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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٧ می ٢٠

  
  "آريانا سعيد"در دفاع از طرز لباس پوشيدن 

  
  

به دور از ھر نوع خودنمائی و يا فريب بايد بنويسم که با تأسف شناخت من از ھنرمند با استعداد، آزاده و شجاع 

در حدی نيست تا به خود اجازه دھم تا له و يا عليه ايشان در کل صحبت بدارم از ھمين " آريانا سعيد"يھن ما خانم م

جھت محتوای اين نوشته را بيشتر دفاع از طرز پوشش ايشان در کنسرت آخری که در پاريس اجراء کردند، می 

 که گويا من روی ملحوظات ديگری نمی واضح است که چنين تجريدی به ھيچ صورت بدان معنا نيست. سازد

  .خواھم به ارتباط شخصيت ايشان بحث بدارم

چندين دھه دوری از کشور، برخورداری از شغل تمام وقت در خارج ازخانه، سرپرستی از اطفال و مجموع 

 و پيامد ھای خانواده به مانند تمام زنان افغان در بطن سير قھقرائی ھنر و موسيقی در دوام فجايع ھفت و ھشت ثور

ھنر معرفی نمود و دومی ھا، خواستند تا ھنر را در چھارميخ تحجر قرون به بند در  که نخستين ابتذال را ،آنھا

از . کشند؛ ھمه باعث شده بود که برای ساليان طوالنی از ھنر و موسيقی و تحوالت آن در افغانستان به دور مانم

با اسم و چھرۀ ايشان از طريق تلويزيون آشنا برای بار اول . نداشتم" دآريانا سعي"ھمين جھت ھيچ آشنائيی با خانم 

ديدن .  می کردند، افتتاح نمودندءشدم، آنھم زمانی بود که ايشان يک تورنمنت فوتبال را با مويسقی زنده ای که اجرا
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نگی دعوت می آن صحنه و اجرای پر حرارت چند پارچه موسيقی که محتوای اشعار ھم مردم را به وحدت و ھماھ

افغانستان ايشان " اسالم زدۀ"نمود، و استقبال گرمی که تماشاچيان از ايشان به عمل آوردند و مرد و زن در جامعۀ 

را با ھمان حرارت در اجرای موسيقی ھمکاری نمودند، نه تنھا نخستين نطفۀ شناخت من از ايشان و موسيقيی که 

  .بيفزايم نخستين نقطه ھای احترامم را به ايشان نيز می رسانيداجراء می نمودند بود، بلکه با صداقت بايد 

اين احترام ھمزمان با اين که به صدا و آھنگ و شعر ايشان رابطه داشت، در اصل ناشی از شجاعت و ھمت واالی 

 جامعه و بيھراس از جبنی که استعمار و ارتجاع بر مرد و زن" اسالم زدگی"اين خانم جوان بود که بيھراس از 

و يا بھتر است " اسالم سياسی"افغان مستولی ساخته اند، تا به خود اجازۀ برون رفت از چھارچوب تنگ و تاريک 

، با چنين شجاعتی ھا بوده و اند، ندھند" ربانی"ھاو " محسنی"ھا، " سياف"ھا، "گلبدين"گفت اسالمی که نمايندگانش 

 شھادت می دھند که مردم کابل حامی ھا د، نبردی که ويديوبا اجرای يک برنامۀ ھنری ھمه را به نبرد فرا می خوان

  .آن بودند

ھرچند از آن مسأله سالھا گذشت، مگر باز ھم روی ھمان داليل قبلی نتوانستم فاصله ام را با ھنرمندان افغان من 

حسب تصادف حين تا اين که روز گذشته بر . کم نموده، شناختم را از ايشان کاملتر بسازم" آريانا سعيد"جمله خانم 

که قبالً اسمی " شفيع عيار"بار اول با چھرۀ آقای " يوتيوپ"جست وجوی برنامه ھای راديوئی افغانستان از طريق 

آريانا "به اصطالح انتقاد شان را نسبت به پوشش " عيار"از ايشان به گوشم رسيده بود در حالی آشنا شدم که آقای 

يعنی از يک جانب به ميخ . بود" ديوار را دو رويه کاھگل کردن"کامل به صورتی بيان داشتند که مصداق " سعيد

را با اگر و مگر يک " سعيد"می زدند و از جانب ديگر به نعل، يعنی در عين حالی که مسألۀ لباس پوشيدن خانم 

مايند زيرا از چنان پوششی احتراز ن" زن افغان"مسألۀ شخصی معرفی می نمودند، از ايشان می خواستند تا به مثابۀ 

  -زبان لومپنيزم پوشيده - را نيز بگويند" سعيد"آن لباس به وی اين امکان را می دھد تا اندازه ھای بدن خانم 

