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  مقدمه
اي است كه لباس او در  پوشي پوشيدن عمدي و آگاهانة يك لباس از سوي فرد در جامعه مخالف

در ايـن  . شـود  شدة متعلق به جنسِ مخالف آن فرد تلقي مـي  منزلة پوشش شناخته آن جامعه به
پوش اميدوار است كه با جامة جديد بتواند خود را عضـوي از جامعـة جـنس     فرايند، فرد مخالف

ايـن تمهيـد   ]. 18ـ17، ص17[مخالف معرفي كند و اين توهم را تا حد ممكن واقعي جلوه دهد 
در قالـب  ) 1906بـالش،   اليس گـي ( 1يج فمنيسمنتاهاي نخستين اختراع سينما با فيلم  در سال

منزلة مضمون اصلي به كار  مرور باليد و در آثار بسياري به هاي سينمايي شد و به طنز وارد روايت
، )1982سيدني پـوالك،  ( 2توتسيتوان به  پوشي در سينما مي هاي شاخص مخالف نمونه از . رفت

و ) 1982پيتـر ويـر،   ( 4كـردن  خطرنـاك زنـدگي   ، سال)1982بليك ادواردز، ( 3ويكتوريا/ ويكتور
هـاي توليـد    اين مضمون از نخسـتين سـال  . اشاره كرد) 1993كريس كلمبوس، ( 5خانم داوتفاير

پوشـي، يعنـي    فيلم در سينماي ايران نيز جلوه كرد و ديري نپاييد كه دو شكل متفـاوت مخـالف  
امـين امينـي،   ( مادموازل خالهلم به معناي پوشيدن لباس زنانه از سوي مردان با في» پوشي زن«

 دختـران بامعرفـت  به معناي پوشيدن لباس مردانه از سوي زنان با فـيلم  » پوشي مرد«و ) 1336
فيلم سينماي ايـران   18پژوهش حاضر به مطالعة . ، وارد سينماي ايران شد)1345امين اميني، (
ردان با پوشيدن لبـاس زنانـه و   ها م پردازد كه در آن مي) فيلم بعد آن 10فيلم قبل انقالب و  8(

  .اند پوشي اقدام كرده پوش شده يا زنان به مرد برعهده گرفتن نقش آنان زن
هـايي از هـر دو شـكل     شايان ذكر است كه جريان اصلي سينماي قبل انقـالب ايـران نمونـه   

 پوشي را به خود ديده است، حال آنكه با وقوع انقـالب اسـالمي، اسـتفاده از ايـن تمهيـد      مخالف
داود ( برفـي  آدم. به مدت بيست سال متوقف شد) رسيد كه در تضاد با عرف به نظر مي(داستاني 

تنهـا در ايـران    پوشي در سينماي پس از انقالب است كـه نـه   اولين تجربة زن) 1373ميرباقري، 
اولـين نمونـة   ]. 151، ص15[ها نيـز رنـگ پـرده بـه خـود نديـد        برداري نشد، بلكه تا سال فيلم
نيـز وارد جريـان اصـلي    ) 1378مريم شهريار، ( دختران خورشيدي پس از انقالب يعني پوش مرد

هـاي حـاوي عنصـر     اگرچه هدف اين پژوهش بررسي ميزان موفقيـت فـيلم  . سينماي ايران نشد
توان از اين مسئله چشم پوشـيد كـه    پوشي و كاركرد داستاني آن در اين آثار نيست، نمي مخالف
آمـده بـر پـردة     در نمـايش  هـاي بـه   وجب شد اين آثار يا از گردونة فـيلم شده م هاي انجام مخالفت
. نـامربوط اسـتفاده شـوند   ) و غالبـاً (پوشي فقط در پيرنگي فرعـي   ها خارج شوند يا مخالف سينما

در سينماي ايران است؛ بـا ايـن هـدف كـه بـه      » دگرپوشي«هدف از اين مطالعه، بررسي مقولة 

                                                        
1. The consequences of Feminism  
2. Tootsie 
3. Victor/Victoria 
4. The year of living Dangerously 
5. Mrs Doubtfire 
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. 2هايي از ايـن عمـل خـود دارنـد؛      پوشان چه انگيزه مخالف. 1: هاي ذيل پاسخ داده شود پرسش
. 3گزيننـد؛   منزلة نشانة جنسيت جديد خود برمي هاي فيزيكي را به پوشان كدام مشخصه مخالف
پوشان در چه صورت براي بازگشتن يا بازنگشتن بـه نقـش پيشـين خـود تمايـل نشـان        مخالف

هـاي دوگانـة جهـان اثـر بررسـي       در نظامِ تقابلشده ابتدا  در طول پژوهش، موارد ذكر. دهند مي
پـذيري و   بـودن ايـن نظـام و تـأثير     هاي متون، براي نمايشِ نسبي شود و سپس از ساير نشانه مي

پـوش بـر مبنـاي نمـايش و      ها از جنسـيت شخصـيت مخـالف    پذيري تصور ساير شخصيت شكل
پـردازِ امريكـايي، در    نظريـه  براي اين منظور، آنچه جوديـت بـاتلر،  . شود گري او استفاده مي عمل

فـرضِ نظـري    مطرح كرده، در قالـبِ پـيش  » اجراگري جنسيتي«با عنوان معضل جنسيت كتاب 
شـود تـا مفهـوم     طـور از آراي فوكـو در منـابع متفـاوت اسـتفاده مـي       همـين . شـود  استفاده مي

  .منزلة عاملي وابسته به مناسبات قدرت، تبيين شود به» جنسيت«

  چارچوب نظري
نـوعي نگـرش   «اساس آراي پساساختارگرايان است كه بـا اتخـاذ    چارچوب نظري اين پژوهش بر

هـاي درونـيِ    كـردن تنـاقض   رنگ به پر» ‘طرح مدرنيته’به ميراث   سازانه آورانه و حتي ويران شك
پساسـاختارگرايي در مقـام نقـدي بـر     ]. 76، ص 1[ظاهر منسجمِ غرب پرداختند  نظامِ فكريِ به

هـا   اي از نشانه ؛ كه زبان را مجموعه]399، ص 7[ساختارگراي سوسور شكل گرفت  شناسي زبان
و ] 174، ص 4[آورنـد   دست مي ها به دانست كه معناي خود را از رهگذر تفاوت با ساير نشانه مي

ناميـده  » مـدلول «و يـك مفهـوم كـه    » دال«هر نشانه از يك عالمت نوشتاري يا گفتاري يعني 
سوسور معتقد بود كه زبـان بازتابنـدة جهـان بيرونـي     ]. 136، ص 3[ت شود تشكيل شده اس مي

هـا امكـان    ايـن تقابـل  . سـازد  هاي دوگانة خـود مـي   نيست و خود معنا را مستقالً در قالب تقابل
/ مـدلول، زبـان  / و براي مثال، مفـاهيم دال ] 98، ص 8[آورند  بندي هر چيزي را فراهم مي طبقه

ها طرف اول برتـري   ناپذيرند كه در آن هاي آشتي نمونه از تقابل زن چند/ شب و مرد/ گفتار، روز
  ].56، ص5[ذاتي دارد 

ازاي هـر دال   ، اين تصـور را كـه بـه   »كشف ماهيت اساساً ناپايدار داللت«پساساختارگرايي با 
هـايي   گويد كـه معنـا   هايي سخن مي دال«رد و از ب يك مدلول مشخص وجود دارد زير سؤال مي

به نظر پساساختارگرايان، نشانه نه يك پديدة تغييرناپـذير، بلكـه   ]. 160 ، ص3[» چندگانه دارند
كـردن   كـم سسـت   امحا يا دسـت «پساساختارگرايي با . اتصالي موقتي بين دو الية متحرك است

، 1[پـردازد   ، به مقاومت در برابر گفتمـان حـاكم مـي   »هاي متمايز هاي حافظ هويت بندي تقسيم
حال اعتبـاري و مـوقتي    عين و در» فعاليت محوري انسان«ديدگاه فوكو  ؛ گفتماني كه از]77 ص

» آنچه امكان گفتنش باشد، از عصري به عصر ديگر تغييـر خواهـد كـرد   «به عبارت ديگر، . است
  ].202 ، ص3[
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پيش از فوكو، روالن بـارت جـزء نخسـتين كسـاني بـود كـه از اردوگـاه سـاختارگرايان بـه          
پنداشت، با كنار گذاشتن مفهوم  را منشأ فرايند داللي مي» متن«كه  او. پساساختارگرايي گراييد

مـتن  » لـذت «مدلول يگانه متناظر با هر دال منفـرد، لغزيـدن دال از دام مـدلول را سرچشـمة     
فروپاشـيِ  «آراي او با بيان اينكه خواننده در برخورد با متون مدرنيستي بايـد در پـي   . دانست مي

دريـدا كـه   ]. 169ــ 167 ، ص3[باشد، به آراي دريدا نزديـك شـد   » آور مفروضات فرهنگي نشاط
سـاختار را در تحـت   » مركـز «فـرض وجـود نـوعي     گرايانه پيش هاي ساخت معتقد بود در قرائت
او بـا  . شـكني از ايـن مركـز را در دسـتور كـار خـود قـرار داد        دهد، سـاخت  سيطرة خود قرار مي

كـرد مـانع از آن شـود كـه در فراينـد       ن، تـالش  ز/ هايي از قبيل مرد مراتب كردن سلسله واژگون
  شــكني، جــز دوم بــا انتقــال بــه موضــع برتــر، خــود نقــش مركــز جديــد را ايفــا كنــد  ســاخت

  ].187ـ182 ، ص3[
رسد كه با رد مفهـوم سـوژة كـانتي، آن را برسـاختة      پس از بارت و دريدا، نوبت به فوكو مي

