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   جالل آل احمدةگرايي و بازگشت به خويشتن در انديش چالش غرب
  

E-mail: jam14si@yahoo.com             حسين جمشيديمحمد*  
E-mail: Irannejad1985@gmail.com             نژاد براهيم ايرانا**  

  
  4/3/1390: پذيرشتاريخ            19/12/1389: تاريخ دريافت

  
  چكيده

آل احمد از جمله انديشمنداني است كه بـا نگرشـي انتقـادي و توجـه بـه                  جالل  
نهايـت بـا    در   نگاه به غرب و غرب گرايي را به چـالش كـشيد و               ،هويت خودي 

ــد،نفــي آن ــه خويــشتن را مطــرح كــرد ة اي ــراي درمــان .  بازگــشت ب جــالل ب
غرب، توجه خود را بـه دو عامـل مهـم            ةماندگي و رهايي جامعه از سيطر      عقب

زدگــي در ابعــاد مختلــف سياســي،  مانــدگي و غــرب درونــي و بيرونــي عقــب
بر همين اساس، از يك سـو       . اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي معطوف كرده بود      

راه حـل او  . روشـنفكري توجـه كـرد    زدگي و از سوي ديگر بـه   غربةبه مقول
 از مـشكالت موجـود جامعـه نيـز          مانـدگي و رهـايي     براي درمان بيماري عقب   

هـا،   است كه بـه مفهـوم تأكيـد مجـدد بـر نظـام ارزش              » بازگشت به خويشتن  «
در نتيجـه   . فرهنگ، تاريخ و دين، عقيده و ايدئولوژي خويش يعني اسالم اسـت           

خواستار اصالح جريان روشنفكري و به صحنه آمدن روحانيت و ايجاد پيوند            
  . ايران استةامعميان اين دو نيروي فكري اصلي در ج

  
زدگـي،    گرايـي، غـرب     جـالل آل احمـد، روشـنفكري، غـرب         :هـا   كليدواژه

  .بازگشت به خويشتن

                                                            
 ، نويسندة مسئولدانشگاه تربيت مدرسلوم سياسي استاديار ع *

و انقـالب   ) س( امـام خمينـي    ةالتحصيل پژوهشكد  پژوهشگر جهاد دانشگاهي واحد آذربايجان شرقي و فارغ        **
  اسالمي
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  مقدمه و طرح مسئله
 ةانـد، نحـو    يكي از مسائلي كه روشنفكران ايراني در يك قرن اخيـر بـا آن درگيـر بـوده                 

. اسـت سوي ديگر بوده از ماندگي كشور  سو و بررسي علل عقب    مواجهه با غرب از يك    
 اخير ايـران پـس از آشـنايي بـا فرهنـگ غربـي و ورود آن بـه ايـران،                      ةروشنفكران سد 

اي بر اين باورند كه حركت به سـمت          عده. اند هاي متفاوتي را از خود نشان داده       واكنش
 ايراني را به رشد و تعالي رسانده و بـه عظمـت             ةتواند جامع  الگوهاي فرهنگي غرب مي   

راين بــا نگــاه بــه غــرب، اصــالحاتي را صــورت دادنــد بنــاب.  خــود برگردانــدةگذشــت
 ة، راه پيشرفت و سـعادت جامعـ       خان  زاده و ملكم     نظير تقي  اي ديگر  دسته). گرايي غرب(

 ما «:گويد خان مي  عنوان نمونه ملكم    بهجانبه از غرب پنداشتند نظير       ايران را در تقليد همه    
 عمـل و    ديـ  با ايـ  ،ميي نمـا  يتراع خود اخ  شي از پ  دي و نبا  ميتوان ي نم يدر مسائل حكمران  

 ي خـود قـدم    يگـر  ي بربـر  ةريـ  از دا  دي با اي ميده  فرنگستان را سرمشق خود قرار     ةتجرب
 سعي كردند هم در شكل و هم در          گروه بنابراين اين . )10: 1327ملكم،  (» مي نگذار رونيب

 سـوم، بـا تأكيـد بـر نظـام           ةاما دست ). زدگي غرب(محتوا به سمت الگوهاي غرب بروند       
حـل اصـولي     راه... ايراني، تاريخ ايران، دين اسالم و     ـ   يهاي بومي، فرهنگ اسالم    رزشا

آل احمد   جالل   .يافتند» بازگشت به خويشتن  «براي رسيدن به سعادت و پيشرفت را در         
ضمن نقد ديـدگاه دو گـروه پيـشين، راه رسـيدن بـه پيـشرفت و نجـات كـشور را در                       

  .داند بازگشت به خويشتن مي
 ايران در صد سال اخير است كه آثـار ادبـي و             ةكي از روشنفكران برجست   آل احمد ي  

وي از جمله روشنفكراني است كه حامي هويت        . علمي زيادي از او بر جاي مانده است       
خودي و دوستدار فرهنگ ملي و مذهبي ايرانيـان اسـت و در سـوق دادن روشـنفكران                  

مضاعفي از خود به خـرج داد و  ايراني به استقالل سياسي و فرهنگي و اقتصادي، تالش      
  .شود اين امر به وضوح در آثار او ديده مي

گرايـي و     غـرب  ة بـه صـراحت از پديـد       زدگـي  غـرب آل احمد با نگـارش كتـاب        
 گرايـي و  غـرب   ايـران را ة عامـل بـسياري از مـشكالت جامعـ      ،زدگي انتقاد كـرده    غرب
ـ            غرب ـ   « ةزدگي دانسته و راه چاره را نيز در قالـب نظري  مطـرح  »ه خويـشتن  بازگـشت ب

