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 ) ١(سیری در تحول اندیشه سیاسی جالل آل احمد

  مرتضی باقیان 

http://www.irdc.ir/fa/content/14192/default.aspx  

  

در کنار خلیل ملکی و در چھارچوب حزب  ١٣٣٢فعالیت سیاسی جالل در خالل سالھای پس از انشعاب تا کودتای 

زحمتکشان ملت "و در دوره پس از جدایی از بقایی، در قالب حزب " زحمتکشان ملت ایران"و سپس " نیروی سوم"

تداوم ) در جریان ماجرای ملی شدن صنعت نفت(در مخالفت با حزب توده و حمایت از دکتر مصدق " نیروی سوم - ایران 

  . یافت

   

در  ١٣٠٢جالل الدین سادات آل احمد، معروف به جالل آل احمد، فرزند سید احمد حسینی طالقانی به سال 

پدربزرگ، پدر، برادر بزرگتر و افراد دیگری از خانواده اش ازجمله آیت اهللا . ای مذھبی در تھران به دنیا آمدخانواده

روی کار آمدن رضا خان و تغییرات پس از آن، تاثیر فروانی بر . در کسوت روحانیت بودند ) پسر عموی وی(انی طالق

در حالیکه شاه جدید با تمام قدرت در صدد تغییر ستنھای جامعه ایرانی برآمده و سیاست . زندگی این خانواده داشت

امتناع از پذیرش قوانینی چون کشف حجاب و خودداری پدر  شدن را با سرعت در پیش گرفته بود، خانواده جالل باغربی

از پوشیدن البسه جدید، مقاومت و خانه نشینی را برگزیده و پیامدھای اقتصادی، اجتماعی و روانی ناگوار آن را 

  .پذیرفتند

دید پدر که دل خوشی از اصالحات غربی و گمراه کننده رضا خانی نداشت، تمایلی به تحصیل جالل در مدارس ج

نشان نداد و لذا پسر، مدرسه را ترک گفته به بازار رفت تا ساعت سازی و سیم  -که ممکن او را به انحراف بکشاند -

با وجود این میل به تحصیل، او را به سوی کالسھای شبانه دارالفنون سوق داد و . کشی و چرم فروشی بیاموزد

و … ھا درس  و شب… فروشی و از این قبیل  برق و بعد چرم کشی سازی بعد سیم روزھا کار، ساعت«  اینگونه بود که

پس از آن،    .]١[i»١٣٢٢در سال . ھا دبیرستان تمام شد و توشیح دیپلمه آمد زیر برگه ی وجودم  ھمین جوری

آمد و پدر نیز انتظار داشت و از وجنات و سکنات این جوان سخت پایبند مذھب ھمانگونه که از شأن خانوادگی بر می

به نجف اشرف عزیمت نمود تا فرزندی خلف  ١٣٢٢به این منظور در سال . ھم به خوبی پیدا بود ،آماده طلبگی شد

و روح بلند پرواز  از قضای روزگار حال و ھوای حوزه علمیه نجف با طبع حساس. شود و وارثی برای منبر و محراب پدر

ساله سازگار نشد، لذا بار و بنه اش را بست و راھی تھران شد تا از این پس زندگی او وارد مرحله ای  ٢٠این جوان 

  . جدید و متفاوت گردد

ای روشنفکران به آن گرایش یافته بودند اما با اگر چه رسوخ افکار چپ از مدتھا پیش در ایران آغاز شده بود و عده

ه سرکوبھای شدید دوره رضا شاه، دستگیری متفکران اصلی این جریان و ھمچنین تبلیغات وسیع بر ضد این توجه ب

با اشغال . قبیل اندیشه ھا در میان مردم، مجالی برای فعالیت آشکار و سازماندھی شده حامیان آن باقی نمانده بود

حاصل شده، آزادی زندانیان سیاسی چپ، اشغال ایران توسط متفقین و حذف رضاشاه از صحنه، در پرتو خالء قدرت 

 بخشی از خاک ایران توسط اتحاد جماھیر شوروی و حمایت آن دولت از مارکسیستھای ایرانی، ھمگی زمینه