گيـريِ هويـت را از    او شـكل . فته اسـت مناسبات قدرتي بداند كه توسط گفتمان حاكم شكل گر
كند؛ و جامعـه نيـز نـه بـا      پذيرد و دروني مي داند كه هر فرد به ميل خود مي مناسباتي متأثر مي

]. 278، ص18[دهـد   هـا جهـت مـي    اعمال زور، بلكه فقط با نظـارت بـه عملكـرد افـراد، بـه آن     
ريان در پيكرة جامعه حركـت  شود، بلكه مانند يك ج نتيجه، قدرت توسط يك نهاد اعمال نمي در
اما از ديـدگاه فوكـو، ايـن سـكه     . كند كند و مناسبات گفتمان موجود در جامعه را تقويت مي مي

قـدرت اسـت، در   » دهندة انتقال«و » كننده توليد«درست است كه قدرت . روي ديگري نيز دارد
ت هـم بـه وجـود    قالب همين گفتمان است كه امكان فروپاشي يا حداقل مقاومت در برابـر قـدر  

  ].130ـ128، ص9[آيد  مي
، بـه بـازخواني   1990هاي پساساختارگرايان در دهـة   هاي فمنيستي با ديدگاه تالقي ديدگاه

هـا، كـه    در جبهة فمنيست]. 56 ، ص5[هاي پسافمنيستي منجر شد  گيري تئوري اين آرا و شكل
ق، اقتدار، خدا، خـوبي،  اصول يكپارچة آن يعني حقيقت مطل«با حمله به سنت متافيزيك غرب، 

و » جـنس «را زيـر سـؤال بردنـد، مفـاهيم     » مثابـة موجـودي منسـجم    به ‘خود’داري و  سرمايه
كـس   هيچ«از دوبووار گرفته كه معتقد بود ]. 389 ، ص7[اند  همواره محل شبهه بوده» جنسيت«

را  »هـاي جنسـي   نقـش «تـا كيـت ميلـت كـه     » شـود  آيد، بلكه به زن تبديل مي زن به دنيا نمي
، 7[هسـتند  » بازتوليـدي اجتمـاعي  «دانست كه خود  خاصي مي» هاي فرهنگي ارزش«برساختة 

هـاي پسافمنيسـتي بـا آزاديِ عمـل بيشـتري       ، اين مفـاهيم در انديشـه  ]273، ص12  ؛397ص 
  .مطالعه شدند و از قطعيت پيشينشان كاسته شد

پساسـاختارگرايانة فوكـو   هـاي   جوديت باتلر، فيلسوف پسافمنيست امريكايي، كه از انديشـه 
كند، در برابـر نگـاه    ملهم بود، با رد اين تصور كه جنس بيولوژيكي فرد سرنوشت او را تعيين مي

اي فرهنگـي اسـت، تـابع جـنس      او جنسـيت را، كـه برسـاخته   . باورانه بـه جنسـيت ايسـتاد    ذات
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ل تعريف باشد، زن قاب/دانست و معتقد بود حتي اگر جنس فقط و فقط در تقابل دوگانة مرد نمي
ايـن  ]. 10ــ 9، ص11[بنـدي باشـد    دليلي وجود ندارد كه جنسيت تنها به دو دسته قابل تقسيم
بـاززايي  «كند؛ هويتي كـه بـاتلر آن را    مناسبات قدرت است كه هويت جنسي افراد را تعيين مي

و  باتلر بـا ارجـاع بـه نيچـه    ]. 57، ص 5[» داند هاي جنسيت مطابق با ملزومات فرهنگ مي نقش
قائل بود، جنسيت را اجراگري معرفي كـرد؛ او  » فاعل عمل«ترجيحي كه او براي عمل نسبت به 

هويت به صـورت  «هاي جنسيت باشد، معتقد بود  گر جلوه با رد هرگونه هويت جنسي كه هدايت
، 11[» شـود نتـايجش هسـتند    شـود كـه گفتـه مـي     هايي ساخته مي ايفائي و توسط همان جلوه

هـاي   اش از خود جلوه شناختي هاي زيست اين بود كه هر فرد به واسطة ويژگيمنظور او ]. 33ص
دهد كه چگونه آنچـه را از   تدريج به او آموزش مي دهد، بلكه گفتمان حاكم به جنسيتي بروز نمي

به همين دليل هم است كه در موارد خاص، هـر فـرد ممكـن    . رود به نمايش بگذارد او انتظار مي
آنكه برايش آموزش ديده به نمايش بگذارد و به نوعي در تضاد با گفتمان است چيزي متفاوت از 

  .حاكم قرار گيرد
هـاي خـوبي وجـود     در حوزة مطالعات مربوط به مقولة دگرپوشي در سينماي جهـان، نمونـه  

پرداختـه   سالِ خطرناك زندگي كردنپوشي در فيلم  به بررسي مفهوم مخالف] 16[مثالً اُر . دارد
نيـز در  ] 10[پوشي را در سينماي وسترن بررسي كـرده و بـونر    نيز مخالف] 14[مدلسكي . است

مقالـة  . پرداختـه اسـت   توتسـي پوشي در آثاري از قبيـل   مقالة خود به مطالعه در باب داليل زن
پوشي را در سينماي ايران بررسي كرده كـه در   ترين متني است كه مخالف نيز مهم] 13[خشتي 

 .ه شده استمقالة حاضر از آن استفاد
پـردازد كـه در    فـيلم ايرانـي مـي    18پژوهش حاضر با استناد به آراي فوكو و باتلر به بررسي 

در اينجـا،  . منزلة مضمون اصلي يا پيرنگـي فرعـي اسـتفاده شـده اسـت      پوشي يا به ها مخالف آن
ـ . منزلة جامعة آماري پژوهش را نيز ذكـر كنـيم   ها به الزم است معيارهاي گزينش اين فيلم راي ب

هــا قهرمـان يـا ضــدقهرمان دسـت بــه     هـايي انتخـاب شــدند كـه در آن    پـژوهش حاضـر، فــيلم  
اي كـه اگـر ايـن     شـود؛ بـه گونـه    زند و اين عمل به دغدغة اصليِ فيلم بدل مي پوشي مي مخالف

اثـرِ اصـلي مـورد مطالعـة مـا       8ايـن آثـار،   . آمـد  شد، داستاني نيز به وجود نمـي  عمل انجام نمي
فيلم ديگر نيز ايـن حربـه را در قالـب يـك شـوخي كوتـاه يـا عملـي          10ر اين، عالوه ب. هستند

فـيلم ديگـر، در پـژوهش     8ها نيز به منظور ايجاد امكان قياس بـا   اند كه آن رندانه به كار گرفته
هاي ابتدايي اختـراع سـينما اغلـب در آثـار      پوشي در سال پوشي يا بدل مخالف. اند گنجانيده شده

مرور، در آثار تراژيك نيز به چشم خورد و بـا افـزايش تعـداد     شد، اما، به ه ميكميك به كار گرفت
شـده جـا افتـاد؛ هرچنـد هنـوز تعـداد        منزلـة مضـموني شـناخته    پوشـي بـه   ها، مخالف اين فيلم

مـورد   12مـورد تـراژدي و    6اثـر سـينمايي، كـه     18در ايـن  . هاي ايراني بسيار كم اسـت  نمونه
راي تأمين نياز شغلي يا دسترسي به مزاياي مردانـه، جامـة مردانـه بـه     ها معموالً ب اند، زن كمدي
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پوشـند كـه بخواهنـد بـراي هـدفي       كنند؛ حال آنكه مردان اغلب لباس زنانه را زماني مي تن مي
  .كارانه انجام دهند شوم، عملي فريب

  ها بررسي نمونه
گرفتـه از   گ ماديِ نشـئت پوشي در هر متني، از اقالم فرهن مخالف«، ]17 ، ص17[از نظر ساترل 

هـاي   فـيلم . »گيرد تا از مرزهاي جـنس و جنسـيت فراتـر رود    طبيعت شخصي و فردي بهره مي
هـاي   پـوش بـا اتخـاذ نشـانه     هـاي مخـالف   سينمايي از اين قضـيه مسـتثنا نيسـتند و شخصـيت    

شـايد ايـن آثـار بـه دنبـال برتـري       . كشـند  بودن جنسيت را بـه رخ مـي   جنسيت ديگر، نمايشي
هـا   تـوان طـور ديگـري نيـز بـه آن      زن نباشند، اما مي/ شدن براي يكي از طرفين تقابل مرد لقائ

شده در بخش مالحظات نظـري، اول بـه مـواردي     در اين تحليل، با تكيه بر نكات ارائه. نگاه كرد
ها دگرپوشي به تقويت گفتمان حاكم پرداختـه اسـت و سـپس مـواردي را      پردازيم كه در آن مي

گرايي بـه چـالش    يم كرد كه در جهت ديدگاه باتلر، گفتمان رايج را دربارة جنسيتبررسي خواه
هـايي بـا مضـمون     پردازيم و بعـد بـه فـيلم    پوشي مي ابتدا به بررسي آثار مربوط به زن. كشند مي

  .مردپوشي خواهيم پرداخت

  پوشي زن
اسـت كـه از    ل خالهمادموازپوشي استفاده كرده است،  نخستين فيلم ايراني كه از تمهيد مخالف

در اين فيلم كمدي، علي تابش با لبـاس و  . منزلة مضمون اصلي اثر سود جسته است پوشي به زن
جالل لباسي زنانه تهيه كرده تا براي مراسم بالماسـكه بـه   ]. 85 ، ص6[شود  رفتار زنانه ظاهر مي

