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احمد آل  و آثار جالل   در انديشه  نگري دين  

سید کاظم ،سید باقری  

  ٢٠ هرامش ، هزوح هاگپ

.................................................. 

. يكي از نويسندگان و روشنفكران بسیار تأثیرگذار در تاريخ معاصر ايران است) ش١٣٠٢-١٣۴٨(جالل آل احمد 

و نگاه آن در  جانگر و تپنده كه ھیچ كس از نیش اي زبردست، تیزبین، نّقاد، جسور و بي باك؛ با قلمي ھمه نويسنده

اند، و گاه راست، گاه متدين و  روشنفكري كه پیشواي بسیاري ديگر است، ديگراني كه گاه روشنفكر چپ. امان نیست

كشید، شايد به ھمین دلیل است كه ھر كسي  جالل ذھن بسیار كنجكاوي داشت و به ھر جايي سرمي. گرا گاه مّلي

  . بیند ھاي خويش مي ھا و دغدغه ھا، آرمان ديشهي بخشي از افكار، ان از ھر قشري او را آيینه

توان نكات  ھا و آثار وي، مي آل احمد به دين نیز نگاھي ويژه، ديگرگون و گزينشي دارد كه با دقت در زير و بم نوشته

اين  در. آورد، تحلیل كرد ھاي آن روي مي بسیاري از آن آموخت و جرياني از روشنفكري را كه در نھايت به دين و آموزه

  .ھاي فكري آن در آثار و زندگي آل احمد ھستیم مقال ما در تكاپوي پژوھش ھمین جريان و ُبن مايه

در «جالل . پدرش از روحانیون با نفوذ تھران بود. اي مذھبي و روحاني ديده به جھان گشود جالل آل احمد، در خانواده

غافل ...عفر طّیار و انگشتر دّر و عقیق و امر به معروفسخت پايبند مذھب بوده است و از نماز شب و ج...آغاِز جواني

  ١.»نبوده است

ھمین مسأله، مقدمات فرار . رفت ي سئوال او بیرون نمي ي او جستجوگر و پرسش گر بود و ھیچ چیز از حوزه روحیه

ود ھمان وقت ي روحانِي خ در خانواده...شخص من«: گويد باره مي جالل از مذھب را فراھم آورد، خود جالل در اين

ولي در نظر پدرم آغاز ...در نظرم نوعي بت پرستي بود. گذاشت المذھب اعالم شد كه ديگر مھر نماز زير پیشاني نمي

زاد  كنید كه وقتي المذھبي به اين آساني به چنگ آمد؛ به خاطر آزمايش ھم شده، آدمي و تصديق مي. ال مذھبي بود

ھاي تلخ و  ، و اين آغازي بود، براي تحول در زندگي جالل و آزمودن تجربه٢»دھد كه تا به آخر براندش به خود حق مي

ي سیاسِي آن زمان، گیرايي شعارھاي حزب توده و جوان بودن آل احمد، وي  با توجه به فضاي آشفته. شیرين بسیار

جالل با اين كه در آن  اي آغاز راه حزب توده در ايران بود و ، كه اوج حركت و تا اندازه١٣٢٣جذب حزب توده شد، سال 

  .زمان جواني ديپلمه بود، توانست تا كادر مركزي حزب، پیش رود

ي چرايي و نگاه تیز بین وي در او زنده بود، در نتیجه خیلي زود از حزب  آل احمد جذب حزب توده شد؛ اّما ھنوز آن روحیه

روزگاري بود و حزب «:خوانیم را با ھم مي توصیف زيباي جالل از آن روزگار و روزي حساس در زندگي وي. نیز جدا شد

دانستیم سرنخ دست كیست و  و چه شوري كه انگیخته بود و ما جوان بوديم و عضو آن حزب بوديم و نمي...اي بود توده

براي خود من اما روزي شروع شد كه مأمور انتظامات يكي از . اندوختیم فرسوديم و تجربه مي مان را مي جواني

از دِر حزب تا چھار راه مخبرالدوله با بازوبند انتظامات چه فخرھا كه به خلق نفروختم؛ اّما اول ...بي بودمھاي حز تظاھرات

