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چکیده
جلال آلاحمد به شهادت داستانها ،مقالات و رفتار سیاسیاش ،هموواره بوا مئواای انوران دربیور بووده و
همراه با دلمشغولی مداوم نئبت به فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد و جامعه انران« ،درد انوران» و دغدغوه وعوعیت
حال و آننده انرانیان داشته است .آل احمد زندبی پرتلاطم و اندنشه رو به تکاموی و متحوولی داشوته دوه در
آثار بونابون وی نمود نافته است و با نگاهی تارنخی به سیر زندبی و آثارش قابی بررسی مویباشود .او در
محیط مذهبی متولد ،در فضای مذهبی به بلوغ و در جوانی از مذهب بئئت و به حوبب ماردئیئوت تووده
پیوست .در ادامه راه به سوسیالیئم برانش پیدا درد و بعد عضو حبب نیروی سوم شد ،چشمداشتی هوم بوه
جرنان ملی ددتر مصدق داشت .ولی بعد از دودتای  22مرداد  1992در خود فرو رفت و بوه دنبوال بمشوده
خود میبشت تا اننکه سرانجام با انتشار آثاری همچون «غربزدبی»« ،خئوی در میقوات» و «در خودمت و
خیانت روشنفکران» و پیوستن او به اندنشه دلیت اسلام و دفاع از خون شوهیدان  11خورداد  ،1932نشوان داد
ده راه نجات را نافت و از مادئیئم و سوسیالیئم برای همیشه بئئت .آلاحمد تا هنگام مرگ از اسلام در
برابر غرببرانی رژنم شاه دفاع نمود ،ابر چه بازبشت او به اسلام بیشتر از آن ده جنبه مذهبی داشته باشد
جنبه سیاسی داشت ،او رنشههای فرهنگ و پیوند مردم انران را در اسلام نافته بود.
واژهگان کلیدی :جلال آلاحمد ،غربزدبی ،بازبشت به خونشتن ،روشنفکری ،حبب توده.
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مقدمه
جلال آلاحمد ( ،)1902-1932روشنفکری صمیمی ،شجاع ،متعهد ،پرشور ،فدادار،
عاصی و شورشی علیه هربونه ظلم و جور است و نکی از برجئتهترنن و اثربذارترنن
نونئندبان و روشنفکران انرانی در دهۀ چهی شمئی ،و از جمله دئانی است ده از پارهای
آموزههای سید احمد فردند ( )1211-1939و به تبع وی از اندنشههای هاندبر ،لیکن بدون
درنافت مبانی فلئفی آنها ،تأثیر پذنرفته است .زندبی او به طور دلی دو دوره و به طور
جبایتر پنج مقطع زمانی داشته است؛ نکی دورۀ جوانی و به تبع آن ،دورهای ده از نظر
سیاسی برانش به ماردئیئم و بروههای چپ ،همچون حبب توده ،داشته است .دورۀ
دوم زندبی وی از هنگامی آغاز میشود ده بعد از شکئت سیاسی و سفرش به مکه به
نوشتن سفرنامهاش ،موسوم به «خئی در میقات» ،از افکار و اندنشههای بذشتهاش ،نه تنها
فاصله میبیرد ،بلکه آنها را طرد و مردود اعلام میدند.
آلاحمد را ،به اعتبار دورۀ دوم زندبی فکری و اجتماعیاش ،میتوان نکی از
شخصیتهانی دانئت ده ،به واسطۀ تأثیر پذنریاش از فردند ،در بئترش بفتمان نقادانۀ
هاندبر نئبت به غرب و مدرنیته در جامعۀ انران ،بئیار دخیی و اثربذار بوده است.
با آلاحمد و دتاب «غربزدبی» وی ،برخلاف نئی اول منورالفکران انرانی ده در
نخئتین مواجهههای خود با دوران مدرن به شدت جذب ارزشهای جدند حاصی از عصر
و جهانبینی روشنگری شده بودند ،بفتمان و نئی تازهای از روشنفکران انرانی پدند آمد
ده بر نقد غرب و مدرنیته و بر اصالتها ،هونت و سنت تارنخی خونش تأدید میدردند.
جلال آلاحمد ،از نونئندبان برجئته و اندنشمند انران زمین است ده دارهای ادبی
زنادی از او برجای مانده است .او از جمله متفکرانی است ده دوستدار فرهنگ ملی و
مذهبی انرانیان است و در سوق دادن انرانیان به استقلال سیاسی و فرهنگی و اقتصادی،
تلاشهای زنادی درده و انن به وعوح در آثار او دنده میشود .جلال ،تنها نک نونئنده
نبود ،بلکه چهرهای سیاسی نیب بود و در انن راستا چه بامهانی ده بر نداشت و چه اثرها ده
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نگذاشت .او روزی تودهای بود و روزی عد تودهای ،بخش مهمی از شخصیت او در همین
عبور از بردنهها و فراز و نشیبها و متوقف نماندن او در هیچ ددام از آنها شکی برفت.
تلاش آل احمد از دوره سرخوردبی او از حبب توده ،به علت تئلیم شدن آن حبب به
خواسته های اتحاد شوروی ،آغاز شد .آلاحمد ،بر مبنای مفهوم «غربزدبی» ،نقدی
جدی علیه قدرت سلطهطلب غرب طرح نمود .انن نقد همچنین علیه روشنفکران سکولار
انرانی بود ده آلاحمد از آنان ،به عنوان همدستان غرب و دئانی ده از ساخت نک
مدرنیته اصیی و مؤثر انرانی عاجب هئتند ،ناد میدرد .به ادعای آلاحمد ،برای در امام
ماندن از هجوم نیروهای سلطهطلب و از خودبیگانه دننده مدرنیباسیون اجتماعی-
تکنولوژنکی ،میبانئت به فرهنگ «اصیی» اسلامی بازبشت« .بازبشتی» ده آلاحمد از آن
دفاع میدرد ،البته جنبه سیاسی داشت.
با انن وصف ،نونئنده مقاله حاعر درصدد است تا عمن بررسی سیر مراحی زندبی
آل احمد ده در انن مقاله به پنج مقطع زمانی تقئیم شده است ،چگونگی بذر از مذهب و
پیوستن به حبب توده ماردئیئم و حردت به سمت نادجاآباد و بعد تأمی در خود و انتشار
دتاب «غربزدبی»(از خود بیگانگی) و در نهانت بازبشت به رنشه (فرهنگ خودی) را
توصیف نمانید.
دوران کودکی و نوجوانی آلاحمد ()1901-1911
جلالالدنن سادات آلاحمد ،معروف به جلال آلاحمد ،فرزند سید احمد طالقانی ،در
 11آذر  1902در محله سید نصرالدنن (از محلههای قدنمی شهر تهران) تهران متولد شد.
زمان و ساعت تولدش را در پشت قرآن ثبت درده است« :تولد نورچشمی آقای سید
حئین ملقب به جلال الدنن حفظ الله تعالی در لیله پنج شنبه ،بیئت و نکم شعبان المعظم
 1932ه ق ،تقرنب ًا نک ساعت از شب بذشته مطابق با برج حمی ،خداوند قدمش را مبارک
نماند»(به نقی از نامی .)91 :1923 ،پدر او در دئوت روحانیت بود و سرپرستی امور مئجد
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پامنار را داشت .از انن رو ،جلال دوران دوددی را در محیطی مذهبی بذراند .آلاحمد
سابقۀ خانوادبی خود را انن بونه بیان درده است:
«در خانوادهای روحانی (مئلمان -شیعه) بر آمدهام .پدر و برادر ببرگ و نکی از شوهر
خواهرهانم در مئند روحانیت مردند ،و حالا برادرزادهای و نک شوهر خواهر دنگر
روحانیاند ،و انن تازه اول عشق است ،ده الباقی خانواده همه مذهبیاند .با تک و توک
استثنانی»(آل احمد/1913 ،ب.)11:

بدنن ترتیب ،آلاحمد در محیط خانواده با سنت مذهبی انران آشنا شده بود؛ ولی
زندبی در شهر تهران و نظام آموزشی جدند ،او را با جهانبینی مدرن آشنا ساخت و به
رغم مخالفت پدرش برای ادامه تحصیی ،او دورۀ دبیرستان را به پانان رساند .در واقع ،پدر
آلاحمد ده بمان میدرد درسهای جدند فرزندش را از راه دنن و حقیقت منحرف می
سازد ،او را برای دار به بازار می فرستد؛ ولی او با حضور در دلاسهای شبانۀ دارالفنون،
مدرک دنپلم خود را اخذ می دند .بعد از پانان تحصیی دبیرستان ،پدرش در سال  1922او
را به نجف ،نبد برادر ببربش فرستاد تا در آنجا به تحصیی علوم دننی بپردازد؛ اما او به
قصد تحصیی در بیروت به انن سفر می رود؛ ولی سه ماه بیشتر دوام نیاورد و به انران باز
می بردد .پس از انن سفر ،آثار شک و تردند نئبت به مذهب (سنتی) در او مشاهده می
شود ،ده بازتاب منفی خانواده را به دنبال میآورد .او در انتقاد از وادنشهای خانواده به
پیشروی خود در انتقاد و مخالفت از دنن انن بونه میبوند:
« شخص من ده نونئندۀ انن دلمات است ،در خانواده روحانی خود همان وقت لا
مذهب اعلام شده دنگر مهر نماز زنر پیشانی نمیبذاشت .در نظر خود من ده چنین می-
دردم ،بر مهر بلی نماز خواندن نوعی بت پرستی بود ده اسلام هر نوعش را نهی درده،
ولی در نظر پدرم آغاز لا مذهبی بود ،و تصدنق دنید ده وقتی لا مذهبی به انن آسانی به
چنگ آمد ،به خاطر آزمانش هم شده ،آدمیباد به خود حق میدهد ده تا آخر
براندش»(آلاحمد/1913 ،ب.)11-13:
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دوران دوددی او با دوره سلطنت رعاخانی و «نوسازی» دولتی ،مقارن بود ،به بونهای
ده میتوان دتاب «پنج داستان» آلاحمد را بربردان تارنخی عصر رعاخان به حئاب
آورد .وی در انن دتاب از مئاالی نظیر دشف حجاب و روحانیتستیبی صحبت به میان
آورده است(میرزانی .)13 :1922 ،پدر جلال نک روحانی محضردار بود و وزارت عدلیه،
محضر پدرش را ده «زنر بار انگ و تمبر و نظارت دولت نرفت» بئت(آلاحمد .)9 :1923 ،و
از آن پس سخت بیری های پدرش در منبل شروع شد.
به هر حال ،تحصیی در دارالفنون ،آشنانی تدرنجی با افکار روشنفکرانۀ افرادی مانند
دئروی در سال  1922و غیره ،و نحوۀ برخورد خانواده ،آلاحمد را نئبت به مذهب سنتی
و نا قراات سنتی از مذهب بدبین درد و او را هرچه بیشتر به سمت عضونت در حبب توده
سوق داد .در سال  1922ده عضو انجمن اصلاح بود ،جبوهای به نام «عباداریهای
نامشروع» اثر حجتالاسلام سید محئن عاملی ترجمه درد ،ده بعدها دربارهاش نوشت...« :
سال  1922چاپ شد و نکی دو قرن فروختیم و دو روزه تمام شد و خوش و خوشحال
بودنم ده انجمن نک دار هم درده  ...نگو ده بازاریهای مذهبی همهاش را چکی
خرندهاند و سوزانده» .پیشتر ،آثاری در حوزۀ اصلاحبری اسلامی نوشته بود ده هیچباه
آنها را منتشر نکرد(میرسپاسی.)133 :1921 ،

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

()1919-1911
حضور جدی آلاحمد درصحنۀ فعالیتهای اجتماعی و روشنفکری ،با عضونت او در
حبب توده از سال  1929نعنی در سن بیئت سالگی آغاز شد .البته فعالیتهای سیاسی و
ادبی او ،همیشه همراه و همگام با هم جرنان داشته است .در همان زمان ده برانشهای
سیاسی ،او را به طرف حبب توده میدشاند ،برانشهای ادبی نیب او را به سوی رشتۀ
ادبیات فارسی در دانشگاه سوق میداد .به هرحال ،خط فکری آلاحمد ،به میبان زنادی
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متأثر از حبب توده و جرنان وقانع مربوط به آن بوده و برانش ادبی و وجهۀ هنری و ادبی
داستانهای او نیب متأثر از مضمونها و پیامهای اجتماعی و سیاسی وی بودند(علیپور

بئکری .)91 :1921 ،انن برانش در قالب سیر تارنخی جامعه انران در برانش به انگلیئیها،
آلمانها و سپس شوروی نیب مشاهده شده است .به علاوه« ،جلال هم آدمی بود ده قرار و
آرام نداشت و پاسخهای «دئروی» به جلال در مورد مطالب منتشره در نشرنات حبب
توده ،جلال را قانع نمیدرد و او را به طرف حبب می دشاند و حبب هم داملاً آمادبی
داشت تا پذنرای چنین افرادی باشد(خامهای.)11 :1923 ،

حبب توده در شرانطی در انران به وجود آمد ده حکومت پهلوی در ادامۀ خط فکری
روشنفکرانی چون آخوندزاده ،تبعیت از غرب را شرط لازم تحقق ترقی اجتماعی می-
دانئت؛ ولی اعتقاد چندانی به اندههای آزادی و دمودراسی خواهانه نداشت .بدنن ترتیب،
سرنوشت روشنفکرانی ده آزادی و مشروطیت را نکی از مهمترنن اندههای ترقیزا تلقی
میدردند ،با سرنوشت حبب توده به مثابه نخئتین حبب سیاسی مدرن ده پس از بیئت
سال فرمانروانی رعاشاه پا به عرصۀ وجود نهاد ،به نوعی در آمیخت؛ زنرا حبب توده ده
جذب دنندۀ انن روشنفکران بود ،در ابتدای تأسیس خود بیش از هرچیب ،به منبلۀ جبههای
مردمی ومتحد بر عد دنکتاتوری رعاشاه تلقی میشد و تودۀ ببربی از مردمان آزادنخواه
و ملی و پیشرو ده وجه اشتراک سیاسی آنان تأمین استقلال سیاسی دشور و انجاد نک
حکومت دمودراتیک در انران بود ،عضو رسمی حبب نا هواخواه آن بودند(داتوزنان،
.)23 :1912

در نتیجه ،بفتمان روشنفکری از سال  1920به انن سو ،تحت تأثیر اندنشههای حبب
توده قرار داشت ده بخشی از اندنشههای غربی و به ونژه چپبرانانۀ آن را به طور مئتقیم
و در سطحی بئترده به جامعۀ انران شناساند؛ به بونهای ده اثر انن آموزهها تا چندنن دهه
بعد ،در بخش های مختلف جامعۀ روشنفکری نیب باقی ماند و برخی از شعارهانی ده از
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طرنق حبب توده تعلیم داده میشد ،حتی در میان احباب دنگری چون جبهه ملی ،به مثابه
شاخصهای اصلی روشنفکری شمرده میشود(پارسانیا.)212 :1921 ،