اميـر از هندوسـتان را   كه انتظار ورود خالة ) هاي جالل خانه هم(از طرفي، شهاب و امير . تن كند
كشند، به همين بهانه دخترهاي مورد عالقة خود، يعني شـهين و مـريم، را بـه صـرف ناهـار       مي

اما در روز مراسم، تلگراف خاله مبني بر اينكه سفرش سه روز به تـأخير افتـاده،   . كنند دعوت مي
تا دخترها گمان نبرند كـه  عنوان خاله جا بزنند  كند جالل را در لباس زنانه به ها را مجبور مي آن
گـيس   جالل براي آنكه بتواند وارد دنياي زنانه شود، كاله. اند ها از اين دعوت قصد بدي داشته آن

كنـد و   كند، صـورتش را آرايـش مـي    هاي مصنوعي بدن استفاده مي كند، از برجستگي به سر مي
ج، پـدرِ شـهاب و عمـويِ دو    تـدري  به). 2و  1تصاوير (دهد  نهايت صداي خود را زنانه جلوه مي در

شـوند و   هايش در خانة مردان نامحرم ناراضي است، وارد داستان مي دختر، كه از حضور برادرزاده
بـا اينكـه تقابـل    : رسـد  شوند؛ اتفاقي كه متناقض به نظر مي نوبت عاشق خالة قالبي مي هريك به
ايـن امـر بـر آنچـه     . گيرد ه ميبودن جالل را ناديد كند، مرد زنِ معشوق را تقويت مي/ مرد عاشق

ها تـا جـايي پـيش     گذارد، زيرا شخصيت نامد صحه مي مي» ايفاگري جنسي«] 33 ، ص11[باتلر 
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چيـزي نمانـده كـه    . اي مناسب بـراي ازدواج تلقـي كننـد    پوش را گزينه روند كه فرد مخالف مي
شـدن   و بـا روشـن  گـردد   عموي دخترها با جالل ازدواج كند كه خالة امير از هندوستان باز مـي 

  .گزيند مسائل، پدر ورشكستة شهاب را به همسري برمي
كه لباس زنانه به تن دارد، به دنياي مردانه نزديك بماند،  حالي شود جالل، در آنچه موجب مي

او كه در قالب زنـي ثروتمنـد درآمـده، مـورد     . اش به عشاق است ظرافت و عدم وفاداري منش بي
آيد  اي كه به مذاق او خوش نمي زنند؛ مسئله كه بر دستانش بوسه مي گيرد احترام مرداني قرار مي

دهد؛ چون معتقد است كه آن  اي پدر شهاب را مورد ضرب و شتم قرار مي او در صحنه). 3تصوير (
عنوان همسـر آينـدة    سپس عموي دخترها را به). 4تصوير (مرد او را براي ثروتش برگزيده است 

اي كـه در تضـاد بـا     ماند؛ مسـئله  وصال نيز مدت زيادي پابرجا نميكند كه اين  خود انتخاب مي
ايـن  . كنـد  شده در جامعه است و نقش مردانة واقعيِ او را تقويت مـي  روحية وفادارِ زنانة شناخته

  .هاي دوگاني ساختارگرايان دانست توان در خدمت تقويت گفتمان تقابل ها را مي كنش
  

  

    پوش زن جالل. 2تصوير               جالل. 1تصوير  

  ضرب و شتم توسط جالل. 4تنفر جالل از پدرِ شهاب   تصوير . 3تصوير 
 

هاي دوگـاني مرسـوم، تفـاوت قـد      بر تقابل مادموازل خالهگذاري  ترين شاهد بر صحه بصري
در دورة نامزدي جالل با پدرِ شهاب، مراسمِ رقصي در يك كافـه  . خالة قالبي با خالة واقعي است

در اين مراسم، جالل كـه  . كنند هم در آن شركت مي شود كه عاشق و معشوق كذايي با انجام مي
در پايـانِ  ). 5 تصـوير (شـود   زد خود ديده ميتر از نام مراتب بلند در هيئت يك زن قرار گرفته، به

گيرنـد و ايـن    ها كنار هم قرار مي آيد، آن فيلم، زماني كه خالة واقعي به نامزدي پدرِ شهاب درمي
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اما آنچه موجب بازگشت جالل ). 6تصوير (تر است  قامت اش بلند بار مرد است كه از همسر آينده
پوشي او، بلكه دختـري اسـت    الة واقعي و رسوايي زنفقط بازگشت خ شود، نه به دنياي مردانه مي

جالل با مالقات . كه معشوقة سابق جالل بوده و در نقش نديمة خاله با او به هند سفر كرده بود
و بـا رضـايت نقـش سـابق خـود را برعهـده       ) 7تصـوير  (كنـد   دوبارة دختر، جامة زنانه به در مي

روسـت كـه ورود بـه     آن مندي از اين رضايت. رآوردگيرد؛ تا بتواند نديمه را به همسري خود د مي
گاه مطلوبِ جالل نبوده و با آنكه او به قالب زني ثروتمنـد و پرطرفـدار درآمـده     دنياي زنانه هيچ

  .داد پول را به آن ترجيح مي بود، بازگشت به نقشِ پسري جوان و بي
  

  بازگشت جالل به دنياي مردانه. 7 خاله و پدر شهاب، تصوير. 6جالل و پدر شهاب، تصوير. 5تصوير  
  

سـاختة   برفـي  آدممنزلة مضمون اصلي به كـار گرفـت،    پوشي را به دومين فيلم ايراني كه زن
شـده در پـي انقـالب اسـالمي در نحـوة پوشـش و        با توجه به تغييرات ايجاد. داود ميرباقري بود

پوشـيِ   كـان وجـود مخـالف   به دليل نمايش ام برفي آدمسازي،  ضوابط جديد حاكم بر عرصة فيلم
داستان مردي به نام عبـاس   برفي آدم]. 161، ص13[ها از پردة نمايش دور ماند  يك ايراني، سال

و ويزاي جعلي، از تركيه راهيِ امريكـا  ) 9و  8تصاوير (پوشي  خاكپور است كه قصد دارد با مبدل
ادن سـفارت امريكـا،   د او پس از شكست سوم در فريـب . اش را تحقق بخشد شود و رؤياي زندگي

شـود كـه    پس از چند دقيقه با يك ايراني به نام جواد آشنا مـي . كند نااميدانه روانة يك كافه مي
شـود و جـواد را بـه بهانـة دزدي بـه بـاد كتـك         ناگهان فردي تنومند به نام اسي وارد كافه مـي 

  :گيرد ايستد و مكالمة ذيل شكل مي عباس در مقابل او مي. گيرد مي
اون سبيل دكور نيست، حرمت داره، صد دالر دزديـده كـه   ): ا اشاره به سبيل اسيب(عباس 

  دزديده، كلونتر محلي؟
كند و به عباس  زدن آن طلب فندك مي آورد و براي آتش يك صد دالري از جيب مي(اسي 
  .كنم چش نخوره صد تا نذر يه مرد مي): ... كند اشاره مي
  .به نيت ما حرومش نكن. گيري شيردون دندون ه سيرابپاچة قابلي داريم، ن ما نه كله: عباس
  .عوضش دل و جيگر بيستي داري: اسي

هـا   آن. هاسـت  اند، بيانگر اشتراكات مردانة آن لحن غيرمتداولي كه عباس و اسي به آن مسلط
شـود كـه اعتمـاد عبـاس بـه       اند و همين سبب مي در سمت يكساني از تقابل دوگاني قرار گرفته
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بـه  (اسـي  . حل جديدي براي سفر به امريكا، از او كمك بطلبد و در پي يافتن راهاسي جلب شود 
لبـاس زنانـه بـه تـن كنـد و بـه       : گـذارد  مانده را پيش پاي عباس مـي  تنها راه باقي) نيت اخاذي

غيرتـي و نـزول بـه سـمت      همسريِ مردي امريكايي درآيد؛ عملي كه از ديدگاه اسي معادل بـي 
عباس بـه ايـن   . پندارد را عملي حقيرانه مي  است و به همين دليل آن ترين تقابل دوگانگي پست

تا هم ايـن  ) 10تصوير (كند  نهايت از سر ناچاري لباس زنانه به تن مي عمل رضايت ندارد، اما در
را ) نشـان مردانگـي  (او ابتـدا سـبيل   . ننگ را به جان بخرد و هم در برابـر اسـي شرمسـار شـود    

  .كند پوشد و صدايش را نازك مي گذارد، دستكش زنانه مي ه سر ميگيس ب تراشد، سپس كاله مي
  

  پوشي عباس پس از زن. 10پوش، تصوير  عباس مبدل. 9عباس، تصوير . 8تصوير 
  

. دنيا، زن ايرانيِ مقيم تركيه، ساكن همان هتلي است كه عباس در آن سـكني گزيـده اسـت   
شود و با محبت زنانـه،   رگزيده، به او نزديك ميپوشي نام درنا را براي خود ب عباس، كه بعد از زن

عنوان يك مـرد بـه دنيـا، حتـي بـا       ترديد، تمايل عباس به بي. كند توجه دنيا را به خود جلب مي
رفتـار  . زن معشوق قابل تعريف اسـت / پوشي، در قالب تحكيم تقابل دوگاني مرد عاشق وجود زن

او كـه  . زن ضعيف قابل خـوانش اسـت  / مرد قويمتضاد و ضعف همراه با گرية دنيا نيز در تقابل 
شان شـكايت دارد، در برابـر رفتـار قدرتمندانـه و نتـرسِ       ادبي همواره از تعدي مردان غريبه و بي

تواند بـا رفتـار    در آنِ واحد، نمي. كند درنا، كه براي يك زن غيرمتداول است، احساس امنيت مي
پنـداري كنـد؛ چـون در     همـذات ) از درنا را دارد مردي كه قصد اخاذي(كپل  پرواي درنا با ابي بي

