
 شناسی فرهنگ و هنرجامعهعلمی  فصلنامه

 8931 زمستان – اولشماره  – اولدوره 

 72-33صص: 
 

  

واکاوی عوامل پیدایش شخصیت جاهل کاله مخملی در سینمای 

 پسند ایرانعامه
 

 8 *محسن نقابی

 2علی شیخ مهدی
 

 

 چکیده 

وجود دارد که غالبا از او به  یتیشخص رانیا ینمایس خیتار یداستان یهالمیاز ف یدر تعداد قابل توجه    
 نیز انقالب همواره محبوب بوده است. اا شیتوان گفت پیکه م یتیشود، شخص یم ادی« جاهل»عنوان 
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 بیان مسئله
شود در نقش جاهلی کاله مخملی ظاهر می« ظالم بال»عباس مصدق در فیلم  1331در سال       

کند ای متمول است. در منزل این خانواده دختری به عنوان خدمتکار فعالیت میکه شوفر خانواده

او را دارند. نقش این دختر را عصمت دلکش یکی  که مورد نظر پدر و پسرش است که قصد تصاحب

کند. عباس مصدق در نقش شوفر به های رادیو و سینمای آن دوران بازی میترین ستارهاز محبوب

های پدر و پسر به شمایل درازیکند تا برای محافظت از خود در برابر دستدختر خدمتکار کمک می

گونه شخصیت های سال تبدیل شد و بدینترین فیلمفروشجاهالن در بیاید. این فیلم به یکی از پر

های جاهل به عنوان شخصیتی منعطف )برای زن و مرد( و محبوب وارد سینما شد و نه تنها در سال

را در سینما و تلویزیون یافت. پس از این  هایی از آنتوان نشانقبل انقالب که بعد از انقالب نیز می

اولین جاهل سینمای ایران تثبیت شد. اما عباس مصدق پیش از این فیلم عباس مصدق به عنوان 

در 1331و  1331 هاینیز تجربۀ ایفاگری در نقش جاهل را داشته است، نه در سینما بلکه در سال

-در اصل داستان ادامه« اسمال در نیویورک(. »1: 1331)ستاره سینما، « اسمال در نیویورک»تئاتر 

شده در مجله سیاه و سپید به صورت پاورقی منتشر می 1331من ماه سال داری بوده است که از به

ی بیست و سی نوشته نویسان معروف دههاست. این داستان که توسط حسین مدنی یکی از فکاهی

العاده نزد خوانندگان به صورت شود و به خاطر محبوبیت فوقمنتشر می 1331شده است تا سال 

ها بوده است. همین محبوبیت ترین کتابه طی دو سال جزء پرفروششود. کتابی ککتاب منتشر می

شود که این داستان به صورت تئاتر نه تنها در تهران که در شهرهای دیگر کشور نیز به باعث می

داستان سیاحت شوفری است با شمایل جاهل کاله مخملی « اسمال در نیویورک»روی صحنه برود. 

ی جاهالن سینما توان اسمال را نیای همهرود. میآمریکا می که در اواخر جنگ جهانی دوم به

شان ی پیش از انقالب چه زن و چه مرد ایفاگر نقشدانست. جاهالنی که بسیاری از ستارگان سینما

 بودند. 

اند. ای در بین مردم داشتهتاریخی آن دوره نیز به نظر جاهالن محبوبیت ویژه-در واقعیت اجتماعی

های سیاسی ایران ترین دورهی سی که به عنوان یکی از طوفانیی بیست و اوایل دههدر اواخر دهه

شود، احزاب مختلف برای از سر راه برداشتن یکدیگر از جاهالن و چاقوکشان استفاده شناخته می

شود که مصدق نیز بر علیه حزب توده از این دسته از افراد بهره برده است کردند. حتی گفته میمی

(. در نهایت زد و خورد بین احزاب چه در گفتمان سیاسی و چه کف خیابان با 111: 1331شار، )سر

ورزی حزبی در ایران اعالم ی سیاسترسد و ختم تنها دورهبه پایان می 1331مرداد  12کودتای روز 

 شود. در این روز  کودتایی بر ضد دولت مصدق و با خواست بازگشت شاه به کشور انجام شد.می

های سازی این کودتا توسط انگلیس و آمریکا انجام شده بود. برای انجام این کودتا دولتزمینه

انگلیس و آمریکا با پرداختن پول به برادران رشیدیان و پخش کردن این پول توسط این افراد بین 
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صان پور معروف به حسین رمای نظیر طیب و طاهر حاج رضایی، حسین اسماعیلهای مردمیهچهر

یخی، مصطفی کلیایی معروف به مصطفی زاغی و محمود مسگر یکی از سرکردگان شهرنو توانستند 

(. هر کدام از این افراد با 3: 1331نا، ها بکشانند )بیهزار نفر را به خیابانجمعیتی حدود بیست

دفاتر  های مختلفی حرکت و در میدان بهارستان بهم پیوستند،شان از محلهجمعیتی از نزدیکان

های طرفدار دولت را سر راه خود ویران کردند، ساختمان رادیو را اشغال و سپس به حزبی و روزنامه

: 1331 1311سنجابی، ور شدند. در نهایت دولت مصدق سقوط کرد )تربتیمنزل مصدق حمله

، اعدام (. از آن روز نزدیکان او و سایر مخالفین شاه به خصوص حزب توده دستگیر، زندانی101-101

ی محمدرضا پهلوی بود. محمدرضا پهلوی به نشان سپاس یا تبعید شدند و این شروع استبداد مطلقه

انحصار واردات موز و سیب لبنانی را به طیب حاج رضایی موثرترین فرد این کودتا واگذار کرد 

اخیز و رست 1(. و همچنین از جانب وزارت جنگ وقت یک قطعه مدال درجه 133: 1322)میرزائی، 

 (.1331بهمن  12را دریافت کرد )سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی، « بخشتاج»عنوان 

ی پیش از انقالب در بالغ بر صد فیلم شخصیت جاهل در تاریخ سینمای ایران به خصوص در دوره

-ها حضور دارد. این امر باعث شده است که پژوهشمخملی به عنوان شخصیتی محوری در فیلمکاله

مخملی قرار داده و آنها را مورد بررسی قرار دهند. ها را ذیل ژانر جاهلی یا کالهنی این فیلمگرا

یک به اند و هیچها پرداختهاست و به عناصر ژانری این فیلمهای آنها غالبا از نظرگاه ژانر بودهبررسی

ت جاهل و قهرمان چگونگی بوجود آمدن این ژانر یا به عبارت بهتر به چگونگی پدیدار شدن شخصی

اند. آنها صرفا اشاراتی به فرهنگ ایران و اهمیت عیاری، جوانمردی، ها نپرداختهشدن او در فیلم

رسد اند )رج به نفیسی، اجاللی و روحانی(. به نظر میگری و فتوت در این فرهنگ داشتهلوطی

ای در است تا به پدیده ای در تاریخ و فرهنگ کافینها این بوده است که وجود پدیدهفرض آپیش

ی هابود باید بسیاری از فیلمفرض این دسته از پژوهشگران درست میسینما بدل شود. اگر پیش

-ها شاعر، عارف و یا درویش. بهبودند و قهرمانان فیلمهایی شاعرانه و منظوم میسینمای ایران فیلم

نابسنده و موهوم  کامالًه است هایی که در این باره انجام گرفتفرض پژوهشخاطر همین پیش

ها نیز با تناقضاتی حل نشدنی شود که در بازشناسی عناصر ژانری فیلمهستند و این باعث می

مواجهه شوند. در پژوهش حاضر، ما به جای جستجوی تبار جاهالن تا اعماق تاریخ که در نهایت 

ی مورد نظر را توصیف و ماعی دورهاجت-رساند، قصد داریم تا بستر تاریخیچیز را به اثبات نمیهیچ

ی آن جوابی تا حد ممکن دقیق برای این سوال بیابیم: که چطور جاهالن تحلیل کنیم تا در نتیجه

این سوال داستان اسمال به عنوان شخصیتی همواره محبوب پایشان به سینما باز شد؟ برای پاسخ به

کنیم و سپس وضعیت ورد نظرمان بررسی میای به بستر تاریخی مدر نیویورک را به عنوان دریچه

گیری تا زمانی که فیلمسازان جاهل را به عنوان شخصیتی همواره سازی در ایران، از اوایل شکلفیلم

 محبوب مورد نظر قرار دادند.
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 روش تحقیق
انجام شده  یفیکی محتوا لیتحل از استفاده او ب لم،یموجود ف یوهایپژوهش با رجوع به آرش نیا

توانیم حضور داشته باشیم و با تاریخی مورد بحث نمی -با توجه به اینکه ما در بافت اجتماعی. است

تواند به کار ما بیاید، از آثاری توجه به موضوع، اطالعات کمی باقی مانده از آن دوره چندان نمی

واسطه و ایم که به زعم گلدمن در آنها واقعیات اجتماعی و آگاهی جمعی، به صورت بییاری جسته

-شناختی بسیار باال و در مقابل، ارزش زیباییرو، این آثار ارزش جامعهشود. از اینمستقیم بیان می

های های مورد تحلیل را از میان داستانبنابراین نمونه(. 11: 1321شناختی اندکی دارند )گلدمن، 

ناسی هستند و به شکلی  شهای زیباییهای محبوب آن دوره، که فارغ از پیچیدگیمنتشره در مجله

اند انتخاب، و در قیاس، تضمین، صحت و تکمیل بررسی این مستقیم با موضوع مورد بحث مرتبط

 ایم.متون از سایر متون تاریخی و پژوهشی یاری جسته

-1331« )اسمال در نیویورک»اند از: اند عبارتها که به صورت هدفمند انتخاب شدهاین نمونه