آلاحمد نیب در انن فضا ،جذب حبب توده و اندههای ماردئیئتی و سوسیالیئتی آن
شده بود .در عرض چهار سال از صورت نک عضو ساده به عضونت دمیته حببی تهران
رسید .در سال اول عضونت در حبب ،مجموعۀ داستانی «دندو بازدند»( )1929را منتشر
درد .در انن مجموعه ،ده نخئتین تلاش داستانی او بود ،در قالب راوی داستان ،به فقر،
خرافه و سنتهای مباحم و فاصلههای طبقاتی و عملکرد حکومت ،نگاهی احئاساتی ،و نه
چندان عمیق دارد .همچنین به زبان طنب ،استهبا و باهی طعنهزن ،به انتقاد از عقبماندبی-
های اجتماعی فرهنگی و اجتماعی میپردازد(علی پور بئکری.)91 :1921 ،

اما جرنان مبارزات سیاسی آلاحمد ده با فعالیتهای ادبی او همگام بوده است ،او را به
طبقات محروم اجتماع نبدنکتر ،و از حکومت و حبب توده دورتر درد؛ زنرا ده اطاعت
بی چون و چرای رهبران حبب توده از شوروی ،و در جرنان وقانعی ده دربارۀ امتیاز نفت
شمال و بحران آذربانجان رخ داده بود ،تقابلی میان ارزشهای استقلال طلبانه و آرمانهای
ماردئیئتی روشنفکران انجاد درده و به اختلاف در میان ردههای حبب و ترک حبب به
وسیلۀ برخی از روشنفکران از جمله خلیی ملکی و جلال آلاحمد منجر شده بود(داتوزنان،
.)33 :1912

آلاحمد نیب پیرو انن وقانع ،قصههای شکئت مبارزاتش در حبب توده و رنج داربران
و هوادارانی ده جان و عمر خود را در جهت حفظ آرمانهای آن به خطر انداخته بودند،
در مجموعۀ داستانی از «رنجی ده میبرنم» ،نقی درد .عمن اننکه او در انن داستانها،
عملکرد وحشیانۀ حکومت در خاموشی مخالفان و داربران را به تصونر میدشد ،ده نشان
دهندۀ افبانش منفی نگری او نئبت به حکومت و همدلی با داربران و مردم مبارز است،
ولی آنچه در انن میان اهمیت دارد ،رشد وتغییر شخصیت داربران در جرنان مبارزات و
دستگیری آنان است.
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به هر حال ،انن مجموعه بیش از هرچیب ،بیانگر رنج آلاحمد از شکئت در مبارزات
سوسیالیئتی و مخالفت او با حکومت است ،ده به سبک راالیئم سوسیالیئتی و بیشتر در
حال و هوای اندنشهها و دغدغههای چپبرانانۀ اوست .عمن اننکه ،تا انن زمان ،با وجود
انتقاد از حکومت ،اثری از انتقاد از غرب و وابئتگی حکومت به غرب دنده نمی شود .اما
انشعاب از حبب و محکوم شدن آن به وسیلۀ شوروی ،نوعی نا امیدی را بر اندنشۀ
روشنفکرانی چون آل احمد حادم ،و دورۀ تأمی و سکوت را در تارنخچۀ زندبی او انجاد
میدند.
دتاب «قصه زنارت»( ،)1923مجموعه قصههای «دند و بازند»( ،)1923ترجمه «محمد
آخرالبمان»(()1921اثر پی دازانوا) از مهمترنن آثار او در انن دوران است .جلال به طور
هم زمان تحصیی در دانشئرای عالی تهران را آغاز درده و در سال  1921فارغ التحصیی
می شود .سپس دوره ددترای ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران آغاز نمود؛ اما قبی از دفاع
از رساله ددترای خود با عنوان «قصه هبار و نک شب» دانشگاه را ترک میدند .از همین
دوران به بعد با حبب توده هم به تدرنج مشکی پیدا درده و با نگارش قصه «از رنجی ده
می برنم» در سال  1921به همراه خلیی ملکی و عدهای دنگر از انن حبب انشعاب می دنند
(خلیلی.)31 :1929 ،

انشعاب از حزب توده و عضویت در حزب زحمتکشان و نیروی سوم (-1991
)1911
در آذر  « 1921به دنبال اختلاف نظر جماعتی  ...به رهبری خلیی ملکی و رهبران حبب»
(آلاحمد )3 :1923 ،از حبب توده جدا شد .انشعاب از حبب توده ،برای بئیاری از افراد جدا
شده از آن ،به معنای مخالفت با شوروی نبود؛ بلکه باند دانئت ده بئیاری از آنها ،تا آن
زمان موقعیت شوروی را از مواعع رهبری توده تفکیک میدردند؛ اما زمانی ده شوروی
نیب در دنار رهبری حبب توده ،با صراحت آنها را محکوم درد ،به دنارهبیری از سیاست
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روی آوردند .آلاحمد نیب در انن میان ،به صف ناامیدان و دنارهبیران از سیاست درآمد و
نیازهای عملی و سیاسی او را به مطالعات نظری و ترجمۀ آثار متفکران غربی ،مانند سارتر،
دامو و داستانوفئکی ،و نوشتن داستان واداشت .در انن دوره ،ترجمه دتابهای «قمارباز»
اثر داستانوسکی« ،بیگانه» و «سوء تفاهم» اثر آلبر دامو« ،دستهای آلوده» اثر ژان پی سارتر
و «زن زنادی» را به رشته تحرنر در آورد.
وی پس از سکوتی چند ساله در سیاست ،در سال  1921به همراه خلیی ملکی به حبب
زحمتکشان ملت انران رفت .او و همراهانش تا زمانی ده حبب را در راستای دمک به
مصدق و نهضت ملی میدندند در حبب باقی ماندند و «وقتی دندند «بقانی» دارد حلیم
خودش را هم میزند از او برندند»(آلاحمد )19 :1923 ،و «نیروی سوم» را پدند آوردند.
ملکی ،آلاحمد ،علی اصغر خبره زاده ،محمد علی خنجی ،امیر پیشداد و دارنوش آشوری،
از اعضای فعال نیروی سوم بودند (زرشناس.)199 :1923 ،

آلاحمد ،پس از انشعاب از حبب توده ،در واقع خود را محدود به احباب نکرد و
استعدادهای خود را در قالب قصه نونئی ،قوم نگاری ،مقالات اجتماعی و سیاسی ،نقد
ادبی ،ترجمه ،روزنامه نگاری ،معلمی و نیب استادی و سخنرانی در دانشگاه ها بروز داد
(وحدت.)133 :1921 ،

