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چرخش فرهنگ زیبایی*
تحول معیارهای زیبایی فردی در گذار از عصر قاجار به پهلوی
منظر محمدی** ،1سید سعید سید احمدی زاویه

2

 1دانشجوی دکترای پژوهش هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 2دانشیار گروه پژوهش هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/11/19 :تاریخ پذیرش نهایی)96/2/17 :

چکیده

در دهههای آغازین ســدهی حاضر ،معیارهای زیبایی فردی ایرانیان ،دســتخوش تحوالتی آشــکار شد .الگوهای زیباشناسی
ً
ویژهی میانهی قاجار ،الگوهایی غریب و مشخصا مغایر غالب هنجارهای ایرانی و جهانی بود .این بررسی میخواهد با روش
تحلیل محتوای متون تاریخی اواخر قاجار و اوایل پهلوی ،به عبارتی تحلیل مضمونی و ساختاری متون تصویری و نوشتاری
ایــن دوران ،بــه ایــن پرســش بپــردازد که طی چــه فرآیندهایی ،این الگوهــا بهطرز چشــمگیری تغییر کرده ،و تحــت تأثیر نظام
هنجار پیشــینی رجعــت مینماید .در این دههها ،ایرانیان به واســطهی نظام تصویری
ظاهرآرایــی مــدرن غربی ،به الگوهای
ِ
(تصویرســازی مطبوعــات ،عکاســی ،و ســینما) ،بــا اســطورهی زیبایی غربی آشــنا شــدند و رســانههای تصویــری ،نقش
غــرب
ِ
ریختــار زندگی ایرانیان ایفا کردنــد .فرهنگ تصویری غرب ،نظام اسطورهســاز کالن و
گســتردهای در غربیســازی ظاهرآرایــی و
ِ
قدرتمندی بوده است ،که الگوهای زیبایی فردی در ایران را در سطحی ناآ گاهانه و وسیع تغییر داد .هدف تحقیق حاضر این
است که نشان دهد تصویر در رسانههای جمعی ،اعم از تبلیغات پوشا ک و محصوالت بهداشتی و آرایشی یا محصوالت اوقات
فراغت مثل فیلم ،تا چه اندازه عامل تغییر شکل زندگی و هنجارهای زیبایی فردی در ایران بود ه است .نتیجه آنکه تحوالت
نظامهای پوشــا ک و ظاهرآرایی ،تا ّ
حد زیادی معلول سیاســتهای فرهنگی جهانی و عملکرد رسانههای جمعی بوده است.

واژههای کلیدی

نظام تصویر ،رسانه.
الگوهای زیبایی ،اسطورهِ ،

*این مقاله برگرفته از رسالهی دکتری نگارنده اول با عنوان« :سیاستهای پوشا ک در ایران (تحلیل تحوالت لباس و خودآرایی در جامعه شهری ایران از آغاز
دوران قاجار تا پایان دوران پهلوی اول)» ،به راهنمایی نگارنده دوم است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09126185345 :نمابر.E-mail: Manzar_1356@yahoo.com ،021-22850817 :
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مقدمه
ما در مواجهه با تصاویر زنان قاجاری ّ
حسی از انکار و تمسخر داریم.
انگار به جهانی یکسره بیگانه نگاه میکنیم .نمیتوانیم بپذیریم این
مادر
زنــان از همیــن حــدود صد ســال پیش ،از نســل مادربزرگهــا یا ِ
مادربزرگهایمــان هســتند .چــرا که مــا ،در دورانی زندگــی میکنیم
کــه معیارهــای زیبایی آن یکســره متفاوت اســت .در بخش عمدهی
ســدهی حاضر ،زنانی که زیبا قلمداد میشــدند ،ســبیل نداشــتند و
چاق نبودهاند .بســیاری از زنان درون این عکسها را میشناســیم؛
ً
مکــررا خواندهایم که انیسالدوله یا تاجالســلطنه از «زیبا»ترین زنان
دوران خود محســوب میشــدند؛ آنقدر زیبا ،که به جمع افسونگران
حرم شاهی راه یابند (تصویر  .)1اما چرا زنی که صد سال پیش «زیبا»
بود ،امروز بیتردید «زشت» خوانده میشود؟
در یــک بــرش کوتاه تاریخــی ،الگویــی از زیبایی مثالی ،بــه الگویی
متفاوت تغییر کرد؛ چرخشی از یک نظام هنجار زیبایی ،به اسطورهی
زیبایــی مــدرن غربــی .در مــرور عکسهــای خانوادههــای اشــرافی
قاجــار بــه وضــوح شــاهد ایــن چرخش قاطــع در فاصل ـهای کوتــاه ،در
حــدود دو دهه میباشــیم .در تصاویر متأخر اشــرافیت قاجار ،با زنانی
مواجهیــم کــه چهرهای متفــاوت دارنــد؛ لباسهــا و آرایــش و موهایی
ً
متفــاوت دارنــد؛ نــگاه و لبخندی متفاوت دارند؛ و اساســا با ســاز و کار
عکاســانهای مواجهیــم کــه زنانــی شــبیه بــه الگوهــای زیبــای غربــی
همچون هنرپیشــههای تئاتر و سینمای اروپای اوایل سدهی بیستم
را به ما نشان میدهند (تصویر  .)2اسطورهی زیبایی قجری با الگویی
متعــال و افســونگر جایگزیــن میشــود کــه صورتــی از یک اســطورهی
مــدرن اســت .این چرخش ،درســت در فاصلــهی زمانی گــذار از پایان
ً
قاجار به عصر پهلوی رخ داد .به عبارتی میتوان تاریخی نسبتا دقیق
بــرای آن ردیابــی کرد؛ در فاصلهی حدود بیســت ســال :در ســالهای

دهههای 1300و  1310ش ،.یعنی دهههای  1920و  1930م.
جهان
امــا چگونه و طی چه فرآیندی این الگوهای غریبه ،از یک
ِ
ـناختی دیگــر ،بــه الگوهــای محبــوب و مؤثــر در فرهنــگ
هستیشـ
ِ
قجــری ،با زیباشناســی و هنجارهــای منحصربفرد آن ،بدل شــدند؟
چرا این اسطورهی نوین زیبایی ،آنقدر بدیهی جلوه میکند که ما را
به انکار گذشــتهی قاجاری خود وا میدارد؟ چرا ّ
ســنتهای زیبایی
ِ
ً
فــردی در دوران قاجــار ،خصوصــا در ارتبــاط بــا زنــان ،انــگار بــا غالب
ادوار تاریخی ایران مغایر بود؟ هنجارهای زیبایی قجری که امروز به
چشــم ما چنین غریب اســت ،از کجا پدیدار شــد و چگونه بار دیگر در
اواخر دوران قاجار به هنجارهای پیشاقجری رجعت نمود؟
«فرهنــگ زیبایــی »۱غربــی ،کــه در دهههــای  1920و  1930م .در
ابعــاد گســترده بــه دیگــر نقاط جهــان صادر شــد ،خــود در دهههای
آغازیــن ســدهی بیســتم در حال نشــو و نما به صورتــی نوین و مدرن
بــود؛ تا پیش از ایــن ،غربیها هم معیارهای زیبایــی فردی متفاوتی
داشــتند .ایــن فرهنــگ نویــن همزمــان ،بــه واســطهی نظــام تصویر
غرب ،به سرتاســر جهان صادر شــد؛ تصویرســازی ،عکاسی و سینما،
رســانههایی تصویــری بودهانــد کــه الگوهایــی اســطورهای شــده از
زیبایــی غربــی را بــه ما نشــان دادند ،و نــگاه زنان و مــردان را به خود
در سرتاســر جهــان تغییــر دادند .ماهیــت این رســانههای تصویری،
انتشــار در ابعــاد کالن بــود؛ در عصــری که والتــر بنیامیــن آن را «عصر
تکثیــر مکانیکــی» مینامــد (بنیامین .)36 ،1939 ،عصــری که در آن
مکانیکی تصویر ،شــتابی عظیم یافــت و تصویر در اختیار توده
تکثیـ ِـر
ِ
قــرار گرفــت .زیبایــی فردی به شــیوهی غربی در ایــن دوران ،به مدد
نظــام تصویــر ،وجهــی اســطورهای یافــت؛ صورتــی از یک اســطورهی
مسلط که خود را طبیعی و بدیهی جلوه میداد و چنین مینمود که

تصویر  -1عصمت الدوله ،دختر ناصرالدین شــاه از تاج الدوله ،و همســر دوســت محمد خان
معیرالممالک؛ عکس از مجموعهی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
ماخذ)http://www.qajarwomen.org/fa/items/1261A49.htm ( :

تصویــر  -2ایراندخــت ،دختــر بــزرگ احمدشــاه قاجــار از بدرالملــوک واال؛ عکــس از مجموعــه
نصرت مظفری.
ماخذ)http://www.qajarwomen.org/fa/items/1028A23.html( :
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انگار از ازل وجود داشــته؛ اما به واقع توسط نظامهای مسلط ،مثل
نظــام تصویــر ،بازتولید و ســاخته میشــود ،و پس از ســاخته شــدن،
وانمــود میکنــد گویی ســاخته نشــده ،بلکه بوده و هیــچ تردیدی در
آن نمیتوان کرد.
غالــب منابــع تاریخــی مــورد بررســی در ایــن پژوهــش منابــع

تصویریانــد :کارتپســتالهای اروپایی و مجالت ُمد اوایل ســدهی
بیستم که در ایران موجود بود؛ تبلیغات و تصویرسازیهای ُمدهای
جدیــد لبــاس و کاالهــای آرایشــی و بهداشــتی در مطبوعــات ایرانــی
نظیر اطالعات و عالم نســوان؛ و تولیدات فیلم ســینمای غرب که در
سینماهای ایران به نمایش در میآمد.

