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چکيده
زيباييشناسي پوشاک هر جامعه ،ذيل فرهنگ آن قابل بازشناسي است .زيباييشناسي لباس به معني شناخت ويژگيها
و داللتهاي زيباييشناسانة پوشاک در يک جامعه ،تحتتأثير عوامل فرهنگي اجتماعي است که در برخي آثار هنري
ازجمله فيلمهاي سينمايي انعکاس يافته و قابل مطالعه است .سينما توانمندي بسياري در بازنمايي تحوالت مختلف
جامعه ازجمله تغييرات در پوشش مردم دارد و اين تغييرات در فيلمهاي هر دوره ،بازنمايي ميشود .اين مقاله ضمن
تحليل گفتمان سه دورۀ ارزشگرايي ،سازندگي و اصالحات و تحليل سي فيلم ،به اين سؤال پاسخ ميدهد که
تأثيرگفتمانهاي گوناگون بر زيباييشناسي پوشاک زنان چگونه در اين آثار سينمايي ،بازتاب يافته است .فيلمهاي
سينمايي مورد نظر ،بهصورت هدفمند انتخاب و زيباييشناسي برساخته از پوشش زنان در آنها تحليل شده است.
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مقدمه
پوشاک از نشانههای هويت فرهنگي اجتماعي يک جامعه است« :شاخصهای مهم هويت
فرهنگي شامل آيینها و سنتهای عام ،جشنها و اعیاد ،ارزشهای سنتي ،پوشاک و طرز
پوشش ،معماری بناها و مكانها ،رسوم ،عُرف و هنرهای ملي و بومي هستند» (ورجاوند،
 66 :1313و .)61همچنین كاركرد لباس را در برساخت هويت اجتماعي همسان كاركرد آن
در برساخت هويت فردی انسان دانستهاند؛ «لباس و هويت اجتماعي كامالً باهم بيارتباط
نیستند و لباس همچنان يک تمهید داللتگرانه است كه جنسیت ،موقعیت طبقاتي و منزلت
حرفهای را نشان ميدهد» (جنكینز.)22 :1331،
پس از انقالب ،مسیر سینما در ايران دستخوش تغییرات جدی شد كه يكي از مهمترين
آنها نحوۀ نمايش زن و چگونگي پوشش او بود .در اين مقاله ،نحوۀ بازنمايي ويژگيهای
پوششي و شاخصهای زيباييشناختي پوشاک زنان در فیلمهای سینمايي سه دورۀ
پساانقالب ،متأثر از گفتمان فیلمسازان تبیین شده است.
نمايش پوشش زنان در هر دوره از تاريخ فیلمهای سینمايي پس از انقالب ،گرچه
ميتواند تا حدودی بازنمايانندۀ زيباييشناسي رايج هر دوره در جامعه باشد ،اما متناسب با
رويكرد فكری فیلمسازان ،بسیار متأثر از گفتمان حاكم يا رقیب آن نیز هست« .از نظر
الكالئو و موف هر عمل و پديدهای برای معنادار شدن و قابلفهم شدن بايد گفتماني باشد.
بهعبارت ديگر ،فعالیتها و پديدهها ،وقتي قابلفهم ميشوند كه در كنار مجموعهای از
عوامل ديگر در قالب گفتماني خاص قرار گیرند» (سلطاني .)12 :1312 ،گفتمان بهويژه با
توجه به آرای فیلسوفاني چون فوكو ،ارتباط تنگاتنگي با قدرت دارد .فوكو معتقد بود كه
«گفتمان محل تالقي قدرت و دانش است» (برنز .)3 :1313 ،گفتمانها ميتوانند متعلق به
نظام قدرت حاكم باشند يا در میان طبقات مختلف اجتماع شكل گیرند چنانكه ولوسینف
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نوشته بود« :گفتمان جريان و بستری است كه دارای زمینههای اجتماعي است» (مک،
 .)31 :1311در تفكر مدرن ،گفتمانها كاركردهايي كلي دارند كه از آن جمله ميتوان به
«اجبار» (قوانین)« ،مقاومت و اعتراض» (عكسالعملهای مردمي)« ،پنهانكاری» (كنترل
اطالعات) و «مشروعیتسازی و مشروعیتزدايي» (گفتار اقناعي) اشاره كرد (امیني،
.)1311
اين مقاله درصدد است تا با تحلیل محتوای بصری فیلمهای سینمايي در سه دورۀ
«ارزشگرايي/دفاع مقدس ،سازندگي/پساجنگ ،و اصالحات» دريابد كه زيباييشناسي
پوشش زنان در اين دورهها چگونه در فیلمهای سینمايي بازتاب يافته است .پیشتر جوادی
و هاتفي ( )1331در مقالۀ پوشش زنان در سینمای پس از انقالب اسالمي با مطالعۀ پوشش
سر و بدن بازيگران نقش اول و مكمل زن در قالب چهار نوع پوشاک نتیجه گرفته بودند كه
سینما از بازنمايي هژمونیکساز چادر بهمثابه ايدئولوژی رسمي بهسمت بازنمايي
ضدهژمونیک و ارائۀ تصوير منفي از چادر تغییر موضع داده و بهسمت كاهش پوشیدگي
متمايل شده است .در رويكردی متمايز در اين مقاله ،سیر بازتاب زيباييشناسي انواع
پوشاک زنان در آثار سینمايي در دورههای مورد نظر– بدون انتخاب شكلهای مشخص
پوشش -مطالعه شده است.

مباني نظری
چنانچه با رويكرد «بازتاب» و با اين فرض كه آثار هنری نوعي آيینۀ جامعه هستند ،به
فیلمهای سینمايي نگاه كنیم ميتوانیم نحوۀ نمايش پوشاک زنان دورههای مختلف را در
آثار سینمايي ببینیم .بدين منظور از رويكرد بازتاب 3در اين مقاله استفاده شده است .به

3. Reflection
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اعتقاد دووينیو ( )1311هنرها آنچه به لحاظ محتوايي از جامعۀ معاصر خود دريافت
ميكنند يا بهوضوح يا نمادين نشان ميدهند .از اينرو ،جامعۀ معاصر هر اثر هنری ،ميتواند
تا حدودی در آثار هنری زمان مذكور ،بازنمايانده شود.
بازنمايي عبارت است از كاربرد زبان ،نشانهها و تصاوير كه نماينده يا معرّف چیزها
هستند (هال .)31 :1313 ،بازنمايي بهمثابه عملي داللتگر ،واقعیتهای بیروني را دستكاری
ميكند و سپس آن را منعكس ميسازد .بر اساس نظريۀ «بازنمايي» ،همۀ رسانهها پديدهها را
ازجمله تغییرات پوشش در جامعه را بازنمايي و در فرايندی جهتدار برميسازند.
پوشاک در اين مقاله ،نهفقط بهمثابه چیزی كه پوشانندۀ تن است ،بلكه از منظر
كاركردهای فرهنگي آن مدِ نظر قرار گرفته است .بر اين اساس ،برای پوشاک ،كاركردهای
نمادين متصور است« .چنین كاركردی برای پوشاک ،منجر به ايجاد يک نظام ارتباطي
فرهنگي ميشود كه رمزگشايي از آن ،مستلزم شناخت نظامهای فرهنگي ،اجتماعي و
اعتقادی جوامع خواهد بود» (ياسیني.)42 :1314 ،
در اين مقاله ،تمركز بر وجه زيباييشناختي بازتاب پوشش زنان در فیلمهای سینمايي
است .زيباييشناسي 4لباس را ميتوان مطالعهای زيباييشناختي از پوشاک بهمثابه پديدهای با
ممیزات هنری دانست .اين مطالعه ،متناسب با جوامع گوناگون بايد بر وجوه انسانشناسانه
و عوامل فرهنگي متمركز باشد ،زيرا مفهوم زيبايي نزد جوامع گوناگون متغیر است« .با
اينكه زيباييشناسان در مورد مالکهای زيبايي ،همداستان نیستند ،هر شیئي يا پديدهای را
كه در هنرپذير ،احساس خوشايندی برانگیزد ،اعم از اينكه زمینهای طبیعي يا هنری داشته
باشد ،زيبا و برخوردار از زيبايي ميدانند» (يوسفیان.)132 :1311 ،