آلاحمد ده نمیتوانئت تعهد خود را در برابر جامعه فراموش دند ،جذب ادبیات
متعهدانه سارتر شد؛ اما در سالهای اول انن دوره ،نعنی در سال  1923مجموعۀ داستانی
«سه تار» را با همان راه و روشفکری دتاب «دند و بازدند»(منصف .)10 :1922 ،منتشر درد و
به طور ونژه در داستانهای «سه تار» و «وسواس» و «آفتاب لب بام» ،از ظاهربرانی دننی و
در «وداع» از فقر انتقاد درد.
البته آلاحمد در سالهای پیش از آشنانی با نظرنات سارتر و متأثر از فعالیت در حبب
توده ،به رنج طبقۀ محروم اجتماعی انران می پرداخت؛ ولی در آن زمان ،با نگاهی نئبت ًا
مثبت به مدرنیته  ،رنج انن طبقات را ناشی از فقر ،جهی (پیروی از سنتهای مخالف عقلانیت
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مدرن) و تحقق نیافتن آرمانهای مدرن میدانئت؛ اما آشنانی با نظرنهها و ادبیات روشنفکرانی
چون سارتر و دامو و داستانوفئکی ده با نقد مدرنیته و شهر مدرن همراه بود ،نگاه او به
جامعه را تا حدودی تغییر داد .در نتیجه ،در برخی از داستانهانش مانند «اختلاف حئاب»،
به انتقاد از زندبی مدرن شهری پرداخت؛ ولی بئترۀ مدرنیته در داستانهای انن زمان او،
چندان بئترش نیافت .مجموعۀ داستانی «زن زنادی» نیب به انتقاد از جامعۀ سنتی و مردسالار
انرانی و حقارت زنان در انن سنت اختصاص نافت ،نه انتقاد از مدرنیته .البته او انن مجموعه
را با متنی غیر داستانی با عنوان «رسالۀ پولس رسول» ،شروع ،و به تعهد نونئندبی و نقش و
رسالت اجتماعی او اشاره میدند؛ با همین مبنا در داستان «خداداد خان» از آنانی ده تعهد
خونش را فراموش درده و به دنبال زدوبندهای درون حببی به خلوص طرفدارانشان پشت
پا زدهاند ،انتقاد میدند و با انن مقدمات ،به علتنابی شکئتهای روشنفکران و پیشرفت
نکردن انران نبدنک میشود؛ اما فصی اصلی انن علتنابیها ،بعد از دودتای  22مرداد و
شکئت جبهه ملی آغاز می شود.
در انن دوره با سیمین دانشور ،ده نونئندهای سرشناس ،دانشیار زنبانی شناسی و مترجم
است ،ازدواج می دند و به منطقهای واقع در بخش شمالی تهران نقی مکان میدند و در
آنجا خانهای میسازد .او بعدها در انن باره می نونئد:
«وقتی از اجتماع ببرگ دستت دوتاه شد ،دوچکش را در چار دنواری خانهای می-
سازی .از خانه پدری به اجتماع برنختن؛ از آن به خانه شخصی»(آلاحمد.)10 :1922 ،

سالهای  1921-1992از زندبی جلال ،دورهای بئیار حئاس و بحرانی است و
خصوصاً برای خود او از اهمیت ونژه برخوردار بوده است.
«مبارزهای ده میان ما ،از درون جبهه ملی ،با حبب توده در انن سه سال دنبال شد ،به
بمان من ،نکی از پربارترنن سال های نشر فکر و اندنشه و نقد بود»(آلاحمد.)11 :1922 ،
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جدایی از نیروی سوم ،علتیابی مشکلات و بازگشت به روستا ()1991-1911
آلاحمد از سال  1992مجدداً از فعالیتهای حببی دست دشیده و به دار معلمی،
مترجمی و قوم نگاری می پردازد .دو مونوبرافی «اورازان»( )1999و «تات نشینهای بلوک
زهرا»( )1993نمونههای از قومنگاری های او در انن دوره است .در ادامه دتاب «هفت
مقاله»(« ،)1993مدنر مدرسه»(« ،)1993سربذشت دندوها»(« ،)1993نون والقلم»( )1930را
به رشته تحرنر درآورد .آغاز انن دوره برای جلال آغاز دورهای جدند در زندبی فکری-
اش نیب هئت ،چرا ده از همین دوران وی به زندبی اولیه خود بازبشته و به مذهب
نبدنک میشود .حاصی انن تحول فکری قصه بلند «نون و القلم» است ده در آن دوشیده
با بازبشت به سنت ،مئأله شهادت را از نو مطرح سازد (خلیلی .)31 :1929 ،داری ده
جلال با نگارش مقاله «چند دلمه با مشاطهها» در سال  1993آغاز درده بود در انن دوران با
نگارش «سه مقاله دنگر»( )1931ادامه میدهد .سه مقالهای ده در واقع تمرنن مهمترنن اثر
او نعنی «غربزدبی» است.
آل احمد در آثارش ،به تلونح میان شهر و بیماری غرب زدبی ،پیوند برقرار می سازد و
روستانی را به مثابه نمادی از خرد همگانی محض ،در نظر میبیرد .او انن مضمون را در
آثار دنگرش نیب تکرار میدند .نوستالژیای ده او در باب دنیای برتر از دست رفته خلق
میدند ،به برمی مورد استقبال مردم ستمدنده و جدنداً شهری شده قرار میبیرد .در همان
سالی ده آلاحمد سفرهای خود را آغاز میدند« ،سربذشت دندوها» را مینونئد ده
داستان زنبورهانی است ده میخواهند به خانۀ اجدادی خود بازبردند .انن دتاب آشکارا
مکمی تکنگاریهای او در جهت رسیدن به اصی است .بررسی او دربارۀ «هجوم ماشین
وتمدن ماشینی» چشم اندازی تارنک از آننده پدند میآورد:
« دی هونت و هئتی فرهنگی و بومی ما ،از میان خواهد رفت .چرا؟ به خاطر آنکه فلان
دارخانه در غرب دار دند ،نا داربرانی در انئلند و سرزمینهای تازه دشف شده بیکار
نباشند»(به نقی از میرسپاسی.)122 :1921 ،
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به اعتبار آثار قوم شناختی آلاحمد ،دانشگاه تهران از او دعوت میدند تا انتشارات آن
دانشگاه را در زمینۀ فوق سرپرستی دند .او می پذنرد ،اما بعد مدت دوتاهی انن دار را رها
میدند ،چرا ده هدف او نیی به «علم عینی» نیئت .او می خواهد مردم انران باانن تک
نگاریها خود را بشناسند .چنانچه بعدها می نونئد:
«دندم میخواهند از آن تکنگاریها متاعی بئازند برای عرعه داشت به فرنگی و
ناچار هم به معیارهای او .و من انن داره نبودم .چرا ده غرعم از چنان داری از نو شناختن
خونش بود و ارزنابی مجددی از محیط بومی و هم به معیارهای خودی»(به نقی از میرسپاسی،
.)122 :1921

اما جئتجو و بررسی زندبی روزمرۀ مردم روستا ،ده بر خلاف سنت مشروطه خواهان با
واقعیت و تجربۀ زنئتۀ انرانیان همراهتر بوده ،در اندنشۀ آلاحمد با نوعی درک اتوپیانی از
سنت نیب آمیخته میشود .انن درک نیب در داستان «سربذشت دندوها» ده در همین دوران
نوشته شده است ،به بهترنن شکی نمود میناد .در واقع ،آلاحمد در انن داستان با ارااۀ
تصونری آرمانی از سنت روستانی و حتی بیتوجهی به سنت شهرنشینی ده در انران سابقۀ
زنادی داشته است ،به انتقاد از مدرنیته ،غرب و حکومت وابئته به غرب میپردازد و
بازبشت به سنتهای اصیی بومی (روستانی) و دنار بذاشتن برخی از مظاهر تمدن غرب،
از جمله شهرنشینی را ،راه حی مشکی انران می داند .به بمان او ،زنبورهاو مردم انران ده از
ترس سرما و قحطی (شاند بعد از جنگ با غربیان و نا به دلیی نادارآمدی قاجارنه) به
صاحاب و حکومت پهلوی و شهر مدرن پناه آورده و به غارت دسترنج شان توسط او و
نظام استعماری موجود در مدرنیته تن دادهاند ،تنها با بازبشت به سنتهای آبا و اجدادی و
حتی روستا میتوانند زندبی بهتری داشته و از غارت دسترنجشان و هجوم مورچههاو
بیگانگان نا غرب زدبان و علاقه مندان مدرنیته و نجات نابند.
بدنن ترتیب ،آلاحمد در انن داستان ده به نوعی داستان دوتای  22مرداد نیب می باشد،
انتقادهای خود از حکومت و غرب را به زبان استعماری بیان میدند؛ عمن اننکه در انن
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زمان بیشتر متأثر از انتقادهای غربیان از مدرنیته و همچین شهر است و با همین نگاه به روستا
باز میبردد .به بمان او ،در بذشته «نه انن جور شهر و ولانتهای من در آوردی تو دار
بود تا ننجون های ما ...مجبور باشن از هم جدا بشن و همدنگه رو فراموش دنن»(آلاحمد،
.)13 :1911