ھاي روسي پر از سرباز كه ناظر و حامي تظاھر ما كنار خیابان صف كشیده بودند كه  آباد چشمم افتاد به كامیون شاه

اين جريان  ٣»...ي سید ھاشم و بازوبند را سوت كردم كوچهيك مرتبه جا خوردم و چنان خجالت كشیدم كه تپیدم توي 

ھا نیز  پس از اين، وي مدتي با ديگر گروه. از حزب جدا شود ١٣٢۶و ديگر ماجراھا موجب شد كه آل احمد در سال 

 روشنفكري«ھمراه شد، اّما شايد بتوان گفت كه اين سرآغازي بود براي پاي نھادن در راھي كه پايانش جالل را به 

بیند كه  نگرد مي گاه ه خوب مي طلبد و آن روشنفكري كه براي میھن و كشور خود راه نجاتي مي. كرد تبديل مي» بومي
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را ...چرا كه وي ماركسیزم و سوسیالیسم«.دين نیز يكي از عناصر اساسي، بومي و جدا نشدني ايران و ايراني است

مان راھي بود به سوي آزادي از شّر امپريالیزم و احراز ھوّيت مّلي، قبًال آزموده بود و بازگشت نسبي او به دين و امام ز

  .۴»جالل، درد چنین ديني را داشت... .راھي به شرافت انسانّیت و رحمت و عدالت و

آل احمد با جدايي از حزب توده، راھي نو در زندگي را آغاز كرد و با دّقت و تأمل، متوجه تضادھاي بنیادين موجود در 

سوق داد، كتابي كه » غربزدگي«ھاي جالل، وي را به نگارش  ھا و چاره انديشي دغدغه. نتي ايران شدي س جامعه

اي كه ھمواره در  باشد، نويسنده ي آن مي ي ُنه توي ذھن نويسنده ھا و نقدھاي بسیار برانگیخت و بیان كننده تنش

: برد وي كتابش را اين چنین به پايان مي. داردانديشگي و بومي گرايي، نیم نگاھي نیز به دين و مذھب كشورش  ايران

  .۵»...اقتربِت الّساعة وانشق الَقَمر«:كنم كه فرمود قلم خود را به اين آيه تطھیر مي...«

رود، البته باديدگاھي  دارد، يك گام به سوي دين پیش مي آل احمد در سیر زندگي ھر گام كه به سوي خط پايان برمي

  .انه و نه به معناي قبول ھمه گیر آنچه كه ھستنسبتا گزينشي و چاره جوي

. ي وي به دوران سپري شده است به حج عزيمت كرد كه اوج نگاه ديگر گونه ١٣۴٣جالل در فروردين سال 

نام » خسي در میقات«ي او از سفر حج حاوي نكاتي لطیف، بكر، خواندني و دقیق است و آن را  ھاي روزانه يادداشت

در . بیند كه به میقات رفته است در مقابل آن درياي انسان و انسانّیت به سان خسي مي نھاد، كسي كه خود را

نگارد و به قول خودش  را مي» در خدمت و خیانت روشنفكران«ي خود، يعني  ھمین سال است كه بزرگترين نوشته

از مردم تھران  ١٣۴٢خرداد  ١۵ ي خوني كه در به انگیزه. ريخته شد ١٣۴٢در دي ماه  - روشنفكري  -طرح اّول اين دفتر «

 ۶.»...ھاي خود را به بي اعتنايي شستند ريخته شد و روشنفكران در مقابلش دست

  دين به  جالل   نگاه

گاه . جويانه و گزينشي است و ھمان گونه كه گذشت، نگاھي چاره. نگرشي كه وي به دين دارد، مقّلدانه نیست

  .كند جانانه جانبداري ميتازد و گاه  پروا به برخي از اصول مي بي

كند كه  يي را نّقادي مي ي انديشه ديني نیست، در نتیجه گاه مباني جالل يك اسالم شناس و نظريه پرداز در گستره