پیشینه
مروری بســیار مختصر بر متون تصویری و نوشــتاری ایران ،به وضوح
نشــان میدهــد که شــیوهی ایماژســازی از زنــان و مــردان ایرانی ،در
چهــره و انــدام و ژس ـتهای جســمانی ،الگویی را تجســم میبخشــد
کــه به طــور کلی با معیارهای زیبایی در ســایر فرهنگهای جهان نه
تنها تفاوت بنیادینی ندارد ،بلکه اشــترا کات فراوان دارد .مثالهای
بســیار روشــن و فراوانی از تصویرســازی زنــان ،در جوامع شهرنشــین
از دوران باســتان در تاریــخ ایــران وجــود دارد کــه فــرض مــا را تأییــد
میکند؛ نقش زن عیالمی بر جام نقرهی مکشوفه از مرودشت (اواخر
هــزاره ســوم ق.م( ).تصویــر  ،)3نقــش زنــان بــر مهرهای اســتوانهای
باقیمانــده از دوران هخامنشــی (ســده چهــارم ق.م ،).نقاشــی

تصویر  -3جام نقره با نقش زن عیالمی و خطوط عیالمی کهن .مکشوف از مرودشت فارس،
هزاره سوم ق .م .موزه ایران باستان  .
ماخذ)http://www.persiangulfstudies.com/en/index.asp?p=pages&id=231( :

دیواری شــاه و شــهبانو در کوه خواجه سیســتان (ســدهی اول م ).از
گران زن بر ظروف یا حجاریهای دوران
دوران اشــکانی ،نقش خنیا ِ
ساســانی ،و تمامی نگارههای نفیس دوران اســامی از مکتب هرات
(ســده  9ق 15/.م ،).مکتب تبریز دوم (ســده  10ق 16/.م ،).و حتی
مکتب پیکرنگاری درباری دوران فتحعلیشــاه (سده  12ق 18/.م،).
چشم معاصر
الگوهایی از زیبایی زنانه را مجسم میکند که به ندرت ِ
را دچــار حیــرت و انزجار میکند .در سرتاســر ادبیــات منظوم و منثور
ُ
ایرانــی نیز ،فرد زیبا با صفاتی چون گلرخ ،ســیماندام ،ســرو قامت،
میانباریک ،مستچشم ،ماهرو ،کمانابرو ،و غیره توصیف میشد؛
ایــن توصیفــات ،وجهــی اســطورهای از انســانی زیبــا بــود و چنیــن
کمــر باریک،
فــرد زیبا در گذشــته میبایســت ِ
مینمایــد که ِ
قد بلندِ ،
صورت گرد ،و ابروی کمان داشــته باشــد؛ عناصری
پوسـ ِـت روشــن،
ِ
که در تصویرسازی ایرانی نیز جلوهگر بود .اما انگار نمیتوان این نوع
زیبایی را در عکسهای درباری دوران ناصری یافت.
تــا پیــش از دوران ناصــری ،عکاســی هنــوز وجــود نداشــت .بــه
زیباشناسی فردی در تصویرسازیهای دوران فتحعلیشاهی که نظر
میاندازیــم ،اندامهــای کمرباریکــی میبینیــم کــه شــباهت چندانی
بــه زنــان حــرم ناصرالدین شــاه و مظفرالدین شــاه ندارنــد .ا گر فرض
تصاویر خیالــی از ادوار تاریخــی ایران ،بخشــی از واقعیات
کنیــم ایــن
ِ
زمان خود را منعکس میکنند ،چنین مینماید که انگار زنان دوران
گوشــتالود ُپر
ناصــری بــا آن اندامهــای بینهایــت فربــه و چهرههــای
ِ
مــو ،الگویی ّ
خاص از ظاهرآرایی را مجســم میکنند .پس این ســوال
پیش میآید که آیا میتوانیم عکسهای زنان درباری دوران ناصری
و مظفــری را مصداق الگــوی زیبایی زنانهی دوران قاجار بدانیم؟ به
نظــر میرســد نه! شــاید بتوان این فرضیــه را مطرح کرد کــه این نوع
زیبایــی نوعی ســلیقهی شــخصی از منظر ناصرالدین شــاه ،یا شــاید
معیــاری قومیتــی بــوده اســت .ناصرالدین شــاه جایــی در روزنامهی
خاطراتــش از دیــدار بــا دخترش زهرا خانــم افتخارالدوله مینویســد:
«افتخارالدولــه را دیــدم؛ ماشــاءاهلل شــاهزاده جــوان و چــاق و خــوب
است» (نوایی و ملکزاده.)23 ،1384 ،
اندام ُپر ،داللت بر ســامتی و ســرزندگی و رفاه داشــت،
بیشــک ِ
زنان دربار ناصری که امروز به چشــم ما نازیبا اســت،
اما چاقی مفرط ِ
در زمــان خــود نیــز نمیبایســت بــه چشــم عمــوم زیبــا بــوده باشــد.
بــه دو دلیــل :یکــی اینکــه در شــمار زیــادی از ســفرنامههای همــان
دوران ،توصیفــات فراوانی از زبــان مردان ایرانی در فرنگ میخوانیم
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ً
کــه زنــان فرنگــی را از زنــان ایرانــی زیباتــر میدیدنــد ،و دقیقــا همــان
صفاتــی را میســتودند ،کــه به ظاهــر در زنان ایرانی غایــب بود؛ میرزا
ابوطالــب خــان ،میــرزا ابوالحســن خــان ،و رضــا قلــی میــرزا ،پیــش از
دوران ناصــری ،زیبایــی چهــره و اندام زنــان اروپایی را بــا جزئیات در
سفرنامههایشــان وصــف میکننــد (خدیوجــم82 ،1383 ،؛ رائیــن،
42-37 ،1357؛ فرمانفرمایــی قاجــار)323 ،1346 ،؛ دوم اینکه ،در
عکسهای عکاســان غیرایرانی دوران ناصری ،مثل ارنست هولتسر،
و عکسهــای باقــی مانــده از خانوادههــای نــامدار از اقلیتهــای
مذهبــی ســا کن شــهرهای بــزرگ ایــران ،مثــل ارمنیهــا و یهودیان،
بســیاری از زنــان را الغرانــدام و خوشســیما (بــا معیارهــای امروزیــن
یــا بــا معیارهــای اروپایـ ِـی آن روزگار) میبینیــم (تصویر .)4پس شــاید
بتوان گفت که ما در غالب عکسهای زنان اشــرافی قجری ،با نوعی
زیباشناسی منحصربفرد مواجهیم که ّ
خاص این دوران بود ،و شاید
حتی منحصر به دربار و طبقات مسلمان شهری متأثر از دربار.
زدودن مــوی صــورت و انــدام نیــز ،در آغــاز عصــر مــدرن،
رســم
ِ
در میــان زنــان اروپایــی و ایرانــی شــاهد چرخشــی عجیــب بــود .در
ســفرنامههای ســیاحان دوران فتحعلیشــاهی ،بــه طــور مثــال در
تحفهالعالــم از عبداللطیــف شوشــتری (موحــد ،)295 ،1363 ،و
ســفرنامهی روســیهی میرزا ابوالحسن خان شــیرازی (گلبن:1357 ،
 ،)155مــی بینیم که اینان از اینکه زنــان اروپایی موهای اندام خود

را نمیزداینــد ،بســیار متعجب میشــدند ،رســمی کــه در میان زنان
ً
حرمهای ایرانی و عثمانی کامال رایج بود .برعکس در دوران ناصری،
خط پشــت لب زنان ،نشــانهی محبوبی از زیبایی زنانه شــد ،و زنان
ا گــر خــط پشــت لــب نداشــتند بــه هنــگام آرایش بــرای خود نقاشــی
میکردنــد؛ و ایــن رســم به چشــم ســیاحان اروپایی بســیار حیرتآور
بود .افســانه نجمآبادی در مطالعات ارزشــمند خود بر ســاختارهای
جنســیتی جامعــهی قجــری ،تحلیل میکند که ســبیل ،یا به عبارت
قتــر ســایهی موهای نــرم باالی لــب ،داللت بر خط داشــت ،که
دقی 
نشـ�ان بلـ�وغ و زیبایـ�ی زنـ�ان و مـ�ردان جـ�وا ن نوخط هر دو بـ�ود (�Na
.)jmabadi, 2005, 233
بــه هــر حــال ،الگــوی زیبایــی دوران ناصــری ،کــه خود بــه لحاظ
ً
سرمنشــاء و قدمت ابهام داشــت ،پس از زمان نســبتا کوتاهی ،دچار
چرخشــی بینادین شد؛ در حدود پایان عصر قاجار (در اوایل دههی
 1920م« ،).نشانههای زیبایی زنانه در جامعهی قجری ،یعنی سبیل
زن ،انــدام فربــه ،و صورت گرد گوشــتالود ،به نشــانهی عقبماندگی
و کهنگــی بدل شــد؛ نشــان شــخصیتی که زنــان مــدرن ایرانی تالش
داشــتند خود را نقطه مقابل آن تعریف کنند ،یعنی زن ّ
ســنتی از ُمد
ِ
افتــاده» (همان .)233 ،بــه این ترتیب گفتمانی تقابلی پدید آمد که
زن مدرن آالمد را در برابر زن ّ
سنتی از ُمد افتاده قرار میداد .بازگشت
این هنجارهای زیبایی ،که اینبار در قالب زیباشناسی مدرن غربی
مجسم میشد ،در سالهای بعد سلطهی عمومی پیدا کرد.