به  1331و  1331، که در سال «سپید و سیاه»ی نی و منتشر شده در مجله( اثر حسین مد1331

-1331اثر سعید نفیسی )« نیمه راه بهشت»ترین کتب سال بود؛ صورت کتاب منتشر و از پرفروش

( که مانند داستان اسمال در نیویورک ابتدا به صورت پاورقی و سپس بدلیل محبوبیت به 1331

اتکای پژوهش حاضر بیش از همه داستان  حال نقطهت. با اینصورت کتاب به طبع رسیده اس

ی این داستان است که باعث شد است. دلیل این امر محبوبیت گسترده« اسمال در نیویورک»

مخملی به سینما راه پیدا کند. همچنین این داستان که به صورت نمایشنامه شخصیت جاهل کاله

ی نمایش به محک تجربه گذارد و نیز اولین جاهل عرصههم بر صحنه رفت، قابلیت این تیپ را در 

 را وارد سینما کرد.« عباس مصدق»کاله مخملی سینمای ایران یعنی 

ها رجوع، و در صورت فقدان های موجود به خود فیلمشناختها با توجه به ضعف فیلمدر مورد فیلم

های ها، مجالت آن دوره و تاریخشناختها در فیلمای از فیلم به مطالبی که در مورد فیلمنسخه

جاهل  هایی که در آن شخصیتایم. در جدول ذیل به تمام فیلمشود، دست یازیدهسینما یافت می

ایم. البته باید خاطرنشان حضور داشته به ترتیب سال در تمام دوره سینمای پیش از انقالب پرداخته

خوریم که این حضور بیش از ل بر میساخت که در سه فیلم پیش از این تاریخ به شخصیت جاه

 .انجامدای به طول نمیدقیقه
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 9330تا  9331هایی با حضور شخصیت جاهل از سال : فیلم9جدول 

 درجه اهمیت نویسنده بازیگر شخصیت جاهل فیلم سال تولید

نشینی در شب -1 1331

 جهنم

 فرعی حسین مدنی ابراهیم باقری

 همراه قهرمان کریم فکور عباس مصدق ظالم بال -1 

 قهرمان مجید محسنی مجید محسنی الت جوانمرد -3 1331

 قهرمان جالل مقدم ابراهیم باقری جنوب شهر -1 

 فرعی پرویز خطیبی عباس مصدق دشمن زن -1 

 فرعی مهدی سهیلی عباس مهردادیان عروس فراری -1 

 فرعی ین مدنیحس عباس مصدق قاصد بهشت -1 1332

 فرعی سردار ساگر عباس مصدق روزنه امید -2 

 فرعی گرجی عبادیا عباس مصدق دست تقدیر -3 

 فرعی خسرو پرویزی عباس مصدق هاستارهبی -10 

 فرعی عزیزاهلل بهادری عباس مهردادیان اینم یه جورشه -11 

سیامک یاسمی/احمد  عباس مصدق اول هیکل -11 1333

 شاملو

 قهرمانهمراه 

 فرعی عباس شباویز عباس مصدق دوستان یکرنگ -13 

 فرعی کریم فکور عباس مهردادیان شیرفروش -11 

دختری فریاد  -11 1310

 کشدمی

 همراه قهرمان خسرو پرویزی عباس مصدق

 همراه قهرمان اسماعیل پورسعید عباس مصدق علی واکسی -11 

 قهرمان سهیلیمهدی  مطیعیناصر ملک کاله مخملی-11 1311

 همراه قهرمان سیامک یاسمی عباس مصدق ورپریده -12 

 قهرمان احمد شاملو مطیعیناصر ملک هامردها و جاده -13 1311

 قهرمان عزیزاهلل رفیعی عباس مصدق مرد میدان -10 

 قهرمان حسین مدنی مطیعیناصر ملک هابامعرفت -11 

 همراه قهرمان قریابراهیم با عباس مصدق مادر فداکار -11 

 قهرمان اسماعیل پورسعید فردین اندها فرشتهزن -13 

ها و جاهل -11 1313
 هاژیگول

 قهرمان حسین مدنی عباس مصدق

 قهرمان حسین مدنی عباس مصدق افسانه دهکده -11 

 قهرمان زادهاحمد نجیب عباس مصدق جاهل محل -11 

دختران با  -11 
 معرفت

 همراه قهرمان ینیامین ام عباس مصدق

 قهرمان مهدی سهیلی مطیعیناصر ملک ابرام در پاریس -12 

 فرعی عزیزاهلل بهادری عباس مهردادیانهای ترانه -13 
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 روستایی

 قهرمان ابراهیم باقری عباس مصدق شیرمرد -30 1311

 فرعی سیامک یاسمی آذر شیوا قهرمان قهرمانان -31 

 فرعی ابر رهبرص عباس مصدق مراد و الله -31 
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 نسبت هنر و جامعه: نظریه بازتاب
پسند را از آن جهت که باب میل مردم زیادی هستند و همچنین تالش محصوالت هنری عامه

های ای برای فهم جوامع در در دورهعنوان آینه توان بهتولیدکنندگانش برای فروش حداکثری، می

توان تغییرات پسند میی مردمهامختلف در نظر گرفت. همچنین با بررسی سیر تغییرات در مولفه

-یاد می 1جوامع را در طول زمان دریافت. این رویکردی است که غالبا از آن به عنوان رویکرد بازتابی

ای است که فصل ی هنر شامل تحقیقات متنوع و گستردهشناسشود. رویکرد بازتاب در جامعه

ها این باور است که هنر آینۀ جامعه است. در این رویکرد تحقیق بر آثار هنری مشترک تمامی آن

(. چنین رویکردی را 11: 1003شود تا دانش و فهم ما را از جامعه ارتقا دهد )الکساندر، متمرکز می

پسند بازتابی از واقعیت اجتماعی را در ف کرد: آثار هنری عامهتوان به طور خالصه چنین توصیمی
                                                             
1. Reflection Approach 
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ی صادقی برای واقعیت اجتماعی هستند، این آثار آینه خود دارند، اما این بدین معنا نیست که لزوماً

گیرد؛ یعنی آرزوها بلکه این آثار وجهی از واقعیت اجتماعی را که الزاما صورت عینی به خود نمی

گیرد )اباذری و پاپلی، ای از این دست را نیز در بر میها و امور ذهنی و عاطفی، ترسهارویاها، کینه

توان از کتاب زیگفرید اند، میهای شاخصی که با این رویکرد صورت گرفته(. از پژوهش131: 1331

-با ارائه ( یاد کرد. او در این کتاب1311« )از کالیگاری تا هیتلر»ی سینما با عنوان کراکائر در زمینه

( گرایشات 1333-1312های بین )های پرفروش و مضامین آنها در طول سالی تحلیلی از فیلم

شود که از طریق این دهد. در نهایت او مدعی میاجتماعی و روانی ملت آلمان را مورد مداقه قرار می

 بینی کرد.شود ظهور دیکتاتوری هیتلر را پیشها میفیلم

شکلی از تحلیل اسنادی، مطالعۀ اسناد معاصر یا تاریخی هستند. سند، داللت  مطالعات بازتاب اساساً

ها و ها، اشعار نمایشنامههای اسناد هنری با این حساب، شامل داستانبر اقالم مکتوب دارد. نمونه

های تبلیغاتی تواند دیداری یا شنیداری باشد، مثل آگهیشود. اما سند میمتون مکتوب موسیقی می

جالت، فیلم، نمایش تلویزیونی، تئاتر یا کنسرت. امتیاز مهم تحلیل اسنادی آن است که محققان در م

هایی از ایام توانند سرنخسازد گذشته را به خوبی زمان حال مطالعه کنند. آثار هنری میرا قادر می

و داستان (. در پژوهش حاضر نیز با مد نظر قرار دادن د13: 1003گذشته عرضه کنند )الکساندر، 

( و نیمه راه بهشت اثر سعید نفیسی 1331-1331دار اسمال در نیویورک اثر حسین مدنی )ادامه

اند و همچنین ارجاع به متون سی بوده های دهۀترین داستان( که هر دو از محبوب1313-1331)

گزیدن سازیم. بری مورد بحث را روشن میتاریخی دیگری گرایشات فرهنگی و اجتماعی در دوره

ساز حضور اسمال در نیویورک همچنین بدین خاطر بوده است که محبوبیت این داستان زمینه

 .شودی سی میشخصیت جاهل نه تنها در سینما که در رادیو و تئاتر از اواسط دهه

 

 جاهل کاله مخملی

؟ در شده استدر این زمینه پرسشی اساسی وجود دارد، اینکه به چه کسی عنوان جاهل اطالق می

توان به ی جاهالن و خاطراتی از جاهالن محبوب آن دوران میاین مورد، با توجه به متونی درباره

شمایی از این تیپ رسید. به غیر از تیپ ظاهری باید توجه داشت که منش کلی جاهالن تحت تاثیر 

متضادی صورت که در مورد منش جاهالن روایات گوناگون و هایی تحریف شده است. بدینگفتمان

ی منفی و مثبت تقسیم کرد. توان به دو دستهوجود دارد. این روایات از شخصیت جاهالن را می

تضاد این روایات برآیند چند نگاه، گفتمان و تغییراتی در مبادالت قدرت است. اول نگاهی بین 

را بزرگ آن اند و به نحوی خود ای خاص بودهای؛ جاهالن همواره متعلق به محلهشهری و بین محله

دانستند. بنابراین هریک از آنها در تقابل با افراد محالت دیگر و به خصوص جاهالن محالت محله می