مساعدی جھت توسعه و سازماندھی فعالیت مارکسیستی فراھم آورد و در ماھھای اولیه پس از سقوط رضا شاه، 

ترین احزاب سیاسی تاریخ ایران تأسیس گردید و مأمنی برای جذب روشنفکران حزب توده بعنوان یکی از شاخص
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ماندگی سیاسی و مستعدی شد که درآن سالھا در جستجوی راھی برای رھایی از استبداد، استعمار و عقب

ر، یافته اقتصادی ایران، تنھا مسیر را در دلبستگی به آرمانھای سوسیالیستی و تبلیغات پرھیاھوی پیرامون این تفک

  .بودند

  "و   "مرد امروز "   از سال ھای آخر دبیرستان با حرف و سخن ھای احمد کسروی آشنا شدم و مجله « 

و با این دستمایه ی فکری ، چیزی درست کرده بودیم ... و مطبوعات حزب توده " دنیا   "و بعد با مجله " تفریحات شب 

و عربی و . و شب ھا در کالس ھایش مجانی فنارسه درس می دادیمکوچه انتظام ، امیریه . به اسم انجمن اصالح

ھرکدام مامور یکی . و روزنامه دیواری داشتیم ، به قصد وارسی کار احزابی که ھمچو قارچ روییده بودند. آداب سخنرانی

   ]٢[ii.»و من مامور حزب توده بودم... شان بودیم و سرکشی می کردیم به حوزه ھا و میتینگ ھاشان 

ھمین اوضاع و احوال، جالل با بریدن از خانواده و سنتھای آن و مراوده با ھمفکران جدید، به تدریج قدم در  در

با عضویت در حزب توده، خود را  ١٣٢٣وی از سال . توده ختم گردید   راھی نھاد که پس از یک سال به عضویت در حزب

و تا آنجا پیش  خته و پله ھای ترقی را به سرعت طی کرد به عنوان یکی از فعاالن فرھنگی و ادبی این حزب مطرح سا

فعالیتھای ادبی وی نیز بر پدیدآوردن داستانھای . بعنوان ارگان این حزب رسید" مردم"رفت که به سردبیری مجله 

 زبان ساده، استحکام در کالم، . کوتاھی متمرکز شد که بر مسائل کارگری و نقد سنتھای جامعه ایرانی تاکید داشت

ای خاص در بیان، کاربرد زبان عامیانه و نقدی گزنده و تاثیرگذار، ھمگی بیانگر سبک جدیدی در دقت در توصیفات، شیوه

داریوش آشوری در این باره . ای جوان و خوش آتیه معرفی نمودداستانویسی ایرانی بود که جالل را به عنوان نویسنده

ادامه  ١٣۴٨آغاز شد و تا سال  ١٣٢۴که از سال  -سال نویسندگی  ٢۴جالل آل احمد با تجربه ی«: نویسدچنین می

نویسی نوین ایران  ھای ماندگار در عرصه ی داستان و نوشتن بیش از سی اثر خود را به عنوان یکی از چھره - یافت 

ای  جم و مایهھای چھارم و پن نویسی نثر ھدایت و دھخدا با برخی از خصوصیات نثر سده وی با ترکیب ساده. تثبیت کرد 

نویسی و گرایش به زبان  ساده. از نثر فردینان سلینه با چاشنی سلیقه و استعداد و شخصیت خویش، نثر خود را آفرید 

  iii[3]. گفتار که از مشروطیت به این سو آغاز شده بود در آل احمد به کمال رسید 

که ذکر شد این حزب در ابتدا با شعار حمایت از ھمانگونه . با این حال وفاداری جالل به حزب توده نیز دیری نپایید

مردم ستمدیده و مبارزه با استعمار و امپریالیسم جھانی پا عرصه سیاسی ایران نھاد و عده بسیاری از کسانی که 

درآرزوی رھایی از استعمار و امپریالیسم غرب بودند را به سوی خود جلب نمود، ضمن آنکه اتحاد جماھیر شوروی 