 گري آن انتقـاد   در اين راستا او هم از غرب و سلطه         .)1341آل احمد،   : ك.ر(ساخته است   
ويژه وابستگي و تعلق خاطر آنها به غرب         هكند و هم از ناكارآمدي عناصر خودي و ب         مي

خـصوص   بـه زدگي، بـه نقـد روشـنفكري،         شكوه دارد و به همين دليل ضمن نفي غرب        
  آل احمـد هـم بـه       ، بنـابراين  .)1372آل احمـد،    : ك.ر(پردازد   غرب مي  ةروشنفكران شيفت 
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شرايط دروني جامعه توجه دارد و هم به عامـل بيرونـي و ايـن دو را مكمـل يكـديگر                     
 آل ةگيـري انديـش   بر اين اساس در اين پژوهش سعي خواهد شد به روند شكل    . داند مي

گرايي از سـوي     شي به نام غرب   سو و چال   ماندگي از يك     عقب ة با مسئل  ةاحمد در مواجه  
لـذا  . گيـرد  حل مورد نظر او مورد واكاوي قرار مي         راه نهايت نيز در  . ديگر پرداخته شود  

 بـا   ةال خواهـد بـود كـه آل احمـد در مواجهـ            ؤمحور اساسي در اين پـژوهش ايـن سـ         
  حل او چه بود؟ گرايي چه واكنشي نشان داد و راه غرب

 او در   ةگيري انديش   ر شكل بعوامل و شرايط مؤثر     ين پرسش، ابتدا به     ابراي پاسخ به    
 سـپس بـا بررسـي ديـدگاه او در مـورد             ، خواهـد شـد     ارتباط با غرب و خويش اشـاره      

 مبـارزه   ،»بازگشت به خويشتن  « ةزدگي نشان داده خواهد شد كه چگونه وي نظري         غرب
ت خـودي             با غرب  را مطـرح سـاخته و راه را بـراي          ) بـومي (زدگـي و رجـوع بـه هويـ

  .كند  روشنفكري خودي پس از خود هموار ميياه يانجر
  

  اجتماعي آل احمدي ـ هاي سياس گيري انديشه هاي شكل زمينه. 1
پـدرش كـه   . يابـد  اي پرجمعيت و در محيطي مذهبي نشو و نما مي           در خانواده آل  جالل  

آل احمد بـه    ( شود    وي خواست جالل جانشين    سرپرستي امور مسجد پامنار را داشت مي      
 به  1322لذا او پس از پايان تحصيالت دبيرستان در سال          . )2: 1371ت اسناد ساواك،    رواي

گـذرد كـه بـه     شود اما مدتي نمـي  اصرار پدر براي تحصيل علوم ديني رهسپار نجف مي        
. دشـو   وي مـي  آغازي براي تشكيك در مباني ديني و مذهبي         امر  گردد و اين      ايران بازمي 

اگر در نظـر داشـته باشـيم كـه     . شنفكري، روحانيت استزادگاه دوم رو« :نويسد  وي مي 
پس از اشرافيت ـ يا به موازات آن ـ روحانيت است كه هميـشه دسترسـي بـه كتـاب و       

درست است كه يك محيط خانوادگي روحاني جايي مناسب براي تجربه           ...مدرسه داشته 
ايي اسـت   ه  كردن اصول و زيستن با آن و دفاع از آن است، ولي درست در چنين محيط               

هاي مذهبي كار را براي فرزندان گاهي چنـان           هاي مذهبي و بكن و نكن       گيري  كه سخت 
آل (» گيرد كه از كوره دربروند و اصول و فروع مذهبي را با هـم انكـار كننـد                   سخت مي 

  .)256: 1376احمد، 
ديـري   امـا ،  سر از حزب تـوده درآورد     ش  .هـ1322بود كه جالل در سال      چنين  اين  

چون و چراي رهبري حزب از اتّحـاد          تبعيت بي . شد ا سرخوردگي از آن جدا    نپائيد كه ب  
هايي را در درون حزب برانگيختـه بـود و ايـن ويژگـي حـزب        جماهير شوروي واكنش  

حـزب  «با ديگـران    جدايي همراه   او پس از    . باعث شد جالل از آن دل كنده و جدا شود         
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 تبليغـات سـنگين   ةحـزب بـه واسـط    اما ايـن    . آورد وجود هب را» سوسياليست توده ايران  
آل (و منحل شد و در نتيجه آل احمد به انزوا رو آورد             ياورد  مسكو بيش از دو ماه دوام ن      
  .)2: 1371احمد به روايت اسناد ساواك، 

 دست به سـير آفـاقي و انفـسي زد و بـاالخره در               1332 مرداد   28او بعد از كودتاي     
  .ود مرگي زودهنگام او را در ربودالن بكه در اسالم گي  هنگامي1348هجدهم شهريور 

توجه به زندگي، آثار و نگرش آل احمد نسبت به سياسـت، سـنّت و                 با ،طور كلّي  هب
 اول از زمـان  ةدور. نظر گرفـت  توان در زندگي و آثارش در  مهم را ميةمذهب سه دور

يعنـي  بازگشت او از نجف و پيوستن به حزب توده آغاز شد و تا انشعاب از اين حزب                  
در اين دوره جالل گرايش بـه سياسـت عملـي و فعاليـت              . فتيا   ادامه مي  1326تا سال   

 دوم از زمان انـشعاب      ةدور. گردان شد   سياسي داشت و با گريز از سنت، از مذهب روي         
 در اين دوره ابتـدا جـالل        .شت ادامه دا  1341-42هاي    تا سال  شد و   از حزب توده آغاز     

بـا  ) 1332از سـال    (داشت اما از اواسـط آن       گرايش  اسي  به سياست عملي و فعاليت سي     
نهايـت بـه    در  كنار گذاشتن فعاليت سياسي و با ترديد در گرايش بـه سـنّت و مـذهب                 