از طرف دنگر ،مبنت بذشته و سنت در انن بود ده انرانیان مجبور نبودند استثمار
حکومت و بلا و استعمار و دمپانی های نفتی ده با صاحاب (حکومت) نئبت فامیلی داشتند
(آلاحمد )11 :1911 ،و را بپذنرند و به استفاده از شیره و دالاهای مصرفی غربی و محصولات
ماشین و ده محصول خودی نیئت و باعث از دار افتادبی میشود (آلاحمد .)12 :1911 ،و و
شهری ده صاحاب و حکومت (برای انرانیان درست درده و روشنفکران و مردم را در آن
حبس و از آزادی محروم درده است)(آلاحمد ،)13 :1911 ،دل خوش دنند .در واقع،
انتقادهای آل احمد درانن داستان بیشتر دربارۀ مشکلات مدرنیته و مئأله استعمار و حکومت
استثماربر است .به همین دلیی ،به روستا ،و نه به طور خاص انرانیت و هونت انرانی باز
میبردد و در مورد مبانای سنت انرانی و اسلامی و حتی شهرنشینی سنتی انرانیان نیب سخنی
نمیبوند.
در واقع ،آل احمد بر خلاف روشنفکران دورۀ مشروطه ده بذشته و هونت پیوستۀ
تارنخی خود را دنار نهاده بودند و آرزوهای رسیدن به آرمان شهر مدرن را درخود می-
پروراندند ،به رنب و درشت خاطرات بذشته و هونتبخش خونش میپردازد و هم سو با
ذهنیت رمان بونۀ خونش ،آرمان های تجددخواهانهاش را بیارتباط با بذشته و هونت
پیوسته و تارنخی خود دنبال نمیدند .در نتیجه ،در جئتوجوی هونت تارنخی و اصالت
انرانی ،به روستاهانی مانند «اورازان» میرود ،ده بیش ازمناطق دنگر از ببند توسعه و
غرب مصون ماندهاند و نتانج تحقیقات خود را در مؤسئه تحقیقات اجتماعی منتشر می-
دند.
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همچنین بعد از «اورازان» و «تاتنشینهای بلوک زهرا»« ،جبنرۀ خارک» را با هدفی
نئبتاً متفاوت ،نعنی بررسی اعمحلال نک واحد اقتصادی و فرهنگی و تأثیر توسعه بر محیط
بومی انران نوشت .اما پیش از آن ،مجموعۀ داستانی «مدنر مدرسه» را منتشر درد ده در آن
از اندۀ بازبشت به روستا دور ،و به مفهوم غربزدبی نبدنک شد .او در انن داستان امید
انددی به تغییر اوعاع مملکت و تأثیربذاری بر دستگاه حکومت دارد؛ ولی در مواجهه با
عمق فئاد دستگاه آموزشی ،با از دست دادن خود ،عقبنشینی میدند .انن عقبنشینی،
آغاز مخالفت جدیت ر او با حکومت و غرب زده هاست؛ اما در انن داستان ،دغدغۀ اصلی
او بی توجهه حکومت به فرهنگ و آموزش است ده در مدرسه ،حقوق معلمان و  ...نمانان
است .البته او در انن داستان به نوع آموزش و بومی نا غیر بومی بودن آن اشاره نمیدند،
جب اننکه معتقد است انن آموزش در جامعۀ وابئتۀ انران ده همۀ دالاها را از فرنگ وارد
میدند ،برای دار تخصصی آننده دانش آموزان مفید نیئت(آلاحمد .)103 :1921 ،افبون بر
آن ،بخشی از انتقادهای او متوجه بئط سلطه و قدرت سیاسی آمرنکانیها در پوشش
دمک ظاهریشان است .در انن داستان ،مردی امرنکانی ده واسطۀ رساندن آب و برق
است ،تنها واسطۀ رساندن انن نعمات به انران نیئت؛ بلکه در دنار آن ،آن قدر در انران
قدرت دارد ده ابر معلمی را بکشد ،دئی نمی تواند او را بازخواست دند(آلاحمد:1921 ،
.)120

در دنار انن موارد ،انتقاد از بیهونتی و غربزدبی مردم و روشنفکران در انن داستان
مطرح می شود .آلاحمد در قالب مدنر ،از رفتارها و اداهای ظاهری و مقلدانه معلمهای
غرب زده انتقاد میدند؛ عمن اننکه از عدم فهم واقعی اندهها و فرهنگ اصیی غربی ده
با هفتاد واسطه به آنها رسیده بود ،و همچنین بیخبریشان از سنت بومی خود نیب می بوند:
«چه مقلدهای بیدردسری برای فرنگیمآبی! نه خبری از دنروزشان داشتند ،نه ملاک تازه-
ای ده با هفتاد واسطه به دستشان داده بودند چیبی سرشان می شد»(آل احمد.)32 :1921،
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در نتیجه ،در انن داستان دو تصونر از غرب وجود دارد ده تا حدی از هم دور نگه
داشته می شود؛ نخئت سطحی ظاهری و عامهپئند از فرهنگ غربی ،ده غرب زدبان بی-
هونت انرانی را ده شناخت عمیقی از غرب ندارند ،مفتون خود درده است ،و دنگر
سطحی عمیقتر و قابی ستانشتر دربارۀ علم ،فرهنگ و هنر اصیی ،ده به نوعی مورد
پذنرش و تحئین روشنفکرانی چون اوست و معیار اصلی ترقی غرب در آنها نهفته است .به
هرحال ،در انن داستان ،انتقاد آلاحمد ناظر به برداشت سطحی حکومت از غرب و
معیارهای غربی است ده می پندارند بدون توجه به علم و فرهنگ اصیی غربی و با دنار
بذاشتن فرهنگ بومی و تقلید از ظواهر غرب میتوانند به توسعۀ اجتماعی نانی شوند.
بدنن ترتیب ،مفهوم غربزدبی ده مهمترنن اندنشۀ سال های پانانی عمر آلاحمد است،
به تدرنج رخ مینماند.
در جستجوی اصالتها و تأمل در «غربزدگی» تا وفات ()1911-1911
دتاب «غربزدبی» اوج تحول فکری جلال و آغاز دورهای جدند در زندبی اوست و
آثار وی از انن زمان به بع د به نوعی ادامه راهی است ده در انن دتاب بشوده است .از
مهمترنن آثار جلال در انن دوره میتوان به «دارنامه سه ساله»( )1931و «ارزنابی شتاببده»
( )1932ده تکرار مضامین غربزدبی در حوزههای متنوع حیات فرهنگی و اجتماعی
است اشاره درد« ،خئی در میقات»( )1931ده محصول توجه جلال به مذهب به عنوان
پانگاهی سنتی برای دفاع در مقابی امواج غربزدبی است ،در همین دوره نوشته می شود.
ترجمههای انن دوره نیب ادامه راه و مضمون غربزدبی هئتند؛ «دربدن»(« ،)1931عبور
از خط»( )1931و «نفرنن زمین»( )1931نمونههانی از انن آثار است و بالاخره آن چه جلال
به دنبال آن بود در دتاب مهم دنگر او نعنی «در خدمت و خیانت روشنفکران» -ده به تعبیر
خودش پس از واقعه  11خرداد  1932و در واقع در وادنش به بیتفاوتی روشنفکران زمانه-
اش نئبت به انن واقعه به رشته تحرنر در آورد (آلاحمد -)11 :1931 ،تکامی نافت.
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مفهوم غربزدبی ده آلاحمد در دتاب «غربزدبی» آن را در سطح بئیار وسیعی
برای انتقاد از جامعه و حکومت بئط داد ،دو وجه اساسی دارد .انن مفهوم در نگاه اول،
بیانگر فقدان هونت اجتماعی و فرهنگی در ملی جهان سوم و از جمله انران در برابر غرب
بود .به بیان او ،غربزدبی عبارت است از:
« مجموعه عوارعی ده در فرهنگ و تمدن و روش اندنشۀ مردمان نقطهای از عالم
حادث شده است ،بیهیچ سنتی به عنوان تکیه باهی ،و بیهیچ تداومی در تارنخ و بیهیچ
مدرج تحول نابندهای؛ بلکه فقط سوغات ماشین»(آلاحمد.)91 :1922 ،

