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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  حميد محوی

 ٢٠١٣ جون ٢٨
  

  » ايران، تخريب ضروری«
  يا

  و نقش مخالفان رژيم در زمينۀ ميان فرھنگی ايران  جنگ تحميلی

  تأمالتی در باب مسائل زيبائی شناسی 

  )ت ھنرمند زير عالمت سؤالنيّ (

  و محکوميت شاھين نجفی» نقی«: نمونه 

  نشان بارز فرھنگ طبقات حاکم] فاعل شناسنده[حذف 

  و 

  ناتوی فرھنگی

نوشتۀ ژان ميشل ورنوشه، با وجود تمام مشکالتی که شيوۀ نگارش » ايران، تخريب ضروری«وقتی برای ترجمۀ کتاب 

گرفتم و کار ترجمه را شروع کردم، فکر می کردم که اين کتاب در تمام صفحاتش ورنوشه برايم ايجاد می کرد، تصميم 

 مشارکت اپوزيسيون چگونگی و اشکالدر عين حال به شکل انتخابی می تواند زمينه ای باشد برای کار نقد، و بررسی 

مام طول و عرض فعاليت ھای ايرانی در نقطۀ مفصلی با طرح ھای تجاوزکارانه و سلطه جويانۀ غرب امپرياليستی در ت

طور مشخص در زمينۀ فعاليت ھای ه ، و ب»تخريب ايران«ھا و بازنمائی ھا و شيوۀ بيانی و انديشه و رفتار ھايشان در 

در واژگان مارکسيستی به ھيچ عنوان نمی تواند موجب » روبنا«فرھنگی و ھنری که از ديدگاه من ناميدن آن به عنوان 

  . ا زير بنا باشدتنزل اھميت آن در رابطه ب

 در چھار چوب بررسی آثار ميان فرھنگی ايران، نشان دادم که تا چه اندازه به اصطالح آلترناتيوھای ايران ،پيش از اين

 و - فرھنگ ابتذال - و بی ھيچ استثنائی به ناتوی فرھنگی در سطح کشورھای غربی و با پشتيبانی ھای غربی کامالً 

 دفتر - خريدار ابزار برای توليد اجناس بنجل -کم بورژوازی وابسته و معامله گر بھتر بگويم به فرھنگ طبقۀ حا

 يعنی فرھنگ سرکوب و گسترش ترس و ھمان ترسی که موجب توقف -  و مشوق ضد فرھنگ -نمايندگی امپرياليسم 

ی کنم که اين نوشته در اينجا  يادآوری م. است» منشأ حماقت« ھورکھايمر - انديشه بوده و به تعبير مکتب فرانکفورت 

  . تعلق دارد و در آن سمت و سوھا بايد خوانده شود) ١(» ميان فرھنکی ايران«به پيکرۀ گفتارھای تحليلی در وبالگ 

 می خواھم نشان ء مشخص انتخاب کردم، ابتدادر اينجا موضوع شاھين نجفی خوانندۀ رپ ايرانی را به دو دليل کامالً 

و امثال او در طيف ميان فرھنگی ھای به اصطالح آلترناتيو، به طرح » اھين نجفیش«دھم که تا چه اندازه پديدۀ 

از » نقی«خاطر ترانۀ رپ ه توسط نظام جھانی گره خورده و سپس به اين علت که محکوميت او ب» تخريب ايران«
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ی شناسی مطرح می سوی مقامات مذھبی ايران که توھين به مقدسات تلقی شده، مسائل و مشکالتی را از ديدگاه زيبائ

  . سازد که بررسی آن می تواند برای تأمالت ما در اين زمينه مفيد باشد

را به » شاھين نجفی« ھا بوده اند که گزينش سنجهبررسی اين موضوع را اجازه دھيد با اين پرسش آغاز کنيم که کدام 

سيون و به ھمين گونه رسانه ھای ھمانھائی  در رسانه ھای اپوزي-  ھنر اعتراضی - اپوزيسيون -عنوان ھنرمند آلترناتيو 

غرب امپرياليستی و از جمله برای تصاحب دومين ذخيرۀ گاز جھان (که طرح تخريب ايران را در سر می پرورانند 

  . ، تشويق کرده است)يعنی کليد تسلط بر آسيا و اروپا در پايان دوران نفت

له می توانم أوشه ای از تمام مسور خواھد بود و من تنھا به گ بی گمان اين نوشته ھنوز خيلی از يک پاسخ جامع به د

 - از ديدگاه ما -دموکراتيزاسيون فرھنگ  و ھنر  و پيش از ھمه خيلی سريع بايد به موضوع يا ضرورت ءابتدا. بپردازم

 دائمی ما   يعنی يکی از موضوعات-زيرا که از برخی ديدگاه ھای ديگر ضرورتی برای دموکراتيزاسيون وجود ندارد 

 اشاره کنم و بگويم که امکانات و امتيازات و پشتيبانی ھائی که در فضای اروپا در -در بررسی ميان فرھنگی ايران 