نگارش . آورد  زدگي روي    عنوان سنگرهاي دفاع در مقابل غرب      هنيروي سنّت و مذهب ب    
نجـام  ي وي ا   سـوم زنـدگ    ةپايـان ايـن دوره و آغـاز دور        در   )1341( زدگي غربكتـاب   

ا بـه شـكلي ديگـر         جالل مجدداً به سياست   سوم،   ةدر دور . شود  مي ــ روي آورد    ـ امـ، 
ـ              ةزمان به گذشت   هم عنـوان سـنگر مبـارزه بـا         ه مذهبي خـود نيـز بازگـشت و بـه ديـن ب

تـأثير   چنين تحوالتي در زندگي وي بي     البته   .)20: 1370قاضيان،  (زدگي ايمان آورد     غرب
ـ          اجتمـ   از محيط سياسي   ويـژه احمـد     هاعي و نيز تأثيرپذيري وي از ديگر انديـشمندان ب

  . نبوده است)16: تا ، بي)ب (مدآل اح(فرديد 
  

   محيط سياسي ـ اجتماعي تأثير.1-1
بدون ترديد براي شناخت ديدگاه آل احمد بايد تأثير شرايط و مقتضيات را بر انديشه او             

سـتيزي و    يند غرب اگيري وي در فر    به دركي صحيح و منطقي از موضع      «سنجيد تا بتوان    
آل احمـد   .  در ايـن بـاره دسـت يافـت         )343 :1376دربيگي نامقي،   ( »اي جامع   نظريه ةارائ

 ةهايي چون حمل هاي جهاني است كه پديده متعلّق به نسل پر التهاب ايراني بعد از جنگ        
حاتي، هـاي تـسلي      هيروشيما و ناكازاكي، جنگ سرد و رقابت       اياالت متحده آمريكا  اتمي  

هـاي خـارجي، شـكاف عميـق شـمال و             جنگ ويتنام، ديكتاتورهاي محلي بـا حمايـت       
ـ  ... طلبانه ضداستعماري و    هاي استقالل   جنوب، قيام  عنـوان محـصول فكـر و عمـل          هرا ب
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 ماننـد سـاير     او .)59: 1383خليلـي،   (انسان و دنياي مـدرن غربـي رويـاروي خـود دارد             
 دانـد، هـم از ليبراليـسم    را دشمن خود مي  و هم آن  گيرد   معاصران خود هم از غرب الهام مي      

 از  هاي ملّي استقبال كرده و هم به جهت ايجاد و حمايت عملي             براي حمايت از دموكراسي   
دليـل آرزوهـاي     ههم از مدرنيسم ب   . ستدليل منافع آن رنجور ا      هاي خودكامه به    حكومت

حفظ و حتّي بازگشت به     اش ياري خواسته و هم به         خواهانه  آزادي، دموكراسي و عدالت   
گرايـي    شود و باالخره هم از سـنت       ميسنّت براي جلوگيري از عواقب مدرنيسم متوسل        

خالصـه  . باشد ميگريزان بوده و هم به توان آن براي مقابله با مشكالت موجود اميدوار              
 دنبال راه چاره و راه      اينكه آل احمد متعلّق به نسل تضادهاست و در ميان اين تضادها به            

به همين دليل بود كـه مـذهب شـيعه در نگـاه او يـك                . )50: 1383خليلي،  (درمان است   
  .)123: 1377بروجردي، (شد  ايدئولوژي مناسب براي بسيج سياسي تلقي مي

ـ   نظام استبدادي و شبه مدرنيستي داخلي از يك سو و نظام امپرياليـستي سـلطه                ةگران
هـاي     را براي انحطاط و زوال هويت      المللي از سوي ديگر، كه دست در دست زمينه          بين

گرايي فراهم ساخته بودنـد،       غرب و در قالب گفتمان غرب      ةگران  بومي به نفع نظام سلطه    
. ندزمينه مقاومت و مبـارزه در قالـب گفتمـان بازگـشت بـه خويـشتن را فـراهم سـاخت           

ا زدگـي ر    كه آل احمـد غـرب      بودالمللي    تحت تأثير چنين شرايط داخلي و بين      بنابراين،  
ـ               عنـوان بـديل آن      همورد شديدترين انتقادها قرار داد و بازگشت به هويـت خـودي را ب

  .كردمطرح 
  

  ذيري آل احمد از انديشمندان ديگرتأثيرپ. 1-2
و چـه  صـورت مـستقيم    بـه چه هاي سياسي     آشنايي آل احمد با انديشمندان و شخصيت      

اي   سـهم عمـده   ي  ة و گيـري انديـش    در شـكل  ) از طريق آثارشـان   (غيرمستقيم  صورت    به
رهـا  . ها و انديشمندان داخلي و خارجي متـأثر بـوده اسـت             او از شخصيت  . داشته است 

 و نيـروي سـوم   گرايي ملينهايت گرايش به در  تجربه كردن ماركسيسم و    ،كردن مذهب 
 كـه وي بـا   1330 و 1320هـاي    از همـان دهـه  ،عنوان يكي از نقاط عطف زنـدگي او      هب

حمد كسروي، صادق هـدايت، نيمـا يوشـيج و خليـل ملكـي              هاي افرادي چون ا     انديشه
هاي متفاوتي آموخت؛ خـداگرايي عقاليـي را         آشنايي يافت، آغاز شد و از هر يك درس        

از كسروي، نوشتن داستان كوتاه را از صادق هدايت، سبك شعر نو را از نيما يوشـيج و                  
 ايـن   در .)109 :1377بروجـردي،   (باالخره كوشندگي سياسي را از خليل ملكي آموخـت          

