




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظمی" در حقیقت ی فوق "راستِی نظم، خِم بیدانم که مقالهگفنت این نکته را رضوری میی نویسنده: مقدمه

 یژانویه ۲۶و  ۲۴" به تاریخ دانشگاه سایلنت گراتس" و "ی فرهنگ فولکلور وینموزهمنت سخ�انی من در "

منت  نی پیش از پرفورمنسی با نام "دریای صداهای پنهان" ایراد شد، از این روی. این سخ�ااست ۲۰۱۹

که در آن زمان و  هاییاتفاقهستند به  الواقع اشاراتیجمله اجرای موسیقی، که فیمن دهد،هایی میوعده

 اند.مکان شدن گرفته

ت کشیدن طرح جلد را عهده ای از فرزانه شیرعلی داشته باشم که زحمست قدردانی ویژهیباهمچنین می

 پذیرفت.

 

 الیاس قنواتی الری

 



 ترین مسئله، از کجا رشوع کردن آن به نظر بیاید.شاید همواره پیش از آغاز هر مسیری بنیادی

مکانی که در آن هستم آغاز کنم، یعنی نخست سعی کنم ی نقطه من دوست دارم صحبت و مسیرم را از همین

اند هایی که در شدن گرفتنشان نقش ایفا کردهخدادهای جاری آن و نیز علل و انگیزهدرکی از مکان به همراه ر 

 را به دست آورم و بعد در شناساندنشان بکوشم.

همین حضوری که ش� به هم  ،جهدیعنی از همین تریبون، از همین صدایی که از دهان من بیرون می

بندی، و ذهنیتی که برای ما، این امور بدیهی را صورتای که در ادامه خواهد آمد اید، اجرای موسیقیآورده

 کند.سنجی و چیدمان میمعنا

کسانی که نام فارسی به گوششان آشناست این نام برای ست به زبان فارسی. البد شنوید، گفتاریاین صدا که می

(زبان مردم ایران) اما  ه�نی ساخته استآنها را ارجاع داده است به کشور ایران، مغزشان پیروزمندانه یک این

چنین نبوده و نیست. فارسی تنها زبان بخش کوچکی از مردم ایران و زبان تحمیلی به بخش به راستی این

 بزرگی از مردم ایران است.

ست به زبان انگلیسی. یعنی، زبان بخش بسیار کوچکی از مردم رسد، که گفتاریصدای دیگری هم به گوش می

 بخش بسیار عظیمی از مردم جهان. جهان و زبان تحمیلی به

ی ماهیت زبان های تحمیل سخن خواهم گفت اما پیش از آن عالقه دارم دربارهی گونهدر ادامه مفصل درباره

تر، یعنی فرهنگ سخن بگویم تا از آن رهگذر، علِت وجودِی این گرده�یی را ی کالنو بهرت بگویم تکه

 بشناسیم.

 زبان چیست ؟

ترین تعریف از زبان را ترین و کلیگردد بلکه سادهبه دنبال پاسخی موشکافانه و آکادمیک �یاین پرسش ابدا 

ای از تقال برای "گونه ترین تعریفی که بشود از زبان ارائه داد این چنین باشد:کند و شاید سادهطلب می

رتی قراردادی بین یک جمع ها که به صو ای از اصوات، خطوط و نشانهی مجموعهبرقراری ارتباط به واسطه

 ".شناخته شده باشد

ی اصلی این تعریف یک کلمه است: "ارتباط"، پس الزم است تعریفی ساده و کلی از ارتباط نیز داشته هسته

 ".نامیم"فرایند انتقال مفهوم از فرستنده به گیرنده را ارتباط می: باشیم

تواند هیچ امری چه ذهنی باشد و چه عینی �ی .ی زیست انسان استی اصلی متام گسرته"مفهوم" هسته

شناسد کند، اجزای آن را میی آن رسوخ میی مفاهیم، شدن بگیرد زیرا به هر روی مغز به هستهبیرون از گسرته

های معنایی بدل کند. این کوشد آنها را به فرکانسای بین آنها کشف و درک کند میو حتی اگر نتواند هارمونی

 .مند استمند و زمانر نظر داشته باشیم که مفهوم امری ثابت و خشک نیست و همچنین مکانرا هم باید د

مکان، در دو زمان و در دو فرهنگ یا در برخورد با دو هویت  یمثال یک بافت مفهومی واحد در دو نقطه