درازی سایرین به زنان جلوگیری و ی خود از دستدیگر نگاهی خصمانه داشتند. آنها شاید در محله
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ت دیگر چه بسا خود برای خواستند اما در مقابل محالشان بر میدر نزاع به هواخواهی افراد محله

کردند و یا افرادی از آن محالت را مورد ضرب و اثبات زورمندی، به زنانی از محالت دیگر تجاوز می

-های جاهل شنید که از مردمایمحلهتوان روایاتی از همدادند. بنابراین میشتم زورگویانه قرار می

-برابرش حکایاتی از تجاوز، زورگویی، باجپرستی و کمک به فقرا حکایت دارند و در داری، ناموس

گیری و مزدوری از نفراتی دیگر شنید. نگاه دوم، نگاهی در تقابل عوام و خواص است. بسیاری از 

کرده و همچنین روشنفکران این دسته از افراد را چاقوکش، غیر افراد طبقه متوسط جدید تحصیل

توان در ند. تضاد این نگاه با نگاه مردم عامی را میشمردقابل اعتنا، ارتجاعی و مضر برای جامعه برمی

ساخته شده است مشاهده کرد. جاهلی در دفاع از زنی که  1331که در سال « ی آشناچهره» فیلم

خورد کشد. این نما کات میشود و او را میپرستی با جوانی درگیر میشناسد و به عنوان ناموسنمی

 «.ها آدم کشتندبازم این چاقوکش»گوید: خبر است. او میبه پزشکی که در حال خواندن این 
توان نگاهی سیاسی را نیز یافت. این مسئله در مورد طیب حاج رضایی به وضوح در کنار این نگاه می

 12شود. زمانی که طیب برای بازگرداندن شاه و بنا به امر آیت اهلل کاشانی در کودتای دیده می

کنند و ی از افراد طرفدار مصدق و یا حزب توده با نفرت از او یاد میشرکت کرد بسیار 1331مرداد 

کنند، این در حالی است که شاه از او تقدیر کرد و او در نظر مردم او را مزدوری ارتجاعی قلمداد می

تر از پیش شد، چرا که قهرمانی بوده است در قیامی مردمی. اما ده سال بعد بسیاری نیز محبوب

شد، طیب حاج رضایی دانسته یا ندانسته در برابر شاه قد علم کرد، دستگیر و اعدام روایت برعکس 

ترین مخالف حکومت شاه شناخته ای محبوب و اصلیاهلل خمینی که در همان زمان چهرهشد. آیت

نوشته  1311اکبر اکبری در کتاب لومپنیسم که در سال کند. علییاد می« حر»شد از او با عنوان می

 30پای نزدیک به کت و شلوارها بلند با دم»کند: است پوشش این افراد را این گونه توصیف می شده

پوشند. تا چند سال قبل کت و شلوارهای مشکی با کاله دوزند میمتر که به آن زنجیر میسانتی

اه راه خوابیده تمام میخ و پیراهن یقه باز و زیرشلوار ر رنگ و کفش سیاه یک الی پاشنهمخملی هم

ها بود. گیر ابریشمی نصف آستین، لباس تمام رسمی جاهل)که اغلب از شلوار بیرون است( و عرق

ها چهارخانۀ یزدی نخی یا ابریشمی کنند. اکثر جاهلهای رنگی راه راه استفاده میاز پارچه اًآنها اکثر

پیچیدند و یا روی یگیرد دور دست خود مها جا نمیهای بزرگ جاهلدارند که چون حتی در جیب

-اش را روی زمین میهای کفش خوابیدهانداختند. در موقع راه رفتن پاشنهشانه و دور گردنشان می

دهد و بطرز ی زیادی حرکت میها را به فاصلههای کفش دستکشد و با صدای مخصوص پاشنه

-روی دوشش میگذارد کتش را کشد. همین که هوا رو به گرمی میخاصی هیکلش را به جلو می

دارد. بدنش پر از خال است و اندازد و جای آویز کتش را با انگشت دست چپش از پشت سر نگه می

های برجای (. با توجه به عکس11:1311ها عکس زن، اژدها، مالئکه و شیر است )اکبریاکثر خال

اج رضایی، حتوان از طیبهای بیست و سی میمانده از آن دوران در میان جاهالن معروف دهه
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حسین خانم، ناصر فرهاد، اصغر شاطر و حسین رمضون یخی نام برد که با کت و شلوار و کاله 

 .شدندمخملی مشکی ظاهر می

-ها و داستانالمثلی خاص خود را دارند، و از ضربلهجه»...نویسد: اکبری در مورد تکلم جاهالن می

ها و نوع المثلها و ضربخوبی این حکایتکنند که سمبل زندگی آنهاست و به هایی استفاده می

سازد. جاهالن با شکستن و کوتاه و بلند شان را برمال میبیان، روحیه و اخالق و رفتار و شکل زندگی

ها و کشیدن بعضی و بریدن آنها بیان مخصوص خود را دارند..... جاهالن در مناسباتشان با کردن واژه

انی که مسائل و مباحثی به میان آورند که از حدود فهم و افراد دیگر و بخصوص بین خودشان کس

کنی، یا گویند: داداش از کالس شش به باال صحبت میای میادراک جاهل خارج باشد بطرز مسخره

 (.11: 1311)اکبری، « بعدها : زیر دیپلم حرف بزن...
، روحانی( این ها )رج نفیسی( و به تبع آن در سایر پژوهش2: 1311در همین پژوهش )همان، 

حال نگاهی ساده به احوال جاهالن آن اند. با ایندسته از افراد را از طبقات فرودست جامعه دانسته

اند و چه بسا از مرفهین بودند.  بسیاری از آنها کدام آنها فرودست نبودهتوان دریافت که هیچزمان می

-غر شاطر، حسین خانوم، طیب حاجشاغل بودند و برخاسته از طبقه متوسط سنتی. کسانی نظیر اص

دار و حتی میدان دار بودند بار حجرهرضایی، حسین رمضون یخی که در بازار و بیشتر در میدان تره

ای از این افراد از طریق سرکردگی در شهرنو و مدیریت فواحش و خانه بودند. عدهو یا صاحب قهوه

برخوردار بودند، نظیر محمود مسگر. البته در تامین امنیت آن محله همواره از زندگی نسبتا خوبی 

کردند کس و کار ارتزاق میاند که با چاقوکشی از زنان فاحشه و بیهپایی بودشهرنو جاهالن خرده

ای نیز در کار تامین امنیت قمار بودند نظیر شاهرخ ضرغام )جمعی از (. عده10:1011)زندمقدم، 

گاه تنها نبودند و همراهانی به عنوان مرید و نوچه د هیچ(. البته این افرا11: 1331نویسندگان، 

کردند. به طور کلی با توجه به زندگی چند از تن جاهالن معروف داشتند که اوامر جاهل را اجرا می

-( و مصاحبه1333« )در کوچه و خیابان»برگرفته از خاطرات کسانی نظیر عباس منظرپور در کتاب 

از سرگذشت »( و 1322« )هاطیب در گذر لوطی»ها در دو کتاب آن هایی با جاهالن و یا نزدیکان

 :توان چند مورد زیر را بیان کرد( هر دو به کوشش سینا میرزائی، می1321« )هالوطی

-جاهالن با اثبات زورمندی در کوچه و خیابان، با زندان رفتن و تبعید شدن معروف می -1

رضایی، اصغر شاطر و یر طیب حاجشدند، این مسیری است که اکثر جاهالن نامی نظ

 اند.حسین رمضون یخی طی کرده

رضایی، اصغر شاطر، ناصر جگرکی، حسین رمضون یخی، حسین خانم و ناصر جطیب حا -1

اند. ای فرودست نبودهترین جاهالن آن دوره بودند هیچ یک از خانوادهفرهاد که از نامی

 اند. کردهزورخانه ورزش میاند و در کار بودهی این جاهالن باستانیهمه
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اند. اصغر شاطر، حسین رمضون یخی و طیب سه جات مذهبی داشتهجاهالن معروف دسته -3

ی بزرگ تهران را دارا بودند. این هم نشان از تمول این افراد و هم نشان از مردمی دسته

 بودن آنها دارد. 

ان سردمدار محله دست از شان به عنوای و پس از اثبات زورمندیجاهالن پس از طی دوره -1

پرداختند. روایات گری میکردند و به لوطیکشیدند و به اصطالح توبه میکشی میچاقو

 ها غالبا مربوط به این دوره است.داری آنهای این افراد به مردم بیچاره و یا حقکمک

تند تا دانسها خود را بزرگ محله میجاهالن به شدت افرادی وابسته به محله بودند. آن -1

گرفتند بلکه حدی که آنها نه تنها در تقابل با جاهالن دیگر محالت یا دیگر شهرها قرار می

ها پس از اثبات اند. در واقع آندر تقابل با نیروهای دولتی و حتی ساواک قرار گرفته

شان در محله سعی در حفظ استقالل در قدرتشان داشتند، چه از طریق مقابله با زورمندی

 دهی و همکاری با ساواک و پلیس.ساواک و چه از طریق باج پلیس و

 

 مخملی در سینماجاهل کاله
زمان ی آنشده در جامعههایی معروف و شناختهمخملی فارغ از اینکه نمونهجاهل کاله شخصیت

ی پاورقی پسند نیز بواسطهرضایی( در ادبیات عامهتهران بودند )به عنوان نمونه طیب حاج

-ی سپید و سیاه منتشر میدر مجله 1331تا  1331که از سال « ِاسمال در نیویورک»ی دهپرخوانن

که پای این شخصیت در تئاتر، در سینما و رادیو شود به طوریشد، به شخصیتی محبوب تبدیل می

این داستان به صورت نمایشنامه در چند شهر بزرگ ایران به روی  1331شود. در سال نیز باز می

