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جالل آلاحمد؛ از ناکجا آباد تا بازگشت به ریشهها
علی جان مرادی جو

چکیده
جالل آلاحمد به شهادت داستانها ،مقاالت و رفتار سیاسیاش ،همواره باا مااا ا ا اران درگیار باوده و
همراه با دلمشغولی مداوم نابت به فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد و جامعه ا ران« ،درد ا اران» و دغدغاه وعاعیت
حال و آ نده ا رانیان داشته است .آل احمد زندگی پرتالطم و اند شه رو به تکاما و متحاولی داشاته کاه در
آثار گوناگون وی نمود افته است و با نگاهی تار خی به سیر زندگی و آثارش قابا بررسی مایباشاد .او در
محیط مذهبی متولد ،در فضای مذهبی به بلوغ و در جوانی از مذهب گاات و به حابب مارکایاات تاوده
پیوست .در ادامه راه به سوسیالیام گرا ش پیدا کرد و بعد عضو حبب نیروی سوم شد ،چشمداشتی هام باه
جر ان ملی دکتر مصدق داشت .ولی بعد از کودتای  28مرداد  1332در خود فرو رفت و باه دنباال گمشاده
خود میگشت تا ا نکه سرانجام با انتشار آثاری همچون «غربزدگی»« ،خاای در میقاات» و «در خادمت و
خیانت روشنفکران» و پیوستن او به اند شه کلیت اسالم و دفاع از خون شهیدان  15خارداد  ،1342نشاان داد
که راه نجات را افت و از ماکایام و سوسیالیام برای همیشه گاات .آلاحمد تا هنگاام مارگ از اساالم
در برابر غربگرا ی رژ م شاه دفاع نمود ،اگر چه بازگشت او به اسالم بیشتر از آن که جنبه مذهبی داشاته
باشد جنبه سیاسی داشت ،او ر شههای فرهنگ و پیوند مردم ا ران را در اسالم افته بود.
واژهگان کلیدی :جالل آلاحمد ،غربزدگی ،بازگشت به خو شتن ،روشنفکری ،حبب توده.

 -1عضو هیأت علمی دانشگاه افاری امام حاین(ع) ،تهران ،ا ران( .نو انده مائول) moradialijan@Gmail.com

تار خ در افت1397/02/01 :

تار خ پذ رش1397/03/29 :

1

 /128فصلنامه پژوهش های راهبردی انقالب اسالمی ،سال اول ،شماره  ،1بهار 1397

مقدمه
جالل آلاحمد ( ،)1302-1348روشنفکری صمیمی ،شجاع ،متعهد ،پرشور ،فداکار،
عاصی و شورشی علیه هرگونه ظلم و جور است و کی از برجاتهتر ن و اثرگذارتر ن
نو اندگان و روشنفکران ا رانی در دهۀ چها شمای ،و از جمله کاانی است که از پارهای
آموزههای سید احمد فرد د ( )1291-1373و به تبع وی از اند شههای ها دگر ،لیکن بدون
در افت مبانی فلافی آنها ،تأثیر پذ رفته است .زندگی او به طور کلی دو دوره و به طور
جب یتر پنج مقطع زمانی داشته است؛ کی دورۀ جوانی و به تبع آن ،دورهای که از نظر
سیاسی گرا ش به مارکایام و گروههای چپ ،همچون حبب توده ،داشته است .دورۀ
دوم زندگی وی از هنگامی آغاز میشود که بعد از شکات سیاسی و سفرش به مکه به
نوشتن سفرنامهاش ،موسوم به «خای در میقات» ،از افکار و اند شههای گذشتهاش ،نه تنها
فاصله میگیرد ،بلکه آنها را طرد و مردود اعالم میکند.
آلاحمد را ،به اعتبار دورۀ دوم زندگی فکری و اجتماعیاش ،میتوان کی از
شخصیتها ی دانات که ،به واسطۀ تأثیر پذ ریاش از فرد د ،در گاترش گفتمان نقادانۀ
ها دگر نابت به غرب و مدرنیته در جامعۀ ا ران ،بایار دخیا و اثرگذار بوده است.
با آلاحمد و کتاب «غربزدگی» وی ،برخالف ناا اول منورالفکران ا رانی که در
نخاتین مواجهههای خود با دوران مدرن به شدت جذب ارزشهای جد د حاصا از عصر
و جهانبینی روشنگری شده بودند ،گفتمان و ناا تازهای از روشنفکران ا رانی پد د آمد
که بر نقد غرب و مدرنیته و بر اصالتها ،هو ت و سنت تار خی خو ش تأکید میکردند.
جالل آل احمد ،از نو اندگان برجاته و اند شمند ا ران زمین است که کارهای ادبی
ز ادی از او برجای مانده است .او از جمله متفکرانی است که دوستدار فرهنگ ملی و
مذهبی ا رانیان است و در سوق دادن ا رانیان به استقالل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی،
تالشهای ز ادی کرده و ا ن به وعوح در آثار او د ده میشود .جالل ،تنها ک نو انده
نبود ،بلکه چهرهای سیاسی نیب بود و در ا ن راستا چه گامها ی که بر نداشت و چه اثرها که
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نگذاشت .او روزی تودهای بود و روزی عد تودهای ،بخش مهمی از شخصیت او در همین
عبور از گردنهها و فراز و نشیبها و متوقف نماندن او در هیچ کدام از آنها شکا گرفت.
تالش آل احمد از دوره سرخوردگی او از حبب توده ،به علت تالیم شدن آن حبب به
خواسته های اتحاد شوروی ،آغاز شد .آلاحمد ،بر مبنای مفهوم «غربزدگی» ،نقدی
جدی علیه قدرت سلطهطلب غرب طرح نمود .ا ن نقد همچنین علیه روشنفکران سکوالر
ا رانی بود که آلاحمد از آنان ،به عنوان همدستان غرب و کاانی که از ساخت ک
مدرنیته اصیا و مؤثر ا رانی عاجب هاتند ،اد میکرد .به ادعای آلاحمد ،برای در امام
ماندن از هجوم نیروهای سلطهطلب و از خودبیگانه کننده مدرنیباسیون اجتماعی-
تکنولوژ کی ،میبا ات به فرهنگ «اصیا» اسالمی بازگشت« .بازگشتی» که آلاحمد از
آن دفاع میکرد ،البته جنبه سیاسی داشت.
با ا ن وصف ،نو انده مقاله حاعر درصدد است تا عمن بررسی سیر مراحا زندگی
آل احمد که در ا ن مقاله به پنج مقطع زمانی تقایم شده است ،چگونگی گذر از مذهب و
پیوستن به حبب توده مارکایام و حرکت به سمت ناکجاآباد و بعد تأما در خود و انتشار
کتاب «غربزدگی»(از خود بیگانگی) و در نها ت بازگشت به ر شه (فرهنگ خودی) را
توصیف نما ید.
دوران کودکی و نوجوانی آلاحمد ()1302-1322
جاللالد ن سادات آلاحمد ،معروف به جالل آلاحمد ،فرزند سید احمد طالقانی ،در
 11آذر  1302در محله سید نصرالد ن (از محلههای قد می شهر تهران) تهران متولد شد.
زمان و ساعت تولدش را در پشت قرآن ثبت کرده است« :تولد نورچشمی آقای سید
حاین ملقب به جالل الد ن حفظ اهلل تعالی در لیله پنج شنبه ،بیات و کم شعبان المعظم
 1342ه ق ،تقر ب ًا ک ساعت از شب گذشته مطابق با برج حما ،خداوند قدمش را مبارک
نما د»(به نقا از نامی .)39 :1384 ،پدر او در کاوت روحانیت بود و سرپرستی امور ماجد
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پامنار را داشت .از ا ن رو ،جالل دوران کودکی را در محیطی مذهبی گذراند .آلاحمد
سابقۀ خانوادگی خود را ا ن گونه بیان کرده است:
«در خانوادهای روحانی (مالمان -شیعه) بر آمدهام .پدر و برادر ببرگ و کی از شوهر
خواهرها م در ماند روحانیت مردند ،و حاال برادرزادهای و ک شوهر خواهر د گر
روحانیاند ،و ا ن تازه اول عشق است ،که الباقی خانواده همه مذهبیاند .با تک و توک
استثنا ی»(آل احمد/1357 ،ب.)56:

