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 چکیده

ایواان درییوا بووده و  اش، هموواره بوا مئوا  ها، مقالات و رفتار سیاسیاحمد به شهادت داستانجلال آل     

و دغدغوه وعوعیت « درد ایواان»همااه با دلمشغولی مداوم نئبت به فاهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعه ایاان، 

حال و آینده ایاانیان داشته است. آل احمد زندیی پاتلاطم و اندیشه رو به تکامو  و متحوولی داشوته دوه در 

باشود. او در خی به سیا زندیی و آثارش قاب  بارسی مویآثار یونایون وی نمود یافته است و با نگاهی تاری

محیط مذهبی متولد، در فضای مذهبی به بلوغ و در جوانی از مذهب یئئت و به حوبب ماردئیئوت تووده 

پیوست. در ادامه راه به سوسیالیئم یاایش پیدا داد و بعد عضو حبب نیاوی سوم شد، چشمداشتی هوم بوه 

در خود فاو رفت و بوه دنبوال یمشوده  1998 ماداد 82ی بعد از دودتای جایان ملی ددتا مصدق داشت. ول

در خودمت و »و « خئوی در میقوات»، «زدییغاب»یشت تا اینکه ساانجام با انتشار آثاری همچون خود می

، نشوان داد 1938 خواداد 15و پیوستن او به اندیشه دلیت اسلام و دفاع از خون شوهیدان « خیانت روشنفکاان

احمد تا هنگام ماگ از اسلام در ات را یافت و از مادئیئم و سوسیالیئم باای همیشه یئئت. آلده راه نج

تا از آن ده جنبه مذهبی داشته باشد یاایی رژیم شاه دفاع نمود، ایا چه بازیشت او به اسلام بیشباابا غاب

 ه بود.های فاهنگ و پیوند مادم ایاان را در اسلام یافتجنبه سیاسی داشت، او ریشه

 روشنفکای، حبب توده. زدیی، بازیشت به خویشتن،احمد، غابجلال آل کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

(، روشنفکای صمیمی، شجاع، متعهد، پاشور، فدادار، 1918-1932) احمدجلال آل 

تاین و اثایذارتاین عاصی و شورشی علیه هایونه ظلم و جور است و یکی از باجئته

ای فکاان ایاانی در دهۀ چه  شمئی، و از جمله دئانی است ده از پارهنویئندیان و روشن

های هایدیا، لیکن بدون ( و به تبع وی از اندیشه1811-1939) فادیدهای سید احمد آموزه

دریافت مبانی فلئفی آنها، تأثیا پذیافته است. زندیی او به طور دلی دو دوره و به طور 

ای ده از نظا ست؛ یکی دورۀ جوانی و به تبع آن، دورهتا پنج مقطع زمانی داشته اجب ی

های چپ، همچون حبب توده، داشته است. دورۀ سیاسی یاایش به ماردئیئم و یاوه

شود ده بعد از شکئت سیاسی و سفاش به مکه به دوم زندیی وی از هنگامی آغاز می

اش، نه تنها ای یذشتهه، از افکار و اندیشه«خئی در میقات»اش، موسوم به نوشتن سفانامه

 دند.ییاد، بلکه آنها را طاد و مادود اعلام میفاصله می

توان یکی از اش، میاحمد را، به اعتبار دورۀ دوم زندیی فکای و اجتماعیآل     

اش از فادید، در یئتاش یفتمان نقادانۀ هایی دانئت ده، به واسطۀ تأثیا پذیایشخصیت

 ته در جامعۀ ایاان، بئیار دخی  و اثایذار بوده است.هایدیا نئبت به غاب و مدرنی

وی، باخلاف نئ  اول منورالفکاان ایاانی ده در « زدییغاب»احمد و دتاب با آل     

های جدید حاص  از عصا های خود با دوران مدرن به شدت جذب ارزشنخئتین مواجهه

روشنفکاان ایاانی پدید آمد ای از بینی روشنگای شده بودند، یفتمان و نئ  تازهو جهان

 دادند.ها، هویت و سنت تاریخی خویش تأدید میده با نقد غاب و مدرنیته و با اصالت

احمد، از نویئندیان باجئته و اندیشمند ایاان زمین است ده دارهای ادبی جلال آل     

ی و زیادی از او باجای مانده است. او از جمله متفکاانی است ده دوستدار فاهنگ مل

مذهبی ایاانیان است و در سوق دادن ایاانیان به استقلال سیاسی و فاهنگی و اقتصادی، 

شود. جلال، تنها یک نویئنده های زیادی داده و این به وعوح در آثار او دیده میتلاش

هایی ده با نداشت و چه اثاها ده ای سیاسی نیب بود و در این راستا چه یامنبود، بلکه چهاه



 101/  ؛ علی جان مرادی جوهااحمد؛ از ناکجا آباد تا بازگشت به ریشهآلجلال  

 

ای، بخش مهمی از شخصیت او در همین ای بود و روزی عد تودهاو روزی توده نگذاشت.

 ها و متوقف نماندن او در هیچ ددام از آنها شک  یافت.ها و فااز و نشیبعبور از یادنه

احمد از دوره ساخوردیی او از حبب توده، به علت تئلیم شدن آن حبب به تلاش آل     

، نقدی «زدییغاب»احمد، با مبنای مفهوم ز شد. آلخواسته های اتحاد شوروی، آغا

طلب غاب طاح نمود. این نقد همچنین علیه روشنفکاان سکولار جدی علیه قدرت سلطه

احمد از آنان، به عنوان همدستان غاب و دئانی ده از ساخت یک ایاانی بود ده آل

احمد، باای در امام لداد. به ادعای آمدرنیته اصی  و مؤثا ایاانی عاجب هئتند، یاد می

 -بیگانه دننده مدرنیباسیون اجتماعیطلب و از خودماندن از هجوم نیاوهای سلطه

احمد از آن ده آل« بازیشتی»اسلامی بازیشت. « اصی »بایئت به فاهنگ تکنولوژیکی، می

 داد، البته جنبه سیاسی داشت.دفاع می

تا عمن بارسی سیا مااح  زندیی با این وصف، نویئنده مقاله حاعا درصدد است      

احمد ده در این مقاله به پنج مقطع زمانی تقئیم شده است، چگونگی یذر از مذهب و آل

پیوستن به حبب توده ماردئیئم و حادت به سمت نادجاآباد و بعد تأم  در خود و انتشار 

را  فاهنگ خودی() ریشهاز خود بیگانگی( و در نهایت بازیشت به «)زدییغاب»دتاب 

 توصیف نمایید.

 

 (1901-1911) احمددوران کودکی و نوجوانی آل
احمد، فازند سید احمد طالقانی، در احمد، معاوف به جلال آلالدین سادات آلجلال     

های قدیمی شها تهاان( تهاان متولد شد. از محله) نصاالدیندر محله سید  1918آذر  11

تولد نورچشمی آقای سید »ت داده است: زمان و ساعت تولدش را در پشت قاآن ثب

حئین ملقب به جلال الدین حفظ الله تعالی در لیله پنج شنبه، بیئت و یکم شعبان المعظم 

ه ق، تقایبًا یک ساعت از شب یذشته مطابق با باج حم ، خداوند قدمش را مبارک  1938

ساپاستی امور مئجد . پدر او در دئوت روحانیت بود و (91: 1923)به نق  از نامی، «نماید
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احمد پامنار را داشت. از این رو، جلال دوران دوددی را در محیطی مذهبی یذراند. آل

 سابقۀ خانوادیی خود را این یونه بیان داده است:

ام. پدر و باادر ببرگ و یکی از شوها شیعه( با آمده -ای روحانی )مئلماندر خانواده»     

ای و یک شوها خواها دیگا ند، و حالا باادرزادهخواهاهایم در مئند روحانیت ماد

اند. با تک و توک الباقی خانواده همه مذهبی ده اند، و این تازه اول عشق است،روحانی

 (.55/ب:1953)آل احمد، «استثنایی

احمد در محیط خانواده با سنت مذهبی ایاان آشنا شده بود؛ ولی بدین تاتیب، آل     

بینی مدرن آشنا ساخت و به نظام آموزشی جدید، او را با جهانزندیی در شها تهاان و 

رغم مخالفت پدرش باای ادامه تحصی ، او دورۀ دبیاستان را به پایان رساند. در واقع، پدر 

