
 

 
 

 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 نوع نسبتاً آرمانی محسن نامجو

 

 شیرین کریمی

( ایرانی مورد MeToo#همِ )من#چرا در جنبش 

 محسن نامجو مهم است؟

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg
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فراوان چقدر هم عیان کرده است انواع آزارهای جنسی در جامعه من#تا امروز جنبش 

است و هر مکانی )محله، خانه، خیابان، محل کار، دانشگاه، مدرسه، پارک و حتا مسجد( 

تواند مکانی بالقوه برای آزارگری باشد و هر شخصی )استاد دانشگاه، معلم، همسایه، می

بودنِ بالفعل البتهباشد و تواند آزارگری بالقوه یروشنفکر، هنرمند، فامیل و حتا والدین( م

های تجاوز و متهمان به تجاوز جنسی، در میان روایت. ه استثابت کرد هم آنها را

به آزار و تجاوز « متهم»ی نوآور و پرطرفداری که توانیم به محسن نامجو، خوانندهمی

حسن نامجو علاوه بر ی دیگری توجه کنیم. چراکه مورد مجنسی شده است، از زاویه

  کند.ی تجاوز و آزارگری، مسائل مهم دیگری را هم طرح و تصریح میمسئله

های و در سالقطعه ساخته  هاده، است و گیتار رتاسه یهو نوازند محسن نامجو خواننده

ب را بازتا هایش بخشی از دردهای جامعهفعالیتش در ایران و خارج از ایران نیز در ترانه

کم پنج دست 9911 سال برسد.و اعتبار  به شهرت ه استکارش توانست یهو در حوز داده

 یس یب یب با مصاحبه در 9911مورد اتهام آزار جنسی علیه او طرح شد، او در شهریور 

تجاوز »ر گروایتحقیقی  یصاشخوقتی ااما  این اتهامات را شایعه خواند و رد کرد. یفارس

یی که از خود منتشر کرد متنی ازپیش نامجو در ویدیومحسن نامجو شدند، « و آزار

صمیمانه، »اند دیده «آزار»از کسانی که از سوی او  شده را قرائت کرد و در آننوشته

نتشر مکمی بعد فایلی صوتی از محسن نامجو اما  .عذرخواهی کرد« متواضعانهخالصانه و 

که در آن با ادبیاتی کاملاً متفاوت از آنچه در فایل ویدیویی گفته بود به زنانی که او  شد

های نامجو به تندی حمله کرد. حملهرا به آزار و تجاوز جنسی متهم کرده بودند به

افشاگران و حامیان افشاگران ادامه پیدا کرد. اما پرسش بسیاری از افراد، از جمله طرفدارانِ 

 به همهنیا چرات که دانند این اسجدا می« هنرمند»را از « هنر»و کسانی که  محسن نامجو

 نیرا تحس هنرش هایلیخ د،یکنینم توجه گرانیدو آزار  تجاوزبه  و دیپردازیمنامجو 

نداشته باشند. حتا زنان و  یکار اشیخصوص یبه زندگ دهندیم حیو ترج کنندیم

 یتیشخص تروربه  متهمو  ییگومتهم به دروغ یجنس یمعترضان به آزارها و تجاوزها

 قتلچرا به »است که  نیخود محسن نامجو هم هم یهااز پرسش یکیقضا . ازشدند

https://www.bbc.com/persian/iran-53961658
https://www.bbc.com/persian/iran-53961658
https://www.youtube.com/watch?v=u8nkkN0fhys
https://www.youtube.com/watch?v=u8nkkN0fhys
https://www.youtube.com/watch?v=u8nkkN0fhys
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
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ت و اس «لیشدن از رخارج» یپرسش نیهرچند چن «د؟یپردازیدست پدرش نمبه "نایروم"

 برد، راههیمسئله را به ب ییهاپرسش نیچن طرح با توانیم شودیمکه طرح  یامسئلههر  در

 ه تمام مواردبفعالان حقوق بشر  ریهم و سامن#جنبش  فعالانو البته  ،مبهم کرد و پس راند

همچنان ادامه به موارد مختلف  شانتوجهو  اندهخود پرداخت یآزار و تجاوز و قتل در جا

 ؟دارد تیاهمهم من#جنبش  درنامجو  وردچرا م دارد. اما

از  یشتریب فیکردن طهمراه یهر جنبش یهااز هدف یکیدارد و  یاهداف یهر جنبش

 یااست که آن جنبش بر یدرد ایاز مردم از وجود مسئله  یشتریکردن شمار بمردم و آگاه

دن ششهرت نامجو و فعال یواسطه. مورد نامجو، بهکندیو مبارزه م شودیرفع آن فعال م

هم من#جنبش  یبرا یمورد مهم ،و توجه بیشترِ مردم به آن هاهامات نیا یها دربارهرسانه

 است.