بد ن ترتیب ،آلاحمد در محیط خانواده با سنت مذهبی ا ران آشنا شده بود؛ ولی
زندگی در شهر تهران و نظام آموزشی جد د ،او را با جهانبینی مدرن آشنا ساخت و به
رغم مخالفت پدرش برای ادامه تحصیا ،او دورۀ دبیرستان را به پا ان رساند .در واقع ،پدر
آلاحمد که گمان میکرد درسهای جد د فرزندش را از راه د ن و حقیقت منحرف می
سازد ،او را برای کار به بازار می فرستد؛ ولی او با حضور در کالسهای شبانۀ دارالفنون،
مدرک د پلم خود را اخذ می کند .بعد از پا ان تحصیا دبیرستان ،پدرش در سال  1322او
را به نجف ،نبد برادر ببرگش فرستاد تا در آنجا به تحصیا علوم د نی بپردازد؛ اما او به
قصد تحصیا در بیروت به ا ن سفر می رود؛ ولی سه ماه بیشتر دوام نیاورد و به ا ران باز
می گردد .پس از ا ن سفر ،آثار شک و ترد د نابت به مذهب (سنتی) در او مشاهده می
شود ،که بازتاب منفی خانواده را به دنبال میآورد .او در انتقاد از واکنشهای خانواده به
پیشروی خود در انتقاد و مخالفت از د ن ا ن گونه میگو د:
«شخص من که نو اندۀ ا ن کلمات است ،در خانواده روحانی خود همان وقت ال
مذهب اعالم شده د گر مهر نماز ز ر پیشانی نمیگذاشت .در نظر خود من که چنین می-
کردم ،بر مهر گلی نماز خواندن نوعی بت پرستی بود که اسالم هر نوعش را نهی کرده،
ولی در نظر پدرم آغاز ال مذهبی بود ،و تصد ق کنید که وقتی ال مذهبی به ا ن آسانی به
چنگ آمد ،به خاطر آزما ش هم شده ،آدمیباد به خود حق میدهد که تا آخر
براندش»(آلاحمد/1357 ،ب.)56-57:
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دوران کودکی او با دوره سلطنت رعاخانی و «نوسازی» دولتی ،مقارن بود ،به گونهای
که میتوان کتاب «پنج داستان» آلاحمد را برگردان تار خی عصر رعاخان به حااب
آورد .وی در ا ن کتاب از ماا لی نظیر کشف حجاب و روحانیتستیبی صحبت به میان
آورده است(میرزا ی .)94 :1382 ،پدر جالل ک روحانی محضردار بود و وزارت عدلیه،
محضر پدرش را که «ز ر بار انگ و تمبر و نظارت دولت نرفت» بات(آلاحمد .)3 :1387 ،و
از آن پس سخت گیری های پدرش در منبل شروع شد.
به هر حال ،تحصیا در دارالفنون ،آشنا ی تدر جی با افکار روشنفکرانۀ افرادی مانند
کاروی در سال  1322و غیره ،و نحوۀ برخورد خانواده ،آلاحمد را نابت به مذهب سنتی
و ا قرا ت سنتی از مذهب بدبین کرد و او را هرچه بیشتر به سمت عضو ت در حبب توده
سوق داد .در سال  1322که عضو انجمن اصالح بود ،جبوهای به نام «عباداریهای
نامشروع» اثر حجتاالسالم سید محان عاملی ترجمه کرد ،که بعدها دربارهاش نوشت...« :
سال  1322چاپ شد و کی دو قرن فروختیم و دو روزه تمام شد و خوش و خوشحال
بود م که انجمن ک کار هم کرده  ...نگو که بازاریهای مذهبی همهاش را چکی
خر دهاند و سوزانده» .پیشتر ،آثاری در حوزۀ اصالحگری اسالمی نوشته بود که هیچگاه
آنها را منتشر نکرد(میرسپاسی.)174 :1385 ،

شروع فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و ادبی با عضویت در حزب توده

()1326-1323
حضور جدی آلاحمد درصحنۀ فعالیتهای اجتماعی و روشنفکری ،با عضو ت او در
حبب توده از سال  1323عنی در سن بیات سالگی آغاز شد .البته فعالیتهای سیاسی و
ادبی او ،همیشه همراه و همگام با هم جر ان داشته است .در همان زمان که گرا شهای
سیاسی ،او را به طرف حبب توده میکشاند ،گرا شهای ادبی نیب او را به سوی رشتۀ
ادبیات فارسی در دانشگاه سوق میداد .به هرحال ،خط فکری آلاحمد ،به میبان ز ادی
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متأثر از حبب توده و جر ان وقا ع مربوط به آن بوده و گرا ش ادبی و وجهۀ هنری و ادبی
داستانهای او نیب متأثر از مضمونها و پیامهای اجتماعی و سیاسی وی بودند(علیپور

گاکری .)35 :1389 ،ا ن گرا ش در قالب سیر تار خی جامعه ا ران در گرا ش به انگلیایها،
آلمانها و سپس شوروی نیب مشاهده شده است .به عالوه« ،جالل هم آدمی بود که قرار و
آرام نداشت و پاسخهای «کاروی» به جالل در مورد مطالب منتشره در نشر ات حبب
توده ،جالل را قانع نمیکرد و او را به طرف حبب می کشاند و حبب هم کامالً آمادگی
داشت تا پذ رای چنین افرادی باشد(خامهای.)19 :1387 ،

حبب توده در شرا طی در ا ران به وجود آمد که حکومت پهلوی در ادامۀ خط فکری
روشنفکرانی چون آخوندزاده ،تبعیت از غرب را شرط الزم تحقق ترقی اجتماعی می-
دانات؛ ولی اعتقاد چندانی به ا دههای آزادی و دموکراسی خواهانه نداشت .بد ن ترتیب،
سرنوشت روشنفکرانی که آزادی و مشروطیت را کی از مهمتر ن ا دههای ترقیزا تلقی
میکردند ،با سرنوشت حبب توده به مثابه نخاتین حبب سیاسی مدرن که پس از بیات
سال فرمانروا ی رعاشاه پا به عرصۀ وجود نهاد ،به نوعی در آمیخت؛ ز را حبب توده که
جذب کنندۀ ا ن روشنفکران بود ،در ابتدای تأسیس خود بیش از هرچیب ،به منبلۀ جبههای
مردمی ومتحد بر عد د کتاتوری رعاشاه تلقی میشد و تودۀ ببرگی از مردمان آزاد خواه
و ملی و پیشرو که وجه اشتراک سیاسی آنان تأمین استقالل سیاسی کشور و ا جاد ک
حکومت دموکراتیک در ا ران بود ،عضو رسمی حبب ا هواخواه آن بودند(کاتوز ان،
.)24 :1368

در نتیجه ،گفتمان روشنفکری از سال  1320به ا ن سو ،تحت تأثیر اند شههای حبب
توده قرار داشت که بخشی از اند شههای غربی و به و ژه چپگرا انۀ آن را به طور ماتقیم
و در سطحی گاترده به جامعۀ ا ران شناساند؛ به گونهای که اثر ا ن آموزهها تا چند ن دهه
بعد ،در بخش های مختلف جامعۀ روشنفکری نیب باقی ماند و برخی از شعارها ی که از
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طر ق حبب توده تعلیم داده میشد ،حتی در میان احباب د گری چون جبهه ملی ،به مثابه
شاخصهای اصلی روشنفکری شمرده میشود(پارسانیا.)252 :1389 ،

