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کار ا�ن نوشته نخست ا�ن است که نشان دهد تهمینه میالنی در ه�أت

پدیده ای اجتماعی درخور توجه است نه در نقش هنرمند.

�رای فهم ا�ن قضیه شاید کافی  باشد که ادعاهای هنری میالنی را

بخوانیم یا بشنویم. �رای مثال در مصاحبه با ا�رناپالس (۲۴ مهر ۱۳۹۷)

می گوید تا مادری امروزی را نقاشی کند اثری «کامالً مدرن» با «الهام از

یک نقاشی کالسیک» کشیده است. اصل اثر کاری ست از ماتئو

آرفانوتی. اگر هنرمندی تحصیل کرده در سال ۱۳۹۸ بنشیند و بگوید که

آرفانوتی کالسیک است و من مدرنش کرده ام طبیعتًا تار�خ هنر را حتی

ورق نزده است. میالنی چند روز �یش در گفت وگو با هوشنگ گلمکانی

(مجله  ی فیلم، کات ۱۳) گفته  است که سال ها و قرن ها نقاشی با او

�وده است و عاشق سبک های متنوع نقاشی ست. ا�ن دو مدعا از یک

جنس اند، از جنس جهل. نه مدرن سبک است و نه کالسیک. نه میالنی

سبک می شناسد و نه فرقش را با دوران و یا اسلوب می داند.

بد�هی ست که داشتن دانش نظری الزمه ی کار هر نقاشی نیست. تار�خ

هنر مدرن و نیز معاصر �ر است از نقاشانی که بدوّیت و خامی را اساس

کار قرار دادند و گاه حتی دست را مقدم �ر ذهن دانستند و به خودکاری

نسبی دست تن دادند. پس ا�ن که میالنی در مصاحبه ای ادعا می کند

که نقاشی خودآموخته است دخلی به اسلوب او ندارد.

اغلْب ا�ن هنرمندان را دو دسته می کنند: خودآموختگان و

مکتب ندیدگان. آن ها که مکتب ندیده اند اغلب کسانی اند که یا اصول

فرهنگستان های کالسیک شده را نمی دانند یا می دانند و پس می زنند،

مانند بس�اری از هنرمندان نا�یف. دست �ر قضا هوشنگ گلمکانی به

همین اشاره می کند و می گوید سبک های نقاشی متنوع اند و نقاش

ممکن است نا�یف باشد، «ناتورالیست» ن�اشد و در اثرش «کانسپت»

تهمینه میالنی با آثار عاریتی چه می کند؟ هیچ، چون عاریتی در

کار نیست. اگر چیزها�ی را که میالنی به سبیل انتحال در آثار

خود آورده حذف کنیم چیزی باقی نمی ماند، ز�را استعدادی در

کار نیست یا خون تازه ای.
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مهمتر از «اجرای دقیق یک چهره» باشد. بعد مثال می زند که �یکاسو

اول «ناتورالیستی» (احتماالً مقصود وریستی ست) کار می کرده و بعدها

به تجربه گری و کو�یزم رسیده.

ا�ن تکرار افسانه ای ست که در افواه هم معروف است. او چون به ا�ن

افسانه باورمند است، از میالنی می �رسد که چرا نقاشی های

«ناتورالیستی »اش را به نمایشگاه ن�اورده است. میالنی مدعی می شود

که خیلی راحت می تواند کالسیک کار کند و اضافه می کند که البته نه

مثل رمبرانت. و مدعی می شود که کشیدن عین گلمکانی «جالب

نیست» و امروزه با وجود اینترنت «چهره ی میلیون تا آدم هست که شما

می تونی عینش را بکشی. کاری ندارد.» سپس اضافه می کند که به جای

موبه مو کشیدن افراد باید شخصیتشان را نقش کرد (انگار بالسکس

چون به قواعدی از قواعد نقاشی اروپای غربی تن داده است نتوانسته

شخصیت پاپ اینوسنت دهم را نشان دهد. و البته کار کردن مثل

بالسکس آسان تر است تا کار کردن مثل میالنی!) کمی  بعدتر گلمکانی

�یشنهاد می کند که �رای کم تر شدن فشارها ��اید و کارهای

«کالسیک تر» بکشد و نمایش دهد. میالنی می گوید دوست ندارد و

سلیقه اش نیست، یعنی نه می تواند و نه می خواهد، محض مثال،

واحد خاکدان یا عبدی اسبقی باشد ــ هرچند می دانیم هیچ کدام

ناتورالیست نیستند. میالنی نا�یف نیست. مکرّمه قنبری نا�یف است.