های جدید فازندش را از راه دین و حقیقت منحاف می داد درساحمد ده یمان میآل

های شبانۀ دارالفنون، ی او با حضور در دلاسسازد، او را باای دار به بازار می فاستد؛ ول

او  1988مدرک دیپلم خود را اخذ می دند. بعد از پایان تحصی  دبیاستان، پدرش در سال 

را به نجف، نبد باادر ببریش فاستاد تا در آنجا به تحصی  علوم دینی بپادازد؛ اما او به 

تا دوام نیاورد و به ایاان باز قصد تحصی  در بیاوت به این سفا می رود؛ ولی سه ماه بیش

سنتی( در او مشاهده می ) مذهبمی یادد. پس از این سفا، آثار شک و تادید نئبت به 

های خانواده به آورد. او در انتقاد از وادنششود، ده بازتاب منفی خانواده را به دنبال می

 یوید:پیشاوی خود در انتقاد و مخالفت از دین این یونه می

ص من ده نویئندۀ این دلمات است، در خانواده روحانی خود همان وقت لا شخ»     

-یذاشت. در نظا خود من ده چنین میمذهب اعلام شده دیگا مها نماز زیا پیشانی نمی

دادم، با مها یلی نماز خواندن نوعی بت پاستی بود ده اسلام ها نوعش را نهی داده، 

صدیق دنید ده وقتی لا مذهبی به این آسانی به ولی در نظا پدرم آغاز لا مذهبی بود، و ت

دهد ده تا آخا چنگ آمد، به خاطا آزمایش هم شده، آدمیباد به خود حق می

 (.55-53/ب:1953احمد، )آل«بااندش
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ای دولتی، مقارن بود، به یونه« نوسازی»دوران دوددی او با دوره سلطنت رعاخانی و      

احمد را بایادان تاریخی عصا رعاخان به حئاب آل« پنج داستان»توان دتاب ده می

ستیبی صحبت به میان آورد. وی در این دتاب از مئا لی نظیا دشف حجاب و روحانیت

پدر جلال یک روحانی محضادار بود و وزارت عدلیه، (. 13: 1928میازایی، )استآورده 

و  (.9: 1923مد، احآل)بئت« زیا بار انگ و تمبا و نظارت دولت نافت»محضا پدرش را ده 

 از آن پس سخت ییای های پدرش در منبل شاوع شد.

به ها حال، تحصی  در دارالفنون، آشنایی تدریجی با افکار روشنفکاانۀ افاادی مانند      

احمد را نئبت به مذهب سنتی و غیاه، و نحوۀ باخورد خانواده، آل 1988 سالدئاوی در 

او را هاچه بیشتا به سمت عضویت در حبب توده  و یا قاا ت سنتی از مذهب بدبین داد و

های عباداری»ای به نام ده عضو انجمن اصلاح بود، جبوه 1988سوق داد. در سال 

»... اش نوشت: الاسلام سید محئن عاملی تاجمه داد، ده بعدها دربارهاثا حجت« نامشاوع

ش و خوشحال چاپ شد و یکی دو قان فاوختیم و دو روزه تمام شد و خو 1988سال 

اش را چکی های مذهبی همهبودیم ده انجمن یک دار هم داده ... نگو ده بازاری

یاه یای اسلامی نوشته بود ده هیچتا، آثاری در حوزۀ اصلاحپیش«. اند و سوزاندهخایده

 (.133: 1925میاسپاسی، )نکادآنها را منتشا 

 

 حزب توده های اجتماعی، سیاسی و ادبی با عضویت درشروع فعالیت

(1911-1919) 

های اجتماعی و روشنفکای، با عضویت او در احمد درصحنۀ فعالیتحضور جدی آل     

های سیاسی و یعنی در سن بیئت سالگی آغاز شد. البته فعالیت 1989حبب توده از سال 

های ادبی او، همیشه همااه و همگام با هم جایان داشته است. در همان زمان ده یاایش

های ادبی نیب او را به سوی رشتۀ دشاند، یاایشی، او را به طاف حبب توده میسیاس

احمد، به میبان زیادی داد. به هاحال، خط فکای آلادبیات فارسی در دانشگاه سوق می
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متأثا از حبب توده و جایان وقایع مابوط به آن بوده و یاایش ادبی و وجهۀ هنای و ادبی 

پور علی)بودندهای اجتماعی و سیاسی وی ها و پیامز مضمونهای او نیب متأثا اداستان

ها، این یاایش در قالب سیا تاریخی جامعه ایاان در یاایش به انگلیئی(. 95: 1921یئکای، 

جلال هم آدمی بود ده قاار و »ها و سپس شوروی نیب مشاهده شده است. به علاوه، آلمان

ر مورد مطالب منتشاه در نشایات حبب به جلال د« دئاوی»های آرام نداشت و پاسخ

داد و او را به طاف حبب می دشاند و حبب هم داملاً آمادیی توده، جلال را قانع نمی

 (.11: 1923ای، خامه)باشدداشت تا پذیاای چنین افاادی 

حبب توده در شاایطی در ایاان به وجود آمد ده حکومت پهلوی در ادامۀ خط فکای      

-آخوندزاده، تبعیت از غاب را شاط لازم تحقق تاقی اجتماعی میروشنفکاانی چون 

های آزادی و دمودااسی خواهانه نداشت. بدین تاتیب، دانئت؛ ولی اعتقاد چندانی به ایده

زا تلقی های تاقیتاین ایدهسانوشت روشنفکاانی ده آزادی و مشاوطیت را یکی از مهم

ئتین حبب سیاسی مدرن ده پس از بیئت دادند، با سانوشت حبب توده به مثابه نخمی

سال فاماناوایی رعاشاه پا به عاصۀ وجود نهاد، به نوعی در آمیخت؛ زیاا حبب توده ده 

ای جذب دنندۀ این روشنفکاان بود، در ابتدای تأسیس خود بیش از هاچیب، به منبلۀ جبهه

ادمان آزادیخواه شد و تودۀ ببریی از ممادمی ومتحد با عد دیکتاتوری رعاشاه تلقی می

و ملی و پیشاو ده وجه اشتااک سیاسی آنان تأمین استقلال سیاسی دشور و ایجاد یک 

داتوزیان، )بودندحکومت دمودااتیک در ایاان بود، عضو رسمی حبب یا هواخواه آن 

1952 :83.) 
های حبب به این سو، تحت تأثیا اندیشه 1981روشنفکای از سال  یفتمان در نتیجه،     

یاایانۀ آن را به طور مئتقیم های غابی و به ویژه چپده قاار داشت ده بخشی از اندیشهتو

ها تا چندین دهه ای ده اثا این آموزهو در سطحی یئتاده به جامعۀ ایاان شناساند؛ به یونه

های مختلف جامعۀ روشنفکای نیب باقی ماند و باخی از شعارهایی ده از بعد، در بخش
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شد، حتی در میان احباب دیگای چون جبهه ملی، به مثابه تعلیم داده میطایق حبب توده 

 (.858: 1921 پارسانیا،)شودهای اصلی روشنفکای شماده میشاخص

های ماردئیئتی و سوسیالیئتی آن احمد نیب در این فضا، جذب حبب توده و ایدهآل     

دمیته حببی تهاان شده بود. در عاض چهار سال از صورت یک عضو ساده به عضویت 

( را منتشا 1989«)دیدو بازدید»رسید. در سال اول عضویت در حبب، مجموعۀ داستانی 

داد. در این مجموعه، ده نخئتین تلاش داستانی او بود، در قالب راوی داستان، به فقا، 

احئاساتی، و نه  های طبقاتی و عملکاد حکومت، نگاهیهای مباحم و فاصلهخاافه و سنت

-ماندییزن، به انتقاد از عقبعمیق دارد. همچنین به زبان طنب، استهبا و یاهی طعنهچندان 

 (.95: 1921، علی پور یئکای)پادازدهای اجتماعی فاهنگی و اجتماعی می

های ادبی او همگام بوده است، او را به احمد ده با فعالیتاما جایان مبارزات سیاسی آل     

ا، و از حکومت و حبب توده دورتا داد؛ زیاا ده اطاعت تطبقات محاوم اجتماع نبدیک

چون و چاای رهباان حبب توده از شوروی، و در جایان وقایعی ده دربارۀ امتیاز نفت بی

های های استقلال طلبانه و آرمانشمال و بحاان آذربایجان رخ داده بود، تقابلی میان ارزش

های حبب و تاک حبب به در میان ردهماردئیئتی روشنفکاان ایجاد داده و به اختلاف 

داتوزیان، )بوداحمد منجا شده وسیلۀ باخی از روشنفکاان از جمله خلی  ملکی و جلال آل

1952 :33.) 