  .ميان تأثير ملكي بر او بيش از ديگران مشهود است
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ترين كتاب خود را     احمد فرديد تا آن حد بر جالل تأثير داشته كه عنوان و تعبير مهم             
چنـين    هـم  .)16: 1371آل احمد،   (به تصريح خودش از او گرفته است         زدگي  غربيعني  

ـ را   ر گـرايش يافتـه و انتقـادات او   تحت تأثير فكري فرديد است كه وي به آثار هايدگ
ويژه تحـت تـأثير عقايـد هايـدگر در           هاو ب . كند  ـ تكرار مي   ويژه در رابطه با ماشينيسم     هب

مورد سرشت تكنولوژي و ماترياليسم غرب قرار گرفته و به تبعيـت از او غـرب را، نـه                   
را   كه بايد آن  داند     تكنولوژيك مي  ةصرفاً موجوديت امپرياليستي، بلكه قلب پرتپش توسع      

 .)114: 1377بروجردي،  ( دكر تفكر تلقي    ةعنوان يك شيو    عنوان يك ابزار بلكه به      نه صرفاً به  
عنوان نخستين جنـبش فكـري بعـد از جنـگ            هاليسم كه ب  ي آل احمد به اگزيستانس    ةعالق

 غربي است تحت تأثير سـارتر       ة انديش ةجهاني دوم درصدد مورد سؤال قرار دادن شالود       
 ةعنـوان جزئـي اساسـي از وظيفـ           تعهد اجتماعي به   ةچنين انديش  جالل هم . ستو كامو ا  

كـه بـه تبعيـت از او روشـنفكر را            همچنـان  ،نويسنده را از سارتر به عاريت گرفتـه بـود         
چنـين آثـاري كـه جـالل از           هم .)114: 1377بروجردي،  (دانست    وجدان بيمار جامعه مي   

اوژن يونـسكو   نوشـته  كرگدن  وآلبركامور  اثطاعونمانند  ترجمه كرد   نويسندگان غربي   
  .تأثير نبودند زدگي او بي گذاري انديشه غرب نيز در پايه... و

گفـت    زدگي و وابستگي به غـرب سـخن مـي          هايي كه آل احمد از غرب       در آن سال  
 هـر . ـ جنوب در سطحي گسترده در جهان مطرح بود     شمال ةنظريات وابستگي و مباحث   
زدگي   غرب ةبرد، اما نظري    ريات وابستگي به صراحت نام نمي     چند وي از وابستگي و نظ     
زدگي يك تعبير     وابستگي است يا به تعبيري غرب      ةتر از نظري    در واقع روايتي كم سامانه    

 وابستگي است كه روشـنفكران ديگـر جهـان سـومي            هينظركمتر سيستماتيك ايراني از     
امين نيز به طرح آن      ادو و سمير  فورت كاردوزو، سلسئو  نظير آندره گوندر فرانك، ارنستو    

زدگي آل احمـد را      شايد بر همين اساس باشد كه غرب      . )154: 1374هانسن،  (اند    پرداخته
 ةزدگـي مشخـص    غـرب «: دنـ نك   فرهنگي مكتب وابستگي تلقي مـي      ة نسخ ةبرخي به منزل  

دوراني از تاريخ ما است كه به جبر بازار و اقتصاد و رفت و آمد نفت ناچار از خريـدن                    
  .)35: تا، غ  آل احمد، بي(» و مصرف كردن ماشينيسم

  
   ماةآل احمد و بحران جامع. 2
  ئلة اصلي و بحران مس.2-1

 اگر چنـين  .)21 : 1367مازور، (اند  دانسته»  قابل اعتمادي از حياتةنشان«برخي بحران را   
در ميـان ملـل مـشرق       »  غـرب  ةمسئل«باشد بايد گفت شكل گرفتن و اهميت پيدا كردن          
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هـاي    اگر از جنبه   .)26: 1372قاضيان،  ( شرق و غرب است      ةين، نمودي از بحران رابط    زم
گرايانه غرب و شرق بگذريم، برخورد اين دو تمدن مشكالت فكري بزرگي بـه               تاريخي

غرب مسيحي در وحشت از نيستي و اضمحالل در مقابل خطر اسـالم             «: بار آورده است  
آل (» ناچـار نجـات يافـت      عرض پرداخـت و   يك مرتبه بيدار شد و سنگر گرفت و به ت         

 با غرب و لوازم مـادي       ة چگونگي مواجه  ة در كانون اين بحران، مسئل     .)59: 1341احمد،  
 عملي و واقعي رسوخ غرب متجدد به        ةگذشته از آنچه در عرص    . و معنوي آن قرار دارد    

 و  هاي سنتي پيش آمده، و با خود مشكالتي بـس پيچيـده بـه بـار آورده،                  فرهنگ ةحوز
 نظري هم معضلي به نام ةاي از فكر و رفتار و زندگي آفريده؛ در عرص         هاي دوگانه  حوزه

  .)26: 1372قاضيان، (خلق شده است »  غربةمسئل«
در سـطح   (برخورد سرآمدان فكري ما با غرب و در بـاب بحـران بـه وجـود آمـده                   

حـل ميـان    در باب كم و كيـف ايـن مرا        . مراحل مختلفي را از سر گذرانده است      ) فكري
زدگـي و    گرايـي، غـرب     غـرب  ةگروهي به سه مرحل   . نظران اختالف وجود دارد    صاحب
گرايـي واكنـشي از موضـع        بنـدي، غـرب    مطـابق ايـن طبقـه     . انـد  ستيزي قائل شده   غرب
هاي مثبت غرب و جهت مقابلـه بـا اسـتعمار بـوده              ستيزانه، به منظور اقتباس جنبه     غرب
گرايـي و   رسد، شكل افراطـي غـرب   ره به سر ميزدگي كه پس از اين دو    اما غرب . است

