ﺧﻢ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ" در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﮔﻔﻦﺘ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﴐوری ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻓﻮق "راﺳﺘﯽِ ﻧﻈﻢِ ،
ﻣﻦﺘ ﺳﺨ�اﻧﯽ ﻣﻦ در "ﻣﻮزهی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر وﯾﻦ" و "داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﮔﺮاﺗﺲ" ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴و  ۲۶ژاﻧﻮﯾﻪی
 ۲۰۱۹اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨ�اﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم "درﯾﺎی ﺻﺪاﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن" اﯾﺮاد ﺷﺪ ،از اﯾﻦ روی ﻣﻦﺘ
وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ اﺷﺎراﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺪرداﻧﯽ وﯾﮋهای از ﻓﺮزاﻧﻪ ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﻃﺮح ﺟﻠﺪ را ﻋﻬﺪه
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
اﻟﯿﺎس ﻗﻨﻮاﺗﯽ ﻻری

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،از ﮐﺠﺎ ﴍوع ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﺻﺤﺒﺖ و ﻣﺴﯿﺮم را از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﻢ آﻏﺎز ﮐﻨﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻢ
درﮐﯽ از ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺧﺪادﻫﺎی ﺟﺎری آن و ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻞ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورم و ﺑﻌﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻧﺸﺎن ﺑﮑﻮﺷﻢ.
ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﯾﺒﻮن ،از ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از دﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺟﻬﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻀﻮری ﮐﻪ ﺷ� ﺑﻪ ﻫﻢ
آوردهاﯾﺪ ،اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽای ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ،اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺪﯾﻬﯽ را ﺻﻮرتﺑﻨﺪی،
ﻣﻌﻨﺎﺳﻨﺠﯽ و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺻﺪا ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﺎریﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ .ﻻﺑﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن آﺷﻨﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺎم
آﻧﻬﺎ را ارﺟﺎع داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﻣﻐﺰﺷﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﯾﮏ اﯾﻦﻫ�ﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ )زﺑﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان( اﻣﺎ
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان و زﺑﺎن ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺻﺪای دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎریﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ،زﺑﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن و زﺑﺎن ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن.
در اداﻣﻪ ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎرهی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻋﻼﻗﻪ دارم درﺑﺎرهی ﻣﺎﻫﯿﺖ زﺑﺎن
و ﺑﻬﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﮑﻪی ﮐﻼنﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ از آن رﻫﮕﺬرِ ،
ﻋﻠﺖ وﺟﻮدیِ اﯾﻦ ﮔﺮدﻫ�ﯾﯽ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
زﺑﺎن ﭼﯿﺴﺖ ؟
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺑﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ و آﮐﺎدﻣﯿﮏ �ﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از زﺑﺎن را
ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد از زﺑﺎن اراﺋﻪ داد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ" :ﮔﻮﻧﻪای از ﺗﻘﻼ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺻﻮات ،ﺧﻄﻮط و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺮاردادی ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ".
ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ" :ارﺗﺒﺎط" ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺳﺎده و ﮐﻠﯽ از ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ" :ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﻬﻮم از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه را ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ".
"ﻣﻔﻬﻮم" ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﻤﺗﺎم ﮔﺴﱰهی زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ اﻣﺮی ﭼﻪ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻋﯿﻨﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﺮون از ﮔﺴﱰهی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﺷﺪن ﺑﮕﯿﺮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪی آن رﺳﻮخ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺟﺰای آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽای ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﻒ و درک ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮی ﺛﺎﺑﺖ و ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎنﻣﻨﺪ و زﻣﺎنﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ واﺣﺪ در دو ﻧﻘﻄﻪی ﻣﮑﺎن ،در دو زﻣﺎن و در دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دو ﻫﻮﯾﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻀﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦﻣﻨﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ،
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿ ِﺮ دﯾﮕﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﻮاره در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ِ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﯿﺮون از ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنِ ﺑﻮد ﻧﺪارد.

ﮐﻞ ﺣﻮزهی ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻓﺮمﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﻼﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺪن ﺗﻮﻧﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ
ِ
ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در دل ﻫﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻫ�ن ﻣﻔﻬﻮم و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪی
ﺷﺘﺎب ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﮔﻢﮔﺸﺘﻪ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ ،در ﻋﴫ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺎ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻢﮔﺸﺘﮕﯽِ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎزی ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺨﻮفﺗﺮﯾﻦ "ﺗﺮن" ﺑﺎزی ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻤﺮاه
آن از ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ دﻫﺸﺘﻨﺎک ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ و ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻣﻬﯿﺒﺶ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﴎاﻧﺠﺎم ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن،
ﺧﺴﺘﻪ و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﻣﻘﺼﺪی ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻫ�ن ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ در آن
ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزیای اﺳﺖ ﺑﺎ رﯾﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺟﻬﺖ ﺑﺎزی دادن ﺑﯽوﻗﻔﻪی ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮﻫﺎی
ﻣﻐﺰﻣﺎن.
ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺣﻮزهی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫ�ی ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،از ﺧﺮدهﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﮐﻼنﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،ﭼﺮا �ﺎﯾﻨﺪهی
ﮐﻼنﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮ ﺗﻮانﺗﺮ در ﴎﮐﻮب ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻗﺪرتﻫﺎ ﻫﻤﻮاره از ﮔﺴﱰش ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻫﺮاس دارﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن
ﮔﺴﱰش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻨﺘﺞ از آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﴎ ﺑﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ )ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ از
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺑﺪا ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐ� اﯾﻦﮐﻪ در ﻋﴫ ﻣﺎ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ اوج ﺗﻨﻮع ﺧﻮد رﺳﯿﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺸﻨﺪ .ﻣﻘﺼﻮد
ﻣﻦ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎزهی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻓﺮمﻫﺎی ﺑﺪﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘ�ن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻮل ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮوزﺷﺎن در ﺳﺎﺧﺘ�نﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻮﺟﻮ ِد ﻓﺮم ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( ﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﻣﮑﺎن
ﺗﺤﻘﻖ ﻤﺗﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮدهﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﱰل و ﴎﮐﻮب دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ از اﻃﻼق "ﮐﻼنﻓﺮﻫﻨﮓ" ﭼﯿﺴﺖ؟
دوﻟﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﮕﯽﺷﺎن ﻤﺗﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه ﺑﻮده ،ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪای اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﺖ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻗِﺒَﻞِ آن زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ،دﯾﻦ ﻣﻠﯽ ،ﻫ� ﻣﻠﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻠﯽ و دﺳﺖآﺧﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻠﯽ را ﺑﺮ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ" ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ" ﻧﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ از ﻋﺒﺎرت ﮐﻼنﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽِ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ﻻﺟﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ
اﺟﺘ�ﻋﯽ را �ﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻤﺗﺎم ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد را از آﻧﻬﺎ دزدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻼنﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﴏاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی ﻫﻮﯾﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﯿﭻ اﮐﺮﺜﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﺎ
ﻫﻤﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آن ﻫﻢ در رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻗﻠﯿﺖ .ﻣﻠﯿﺖ در ﺗﻼﺷﯽ دوﮔﺎﻧﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪ را ﯾﮑﯽ
ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻫ�ن اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽِ ﻣﻠﯽ و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻠﯽ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽﺑﻮدﮔﯽ را در
ِ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﻀ�ﻣﯽِ ﺑﯿﺮوﻧﯽ را اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﺪ زﯾﺮا اﻣﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ
ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻣﻠﯿﺖ در ﻫﺮ اﻣﺮ اﻧﻀ�ﻣﯽای ﮐﻪ دﺧﻮل ﮐﻨﺪ آن را اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺜﻼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻫﺮﮔﺰ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﺴﺖﻣﻨﺪیِ ﺣﻘﯿﻘﯽِ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﻨﺎﻓﻊ" را ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻻﺟﺮم ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و از آن رﻫﮕﺬر ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﯿﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و اﻗﻮام ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽِ ﻣﻠﺖ )ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ(؛
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻀﺎد ﺟﺎری ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت را از ﻧﻈﺮ دور ﻣﯽدارد و ﺑﻌﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽِ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و

اﻗﻮام ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی زﯾﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ آنﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ در ﺗﻘﻼی ﺑﺮوز و رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺎز
ﻫﻢ اﻣﺮ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﻓﺮاد اﺟﺘ�ع را ﯾﮑﺴﺎن و دارای ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﻫﻢ ﻧﮕﺎه دارد زﯾﺮا ﻫﯿﭻ اﻣﺮ اﻧﻀ�ﻣﯽِ اﻧﺘﺰاﻋﯽ درکﺷﺪهای اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻞ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﮐﯽ اﻧﻀ�ﻣﯽﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻟﻮﮐﻮﻣﺘﯿﻮﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺮ روی رﯾﻞ ﻣﻬﯿﺐ و ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﯾﮏ ﺗﺮن ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺨﻮف ﻫﻤﭽﻮن واﮔﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺗﺼﺎﻟﺸﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﺟﺎ �ﯽرﺳﺪ ﭼﺮخ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ و در ﻫﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ﻣﺎ ﺟﺎن ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﻀﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ را ﺗﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻧﺞ ﻣﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ در آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ �ﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ روﺷﻦ از اﯾﻦ رﺧﺪادﻧﺪ .آن ﻫﻢ درﺳﺖ ﻫ�ن زﻣﺎن ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﯿﻮهﻫﺎ و
وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ِ
