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 چكيده
اعتنایي در فکران صاحب رسالت و جدي قرن اخير در ایران است؛ یعني او مخالف سکوت و اغماض و بياحمد از روشنجالل آل    

داستاني او آینۀ  است. بدین جهت آثار داستاني و غير« هنر براي هنر»مقابل حوادث عصر و مخالف تفنن در هنر و مخالف اصل اصالت 

نماي عصر است. بررسي آثاراو به نوعي بررسي و مطالعۀ تاریخ و هنر معاصر است. این جستار به بررسي آثار داستاني او و دو اثر وقایع

شود: بخش اول تلخيص آثار. در مصمم است و در سه بخش تنظيم مي« فکراندر خدمت و خيانت روشن»و « زدگيغرب»غير داستاني 

كنيم تا بتوانيم به عصارۀ آثار و نخبۀ افکار  او دست یابيم و او بخش آثار علمي و داستاني او را مطابق واقعيات مکتوب تلخيص مياین 

 و افکار او را بهتر بشناسيم. 

ریخي و هاي آن دسته از واقعيات و حوادث تابخش دوم بررسي واقعيات و حوادث تاریخي و اجتماعي است. در این بخش نشانه    

اند، یا به عبارتي دیگر او را به واكنش و تبيين افکار و تجلي دادن عواطف و در نتيجه اجتماعي را كه به نحوي در آثار او انعکاس یافته

داقي اي از انحاي تعامل هنر و جامعه را در مصدهيم تا نحوهجویيم و با بررسي و تحليل نشان مياند، باز ميبه خلق كردن آثاري واداشته

 هاي متنوع نشان دهيم.از مصداق

دهيم. این امر حداقل دو نتيجه دارد: یکي در بخش سوم افکار و عواطف و آثار او را تحليل كرده، با واقعيات مستند تطبيق مي   

به فرد است و دیگر  بازشناسي حساسيتهاي آل احمد و نحوۀ واكنشها و برداشتهاي او از وقایع و تفسيرها و تحليلهایي كه دارد و منحصر

 یافتن راهي علمي و احتماالً فرمولي همگاني براي بررسي نحوۀ تعامل هنر و واقعيت. 

احمد داستانها و آثار غير داستاني را كه ميان آنها تشابهات فراواني هست، به خدمت بيان عقاید خود گرفته است. نخبۀ عقاید او آل   

تردید شرق در معامالت جهاني، وقوع نگ ملي از ورود ماشين، برد قطعي غرب و باخت بيعبارتند از: ترس از نابودي مظاهر فره

، اصالت و زدگي حاكمان شرقي به سبب ورود ماشينِ ساخت غرب، وابستگي سياسي حاكمان شرقي به حکومتهاي غربيغرب

 معنوي شرق به دست غربيان. هاي مادي وحاكميت اقتصاد و سرمایه در روابط بين الملل، و به غارت رفتن سرمایه
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 صل اولف

 

 

 کليات و پيشينۀ تحقيق
 

 

 

 
 مقدمه  -1-1

ـــه     -1302) آل احمـــد، معـــروف بـــه جـــالل آل احمـــد ســـادات ،جـــالل الـــدینســـيد محمدحســـين ملقـــب ب

ــاني ش(1348 ــيني طالق ــد حس ــيد احم ــد س ــروردین   ،فرزن ــي  1302ف ــراندر شمس ــانواده ،ته ــاالر و  ايدر خ پدرس

ــا آمــد. شــيعه  مســلمانِ  ــه دني ــرادر بــزر ب ــاقي در مســند روحانيــت  هــایششــوهر خواهر دو تــن از  و پــدر و ب و ب

ــذهبي  ــدبواعضــاي خــانواده م ــذهبي را دربرگــردا. دن ــن محــيط م ــاه  ن ای ــتانهاي كوت ــد»داس ــد و بازدی ــه »و « دی س

در نــوعي رفــاه اشــرافي روحانيــت » ش بــه قــول خــودش،كــودكي دیــد. انوتــمي اوآثــار  دیگــر و پراكنــده در «تــار

ـــ ـــي كـــه وزارت عدلي ـــا وقت ، احمـــدآل)« [شمســـي 1310]شـــت روي محضـــرها ادســـت گذ« داور»ۀ گذشـــت ت

ــدر (47: چ1356 ــا شو پ ــر ب ــت و زی ــت نرف ــارت دول ــن محضــرشر نظ ــه ای ــرد ب ــت ك ــط  را بســت و قناع ــه فق ك

 محل باشد. روحاني

او را از مدارس نوین حکومت رضا شاهي كه به نظر او حکومت جور بود و با این بود كه آل احمد تمام سعي پدر    

 د.بپرور سجد و منبرش جانشينيبراي ماو از كرد، بر حذر دارد و این مدارس اوالد مسلمانان را از راه دین خارج مي

در دورۀ دبيرسـتان او ادامـۀ تحصـيل بـا  .به همين منظور پس از این كه تحصيالت دورۀ ابتدایي را در تهـران گذرانـد

با توجه به برخي قراین فرستادن او به بـازار اـاهرا بـه ایـن  .و اصرار كرد كه او براي كار كردن به بازار برودمخالفت 

او در حين كار به سني برسد كه بتواند در مدارس علوم دیني خارج از كشور تحصيل كند؛ چون  دليل بوده است كه

سه مـاه  توقـف ازاز نجف دورتر نرفت و پس  آل احمدقصد داشت كه او را براي تحصيل به بيروت بفرستد؛ هرچند 

  (.67ك: 1357آل احمد، در نجف، باز گشت )

در شركت كرد و دورۀ دبيرستان را دارالفنون  ۀكالسهاي شباندر پدر  پنهان از ،در بازار و با درآمد آنضمن كار    

قواي مزاحم حضور حاصل از تيفوس و هرج و مرج و قحطي  كهالملل جنگ دوم بيندر بحبوحۀ . ش 1322سال 

 ...و سر تراشيده جوانکي با انگشتري عقيق به دست»و به قول خودش  به پایان برد ، ایران را فراگرفته بود،اشغال كننده
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كه از شش « جوانك»این  . (48همان، ) «المللاز آن محيط مذهبي تحویل داده شد به بلبشوي زمان جنگ دوم بين

بند مذهب است و از نماز شب و نماز سخت پاي ،سالگي معمم شده و براي خواندن دعا بارها به شاه عبدالعظيم رفته

( و این تعبد را پس از بازگشت از 81: 1364ر یك دم غافل نيست )دانشور، جعفر طيار و امر به معروف و نهي از منک

شکند دهد و براي خواندن نماز به وضو قانع نيست و یخ حوض را ميسه ماهۀ نجف به طور دیگر ادامه مي –سفر دو 

: 1376، ، شمساحمدخورد )آلخواند و گوشت نميكند و بدون مهر تربت نماز ميو به جاي وضو غسل مي

هاي بسيار نيرومندي در كار باشد كه او را عليه مذهب خانوادگي و ملي جامعه (،  باید محركها و انگيزه279و24

 والت جهاني جست.حها را باید در خانواده و محيط دبيرستان و جامعه و یاران و معاشرتها و تبرانگيزد. این انگيزه

احمدد آثار  شيعيگري وبزرگ علوي، تاريخ مشروطه  اثرپنجاه و سه نفر با  ي تحصيل دبيرستان در سالها

آشـنا و مطبوعات حـزب تـوده  دنياو  پيمانهاي هاو و مجل مرد امروزو روزنامۀ  مسعود محمد آثارو کسروي 

دربـارۀ فعاليـتِ ایـن ایـام  .را برپـا كـرد «انجمـن اصـالح»كالسـانش ها با تني چنـد از هم. به پشتوانۀ همين اندیشهشد

دیـواري داشـتيم و  ۀدادیم و عربي و آداب سخنراني و روزنامدرس مي شبها در كالسهایش مجاني فرانسه»: گویدمي

كـردیم بـه شـان بـودیم و سركشـي ميبه قصد وارسي كار احزابي كه همچو قارچ رویيده بودند هر كدام مأمور یکي

ميم گـرفتيم كـه دسـته جمعـي بـه حـزب تـوده ها و ميتينگهاشان... و من مأمور حزب توده بودم... تا عاقبت تصحوزه

  (. 254: 1376، احمدو آل 48 :چ1356 ،احمدآل) «1323بپيوندیم. جز یکي دو تا كه نيامدند. و این اوایل سال 

هفده سالگي شروع كرده بود. در كنار عوامـل شـناخته و ناشـناختۀ احتمـالي  -با این حساب او نویسندگي را از شانزده    

فکران بـه حسـاب آمـده انـد و عمـوم كه نویسندگان و تهيه كنندگان تمام آنهـا در عـداد روشـن أثير این آثاردیگر، از ت

فکران تحت لواي مبارزه با خرافات گاهي با مـذاهب و سـنن نيـز در افتادنـد، رفتـه رفتـه بـاور ایـن نوجـوان متعبـد روشن

گوید: مجموعۀ فشـارهایي ارۀ برخي از این عوامل مياحمد دربشمس آلمذهب به سستي گرایيد. دین و دربارۀ دیروزي 