پرداخت، اّما از سويي ديگر نیز بايد توجه داشت كه  تر بود، ھرگز به آن نمي ي معلومات و بینش وي قوي اگر پشتوانه

. پوشید كرد، از اين نقدھا چشم مي و موقعّیتي ويژه است، چه بسا اگر عمرش به وي وفا مينقد وي محصور به زمان 

در زمان غیبت، مردم در انتخاب جانشین امام «شمارد از جمله آن كه  مثًال وي براي اصل انقالبي انتظار، معايبي مي

بینیم  اّما امروزه مي ٧.»مانند بسته ميالسالم بي تكلیف اند و يا صاحبان فتوا در مواقع حساس اجتماعي دست  علیه

ھا نیز  بست مانند، بلكه در بسیاري موارد، راه گشاي بن كه در مواقع حساس اجتماعي، نه تنھا صاحبان فتوا درنمي

  . ھستند

كند، اما واقعیت  كند و خاشعانه از كنار آنھا عبور نمي اگرچه جالل در مورد برخي از مسايل ديني اشكال تراشي مي

ي روشنفكران به دين و  دفاع از دين؛ زماني كه توده. ين است كه، دفاع او از دين بسیار بیشتر از نقادي وي استا

پردازد به  جالل وقتي كه به انتظار مي. ي دوران پیش از اسالم گرديده بودند تاختند و دلسپرده دستاوردھاي آن مي

زيرا كه در  ٨تمكین نكردن از اولواالمر، -١«:شمرد بر آن برمي نكاتي قابل تأمل و اساسي نیز اشاره دارد و دو مزيت

بلكه دلیلي نیز براي ...ي حكام زمان به اعتقاد شیعه غاصبند غیاب معصوم كه تنھا فرد اليق حكومت است، ھمه

  ٩»...ھد شدانتظار فرج براي شیعه يعني انتظار روزي كه دنیا پر از عدل و داد خوا -٢مقاومت در قبال ظلم ايشان دارد 

او به شكلي . اي بر ضّد آن وجود داشت، جمالتي اصولي و زيبا دارد ي ورود اسالم به ايران، كه تبلیغات گسترده درباره

ي  ھدف ھمه اين بود كه بگويند حمله«: گويد كند و مي ي ورود اسالم به ايران دفاع مي كامًال معقول و منطقي از نحوه
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وشب كودتا را يك سره بچسبانند به دمب ...بود و ما ھر چه داريم از پیش از اسالم داريمنكبت بار ) ظھور اسالم(اعراب 

ي ورود سپاه اسالم به ايران را  و صحنه ١٠.»سال فاصله است ١٣٠٠انگار نه انگار كه در اين میانه . كوروش و اردشیر

ه و از مالیات و مقررات خشك مذھب ھاي با روم به جان آمد مردم از جنگ«: كند كه اين گونه تحلیل و توصیف مي

ي  كنند میان اعراب پابرھنه ھاي مداين، نان و خرما پخش مي اين است كه اھالي پايتخت آن روز، در كوچه... زردشتي

آن چه . ايم ما به عنوان يك مّلت، ھرگز از اعراب شكست نخورده. دوند گرسنه و مھاجم كه براي غارت كاخ شاھي مي

اّما ...ي اسالم، كاخي فرو ريخت در حمله... ي درباري و نظام ساساني بود رد، تشكیالت پوسیدهاز اسالم شكست خو

  ١١»...رساند» گل«ي  تمدن ايراني رونق گرفت و بر مركب اسالم، خود را تا پشت دروازه

ھا از  ايراني....مسلم اين است كه مّلت نجیب ايران در صدر اسالم به استقبال عرب رفت«: گويد و در كالمي ديگر مي

  ١٢.»اي بودند ھا پیش منتظر چنین قضیه مدت

ھاي بسیاري  ھا، نقدھا و نیش ھا، كنايه تعريض. ي حج نیز به نكات خواندني و حساسي اشاره دارد جالل در سفرنامه

: كند كه د ميالسالم اين چنین يا زند و از خراب كردن قبور ائمه اطھار علیھم ھا مي به گردانندگان مراسم حج و وھابي