ﻗﺪرت ﺑﻠﯿﻌﺪن ﻤﺗﺎم ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ و ﺟﻬﺎن را دﻫﮑﺪهای ﺧﻄﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ" .دﻫﮑﺪهی ﺟﻬﺎﻧﯽ" درﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ دﻫﮑﺪه ،ﮐﻮﭼﮏ ،ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﱰل و ﻗﺎﺑﻞ ﴎﮐﻮب.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺴﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮدای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را ﻧﺪارد.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮوز ،ﺳﻮدای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻤﺗﺎم ﻣﺎ را دارد؛ از ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺗﺎ ﺷ�ﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎ ﺗﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ .ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﺟﺪااﻓﺘﺎده از ﻫﻢ ،ﺑﯽاراده ﺑﺮ
رﯾﻞﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﺑﯽآنﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﺮا و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﺧﺒﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎ را
ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺎ را ﺑﺎزﺗﺎب �ﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺎ ﻣﺴﺦﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای دورﻫﺎی ﻣﺘ�دیِ ﴎﮔﯿﺠﻪ
از ﺑﺎﺟﻪﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاف ﺑﻠﯿﻂ ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ و در ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ در روﯾﺎی آن ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻼﺧﺮه د ِر
ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن را ﺑﺰﻧﺪ روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ و ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ .ﺑﺎ آنﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮوزی راه رﺳﯿﺪن ﻣﻐﺰﻫﺎﯾ�ن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮم را ﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻌﺎﻟﯽای
ﺳﻌﯽ در ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﺑﴩ دارد و ﺗﺮﻗﯽ زﯾﺴﺖ ﺑﴩ در ﮔﺮو ﻣﻠﻐﺎﺳﺎزی ﴎﻣﺎﯾﻪداری و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻤﺗﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه اﺳﺖ )ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ �ﯽﮔﻮﯾﻢ اﻓﺮاد زﯾﺮا ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ و
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮﻫﺎ و اﻓﺮاد ﭘﺎرﳌﺎن ﻟﺰوﻣﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد( و از ﻫﻤﯿﻦ روی دوﻟﺖﻫﺎ ﮐﻪ �ﺎﯾﻨﺪهی ﻗﺪرت
ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﺷﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺮ�ﯽﺗﺎﺑﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻔﻬﻮم را اﻣﺮی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰﻣﯽ ،ﻣﺘﺎﻓﺰﯾﮑﯽ و دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن از دﻫﮑﺪهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،از ﺑﺎزار آزاد ﺟﻬﺎﻧﯽ دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟
ﭘﺲ ﭼﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزیﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺪام از ﻣﺎ ﻣﻠﯿﺘ�ن را ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼق ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﺑﺪارﯾﻢ ﻣﺎ ﻣﻠﯿﺖ ﻧﺪارﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎری زﯾﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺎ ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ �ﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارﯾﻢ ،ﻣﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارﯾﻢ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت دارﯾﻢ وﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻓﯽاﻟﻨﻔﺴﻪ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ
وﻟﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺻﻮرتﻫﺎﯾ�ن ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ �ﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪاﻣ�ن ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ
دارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ زن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺎدرﯾﻢ ﻧﻪ ﭘﺪرﯾﻢ و ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻧﻪ
ﺑﻮداﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﻪ ﻣﺴﻠ�ن ﻧﻪ ﯾﻬﻮدی ووو ...ﻫﯿﭻ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیِ ازﭘﯿﺶﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪهای �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﺪ .ﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺘ�ﯾﺰ و اﻣﺎ ﻻﺟﺮم ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻫﻢ دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﺘﺤﺪا ﯾﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻣﺘﺤﺪا ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﯿﮑﺮﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻤﺗﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای
ﯾﮏرﻧﮓ ﺑﻮدن ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻧﮕﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ،
اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﺎ .اﯾﻨﻄﻮر ﻗﻮﯾﱰﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺖ؟ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪدار
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺟﺪا ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﻣﺘﺤﺪا اﺳﺘﺜ�رﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ و
اﺗﺤﺎدی ﻣﻨﻔﺮد از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﺮ ﻧﻈﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪای ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮراﻧﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﻮاره ﻧﻈﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﴎﮐﻮب اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪای آزادﻣﻨﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ آزادی ﯾﮏ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻤﺗﺎم آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﻮدﻧﺪ در ﴍح رﺧﺪادی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎن ﺑﮕﯿﺮد در ﴍح و
درک رﺧﺪاد.
ﺑﻠﻪ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ را ﺑﺮﻣﯽﺳﺎزد و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ در
ﻧﺎﮐﺠﺎ.
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻠﺖ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻮاره اﻓﺮاد را ﴎﮐﻮب ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
دادهاﯾﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻫ�ن ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﭼﺮﺧﻪی ﴎﮐﻮب و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﻈﻢ را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮوه
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪی ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪی ﴎﮐﻮب و ﻧﻈﻢ وﻓﺎدار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻘﻄﻪﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ رﺧﺪادﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﮐﻪ ﺳﻌﯽ
دارﻧﺪ ﻫﻢﻧﻮازی ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ .آﻧﻬﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﺤﺎدی ﻣﻨﻔﺮد از ﻫﻢ و ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ را ﺑﻪ
�ﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ را ﻣﯽﺳﺎزد.