5. Antoine Destutt de Tracy
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روش پژوهش
اين پژوهش در روش به تحلیل گفتمان ،متكي است .از تحلیل گفتمان بهدلیل بینرشتهای
بودن در حوزههای مختلف علوم سیاسي ،علوم اجتماعي ،ارتباطات و زبانشناسي انتقادی،
استقبال شده است (فركالف .)3 :1311 ،در تحلیل گفتمان ،مطالعههای زبانشناختي ،از
سطح توصیف محض متون خارج شده و تبیین گرديده و نیز حیطۀ آن از موقعیت خرد فرد
بهموقعیت كالن جامعه ،تاريخ و ايدئولوژی تبديل شده است (سلطاني.)123 :1334 ،
همچنین هدف آن آشكار كردن روابط قدرت پنهان و فرايندهای ايدئولوژيكي موجود در
متنهای زباني (در اين مقاله ،فیلمهای سینمايي) است .ايدئولوژی نخستین بار توسط آنتوان
دوستوت دوتراسي 2برای اشاره به علم جديدی در باب نشانهها به كار رفت كه مشتمل بر
بررسي عقالني منابع انديشهها بهمنظور متمايز كردن دانش از عقیده و جدا كردن علم از
پیشداوریهای متافیزيكي و مذهبي بود (مكاريک.)43 :1314 ،
بهمنظور «تحلیل تفسیری» فیلمها با هدف شناخت گفتمانهای حاكم در هر دوره،
فیلمهای سینمايي« ،تحلیل محتوای كیفي» شدهاند تا الگوهای پوششي بازنماييشده در
فیلمهای سینمايي متأثر از گفتمانهای حاكم و رقیب در دورههای مختلف ،توصیف و
ارتباط آن با گفتمانهای گوناگون شناسايي شود .سي فیلم بهصورت هدفمند 6كه «گاهي آن
را نمونهگیری قضاوتي نیز مينامند» (سفیری )21 :1331 ،انتخاب و تحلیل شدهاند .مبنای
انتخاب فیلمها آن بوده است كه يا زنان در آنها حضور پررنگي داشته باشند تا از اين طريق
بتوان بر نظام نشانگاني پوشاک آنها دست يافت يا نحوهای از پوشش زنان ،بهمثابه دال
گفتمان حاكم يا رقیب در آنها بازتاب يافته باشد.

5. Antoine Destutt de Tracy
6. Purposive Sampling
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توصيف و تفسير یافتهها
 .7دال پوشش زنان در گفتمان ارزشگرایي

يكي از دورههای اصلي گفتمان سنتگرای ديني پساانقالب« ،دورۀ اول شامل تحوالت اين
گفتمان از  1323تا  1362است كه در آن گروههای تجددگرا و سكوالر به حاشیه رانده
ميشوند .ويژگي بارز اين دوره اين است كه مبنای غیريتسازی بر ضديت میان
اسالمگرايي و سكوالر نهاده شده است» (سلطاني .)142 :1312 ،بنابراين رويههای گفتمان
ديني حاكم برای تثبیت ارزش اسالمي دانسته شدن يا در اصطالح «ارزشي شدن» موضوع
پوشاک زنان در اجتماع و غیريتسازی از مخالفت با الزام زنان به پوشش اسالمي در
فضای عمومي بهمثابه مطالبهای سكوالر و «ضدارزش» ،در اين دوره به شدت مطرح بوده
است .بر همین اساس در سال  ، 1321سعي شد تا بر لزوم تغییر ماهیتي در پوشاک اجتماع
زنان بهمثابه يک تحول ارزشي تأكید شود .سیدمحمد حسیني بهشتي ،از نظريهپردازان و
رهبران مهم سیاسي در اين باره گفته بود« :ايجاب ميكند كه يک خانم شهروند و مسلمان،
لباسي را كه در اداره ميپوشد همان لباسي نباشد كه در میهمانيهای شبانه ميپوشد»
(كیهان 13 ،خرداد  ،1321ش .)11112 .سیدعلي خامنهای ،نمايندۀ وقت مجلس و خطیب
جمعۀ تهران در خطبههای نماز جمعه ،هدف از الزام به پوشش اسالمي را رعايت عفاف در
اجتماع دانست و از بانوان كارمند خواست تا در پیروی از فرمان امام با لباس اسالمي در
محیط كار حاضر شوند (اطالعات 14 ،تیر  ،1321ش.)4 :16131 .
شروع جنگ در تثبیت گفتمان ارزشگرايي تأثیر چشمگیری داشت .فضای
پرجنبوجوش بسیج مردمي برای دفاع از كشور ازجمله سازماندهي زنان برای پشتیباني از
جبهه ها ،جامعۀ ايران دورۀ جنگ را با قبل از جنگ ،بسیار متمايز كرد .تداوم جنگ و روی
كار آمدن دولتي با سیاستهای اقتصادی چپگرايانه در آغاز دهۀ  1361تأثیرات پررنگ
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خود را بر جامعه داشت .گفتمان كالن اسالمگرای پس از انقالب در اين دوره در
«ارزشگرايي» حلول كرد و گفتمان ارزشگرا بهتدريج ،هويت و حیات خود را از دالهايي
مانند سادهزيستي ،شهادت ،ايثار ،جنگ و جبهه ،دفاع مقدس ،غربستیزی
(ضدسرمايهداری) و  ...اخذ و تثبیت كرد .در فضای گفتماني مذكور ،نوع پوشش زنان در
اوايل دهۀ  1361صورت قانوني يافت بهنحویكه بر اساس «بند  2مادۀ  13قانون بازداری
نیروی انساني مؤسسات دولتي و وزارتخانههای وابسته به دولت» ( ،)1361بيحجابي
تخلف دانسته شد ،اما برای آن مجازاتي در نظر گرفته نشد تا آنكه در سال  1362مادۀ 112
قانون مجازات اسالمي در اين باره به تصويب رسید .مفصلبندی پوشاک زنان در دورۀ
ارزشگرايي كه بر زيباييشناسي پوشاک رايج زنان تأثیر گذاشت در نمودار  1نشان داده
شده است.
نمودار  .1مفصلبندی پوشاک زنان در گفتمان ارزشگرایی
گفتمان حاکم (ارزشگرا)
اسالم

بدن زنانه
سادهزيستي/ضدي
ت با مظاهر

پوشاک

عفت و نجابت

فرهنگي
سرمايهداري
ديانت

مستوري

(فقهمحوري)
پاسداري از خون

حجب و حيا

نماد رزم زنانه

شهدا
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 .7. 7شاخصههای زیبایيشناختي پوشش زنان در سينمای دورۀ ارزشگرایي

پس از انقالب ،بهتدريج الزاماتي برای پوشش زنان بازيگر ايجاد و با قانونيشدن الزام به
پوشش اسالمي زنان در مجامع عمومي ،پوشش زنان در فیلمهای سینمايي متأثر از الزاماتي
شد كه بر اساس قانون برای پوشش زنان در ادارات و محیطهای عمومي ابالغ شده بود .در
برخي فیلمهای سینمايي اوايل دهۀ  1361قواعد پوششي پس از انقالب كامالً اجرا نميشد.
در فیلم سیاهراه ( ) 1363بازيگر نقش عروس ،كالهي كوچک همراه با تور بر سر دارد كه
موجب نمايان شدن مو و گردن وی ميشود .از پوشش چادر برای زن سنتي در فضای
اجتماع استفاده شده است و میزان پوشانندگي پوشاک زنان نیز متناسب با طیف اجتماعي

كه نمايندۀ آن هستند ،اندكي متفاوت است .همچنین در فیلم مردی كه زياد ميدانست
( )1363نوعي ابتكار در بستن سرجامه يا روسری بازيگر زن شهری ديده ميشود؛ سر با
روسری كشداری پوشانده شده است كه دو گوشۀ آن از زير روسری و پشت گردن
بهنحوی بسته مي شود كه روشي جديد است و حین حركت ،بخشي از گردن ديده ميشود.
اين سرجامۀ بازيگر زن كه كارمند است در خارج از ساعات اداری استفاده ميشود و او در
ساعات اداری ،مقنعه و يونیفرم رايج ادارات را ميپوشد.
در فیلم گذرگاه ( )1362زنان در فضاهای عمومي مقنعه و چادر سیاه و در خانه
روسریهای بزرگ و چادرهايي به رنگ روشنتر ميپوشند .در فیلم دستنوشتهها ()1362
با گره زدن قسمت انتهايي كنارههای روسری بزرگ كه با سنجاق زير چانه تثبیت شده،
تنوعي در شكل اين سرجامه به وجود آمده است .در فیلم دبیرستان ( )1362برخي زنان در
پس زمینه برای بازنمايي وضعیت اجتماعي دورۀ پهلوی بدون پوشش اسالمي به نمايش
درآمدهاند .در فیلم گل مريم ( )1366لباسهای زنان ،بسته به موقعیت اجتماعي ،متمايز
است .روسری گرهخوردۀ پشت گردن كه گاه با سنجاق هم بسته شده ،بهعنوان سرجامۀ
0
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زنان مرفه انتخاب شده است .ديگر زنان ،چادر و مقنعه پوشیدهاند؛ مقنعههايي كه گاه در
كنار آن نواری پارچهای به شكل پاپیون در قسمت زير گردن گره زده شده است .در فیلم