آشنایی با تصویر انسان غربی

تصویــر  -4کارت پســتال از دوران قاجــار با نیمرخ دختری ارمنــی از جلفای اصفهان ،و با تمبر
ناصرالدین شاه 1275 .ق 1896/.م .عکاس :ناشناس.
ماخذ)http://www.fouman.com/Y/Picture_View-Qajar_Armenian_Girl.htm( :

ظهــور ایدهآلهــای مــدرن زیبایــی در فرهنــگ ایرانــی ،ارتبــاط
مســتقیم داشــت بــا واردات تصویــر انســان غربــی به ایــن فرهنگ ،و
موازی بود با ایماژسازی عمومی از زنان و مردان مدرن ،به واسطهی
کارتپستالهایی از زنان و مردان خوشلباس و خوشظاهر اروپایی،
ورود انــواع مجــات مصــور ُمــد اروپایــی ،و همچنین تصویرســازی از
زنان و مردان مدرن در مطبوعات ایرانی .مهمترین این رســانههای
تصویری ،عکس بود .در دهههای  1280و  1290ش ،.ایرانیانی که به
خارج ســفر میکردند ،برای دوســتان و نزدیکانشان عکسهایی در
قالب کارتپستال میفرستادند ،و مردم در مراسالت و نامهنگاری با
ایران از کارتپســتال بهره میبردند .در آ گهیهای روزنامههای این
دوره میخوانیم که مردم میتوانستند از مغازههایی مثل «مطبعهی
فــاروس»« ،مغــازهی نوبهــار» و «مغازهی گلســتان» (صافــی،1368 ،
 )17در خیابــان اللــهزار ،و مغازههایــی در بــازار ،ایــن کارتپســتالها
را بــه قیمــت کمــی بخرند و برای تبریکات مرســوم یادداشــتی پشــت
آن نوشــته و بــه هــم هدیــه دهنــد .بســیاری از ایــن کارتپســتالها،
مناظــری از طبیعــت و شــهرهای اروپایی بــود ،یا پرترههایــی فریبا از
زنــان و مــردان زیبــا و خوشلباس اروپایی ،که پســند مــردم ما در آن
سالها را مجسم میکند .تا این دوران ،تصویر هنوز رسانهای نایاب
بــود و کیفیتــی جادویــی داشــت؛ میتوانیــم تصــور کنیــم کــه چطور
مــردم ،ایــن تصاویــر فریبــا را گاه بــه گاه از الی کتــاب و داخــل گنجه
بیــرون میآوردنــد و بــا دقــت نــگاه میکردنــد .کارتپســتالها اولین
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واقعی زن و مرد غربی آشنا
رسانههایی بودند که چشم ما را با ریخت
ِ
کــرده و جهان زیباییشناســانهی متفاوتی را برایمــان تصویر کردند؛
انسانهایی با چهرهها و لباسها و اطوارها و ارزشهای متفاوت.
یکی دو دههی بعد ،با پیشــرفت فنون چاپ و تکثیر ،رسانههای
تصویری عمومیت بیشتری پیدا کردند .در سالهای دهههای 1300
ً
ً
اصل مجالت
و  1310ش .خصوصا در تهران ،تقریبا همه به راحتی به ِ
مصــور اروپایی و آمریکایی دسترســی داشــتند .از اعالنات مطبوعاتی
مثــل اطالعــات ،عالم نســوان ،شــکوفه ،دانــش ،جهان زنــان و دیگر
مطبوعــات درمییابیــم کــه در ســالهای ده ـهی  1300ش1920( .
م ،).آخریــن ژورنالهــای ُمــد اروپایــی از طریق شــرکتهای بازرگانی
بــه ایــران آمــده و از طریــق مغازههــا و خیاطخانههــا در اختیار مردم
قــرار میگرفــت .چندیــن آ گهــی در روزنام ـهی اطالعات این ســالها
َ
نشــان میدهند که جدیدترین ژورنالهای لباس ســال ،مثل ،ال فم
َ
۳
۲
ریزیــن ۴در مغازههــای تهــران
الگانــت  ،ال توالــت مــدرن  ،و ال وی پ ِ
فروخته میشد (اطالعات( ۵)1 ،1315 ،تصویر .)5
در ســالهای  1300ش ،.تازه داشتن چرخ خیاطی نیز در خانهها
مرســوم شــده بود و خانمهایی که خیاطی بلد بودند ،میتوانســتند
ً
از روی ژورنالهای ُمد پاریسی لباس بدوزند .تقریبا تما م آ گهیهای
ً
خیاطخانههــا در ایــن دوره ،مؤکــدا عنــوان میکنند که لبــاس را «به
تازهتریــن ُمــد پاریــس و لنــدن» (عالــم نســوان ،)1 ،1300 ،و از روی
«جدیدتریــن ژورنالهــای ُمــد اروپایــی» (عالــم نســوان)2 ،1291 ،
میدوزنــد .کثــرت آ گهیهــای خیاطخانههایــی کــه بــا ُ
متــد فرنگــی
لبــاس میدوختند و تازهترین ژورنالهای ُمد فرنگی را برای انتخاب
مدل در اختیار مشــتری قرار میدادند ،نشــان از گسترش شیوههای
پوشا ک و خودآرایی غربی در میان طبقاتی از خانمهای شیکپوش
آن روزگار دارد ،کــه از چنیــن ایماژهــای زنان ـهای بــرای الگوبــرداری
ِ ُ
آل باریک و بلندی را
اســتفاده میکردند .این
مجالت مد ،اندام ایده ِ
عرضه میکردند که ُمد دهههای آغازین سدهی بیستم در اروپا بود،
و در ایران ایدهآلی نوین محسوب میشد.
در مطبوعــات ایرانـ ِـی این دوران نیز شــیوههای پوشــا ک و آرایش
غربــی ترویــج میشــد .مــرور آ گهیهــای تبلیغاتــی ایــن مطبوعــات،

تصویــر  -5صفحاتــی از مجلهی ُمد ســاپلمنت اِ ال توالت ُمدرن ،از دهــهی  ،1930که در تهران
موجود بود.
ماخذ)https://www.artflakes.com/en/products/la-vie-parisienne-1923-1 ( :

ً
معیارهای ســلیقهی نوین را کامال نشــان میدهد .شــکی نیست که
ً
بســیاری از ایــن تصاویــر ،کپیههایی از مجالت ُمد غربــی بودند .مثال
پریمیر ،در
تبلیغ ماشــین تایپ و کالسهای ماشیننویســی اسمیث
ِ
روزنامهی اطالعات  20آذر  1310ش ،.تصویری از زنان الغر و قدبلند،
بــا بلــوز و دامــن ،و موهــای کوتاه مــد روز غربــی را نشــان میدهد که
بــا اطوارگرایــی فریبنــدهای در فضایــی مــدرن و اجتماعــی دور مربــی
ماشیننویسیشان حلقه زدهاند (اطالعات( )5 ،1310 ،تصویر .)6
آ گهی دکتر آقانیا در روزنامه اطالعات ،به تاریخ  6فروردین 1318
ش ،.در مــورد داروهــای الغــری نیز مبین تحول تــازهای در طرز تفکر
ایرانیها نســبت به زیبایی اســت .در این آ گهی ،عبــارت «بانوانیکه
میخواهنــد بــدون دوا و پرهیــز الغر شــوند!» متضمن این اســت که
در ســال  ،1318رژیــم و یا حتی مصرف داروهــای الغری بین خانمها
رایج شــده بود و «بازو و پاهای کلفت» و شــکم و غبغب بزرگ «بدون
تناســب» و نازیبــا قلمــداد میشــد کــه بایــد بــه نحــوی از آن خــاص
گفتمــان تبلیغــی ،ســعی بــر ایــن بود
میشــد ،یــا دســت کــم در ایــن
ِ
چنین ایدهآلهایی جایگزین ایدهآلهای پیشــین شود .این آ گهی،
تصویرسازیای از دو زن چاق و الغر را برای مقایسه عرضه میکند که
ً
ملبس به پوشــا ک غربی هســتند و مشــخصا با شیوهی تصویرسازی
ُمــد دهههــای آغازیــن ســدهی بیســتم در مجــات ُمد غربی ترســیم