ھر قبري كتابي است سربسته و سنگش جلدش يا به . خراب كردن يك قبر در اين سر عالم يعني سوختن يك كتاب«

چه حق داريم مقدسات ايشان را با خاك ! عاقل«:نويسد سپس مي ١٣.»...اند عكس و اينھا حتي جلد را ھم بسته

خواھد  ي خود گريخته و به اين جا آمده مي زندگي روزمره ي آنھاست؟ آنكه از حقارت يكسان كنیم كه زندگي روزانه

  ١۴.»...جالل ابديت را در زيبايي بارگاھي مجسم ببیند و به چشم سر ببیند

ھايي كه از  ھا و توصیف ي معماري مساجد نیز، توجه داشته و چه تعريف ھاي ريز و حساس درباره جالل حتي به نكته

  .و از اين رھگذر به نقد معماري غربي پرداخته است ١۵جان كرده استمسجد اعظم قم و يا مسجد جامع رفسن

  روحانیت به   جالل  نگرش

توان با اسالم يكي دانست، اّما در بسیاري از  ھاي روحانیت را نمي ي كارھا و حركت بسیار روشن است كه ھمه

نگاه آل احمد به روحانیت نیز، . وده استي بخشي از دين ب ور و ھمگام با زمان، نماينده ھا روحاني اصیل، انديشه دوره

  .گاه جانبدارانه و گاه نّقادانه است

روحانیت در  - ١: ي روحانیت بديھي است كه عبارتند از نخست، بايد متذكر شويم كه از نظر آل احمد چند مسأله درباره

  ١۶.كند كار تربیتي مي - ٣مدافع سنت است  -٢كند  ي تعبد عمل مي حوزه

ويژگي تعّبد روحانیت را در «: گويد داند و مي ي ضعف روحانیت را تعّبد اين قشر مي ، نقطه»روشنفكران«جالل در كتاب 

اش  ي مشكالت پیچیده و روابط گسترده اي كرده است كه در مقابل دنیاي معاصر با مجموعه مجموع دچار بینش بسته

اي به ذھن مرد عادي كوچه، و  ي تازه ر دريچهترس از باز شدن ھ«: گويد و باز مي ١٧»...كند احساس درماندگي مي

بايد در نظر داشت كه اين نقدھاي آل احمد به  ١٨»رساند ھمین است كه ارزش رھبري روحانیت را در عمل به صفر مي

ي  شود، روزگاري كه ھنوز روحانیت نسبتا خاموش بود و ھمه ي زماني خاص را شامل مي روحانیت بیشتر محدوده

  .كردند را رّد ميمظاھر تمدن غرب 

توان در عین تعّبد به اصول و مباني دين، ذھني باز، روشن و تحجر شكنانه داشت و  از سويي نبايد فراموش كرد كه مي

كند و حتي اصل  نقد جالل بیشتر شامل آن دسته از روحانیوني است كه تعبد، ذھن و فكر آنان را به سان سنگ مي

در جايي ديگر آل احمد . ھاي آن را قبول ندارند و مكان در فھم دين و آموزهعقل، انديشه، اجتھاد و دخالت زمان 

كه اين مسأله نیز بیشتر به از آن زماني كه  ١٩»با سالح تحجر و تكفیر عمل كردن، عادت روحانیت است«: نويسد مي

ھاي  ده بود و ابزار و رسانهروحانیت ھیچ قدرت و توان اجرايي نداشت و ھنوز از آن روزھاي حاشیه نشیني و انزوا درنیام



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

  .جمعي در اختیار او نبود

  : گويد در جاي ديگر مي

ھاي خشن و حتي قیام ھايي از سوي روحانیت در مقابل حكام وقت رخ داده است  ايم كه گاه استثناءا تعارض ديده...«

ع و حكومت به راه افتاده، كه گرچه اغلب با روشن بیني كامل ھمراه نیست و نه به قصد تغییر كلي وضع موجود اجتما

ھا و تعارض حاكي از نوعي حركت است به سمت  ھاي نسبتا كوچك است، اّما حركت بلكه متوجه به ھدف