آلاحمد نیب در ا ن فضا ،جذب حبب توده و ا دههای مارکایاتی ا سوسیالیاتی آن
شده بود .در عرض چهار سال از صورت ک عضو ساده به عضو ت کمیته حببی تهران
رسید .در سال اول عضو ت در حبب ،مجموعۀ داستانی «د دو بازد د»( )1323را منتشر
کرد .در ا ن مجموعه ،که نخاتین تالش داستانی او بود ،در قالب راوی داستان ،به فقر،
خرافه و سنتهای مباحم و فاصلههای طبقاتی و عملکرد حکومت ،نگاهی احااساتی ،و نه
چندان عمیق دارد .همچنین به زبان طنب ،استهبا و گاهی طعنهزن ،به انتقاد از عقبماندگی-
های اجتماعی فرهنگی و اجتماعی میپردازد(علی پور گاکری.)35 :1389 ،

اما جر ان مبارزات سیاسی آلاحمد که با فعالیتهای ادبی او همگام بوده است ،او را به
طبقات محروم اجتماع نبد کتر ،و از حکومت و حبب توده دورتر کرد؛ ز را که اطاعت
بی چون و چرای رهبران حبب توده از شوروی ،و در جر ان وقا عی که دربارۀ امتیاز نفت
شمال و بحران آذربا جان رخ داده بود ،تقابلی میان ارزشهای استقالل طلبانه و آرمانهای
مارکایاتی روشنفکران ا جاد کرده و به اختالف در میان ردههای حبب و ترک حبب به
وسیلۀ برخی از روشنفکران از جمله خلیا ملکی و جالل آلاحمد منجر شده بود(کاتوز ان،
.)44 :1368

آلاحمد نیب پیرو ا ن وقا ع ،قصههای شکات مبارزاتش در حبب توده و رنج کارگران
و هوادارانی که جان و عمر خود را در جهت حفظ آرمانهای آن به خطر انداخته بودند،
در مجموعۀ داستانی از «رنجی که میبر م» ،نقا کرد .عمن ا نکه او در ا ن داستانها،
عملکرد وحشیانۀ حکومت در خاموشی مخالفان و کارگران را به تصو ر میکشد ،که نشان
دهندۀ افبا ش منفی نگری او نابت به حکومت و همدلی با کارگران و مردم مبارز است،
ولی آ نچه در ا ن میان اهمیت دارد ،رشد وتغییر شخصیت کارگران در جر ان مبارزات و
دستگیری آنان است.
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به هر حال ،ا ن مجموعه بیش از هرچیب ،بیانگر رنج آلاحمد از شکات در مبارزات
سوسیالیاتی و مخالفت او با حکومت است ،که به سبک ر الیام سوسیالیاتی و بیشتر در
حال و هوای اند شهها و دغدغههای چپگرا انۀ اوست .عمن ا نکه ،تا ا ن زمان ،با وجود
انتقاد از حکومت ،اثری از انتقاد از غرب و واباتگی حکومت به غرب د ده نمی شود .اما
انشعاب از حبب و محکوم شدن آن به وسیلۀ شوروی ،نوعی نا امیدی را بر اند شۀ
روشنفکرانی چون آلاحمد حاکم ،و د ورۀ تأما و سکوت را در تار خچۀ زندگی او ا جاد
میکند.
کتاب «قصه ز ارت»( ،)1324مجموعه قصههای «د د و باز د»( ،)1324ترجمه «محمد
آخرالبمان»(()1326اثر پا کازانوا) از مهمتر ن آثار او در ا ن دوران است .جالل به طور
هم زمان تحصیا در دانشارای عالی تهران را آغاز کرده و در سال  1325فارغ التحصیا
میشود .سپس دوره دکترای ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران آغاز نمود؛ اما قبا از دفاع
از رساله دکترای خود با عنوان «قصه هبار و ک شب» دانشگاه را ترک میکند .از همین
دوران به بعد با حبب توده هم به تدر ج مشکا پیدا کرده و با نگارش قصه «از رنجی که
می بر م» در سال  1326به همراه خلیا ملکی و عدهای د گر از ا ن حبب انشعاب می کنند
(خلیلی.)45 :1383 ،

انشعاب از حزب توده و عضویت در حزب زحمتکشان و نیروی سوم (-1332
)1326
در آذر  « 1326به دنبال اختالف نظر جماعتی  ...به رهبری خلیا ملکی و رهبران حبب»
(آلاحمد )4 :1387 ،از حبب توده جدا شد .انشعاب از حبب توده ،برای بایاری از افراد جدا
شده از آن ،به معنای مخالفت با شوروی نبود؛ بلکه با د دانات که بایاری از آنها ،تا آن
زمان موقعیت شوروی را از مواعع رهبری توده تفکیک میکردند؛ اما زمانی که شوروی
نیب در کنار رهبری حبب توده ،با صراحت آنها را محکوم کرد ،به کنارهگیری از سیاست
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روی آوردند .آلاحمد نیب در ا ن میان ،به صف ناامیدان و کنارهگیران از سیاست درآمد و
نیازهای عملی و سیاسی او را به مطالعات نظری و ترجمۀ آثار متفکران غربی ،مانند سارتر،
کامو و داستا وفاکی ،و نوشتن داستان واداشت .در ا ن دوره ،ترجمه کتابهای «قمارباز»
اثر داستا وسکی« ،بیگانه» و «سوء تفاهم» اثر آلبر کامو« ،دستهای آلوده» اثر ژان پا سارتر
و «زن ز ادی» را به رشته تحر ر در آورد.
وی پس از سکوتی چند ساله در سیاست ،در سال  1329به همراه خلیا ملکی به حبب
زحمتکشان ملت ا ران رفت .او و همراهانش تا زمانی که حبب را در راستای کمک به
مصدق و نهضت ملی مید دند در حبب باقی ماندند و «وقتی د دند «بقا ی» دارد حلیم
خودش را هم میزند از او بر دند»(آلاحمد )13 :1387 ،و «نیروی سوم» را پد د آوردند.
ملکی ،آلاحمد ،علی اصغر خبره زاده ،محمد علی خنجی ،امیر پیشداد و دار وش آشوری،
از اعضای فعال نیروی سوم بودند (زرشناس.)133 :1387 ،

آلاحمد ،پس از انشعاب از حبب توده ،در واقع خود را محدود به احباب نکرد و
استعدادهای خود را در قالب قصه نو ای ،قوم نگاری ،مقاالت اجتماعی و سیاسی ،نقد
ادبی ،ترجمه ،روزنامه نگاری ،معلمی و نیب استادی و سخنرانی در دانشگاه ها بروز داد
(وحدت.)174 :1385 ،