و متغیر است، مند هایی به کل متضاد داشته باشد. بدین واسطه هر مفهومی تاریختواند خوانششخصی، می

ها در شناخت مفهوم این را هم باید اضافه کنیم: مفهوم همواره در پیوند با مفاهیِم متغیِر دیگر عالوه بر این

 گیرد یعنی هیچ مفهومی بیرون از پیوستگی با مفاهیم دیگر امکاِن بود ندارد.موجودیت می



تقالیی هستند برای کندن تونل در مسیر پر  ها تنهاهای ارتباطی، متامی فرمی فرهنگ، متامی گونهکل حوزه

 شتاب لوکوموتیوی به نام مغز به سوی مقصِد متعالی در دل هسته یا ه�ن مفهوم و یا به سوی مقصدی

گشتگِی مفهوم هدایت وقفه به سوی گمجاست، در عرص کنونی، ما بیگشته حول مفهوم. مسئله همینگم

شویم و همراه ترین "ترن" بازی جهان میبازی سوار بر مخوف ر شهرشویم. در نظر بگیرید آن هنگام که دمی

کنیم و رسانجام همچون یک قهرمان، گذریم و فراز و فرود مهیبش را طی میآن از پیچ و خم دهشتناک می

ای که پیش از سفر در آن کجا نیست جز ه�ن نقطهرسیم. مقصدی که هیچخسته و پیروزمندانه به مقصد می

ی لوکوموتیوهای وقفههای متنوع جهت بازی دادن بیای است با ریل. جهان کنونی ما چنین شهر بازیایمبوده

 مغزمان.

مفاهیم به از خرده اند و مفاهیم،ی فرهنگی و ه�ی، پیرامون مفهوم پیکربندی شدهگونه که متامی حوزهه�ن

 یهمه پرسش اینجاست، چرا �ایندهکنند، با اینها تغذیه میفرهنگاز خرده ها نیزفرهنگ. کالنآیندوجود می

کوشند؟ پاسخ ها میفرهنگدر رسکوب خرده ترتر باشند پر توانها هرچه قدرمتندها، یعنی دولتفرهنگکالن

ها و به طبع آن فرهنگبا گسرتش خرده ها هراس دارند زیرافرهنگها همواره از گسرتش خردهت: قدرتاین اس

آورند (باید تاکید کنم که مقصود من از های ارتباطی متنوع رس بر میمنتج از آنها گونهگسرتش مفاهیم 

که در عرص ما وسایل ارتباطی و های ارتباطی و یا وسایل ارتباطی نیست. ک� اینهای ارتباطی ابدا شیوهگونه

سناکی رو به کاهشند. مقصود های ارتباطی به شکل تر اند اما گونههای ارتباطی به اوج تنوع خود رسیدهشیوه

شوند، حول مفاهیمی که های بدیعی است که حول مفاهیم ساخت�ن میفرم ،ی ارتباطیهای تازهمن از گونه

های ارتباطی، امکان های سابقا موجوِد فرم، ممکن نبوده است) بله با رشد گونهامکان بروزشان در ساخت�ن

 شود.در جهت کنرتل و رسکوب دشوار می هاها از جانب دولتتحقق مترکز بر توده

 فرهنگ" چیست؟مقصود من از اطالق "کالن اما

ای انتزاعی به نام ملت را خواه بوده، هستند و خواهند بود مسئلهشان متامیتها که همواره همگیدولت

تعصب ملی را بر آخر و دست کنند و از قِبَِل آن زبان ملی، دین ملی، ه� ملی، موسیقی ملیمطرح کرده و می

 .فرهنگ همین فرهنگ ملی استکالن گیرد. مقصود من از عبارتسازند، که منجمله، "فرهنگ ملی" نام میمی

ها و تفاوت نگاه الجرم موجود در هر فرهنگاز خرده ها هرگز بازتابیشده توسط دولتساخته این امر انتزاعیِ 

ها فرهنگکالن گویندها به ما میز آنها دزدیده است. قدرتچه متام ماهیت خود را ااگر  دهد،ی را �یعاجت�

ما  ،ی هویت و فرهنگ هیچ اکرثیتی وجود نداردفرهنگ اکرثیت هستند. بگذارید رصاحتا اعالم کنم که در حوزه

همه اقلیت هستیم، آن هم در ریزترین و خردترین شکل اقلیت. ملیت در تالشی دوگانه از سویی همه را یکی 