های شکئت مبارزاتش در حبب توده و رنج داریاان احمد نیب پیاو این وقایع، قصهآل     

ی آن به خطا انداخته بودند، هاو هوادارانی ده جان و عما خود را در جهت حفظ آرمان

ها، ، نق  داد. عمن اینکه او در این داستان«بایمرنجی ده می»در مجموعۀ داستانی از 

دشد، ده نشان عملکاد وحشیانۀ حکومت در خاموشی مخالفان و داریاان را به تصویا می

است، نگای او نئبت به حکومت و همدلی با داریاان و مادم مبارز دهندۀ افبایش منفی

ولی آنچه در این میان اهمیت دارد، رشد وتغییا شخصیت داریاان در جایان مبارزات و 

 دستگیای آنان است.
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احمد از شکئت در مبارزات به ها حال، این مجموعه بیش از هاچیب، بیانگا رنج آل     

سوسیالیئتی و مخالفت او با حکومت است، ده به سبک ر الیئم سوسیالیئتی و بیشتا در 

یاایانۀ اوست. عمن اینکه، تا این زمان، با وجود های چپها و دغدغهحال و هوای اندیشه

انتقاد از حکومت، اثای از انتقاد از غاب و وابئتگی حکومت به غاب دیده نمی شود. اما 

انشعاب از حبب و محکوم شدن آن به وسیلۀ شوروی، نوعی نا امیدی را با اندیشۀ 

حادم، و دورۀ تأم  و سکوت را در تاریخچۀ زندیی او ایجاد  احمدروشنفکاانی چون آل

 دند.می

محمد »(، تاجمه 1983«)دید و بازید»های (، مجموعه قصه1983«)قصه زیارت»دتاب      

تاین آثار او در این دوران است. جلال به طور ()اثا پ  دازانوا( از مهم1985«)آخاالبمان

فارغ التحصی   1985اان را آغاز داده و در سال هم زمان تحصی  در دانشئاای عالی ته

شود. سپس دوره ددتاای ادبیات فارسی را در دانشگاه تهاان آغاز نمود؛ اما قب  از دفاع می

دند. از همین دانشگاه را تاک می« قصه هبار و یک شب»از رساله ددتاای خود با عنوان 

از رنجی ده »ده و با نگارش قصه دوران به بعد با حبب توده هم به تدریج مشک  پیدا دا

 دنندای دیگا از این حبب انشعاب می به همااه خلی  ملکی و عده 1985در سال « می بایم

 (.35: 1929خلیلی، )

 

-1991) سومزحمتکشان و نیروی  انشعاب از حزب توده و عضویت در حزب

1911) 

 «خلی  ملکی و رهباان حبببه دنبال اختلاف نظا جماعتی ... به رهبای » 1985در آذر      

از حبب توده جدا شد. انشعاب از حبب توده، باای بئیاری از افااد جدا ( 3: 1923احمد، )آل

شده از آن، به معنای مخالفت با شوروی نبود؛ بلکه باید دانئت ده بئیاری از آنها، تا آن 

ی ده شوروی دادند؛ اما زمانزمان موقعیت شوروی را از مواعع رهبای توده تفکیک می

ییای از سیاست نیب در دنار رهبای حبب توده، با صااحت آنها را محکوم داد، به دناره
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ییاان از سیاست درآمد و احمد نیب در این میان، به صف ناامیدان و دنارهروی آوردند. آل

نیازهای عملی و سیاسی او را به مطالعات نظای و تاجمۀ آثار متفکاان غابی، مانند سارتا، 

« قمارباز»های دامو و داستایوفئکی، و نوشتن داستان واداشت. در این دوره، تاجمه دتاب

اثا ژان پ  سارتا « های آلودهدست»اثا آلبا دامو، « سوء تفاهم»و « بیگانه»اثا داستایوسکی، 

 را به رشته تحایا در آورد.« زن زیادی»و 

به همااه خلی  ملکی به حبب  1981وی پس از سکوتی چند ساله در سیاست، در سال      

زحمتکشان ملت ایاان رفت. او و همااهانش تا زمانی ده حبب را در راستای دمک به 

دارد حلیم « بقایی»وقتی دیدند »دیدند در حبب باقی ماندند و مصدق و نهضت ملی می

د. را پدید آوردن« نیاوی سوم»و  (19: 1923احمد، )آل«زند از او بایدندخودش را هم می

احمد، علی اصغا خباه زاده، محمد علی خنجی، امیا پیشداد و داریوش آشوری، ملکی، آل

 (.199: 1923زرشناس، ) بودنداز اعضای فعال نیاوی سوم 

احمد، پس از انشعاب از حبب توده، در واقع خود را محدود به احباب نکاد و آل     

مقالات اجتماعی و سیاسی، نقد  استعدادهای خود را در قالب قصه نویئی، قوم نگاری،

 دادادبی، تاجمه، روزنامه نگاری، معلمی و نیب استادی و سخناانی در دانشگاه ها باوز 

 (.133: 1925وحدت، )

توانئت تعهد خود را در باابا جامعه فااموش دند، جذب ادبیات احمد ده نمیآل     

مجموعۀ داستانی  1983 سالی در های اول این دوره، یعنمتعهدانه سارتا شد؛ اما در سال

منتشا داد و (. 51: 1928، )منصف«دید و بازدید»را با همان راه و روشفکای دتاب « سه تار»

، از ظاهایاایی دینی و «آفتاب لب بام»و « وسواس»و « سه تار»های به طور ویژه در داستان

 از فقا انتقاد داد.« وداع»در 

ش از آشنایی با نظایات سارتا و متأثا از فعالیت در حبب های پیاحمد در سالالبته آل     

توده، به رنج طبقۀ محاوم اجتماعی ایاان می پاداخت؛ ولی در آن زمان، با نگاهی نئبتًا 

مخالف عقلانیت  هایمدرنیته، رنج این طبقات را ناشی از فقا، جه  )پیاوی از سنت به مثبت
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ادبیات روشنفکاانی  و هابا نظایه انئت؛ اما آشناییدمی مدرن هایآرمان نیافتن تحقق مدرن( و

چون سارتا و دامو و داستایوفئکی ده با نقد مدرنیته و شها مدرن همااه بود، نگاه او به 

، «اختلاف حئاب»هایش مانند جامعه را تا حدودی تغییا داد. در نتیجه، در باخی از داستان

های این زمان او، ئتاۀ مدرنیته در داستانبه انتقاد از زندیی مدرن شهای پاداخت؛ ولی ی

نیب به انتقاد از جامعۀ سنتی و مادسالار  «زن زیادی»چندان یئتاش نیافت. مجموعۀ داستانی 

ایاانی و حقارت زنان در این سنت اختصاص یافت، نه انتقاد از مدرنیته. البته او این مجموعه 

، شاوع، و به تعهد نویئندیی و نقش و «ولرسالۀ پولس رس»را با متنی غیا داستانی با عنوان 

از آنانی ده تعهد  «خداداد خان» دند؛ با همین مبنا در داستانرسالت اجتماعی او اشاره می

خویش را فااموش داده و به دنبال زدوبندهای درون حببی به خلوص طافدارانشان پشت 

های روشنفکاان و پیشافت یابی شکئتدند و با این مقدمات، به علتاند، انتقاد میپا زده

ماداد و  82ها، بعد از دودتای یابیشود؛ اما فص  اصلی این علتنکادن ایاان نبدیک می

 شکئت جبهه ملی آغاز می شود.

ای ساشناس، دانشیار زیبایی شناسی و متاجم در این دوره با سیمین دانشور، ده نویئنده     

دند و در ر بخش شمالی تهاان نق  مکان میای واقع داست، ازدواج می دند و به منطقه

 سازد. او بعدها در این باره می نویئد:ای میآنجا خانه

-ای میوقتی از اجتماع ببرگ دستت دوتاه شد، دوچکش را در چار دیواری خانه»     

 (.51: 1922احمد، )آل«سازی. از خانه پدری به اجتماع یایختن؛ از آن به خانه شخصی

ای بئیار حئاس و بحاانی است و از زندیی جلال، دوره 1981-1998 هایسال     

 خصوصاً باای خود او از اهمیت ویژه باخوردار بوده است.