همـين  . عنوان يك زن شرم و حيا داشـته باشـد   كند به فرهنگي رشد كرده كه براي او ايجاب مي
شرم است كه موجب شده دنيا، پس از آنكه شوهرش در تركيه او را رها كرد و با زن ديگري بـه  

  .امريكا گريخت، نتواند نزد پدر و مادرش بازگردد
نيز از قامت بلند مردانه در تضـاد بـا قامـت متوسـط يـا       برفي آدم، در مادموازل خالههمانند 

كپـل اسـت، كـه يـك      و ابـي ) 11تصوير (تر از دنيا  درنا بلندقامت. كوتاه زنانه استفاده شده است
شود به دسـت آوردن   تدريج مجاب مي عباس كه به). 12 تصوير (شود  ويژگيِ مردانه محسوب مي

. گيرد به هويت اولية خود بـازگردد  دنيا اهميتش از سفر به امريكا بيشتر است، تصميم ميعشق 
، اما دنيا از اين عمل شـنيع،  )13تصوير (بيند كه نزد دنيا اعتراف كرده مرد است  او در خيال مي

را گويي دنيـا نيـز جنسـيت خـود     . راند شود و او را با تنفر مي زده مي قيد و نامردانة او وحشت بي
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پـس بـار   . آورد شدن مرد به يك زن را عملي حقيرانه به حسـاب مـي   كند و تبديل نازل تلقي مي
شدن تصنعيِ درنا، برادر دوقلوي او، عباس،  شود كه با كشته اي اجرا مي ديگر به كمك اسي نقشه

ا رفتار از ايران به تركيه بيايد و از دنيا خواستگاري كند؛ عملي كه مصداق رفتار مردانه نيست، ام
  .دارد نامقبول قبلي را مستور نگه مي

  

  اعتراف خياليِ عباس. 13كپل، تصوير  تر از ابي درنا، بلندقامت. 12تر از دنيا، تصوير  درنا، بلندقامت. 11تصوير 
  

نـام  ) 1380سيروس الونـد،  ( مزاحمپوشي محور اصلي روايت آن است،  آخرين فيلمي كه زن
، با پوشـيدن لبـاس زنانـه قصـد ايجـاد اخـالل در       )14تصوير (نويد  دارد كه در آن مردي به نام

او كـه بـا تراشـيدن ريـش، اسـتفاده از      . زندگي عشق سابقش، غـزال، و شـوهرش، نيمـا، را دارد   
نظيـرش در تقليـد صـدا، توانسـته حساسـيت       و تواناييِ بي) 15تصوير (رنگ  گيس و لنز آبي كاله

گشـايي بـه روي زوج    ن كنـد، در سـكانس نهـايي و گـره    غزال را تحريك و او را به نيمـا بـدگما  
  :گويد او با اشاره به اسلحه رو به غزال مي. كشد زده اسلحه مي وحشت

  .كشم، با اين ها رو مي ـ نترسيا، من سوسك
كنـد؛   هاي غزال و ترس زنانه از سوسـك بـه ديـدة تحقيـر نگـاه مـي       و با اين جمله به اشك

طلبانـه اسـت و بـدين     ها با اسلحه، عملي مردانه و قـدرت  انسانكه گويي تهديد جانِ ساير  چنان
كند؛ داسـتاني كـه بـاز     سپس داستان گذشته را نقل مي. بخشد ترتيب تقابلي دوگانه را قوت مي

  .هم حكايت از بدگماني زنانة ماهرخ، همسر اول نيما، دارد
كارانــه و  سـه كنـد، خصـلت دسي   را از دو اثـر قبلـي متمــايز مـي    مـزاحم پوشـي در   آنچـه زن 

پوشي نويد با هدف انتقام و فروپاشيِ يك زندگي مشترك انجـام   زن. خودخواستة اين عمل است
اش در يـك   شده و به همين دليل است كه در سكانس نهـايي، وقتـي زن و شـوهر را بـا اسـلحه     

ر چنـين بـه نظـ   . بـردارد  كَند و از راز خـود پـرده برمـي    كند، لباس زنانه از تن مي مكان اسير مي
حـال  . اي حقيرانه پوشش زنانه كارسـاز بـوده اسـت    كاري و پيشبرد نقشه رسد كه براي فريب مي

نويد هم با جسارت سرش را . افتد آنكه در روند كشمكش اين سكانس، اسلحه به دست غزال مي
اي كه دسـتان غـزال را    ؛ خواسته)16تصوير (خواهد شليك كند  چسباند و از او مي به اسلحه مي

. دهـد  شود و سالح را از دست مي اندازد و او بار ديگر تسليم ضعف و ترديد خود مي مي به لرزش
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كند، امـا زمـاني كـه نيمـا صـاحب       اين روند اتفاقات بر ضعف طرف دوم تقابل دوگاني تأكيد مي
  :گويد اندازد و به نويد مي شود، آن را با اطمينان به كناري مي سالح مي

  .فهمم، واسة همين باورش ندارم زبونش رو نمي. دست بگيرم تونم اين رو ـ من مثل تو نمي
كشـد؛   باكي و پختگي او دارد و مناسبات گفتماني حاكم را چـالش مـي   عملي كه نشان از بي

  .پوشد يك مرد قوي، از قدرت ويرانگر اسلحه چشم مي
  

  ويدشهامت دروغين ن. 16پوشي، تصوير  نويد بعد از زن. 15تصوير   نويد،. 14تصوير 
  

منزلة مضـمون اصـلي، بلكـه     اند، از آن نه به پوشي را به كار برده ده اثر ديگري كه تمهيد زن
تـوان بـه دو گـروه     هـا را نيـز مـي    ايـن دسـته فـيلم   . انـد  مثابة پيرنگي فرعي سود جسته فقط به
پوش به پوشيدن لباسـي زنانـه ماننـد چـادر اكتفـا       هايي كه شخصيت زن فيلم: بندي كرد تقسيم

پوش عالوه بر تغيير پوشش خود، از لوندي زنانـه نيـز بهـره     هايي كه شخصيت زن كند و فيلم مي
، )1351محمـد متوسـالني،   ( يـك ميليـونر و دو مفلـس   در اولين فيلمِ دستة اول، يعني . برد مي

كند تا دزدانه وارد يك مجلس عروسي شود و به عروس اطالع دهـد كـه    منصور چادر به سر مي
، )1352خسرو پرويزي، ( اكبر ديلماجدر ). 17تصوير (اش اشتباه كرده است  قبلي در مورد نامزد

هاي غذا را خود بشويد، اما چون ايـن   شود ظرف اكبر كه همسري فرنگي اختيار كرده، مجبور مي
هـايي   رود تا مورد توجه همسـايه  كند؛ با چادر لب حوض مي عمل را خالف شأن مردانه تلقي مي

حسـن،  ). 18تصـوير  (گنجـد   زي جز گفتمان تقابلي حاكم در تصورشـان نمـي  قرار نگيرد كه چي
اي جاهل، چادر  دادن عده براي فريب) 1353خسرو پرويزي، ( دكتر و رقاصهبرادرِ دكتر، در فيلم 

). 19تصوير (كند تا چند مرد جاهل را به دنبال خود بكشد  معشوقة برادرش را در خفا به سر مي
ناصـر بـراي اثبـات    ) 1383اهللا صلح ميرزايـي،   قدرت( گلي براي عروس شاخههمچنين، در فيلم 

كند و با جلب نظـر سـعيد، صـداي او را در     جو بودن سعيد و اخاذي از او، چادري به سر مي لذت
  ).20تصوير (كند  هنگام ابراز محبت به خود ضبط مي
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  پوشي اكبر قاب زن. 18پوشي منصور، تصوير  زن. 17تصوير 
  

  پوشي ناصر زن. 20حسن در كافه، تصوير . 19تصوير 
  

اسـت كـه در آن مجيـد    ) 1339مجيد محسني، ( عروسك پشت پردهاولين فيلم دستة دوم 
پوشـد   هاي پرتعدادش رو كند، لباس زنانه مي براي آنكه دست پدرش را در برابر يكي از معشوقه

محسـن لبـاس و   ) 1353مسـعود ظلـي،   ( مظفـر در فـيلم  ). 21تصـوير  (دهـد   و او را فريب مـي 
رود تا حسادت گلي، نامزد سـابق محسـن، را    پوشد و همراه مظفر به كافه مي گيس زنانه مي كاله

هم بيژن با به تـن كـردن   ) 1382ابراهيم وحيدزاده، ( معادلهدر فيلم ). 22تصوير (تحريك كند 
زنـد، فريـب    مـي   بـاز اش را، كه از تقبل ايفاي نقش پدري بـراي او سـر    يافته لباس زنانه پدر تازه

  ).23تصوير (كشاند  اي به آزمايشگاه مي ان دهد و براي آزمايش دي مي
  

  پوشي بيژن زن. 23پوشي محسن، تصوير  زن. 22پوشي مجيد، تصوير  زن. 21تصوير 
  

، مكس كه معلـوم شـده نـه يـك موزيسـينِ برجسـتة       )1383سامان مقدم، ( مكسدر فيلم 
آمده، لبـاس زنانـه    بار آنجلسي است، براي فرار از رسوايي به فقِ لسجهاني، بلكه يك خوانندة نامو
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از ابتداي ايـن فـيلم،   ). 24تصوير (ها از آسياب بيفتد  كند تا مدتي به شمال برود و آب به تن مي
در فـيلم  . كنـد  چيني مي گرفتن او در موقعيتي تحقيرآميز زمينه لحن زنانة كالمِ مكس براي قرار