نریمان فرّخی نا�یف است.
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میالنِی نقاش کیست؟ او معماری خوانده و با �رخی قواعد مناظر و مرایا

آشناست. سینماگر است و احتماالً قاب بندی و ترکیب بندی می داند. در

دانشگاه نزد فرامرز �یالرام و غالم حسین نامی و داراب د��ا هم شاگردی

کرده. اما بحث کار میالنی نه در چارچوب هنر که در چارچوب پدیده ای

اجتماعی قابل بحث است، پدیده ای که مطلقًا با ترکیب بندی،

رنگ شناسی، مهارت، آموزش، اصول مناظر و مرایای لورنتزتی و

�رونلسکی و غیر ایشان رابطه ای ندارد. میالنی چهره ی دختری گل به سر

را از نقاشی دیگر می گیرد و لب او را قلوه ای تر می کشد. یا باز از کار

دیگری اثر قلم و اجزاء چهره را می زداید. یا �یکر دو زن را از نقاشی ای

می گیرد، رنگشان را عوض می کند و نیم تنه را کمی بلندتر می کشد. او نام

همه ی ا�ن ها را «الهام» می گذارد. اما کار میالنی نه کاویدن کار

دیگری ست نه ملهم از آن. �یکاسو چندده تابلو از روی ندیمه ها اثر

بالسکس کشیده است. ادوار مانه ناهار در سبزه زار (۱۸۶۳-۱۸۶۲) را با

ـ که الهام مستقیم از کار چا�ی داوری پاریس اثر مارک آنتونیو ریموندی ـ

ـ کشیده است. نیز می دانیم آن نیز به نوبت خود نقلی از کار رافائل �ود ـ

که تار�خ هنر و ادب حوزه ی فارسی مملو از نظیره سازی ست. استادان

قدیم به ا�ن کار «نقل» هم می گفتند.

در ا�ن حوزه ی فرهنگی، یعنی از ا�ران فعلی تا خراسان �زرگ قدیم و

هندوستان گورکانی و عراق عرب و غیره، نقل از نقاش دیگر بس�ار باب

�وده. مثالً محمدبن محمودشاه الخّ�ام ــ که گروهی او را با غ�اث الد�ن

محمد نقاش تبر�زی و محمد س�اه قلم یکی دانسته اند ــ �ر یکی از

رقعه هایش ا�ن رقم را آورده: «نقل از قلم استاد عبدالحی نقاش.

کمتر�ن بندگان، محمدبن محمودشاه الخّ�ام» (�رلین، بن�اد میراث

فرهنگی �روس، دپارتمان شرقی، مرقع Diez A, ص ۲۶، ش ۱). ا�ن

ضمانت گاهی کار خازن یا کتابدار کتابخانه ی هما�ون هم �وده. در

فراهم آوردن مرَقع بهرام میرزا صفوی، �رادر شاه تهماسب، دوست محمد

گواشانی جز نوشتن د��اچه  ی مرقع مشخص کرده است که هر کدام از

آثار کار کیست و یا طرح از کیست. ا�ن کار را گاه با اضافه کردن کتیبه ای

نیز می کردند. مثالً در کتیبه  می نوشتند: «نقل از کار موالنا ولی، صوره

العبد بهزاد».
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و البته می دانیم که سرقِت کار دیگری و نقل از دیگری بدون تضمین نیز

باب �وده و معروف است که رقم هیچ نقاشی به اندازه ی رقم

کمال الد�ن بهزاد جعل نشده. اما در عین حال فرهنگ ا�ن حوزه با

حقوق مؤلف و مصّور �یگانه نبوده است. اصطالحاتی چون «نقل»،

«نظیره»، «تضمین»، «وام»، «عاریت» و البته «انتحال» و «سرقت»

نشان می دهد که بی آن که در ا�ن حوزه ی فرهنگی قانونی مدّون یا حّتی

منشور و فرمانی جهت حقوق مؤلفان و مصّوران و مصّنفان نوشته

باشند، قانونی نرم و هموار در کار �وده. دو مثال کفایت می کند. رشید 

وطواط، ادیب و شاعر �زرگ قرن ششم، ذ�ل «التضمین» نوشته است:

«ا�ن صنعت چنان باشد کی [= که] شاعر مصراعی یا �یتی یا دو �یت از

آِن دیگری در م�ان شعر خود به کار �رد به جا�ی ال�ق نیک �ر سبیل تمّثل

و عاریت نه �ر وجه سرقه [.] و ا�ن �یت تضمین باید کی مشهور باشد و

اشارتی �ود چنانک شنونده را تهمت و شبهت سرقه �یفتد [کذا.

نیفتد].» (۱)

موالنا نظام استرآبادی، شاعر قرون نهم و دهم، در خواب روز جزا را

می �یند و م�ان جای باصفا�ی سلمان ساوجی را. �یش او می رود و

آشنا�ی می دهد. سپس به او می گوید «کمینه را به مالزمان شما اعتقاد

بس�ار است. ال�ق حال شما نمی دانم که شما َاشعار مردم را تصرف

کرده اید بی  ِاشعار تضمین و ا�ن شعار را سرقه می گویند. گفت: کجا؟»

استرآبادی شاهد می آورد. ساوجی می گوید «چرا اعتراض �ر موالنا

جامی نمی کنید که او از همین قصیده مصرعی را اخذ کرده؟» و آن را

می خواند. استرآبادی �یدار می شود و تفحص می کند و به ساوجی حق

می دهد. (۲)