گذشت، ماھیت اما علیرغم این تبلیغات ھر چه زمان می. شدی و مددکار ملل تحت ستم معرفی میبعنوان حام

شد و سرسپردگی حزب توده شوروی به عنوان یک دولت امپریالیستی و سرشار از خوی استعماری، بیشتر فاش می

از ھنگامه قائله نفت شمال و . تگشبه این قدرت به جای پیگیری آرمانھای ملت، نیز بر وجدانھای بیدار آشکارتر می

تالش حزب توده در جھت تامین منافع اتحاد جماھیر شوروی، این امر بصورت مسئله ای آزار دھنده مطرح شد و بعدھا 

طی ماجرای فرقه دمکرات آذربایجان و تمایالت جدایی طلبانه آن، اھداف استعماری اتحاد جماھیر شوروی و 

حمایتھای حزب توده از منافع شوروی در این مسائل نیز از . ھیچ کس پوشیده نماندسرسپردگی حزب توده به آن، بر 

سردمداران این انشعاب خلیل . موجبات انشعاب در حزب توده را فراھم نمود ١٣٢۶مھمترین دالیلی بود که در سال 

  .ملکی و یارانش از جمله جالل آل احمد بودند
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و  –به رھبری خلیل ملکی  –نظر جماعتی که ما بودیم  بال اختالفبه دن. اتفاق افتاد  ١٣٢۶انشعاب در آذر «

دیدیم  رھبران حزب توده که به علت شکست قضیه ی آذربایجان ، سخت دنبال روی سیاست استالینی بودند که می

پس از انشعاب یک حزب سوسیالیست ساختیم که زیر بار اتھامات مطبوعات حزبی که حتی . انجامید به چه بواری می

  .]iv]۴»و ما ناچار شدیم به سکوت. و منحل شد . کمک رادیومسکو را ھم پس پشت داشت ، تاب چندانی نیاورد 

  :مقام معظم رھبری در این خصوص چنین نقل کرده اند 

سال چھل و ھفت ایشان به . کرد من یادم نیست که این حرف را از خودش شنیدم، یا دوستى براى من نقل مى

دھم خودم شنیده باشم،  احتمال مى. اى که با آن مرحوم بودیم، از این حرفھا خیلى گذشت جلسهدر . مشھد آمده بود

ما در اتاقھاى حزب توده، مرّتب از این : گفت مى. کرد دھم کسى از او شنیده بود و براى من نقل مى احتمال ھم مى

م و به جایى رسیدیم که دیدیم از پشت منظورش این بود که مراحل حزبى را طى کردی - اتاق به آن اتاق جلو رفتیم 

که  یعنى به مجرد این. گفتیم ما نیستیم؛ برگشتیم! جا مسکو است جا کجاست؟ گفتند این گفتیم آن! آید دیوار صدا مى

بیرون آمدند و با خلیل . در سلسله مراتب حزبى احساس کردند که این وابسته به خارج است، گفتند ما دیگر نیستیم

و » دکتر مصدق«این دوره، تا حدود دوران . جا بودند ى دیگر، نیروى سوم را درست کردند؛ مخلصھا آنملکى و جماعت

  ]v]۵. ادامه یافت ١٣٣٢مرداد  ٢٨بعد 

   

رود که نقش به انشعاب این عده از حزب توده جزء اتفاقات مھم فکری و سیاسی آن سالھا به شمار می 

زیرا در شرایطی که اتحاد جماھیر شوروی . یران تا به امروز داشته استدھی به جریانات فکری چپ اسزایی در شکل

و حزب توده در تالش بودند تا کلیه تفکرات چپ در ایران به زیر چتر این حزب درآمده و تفسیر مورد پذیرش آنان از چپ در 

شی بود در راستای ارائه تال" زحمتکشان"و " نیروی سوم"گیری حزب جامعه رواج یابد، این انشعاب و پس از آن شکل

از تفکرات سوسیالیستی در ایران ، ضمن آنکه دسته اخیر، ) و حتی بعدھا متناسب با مذھب(قرائتی مستقل، بومی 