كمینگاه ( ) 1366لباس پرستاران زن ،واجد پوشش كامل اسالمي است .در فیلم مار
( ) 1366از لباس محلي يا غیرمحلي برای زنان استفاده شده كه همراه با روسری سادهای
است كه غالباً بخشي از موی جلوی سر را نميپوشاند .فیلم مكافات ( )1366از قاعدۀ

پوشانندگي كامل در لباس سنتي جنوبي برای بازيگران زن استفاده كرده است .در فیلم ويزا
( ) 1366در دو فضای متفاوت در ايران و تركیه پوشاک زنان ،متفاوت به تصوير در آمده
است .زنان در ايران ،مانتو بدون مچ گشاد و اِپُلدار بر تن دارند و لباس زنان مرفهتر
پوشانندگي كمتری دارد و بخشي از دست ايشان -حدودی باالتر از مچ -گاهي پیدا است.
در بخش تركیه نیز زنان بازيگر ،روسری بر سر دارند كه موها را كامل نميپوشاند و
لباسهايشان نیز در مقايسه با لباسهای داخل كشور ،رنگيتر است .پوشاک زنان پرستار در
فضای ايران متضمن پوشش كامل اسالمي است.

تصوير  .0پوشاک زنان در فيلم گل مريم0000 ،

در فیلم عبور ( ) 1361پوشاک زنان ،پوشانندگي بسیار زيادی دارد .روسریها بلند و بر
سر زنان سنجاق خورده است .همراه مانتو و مقنعه برای پوشش خارج از خانه ،از چادر
استفاده ميشود ،مانتوها نیز مچ دارند .پوشاک زنان در اداره نیز منطبق بر همان حدود است.
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همزمان در همین دوره ،فیلمهايي ساخته شدهاند كه زنان غیرمسلمان را به تصوير
كشیدهاند .فیلم سرب ( )1361زنان يهودی را با محدوديتهای پوششي كمتری نشان
ميدهد؛ البته داستان فیلم مربوط به سال های پیش از انقالب است .نمايش تراشیدن موی
سر بازيگر زن و ن مايش سر همین بازيگر بدون پوشش و با موی كوتاه ،همچنین نمايش
بازيگر زن ديگری در حال مرگ ،بدون روسری ،از مواردی است كه در آنها به حدود
پوشش اسالمي توجه نشده است.

تصوير  .0پوشاک زنان در فيلم سرب0007 ،

 .2دال پوششزنان در گفتمان سازندگي ( 7971تا  )7917و گفتمان رقيب آن
تفاوتهای گفتماني دولت سازندگي با گفتمان ارزشگرايي ،پیامدهايي اجتماعيــفرهنگي
را به دنبال داشت كه نتیجۀ طبیعي سیاستهای توسعه در گفتمان مذكور بود« .سیاست
خصوصيسازی در سال های بعد از جنگ ،رابطۀ میان دولت و طبقۀ باالی اجتماعي را
تقويت ميكرد .پس از انتخابات مجلس چهارم ،گروههای چپگرای سنتي همراه با سیاست
راديكالیسم اقتصادی خود از صحنۀ سیاسي خارج شدند و سیاستهای اقتصادی دوران
سازندگي  ...به تقويت مالي طبقۀ مسلط اقتصادی منجر شد» (بشیريه .)133 :1331 ،به اين
ترتیب و در فرايندی میانمدت ،ارزشهای پیشین جامعۀ پساانقالب دچار دگرگوني شد و
درحاليكه گفتمان سازندگي خواستار تقدم توسعۀ اقتصادی بود ،گفتمان ارزشگرايي ،حفظ
ارزشهای اسالمي را مقدم ميدانست .به اين ترتیب ،دين و دولت و عناصر معنايي اين
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قلمرو در گفتمان سازندگي در نظامي جديد با يكديگر به اتحاد رسیدند و در فرايند
مفصلبندیشان ،رمزگان تازهای را صورتبندی و تثبیت كردند.
درگفتمان سازندگي برای تحقق توسعۀ اقتصادی ،نفي غربستیزی شرط اول دانسته
مي شد كه گاه به تأيید غرب مدرن نیز متمايل ميشد و بهتبع ،دستاوردهای فرهنگي و
اجتماعي و  ...آن را ميس تود .اقبال به مدرنیته در دال مركزی اين گفتمان ،به تغییر ديگر
دالها و تغییرات در زمینههای فرهنگي و اجتماعي منجر گرديد .در گفتمان سازندگي
« گسترش آموزش و مشاركت و توفیق روزافزون دختران در عرصههای تحصیلي به
فرايندی در جامعۀ ايراني قوت بخشید كه تحت عنوان زنانهشدن عرصۀ عمومي ،ميتوان از
آن سخن گفت» (غالمرضاكاشي و هاللي ستوده .)12 :1312 ،در میانۀ همین تحوالت ،دال
پوشش زنان بهمثابه مهمترين نشان تمايز میان تنِ زنانه و تنِ مردانه در گفتمان ارزشگرايي،
از منظر شكل و ساختار ،دچار تغییر و موجب چالشهای گفتماني شد.
اظهارات هاشمي رفسنجاني ،ريیسجمهور وقت ،نشانگر آن است كه رويكرد گفتمان
توسعه به پوشاک زنان ،انطباق كامل با نوع داللت آن در گفتمان ارزشگرايي نداشته ،و در
پي آزادیبخشي بیشتر به انتخاب پوشاک زنان بوده است.

1

نوع پوشش زنان در سالهای پس از جنگ ،كانون توجه مدافعان گفتمان ارزشگرايي
بود .درحاليكه در اين سالها موضوع تعیین الگو برای پوشش اسالمي 3مدِنظر گفتمان ياد
شده بود ،آيیننامۀ اجرايي قانون نحوۀ رسیدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان
«. 1از من میپرسیدند :زن میتواند کت و دامن بپوشد؟ گفتم :چه اشکالی دارد؟  ...بحث رنگ مطرح شد ،گفتم که رنگ را خدا تعیین
نکرده است .رنگ سیاهی که ما انتخاب کردیم ،درست ضد آن چیزی است که اهل بیت(ع) انتخاب کردند .آنها سفید یا سبز
میپوشیدند .بنیعباس بودند که سیاه را آوردند .گفتم کاری به رنگ لباس مردم و شکل لباس مردم نداشته باشید .زن باید پوشیده باشد،
حاال لباس هرچه میخواهد ،باشد .»...گزیده پاسخهای اکبر هاشمی رفسنجانی به کیهان .0931،مشاهده در  31/1/11در:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=23533513333531
« .3الگوی حجاب بانوان را تعیین کنیم» .بی نا .نهیب آزادی .سال  .93ش .0913/1/13 .913 .ص.0 .
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لباسهايي كه استفاده از آنها در مألعام خالف شرع است يا عفت عمومي را جريحهدار
ميكند ،تهیه شد و در  1363/3/21به تصويب هیئت وزيران رسید.
در اين دوره مواضع گفتمان ارزشگرايي ،مبین اعتراض شديد به نوع پوشش برخي زنان
بود .مطالبي كه با عناوين «پديدۀ ضدارزش بيحجابي و بدحجابي»« ،1خشم عمومي علیه
ابتذال و بدحجابي» 11و نظاير آن منتشر ميشد ،نشانگر مطالبۀ جدی اين گفتمان برای
پوشش زنان بر اساس الگوهای زيباشناييختي ارزشگرايان بود.
با توسعۀ تدريجي گفتمان سازندگي ،برخي مطبوعات ،گفتمان ارزشگرايي را نمايندگي
كردند و قواعد پوشاک زنان در گفتمان ارزشگرايي را در كشاكشهای سیاسي معاملهپذير
نميدانستند 11.اصطالحهای «حجاب سیاسي» برای پوشش اسالمي و «بدحجابي سیاسي»
برای عدم رعايت پوشش اسالمي در اين دوره بهطور مترادف به كار رفتند 12.متون اندكي
نیز دربارۀ مُد و زنان ترجمه شد.