بدنن ترتیب ،غرب زدبی محصول ورود ماشین وتکنولوژی غربی است؛ بدون اننکه
علم وفرهنگ متناسب با آن ،به صورت تدرنجی شرانط را برای تولید ماشین فراهم درده
باشد .در نتیجه ،او همئو با نگرش رمانبونۀ خونش ،از تداوم و پیوستگی فرهنگ به منبلۀ
شرط عروری هر تغییر اجتماعی ،به ونژه ماشینیئم سخن میبوند و با همین مبنا همچون
داستان «مدنر مدرسه» ،به انتقاد از حکومت و روشنفکران غرب زدهای میپردازد ده به
فرهنگ توجهی ندارند.
از سوی دنگر ،آلاحمد متأثر از نگاه ماردئیئتی خود به رابطۀ فرهنگ و اقتصاد ،اشاعۀ
فرهنگ ظاهری و عامه پئند غربی نه فرهنگ و علمی ده ترقی اجتماعی و ماشینیئم را در
غرب به وجود آورده و را محصول روابط اقتصادی میان دشورهای استعماربر و مئتعمره و
نا میان دمپانیهای نفتی و ملی جهان سوم میداند ده با اعمحلال هونت بومی ،راه را برای
استثمار انن دشورها فراهم میدند .بدنن ترتیب ،مفهومی از غرب دربارۀ استعمار اقتصادی
و فرهنگی در اندنشۀ او شکی میبیرد و تصور غرب متمدن بیش از پیش درهم می شکند.
در واقع ،سال های پیش از دهۀ چهی ،به ونژه دورۀ مشروطه ،با نوعی ستانش از غرب
همراه بود ده بر چهرۀ استعماری و مداخله جونانۀ غرب سانه میافکند و روشنفکران فعال
و مؤثر در انقلاب مشروطه ،با وجود تفاوت هانشان ،غرب را به منبلۀ نک دلیت مفهومی،
تمدن مترقیای میدانئتند ده به واسطۀ بهرهمندی از بئیاری از اندههای مدرن همچون
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آزادی ،مشروطیت ،قانون ،عدالت ،علم و تکنولوژی و ،...به ترقی اجتماعی مطلوبی رسیده
است(آجدانی)13 :1921 ،؛ اما انن رونکرد در دهۀ چهی ،بهونژه در اندنشۀ آلاحمد ،تغییرات
زنادی درد و او متأثر از انداولوژی های ماردئیئتی و پئا استعماری ،مفهوم استعمار را در
زنجیرۀ مفهومی غرب وارد درد .بدنن ترتیب ،غرب مترقی و متمدن ،به غرب استعماربری
ده مئئول اصلی مشکلات اجتماعی انران است ،تغییر معنا داد.
البته آلاحمد انتقادهای خود از غربیان را پیش از غربزدبی ،و در منوبرافی جبنرۀ
خارک تا حدودی مطرح ،و به نجات اروپا در برابر حملۀ مغول و اتحاد آنان در مقابی
مئلمانان اشاره درده بود(آلاحمد)31 :1911 ،؛ اما در غربزدبی ،بیشتر بر استعمار غربیان و
به ونژه استعمار جدند دمپانیهای نفتی تأدید میدند؛ دمپانیهانی ده نشان وابئتگی به
دولتهای غربی را ندارند و در ظاهر میخواهند دالانشان را بفروشند نا دارخانهای بئازند
تا به پیشرفت انران دمک دنند؛ ولی با انواع فرنب ،به رواج مصرفبرانی در انران می-
پردازد و نتیجهای جب وابئتگی هرچه بیشتر انرانیان به غرب و دمپانیهای غربی را به دنبال
ندارند .در نتیجه ،او با تکیه بر مفهوم امپرنالیئم اقتصادی و مفهومی ماردئیئتی و به انتقاد از
غرب می پردازد.
به بمان او ،غرب اهداف استعماری خود را تنها در پس قراردادهای تجاری و مصرفی
خود دنبال نمیدند؛ بلکه در پس وقانع و نهادهای سیاسی به ظاهر مئتقی نیب پنهان شده
است:
« دنگر زمان ما ،علاوه بر آنکه زمانۀ مقابلۀ طبقات فقیر و غنی نیئت ،نا زمانۀ انقلابهای
ملی ،زمانۀ مقابلۀ «انئمها» و انداولوژی ها هم نیئت .زنر جی هر بلوانی نا دودتانی نا
شورشی در زنگبار نا سورنه نا اروبواه ،باند دند توطئه ددام دمپانی استعمار طلب و دولت
پشتیبان او نهفته است»(آلاحمد.)21 :1922 ،

انن درک متفاوتی از امپرنالیئم و غرب است ده برای درک استعمار ،به جای توجه به
قراردادهای تجاری و اقتصادی ،به وقانع سیاسی توجه میشود ده در ظاهر استقلال دارند.
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همچنین ،انن بعد از امپرنالیئم ،به ونژه در انتقاد از حکومتهای غرب زدهای ده به زعم
آلاحمد به وسیلۀ غرب میآنند و می روند ،بیشتر نمود مینابد.
البته انن درک از استعمار ،دردی غالب در میان روشنفکران دهۀ چهی نیب بوده است و
آنچه بیش از هر چیب در انن زمان ذهن آنان را به خود مشغول میداشت ،عنصری بود ده به
نظر آنان ببرگترنن تهدند برای جوامع جهان سوم بود؛ نوعی استعمار جدند ده زنردانهتر
از شکی قدنمتر امپرنالیئم عمی میدرد .انن شکی عبارت بود از «دخالت نا سلطۀ نفوذ
خارجی در دشوری ظاهراً مئتقی ،از طرنق نک بروه نخبۀ بومی ده بیشتر به نفع خارجی-
ها عمی می درد تا مردم دشور خود .به عبارت دنگر ،نخبگان حادم بر دشورهای جهان
سوم ،دشمنان جدند مردم بودند؛ زنرا عوامی دشورهای امپرنالیئتی سابق محئوب می
شدند»(نبوی .)113 :1922 ،البته آلاحمد اتحاد میان حکومت وامپرنالیئم را بعد از دودتای
 22مرداد و در داستان «سربذشت دندوها» به صراحت اعلام درده بود .با انن تفاوت ده
در انن دهه ،انتقادها به سمت غرب بیشتر شده بود و حکومت و روشنفکران غربزده ،به
نوعی طفیلی آن به شمار میآمدند محئوب میشدند ده با غربزدبی شان (دانئته نا
نادانئته) ،به نفوذ استعماربران میدان می دادند.
آلاحمد از سال  1931به بعد ،بازبشت معناداری به فرهنگ ،مذهب و سنن انرانی و
اسلامی دارد و انن مقوله را به عنوان وسیلهای در برابر «غربزدبی» میشناسد .توجه او به
مذهب و نقش روحانیت در تحولات اجتماعی انران معاصر ،بعد از قیام  11خرداد 1932
شدت می نابد .البته برانش وی به مذهب و روحانیت از زمان سفر حج او و به دنبال آن با
نگارش دتاب «خئی درمیقات» جدنت مینابد(مردب بررسی اسناد تارنخی .)19:1931 ،انن
دتاب در واقع حکانت از بازبشت به خونشتن فکری و اجتماعی است .او در سفر حج به
توان اسلام برای مقابله با هجوم غرب و غربزدبی بیشتر پیبرده و آن را فرصتی مغتنم
برای شناخت خونشتن ،میشمارد .سفر حج او چنان ده از محتوای سفرنامه اش بر می آند
راهی برای بازبشتن به خونشتن اوست .به عنوان نمونه بیان میدارد« :صبح رفتم بقیع.
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آفتاب ده میزد من اثر سنت را در خاک میجئتم ...و میدندم ده چهارده قرن سنت
اسلامی در چنین خادی(»...آلاحمد.)12:1929 ،