این کوششھا بعدھا از سوی پیروان این . به ھیچ وجه مایل نبود خود را در بند مطامع اتحاد جماھیر شوروی در آورد

باشد و ھمانگونه بطوریکه رد پای آن تا به امروز نیز در تاریخ معاصر قابل پیگیری میمکتب، روندی رو به گسترش یافت 

  . گذاری این حرکت نقشی غیر قابل انکار داشتکه گفته شد آل احمد در بنیان

در کنار خلیل ملکی و در  ١٣٣٢به ھر حال فعالیت سیاسی جالل در خالل سالھای پس از انشعاب تا کودتای 

و در دوره پس از جدایی از بقایی، در قالب حزب " زحمتکشان ملت ایران"و سپس " نیروی سوم"چھارچوب حزب 

در جریان ماجرای ملی شدن (در مخالفت با حزب توده و حمایت از دکتر مصدق " نیروی سوم - زحمتکشان ملت ایران "

  .تداوم یافت ) صنعت نفت

  . . . ادامه دارد  

  پی نوشتھا 

  

                                                
i[1] -  ،۴٨، ص ١٣٧۶فردوس، : تھران، یک چاه و دو چاله و مثال شرح احواالتآل احمد، جالل  
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ii[2] -   ۴٩آل احمد، یک چاه و دوچاله، ص  

iii[3] -  ،١٩٧دید، ص  انتشارات به: ، انتشارات پاسارگاد، تھران احمد یادنامه جالل آلدھباشی، علی  

iv[4] -  ۵٠ھمان ،ص  

v[5] - ٢٢/٢/٧٧  بیانات مقام معظم رھبرى در جمع دانشجویان دانشگاه تھران     

                                                                http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2888    

  

  

  

  

 ) ٢(سیری در تحول اندیشه سیاسی جالل آل احمد

  مرتضی باقیان

http://www.irdc.ir/fa/content/14193/default.aspx   

   

نخست آنکه از راه فراھم آوردن یک تراز نامه انتقادی از : کار مھم برای جامعه ایران انجام داد زدگی جالل چندغرب

ای که این جامعه در حال تغییر با آن دست به گریبان بود را به کارنامه صد ساله روشنفکری در ایران، مسائل پیچیده

گرایانه را در برابر لی و قومی یک آلترناتیو بومیدوم آنکه با مطرح ساختن دوباره مسئله ھویت م. سادگی توضیح داد

دیدگاه انترناسیونالیستی نیروھای چپ ایرانی که درآن برھه از قدرت زیادی برخوردار بودند، علم کرد؛ و سوم آنکه 

شوند ھا زدوده رفتند تا رفته رفته از خاطرهزدگی با ارائه یک مسئله سوزناک برای دوران و آداب و رسومی که میغرب

کفه ترازو را بسوی یک گفتمان جھان سومی که نسبت به آنچه غرب برای عرضه داشت شکاک بود، سنگینتر کرد و 

  . چھارم آنکه به روشنفکران ایرانی تلنگری زد تا به خود آیند

   

   

   

     

رژیم . ارمغان آوردای از خفقان و سردرگمی برای روشنفکران ایرانی به مرداد و حوادث پس از آن، دوره ٢٨کوتادی 

کودتا برای چند سال  تمامی تالش خود را در راستای سرکوب مخالفان سیاسی متمرکز ساخت و عمًال امکان فعالیت 

در حالیکه ھر دو دوره فعالیتھای سیاسی جالل در حزب . ھای حکومت وجود نداشتسیاسی خارج از حیطه خواسته

ه شده بود، وی در این چند سال سکوت سیاسی راه جدیدی برای توده و ھمچنین دولت ملی مصدق با شکست مواج

کرد چرا که او خود به عینه دیده بودکه بلوک غرب و شرق مبارزه با استبداد و عقب ماندگی جامعه ایران جستجو می

ند و از ماندگی و وابستگی ، حاصلی برای این ملت نداشتبعنوان نمایندگان دو جریان عمده فکری قرن بیستم، جز عقب