ابتـدا  . پوشـي اسـتفاده شـده اسـت     هـم دو بـار از زن  ) 1385ضـا معتمـدي،   احمدر( قاعدة بازي
و ) 25تصـوير  (شود تا با هـويتي ناشـناس فرزنـدان خـود را آزار دهـد       پوش مي خان زن اسرافيل

خان اجير شده، براي فرار از يك اتـاق، روسـري بـه     دومين بار كارآگاهي كه براي يافتن اسرافيل
  ).26تصوير (كند  سر مي

  

  پوشي كارآگاه زن. 26خان، تصوير  پوشي اسرافيل زن. 25پوشي مكس، تصوير  زن. 24تصوير 
  

پوشي را دو بار بـه كـار گرفتـه     نيز تمهيد زن) 1385مسعود نوابي، ( كالهي براي بارانفيلم 
پذيرد كه از پيروز فريب خـورده و بـراي ريخـتن آبـروي      بار اول جالل نقش دختري را مي. است

بـار دوم نيـز جـالل در نقـش يـك      ). 27تصـوير  (كشد  ان، در يك كافه سر او فرياد مياو نزد بار
هـا متعلـق بـه ژانـر      غالـب ايـن فـيلم   ). 28تصـوير  (شود  پيرزن براي دزدي وارد يك شركت مي

هاسـت؛   پوشي خودخواسـتة شخصـيت   ها، زن ترين نكتة درخور ذكر در مورد آن اند و مهم كمدي
انـد   كه براي فريبِ ديگران يا فرار از موقعيتي كه خود بـه وجـود آورده  ها نه از سر ضرورت، بل آن

بعـدي از زنـانگي ارائـه     كننـد و بـدين ترتيـب تصـويري تـك      لباس جنسيت ديگر را به تن مـي 
اي اسـت   كننـد؛ شـاهد مثـال صـحنه     زن را تقويت مي/ ها تقابل دوگانة مرد همگيِ آن. كنند مي

اهي، بدون توجـه بـه لباسـي كـه بـه تـن كـرده، وارد        كه مكس در يك سرويس بهداشتي سرِ ر
  ).29تصوير (شود  سرويس مردانه مي

  

مكسِ . 29جالل در جامة پيرزن، تصوير . 28خورده، تصوير  جالل در نقش دختر فريب. 27تصوير 
  پوش در سرويس مردانه مخالف
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  :ندشو مي  هاي ذيل مشاهده هايي كه ذكرشان رفت، نظام ترتيب، در فيلم بدين
  ضعيف/قوي كوتاه/بلند
  غيرت بي/غيور ظريف/خشن

  ترسو/ نترس باحيا/شرمبي
  حسود/ فهميده بدگمان/بااعتماد

زن / ويژه تقابل دوگاني مـرد  هاي ذكرشده در خدمت گفتمان تقابلي ساختارگرايان و به فيلم
 برفـي  آدم، مادموازل خالهاي كه در سه فيلم  توان با پيگيري جزئيات افشاگرانه قرار دارند، اما مي

،  9[انـد، مجـالي بـراي پيگيـري مفهـوم امـر اعتبـاري فوكـو          ناخواسته نـاقض گفتمـان   مزاحمو 
، شـهين و مـريم،   مادموازل خالـه در . يافت] 33 ، ص11[هاي باتلر  و اجراگريِ جنسيت] 129ص

ها  آن. كنند اند، رابطة نزديكي با خالة قالبي پيدا مي دو دختري كه مورد عالقة پسرها قرار گرفته
از طرفي، . دهند بودن او به دل راه نمي گذارند و ترديدي در زن كنند و احترام مي به او اعتماد مي
معشـوق  / زن با گفتمان عاشـق / بق گفتمان مردشوند، تطا طور متوالي عاشق او مي مرداني كه به
بـودگي جـالل فقـط از     به اين ترتيـب، زن . شوند زنند و نادانسته عاشق يك مرد مي را به هم مي

شود و اين نمايش تا لحظة ورود خالة واقعـي   طريق پوشش و آراستگي زنانة اوست كه محقق مي
زن نيازمند / شدة مرد ثروتمند شناخته اين فيلم تضاد ديگري در هارموني. شود دچار اخالل نمي

پـول عاشـق خالـة ثروتمنـد      پيشة شهاب است كه با جيبـي بـي   اين بار پدر عاشق. كند ايجاد مي
  .گيرد نهايت او را به همسري مي شود و در مي

اثري است كه لحن كالم مردانه بـر آن غالـب اسـت، بارهـا بـا گذشـتن از        برفي آدمبا اينكه 
كـرده   اول آنكه دنيا كه زني تحصيل. شود ر، به تأييد آراي باتلر نزديك ميمحدودة گفتمان حاض

شـود كـه تحمـل مـرگ ايـن زن را       كالم مـي  كند و با او هم و باحياست، چنان به درنا اعتماد مي
در شـرايطي  . پـوش اسـت   آورد؛ حال آنكه درنا نه يك زن، كـه مـردي مخـالف    سختي تاب مي به

كپـل مسـحور    زبـاني ابـي   گويي و خوش خود آگاه است، در برابر بذله بودن مشابه، درنا كه از مرد
كند توجه او را به خود جلب كند؛ حال آنكـه ايـن گـرايش بـه يـك مـرد، از        شود و سعي مي مي

عبـاس كـه   . دنياي اعتقادات عباس، پيش از آنكه لباس زنانه به تـن كنـد، فاصـلة بسـياري دارد    
نة خود رابطة نزديكي با اسي برقرار كند، در نقش درنـا  توانست با همان لحن خشن و منش مردا

اش  كند كه گويي خود نيـز بـه اجراگـري    جو ميو گويد و محبت جست چنان لفظ قلم سخن مي
تـوان   آخرين تضاد اين فيلم را نيز مـي ). 30تصوير (اش را پذيرفته است  ايمان آورده و نقش تازه

ادعاي معرفت و مردانگـي دارد، عبـاس را نـه بـراي     اسي كه . جو كردو دنيا جست/ در تقابل اسي
مانـد   گيرد؛ حال آنكه دنيا تا آخرين دم به او وفادار مي كردن به بازي مي دوستي، بلكه براي تلكه

  .بخشد پذيرد و مي و حتي رفتار نامتعارف زنانة او را مي
فتـه در مـورد   پوشي نه از سر ضرورت، بلكه براي اجراي يك نقشه انجـام گر  اين نكته كه زن
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پوشـي شـكل گرفتـه و بـه      مبنـاي مخـالف   كند، اما ساختار روايي اين اثر بر نيز صدق مي مزاحم
. هايي از تقابل با گفتمان حـاكم را در آن مشـاهده كـرد    توان نشانه همين دليل هم است كه مي

 دقـت تنظـيم   تك اعمال خود را بـه  پوشي موجب شده نويد تك بودن اين زن هرچند خودخواسته
كند تا زنانه به نظر برسند، چه قبل از تعويض لباس و چه در سكانس آخر، بارها خـود را نقـض   

طور كه ماهرخ به نيما بدگمان بود و اين امـر چـون حسـادتي زنانـه بـه       اول آنكه همان. كند مي
شـناخته  » غيـرت «شد، نويد هم به غزال بدگمان شد و نه با منشي كه با عنوان  ذهن متبادر مي

در سـكانس نهـايي نيـز، زمـاني كـه      . اي دور از ذهن در پي انتقام برآمد شود، بلكه با دسيسه مي
كـردن خـود، بلكـه قصـد      چسـباند، نـه قصـد فـدا     پيشاني خود را جسورانه به نوك اسـلحه مـي  

خـوردن   نهايت نيز، نويد است كه با شكست در. استفاده از ضعف او را دارد دادن غزال و سوء فريب
/ تا گفتمان قـوي ) 31تصوير (اندازد  كند و خود را در آغوش نيما مي روع به گريه مياش ش نقشه

  .ضعيف را معكوس كرده باشد
ها از همان ابتدا قصد بازگشت بـه   در مورد آثاري كه بررسي شدند، شايان ذكر است كه مرد

ننـد، بلكـه فقـط    گاه قصد نداشتند كه براي هميشـه زن بما  ها هيچ آن. اند دنياي مردانه را داشته
آخـرين  . حـال رسـوا نشـوند    عـين  پوشي خود نهايت استفاده را ببرند و در اميدوار بودند كه از زن

رف  . شـوند  يـك در تغييـر صـداي خـود بـا مشـكلي مواجـه نمـي         نكته آنكه اين مردان هـيچ  صـ
نـد،  رسد، چون لباس و آرايشي كه به چهره دار كردن صدا براي باورپذيري كافي به نظر مي نازك
العـادة   است كه توانايي فوق مزاحمتنها استثنا، فيلم . كند عنوان يك زن قابل قبول مي ها را به آن

  .كند نويد در تغيير صدا، زمينه را براي باورپذيري صدايِ او در زمينة دراماتيك اثر فراهم مي
  

  يماگرية نويد در آغوش ن. 31نمايش زنانة عباس در نقش درنا، تصوير . 30تصوير 
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  :به اين شكل خالصه كرد 1توان در جدول  شده را مي موارد ذكر
  1جدول 

هاي فيزيكيويژگي  پوشي انگيزة زن  فيلم
 زنانه

بازگشت به اصل 
  دليل  جنسيت

 مادموازل خاله
)1336(  

كردن غيبتپنهان
زني براي جلب 
اعتماد چند زن 

 ديگر

گيس، آرايش  كاله
صورت، لباس زنانه، 

  صداي زنانه
ازدواج با زن مورد   +

  عالقه

ازدواج صوري و   )1373( برفي آدم
  مهاجرت به امريكا

گيس، آرايشكاله
زنانه، دستكش و 
لباس زنانه، صداي 

 زنانه

ازدواج با زن مورد   +
  عالقه

انتقام از نيما و   )1380( مزاحم
  غزال

گيس، لباسكاله
زنانه، آرايش زنانه، 

 تقليد صدا
كردن نقشة  كامل  +

  انتقام

  پوشي مرد
پوشي بروز كرده است و نمونة نخست  مردپوشي در سينماي ايران با تأخيري نسبي نسبت به زن