 عکس در چشم هو يا امثال او  قرار می گيرد به ھيچ عنوان نسبتی با دموکراسی ندارد، و ب) ٢(»ھنرمند«اختيار اين 

ر جا می گذارد، ايجاد برخی توھمات و تخليات پوشالی و پوچ در اذھان عمومی و ی، يکی از تأثيراتی که بئانداز رسانه 

. خاصه جوانترھا در رابطه با آزادی و فعاليت فرھنگی و ھنری در سرزمين ھای غربی و به اصطالح پيشرفته است

م که ئينباشد، می توانيم بگوبا نظام حاکم در تبانی آشکار و آگاھانه »  ھنرمند«در بھترين حالت، يعنی وقتی که خود فرد 

او اندک اندک به دليل امتيازاتش و در امتيازاتش ازخودبيگانه شده و در ھر صورت نتيجه يکی خواھد بود، زيرا که به 

دليل ھمين از خودبيگانگی و غفلت از خويشتن و واقعيت جھان پيرامون، در تبانی با نظام حاکم قرار می گيرد، و آثاری 

زيرا اثر .  فرھنگی و ھنری را نخواھد داشتی کند به احتمال خيلی زياد شانس پيوستن به ذخيرۀ واقعاً را ھم که خلق م

 دھد و معبری باشد برای فردای متعالی، ولی  از ء بايد حاوی نقد پيشگام باشد، و مفھوم خاصی را ارتقاھنری قطعاً 

 ديگر - ی می کند و حتی با آن در تبانی قرار می گيرد وقتی که فرد از موضع انتقادی در رابطه با نظام حاکم عقب نشين

خارج می شود، ) م  از مبازرۀ طبقاتیئيو بگو (-   ازمکتب اعتراضی – از مکتب شورش ھنری - از مکتب درس آزادی

و پيامد چنين وضعيتی اين است که فرد کانديدا برای جھان ھنر  ديگر قادر به واالگرائی نيست و اثرھنری نيز نمی 

) »بيماران«(روانکاوان نيز در وضعيت مشابھی قرار دارند، زيرا رابطۀ بالينی تحليلی که با متقاضيان . ند بيافريندتوا

، ولی به دليل تبانی با نظام تبھکار حاکم و تلقی کردن (...)خود دارند، نيازمند واالگرائی و نوعی خاصی از نقد است 

 روانکاو تنھا می تواند با واپس زدن چنين واقعيتی يعنی با تکيه به پدر ھمين نظام به عنوان نام پدری و قانون، فرد

ورشکسته در جايگاه پدر فرھنگی به عضو کمابيش ممتاز جامعۀ مصرفی و طبقاتی تبديل شود، و نه ھرگز به عنوان 

تمام دعاوی رايج کارشناس ناخودآگاه و عامل عبور از آن، و يا فردی که به گسترش شخصيتی افراد ياری می رساند و 

بر اين اساس يعنی با حذف بخش تاريخ اجتماعی تمام دعاوی .  در بازار روانکاوی که فرويدی باشد يا لکانی و يا غيره

که در زمينۀ بھداشت روانی مطرح می کنند پوچ از آب درخواھد آمد و به ويژه تنھا می تواند در غالب موارد مولد 

 با پديدۀ اختراع بيماری - به طور کلی –و بايد دانست که اين ھذيان ھا به نوعی . شدھذيان نزد متقاضيان روانکاوی با

از سوی شرکتھای چند مليتی در زمينۀ داروسازی نزديکی ھای کمابيش پر رنگی پيدا می کند، که جلوی ويترينشان 

 واقع خريداری شده و  ھميشه تعدادی پزشک و روانپرشک برجسته به نمايش می گذارند، ولی اين سفيد پوشان در

  . بزھکار ھستند

 به اين و يا آن -  جامعۀ طبقاتی - کوتاه سخن اين است که تا ھمين جا اگر بخواھيم بدانيم به چه علتی غرب و نظم جھانی 

امکانات و جايزه می دھد، و يا از او پشتيبانی می کند، بايد بدانيم که يکی از سنجه ھا و علت ھا چنين بوده » ھنرمند«

به ھيچ عنوان نه خودش و نه اثرش ھيچ نسبت حقيقی و عينی با دموکراسی نداشته و » ھنرمند«است که اين و يا آن 
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 به - به داليل اتحاد طبقاتی و حاکميت فرھنگ طبقۀ حاکم-عالوه بر اين خواھی نخواھی، آگاھانه و يا ناخودآگاھانه 

ز آنجائی که امروز طرح و خواست ارباب کار بر مبنای تخريب  و ا- طرح و خواست و تمايالت ارباب کار تعلق داشته 

و عالوه بايد به .  حامل چنين خصوصيت ضد دموکراتيکی باشدد  می باي و قطعاً است آن ھنرمند و اثرش حتماً ) ايران(