  . شدھا با شرایط جامعه و نیازھای آن، روز به روز بیشتر ھویدا میسوی دیگر نیز  بیگانگی و عدم سنخیت  این اندیشه
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ھای بومی در میان روشنفکران ایرانی را جالل برداشت، به ھمین مناسبت یکی از اولین گامھا برای پردازش ایده

غرب "شد و کتاب ھای غربی آغاز مید از رسوخ و پرستش اندیشهبایست با انتقااین گام نخستین بی شک می

با انتشار این کتاب ، جامعه  ١٣۴٠وی در آغاز دھه . . جالل این رسالت را به بھترین وجه به انجام رساند" زدگی

ه فھم ازآن آل احمد مفھوم غرب زدگی را از فردید به عاریت گرفت، آنرا بسط داد و تفسیری ھم. روشنفکری را تکان داد

تاریخی  –حرف اصلی این دفتر در این است که ما نتوانسته ایم شخصیت فرھنگی  « به تعبیر خود او  v[1]. ارائه نمود

کند و ھمانطور که خودش تصریح می »]٢[vخودمان را در قبال ماشین و ھجوم جبریش حفظ کنیم، و مضمحل شده ایم

نی ھا با آنچه به اسم تحول و ترقی دارد در این مملکت می گذرد، تضاد اصلی بنیاد ھای سنتی اجتماعی ایرا«: 

نقدی بود بر تقلید بی و چون "  غرب زدگی" به عبارت بھتر .  v[3]»محرک صلی او برای نوشتن غرب زدگی شده است

ی ھیچ چرای روشنفکران ایرانی از تفکرات وارداتی، بدون توجه به شرایط و نیازھای جامعه خودی، از ھمین رو  و

زدگی نیز، غرب جغرافیایی نبود، بلکه شد، کما اینکه منظور وی از غربتفاوتی میان بلوک غرب و شرق قائل نمی

ای بود که بقای خود را در رسوخ و چیرگی بر جھان توسعه نیافته و مکیدن منابع و وادار یافتهمنظور، جھان توسعه

بر این . کرداحمد شوروی را نیز جزئی از جھان غرب تلقی می دانست و از این حیث آلنمودن آنان به تسلیم می

محتوا از اساس وی معتقد بود گام نخستین برای دست یابی به پیشرفت، استقالل فکری و دوری از تقلیدھای بی

نه  ای با گذشت زمان دارد وغرب زده انسان پا در ھوایی است که نه رابطه:  از نظر او . فرھنگ و اندیشه غربی است

- نان به نرخ روز خور و راحت طلب و بی. غرب زده ھرھری مذھب است و به ھیچ چیز اعتقاد ندارد. درکی ازآینده

   ]v]۴.است... تخصص و قرتی وشخصیت و بی

بود که خیانت غرب و شرق را به آرمانھای   ۴٠این کتاب جرقه مھمی برای روشنفکری ایرانی در ابتدای دھه  

نه ایرانی با تمام وجود حس نموده و قریب به یک دھه سرکوب از سوی دولتی دست نشانده را طلباملی و استقالل

و این سرآغازی بود برای فصلی جدید از تاریخ تفکر معاصر ایرانی که یک دھه بعد آثار خود را پدیدار .  تجربه کرده بود

  . نمود

نخست آنکه از راه فراھم آوردن یک تراز نامه : دادزدگی جالل آل احمد چند کار مھم برای جامعه ایران انجام غرب

ای که این جامعه در حال تغییر با آن دست به گریبان انتقادی از کارنامه صد ساله روشنفکری در ایران، مسائل پیچیده

انه را گرایدوم آنکه با مطرح ساختن دوباره مسئله ھویت ملی و قومی یک آلترناتیو بومی. بود را به سادگی توضیح داد

در برابر دیدگاه انترناسیونالیستی نیروھای چپ ایرانی که درآن برھه از قدرت زیادی برخوردار بودند، علم کرد؛ و سوم 

ھا زدوده رفتند تا رفته رفته از خاطرهزدگی با ارائه یک مسئله سوزناک برای دوران و آداب و رسومی که میآنکه غرب