13

رهبر انقالب در يادآوری لزوم توجه به پوشش اسالمي تأكید كرد كه «مسئلۀ حجاب،
اگرچه مقدمهای برای مسائل واالتر است ،اما فينفسه يک مسئلۀ ارزشي است» .14در اين
شرايط ،گفتمان ارزشگرايي چادر را بهمثابه بهترين نوع پوشش زنان در كانون تبلیغ خود
نگاه داشت« :حجاب دارالعباده ،چادر است و بس»« ،12حجاب به معنای چادر بايد برای

 .3محمدتقی رهبر .پاسدار اسالم .ش .13 .آذر  .0913ص.13 .
 .01همان .ش .33 .اسفند  .0913ص.11 .

« .11حجاب ،ضروری دین است و قابل معاملة سیاسی نیست» .کوکب .م .جمهوری اسالمی .0911/1/91 .ص.3 .
« .01حجاب سیاسی و بدحجابی سیاسی» محبوبة امی .حضور ،آبان  .0911ش .1 .ص. 11، 13 .

« .09زنان ،مد و لوازم آرایش» .اولین رید .ترجمة زهره زاهدی ،ص .اول ،ش .3 .اسفند  . 0911ص. 01 .
 .03بیانات رهبری در دیدار اعضای شورای فرهنگی ،اجتماعی زنان» 0911/01/3 .مشاهده در  .31 /1/01در:

.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1536 .
 .03بینا ،جمهوری اسالمی.0910/1/13 ،
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زنان ما بهعنوان لباس ملي درآيد» .16گرچه بیانات رهبری ضمن آنكه بر رجحان چادر
بهعنوان پوشش برتر تأكید مي ورزيد ،الزام به آن را نفي مينمود« :ما هیچ وقت نگفتیم كه

حتماً چادر باشد و غیرچادر نباشد .گفتیم كه چادر بهتر از حجابهاى ديگر است».

11

انتشار مطالب مرتبط با حوزۀ مد 13در اين سالها نشانگر اقبال جديد جامعه به وجهي از
فرهنگ لباس بود كه قابل تأمل مينمود .بنا به مطالبۀ جديد اجتماعي و ضرورتهای
زيبايي شناختي كه در عین حفظ پوشش اسالمي در پوشاک زنان قابل تحقق باشد ،لباس
محلي و قومي زنان ايراني نیز همچنان در معرض توجه بود 11.در حالي كه مطبوعات
گفتمانِ ارزشگرايي در اين دوره تمركز ويژهای بر چادر داشت 21،مطبوعات مروج گفتمان
سازندگي ،عدم محدوديت پوشش زنان به چادر را گوشزد ميكردند .مفصلبندی پوشاک
زنان در دورۀ سازندگي كه بر زيباييشناسي پوشاک رايج زنان تأثیر گذاشت ،در نمودار 2
ديده ميشود.

 .01بینا ،رسالت.0910/3/11،
 .11بیانات رهبرى در دیدار گروهى از خواهران پرستار ،به مناسبت والدت حضرت زینب (س) .0919/1/11 .مشاهده در 0931/1/11
در:
http://www.leader.ir/fa/speech/2352.

 .13برای نمونه :باقریان ،مهدی« ،لباس مد و فرهنگ» ،کار و کارگر 0911/3/1 ،و «پوشش ،مد و بهداشت ،همان،
.0911/3/09
«. 03پوشاك سنتی زنان بندرعباس ،جلوهای از شکوه و زیبایی» ،نوبان ،مهرالزمان« ،صنعت نساجی» ،دورة جدید ،ش، 03
مهر  ،0911ص. 33 33:
«. 11چادر پوشش امضاءشدة اسالم است» ،بینا ،رسالت « .0919/9/11 ،و« :به بهانة بازگشایی مدارس :طرح حجاب برتر،
سدی محکم در مقابل تهاجم فرهنگی» ،بینا ،جمهوری اسالمی.0919/1/19 ،
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نمودار  .2مفصلبندی گفتمانی پوشاک زنان در دورۀ سازندگی ()1713-1731
گفتمان حاکم (توسعه)

گفتمان رقيب (ارزشگرا)

توسعه

اسالم

بدن زنانه

بدن زنانه

کارکردگرا

درخور رسالت زنانه

درخور اصالت زنانه

پوشاک

پوشاک
نظارتناپذير

آرمان گريز ،غيرسياسي

موفقيتبخش
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جنسيت و تنپذير

اخالقگرا

مبين منزلت اجتماعي

آرمانگرا ،سياسي

سعادتبخش

نظارتپذير

جنسيت و تنگريز

مبين منزلت ديني
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 -2-2بازتاب شاخصههای زیباییشناختی پوشاک زنان در سینمای دورۀ سازندگی

پوشاک زنان در دورۀ سازندگي تحت تأثیر سیاستهای گفتماني با دنیای مُد ارتباط بیشتری
يافت ،و سینما نیز در اين دوره ،بهتدريج شاخصههای تنوعيافتهتری از زيباييشناسي
پوشاک زنان را به نمايش گذاشت.
فیلم راز كوكب ( ) 1363كه هنوز فاصلۀ زيادی با دورۀ جنگ نگرفته است پوشاک زنان
را ساده نشان ميدهد كه شامل پیراهنها و دامنهای ساده همراه روسری با عدم
پوشانندگي مطلق موها است كه البته مختص پوشش زنان كمدرآمد اجتماع در اين فیلم
است.

تصوير  .0پوشاک زنان در فيلم راز کوکب0000 ،

در فیلم مادر ( )1363پوشاک زنان ،مانتو و شلوار يا پیراهنهای خانگي است كه
همراه روسری پوشیده ميشوند؛ بهنحویكه اندكي از موی جلوی سر ديده ميشود.
روسری زنان با دستکهايي كه پشت گردن بسته يا روی شانه انداخته ميشد و البته گردن
را هم ميپوشاند ،قدری تنوع را نشان ميدهد .لباسهای زنان بهنسبت رنگهای روشنتری
دارند.

تصوير  .4پوشاک زنان در فيلم مادر0000 ،
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روايت فیلم آپارتمان شمارۀ  )1361( 13در دو فضای تهران و كرمان ميگذرد .پوشاک
زنان كرماني كامالً سنتي شامل پیراهن و چارقد است و همراه با چادرنماز استفاده ميشود.
پوشاک زنان تهراني در محیط اجتماع نیز يا چادر است يا مانتو و شلوار .سرجامهها هم يا
مقنعه يا روسریهای گرهخورده يا رویشانهانداخته هستند كه كمي از موی جلوی سر را
نمايان ميسازند.
در فیلم عروس ( )1361پوشاک بیروني زنان مانتوی گشاد و بلند با يقۀ انگلیسي ،دارای
چینهای پیلهای در سرآستینها يا باالتنه ،با سرشانههای برجستۀ دارای اِپُل و آستینهای
آزاد بدون مچ است .مانتوها تکرنگاند كه گاه به فراخور يک جشن ،رنگي انتخاب
شدهاند اما طرحدار نیستند .روسریها سفید يا رنگي ،طرحدار يا سادهاند.

تصوير  .5پوشاک زنان در فيلم عروس0009 ،

در فیلم افسانه آه ( )1361لباسهای زنان شهری در اجتماع ،مانتوهايي خیلي گشاد ،بلند،
دارای يقۀ انگلیسي ،با سرشانههای برجستۀ دارای اِپُل و آستینهای آزاد هستند كه در
قسمت مچ گاهي تا خوردهاند .سرجامۀ زنان ،روسری برای فضای داخلي و غیررسمي و
مقنعه برای فضای رسمي است .روسریها و سرجامههای زنان در خارج از فضای رسمي،
معموالً روسری است كه گره آزاد دارد يا روی شانه انداخته ميشود .پوشاک زنان در
فضای داخلي نیز انواع بلوز و دامن است .بلوزها گشاد و آزادند و دامنها نیز در مواردی
كامالً بلند و گشاد .شلوار زنانه كه اندكي كوتاهتر از قبل شده است و تا باالی مچ ميرسد،
از نمونه جامههای رايج اين دوران است كه در اين فیلم نیز ديده ميشود.
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تصوير  .0پوشاک زنان در فيلم افسانة آه0009 ،