  اين امر کامالً با آگاھی به.  غير دموکراتيک بوده استشرايط خلق و ايجاد و انتشار اثر  نيز توجه نشان دھيم که غالباً 

 با  که چنين شرايطی برای فرھنگ و ھنر الزاماً - جز برای نيمه خدايان بی مرگ ه  ب–روشن برای ميرندگان تمام عالم 

 -  نظام جھانی -و فراموش نکنيم که فرھنگ طبقۀ حاکم . اختناق و دستگاه سرکوب و عوامفريبی گره کور خورده است

تحدانشان در جھان سوم که طبقات بورژوازی وابسته و معامله گر را تشکيل می دھد اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون و م

 ناتوی فرھنگی اگر از چنين ھنرمندانی دفاع می کند، اگر چنين - نظام سرمايه داری و جھانی - امپرياليسم جھانی -

 و از نظام ازخودبيگانه زا برآمده اصالت ھنری تھی ساخته و شيئی را که ازخودبيگانه بودهاز  آن را ءھنری را که ابتدا

و به ھدف از خودبيگانه سازی و ايجاد بھت زدگی در سطح عمومی منتشر می سازد، به اين علت بوده است که ھدف 

يعنی تصاحب منابع جھان و تسلط بر جھان و جھانيان، حتی به بھای تخريب کشورھا و کشتارھای صد : خاصی داشته 

در نتيجه ).  بسيار بسيار طوالنی استفھرست سياه واقعاً (وده ھای بی دفاع ساکن کرۀ زمين ھا ھزاری و حتی ميليونی ت

ھمکاری ) و در زمينه ھای ديگر(وليت آنھائی که با اين نظام غير دموکراتيک در زمينۀ فرھنگی و ھنری ؤسنگينی مس

  . می کنند، از حد قابل تصور عبور می کند

 سنجهکدام : ردازيم، و پرسشی را که در باال مطرح کرديم، دوباره تکرار می کنيم در اينجا به سنجه ھای ديگری می پ

 در رسانه ھای -  ھنر اعتراضی - اپوزيسيون - را به عنوان ھنرمند آلترناتيو » شاھين نجفی«ھا بوده اند که گزينش 

  ورانند، تشويق کرده است؟اپوزيسيون و به ھمين گونه رسانه ھای ھمانھائی که طرح تخريب ايران را در سر می پر

 سخنرانی مجری برنامه ءابتدا). ٣(برای شناسائی سنجه ھای ديگر، با ھم پای مصاحبۀ او با راديو بی بی سی می نشينيم

را می بينيم که با مظلوم نمائی و طرح موضوع سانسور می خواھد بگويد که اين ھنرمند از سانسور رنج می کشيده و 

 دروغ و تحريف خبری واقع ۀبی گمان موضوع سانسور که در ادامۀ آن، موضوع رسان. ی شدنددر ايران مانع کار او م

تصور نمی کنم نشريات و رسانه ھای حاکم در غرب مثل بی بی سی در وضعيت مطلوبی باشند که (...) شده است

 نه اين. را به باد انتقاد بگيرندبتوانند از پايگاه مصلح اجتماعی و مبارز آزادی، و مدافع آزادی بيان کشوری مثل ايران 

که بخواھيم منکر سانسور يا اختناق در ايران بشويم، بلکه مشکل اينجاست که ھدف از طرح چنين مسائلی از سوی 

گونه که  ھمانو عالوه بر اين، اگر چه ھنرمند بايد در کارش آزاد باشد، و اساساً . محافل غربی چندان قابل اطمينان نيست

» ھنرمند«ولی فراموش نکنيم که در ھر صورت وقتی به اصطالح ... »ھنر درس آزادی است« می گويد ژوليا کريستوا

به فضای به اصطالح آزاد رسيد، چيزھائی که می گويد ممکن است جھان ھنر به آن ويزای عبور ندھد و به اھداف 

پاسخ ) يک غير مخرب و جنايتکار(ارت ديگر به خواست و تمنای غير سياسی و ستراتژيک خاصی پاسخ بگويد، به عب

در اينجا بايد يادآوری .  که تمام امکانات مادی فعاليت او را تأمين می کند- از خودبيگانه ساز -بگويد، يعنی ھمان غير 

 و حتی به زمينۀ پخش امريکا خيلی در صدای ٢کنيم که شاھين نجفی به ويژه پس از توطئۀ سبز واشينکتن و گوآدولوپ 

 مجاھدين خلق آن را طی جنبش سبز راه اندازی الً ر بين چپ ھای افراطی و سايت کمون سرخ که احتماو دريافت اث

آری، ھنرمند آزاد است که بيافريند و ھيچ قدرتی حق ندارد حتی يک ويرگول را ھم به . کرده بودند، حضور داشته است

ای شد که به ھدف تبليغات برای تخريب  و يا وارد شبکه » ھنرمند«ولی وقتی فرد . اين يک اصل است. او تحميل کند