با آن که می توانست به تنھائی انگيزۀ ورودم به اين بحث باشد، مگر وقتی در " عيار"شنيدن صحبت ھای آقای 

 فيس بوک ھاا صدای امريکا و به استناد گفته ھای آنھا به صد گرفته تbbcرسانه ھای جمعی نيز متوجه شدم که از 

نيز به جای آن که اوضاع افغانستان و وضع رقت بار مردم آنھا را مورد بررسی قرار دھند و يا انزجار و نفرت به 

" عيدريانا سآ"مسعودی ابراز بدارند، به لباس -حق شان را از باند ھای جنايت پيشۀ نوع گلبدينی، سيافی، ربانی

چسپيده در عالم خيال جھت اندازه گيری بدنش، آن لباس را نيز ناديده می گيرند، بر خود الزم دانستم تا در مسأله از 

و يا " اخوان بچه ھای فيس بوکی"موضع خود وارد بحث شده، تمام آنھائی را که می خواھند به صورت علنی چون 

بپيچانند، به يک " دوالق"را با تمسک به بھانه ھای گوناگون در " يدريانا سعآ"، " عيار"ھم غير علنی به مانند آقای 

بحث علمی و آگاھگرانه دعوت نمايم، باشد از غوغای به وجود آمده، حد اقل در جھت ارتقای فھم و ذھن خود ما 

  .استفاده نموده باشيم

  :به مثابۀ پيش درآمد بحث مختصراً بايد بنويسم

 مگر آسيب پذير در مقابل  و چه ھم برای زنھا، پاسخی است که حيوان ھوشمندلباس و انواع آن چه برای مردھا

ناماليمات طبيعی چون سرما، در مقابله با طبيعت يعنی نخستين تضادی که نوع بشر با آن دست و پنجه نرم می 

ختمان طبيعی نجائی که انسان خالف اکثر حيوانات و پرندگان، از لحاظ ساآبه عبارت ديگر، از . نمود، داده است

فاقد يک پوشش مناسب در مقابله با سرمای زمستان و يخبندانھا بود، جھت گرم نمودن و زنده ماندن و بقايش در کل 

که بعداً به ساختمان ھدفمند نجا آبا افروختن آتش در ھا  متوسل شد، يکی پناه جستن در غارنوع تکتيک دفاعیدو به 

  .فاده از پوست حيوانات به غرض گرم نگھداشتن خود در خارج از منزلخانه و سرپناه انجاميد و ديگری ھم است
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می است، فکر نمی کنم در عصری که يل سردی و گرمی ھوا و ناماليمات اقاين که لباس سپر حفاظت انسان در مقابل

ا دير تر درک و ت دارند تا مطالب رادما زندگانی می کنيم نياز به سند و دليل داشته باشد، با آنھم برای آنھائی که ع

  .بپذيرند، بھترين سند و شاھد بر صدق ادعا می تواند، طرز زندگانی مردمان بومی افريقا به حساب رود

نتيجه گرفت که طرز پوشش انسان به مثابۀ سپر دفاعی انسان در مقابل طبيعت، در آغاز می توان از اين تذکر کوتاه 

گ و سنت نداشته، بلکه اين اديان و سنن بوده و اند، که از يکی از ھيچ ربطی به اين و يا آن دين و مذھب و يا فرھن

احتياجات اولی انسان، سوء استفاده نموده با طرح حدود و ثغور برای آن اھداف سياسی و طبقاتی شان را بر آورده 

  . ساخته اند

  يک ازديده می شود کهاز ھمين رو امروز در تمام جوامع انسانی وقتی پای پوشش مرد و يا زن به ميان می آيد 

طرف اديان و مذاھب می خواھند با در اختيار قرار دادن آن ، آرزوھای اختتام ناپذير مردساالرانۀ شان را در به 

بردگی کشانيدن زن برآورده سازند و از جانب ديگر سرمايه به مثابۀ مولود ناپاک پيدايش طبقات، زير نام سنت و 

. ود ھای گوناگون، از رفع آن نياز اولی برای خود آرگاه و بارگاه بسازندفرھنگ از آن سود جسته با عرضۀ م

تمکين به چنين خواستی بدان معناست که کسی بيايد و برای نوع تنفس انسان مقررات مذھبی و يا ھم مودی تعيين 

  .بدارد

و کسان ديگری که به پيروی از ايشان و يا ھم مستقالً مگر " عيار"جا آمديم بر می گرديم به بحث آقای حال که تا اين

اين انتقاد ھا ھرچند به نام ھای مختلف . را به خاطر طرز پوشش شان انتقاد نموده اند" سعيد"به مانند ايشان خانم 