در فیلم حكايت آن مرد خوشبخت ( )1361لباسهای زنان متناسب با سن و طبقۀ
اجتماعي ،تفاوتهايي دارد .زن مرفه در مهمانيها از كت و دامن يكدست با سرجامهای
هماهنگ با هم استفاده ميكند ،درحاليكه روسری را به شیوهای زينتيتر بر سر دارد كه با
گرهي بهطور يک طرفه بسته شده است و برای پوشش اجتماع ،از پالتويي با پوست خز
استفاده ميكند .غالباً دستکهای روسری را روی شانهها مياندازد و سرجامههايش رنگي و
طرح دار است .زنان جوان طبقۀ متوسط با بلوز و دامن و ژاكت بافتني و جوراب و نیز
روسری و چادرنماز به تصوير درآمدهاند .بلوز و دامنها ساده و چیندار و گشاد هستند و
اندام را ميپوشانند .سرجامههای زنان عادی ،روسریهای بلندی است كه زير چانه تثبیت
شده است و بر شانهها ميافتد .پوشش بیرون از خانۀ زنان طبقۀ متوسط نیز مانتوی
يقهانگلیسي اِپُلدار در زير چادر همراه با روسری رنگي است.
در فیلم همسر ( )1312لباسهای اجتماع زنان ،مانتوی گشاد بلند اِپُلدار با آستین
كیمونوی گشاد و گاهي دارای مچ دوبل با رنگي متفاوت است .مانتوها يقهانگلیسي يا
يقههفت هستند .فواصل دكمه های پیشین لباس ،زياد است .در قسمت باالتنه گاهي يک
قطعهپارچۀ مضاعف از سرشانه تا روی كمر تعبیه شده است كه نقش تزيیني دارد ،اما
درعینحال اين قطعه كه از يک سو رها از ديگر قطعات لباس است ،پوشانندگي بیشتری را
ايجاد ميكند .گشادی مانتوها يا با پیلههای متعدد يا چینهای سوزني است ،اما غالباً
برشها اندازۀ بزرگ دارند و با پیلههای متعدد يا واحد بر روی شانهها يا در پشت چین
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ميخورند .در آستینهای غیركیمونو نیز برای تأمین گشادی آستینها پیلهها باال و در
قسمت سرشانۀ آستین قرار ميگیرند .برای سرجامهها در مجالس خصوصيتر و میهماني
گاهي روسری های براق ابريشمي در اندازۀ كوچک نیز انتخاب شده است كه در روی
شانههای پهن مانتوها يا بلوزهای اِپُلدار تضاد اندازه ايجاد ميكنند .بلوز ،ژاكت و دامن با
بلندی متوسط همراه با جوراب و روسری نیز در لباسهای خانگي ديده ميشود.

تصوير  .7پوشاک زنان در فيلم همسر0070 ،

فیلم سالم سینما ( )1313گروهي از زنان و دختران عالقهمند به بازيگری را نشان
ميدهد كه سرجامۀ آنها ،مقنعههای پفي يا كلوش نسبتاً گشاد در اطراف صورت يا
روسریها گرهخورده زير چانه است كه معموالً با كمک گیرهای بزرگ كه موهای سر را
بهسمت باال جمع ميكند و به موها حجم ميدهد ،باال ميايستد و سبب ميشود تا موهای
بخش باالی پیشاني سر امكان نمايش بهتری داشته باشد؛ روسریها نیز گره شل دارند.
در فیلم روسری آبي ( )1313لباسهای كارگری زنان ،پیراهنهای بلند و گشاد نخي ،كه
از پارچههای ظريف و پر از نقوش ريز تهیه شده ،همراه با شلوار است .گاهي جلیقههای
بيآستین كوتاه و بلند تا روی زانو هم ميپوشانند .گاه هنگام كار چادر خانگي به دور كمر
بسته شده است .لباس يک زن كارگر ،تونیک و شلوار كردی است .سرجامۀ اين زنان
روسریای است كه زير چانه يا پشت گردن گره خورده است .گاهي نیز دستک روسریها
به پشت گردن رفته ،دوباره به زير گردن آمده و گره خورده است .رنگ و طرح سرجامهها
متنوع ،اما ساده است .اين روسریها در فضاهای غیركاری بزرگتر هستند و با نوعي
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گرهزني خاص بسته ميشوند؛ بهنحویكه دستکهای گرهخورده شبیه كراوات شكل
ميگیرد .در فضاهای غیركاری و عموميتر ،چادر خانگي هم به ديگر سرجامههای زنان
اضافه ميشود .دختران كوچکتر كارگران ،پیراهنهای دامندار همراه با شلوار دارند .لباس
اجتماع مانتوهای بلند و گشاد اِپُلدار با آستین كیمونو و يقهانگلیسي ،سرآستینهای آزاد
بدون مچ يا مانتوهای كوتاه تا زير باسن يا كتهايي با همان الگوی مانتوها است كه همراه
دامن استفاده ميشود .در اين فیلم ،لباسهای زنان نسبتاً متمكن برای فضای اجتماع هم
روسری و چادر و هم مانتو است .سرجامهها در پوشش مانتو ،روسری يا شالي است كه
آزاد و نهچندان محكم است.

تصوير  .0پوشاک زنان در فيلم روسري آبي0070 ،

در فیلم عاشقانه ( )1314لباسهای خانگي زنان ،طرح و رنگ نسبتاً متنوع دارند.
شخصیت زن مرفه ،جامه ای فاخر با الگوی لباس ژاپني (كیمونو) دارد كه همراه با آستینک
برای پوشانندگي دستها است .ديگر زنان تنپوشهايي دارند از پیراهنها و بلوزهای
اِپُلدار با پارچههايي طرحدار مزين به خطوط و نقوش هندسي و غیرهندسي ،در كنار
دامنهايي ساده و گشاد يا دامنهايي طرحدار و رنگي .الگوی تنظیم دامن و بلوز بر روی
آن ،بهلحاظ طرح و نقش رابطۀ متقابل دارند :معموالً دامنهای ساده همراه با بلوزهای
پرنقش و بلوزهای دارای نقش و نگار همراه با دامنهای ساده.
تنجامۀ زنان در فضای اجتماع ،مانتو است .اين مانتوها گشاد و بلندند .آستین كیمونو و
يقۀ انگلیسي دارند و سرشانه نیز با اِپُلهای بزرگ برجسته شده است .جیبها بزرگ و از
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روی لباس دوخته شدهاند .تكهای بر روی قسمت جلو يا پشت باالتنه اضافه شده كه به
تركیبي چنداليه در پوشاک منجر شده است و تنوع شكلي ايجاد ميكند .گاهي مچ در
آستین اين مانتوها ،دارای قطعۀ برگشته (پاكتي) است .سرجامهها ،شالها و روسریهای
ابريشمي پرنقش ،بافتدار ساده يا ريشهدار و نیز روسریهای نخي است كه معموالً يک
دستک آن ،بر روی شانه قرار ميگیرد .روسریها نیز بهصورت گرهخوردهاند .تنوع در
شكل پوشیدن سرجامه همچون نحوۀ بستن شال بر روی سر كه گاه از مدل بستن شالهای
عربي نشانههايي دارد ،به سرجامه ها صورت جديدی داده است .در لباس نامزدی نیز
سرجامه ،شامل يک سربند شبیه عمامۀ كوچک در قسمت پیشاني بوده و با يک روسری
بزرگ رها بر روی آن ،تكمیل شده است.
در فیلم روزی كه خواستگار آمد ( )1312پوشاک دختران در فضای آزمايشگاه،
مانتوهای مخصوص پرستاران ،تَرکدار با دو جیب مستطیلشكل با يقههای انگلیسي و
آستینهای معمولي با مچهای پاكتي است .سرجامه نیز مقنعههای مشكي با مدل پُفي است
كه در داخل يقۀ مانتو قرار داده شده است .بهعالوه ،مانتوهای بسیار بلند ديده ميشود.
كتهايي نیز كه به فراخور فصل استفاده شده ،بسیار گشاد با سرشانههای پهن و آستینهای
پف كرده است كه در قسمت مچ ،چین دارد .پوشاک زنان و دختران در درون خانه ،شامل
بلوز و دامن يا پیراهن است .بلوزهای زنانه از الگوهای مشابه مانتوها در ويژگي گشادی،
پرچین بودن و بزرگي و برجستگي سرشانه ها برخوردارند .اين بلوزها كمتر ساده و بیشتر
دارای نقوش رنگین هستند .در اين فیلم ،نمونهای ديگر از تنجامۀ بلوزی با آستینهايي
مشهور به «خفاشي» است كه جلوباز و فاقد دكمه هستند و بر روی ديگر پوششها استفاده
ميشود .استفاده از شال آويخته بر روی سر ،همراه با مقنعۀ زيرين نیز در زمرۀ سرجامهها
است.
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 .9دال پوشش زنان در گفتمان اصالحات ( )7917-7931و گفتمان رقيب آن
جريان اصالحطلب در سال  1316به قدرت رسید .تحقق جامعۀ مدني با تأكید بر
دموكراسي و الزامات آن ازجمله آزادی بیان ،در اين جريان محوريت داشت .مهمترين
دالهای مركزی گفتمان اصالحات« ،آزادی» و «جامعۀ مدني» است؛ «جامعۀ مدني ،جامعهای
مبتني بر تعقل ،شورا ،توافق ،تساهل ،تسامح ،احترام به انسانیت و حاكمیت قانون است كه
در تعريف حقوقي ،مهمترين خصلت آن« ،نهادينهشدن» قانون در جامعه و حكومت قانون
بر روابط بین افراد در جامعه و بین مردم و دولت است (انصاری .)21 :1313 ،تعريف
جايگاه زن در گفتمان اصالحات در مقايسه با تعريف از جايگاه زن در گفتمانهای
ارزشگرايي و نیز توسعه (سازندگي) نشان ميدهد كه اين موضوع يكي از عوامل بنیادين
در شكلگیری مسائل زنان از جمله نوع پوشش اجتماع آنان در اين دوره بوده است.
درحاليكه گفتمان ارزشگرايي بر نقش محوری زن در خانواده بهعنوان همسرـمادر تأكید
داشت و گفتمان توسعه در دورۀ سازندگي با حفظ رويكرد جنسیتي به زنان ،آنان را بخشي
از نیروی جامعه برای تحقق توسعۀ اقتصادی ميدانست؛ گفتمان اصالحات ،زنان را نهفقط
در نقش مادرـهمسر ،بلكه در جايگاه نیروی مشاركت دادهشده در توسعه تعريف كرد .زن
در اين گفتمان همچون مرد ،عضوی از جامعه -بدون محدودسازی يا اولويتبخشي به
نقش خانوادگي او -تعريف شد .از همینرو ،نقش زنان در عرصهای گستردهتر تعريف شد
كه به عرصۀ مسئولیتهای اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی تسری يافت .اين امر سبب شد
فرهنگ پوشش آنان نیز متأثر از اين ديدگاه جديد ،بازتعريف شود؛ چنانكه برخي زنان
نمايندۀ مجلس ششم ،نخستین بار بدون چادر ،در مجلس حضور يافتند كه اين نوع
پوشش ،از سوی مدافعان گفتمان اصولگرايي (نوارزشگرايي) در مجلس ،با مخالفت
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مواجه 21و «ناسازواره» تلقي شد .اين مخالفت تا جايي پیش رفت كه بر اساس گفتۀ الهۀ
كواليي ،نمايندۀ مجلس ششم ،رئیس وقت مجلس از وی خواست با چادر در مجلس
حاضر شود.