 در -  با پيامدھای مادی و جانی عظيم و غير قابل تصور - ايران - کشور خودش - تسلط بر کشوری خاص می کوشد  

مدتھا پيش نيلوفر .  به اين علت که آزادی او عموميت نداردخصوصاً . اين صورت آزادی او را بايد مشروط تلقی کنيم

له اينجاست که با اين آزادی چه أحاال مس«، می گفت المانآتر دريچه در ئ به عنوان بنيانگذار ت- اله ای بيضائی طی مق
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 ای از خودبيگانه  و به اندازه ای با جھان هبه عبارت ديگر چنين افراد صاحب امتيازی به انداز» کار می خواھيم بکنيم

و وقتی موضوع آزادی .  ممتاز خود را عموميت می بخشند نسبتاً   استثنائی وپيرامونشان بيگانه ھستند که وضعيت نسبتاً 

را در فراسوی محدودۀ فرديت يک فرد مورد بررسی قرار دھيم و ببينيم که در ھمين کشورھای اروپائی برخی از ھم 

ن خاطر آزار و شکنجۀ روانی  دراز مدت و وضعيت بد زندگی روزمره و فشارھای عصبی در مياديه ميھنان خود او ب

خود کشی زده اند، در اين صورت او ديگر ھنر مند ه متروپل ھای اروپائی و گاھی از روی عمارت موزۀ لوور دست ب

  .ن شدهييآزادی نخواھد، بلکه فردی است صاحب امتياز و در خدمت تبليغات ارباب کار و با اھداف از پيش تع

. را انتخاب کرده است» شر«نرمند رپ نام مستعار ھمين مجری بی بی سی، در توضيحات اوليه اش می گويد که اين ھ

، »ھنرمند چه بايد بگويد و چه نبايد بگويد«ن کند که ييکه ھيچ نھاد و قدرتی نمی تواند تع  ھنر مبنی بر اينۀالبته داعي

واند ولی آنچه که در اينجا نديده گرفته می شود، اين است که آنچه ھنرمند می گويد ھميشه می ت.  موجه استکامالً 

پاسخی باشد به نيازھای ارباب کار، و  می تواند توسط نظام  حاکم خواھی نخواھی برای اجرای ھمان اھدافی که در باال 

  .به ويژه وقتی درھا را نيز ھمين ارباب کار برای مأمور ھنری باز کرده باشد. به آن اشاره کرديم مصادره شود

سی، در مورد محکوميت شاھين نجفی از سوی مقامات مذھبی ايران، با اين وجود، نخستين پرسش مجری راديو بی بی 

البته روشن است که چنين تحريکاتی سابقۀ تاريخی . از ديدگاه زيبائی شناسی می تواند برای ما جای بحث داشته باشد

جفی توضيح متعددی دارد، و نيازی به يادآوری مشھورترين آنھا يعنی سلمان رشدی نيست، و ھمانطور که خود شاھين ن

نظر می رسد که شاھين نجفی به کار تحريک ه بعيد ب. می دھد برای کارھا و شرکت تجاری او خير نيز بوده است

با . نظر می رسده البته بعيد ب. آميزی که انجام می دھد آگاه نبوده باشد، و حتی چنين کاری را با برنامه انجام نداده باشد

  .خود جلب کنده برا اسی يا فلسفۀ ھنر، در گفتارھای او بايد توجه ما اين وجود چند نکته، برای زيبائی شن

و سپس اين . نخستين نکته تعريف او از  ھنر و سپس نقشی است که برای ھنرمند و بازديد کننده ھای اثر  قائل می شود

  .تعريف را بايد با موضوع محکوميتش تالقی دھيم

ر زمينۀ تحريکات جھان اسالم توسط رسانه ھای غربی، برای نخستين بار ولی پيش از ھمه بايد توجه داشته باشيم که د

است که تحريکات مذھبی به شکل انحصاری متوجه جامعۀ شيعيان می شود و در عين حال می بينيم که تظاھراتی 

ل  در اينگونه موارد، طی تظاھرات به شکچون که معموالً . نمی رسد» شھادت«کس نيز به  صورت نمی گيرد و ھيچ

  .سنتی عده ای مسلمان کشته می شوند

ما پيش از اين در تحليل ھايمان دربارۀ مفھوم سينمای ايران در محافل بين المللی، : تعريف ھنر از ديدگاه شاھين نجفی 

 مفھوم ميان فرھنگی ايران، و ايدئولوژی طبقۀ حاکم و اپوزيسيون ھای انيرانی به عنوان بارزترين جامعۀ و اساساً 

 ياد -  طبقۀ حاکمی که دست نشاندۀ قدرت ھای جھانی و محصول دوران استعمار است -ی وابسته و معامله گر بورژواز

حذف [يا ] حذف سوژه[کرده ايم و به اين نتيجه رسيده ايم که مفھوم اين سينما و اين ميان فرھنگی در تمام عرصه ھا 