ال بـ ، واكنـشي در ق  هـم سـتيزي  غـرب  و اقتباس بدون تـشخيص از غـرب بـوده اسـت         
  .)20: 1361نقوي، (است زدگي  غرب

زدگــي و  گرايــي، غــرب هــايي از نــوع غــرب گروهــي ديگــر ضــمن قبــول واكــنش
 عبارتنـد از  انـد كـه   ستيزي، دو نـوع واكـنش ديگـر را هـم بـر آنهـا اضـافه كـرده               غرب
بنـدي نـوع اول      ستيزي طبقـه   ستيزي با غرب   البته اين غرب  . پژوهي ستيزي و غرب   غرب

قاضـيان،  (متفاوت است و بيشتر بر طرد غرب تكيه دارد تا انتخـاب عناصـر مـساعد آن                  
  .اند ارائه داده تري در اين مورد بندي روشن ، مرحله هم برخي محققان.)26: 1372
  . نخستين برخوردهاي ايرانيان با غرب تا انقالب مشروطهخواهي، از  غربة دور-1
  . چهل شمسيةستايي، از كودتاي سوم اسفند تا اوايل ده  غربة دور-2
  . خرداد تا پيروزي انقالب اسالمي15زدايي، از   دوره غرب-3
: 1372 قاضـيان، (شناسي، از تأسيس جمهوري اسالمي ايـران بـه بعـد              دوره غرب  -4

القولنـد، كـه    نظران در اين است كه همگـي متفـق         ر اين صاحب   مهم كا  ة نكت .)26
شناســانه يــا  كــم تــا پــيش از پيــروزي انقــالب اســالمي، واكــنش غــرب دســت
  .اي نداشته است پژوهانه سابقه غرب
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  جالل و چالش جديد غرب و شرق. 2-2
 مفاهيمي كـه بـه      ةهاي مقدماتي خود دربار    ، پس از بحث   زدگي غربآل احمد در كتاب     

هـاي بـروز و شـيوع     زدگي و راه  گرفته، وارد توضيح مشخصات باليني بيماري غربكار  
چنـين كـه از تـاريخ بـر         «: نويسد مي» هاي بيماري  ريشه«او در آغاز بررسيِ     . شود آن مي 

ايـم   ايم و حتي اطالق غربـي را مـا عنـوان كـرده             آيد، ما هميشه به غرب چشم داشته       مي
هـد    و ادامه مـي    .)39: 1371آل احمد،   (» شرقي بخوانند پيش از آنكه فرنگان ما را       ) حتي(

ايـم   يش از آنكه به شرق نظر داشته باشيم به غرب چشم دوختـه            بها   كه ما در اين دوران    
زدگي، ناشي    جغرافيايي را به مفهوم غرب     ة برخي اضافه شدن جنب    .)40: 1371آل احمد،   (

 ةدسـت دادن نـوعي فلـسف      تر كردن مفهوم غرب جهت بـه         از نياز آل احمد براي وسيع     
 گرچه ايـن قـضاوت، كمـي شـتابزده          .)149: 1358پور ايرانيان،    مصباحي(اند    تاريخ دانسته 

نمايد، اما با ورود عناصر معنوي جديـدي بـه مفهـوم غـرب، آل احمـد مجـال ايـن                      مي
هـر چنـد خـود آل       . )27: 1372قاضـيان،   (دست خواهد آورد    ه  سازي تاريخي را ب    فلسفه

  .)58: 1371آل احمد، ( دعوي چنين كاري را ندارد گويد احمد مي
سو عبارتند از آن فضايل روحاني كه مـا    آل احمد اين عناصر معنوي از يك     ةبه عقيد 

از روحاني  اين فضايل   . ايم و از سوي ديگر عبارتست از مسيحيت        براي غرب قائل بوده   
مبـشر  «رومي كـه    شود و تا كنيزكان      اسكندري كه به جستجوي آب حيات آمده آغاز مي        

حتي عرفـان بـا     «: افزايد ميي  و. يابد اند ادامه مي   بوده» روز و حامل سپيدي و سپيدبختي     
نشين را در بند     شيخ صنعان باديه  ) اگر بتوان اين تعبير را به كار برد       (اش   زدگي  شرق ةهم

  .)50 :1371آل احمد،(» ... كند و كنيزكي رومي، مرتد مي
 او ةبه عقيد. ي غرب در نزد آل احمد، مسيحيت است مفهوم معنوةعنصر دوم سازند 

هـا    و از طريـق جنـگ      اخير، با غـرب مـسيحي        ةآغاز رو در رو شدن ما با غرب در دور         
 مستقيم، هم كوشيده است از پـشت  ةگذشته از مقابل   مسيحيت غربي، . بوده است صليبي  

هاي اصـلي    علتيكي از    اگر«: به همياري مغوالن بر پيكر تمدن اسالمي ضربه وارد كند         
هـاي دور غـور      هاي قبلي مـسيحيت در بيابـان       سازي هجوم مغوالن به دنياي اسالم زمينه     

» خـوريم  سوي عالم به جا پاهاي فراوان بر مـي  دست كم در يورش تيمور به ايند ـ  نبو
 ةبه عقيد . كند  البته آل احمد غرب را در مسيحيت خالصه نمي         .)66 :تا ، بي )ب (آل احمد (

 فرهنـگ غـرب قـرار دارد و خـود را در شـكل               ة فريبنـد  ةدر پشت سـك   وي مسيحيت   
  .)210: 1357آل احمد، (گذارد  هاي خونبار به نمايش مي جهانگشايي