جھان سومی که نسبت به آنچه غرب برای عرضه داشت شکاک بود، سنگینتر  شوند کفه ترازو را بسوی یک گفتمان

رفت تا بر حیات کرد و چھارم آنکه به روشنفکران ایرانی تلنگری زد تا به خود آیند و ھژمونی فرھنگی بیگانه که می

ز روشنفکران ایرانی وی آن دسته ا v[5]. فکری و سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی سایه افکند، به رویارویی برخیزند

دانست که آماده ورود و نگریستند مسئول اصلی به وجود آمدن فضایی میرا که به غرب بعنوان یک آلترناتیو می

  v[6]. چیرگی غرب بود

، نیروھای سیاسی مخالف حکومت شاه، پس از یک دھه سکوت و  ١٣۴٠با ایجاد فضای آزادتر در آغاز دھه 

مرداد، ایران به جوالنگاه بیگانگان در حوزه  ٢٨در حالیکه از فردای کودتای . به میدان آمدندتجدید قوا با آرایشی جدید 
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ھای نظامی، سیاسی، اقتصادی و باالخص فرھنگی تبدیل شده بود، این بار جھت پیکان مخالفتھا به سوی 

د نه روشنفکران، که پیشگام این حرکت جدی. یافتسرسپردگی ایران به غرب و تالش برای رھایی از آن سوق می

در حالیکه سیاستھای جدید شاه در راستای گسترش فرھنگ غربی و . بودند) ره(روحانیون به رھبری امام خمینی 

یافت، حوزه ھای علمیه پس از مدتھا دوری از سیاست، به مقابله با سرکوب نھادھای سنتی در جامعه افزایش می

  . استھای غربگرایانه شاه پرداختنداین اقدامات شاه برآمده و به مخالفت با سی

رفت و سرآغاز شکل جدیدی از مبارزات بر علیه سالی سرنوشت ساز در تاریخ ایران به شمار می ١٣۴١سال 

ھای قبل، به شدت سرکوب شده و توان در حالیکه نیروھای سیاسی مخالف دوره. حکومت استبدادی پھلوی بود

داد، دیگر جامعه نیز اقبال چندانی برای پذیرش تفکرات آنان از خود بروز نمیھای جدید را نداشتند و از سوی فعالیت

روحانیت توانست روح جدیدی در کالبد حرکتھای سیاسی مخالف شاه بدمد؛ حرکتی که شعار اصلی آن مبارزه با غرب 

  . و غربی شدن جامعه ایران بود

را " در خدمت و خیانت روشنفکران"، کتاب )ره(خمینی  جالل آل احمد تحت تاثیر این تحوالت جدید و آشنایی با امام

نوشت که بار دیگر نقدی بود بر اقدامات روشنفکران ایرانی در یک قرن اخیر و دفاع از روحانیت به عنوان سدی در برابر 

ت، به عقیده او  رسالت روشنفکر تنھا در دانستن نیس  v[7]. این غرب زدگی و پیروی از حکومتھای استعماری غرب

خواھد که باید  احمد از غربزدگان می آل . بلکه درقبول مسئولیت ھم ھست و پذیرش مسئولیت مالزم با عمل است

ازاین وضعیت اسفبار غربزدگی عبور کرد و این منظور خرد با عمل فکری و عمل سیاسی و اجتماعی امکان پذیر 

او . عمل سیاسی کرد، به یک اھتمام عملی نیازداردبرای عبور از خط غربزدگی، اگر باید اقدام به تفکر یا . نیست

اند به وسیله  شده یعنی خریده می. اند ھا بوده در سراسر تاریخ، روشنفکران، در اغلب، بنده قدرت«: اعتقاد داشت که

خودشان را در اختیار طبقات «و از طریق آثارش در جست و جوی آن دسته از روشنفکرھایی بود که » ھای روز قدرت

   v[8].»وم بگذارندمحر

در واقع او با انتقاد از روشنفکران سر سپرده به غرب، این بار نیروی جدیدی را برای پیشگامی در فعالیتھای 

وی با مراجعه به تاریخ مشروطه، نقش روحانیت در مبارزات ضد استبدادی را ستود و . فکری و سیاسی معرفی نمود