  .است] فاعل شناسنده

ھين نجفی که تقريبا در آغاز پرسش و پاسخ ھا مطرح می کند توجه کنيم، به اگر با دقت به اين بخش از گفتارھای شا

کار است که خودش را به من «او می گويد . رو می شويمه نيز روب] حذف فاعل شناسنده[نحو خاصی با ھمين موضوع 

در نتيجه با تمام آکروباسی . و در واقع خلق اثر ھنری را چيزی فراتر از خود فرد ھنرمند تلقی می کند» تحميل می کند

  . دھدم، که دست کم نقش ھنرمند را در خلق اثر تنزل میئيھايش برای تعريف ھنر، تقريبا می توانيم با اطمينان بگو

  .سپس تعبير اثر را نيز به عھدۀ شنونده موکول می کند، و جائی برای نيّت خود ھنرمند باقی نمی گذارد

اين موضوع در مورد طرز تلقی محافل مذھبی شيعه در ايران تناقض آميز از آب در می آيد، زيرا در اين مورد، شاھين 

 از ھنر نمی دانند، ولی در جای ديگری یی گويد که آنھا چيزنجفی از حاکميت شنونده و تعبير او قطع نظر می کند و م
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ولی تعريف او از ھنر در وجه دريافت اثر دچار .  اعتراف می کند که او قصد توھين به مقدسات را نداشته استصراحتاً 

  .تناقض می شود

م، ئيحکوميت او می توانيم بگوبا تمام انتقاداتی که می توانيم به شاھين نجفی داشته باشيم، با اين وجود روی موضوع م

زيرا وقتی فردی به شکل رسمی اعالم می کند که . در نگاه اّول، مقامات شيعه دچار اشتباه شده اند و حق با آنھا نيست

حذف [عالوه بر اين می بينيم که موضوع . اين و يا آن موضوع در نيّت او نبوده، ما بايد ادعای او را در بست بپذيريم

تنھا منحصر به اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور نيست، بلکه دستگاه مذھبی نيز از فرد ھنرمند ] فاعل شناسنده

ن سرنوشت اثرش و مفھوم اثرش، خلع يد می کند، و عالوه بر اين آن مفھومی را که محصول تعبير خود او بوده ييدر تع

  ).تحميل کند(می خواھد به ھنرمند نسبت دھد 

نبوده، مقامات مذھبی نمی » ھنر مند« حق با کيست؟ اگر توھين به مذھب و اعتقادات مذھبی در نيّت پس چه بايد کرد؟

 بر اين که خود ھنرمند از طريق رسانه ھا به عموم اعالم کرده مضافاً . توانند به شخص او  چنين کاری را تھمت بزنند

نظر ه  به عنوان رقيب دستگاه مذھبی بيعت گذار  ب نه عليه مذھب بلکه به نوعیکه قصد توھين نداشته است، و اساساً 

و حتی ھمين موضوع را ما می توانيم به نوعی تبانی با ... می رسد، و نگاه تازه ای را به مفاھيم مذھبی مطرح می کند

 چنين با اين وجود آيت هللا ھا می توانند بگويند، که اگر چه ھنرمند با طرح. دستگاه مذھبی و تبليغ مذھبی تلقی کنيم

نظريات و بياناتی توھين به مقدسات نبوده، و کار او حتی نوعی رابطۀ شخصی با اين اعتقادات مذھبی بوده، با اين 

  . مقامات عالی مذھبی تشخيص داده ايم که مفھوم چنين اثری از ديدگاه اعتقادات مذھبی توھين آميز است» ما«وجود 

، شنوندۀ اثر منتقل می )وجه دريافتی اثر( تأويل يا تعبير بازديد کننده يعنی در اين جا ما از موضوع نيّت ھنرمند، به

شويم، و اين بار موضوع بر سر ھر شنونده و يا مصرف کنندۀ اثر ھنری نيست، بلکه اين بار شنونده يا بيننده  و دريافت 

  .کارشناس دين و مرجع قوانين و آداب و رسوم مذھبی است» ھنری«کنندۀ اثر 

لۀ آزادی بيان، و خالقيت ھنری، بی گمان با تحريک احساسات مذھبی أمند چه واکنشی بايد نشان دھد؟ مسردر اينجا ھن

. و توھين به اعتقادات ھر چند خرافی يک گروه اجتماعی از مؤمنين نه الزامی بوده و نه سازگاری می تواند داشته باشد

اال که امام زمان نيامده و يا نمی خواھد بيايد، حاال نقی تو در نقدی که مطرح می کند، يعنی ح» ھنرمند«و عالوه بر اين 

نظر می رسد، و حتی در برخی ه به عبارتی اگر چه کمی طنز آميز ب. بيا که ما از اين انتظار خسته کننده رھا شويم