یک قرنی م�ان دو شاعر فاصله است و ساوجی نمی توانسته از جامی

خبر داشته باشد. ا�ن حکایت خبر از وجدانی عمومی می دهد که

انتحال و سرقت در �یشگاهش مذموم است. ارشاد قضاوت �ر سر

منتحل �ودن یا نبودن میالنی را منوط به شکایت شاک�ان خصوصی

کرده. من گمان نمی کنم نقاشان کمترشناخته شده و یا خارجی از میالنی

شکایت کنند. استرآبادی نیز آن خواب را می �یند تا تصمیم بگیرد که در
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خطبه ی د�وانش از ساوجی چگونه نام �برد. بی  شکایت و دادگاه دیگر

واضح است که از میالنی چگونه نام خواهند �رد.

هنر امروز ا�ران با ظرایف تضمین و انتحال و غیره اغلب �یگانه است،

ز�را همه ی ا�ن اصطالحات و داللت هایشان را پدیده ی نه چندان نِو «از

آن خود سازی» ــ که بی دلیل آن را عاریتی از فرنگ می دانند ــ بلعیده

است. ا�ن ترجمه نیز دقیق نیست، چون appropriation ریشه در

مایملک شخص دارد که دیگری تحصیل کند. کار خانم میالنی از آن خود

سازی به معنای معاصر کلمه نیست، بلکه انتحال در معنای سنتی آن

است. رویه ی کاری او نشان می دهد که نخست آثار هنرمندان �یش وکم

گمنام را تحصیل کرده و بعد سراغ کسانی چون فرشید مثقالی آمده.

استفاده از تصو�رگری ماهی س�اه کوچولو البته نقل است، اما آن گاه که

سراغ نقاشان جوان و یا گمنام می رود و منبع الهامش صفحات مجازی

ا�ن و آن می شود دیگر ه�أت منتحلی کم هوش را می گیرد که �رده ای

ضخیم از اوهام چشمانش را �ر واقعیتی بس�ار آشکار بسته است.

اگر میرسیدعلی از هنرمندان دربار هرات نقل ها می آورد یا مانه و

�یکاسو روی دوش رافائل و بالسکس می ایستند، درواقع چیزی نو

می آفرینند. �راکسیس نقل دقیقاً همین است. �راکسیس نقل و امر نو

را با توضیح مختصر وطواط می شود درک کرد: نقل عاریتی است،  وام

است و می توان آن را بازستاند. اما اگر وام را از منتحل بی استعداد

بازستانیم، چیزی در کف او نخواهد ماند، ز�را آن را در جا�ی ال�ق نیک

ننشانده است، ز�را از اساس ل�اقتی در او نیست. آثار مضّمِن بحق ال�ق

درست آثاری اند که ح�ات عناصر عاریتی را تضمین می کنند، یا خونی

تازه در آن ها جاری می کنند؛ آن ها را زنده می  گردانند.

همچنین بخوانید:  گال�ی آر�انا به واسطه برگزا�ی

نمایشگاه تهمینه میالنی اخطار ک�بی گرفت
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صنعت تلمیح نیز شبیه به همین است؛ نیم نگاهی ست به کار دیگری.

آلفرد اشنیتکه به تلمیح از بتهوون و اورالندو دی السوس در

موسیقی اش چیزها�ی می آورد. نقل های او گاه به طنز هم �هلو می زنند.

او ــ به مانند بس�اری هنرمند ال�ق که چیزها�ی از هنر �یش از خود نقل

کرده  اند ــ با آن  نقل ها و �ریده ها کاری دیگر می کند. مثال ا�رانی اخیری

هم داریم: در مجموعه ی «یک لت، دولت، سه لت» از محمدمهدی

ط�اط�ا�ْی نقاش ا�ن یا آن ه�أت دولت را مستقیمأ از روی عکس

نقاشی کرده  است. همه چیز چنان محو شده که دولتمردان توده وار

شده اند، انگار یا با چشم های اشک بار آن ها را نگاه کرده باشیم یا از

اساس تنها تفاوت م�انشان دهشتناکی شان �وده باشد ــ البته به

استثنای نقاشی دولت موقت او. کافی ست با خودمان فکر کنیم که چرا

تا به حال هیچ کس معترِض ط�اط�ا�ی نشده است که کارهایش

کپی ست. پاسخ در کنِش نقاش است که معطوف به هدفی ست: اثر

ـ مرجع بصری خود می شود. به ـ و البته گاه ممات ـ هنری امتداد ح�ات ـ

همین دلیل است که چشم �رداشتن از �رده های ا�ن مجموعه ی

ط�اط�ا�ی دشوار است.

اما میالنی با آثار عاریتی چه می کند؟ هیچ، چون عاریتی در کار نیست.