ای ده میان ما، از درون جبهه ملی، با حبب توده در این سه سال دنبال شد، به مبارزه»     

 (.51: 1922احمد، )آل«دیمان من، یکی از پابارتاین سال های نشا فکا و اندیشه و نقد بو
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 (1991-1911) روستایابی مشکلات و بازگشت به جدایی از نیروی سوم، علت

های حببی دست دشیده و به دار معلمی، مجدداً از فعالیت 1998احمد از سال آل     

های بلوک تات نشین»( و 1999«)اورازان»متاجمی و قوم نگاری می پادازد. دو مونویاافی 

هفت »نگاری های او در این دوره است. در ادامه دتاب های از قوم( نمونه1993«)زهاا

 ( را1931«)نون والقلم»(، 1993«)سایذشت دندوها»(، 1993«)مدیا مدرسه»(، 1993«)مقاله

-ای جدید در زندیی فکایبه رشته تحایا درآورد. آغاز این دوره باای جلال آغاز دوره

ران وی به زندیی اولیه خود بازیشته و به مذهب اش نیب هئت، چاا ده از همین دو

است ده در آن دوشیده « نون و القلم»شود. حاص  این تحول فکای قصه بلند نبدیک می

(. داری ده 35: 1929خلیلی، ) سازدبا بازیشت به سنت، مئأله شهادت را از نو مطاح 

داده بود در این دوران با آغاز  1993در سال « هاچند دلمه با مشاطه»جلال با نگارش مقاله 

تاین اثا ای ده در واقع تماین مهمدهد. سه مقاله( ادامه می1931«)سه مقاله دیگا»نگارش 

 است.« زدییغاب»او یعنی 

آل احمد در آثارش، به تلویح میان شها و بیماری غاب زدیی، پیوند باقاار می سازد و      

ییاد. او این مضمون را در محض، در نظا میروستایی را به مثابه نمادی از خاد همگانی 

ای ده او در باب دنیای باتا از دست رفته خلق دند. نوستالژیآثار دیگاش نیب تکاار می

ییاد. در همان دند، به یامی مورد استقبال مادم ستمدیده و جدیداً شهای شده قاار میمی

نویئد ده را می« دوهاسایذشت دن»دند، احمد سفاهای خود را آغاز میسالی ده آل

خواهند به خانۀ اجدادی خود بازیادند. این دتاب آشکارا داستان زنبورهایی است ده می

هجوم ماشین »های او در جهت رسیدن به اص  است. بارسی او دربارۀ نگاریمکم  تک

 آورد:چشم اندازی تاریک از آینده پدید می« وتمدن ماشینی

و بومی ما، از میان خواهد رفت. چاا؟ به خاطا آنکه فلان د  هویت و هئتی فاهنگی »     

های تازه دشف شده بیکار دارخانه در غاب دار دند، یا داریاانی در ایئلند و سازمین

 (.128: 1925)به نق  از میاسپاسی، «نباشند
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ن دند تا انتشارات آاحمد، دانشگاه تهاان از او دعوت میبه اعتبار آثار قوم شناختی آل     

دانشگاه را در زمینۀ فوق ساپاستی دند. او می پذیاد، اما بعد مدت دوتاهی این دار را رها 

نیئت. او می خواهد مادم ایاان بااین تک « علم عینی»دند، چاا ده هدف او نی  به می

 ها خود را بشناسند. چنانچه بعدها می نویئد:نگاری

بئازند باای عاعه داشت به فانگی و  ها متاعینگاریخواهند از آن تکدیدم می»     

ناچار هم به معیارهای او. و من این داره نبودم. چاا ده غاعم از چنان داری از نو شناختن 

)به نق  از میاسپاسی، «خویش بود و ارزیابی مجددی از محیط بومی و هم به معیارهای خودی

1925 :128.) 
ا، ده با خلاف سنت مشاوطه خواهان با اما جئتجو و بارسی زندیی روزماۀ مادم روست     

احمد با نوعی درک اتوپیایی از تا بوده، در اندیشۀ آلواقعیت و تجابۀ زیئتۀ ایاانیان همااه

ده در همین دوران « سایذشت دندوها»شود. این درک نیب در داستان سنت نیب آمیخته می

مد در این داستان با ارا ۀ احیاد. در واقع، آلنوشته شده است، به بهتاین شک  نمود می

توجهی به سنت شهانشینی ده در ایاان سابقۀ تصویای آرمانی از سنت روستایی و حتی بی

پادازد و زیادی داشته است، به انتقاد از مدرنیته، غاب و حکومت وابئته به غاب می

 روستایی( و دنار یذاشتن باخی از مظاها تمدن غاب،) بومیهای اصی  بازیشت به سنت

از جمله شهانشینی را، راه ح  مشک  ایاان می داند. به یمان او، زنبورهاو مادم ایاان ده از 

شاید بعد از جنگ با غابیان و یا به دلی  نادارآمدی قاجاریه( به ) قحطیتاس ساما و 

صاحاب و حکومت پهلوی و شها مدرن پناه آورده و به غارت دستانج شان توسط او و 

های آبا و اجدادی و اند، تنها با بازیشت به سنتد در مدرنیته تن دادهنظام استعماری موجو

هاو توانند زندیی بهتای داشته و از غارت دستانجشان و هجوم مورچهحتی روستا می

 بیگانگان یا غاب زدیان و علاقه مندان مدرنیته و نجات یابند.

ماداد نیب می باشد،  82دوتای  احمد در این داستان ده به نوعی داستانبدین تاتیب، آل     

دند؛ عمن اینکه در این انتقادهای خود از حکومت و غاب را به زبان استعماری بیان می
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زمان بیشتا متأثا از انتقادهای غابیان از مدرنیته و همچین شها است و با همین نگاه به روستا 

ی من در آوردی تو دار هانه این جور شها و ولایت»یادد. به یمان او، در یذشته باز می

احمد، )آل«های ما... مجبور باشن از هم جدا بشن و همدیگه رو فااموش دننبود تا ننجون

1955 :53.) 
از طاف دیگا، مبیت یذشته و سنت در این بود ده ایاانیان مجبور نبودند استثمار      

 داشتندفامیلی  حکومت( نئبت) صاحابحکومت و بلا و استعمار و دمپانی های نفتی ده با 

و را بپذیاند و به استفاده از شیاه و دالاهای مصافی غابی و محصولات  (55: 1955احمد، آل)

. و و (58: 1955احمد، آل) شودماشین و ده محصول خودی نیئت و باعث از دار افتادیی می

باای ایاانیان درست داده و روشنفکاان و مادم را در آن ) حکومتشهای ده صاحاب و 

، دل خوش دنند. در واقع، (53: 1955احمد، )آلحبس و از آزادی محاوم داده است(

احمد دراین داستان بیشتا دربارۀ مشکلات مدرنیته و مئأله استعمار و حکومت انتقادهای آل

استثماریا است. به همین دلی ، به روستا، و نه به طور خاص ایاانیت و هویت ایاانی باز 

بایای سنت ایاانی و اسلامی و حتی شهانشینی سنتی ایاانیان نیب سخنی یادد و در مورد ممی

 یوید.نمی

احمد با خلاف روشنفکاان دورۀ مشاوطه ده یذشته و هویت پیوستۀ در واقع، آل     

-تاریخی خود را دنار نهاده بودند و آرزوهای رسیدن به آرمان شها مدرن را درخود می

پادازد و هم سو با بخش خویش میت یذشته و هویتپاوراندند، به ریب و درشت خاطاا

ارتباط با یذشته و هویت اش را بیخواهانهذهنیت رمان یونۀ خویش، آرمان های تجدد

وجوی هویت تاریخی و اصالت دند. در نتیجه، در جئتپیوسته و تاریخی خود دنبال نمی

رود، ده بیش ازمناطق دیگا از یبند توسعه و می« اورازان»ایاانی، به روستاهایی مانند 

-اند و نتایج تحقیقات خود را در مؤسئه تحقیقات اجتماعی منتشا میغاب مصون مانده

 دند.
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را با هدفی « جبیاۀ خارک»، «های بلوک زهاانشینتات»و « اورازان»همچنین بعد از      