ها عباس مصدق بود. گیرایی نقش او در این آقا در این نمایشرود. بازیگر نقش ِاسمالیصحنه م

ظالم بال در همان شمایل، اما به عنوان شخصیتی  و با فیلم 1331شود که از سال ها باعث مینمایش

توان فیلم شخصیت جاهل را می 10در حدود  1311تا سال  1331فرعی حضور پیدا کند.  از سال 

فیلم در نقش همراه  3فیلم جاهل نقش محوری فیلم و قهرمان است، در  11ید. در این میان در د

و  1331فیلم دو فیلم در سال  11کند. از این فرعی را ایفا می قهرمان و در سایر موارد نقشی کامالً

ز محبوبیت ساخته شده است. این تراکم ناشی ا 1311تا  1311ی زمانی سه ساله از فیلم در بازه 11

با بازی « کاله مخملی»( با بازی عباس مصدق و سپس محبوبیت فیلم 1333جاهل فیلم اول هیکل )

( شخصیت قهرمان کاله مخملی 1311-1331ها )ناصر ملک مطیعی در این نقش است. در این سال

وجود های روایی غالبا از پیش متوسط نویسندگان و کارگردانان مختلف مورد توجه و در موقعیت

شود. دو بازیگری گیرد. همچنین این نقش توسط بازیگران مختلفی تجربه میمورد استفاده قرار می

 ای پیدا کردند ابتدا عباس مصدق و سپس ناصر ملک مطیعی بود.که در این نقش محبوبیت گسترده
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یلم توان به دو دوره پیش و پس از فبه طور کلی حضور شخصیت جاهل در سینمای ایران را می

به عنوان  ی اول جاهل صرفاً( تقسیم کرد. در دوره1312( و باالخص قیصر )1311ساالر مردان )

کند. در واقع در بافتی شهری که ها حضور پیدا میشخصیتی محبوب در همان بافت سایر فیلم

 امالً ارتباطی با زندگی جاهل ندارد. او قهرمانی انتزاعی در شهر است. اما در دوره دوم حضور او ک

ها های این سالشود. در فیلمتر میانضمامی و به جاهلی که بنابر روایات توصیف کردیم نزدیک

بودن، زورمند بودن و مردمی بودن قهرمان جاهل تاکید شده است. این امر به  همواره بر معروف

د، از او یاری های اوینی حضور مردمی که اعمال جاهل را همواره زیرنظر دارند، منتظر واکنشواسطه

ای از او برائت هایی بنا به سوءتفاهم یا توطئهکنند یا در زمانطلبند و از اعتبار یا قدرت او یاد میمی

-یابد. همچنین این مردم که در گذر، حمام عمومی و قهوهکنند قوت میجویند و او را طرد میمی

فضایی که در آن رفاقت، همسایگی،  شوند.گیری فضایی محلی در فیلم میبینیم باعث شکلخانه می

پرستی اهمیتی دو چندان دارد. همچنین فضای خانوادگی و منزل بازی و ناموسسفیدی، التریش

تر است. در واقع ی دوستان او نسبت به قهرمانان جاهل پیشین کاملقهرمان جاهل و همچنین دایره

بود و حتی رفیقی هم نداشت، در این  کس و کاری اول که جزء در مواردی جاهل بیرغم دورهعلی

ی ای که همواره با جان و دل در همهدوره ما با حضور رفیقی که چون برادر اوست، یا برادر و یا نوچه

ها همراه اویند و حاضرند جان خود را در راه او فدا کنند مواجهیم. در کنار این روابط ها و شادیغم

سرپرستی که به تر دارند، مادر جاهل، خواهر، دختر بیررنگدوستانه، افراد خانواده نیز حضوری پ

عناصری برای پر  اند که در داستان صرفاًشده است نه تنها به شخصیت اضافه شدهجاهل سپرده

کردن نیستند و در داستان فیلم نقش دارند. در حالی که به عنوان نمونه مادر داش حسن در الت 

 .یچ نقشی در پیشبرد داستان نداردگر است و هنظاره جوانمرد کامالً
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 گیری قهرمانی بومی اسمال در نیویورک: شکل
داستان سفر جاهلی بزن بهادر به آمریکا در سال پایانی جنگ جهانی دوم « اِسمال در نیویورک»

ای سن دارد و چند سال از عمرش را به خاطر است. ِاسمال فردی فقیر اما وطن پرست، سی و خورده

جنگ همه چیز را نابود ساخته "یری و چاقوکشی، در زندان گذرانده است. در زمانی که نزاع و درگ

بود و قحطی و بی پولی قدرت و نیرو را از مردم سلب کرده بود و اِسمال هم مثل سابق دیگر دل و 

( بدین ترتیب اِسمال راننده )شوفر( 1: 1331)مدنی،"دماغ الت بازی را نداشت، مجبور بود کار کند.

کردند. در ها را از خلیج فارس به شوروی منتقل میهایی می شود که مهمات آمریکاییامیونک

-شود و یکی از آنها به نام ویلیام او را دعوت میها دوست میجریان چنین شغلی اِسمال با آمریکایی

سفر شامل شود. این کند که با او به آمریکا برود و این گونه سفرشان در همان صفحات اول آغاز می

ای اقامت در نیویورک و اتفاقات در کشتی، عبور از جزایر مختلف و رسیدن به نیویورک و چند هفته

، سپس سفر اِسمال به کالیفرنیا با قطار، ماجراهای قطار و آشنایی با آلفرد "تمدن"سیاحت مظاهر 

یت او در این عرصه، هیچکاک و دعوت از اِسمال برای حضور در هالیوود و بازیگری اِسمال و محبوب

ای در تهران کار در کافه هایش )شوکت( که قبالًسپس برگشتن به نیویورک و دیدن یکی از نشمه

کرده و حاال با فردی آمریکایی به آمریکا آمده و سپس راضی کردن شوکت برای ازدواج و می

های متمدن "دنیاییینگه "اش در نقد و ضمبازگشت به ایران و استقبال جاهالن از او و سخنرانی

اش در ایران که پایان داستان در سه جلد است. در طول این سفر اِسمال با برای آنها و شروع زندگی

هایی برد و سعی در برمال کردن توطئهشود را زیر سوال میطبعی همۀ آنچه تمدن نامیده میشوخ

ای به چنگ آوردن نفتش و دارد که غربیان، به خصوص آمریکائیان در جهت تحمیق مردم ایران بر

ها و روابط کنند. او تمدن، صلح، مقررات، تحصیالت، سینما، ساختمانشان میفروش محصوالت

شود که این گیرد. نقدهای ِاسمال به تمدن از آنجا شروع میجنسی آمریکائیان را به تمسخر می

هایی از جمله ایران مینها کشته و ویرانی سرزاست که حاصلش میلیونتمدن جنگی براه انداخته 

شود. همچنین نقد اِسمال به استعمارگری کشورهای است که از آن به عنوان پل پیروزی یاد می

ی گردد. با این دو زمینه است که در جلد کتاب او را اخم کرده در برابر مجسمهمتمدن غربی بر می

 .بینیمآزادی می

کند، پس از آن او سینما را به عنوان بهشت مبارزه می ی اول با تصویر غرب به مثابهاِسمال در وهله

های گوناگونی که این سینما شناسد و دروغگونه و شرق ویرانه برمیتولیدکنندۀ تصویر غرب بهشت

سازد. بار زندگی آمریکایی، در خود دارد را برمال میهای فالکتسازی تا پنهان کردن سویهاز قهرمان

گذارند پردازد که نمیسازی آمریکایی در ایران میهای فیلمای کمپانیههمچنین او به زد و بند

کند و صنعت سینمای ایران شکل بگیرد. و در نهایت او خود به عنوان قهرمان در فیلمی بازی می

کنند که اگر آنجا گیرد، به نحوی که کارگردانان هالیوودی اذعان میگان قرار میمورد ستایش همه
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ی سابقش، شوکت را از شوهر ترین بازیگران هالیوودی خواهد شد. سپس او نشمهتهبماند جزء برجس

-گرداند و با او ازدواج میدهد، به کشور باز میکند، ناموس وطنش را نجات میاش جدا میآمریکایی

ماندگی به سرزمین پیشرفت است، در نهایت با نقد خوی کند. این سفر که از سرزمین عقب

گری در کشورهای شرقی و آفریقایی، نقد مقررات دست و پاگیر و نقدهایی مداخلهاستعمارگری، 

-گیرد و همین نوع پیشرفت را باعث عقبرمانتیک به شهرنشینی مدرن، پیشرفت را به سخره می

شب بازی  ی سیاست به سیرک و نمایش خیمهداند. در جای جای کتاب عرصهماندگی ایرانیان می

-های آموزشکند با دیدن فیلنوان نمونه زمانی که اِسمال از سیرکی دیدن میتشبیه شده است. بع

هایی که در میارن شبیه به هم است و بازی»گوید: افتد و میدیده یاد وکالی مجلس در ایران می

)همان: « کشنخبر مثل تماشاچیا هی کف میزنن اونام هی زنده باد مرده باد میجا بیمردم از همه

-سازی برای تحمیق مردم را میسازی و خرافههای دیننین اشاراتی به راکفلرها، پروژه(. همچ130

اربابای شما باعث »گوید: اش میتوان یافت. همچنین ِاسمال همواره خطاب به دوست آمریکایی

در فصل بازگشت اِسمال به ایران نویسنده در ذیل بخشی به نام مردان «. اندبدبختی ایرانیان شده

ای از دهد و خاطرهت درباره تیپ جاهالن و چرایی انتخاب آنها برای این داستان توضیح میحقیق

کند، زمانی که سربازان انگلیسی و آمریکایی در مدت اشغال دوران جنگ جهانی دوم را تعریف می