عاریه را با نیکوکردنش پس می دهند و با یک «از همه چیز و از همه

کس الهام می گیرم» قضیه را فیصله نمی دهند. پس اگر چیزها�ی را که

میالنی به سبیل انتحال در آثار خود آورده حذف کنیم چیزی باقی

نمی ماند، ز�را استعدادی در کار نیست یا خون تازه ای. درست به همین

دلیل است که الهامی نیز در کار نیست. از همین روست که تمام آثار

سرقتی میالنی از اصلشان به مراتب ضعیف ترند. اندوه چهره ی �یکری را

�زدا�یم. به جای تخم مرغی که در درست دارد الماسی بنشانیم و بعد

بگو�یم چون خیلی قصه گوست مردم دوست دارند، ز�را خ�ابان فرشته

از خیل مشتاقان بند آمده �ود. در گفت وگو با گلمکانی، میالنی ــ

هرچند باز مدعی می شود که تمام نقاشی ها از خود اوست ــ می �رسد

که چرا منتقدان به سراغ دیگر آثار نمایشگاه او نمی روند و آن ها�ی را که

سرقتی نیست تحلیل نمی کنند. پاسخ البته واضح است: به همان

دلیلی که منتقدان جدی سینما آثار ا�رج ملکی را درخور نقد
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ندانسته اند. درواقع ا�ن آثار آن قدر ضعیف اند که آدم از خودش

می �رسد که نکند تهمینه میالنی یا ا�رج ملکی آدم را سر کار گذاشته اند.

اما میالنی ا�رج ملکی نیست. او را بحق «سلبریتی» می خوانند. در غ�اب

استعداد یا استادی و یا دانش است که معنای «سلبریتی» تازه روشن

می شود. به گمان من سلبریتی در ا�ران پدیده ای جدید است. در

گذشته ی نه چندان دور کسی به مهدی اخوان ثالث، سیمین بهبهانی،

شهراب شهیدثالث و یا سوسن تسلیمی چنین لقبی نمی داد. �ر همین

بن�ان کسی مانند رائفی �ور ــ که دست �ر قضا منتقد میالنی هم هست

ــ سلبریتی ست نه چنان که از او یاد می کنند، استراتژیست. و باز دست

�ر قضا می توانید ذهنیت توطئه زده ی رائفی �ور را در میالنی �بینید. ا�ن

مدعا از کیست؟ «گروهی دانشجو در ا�ران توسط شخصی در امریکا

هدایت می شوند که ارتش سا�بری هم دارند و ا�ن هجمه ها از سال ها

�یش �رنامه ر�زی شده است.» ا�ن مدعای میالنی ست، نه رائفی �ور.

�رواضح است که اگر میالنی موفق شود که نه تنها مه�ار بهرام اصل ــ

 که همه ی منتقدان و دانشجوی معترض به نمایشگاه اولش ــ 

معترضان را دادگاهی و یا حتی زندان کند یا مثل همین نمایشگاه آخر

محافظی دوره دیده و ستبر را کنار نقاشی هایش بکارد، باز آثار او اصیل

نخواهند شد.

پس سلبریتی هر کس نامداری نیست، بلکه کسی ست که استعداد و

شایستگی و عمق درخور کاری را که می کند ندارد. میالنی و مدافعان او

اغلب ادعا کرده اند که اهالی هنرهای تجسمی نشسته اند و گفته اند که

سینماگران حق ورود به عرصه ی تجسمی را ندارند. اگر گروهی با هشتگ

یا شعار «گالری جای شما نیست» همه ی سینماگران را هدف گرفته

باشند فقط بخل ورزیده اند.

در گفت وگو با مجله ی فیلم گلمکانی تلویحًا شهرت و موفقیت او را

دلیل هجمه ها دانسته است. بد�هی ست که ا�ن قول ها خالف اند.

تجسمی پانتئونی ندارد و دربان شمشیر به دست هم ندارد. حتی صنفی

متشکل ندارد که بتواند از همکاری زندان شده دفاع کند.  نقاشان در

ا�ن مملکت یک انجمن دارند که آن هم حاضر نشده درباره ی
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نمایشگاه های خانم میالنی چیزی بگوید و موضع گیری نسبت به دادگاه

دانشجوی معترض را به بعد از حکم دادگاه موکول کرده است. �رای

بس�اری چیز دندان گیر تجسمی موقعیت و شهرت و خوش فروشی ست

که میالنی به آن دست یافته است، وگرنه هر کسی نمی تواند اولین

تجربه هایش را �ر د�وار نگارخانه ای عریض  و طو�ل در تهران آو�زان کند

و به قول خود او در همان دقا�ق اول هم آثاری از او فروش �رود و

خ�ابان منتهی به گالری هم بسته شود. ا�ن ها تفکرات میالنی ست نه

من، �رای همین می گوید که ن�امده «بازار را خراب کند.»

به باور من حق هر هنرمندی ست که وارد عرصه های دیگر هنر هم بشود

و از اساس حق هر انسانی ست که هر چه می خواهد خلق کند. جولین

اشنابِل نقاش فیلم هم می سازد. پاراجانف تکه چس�انی  هم می کرد.