22

توسعۀ گفتمان اصالحات سبب شد تا مسئلۀ پوشش زنان نیز در زمرۀ دالهای شناور اين
گفتمان قرار گیرد و بازتعريف شود .در اين گفتمان حق انتخاب نوع پوشش با توجه به
ويژگي بهشدت فردی آن پررنگ شد ،درحاليكه گفتمان كالن ارزشگرا و نیز سازندگي،
پوشش زنان را در دايرۀ حقوق و امور اجتماعي ميدانست .گفتمان اصالحات درصدد
بازتعريف پوشش اسالمي و قائل به ضرورت بازنگری در سیاستهای فرهنگي معطوف به
زنان ازجمله نوع پوشش زنان بود؛ چنانكه ريیسجمهور وقت معتقد بود« :اگر اين حجاب
و پوشش مانع حضور زن و بروز شخصیت زن شود قطعاً مضر است  ...مشكل اين نیست
كه زنان چگونه لباس بپوشند ،مشكل اين است كه زنان بتوانند در عرصههای مختلف
حضور داشته باشند».

23

زيباييشناسي پوشاک زنان در گفتمان اصالحات با تداوم بیشتر راهیابي رنگ و نقش به
پوشاک زنان ،شكل گرفت .در اين دوره عالوهبر آنكه مانتو ،پوشاک بهتری برای حضور
اجتماعي زنان تلقي شد ،همچنین نیازهای زيباييخواهانه آنان را نیز تأمین ميكرد ،زيرا
ميتوانست در شكلها و رنگهای بسیار متنوعتری در مقايسه با چادر ظاهر شود .مانتوها
در اوا يل دورۀ اصالحات غالباً از ويژگي پوشانندگي در الگوهای گشاد و بلند برخوردار
بودند ،اما به تنوع شكلي و رنگي و به كوتاهي و تنگي میل پیدا كردند .به اين ترتیب

 .10مرضیه دباغ :اگر نمایندهای بدون چادر وارد مجلس شود کتک میخورد ،مخالفت با پوشش مانتوی نمایندگان منتخب شیراز و
تهران .روزنامة آفتاب امروز31/01/01 ،
 .11آمنه شیرافکن .تاریخ تذکرها به مانتوپوشان سیاسی .روزنامة شرق ،شمارة  ،31/3/03 .1399ص.9 .
 .19سیدمحمد خاتمی ،روزنامة همبستگی ،ص ،1 .مصاحبة با شبکه 13/3/01 .NHK
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پوشاک اجتماع زنان مانتوهايي بودند كه عليرغم تنوع رنگي و شكلي ،از ويژگي
جنسیتپذيری پرهیز نداشتهاند و با برخورداری از طراحي آناتومیک در الگو ،به نمايش
ويژگيهای تن زنانه گرايش مييافتند.
دورۀ اصالحات ،دورۀ ظهور ابتكار عمل در طراحي چادر هم بود ،زيرا حضور بیشتر
زنان در عرصه های اجتماعي و سیاسي سبب شد تا با تغییراتي در الگوی سنتي چادر ،امكان
فعالیت سهلتر برای زنان شاغل و دانشجو فراهم شود .در اين دوره چادرهايي با طراحي
متنوع ظهور يافت :چادر دانشجويي يا چادر كارمندی كه تا حدود كمر چادر ،تفاوتي با
چادر ساده نداشت ،بيآنكه قطعهای با عملكرد آستین در ساختار خود داشته باشد ،دارای
شكافهايي برای خروج دست از مچ بود ،اما امكان روگیری نداشت؛ چادر ملي كه دارای
آستین با برش كاملتری بود كه حركت دست در آن آزادانهتر صورت ميگرفت و اين
امكان بود كه فرد بتواند از كیف رودوشي يا كولهپشتي استفاده كند ،نمونههای بازتولیدشدۀ
چادر سنتي بودند.
نمودار  ،3مفصلبندی پوشاک زنان در دورۀ اصالحطلبي را نشان ميدهد كه بر نظام
زيباييشناسي پوشاک آنان مؤثر بوده است.
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نمودار  ،7مفصلبندی گفتمانی پیرامون پوشاک زنان در دورۀ اصالحطلبی ()1731-1731

گفتمان رقيب (اصولگرا)

گفتمان حاکم (اصالحطلب)

توسعة سياسي -نواندیشي

سنتگرایي اسالمي

دیني
بدن زنانه

بدن زنانه
مد و زيبايي

حقوق مدني

تکليف ديني

پوشاک

پوشاک
الگوناپذير و

حقوق زنان

نظارتناپذير
بازنمايندۀ هويت ديني/

04

اخالق و عفاف

غيرديني در فعاليت

جنسيتپذير و

اجتماعي

تنپذير

مبين
اجتماعي

منزلت

حقوق خانواده

بازنمايندۀ هويت ديني/
ايدئولوژيک در فعاليت
اجتماعي

الگوپذير و نظارتپذير

جنسيتگريز و تنگريز

مبين منزلت ديني

برساخت سينمایي زیبایيشناسي پوشاک زنان

 . 9. 2بازنمایي پوشش زنان در فيلمهای سينمایي دورۀ اصالحات

سینماگران در اين دور ه با آزادی عمل بیشتری توانستند انواع پوشاک زنان را در آثار خود
بازتاب دهند كه يكي از داليل آن ،قواعد نظارتي سهلتر در دولت اصالحات بود .در فیلم
آژانس شیشهای ( )1316لباس اجتماع زنان مذهبي ،مانتوشلوار با چادر مشكي كشدار،
همراه با روسری طرحدار و رنگي سنجاقخورده است .اين زنان در خانه و در حضور
نامحرمان ،چادرهای سفید يا تیره و طرحدار همراه با روسری گرهزده يا روسری
سنجاقخورده زير گردن ميپوشند كه گوشههای آن در جلو گرهخورده است .زير اين
چادر ،لباس زنان ،رنگي است .پوشش اجتماع زنان مذهبي متمول ،چادر مشكي بدونكش
همراه با روسری طرحدار گرهخورده است .چادر و مقنعۀ پُفي و مانتوشلوار هم ،پوشش
اجتماع يک دختر دانشجو است و يونیفرم زنان كارمند شركت هواپیمايي مانتوی گشاد و
بلند با سرشانههای اِپُلدار و دارای قطعات غیرهمرنگ در سرآستینها و امتداد عمودی جلو
مانتو ،همراه مقنعۀ پُفي است كه نواردوزیهايي دارد.
زناني نسبتاً مرفه با اين پوشاک نمايانده شدهاند :بارانيهای روشن به رنگهای بنفش،
صورتي ،زرد كه گاه در قسمت كمر با كمربند جمع ميشوند و دكمهها و بندها و آرايههای
تزيیني دارند؛ همچنین در كنارههای زانو به پايین دارای چاک هستند .روسریها كوچک و
نازک است كه يا به دور گردن پیچیده يا گره زده شدهاند و در داخل يقۀ لباس قرار دارد.
پالتوها گاه يقههايي پهن از پوست و خز دارند .زنان طبقۀ متوسط نیز روسریهای طرحدار
و رنگي ميپوشند كه گاه گره زده شده و گاه با سنجاق ثابت شدهاند .پوشاک غالب آنها
مانتوشلوارهای بلند و گشاد است؛ البته چادر و مانتو مشكي همراه با روسری گرهخوردۀ
رنگي هم در لباس آنها استفاده شده است.
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تصوير  .9پوشاک زنان در فيلم آژانس شيشهاي0070 ،