سیمین دانشور ،توصیف جالب و شرح حال مانندی ،از تغییر وجهۀ نظر فکری شوهر
خود ،آل احمد ،ارااه می دهد:
«جلال در راه بود و با عشق میرفت .چرتکه نمی انداخت و اصالت داشت و ابر به دنن
رو می آورد ،از روی دانش و بینش بود ،چرا ده ماردئیئم و سوسیالیئم و تا حدی
اببنئتانئیالیئم را قبلاً آزموده بود و بازبشت نئبی او به دنن و امام زمان راهی بود به
سوی آزادی از شر ا مپرنالیئم و احراز هونت ملی ،راهی به رافت انئانیت و رحمت و
عدالت و منطق و تقوا ،جلال درد چنین دننی را داشت»(به نقی از میرسپاسی.)133 :1921 ،

وی پس از واقعه  11خرداد  1932هر چند بیشتر به اهمیت مذهب و روحانیت پی برده و
ارادتی نئبت به امام خمینی(ره) پیدا میدند و پس از آن به نگارش دتاب «در خدمت و
خیانت روشنفکران» می پردازد .او در انن باره می نونئد:
«طرح اول انن دفتر در دی ماه  1932رنخته شد ،به انگیبه خونی ده در  11خرداد 1932
از مردم تهران رنخته شد و روشنفکران در مقابلش دستهای خود را با بی اعتنانی
شئتند»(آلاحمد .)11 :1931 ،ده انن ،خود ،توجه او را به مذهب و روحانیت میرساند:
« انن توجه به دنن ،به خصوص به مئأله اسلام ،در انن شرانط معین از زمان و مکان ،پس
از اشاره سرنع به  11خرداد ،برای انن است ده در مقابی چنین هجومی ده ما برفتارش
هئتیم ،نک چیبی باند پیدا درد ده به وسیلهاش انئتادبی نشان داد .انن نکی از آخرنن
مئاالی است ده من خودم بهش اندنشیدهام .دنبال همین اندنشیدن هم بود ده پا شدم رفتم
حج .مثلاً سؤال انن است ده در مقابی هجوم مکانیئم غرب چه دنیم؟ به نک چیبی
مئتمئک شونم؛ به نک چیبی بچئبیم .شاند بتوانیم خودمان را حفظ دنیم؛ نه آنجور ده
تردیه رفت»(آلاحمد/1913 ،ب.)119 :
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در ادامه آلاحمد در سال  1931دتاب «خئی در میقات» را ده حاصی سفر حج وی
می باشد به رشته تحرنر درآورد .او در انن دتاب ،از من شرقیای میبوند ده در مئاوات
تجربه شده در طواف ،خود و غم خود را فراموش میدند و دغدغۀ جمع (از لوازم
روشنفکری) ،و در «سعی» نیب نوعی تقابی فرد و جمع ،سلطۀ جمعی و در اجتماع فدا شدن
را در برابر عالم غیب تجربه میدند .از طرف دنگر ،در اعتکاف و انبوا نیب همین فرد فدا
شده در اجتماع ،در برابر عالم غیب فدا می شود و به دشفی و دلامی (باز هم لازمه
روشنفکری) نانی؛ اما انن تجارب روشنفکرانه ،اصالت و معنای دننی خود را در ارتباط با
عالم غیب مینابند؛ زنرا «در انن دستگاه ده مانیم ،فرد و جمع هیچ ددام اصالت ندارند.
اصالت در عالم غیب است» و «در سعی سلطۀ جمع را می پذنرنم؛ اما فقط در برابر عالم
غیب و ابر آمدی و از انن مجموعه عالم غیب را برفتی ،آن وقت چه خواهد ماند؟»(به نقی
از پارسانیا و خاافی.)10 :1911 ،

با انن اوصاف ،توجه آلاحمد به مئاای بومی و محلی با عینک جهانبینی مدرن و
سوسیالیئتی صورت میبیرد؛ ولی با قرار برفتن در فضای دنانت و شعاار دننی ،تا اندازه-
ای به جهان بینی اسلامی و سنتی نبدنک می شود و به ونژه در زمینه اشترادات انن دو
جهان بینی ،تقونت سنت های دننی را به ارمغان می آورد.
بدنن ترتیب ،نگرش مدرن آلاحمد ده در بازبشت به روستا ،قابلیت مقاومت چندانی
در مقابی استعمار و غرب را نمی بیند ،دلیت اسلامی و جهانبینی خدا محورش را برای انن
مقابله مناسب تشخیص می دهد:
« از خود می پرسیدم ده برای وعع برفتن در مقابی غرب ،انن مراسم حج خود نوعی
سکوی پرش نیئت؛ خصوصاً در زمانه ای ده غرب با انن استعمار نوعی جدندش [استعمار
فرهنگی] ،انن چنین بر ارابۀ مئیحیت می راند ،چرا در انن حوالی ده مانیم ،ارابۀ اسلام را
چنین زنگ زده رها درده انم؟»(به نقی از پارسانیا و خاافی.)10 :1911 ،
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انن همان اندۀ دلیت اسلامی است ده در غربزدبی نیب بدان اشاره درده بود(آلاحمد،

 .)22 :1922از طرف دنگر ،اجتهاد و انتظار شیعی میتوانند بذر عقلانیت و مقاومت در برابر
غرب زدبی را دل انرانیان بکارد و انتظار فرج نیب انتظار روزی پر از عدل و داد را ،ده انده
آلی جهانی و سوسیالیئتی است ،در دل هر فرد عامی(آلاحمد.)11 :1931 ،