تصویر  -6آ گهی فروش ماشین تایپ و کالسهای ماشیننویسی ،اطالعات 20 ،آذر  1310ش.
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شدهاند (اطالعات( )6 ،1318 ،تصویر .)7
غالــب مطبوعــات ایرانــی زنــان نیــز همیــن ایمــاژ ایــدهآل را تبلیغ
میکردنــد؛ جهــان زنــان در هر شــماره ،مقال ـهای با عنــوان « ُمدهای
تازه» داشــت ،و عالم نســوان نیز در هر شــماره ،مقال ـهای با نام «طرز
لباس» داشــت ،که شــیوههای لباس مناسب را ،از جمله مدل یقه و
ن و قد دامن ،رنگ ،تزیینات و غیره ،بر حســب فصل ســال و با
آســتی 
ُ
معرفــی آخرین مدهای اروپایــی و آمریکایی و جدیدترین پارچههای
یکــرد .این مجلــه در توصیف این
خارجــی موجــود در بــازار معرفی م 
ً
ً
مدلهــا از عباراتــی کامال داللتگر اســتفاده میکند :مثال مینویســد:
ُ
ایــن لبــاس کــه «فرمــش مطبــوع طبــع اربــاب ســلیقه اســت» (عالم
نســوان ،)12 ،1291 ،یــا مینویســد« :از آنجایــی کــه «تکلیــف هــر زن
متمدنــه» دقــت در طــرز لبــاس و حســن انتخــاب آن میباشــد ،این
مجلــه نهایت ســعی و اهتمام را بذل مینماید که در هر شــماره یکی
دو نمونــه با «طرزی مطبوع و اســلوبی مرغــوب» از «روزنامجات اروپا
و آمریکا» اخذ نموده ،به ضمیمهی دســتورهای الزمهی مناسب هر
فصل به نظر خانمهای محترمه برساند» (همان( )2 ،تصویر .)8
ایــن مطبوعــات گفتمانــی را ترویــج میکردنــد کــه در آن ،ایمــاژ
زنانگــی مــدرن ایرانــی به طور روزافزونــی بر اقتبــاس از آخرین ُمدها و
شــیوههای آرایــش غربی مبتنــی بود ،و پیوندی مســتقیم با کیفیات
عصــر مــدرن داشــت ،کیفیاتــی مثــل رفــاه ،پیشــرفت ،آزادیهــای
فردی ،فراغت و ســامت .بحث از ســالهای  1299و  1300ش .است
(تــا دو ده ـهی بعد ،ایــن شــیوههای ظاهرآرایی ،عمومیت بیشــتری
پیداکــرده و تعــداد ســالنهای زیبایــی و مرا کــز فــروش محصــوالت
زیبایــی غربــی به طــور روزافزونی افزایــش یافت)؛ هنوز حــدود پانزده
ســال بــا جریــان تاریخی حــذف حجاب و تغییــر لباس فاصلــه داریم؛
هنــوز در جامع ـهای قاجــاری زندگــی میکنیــم ،امــا در محتــوای این
ً
مطبوعات اساســا با ایماژســازی و لحنی مواجه میشــویم که وانمود
میکنــد انــگار این مدلهای خودآرایی و پوشــا ک ،نــه تنها بهترین و
جدیدترین ،بلکه تنها شیوههای پوشا ک و ظاهرآرایی زنان هستند؛
طوری که انگار دیگر در گفتمان پوشــا ک ایرانی ،اثری از شــیوههای
پوشــا ک قجری و انــدام فربه و صورت ُپرمو وجود نــدارد .در واقعیت
البتــه اینگونــه نبــود ،بســیاری از مس ـنترها در خاطراتشــان بــه مــا
میگوینــد کــه تا حدود ســال  ،1320حتی به رغم اعمــال قانون تغییر
لبــاس ،مادرانشــان چــادر و چاقچــور و حتــی روبنــده میپوشــیدند؛
محســن میرزایی مینویســد «حتی پس از ســقوط قاجاریه در دوران
حکومــت کودتا ،زنان چاق بیشــتر مورد پســند بودنــد و دختران الغر

شــانس کمتری برای ازدواج داشــتند ... .این مسئله در مورد مردان
نیــز که در دهههای قبل به شــکمهای بزرگ خــود مینازیدند و بزرگی
شــکم را نوعــی تشــخص به شــمار میآوردند ،صــادق بــود» (میرزایی،
بانی انتشــار دیگــر مجالت زنان مثل
 .)2 ،1392حتــی زنان ترقیخواه ِ
مریم عمید سمنانی (ملقب به مزینالسلطنه) ،که روزنامهی شکوفه
را در فاصلــهی ســالهای  1292تــا  95ش .بــرای زنان منتشــر میکرد،
را در عکسهایشــان با لباس قجری میبینیم و در مطبوعاتشــان نیز
ً
کامال متفاوت و ّ
ســنتی .ولی مطبوعاتی چون عالم نســوان،
فضایــی
جهانی را برای ما تصویر میکنند که در آن دیگر زنان شــلیته و شــلوار
محصــوالت فرهنگی،
و چاقچــور نمیپوشــند .نظــام تصویــر در ایــن
ِ
چنیــن جلــوه میدهــد کــه ایــن شــیوههای پوشــا ک ،بدیهیتریــن
شــیوههای موجــود هســتند .ایــن ،همــان کارکــرد اســطوره از منظــر
بارت اســت« :اســطورهها دارای نقش طبیعیســازی هســتند .نقش
اســطوره آن اســت که امــر فرهنگی را طبیعی جلــوه دهد – به عبارت
دیگر ،کاری کند که ارزشها ،نگرشها ،و باورهای فرهنگی و تاریخی
طبیعــی ،هنجــار ،بدیهی ،فاقد زمان ،و مبتنی بر عقل ســلیم به نظر
برسند ،و به این ترتیب در نظر ما بازتاب عینی و حقیقی امور باشند»
(سجودی.)85 ،1390 ،
ســازی زیباشــناختی ،تکیــه بــه
یکــی از روشهــای ایــن اسطوره ً ِ
گفتمان علم بود .عالم نسوان ،مداوما لزوم ورزش را برای زنان ترویج
میکرد و آن را عامل موفقیت و برتری غرب عنوان میکرد (عالم نسوان،
 ،)2 ،1303و تــاش میکــرد وجهــی عقالنــی و مــدرن بــه آن ببخشــد.
ً
عالم نسوان ،اساسا تالش داشت تصویری از ِزن مدرن ایرانی بسازد
کــه عقالنیـ ِـت مــدرن حکــم میکنــد الغــر باشــد و زیبایــیاش هــم در
همین اســت .در مقالهای با نام «مهندســی خانهداری» مینویســد:
«اغلــب زنــان بــه چاقــی از حــد بیــرون خــود اعتــراف دارنــد ولــی
میگوینــد اهمیتــی نــدارد چــون حــال مــا خــوب اســت ،معذلک
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آنهــا بایــد روی ـهای پیش گیرند کــه خود به خود از ثقل و وزنشــان
کاســته شــود ولو آنکه در نظر خودشــان مزاجشــان سالم و خوب
ً
چاقی زیاد از نقطه نظر منظر و ُپز زننده [است]
باشد ،زیرا که اوال ً ِ
و جــاذب نیســت؛ ثانیا ســنگینی از حــد بیرون بعد از ســن ( 35بر
طبق صحیحترین احصائیهی بیمه) با تلفات زیادی توأم اســت.
ً
ً
ثالثا سنگینی مفرط مخصوصا جدیت و لیاقت را چه در کار و چه
در تفریح از بین میبرد» (عالم نسوان.)20 ،1306 ،
بــه ایــن ترتیــب ،ایــن مجلــه ســعی میکنــد عــاوه بــر وجــه
زیباییشناســانه ،اعتبــاری علمــی و مــدرن برای مدعای خــود احراز
شخصیتی شهروندی مدرن ،مسئول،
کند ،و الغری را با ویژگیهای
ِ
جدی ،و بالیاقت مرتبط سازد ،و در این راستا ،پیشنهاداتی به زنان
چاق میدهد که با طرز مناسب لباس ،تناسب اندام حاصل کنند:
« ...یــک زن فربــه میتوانــد مثــل خواهــران ظریف و الغــر خود را
ملبــس کنــد تــا بــه همــان انــدازه پســندیده و جالب توجه شــود.
گهــای تیــره بــرای لبــاس انتخــاب کند
خانــم چــاق چنانچــه رن 
هیکلــش بــه نظــر کوچک آمــده و اندامش کمتر واضح اســت .زن
چاق لباسش نباید تنگ و چسبنده باشد ،بلکه الزم است راحت
و نجیب بوده ،و ا گر چین دارد چینهای خوابیده داشــته باشــد
نــه شــالی؛ و بافــت پارچهاش ســفت باشــد مثل کرب دوشــان و
اقســام آن؛ در هــر صورت زن چاق برای آن کــه در لباس هیکلش
خــوب بــه نظــر آید بایــد از کوتاهی دامــن و چینهــای نزدیک دم
پا و دامنهایی که به شــکل چادر نمازی اســت احتراز جوید زیرا
نهــا مخصوص خانمهای الغر اســت .زن الغر کــه در آئینه خود
آ 
ُ
را بــرآورد مینمایــد ،خیلــی دلفریب بــه نظر خواهد آمــد چون مد
امروزه زن الغر را میپسندد» (همان.)21 ،
ســاختن انــدام متناســب و ورزشــکارانه بــا معیارهای غربــی ،برای
مــردان نیــز ترویج میشــد .برخــی از مطبوعــات قاجاری اوایل ســده،
بــه اهمیت تناســب اندام مردان به منظور ســامتی اشــاره میکردند،
اما در دوران پهلوی اول بود که بحث ورزش به عنوان یک اســتراتژی
مهــم جهــت ســامت جســمانی و ذهنــی مــردان در مطبوعــات ظاهر
شــد ،و در حدود دههی  1300ش .فعالیتهای ورزشــی ،کمکم جزئی
اجتماعی-فرهنگــی طبقهی متوســط در حال ظهور
زندگــی
از ســبک
ِ
ِ
شــد ،کــه البته خود مــوازی با ظهور مفهــوم «اوقات فراغت» بــود و در
افزایش تعداد باشگاههای ورزشی در دههی  1300تجسم مییافت ،و
ّ
ّ
به بخشــی از تالشهای دولت جهت خلق ملتی ســامت و مولد بدل
شــد .۶ســیروس شــایق ،ترویج این ایدهآل اندامی نوین و ورزشهای
ُ
بینی اصالحگرانهی
مدرن را واجد بعدی سیاســی و نمادین در جهان ِ
زندگــی گروههــای اجتماعی مدرنیزه شــدهی ایرانی
دوران پهلــوی در
ِ
مدرن برساخته از افراد
میداند؛ که «هدف از آن ،خلق یک جامعهی ِ
عاقل ،سالم ،منظم ،تحصیلکرده ،منضبط و مفید بود» (Schayegh,
 .)2002, 341-369این گفتمان ،تصویری عرضه میکرد دال بر اینکه
بدن ورزشکار و متناسب بیمار و تباه و خسته ،و بیحاصل و بیاخالق
نمیشود .مقالهای با نام «اسرار تمدن» در کاوه مینویسد:
ّ
«ورزش بدنــی ...از اولیــن اســباب قــوت ملی و ترقی و اســتقالل و
ّ
ً
مخصوصا عفــت اخالقی و ّ
جدیــت بوده و
تمــدن و بقــای ملــت و