ولی اين موارد خود مؤمنين نيز از اين نوع طنز و شوخی ھائی را با اظھار ندامت مابعدی بين ھم مطرح می کنند، 

مورد » نقد ھنری«ولی موضوع اصلی اين است که . نظر نمی رسده موضوع، خارج از اقتدار آيت هللا ھا، چندان مھم ب

نظر می ه نظر ما، در ربطه با اعتقادات مذھب، مفھوم خاصی را ارتقاء نمی دھد و کار ھنری او خالی از واالگرائی ب

اين موضوع را می توانيم با مجسمۀ . رايط خلق و توزيع آنھا در نظر بگيريمرسد، به ويژه وقتی آن را در کليت آثار و ش

موسی اثر ميکل آنژ، شخصيت و داستان پائين آمدن موسی از کوه و رؤيت قوم . موسی اثر ميکل آنژ مقايسه کنيم

اين موسی . ی دھدارتقاء می تاريخی را اشان می دھد، و به عبارت ديگر موس متفاوتی نمنحرف شده را به شکل کامالً 

ی نيست که در کتاب عھد قديم از کوه پائين می آيد و در عصبانيت و خشونت قتل عام راه می اندازد، بلکه اين ئاآن موس

 ميکل آنژ بر خشم خود چيره می شود، و برای نجات کتيبه و تمدن متعالی از ایوسموسی از آن ميکل آنژ است، م

منظور بذل .  کند، به عبارت ديگر واالگرائی ھنرمند در اثرش تحقق می يابدارتکاب به عمل خشونت بار امتناع می

متأسفانه تمام آثاری که به عنوان اثر ھنری عرضه می شود، شانس ورود به .  مفاھيم در اثر ھنری استءتوجه به ارتقا

  .ری مردود استنيز به دليل فقدان واالگرائی از ديدگاه ھن» نقی«از اين رو ترانۀ . جھان ھنر را ندارد

من فکر می کنم که وقتی چنين موردی پيش می آيد، و ھنرمند به شکل . در اين جا دوباره به پرسش باال باز می گرديم

در نتيجه تا اين جا حکم آيت . رسمی اعالم می کند که قصد توھين نداشته است، اين بيانيۀ او را بايد به اثرش منگنه کرد
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چون که کارشناسان مذھبی تشخيص داده اند که اين جا توھينی صورت گرفته . له تمام نشدهأسولی م.  هللا ھا اشتباه است

در اين صورت به ھيچ کجای جھان ھنر و آزادی بيان لطمه ای وارد نخواھد آمد که . و شيعيان جراحت روحی ديده اند

روحی ديده اند، معذرت خواھی کرده و  که تحت تأثير گفتار توھين آميز او جراحت ی از مؤمنينھنرمند بيايد و رسماً 

  .  آنھا را متقاعد سازد که توھينی صورت نگرفته استو يا آنھا را واقعاً . اثرش را از رسانه ھا حذف کند

 در حالی که وضعيت ممتاز و - ولی شاھين نجفی چنين کاری را انجام نمی دھد، و به نام آزادی بيان و آزادی خالقيت 

 و روی موضع به اصطالح -بيان خود را به اشتباه به عنوان واقعيتی ھمه شمول جلوه می دھد صاحب امتياز و آزادی 

شما تصور کنيد که . حرف می زند» قانون من«و عالوه بر اين در گفتارھايش از . ھنر اعتراضی خود پافشاری می کند

  !»قانون من«يک نفر از بين تمام آدمھا بلند می شود و می گويد 

زادی بيان، و خالقيت ھنری از ديدگاه شاھين نجفی می تواند توھين به مقدسات ديگران باشد، و در عين حال در نتيجه، آ

متأسفانه، به دليل حاکميت فرھنگ بورژوازی معامله گر و . حرف می زند» عدم خشونت«به شکل متناقضی از 

رحوم ساعدی، به عنوان مثال فيلم نامه و وابسته، بخش عظيمی از محصوالت به اصطالح ھنری ما، مانند نوشته ھای م

جای واالگرائی ه  می بينيم که مفاھيم راکد و نابارور، و ارتکاب به عمل خشونت بار بفيلم گاو، اثر ھنری نيست، و دائماً 

 وقتی که از سوی قدرت حاکم پشتيبانی  بار عام نيز پيدا می کند، خصوصاً به عنوان اثر ھنری عرضه می شود و اتفاقاً 

  . شده باشد

چون که شما اگر تنھا بخواھيد از ظلم و ستم حرف بزنيد، و مثل اپوزيسيون ھای ايرانی خارج از کشور و يا شايد داخل 

کشور، از جنايات و ظلم جمھوری اسالمی بنويسيد و فھرست تھيه کنيد، کاری انجام نداده ايد، نقدی ننوشته و يا مطرح 

و عالوه بر اين . اثر ھنری بايد تعادل داشته باشد. پنجره ای به سوی آينده نگشوده ايدنکرده ايد، چيزی خلق نکرده ايد، 