نخست آن لباس اسالمی نبوده و با معيار ھائی که : خود را پنھان نموده بود مگر در اساس می تواند دو قسمت باشد

می بايست سنت و عرف " زن افغان"به مثابۀ " سعيد"اسالم تعيين نموده ھمخوانی نداشته است و ديگری خانم 

 نان – پنھان شدن در عقب ضرب المثل فوق ارتجاعی –. افغانھا را رعايت نموده چنان لباسی را بر تن نمی نمودند

  -ند، لباس بپوش خلق پسندبخور خود پس

با تمام احترامی که به فرد فرد معتقدان تمام اديان و مذاھب داشته و دارم و برخورداری از آزادی عقيده را حق مسلم 

ھمھۀ آنھا می دانم اين را ھم به خود حق می دھم با صراحت اعالم بدارم که به آنچنان عقايدی که زن را در کفن 

 به وی اجازۀ تبارز در تمام ساحات اجتماعی به خصوص ھنری ندھد، نه تنھا ھيچ گونه سياه و يا سفيد پيچانده

کسانی که در پوشش از احترامی قايل نيستم بلکه وظيفۀ خود می دانم عليه آن مبارزه نيز نمايم، بناًء برای آن عده 

در محضر عام " سعيد" آمدن خانم مگر بر: انتقاد می نمايند، بايد بنويسم" سعيد"دين و ديانت بر طرز لباس خانم 

حتا با رعايت پوشش صد در صد اسالمی، جھت خواندن آواز و اجرای حرکات ھنرمندانه اسالمی بوده که شما 

اگر قرار می بود معيار شما در نظر : بحث را به پوشش وی محدود می سازيد، آيا نبايد به اين آقايان و خانھما گفت

ی وجود داشته باشد؟ در کجای ديانت تان آمده است که به يک زن "آريانا سعيد"نست گرفته می شد، اصوالً نمی توا

اجازه دھد تا در محضر عام و در جلو چشمان ھزاران مرد حاضر و ناظر از طريق برنامه ھای تلويزيونی، زنی 

ن شرکت کننده را به حتا با پوشش صد در صد اسالمی بيايد و آواز بخواند و با حرکات زيبا و سرور آفرين مرد و ز

رقص بياورد؟  تمام آنھائی که اينک لباس را بھانه ساخته اند، چرا جرأت ندارند و نمی گويند که اصوالً در ديانت 

 تا خوانندگان انتقاد ھايشان دنموسيقی شاد و تحريک آميز را نداراجرای شان نه تنھا زنھا بلکه حتا مردھا اجازۀ 

امروزی طرف نيستند بلکه با مشتی از کسانی سروکار دارند، که از زھدان تاريخ دير تولد بدانند که آنھا با انسانھای 

  .شده دشمن موسيقی، ھنر، رقص و حتا نقاشی و مجسمه سازی می باشند

  "!عيار"واما منتقدان نوع آقای 
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را می پذيرند که خانم می دارند و اين " ريکالم"اين ھا که گويا نسبت به سنخ اول خود را پيشرفته تر و مترقی تر 

 می بايست "زن افغان"به مثابۀ فرد اين حق را داشته است تا چنان پوششی را بر تن نمايد، مگر به مثابۀ " سعيد"

 می رآشکارا سنت ھا و فرھنگ لباس پوشيدن جامعۀ ما را مراعات نموده از پوشيدن لباسی که اندازه ھای بدن شان 

  :سيدساخت احتراز می جست، می بايد پر

 چنان لباسی بر تن نموده "زن افغان"در کجا و چه وقت گفته است که وی به نمايندگی از " آريانا سعيد" خانم -١

  است؟

 اصوالً لباس زنان افغان با در نظرداشت کثرت قومی وفرھنگی جامعۀ افغانستان، کدام يک است تا احياناً اگر -٢

لباس زنان پشتون، لباس زنان ھزاره، لباس . د، از آن استفاده نمايدزمانی فرد ديگری بخواھد خود را با آن بپوشان

کدام يک؟ آنچه را شما در تمام آنھا به مثابۀ يک محور مشترک بيان خواھيد ... و  زنان تاجيک، لباس زنان بلوچ

  .است" رعايت حجاب اسالمی"داشت، ھمانا مسألۀ 

  !خانمھا و آقايان منتقد

 معرفی می داريد، دقيقاً معيار دينی اسالم بوده و "زن افغان"که شما به مثابۀ محور لباس يا ھيچ می دانيد چيزی را آ

نشده بودند، " اسالم زده "ھيچ ربطی به فرھنگ پارينۀ مردم ما در اعصار قديم، يعنی آن گاھی که زن و مرد افغان