بودگی را در ی ه�ن امور فرهنگِی ملی و تعصب ملی، این یکیکوشد به واسطهگذارد و میش میبه �ای

زند زیرا امر انتزاعی ها نهادینه و حقیقی کند. از سوی دیگر حقیقِت انض�مِی بیرونی را انتزاعی جا میتوده

تواند گذارد. مثال منافع ملی هرگز �یکه دخول کند آن را انتزاعی به �ایش می ایملیت در هر امر انض�می

مندِی حقیقِی مفهومی به نام "منافع" را بازتاب بدهد. ما هرگاه از منافع صحبت کنیم الجرم به اقتصاد هست

اما میان  .فهمیم که منافع طبقات در تضاد با یکدیگرندشویم و از آن رهگذر میسیاسی سوق داده می

افعی وجود ندارد ولی منافع در پیوند با امر انتزاعِی ملت (منافع ملی)؛ ها و اقوام هرگز تضاد منفرهنگ

ها و فرهنگخرده های جعلِی انتزاعی بیندارد و بعد تضادنخست، تضاد جاری بین طبقات را از نظر دور می



آیند باز میر خود ب هنگام که در تقالی بروز و رهاییآن های زیر ظلم نیز حتیفرهنگخرده سازد تا ایناقوام می

کوشد افراد اجت�ع را یکسان و دارای یک عمل، اما کامال سان میتولید کنند. ملیت بدینرا باز  هم امر ملی

ای امکان پیوسنت به بدیل خود را نخواهد شدهدرک منفصل از هم نگاه دارد زیرا هیچ امر انض�مِی انتزاعی

 ست.داشت، چون پیوند نیازمند درکی انض�می

هایی که های خاموش بر روی ریل مهیب و پر پیچ و خم یک ترن هوایی مخوف همچون واگنکومتیوما لو 

خوریم و در هر فراز و نشیب به هم رسد چرخ میجا �یاند، در مسیری که به هیچاتصالشان را از دست داده

ده است و موجبات رنج ما بگیرد که دیگری فضای حرکت ما را تنگ کر  تصور در ما جان شویم تا اینکوبیده می

 شده است.

و هرگونه از  ی قومی و دینی در آسیا و آفریقاهاتظاهرات مردم جهان غرب علیه پناهجویان و مهاجران، جنگ

ها و ی شیوهداری به وسیلههایی روشن از این رخدادند. آن هم درست ه�ن زمان که رسمایهپرستی �ونهنژاد

ای خطاب های جهان را به دست آورده است و جهان را دهکدهفرهنگمتام خرده وسایل ارتباطی قدرِت بلیعدن

 ی یک دهکده، کوچک، قابل کنرتل و قابل رسکوب.ی جهانی" درست به اندازه"دهکده کند.می

بایست و باید در های متفاوت وجود ندارد و تضاد منافع را میباید تکرار کنیم هیچ تضاد منافعی بین فرهنگ

 طبقات جست.ماهیت 

و آمریکای التین را ندارد.  اما امروزه با امپریالیسمی مواجه هستیم که تنها سودای تسلط بر آفریقا، آسی

ی آمریکا، از ترین نقطهامپریالیسم امروز، سودای تسلط بر مغزهای متام ما را دارد؛ از قلب اروپا تا ش�لی

اراده بر افتاده از هم، بیجهان جدا  ی ما مردمانهمه خاورمیانه و آسیا تا آفریقا. لوکوموتیوهای خاموش

ها اخبار تلفات ما را که بدانند چرا و رسانهآنجنگند بیخواسته میو نا چرخندشتاب می های امپریالیسم پرریل

شده همچنان برای دورهای مت�دِی رسگیجه و ما مسخ دهنددهند اما هرگز ماهیت ما را بازتاب �یبازتاب می

های طویل در رویای آن که شانس بالخره دِر خریم و در صفشده به قیمت گزاف بلیط میهای تعیینز باجها

دانیم این که می. با آنگوییم: زندگی همین است دیگروقفه به خود میگذرانیم و بیمان را بزند روزگار میخانه

 نیست.