د�وید لینچ سینماگر نقاشی می کند. ژان کوکتو تقر��ًا همه کار می کرده

است. چیدمان وید�و�ی تعزیه از ع�اس ک�ارستمی بس�ار هوشمندانه

است چرا که به خود تعزیت یا سوگواری می �ردازد، چیزی که از چشم

تیز�ین �یتر �روک ــ که بس�ار نمایش های آئینی را کاویده ــ دور مانده

�ود.

اگر تهمینه میالنی نامی نداشت، هیچ نگارخانه ای کار او را نشان

نمی داد. میالنی راز موفقیت نقاشی هایش را در دو کیفیت بصری

می داند: «مینیمال» و «قصه گو» �ودن. آیا اگر همان خ�ابان فرشته

میزبان �رده های خ�الی سازانی چون قوللر آغاسی و بلوکی فر یا دانلد جاد

مینیمالیست �ود خ�ابان بسته می شد؟ بعید می دانم. اگر مینیمالیزم

چنین احترامی نزد ا�ران�ان داشت یقین کنید که �را�ر اثر بدون عنوان

(۱۹۶۶) دانلد جاد که در ا�ن سال ها لک شده و خش گرفته و کج شده

در موزه ی هنرهای معاصر تهران بست می نشستند تا مگر هّمت کنند و

مرّمتش کنند. میالنی توضیحی درباره ی مینیمالیزم ندارد، اما می گوید

که نقاشی هایش «کامالً قصه گو هستند» و «شاید راه جدیدی باز

کنند.» و باز «فکر می کردم همه می گویند فیلمساز ما فیلم های

نساخته اش را نقاشی کرده و نقاشی قصه گو را وارد هنرهای تجسمی

��کرده است.» مقصود او از قصه گو مطلقًا روشن نیست، چون از اساس 



فکری در کار نبوده است. پس یعنی اگر قرن ها سنت کتاب آرا�ی، هنر

مصّوری، تزو�ق و نقاشی د�واری و نقاشی قهوه خانه و تبلورشان در کار

هنرمندان معاصر و چند دهه داستان مصّور ساختن نتوانسته است

خ�ابان فرشته را بند ��اورد ا�راد از آن هنرمندان است که نتوانسته اند

راه جدیدی بگشایند.

پس خشم جامعه ی تجسمی و خصوصًا دانشجویان هنر بی دلیل

نیست. گمان می کنم که ا�ن ها حتی به نام او حسادت نمی کنند. در

شهر گرگ زده ای چون تهران هنرمندی جوان و مستعد ــ چون مه�ار

ـ �رای دیده شدن آثارش اغلب بهرام اصل که میالنی به دادگاه کشانده ـ

باید تفرعن نگارخانه داری را به جان بخرد که حتی مترو و بی آر تی

سوارشدن �رایش حادثه است. نگارخانه داران ما اغلب حتی نمی دانند

که بدون هنرمندانشان هیچ نیستند. وبسایت هایشان هم اغلب نشان

می دهد که با فرهنگ ا�ن ُملک هیچ خویشی ای ندارند. فارسی را هم

قابل نمی دانند. وبسایت نگارخانه ی میزبان آخر�ن نمایشگاه میالنی

خود شاهدی ست �ر ا�ن مدعا:

آیا جای آثار میالنی درست در چنین نگارخانه ای نیست؟ به گمان من

هست. پس اعتراض به شخص میالنی �یهوده است. روزی می گوید

الهام گرفته  است، روز دیگر می گوید دیگری از من کپی کرده  است. روزی

موفقیت آثار را در ترافیک خ�ابان فرشته می �یند و البد در آینده ا�ن

نقدها را نشان عمق کارهایش خواهد دانست. میالنی در مصاحبه با

روزنامه ی آرمان امروز می گوید «احساس می کردم به خاطر نقاشی هایم
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شایسته ی تقد�ر و تحسین خواهم �ود و اصال انتظار ا�ن همه حاشیه و

ه�اهو را نداشتم.» (۲۱ اردی بهشت ۱۳۹۸) ا�ن نخستین بار نیست که

چنین کسانی چشم چنان تقد�ری دارند. قرن ها �یش خاقانی سروده

است «و�ن جاهالن ملمع کارند و منتحل» (۳). ملمع کار یا ملمع گر به

کسی می گویند که �ر چیزها ورق طال یا نقره می چس�اند و البته کنایه از

آدم مّکار و دغل هم هست.

در مصرع خاقانی جهل و ملمع کاری و انتحال کنار هم آمده اند که به

گمان من سه رأس آن جنس سلبریتی  را نشان می دهند. ا�ن سلبریتی

هر منتحلی نیست، ز�را نگارخانه های ما �ر از مستنسخ های

خام دستانه اند و اغلب به آن ها اعتراضی نمی کنند. پس باید معترض

نگارخانه ها شد. میالنی در همان گفت وگو با ا�رنا گفته است که صاحب

نگارخانه عاشق او یا آثارش شده و �رایش نمایشگاه گذاشته و بعد

ترسیده و نمایشگاه را تعطیل کرده. مشکل همین نگارخانه ها هستند

که به سادگی  عاشق می شوند و به راحتی می ترسند و درباره ی آثاری که

به نمایش می گذارند چیز چندانی ندارند که بگویند و از اساس خود را

ملزم به تحصیل دانش نمی دانند؛ همین که ملکی دارند، به ا�ن یا آن

بانک وصل اند، روابط اقتصادی خوبی دارند، انگلیسی بلدند و راه

حراجی ها یا نمایشگاه ساالنه ی دوبی را هموار می کنند کفایت می کند.