جالل را... به نقطۀ انفجار و طغيان نزدیك كرد و طغيان ما جوانها »كرد، كه جامعه بر روحانيت و پدر بر خانواده وارد مي

بـروز كـرد...  اش طغيان عليه مربي و حاكم خانه بود، به صورت طغيان عليه باورهاي اخالقي و عقيدتي خانوادهكه انگيزه

   (.150: 1376، احمد)آل «خانه گریخت و من در هجده سالگي جالل در آستانۀ بيست سالگي از قفس

بري از پدر اهور نکرد بلکه بـه صـورت قلـم زدن عليـه دیـن یـا گرداني از دین فقط به صورت گریز از فرمانروي   

بـه  -کـار كشـيده بـود، خـود را نشـان داد. در ایـن مـورد پيوستن به حزبي كه دین و مذهب سنتي جامعه را بـه نقـد و ان

 عزاداريهداي نامشدرو اي ترجمه كرده بودم از عربي به اسـم پيش از پيوستن به حزب، جزوه»گوید: مي -اختصار تمام

دو قِران فروختيم و دو روزه تمام شد و خوش و خوشحال بـودیم كـه انجمـن یـك كـار  ،و یکي چاپ شد 22كه سال 

پـيش از آن هـم پـرت و پالهـاي  ... اند و سوزاندهاش را چکي خریدههم كرده. نگو كه بازاریهاي مذهبي همهانتفاعي 

 (.49 :چ1356 ،احمدآل) «تجدید نظرهاي مذهبي كه چاپ نشده ماند و رها شدۀدیگري نوشته بودم در حوز

احتمـاال بـه  -احمـد روت فرسـتاد. آلبراي تحصيل علوم دیني بـه بيـپدر او را   ،دبيرستان دورۀپس از ختم تحصيل 

به مقصد خـود بـرود.  نجف محمد تقي در سيدخواست كه از طریق عراق و پس از دیدار برادر ش   -توصيه پدرش 
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كله خورده و » ت؛ بازگشتي كه شبيه گریز بودبه ایران بازگش ماند و به جاي عزیمت بيروتبزرگش  نزد برادر سه ماه

گردان. چرا كه در آن سفر دامـي دیـده ]بـود[ در صـورت عبـا و ردایـي... و ایـن هر دو روير از برادر و پدو كالفه 

 (.67ك: 1357)آل احمد، « داستان دیگري است

را بـه سـوي تجدیـد نظـر در معتق ـدات آبـا و بدبيني یکي دیگر از عللـي اسـت كـه آل احمـد  به احتمال زیاد این   

از نجـف كـه ». بـرادرش در ایـن مـورد نوشـته اسـت: شـتدر پـي دا ه تندي و انکـار پـدرش رااجدادي سوق داد ك

اي ]داشـت و ایـن حركـات[ در خانـه هضـم بازگشت، یك دو سال بيشتر در خانۀ پدر دوام نيـاورد... حركـات تـازه

، در مراسم شبهاي روضۀ هفتگي و حتي حضور سر سفرۀ جمعـي ]البـد بـراي شد... از شركت در مجامع خانگينمي

گذاشت و صبحهاي زمستان به جاي وضـو بـا آب حـوض نمي تربتمهر « كرد.خورد[ امتناع مينمي این كه گوشت

شـده بـود... كـه  1شريعت سدنگلجي شيفتۀ درك محضر»(. عالوه بر این 289: 1376، شمس، احمدكرد )آلغسل مي

رحوم كسروي كنجکاو شد و پایش دهيم از این راه بود كه جالل در احوال ماحتمال مي ... مورد عالقۀ جوانان... بود

  .(176: 1376، احمد)آل« ه كسروي بود با دوستان و شاگردانكشيده شد و این محل باشگا هماد آزادگانبه 

جـالل جـواني »نوشته اسـت: چنين ( در  مورد برخي از خصوصيات اخالقي برادرش 237: 1376)احمد شمس آل   

تعارف منزجر بود. این صفات را از مرحوم پدرمان بـه ارث از امله نبود... بود پر تحرك و قُد و صریح. اصال اهل مج

احمد فقط موارد مذكور را از پـدرش ارث نبـرده اسـت بلکـه بـين ایـن پـدر و پسـر شـباهتهاي اخالقـي آل« برده بود

و فدایي عقاید  رسد كه هر دو مطيع و منقادمتعددي هست. از جملۀ چندین شباهت اشاره به این مورد الزم به نظر مي

و باورها و عادات خویشند و بر سر عقاید و باورهاي خود با هيچ كس تعارف و معامله ندارند و به هيچ قيمتي قـدمي 

بينـد، نشينند. پدر براي دفاع از عقاید و باورهاي خود پسرش را كه خود را محق و پدر را گمـراه مياز آن عقب نمي

اندیشند و ماننـد رود كه مانند او نمياید و باورهاي خود به جنگ تمام كساني ميكند و پسر براي دفاع از عقطرد مي

كنند؛ این كس خواه پدر باشد یا برادر یـا هـر یـك از مسـ والن خـرد و كـالن بينند و مطابق ميل او رفتار نمياو نمي

و  كند كـه پـدرنيز وقتي احساس مي و او راندكشور یا دنيا. مثال پدر براي دفاع از باورهاي خود پسرش را از خانه مي

ــرادر ــتند، ش ب ــا او صــریح و صــادق نيس ــل ب ــر دو رويدر تعام ــردان مياز ه ــود )آلگ ــدش  و. (67: ك1357، احم

 .  مترتب نسيتها دیگر انگيزه برانگيزۀ حفظ عقاید  رگرداني از پدر و برادر جز بروي

مشـغول تحصـيل )دانشکدۀ ادبيات فارسـي دانشـگاه تهـران( الي دانشسراي عفارسي ادبيّات زبان و گروه در  1322در سال 

 .(48: 1343، احمـد)آل( آن را بـه اتمـام رسـانيد 1325زمان با پایان یافتن جنگ جهاني دوم )( و هم177: 1376احمد، )آل شد

 .آن دوري جست اما در اواخر تحصيل از ادامه پذیرفته شددر دوره دكتري ادبيات فارسي بعد  سال

هاي نویسـندگي و دانسـتن زبـان فرانسـه و ذوق و به سـبب سـابقه. ایران پيوست ۀبه حزب تود 1323سال  اوایل در   

، به زودي در این حزب به مـدارج بـاالي شجاعت و صداقت و حرارتي كه داشت كنجکاوي و تيزبيني و صراحت و

ده حـوزۀ »يغات حزب رسـيد. متجـاوز از به مس وليت تبل. آن شد یکي از فعاالن مطبوعاتيداخل حزب ترقي كرد و 

به عضـویت  .ش1326تيرماه  در(. 257: 1376 ،احمد)آل« كردغشاي معلمان گرفته تا كارگران اداره ميحزبي را، از 
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داسـتانهایي منتشـر نوشـت و  هامقالـهمتمایـل نشریات یا در نشریات این حزب  .كميتۀ ایالتي تهرانِ حزب توده درآمد

 و مسئووليتهاي دیگري هم داشت. داخلي مجلۀ ماهانۀ مردم بودمدتي مدیركرد و 

رهبـري ، هـم آواز بـا تعـداد انـدكي از هـم حزبيهـا از كـرددر عين حال كه در درون حزب به مراتب باال ترقي مي   

ر آذباشـد.  توانستند بپذیرند كه یك حزب ایراني، آلت دست كشور بيگانـهكردند و نميانتقاد مي حزب و مشي آن

و وجود برخي تبعيضـها و  به عنوان اعتراض به عدم استقالل رهبري این حزب و فقدان دموكراسي در آن ،1326 ماه

 .از آن انشعاب كرد به رهبري خليل ملکي تن دیگر ده ، همراه باهاي متفاوتفقدان تحمل اندیشه

كـه  سوسياليسدت تدودا ايدران حزبنام به حزبي تشکيل دادند ن كنندگا انشعاب با ،پس از انشعاب از حزب توده   

مطبوعات حزبي كه حتي كمك رادیو مسکو را در پس پشت داشتند، تاب چنداني نيـاورد و منحـل زیر بار اتهامات »

امـا تـا به كلي ازحزب بازي كنـاره گرفـت  1327، در اردیبهشت چندي بعداحمد آلو  (50: چ1356، احمد)آل« شد

یعني قلم زدن و راوي و منتقد عصر خود بـودن و اسـقالل شخصـي خـود را برگزیده بود اي كه عمر به راه تازه پایان

انتشـار و  سده تدارداسـتانهاي كوتـاه مجموعـه  بـه نگـارش گيري از حـزبكنـارهوفادار مانـد. پـس از ، حفظ كردن

 .(50: چ1356، احمداقدام كرد )آل داستايوسكيو  سارترو  کاموو  ژيداز  هایيترجمه

خوانـد. پـس و كتاب اسرائيلي مي روزنامه و مجله ،رجمه از زبان فرانسه در ایام انشعاب و دوري از حزببا وجود ت