منشــاء اخــاق فاضل ـهی فــردی و اجتماعــی میباشــد ...بــدون
ّ
ورزشهــای بدنــی زیــاد محــال اســت یــک ملتــی بــه پای ـهی ملل
متمدن رسیده و با آنها همدوش بتواند بشود» (کاوه.)1 ،1290 ،
در اینگونــه مقــاالت ،تأثیــر مثبــت ورزش بر بدن مردان ،بیشــتر با
تکیه به گفتمان علمی و اخالقی ترویج میشد .در مورد مردان چندان
حرفی از زیبایی به میان نمیآمد ،اما به روشنی میتوان دید که حتی
ً
برای مردان نیز ارتباط سالمت با زیبایی ،تلویحا از طریق تصاویر القاء
ً
میشــد .ســاخت جامعهی مــدرن طبیعتا به ترویج نوعــی ایماژ نوین
مدرن سالمت بهداشتی نبود،
جسمانی هم نیاز داشت .فقط
مفهوم ِ
ِ
بلکه ساختن ایماژی مدرن از جسم زن و مرد مدرن نیز الزم بود؛ این
مردان و زنان «مدرن» باید چه شکلی میبودند؟
مــا بــا انبوهــی از تبلیغــات کاال در ایــن دو دهه ســر و کار داریم که
گروه هدف آنها مردان میباشند (تصاویر  9و  .)10هدف از تبلیغ کاال،
ترویــج مصرف اســت؛ گفتمــان تبلیغی چنین وانمــود میکرد که مرد
مدرن را فقط قرار اســت از نظر ســامت جســمانی حفظ کند تا برای
عالی کار و پاســداری از وطن آماده باشــد ،ولی به واقع در
آرمانهای ِ
هدف بازار مصرف میســاخت .این تبلیغات
نیز
را
مردان
این میان،
ِ
با نشانههای مردان ه با مخاطب مواجه میشوند؛ با ایماژسازیهایی
از مرد مدرن ّ
جدی و عقالنی و سختکوش بازی کرده و در همان حال
روابــط مصرف عادت دهنــد .تصاویر
تــاش میکننــد مــردان را نیز به
ِ
مــردان در این آ گهیهــای تبلیغاتی ،جلوهای واقعی و بیچون و چرا
دارد .امــا تــا همیــن چند ســال پیش از ایــن تاریخ ،چنیــن ایماژی از
مردانگــی مــدرن ،مــورد انزجار گروههای وســیعی از جامعــهی ایرانی
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ُ
بــود .ادبیــات مشــروطه ،مــرد «فکلــی» ریشتراشــیدهی تعلیمــی به
دســت را بــا صفــات تحقیرآمیــز «زنصفــت» و «بیغیــرت» توصیــف
میکـ�رد ( .)Najmabadi, 2005, 137-147امــا در ایــن آ گهیهــا ،نوید
«زیبایــی» یا «طراوت» و «لطافت» و «پوســت نرم» صورت به مردان
داده میشود .۷متن و تصویر در این آ گهیهای تبلیغاتی ،نظامهای
ارتباطی اسطورهســازی بودهاند کــه ایدهآلهای ایدئولوژیک خاصی
را به مخاطب ایرانی القاء میکردند .به قول بارت:
«نــه تنهــا ســخن نوشــتاری ،بلکــه همچنیــن عکاســی ،ســینما،
گزارشنویســی ،ورزش ،نمایــش ،و تبلیغــات ،همگــی میتواننــد
در خدمــت گفتــار اســطورهای قــرار گیرنــد ... .تصویــر بــدون شــک
پرخاشــگرتر از نوشــتار اســت .تصویر ،دال لــت را با یک ضربــه ،بدون
تجزیه و تحلیل و یا رقیق کردن تحمیل میکند» (بارت.)30 ،1375 ،
میتوانیــم هــزاران متــن و تصویــر در قالــب عکس و کارتپســتال
و فیلــم ســینمایی از ایــن دوران مثــال آوریــم کــه اســطورهی
ـرار مفهوم در
زیباییشناســانهی غــرب را به ما القــا میکند ،و این تکـ ِ
قالب فرمهای گونا گون ،نقش مهمی در القای اســطوره دارد .اما آن
زمان که این اســطوره در قالب نظام ســینما در متــن زندگی ایرانیان
منتشــر شــد ،دیگر نه تنها نخبــگان تجددخواه ،بلکــه جمعیتهای
کثیری از طبقات متعدد اجتماعی آن را بیدرنگ پذیرفتند.

سینما ،پنجرهای به غرب
فرآینــد ایماژســازی که با ظهور عکس آغاز شــده بــود ،با عمومیت
یافتــن ســینما در ایــران شــدت یافــت .ســینما نقــش مهمــی در
ریختار زندگی ایرانیان بازی کرد و به قول جهانبگلو« ،با
غربیســازی
ِ
جهان تاریخی و هستیشــناختی
منتقــل کردن تصاویری کــه از یک
ِ
متفــاوت آمــده بودنــد ،فرآینــد مدرنســازی را شــدت بخشــید»
(جهانبگلو.)161 ،1384 ،
ً
تاریخ سینمای ایران معموال تاریخ «فیلمسازی» سینمای ایران
اســت کــه از ســال  1307ش .آغــاز میشــود ،اما شــاید آنچــه در اینجا
برای ما مهمتر اســت ،تاریخ «فیلمبینی» ایرانیها اســت .ســالهای