به ھمين علت است که روشنفکر بودن و يا منتقد بودن . دوران ھنرمند مست و ناخودآگاه و ترياکی و قرصی گذشته است

  . در محافل اپوزيسيون ھای ايرانی خيلی ساده است

الی مذھبی شيعه در مورد نيت ھنرمند و سپس در مورد حکم خودشان دچار اشتباه شده اند، بر اين اساس، اگر مقامات ع

شاھين نجفی در مقابل جامعۀ مؤمنين، و پافشاری او روی » ھنرمند«والنۀ ؤدر اين جا با توجه به واکنش غير مس

 می توانيم به غير عقالنی بودن و در اين صورت تنھا. مواضع خودش، می بينيم که در اين جا نيتی در کار بوده و ھست

در . ن ھر گونه مجازات ديگری برای اين نوع موارد، به آيت هللا ھا اعتراض کنيميين شده و حتی تعيينوع مجازات تع

، ) امامی١٢نزد شيعيان (در مقابله با قانون ھمه شمول » قانون من«نتيجه پافشاری شاھين نجفی با تمنای حاکم ساختن 

است که اشتباه از آب » ھنرمند« و اين بار ادعای -م که نيت ھنرمند ھمانا تحريک افکار عمومی بوده يئمی توانيم بگو

می خواھد » شر«.  نه در راستای تنش زدائی بلکه در راستای تعميق بخشيدن به تنش حرکت می کنددر می آيد، و دقيقاً 

  .ايگزين سلمان رشدی در رسانه ھا شود جو بر اين اساس، احتماالً » شر به پا کند«به نام آزادی بيان 

ايران، «از تمام اين موارد می توانيم نتيجه بگيريم که ھنرمند حائز شرايط برای استفاده از بورس ھنری غرب برای 

، فردی است که بتواند به نماد تنش بين غرب و ايران تبديل شود و در راستای سياه نمائی ايران ، »تخريب ضروری

  .ت و روزنامه ھا و انترنت را در طول و عرض و شمال و جنوب جھان تغذيه کندستون ھای نشريا

و کدام خصوصيات آلترناتيو ھنری ديگر برای ارباب کار می تواند حائز اھميت باشد ؟ مجری بی بی سی از شاھين 

ا فعاليت ھنر خاطر فعاليت ھای سياسی بوده و يه نجفی در مورد چگونگی اخراجش از دانشگاه می پرسد که آيا ب

  اعتراضی؟

من آدم . به دليل نوع شخصيت من. ھيچ کدام«:  پاسخ می گويد او با خونسردی تمام ولی با حاضر جوابی خاصی فوراً 

  ».سازمان پذيری نيستم و يک فضای بسته را نمی توانم تحمل کنم
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  .شر ھستيد: مجری بی بی سی به نوعی با تبانی پيش ساخته می گويد 

ھمۀ اينھا دست به . سرخوردگی ھائی که داخل بود...شرارت«: د می کند و می گويد ئي نيز با خنده تأو شاھين نجفی

خود ه ھر حال ترکش ھايش به ب. فقط می خواستم بشکنم.  بی ھدفید که من بخواھم دائما بشکنم، گاھدست ھم می دا

  ). در ويدئو٢٣ و ٢٢در اطراف دقيقۀ (» .من اصابت می کرد

ينجا می بينيم که تا چه اندازه خصوصيت اخالقی و روانی که شاھين نجفی برای خودش قائل می شود با طرح  در اواقعاً 

فقط می .  بی ھدفیبشکنم، گاھ...«. تخريب، تخريب بی ھدف.  و بازار آزاد جھانی برای ايران شباھت داردامريکا

است، ولی از اين شکستن ھای بی ھدف می تواند برای ئی ھا ھدفمند امريکاالبته با اين تفاوت که طرح . »خواستم بشکنم

جا يا دآوری کنيم که چنين گزينشی برای گسترش ميان فرھنگی ايران نو در اي. اجرای تخريب ايران سوء استفاده کند

، و سپس طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر، صرفا يک تاکتيک امريکا از سوی غرب امپرياليستی، اروپا و ةً مقدم

ا، يا اتفاقی نيست، چنين گزينشی در بنيادھای فرھنگی طبقۀ حاکم در جامعۀ طبقاتی است، با قطع نظر از موضوع گذر

غرب امپرياليستی ھمين سياست ھا را به مردم خود اروپا نيز با شدت و ضعف ھای . »ايران، تخريب ضروری«

  .متفاوتی تحميل می کند

يکی از ترانه ھای رپ او شايد مفھوم اصلی اين ...خل ايران است موضوع شر و شرارت و حتی صحبت از اشرار دا

در آن مضمون شيطان ...که عالوه بر ھذيان ھای ناشی از قرص و مواد مخدر» ھذيان«به نام ) ۴( شرارت را آزاد کند 