 «:کردندهرکاری که دوست داشتند می»کردند و ایران در کافه ها مست می

شبی در الله زار سربازی آمریکایی با دو دوست انگلیسی مست و سرخوش و همگی قوی هیکل در 

-شوند و یکی از آنها دست در گردن زن میگشتند مزاحم زنی ارمنی میای برمیحالی که از کافه

-خندند و مردم با حیرت و ترس بدون هیچ عملی جز تماشا کار دیگری نمیاندازد و دو دیگر می

ها، همین د. هیچ کس را یارای دخالت نبود. من نفهمیدم چطور خبر به یکی از همین جاهلکردن

ایم رسید. این جو دادههایی که ما به آنها لقب چاقوکش و عرق خور و عربدهافراد مورد بحث و همین

باز سر جاهل کاله مخملی با یک سیلی جانانه از ناموس مملکت خود دفاع کرده بود. جاهل با هرسه

 زند:شود و پس از تمام شدن دعوا به نفع جاهل بر سرشان فریاد میدرگیر می

-کنین؟ زن و بچه مردمو تو خیابون بغل میدرازی میها به ناموس مردم دستفالن فالن شده»

 «کنین؟

سپس خیلی خونسردانه مثل اینکه وظیفه ی خود را انجام داده باشد و وجدانش راحت شده بود 

-دهد، غریبهرا پاک کرد و در میان جمعیت ناپدید شد.... )نظیر آنچه در وسترن رخ می غبار لباسش

شود(. در ادامه نویسنده آید و پس از برطرف کردن شر در غروب ناپدید میای چون مسیح می

ها بود. این این یک نمونه از جوانمردی و شجاعت این تیپ در اینگونه از صحنه»دهد که: توضیح می

فکری و القیدی اولیاء امور باک اگر از نعمت فرهنگ محروم نبودند و چوب بیسلحشور و بی افراد

خوردند، اند( را نمی)که به زعم نویسنده در جای جای کتاب حیواناتی دست آموز آمریکا و انگلیس
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-های موثری برمیامروز لنگر کارهای سخت کشور را بدست گرفته و در راه سعادت کشور قدم

دوره چنین تعرضاتی از سوی (. با نگاهی به اسناد اداره کل شهربانی آن112)همان، « ند...داشت

سربازان بیگانه اعم از آمریکایی، انگلیسی، روسی و هندی نه چیزی استثنا گونه که بسیار زیاد و 

مامور  متنوع بوده است. در میان این اسناد به وفور به گزارشاتی از سرقت تا قتل کودک و پاسبان و

-کند  آنهایی نظیر آنچه حسین مدنی ذکر میانتظامی و تجاوزات به زنان ایرانی و همچنین صحنه

خوریم. فارغ از تعرضات این چنین اشغال ایران توسط هم نه فقط در تهران که در سراسر کشور برمی

ابراین توصیف، (. بن1323آورد )قطبی، متفقین گرانی و قحطی شدیدی برای ایرانیان به همراه می

المللی ایران در طول جنگ جهانی دوم، آن هم نه تحقیر ی تحقیر بیناِسمال در نیویورک زاده

ی افراد دولتی و چه بسا نوکران جز نشاندگی همهسیاسی و پنهان از جنس تئوری توطئه و دست

ی و درون خیابان، خوریم بلکه تحقیری عینهایی از آن بر میدولتی که در سرتاسر داستان به نمونه

ترین گفتمان محلی در تاریخ ایران بوده است و در پرستی و آبروداری که غالببر سر مسئله ناموس

ماند و گر نمیگری و جوانمردی است که نظارهگری و انفعال تنها جاهل و منش لوطیی نظارهمیانه

ترین کاله مخملی ، محبوب. در این مورد ناصر ملک مطیعی"کنداز ناموس مملکت خود دفاع می"

های بعد از ها مورد اعتماد مردم بودند که به خصوص در سالآن لوتی»... گوید: سینما چنین می

خوردند و ها در خیابان استامبول و اطراف آن مشروب میجنگ جهانی دوم که سربازان متفقین شب

ها گفتند که چند نفر از اینها میمانایستادند. حتی یادم است آن زها میکردند، مقابل اینشلوغ می

 (.113: 133مطیعی، )ملک« بودند بندرعباس...را تبعید کرده 

ی اش و در زمینهی تاریخیخواهیم اِسمال در نیویورک را در زمینهبا این توصیفات، اکنون می

ا ِاسمال به تاریخی که از بهشتِ غرب در ذهن ایرانیان ترسیم شده است بشناسیم و بدانیم که چر

 آزادی اخم کرده است؟

است، هرچند خیالی. در این  بدین منظور باید بدین نکته بپردازیم که اِسمال در نیویورک سفرنامه

گونه از غرب را بوجود آوردند. پیش از این ها اولین متونی هستند که تصویر بهشتبستر سفرنامه

هایی که در آن توان یافت، سفرنامهسیاری را میهای بی ناصری، سفرنامهتاریخ، به خصوص در دوره

های عثمانی به سیاحت و توصیف در اروپا، آمریکا و سرزمین -ی اشرافغالبا از طبقه–ایرانیانی 

ی ها تاثیر به سزایی در اندیشهاند. این سفرنامهجوانب مختلف غرب و غالبا ستایش آن پرداخته

ه نوعی خواست قانون، مجلس و رهایی از شر استبداد و ایرانیان به جای گذاشتند و در واقع ب

خواست آزادی فرد و جامعه را در ایرانیان به وجود آوردند، خواستی که منتهی به انقالب مشروطه 

شد. به عنوان نمونه حسینقلی صدرالسلطنه، اولین سفیر ایران در آمریکا پس از توصیفات همراه با 

اساس دین پیغمبر صل اهلل علیه و آله در ینگی »کند که: ن میشگفتی و تحسین فراوان چنین اذعا

 (.111: 1313السلطنه،)معین« دنیاست.آنچه خدا و پیغمبر خواسته اینجاست
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ی ناصری نیز تاثیر به سزایی داشتند. در این و چاپ آثاری در دوره ها ترجمهدر کنار این سفرنامه 

ترجمه از آثار اروپاییان  10که در این میان، بیش از عنوان کتاب منتشر کردند  110دوره بیش از 

ی تاریخ غرب: شرح حال ناپلئون، نیکالی اول، فردریک کبیر، ویلهم اول و لویی پانزدهم؛ درباره

ی پطر کبیر، اسکندر کبیر و تاریخ مختصر رم، آتن، فرانسه، روسیه و آلمان؛ و مقاالت ولتر درباره

ی این آثار را داده بود اجالل شکوه و عظمت سلطنت، دستور ترجمهشارل کبیر سوئد. شاه با هدف 

ی این آثار، ناخواسته، شاهان خود را با مشهورترین ی معکوس داشت، زیرا خوانندهکه نتیجه

ها (. تاثیر این نوشته11: 1331سنجید )آبراهامییان،  پادشاهان اروپا و فقر ایران را با رفاه اروپا می

د رضاشاه عیان است: الگوی او ناپلئون بود، به طوری که بنای آرامگاه او را با توجه به به خوبی در مور

(. این نگرش الگو وار به غرب در میان روشنفکران و 111: 1331آرامگاه ناپلئون ساختند )خسروداد، 

کند. میمتوسط جدید نیز نفوذ  تر و بیشتر در میان طبقهکم به مردم طبقات پاییننظامیان ارشد کم

های ارتباطی بین شهرها و روستاها، سوادی و کمبود راهی قاجار بسیاری از ایرانیان بدلیل بیدر دوره

هجری  11گونه از غرب متمدن دسترسی نداشتند، اما این تصویر در اوایل قرن به این تصویر بهشت

ی سینما و مجالت، اسطهغربی بود به وای شبههمزمان با استقرار رضاشاه که درصدد ایجاد جامعه

غربیِ رضاشاه در دسترس عوام نیز قرار گرفت. گسترش سوادآموزی و همچنین مدرنیزاسیونِ شبه

ترتیب با ظهور و گسترش سینما قهرمانان غربی نیز از انحصار با سوادان و ارشدان جامعه خارج بدین

 و به سایر ایرانیان نیز سرایت کرد. 

تر و رب همزمان با آشنایی ایرانیان با تاریخ خود، به مطالعات دقیقهای سفرکردگان به غتوصیف

ی ی عمل رضاخان در دورهشود که در نهایت سرلوحهی مدونی تبدیل میهاسپس برنامه

ی مردم نیز ترتیب رضاشاه که در زمان به حکومت رسیدنش محبوب عامهاش بود. بدینشاهنشاهی

(. اما او 113-112بنا بر خط و مشی حزب تجدد بود آغاز کرد. )آبراهامیان،  غالباًبود اصالحاتی را 

هایی نظیر کشف حجاب، ممنوعیت مراسمات مذهبی و روز به روز مستبدتر شد و با اجرای سیاست

ی دوم حکومتش روز به هایی که نزد مردم محبوبیت داشتند، در دههچهره زندانی و تبعید کردن

ی مهم در چنین اعمالی از سوی رضاشاه این است که مردم )طبقات پایین روز منفورتر شد. اما نکته

شود قرار داد. به عنوان نمونه و سنتی جامعه( را در تقابل با آنچه مدرنیزاسیون یا تجدد خوانده می

تجدد و شبه غربی سازی در تقابل با نظام ارزشی سنتی مردم قرار  اًن کشف حجاب مشخصدر فرما

کشیدند، این عمل در گیرد. زمانی که ماموران حکومتی به زور چادر را از سر زنان و دختران میمی

شد. همچنین تجاوز به ناموس شناخته می غالباًنظر مردم نه به عنوان حرکتی به سوی سعادت که 