آلاحمد که نمیتوانات تعهد خود را در برابر جامعه فراموش کند ،جذب ادبیات
متعهدانه سارتر شد؛ اما در سالهای اول ا ن دوره ،عنی در سال  1327مجموعۀ داستانی
«سه تار» را با همان راه و روشفکری کتاب «د د و بازد د»(منصف .)60 :1382 ،منتشر کرد و به
طور و ژه در داستانهای «سه تار» و «وسواس» و «آفتاب لب بام» ،از ظاهرگرا ی د نی و در
«وداع» از فقر انتقاد کرد.
البته آلاحمد در سالهای پیش از آشنا ی با نظر ات سارتر و متأثر از فعالیت در حبب
توده ،به رنج طبقۀ محروم اجتماعی ا ران می پرداخت؛ ولی در آن زمان ،با نگاهی نابت ًا
مثبت به مدرنیته ،رنج ا ن طبقات را ناشی از فقر ،جها (پیروی از سنتهای مخالف عقالنیت
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مدرن) و تحقق نیافتن آرمانهای مدرن میدانات؛ اما آشنا ی با نظر هها و ادبیات روشنفکرانی
چون سارتر و کامو و داستا وفاکی که با نقد مدرنیته و شهر مدرن همراه بود ،نگاه او به
جامعه را تا حدودی تغییر داد .در نتیجه ،در برخی از داستانها ش مانند «اختالف حااب»،
به انتقاد از زندگی مدرن شهری پرداخت؛ ولی گاترۀ مدرنیته در داستانهای ا ن زمان او،
چندان گاترش نیافت .مجموعۀ داستانی «زن ز ادی» نیب به انتقاد از جامعۀ سنتی و مردساالر
ا رانی و حقارت زنان در ا ن سنت اختصاص افت ،نه انتقاد از مدرنیته .البته او ا ن مجموعه
را با متنی غیر داستانی با عنوان «رسالۀ پولس رسول» ،شروع ،و به تعهد نو اندگی و نقش و
رسالت اجتماعی او اشاره میکند؛ با همین مبنا در داستان «خداداد خان» از آنانی که تعهد
خو ش را فراموش کرده و به دنبال زدوبندهای درون حببی به خلوص طرفدارانشان پشت
پا زدهاند ،انتقاد میکند و با ا ن مقدمات ،به علت ابی شکاتهای روشنفکران و پیشرفت
نکردن ا ران نبد ک میشود؛ اما فصا اصلی ا ن علت ابیها ،بعد از کودتای  28مرداد و
شکات جبهه ملی آغاز می شود.
در ا ن دوره با سیمین دانشور ،که نو اندهای سرشناس ،دانشیار ز با ی شناسی و مترجم
است ،ازدواج می کند و به منطقهای واقع در بخش شمالی تهران نقا مکان میکند و در
آنجا خانهای میسازد .او بعدها در ا ن باره می نو اد:
« وقتی از اجتماع ببرگ دستت کوتاه شد ،کوچکش را در چار د واری خانهای می-
سازی .از خانه پدری به اجتماع گر ختن؛ از آن به خانه شخصی»(آلاحمد.)50 :1388 ،

سالهای  1329-1332از زندگی جالل ،دورهای بایار حااس و بحرانی است و
خصوصاً برای خود او از اهمیت و ژه برخوردار بوده است.
«مبارزه ای که میان ما ،از درون جبهه ملی ،با حبب توده در ا ن سه سال دنبال شد ،به
گمان من ،کی از پربارتر ن سال های نشر فکر و اند شه و نقد بود»(آلاحمد.)51 :1388 ،
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جدایی از نیروی سوم ،علتیابی مشکالت و بازگشت به روستا ()1332-1341
آلاحمد از سال  1332مجدداً از فعالیتهای حببی دست کشیده و به کار معلمی،
مترجمی و قوم نگاری می پردازد .دو مونوگرافی «اورازان»( )1333و «تات نشینهای بلوک
زهرا»( )1337نمونههای از قومنگاری های او در ا ن دوره است .در ادامه کتاب «هفت
مقاله»(« ،)1334مد ر مدرسه»(« ،)1337سرگذشت کندوها»(« ،)1337نون والقلم»( )1340را
به رشته تحر ر درآورد .آغاز ا ن دوره برای جالل آغاز دورهای جد د در زندگی فکری-
اش نیب هات ،چرا که از همین دوران وی به زندگی اولیه خود بازگشته و به مذهب
نبد ک میشود .حاصا ا ن تحول فکری قصه بلند «نون و القلم» است که در آن کوشیده
با بازگشت به سنت ،ماأله شهادت را از نو مطرح سازد (خلیلی .)46 :1383 ،کاری که
جالل با نگارش مقاله «چند کلمه با مشاطهها» در سال  1337آغاز کرده بود در ا ن دوران با
نگارش «سه مقاله د گر»( )1341ادامه میدهد .سه مقالهای که در واقع تمر ن مهمتر ن اثر
او عنی «غربزدگی» است.
آل احمد در آثارش ،به تلو ح میان شهر و بیماری غرب زدگی ،پیوند برقرار می سازد و
روستا ی را به مثابه نمادی از خرد همگانی محض ،در نظر میگیرد .او ا ن مضمون را در
آثار د گرش نیب تکرار میکند .نوستالژیای که او در باب دنیای برتر از دست رفته خلق
میکند ،به گرمی مورد استقبال مردم ستمد ده و جد داً شهری شده قرار میگیرد .در همان
سالی که آلاحمد سفرهای خود را آغاز میکند« ،سرگذشت کندوها» را مینو اد که
داستان زنبورها ی است که میخواهند به خانۀ اجدادی خود بازگردند .ا ن کتاب آشکارا
مکما تکنگاریهای او در جهت رسیدن به اصا است .بررسی او دربارۀ «هجوم ماشین
وتمدن ماشینی» چشم اندازی تار ک از آ نده پد د میآورد:
«کا هو ت و هاتی فرهنگی و بومی ما ،از میان خواهد رفت .چرا؟ به خاطر آنکه فالن
کارخانه در غرب کار کند ،ا کارگرانی در ا الند و سرزمینهای تازه کشف شده بیکار
نباشند»(به نقا از میرسپاسی.)182 :1385 ،
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به اعتبار آثار قوم شناختی آلاحمد ،دانشگاه تهران از او دعوت میکند تا انتشارات آن
دانشگاه را در زمینۀ فوق سرپرستی کند .او می پذ رد ،اما بعد مدت کوتاهی ا ن کار را رها
میکند ،چرا که هدف او نیا به «علم عینی» نیات .او می خواهد مردم ا ران باا ن تک
نگاریها خود را بشناسند .چنانچه بعدها می نو اد:
«د دم میخواهند از آن تکنگاریها متاعی باازند برای عرعه داشت به فرنگی و
ناچار هم به معیارهای او .و من ا ن کاره نبودم .چرا که غرعم از چنان کاری از نو شناختن
خو ش بود و ارز ابی مجددی از محیط بومی و هم به معیارهای خودی»(به نقا از میرسپاسی،
.)182 :1385

اما جاتجو و بررسی زندگی روزمرۀ مردم روستا ،که بر خالف سنت مشروطه خواهان
با واقعیت و تجربۀ ز اتۀ ا رانیان همراهتر بوده ،در اند شۀ آلاحمد با نوعی درک اتوپیا ی
از سنت نیب آمیخته میشود .ا ن درک نیب در داستان «سرگذشت کندوها» که در همین
دوران نوشته شده است ،به بهتر ن شکا نمود می اد .در واقع ،آلاحمد در ا ن داستان با
ارا ۀ تصو ری آرمانی از سنت روستا ی و حتی بیتوجهی به سنت شهرنشینی که در ا ران
سابقۀ ز ادی داشته است ،به انتقاد از مدرنیته ،غرب و حکومت واباته به غرب میپردازد و
بازگشت به سنتهای اصیا بومی (روستا ی) و کنار گذاشتن برخی از مظاهر تمدن غرب،
از جمله شهرنشینی را ،راه حا مشکا ا ران می داند .به گمان او ،زنبورهاا مردم ا ران که از
ترس سرما و قحطی (شا د بعد از جنگ با غربیان و ا به دلیا ناکارآمدی قاجار ه) به
صاحاب ا حکومت پهلوی و شهر مدرن پناه آورده و به غارت دسترنج شان توسط او و
نظام استعماری موجود در مدرنیته تن دادهاند ،تنها با بازگشت به سنتهای آبا و اجدادی و
حتی روستا میتوانند زندگی بهتری داشته و از غارت دسترنجشان و هجوم مورچههاا
بیگانگان ا غرب زدگان و عالقه مندان مدرنیته ا نجات ابند.
بد ن ترتیب ،آلاحمد در ا ن داستان که به نوعی داستان کوتای  28مرداد نیب می باشد،
انتقادهای خود از حکومت و غرب را به زبان استعماری بیان میکند؛ عمن ا نکه در ا ن
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زمان بیشتر متأثر از انتقادهای غربیان از مدرنیته و همچین شهر است و با همین نگاه به روستا
باز میگردد .به گمان او ،در گذشته «نه ا ن جور شهر و وال تهای من در آوردی تو کار
بود تا ننجون های ما ...مجبور باشن از هم جدا بشن و همد گه رو فراموش کنن»(آلاحمد،
.)64 :1356