ـاز کار ســینما در ایران ،ســالهای تــب و تاب مشــروطیت بود« .تا
آغـ ِ
ســال  1311ش ،.هشــت ســالن ســینما در پایتخــت وجود داشــت ،و
کمکــم ســانسهایی نیز بــرای زنان مقرر شــد» (عــدل.)169 ،1375 ،
ســینماهای شــهر بــه ســرعت توســعه یافتنــد و رقابــت بین آنــان باال
گرفــت ،تــا اینکه ســرانجام به دنبال تمهیدات سیاســی رضا شــاه ،از
 1314ش .به بعد ،زنان هم کنار مردان در ســالن ســینما نشستند ،و
ســینما اندک انــدک به فعالیت اوقات فراغت جمعیت شــهری ایران
در ابعاد عمومی بدل شد.
در آن روزگار ،فقط رســانهای همچون ســینما میتوانســت عامل
پیشــرفت اجتماعــی در میــان مخاطبان عامه شــود .فضا و محتوای
فیلمها ،عامل نوعی الگوســازی در وضع خودآرایی و لباسها ،آداب
و معاشــرت ،روابــط جنســیتی ،و شــکل زندگــی مخاطبــان میشــد.
بیســبب نیست که بســیاری از سنتگرایان مذهبی و غیرمذهبی به
شــدت با گسترش این رســانهی تصویری جدید مخالفت میکردند؛
«شــیخ فضلاهلل نوری ،به این بهانه که در ســینما زنان بیحجاب را
نمایش میدهند ،به تکفیر آن میپردازد و شرایط الزم برای تعطیلی
سینما [ی میرزا ابراهیم خان صحافباشی ]1283-از سوی درباریان
فراهم میشــود» (آســایش .)108-95 ،1379 ،آیــتاهلل مدرس از این
که حتی مردم روســتایی تحت تأثیر فیلمهای ســینمایی لباسهای
فرنگی میپوشند و اداهای فرنگی درمیآورند ،نگران بود:
ً
ُ
کل ســفید و
«غریبــا چوپا 
نهــای قری ههــای قراعینــی و کنــگاور با ف ِ
کراوات خودنمایی میکنند اما در زیباترین شهرهای ایران هرگز آب
لولــه و آب تمیــز برای نوشــیدن مردم پیدا نخواهد شــد  ...درهای
مساجد و تکایا به عنوان منع خرافات و اوهام بسته خواهد شد اما
سیلی از رمانها و افسانههای خارجی که در واقع جز رموز غمزهی
فرنگی چیزی نیســتند ،به وسیلهی مطبوعات و پردههای سینما
به این کشور جاری خواهد گشت و مدنیت مغرب و معیشت ملل
مترقی را در رقص و آواز و دزدیهای عجیب آرسنلوپنی و بیعفتی
نکــه آن چیزها
و مفاســد اخالقــی دیگــر خواهند شــناخت ،مثــل آ 
الزمهی متمدن بودن است» (مکی.)316 ،1357 ،
«سیاســت
ورود ایــن الگوهــای نویــن از منظــر ســنتگرایان،
ِ
جانبی
عامدانهی امپریالیسم فرهنگی ،یا در بهترین حالت ،محصول
ِ
فرآین��د مخ��رب مدرنیزاس��یون» ب��ود ( .)Michael Amin, 2004,82از
نظر آنان ،فیلمهایی که در سینماها به نمایش درمیآمد ،نمایشگر
اخالقیات مرســوم
ظواهر و روابط و شــکلی از زندگی بودند که منافی
ِ
و هنجارهــای جامعــهی ایرانــی بــود .امــا از نــگاه حامیــان ســینما،
صــور فرهنــگ غربــی بســیار هــم پرفایــده بــود؛
آشــنایی نزدیــک بــا ِ
۸
میرحســین حجــازی در مقالــهای بــا عنــوان «ســینمای صنعتــی »
در روزنامهی اطالعات یکشنبه  15مهر  ،1307در حمایت از تأسیس
این سینما مینویسد:
«ایجــاد صحنــهی تئاتــر و ســینمای صنعتــی از نقطهنظــر آشــنا
نمــودن خانمها به طرز زندگی و افــکار دنیای متمدن از خدمات
برجســته بوده و فواید آن قابل انکار نیســت .چه وســیلهای برای
بسط ذهن و تربیت فکر بهتر از سینما میتوان تصور کرد؟ چگونه
ممکن اســت جز به این اســباب ،بدون مخارج به ممالک بعیده
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مســافرت کــرده ،عجایــب و غرایب عالــم را به رأیالعیــن دید؟...
بــرای خانمهــا ،که شــاید بیش از مــردان محتاج به کســب اطالع
از کیفیت حیات اجتماعی و تقلید از اســلوب و آداب پسندیدهی
اروپایــی هســتند ،ســینما و تئاتر مدرس ـهای اســت جامع همهی
ً
شرایط :تعالیم آن آسان و سریعالنفوذ است و هم ضمنا تفریحی
اســت بیگنــاه که خوشــبختانه دســت همهکس به آن میرســد»
(سعدوندیان.)458 ،1380 ،
حجــازی ،ســینما را ابزار آ گاهیرســانی از اســلوب زندگــی اروپایی
ً
میداند و تقلید این طرز زندگی را ،خصوصا برای زنان ایرانی ،نیازی
پردازان
مبــرم؛ اما سـ ّـنتگرایانی مثل نــوری یا مدرس در مقــام نظریه
ِ
منتقــد ،از نــگاه خــود و در چارچوبهــای فکــری خــود ،تــاش برای
نوعــی اســطورهزدایی از این فرهنــگ تصویری «فرنگ» داشــتند .به
نظام اسطورهساز کارکردی دوگانه داشت :هم نشان
قول بارت ،این ِ
م ـیداد و آ گاهــی میداد؛ و هــم میقبوالند و تحمیــل میکرد (بارت،
 .)41 ،1375امــا بهرغــم هم ـهی مخالفتهــا و موافقتهــا ،و بهرغــم
تناقضــات آشــکاری کــه محصــوالت فیلم خارجــی با فرهنگ سـ ّـنتی
ایرانــی داشــتند ،ســینما در ایــران محبوبیتی بســیار گســترده یافت.
بعــد از بــه قــدرت رســیدن رضاخــان ،سیاس ـتهای تجددگرایان ـهی
او بــه تقویــت و ترویــج ســالنهای ســینما در ایــران یاری رســاند و به
تدریج ســالنهای سینما به عنوان تفر جگاهها و اما کنی برای گذران
اوقات فراغت مورد اســتفاده قرار گرفتند ،و بر نفوذ خود میان اقشــار
مختلــف مــردم افزودند .به قول حمید نفیســی ،تماشــا گر ایرانی ،به
روی پــردهی ســینما خود را ،نه با توصیفــی از غرب ،بلکه با تصویری
از مــردم غــرب و شــرایط مــادی زندگــی آنهــا و راه و رســم اجتماعــی و
تکنولوژی پیشرفته روبرو میدید (نفیسی.)1376 ،
ً
فیلمهــای آغازیــن ایرانــی نیــز تقریبا کارکــردی مشــابه فیلمهای
خارجــی داشــتند .آبــی و رابــی (محصــول  ،1309اوگانینــاس) و دختر
ُ
لــر (محصــول  ،1312ســپنتا) ،از اولیــن محصــوالت ســینمای ایــران
در آن ســالها ،از نظــر ســاختار و میزانســن ،تقلیــدی از فیلمهــای
خارجــی بودنــد .آبی و رابی فیلمی صامت و کمــدی بود که بازیگران
آن لباسهــای غربــی و اداهــا و ژس ـتهایی به تقلیــد از فیلمهای دو
کمدیــن دانمارکی بــه نامهای پات و پاتشــون دارند؛ ولــی ایرانیاند،
و ایــن امــر حـ ّـس همزادپنداری میان تماشــا گر با هنرپیشــه را تقویت
ُ
ً
میکنــد .در فیلــم دختــر لــر نیز ،قهرمــان زن مثــا دختری روســتایی
اســت ،اما ِزن شــهری خوشچهرهای اســت که آرایش و مدل مویی
غربی دارد و تا حد ممکن شــبیه به هنرپیش ـههای ســینمای معاصر
خود در غرب ،یعنی ســینمای دههی  1920اروپا و آمریکا ،گریم شــده
اســت .در این زمان ،هنوز سیاســت حذف حجاب اعمال نشده بود
و بحثهــای داغــی بیــن مخالفــان و موافقــان ایــن تحــول عظیم در
فضای اجتماعی در جریان بود .با وجود اینکه نشان دادن چهرهی
زن بــا حجــاب ناقــص در آن ســالها مغایر رســوم اجتماعی بــود ،اما
ً
ظاهرا نه تنها عکسالعمل منفی ایجاد نکرد بلکه با اســتقبال بســیار
گســتردهای از جانــب عمــوم مــردم مواجــه شــد؛ و یکــی از دالیل این
اســتقبال« ،عــاوه بر ناطــق بودن فیلم و داســتان آن ،حضــور زنی با
جذابیتهــای ظاهــری در نقــش اول فیلــم بــود» (بهرامــی،1379 ،