ين نجفی در البته اين ويدئو با دو فضای مختلف مونتاژ شده، در يکی از اين دو فضا شاھ.  آشکار استپرستی کامالً 

 چيز ھائی به او بستر ھذيان و غيره و ديگری در واقع فضای جھنم است و يک خواننده به انگليسی می خواند و احتماالً 

در اين قطعه .  در جھنم تعبير کنيم-  غير و يا ناخودآگاه او -  می توانيم او را شيطان و يا ھمذات او می گويد، که احتماالً 

 بايد از زينت ی کشد، انگشترھای نقره فامی در انگشتان شاھين ديده می شود که احتماالً وقتی دست به روی صورتش م

  .لترناتيوی که غرب برای ايران تدارک ديده استااين است . آالت شيطان پرستی باشد

تشخيص ) ۵(» بعد از تو«يا » بد از تو« با يادآوری يک ترانۀ رپ ديگر از شاھين نجفی به پايان می برم  رااين نوشته

  .وارد جزئيات نمی شوم...ولی مضمون ترانه ھم جنس گرائی و مجالس عشق بازی جمعی. عنوان کمی مشکل است

در نتيجه به تدريج می بينيم که چھرۀ آلترناتيو ھای غرب برای ايران چگونه شکل می گيرد و با چه خصوصياتی به 

اپوزيسيون » مؤلفه ھای«و ھمين است . ضی تبديل می شودبورسيه و صاحب امتياز و نمايندۀ فرھنگی و ھنری و اعترا

به عبارت ديگر، گزينش شاھين نجفی . ايران، از فروغ جاويدان تا ظھور و سقوط جنبش سبز، مؤلفه ھای جھانی سازی

 به عنوان آلترناتيو، به نوعی با پيشنھادات صلح در دوران جنگ تحميلی شباھت پيدا می کند، يعنی پيشنھاد و صلح و

به عبارت ديگر مفھوم . معامله ای که ھرگز برای ايرانيان قابل قبول نيست و تنھا راھی که باقی می ماند جنگ است

يعنی موضوعی که حقانيت . عميق اين ميان فرھنگی با سنجه ھائی مانند شاھين نجفی به معنای اعالم جنگ است

  .می سازد مردود گفتارھای شاھين نجفی را در مورد عدم خشونت کامالً 

نوشتۀ ژان ميشل ورنوشه  به پايان ببرم که » ايران، تخريب ضروری«اجازه دھيد که اين نوشته را با قطعه ای از کتاب 

  :تمام بحث ما را در اينجا به شکل خالصه ترسيم می کند 

ست، قواعد بازی آن که ايران برای پيوستن به آن به شکل مصرانه ای دعوت شده ا» نظم نوين بين المللی«بنابراين، « 

قواعد ھمواره جھت گيری يکسانی دارد، و عبارت .  از پيش توسط اياالت متحده تعريف شده و ھدايت می شودکامالً 

است از متوقف ساختن دفاع، از جمله دفاع طبيعی و فرھنگی ملت ھا برای ھضم آنھا در ديگ بزرگ جھانی گرا، و 

مفھومی که در تکيه کالم قديمی فرانسوی شنيده می شود، يعنی پس از بی به » عصبانی کردن آنھا«چنين امری پس از 

  ».حس کردن و از زندگی تھی ساختن آنھا، و باز ھم يعنی پس از خنثی سازی آنھا از ديدگاه جسمی و روحی و روانی
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 حميد محوی

  ، پاريس٢٠١٣ ژوئن ٢٧

  

  :پی نوشت 

  ميان فرھنگی ايران)١

/com.blogfa.interculturel.www://http  

د اعتبار ھنری او را به ئيھنرمند را داخل گيومه نوشتم و منظور اين است که وضعيت او را به عنوان ھنرمند و تأ )٢

در عين حال قويا مند بودن و اثر ھنری امر روشنی نيست و بايد روشن شود، اين موضوع ول کنم زيرا که ھنربعد موک

با يکی ديگر از موضوعات مرکزی ما در بحث زيبائی شناسی در رابطۀ تنگاتنگ قرار می گيرد و آن ھم تشخيص اثر 

چگونه می توانيم به چنين عمليات . تشخيص اصل از بدلی. ھنری اصيل از چيزی است که تنھا شبيه اثر ھنری می باشد

  کارشناسانه ای دست بزنيم؟

  

  گو با شاھين نجفی و گفت:  ديگربه عبارت )٣

endscreen=feature&sPuc5RAVLwH=v&1=NR?watch/com.youtube.www://http  

  

Shahin Najafi Ft. Majid Kazemi - Halucination ٤(  

hg6K32zYVtA=v?watch/com.youtube.www://http  

  

 Shahin Najafi - Bad Az To ( Official Music Video ) ٥(  

iJqSnzvBIeU=v?watch/com.youtube.www://http  

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  )يان فرھنگی ايرانم(

  حميد محوی

  ، پاريس٢٠١٣ جون ٢٧

 

 

 

 