در فیلم هیوا ( )1311بازيگر نقش اول در اجتماع ،چادر مشكي بر سر دارد و مانتويي
زير آن پوشیده است كه آستین های كیمونو دارد .رنگ لباس او زير چادر تیره ،خنثي يا سیاه
است ،اما لباسهايش در حريم خصوصي به رنگهای متنوع سبز و زرد درميآيند .او
همچنین چادر سفید خانگي ميپوشد .سرجامۀ او در فضای اجتماع مقنعه يا روسری
مشكي است كه زير چانه گره خورده و ثابت شده است ،اما در خانه شال رنگي ميپوشد.
برای دختر دانشجو ،پوشش مانتو و روسری انتخاب شده است .او مقنعۀ پُفي يا روسری
ميپوشد كه كنارههای آن را دور گردن گره ميزند .مانتوهای او طرحدار و منقوش است.
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تصوير  .06پوشاک زنان در فيلم هيوا.0077 ،

در فیلم دختری با كفشهای كتاني ( )1311لباس دانشآموزی شخصیت اصلي فیلم كه
از خانوادۀ نسبتاً مرفهي است مانتوشلوار تیره ،بلند و گشاد و مقنعهای تیره است .او در
ديگر اوقات ،لباسهايي با رنگ و نقش متنوعتر به تن دارد .زن متكدی دورهگرد ،با لباس
رنگارنگ كوليها تصوير شده ،اما درعینحال دارای پوشش كامل است .زنان مسن در اين
فیلم با روسری گرهخورده و پوشش كمتر موها تصوير شدهاند.

تصوير  .00پوشاک زنان در فيلم دختري با کفشهاي کتاني0077 ،
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در بخشي از فیلم بوی كافور عطر ياس ( )1311زني با چادر مشكي تصوير شده است
كه زير آن روسری بر سر ندارد .پوشش شال سر زني ديگر ،بخشهايي از مو را نميپوشاند
و يكي از كنارههای آن بر روی شانه ها رو به پشت رها شده است .پوشش زن ديگری،
چادر مشكي و روسری گرهخورده زير آن همراه با لباسهای تیره است .زن مسن ديگری،
پیراهن و دامن گشاد بلند قهوهایرنگ با روسری گرهخوردۀ روشن به سر دارد .زن مسن و
بیمار درحالاحتضار صاحبخانه ،پیراهن و روسری سفید گرهخورده دارد كه قدری از
موهای پیشاني و گردن را نپوشانده است.

تصوير  .00پوشاک زنان در فيلم بوي کافور عطر ياس0077 ،

در فیلم كاغذ بيخط ( )1331تنپوش بازيگر نقش اول زن در خانه ،اغلب تونیک گشاد
كوتاه ،جلیقۀ كوتاه همراه با شلوار و روسری است كه پشت سر بسته ميشود .تركیبات
نسبتاً متنوعي از رنگهای همخانواده در اين لباسها به كار رفته است .لباسها گشاد و
آزادند .نقشها در اين پوشاک غالباً چهارخانه يا راهراه است .آستین «باراني» در يک كت
زنانه ديده ميشود .مانتوشلوار نسبتاً ساده و بلند و روسری گرهخوردۀ زير گردن هم برای
پوشش اجتماع يک زن انتخاب شده است .بازيگر زن در فضای اجتماع سرجامۀ كاله و
كاپشن يا پالتوهايي ساده و باالی زانو همراه با شلوار جین پوشیده است .يكي از زنان مسن
در اين فیلم از چادر توری مشكي برای پوشش اجتماع و از روسری توری سیاه در خانه
استفاده كرده است و زن مسن ديگر نیز تونیک و جلیقه همراه با روسری گرهخورده دارد.
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تصوير  .00پوشاک زنان در فيلم کاغذ بيخط0006،

پوشاک زنان در فیلم هشتپا ( )1333متشكل از انواع كت ،كاپشن و مانتو است كه هم
در فضاهای عمومي و هم در فضاهای داخلي ميپوشند .بعضي بلوزهای زمستاني دارای
يقۀ ايستاده (يقهاسكي) است .شلوارها از نوع جین يا كتان است .سرپوش زنان انواعي از
شال و كاله است كه موی سر را ميپوشاند .از روسری هم استفاده ميشود كه اطراف آن
اغلب در درون يقۀ لباسها است .زن كارمند بانک مانتوشلوار و مقنعۀ پفي و زن پلیس
چادر مشكي و يونیفرم نظامي سبز دارد.
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تصوير  .04پوشاک زنان در فيلم هشت پا0000 ،

در فیلم مهمان مامان ( )1333پوشش اجتماع زنان ،چادرهای سفید يا رنگي طرحدار
است .در محیط های داخلي هم انواع پیراهن و دامن همراه جوراب استفاده ميشود.
پیراهنها بلند و گشادند و آستینها در مچ چین ريز دارند .از سارافون و بلوز هم استفاده
شده است .عروس جوان ،مانتو راستۀ بلند مشكي همراه دامن و جوراب پوشیده است كه
در كنارهها چاکهای بلند دارد .سرپوش او شال منگولهدار بلندی همراه با سربند رنگي
مزين در زير آن است كه بخشي از موها را نميپوشاند .پوشاک زنان خانواده در مهماني
قدری زينتيافتهتر (بهجز چادرها) و به رنگهای تیرهتر است .پوشش فضای خانۀ يک زن
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متمول ،پیراهن بلند و گشاد تكهدوزیشدۀ سفید همراه با شال سفید منگولهدار رهاشده بر
روی شانه ها است .پیراهن خدمتكار اين زن تونیک و دامن بلند ،همراه با روسری
گرهخورده به رنگ سفید است .يک زن كُرد هم لباس قومي بر تن دارد .پرستاران مقنعههای
پُفي دارند كه در اطراف صورت گشاد است و قدری از موها را نميپوشاند.