 .)29-24به این ترتیب ،تا دههی بیست ش ،.اسطورهی سینمای
غــرب ،و بازتولیــد آن در ســینمای ایــران ،بــر ارکان زندگــی مــادی
شهروندان ایرانی تأثیر گذاشته بود.
قــدرت ایــن رســانهی تصویــری ،نهفتــه در ابعــاد آن بود؛ ســینما
مخاطــب عــام دارد و ایــن خصیصــه ،آن را از دیگــر هنرهــا کــه اغلــب
مخاطب ّ
خاص دارند متمایز میکند .محصول سینما ،مثل مجالت
خارجــی و روزنامههــای روشــنفکری بــه یــک طبقهی نخبــهی مرفه
محــدود نبــود ،بلکــه بــه هــزاران نفــر عرضه میشــد .مخاطــب آن ،از
طیفــی بســیار متنــوع بــود؛ جوانــان ،زنان ،طبقــهی کارگــر ،طبقهی
متوســط؛ یعنی حوزههــای مردمیای که سالیقشــان تفاوتی فاحش
ابعاد زندگی اجتماعی مردم ،و بیش
با هم داشــت .سینما بر همهی ِ
از همه بر ُمدهای لباس و ظاهرآرایی ،تأثیر میگذاشــت؛ چرا که توان
آموزشـ ِـی بســیار باالیــی داشــت ،و در عین حال ،هــدف اصلیاش نه
آمــوزش یــا ارتقای ســطح جامعــه ،بلکه ســرگرمکردن بــود؛ راودراد در
جامعهشناسی سینما و سینمای ایران مینویسد:
نجــا کــه فیلــم بــرای مخاطــب جنب ـهی ســرگرمی دارد و نــه
«از آ 
دانــش ،وی خــود را بــه راحتــی در اختیــار آن قــرار میدهــد تــا در
حــال ســرگرم شــدن ،ناخــودآ گاه تأثیــرات ایدئولوژیــک خــود را بر
وی اعمــال کنــد .بــه ایــن ترتیــب مخاطب با تماشــای فیل ـم...،
به آهســتگی مفاهیم و موضوعات مطرح در این فیلمها ،ســبک
زندگی و شــیوههای برخــورد با جهان خــارج را در مجموع درونی
میکند و آنها را به عنوان امور طبیعی و از ازل موجود و همیشگی
میشناسد و به همین دلیل تالشی نیز در تغییر آنها و رسیدن به
جامعهای متفاوت نمیکند» (راودراد.)53 ،1391 ،
ً
خصوصــا ســینمای عامهپســند هالیــوود ،تأثیرگــذاری عمیــق و
بیواســطهای بر تمام طبقات جمعیتی در ایران داشت .سبکهای
پــر زرق و بــرق هالیوودی ،از ســویی زبانی بصری بــرای زنان و مردان
یکــرد تــا بــا اقتــدا بــه آن ،خوشلبــاس و ُ
آالمــد باشــند ،و از
مهیــا م 
ســوی دیگــر این دیــدگاه را ترویج میکرد که ظاهر آدمهــا با آنان زاده
نمیشــود ،بلکه میتوان آن را ســاخت .هالیــوود چنین مینمود که
هــر کــس ،از هــر جایــگاه اجتماعی ،در هــر کجای جهــان ،میتواند با
ا کتســاب آن ظواهر و لباسها و ســر و روی و ســبک زندگی ،بخشی از
جهان اســطورهای ستارگان شود و به آن رویای افسونگر دست یابد.
ً
قالب تن یک طبقهی متوســط شهری
این نوع الگوســازی ،کامال به ِ
نوپا بود که میل تحرک اجتماعی از درونش میجوشــید؛ اما عالوه بر
طبقات متوســط ،طبقهی کارگر نیز میتوانســت از مسیرهای ارزان،
مثل تقلید مدلهای مو و آرایش ،برای دستیابی به ایماژ ستارههای
هالیــوود اســتفاده کنــد و ایــن شــیوهها را بــه تدریــج درونــی کنــد.
ده ـهی  1930م .را اغلــب دوران اوج اهمیــت لبــاس در هالیــوود
میدانند .در گذار از سینمای صامت دههی  1920به سینمای ناطق
دههی  1930م ،.سبکهای لباس و آرایش ستارگان زن واقعگرایانهتر
ً
شــد و مســتقیما از آخریــن الگوهــای موجــود در بــازار ُمــد اروپــا تأثیــر
میگرفــت .دهــهی  1930م .مصــادف اســت بــا گســترش نمایــش
فیلمهــای خارجــی در ایــران؛ شــمار زیــادی از محصــوالت ســینمای
هالیوود این ســالها ،در ایران به نمایش درمیآمد .در دههی 1320
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ش« .ایرانیــان هــر ســاله  250فیلم خارجی تماشــا میکردند که اغلب
آنهـ�ا فیلمهـ�ای هالیـ�وودی بـ�ود» ( . )Michael Amin, 2004, 38در
آن روزهــا ،مجموعــه لباسهایــی کــه هنرپیش ـههای زن در یک فیلم
ت آن فیلم داشــت.
میپوشــیدند ،ســهم بزرگــی در جذابیت و موفقی 
ستارهی زن میبایست ُ
آالمد و خیرهکننده باشد .بازیگران زن ممکن
بود در یک فیلم دهها لباس و کاله مختلف در مناسبتهای مختلف
بپوشــند .بازیگــران مــرد هــم خوشلبــاس بودنــد و عکسهــای ُمــد
فراوانی از آنان منتشــر میشــد؛ استودیوهای فیلمســازی نامآورترین
طراحــان آن زمــان را بــرای طراحــی لباسهــا ،مدلهای مــو ،و آرایش
چهــره اســتخدام میکردند .لبــاس و آرایش ُ
آالمــد در همهی ژانرهای
فیلمهــای هالیوودی ،اعــم از موزیکال ،کمدی ،ملــودرام ،فیلمهای
تاریخی ،و حتی فیلمهای گانگستری و وسترن ،نقش مهمی داشت.
تیــپ آرایــش آالمــد در ده ـهی  1930م .بــا ابروهــای نــازک کمانــی،
رژلــب قرمــز تیــره ،مژههــای بلنــد ،ناخنهــای نوکتیــز بلند ،پوســت
صــاف و روشــن صــورت (که به مدد لــوازم آرایش جدید مثــل رژ لبها
و کرمپودرهــای برندهــای جدیدی مثــل ما کسفا کتــور ،و همچنین
ناخنهــا و مژههای مصنوعی که در ســینمای هالیوود این دهه رایج
بــود ،عمومیت یافته بــود) ،در همهی ژانرهای فیلم ،حتی فیلمهای
تاریخی تکرار میشد .به قول مکدانلد در دههی سی «جریان اصلی
ســینمای آمریــکا (هالیوود) بــرای مخاطبی ـناش در سرتاســر جهان،
یکــرد  ...صحن ـهای کــه افرادی
مثــل صحن ـهی نمایــش ُمد عمــل م 

ُ
تصویــر  -11گرتــا گاربــو در نقــش کنتــس لهســتانی مــاری والوســکا (،)Marie Walewska
معشوقهی ناپلئون بناپارت با بازی شارل بوایه ( ،)Charles Boyerدر فیلمی که با نام «ماری
والوســکا» در تهــران بــه نمایش درآمد .نــام اصلی این فیلــم ( ،)Conquestمحصول  1937م.
اســت .ایــن فیلــم در بهمــن مــاه  1317ش .در ســینما ایــران به نمایــش درآمــد ،اطالعات18 ،
بهمن  1317ش.

زیب��اروی ب��ا لباسه��ای زیب��ا ب��ر آن حرک��ت میکنن��د» (McDonald,
 .)2010, 13درســت است که فیلم دنیایی خیالی بود ،اما در واقعیت
همچون دســتورالعملی برای تغییر زندگــی واقعی عمل میکرد .وقتی
هنرپیش ـههایی مثــل گرتا گاربــو ۹یا جــوآن کراوفورد ۱۰بــر صحنه ظاهر
میشــدند ،تماشــا گران زن ،کوچکتریــن جزئیــات لبــاس ،آرایــش و
موهایشان را تماشا و تقلید میکردند (تصویر .)11
پــردهی هالیوود مثــل ویترینی عظیم بود؛ ویترینی درخشــان که
ُمــد غربی را بــرای فروش بــه دورافتادهترین نقاط جهــان ،و به میان
عادیترین مردم جهان میبرد و آن را از پدیدهای منحصر به طبقات
لزســر ،دربــارهی
مرفــه بــه پدیــدهای تــودهای بــدلمیکــرد .تامــس ِا ِ
ً
قابلیت تأثیرگذاری لباس خصوصا در ژانر ملودرام مینویسد:
«در طراحی لباس این ژانر ،ضرورتی به پایبندی به واقعیتهای
تاریخــی وجــود نــدارد؛ در لبــاس میتوانــد جزئیاتــی نابهنــگام از
نظــر تاریخــی وجود داشــته باشــد؛ اصــراری هم بر این نیســت که
ـادی شــخصیتهای فیلــم بــر نحــوهی
محدودیتهــای اقتصـ ِ
لبــاس پوشیدنشــان اثر بگــذارد؛ آنها به هر حــال لباسهای فاخر
و چشــمگیر میپوشــند ... .در یــک صحنــه از فیلمــی ملــودرام،
هنرپیش ـهی زن ممکــن اســت کاری بســیار ســاده انجــام دهــد،
ً
مثــا به تلفن جــواب دهد ،یا یادداشــتی روی کاغذ بنویســد ،اما
ً
کار معمولــی را در حالــی انجــام میدهد که لباســی
معمــوال ایــن ِ
بســیار چشــمگیر و زیبا به تن دارد .تماشا گران بسیاری به دیدن
فیلم میرفتند تا عالوه بر دیدن ســتارههای فیلم و داســتان آن،
ً
لباس بازیگران زن را هم ببینند و احتماال از آن مدل بردارند و در
خانه برای خود بدوزند» (.)Elsaesser, 1987, 43-69
ســینما ،اســطورهای از زیبایــی ایــدهآل را عرضــه میکــرد؛ بــه قــول
بــارت ،ســتارهی زن که برســاختهای فرهنگی اســت ،در نظام ســینما
طبیعیســازی میشــود ،و چهرهاش بدل به کهنالگویی میگرد د که
نوع��ی زیبایی ذات��ی و ایدهآل را ترس��یم میکن��د (.)Barthes, 1972, 57
در حالــی کــه این ِزن ایدهآل ،اســطورهای اســت که توســط ایدئولوژی
ساخته و پرداخته شده و بر حقیقت نقاب میکشد .اما سینما در عین
حــال بــه خوبی میدانســت جادویش نباید تا آن حــد میبود که امید
زیبایی دس ـتنیافتنی
همزادپنداری را در مخاطب ســرکوب کند ،و بر
ِ
تکیه داشــته باشــد؛ در هالیوود همواره بر تفاوت ســتارهی اسطورهای
فیلــم بــا ِزن معمولــیای کــه آن را تماشــا میکنــد تأ کیــد میشــود ،اما
طوری وانمود میشــود که این تفاوت بیمعنا و بیخطر اســت ،چون
همه میتوانند با لباس و آرایش خود را از نو بسازند و بدان رویا دست
یابنــد .بنیــان اقتصــادی پیدایش هالیــوود ،ارتباط نزدیکــی با صنایع
پوشا ک و ُمد داشت؛ شخصیتهای بانفوذی که در آغاز استودیوهای
فیلم هالیوود را تأســیس کردند ،اغلــب از بخشهای مختلف صنعت
پوشا ک به صنعت فیلم روی آورده بودند۱۱؛ پس طبیعی بود بخواهند
سینمایشــان تصویرگـ ِـر جهانــی زیبا بــا آدمها و لباسهای زیبا باشــد و
مخاطــب را به پیروی از آن الگو ســوق دهد .اما تنها پوشــا ک نبود که
ش میدرخشــید؛ فیلم همواره بــرای مخاطبان
بــر این صحنهی نمای 
عرصهای بوده که در آن شــیوههای رفتاری را نیز دیده و میآموختند؛
ایــن فیلمهــا به مخاطبان میآموختند چگونه بایســتند ،بنشــینند و
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راه برونــد ،لبــاس بپوشــند ،برقصند ،غــذا بخورنــد ،ازدواج کنند و چه
ارزشهایی داشــته باشــند .این فیلمها اســطورهی «دوباره ساختن»
یا «از این رو به آن رو شدن» با لباس و ظاهرآرایی را رواج میدادند.
حــال ا گــر مــا هیچگاه با نظــام تصویــر و محصــوالت فرهنگی غرب
مواجــه نمیشــدیم چــه ُر خ میداد؟ پاســخ به این پرســش ناممکن
برخورد نزدیک ،زمانی
اســت؛ اما واقعیت تاریخی این اســت که این
ِ
در اواخــر عصــر قاجار پدید آمــد و تا دوران پهلوی ،به طــور روزافزونی
گســتردهتر شــد .در بیشــمار عکسهــای خانوادگــی دهههــای اول
سدهی حاضر ش ،.با زیباشناسی متفاوتی در ظاهر و آرایش و لباس