ی خونین مسجد گوهرشاه ختم شد نیز چنین فرمان تعویض کاله پهلوی با کاله شاپو که به حادثه

ایام محرم را توان منع روضه و برگزاری مراسمات مذهبی در تقابلی را به وجود آورد. به این وقایع می

https://www.vajehyab.com/add/word/?word=%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B
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ی تجدد( در تقابل با ی این مسائل همانطور که گفته شد تجدد را) در واقع تصویر واژگونهافزود. همه

 داد.مذهب و فرهنگ سنتی اکثریت مردم ایران قرار می

توان چنین پنداشت که اِسمال در نیویورک، تالشی است برای برمال کردن پوچی این حال می

ی پایین ای از طبقهی مواجهۀ ایرانیهم به واسطهساخت شده است. آنتصاویری که از غرب بر

گاه نخواهد داشت. با نقد آمریکا در واقع اجتماع، که در واقعیت امر توان چنین سفری را هیچ

-نویسنده در حال نقد آن سرزمین مدرنی است که کسانی نظیر عباس میرزا، امیرکبیر و مشروطه

و سرانجام توسط رضاشاه عملی شده بود. سرزمینی که قانون بر آن خواهان به دنبالش بودند 

ها به آزادی برسند. البته نویسنده تمام تمدن را به مثابه شر معرفی حکومت کند و در آن انسان

مداران و کند و بیشتر هدف او از بین بردن آن تصویری است که دولت رضاشاه، سیاستنمی

ها، ی پرطرفدار دیگری از پاورقیکردند. در نمونهبه آن تالش میگرا برای رسیدن روشنفکران غرب

ی سعید نفیسی نیز تالشی در همین سو دارد. داستان نیمه راه ( نوشته1331« )راه بهشتنیمه»

های متعدد آن یا های نگارش اثر جریان دارد. نام آدمبهشت در طبقات و سطوح باالی جامعه سال

های واقعی سیاستمداران و منتفذان روز است، یا کلماتی هم شده نامترجمه به معنی و حروف در

توان هویت واقعی بازیگران صحنه را هاست. بنابراین با کمی دقت مینام ساخته شده بر وزن آن

تشخیص داد. مثال فرازجوی )فرود(، روشن سفیدبخت) نیر سعیدی(، الک بدنی)ملک مدنی(، دکتر 

های گان )بازرگان(، خسیل ملکی )خلیل ملکی( و شماری دیگر از شخصیتادبار )دکتر اقبال(، باتن

های مجلل، یا مجالس خصوصی مردم باالی جامعه های کتاب را ضیافتمعروف عصرند. بیشتر صحنه

دهد. مردمی که بهشت موعودشان فالن کشور غربی است و به سوی ها تشکیل میاز جمله فراماسون

د. این داستان در نهایت با وصول خبری به یکی از همان مجالس به کننسرزمین معبود سلوک می

-رسد. خبر این است که هواپیمای ایرانی که سرنشینانش شماری از فرزندان همان خانوادهاتمام می

های سرشناس بودند پیش از رسیدن به نیویورک سقوط کرده و سرنشینانش در نیمه راه بهشت 

(. در واقع اِسمال در نیویورک با مد نظر قرار 131: 1311اند )نفیسی،جان به جان آفرین تسلیم کرده

اش، های بزرگ دنیا در سرنوشت کشور برای به چنگ آوردن ذخایر معدنیدادن مداخالت  قدرت

گاه به سعادت و کند که هیچ راه گریزی از آن نیست. ایران و ایرانیان هیچبستی را ترسیم میبن

های رسند. تا اینجا ِاسمال در نیویورک کتابی است نظیر سایر کتابیآزادی در سرنوشتشان نم

پرست پرست و وطنتوطئه، اما مازادمهمی هم دارد و آن خود اِسمال است که شجاع، ناموس تئوری

خورد و نه گول ظاهر تعلیمات و مقررات دموکراتیک... بدین ترتیب است و نه گول سینما را می

شهر زندگی زند و در میان مردم پاییندهد که به زبان مردم حرف میائه میحسین مدنی قهرمانی ار

گرا های خسیس و سنتبازاریخورد. اِسمال نه از خیل حاجیکند و گول مظاهر تمدن را نمیمی

نگریستند و در نظر ی تحقیر میمتوسط جدیدی که به فرهنگ ایرانی با دیده است و نه افراد طبقه
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شدند. ِاسمال به عنوان امعه و به خصوص جاهالن با عنوان فکلی و ژیگولو خوانده میطبقات پایین ج

تواند در برابر استعمار غرب به هر صورتی، چه ساخت مذهب و چه شود که میقهرمانی شناخته می

زمان هم به راه انداختن سیرک سیاست در کشور به مقابله برخیزد. در زمینۀ واقعیت تاریخی آن

 1331مرداد  12های کلیدی اجرای کودتای  توان مشاهده کرد. جاهالن، مهرهای را میئلهچنین مس

داری به او، مردم را با خود همراه کردند و ها برای بازگرداندن شاه به کشور و سپردن زمامبودند. آن

ی ز اوایل دههها توانستند به زعمِ حسین مدنی، سیرک سیاست را که اکار نیز موفق بودند. آندر این

شد را بود و سیرکی بود که توسط عمال انگلیس و آمریکا و شوروی هدایت می شکل گرفته 1310

-تاج»عهد بسپرند. یکی از القاب طیب حاج رضایی تعطیل کنند و نمایندگی مردم را به شاه ولی

  بود. کسی که چون البد رستم دستان تاج را برای شاه به ارمغان آورده است.« بخش

جا او بهتر از تواند دید. در آنقهرمان شدن اِسمال را به خصوص در فصل حضور او در هالیوود می

شود و حتی تارزان، مهمترین و قهرمانان آمریکایی که معبود بسیاری از جوانان ایرانی بودند ظاهر می

پس از ترسیم ترتیب حسین مدنی زند. بدیناولین قهرمان استعماری سینمای آمریکا را کتک می

دهد. چنین اند قهرمانی بومی و سنتی ارائه میبستی که جوامع شرقی و استعمارشده گرفتار آنبن

توان در همین پسند نظیر مدنی یا نفیسی نیست بلکه میای عامهنظرگاهی تنها مختص به نویسنده

مبارزه و  گیری ادبیات نظری/گفتمانی بازگشت به خویشتن را پی گرفت که حولدوران شکل

زدگی شکل گرفت. ضدیت با مدرنیته، شهر، شهرنشینی و ترقی به عنوان مقاومت در برابر غرب

ها یا بازگشت به اصل برای عوامل ناکامی و بحران و گرایش به سنن، آداب و جستجو در گذشته

رفته شد. یافتن رستگاری، از طرقی مانند ادبیات، شعر، موسیقی، فیلم و در نهایت تئوری در پیش گ

نویسان و دیگر روشنفکران، به دوره خفقان، از منظر شاعران، رمان 1331دوران پس از کودتای 

کند: شود و همانطور که حسن عابدینی خاطرنشان میتنهایی، سیاهی، بیهودگی و پوچی تشبیه می

ت، بار چنین وضعیتی اسی زندگی، که از پیامدهای فاجعهتوجه به انحطاط فرهنگ و شیوه»

: 1320)عابدینی،« داردهای بومی وا میحلروشنفکران مترقی را به نگرش انتقادی جستجوی راه

ترین گرایی یا بازگشت به خویشتن اصلیهای بعدتر گفتمان بومیترتیب در سال(. بدین 101

ست ای تنها مختص ایران نیست. ارنشود. چنین رویکرد انتقادی گفتمان روشنفکران ایرانی بدل می

این جوامع با صورت آرمانی بخشیدن به سنت عامیانه »کند: گلنر این وضعیت را چنین توصیف می

دارد... شاخ و برگ دادن گرایی)به معنای وسیع آن( شکاف برمیی غربی شدن و تودهبومی، در میانه

ز آرزوی گیرد، ااز اشتیاق به حفظ عزت نفس سرچشمه می -اعم از واقعی یا خیالی -به سنت بومی

ی دو نبودن و شود، از احتراز از تقلید صرف، از میل به درجهرسیدن به هویتی که از بیگانه اخد نمی

-توان گفت بومی(. در نهایت می113: 1333)به نقل از میرسپاسی،« از بازتولید نکردن الگوی بیگانه

همزمان به  باًها تقریگرایی جریانی مشترک بین روشنفکران و طبقات پایین جامعه بوده است. آن
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های بومی، رسند که عبارت است از: نفی مدرنیزاسیون و ترویج رمانتیسیم فرهنگای واحد مینتیجه

های ناموزون شهرنشینی و ی فقیر از فرآیندهای متفاوتی دارند. طبقهالبته هر دو گروه انگیزه

آمیزی قرار دارند. این همتحوالت اجتماعی ناامید است و روشنفکران در معرض بحران هویت 

گیری بسیار شود که جهتای منجر میگرایانهگیری فرهنگ سیاسی مخالف و تودهها به شکلگرایش

 (.111نیرومندی علیه مدرنیزاسیون دارد )همان: 

گرایی و غربزدگی را مهمترین همپای اینکه کسانی نظیر شادمان و سپس جالل آل احمد غرب

محصول  غالباً 10ی ی سی تا اواسط دههتشخیص دادند، شر در سینمای دههبیماری جامعه ایران 

ناپذیری رانی و مسئولیتزدگی است. جوانان ژیگولو و به ظاهر متجددی که تنها در جهت هوسغرب

کشانند به عنوان نمونه پناه را به کام رسوایی و تباهی میکنند و دختران و زنان بیخود عمل می

(، دختری از 1331« )پناهبی»(، 1331« )ی آشناهچهر»(، 1313« )شرمسار»های لمتوان به فیمی

