوجود می

شود که از اين عشق می خواهد دل  های اوست و يا آنقدر خشمگين می گی بر هراسيابی به معشوق خويش و چير دست
يابد که به انواع و اشکال مختلف  پس از ترکيب شور عشق و درد عشق و خشمش به توانی نو و حالتی نو دست می. بکند

.در پی تحول در رابطه و يا گذار نهايی از رابطه است  
 

زمان  آيد و هم ر لحظه و  بنا به ضرورت بازی عشق و قدرت به شکل و حالتی در میگونه عارف زمينی در ه  باری اين
زيرا معشوق و رقيب ضعيف به . تبار و خندان است يابی به اوج عشق و قدرت، خواهان معشوق و رقيبی هم برای دست

اين . دن و پژمردن استپرستی عاشقانه و خندان است؛ به معنای بيمار ش معنای ضعف بازی عشق و قدرت و کمبود کام
عارف و عاشق زمينی و خندان از اين رو هم قادر به عشق خردمندانه و پرشور است و هم قادر به قبول انتخاب 



يابی به اوج بازی عشق و قدرت و  سالمت  معشوق، زيرا او نيازمند به عشق و بوسه حقيقی و عميق معشوق برای دست
 عارف زمينی، زندگی و عشق به يک رقص هزارگانه عاشقانه و قدرتمندانه در نگاه اين عاشق و. روحی و جسمی است
رو اين  شوند، ازين آفريده می» هيچی محوری«زمان چون روايات عشقی او بدور يک  شود و هم و سبکبال تبديل می

عشوق دهند و هم به اين عاشقان زمينی و خندان می توانند سراپا تن به عشق و به م. روايات عاشقانه، خندان و سبکبالند
زيرا اين عشق نيز . بهترين عشق خويش نيز بخندند و از آن در صورت لزوم و در شرايط پژمردگی عشق بگذرند

.اندازی است و رواياتی ديگر نيز ممکن است روايتی و  چشم  
 

خرد « تنها جايی اندک دارد و» نيروی خرد«و » شور قدرت«عارفانه ايرانی  /در سيستم و ديسکورس اخالقی/ 11
مثل جامعه ما که . شود يا قدرت به شکل منفی و مخفيانه اعمال می. قدرت خويش را در اين سيستم فکری دارد» شهودی

با آنکه در . خواهند شود و از طرف ديگر همه در خفا خودمدار و قدرت از يک طرف در آن قدرت منفی شمرده می
حافظ » نظربازی«دهند و با آنکه حتی در عرفان و به ويژه در  ان میزرتشت و اسالم به خرد و عقل و علم اهميت فراو

گرايانه تحول  گرايانه روبروييم، اما اين حاالت به قدرت خرد مدرن و خرد شاد جسم ما با نوعی خرد شاد و خرد جسم
ابژه ای وجود / سوژهگيرد و رابطه علمی  از اين رو در فرهنگ ما خرد استداللی و ابزاری  قدرت نمی.يابند  نهايی نمی
ها اينقدر اندک بوده است و سيستم آموزش ايرانی در واقع مّروج  ازاين رو نيز توجه به جزييات و سيستم. نداشته است

.ها و تلفيق بوده و هست و حفظ کردن بيهوده و آفريننده  يک ذهن مونتاژگر و ناتوان از درک سيستم» خرخوانی«  
 

 و به بزرگترين قدرت انسان و حاکم بر گردد ويژه خرد استداللی و ابزاری اغاز می با مدرنيسم رنسانس خرد و به 
 های برد و ضعف ابژه ای خرد مدرن را زير سوال می/پسامدرنيت اين حالت سوژه. شود احساس و اخالق او تبديل می

از آفرينش علوم نو، متدها و س دهد و با شکستن متاروايت خرد و علم مدرن، زمينه عميق آن و خطای دکارتی را نشان می
ها، علم  هايی مثل تئوری سيستم تئوری. شود اسلوب نو، و قبول چندروايتی و چندفاکتوری بودن موضوعات می