زنان و مردان ایرانی ،نســبت به شــیوههای هنجار قجری مواجهیم.
مــردان کــت و
در عکسهــای باقــی مانــده از دوران پهلــوی اول،
ِ
شلوارپوش با کراوات و پاپیون و موهای آراستهی اروپایی؛ اندامهای
مــوزون زنــان بــا پیراهنهای ما کســی و میدی ،مدل موهــای بلند و
کوتــاه اروپایی با جعدهای درشــت و منظــم ،ابروهای باریک کمانی،
و شــیوهی آرایــش صورت ،نگاهها ،و ژســتها ،همه آشــکارا نشــان از
اقتباس صریح الگوهای ظاهرآرایی غربی دارد .عکاســی و ســینمای
غرب ،همچون پری ّ
قصه بود که با لمس چوبدســتیاش ســر تا پای
بینندهی ایرانی را عوضکرد.

نتیجه
این مطالعه ،به ُبعدی از فرهنگ غرب پرداخته اســت که ایرانیان
در دهههای آغازین سدهی حاضر اقتباس کردند« :فرهنگ زیبایی».
ً
سـ ّـنتهای زیبایــی فــردی در عصــر ناصــری و مظفــری ،خصوصــا در
ارتباط با زنان ،به چشــم مخاطب امروزی بســیار نامأنوس ،و با غالب
ادوار تاریخــی پیــش از خود در ایران ،متفــاوت بود؛ اما مرور مطبوعات
و رســانههای تصویری موجود در ایران در دهههای  1300و 1310ش،.
نشــان میدهــد کــه ایــن ایدهآلهــای زیبایــی ،از اواخــر دوران قاجــار
شــروع بــه تغییــر کــرد .در ایــن دوران ،تصویــر انســان غربــی در قالــب
کارتپســتالها و عکسهای مجالت اروپایــی و آمریکایی به جهان ما
جریان ایماژســازی
وارد شــد؛ اندکــی بعد ،مطبوعات ایرانــی نیز با این
ِ
اروپاییمآبانه همراه شدند .صفحات مجالت و روزنامههای ایرانی در
این ســالها ،شــمار زیــادی از محصوالت و ُمدهای ســامت و زیبایی
ً
غربی را به شیوهای کامال شبیه به مطبوعات اروپایی و امریکایی تبلیغ
میکردنــد .گســترش تبلیغــات کاالهای غربــی موازی بود با گســترش
نظامهــای تصویــری و ایدهآلهــای زیبایی غربی در ایــران .با پیدایی
ســینما ،فیلمهــای وارداتــی نیــز در ابعــادی کالنتر این نقــش را ادامه
دادند و مصرف پوشا ک و سبکهای ُمد روز غربی را تشویق میکردند.
سینمای غرب نوعی زیباشناسی نوین و جهانی با خود داشت که برای

گروههای بســیار متفاوتــی از مخاطب در ایران محبوب و در دســترس
بــود ،و پیوســته بــه وی ،الگوهــای ظاهــری و رفتــاری ارائــه م ـیداد.
زیبایــی فــردی بــه شــیوهی غربــی در ایــن دوران ،صورتــی از یــک
اسطورهی مسلط شد که خود را طبیعی و بدیهی جلوه میداد ،حال
آنکه به واقع توسط نظامهای فرهنگی غرب و به مدد تصویر ساخته
شــده و به سراســر جهان صادر میشــد .بدینترتیــب ،ورود و اقتباس
فرهنگ زیبایی غرب در ایران ،با وجود مخالفتهای فراوان ،چهرهی
جامعــهی ایران را ،به صورت تدریجی اما کالن ،عوض کرد« .تصویر»،
ابــزاری قدرتمنــد در تغییــر شــکل صــور زندگــی اجتماعــی و ایماژهــای
فردی است .به ویژه از آغاز سدهی بیستم م .و با تحوالت ّفنی تولید و
تکثیر تصویر و امکان انتشار کالن آن در ابعاد جهانی ،سرعت انتشار و
اقتباس ُمدهای لباس آرایش و به طور کلی فرهنگ زیبایی اروپایی در
سراسر جهان ،افزایش یافت .این جریان ،گویای آن است که تحوالت
ً
نظامهــای پوشــا ک و ظاهرآرایی ،نه همیشــه الزاما معلول مناســبات
سیاســی رســمی ،بلکه تا ّ
حــد زیادی ناشــی از سیاســتهای فرهنگی
ً
بــوده اســت .ســاز و کارهــای فرهنگــی و مشــخصا کارکــرد رســانههای
نیرومند تصویری ،همواره اثرات نامحســوس اما گسترده و پایداری بر
فرهنگ زیبایی عصر مدرن داشتهاند.

پینوشتها
 1ایــن اصطــاح ( )Beauty Cultureاز کامــرون میشــل امین وام گرفته شــده
است (ببینید.)Michael Amin, 2004: 1 :
2 La Femme Elegante a Paris.
3 La Toilette Moderne.
4 La vie Parisienne.
 ۵اطالعــات 25 ،مهــر  1315ش .برخی از این مجالت با چنین نامهایی ،در
میان مجالت ُمد دههی  1920و  1930فرانســه پیدا نشــد .یا مجالت کمدوامی
بودهاند ،و یا در این آ گهی به نامهای اشتباه ثبت شدهاند.
 ۶در چهاردهم شــهریور  1306ش« .قانون ورزش اجباری» در مدرســههای
جدید تصویب شد.
 ۷نمونههایــی از ایــن تبلیغــات عبارتانــد از :تبلیــغ کــرم نیوآ بــرای مردان،

اطالعــات 7 ،دی  1319ش.؛ تبلیــغ تیــغ ریشتراشــی ژیلــت ،اطالعــات 8 ،آبان
 1317ش.؛ تبلیغ باشگاه ورزشی مردانه اونیگ ،اطالعات 21 ،آذر  1315ش.
 ۸ســینمای صنعتــی توســط کلنــل وزیــری «مخصــوص خواتیــن و نســوان
تجددخواه پایتخت» تأســیس شــد .اعــان افتتاحیهی این ســینما در روزنامه
اطالعات ،یکشــنبه  2اردیبهشــت  1307ش .به دعوت «خانمهای محترمه»
ً
بــرای تماشــای ســریال «عقــاب ســیاه» (احتمــاال ســریال (Under the Black
 )Eagleمحصول سال  1928هالیوود) در دو شب درج شده است.
9 Greta Garbo.
10 Joan Crawford.
 ۱۱آدولــف زوکــر ( )Adolph Zukorو مارکــوس لــو ( )Marcus Loewپیــش از
َ
ســینما در کار تجــارت خــز بودنــد؛ ســاموئل گلدویــن ( )Samuel Goldwynدر
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کار تجــارت دســتکش؛ ویلیــام فا کــس ( )William Foxکارشــناس پارچــه بــرای
تولیدکننــدگان لبــاس؛ لوییــس مهیــر  Louis Mayerدر کار تجــارت لباسهــای
دســت دوم ،و هری وارنر ( )Harry Warnerدر کار تجارت کفش بود .بیجهت
صاحبــان اولین و بزرگترین شــرکتهای فیلمســازی هالیوود،
نیســت که این
ِ
ســینما را ابــزاری بــرای عرضه و تبلیغ ســبک زندگــی پر زرق و بــرق و لباسهای
ُ
آالمدی میدانستند که رویای آمریکایی را محقق میساخت( .ببینیدBerry, :
Sarah (2000), Screen Style: Fashion and Femininity in 1930s Holly).wood, University of Minnesota Press, Minneapolis, London
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