 آل احمد، در جهـان معاصـر، گذشـته از تـداوم تـاريخي عنـصر                 ةبه عالوه، به عقيد   
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  فرهنگ غربي شكل و شمايل و محتوايي جديـد         ،مسيحي، به دليل تحوالت تكنولوژيك    
پيدا كرده كه مالزم با ماشين است و چون اين فرهنگ بر شرق غلبـه كـرده و در شـرق                     
هنوز از ماشين خبري نيست كه از فرهنگش خبري باشد، ورود فرهنگ جديد كه دنبال               

آيد، در فرهنگ شرق اغتـشاش و اخـتالل ايجـاد             نظامي و اقتصادي غرب پيش مي      ةغلب
 او  .)88-87 و   54-53: 1357آل احمـد،    ( است   زدگي كند و اين مفهوم ديگري از غرب       مي

مجموعه عوارضـي كـه در زنـدگي و فرهنـگ و تمـدن و روش                 «:گويد به صراحت مي  
 ...ن سـوغات ماشـين      افقط به عنـو    ...اي از عالم حادث شده است         مردمان نقطه  ةانديش
  .)53: 1357آل احمد، ( »است
 همـين عنـوان مطـرح       زدگـي را در كتـابي بـا        چند آل احمد روايت اصلي غرب      هر

هاي پراكنـده و      نمونه. ساخت ولي در آثار قبلي خود نيز به اين پديده توجه داشته است            
سه در  . توان يافت    مي كارنامه سه ساله   و   سه مقاله ديگر  رنگ از چنين روايتي را در        كم

هـاي درسـي       كه طي سه مقاله وضع مطبوعات، خط و زبان فارسي و كتـاب             مقاله ديگر 
 بررسي كرده، درصدد است نوعي ازخودبيگانگي و انقياد فرهنگي در راستاي            موجود را 

 نيز او همين    كارنامه سه ساله   در   .)1342آل احمد،   (منافع استعماري را به تصوير بكشد       
  .كند ها را دنبال مي ايده

در خـدمت و     در ديگـر آثـار وي از جملـه در            زدگي غرباين نظريه پس از كتاب      
 نيـز او بـه   ارزيابي شتابزدهدر . يابد  نيز ادامه مي   خسي در ميقات    و خيانت روشنفكران 

هاي متنوع حيـات فرهنگـي و اجتمـاعي           زدگي را در حوزه    اي همان مضامين غرب     گونه
روزگاري بود كه حتي بزرگان غـرب معتـرف         «: در اين اثر دارد كه    . ندك جامعه تكرار مي  

كنون آيا آن هنگام فرا نرسيده اسـت        و ا  ...بودند كه نور معرفت از شرق برخاسته است         
او در كتـاب    . )208 :تـا  ، بي )الف (آل احمد (» ...كه باز نظرها به سوي شرق منعطف گردد         

 نيز عالوه بر بررسي علل ناتواني و ناكارآمدي دروني          در خدمت و خيانت روشنفكران    
داختـه و   هاي وابستگي آنها به غرب و پيامـدهاي ايـن وابـستگي پر              روشنفكران به زمينه  

  .دهد يت روشنفكري ايران ادامه ميزدگي را با بررسي وضع طرز تفكّر غرب
  

  لهئهاي طرح مس  زمينه.2-3
زدگي و بازگشت به خـويش ماننـد ديگـر معاصـرانش             مورد غرب  نظريات آل احمد در   

 گيـرد و    جويي براي آن شكل مـي       ماندگي و تالش جهت چاره      يابي علل عقب    ذيل ريشه 
آل احمـد،   (عنايـت دارد     دو و درونـي هـر    ) اسـتعماري ( عوامل بيرونـي     در اين راستا به   
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خـدمت و   در  اش بـر عوامـل بيرونـي و            تأكيـد عمـده    زدگي غرب البته در    .)73: 1371
  .اش بر عوامل دروني بوده است  تأكيد عمدهخيانت روشنفكران

در ـ اجتماعي سيصد سـال اخيـر غـرب و            عوامل بيروني حاصل تحوالت اقتصادي    
ت حركت استعماري به سوي شرق است ولي عوامل دروني بـه خـود مـا و عللـي                   نهاي

 مـا را در ايـن سـه قـرن           ةشود كه از داخل موجبات توقّف و ركود همه جانب           مربوط مي 
هجوم مغوالن از    هاي دريايي،   از ميان عوامل بيروني او به كشف راه        .فراهم ساخته است  

اشـاره نمـوده و از عوامـل درونـي         ...ودست بـا صـليبيان از غـرب          زمان و هم   شرق هم 
هـاي سياسـي دينـي         تصوف سبك صفوي و انزواگزيني، در كنار تفرقه        ةفرورفتن در پيل  
او در مورد عوامل دروني     . )69: 1370قاضيان،  ( داند  ترين عوامل مي     را مهم  ميان مسلمانان 

نيستيم اما بـه جبـر       ماشين   ةكه ديديم سازند   ...ما ملل در حال رشد       ...«  :دارد اظهار مي 
كنندگان نجيب و سر     بايست مصرف ـ   ت دنيايي فقر و ثرو    ةاقتصاد و سياست و آن مقابل     
و تنها همين يكي مستلزم آن است كـه          ...هاي صنعت غرب     به راهي باشيم براي ساخته    

هاي   و زندگي هامان را،    هامان را، و فرهنگ    حكومت و. ماشين درآوريم خود را به انگاره     
  .)27 :تا ، بي)ب (آل احمد( »...همه چيزمان به قد و قامت ماشين . مان را روزانه

در زدگي هم مورد توجه بـوده اسـت در كتـاب             تأكيد بر عوامل دروني كه در غرب      
در ايـن كتـاب او از ناكارآمـدي         .  جلـوه بـارزتري دارد     خدمت و خيانت روشـنفكران    