بـر داسـتان فـيلم، حـاوي      اسـت، كـه بنـا   ) 1343امين امينـي،  ( 1دختران بامعرفتآن هم فيلم 
سـيامك  ( شمسي پهلـوان هاي ديگر اين مجموعه،  فيلم]. 161، ص2[نماهايي از مردپوشي است 

هـا، بـه گفتـة     هستند كه هـر دوي آن ) 1353سيامك ياسمي، ( خوشگله پريو ) 1345ياسمي، 
ايـن دو اثـر، كـه    . انـد  كپـي شـده   سيتا و گيتا، از روي فيلمي هندي به نام ]161 ، ص6[مهرابي 

شمسـي  . اند هم دارد، استراتژي يكساني را در قبال مردپوشي برگزيده داستانشان تفاوت اندكي با
آمده تا بتواند با ) اصفهان(به تهران ) روستا(از شيراز ) مريم(كه به همراه خواهرش ساقي ) پري(

رود تا خواهر خـود   پري به اصفهان مي(جمعيت خود را بدهد  كردن هزينة زندگي خانوادة پر كار
ه تن ، درمانده از يافتن شغل، لباس مردانه ب)هاي يك مرد الت جاهل نجات دهد را از قيد سفته

رود و صـدايش را   اندازد، جاهالنه راه مي چسباند، شال به گردن مي كند، سبيل به صورت مي مي
) ماشـاءاهللا (اهللا  و با نام مستعار شـمس ) كه فقط در قالب طنز اثر پذيرفتني است(كند  كلفت مي

در ؛ شـغلي كـه   )35و  34، 33، 32تصـاوير  (شـود   استخدام مـي ) پرويز(عنوان رانندة جمشيد  به
مثابة رد گفتمان حاكم است كـه   به) پري(شود و استخدام شمسي  تصور عاميانه مردانه تلقي مي

  .فقط در قالب همان گفتمان قابل انجام است] 128 ، ص9[طبق تئوري فوكو 
                                                        

عدم دسترسي به اين فيلم، از افزودن آن به جامعة آماري پـژوهش خـودداري و بـه     دليلبه  ،در پژوهش حاضر .1
  .معرفي آن اكتفا شده است
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   اهللا شمس. 33شمسي، تصوير . 32تصوير 

 

  ءاهللا ماشا. 35پري، تصوير . 34تصوير 
  

ترين نشانة اين امـر،   مهم. بخشند گفتمان حاكم را نيز استحكام مي اين دو فيلم به نوبة خود
 1اي بـه عـرض    متر و سـينه  سانتي 80متر و  1آگهي استخدام روزنامه است كه مردان داراي قد 

شود كه مراجعة شمسي بـراي   و همين تضاد موجب مي) 36تصوير (كند  متر را به كار دعوت مي
هـايي كـه در كنـار مـردان قـرار       ندام كوچك شمسـي در صـحنه  ا. دار به نظر آيد استخدام خنده

تـوان در   نمونـة ديگـر تقويـت گفتمـان را مـي     ). 37تصوير (كند  گيرد، بيشتر جلب توجه مي مي
او به . جو كردو دهد جست اي كه شمسي براي ارباب خود در مورد شناخت زنان انجام مي موعظه

آوردن زنان مختلف ندارد و در اين كار  به دست اي جز هاست دغدغه كار خود، كه سال ارباب دغل
هـاي   شناسد و هرچند اين امر و آمـوزه  اهللا نمي خوبي شمس گويد زنان را به خبره شده است، مي

اهللا طبيعـي جلـوه    بـودن شـمس   اهللا براي جمشيد باورنكردني است، با علمِ مخاطب به زن شمس
او مدتي است كـه بـه عشـق    . شود ا مينهايت، شمسي با دسيسة عموي جمشيد رسو در. كند مي

در . جمشيد گرفتار شده و به دنبال راهي براي بازگشت به نقش زنانه و ازدواج با جمشـيد اسـت  
مراسمي كه براي اعالم نامزدي جمشيد و دخترعمويش تدارك ديـده شـده، راز شمسـي بـرمال     

گريـه و  ). 39و  38وير تصا(كند  شود و او با چشماني گريان و از سر شرم مجلس را ترك مي مي
  .دهد شرمي كه او را در سمت دوم تقابل دوگاني قرار مي
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  شمسي در بين مردان. 37آگهي استخدام، تصوير . 36تصوير 

  رسوايي پري. 39رسوايي شمسي، تصوير . 38تصوير 
  

، روايت دختري اسـت كـه پـدرش    )1378(، تنها ساختة بلند مريم شهريار دختران خورشيد
رود تـا در   و با نام مستعار امانگل به شهري دور مي) 41و  40تصاوير (را تراشيده است موهايش 

سر تراشيدة او، كه يكـي  . يك كارگاه بافندگي مشغول به كار شود و هزينة خانواده را تأمين كند
امانگل در طـول روز، در كنـار سـاير    . برد هاي مردانگي است، هرگونه شكي را از بين مي از نشانه

انـدام و   هـا كوچـك   نشيند و مانند آن كنند، پاي دار قالي مي بافي كار مي ترهايي كه در فرشدخ
مـو و لباسـي گشـاد كـامالً در نقـش يـك مـرد         او كه با سري بـي ). 42تصوير (جثه است  ظريف

او با سكوت خود بر تئوري باتلر صحه . كند زدن پرهيز مي درآمده، براي آنكه رسوا نشود، از حرف
عنـوان فـردي از آن    هاي جنسـيت مخـالف، خـود را بـه     تواند با ايفاي نقش رد كه فرد ميگذا مي

در قالـب  . كند گريِ ممكن عمل مي ترين كنش مثابة شاخص در اينجا سكوت او به. جنس جا بزند
مقبول نيست و تنها باري كه امانگل  خوشگله پري، تغيير صدا به شيوة دختران خورشيدتراژيك 

توانـد بـا او ازدواج كنـد،     خواهد به بلقيس بگويد نمي گشايد، زماني است كه مي لب به سخن مي
  .زيرا اين ازدواج در تضاد با گفتمان حاكم قرار خواهد گرفت

  

  امانگل در كنار ساير دخترها. 42شدن موها، تصوير  تراشيده. 41امانگل، تصوير . 40تصوير 
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زمـاني  . ش باشد، تنهايي شـبانة كارگـاه اسـت   تواند خود تنها موقعيتي كه در آن امانگل مي
تواند به عشـق خـود بـه مـرد تـارنواز بينديشـد و بـا         روند، او مي كه ساير بافندگان از كارگاه مي

تداعيِ موسيقي دلنواز او به رقص درآيد و تار و پود زنانـة خـود را از بنـدهاي مردانگـي كـه بـه       
ارنواز نيز تنهـا كسـي اسـت كـه از راز امانگـل      در اين ميان، مرد ت. دور خود تنيده رهايي بخشد

مند شده و در زمان فـراغتش پشـت پنجـرة كارگـاه      او كه با يك نگاه به امانگل عالقه. آگاه است
تـرين عامـل تقويـت گفتمـان حـاكم در ايـن فـيلم         آيد تا فقط براي دخترك بنـوازد، جـدي   مي

ا خنثي كند و فقط بـا نگريسـتن بـه    گويي او توانسته ايفاگري مردانة امانگل ر. شود محسوب مي
  .اش را دريابد او، زنانگي

، كـه مقـاومتي   دختـران خورشـيد  خـالف   ، بـر )1379مجيـد مجيـدي،   ( بارانمردپوشي در 
هـاي دوگـاني حاضـر در مـتن خـود بـه تأييـد         جسورانه در برابر گفتمان است، در بيشتر تقابـل 

شدن پـاي پـدرش، بـا     كه بعد از شكسته باران دختري افغان است. پردازد مي» وضعيت موجود«
تــر اجتنــاب از  پوشـاندن ســرش بــا روسـري و كــاله، پوشــيدن لباسـي ضــخيم و از همــه مهـم    

و در نقـش  ) 43تصـوير  (آورد  مـي  گفتن، خود را به شكل پسري با نام مسـتعار رحمـت در   سخن
كارهاي سنگين  دادن او به علت ضعف بدني براي انجام. شود كارگر ساختماني به كار مشغول مي

لطيف كه پيش از . عهده لطيف بود شود كه پيش از اين بر دار كارهاي آشپزخانه مي مردانه، عهده
پز و پذيرايي از كارگران بارها مـورد سـرزنش قـرار گرفتـه      و اش در پخت سليقگي اين به علت بي

/ بـت از بـاران  شود كارهاي سخت كارگري ساختمان را برعهده گيرد و از ايـن با  است، مجبور مي
رحمـت در چيـدن   / موفقيـت بـاران  . گيرد رحمت، كه به نوعي شغل او را ربوده، كينه به دل مي

كـردن آشـپزخانه، رضـايت كـارگران از حضـور او و حتـي        و مرتب) 44تصوير (سفرة زيباي غذا 
كـرد، از دسـت    هايي كه قبالً لطيف به طرفشـان پرتـاب مـي    دوستي پرندگاني كه به جاي سنگ

، تقابـل لطيـف و رحمـت را بـه تقـابلي خصـمانه بـدل        )45تصوير (خورند  رحمت غذا مي/ نبارا
اما زماني كه لطيف بـه صـورت   . اي كه در قالب رابطة دو مرد قابل تعريف است كند؛ دشمني مي