از طرف د گر ،مب ت گذشته و سنت در ا ن بود که ا رانیان مجبور نبودند استثمار
حکومت و بال ا استعمار و کمپانی های نفتی که با صاحاب (حکومت) نابت فامیلی داشتند
(آلاحمد )65 :1356 ،ا را بپذ رند و به استفاده از شیره ا کاالهای مصرفی غربی و محصوالت
ماشین ا که محصول خودی نیات و باعث از کار افتادگی میشود (آلاحمد .)52 :1356 ،ا و
شهری که صاحاب ا حکومت (برای ا رانیان درست کرده و روشنفکران و مردم را در آن
حبس و از آزادی محروم کرده است)(آلاحمد ،)64 :1356 ،دل خوش کنند .در واقع،
انتقادهای آلاحمد درا ن داستان بیشتر دربارۀ مشکالت مدرنیته و ماأله استعمار و حکومت
استثمارگر است .به همین دلیا ،به روستا ،و نه به طور خاص ا رانیت و هو ت ا رانی باز
میگردد و در مورد مبا ای سنت ا رانی و اسالمی و حتی شهرنشینی سنتی ا رانیان نیب
سخنی نمیگو د.
در واقع ،آلاحمد بر خالف روشنفکران دورۀ مشروطه که گذشته و هو ت پیوستۀ
تار خی خود را کنار نهاده بودند و آرزوهای رسیدن به آرمان شهر مدرن را درخود می-
پروراندند ،به ر ب و درشت خاطرات گذشته و هو تبخش خو ش میپردازد و هم سو با
ذهنیت رمان گونۀ خو ش ،آرمان های تجددخواهانهاش را بیارتباط با گذشته و هو ت
پیوسته و تار خی خود دنبال نمیکند .در نتیجه ،در جاتوجوی هو ت تار خی و اصالت
ا رانی ،به روستاها ی مانند «اورازان» میرود ،که بیش ازمناطق د گر از گبند توسعه و
غرب مصون ماندهاند و نتا ج تحقیقات خود را در مؤساه تحقیقات اجتماعی منتشر می-
کند.
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همچنین بعد از «اورازان» و «تاتنشینهای بلوک زهرا»« ،جب رۀ خارک» را با هدفی
نابتاً متفاوت ،عنی بررسی اعمحالل ک واحد اقتصادی ا فرهنگی و تأثیر توسعه بر
محیط بومی ا ران نوشت .اما پیش از آن ،مجموعۀ داستانی «مد ر مدرسه» را منتشر کرد که
در آن از ا دۀ بازگشت به روستا دور ،و به مفهوم غربزدگی نبد ک شد .او در ا ن
داستان امید اندکی به تغییر اوعاع مملکت و تأثیرگذاری بر دستگاه حکومت دارد؛ ولی در
مواجهه با عمق فااد دستگاه آموزشی ،با از دست دادن خود ،عقبنشینی میکند .ا ن
عقبنشینی ،آغاز مخالفت جدیتر او با حکومت و غرب زده هاست؛ اما در ا ن داستان،
دغدغۀ اصلی او بیتوجهه حکومت به فرهنگ و آموزش است که در مدرسه ،حقوق
معلمان و  ...نما ان است .البته او در ا ن داستان به نوع آموزش و بومی ا غیر بومی بودن آن
اشاره نمی کند ،جب ا نکه معتقد است ا ن آموزش در جامعۀ واباتۀ ا ران که همۀ کاالها را
از فرنگ وارد میکند ،برای کار تخصصی آ نده دانش آموزان مفید نیات(آلاحمد:1389 ،

 .)107افبون بر آن ،بخشی از انتقادهای او متوجه باط سلطه و قدرت سیاسی آمر کا یها
در پوشش کمک ظاهریشان است .در ا ن داستان ،مردی امر کا ی که واسطۀ رساندن
آب و برق است ،تنها واسطۀ رساندن ا ن نعمات به ا ران نیات؛ بلکه در کنار آن ،آن قدر
در ا ران قدرت دارد که اگر معلمی را بکشد ،کای نمی تواند او را بازخواست کند(آل-
احمد.)120 :1389 ،

در کنار ا ن موارد ،انتقاد از بیهو تی و غربزدگی مردم و روشنفکران در ا ن داستان
مطرح می شود .آلاحمد در قالب مد ر ،از رفتارها و اداهای ظاهری و مقلدانه معلمهای
غرب زده انتقاد میکند؛ عمن ا نکه از عدم فهم واقعی ا دهها و فرهنگ اصیا غربی که با
هفتاد واسطه به آنها رسیده بود ،و همچنین بیخبریشان از سنت بومی خود نیب می گو د:
«چه مقلدهای بیدردسری برای فرنگیمآبی! نه خبری از د روزشان داشتند ،نه مالک تازه-
ای که با هفتاد واسطه به دستشان داده بودند چیبی سرشان می شد»(آل احمد.)78 :1389،
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در نتیجه ،در ا ن داستان دو تصو ر از غرب وجود دارد که تا حدی از هم دور نگه
داشته می شود؛ نخات سطحی ظاهری و عامهپاند از فرهنگ غربی ،که غرب زدگان بی-
هو ت ا رانی را که شناخت عمیقی از غرب ندارند ،مفتون خود کرده است ،و د گر
سطحی عمیقتر و قابا ستا شتر دربارۀ علم ،فرهنگ و هنر اصیا ،که به نوعی مورد
پذ رش و تحاین روشنفکرانی چون اوست و معیار اصلی ترقی غرب در آنها نهفته است .به
هرحال ،در ا ن داستان ،انتقاد آلاحمد ناظر به برداشت سطحی حکومت از غرب و
معیارهای غربی است که میپندارند بدون توجه به علم و فرهنگ اصیا غربی و با کنار
گذاشتن فرهنگ بومی و تقلید از ظواهر غرب میتوانند به توسعۀ اجتماعی نا ا شوند.
بد ن ترتیب ،مفهوم غربزدگی که مهمتر ن اند شۀ سال های پا انی عمر آلاحمد است،
به تدر ج رخ مینما د.
در جستجوی اصالتها و تأمل در «غربزدگی» تا وفات ()1341-1348
کتاب «غربزدگی» اوج تحول فکری جالل و آغاز دورهای جد د در زندگی اوست و
آثار وی از ا ن زمان به بعد به نوعی ادامه راهی است که در ا ن کتاب گشوده است .از
مهمتر ن آثار جالل در ا ن دوره میتوان به «کارنامه سه ساله»( )1341و «ارز ابی شتاببده»
( )1342که تکرار مضامین غربزدگی در حوزههای متنوع حیات فرهنگی و اجتماعی
است اشاره کرد« ،خای در میقات»( )1345که محصول توجه جالل به مذهب به عنوان
پا گاهی سنتی برای دفاع در مقابا امواج غربزدگی است ،در همین دوره نوشته می شود.
ترجمههای ا ن دوره نیب ادامه راه و مضمون غربزدگی هاتند؛ «کرگدن»(« ،)1345عبور
از خط»( )1346و «نفر ن زمین»( )1346نمونهها ی از ا ن آثار است و باالخره آن چه جالل
به دنبال آن بود در کتاب مهم د گر او عنی «در خدمت و خیانت روشنفکران» -که به تعبیر
خودش پس از واقعه  15خرداد  1342و در واقع در واکنش به بیتفاوتی روشنفکران زمانه-
اش نابت به ا ن واقعه به رشته تحر ر در آورد (آلاحمد -)15 :1376 ،تکاما افت.
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مفهوم غربزدگی که آلاحمد در کتاب «غربزدگی» آن را در سطح بایار وسیعی
برای انتقاد از جامعه و حکومت باط داد ،دو وجه اساسی دارد .ا ن مفهوم در نگاه اول،
بیانگر فقدان هو ت اجتماعی ا فرهنگی در ملا جهان سوم و از جمله ا ران در برابر غرب
بود .به بیان او ،غربزدگی عبارت است از:
« مجموعه عوارعی که در فرهنگ و تمدن و روش اند شۀ مردمان نقطهای از عالم
حادث شده است ،بیهیچ سنتی به عنوان تکیه گاهی ،و بیهیچ تداومی در تار خ و بیهیچ
مدرج تحول ابندهای؛ بلکه فقط سوغات ماشین»(آلاحمد.)31 :1382 ،