 بـا يكـديگر سـخن گفتـه و بـه            روحانيت و تقابل اين دو    برخي  تفاوتي    روشنفكري، بي 
زدگـي را    هاي درونـي غـرب      درواقع پايگاه  شناسي اجتماعي اين نيروها پرداخته و       آسيب

يـابي   جـويي و پاسـخ     ويژه در چاره   هتأكيد بر عوامل دروني ب    . مورد توجه قرار داده است    
ـ      يابد، زيرا آل احمد همان      له اهميت مضاعفي مي   ئوي براي اين مس    ه گونه كه بازگـشت ب

زدگي و ازخودبيگـانگي مطـرح    عنوان بديل غرب خويشتن و بازيابي هويت خودي را به   
ـ      كر عنـوان نمادهـاي    هده، اصالح روشنفكري، به صحنه آمدن روحانيت و پيوند اين دو ب

تفاوتي روحانيت و تقابل ايـن دو   علم و دين را نيز جايگزين ناكارآمدي روشنفكري، بي        
  .نمايد با يكديگر مي

  
   آل احمدةزدگي در انديش غرب. 3
  زدگي هاي غرب  چيستي و ريشه.3-1

 افرادي  .هاي انقالب مشروطيت دانست    توان پس از سال    زدگي در ايران را مي     آغاز غرب 
كه براي تحصيل به خارج از كشور رفته بودند پس از بازگشت بـه مـيهن محـو تمـدن                    
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ربـي وارد فراينـد     غرب شده و بـه تبـع آن خواسـتند ايـران را بـه سـبك كـشورهاي غ                   
 پس از پايان جنگ جهـاني دوم در بـين برخـي از              .)75: 1361نقوي،  (مدرنيزاسيون كنند   

 يكـي از    .)88: 1377بروجـردي،   (روشنفكران ايراني نوعي انتقاد از غرب شـكل گرفـت           
هايي كه در اين دوران سر برافراشت و تأثير بسزايي بر برداشت اجتماعي ايرانيـان                آموزه

پيش از آل   . بود» زدگي غرب«باقي نهاد انديشه و گفتمان      » ديگري«عنوان يك    از غرب به  
بـه نقـد غـرب پرداختـه و         ... احمد افرادي چون سيدفخرالدين شادمان، احمد فرديـد و        

ترين اثر خـود      مهم 1326 شادمان در سال     .داده بودند زدگان را مورد نكوهش قرار       غرب
بـه بـاور شـادمان،      . )91: 1377بروجـردي،   (اد   انتـشار د   تسخير تمدن فرنگي  با عنوان   را  

، به نقل   23: 1326شادمان،  (پيروزي تمدن فرنگي در ايران آخرين شكست ما خواهد بود           
عنوان يك فيلسوف به اين نتيجه رسيده بـود           احمد فرديد نيز به    .)91: 1377از بروجردي،   

. بايـد تـرك گفـت      زندگي،   ةعنوان يك شيو   عنوان يك هستي و هم به      كه غرب را هم به    
 انتقالي بود كه براي رسيدن بـه ذات غـرب،           ةزدگي يك مرحل    او غرب  ةبنابراين به عقيد  

در تحليل او شناختن ديگري شرط الزم شناختن خويش است          . را پشت سر نهاد    بايد آن 
روشنفكري بود كه از ديـدگاه فرديـد بـسيار تـأثير            هم   آل احمد    .)91: 1377بروجردي،  (

 را از اقدامات شفاهي سرور ديگرم       »زدگي غرب«من اين تعبير    « : نگاشت او .پذيرفته بود 
  .)16 :تا ، بي)ب (آل احمد(» ام حضرت احمد فرديد گرفته

ـ      ةزدگي عنواني است كه آل احمـد بـراي توصـيف جامعـ             غرب كـار   ه زمـان خـود ب
 اي كه از خود بيگانه شده و راه دستيابي بـه مظـاهر تمـدن غـرب را در                    گيرد، جامعه   مي

سنجانه از عواقب و     انديشانه و نكته   زدگي حكايتي ژرف   در واقع غرب  . پيش گرفته است  
مجموعـه عوارضـي    «زدگي بـه تعبيـر وي        غرب. است) غربي شدن (پيامدهاي مدرنيسم   

اي از عـالم حـادث    است كه در زندگي و فرهنگ و تمدن و روش انديشه مردمان نقطـه  
هيچ مدرج   هيچ تداومي در تاريخ و بي      هي و بي  گا  عنوان تكيه  ههيچ سنتي ب   شده است، بي  

 او از ايـن    .)34: 1371 ،آل احمـد  (» عنـوان سـوغات ماشـين      هاي، بلكه فقط ب     تحول يابنده 
هـا و ابعـاد خـارجي و         اي كه داراي ريـشه      عنوان بيماري اجتماعي فاسد كننده     هعارضه ب 

 با آفتي كه گندم      اين پديده را   زدگي غربآل احمد در كتاب     . كند  داخلي است بحث مي   
كند و پيامـد آن را نيـز در           مقايسه مي » وبازدگي«يا با   ) زدگي سن(پوساند    را از درون مي   

اوژن يونسكو نوشتة  كردگدن آلبركامو،نوشتة هاي طاعون  پايان كتاب، با اشاره به داستان
 كـه همگـي بيـانگر عواقـب نـاگوار            اينگمار بـرگمن سـوئدي،    ساختة  و فيلم مهر هفتم     

مانـدگي    زدگـي روايـت عقـب      در واقـع غـرب    «: كنـد   زدگي هستند، توصيف مـي      ينماش
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سـويه و    اي يـك     ايـن دو رابطـه     ةرابطـ . سوي عالم و پيشرفت سوي ديگر آن اسـت         يك
سـو و توسـعه و       مانـدگي شـرق از يـك        زدگـي و عقـب     نابرابر و نتيجه اين رابطه، غرب     