( اشاره کرد. در این مورد قهرمان جاهل در اکثر موارد در مقابل و 1331(، ظالم بال )1333شیراز )

-ترتیب دو قطب به شدت افراطی بومیگیرد و بدینهایی قرار میدر واقع در تضاد با چنین شخصیت

مشاهده کرد.  10ی های بسیار دیگری تا اواسط دههها و فیلمتوان در این فیلمگرا را میغرب گرا و

لوح و بعضا افرادی از های روستایی سادهشخصیت پیش از ورود شخصیت جاهل در سینما، غالباً

ن جاهل توان دید. اما ایرو را در تقابل با این سنخ از افراد میکرده و میانهطبقه متوسط تحصیل

ای که گراییستیزی و بومیگیرد. اما فارغ از غرباست که در تقابلی رادیکال با این افراد قرار می

رسد که توان به عنوان فضای فرهنگی مشترک بین عوام و خواص در نظر گرفت، به نظر میمی

 .پیش بگیرد شدن را در سینمای ایران برای باقی ماندن در رقابت مجبور بود راهی به سوی بومی

 

 گراییراه بقای سینمای ایران: بومی

های ایرانی، دوباره در اردیبهشت سال سال از آخرین پخش فیلم 11پای فیلم ایرانی پس از حدود 

خاطر سازی بهبه سینماهای کشور باز شد. در این مدت فیلم« طوفان زندگی»با فیلمی به نام  1311

گذاران این ، نبود متخصصین، عدم اعتماد و حمایت سرمایهای نظیر، نبود امکاناتمسائل عدیده

ی بیست اشغال ایران توسط متفقین ممکن نبود، خصوص سینماداران( و از شروع دههعرصه )به

هایی در گوشه و کنار ایران صورت گرفت که همگی در همان مراحل اولیه به شکست البته تالش

را در راه سینما به کار بیاندازد، در جهت توزیع و پخش اش خواست سرمایهانجامیدند. اگر کسی می

سازی، ای برایشان وجود داشت. برخالف رکود فیلمشدههای خارجی بود که بینندگان تضمینفیلم

 سینماداری در ایران شرایط مساعدی داشت و بازار رو به رشدی در اختیار داشت.

-توان در همهزی در ایران بود. این مشکالت را میساای سد راه فیلمدر این دوره نیز مشکالت عدیده

های تولید و توزیع فیلم مشاهده کرد. در زمینۀ تولید هیچ فرد متخصصی وجود نداشت. ی جنبه
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ها داشتند. ی فیلمتجربیاتی در تئاتر، رادیو و دوبله افرادی که اهتمام به تولید فیلم کردند صرفاً

برداری فقدان برق شهری با فشار ثابت فرآیند فیلمهمچنین تجهیزات ساخت فیلم دست دوم بود و 

های ضعیف شد.ب ازیکرد و باعث آسیب دیدن تجهیزات میو تدوین را با مشکل مواجه می

ترتیب نگاتیو موجود تمام شده و مجبور شد و بدینها منجر میبازیگران که به ضبط چندبارۀ صحنه

آورد. نتیجۀ همۀ این مسائل فیلمی یلم را دوچندان پایین میشدند که کیفیت فبه کار با پوزتیو می

شان با سازان در توزیع فیلمشد فیلمنقص بسیاری داشت و این باعث می بود که از نظر تکنیک

سازی در ایران سینماداری همواره رغم رکود فیلممشکالتی مواجه باشند. همانطور که گفته شد علی

کنند ساالنه بالغ انی که دوباره افرادی اهتمام به ساختن فیلم در ایران میروبه رونق بود. در همان زم

شدند. بنابراین ی سینماها اکران میفیلم که بیشتر آنها آمریکایی بودند در ایران بر پرده 300بر 

 های آمریکایی بیشترین سلطه را در بازار توزیع فیلم ایران داشتند. فارغ از اینکهنمایندگی کمپانی

ترین رقیب تجاری سازی و جذب مخاطب را داشتند، سینمای فارسی اصلیایرانیان چقدر توان فیلم

کردند. توانست باشد. بنابراین آنها از هر تالشی برای تضعیف رقیب دریغ نمیها میاین کمپانی

ین سازی در ایران و به خصوص مورد عبدالحسهای فیلمای را در مورد اولین تالشچنین مسئله

توان مشاهده کرد، زمانی که او با برای پخش فیلم سپنتا که اولین فیلم ناطق فارسی را ساخت می

گردد از هر های قبلی در هند تهیه شده بود به ایران بازمیچهارمش لیلی و مجنون که مانند فیلم

ام و تعریفی از کردند که چرا در آن نمقامات عالیه از فیلم من انتقاد می»خورد: جهت به مشکل می

منظورشان این بود که مبلغی بگیرند تا از سانسور رد کنند...  شاه )رضاشاه( نیست ولی باطناً

کردند تا های تهران هم که چند نفر روس و آسوری بودند با مامورین دولت همکاری میسینماچی

رایط آسان به آنها موجبات زحمت ما زیادتر فراهم شود و ناچار شدیم فیلم را به قیمت ارزان و ش

های خارجی با مسئولین دولتی در مورد فیلم آخر تبانی کمپانی(. 11:1331)امید، « واگذار کنیم

سپنتا آنقدر بوده که حتی از گمرک ایران از ورود فیلم لیلی و مجنون به ایران جلوگیری به عمل 

ز جواز یک تاجر چای فیلم را شود با استفاده ا(. و سپنتا مجبور می101: 1011آورده است )کوشان، 

شود تا عبدالحسین سپنتا از فیلم و (. این گونه مسائل باعث می11: 1331به ایران وارد کند )امید، 

ی در مورد دوره ی فترتش را آغاز کند. مسلماًسازی دورهترتیب فیلمسازی دست بکشد و بدینفیلم

سازی در ایران تراشی را برای فیلمن همین موانعتوابه بعد می 1311سازی ایران یعنی از دوم فیلم

های خارجی در ایران در نظر گرفت. چه بسا با قدرتی بیشتر، چرا که به مدت دوازده سال کمپانی

-خواستند رقیبی برای تجارتشان داشته باشند. سینماداران نیز از آننمی کردند و مسلماًتازی مییکه

-زنی باالتری داشتند، درصد بیشتری میقرار داشت توان چانهفارسی در موضع ضعف  جا که فیلم

-خواستند و حتی به شکلی نظیر آنچه در مورد اکران فیلم طوفان زندگی پیش آمده بود، باج می

 خواستند.  
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سازی در ایران با مشکالت متعددی مواجه بود. در کنار بنابراین از منظر اقتصادی و سیاسی فیلم

-آنچه در مورد سپنتا رفت، مهمترین عامل سیاسی موثر دیگر در صنعت فیلمهایی از جنس تبانی

گرایی است چه از طریق مستقیم، یعنی ترین نقش سیاست تعیین مرز واقعسازی دولت است، مهم

ها، نظارت در طول ساخت و انواع ی نمایش ندادن به فیلمها پس از ساخته شدن، اجازهسانسور فیلم

ل و یا از طریق غیرمستقیم با ایجاد جوی در جامعه که حدود و مرز مسائلی را دیگر نظارت و کنتر

توان به عوارض (. در کنار این مسائل می30: 1333توان به آنها پرداخت، معین کند )اجاللی، که می

به  1333از فروش فیلم بود در سال  %11که  نیز اشاره کرد. عوارض شهرداری سنگین شهرداری

فزایش یافت، در واقع شهرداری که نهادی مستقل از دولت بود سینماها را به چشم یک چهل درصد ا

شد با این حال برای ها لحاظ میدید. هرچند عوارض شهرداری برای تمام فیلمممر درآمد خوب می

ی فیلم خارجی در برابر تولید ی خرید و دوبلهتری بود چراکه هزینهسازان مشکل جدیفارسیفیلم

های فارسی از سوی طبقات تحصیل کرده و (. فیلم31: 1331فارسی بسیار کمتر بود )امید،  فیلم

های تماشاگران گیری با تمسخر همراه بود. یکی از بارزترین ویژگیباالی جامعه از همان آغاز شکل

-های فارسی بود. این گروه عموما به سینماهای نمایشسطح باال تحقیر کردن و خوار شمردن فیلم

و به خصوص با ظهور موج  1310ی کردند. البته از اواخر دهههای فارسی مراجعه نمیی فیلمدهنده

های قیصر اوضاع کمی عوض شد. اما تا قبل از آن گروه تماشاگران سطح باال و تماشاگران فیلم

-از نشانههای فارسی هم یکی گزیدند و مخالفت با فیلمشناسان جدایی میایرانی، به اصطالح جامعه

ای از کالس باال و تجددطلبی و اعیان منشی بود آمد و هم نشانههای روشنفکری به شمار می

ی ی معروف ستارهای از سردبیر مجله(. در این زمینه کافی است تا به نوشته131: 1331)اجاللی، 

ی اعت شکنجهفارسی تنها دو سمصیبت دیدن فیلم »اشاره کرد:  1311سینما، ر. گالستیان در سال 

 فیلم»یک سری مناظر کریه و احمقانه نیست، بلکه رفتن به سینماهای متخصص در نمایش 

ی )ستاره« نیز خود مصیبتی است« فارسیفیلم »و نشستن در بین تماشاچیان خاص « فارسی

 ( .1: 11خرداد  11، سال نهم، 331سینما، شماره 

که نمایش سینماها نیز سرایت کرده بود به طوری کرده بهاین نگاه از سوی طبقات باال و تحصیل

: 1331های ایرانی در سینماهای شمال شهر از آرزوهای سازندگان این آثار بوده است )اجاللی،فیلم

فارسی غالبا از طبقات پایین جامعه و شمار فیلمتوان در نظر گرفت مخاطبان کم(. بنابراین می111

گونه از افراد نیز چنان با سینما جور در دند. اما نظام ارزشی اینروستاییان مهاجرت کرده به شهر بو

ای غربی بود با ورودش به ایران همواره از سوی بسیاری از روحانیان نهی آمد. سینما که فرآوردهنمی

است. و فرمان  1123ی آن تکفیر سینما از سوی فضل اهلل نوری در سال شده بود. معروفترین نمونه

به رهبری او نشان از  1311اهلل خمینی پس از پیروزی انقالب در سال توسط آیت تعطیلی سینما

تداوم این مخالفت دارد. تکفیر روحانیان تاثیر مهمی بر دریافت فرهنگی مردم ایران از سینما 
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گذاشت. به اعتقاد اجاللی این مسئله باعث شد که سینما در نظر مردم بر مطربی منطبق شود. 