بـاران   ــ   ـ رحمت به عاشقانة لطيف برد، تقابل دشمنانة لطيف بودن رحمت مي تصادفي پي به زن
زن را / كند نمودي از تمـايز دوگانـة مـرد    از اين مرحله به بعد، هرآنچه لطيف مي. شود مبدل مي
  .دهد بازتاب مي

  

  دادن باران به پرندگان غذا. 45سفرة غذاي باران، تصوير . 44رحمت، تصوير / باران .43تصوير 
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دهد سـاير كـارگران    رحمت پيدا كرده، اجازه نمي/ لطيف با حس عالقه و غيرتي كه به باران
زماني كه از ادارة كار بـراي توقيـف كـارگران افغـان     . به آشپزخانه بروند و از او طلب چاي كنند

رحمت را دستگير كنند، به دنبال كارمنـد  / خواهند باران آيند و مي بدون مجوز كار به كارگاه مي
شـده و   بـاران كـه اكنـون شناسـايي    . زند تا باران فرار كنـد  دود و او را به زمين مي ادارة كار مي

كند و  گردد، اما لطيف براي يافتن او كارگاه را ترك مي تواند كار كند، به روستاي خود بازمي نمي
). 46تصـوير  (بيند  اي عظيم مي براي اولين بار باران را در لباس زنانه، در حال آشپزي در محوطه

ان زمـاني كـه از   ، امـا بـار  )47تصـوير  (دهـد   لطيف به تعقيب و تماشاي مخفيانة باران ادامه مي
بـاران نيـز ماننـد    ). 48تصـوير  (كنـد   شود، خود را از شرم پشت در پنهان مـي  حضور او آگاه مي

  .شود برد، اما اين راز افشا نمي لطيف به راز او پي مي. شود نهايت رسوا نمي امانگل در
  

  م بارانشر. 48نگاه پنهاني لطيف، تصوير . 47باران در هنگام آشپزي، تصوير . 46تصوير 
  

است كه بـه تـالش   ) 1384جعفر پناهي، ( آفسايدآخرين نمونة مردپوشي در سينماي ايران 
دختري كـه فـيلم   . پردازد چند دختر براي ورود به ورزشگاه و تماشاي بازي تيم ملي فوتبال مي

با تغييراتي جزئي سعي كرده شبيه يك پسر به نظـر برسـد، امـا    ) 49تصوير (شود  با او شروع مي
كند و چون ذات دخترانة خود را فراموش نكـرده   سرعت توجه ساير پسرها را به خود جلب مي به

او همچنين در يك درگيري خيابانيِ . كند كند اعتراض مي است، به پسري كه مدام به او نگاه مي
ضـعف او در  . بـودن خـود صـحه بگـذارد     كند، تا به دختر ناشي از هيجان تماشاگران شركت نمي

مـرد  . عنـوان عضـوي از جامعـة برتـر مردانـه نپـذيرد       شود كه كسي او را بـه  وجب ميايفاگري م
تـر   كنـد و پوسـتر را گـران    بودن او پـي بـرده اسـت، از او اخـاذي مـي      پوسترفروشي كه به دختر

دخترك در ميانة جمعيت، قبل از ورود به ورزشگاه، از تـرس بازرسـي بـدني معـذب     . فروشد مي
هـاي   دهنـدة محـدوديت   ايـن دختـر كـامالً بازتـاب    . شود ما دستگير ميكند، ا شود و فرار مي مي

شـود و   شـده وارد مـي   گفتمان حاكم است، اما بعد از دستگيري به جمع ساير دختـران دسـتگير  
  .شود تنوع داستان بيشتر مي

كردن يـاد   يكي به دليل زنده: اند در اين فيلم، دخترها با تمايالت گوناگوني به ورزشگاه آمده
اي در ورزشـگاه جـان سـپرده، ديگـري از سـر عالقـه بـه         ش كه چنـدي پـيش در فاجعـه   دوست

دهـد   اما آنچه شاكلة روايي اثر را تشكيل مي. هاي مرد و يكي هم براي تجربة هيجان فوتباليست
هـا هسـتند شـكل     اي است كه بين اين چند دختر با سربازهايي كه مسئول مراقبـت از آن  رابطه
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. توان به چنـد مـورد اشـاره كـرد     پردازند مي ه به تحكيم گفتمان حاضر مياز عواملي ك. گيرد مي
اول زماني است كه يكي از دخترها مجبور است از سرويسِ بهداشتي ورزشگاه استفاده كنـد، امـا   

چهرة او با مردان، پوستر يك ورزشـكار را بـه صـورت او     به سرباز براي جلوگيري از برخورد چهره
دهـد تـا قبـل از خـروج او از سـرويس بهداشـتي        و به كسي اجازه نمـي ) 50تصوير (چسباند  مي

ادبانة روي ديوارهاي سرويس بهداشـتي   هاي بي كند به نوشته او به دختر تأكيد مي. استفاده كند
تنها دختري كه توانسته بـدون  (ديگري مربوط به زماني است كه پدر يكي از دخترها . نگاه نكند

براي يافتن فرزندش به ورزشگاه آمده، اما به جـاي دختـر خـود،     )جلب توجه وارد ورزشگاه شود
كنـد   كند و چادر بـه سـر مـي    دخترك از سر شرم لباسش را عوض مي. يابد دختر همسايه را مي

شـود و از دختـر    خواهد او را تنبيه كند، اما سرباز ارشد مـانع مـي   مرد همسايه مي). 51تصوير (
منشانة يكي از دخترهـا پاسـخ    ة سرباز در ادامه با رفتار لوطياين رفتار بزرگواران. كند حمايت مي

  .شود كه به آن خواهيم پرداخت داده مي
 

چادر به سر كردن . 51چسباندن پوستر به صورت دختر، تصوير . 50دختر مردپوش، تصوير . 49تصوير 
 از سر شرم

  
  :يل را يافتهاي ذ توان نظام اند مي پس در آثاري كه مردپوشي را به كار گرفته

  اندام ضعيف/اندامقوي ظريف/هيكلدرشت
  باسليقه/سليقهبي مهربان/خشن
  شونده نگاه/كنندهنگاه باحيا/پروابي

  گريز  خشونت/طلبخشونت ترسو/نترس
تـوان   پوشي سود جسته بودنـد، در آثـار داراي مردپوشـي نيـز مـي      هايي كه از زن مانند فيلم

، پري به همراه خوشگله پريدر فيلم . گيرند جزئياتي يافت كه در تقابل با گفتمان حاكم قرار مي
او بـراي  . رانندة كاميوني به نام عباس، كه قصد تعدي به اون را دارد، راهي اصـفهان شـده اسـت   

شـود،   دهد و هنگامي كه عباس از كاميون پيـاده مـي   حرمتي عباس، فريبش مي گيري از بيجلو
راننـدگيِ كـاميون كـه    . گـذارد  نشيند و عباس را در ميان بيابـان قـال مـي    پري پشت فرمان مي

او هنگـامي كـه   . شود، تنها عمل متفاوت پري نيست منزلة شغلي مردانه در جامعه شناخته مي به
هايي انجام  رقصد و شوخي ها همراه هوشنگ مي زند، در ميهماني ماشاءاهللا جا ميخود را به جاي 

، مردانـه  )23تصـوير  (كنـد   هـايش را چـپ مـي    دهد كه براي زنان عرف نيست؛ مثالً، چشـم  مي
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گيـرد و حتـي    هايي مردانه برعهده مي او شغل. گيرد رقصد و دستمال جاهالن را به دست مي مي
شهر و كمك به خواهرش نيز عملي است كه معموالً از يـك مـرد سـر     ترك روستا براي رفتن به

كارهـايي مشـابه انجـام     شمسـي پهلـوان   شمسي نيز در. مردانه دارد» غيرت«زند و نشان از  مي
تـر از   مهـم . خوانـد  زند و براي آنكه از غم او بكاهد، در خيابان آواز مي دهد؛ با اربابش قدم مي مي

اهللا همواره يك پاي ماجرا و عامـل اصـلي    دهند، شمس كافه رخ ميهايي كه در  همه در درگيري
بـودن گفتمـان حـاكم و امكـان      همة اين موارد بر اعتباري. پيروزي جمشيد در زد و خوردهاست

  .گذارند در نظر داشته، صحه مي] 202 ، ص3[گونه كه فوكو  مقابله با آن، آن
ن و بهتـرين نمونـه در جهـت اثبـات     ترين ناقض گفتما بزرگ دختران خورشيددر اين ميان، 

بافي است كـه سـكوتش    از همان ابتداي ورود امانگل به كارگاه فرش. هاست بودن جنسيت ايفايي
زنـد و حتـي    ها دم نمـي  رسد كه او مردانه از سختي به نظر مي. شود حمل بر تحمل مردانة او مي

، صداي نالة او به )53تصوير (د بند هنگامي كه مسئول كارگاه براي تنبيه، پاهايش را به فلك مي
فقط به واسطة  گزيند، نه عنوان سرپرست ساير بافندگان برمي مسئول كارگاه او را به. رود هوا نمي

ترين اتفاق رواييِ اثـر مربـوط    مهم. كند بودن امانگل، بلكه چون او را يك مرد تلقي مي تر اي حرفه
اي  هم خانـه  با«دواج كنند و از آن روستا بروند و هم از خواهد با به زماني است كه بلقيس از او مي

بلقـيس بـه   ]. 172، ص13[» دار بسازند كه بتوانند از روي آن گذران دنيا را تماشـا كننـد   بالكن
دهد كه خوشبختش كند، حال آنكه امانگل از سرِ دركي زنانه، ابتدا به درخواست  امانگل قول مي