ملمع کاری با سلبریتی ساختن ش�اهت دارد. چیزی م�ان تهی را می گیریم

و زراندود می کنیم. ا�ن میزان هنر مطّال و مزخرف (به هر دو معنا) و ا�ن

 خطاطی تز�ینی نشان از یکه تازی ملمع کاران دارد. سلبریتی در خیِل 

جامعه ای جوالن می دهد که سردمداران فرهنگش آقازاده های بانکدار یا

نفتی، �رج نشینان کم سواد، مد�ران دولتی رانت خوار و مّالکان �یگانه با

بستر فرهنگی، اجتماعی و س�اسی باشند. ا�ن ها سراغ هنرمندی

همچنین بخوانید:  پخش زنده ی عملیات مرمت

«گشت شبانه » رامبرانت
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می روند که با اصل موفقیت به هر قیمتی �یعت کند. اصل موفقیت

وابسته به در چشم �ودن است. کار نگارخانه در چشم کشیدن است. از

جا�ی به بعد همین که درباره ی کسی می نویسند و صحبت می کنند

کافی ست. یعنی دیگر مهم نیست چه می نویسند. مهم ا�ن است که

چیزهای قطور بسازند بی اندکی عمق. هنر فقط عرصه ی موفقیت

نیست. شکست به معنای عمیق آن تجربه ی هر هنرمند ژرف نگری ست ــ

یا من ا�ن طور با کوری خود دیده ام.

پس سلبریتی ا�ن یادداشت ملمع کار هم هست، اما طالیش فقط و

فقط اسم اوست. و مکر او در پاسخی ست که به منتقدان می دهد. او

بارها ا�ن ادعا را تکرار کرده است که هجمه های اخیر به دلیل دفاع او از

حقوق زنان است. ا�ن درست است که نشریات و خبرگزاری های

پشت گرم به قدرت قاهر از اعتراض ها به نمایشگاه های او سوءاستفاده

کرده اند، اما نمی شود مانند میالنی مدعی شد که همه ی نقدها خط

س�اسی دارد.

به باور من اوالً باید با تمام قدرت �را�ر ا�ن مدعای میالنی ایستاد و

نگذاشت کلماتی چون «گروه فشار» و «ارتش سا�بری» و «تروریست» را

گشاده دستانه خرج هنرمندان گمنام و دانشجویان هنر کند. واضح

است که هر که توانست فشار اجتماعی ��اورد گروه فشار نیست.

کارگران نیشکر هفت تپه هم می توانند فشار ��اورند، اما اگر روزی قدرت

قاهر را به زانو درآوردند و حقشان را گرفتند گروه فشار نیستند. اینان

حقوق مسّلم خود را می خواهند. دانشجویان معترض نیز �را�ری را طلب

می کنند و بس. ثان�ًا باید �را�ر کسانی ایستاد که با استمداد از گفته ها

و آثار سینما�ی او می خواهند نقاش بی استعداد و منتحلی را �ر سر

مدافعان حقوق زنان بکوبند. البته ا�ن آخری چندان جای نگرانی ندارد.

آن سّنت عمیق �را�ری خواهی که �یش از یک قرن در ا�ن مملکت سابقه

دارد ریشه دارتر از آن است که با چنین شعبده ها�ی مسخ شود.

و در نهایت نقش وزارت ارشاد. اگر مجبوریم �رای کتاب هایمان از آن

نهاد اجازه بگیریم و اگر �رای نشان دادن آثارمان در موزه های ملی

(نمی گویم دولتی، چون مانند نفت آن موزه ها متعّلق به مّلت ا�ران اند و
🌗 



سرقفلی شان با ا�ن یا آن دولت و حکومت دست به دست می شود و

امید داریم چیز سالمی �رای آیندگان به جا بگذارند) به آن ها جواب پس

بدهیم، هرگز مجبور نیستیم دست به دامانشان بشویم، درست به

همان دلیل که نویسندگان گرانقدرمان �رای مجّوز گرفتن از ارشاد تشکر

نمی کنند. پس تأکید می کنم که به باور من یاری جو�ی از ارشاد �رای

بستن نمایشگاه تهمینه میالنی اشت�اه بس�ار �زرگی �ود. ارشاد خیلی 

کارها می کند، اما نهاد سانسور هم هست. �رای همین است که حتی

خود کارمندانشان هم آن  را اغلب «ارشاد» می خوانند و «فرهنگ» را از

عنوان  رسمی  آن وزارت خانه از قلم می اندازند یا گاه خوشبختانه به عمد

درز می گیرند.