نظیر آنچه شیخ فضل اهللا نوری برای آن  –حرکات اینچنینی و مقابله با آن  ھوشیاری آنان برای تشخیص رد پای غرب  در

را یادآوری نمود و از روحانیت بعنوان سنگر بزرگی برای پرورش تفکر بومی و مقابله با نفوذ بی چون چرای غرب  -کوشید

ای او که خود در خانواده. ر داددر ایران یاد کرد و بطور کلی نقش مذھب در این امر را بخوبی مورد تجزیه و تحلیل قرا

روحانی پرورش یافته بود و مقاومت صادقانه آن با اصالحات غربی رضاخانی و رنجھا و مشقات حاصل از را با تمام وجود 

دانست، احساس کرده ، اینک که تنھا راه نجات را در مبارزه با تسلیم فکری، فرھنگی و سیاسی  به غرب می

داد که قادرند با این نفوذ مقابله نموده و با توجه به مقبولیت در میان مردم ، شخیص میروحانیت را تنھا قشری ت

ترین پزشکانی ھستند به نظر وی روحانیون با صالحیت.  خواھند توانست این مقاومت را به مقاومتی فراگیر تبدیل کنند

تاکید او بر مذھب شیعه به عنوان راه نجات، . v[9]توانند این واکسن نجات دھنده ھویت ایرانی را فراھم آورندکه می

را به  - اند که بر نفوذ بی چون و چرای جالل بر خود اعتراف کرده - بعدھا از سوی روشنفکران دیگری نظیر شریعتی 

ختم شد و با شکلھای جدیدی به  ١٣۵٧امری که دھه بعد به انقالب اسالمی در سال . توان تشخیص دادخوبی می

  .داد حیات خود ادامه



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

 

٧ 
 

                                                                                                                                                                         
که تا پیش از این سنخیت و نقاط  -تالشھای آل احمد، زمینه ھای مساعدی برای پیوند میان روشنفکران و روحانیون 

فراھم کرد؛ روی آوردن آل احمد به مذھب بیانگر  ١٣۵٠در دھه   -مشترک چندانی برای فعالیت با یکدیگر نداشتند

کم جای خود را ھای ضد مذھبی روشنفکران کماندیشه. نی بودای از روشنفکران ایراچرخش ایدئولوژی طیف گسترده

داد و مذھب شیعه به مثابه یک ایدئولوژی مدرن به اینکه روحانیون تنھا قشری در ایران به اسالم مبارز و سیاسی می

روحانیون را  اند، لحن ضد مذھبی آنان را مالیم تر سازد و از سوی دیگر تالش کردبودند که در برابر غرب تسلیم نشده

از  v[10]. قانع سازد که اتحاد آنھا با روشنفکران تنھا راه موثر برای به مبارزه خواندن حکومت استبدادی شاه است

اما . »رابطه میان روشنفکر وتوده، دچار اختاللی مداوم بود«ھای مردم،  سوی دیگر به دلیل پائین بودن سطح سواد توده

انست جامعه روشنفکری را از انزوا بیرون کشد، بلکه فضای روشنفکری زمان خود و احمد در دھه چھل نه تنھا تو آل

  v[11].نسلھای جوان بعدی رازیرسلطه خودآورد و  مرکز این تاثیرگذاری آل احمد درکتاب غربزدگی است

 در مجموع باید گفت که آل احمد نماینده نسلی از روشنفکران ایرانی بود که ھم از لیبرالیسم و ھم از

ناخشنودی وی از لیبرالیسم ریشه در این واقعیت داشت که غرب علیرغم  قولی که . سوسیالیسم سرخورده بودند

داد، ھمه آنچه که برای ایران به ارمغان آورده بود استعمار کھنه و نو و پشتیبانی از برای پشتیبانی از دمکراسی می

طلبی شوروی، شکست سوسیالیسم یسم نتیجه توسعهھمچنانکه سرخوردگی او از سوسیال. حاکمان خودکامه بود