رو شود و بـه بلقـيس    به شود با واقعيت رو يت مجبور مينها دهد، اما در او با سر پاسخي مثبت مي
در شـرايطي كـه   . شود تواند با او ازدواج كند؛ اعترافي كه موجب خودكشي بلقيس مي بگويد نمي

برد، او آخرين نمايش مردانـة   بودگي امانگل پي نمي نه بلقيس و نه هيچ مرد يا زن ديگري به زن
دختري كه مردانه تحمل كرده بود، مردانه . بافي رگاه فرشزدن كا آتش: گذارد خود را به اجرا مي

  .زند، چون تحملش به آخر رسيده است به سيم آخر مي
گويـد   مـي  ويكتوريـا  /ويكتـور مردپـوش در فـيلم    2در نقـشِ ويكتوريـا گرنـت    1جولي اندروز

عنـوان   بـه هـا را   توانست آن گاه نمي اند كه هيچ عنوان يك مرد قابل دسترسي چيزهايي براي او به
هـا   آن. كنـد  هاي ايرانـي صـدق نمـي    اين مسئله در مورد مردپوشان فيلم. يك زن به دست آورد
نشدن را بر دوشِ  كنند و بار سنگين رسوا شوند، خطر بيشتري را حس مي زماني كه مردپوش مي

ايفـا   آور خـانواده را  شدة خود نقش نـان  گير مثالً باران كه به جاي پدرِ زمين. كنند خود حمل مي
خـوبي انجـام    بودنش را به اثبات برساند و هم كارهاي سنگين را به كند، مجبور است هم مرد مي
توان چند مورد نقض گفتمان  نيز، كه بيشترين تطبيق را با گفتمان دارد، مي باراندر فيلم . دهد

دود كـه از   يرا شناسايي كرد؛ مثالً، باران هنگام فرار از دست مأموران ادارة كار، چنان سـريع مـ  

                                                        
1. Julie Andrews 
2. Victoria Grant 
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شـتابد، قبـل از اينكـه     گريز به ياري بـاران مـي   و لطيف كه در اين تعقيب. رود يك زن انتظار نمي
بودن او خبر نداشت و سعي داشت يك پسر را از ميدان كارگاه بـه   موهاي بلند او را ببيند، از زن

ـ       آشپزخانه را به هم مي. در كند ود بـه طعنـه دور   ريخت يـا چـايي را كـه بـاران بـراي او آورده ب
در نظر داشـته موفـق   ] 33 ، ص11[اي كه باتلر  پس باران در ايفاگري جنسي به گونه. ريخت مي

  .عمل كرده است
يك از دخترها با انگيزة شخصـي و زنانـة مشـخص بـه      هر آفسايدقبالً اشاره شد كه در فيلم 

ل و هيجان آن راهي ورزشـگاه  ها نيز به دليل عشق به فوتبا اما چند تني از آن. اند استاديوم آمده
پردازند تـا ايـن ميـل ورزشـي را از انحصـار مـردان        اند؛ تا حدي كه به تحليل بازي تيم مي شده

ها دختري است كه منشِ جاهالنة پسران را برگزيده و حتي با لحـن صـداي    در بين آن. درآورند
اي  زن مربوط به صـحنه  ترين نمونة ايفاگري مردانة يك مهم). 54تصوير (گويد  مردانه سخن مي

او . گـردد  مـي  است كه دختري كه از دست مأموران فرار كرده، به ارادة خـود بـه بازداشـتگاه بـاز    
گويد كه اين عمل جسورانه را فقط از سر نگراني براي سربازي كه مجبـور بـود بابـت فـرار او      مي

ربازها را بهبـود  همين عمل هـم اسـت كـه رابطـة دخترهـا و سـ      . گو باشد انجام داده است پاسخ
شـوند تـا بـه ادارة منكـرات برونـد، يكـي از        بوس مـي  بخشد و هنگامي كه همگي سوار ميني مي

كند تا دخترها بتوانند جريان بازي فوتبال را از راديـو   بوس را تنظيم مي سربازها مدام آنتن ميني
گيرنـد؛ تـا ايـن     جمعي جشن مـي  نهايت نيز، با پيروزي تيم ملي فوتبال، دسته در. پيگيري كنند

  .شور ملي مشترك بين دو جنس را به نمايش بگذارند
  

  دختري با منشِ پسرانه. 55شدة امانگل، تصوير  پاي فلك. 54شدة پري، تصوير  هاي چپ چشم. 53تصوير 
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  :به اين شكل خالصه كرد 2توان در جدول  شده را مي موارد ذكر
  

  2جدول 
فيزيكيهايويژگي  انگيزة مردپوشي  فيلم

  دليل  بازگشت مردانه

شمسي پهلوون
)1345 /(

 خوشگله پري
)1353( 

يافتن كار و تأمين 
  هزينة زندگي

لباس مردانه، سبيل، 
زدن  رفتن و حرف راه

  جاهالنه
  رسوايي  +

دختران خورشيد
سرِ تراشيده، لباس  يافتن كار )1378(

  عدم رسوايي  - گشاد

ترك كارگاه   +  گشادكاله، لباس   يافتن كار  )1379( باران
  ساختماني

  )1384( آفسايد
ورود به ورزشگاه 

مثابة يك فضاي  به
  مردانه

كاله، پيچيدن پرچم
به دور بدن، آرايش 

هاي   صورت با طرح
 ورزشي

+  
رسوايي و 

دستگيري توسط 
  پليس

  گيري نتيجه
انـد،   زنانه به تـن كـرده   هاي ايراني، فارغ از اينكه خواسته يا از روي اجبار لباس پوش در فيلم مردان زن

خواهند كه روزي به جنسـيت اصـلي خـود بازگردنـد و منـافعي را كـه از        دانند و مي از همان ابتدا مي
پـوش شـده    هـا اگـر از روي اجبـار زن    آن. اند، در جامة يك مرد اسـتفاده كننـد   پوشي كسب كرده زن

رنـد كـه در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا      پندا شمرند و اين عمل را از روي ضعفي مـي  باشند، خود را ذليل مي
ترديد هـدفي موذيانـه    پوش شده باشند، بي ريزي قبلي مخالف اما اگر با برنامه. هاست پوشش جديد آن

هرچنـد ايـن مـردان    . هـاي زنانـه قابـل دسترسـي اسـت      كنند كه فقط از طريق دسيسـه  را دنبال مي
رســيدن  ل از بــه هــدفدهنــد دستشــان رو نشــود، در صــورت رســوايي، قبــ ترديــد تــرجيح مــي بــي
در ايـن زمينـه تنهـا     برفي آدمناپذيري برايشان رخ نخواهد داد كه البته  هايشان نيز، اتفاق جبران نقشه

  .عباس در صورت رسوايي، دنيا را از دست خواهد داد. استثناست
زنند كـه چـارة ديگـري برايشـان      زنان در آثار سينمايي ايراني زماني دست به مردپوشي مي

هاي زندگي براي خانواده و چه براي دستيابي بـه آنچـه    چه براي تأمين هزينه. انده باشدباقي نم
كنـد و   گفتمان حاكم متعلق به مردان تلقي كرده، مردپوشـي حكـم يـك ضـرورت را پيـدا مـي      

اند، چون ادامـة   شدن هراسان ترديد از رسوا ها بي آن. ماند انتخاب ديگري پيش پاي آنان باقي نمي
هـا پـيش از مردپوشـي هـيچ تصـوري از امكـان و زمـان         ايـن زن . آن وابسته اسـت  حياتشان به

كنند كـه بعـد از    فكر مي آفسايدبازگشتشان به جنسيت اولية خود ندارند؛ البته دخترهاي فيلم 
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بـه  . پايان بازي فوتبال به زندگي عادي بازخواهند گشت، اما خبر ندارند كه دستگير خواهند شد
ريزي قبلي و البته وابستگي آبرو و حياتشان به لبـاس مردانـه اسـت كـه      امهدليل همين نبود برن

انـد اعتـراف    پوش شوند يا حداقل به اينكه زمـاني مردپـوش بـوده    زنان اصراري ندارند دوباره زن
هـا مردپوشـي زنـان     اي هستند كه در آن سه نمونه آفسايد خوشگله و پري، شمسي پهلوان. كنند

آيد؛ نه خود زنان كـه مـورد تنبيـه قـرار      كس خوش نمي شود و اين رسوايي به كام هيچ رسوا مي
  .شوند كننده ظاهر مي هاي دوگاني كه در نقش مجازات كنندة تقابل گيرند و نه مردان اعمال مي

ر تحكيم گفتمان رايج در جامعـه نقـش   هجده اثري كه بحثشان رفت، هريك به نوبة خود د
اما در خالل همين آثار هم هست كه طبق نظرية فوكـو فرصـتي بـراي نفـوذ بـه بدنـة       . داشتند

دومـي كـه    اين آثـار از طريـق طـرح جزئيـات دسـته     . آيد سخت گفتمان و نقض آن به وجود مي
ند، به تقابل با گفتمان حاكم ا ها، بلكه كامالً اتفاقي وارد اثر شده احتماالً نه تحت كنترل مؤلف آن

در همين گفتمـان اعتبـاري اسـت كـه تعـاريف      . شوند بودن آن را يادآور مي پردازد و اعتباري مي
هـا نيـز پايـان     يافتن اعتبار گفتمـان، اعتبـار آن   واقع با پايان كنند، اما به جنسيت، ذاتي جلوه مي

تواند گفتمان  نا به تئوري باتلر، ميپوش، ب خواهد يافت و به همين دليل هم است كه فرد مخالف
  .را با ايفاگري جنسي خود، هرچند به صورت موقتي، به چالش بكشد
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