ی او و افرادی که او را متهم به آزار از یک جنبه، مورد نامجو مهم است زیرا رابطه

ی نابرابر زنان و مردان در ی است که در رابطه«اقتدار»اند مبتنی بر همان جنسی کرده

ای تعرض، آزار و تجاوز داده است. اگر پدر ی ما، به مردان آمریت و عاملیتی برجامعه

سال پدرسالارانه و وابستگی معیشت خانوار به او به دست ش را از مناسبات دیرینه«اقتدار»

مراتب سازمانی را جایگاهی برای تعرض و آورده و همکار مرد جایگاه برترش در سلسله

رای ی ابزاری بمثابهشهرتش به ی هنری و ازآزار به زنان یافته، نامجو هم از توان و قریحه

استان توان گفت داِعمال اقتدار و به تبع آن آزار زنان بهره برده است. پس از این جنبه می

 اند.همان داستان همیشگی است، بازیگران متفاوت

هم نامجو م موردای دیگر، که نگارنده در این نوشتار بر آن تمرکز دارد، اما از جنبه

اگر متهم پس از افشا سکوت  مهم است، هاپس از افشاشدنِ تجاوز اواست چون رفتار 

و  شداو و شاکیانش محدود می یهرسیدگی به اتهامش به پروند تدریجاحتمالاً بهکرد می

های سکوت نکرد، حاشا کرد و بحث نامجواما  شد.توجه عمومی به سایر اخبار پرت می

صریح،  ،پرتکرار هانامجو پس از افشاگری یرفتارها طرح کرد. را دیگری
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ف او و حری است و اشدهشخص شناخته نامجو .است زیبرانگملتأو  زیبرانگتیحساس

یعنی  دهد،یقرار م ریثأاز مخاطبان را تحت ت یترعیوس فیحرف معترضان به رفتار او ط

ن صدای خود به اند، اثرگذاری و رسانددنبال آنهای اجتماعی بههمان چیزی که جنبش

 حسنمدعای نگارنده این است که در این وقایع ا گوش شمار بیشتری از مردم به امید تغییر.

 هممن#جنبش  در «یآرمان نسبتاً نوع» به و( نزدیک Ideal Type« )یآرمان نوع»نامجو به 

  شده است. تبدیلایرانی 

 به لحاظ نظری شتپندامی، آلمانیشناس طور که ماکس وبر، جامعهآن آرمانی انواعِ 

هشگران پژوکه اگرچه عیناً در واقعیت وجود ندارند اما  اندتواقعیبرخاسته از  یهایپدیده

نوع »سازند. های دقیق آنها را خارج از اجزای مربوط به آنها میمنظور انجام مقایسهبه

مک آن ککه پژوهشگران به  چیزی استوجه واقعیت عینی نیست، بلکه هیچبه« آرمانی

 ی ذهنیلیشهک یا ذهنی قالب تواندمی نوع آرمانی جوهرِ واقعیت را بشناسند. البتهتوانند می

ی را به رو، نباید واقعیت عین. ازاینبنددا بکه راه تحلیل را باز کنند، راه ربه جای آن و دشو

د. نوع بهره برتوان از نوع آرمانی برای فهم واقعیت عینی ولی می نوع آرمانی تقلیل داد،

در کل  و ی مثبت نداردیمعنا جا، در این«آرمانی»ی واژه، برخلاف بار معنایی مثبتِ آرمانی

 اپسندنتواند منفی و حتا به لحاظ اخلاقی نوع آرمانی لازم نیست مثبت یا صحیح باشد، می

 . باشد

ملاحظه برای آغازِ تغییر  راهی در خورِ  آنو نقد  واکاوی آرمانی، نوعتوجه انتقادی به 

یک شخص است: محسن نامجو.  همنم#ما در جنبش  آرمانی نسبتاًاینک نوع . است

 او .ده استشارجاع قابل میاز آنچه انتظار دار شیرفتار و گفتارش ب ،که با کردار یانمونه

کسانی که آزار و  و آزارگری است، چون تجاوزمتهم به  چوناست  آرمانی نسبتاً  نوع

ه قانون وسط است، قانونی ک و لیوک پای و اندیواقع یصاشخا اندکرده افشا تجاوز او را

مدافع  ل)وجود وکی .دستگاه قضایی آن سکولار استکه  ی استمتعلق به کشور از قضا

برای این  نامجو بسیار اهمیت دارد.( برای هر دو طرف ی آزارجنسیو قانون در مسئله

 است وسط ردماز م یادیشمار ز یپس پا مشهور استچون  است آرمانی وع نسبتاً جنبش ن
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جلب  ها هم بیشتر به اوشود توجه کنشگران و رسانهو توجهِ بیشترِ مردم به او باعث می