با تمام انن احوال ،عقلانیت مدرن و مئاوات مورد تأدید آلاحمد در بازبشتش به
دنانت و سفرش به میقات ،تا حدی رنگ و بوی بومیتری به خود میبیرد ،به ونژه اننکه،
از اصالت عالم غیب اسلام ،و نه اصالت فرد و نا جمع می بوند .از طرف دنگر ،او پیش از
انن در نگارش تکنگاریها و نوشتههای عد غربزدبیاش ،از توجه به معیارهای خودی
برای ارزنابیهای فرهنگی و اجتماعی میبوند .برای مثال ،در دتاب «غربزدبی» می-
بوند در بذشته « ما همیشه در انن سوی عالم ،همچون مشتی از خروار دلیت نک تمدن»
و در نتیجه به واسطۀ قدرتی ده داشتیم «دنیا را به انگارۀ خود میشناختهانم و به انگ خود
نشان میزدهانم ،پیش از آنکه آنها» به واسطۀ به دست برفتن قدرت «همین دار را با ما
بکنند»(آل احمد )92 :1922 ،و شرق شناسانه ،دستاوردهای تمدن بذشتۀ ما را چون قومی
بدوی به موزههای خونش بئپارند .تا حدی ده «خود ما نیب ابر در پی توجیه امری از امور
معاش و معاد خودمان نیب باشیم ،به ملاکهای آنان ارزشیابی میدنیم ...همان جور درس
میخوانیم؛ همانجور آمار میبیرنم؛ همان جور تحقیق میدنیم» .البته معتقد است ده
«روشهای علمی رنگ هیچ وطنی را بر پیشانی ندارد»(آلاحمد)31 :1922 ،؛ اما در مورد علوم
انئانی ،آنچنان مطمئن نیئت و در انتقاد از غربزدبی روشنفکران میبوند ده ما حتی تا
به امروز به جای پرداختن به علوم دقیق و اصول تکنیک و فلئفۀ علمی ،نبدنک به همۀ از
فرنگ بربشته هامان در علوم انئانی ددترا برفتهاند(آلاحمد )30 :1931،ده قطعیت و علمیت
آن دمتر است .از همه مهمتر اننکه ،در دتاب «دارنامه سه ساله» ،به طور مشخص بر علوم
انئانی بومی تأدید می دند:
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« از غرب نک مقدار چیبها ما لازم دارنم بگیرنم؛ اما نه همه چیب را .از غرب نا در غرب
ما در جئتوجوی تکنولوژی هئتیم؛ انن را وارد میدنیم .علمش را هم ازش میآموزنم
برچه غربی نیئت و دنیانی است؛ اما دنگر علوم انئانی را نه .علوم انئانی نعنی از ادبیات
بگیر تا تارنخ و اقتصاد وحقوق .اننها را من خودم دارم و بلدم .روش علمی را میشود از
دئی ده بلد است آموخت؛ اما موعوع علوم انئانی را من خودم دارم .من جابه جا نوشتهام
ده ناصر خئرو از هباران سال پیش بیخ بوش ما حرفش را زده .قلم زدن را او به من ناد
داده نه نیوتن نا آقای سارتر»(آلاحمد/1913 ،ب.)201 :

بدنن ترتیب ،دغدغۀ غربزدبی ،آلاحمد را به سوی مذهب و فرهنگ بومی باز می-
برداند و به نوعی باز اندنشی در ملاکهای خودی و حتی علوم خودی میدشاند .با انن
حال ،اسلامیتی ده آلاحمد بر آن تأدید میدند ،تنها با توجه به دغدغۀ غربزدبی او قابی
فهم است؛ زنرا جدای از انن مفهوم ،او هیچ توصیفی از محتوای انن سنت و چیئتی آن
ارااه نمیدند.
البته آل احمد از نظر شخصی ،در مذهب بیشتر به دنبال انمان بود تا شرنعت .در واقع ،در
برخی از زوانای پنهان و آشکار «خئی در میقات» ،میتوان رانحۀ سفر معنوی او را
استشمام درد .جنبۀ شخصی مذهب برای او در بردارندۀ نوعی بازبشت به بذشته بود؛
بازبشتی ده غربت را از دل میزدود .انن بازبشت ،هم تجدند نادی با دوران دوددی و
نوجوانی او بود – همچون داستان بلدستهها و فلک و مجموعۀ پنج داستان – وهم تجدند
خاطرهای با آن دوران تارنخی ده در غبار خاطرههای قومی طلانی مینمود و پناهگاهی
برای اصیی ماندن به شمار میآمد (قاعیان.)91 :1921 ،

سرانجام جلال در روز چهارشنبه  1932/1/12در سن  31سالگی بر اثر سکته قلبی در
اسالم بیلان دربذشت.
نتیجهگیری
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جلال آلاحمد فردی است ده در خانوادهای مذهبی به دنیا آمده ،از مذهب بئئته و به
حبب توده میرود ،با انشعابیون همراه میشود ،به نهضت ملی دمک میدند و از آن جدا
میشود و در نهانت به مذهب باز میبردد .او نونئندهای توانا و تأثیربذار و با طیفهای
مختلفی از روشنفکران دمخور بوده است و به اعتباری از آنان محئوب می شود .مباحث او
و اظهار نظر درباره او ،هنوز زنده است؛ از جرنانهای مختلف فکری بر میآند و به درون
جرنان های بونابونی راه نافته است .از انن جهت ،مطالعه آراء و افکار ،شخصیت و
جانگاه او میتواند در شناخت جرنانات فکری و سیاسی بونابون ،مفید واقع شود.
با توجه به فضای دشور در هنگامه زندبی جلال و پس از آن ،باند بفت ده او پس از
تجربه های متنوع فکری نکی از پرچمداران مبارزه با افراط و تفرنط در مدرنیباسیون بوده و
با توجه به قلم نافذش ،مباحثی از جمله «غربزدبی» را در سطوح مختلف جامعه پرادنده
است .در واقع ،دتابهای جلال باعث شدند تا برخی مباحث ،از صورت آدادمیک ،خارج
شده و به صحنه اجتماع راه نابند ،منشأ تأثیرات اجتماعی و سیاسی شوند و قئمتی از
بفتمان روشنفکران و مبارزان «انقلابی» را شکی دهند .بدنن ترتیب ابر تبلیغ و مبارزه را از
خصانص نک روشنفکر بدانیم ،می توانیم او را در زمره روشنفکران «متعهد» قرار دهیم و
در غیر انن صورت ،باند او را از زمره روشنفکران خارج بردانیم.
به طوردلی با توجه به زندبی و آثار جلال آلاحمد و با توجه به نگرش او نئبت به
سیاست ،سنت و مذهب ،مهمترنن مقطع زندبی جلال ،دهه آخر عمر وی میباشد ،نعنی از
سال  1931تا  .1932در انن دوره با طرح بحثهای نظری غربزدبی و روشنفکران ،جلال
بار دنگر به سیاست و فعالیت سیاسی به شکلی نونن روی میآورد .هم زمان ،او به بذشته
مذهبی خود بازبشته و به دنن به عنوان سنگر مبارزه با غربزدبی انمان میآورد .در انن
دوره است ده جلال با پی بردن به نیروی شگرف مذهب در مقابله با هجوم دنیای جدند و
ساختن پناهگاهی از آن برای اصیی ماندن ،دوران تحول و تکامی فکری خود را طی می-
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دند .بدنن خاطر مهم ترنن آثار وی در همین دوران نوشته شده اند .از همین رو نوشتار
فوق نیب به همین دوره از زندبی او تأدید داشت.
با توجه به مطالب بیان شده در انن مقاله و بررسی سیر زندبی آلاحمد ،میتوان نتیجه
بحث را در انن جمله خلاصه درد ده جلال آلاحمد در دوددی و نوجوانی در محیط
مذهبی پرورش نافت ولی در جوانی از مذهب روبردان و نک ماردئیئت شد .بعد
سوسیالیئم را در جبهۀ ملی نافت .اما ،سرانجام ،فهمید ده روح بمشدۀ او به اسلام راستین
تعلق دارد .او دوشیده بود از خود جدا شود ،اما توانئت خود را از مهلکۀ روشنفکری رها
دند .ذهنیت خالص اسلامی او و ذات اصیی اسلامیاش ،او را به انن رونارونی دشاند و او
به خو ِد حقیقی اش بازبشت.
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