بد ن ترتیب ،غرب زدگی محصول ورود ماشین وتکنولوژی غربی است؛ بدون ا نکه
علم وفرهنگ متناسب با آن ،به صورت تدر جی شرا ط را برای تولید ماشین فراهم کرده
باشد .در نتیجه ،او هماو با نگرش رمانگونۀ خو ش ،از تداوم و پیوستگی فرهنگ به منبلۀ
شرط عروری هر تغییر اجتماعی ،به و ژه ماشینیام سخن میگو د و با همین مبنا همچون
داستان «مد ر مدرسه» ،به انتقاد از حکومت و روشنفکران غرب زدهای میپردازد که به
فرهنگ توجهی ندارند.
از سوی د گر ،آلاحمد متأثر از نگاه مارکایاتی خود به رابطۀ فرهنگ و اقتصاد ،اشاعۀ
فرهنگ ظاهری و عامه پاند غربی نه فرهنگ و علمی که ترقی اجتماعی و ماشینیام را در
غرب به وجود آورده ا را محصول روابط اقتصادی میان کشورهای استعمارگر و ماتعمره و
ا میان کمپانیهای نفتی و ملا جهان سوم میداند که با اعمحالل هو ت بومی ،راه را برای
استثمار ا ن کشورها فراهم میکند .بد ن ترتیب ،مفهومی از غرب دربارۀ استعمار اقتصادی
و فرهنگی در اند شۀ او شکا میگیرد و تصور غرب متمدن بیش از پیش درهم می شکند.
در واقع ،سالهای پیش از دهۀ چها ،به و ژه دورۀ مشروطه ،با نوعی ستا ش از غرب
همراه بود که بر چهرۀ استعماری و مداخله جو انۀ غرب سا ه میافکند و روشنفکران فعال
و مؤثر در انقالب مشروطه ،با وجود تفاوت ها شان ،غرب را به منبلۀ ک کلیت مفهومی،
تمدن مترقیای میداناتند که به واسطۀ بهرهمندی از بایاری از ا دههای مدرن همچون
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آزادی ،مشروطیت ،قانون ،عدالت ،علم و تکنولوژی و ،...به ترقی اجتماعی مطلوبی رسیده
است(آجدانی)14 :1386 ،؛ اما ا ن رو کرد در دهۀ چها ،بهو ژه در اند شۀ آلاحمد ،تغییرات
ز ادی کرد و او متأثر از ا د ولوژی های مارکایاتی و پاا استعماری ،مفهوم استعمار را در
زنجیرۀ مفهومی غرب وارد کرد .بد ن ترتیب ،غرب مترقی و متمدن ،به غرب استعمارگری
که مائول اصلی مشکالت اجتماعی ا ران است ،تغییر معنا داد.
البته آلاحمد انتقادهای خود از غربیان را پیش از غربزدگی ،و در منوگرافی جب رۀ
خارک تا حدودی مطرح ،و به نجات اروپا در برابر حملۀ مغول و اتحاد آنان در مقابا
مالمانان اشاره کرده بود(آلاحمد)79 :1356 ،؛ اما در غربزدگی ،بیشتر بر استعمار غربیان و
به و ژه استعمار جد د کمپانیهای نفتی تأکید میکند؛ کمپانیها ی که نشان واباتگی به
دولتهای غربی را ندارند و در ظاهر میخواهند کاال شان را بفروشند ا کارخانهای باازند
تا به پیشرفت ا ران کمک کنند؛ ولی با انواع فر ب ،به رواج مصرفگرا ی در ا ران می-
پردازد و نتیجهای جب واباتگی هرچه بیشتر ا رانیان به غرب و کمپانیهای غربی را به دنبال
ندارند .در نتیجه ،او با تکیه بر مفهوم امپر الیام اقتصادی ا مفهومی مارکایاتی ا به انتقاد از
غرب می پردازد.
به گمان او ،غرب اهداف استعماری خود را تنها در پس قراردادهای تجاری ا مصرفی
خود دنبال نمیکند؛ بلکه در پس وقا ع و نهادهای سیاسی به ظاهر ماتقا نیب پنهان شده
است:
«د گر زمان ما ،عالوه بر آنکه زمانۀ مقابلۀ طبقات فقیر و غنی نیات ،ا زمانۀ انقالبهای
ملی ،زمانۀ مقابلۀ «ا امها» و ا د ولوژی ها هم نیات .ز ر جا هر بلوا ی ا کودتا ی ا
شورشی در زنگبار ا سور ه ا اروگو ه ،با د د د توطئه کدام کمپانی استعمار طلب و دولت
پشتیبان او نهفته است»(آلاحمد.)21 :1382 ،

ا ن درک متفاوتی از امپر الیام و غرب است که برای درک استعمار ،به جای توجه به
قراردادهای تجاری ا اقتصادی ،به وقا ع سیاسی توجه میشود که در ظاهر استقالل دارند.
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همچنین ،ا ن بعد از امپر الیام ،به و ژه در انتقاد از حکومتهای غرب زدهای که به زعم
آلاحمد به وسیلۀ غرب میآ ند و می روند ،بیشتر نمود می ابد.
البته ا ن درک از استعمار ،درکی غالب در میان روشنفکران دهۀ چها نیب بوده است و
آنچه بیش از هر چیب در ا ن زمان ذهن آنان را به خود مشغول میداشت ،عنصری بود که به
نظر آنان ببرگتر ن تهد د برای جوامع جهان سوم بود؛ نوعی استعمار جد د که ز رکانهتر
از شکا قد متر امپر الیام عما میکرد .ا ن شکا عبارت بود از «دخالت ا سلطۀ نفوذ
خارجی در کشوری ظاهراً ماتقا ،از طر ق ک گروه نخبۀ بومی که بیشتر به نفع خارجی-
ها عما می کرد تا مردم کشور خود .به عبارت د گر ،نخبگان حاکم بر کشورهای جهان
سوم ،دشمنان جد د مردم بودند؛ ز را عواما کشورهای امپر الیاتی سابق محاوب می
شدند»(نبوی .)157 :1388 ،البته آلاحمد اتحاد میان حکومت وامپر الیام را بعد از کودتای
 28مرداد و در داستان «سرگذشت کندوها» به صراحت اعالم کرده بود .با ا ن تفاوت که
در ا ن دهه ،انتقادها به سمت غرب بیشتر شده بود و حکومت و روشنفکران غربزده ،به
نوعی طفیلی آن به شمار میآمدند محاوب میشدند که با غربزدگی شان (داناته ا
ناداناته) ،به نفوذ استعمارگران میدان می دادند.
آلاحمد از سال  1341به بعد ،بازگشت معناداری به فرهنگ ،مذهب و سنن ا رانی و
اسالمی دارد و ا ن مقوله را به عنوان وسیلهای در برابر «غربزدگی» میشناسد .توجه او به
مذهب و نقش روحانیت در تحوالت اجتماعی ا ران معاصر ،بعد از قیام  15خرداد 1342
شدت می ابد .البته گرا ش وی به مذهب و روحانیت از زمان سفر حج او و به دنبال آن با
نگارش کتاب «خای درمیقات» جد ت می ابد(مرکب بررسی اسناد تار خی .)13:1371 ،ا ن
کتاب در واقع حکا ت از بازگشت به خو شتن فکری و اجتماعی است .او در سفر حج به
توان اسالم برای مقابله با هجوم غرب و غربزدگی بیشتر پیبرده و آن را فرصتی مغتنم
برای شناخت خو شتن ،میشمارد .سفر حج او چنان که از محتوای سفرنامه اش بر می آ د
راهی برای بازگشتن به خو شتن اوست .به عنوان نمونه بیان میدارد« :صبح رفتم بقیع.
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آفتاب که میزد من اثر سنت را در خاک میجاتم ...و مید دم که چهارده قرن سنت
اسالمی در چنین خاکی(»...آلاحمد.)52:1383 ،