  .ندارد

ھيچ گاھی به دور از تأثير گزيده شود، " انن افغز" بادر نظرداشت آن که در لباسی که بتواند به مثابۀ لباس -٣

از طرف جنس " زن افغان"رفته، تا لباس واحدی به مثابۀ لباس ذيسيافھا و محسنی ھا کدام نظر خواھيی صورت نپ

   اين و يا آن لباس مربوط زن افغان است و يا نيست؟تا بگويدزن به رسميت شناخته شود، اصوالً چه کسی حق دارد 

شنايان شنيده ام گويا شما در تحمل تان چيزی بھتر از آستان و وراجع به شما از دکه تا جائي" عيار" آقای -۴

ھستيد، اگر واقعاً آنچه شنيده ام درست است، اين را بايد بدانيد که ھر فرد اعم از زن و يا مرد، " سياف"و " گلبدين"

جائی که ايستاده است يعنی از موقف فکری و می خواھد در جامعه به فعاليت سياسی آغاز نمايد، از ھمانزمانی که 

اعتقادی خودش به قضايا نگريسته، در ھمان مسيری گام می گذارد که آرزوی برآورده ساختنش را در دماغ می 

  . اليت ھايش به نفی خود اقدام نمايدفعنه اين که بخواھد با . پرورد

ھايش ظاھر می گردد، طرزی لباس می پوشد که در کنسرت " سعيد"، وقتی خانم حال با در نظر داشت چنين حکمی

خودش می خواھد و می خواھد ھمين حق انتخاب پوشش را فرد فرد زنان افغان نيز داشته باشد، چطور است از شما 

 صحبت می نمائيد، کدام دور نمائی را می خواھيد در انظار قرار "زن افغان"پرسيده شود که وقتی شما از پوشش 

عۀ اوستائی و آريائی؟ زن در تحت سيطرۀ اسالم در تمام اشکال آن اعم از سنتی و راديکال و يا دھيد؟ زن زمان جام

  ھم به رسميت شناختن حق انتخاب پوشش به وسيلۀ خود زنان، ھمان طوری که خود را راحت احساس نمايند؟ 

چ چيزی ھم نمی ھراسد، مگر با شجاعت کامل انتخاب خود را نموده است و برای داشتن آن حق از ھي" آريانا سعيد"

گل کردن خاتمه داده با صدای بلند ابراز داريد، که پيشنھاد ھشما می بايد بر شف شف گفتن و ديوار را دو رويه کا

ھا و يا متابعت از زنان آگاه و زنجير گسلی از " سياف"ھا و " گلبدين"شما برای زنان چيست؟ افکار پنسل پاک زدۀ 

  ".آريانا سعيد"سنخ 

با " ريانا سعيدآ"، شما که خود را مسلمان می دانيد و از ھمان منظر بر طرز لباس پوشيدن خانم "عيار"قای  آ-۵

اضريد بنويسد که عمل شما از ديد اسالم، يعنی چنان نظاره حزبان لومپنی اندازه ھای بدن وی را دانستن می تازيد، 

از عقب لباس وی را بدون لباس نزد خود مجسم کردن يک زن اجنبی که بتوان اندازه ھای بدنش را دانست و 
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دارد و يا خير؟ آيا اصوالً چيزی به نام " به زنا نزديک نشويد" به آيت ربطیساخت، چيست؟ آيا چنان نظاره نمودنی 

  در نزد خدا قابل بازخواست است و يا نه؟زنای چشم 

  "!آريانا سعيد"  ھنرمند شجاع و خوب ميھنم خانم-۶

ست ھمان رابطه ايست که بين خودت و ميليونھا زن ديگر وجود رديده و نه ھم می شناسيم، اين دما ھمديگر را نه 

دارد، مگر اين ناشناسی موجب نمی گردد تا به عمل شجاعانه ات در قسمت انتخاب لباس به وسيلۀ خودت احترام 

  . قايل نشده و آرزوی موفقيت ھای بيشتر برايت ننمايم

  !ھمجنس شجاعم

 انتخاب نموده ای به مانند گذشته شجاعانه و بيھراس از  قولۀ شغاالن اسالم سياسی ادامه بده، مطمئن به راھی که

 دل عملت را می ستايند، که من ھم يکی از در مقابل ميليونھا زن از تهباش اگر آنھا خالف تو اقدام می نمايند، 

چه . ی نمائی، به ھمان سان لباس بپوش ھر طوری که خودت می خواھی و خود را راحت احساس م.ھمانھا ھستم

  .لباس پوشيدن من و تو و ديگران ھيچ ربطی به دين و فرھنگ ندارد