تصوير  .04پوشاک زنان در فيلم مهمان مامان0000 ،

نتيجهگيری
تحلیل گفتمانهای سه دوره و نیز تحلیل زيباييشناسي پوشاک زنان در فیلمهای سینمايي
منتخب در اين دورهها ،نمايانگر چگونگي بازتاب زيباييشناسي پوشاک زنان در آثار مذكور
است؛
 -1در مفصلبندی گفتمان ارزشگرايي ،عنصر «اسالمیت» بهمثابه دال مركزی ،قدرت
يافت و تالش شد تا عناصر پیراموني پیشین همچون عفت ،حیا و ديانت در كنار
مفهوم جديد «رزمندگي فرهنگي زن مسلمان» و «پاسداری از خون شهدا» كه
مفاهیمي مولود فضای جنگ بود ،بر پوشش اسالمي با الگوی برتردانستهشدۀ آن
يعني «چادر» تمركز كند و ساير انواع پوشش ازجمله مانتوشلوار را به حاشیه براند؛
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نوع پوشش و پوشاک زنان ،به امر «ارزشي» مهمي تبديل و برای تولید و تثبیت
الگوی مطلوب با ويژگيهای ساختاری و بصری تعريفشدۀ آن تالش شد.
پس از انقالب تا حدود سال  -1363پیش از الزام قانوني به رعايت پوشش
اسالمي برای زنان -لباس زنان در فیلمهای سینمايي ،گاه به فراخور حالوهوای
فضای ديني بهوجودآمده ،كامالً بر موازين شرعي پوشش انطباق داشت و گاه اندكي
از آن ،فاصله مييافت .غالب تولیدات فیلمهای سینمايي اين دهه ،آثاری است كه
گفتمان ارزشگرايي را نمايندگي ميكند .در اين دوره عمدتاً آثاری تولید شد كه
تحت تأثیر گفتمان غالب دربارۀ انقالب اسالمي يا جنگ بود .فارغ از ضوابطي كه
برای تأيید مجوز پخش فیلمها دربارۀ پوشاک زنان وجود داشت ،فیلمسازان
ارزشگرا در اين مجموعهآثار ،زنان را به پوشاكي ملبس ميكردند كه مظهر
زيبايي شناسي پوشاک خاص زنان انقالبي و نمايندۀ الگوی مطلوب بود .به اين
ترتیب ،بازتاب پوشاک زنان در اين گروه آثار فیلمهای سینمايي ،بازنمايي هدفمند
نوع خاصي از پوشاک زنان دورۀ مذكور -مانتو و شلوار و چادر مشكي و مقنعه -و
دارای ويژگيهای زيباييشناختي پوشاک زنان در گفتمان ارزشگرايي است.
نكتۀ مهم ديگر ،تعمیم حدود پوشش مطلوب گفتمان ارزشگرايي به لباس اقوام
ايراني در فیلمهای اين دوره ،حتي در فیلمهای تاريخي يا دارای پوشاک قومي
است .چنانكه مي دانیم لباس سنتي اقوام گوناگون ايران در برخي موارد همچون
انواع روسری ها متضمن رعايت دقیق حدود پوشش اسالمي ،چنانكه پس از انقالب
ترويج شد ،نبوده است .بااينحال ،فیلمسازان اين دوره ،حدود پوشش را در همۀ
لباسهای سنتي زنان بهنحوی به تصوير كشیدهاند تا منطبق بر قواعد گفتمان
ارزشگرايي باشد .برای نمونه ،در فیلم آخرين مهلت ( )1361پوشاک سنتي زنان
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جنوبي دارای پوششي كامل است و در فیلم تفنگدار ( )1362كه داستان در دورۀ
قاجار ميگذرد ،حتي لباس های اندروني زنان قاجاری نیز كامالً پوشیده طراحي شده
است .از يک منظر كلي ،گفتمان رقیب در سینمای اين دوره ،حضور جدی ندارد.
در اين دوره ،سینما اقبال زيادی به موضوع پوشانندگي در زيباييشناسي لباس
زنان داشت و لباس زنان را بهگونهای بازنمايي كرد كه تابعي از پوشاک ارزشمند از
منظر گفتمان ارزشگرايي تلقي شد :پوشش چادر و مقنعه برای زناني كه
شخصیت های برتری داشتند و مانتو و شلوار برای ديگر زنان .عناصر رنگ و طرح
هم در زيباييشناسي پوشاک بازنماييشدۀ زنان ،بسیار محدود بود .اين در حالي بود
كه در همان دوره ،گروههايي از زنان جامعه پوشاكي ميپوشیدند كه پوشش آنها با
زيباييشناسي مورد نظر گفتمان ارزشگرايي فاصلۀ بسیاری داشت ،اما اين نوع از
زيباييشناسي پوشاک بهندرت در فیلمهای سینمايي بازتاب يافت.
 -2فیلم های سینمايي در دورۀ سازندگي به فراخور رويكرد گفتمان سازندگي به پوشش
زنان ،پوشاک زنان را در اين گفتمان تا حدودی بازنمايي ميكنند ،اما بخشهايي از
فیلمها ،حاكي از وجود دالهای گفتماني ارزشگرا در بازنمايي زيباييشناسي
پوشاک زنان نیز هستند كه اين بازنمايي اغلب بهدلیل اهمیت ممیزیها در فرايند
ساخت و اكران فیلم انجام شده است .در مجموع در تعدادی از فیلمهای اين دوره،
بهدلیل اهمیت اخذ مجوزها ،الگوهای زيباييشناختي گفتمان ارزشگرايي در پوشش
زنان ،لحاظ شده است ،و در تعدادی ديگر نیز بهدلیل تعلق فیلمسازان به گفتمان
ارزشگرايي ،تحت تأثیر زيباييشناسي پوشش اسالمي در گفتمان ارزشگرايي
مدنظرِ سازندگان آثار سینمايي قرار داشته است .در گفتمان سازندگي ،پوشاک زنان،
كاركرد نمادين قبلي خود را از دست داد و مفاهیم آرمانگريزی ،آزادی ،رفاه و
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كاركردگرايي ازجمله عناصر پیراموني دال پوشاک در اين گفتمان شدند كه زمینۀ
شكلگیری نوعي زيباييشناسي غیرسیاسي برای پوشاک زنان را فراهم آوردند .در
اين گفتمان ،زيباييشناسي پوشاک برساخته در گفتمان ارزشگرايي ،بهتدريج طرد
شد و تمركز بر پوشش حداكثری چادر بهمثابه پوشش برتر زنان ،تا حدودی به
حاشیه رفت و پوشاک زنان مبتني بر سلیقۀ زيباييشناسانه ،بازتعريف شد .آثار
سینمايي در اين دوره گرچه بهدلیل ممیزیها ،در غالب موارد نوعي از زيباييشناسي
پوشاک را مدِنظر قرار ميدادند كه منطبق بر رعايت حدود شرعي پوشش باشد ،اما
در مواردی نیز از اين امر عدول ميشد .پوشاک زنان در سینمای اين دوره ،تناسب
بیشتری با پوشاک رايج زنان در جامعه داشت -كه تاحدودی از معیارهای
زيباييشناختي گفتمان ارزشگرايي دور شده بود -و برخي ويژگيهای طراحي
لباس با معیارهای مد روز جهان را در برداشت.
 -3گفتمان اصالحطلب ،خواستار تجديدنظر در رويكرد سنتگرا به امر سیاسي و
ازاين رو به قواعد ناظر بر پوشاک زنان بود .دال مركزی اين گفتمان ،آزادی و
مردمساالری ديني بود .بنابراين ،رويكردهای نظارتي دولت ازجمله سیاستهای
نظارتي در سینما تغییر يافت .زيباييشناسي غیرسیاسي كه در پوشاک زنان در دورۀ
سازندگي رخ نموده بود ،در اين دوره نیز تداوم و بسط يافت .در اين دوره ،تمركز
بر پوشش چادر به مثابه تنها پوشش برتر زنان ،مورد پرسش قرار گرفت و متناسب با
حضور فعال تر اجتماعي زنان در اين گفتمان ،اين پوشش بازتولید شد و در انواع
كاربردیتری عرضه گرديد .بر همین سیاق ،سینما نیز آثاری را عرضه كرد كه در
آنها پوشش زنان با معیارهای زيباييشناختي پوشاک زنان در گفتمان توسعه
(سازندگي) و نیز ارزش گرايي فاصله بیشتری يافت .به اين ترتیب ،نمايش پوشش
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مد روز زنان در اين سینما جايگاه ويژهای يافت ،زيرا غالب زناني كه در سینمای
اصالحات حضور مييافتند« ،زناني با مهارتهای مدرن مثل رانندگي ،موسیقي،
كامپیوتر و غیره بودند .بیشتر از محصوالت فرهنگي بهره گرفته و با پوششهای
مدرن و شیک در فیلمها ظاهر ميشدند» (حسنپور و يزدخواستي.)41 : :1314 ،
گرچه برخي فیلمهای سینمايي در اين دوره بازتابدهندۀ زيباييشناسي پوشاک
زنان در گفتمان رقیب اصولگرا (ارزشگرا) بودند ،اما بسیاری از فیلمها با اتخاذ
رويكردی انتقادی به آن ،زيباييشناسي و الگوهای تراز پوشاک زنان در گفتمان
ارزشگرايي را به چالش كشیدند .همسو با تحول در نگرش به زنان و تغییرات
مورد تأكید گفتمان اصالحات در جايگاه اجتماعي و سیاسي ايشان ،جهان زنانه و
مسائل آنان در جامعۀ همعصر ،درونمايۀ فیلمهای بسیاری در اين دوره شد .در اين
آثار ،بهدلیل استقالل نسبي بیشتر تولیدكنندگان فیلمها ،سینماگران متعلق به اين
مدنظر اين گفتمان
گفتمان ،گاه پوشاک زنان را بر اساس اصول زيباييشناختي ِ
بازنمايي كردهاند .ازاينرو ،نحوۀ بازتاب پوشاک زنان در آثار سینمای اين دوره،
رابطۀ مستقیمي با منظر فیلمسازان به موضوع زن دارد.
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