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

، ضربه نهايی را به خرد و خطای دکارتی  و برتری خرد »آنتونيو داماسيو«و علوم خودآگاهی و تحقيقات استادانی مانند 
طق خويش هستند و در واقع جسم به دهند که جسم و احساسات در واقع دارای خرد و من آنها نشان می. زنند بر احساس می
و غيره برای تجزيه و تحليل » خرد شهودی«، »هوش خردی«، »هوش احساسی«های مختلف خود  مانند  کمک قدرت

کند و هر چه فرد و سيستم بهتر از اين نيروها در خدمت نگاه و خواست  ناآگاهانه  استفاده می/اطالعات و انتخاب آگاهانه
. يابد ن به خرد جسم خويش دهد، بهتر به نتايج مطلوب  دست میخويش استفاده کند و ت  

 
گرا نيز در خويش صاحب خرد شاد و نظربازی حافظ و خرد شهودی نياکان خويش است و در واقع  عارف زمينی جسم

وجود گرايانه خويش به   مدرن و جسمهای  تلفيقی اين خردها را به کمک تئوریهای  از مدلتر های  بهتر و قوی نمونه
 مختلف خويش برای تجزيه و تحليل و های تن به اين قدرت» جسم خندان«او قادر به اين است که به عنوان . آورد می

شود و با  کند، دچار الهام و اشراق می کند، حس واحساس می انديشد، لمس می او در واقع سراپا جسم می. گيری دهد تصميم
،  با نگرش ديالکتيکی و ديسکورسيو خويش، به »هوش احساسی«، آمده توسط خرد استداللی کمک اطالعات بدست

گونه عاشق و قدرتمند و با قلبی گرم و  او اين. زند گيری، به انتخاب و نقد و سنجش مداوم انتخاب خويش دست می تصميم
وان و دهد و با چنين ت مغزی سرد،  با نيروهای جسم و خرد و احساس خويش، تن به بازی عشق و قدرت زندگی می

. های مختلف است  طبيعتا هم قادر به رقابت و چيرگی بر انسان سنتی و نيز بر انسان مدرن در زمينه های چند اليه قدرت
زيرا جهان سنتی و جهان مدرن، .  نو و نقد نو و پارادکس استهای زمان او قادر به ديالوگ مداوم با آنها و ايجاد تلفيق هم
.های وجود او هستند نيمه  

 
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   همان طور که می. زندگی هستند» هيچی محوری« سمبوليک و قابل به تحول بدور 
از طرف ديگر او بر اساس اين نگاه . ط به وجود می آوردخويش حالت و هويت و مفاهيمی نوين از عشق و خرد و رواب

حقوقی متناسب، ناتوان از نهادينه شدن و تحقق /سياسی/داند که هويت مدرن او بدون سيستم فرهنگی سيستماتيک می
زيرا او نيازمند به ديالوگ و حکومت قانون و نيازمند به امکان تحول قانون و ديسکورس است تا به تمناهای . است
هاست و هم  يابی به حکومت دموکراسی و برابری حقوقی در همه زمينه رو او هم خواهان دست ازين. ويش دست يابدخ
. ها و عالئقش عمل کند يابی بهتر به خواست خواهد در چهارچوب قانون برای تحول قانون و ديسکورس و دست می  

 
قی بايستی، در عين وفاداری به اصول مدرنيت، بر داند که حکومت و جهان مدرن و برابری حقو از طرف ديگر او می

اين تحول بايستی تحولی آرام و چندجانبه و بر بستر . بستر تحوالت و ويژگيهای هر کشور و فرهنگ رشد و تحول يابد
ديالوگ و چالش ميان جامعه مدنی و دولت و بر بستر رواداری مدرن باشد و به طور مداوم در يک بازی و تاثير 

،  به رشد و نهادينه ساختن رواداری مدرن در فرهنگ، قانون و روابط و به ايجاد »غير«ی متقابل ميان فرد و ديالکتيک