ها مشروع و آبرومندانه ی آنی سنتی ایران شان بسیار پایینی داشتند و حرفهعهها در جاممطرب

 (.111شد )همان: تلقی نمی

-سازان در رقابتی نابرابر با واردکنندگان فیلمفارسیتوان تصور کرد که فیلمدر نهایت از هرجهتی می

ی شدند از سوی طبقهته میی مردم گناهکار شناخهای خارجی بودند. آنها همزمان که از سوی توده

گرفتند. در این رقابت نابرابر نه تنها متوسط جدید و طبقات باالی جامعه مورد تحقیر قرار می

حمایتی از سوی دولت و نهادی چون شهرداری وجود نداشت که چه بسا دولت و شهرداری نیز چه 

کردند. ن رقابت را نابرابرتر میهای خارجی ایدر قوانین سانسور و نظارت و چه در تبانی با کمپانی

ی رقابت ی اول سود بیشتر و باقی ماندن در عرصهشان در وهلهبنابراین سازندگان فیلم که خواست

-فارسی سعی میی مردم نداشتند. در این زمینه سازندگان فیلمبود راهی جزء نزدیک شدن به توده

هایی هره ببرند و از سویی مضامین و کاراکترهایشان بهایی که محبوب بودند در فیلمکنند از چهره

توان به بازیگری دلکش، مهوش، پوران، ویگن، فردین اشاره کرد. بومی خلق کنند. در مورد اول می

هایی بودند که در از طریق رادیو به شهرت رسیده بودند. مهوش، آفت و دلکش و پوران خواننده

های تهران به محبوبیت رسیده بودند و فردین در اوارهها و کهایی بودند که در کافهویگن خواننده

توان در مضامین و می کشتی صاحب چند قهرمانی در سطح ملی و جهانی بود. در مورد دوم مشخصاً

ی متوسط جدید به سمت طبقات پایین و سنتی جامعه را مشاهده پردازی حرکتی از طبقهشخصیت

ی شان حول فردی متعلق به طبقههایی که مضامینفیلمها. کرد، چه در یک فیلم و چه مجموع فیلم

کنند، این سقوط تر را حکایت میای پاییناش به ورطهمتوسط جدید بوده است سقوط فرد از طبقه

دهد )گرداب، ولگرد، های زن، آلوده شدن مرد در قمار و چنین مواردی رخ میبه خاطر هوسبازی

 طیعی نقش قهرمان را ایفا کرده است. ها ناصر ملک مافسونگر(. در این فیلم

در مقابل این قهرمان شهری که برای محبوبیت راهی جزء سقوط و زوال ندارد، قهرمانی روستایی با 

ی ستاره سینما در پایان که بر طبق نظرسنجی مجلهرسد. چنانبازی مجید محسنی به محبوبیت می

گیرد. برخالف بسیاری از بازیگران او ر میی مرد قراترین هنرپیشهاو در صدر محبوب 1331سال 

ساز و ترین فیلمی مردم محبوب نبود، بلکه در نظر منتقدین نیز او قابل ستایشتنها در میان توده

ترتیب مجید محسنی که از نظر هر دو گروه عوام و خواص موفق عمل شد. بدینبازیگر شناخته می

سعی دارم موضوعی »هرمانی شهری نیز طی کند: کند همین مسیر را برای قکرده است، سعی می

ی ملی داشته باشد و از لحاظ اخالقی و آداب و رسوم جنبه کنم کامالًکه برای فیلم انتخاب می

منطبق با مملکت خودمان باشد. خواست مردم مجسم کردن زندگی روزمره خودشان است در غیر 

ای عامیانه یعنی جاهل نابراین به سراغ سوژهفارسی برای آنها لطف چندانی ندارد. باینصورت فیلم

 (. 11: 1331، 111)ستاره سینما، سال چهارم، شماره « کاله مخملی رفتم
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توان گفت که سینمای ایران برای باقی ماندن در رقابت دو راه پیش روی خود داشت. بنابراین می

ای، بدین معنا که یا زمینهگرایی فیلمی یا یکی کمال بخشیدن به وجه تکنیکال سینما و چه واقع

هایش برگرفته از ها و شخصیتاش قابل قبول باشد و یا اینکه موقعیتفیلم درون منطق فیلمی

ی اجتماعی و فرهنگی مردم عامه باشد. مسلما حرکت در جهت ساخت فیلمی که از منظر زمینه

تر تر و در نهایت پرهزینهفتنینیاسازان دستهای خارجی باشد برای فیلمتکنیکال قابل رقابت با فیلم

ی توان دریافت که در دههشد. بنابراین میهای بومی بود، برآورد میاز راه دوم که توسل به شخصیت

ساخت بودن خود بهره ببرد و نه از توان سی  سینمای ایران برای باقی ماندن در رقابت باید از ایرانی

 اش.سینمایی

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

گرایی توان بر بستر کلی بومیهای عامیانه به خصوص سینما را میش شخصیت جاهل در رسانهپیدای

توضیح داد. در فضای پس از جنگ جهانی دوم که کشور به صورتی عینی تحت اشغال نیروهای 

آمریکایی، انگلیسی و شوروی درآمده بود، مردم به صورتی عینی مداخالت و تجاوزات این کشورهای 

مداران بودند را به چشم دیده به نوعی آمال آرزوهای طبقه متوسط جدید و سیاست متمدن که

مداران نیز بیش ها و سیاستبودند. در کنار این تجاوزات اعمال قدرت این کشورها در تعیین سیاست

از پیش باعث نفرت و خشم ایرانیان از غرب و به تبع آن مفاهیم مدرنی که از نگاه به غرب حاصل 

شد. در زمین این ناامیدی و نفرت از غرب استعمارگر و انواع مداخالتش است که بود، میآمده 

گیرد. قهرمانی که شجاع و بذله بار غیرسیاسی و از میان مردم مورد توجه قرار میقهرمانی این

اعتناست و شود. کسی که بیش از همه نسبت به مفاهیم و نظم مدرن بیگوست و جاهل نامیده می

آورد کند برخالف آن عمل کند. او تاب نهادهای مدرنی چون مدرسه و ارتش را نمیه سعی میهموار

کند. گری است را اجرا های لوطیکند قانون شخصی خویش که برگرفته از سنتو همواره سعی می

هاست باعث ظاهر او با کاله مخملی و کت و شلوار که شبیه گانگسترها و عملکردش چون کابوی

شود. اجتماع مدرنی که به شکلی روزافزون رو به های حاضر در اجتماع میاو از دیگر تیپتمایز 

 رود و افراد آن اجتماع برای احراز هویت خود در جستجوی تمایزاتی هستند. یکدستی می

شود و های خارجی وارد عمل میاز سویی دیگر سینمای نوپای ایران که در میان خیل واردات فیلم

های خارجی ندارد، برای ماندن در رقابت تنها باید از کاراکترهای بومی ت تکنیکال را با فیلمتوان رقاب

های تکنیکی سینمای سایر کشورها و زبان عامیانه بهره ببرد. در غیر این صورت در برابر پیشرفت

ی سی محملی برای رقابت نداشته است. در این جهت پرطرفدارترین قهرمان سینمایی از اوایل دهه

اش ترین شخصیت شهری فردی طبقه متوسطی است که از طبقهشخصیتی روستایی است. موفق

ی متوسط، که یابند که قهرمانی از طبقهکند. بنابراین و دیگر تجربیات سینماگران در میسقوط می
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تواند جای چندانی در میان مخاطبان که غالبا از طبقات پایین ای مدرن است نمیبازهم پدیده

جامعه بودند باز کند. بنابراین قهرمانی بومی و شهری نیاز است که مشخصا غیرمدرن و در بطن 

ترین و شناساترین فرد محله بوده زندگی سنتی کوچه و خیابان باشد و در این میان جاهل شاخص

 .است
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Abstract 

There is a character in a significant number of fictional films in Iranian cinema that are 

often referred to as "Jahel", a character that can be said to have been popular before the 

revolution. This character has been making his way to Iranian films since the mid-

thirties. In this research, we have explored the emergence of this character in Iranian 

cinema in the overall socio-historical context with Due to the state of cinema and 

filmmaking during the period under discussion .The results of this study show that what 

hasbrought attention to "jahel", is the despair and reluctance of the manifestations of 

Western civilization and, as a result, the search for indigenous solutions both among the 

masses and among the intellectuals. This was the result of the occupation of the country 

in World War II and the government's attempt to sub-Westernize Iran during those 

years.On the other hand, Iranian filmmakers, who could not technically compete with 

foreign films distributed in cinemas, had to approach folk culture and language in 

themes, characters, and dialogues. so The Jahel character, who popularized by the story 

of "esmal in New York", is being drawn to the attention of filmmakers and audiences. 
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