واقع اگر فردی گمنام به دیگری تجاوز کند و فرد آزاردیده روایتش را برای شود؛ به

تنایی و حتا اعسئله گاهی به همدلی با آزاردیده، گاهی به بیدیگران بیان کند معمولاً این م

شود. اما شدن خودِ آزاردیده و در بیشتر موارد به فراموشی منتهی و پرونده بسته میمتهم

توان به و می شودای باشد توجه بیشتری به مسئله جلب میشدهوقتی آزارگر فرد شناخته

 وجهتو در نتیجه به تغییر شرایط امیدوار شد، از این رو مورد نامجو  یجمع خِردشدن فعال

 ی اجتماعیِ تجاوز جنسی و آزارگری برانگیخته است. بیشتری را به مسئله

 گفتار او در کلامش، در نهایت، همان چون است آرمانی نسبتاً  نامجو همچنین نوع

حاشا  ند،ک، تحقیر میکندیم دیتهد :کندیم دیرا بازتول گراستیزو همجنس زیستزن

گراهراسی سوار شود و از این راه طرفدارانش را بسیج کوشد بر موج همجنسکند، میمی

ای هسازد که جنبشوجوه تاریکی را روشن می رفتارها و گفتارهای نامجوین ا کند.

و  صریحت رکوب چند سده است به دنبال بیان،س علیه خشونت وطلب و مبارزان برابری

کند می کند تصریحکند، وقتی تهدید میتصریح می این موارد را نامجو .آنند اثبات وجودِ

جنس این نوع تهدید چیست. نامجو  که کندکه تجاوز با تهدید همراه است و تصریح می

ند، ک اضافهمبارزات زنان  خیتار به یبرگ مهم تواندیچون م است نسبتاً آرمانی نوعی

ود خ وی یادر ماجر یتلخ اجتماع اتِینوع واقع نیا کیوجوه تار ازبخش زیادی  چراکه

 دهد. به شکلی آشکار نشان میرا 
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 2229مه  22های محسن نامجو در تاریخ توییت

زنان  کهاو علاوه بر اینکند،  رییتغ دیاست که با همان کندیآنچه نامجو آشکار م

کند، خبرنگاری را که گزارش خبری از این آزاردیده را تهدید و دعوت به سکوت می

ی دهدارم، آمامن دست از سر شخصِ شما برنمی» :کندتهدید میهم وقایع تهیه کرده است 

ی هکم نقط»در تهدید نامجو عبارت « ی تاریک نداریکم نقطهبه خاک نشستن باش، 

اش دارد بینیم، به تعبیر نامجو آن خبرنگار نقاط تاریکی در زندگیرا می« تاریک نداری

واقع، کاری که نامجو با رفتار و گفتارش در و نامجو قصد دارد آنها را روشن کند. اما، به

ها، تهدیدها، تجاوزها و تاریکِ سرکوبکند این است که نقاط کل این ماجرا می

 برند. ها از آن رنج میهاست انسانکند که قرنآزارهای کهنی را روشن می

پشت  یبالایبلند خی، تاردینام« نینشغرب فاحشگان جنبش»هم را نم#جنبش  نامجو

 یدهیسر بر»نامجو از عبارت  ،است سازی شرق/غربنامیدن زنان و دوگانه«فاحشه»
پشت  ،انخصوص در میان شیعی، بهایهبرانگیزندو  طولانی خیتار و کندمیاستفاده  «نایروم

تصریح همان ساختارِ موجود است؛ ساختاری که  نامجو .است «دهیسر بر» عبارتِ

 یاساس یرییتغ به را آنچهزای این ساختار و دهد و نقاط آسیبآزارجنسی در آن رخ می

 هانیزببه ل زنی لزبینمورد نامجو مهم است چون با اشاره به نام  .دهدیمنشان دارد به ما  ازین

. او تلاش است LGBTQ  یهبه جامع حمله نوع نیپشت ا یبلند خیو تار کندیحمله م

https://www.youtube.com/watch?v=2McDH2pXyxI
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زشت و »، «سوادباسواد و بی»کند میان فعالان حقوق زنان اختلاف بیفکند و آنان را به می

ای را در کند. نامجو وجوه ناپیدا و پیچیدهتقسیم می« ناحسابیحسابی و آدمآدم»و « زیبا

. سازددهد روشن میراحتی رخ میساختارِ مردسالار و ساختاری که آزارجنسی در آن به

گراستیزی و نوع نسبتاً آرمانی نامجو، اقتدار برخاسته از موقعیت برتر، زن ستیزی، همجنس