ازين رو او از يک طرف خواهان رشد روابط مدرن و دموکراتيک و ديالوگ . ديسکورس مدرن و هويت مدرن بيانجامد
يابی به يک پلوراليسم  ن متوجه ضرورت دستمدرن و دموکراسی است و از طرف ديگر مانند نگاه دريدا و ديگرا

 فرهنگی در عين حال به های برای او قبول تفاوت. است» دموکراسی تعويقی و متفاوت«جهانی و به انواع مختلف 
طور که  همان. معنای ضرورت  وفاداری به اصول مدرنيت و قبول پلوراليسم در درون کشور و برون کشور نيز هستند

ر واقع دارای هزار شکل و حالت هست و هر کس بر بستر سرنوشت و تفاوت فردی، قومی، ملی، حالت عارف زمينی د
 به حالت عارف يابی زيرا تنها راه دست. جنسيتی، مذهبی خويش، قادر به ايجاد اشکال متفاوت و قابل تحول آن است

تبديل شدن به آن چيزی « ش وزمينی و  به روايت زمينی خويش، آری گويی به جسم و به زندگی و به سرنوشت خوي
يعنی آری گفتن به بحران و درد خويش، به نيازهای خويش، به ترس و قدرت خويش و سپس آفريدن . »هست که هستيم

.»بشو آنچه که هستی«باری . روايات مختلف از اين حالت با کمک شور عشق و خرد خويش است  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

يانیسخن پا  
 

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

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

طور  زيرا همان. استو به فرديت جسمی و جنسييتی خويش آری گفته است و در حد و توان خويش تلفيق به وجود آورده 
از اين رو نيز . دهد و نه  هر روايتی را  و روايات نو را میها که گفتم، هر متنی و هر فرهنگی اجازه يک سری تاويل

ايم و در  طبيعی است که يکايک ما اين غول زمينی و عاشق خندان زمينی و ضرورت تلفيق را در خويش احساس کرده
.ايم ر هنر و کارمان متحقق ساختهحد توان خويش آن را در خويش و د  

 
های مختلف   زيبايی ماجرا نيز همين است که ما همه جزيی از يک کل و روايات مختلف يک پروسه واحد و جواب

چه . سنت خويش هستيم و چه زيبا که روايات و جوابهای مختلف در حال ايجاد شدن است/تلفيقی به بحران واحد مدرنيت
. گويی به جسم و به زندگی به اشکال مختلف در حال بوجود آمدن است  خرد و قدرت  و آریزيبا که يک رنسانس عشق،

چه زيبا که هر کس به شيوه خويش و از طريق فردی خويش به سوی اين جهان نو و زمينی و خالقيت نو، به سوی 
های  ش و آفرينش خالقيتهای اين آری گويی به فرديت جنسيتی چنداليه خوي ما نمونه. رنسانس مشترک در حرکت است

موضوع دقيقا درک اين وحدت در کثرت و کثرت در . های مختلف ببينيم توانيم در نسل مختلف هنری و علمی را می
يابی به سعادت فردی و سعادت جمعی و ساختن  شناسی و نقد صادقانه يکديگر برای دست وحدت است و سپس آسيب

. های شکسته پل  
 

يابی به يک  فرهنگی جامعه ما بر ضرورت اين تحول چندجانبه و ضرورت دست/ اسیسي/های فردی تمامی بحران
ها در واقع خواست ديسکورس مدرن در حال رشد  اين ضرورت. کنند نوين ميان ايرانيان تاکيد می» وحدت در کثرت«

شد جامعه مدنی خوشبختانه ما شاهد ر. يعنی خواست سمبوليک زبان و فرهنگ و هويت ماست» غير«ايرانی و خواست 
نشينی  گرانه در همه اقشار و موسسات دولتی و غير دولتی در حال عقب و بازی مدرن هستيم و نگاه سنتی و سرکوب

طور که ما شاهد رشد نيروهای علمی، هنری و سياسی چپ و راست و ميانه مدرن ايرانی هستيم و جامعه ما  ن هما. است
آنچه اما امروزه ما کم داريم، در واقع . اد يک وحدت در کثرت احتياج داردبه همه آنها برای تحول خويش و برای ايج