  ٢٠.»...روشنفكري

خواھان تغییر كلي وضع «ھا و حركت روحانیت به سوي روشنفكري ادامه يافت، تا آن جا كه  ھا بعد، اين مبارزه سال

  .به وجود آمد، سالي كه جالل آن را نديد ۵٧ي سال شد و انقالب اسالم» موجود

ھاي قیام، جنبش و حركت را در قشر روحانیت  البته نگاه نافذ و فكر آور آل احمد چندان دورنگر و دورانديش بود كه رگه

  .دانست و به راستي و درستي آن را از امتیازات روحانیون مي. كرد ديد و گاه و بي گاه به آن اشاره مي مي

ي مبارزه و قیام آنان بیشتر توجه دارد و ھمان گونه كه ذكر  پردازد، به جنبه ھاي روحانیت مي ھنگامي كه به ويژگي وي

نويسد كه رھبر آن يك روحاني است و به مطبوعات آن  مي ۴٢ي قیام مردمي سال  شد، كتاب روشنفكران را به بھانه

نويسند اّما در اين روزھا حضرت خمیني مرجع عالم تشیع را از  آنھا از پاپ و جانشیني آن مي«كند كه  زمان حمله مي

  ٢١.»كردند و ھیچ يك، يك كلمه ننوشتند اين سوراخ به آن سوراخ تبعید مي

در تمام ...و تبعید روحاني وقت ۴٢خرداد  ١۵در «: نويسد ستايد و مي اند، مي آل احمد روحانیون مبارز را كه برپا خاسته

باز زده و با ادعاي رھبري در » تقدير«و » لوح ازل«و » حكومت«ت روحاني كه گردن از اطاعِت اين موارد پیشوايي اس

مسايل دنیايي دچار روشنفكري شد و قدمي به سوي عدالت و استقرار حقوق اجتماعي يا به سوي ايجاد مزاحمت 

ي  اند كه راه مبارزه در راھي گذاشتهبا يك فتوا، يا يك رأي روشنفكرانه قدم ....ھمه اين بزرگان. ھاي وقت براي حكومت

در اين باره و اين كه  ٢٢.»...ھاي بشري خود بگیرند اجتماعي است، به اين قصد كه رھبري جماعت مردم را در دست

اي سیاسي از  آيد و به سوي رھبري جامعه در حركت است، ضمن بیان مساله صرف درمي» تحجر و تكفیر«روحانیت از 

روحانیت در چنین موضعي نه تنھا يجوز و اليجوز : گويد مي -سره  به احتمال زياد امام قدس -  ي يكي از علما رساله

گوينده به آداب طھارت و نجاست نیست، بلكه متوجه مسايل اساسي زمانه است و حتي دعوي رھبري دارد و به 

توان گفت كه  اين مسأله ميبا دقت در ...جاي تكفیر فالن روشنفكر اكنون به تكفیر فالن استعمار پرداخته است

 ١٣٢٠رسد كه حاصل تجربیات سیاسي از  روحانیت گر چه به صورت استثنايي، اّما به ھر صورت دارد به آن بیداري مي

امر «: كند در عبارتي ديگر به اين نكته كه ويژگي بارز روحانیت تشیُّع است اشاره مي ٢٣.»...به اين سمت است

داند، بلكه به صراحت مدعي و رقیب ھر حكومتي  مري دور از صالحّیت ذاتي خود نميحكومت و دخالت در سیاست را ا

 ٢۵»در دست گرفتن سرگذشت بشري و حل كردن معضالت اجتماعي به كمك عقل و منطق«و اصوًال به  ٢۴»است

  .معتقد ھستند

عتبار دفاع از سنت نوعي به ا«كند، اين است كه اين قشر  ويژگي ديگري كه آل احمد براي روحانیت تشّیع ذكر مي

در ادامه وي . »قدرت مقاوم است در مقابل ھجوم استعمار كه قدم اول غارتش، غارت سنتي و فرھنگي ھر محل است

ھا از  داند در مقابل غربزدگي روشنفكران و نیز در مقابل تبعّیت بي چون و چراي حكومت سدي مي«روحانیت تشّیع را 