ای کند. زیرا هر مفهوم متعالیلی مفهوم را سد میامپریالیسم امروزی راه رسیدن مغزهای�ن به مقصد متعا

و  داریسازی رسمایهبرش در گرو ملغا سعی در ترقی بخشیدن به کیفیت زیست برش دارد و ترقی زیست

جمهورها و یسیبا چرخش ر گویم افراد زیراها �یگویم سیستمخواه است (میهای متامیتگونه از سیستمهر 

ی قدرت ها که �ایندهها تغییر نخواهند کرد) و از همین روی دولتان لزومن سیستموزیرها و افراد پارملنخست

کنند داری تالش میهای رسمایهتابند. سیستمحاصل از انباشت رسمایه هستند، رشد مفاهیم متعالی را بر�ی

 نیافتنی معرفی کنند.و دست مفهوم را امری انتزاعی یعنی جزمی، متافزیکی

 زنند؟زنند، از بازار آزاد جهانی دم میی جهانی حرف میتند که در جستجوی منافعشان از دهکدهمگر آنها نیس

هایی که ی ملیتپرسند؟ چرا همچنان به واسطههایشان مدام از ما ملیت�ن را میبازیپس چرا همچنان در کاغذ

 کنند؟اند ما را معرفی میخود به ما اطالق کرده



تواند بازتابی از منافع و حقیقت جاری زیست ما بدهد. لیت نداریم زیرا ملیت هرگز �یباید اعالم بداریم ما م

کند. ما الشکل �یکند، اما ما را متحدای داریم که پیوند یا تضاد منافع ما را تعیین میی اجت�عیما طبقه

، ما مکانی به کلی های به کلی متفاوت داریم و گاهی مشابههایی متفاوت داریم، ما رنگ پوستفرهنگ

تواند پیوند یا تضاد منافع ما را تعیین کند النفسه �یکدام از این امور فیمتفاوت داریم وگاهی مشابه و هیچ

کند. ما هر کدام�ن هویتی شخصی الشکل �یهای�ن موثرند اما هرگز ما را متحدگیری صورتولی در شکل

چیز دیگری از این دست، ما نه مادریم نه پدریم و نه فرزند، نه  داریم، ما نه مرد هستیم نه زن هستیم و نه

تواند هویت ای �یشدهتعیینپیشاز بندیِ دسته هیچ ووو... بودایی هستیم نه مسیحی نه مسل�ن نه یهودی

های مستقل، مت�یز و اما الجرم متاثر از هم داریم. ما متحدا یکی نظرما را بازتاب دهد. ما نقطه شخصی

ما یک پیکر نیستیم، ما هفت میلیارد پیکریم، ما هیچ متایلی برای  ستیم، ما متحدا هفت میلیارد هستیم،نی

مان باید با هم قدم برداریم، رنگ بودن نداریم، ما هفت میلیارد رنگیم، اما در مسیر تحقق منافع طبقاتییک

دار گونه که رسمایهبا چهارده میلیارد دست؟ ه�ناما نه با یک پا با چهارده میلیارد پا. اینطور قویرتیم مگر نه؟ 

کند. ما یکی نیستیم. ما تشکلی مستقل از هم و شمرد و متحدا استث�رمان میدر کارخانه ما را جدا جدا می

 اتحادی منفرد از هم هستیم.

 نظمیهر بیای بی تردید دیکتاتورانه است زیرا همواره نظم حاصل رسکوب است و اما یافتهنظم سازمان هر

 یافته است.سازمان نظمیبله آزادی یک بی منشانه است.آزاد اییافتهسازمان

ای بودند در رشح رخدادی که قرار است اینجا جان بگیرد در رشح و چه که تا این لحظه گفتم حاشیهآن متام

 درک رخداد.

ای است گمگشته در خودی خود نقطه سازد و گرنه مرکز بهبله، حاشیه و پیرامون است که ماهیت مرکز را برمی

 ناکجا.

هایی که ما تشکیل اند و بعضا متامی گروهکنون همواره افراد را رسکوب کردهجامعه، ملت، تا خانواده، قبیله،

اند. اما حاال اینجا گروه تولید کردهرسکوب و بزرگداشت نظم را باز  یها، چرخهایم متاثر از ه�ن ساختداده

ی رسکوب و نظم وفادار نخواهد بود. هایی که به چرخهی گروهگرفته است از جملهای شکل موسیقی

های زیستی متفاوت، که سعی رخداد همتفاوت با گون هاییهای متفاوت با فرهنگمکانهایی از نقطهموزیسین

تقل از هم را به پوشانی. آنها اینجا هستند تا اتحادی منفرد از هم و تشکلی مسنوازی کنند و نه همدارند هم

 �ایش بگذارند.

 سازد.بله، حاشیه است که ماهیت مرکز را می
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