مد�ر نگارخانه ی نمایشگاه اول میالنی در گفت وگو با همشهری  به

یادمان می آورد که آثار کم ارزش (اگر نگو�یم بی ارزش) میالنی را مد�ر

سابق همان وزارتخانه قیمت گذاری کرده است، یعنی م�ان پانزده تا

سی میلیون تومان: «مدتی بعد آقا�ی که قبال مد�رکل هنرهای تجسمی

وزارت ارشاد �ودند به گالری آمدند و آثار را قیمت گذاری کردند و خالصه

مقدمات �رپا�ی نمایشگاه مه�ا شد.» (۱۹ شهر�ور ۱۳۹۷) و اخیر میالنی

از یکی دیگر از مد�ران سابق ارشاد و مد�ر حراجی امروز، یعنی علیرضا

سمیع آذر، شاهد آورده که کار او الهام و از آن خود کردن نام دارد و نه

استنساخ و انتحال یا به زبان او کپی کاری (صفحه ی اینستاگرام میالنی،

۲۴ اردی بهشت ۱۳۹۸).

وقتی مد�ران ارشاد از موزه ی هنرهای معاصر در می آیند و به ا�ن حراجی

و آن بانک می روند دیگر چه انتظاری می شود داشت؟ رانت قدرت و

ثروت که فقط در ید اختالس گران دادگاهی شده نبوده است!

حال �بینیم ارشاد با نمایشگاه آخر میالنی چه کرد. شورای نظارت و

ارزیابی فعالیت نگارخانه ها با حضور مد�رکل هنرهای تجسمی ارشاد،

معاون او، چند نقاش و نگارخانه دار در اداره ی کل هنرهای تجسمی

جلسه می گذارد تا اعالم کند که آثار اخیر میالنی «از منظر هنرهای

تجسمی قابل تأمل نیست و صرفا جستارهای شخصی در ا�ن حیطه

است.» (ا�رنا، ۱۶ اردی بهشت ۱۳۹۸) همین ها فرهنگ ا�رانی-اسالمی را
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چماقی کرده اند و هنرمندان ا�ن مرزو�وم را با آن مدام می نوازند، آن

وقت نه می دانند جستار چیست و نه می توانند توضیح بدهند که

فحص و طلب شخصی در هنر چه ا�رادی دارد. و باید ترسید از روزی که

ارشاد بخواهد �رای هنر ا�ن مملکت تصمیم بگیرد که کدام اثر قابل

تأمل است و کدام نیست. پس آیا کسانی که از تصمیم ارشاد

خشنودند به ا�ن فکر می کنند که از همین ممکن است روزی حربه

بسازند و آثاری را شخصی بنامند و حذف کنند؟

اتفاقًا ارشاد از آن جا که نهاد سانسور هم هست مدام نگران فحص در

امور عمومی ست و نه شخصی. ا�ن نهاد نگران ا�ن است که نکند

هنرمند طلبی عمیقًا عمومی داشته باشد و نه شخصی. کاری اگر

 مطلقًا کاری نخواهد داشت ــ شخصِی شخصی باشد ارشاد با آن 

می دانم که از متفّکران و کنشگران فمینیست آموخته ایم که شخصی و

خصوصی عمیقًا س�اسی ست؛ مقصود ایشان ا�ن  نبوده است البته. آن

روزی را در نظر ��اورید که هنرمندی بخواهد در عرصه ی عمومی با

د�وارنگاره  ای سفارشی کاری بکند. پس اگر روزی ا�ن یا آن کتاب صادق

هدایت یا هر نویسنده ی ناپسند دیگری به خاطر تأثیرش در حوزه ی

عمومی ممنوع می شد، ممکن است روزی ��اید که خصوصی تر�ن کار هر

فرد نیز اجازه بخواهد، مانند داستان منتشرنشده ی گلرخ ا�را�ی که

مطلقاً در حوزه ی خصوصی او ماند و هرگز منتشر نشد.

پس اهل ادب و هنر و دل سوزان فرهنگ از آن جا که شهروندند و نه

رعیت و خود قادرند به سعی خود اعتراض کنند، �رای نقد پدیده ی

اجتماعی سلبریتی، پس زدن سایه ای که ظلم سلبریتی �روری، نخبه کشی،

رانت قدرت و ثروت، انحصار رسانه ای و تحمیق مخاطب �ر سر ا�ن

مملکت افکنده اند مستقل و بی ن�از از هر دولتی ا�ن راه را ادامه

خواهند داد.

 

مراجع
🌗 

http://www.irna.ir/fa/News/83304930


(۱) رشید الد�ن محمد عمری کاتب بلخی معروف به وطواط، حدا�ق

السحر فی دقا�ق الشعر، کتابخانه ی طهوری و کتابخانه ی سنائی

(تهران:۱۳۶۲)، ص ۷۲.