   ٢۶.»غرب و از استعمارش

ھاي دولت ندارد، مزّيتي  یازات روحانیت شیعه اين است كه داراي استقالل نسبي مالي است و احتیاجي به كمكاز امت

گردد روحانیت كاركرد نقد حكومت، مقاومت،  اي كه موجب مي مسأله. كه اين قشر ھمچنان براي خود حفظ كرده است
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كند و  ل احمد به شايستگي از اين خصیصه ياد ميآ. ھا را از دست ندھد ظلم ستیزي، استقالل و چالش خوانِي قدرت

به ھمین طريق است كه روحانیت با تمام تأسیساتش از مدرسه و مسجد و زيارتگاه، قرن ھاست كه داير «گويد  مي

ھاي نفتي و سازماني  ھاي ما ھنوز توانسته باشند به ازاي مصارِف ايشان رقمي در بودجه است بي اين كه حكومت

: گويد آل احمد مي. استقالل مالي روحانیت به آنان قدرت معنوي و نفوذ بااليي بخشیده است ٢٧»خود بگنجانند

را درنوشت و نشان داد كه ) به كمپاني انگلیسي رژي(میرزاي بزرگ شیرازي با يك فتواي ساده تومار امتیاز تنباكو «

  ٢٨.»!روحانیت چه پايگاھي است و نیز چه خطري

روحانیت به عنوان آخرين سد در مقابل فرنگ، از اين ماجرا سرخورده شد، : نويسد ه ميوي در تحلیل مسايل مشروط

. باالي دار رفت» مشروعه«نوري به سبب دفاع از ... اي به دور خود تنید و اين كه شیخ فضل ا سر در الك كرد، پیله

مت استیالي غربزدگي پس از دانم كه به عال من نعش آن بزرگوار را برسر دار ھمچون پرچمي مي«: نويسد سپس مي

  ٢٩.»دويست سال كشمكش بر بام سراي اين مملكت افراشته شد

  ھا حل راه

. ھمانطور كه گفته شد، آل احمد به عنوان انديشمندي روشنفكر و چاره جو، درپي راھي براي خروج از بن بست بود

بر كل جھان اسالم نیز بسیار زياد  كه اثر آن. شد ي جغرافیايي خاصي محدود مي ھاي وي گاھي به حوزه راه حل

اي اشاره دارد كه ھنوز با گذشت حدود سي سال از  ي حج به نكته ھاي روزانه مثًال جالل در يادداشت. خواھد بود

اي نیست جز  چاره«: گويد ي حج مي وي با بیان مشكالت موجود در اداره. اي به آن اعتقاد و باور دارند نگارش آن، عده

ي آنھا را در اختیار ھیئت مشتركي از نمايندگان  مكه و مدينه و عرفات و مني، و اداره» مشاھد«دن اين بین المللي كر

ملل مسلمان گذاشتن و از اختیار عرب سعودي درآوردن و از محل درآمد حج مخارجش را تأمین كردن و به جاي پلیس و 

  ٣٠.»...ي سعودي، راھنما از ھر مّلتي گذاشتن شرطه

ي استبداد و  وجوي راھي است براي خروج ايران از حلقه انديشد، در جست گر، وي ھر گاه كه به ايران ميدر نگاھي دي

ي غربزدگي كه كشور ما را از خود كرده بود لذا، وي براي رسیدن به اين آرمان،  گريزگاھي براي رھايي از چنبره

جا روحانیت و روشنفكري زمان با ھم و دوش به  ھر«: گويد خواند و مي روحانیت و روشنفكران را به ھمكاري فرا مي

  ٣١.»اند به ھم، باخت پشت كرده] ھرگاه[ي اجتماعي ُبرد است و تكامل و روند، در مبارزه دوش ھم يا در پي ھم مي

اّول،  ٣٢توان زندگي او را به سه دوره تقسیم كرد، جالل آل احمد، روشنفكري بومي است كه در يك نگاه كلي مي