كـه  خوانده است، مقاالتي در مورد كيبوتصاحمد این منابع را مياز این ایام است كه حسين ملك كه او هم مثل آل

بود كه اسرائيل مبلغ « سوسياليسم دهقاني»ه نوعي ، منتشر كرد. قصد اینها رسيدن ببودتشکيالتي مثل كلخوز شوروي 

آن كه در سوسياليسم متکي به نوع اسـتاليني باشـند )در اند بياي رسيدهكردند كه به چنين تئوريآن بود و تصور مي

 (.62-61: 1384، احمداین مورد رك. آل

 شدند اومسير فکري  باعث تغييرلي عوام .شترا مسکوت گذاعمالً تفکرات مذهبي در سالهاي فعاليت در حزب توده 

شـك  گـاهي دوران پرحرارت بلوغ كه، توان به این عوامل بدیهي اشاره كرد: طبع پویا و ناآرام شخصيكه از جمله مي

هـاي تگيـري حرك، اوجاسـتآن  ۀالزمـ در سنن متعارف جامعه یا حد اقل خانواده و احساس استقالل اجتماعي و تردید

 جنـگ تـأثيراتانقالبـي آن حـزب و  و ایران و توجه جوانان پرشور آن زمان به شعارهاي تنـد ۀحزب تود ۀچپ گرایان

در كانون تبليغ و عمـل بـه تمـام اصـول و تا جواني  ندعواملي بودند كه دست به دست هم دادااهر اینها  . بهجهاني دوم

در از كتابهـا و كسـاني الهـام به جاي پـ ست.ینگرد كه با دید انکار و نقد به تمام آنها ميتبدیل شجواني فروع مذهب به 

نـد. ایـن عقيـده و رفتـار فترگد نقـد و انکـار ميباكه افکار و باورهاي امثال پدر او را اگر نه به سخره الاقل به  گرفتمي

 د. شاحمد یکي از مبلغان مذهب كه آلتا این  یافتادامه  30تا دوسه سال اول دهۀ  حداقل

به دنياي نویسندگي قدم گذاشـت  سخن ۀمجل در« زیارت»با چاپ داستان  1324در سال  ي هفده سالگ -از شانزده 

 به چاپ رسيد.  "دید و بازدید" يدیگر در مجموعه كوتاه داستان و در همان سال، این داستان در كنار چند

بـه تحصيل در دورۀ كارشناسي ادبيات فارسي را در دانشگاه تهران را به اتمام رسانيد و یك سال بعـد  1325سال در

 .استخدام وزارت فرهنگ درآمد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
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در ایـن مـاجرا بـه  .ادامـه داشـت ملي و دكتر مصـدق ۀبهملي شدن نفت و اهور ج ۀقضي كناره گيري از سياست تا   

كـه مـدیرش ملکـي  علم و زندگيو مجله ماهانه نيروي سوم  و شاهدهاي روزنامه درو د شنزدیك سياست مرزهاي 

اردیبهشـت در و به مبـارزات سياسـي پرداخـت  ،ملي بود ۀنيروي سوم كه یکي از اركان جبه تبليغاتدر ستاد  و بود،

 ژيدد« گشت از شورويباز»ها در همين سال. كناره گرفت آنان ت اختالف با دیگر رهبران نيروي سوم، ازبه عل 1332

 . چون در هر دو طبل رسوایي كمونيسم را كوبيده اند را ترجمه كرد. سارتر« دستهاي آلوده»و 

یش پـاي محصـول بگذریم كه حاصل شکست در آن مبارزه به رسوب خـو»در مورد ثمرات این دوره گفته است:    

 شدت کنددوهاسرگذقضيه نفت كـه از آن بـه كنایـه در  كشت همه مان نشست. شکست جبهه ملي و بُرد كمپانيها در

نگریسـتن و بـه سکوت اجباري محدودي را پيش آورد كـه فرصـتي بـود بـراي بـه جـد در خویشـتن  –گـ پي زده ام 

تدات  و اورازاندور مملکـت و حاصـلش  دن. و سـفر بـهها به پيرامـون خـویش دقيـق شـجستجوي علت آن شکست

كه بعدها م سسه تحقيقات اجتماعي وابسته به دانشکده ادبيات به اعتبـار آنهـا « جزيزه خارکو  هاي بلوک زهرانشين

هـا شـد  این چنين بود كه تك نگـاري )مونـوگرافي( نشریاتي را در این زمينه سرپرستي كنم وۀ ازم خواست كه سلس

ایشان. و گر چه پس از نشر پنج تك نگاري ایشان را ترك گفتم. چرا كه دیدم مي خواهند یکي از رشته ي كارهاي 

از آن تك نگاري ها متاعي بسازند براي عرضه داشت به فرنگي و ناچار هم به معيارهاي او و من این كاره نبودم چرا 

ي و هم به معيارهاي خودي. امـا كه غـ رضم از چنان كاري از نو شناختن خویش بود و ارزیابي مجددي از محيط بوم

  .(51چ: 1356آل احمد، )« به هر صورت این رشته هنوز هم دنبال مي شود

 را و در هاي زمينيمائدهو ترجمه  هفت مقاله، تات نشينهاي بلوک زهرا، اورازان 1334و  1333در طي سالهاي    

 40از سـال  و را فارس يتيم خليج در گ،رجزيره خادو سال بعد  ورا  سرگذشت کندوهاو  مدير مدرسه 1337سال 

 45و در سـال  را« سدنگي بدر گدوري، سدفر روس، غرب زدگي، کارنامه سه ساله ،سه مقاله ديگر، نون و القلم 43تـا 

 فكرانخيانت روشن در خدمت وو   يونسكو ناوژاي از نمایشنامه کرگدن چنينو هم منتشر كردرا  در ميقات خسي

  .از آخرین آثار اوست عبور از خط ۀو ترجم نفرين زمينو 

لي بنيادهـاي سـنتي متوجـه تضـاد اصـشناسـي در سـطح ملـي در جریان جست و جوهاي محلي و توجه به خویشتن   

روي سياسـي و اقتصـادي از فرنـگ و  هچه به اسم تحول و ترقي و در واقع به صورت دنبالـها شد با آناجتماعي ایراني

واكـنش در  .كنـدبـدل مي ي خـارجيهاكمپاني ۀره بودن مي برد و به مصرف كنندمملکت را به سمت مستعم،آمریکا

ۀ نقطـ« غرب زدگـي» انتشاراري بود كه در دهۀ چهل منتشر كرد و نگارش آث ،مقابل در مقابل این برداشت و استنباط

 كارهاي او.بود در  يعطف

گفـتن برخـي  و در فرهنـگ ملـي ي دیگـرأملفرصتي براي مشـاهدۀ دنيـا و تـپيش آمد  در دهۀ چهلسفرهاي چندي كه    

تابستانش بـه شـوروي بـراي  ، به حج 42در فروردین ، «والیت عزرائيل»و  به اروپاسفر   41آخر سال  ۀدر نيم :ها بودناگفته

ادبـي و  بـه دعـوت سـمينار بـين المللـي و بـه آمریکـا 44و در تابسـتان بين المللي مردم شناسـي ۀ شركت در هفتمين كنگر

 اند. جز سفر اروپا و امریکا همگي چاپ شدهاي كه سفرنامه ،ك از این سفرهایحاصل هر . «هاروارد»دانشگاه  سياسي
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جست كه حـاكي از احسـاس ميروحاني و معنوي پناهگاهي با روحي خسته و دلزده از تفکرات مادي  این دههدر    

 در كتـابگشـت. افتاده بود و دنبال آرامشـي مـيتنهایي او بود. این جا بود كه از جوش و خروش دورانهاي پيشين 

دیدم كه كسي نيستم كـه بـه »: ه استدراشاره كچنين ست به این تحول روحي ا حج او ۀكه سفرنام خسي در ميقات

 «.ميعاد آمده باشد كه خسي به ميقات آمده است

اي ر عمر پر بارش، بـه كلبـهدر اواخجز جستن و گفتن حق و خدمت به خلق كاري نداشت، توان كه این نویسنده پر 

هـل و در چ 1348شـهریور مـاه سـال  دهمجـبه ناگاه در غـروب روز هد. در همان جا رب پناهدر ميان جنگلهاي اسالم 

  .و در تهران به خاك سپرده شد تشش سالگي زندگي را بدرود گف

انـد. كوتـاه و رمانهـا چـاپ شـدهتانهاي داسها كه در قالب قصهدستۀ اول  :انددسته به لحاظ محتوا پنج اوهاي نوشته   

. در ایـن دسـته بـه موضـوعات و مسـائل شـونددر حقيقت گزارش احوال و اوضاع زمان و مکان او محسوب مياینها 

مختلف زمان اعم از شيوۀ انتخاب نمایندگي مجلس تا انتخاب مـدیر و معلـم و تـا قضـيۀ اصـالحات ارضـي اشـاره و 

ها كه پس دستۀ سوم نامهاند؛ مشاهدات سفرها كه در قالب مقاله و كتاب منتشر شده دستۀ دوم ؛ااهار نظر كرده است