(۲) به نقل از: عالمه شهید قاضی نورا� شوشتری، مجالس المؤمنین،

کتابفروشی اسالمیه (تهران: ۱۳۷۷)، ج ۲، صص ۶۵۴-۶۵۵.

(۳) خاقانی شروانی، د�وان، مقابله و تصحیح و مقدمه و تعلیقاِت

ض�اءالد�ن سّجادی، زّوار (تهران: ۱۳۳۸)، ص ۱۷۵.

5 نظر

سرقت هنریجعل آثار هنریتهمینه میالنی

کپی کردن اثر هنریهوشنگ گلمکانینمایشگاه «آن دیگری»

گالری آریانا

علی

متاسفانه به اندازه ی دوستان ا�ن نوشته  به دل من ننشست.
ع�ارات ثقیل، از ا�ن شاخه به آن شاخه �ریدن و اصرار �رای

بکار �ردن اصطالحات و نام های هنری و طوالنی �ودن �یش از
حد.. بی آنکه دقیقا فحوای کالم روشن باشد..

در کل چگونه است که ما از هنرمندی که تا به ا�ن حد از جعل
هنر نهراسیده است کال ا�ن ادعا را می پذ�ریم که آثار از آن

خود اوست؟ از کجا معلوم که ا�ن آثار سفارش داده شده به
تعدادی هنرمند جوان و گمنام ن�اشد که تنها قرار گرفتن«�رند»

خانم کارگردان فرصتی �رای گران فروخته شدن آنها فراهم
آورده است.

چیزی که باید نقد شود نه فعالیت هنری ا�ن خانم که نظامی
مبتنی �ر قواعد «کسب سود به هر قیمتی» است که کامال

چنین فعالیت ها�ی را تا وقتی که رسوا نشدی تا�ید می نماید.

۵ خرداد ۱۳۹۸ در ۱۷:۴۲
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پاسخ

ملیحه

به جرًات می توانم بگویم تا به امروز هیچ نقد مستندی به ا�ن
شیوا�ی ودرعین حال ، جامع و قاطع نخوانده �ودم … فکر و

اندیشه تان ماناو دست وقلم تان توانا

۱ خرداد ۱۳۹۸ در ۱۶:۰۲

پاسخ

ع آموزگار

در روزگار هول و �یم موج و مهجوری صدف و رواج خزف؛
دشت ادب و هنر بی دفاع و حفاظ را ناطوری از ا�ن گونه دل

�یدار و سر هوش�ار باید و محصول تالش اش بضاعتی
فرهنگی- هنری به شمار می آید. منتقدی که عالوه �ر تسلط �ر
ملزومات عمل نقد، با شهامتی ستودنی آشکار ساخت که نقد

را محافظه کاری و مالحظه کاری �ر نمی تابد. و با وجود ا�ن دو
هر گز نمی تواند پلی معتبر �ین هنرمند و مخاطب �رای گذر
معرفت و حقیقت بنا کند؛ و ساکنان دو سوی �ل را به هم

مرتبط سازد و هر دو را در ارتقاء دهد. می توان امیدوار �ود که
منقد و نقدها�ی ا�ن گونه تالش سترون سازی جامعه را خنثا
و بی اثر می کند و به همین دلیل ارزشمند و تأثیر گذار است.

کوشش ات �ردوام که، قلب قناری داری و دیده ی شاهین.

۳۱ ارد�بهشت ۱۳۹۸ در ۱۹:۵۶

پاسخ

مجید کاظمی

جامع تر�ن نقدی که در طول سال�ان اخیر خوانده ام.در حین
مستدل �ودن به شواهد ، با احاطه کامل به موضوع نقد و

دانشی ستودنی،از متن فراتر میرود و آینه ای در �را�ر وضعیت
س�اسی_اجتماعی بطور کل و به طور اخص به فضاحت فرهنگ

و هنر ا�ن دوره وانفسا ، میگذارد.فراخوانی عام �رای زدودن
ا�ن چرِک ریا و تقلب و دروغ از چهره فرهنگ و هنر و هرگونه

۲۶ ارد�بهشت ۱۳۹۸ در ۰۲:۰۶
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نام   ایمیل  

دیدگاهتان را بنویسید

وب  سایت 

دیدگاه 

فرستادن دیدگاه

فساد و جرثومه گی، پایان درخشانی �رای ا�ن نقد بی بد�ل
است.درود بی پایان �ر شما جناب باربد گلشیری.

پاسخ

محمد

بس�ار هم عالی. و البته نکته سنجِی شخِص نویسنده رو
میرسوند و ما رو هم خوشحال، و س�اس از پاراگراف آخر؛

خصوصا «پس اهل ادب و هنر و دل سوزان فرهنگ از آن جا که
“شهروندند” و نه “رعیت” و خود قادرند به سعی خود اعتراض

کنند» که بس�ار به دل من نشست. پاینده باشی

۲۶ ارد�بهشت ۱۳۹۸ در ۰۱:۲۱

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردن�از عالمت گذاری شده اند
*

* *
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