 کند.ی جنسیِ صرف را آشکارا تصریح میهی ابژاندازی و قدرت نگاه به زن به مثابهتفرقه

و پنهان  های آشکاراما در هنر او نیز لایه، جدا ببینیم هنر او توانیم ازرا مینامجو یمسئله

ور بخونه ی که پل ریکزن تا حالا»بوده است؛ مثلاً وقتی در آوازی خواند  این نگاه جنسیتی

ی ندهو شلیک خ« باشه... هوم؟ خونکوریکه پل ر یزنبا  دیدی؟... دانشای الکی... تا حالا

اهِ نابرابر به نگ ابزار بازتولید تواندمی گونهچه« روشنفکری»ی که ترانه داد نشان حضار!،

 زنان دهدمیای که نامجو آن را در آوازش نشان زن باشد؛ به بیانی دیگر، در جامعه

ر است و د« های الکیدانش»های آنها آورند و بحثشنفکر ادای فلسفه خواندن درمیرو

 دانند چهاند و نمیدرگمسر»اند انداختههم ایران را راهمن#زنانی که جای دیگر از نظر او 

از  «ساعت کی» کندمی« عرض تواضع کمال با د،یببخش»و ولی نامج« خواهندمی

از زنانی است که او را به آزار متهم « زندگیِ هر کدام ماهشش»با  کشیدنش برابرنفس

را از  یچه کسدارند »اند و آن زنان خبر ندارند که کنند و به رفتار و گفتار او معترضمی

 «. اندازندکار می

و  خواند« هازامبی نبردِ»هم در ایران را من#جنش  اشفایل صوتیمحسن نامجو در 

دیگر  صد سال»ی افشاگر ارسال کرد نوشت: که برای یکی از از زنانِ آزاردیده میلیای در

مورد  «ده.این اسم من است که آن بالاست و این حرکت شما تا یک ماه دیگه فراموش ش

آزار )جنسی،  آنچهتمام ، یعنی کندعلیه آن فعالیت می هممن#جنبش  هرآنچهنامجو 

سازی تمام آنچه این جنبش برای آگاه، یعنی شودکلامی، رفتاری، روانی( محسوب می

 چشم یجلو همه را ،خود دارد در آن به پا خاسته استآن و مبارزه با آن و رفع  یهدربار

https://soundcloud.com/aveh78/mohsen-namjoo-alaki
https://soundcloud.com/aveh78/mohsen-namjoo-alaki
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.youtube.com/watch?v=sld670ddLag


 نوع نسبتاً آرمانی محسن نامجو 8 

 وماجرای ا که انگار است طوریبا این جنبش  نسبتِ ماجرای محسن نامجو .گذاردیما م

 «!خواهمیرا نم هانیهم قاًیحالا بگو من دق این گوی و این میدان،: »دیگویم به ما

 ریگیپ از مردم که اصلاً یاریبس ،مینامجو را دوست داشت یقیموس یما روزبرخی از 

پس از ما خواهند آمد  ییهادوست دارند و آدم موسیقی نامجو را ستندیها نیافشاگر نیا

برای آن  اما .خواهند کرد لینامجو را دوست خواهند داشت و آن را تحل یقیکه موس

ها ها و جنسیت)از جمله حقوق زنان و کودکان، قومیتحقوق بشر  یهگروه از ما که دغدغ

جا به نوع نسبتاً ندر ای نامجو مهم است چون او وردم داریممذاهب مختلف(  و پیروان

شده  کند تبدیلآرمانیِ متجاوزان و بازیگرانِ فرادست در ساختاری که راحت تجاوز می

صدایی  تر وسری نترس ،ترساده یزبانبا  راهم من#جنبش مسائل  بسیاری از نامجواست. 

 یِ وتص لیاز فا شیپ یکه کم اشیعذرخواه لیدر فا نامجو کند.تر بیان میلرزشبی

 اههمر زنان حرکت نیا با دل و جان با من»منتشر شد گفت:  اش به زنان معترضحمله

 همراهیِ او در جایگاه ا این حرکت همراه شده است اماب یتا حد اینک او، «بود خواهم

ن رفع آ یبا آن مخالف است و برا همنم# جنبش ههرآنچ که است آرمانی نسبتاًنوعی 

 .را در خود دارد کندیمبارزه م

 

 
 : تربرای آگاهی بیش

  گوش کنید. اینجافایل صوتی محسن نامجو را در 

 ببینید. اینجاسی فارسی را در بیبی گزارش 

 ببینید. اینجاو  اینجااینترنشنال را در های ایرانگزارش 

 بشنوید. اینجاتوانید در محسن نامجو را می« کیال»ی ترانه 
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