ها كه برخي در قالب مقاله و برخـي در قالـب كتـاب دستۀ چهارم ترجمهاند؛ از او در قالب سه جلد كتاب انتشار یافته

و  ، برخي بـا شـرایط رسـالهل مقالهكه برخي به شکتئوریهاي اجتماعي بحثها و م تحقيقات و پنجدستۀ اند؛ منتشر شده

ها و فرایند و مکانيسم و نتـایج مسـائل در مقاالت و تئوریهاي خود بيشتر به ریشه .اندشده برخي در قالب كتاب نوشته

راتي را كـه احمد تأثباید گفت آل اجتماعي اشاره كرده است كه بيش از همۀ ادوار به دورۀ رضاشاه توجه دارد. البته

دهـد و آرا و تجربيـات خـود را بـازبيني است، در اواخر عمر كوتـاه خـود بـروز مي داشتهومت رضاشاه در دورۀ حک

آلهاي خـود را متضـاد بـا ، آرا و افکـار و ایـدهاسـتكند. او در ایام نوجواني كـه مصـادف بـا حکومـت رضاشـاه مي

هاي تحوالتي رضاشـاه، خصوصـاً در نامهیابد. بيش از این كه با برتجربيات اجتماعي و فرهنگي و سنتي و مذهبي درمي

كند، با عقاید و باورهاي خانوادگي و رسـوم فرهنگـي و مـذهبي جامعـه  تزمينۀ مذهب و دیگر مظاهر فرهنگي، مخالف

تـوان گفـت كـه ایـن توجـهِ خـاب، از بحـرانِ برجسـته و آیـد. ميافتد و به نيروي قلم در صدد اصـالحاتي برميدر مي

احمد با تحوالت اجتماعي مطلـوب دسـتگاه حـاكم، خصوصـاً در ه از برخورد عقاید پدر آلگيرد كشدیدي نشأت مي

« عزاداریهـاي نامشـروع»ي به نام ارات به صورت گزارش ترجمه شدهبه وجود آمده است. این گونه تأث ،يخانوادۀ پدر

و « انجمـن اصـالح»نـد تشـکيل دادن رات فعاليتهاي اجتمـاعي مانكند. نتيجۀ عملي این تأثز مي( برو1322تاریخ انتشار )

داري روشـن فکـري شـاخص مبـارزه و پـرچم -( اسـت كـه در آن زمـان نهـاد اجتمـاعي1323پيوستن به حزب تـوده )

 آورد.اصالحات بود؛ اصالحاتي كه بيش از همه چيز اصالح در سنتها و اعتقادات و باورهاي مردمي را به یاد مي

كشور « كنندها معرفي مياي از جانب انگليسيتوطئه كامالي آمدن رضاشاه را با آن كه برخي از مورخان ایران»   

كرد. اگرچه حمایت از او برخالف منافع كمونيستهاي دست نشاندۀ مسکو بود، مسکو منافع شوروي از او حمایت مي

ممتضد،  –ان دید، )رك. پسيمي ي ایرانخود را در حمایت از رضاشاه بيش از منافع خود در حمایت كمونيستها

سو با مکانيزم تحقق مدینۀ فاضلۀ ماركس بود و ثانياً رضاشاه با ها تغييراتي رضاشاه هم برنامه( زیرا اوال355ً: 1385

كرد و سركوب برخي قشرها از جمله روحانيان، بخشي از مخالفان سرسخت حضور كشورهاي بيگانه را پایمال مي
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كرد. عالوه براینها رضاشاه شد، تضعيف مينفوذ كمونيسم محسوب ميچون سدّي نيرومند در مقابل كه مذهب را 

 ها در ایران باشد.توانست مخالف حضور شوروينمي

او نظام مالکيت ارضي را نه از »بزر  بود. داران رضاشاه مخالف خانان قبایل و زمينعالوه بر آن چه گذشت،    

خاستند و شورش و بلوا به راه داراني را كه به مخالفت با او برميميان برد و نه تعدیل كرد بلکه فقط خوانين و زمين 

كرد. بعضي از آن امالك به صورت امالك خالصۀ دولتي افکند و امالكشان را ضبط ميانداختند، به زندان ميمي

 (.253: همان)« گرفتتر بود، به ادارۀ امالك پهلوي تعلق ميآمد و بعضي كه مرغوبدر مي

علم طغيان  گاهيدر گوشه و كنار ایران گاه ها خانان قبایل ساكت ننشستند وهمۀ تهدیدها و بندها و قتلته با الب   

( و 579: همانش. سر به شورش برداشتند )رك. 1307برافراشتند و حتي خانان قبایل فارس و بختياري در سال 

الدین شاه قاجار عشایر، خصوصًا حکومت مركزي را نگرال ساختند، این در حالي است كه از اواخر عمر ناصر

دادند، در حالي كه ارتش سه ركن، سواره نظام، پياده عشایر فارس  و بختياري ركن سواره نظام ارتش را تشکيل مي

گردید از افرادي تشکيل مي»شد. سواره نظام ركن محسوب ميترین نظام و توپخانه، درشت، و ركن سواره نظام مهم

« گرفتند...... مورد استفاده قرار ميكردند ... و اغلب براي سركوبي مخالفان ياتي زندگي ميكه بر اساس سنتهاي ایل

از این خانان، سردار اسعد بختياري، به وزارت جنگ حکومت رضاشاه رسيد و در سال  یکي (.  حتي64 :همان)

(. با 579-577 :همانداني شد، )دستگير و مقتول شد پس از این واقعه خانان بسياري دستگير و و محاكمه و زن 1312

خواست اطراف خود را از تمام سرها خالي كند و تنها سر او در ميان جمع قابل مشاهده باشد. همۀ اینها رضاشاه مي

كرد و همۀ رجال الیق مملکت را از هر كسي كه لياقت و جرأت داشت، وحشت مي»گویا دليلش این است كه 

(. او نه تنها رجال الیق و مقتدر و صاحب ایل و قبایل و 459همان: )« ببرد خواست به خاطر محمدرضا از بينمي

شناخت، به زندانهاي قرون وسطایي هركه را نمایندۀ ترقي و نمایندۀ زحمت كشان جامعه مي»اقتدار و نفوذ را بلکه 

 (. 110: 1364)پویان، « شاختا نابود ميفرستاد و یمي

ساخت و با كرد. كساني را به خود نزدیك ميق از هيچ كسي فروگذار نميرضاشاه در قتل و حبس رجال الی   

كرد آنان قدرتي كسب كشيد. ولي پس از آن كه احساس ميپرورد و به رخ همگان مياستبداد تمام آنان را مي

د و یا كرشد و آنان را حبس یا تبعيد مياند، با سوء ان خاصي كه داشت، به قدرت و نفوذ آنان بدبين ميكرده

الدوله فيروز را كه دو ركن از سه ركن كشت. چنان كه سردار اسعد بختياري )وزیرجنگ(، تيمورتاش و نصرتمي

شهرباني، از ترس  سو سومي را پس از مدتها حبس تبعيد كرد. آیرم، رئي كشت شدند(حکومت او محسوب مي

ن رضاشاه شایع بود، زورگویي و ارتشا و جان خود سرفرصت مناسبي از ایران گریخت. آن چه در ميان درباریا

 قاچاق تریاك بود.

هاي خانان فارس و بختياري در رمان سووشون نوشتۀ سيمين دانشور، زندگاني آیرم و زندگاني تيمورتاش و جنگ   

رضاشاه در رمان چشمهایش، نوشتۀ بزر  علوي، موضوع ارتشا و قاچاق تریاك و قتل و سركوب خانان قبایل دور 

و و صادق هدایت احمد هاي متعدد جالل آلداران بزر  در نوشتهدیك مناطق ایران و غصب امالك زمينو نز
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ها، نوشتۀ احمد محمود گاهي به صراحت و گاهي به رمز و اشاره گيریهاي او در رمان همسایهزندگي آیرم و سخت

 است.انعکاس یافته

اري یا نظام وايفه است كه مخالفتها و اعتراضهاي متعددي یکي دیگر از حوادث مهم روزگار رضاشاه خدمت اجب   

دادند كه اوالد آنان شدند و اجزه نميرا برانگيخته بود. مسلم است كه قدرتمندان مالي و اجتماعي هرگز راضي نمي

رد شد. در این موخدمت نظام وايفه انجام دهد و در نهایت بار سنگين این امر بر دوش طبقات مستضعف گذاشته مي

ه طبقات محروم و خصيصۀ مهم دیگر طبقۀ نظاميان وابستگي اكثر آنان ب»ن شرح حال رضاشاه نوشته اند كه نگارندگا

(. در این مورد اشاره به 237: 1385معتضد،  -)پسيان« ... براي گذران معاش به ارتش روي آورده بودندفقير بود. اینان

هاي پایين از طبقات محروم تر ارتش از رؤساي قبایل و سربازان و ردههاي براین نکته الزم است كه فرماندهان و رده

 بردند. كاري و ناچاري به خدمت ارتش پناه ميبود كه از زور بي

سيمين ها و اند مثالً احمد محمود در رمان همسایهنویسندگان مسائل اجتماعي به این موضوع توجه نشان داده   