اهنگی و تأثیا توسعه با محیط نئبتاً متفاوت، یعنی بارسی اعمحلال یک واحد اقتصادی و ف

را منتشا داد ده در آن « مدیا مدرسه»بومی ایاان نوشت. اما پیش از آن، مجموعۀ داستانی 

زدیی نبدیک شد. او در این داستان امید از ایدۀ بازیشت به روستا دور، و به مفهوم غاب

در مواجهه با  انددی به تغییا اوعاع مملکت و تأثیایذاری با دستگاه حکومت دارد؛ ولی

نشینی، دند. این عقبنشینی میعمق فئاد دستگاه آموزشی، با از دست دادن خود، عقب

تا او با حکومت و غاب زده هاست؛ اما در این داستان، دغدغۀ اصلی آغاز مخالفت جدی

توجهه حکومت به فاهنگ و آموزش است ده در مدرسه، حقوق معلمان و ... نمایان او بی

دند، او در این داستان به نوع آموزش و بومی یا غیا بومی بودن آن اشاره نمیاست. البته 

جب اینکه معتقد است این آموزش در جامعۀ وابئتۀ ایاان ده همۀ دالاها را از فانگ وارد 

افبون با (. 113: 1921احمد، آل)نیئتدند، باای دار تخصصی آینده دانش آموزان مفید می

ها در پوشش او متوجه بئط سلطه و قدرت سیاسی آمایکاییآن، بخشی از انتقادهای 

شان است. در این داستان، مادی امایکایی ده واسطۀ رساندن آب و باق دمک ظاهای

است، تنها واسطۀ رساندن این نعمات به ایاان نیئت؛ بلکه در دنار آن، آن قدر در ایاان 

: 1921احمد، آل)دندبازخواست  قدرت دارد ده ایا معلمی را بکشد، دئی نمی تواند او را

181.) 
زدیی مادم و روشنفکاان در این داستان هویتی و غابدر دنار این موارد، انتقاد از بی     

های احمد در قالب مدیا، از رفتارها و اداهای ظاهای و مقلدانه معلممطاح می شود. آل

ا و فاهنگ اصی  غابی ده هدند؛ عمن اینکه از عدم فهم واقعی ایدهغاب زده انتقاد می

 شان از سنت بومی خود نیب می یوید:خبایبا هفتاد واسطه به آنها رسیده بود، و همچنین بی

-مآبی! نه خبای از دیاوزشان داشتند، نه ملاک تازهدردسای باای فانگیچه مقلدهای بی» 

 (.32: 1921)آل احمد،«ان داده بودند چیبی ساشان می شدای ده با هفتاد واسطه به دستش
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در نتیجه، در این داستان دو تصویا از غاب وجود دارد ده تا حدی از هم دور نگه      

-پئند از فاهنگ غابی، ده غاب زدیان بیداشته می شود؛ نخئت سطحی ظاهای و عامه

هویت ایاانی را ده شناخت عمیقی از غاب ندارند، مفتون خود داده است، و دیگا 

تا دربارۀ علم، فاهنگ و هنا اصی ، ده به نوعی مورد تایشتا و قاب  سسطحی عمیق

پذیاش و تحئین روشنفکاانی چون اوست و معیار اصلی تاقی غاب در آنها نهفته است. به 

احمد ناظا به باداشت سطحی حکومت از غاب و هاحال، در این داستان، انتقاد آل

اهنگ اصی  غابی و با دنار پندارند بدون توجه به علم و فمعیارهای غابی است ده می

توانند به توسعۀ اجتماعی نای  شوند. یذاشتن فاهنگ بومی و تقلید از ظواها غاب می

احمد است، تاین اندیشۀ سال های پایانی عما آلزدیی ده مهمبدین تاتیب، مفهوم غاب

 نماید.می به تدریج رخ

 

 (1911-1911) وفاتتا  «زدگیغرب»ها و تأمل در در جستجوی اصالت

ای جدید در زندیی اوست و اوج تحول فکای جلال و آغاز دوره« زدییغاب»دتاب      

آثار وی از این زمان به بعد به نوعی ادامه راهی است ده در این دتاب یشوده است. از 

 «ارزیابی شتاببده»( و 1931«)دارنامه سه ساله»توان به تاین آثار جلال در این دوره میمهم

های متنوع حیات فاهنگی و اجتماعی زدیی در حوزهه تکاار مضامین غاب( د1938)

( ده محصول توجه جلال به مذهب به عنوان 1935«)خئی در میقات»است اشاره داد، 

زدیی است، در همین دوره نوشته می شود. پایگاهی سنتی باای دفاع در مقاب  امواج غاب

عبور »(، 1935«)دایدن»زدیی هئتند؛ غابهای این دوره نیب ادامه راه و مضمون تاجمه

هایی از این آثار است و بالاخاه آن چه جلال ( نمونه1935«)نفاین زمین»( و 1935«)از خط

ده به تعبیا  -«در خدمت و خیانت روشنفکاان»به دنبال آن بود در دتاب مهم دیگا او یعنی 

-تفاوتی روشنفکاان زمانهو در واقع در وادنش به بی 1938 خاداد 15خودش پس از واقعه 

 تکام  یافت. -(15: 1935احمد، آل) آورداش نئبت به این واقعه به رشته تحایا در 
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آن را در سطح بئیار وسیعی « زدییغاب»احمد در دتاب زدیی ده آلمفهوم غاب     

باای انتقاد از جامعه و حکومت بئط داد، دو وجه اساسی دارد. این مفهوم در نگاه اول، 

یانگا فقدان هویت اجتماعی و فاهنگی در مل  جهان سوم و از جمله ایاان در باابا غاب ب

 زدیی عبارت است از:بود. به بیان او، غاب

ای از عالم مجموعه عوارعی ده در فاهنگ و تمدن و روش اندیشۀ مادمان نقطه»     

هیچ در تاریخ و بیهیچ تداومی هیچ سنتی به عنوان تکیه یاهی، و بیحادث شده است، بی

 (.91: 1928 احمد،)آل«ای؛ بلکه فقط سوغات ماشینمدرج تحول یابنده

بدین تاتیب، غاب زدیی محصول ورود ماشین وتکنولوژی غابی است؛ بدون اینکه      

علم وفاهنگ متناسب با آن، به صورت تدریجی شاایط را باای تولید ماشین فااهم داده 

یونۀ خویش، از تداوم و پیوستگی فاهنگ به منبلۀ با نگاش رمانباشد. در نتیجه، او همئو 

یوید و با همین مبنا همچون شاط عاوری ها تغییا اجتماعی، به ویژه ماشینیئم سخن می

پادازد ده به ای می، به انتقاد از حکومت و روشنفکاان غاب زده«مدیا مدرسه»داستان 

 فاهنگ توجهی ندارند.

احمد متأثا از نگاه ماردئیئتی خود به رابطۀ فاهنگ و اقتصاد، اشاعۀ از سوی دیگا، آل     

فاهنگ ظاهای و عامه پئند غابی نه فاهنگ و علمی ده تاقی اجتماعی و ماشینیئم را در 

غاب به وجود آورده و را محصول روابط اقتصادی میان دشورهای استعماریا و مئتعماه و 

داند ده با اعمحلال هویت بومی، راه را باای وم میهای نفتی و مل  جهان سیا میان دمپانی

دند. بدین تاتیب، مفهومی از غاب دربارۀ استعمار اقتصادی استثمار این دشورها فااهم می

 ییاد و تصور غاب متمدن بیش از پیش درهم می شکند.و فاهنگی در اندیشۀ او شک  می

مشاوطه، با نوعی ستایش از غاب  های پیش از دهۀ چه ، به ویژه دورۀدر واقع، سال     

افکند و روشنفکاان فعال همااه بود ده با چهاۀ استعماری و مداخله جویانۀ غاب سایه می

و مؤثا در انقلاب مشاوطه، با وجود تفاوت هایشان، غاب را به منبلۀ یک دلیت مفهومی، 

ای مدرن همچون همندی از بئیاری از ایدهدانئتند ده به واسطۀ بهاهای میتمدن متاقی
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آزادی، مشاوطیت، قانون، عدالت، علم و تکنولوژی و...، به تاقی اجتماعی مطلوبی رسیده 

احمد، تغییاات در اندیشۀ آل ویژه چه ، به اما این رویکاد در دهۀ (؛13: 1925آجدانی، )است

را در  زیادی داد و او متأثا از اید ولوژی های ماردئیئتی و پئا استعماری، مفهوم استعمار

زنجیاۀ مفهومی غاب وارد داد. بدین تاتیب، غاب متاقی و متمدن، به غاب استعماریای 

 ده مئئول اصلی مشکلات اجتماعی ایاان است، تغییا معنا داد.