ھای خود و نگرش فرمانبردارانه رھبران حزب توده در برابر خواستھا و سیاستھای موجود در برآورده ساختن وعده

ھای اعتقادی و بومی جامعه و در نھایت ھمه اینھا سیر تحول در اندیشه وی و بازگشت به ریشه v[12]. شوروی بود

  . او زنده ساخت خودی را در

جالل آل احمد محصول فراز و نشیبھای یک جامعه رو به تحول بود با این حال،  ھیچگاه از تالش برای رسیدن به 

ھدف اساسی خود یعنی مبازره با استبداد داخلی و سلطه خارجی و رسیدن به رشد و اعتال ، دست بر نداشت و 

" دن به حقیقت برتری نداد و به ما آموخت که به آرمانھا بیش از نتیجه را بر تالش برای رسیھرگز تعصب خشک و بی

ھا وفادار بمانیم و از اعتراف به اشتباھات و تالش برای جبران آنھا نھراسیم، کما اینکه خود او در این راه از ھیچ " ایسم

  . کوششی فروگذار نکرد

است، به نحویکه وی آغازگر راھی در ادبیات ایران تاثیرگذاری وی بر حوزه ادبیات نیز در ھمین راستا به خوبی مشھود 

ادبیات روزگار ما با یک جھش از دوره ھدایت به دوره «: بود که داریوش آشوری به زیبایی آن را چنین توصیف کرده است 

نده و ی بوف کوری ناگھان جای خود را به ادبیاتی ستیزنده و شتاباحمد جھید، ادبیات سرخورده، غمگین و رنگ پریده آل

مسئولیت «را رھا کرد و مفھوم » ھنر برای اجتماع«یا » ھنر برای ھنر«احمد بحث کھنه و لوس  آل. جھنده و پرغوغا داد

. داند نه چیزی افزون بر آن  را جزء ذاتی کار نویسنده می» مسئولیت«ای که نظریه را از سارتر الھام گرفت، » نویسنده

ره ادبیات حرکت و تکانی تازه را سبب شد و خودش ھمیشه پرچمدار این حرکت احمد با پیش کشیدن این نظر دربا آل

. ترین وزنه قلم در دوره خود بود و کمابیش ھمه نسل جوانتر را به اشکال مختلف تحت نفوذ خود داشتاو سنگین. ماند

شد؛ زیرا این نثر و  میاحمد ھر چند در دست او بھترین سالح کارش بود اما در دست مقلدانش لوس و بی روح  نثر آل

   .v[13]بود" احمد جالل آل"یک شخص بود،   شیوه تنھا یک شیوه و سبک نبود،

  پی نوشتھا
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v[1] -  ،189، ص 1386انتشارات دانشگاه مفید قم،  :، قماسالم سیاسی در ایرانحسینی زاده، محمدعلی  

v[2] -   ،٢٨، ص ١٣۵۶رواق، : ،تھرانغرب زدگیآل احمد، جالل  

v[3] - ۵٠آل احمد، یک چاه و دو چاله، ص  

v[4] -   ١۶آل احمد، غرب زدگی، ص  

v[5] -  ،١١١، ص   ١٣٧٧فروزان روز، : تھران.  روشنفکران ایرانی و غرببروجردی، مھرزاد  

v[6] -  ١١٣بروجردی، ھمان، ص  

v[7] -  ،٢۵۴، ص  ١٣۵٧خوارزمی، : ، تھراندر خدمت و خیانت روشنفکرانآل احمد، جالل  

v[8] -  ١٧۵، ص ٢در خدمت و خیانت روشنفکران، ج.  

v[9] - ١١٨ھمان، ص . آل احمد  

v[10] -  ١٢٣بروجردی، ھمان، ص  

v[11] - ، ١٣، شماره ١٣٧٨، زمستان کتاب نقدمھدی زادگان، داوود، روشنفکران و مسئله آل احمد   

v[12] -  ١٨٨حسینی زاده، ھمان، ص  

v[13] -  ،دید،   انتشارات به: ، انتشارات پاسارگاد، تھران احمد آلیادنامه جالل دھباشی، علی  

  

  