اند. همچنين به این موضوع توجه خاب نشان داده نفرين زمين در رمان داحمآلو  سووشوندر رمان  دانشور

هاي برتر ركند با این تفاوت كه فقط به ردهنتوانسته است از این موضوع صرف نظ زدگيغرباحمد در كتاب آل

                                                        قرار داده است.ارتش توجه كرده و آنان را در ردیف روشن فکران 

 گيري تغييرات ملموس در شعایر مذهبي و سنتي جامعه بـود كـه ازانهاي مهم عصر رضاشاه ایجاد و پيیکي از جری   

     و كشف حجاب زنان بود.  ، تغيير جامۀ روحانيتمعروف به اتحاد شکل لباس مردان ۀبرنام ،آنجملۀ حواشي اجرایي 

نـد سـران ، كافي بودكه مخالفت روحانيان را برانگيزد. در واقع روحانيان نيز ماناملاین جریان صرف نظر از دیگر عو

« از جانـب انگليســيها »خـاب شــده ، در صـفوف مخالفــان رضاشـاه بودنـد و او را كــه انتقبایـل و زمـين داران بــزر 

 دانستند. ( الیق حکومت نمي 227: 1385تضد، مع –دانستند )پسيان مي

صـميم قلـب بـا دو گروه در ایـران ... از »ور تاش در این مورد آورده اند كه: رضاشاه از قول تيم نگارندگان احوال   

ت حاكمـۀ سـابق )بقایـاي دسته اخير عبارتند از هيـا .: یکي روحانيان و دیگري اشراف كهنحکومت پهلوي مخالفند

گـروه دوم بـه تـدریج در زمـان  ( اگر چـه392 همان:)« متنفذ ایالت و صاحبان امالك بزر ، رؤساي دولت قاجار(

، رفتـه رفتـه شـدت بيشـتري یافـت و کومت محمدرضاشاه مضمحل و منحل شـد، مخالفـت گـروه اول، روحانيـانح

 احمد نيز تا آخر عمر نتوانست از جریان فکري روحانيت خود را دور دارد .موجب سرنگوني این سلسله شد. آل
 

   آثار -1-1-1

احمد مانند تشکيل دادن انجمن اصالح، عضویت در حزب توده، نشر مقاالت و مجموعه آل فعاليتهاي اجتماعي و قلمي   

بينيم. نخستين سال این دهه، خصوصاً از شهریو، نقطۀ عطفي در قرن حاضر مي 20داستانهاي كوتاه، را از نخستين سالهاي دهۀ 

نقطۀ انتقال حکومت از یك دیکتاتور مستبد  1320شود. شهریور تاریخ سياسي و اجتماعي و حتي اقتصادي ایران محسوب مي

زده و مسخر كشورهاي دور و نزدیك گرفتار خشن، بدبين، شيفتۀ جاه و مال و دشمن آزادي از هر نوع آن، در كشور بحران

را به تفصيل  آثار او را نيمه غربي اطرافيان با بازمانده از حکومت سابق است.  –جنگ جهاني دوم، به جواني مغرور و نيمه ایراني 

 بندي كرد:توان چنين فهرستمي
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 داستان قصه و -1-1-1-الف

؛ مدیر مدرسه 1337سرگذشت كندوها  ؛1331؛ زن زیادي 1327؛ سه تار 1326از رنجي كه مي بریم ؛ 1324دید و بازدید 

 -مکاري سيمين دانشور چهل طوطي اصل )با ه ؛1350؛ پنج داستان )تاریخ نشر(1346نفرین زمين  ؛1340؛ نون والقلم 1337

 .1360؛ سنگي بر گوري)تاریخ نشر( 1351تاریخ نشر( 
 

  هامشاهدات و سفرنامه -1-1-1-ب

ه ؛ سفر ب1345؛ خسي در ميقات 1339یتيم خليج فارس رد ؛ جزیرۀ خار 1337نهاي بلوك زهرا ؛ تات نشي1333اورازان    

)تاریخ سفر  ؛ سفر اروپا1369و تاریخ نشر( 1343روس)تاریخ سفر ؛  سفر 1363( تاریخ نشر 1341والیت عزرائيل)تاریخ سفر 

  د.دو سفر نامۀ اخير هنوز چاپ نشده ان(؛   1344)تاریخ سفر ؛  سفر آمریکا (1341
 

  مقاالت و کتابهاي تحقيقي -1-1-1-ج

 به صورت؛ غرب زدگي 1341؛ سه مقاله دیگر 1333؛ هفت مقاله 1326حزب توده سر دو راه  ؛1325گزارشها    

خدمت و  ؛ در1356؛ یك چاه و دو چاله )تاریخ نشر( 1342؛ ارزیابي شتابزده 1341؛ كارنامه سه ساله 1341كتاب 

 ؛ 1356خيانت روشنفکران )تاریخ نشر( 
 

 ترجمه -1-1-1-د

؛ 1326محمد و آخرالزمان، نوشتۀ پل كازانو نویسندۀ فرانسوي،  ؛1322عزاداریهاي نامشروع )ترجمه از عربي(  

از  ؛ سوء تفاهم،1328آلبركامو،  ؛ بيگانه، )با همکاري علي اصغر خبرزاده( اثر1327داستایوسکي،  قمارباز، از

هاي ؛ مائده1333ندره ژید، آ ؛ بازگشت از شوروي، از1331، دستهاي آلوده، از ژان پل سارتر، 1329 آلبركامو

؛  عبور از خط، از یونگر 1345اوژن یونسکو،  زگدن، ا؛ كر1334آندره ژید،  )با همکاري پرویز داریوش(، اززميني 

؛ در 1351اي از اوژن یونسکو، )تاریخ نشر( ؛ تشنگي و گشنگي، نمایشنامه1346آلماني )با همکاري محمود هومن(، 

به پایان  صفحه این كتاب را جالل آل احمد ترجمه كرده بود كه مر  زودرس باعث شد نتواند آن را حدود پنجاه

 پس از آل احمد دكتر منوچهر هزارخاني بقيه كتاب را ترجمه كرد.ببرد؛ 
 

  خاطرات و نامه ها-1-1-1 -هد 

منتشر كرد.  1364 لعلي دهباشي در یك جلد كتاب در سارا هاي او به دوستان دور و نزدیك، تعدادي از نامه   

 .نتشر كرده استم  87تا  83تعدادي از آنها را مسعود جعفري در سه جلد در فاصلۀ سالهاي 
 

 مباني نظري  -2-1

هاي تاریخي و محيطي كه مختصري از سرگذشتها و ماجراهاي زندگي فردي و اجتماعي و زمينه آنآل احمد را با    

دانيم كه از زماني كه توانسته است قلم به دست بگيرد یعني از ایام تحصيل در دبيرستان شناسيم. ميآن گذشت، مي

ندگيش ناگهان به سکرات مر  افتاد، قلم زد و سخني براي گفتن داشت. روزي ساكت و تا زماني كه چراغ ز

كار ننشست و دمي چشم بر محيط خود و ماجراها و حوادث و وقایع سياسي و تاریخي و فرهنگي و علمي و بي
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و رساله بر جاي  هنري و دیني آن نبست. در طول سي سال كه قلم زد، نزدیك پنجاه اثر اعم از قصه و مقاله و كتاب

گذاشت. از زماني كه او قلم به دست گرفت تا امروز جاي این پرسش باقي است كه اهداف او كدامند و جان كالم 

توان به این پرسش داد؟ آن چه مسلم است این است كه او چيست؟ آیا پاسخي كوتاه و داراي ماهيت ثابت مي

يان عمرش پيوسته در حال تحول فکري و تجدید نظر در جستن پاسخي واحد نا معقول است زیرا او در طي سال

 ها و باورهاي خویش بود. بنابر این باید به این پرسش در چند مرحله پاسخ داد.یافته

آور ماشين و زندگي ماشيني و تبعات متکثر و متنوع هاي فکري و دردهاي رواني وي گسترش سرسامدغدهیکي از   

د یا آفت یا بال یا جبر و سلطه یا هر عنواني از این قبيل كه بتوان بر آن نهاد، مبناي آن بود. به نظر آل احمد این در

كند و هم براي كسي كه آن را سازد و صادر ميبيماریهاي دیگر اجتماعي است، هم براي كسي كه ماشين را مي

 كند یا حتي كل زندگي خود را.خرد و بخشي از زندگي خود را بر مبناي آن بنا ميمي

آن چه از ماشين و زندگي ماشيني كه از طرف كشورهاي اروپایي و به عبارت دیگر استعمار گر به طرف شرق    

است، عبارت است از:  انعکاس یا نمود یافته اوعموماً و به طرف ایران، خصوصاً، سرازیر شده است، در آثار 

بازاري. هر یك از اینها عوامل و علل و اسباب  تراكتور، رادیو، خودرو، لوازم آرایشي، ساندویچ، سينما و نشریات

خاب خود را پشت سر و نتایج و تبعات غالباً شوم خاب خود را در پيش رو دارد. در هر حال اینها از غرب توليد 