زدیی، و در منویاافی جبیاۀ احمد انتقادهای خود از غابیان را پیش از غابالبته آل     

پا در باابا حملۀ مغول و اتحاد آنان در مقاب  خارک تا حدودی مطاح، و به نجات ارو

زدیی، بیشتا با استعمار غابیان و اما در غاب؛ (31: 1955، احمدآل)بودمئلمانان اشاره داده 

هایی ده نشان وابئتگی به دند؛ دمپانیهای نفتی تأدید میبه ویژه استعمار جدید دمپانی

ای بئازند دالایشان را بفاوشند یا دارخانه خواهندهای غابی را ندارند و در ظاها میدولت

-یاایی در ایاان میتا به پیشافت ایاان دمک دنند؛ ولی با انواع فایب، به رواج مصاف

های غابی را به دنبال ای جب وابئتگی هاچه بیشتا ایاانیان به غاب و دمپانیپادازد و نتیجه

اقتصادی و مفهومی ماردئیئتی و به انتقاد از ندارند. در نتیجه، او با تکیه با مفهوم امپایالیئم 

 غاب می پادازد.

به یمان او، غاب اهداف استعماری خود را تنها در پس قااردادهای تجاری و مصافی      

دند؛ بلکه در پس وقایع و نهادهای سیاسی به ظاها مئتق  نیب پنهان شده خود دنبال نمی

 است:

های مانۀ مقابلۀ طبقات فقیا و غنی نیئت، یا زمانۀ انقلابدیگا زمان ما، علاوه با آنکه ز»     

ها هم نیئت. زیا ج  ها بلوایی یا دودتایی یا  و اید ولوژی« هاایئم»ملی، زمانۀ مقابلۀ 

و دولت  باید دید توطئه ددام دمپانی استعمار طلب شورشی در زنگبار یا سوریه یا ارویو ه،

 (.81: 1928 احمد،)آل«پشتیبان او نهفته است

این درک متفاوتی از امپایالیئم و غاب است ده باای درک استعمار، به جای توجه به      

شود ده در ظاها استقلال دارند. قااردادهای تجاری و اقتصادی، به وقایع سیاسی توجه می
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ای ده به زعم های غاب زدههمچنین، این بعد از امپایالیئم، به ویژه در انتقاد از حکومت

 یابد.آیند و می روند، بیشتا نمود میحمد به وسیلۀ غاب میاآل

البته این درک از استعمار، دردی غالب در میان روشنفکاان دهۀ چه  نیب بوده است و      

داشت، عنصای بود ده به آنچه بیش از ها چیب در این زمان ذهن آنان را به خود مشغول می

تا هان سوم بود؛ نوعی استعمار جدید ده زیادانهتاین تهدید باای جوامع جنظا آنان ببرگ

دخالت یا سلطۀ نفوذ »داد. این شک  عبارت بود از تا امپایالیئم عم  میاز شک  قدیم

-خارجی در دشوری ظاهااً مئتق ، از طایق یک یاوه نخبۀ بومی ده بیشتا به نفع خارجی

ادم با دشورهای جهان ها عم  می داد تا مادم دشور خود. به عبارت دیگا، نخبگان ح

سوم، دشمنان جدید مادم بودند؛ زیاا عوام  دشورهای امپایالیئتی سابق محئوب می 

احمد اتحاد میان حکومت وامپایالیئم را بعد از دودتای البته آل (.153: 1922)نبوی، «شدند

به صااحت اعلام داده بود. با این تفاوت ده « سایذشت دندوها»ماداد و در داستان  82

زده، به در این دهه، انتقادها به سمت غاب بیشتا شده بود و حکومت و روشنفکاان غاب

زدیی شان )دانئته یا آمدند محئوب میشدند ده با غابنوعی طفیلی آن به شمار می

 نادانئته(، به نفوذ استعماریاان میدان می دادند.

، مذهب و سنن ایاانی و به بعد، بازیشت معناداری به فاهنگ 1931احمد از سال آل     

شناسد. توجه او به می« زدییغاب»ای در باابا اسلامی دارد و این مقوله را به عنوان وسیله

 1938خاداد  15مذهب و نقش روحانیت در تحولات اجتماعی ایاان معاصا، بعد از قیام 

ال آن با یابد. البته یاایش وی به مذهب و روحانیت از زمان سفا حج او و به دنبشدت می

این (. 19:1931مادب بارسی اسناد تاریخی، )یابدجدیت می« خئی درمیقات»نگارش دتاب 

دتاب در واقع حکایت از بازیشت به خویشتن فکای و اجتماعی است. او در سفا حج به 

باده و آن را فاصتی مغتنم زدیی بیشتا پیتوان اسلام باای مقابله با هجوم غاب و غاب

شمارد. سفا حج او چنان ده از محتوای سفانامه اش با می آید تن، میباای شناخت خویش

صبح رفتم بقیع. »دارد: راهی باای بازیشتن به خویشتن اوست. به عنوان نمونه بیان می
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دیدم ده چهارده قان سنت جئتم... و میزد من اثا سنت را در خاک میآفتاب ده می

 (.58:1929احمد، )آل«اسلامی در چنین خادی...

سیمین دانشور، توصیف جالب و شاح حال مانندی، از تغییا وجهۀ نظا فکای شوها      

 خود، آل احمد، ارا ه می دهد:

رفت. چاتکه نمی انداخت و اصالت داشت و ایا به دین جلال در راه بود و با عشق می»     

تا حدی رو می آورد، از روی دانش و بینش بود، چاا ده ماردئیئم و سوسیالیئم و 

ایبیئتانئیالیئم را قبلاً آزموده بود و بازیشت نئبی او به دین و امام زمان راهی بود به 

سوی آزادی از شا امپایالیئم و احااز هویت ملی، راهی به رافت انئانیت و رحمت و 

 (.133: 1925)به نق  از میاسپاسی، «عدالت و منطق و تقوا، جلال درد چنین دینی را داشت

ها چند بیشتا به اهمیت مذهب و روحانیت پی باده و  1938 خاداد 15واقعه  وی پس از 

در خدمت و »دند و پس از آن به نگارش دتاب پیدا میره( )خمینیارادتی نئبت به امام 

 می پادازد. او در این باره می نویئد:« خیانت روشنفکاان

 1938خاداد  15خونی ده در  ریخته شد، به انگیبه 1938طاح اول این دفتا در دی ماه »     

های خود را با بی اعتنایی از مادم تهاان ریخته شد و روشنفکاان در مقابلش دست

 رساند:ده این، خود، توجه او را به مذهب و روحانیت می (.15: 1935احمد، )آل«شئتند

ان، پس این توجه به دین، به خصوص به مئأله اسلام، در این شاایط معین از زمان و مک»     

خاداد، باای این است ده در مقاب  چنین هجومی ده ما یافتارش  15از اشاره سایع به 

اش ایئتادیی نشان داد. این یکی از آخاین هئتیم، یک چیبی باید پیدا داد ده به وسیله

ام. دنبال همین اندیشیدن هم بود ده پا شدم رفتم مئا لی است ده من خودم بهش اندیشیده

ؤال این است ده در مقاب  هجوم مکانیئم غاب چه دنیم؟ به یک چیبی حج. مثلاً س

مئتمئک شویم؛ به یک چیبی بچئبیم. شاید بتوانیم خودمان را حفظ دنیم؛ نه آنجور ده 

 (.159/ب: 1953احمد، )آل«تادیه رفت
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را ده حاص  سفا حج وی « خئی در میقات»دتاب  1935احمد در سال در ادامه آل     

یوید ده در مئاوات ای میه رشته تحایا درآورد. او در این دتاب، از من شاقیباشد بمی

از لوازم ) جمعدند و دغدغۀ تجابه شده در طواف، خود و غم خود را فااموش می

نیب نوعی تقاب  فاد و جمع، سلطۀ جمعی و در اجتماع فدا شدن « سعی»روشنفکای(، و در 

از طاف دیگا، در اعتکاف و انبوا نیب همین فاد فدا دند. را در باابا عالم غیب تجابه می

باز هم لازمه ) دلامیشده در اجتماع، در باابا عالم غیب فدا می شود و به دشفی و 

روشنفکای( نای ؛ اما این تجارب روشنفکاانه، اصالت و معنای دینی خود را در ارتباط با 

د و جمع هیچ ددام اصالت ندارند. در این دستگاه ده ماییم، فا»یابند؛ زیاا عالم غیب می

در سعی سلطۀ جمع را می پذیایم؛ اما فقط در باابا عالم »و « اصالت در عالم غیب است

)به نق  «غیب و ایا آمدی و از این مجموعه عالم غیب را یافتی، آن وقت چه خواهد ماند؟

 (.51: 1911از پارسانیا و خا فی، 
بینی مدرن و مئا   بومی و محلی با عینک جهاناحمد به با این اوصاف، توجه آل     

-ییاد؛ ولی با قاار یافتن در فضای دیانت و شعا ا دینی، تا اندازهسوسیالیئتی صورت می

ای به جهان بینی اسلامی و سنتی نبدیک می شود و به ویژه در زمینه اشتاادات این دو 

 جهان بینی، تقویت سنت های دینی را به ارمغان می آورد.