اي كه جالل فرار از  دّوم، دوره. ي زندگي اش را فرا گرفته بود با دين آغاز شده بود، و دين گوشه گوشه اي كه دوره

اي و راھي  ي فاضله ي مذھب را تجربه كرد، پشت كرد به ھر آنچه كه با آن زاده شده بود، به جستجوي مدينه مدرسه

ي دين و ملّیت خويش درماند وبه  راه در خارج از محدوده ي بازگشت، زماني كه جالل از تكاپوي سّوم، دوره. ناكجاآبادي

ي بوم و میھن خويش واگشايد، اّما باز اين به معناي رجوع به  مذھبي اجتماعي روي آورد كه شايد گره از كار ناگشوده

قاد و اشكال در اين دوره او فردي ن. آن دين دوران اول زندگي اش نیست كه ھمه چیز آن را به طور مطلق قبول كرده بود

ھاي بسیار ديده است و  او تجربه. شود ي امري و راھي نمي تراش است و به ھیچ وجه شیفته و عاشِق چشم بسته

ھاي بسیار را پیموده كه به بن بست رسیده است؛ لذا ديگر شیفتگي در وجود او نیست، اما به ھر حال، مردي  كوچه

یند و ھرگز دين را در تكاپوي رسیدن به مقصود و آرمان خود، ناديده ب ي خويش را مي ھاي جامعه كامل است كه واقعّیت

  .انگارد نمي

  :ھا نوشت پي

  . ، سعدي، اّول٧غروب جالل، دانشور، سیمین، ص  -١
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  . ، فردوسي، اّول٢٠٩در خدمت و خیانت روشنفكران، آل احمد، جالل، ص  -٢

  .۴١۶آل احمد، جالل، ھمان ص  -٣

   ٢٢ دانشور، سیمین، ھمان، ص -۴

  .، فردوسي، اّول٢٢٧غربزدگي، آل احمد، جالل، ص  -۵

  . ١۵روشنفكران، آل احمد، ص  -۶

  . ٢٨٧روشنفكران، آل احمد، ص  -٧

معناي لغوي آن است كه به معناي كسي است كه صاحب » اولواالمر«بايد در نظر داشت كه منظور آل احمد از  -٨

  . قدرت و حكومت غاصبانه است و نه معناي قرآني آن

  . ٢٨٨-٩آل احمد، روشنفكران ص  -٩

  .فردوسي، اّول ١١۵٣، ص ٢ادب و ھنر امروز ايران، آل احمد، جالل، ج -١٠

   ۵۴۶پیشین، ص  -١١

  .١٠٢جالل مردي در كشاكش تاريخ معاصر، گروھي از نويسندگان، ص  -١٢

  . ، فردوسي اّول٩٨خسي در میقات، آل احمد، جالل، ص  -١٣

  .۴٢پیشین، ص  -١۴

  .١٢٠۶-٨صص  ٢ادب و ھنر امروز ايران، آل احمد، جالل، ج  -١۵

  . ٢۵٠- ٢روشنفكران، آل احمد، جالل، ص  -١۶

  . ٢۵۶ھمان، ص -١٧

  . ٢٨۴پیشین، ص  -١٨

  .٢۵٩ھمان، ص  -١٩

  . ٢٧٢ھمان، ص  -٢٠

  . ۴٧٨پیشین، ص  -٢١

  . ٢٩١ھمان، ص  -٢٢

  . ٢٨٢ھمان، ص  -٢٣

  . ٢۵۶ھمان، ص  -٢۴

  . ٢٨٢ھمان، ص  -٢۵

  .٢۵۵ھمان، ص  -٢۶

  . ٢٣٧ھمان، ص  -٢٧

  . ٧٧خسي در میقات، آل احمد، جالل، ص  -٢٨

  . ١٠٣ھمان، ص  -٢٩

  . ٧٧خسي در میقات، آل احمد، جالل، ص  -٣٠

  . ٢٧۵روشنفكران، آل احمد، جالل، ص  -٣١

  .ام ھاي استاد دكتر خّرمشاد بھره برده در اين قسمت از راھنمايي -٣٢

  