 گذارند.شوند و در زندگي شرقيان تأثيرات نامطلوب ميكننده به شرق مصرف كننده سرازیر مي

موجبات مکانيسم توليد و صدور و مصرف ماشين و حواشي آن را از غرب تا شرق علل و اسباب و عواملي كه    

د كه در حکم فاعل است بلکه به شرق هم تعلق دارند كه در حکم حریف نكنند، صرفاً به غرب تعلق ندارفراهم مي

س و الماس و ن و ممعدني و غير معدني مانند سنگ آه توان به نفت و دیگر مواد اوليۀميمنفعل است. از عمدۀ آنها 

... اشاره كرد. یعني غرب مواد اوليه را كه در شرق فراوان است و بدون ذغال سنگ و... به كائوچو و كتان و پنبه و

به شرق پس  به مواد مصرفي بازكند و آن گاه با تبدیل كردن آنها منتقل ميدرمراكز تبدیلي مانده، به غرب  استفاده

برد و دیگري این داد و ستد هرگز عادالنه و عاقالنه نيست بلکه یکي از طرفين سود مي دهد. البته به نظر آل احمدمي

دهد و این استعمار صرفاً به مواد اوليه و شود. یعني پدیدۀ استعمار خود را نشان ميازاي سود كالن او متضرر مي به

 كند. شود بلکه به عوالم معنوي هم سرایت ميمادي منحصر نمي

ها و مکانيسمهاي صادرات و واردات و داد و ستدها و توليد و  مصرفي را كه در خط ميان ددارد فراینقصد  او    

پيوند، در قالب یك تئوري اجتماعي تبيين كند. ناگفته نماند كه مایه و محور تبيين او جز غرب و شرق به وقوع مي

داد و ستدهاي اقتصادي را با بينش منافع  اقتصاد و درآمد و غارت و منافع اقتصادي، هيچ چيز دیگري نيست. هم

اي غرب را برنده و شرق را كند و در هر معاملهاقتصادي، یا به عبارت دیگر غارت اقتصادي استنباط و تبيين مي

بيند و هم در روابط و مناسبات علمي و فرهنگي غرب و شرق، منافع اقتصادي یا منفعل و بي اراده و بازنده مي

ا انگيزۀ اصلي و فرهنگ و مردم و جامعۀ شرقي را در حکم مواد اوليه براي تمدن غرب و غرب را فرهنگي ر حداكثر

 بيند. عامل و فاعل و استعمارگر و مهاجم و شرق را منفعل و بي اراده و خودباخته و متضرر مي
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توانيم به م نهادن آنها ميدر تئوري اجتماعي او كه در آثارش پراكنده و غير منسجم انعکاس یافته است و از كنار ه   

به هر دليل یا علتي كه این نویسنده از كاوش آن اغماض  -كار چنين است: غربسيم، فرایند و مکانيسم اي برنتيجه

از زندگي شباني و دهقاني به زندگي ماشيني رسيده است. از لوازم و نتایج الینفك و اجتناب ناپذیر این  -كرده است

گسترش روز افزون آن است. این گونه زندگي از عوالم توليد و استقالل و قناعت و  شيوۀ زندگي، شهرنشيني و

روز به روز دورتر و به توليد صنعتي كالن كه ذاتاً وابسته به  ،خرسندي كه در طبيعت زندگي دهقاني و محلي هست

ندگي توليد و مصرف كمپانيهاي عظيم انحصاري است و به وابستگي لوازم زندگي اعم از خوراك و پوشاك و به ب

و سازندگان شود. بدین ترتيب هر روز از گروه دهقانان و روستانشينان كاسته و به خيل شهر نشينان تر مينزدیك

شود. این مکانيسم مستلزم توليدات فراوان براي مصرف كنندگاني است كه كالن افزوده ميحواشي شهرهاي 

 كنند.تر ميورآنان شعله كاذب و جعلي را در جان و جهانكمپانيهاي تبليغاتي روز به روز تنور نيازهاي 

آید هاي خاب به وجود ميها و سرشاخهنظامي جدید با اصول و فروع و شاخه ،اقتصاديو از این حركت اجتماعي   

ان تبليغاتي، كارمند كه در غرب و شرق با هم كاماًل متفاوت و متعارضند. در غرب كارگران صنعتي، شاغالن بنگاههاي

... به راه ي و دانشگاهي وتحقيقاتي، مراكز علم -مدیریتي، ژورناليستهاي تابع این نظام، م سسات علمي ادارات وسيع

اند، كاسته و به تعداد شاغالن افزوده كاراني كه از روستاها به شهرها هجوم آوردهافتند و روز به روز از خيل بيمي

شود. با سرازیر شدن توليدات غرب وارونه ميكامالً كه ذكر آن گذشت،  نظام غربي ،شود. در مقابل آن، در شرقمي

افتند و مردم قناعت پيشۀ شرق را به مصرف بدون توليد تشویق به بازارهاي شرق، دستگاههاي تبليغاتي به راه مي

درماندگان و  كاران وكنند. آن گاه روستاهاي مولد یا الاقل غير وابسته، خالي از سکنه و شهرها از خيل بيمي

هاي تواند نيازهاي اوليۀ این جمعيت ناگهاني را در هيچ یك از زمينهشوند. هيچ حکومتي نميگرسنگان انباشته مي

رده اشتغال و مسکن و بهداشت و تحصيل و رفاه اجتماعي و امکانات شهرنشيني و زیر ساختهاي مدني و اقتصادي برآو

ا و ناهنجاریها و عوامل نقض امنيت اجتماعي و رواني از هر تمادیها و نارضایتيهاعكند. در نتيجه بذرهاي بدبينيها و بي

اركان حکومت و مدیران  زدگيِ ار پيچيده و عماًل الینحل غرباین مکانيسم بسي زنند. یکي از نتایجنه ميطرف جوا

ردم و نظام اقتصادي . آن گاه دور باطلي در روابط ميان غرب و شرق و روابط ميان حکومت و ماست ارشد جامعه

هاي ، به سيستمبيندرا از حمایت مردم خالي مي شود. غرض این كه حکومت كه پشت خودسوغات غرب حاصل مي

بدیهي است كه باز  یابد.هاي داد و ستد افزایش ميكند. در نتيجه حجم و ابعاد و زمينهنظامي و امنيتي غرب تکيه مي

شود. در این صورت چرخۀ استعمار با شدت و سرعت و پهناي تر ميوهبر  برنده در دفتر غارت گري غرب انب

كاران و وبهاي بيیابد. هيچ حکومتي یا كشوري كه بازاري گرم در چنين مکاني یافته است، از آشبيشتري دوام مي

د غافل بماند توانو... نميزده تنگ آمده از استبداد حاكمان غرب فکران معترض و علماي ناراضي بهگرسنگان و روشن

هاي فرهنگي را هم شناخت. آل احمد به كارهاي یا آن را پيش بيني نکند. پس باید در كنار معادن مواد اوليه، زمينه

دهند، جز از این دیدگاه، به هيچ تأویل مستشرقان و روابط فرهنگي و مطالعات اجتماعي كه غربيان در شرق انجام مي

دامات غربيان براي شناخت شرق و شرقيان است تا بتوانند مواد خوراكي زندگي نگرد. به نظر او این اقدیگري نمي

ماشيني خود را بيشتر بشناسند و كل موانع احتمالي را از پيش پاي خود بردارند و جلو انقالبهاي احتمالي را بگيرند و 



17 

 

 

جویند. بدین ترتيب هرچه مي حکومت و مردم را وارد نظامي كنند كه خود طراح آنند و منافع اقتصادي خود را در آن

مطالعات اجتماعي غربيان رونق و جهت گيریهاي غرض  -هم در غرب و هم در شرق -شودتر ميشهر نشيني گسترده

شناسي و مطالعات علمي و نيات شناسي و زبان لفافۀ شرقكند و در این فرایند بسيار پيچيده كه در آلود خاب پيدا مي

رود و به جاي مواد اوليۀ معدني، انسان و ناصر فکري و فرهنگي شرقي بيشتر به غارت ميع ،كندخواهانه جلوه ميخير

الذكر نظام سابقشود. در این ميان از عوامل و در عين حال از نتایج الینفك فرهنگ شرقي خوراك ماشين غربي مي

اقتصادي و حکومتهاي غرب زده. به آلود كمپانيهاي دار و غرضرین وسيلۀ تبليغات جهتتترین و عامرادیو است، ساده

وجود  و گسترش شهرنشيني در ایران دانست. البته صرفوامل كاهش روستانشيني نظر آل احمد رادیو را باید یکي از ع

اي است در دست گردانندگان نظام این ماشين حاصل تمدن و دانش غرب، خطرناك یا مضر نيست بلکه وسيله

ترین و محروم ترین مناطق دنيا از ساالر و توليد و مصرف محور كه با آن به دور افتادهاقتصادي كاپيتاليستي و سرمایه 

كنند و آن گاه شاهد سيل یابند و با این دستگاه جادویي بهشتي رویایي از شهرها در اذهان ترسيم ميميجمله ایران راه 