احمد ده در بازیشت به روستا، قابلیت مقاومت چندانی بدین تاتیب، نگاش مدرن آل     

بینی خدا محورش را باای این در مقاب  استعمار و غاب را نمی بیند، دلیت اسلامی و جهان

 مقابله مناسب تشخیص می دهد:

د نوعی از خود می پاسیدم ده باای وعع یافتن در مقاب  غاب، این مااسم حج خو»     

استعمار ] جدیدشسکوی پاش نیئت؛ خصوصاً در زمانه ای ده غاب با این استعمار نوعی 

فاهنگی[، این چنین با ارابۀ مئیحیت می راند، چاا در این حوالی ده ماییم، ارابۀ اسلام را 

 (.51: 1911)به نق  از پارسانیا و خا فی، «چنین زنگ زده رها داده ایم؟
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 احمد،آل)بودزدیی نیب بدان اشاره داده یت اسلامی است ده در غاباین همان ایدۀ دل     

توانند بذر عقلانیت و مقاومت در باابا از طاف دیگا، اجتهاد و انتظار شیعی می (.82: 1928

زدیی را دل ایاانیان بکارد و انتظار فاج نیب انتظار روزی پا از عدل و داد را، ده ایده غاب

 (.55: 1935 احمد،آل)عامیاست، در دل ها فاد  آلی جهانی و سوسیالیئتی

احمد در بازیشتش به با تمام این احوال، عقلانیت مدرن و مئاوات مورد تأدید آل     

ییاد، به ویژه اینکه، تای به خود میدیانت و سفاش به میقات، تا حدی رنگ و بوی بومی

وید. از طاف دیگا، او پیش از از اصالت عالم غیب اسلام، و نه اصالت فاد و یا جمع می ی

اش، از توجه به معیارهای خودی زدییهای عد غابها و نوشتهنگاریاین در نگارش تک

-می« زدییغاب»یوید. باای مثال، در دتاب های فاهنگی و اجتماعی میباای ارزیابی

 «ما همیشه در این سوی عالم، همچون مشتی از خاوار دلیت یک تمدن»یوید در یذشته 

ایم و به انگ خود شناختهدنیا را به انگارۀ خود می»و در نتیجه به واسطۀ قدرتی ده داشتیم 

همین دار را با ما »به واسطۀ به دست یافتن قدرت « ایم، پیش از آنکه آنهازدهنشان می

و شاق شناسانه، دستاوردهای تمدن یذشتۀ ما را چون قومی  (98: 1928 )آل احمد،«بکنند

خود ما نیب ایا در پی توجیه امای از امور »های خویش بئپارند. تا حدی ده زهبدوی به مو

دنیم... همان جور درس های آنان ارزشیابی میمعاش و معاد خودمان نیب باشیم، به ملاک

البته معتقد است ده «. دنیمییایم؛ همان جور تحقیق میخوانیم؛ همانجور آمار میمی

اما در مورد علوم (؛ 35: 1928، احمد)آل«را با پیشانی ندارد های علمی رنگ هیچ وطنیروش»

یوید ده ما حتی تا زدیی روشنفکاان میانئانی، آنچنان مطمئن نیئت و در انتقاد از غاب

به اماوز به جای پاداختن به علوم دقیق و اصول تکنیک و فلئفۀ علمی، نبدیک به همۀ از 

ده قطعیت و علمیت ( 31: 1935احمد،آل)اندا یافتهفانگ بایشته هامان در علوم انئانی ددتا

، به طور مشخص با علوم «دارنامه سه ساله» تا اینکه، در دتابآن دمتا است. از همه مهم

 :انئانی بومی تأدید می دند
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از غاب یک مقدار چیبها ما لازم داریم بگیایم؛ اما نه همه چیب را. از غاب یا در غاب »     

آموزیم دنیم. علمش را هم ازش میکنولوژی هئتیم؛ این را وارد میوجوی تما در جئت

یاچه غابی نیئت و دنیایی است؛ اما دیگا علوم انئانی را نه. علوم انئانی یعنی از ادبیات 

شود از دارم و بلدم. روش علمی را می بگیا تا تاریخ و اقتصاد وحقوق. اینها را من خودم

ام دارم. من جابه جا نوشته وع علوم انئانی را من خودمدئی ده بلد است آموخت؛ اما موع

ده ناصا خئاو از هباران سال پیش بیخ یوش ما حافش را زده. قلم زدن را او به من یاد 

 (.811/ب: 1953 احمد،)آل«داده نه نیوتن یا آقای سارتا

-میاحمد را به سوی مذهب و فاهنگ بومی باز زدیی، آلبدین تاتیب، دغدغۀ غاب     

دشاند. با این های خودی و حتی علوم خودی مییاداند و به نوعی باز اندیشی در ملاک

زدیی او قاب  دند، تنها با توجه به دغدغۀ غاباحمد با آن تأدید میحال، اسلامیتی ده آل

فهم است؛ زیاا جدای از این مفهوم، او هیچ توصیفی از محتوای این سنت و چیئتی آن 

 دند.ارا ه نمی

احمد از نظا شخصی، در مذهب بیشتا به دنبال ایمان بود تا شایعت. در واقع، در البته آل     

توان رایحۀ سفا معنوی او را ، می«خئی در میقات»باخی از زوایای پنهان و آشکار 

استشمام داد. جنبۀ شخصی مذهب باای او در بادارندۀ نوعی بازیشت به یذشته بود؛ 

زدود. این بازیشت، هم تجدید یادی با دوران دوددی و ز دل میبازیشتی ده غابت را ا

وهم تجدید  –ها و فلک و مجموعۀ پنج داستان همچون داستان یلدسته –نوجوانی او بود 

نمود و پناهگاهی های قومی طلایی میای با آن دوران تاریخی ده در غبار خاطاهخاطاه

 (.95 :1925قاعیان، ) آمدباای اصی  ماندن به شمار می

سالگی با اثا سکته قلبی در  35در سن  12/5/1932ساانجام جلال در روز چهارشنبه      

 اسالم ییلان دریذشت.