سیمین دانشور ،توصیف جالب و شرح حال مانندی ،از تغییر وجهۀ نظر فکری شوهر
خود ،آل احمد ،ارا ه می دهد:
«جالل در راه بود و با عشق میرفت .چرتکه نمی انداخت و اصالت داشت و اگر به د ن
رو می آورد ،از روی دانش و بینش بود ،چرا که مارکایام و سوسیالیام و تا حدی
ال آزموده بود و بازگشت نابی او به د ن و امام زمان راهی بود به
اگب اتانایالیام را قب ً
سوی آزادی از شر امپر الیام و احراز هو ت ملی ،راهی به رافت اناانیت و رحمت و
عدالت و منطق و تقوا ،جالل درد چنین د نی را داشت»(به نقا از میرسپاسی.)177 :1385 ،

وی پس از واقعه  15خرداد  1342هر چند بیشتر به اهمیت مذهب و روحانیت پی برده و
ارادتی نابت به امام خمینی(ره) پیدا میکند و پس از آن به نگارش کتاب «در خدمت و
خیانت روشنفکران» می پردازد .او در ا ن باره می نو اد:
«طرح اول ا ن دفتر در دی ماه  1342ر خته شد ،به انگیبه خونی که در  15خرداد 1342
از مردم تهران ر خته شد و روشنفکران در مقابلش دستهای خود را با بی اعتنا ی
شاتند»(آلاحمد .)15 :1376 ،که ا ن ،خود ،توجه او را به مذهب و روحانیت میرساند:
« ا ن توجه به د ن ،به خصوص به ماأله اسالم ،در ا ن شرا ط معین از زمان و مکان،
پس از اشاره سر ع به  15خرداد ،برای ا ن است که در مقابا چنین هجومی که ما
گرفتارش هاتیم ،ک چیبی با د پیدا کرد که به وسیلهاش ا اتادگی نشان داد .ا ن کی از
آخر ن ماا لی است که من خودم بهش اند شیدهام .دنبال همین اند شیدن هم بود که پا
شدم رفت م حج .مثالً سؤال ا ن است که در مقابا هجوم مکانیام غرب چه کنیم؟ به ک
چیبی ماتماک شو م؛ به ک چیبی بچابیم .شا د بتوانیم خودمان را حفظ کنیم؛ نه
آنجور که ترکیه رفت»(آلاحمد/1357 ،ب.)163 :
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در ادامه آلاحمد در سال  1345کتاب «خای در میقات» را که حاصا سفر حج وی
میباشد به رشته تحر ر درآورد .او در ا ن کتاب ،از من شرقیای میگو د که در مااوات
تجربه شده در طواف ،خود و غم خود را فراموش میکند و دغدغۀ جمع (از لوازم
روشنفکری) ،و در «سعی» نیب نوعی تقابا فرد و جمع ،سلطۀ جمعی و در اجتماع فدا شدن
را در برابر عالم غیب تجربه میکند .از طرف د گر ،در اعتکاف و انبوا نیب همین فرد فدا
شده در اجتماع ،در برابر عالم غیب فدا می شود و به کشفی و کالمی (باز هم الزمه
روشنفکری) نا ا؛ اما ا ن تجارب روشنفکرانه ،اصالت و معنای د نی خود را در ارتباط با
عالم غیب می ابند؛ ز را «در ا ن دستگاه که ما یم ،فرد و جمع هیچ کدام اصالت ندارند.
اصالت در عالم غیب است» و «در سعی سلطۀ جمع را می پذ ر م؛ اما فقط در برابر عالم
غیب و اگر آمدی و از ا ن مجموعه عالم غیب را گرفتی ،آن وقت چه خواهد ماند؟»(به نقا
از پارسانیا و خا فی.)50 :1391 ،

با ا ن اوصاف ،توجه آل احمد به ماا ا بومی و محلی با عینک جهانبینی مدرن و
سوسیالیاتی صورت میگیرد؛ ولی با قرار گرفتن در فضای د انت و شعا ر د نی ،تا اندازه-
ای به جهان بینی اسالمی و سنتی نبد ک می شود و به و ژه در زمینه اشتراکات ا ن دو
جهان بینی ،تقو ت سنت های د نی را به ارمغان می آورد.
بد ن ترتیب ،نگرش مدرن آلاحمد که در بازگشت به روستا ،قابلیت مقاومت چندانی
در مقابا استعمار و غرب را نمی بیند ،کلیت اسالمی و جهانبینی خدا محورش را برای ا ن
مقابله مناسب تشخیص می دهد:
« از خود می پرسیدم که برای وعع گرفتن در مقابا غرب ،ا ن مراسم حج خود نوعی
سکوی پرش نیات؛ خصوصاً در زمانه ای که غرب با ا ن استعمار نوعی جد دش [استعمار
فرهنگی] ،ا ن چنین بر ارابۀ مایحیت می راند ،چرا در ا ن حوالی که ما یم ،ارابۀ اسالم را
چنین زنگ زده رها کرده ا م؟»(به نقا از پارسانیا و خا فی.)50 :1391 ،
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ا ن همان ا دۀ کلیت اسالمی است که در غربزدگی نیب بدان اشاره کرده بود(آلاحمد،

 .)28 :1382از طرف د گر ،اجتهاد و انتظار شیعی میتوانند بذر عقالنیت و مقاومت در برابر
غربزدگی را دل ا رانیان بکارد و انتظار فرج نیب انتظار روزی پر از عدل و داد را ،که ا ده
آلی جهانی و سوسیالیاتی است ،در دل هر فرد عامی(آلاحمد.)66 :1376 ،