 .شوندالینقطع و مهاجران از روستاها به شهرها مي

این زمره باید دانست اما با كاربردي نسبتاً متفاوت و با خطري فاحشتر و در عين حال مترتب بر سينما را هم از    

خطر فاحش آن، در  ،ثمرات تبليغات رادیو. یعني اگر نظام اقتصادي كاپيتاليستي پشتوانۀ اصلي توسعۀ سينما است

ي و غير اخالقي و محرك احساسات پخش فيلمهاي تبليغات كند. سينما بااجتماعي بروز مي هاي اخالقي وحوزه

جنسي، دیو خفته در اندرون آدمي را بيدار كرده، مشکالت جنسي و رواني و در نتيجه ناهنجاریهاي اخالقي و 

ي در شهر به زندگيهاي صنعتي و آورد. زندگيهاي سنتي و اعتقادي ازدواجهاي زود هنگام روستایاجتماعي به بار مي

شود. انبار باالتر از آغاز بلوغ جنسي، تبدیل ميبسيار هاي اعتقادي با ازدواجهاي سنين سامان و خارج از حوزهنابه

كنند. آن گاه به ور ميآورد. سينماها غالباً این انبار را شعلهباروت نيازهاي جنسي با كوچکترین جرقه فاجعه به بار مي

ریزد و خطاها و سنن فکري در هم ميحکم الضرورات تبيح المحظورات، اصولي و مباني اخالقي و فرهنگي و 

ا شود و حتي نهادها یپيوندد و بدتر این كه گاهي به عادتهاي اجتماعي تبدیل ميفحشاهاي اخالقي به وقوع مي

 كنند. آور پيش بيني ميمراكزي براي این گونه امور شرم

ضرورت رایشي است. فروش و مصرف لوازم آ ،چه گذشت، گسترشاز لوازم گسترش اموري از نوع آن    

هاي خاب براي واج، جاذبههاي حاصل از زندگي شهري، افزایش معدل سن ازدهاي اجتماعي، بيگانگيجلوه

هاي خياباني و اموري از این قبيل ضرورت گسترش مصرف ربایيهاي الزمۀ آن، آشنایيبازیگریهاي سينمایي و دل

بدیهي  ،قي این حوزه كه خود باید از مسائل اجتماعي تلقي شودكنند. البته آفتهاي اخالتر ميلوازم آرایشي را افزون

 نياز از شرح و بيان است. و بي

زده و مستبد، رواج و تنوع و تکثر گي شهرنشيني و حاكميت حاكمان غرباز دیگر محصوالت بالفصل زند   

ض او از این اصطالح نشریاتي كند. غریاد مي« هارنگين نامه»نشریات خاصي است كه آل احمد از آنها با اصطالح 

هاي غربي. ا آرایهبهاي جسماني . یعني یعني تبليغ عریاني و جلوهاندهستند كه بخشي از كار سينما را به عهده گرفته

شود، اما به نظر این نویسنده اگر استبداد شيوۀ حکومت دستگاه حاكمۀ كشوري باشد، زبانها بسته و قلمها غالف مي
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گاه گروه فهميدگان و اهل استعدادهاي فطري یا در ها را تعطيل كرد. آنها و اندیشهها و دریافتتوان استعدادنمي

كنند یا از مواضع خود عدول كرده، قلم خود را در شوند و فرار ميایستند و زنداني و كشته ميصف مخالفان مي

ترین مسيرها، یکي ن فکري اند. از جذابگيرند كه به نظر او اینان ورشکستگان عالم روشمسيرهاي دیگر به كار مي

درك و دریافت شرایط انتشار دادن نشریات هفتگي یا ماهانه و امثال اینهاست. این گروه به سائقۀ استعدادي كه در 

اند، كار و درماندهاي كه جوانان آن بيدر جامعهبينند. كار نشریات پرفروش ميدارند، منافع خود را در زمان و مکان 

ترین نشریه، آن است كه مبلغ و محرك نيروها و لذایذ جسمي و جنسي باشد. براي این گونه نشریات تمام وشپر فر

خواهند با آرایشهاي غليظ آرایۀ جلدهاي مجالت باشند؛ رس است: زناني كه ميور  در دستفمواد آماده و به و

خيابان گرد كه عجالتاً دردي  كارجوانان بي ؛ادههاي غربي آمها و و كليشهلوازم آرایشي فرا رسيده از غرب؛ نمونه

جز تسکين نایرۀ شهوت خود ندارند؛ حکومتي كه مبلّغ مخالفتهاي سنتي و جعل دینهاي جدید و آزادي اجتماعي از 

جویند؛ خيل هاي پيچيدۀ آزادیهاي جنسي مينوع تحذیر كننده است؛ مس والني كه آرامشهاي اجتماعي را در برنامه

کستگان عالم روشن فکري كه براي انتشار دادن این گونه مجالت كه هر یك بهشتي رؤیایي از ثروت عظيم ورش

هاي سنتي و اند ... تمام اینها از ثمرات ماشين زدگي كشورهاي شرقي است كه پایهكند، به مسابقه ایستادهترسيم مي

 شان لرزان شده است. فرهنگي

نشيني شرق سر سازگاري ندارد چون جاده و مکان مناسبي براي توقف  خودروهاي ساخت غرب با زندگي روستا   

خواهد كه هيچ یك از اینها در شرق و خصوصاً در ایران مهيا نشده است. بنا براین هر روستایي كه دست به فرمان مي

ر به دریهاي اجتماعي بيند كه رحل اقامت در شهر افکند. آن گاه زندگي ماشيني و درساند، خود را ناگزیر ميخودرویي مي

 كند.ميآید و بدین ترتيب غذاهاي سرد و آماده و سریع، از نوع ساندویچ، جاي خود را در زندگي شهري باز پيش مي

 داند. براي مخالفت با ورود تراكتور كه چندین با در آثارتراكتور را هم از جملۀ عوامل روستا  گریزي ایرانيان مي   

ریزد و مزارع را در هم ميانۀ او این است كه تراكتور مرز كند. تنها بهليلي استوار ارائه نميانعکاس یافته است، د او

شود و كارشان به زد و خورد و منازعات پایان ناپذیر و نهایتاً مراكز قضایي آن گاه مخالفتهاي روستایيان آغاز مي

متحركي بي عامل نيست كه خود به خود  كشد. بدیهي است كه این بهانه از اساس ویران است. چون تراكتورمي

پنهان  بهانه فرمان حركت آن به دست رانندۀ آن است. دليل دیگر باید جست كه در پس این بلکهكاري انجام دهد 

تر از این باشد. ااهراً وي آن را هم مظهر ماشين و موجب سرعت بخشيدن به روند كار كشاورز و در عين حال م ثر

داند. چون صاحب تراكتور باید سوخت و قطعات آن را از شهر تهيه كند و روستایي به شهر ميو عامل باز شدن پاي 

       كند مي براي تعميرات احتمالي آن دست به دامن شهریها شود.

اند. در واقع وي تمام آن چه با عنوان تئوریهاي اجتماعي آل احمد گذشت، از آثار او استخراج و استنباط شده   

هاي آن با كما بيش ست یك تئوري اجتماعي ناار بر نحوۀ ارتباط شرق و غرب ارائه كند كه نسخهخواسته ا

اي است تغييرات حاصل از موقعيتهاي محلي، در تمام كشورهاي شرقي قابل اجرا و صادق باشد. مبناي تئوري مسأله

ائل دیگر اجتماعي را در كنار خود شود. یعني مسألۀ بزر  آمدن ماشين به شرق مسكه به مسائل دیگر هم منتج مي

تواند هاي خود ضعفهایي دارد كه نه ميكند. تئوري اجتماعي او در پایهدارد و مردم شرق را با مشکالتي مواجه مي
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هم ضعف و ناكار آمدي آن را در معرض قضاوت نهاد و در اي مطلوب بدهد. چنان كه تجربهجهاني شود و نه نتيجه

پردازي روش تبيين او نزدیك به روش استقرایي براي آن پيدا نشد. در این تئوري استوارجوامع علمي جایگاهي 

هاي كامل و در جزئيات و مصادیق و نمونه صاي نيرومند و عامل و شامل مستلزم تفحاست؛ روشي كه استنتاج نظریه

و كامل را هرگز انتخاب م ثر یك جامعۀ آماري دقيق و جامع است. این نویسنده از طرفي جامعۀ آماري دقيق 

گونه محدودیتي ي خاصي است، ندارد و ذاتاً از هر كه مستلزم انضباط مطالعاترا كند چون دقت و پشتکار علمي نمي

هاي پراكنده، خواهد در باب مصادیق و نمونهكه مترتب بر انضباطي خاب باشد، گریزان است. از طرف دیگر مي

قضاوت كند حال آن كه مشابهت و داشتن قدرهاي مشترك در ميان  متعدد و در عين حال بي شباهت به هم

اي واحد هاي جامعۀ آماري از ضروریات تحقيق است. بدین ترتيب مطابق ميل و سليقۀ خود در باب نمونهنمونه

و  قضاوت كرده، آن را مالك و پایۀ یك نظریۀ اجتماعي قرار دهد. و غرض از ميل و سليقه ااهار نظرها و استنباطها

