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  سيامک ستوده

 ٢٠١٧ جون ١٣
 

 آريانا سعيد  و نمايش عريانی در جامعه سرمايه داری

 
در کنسرتی در پاريس جنجال بزرگی در   افغانۀ مشھور و شناخته شدۀعريان آريانا سعيد خوانند  بدن نما وً پوشش کامال

من در اينجا قصد . دنبال آورده پا کرد که مباحثات زيادی را حول آزادی پوشش در جامعه به داخل و خارج افغانستان ب

ون اسالمی مورد حمله قرار دادند ؤرعايت شخاطر عدم ه  آن دسته از کسانی که آريانا را بۀندارم به اباطيل بی پاي

بلکه . ، منتھا از نوع اسالمی آنستءون اسالمی در مورد زن، خود، بيش از ھر چيز مروج فحشاؤرا که شبپردازم، چ

 .  بيشتر توضيح موضع منقدين ضد سرمايه داری وی را مد نظر دارم 

به که الزم است قبل از  پرداختن " حق و درست و نادرست" اشاره ای به مقوله ًاما قبل از ھرچيز اجازه دھيد مقدمتا

  . يم، داشته باشمئاصل موضوع ديد خود را نسبت به آن روشن نما

در ميان منقدين آريانا سعيد کسانی بودند که فکر می کردند چون آريانا مانند ھر کس ديگری حق دارد در مورد لباس 

عبارت ه ب. خود تصميم گرفته و ھر نوع لباسی را که مايل است بر تن کند، عملش درست و غير قابل اعتراض است

 حق و آزادی عمل، درستی خودعمل را نيز نتيجه گرفته، عالوه بر حق بر صحت عمل آريانا سعيد ألۀديگر، آنھا از مس

عکس، چون پوشش آريانا سعيد را نادرست می دانستند، خود ه در مقابل، کسانی ھم بودند که ب. يد می زدندأئنيز مھر ت

اين دسته ھم از . فتند که پس او حق انتخاب چنين گزينه ای را ھم نداشته استبه خود و به غلط اين نتيجه را ھم می گر

  . نفی عمل، به نفی آزادی و حق فرد در انجام آن عمل می رسيدند

چرا که ھر دو بين حق انجام کار و درستی و نادرستی آن کار تمايز . واضح است که ھر دوی اين دو دسته در اشتباه اند

که اين درست است که در جامعه ھر  در حالی. ل يا نفی يکی قبول و نفی ديگری را نتيجه می گيرندقائل نبوده و از قبو

 به معنای آن ًولی اين لزوما. که چه لباسی به تن کند آزادانه تصميم گيری کند کس حق دارد در مورد پوشش خود و اين
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که اگر شما  مثل اين. درست و مناسبی بوده باشدنيست که پوشش و لباسی که فرد انتخاب می کند، لزوما پوشش و لباس 

که اين حق شماست که ھر لباسی را که مايليد بپوشيد و کسی حق ندارد  در گرمای تابستان پالتو به تن کنيد، ضمن اين

 در اينجا ھم، در اين. مانع انتخاب شما شود، ولی، در ضمن، اينھم به معنای آن نيست که شما انتخاب درستی کرده ايد

گونه حقی در جلوگيری از  که آريانا سعيد حق دارد که با ھر نوع پوششی که مايل است روی صحنه برود و کسی ھيچ

  :به داليل زير.  به معنای درستی انتخاب او نيز باشدًکار او ندارد، ولی اين نيز نمی تواند لزوما

 است، ولی پوششی نادرست و نماد بردگی و  ھمانطور که پوشش و حجاب اسالمی ، اگر اجباری نباشد، حق ھر فرد-١

 سرسام آور عريانی که ۀفرمانبرداری زن نسبت به مرد  در نظام ماقبل سرمايه داری است، ھمينطور ھم نمايش و مسابق

 و گاھی تا حد تھوع آوری  -  نظام مردساالر سرمايه داری و بازيگران و قربانيان آن  زنان اند ًکارگردان آن عمدتا

ی از فروش ئ و سودجو رين بخش ھای بدن آنان را برای لذت جوئی مردان، جلب مشتری برای فروش کاالخصوصی ت

ی، جنسيت و لذت جنسی به ئی شدن زيبائخود کاالی جنسی و سرويس ھای مربوطه به آن به نمايش می گذارد، نماد کاال

  .دست سرمايه و برای سود سرمايه داراست

که قابل مبادله و از اينطريق قابل فروش و سودآوری  ارزش و نياز مصرفی برای آن سرمايه داری ھر ۀ در جامع-٢

ی زن در ئاگر پوشاندن بدن و زيبا.  به نمايش گذارده شودًبرای سرمايه گردد بايد برای عرضه و جلب مشتری قبال