با تمام ا ن احوال ،عقالنیت مدرن و مااوات مورد تأکید آلاحمد در بازگشتش به
د انت و سفرش به میقات ،تا حدی رنگ و بوی بومیتری به خود میگیرد ،به و ژه ا نکه،
از اصالت عالم غیب اسالم ،و نه اصالت فرد و ا جمع می گو د .از طرف د گر ،او پیش از
ا ن در نگارش تکنگاریها و نوشتههای عد غربزدگیاش ،از توجه به معیارهای خودی
برای ارز ابیهای فرهنگی و اجتماعی میگو د .برای مثال ،در کتاب «غربزدگی» می-
گو د در گذشته « ما همیشه در ا ن سوی عالم ،همچون مشتی از خروار کلیت ک تمدن»
و در نتیجه به واسطۀ قدرتی که داشتیم «دنیا را به انگارۀ خود میشناختها م و به انگ خود
نشان میزدها م ،پیش از آنکه آنها» به واسطۀ به دست گرفتن قدرت «همین کار را با ما
بکنند»(آل احمد )32 :1382 ،و شرق شناسانه ،دستاوردهای تمدن گذشتۀ ما را چون قومی
بدوی به موزههای خو ش باپارند .تا حدی که «خود ما نیب اگر در پی توجیه امری از امور
معاش و معاد خودمان نیب باشیم ،به مالکهای آنان ارزشیابی میکنیم ...همان جور درس
میخوانیم؛ همانجور آمار میگیر م؛ همان جور تحقیق میکنیم» .البته معتقد است که
«روشهای علمی رنگ هیچ وطنی را بر پیشانی ندارد»(آلاحمد)46 :1382 ،؛ اما در مورد علوم
اناانی ،آنچنان مطمئن نیات و در انتقاد از غربزدگی روشنفکران میگو د که ما حتی تا
به امروز به جای پرداختن به علوم دقیق و اصول تکنیک و فلافۀ علمی ،نبد ک به همۀ از
فرنگ برگشته هامان در علوم اناانی دکترا گرفتهاند(آلاحمد )40 :1376،که قطعیت و علمیت
آن کمتر است .از همه مهمتر ا نکه ،در کتاب «کارنامه سه ساله» ،به طور مشخص بر علوم
اناانی بومی تأکید می کند:
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«از غرب ک مقدار چیبها ما الزم دار م بگیر م؛ اما نه همه چیب را .از غرب ا در غرب
ما در جاتوجوی تکنولوژی هاتیم؛ ا ن را وارد میکنیم .علمش را هم ازش میآموز م
گرچه غربی نیات و دنیا ی است؛ اما د گر علوم اناانی را نه .علوم اناانی عنی از ادبیات
بگیر تا تار خ و اقتصاد وحقوق .ا نها را من خودم دارم و بلدم .روش علمی را میشود از
کای که بلد است آموخت؛ اما موعوع علوم اناانی را من خودم دارم .من جابه جا نوشتهام
که ناصر خارو از هباران سال پیش بیخ گوش ما حرفش را زده .قلم زدن را او به من اد
داده نه نیوتن ا آقای سارتر»(آلاحمد/1357 ،ب.)201 :

بد ن ترتیب ،دغدغۀ غربزدگی ،آلاحمد را به سوی مذهب و فرهنگ بومی باز می-
گرداند و به نوعی باز اند شی در مالکهای خودی و حتی علوم خودی میکشاند .با ا ن
حال ،اسالمیتی که آلاحمد بر آن تأکید میکند ،تنها با توجه به دغدغۀ غربزدگی او قابا
فهم است؛ ز را جدای از ا ن مفهوم ،او هیچ توصیفی از محتوای ا ن سنت و چیاتی آن
ارا ه نمیکند.
البته آلاحمد از نظر شخصی ،در مذهب بیشتر به دنبال ا مان بود تا شر عت .در واقع ،در
برخی از زوا ای پنهان و آشکار «خای در میقات» ،میتوان را حۀ سفر معنوی او را
استشمام کرد .جنبۀ شخصی مذهب برای او در بردارندۀ نوعی بازگشت به گذشته بود؛
بازگشتی که غربت را از دل میزدود .ا ن بازگشت ،هم تجد د ادی با دوران کودکی و
نوجوانی او بود – همچون داستان گلدستهها و فلک و مجموعۀ پنج داستان – وهم تجد د
خاطرهای با آن دوران تار خی که در غبار خاطرههای قومی طال ی مینمود و پناهگاهی
برای اصیا ماندن به شمار میآمد (قاعیان.)36 :1386 ،

سرانجام جالل در روز چهارشنبه  1348/6/18در سن  46سالگی بر اثر سکته قلبی در
اسالم گیالن درگذشت.
نتیجهگیری
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جالل آلاحمد فردی است که در خانوادهای مذهبی به دنیا آمده ،از مذهب گااته و به
حبب توده میرود ،با انشعابیون همراه میشود ،به نهضت ملی کمک میکند و از آن جدا
میشود و در نها ت به مذهب باز میگردد .او نو اندهای توانا و تأثیرگذار و با طیفهای
مختلفی از روشنفکران دمخور بوده است و به اعتباری از آنان محاوب می شود .مباحث او
و اظهار نظر درباره او ،هنوز زنده است؛ از جر انهای مختلف فکری بر میآ د و به درون
جر ان های گوناگونی راه افته است .از ا ن جهت ،مطالعه آراء و افکار ،شخصیت و
جا گاه او میتواند در شناخت جر انات فکری و سیاسی گوناگون ،مفید واقع شود.
با توجه به فضای کشور در هنگامه زندگی جالل و پس از آن ،با د گفت که او پس از
تجربههای متنوع فکری کی از پرچمداران مبارزه با افراط و تفر ط در مدرنیباسیون بوده و
با توجه به قلم نافذش ،مباحثی از جمله «غربزدگی» را در سطوح مختلف جامعه پراکنده
است .در واقع ،کتابهای جالل باعث شدند تا برخی مباحث ،از صورت آکادمیک ،خارج
شده و به صحنه اجتماع راه ابند ،منشأ تأثیرات اجتماعی و سیاسی شوند و قامتی از
گفتمان روشنفکران و مبارزان «انقالبی» را شکا دهند .بد ن ترتیب اگر تبلیغ و مبارزه را از
خصا ص ک روشنفکر بدانیم ،می توانیم او را در زمره روشنفکران «متعهد» قرار دهیم و
در غیر ا ن صورت ،با د او را از زمره روشنفکران خارج گردانیم.
به طورکلی با توجه به زندگی و آثار جالل آلاحمد و با توجه به نگرش او نابت به
سیاست ،سنت و مذهب ،مهمتر ن مقطع زندگی جالل ،دهه آخر عمر وی میباشد ،عنی
از سال  1341تا  .1348در ا ن دوره با طرح بحثهای نظری غربزدگی و روشنفکران،
جالل بار د گر به سیاست و فعالیت سیاسی به شکلی نو ن روی میآورد .هم زمان ،او به
گذشته مذهبی خود بازگشته و به د ن به عنوان سنگر مبارزه با غربزدگی ا مان میآورد.
در ا ن دوره است که جالل با پی بردن به نیروی شگرف مذهب در مقابله با هجوم دنیای
جد د و ساختن پناه گاهی از آن برای اصیا ماندن ،دوران تحول و تکاما فکری خود را
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طی می کند .بد ن خاطر مهم تر ن آثار وی در همین دوران نوشته شده اند .از همین رو
نوشتار فوق نیب به همین دوره از زندگی او تأکید داشت.
با توجه به مطالب بیان شده در ا ن مقاله و بررسی سیر زندگی آلاحمد ،میتوان نتیجه
بحث را در ا ن جمله خالصه کرد که جالل آلاحمد در کودکی و نوجوانی در محیط
مذهبی پرورش افت ولی در جوانی از مذهب روگردان و ک مارکایات شد .بعد
سوسیالیام را در جبهۀ ملی افت .اما ،سرانجام ،فهمید که روح گمشدۀ او به اسالم راستین
تعلق دارد .او ک وشیده بود از خود جدا شود ،اما توانات خود را از مهلکۀ روشنفکری رها
کند .ذهنیت خالص اسالمی او و ذات اصیا اسالمیاش ،او را به ا ن رو ارو ی کشاند و او
به خو ِد حقیقی اش بازگشت.
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