 گیرینتیجه
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ای مذهبی به دنیا آمده، از مذهب یئئته و به احمد فادی است ده در خانوادهجلال آل     

دند و از آن جدا ی دمک میشود، به نهضت ملرود، با انشعابیون همااه میحبب توده می

های ای توانا و تأثیایذار و با طیفیادد. او نویئندهشود و در نهایت به مذهب باز میمی

مختلفی از روشنفکاان دمخور بوده است و به اعتباری از آنان محئوب می شود. مباحث او 

آید و به درون های مختلف فکای با میو اظهار نظا درباره او، هنوز زنده است؛ از جایان

جایان های یونایونی راه یافته است. از این جهت، مطالعه آراء و افکار، شخصیت و 

 تواند در شناخت جایانات فکای و سیاسی یونایون، مفید واقع شود.جایگاه او می

با توجه به فضای دشور در هنگامه زندیی جلال و پس از آن، باید یفت ده او پس از      

ع فکای یکی از پاچمداران مبارزه با افااط و تفایط در مدرنیباسیون بوده و های متنوتجابه

را در سطوح مختلف جامعه پاادنده « زدییغاب»با توجه به قلم نافذش، مباحثی از جمله 

های جلال باعث شدند تا باخی مباحث، از صورت آدادمیک، خارج است. در واقع، دتاب

منشأ تأثیاات اجتماعی و سیاسی شوند و قئمتی از شده و به صحنه اجتماع راه یابند، 

را شک  دهند. بدین تاتیب ایا تبلیغ و مبارزه را از « انقلابی»یفتمان روشنفکاان و مبارزان 

قاار دهیم و « متعهد»خصایص یک روشنفکا بدانیم، می توانیم او را در زماه روشنفکاان 

 خارج یادانیم.در غیا این صورت، باید او را از زماه روشنفکاان 

احمد و با توجه به نگاش او نئبت به به طوردلی با توجه به زندیی و آثار جلال آل     

باشد، یعنی از تاین مقطع زندیی جلال، دهه آخا عما وی میسیاست، سنت و مذهب، مهم

زدیی و روشنفکاان، جلال های نظای غاب. در این دوره با طاح بحث1932تا  1931سال 

آورد. هم زمان، او به یذشته ا به سیاست و فعالیت سیاسی به شکلی نوین روی میبار دیگ

آورد. در این زدیی ایمان میمذهبی خود بازیشته و به دین به عنوان سنگا مبارزه با غاب

دوره است ده جلال با پی بادن به نیاوی شگاف مذهب در مقابله با هجوم دنیای جدید و 

-ای اصی  ماندن، دوران تحول و تکام  فکای خود را طی میساختن پناهگاهی از آن با
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 دند. بدین خاطا مهم تاین آثار وی در همین دوران نوشته شده اند. از همین رو نوشتار

 فوق نیب به همین دوره از زندیی او تأدید داشت.

تیجه توان ناحمد، میبا توجه به مطالب بیان شده در این مقاله و بارسی سیا زندیی آل     

احمد در دوددی و نوجوانی در محیط بحث را در این جمله خلاصه داد ده جلال آل

مذهبی پاورش یافت ولی در جوانی از مذهب رویادان و یک ماردئیئت شد. بعد 

سوسیالیئم را در جبهۀ ملی یافت. اما، ساانجام، فهمید ده روح یمشدۀ او به اسلام راستین 

خود جدا شود، اما توانئت خود را از مهلکۀ روشنفکای رها تعلق دارد. او دوشیده بود از 

اش، او را به این رویارویی دشاند و او دند. ذهنیت خالص اسلامی او و ذات اصی  اسلامی

 به خوِد حقیقی اش بازیشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111/  ؛ علی جان مرادی جوهااحمد؛ از ناکجا آباد تا بازگشت به ریشهآلجلال  

 

 منابع
 ، تهاان: اختاان.روشنفکران ایران در عصر مشروطه .(1925) اللهآجودانی، لطف  (1

 ، تهاان: امیادبیا.3 چیتیم خلیج،  جزیره خارک؛ دُرّ .(1955) جلالد، احمآل (8

 ، تهاان: امیادبیا.از رنجی که می بریم ./الف(1953احمد، جلال )آل (9

 ، تهاان: رواق.9 چ، کارنامه سه ساله ./ب(1953احمد، جلال )آل (3

 ، تهاان: فادوس9 چ، در خدمت وخیانت روشنفکران .(1935احمد، جلال )آل (5

 : فادوس.تهاان ،3 چ، غرب زدگی .(1928احمد، جلال )آل (5

 ، تهاان: فادوس.11 چ، خسی در میقات .(1929احمد، جلال )آل (3

 ، تهاان: فادوس.9 ، چیک چاه و دو چاله و مثلاً شرح احوالات(. 1922) احمد، جلالآل (2

یفتگوی  ، در«احمد و روشنفکاانجئتارهای در تعام  و تقاب  آل» .(1923) شمساحمد، آل (1

 )مها و آبان(.9، شماره مجله یادآوراحمد، یادآور با شمس آل

 تهاان: فاوزان. ، تاجمه جمشید شیاازی،روشنفکران ایرانی و غرب (.1933) باوجادی، مهازاد (11

 ، قم: نشا معارف.حدیث پیمانه .(1921) حمیدپارسانیا،  (11

احمد و یشودن راه باای رسیدن ل آلتجابه روشنفکای جلا(. »1911) پارسانیا، حمید، خا فی، منصوره (18

 )بهار(.8 ، سال سوم، شمارهفصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، «به معیارهای خودی

 یروابط خارج طهیپئا دفاع مقدس در ح ۀاستگذارانیس یوانموده ها(. »1912) دیچهاآزاد، سع (19

 .133-183، صص 3، شماره 5، سال فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«اانیا

، در یفتگوی یادآور با ددتا «احمد، حبب توده و اندیشه انشعابآل» .(1923) انورای، خامه (13

 )مها و آبان(.9 شماره، مجله یادآورای، انور خامه

راهباد  یائهیمقا یبارس(. »1912باوند، داوود ) داسیو هام اعایعل ،یازغند لا؛یل ،یخدابخش (15

فصلنامه مطالعات دفاع  ،«یییاانوواقع یۀابا نظ هیبا تک هیو عابئتان در بحاان سور اانیا

 .33-81، صص  9، شماره 5، سال مقدس

، «احمد و پاسخ به پاسش عقب ماندییغاب زدیی و هویت؛ جلال آل» .(1929) رعاخلیلی،  (15

 )زمئتان(.3، سال پنجم، شماره فصلنامه مطالعات ملی



 1911(، بهار 1)پیاپی 1سال اول، شماره  ،انقلاب اسلامی علمی جامعه شناسی سیاسی فصلنامه /190

 

، تهاان: 8 ج، ایران نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در .(1923) شهایارزرشناس،  (13

 دتاب صبح.

فصلنامه  ،«اانیا یدر پاتو انقلاب اسلام یتیمهم هو یهاانگاره یایاح»(. 1912) میما ،نژاد ییبایز (12

 . 815-123 ، صص81، شماره 2، دوره یانقلاب اسلام یپژوهش ها

، «احمد؛ غاب زدیی و عاورت بازیشت به سنتجلال آل» .(1911) بیژنعبدالکایمی،  (11

 ، پاییب.9، سال هفتم، شماره مه حکمت و فلسفهفصلنا

کتاب ماه ، «احمد در آیینه داستان هایشاندیشه جلال آل» .(1921) بهنازعلی پور یئکای،  (81

 )آذر(.152 شماره، ادبیات

 ، تهاان: دویا.احمد و گذار از سنت به تجددجلال آل .(1925) حئینقاعیان،  (81

 ، تهاان: انتشار.ی خلیل ملکیخاطرات سیاس. (1952) محمدعلیداتوزیان،  (88

سازودارهای تضمین حقوق بنیادین بشا در نظام »(. 1912ادبا ) ،بشیایو  پایئا ،داظمی (89

، بهار 15، شماره 2، دوره مطالعات حقوق بشر اسلامیدو فصلنامه ، «حقوقی عمومی ایاان

 .111-131و تابئتان، صص 

، تهاان: مادب اسناد ساواک احمد به روایتآل .(1931) تاریخیمادب بارسی اسناد  (83

 بارسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.

 )شهایور(.819 شماره، کیهان فرهنگی، «جلال، مادی در راه» .(1928) مصطفیمنصف،  (85

 احمد(، تهاان: ساوش.های جلال آلزندیی، آثار و اندیشه) جلال اهل قلم(. 1928) میازایی، حئین (85

)بحثی درباره یفتمان های روشنفکای و  رنیته ایرانیتأمل در مد .(1925) علیسپاسی، میا (83

 ، تهاان: طاح نو.8 چجلال تودلیان،  تاجمه سیاست مدرنیباسیون در ایاان(،

 )اسفند(.85 شماره، ماهنامه حافظ، «احمدهای سیاسی جلال آل اندیشه» .(1923) داوودنامی،  (82

 فشاردی، تهاان: شیاازه. ، تاجمه حئنروشنفکران و دولت در ایران .(1922) نگیننبوی،  (81

)مطالعه  اانیا یاسلام یجمهور یخارج استینقش قدرت نام در س(. »1912سوناز ) ،یاینص (91

 .823-855، صص 1، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم دو، «عااق( یمورد

 ، تهاان: ققنوس.رویارویی فکری ایران با مدرنیت .(1925) فازین ،وحدت (91