فئودالی، يعنی توليد خودکفا، بنا شده بود،  اقتصاد ۀنظامات ماقبل سرمايه داری اصل اخالقی مقدسی است که بر شالود

 سرمايه داری ترويج می شود، بخشی از اخالقيات سرمايه داری و شرط ۀعريانی زن نيز، به آن صورتی که در جامع

 ارزش ھای ۀ پدرساالر، ھمانطور که ھمۀدر خانواد. ِ آن در بازار آزاد استۀی شدن سکس و مبادلئضروری کاال

نواده توليد و مصرف می شود،  نياز جنسی شوھر نيز نه در بيرون خانه و بازار، بلکه در درون مصرفی توسط خود خا

از اينرو، مصرف جنسی زن نيز در انحصار تنھا شوھر وی بوده و نيازی . خود خانواده و توسط زن او ارضا می گردد

  . به نمايش آن در بيرون نمی باشد

ھر دو نماد استثمار و . ی زن ھيچ تفاوت ماھوی موجود نمی باشدئی بورژوا از اينرو ميان حجاب اسالمی و عريان-٣

ی که زن حکم ئدر اولی از آنجا. تنھا تفاوت در شکل اين بھره کشی و استثمار است. بھره کشی جنسی از زن اند

نی در برابر مايملک شوھرش را دارد مجبور به قرار دادن خود در اختيار شوھرش می باشد، و لذا وظيفه و حق عريا

است و به کسی تعلق ندارد، می تواند و بايد بدن عريان خود " آزاد"ی که  فردی ئتنھا او را دارد، ولی در دومی از آنجا

  .  را برای فروش در مالء عام به نمايش بگذارد

ی شکوھمند ئزيبای زن جزئی از ئزيبا.  در عريان شدن زن و به نماش گذاردن آن فی النفسه ھيچ اشکالی وجود ندارد-۴

را به امری زشت  آنچه که آن. طبيعت و لذت از تماشای آن يکی از پاک ترين و پرشورترين کامجوئی ھای بشری است

. ی آن در می آيدئل سرمايه و سودجوواز اختيار خود زن خارج شده، به کنتر) ١و غيرانسانی تبديل می نمايد اينست که 

ل خود توليد کننده و قرار گرفتن در دست سرمايه دار به و با خارج شدن از کنتردرست مانند فعاليت توليدی انسان که

طور کلی، يعنی زن ه تنھا شامل زن، و نه انسان ب) ٢کار، يعنی به فعاليتی آزار دھنده و غير انسانی تبديل می شود، و 

 شده، يکی موضوع بھره برداری عبارت ديگر، ھمانطور که در نظام سرمايه داری انسان دو شقهه ب. و مرد، می گردد

عنوان بخشی از ه طور کلی و به ی انسان بئو استثمار ديگری قرار می گيرد، در اينجا نيز عريانی برای نمايش زيبا

ی طبيعت به عريانی تنھا زن، يعنی بخشی از جمعيت انسانی برای لذت جوئی و بھره برداری بخش ديگر آن تبديل ئزيبا

 انسانی تبديل به يک ۀن يک رابطآی را نيز می گيرد که در ئی دامن عريانی و زيبائيشيزم کاالدر اينجا فت. می گردد
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شورانگيزترين احساسات انسانی بود به عاملی برای برانگيزی ۀ ی زن که برانگيزندئزيبا. ی و پولی می شودئ کاالۀرابط

  .  ی می شودئحس سودجو

. ی استئکه نقدش از حجاب اسالمی نه نقدی راديکال، بلکه نقدی بورژوا آريانا سعيد با اين عمل خود نشان می دھد -۴

که چگونه می تواند از جنسيت او به بھترين شکلی استفاده و  اين. سرمايه ھمانطور به زن نگاه می کند که تاجر به کاال

سرمايه .  واقعی آن نيست پدر ساالر آزادی زن به معنایۀقصد او از درھم شکستن سنن و قوانين خانواد. ی کندئسود زا

ھمانطور که دھقان سرف را از چنگ ارباب برای بھره کشی خود در کارخانه آزاد می کند، ھمانطور ھم آزادی زن را 

 ۀاگر در جامع. ی خود آزاد می نمايدئاز چنگال شوھر و چھارچوب تنگ خانه و خانواده برای بھره برداری و سودجو

 مدرن تالش می شود که زن به اسارت کاری و ۀو جنسی شوھر است، در جامعسنتی زن برده و در اسارت کاری 

ی مرد در خانه و ئ لذت جوۀصورت وسيله صورت پرولتر کارکن در شرکت و کارخانه و به ب: جنسی سرمايه در آيد

  .بيرون از خانه

     

 

 