سيستم و قدرتی است که بتواند چه در فرد و يا در فرهنگ به ايجاد اين وحدت در کثرت و به ايجاد يک ابزار قوی برای 
.تحول کمک کند  

 
تواند اين ابزار را  ايرانی می» ، مومن سبکبالعارف و عاشق زمينی، خردمند شاد«گرايانه   به باور من سيستم نو و جسم

به رشد . اندازی نهايی آنها به نسل مدرن ايران و جامعه مدرن ايرانی کمک کند در اختيار ايرانيان بگذارد و به پوست
تواند به رشد  اين نگاه می. کمک کند» هويت مّلی و رنگارنگ ايرانی«و به رشد » هويت مدرن فرد ايرانی«

 مرتب قادرند واقعيت زمان کنند و هم ان و عالمان و هنرمندان مدرنی کمک کند که بر اساس واقعيت حرکت میسياستمدار
يابی به خواست خويش و جامعه خويش، چندين نگاه و طرح  اندازهای مختلف ببينند و در هر لحظه برای دست را از چشم
ما به سناريو و جهانی . ند احتياج داريم و به يک قدرت نوما امروز به اين عاشقان و خردمند شاد و قدرتم. ايجاد کنند

گاه به نقد جهان و معضالتمان بنشينيم، قادر به  احتياج داريم که بتوانيم ديگر بار بر روی آن بايستيم و بر اساس اين تکيه
يابی  يرانی و برای دستباشيم و قادر به ايجاد وحدت در کثرتی برای به پايان رساندن پروسه مدرنيت ا» غير«ديالوگ با 

دقيقا اين قدرت و و اين » عارف و عاشق زمينی«گرايانه  و زمينی  سيستم جسم. به رنسانس عشق و خرد و ايمان ايرانی
گذارد تا هر چه بيشتر فرد شود، به شور فردی، به جسم خويش، به قدرت مردانه و  روايت را در اختيار انسان ايرانی می

های  دست يابد، به جامعه مدنی و دموکراسی دست يابد و خالق انواع مختلف نظرات و سيستمزنانه و جنسيتی خويش 
تا او بتواند به سان يک ملت واحد و رنگارنگ و بدون خونريزی و يا با حدااقل . مدرن چپ يا راست و ميانه گردد

.خونريزی به خواست مشترک همگانی و ايجاد يک ايران شکوهمند و قوی دست يابد  
 
هر چه . پس چه جای تامل. باری يکايک ما و جامعه ما سزاوار چنين سعادتی است و ما خالقان  اين جهان نو هستيم 

بيشتر به اين غول عاشق و خندان زمينی درون خويش تن دهيم، به فرديت جسمی و جنسيتی خويش تن دهيم و روايات 
 هويت مشترک زمان ر اين رنسانس مشترک و هزارگانه، همبر بست.  گرايانه خويش را بيافرينيم مختلف تلفيقی و گيتی

نوی ايران پرشور و » هزاره«ايرانی و چنداليه خويش را، چه به عنوان فرد و يا به عنوان جمع، بيافرينيم و  مشترکُا 
 ساز سعادت نو و آشتی ايرانی با جسم ، با عشق زمينی و با خرد و قدرت را آغاز کنيم؛ زمينه» هزاره«خالق، 
به باور من ايجاد اين رنسانس سرنوشت . مان شويم های نو در هزار رنگ و حالت برای خود و کشور و جهان خالقيت



ماست، پس بشويم آنچه که هستيم و خالق اين جهان نوی ايرانی، جهان عاشقان زمينی، عارفان زمينی و خردمندان شاد 
باری . از اين جسم خندان و فرديت خندان دگرديسی يابيمگرديم و خود به عارف زمينی خندان و يا به شکل ديگری 

.متبرک باد دوران ما. دوران، دوران تحول و دگرديسی است  
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