اند. در این مورد واقعيات تاریخي را به هایي است كه عمالً در طول تاریخ مقدور نبودهط در ميان پدیدهبایجاد روا

قي خاب بر آن حاكم باشد. مثاًل خواهد نه چنان كه منطكند كه خودش ميو چنان تفسير ميگيرد ميآساني نادیده 

د خود را رها كرده، براي سکونت به بلوچستان ایران آمده كند كه یك طبيب غربي زن و فرزنوقتي مالحظه مي

كند كه تمام غرب از زندگي ماشيني است، از این نمونۀ واحد، صرف نظر از تمام واقعيات موجود، چنين استنتاج مي

بيزارند و عن قریب به سوي شرق سرازي خواهند شد. از طرف دیگر كار او را ادامۀ كارهاي كریستف كلمب و 

اند تا شرق را كشف كرده، عناصر فرهنگ و زبان داند كه همگي آمدهده گاما و در ارتباط با اهداف آنان ميواسکو

 .ببرند. باطل بودن این این اندیشه بدیهي است آن را به آزمایشگاههاي غرب

خورد آن ندویچ ميها و استنتاجها به روش واحدي پاي بند  نيست. مثالً وقتي كه ایراني سابررسي نمونهدر گاهي    

بيند داند اما وقتي كه غربي را ميزدگي و نشان رفتن هویت ایراني ميرا عامل بدبختي و سيه روزي و معلول غرب

خواند، او را شرق زده گذارد یا عرفان شرقي ميخورد یا مجسمۀ االهۀ مصري در خانۀ خود ميكه غذاي هندي مي

توان كند كه ثروت معنوي شرق را به غرب برده است. بدین ترتيب ميكند بلکه غارتگري معرفي ميمعرفي نمي

جز بيماري نام دیگري  ؛شودچنين تلقي كرد كه وحشت از غرب به نوعي بيماري رواني در آثار و افکار او تبدیل مي

قالبي نگري بر  توانيم بيماري یك بعدي نگري وزدگي نناميم، الاقل مير آن نهاد. اگر آن را بيماري غربتوان بنمي

آن نام نهيم. البته بال فاصله باید گفته كه این سخن اخير صرفاً در حوزۀ تئوري بررسي پردازي آل احمد مصداق پيدا 

كند وگرنه ارزش كارهاي هنري و دیدگاههاي تاریخي و اجتماعي و شهامتهاي سياسي و درك و دریافتهاي مي

الشعاع ها و پيش گویيهاي متعدد صادق او، هيچ یك تحتآینده نگري سریع تيز هوشانه و موقعيت شناسيهاي زنده و

 شود و هر یك از این موارد مختص آل احمد است و در آثار دیگران مشابه ندارد.قالبي نگري او واقع نمي

 یشتن است. در اینكند، بازگشت به خوزدگي پيشنهاد ميبراي درمان درد بزر  و فراگير غربراه حلي كه وي    

غرض از  معنایي اصطالحي، نيازمند توضيح است. ربه دليل داشتن با« بازگشت به خویشتن»و  جا غرض از غربزدگي

آراسته شدن ن طبيعي و اجتماعي، هر نوع تخلي از خویشتن، خروج از راه منطق و عقل و عرف و قواني زدگيغرب

فرهنگي و علمي است. در كشور  قتصادي وبه معيارهاي زندگي غربي، و وابستگي به غرب در توليد و مصرف ا
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گيرد و به گيرد جز رابطۀ حکومت و مردم: حکومت از مردم فاصله ميزده همه چيز رنگ غربي به خود ميغرب

پوشند كنند؛ مردم مانند غربيان لباس ميكند؛ محققان مانند علماي غرب مطالعه و تحقيق ميقدرتهاي غربي اتکا مي

كنند؛ هنرها و داستانها و ادبيات و مظاهر فرهنگي محلي جاي خود را به تظاهر ر ميو غذا مي خورند و فک

دهند و بدین ترتيب دین و شعر و اساطير هاي فيلمهاي غربي ميشخصيتهاي تاریخي و اساطيري و هنري و هنر پيشه

دهد و ستي غربي ميشود؛ اخالق شرقي جاي خود را به بداخالقي و شهوت پرشرقي فدایي روابط غرب و شرق مي

   نشيند. شود و به جاي آن متبذلهاي غربي ميباالخره آن چه شرق دارد، زشت و عيب و نقص تلقي مي

غرض از بازگشت به خویشتن مبارزه كردن است با آن چه ذكر آن گذشت. مردم شهرها را رها كنند و در    

بند باشند؛ ارها بجویند، به سنتهاي محلي خود پايزروستاها سکونت داشته باشند؛ نان و كسب و خود را در كشت

دین و اساطير و شعر و ادب و اخالق و فولکور را گرامي بدارند و با معيارهاي موجود در آنها زندگي كنند؛ از شيوۀ 

هایي عاقالنه نقصها و زندگي صنعتي غرب دوري ورزند؛ آداب و رسوم خود را گرامي بدارند؛ با تحقيقات و شيوه

احيا و حفظ  راهاي معيشتي شرق ها را از زندگي شرقي بزدانيد و قوتها و امکانات را بر آنها بيفزانيد و شيوهضعف

تر از آن است كه بتواند به تر و غير منطقيكند، محدودتر، نارساتر، كهنهكنند. البته راه حلي كه وي پيشنهاد مي

و اجتماعي عصر خود را كه هر كدام محصول جبري خواهد تحوالت تاریخي مرحلۀ عمل درآید. زیرا وي مي

اجتناب پذیر است، نادیده بينگارد و از عصر خود و حتي از عصر آتي پلي به یکي از ادوار تاریخي ایران كه هنوز 

پاي ماشين به آن نرسيده است، بزند و یکسره و كالً هرچه هست، به آن عصر انتقال دهد تا مردم چنان زندگي كنند 

اي است بر ادوار پيشين و متفاوت با آنها و زیستند. حال آن كه از طرفي خود آن دوره موخرهن دوره ميكه در آ

تابع شرایط زمان خود و از طرف دیگر زندگي دورۀ حاضر ثمر طبيعي ادوار پيشين است و بر اثر حركت دیناميکي 

اً به توان فردا را عيننميدیگر ت. به عبارت توان راه حركت دیناميکي را بسست و نميالزم، به این مرحله رسيده

دیروز برگرداند و فردا در دیروز زیست. اگر چه ممکن است در حوزۀ استدالالت این امر ممکن به نظر برسد، 

تاكنون در حوزۀ عمل چنين چيزي اتفاق نيفتاده است و مبناي تئوریهاي استقرایي اجتماعي تجارب و مصادیق عملي 

توان گفت كه بخش عظيمي از امکانات معنوي و فکري آل احمد صرف تبليغ وش بررسي ميهستند. با این ر

بخشيد و با واقعيات بيشتر روشهایي شد كه جامۀ عمل پوشيدن آنها مقدور نبود. اگر مزاج خود را اندكي تسکين مي

تکا به اسناد و شواهد روي به منطق و استدالل و ا -هاي طبيعيچون علماي حوزه -كرد و در مطالعات خودآشتي مي

توانست تئوري جدیدي در علم آورد، با آن قدرت تحليل و استنباط خاصي كه داشت، به احتمال زیاد ميمي

ها، شهامتها، ناد و مطالعات، دل سوزیها، صداقتاالجتماع ارائه كند كه راهي به سوي آینده باز شود. با همۀ اینها به است

زند، باید او را یکي از اركان هایي كه در كارهاي آل احمد موج ميو تيز بينيها دیت، جهااحساس مس وليتها، هنر

 فکري در حوزۀ جامعه شناسي و ادب معاصر بدانيم و ارج مقام كارهاي او را بشناسيم.
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abstract 

Jalal Al-Ahmad is one of the principled thinkers of recent era in Iran; that is, he opposes silence, 

carelessness and passiveness against the current developments, and does not agree with entertainment in 

art and the principle of “art for art”. As such, his stories and other works reflect the events in progress. To 

study his works is in fact to study the contemporary history and art. This work embarks on an 

investigation of his stories and two other works titled … and … in three phases. In the first place, the 

works are summarized in a way that his theme and thoughts are better accessed and understood.   

In the second phase, the realities and historical and social developments are investigated. In this part, the 

clues to those realities and historical and social developments making him react and write are captured. 

The study will try to show a special way of interaction between art and society.  

 In the third part of the study, we analyze thoughts and emotions and try to match them with documented 

realities.  This can help in two ways: a fresh understanding of Al-Ahmad and his peculiar way of reacting, 

understanding and analyzing, and making an attempt to find an academic approach or perhaps general 

formula to investigate the interaction between art and society. 

Al-Ahmad utilizes story and other genres, which are quite similar, to speak his mind. His main beliefs 

include a phobia of cultural manifestations annihilation as a result of machinery import, inevitable loss of 

East against West in international affairs, Westernization of Eastern leaders as a result of Western 

machinery, political dependence of Eastern leaders to Western governments, the ruling of economy and 

capitol in international relations, and spoiling material and mundane capital of East by Westerners.     

 

 