گونـه كـه از تعريـف آل          آن .)116: 1357آل احمد،   ( »پيشرفت غرب از سوي ديگر است     
آيد اين پديده حاصل روي آوردن به فرهنگ و تمـدن غربـي        زدگي بر مي   احمد از غرب  

زدگي از نظـر او يعنـي بريـدن از           غرب. گاهي در داخل است     بدون داشتن پايگاه و تكيه    
ها و بلكه به مخالفت برخاستن با آنها، براي اينكه راه غربي شدن و ماشيني شـدن                   سنت
ريشگي و از خود بيگانگي يا به تعبيـر           بنابراين اولين مبناي بي   . انجام رسانده باشيم  را به   
تعارض بين سنت و فرهنگ بومي با فرهنـگ و مظـاهر تمـدن غربـي         » زدگي غرب«وي  
؛ او   است زدگي را تنها منحصر به تاريخ معاصر ايران ندانسته         چنين غرب  جالل هم  .است

 پارتيان شروع   ةمĤبي در دور    از آغاز دوران يوناني     بحث تاريخي را   زدگي غربدر كتاب   
 چيرگـي آنهـا بـر مـا شـده بـه تـصوير               سـبب كه  را  كرده و تاريخ هجوم غرب و شرق        

ه                  و در نهايت جنگ   . كشد  مي م را نيز در همـين راسـتا مـورد توجـل و دوهاي جهاني او
 خواهـد خـوي     تـاريخي او مـي     ة در معرفي ايـن دور     .)15: 1371دستغيب،  (دهد    قرار مي 

 نابرابر غرب و ةزدگي را معلول اين رابط تجاوزگري غرب عليه شرق را نمايانده و غرب      
 ،به اعتقاد آل احمـد . داند اي تاريخي مي زدگي را داراي ريشه شرق بداند، در نتيجه غرب   

 ةشرق نيز مانند غرب زماني دوران شكوه و عظمتي داشت اما در سيصد سال اخير رابط               
غـرب كـه برخاسـت مـا نشـستيم، غـرب كـه در               «به تعبير او    . گرگون شد ما با غرب د   

: 1371آل احمد،   (» رستاخيز صنعتي خود بيدار شد ما به خواب اصحاب كهف فرو رفتيم           
و از آن زمان است كه دوران رقابت مـا بـا غـرب              «: افزايد  اين بحث مي   ة او در ادام   .)75

 و نتيجه اين شد كه ما مانديم         دوران حسرت و اسف و عبوديت عوض كرد        اجايش را ب  
طـرف شـديم و      از اين دوران بـه بعـد غـرب پيـشرفت كـرد و مـا بـي                 . و غرب تاخت  

ه عـالم و محـل نـزاع شـرق و                        بي استفاده، تا اينكه نفت پيدا شد و ما دوباره مركز توجـ
انـدازي و دوران     از اين زمان است كه سياسـت تفرقـه        . غرب و انگليس و آمريكا شديم     

هاي مذهبي و قومي در راستاي غافل نگه داشتن           دنبال آن جنگ   هشروع شد و ب   ها    تجزيه
تنهـا بـه غـارت منـابع شـرق            غرب نه . شرق از استعمار و استثمارشان توسط غرب شد       

 خود سرنوشت سياست و اقتصاد و فرهنگ ما را در           ةبسنده نكرد بلكه براي تداوم سلط     
عهده گرفتنـد و    ه   امرا و رجال ما را ب      مستشاران و مبلغيني آمدند و تربيت     . دست گرفت 

  .)61: 1371آل احمد، ( »زدگي اين شد سرچشمه اصلي سيالب غرب
زمـان بـا روي      از نظر او گريز از هنر مادر، هم        زدگي نيز  هاي غرب   يكي از اين ريشه   
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 ة اين است كـه ايـن فـرار از خويـشتن زمينـ            وي آوردن به سوي غرب است و استدالل      
چنين از فشار بيابانگردهاي شمال شرقي و         وي هم  .هم ساخته است  زدگي ما را فرا    غرب

آل (گويـد     عنوان يكي ديگر از عوامل گرايش بـه غـرب سـخن مـي              همغوالن و تاتارها ب   
نشينان شمال شرقي ايران با غربيـان         از اين فراتر حتّي از همدستي ايل       .)40: 1371احمد،  

  غـرب بـراي دفـع شـرّ        ة جهـت خواسـت    ياد كرده و اين اتحاد را باعث ناامني كشور در         
 ةزدگي را فقـط نتيجـ   البته آل احمد غرب   . )62: 1371آل احمد،   (ند  ك مسلمانان معرفي مي  
زدگـي را بيمـاري اجتمـاعي     غرب«داند بلكه او   نابرابر آن با ما نمي  ةهجوم غرب و رابط   

اي از بيرون     عنوان عارضه  هيكي ب . داند كه از دو زاويه قابل بحث است         اي مي   فاسد كننده 
 .)112: 1377بروجـردي،  (» عنوان محيطي آماده براي رشد ايـن بيمـاري   هآمده و ديگري ب  

 تـصوف  ةزدگي را در منـزوي شـدن و در پيلـ    هاي غرب   در بعد داخلي او يكي از ريشه      
كه غرب به كمك ماشين به رشد و پيـشرفت نائـل             فرو رفتن ما، درست در همان زماني      

  .)50: 1371، آل احمد(  داند شد مي
زدگي از نظر آل احمد تنها حاصل استعمار غرب نيست بلكـه حاصـل          بنابراين غرب 

تداوم روح غارتگر غرب در كالبد عوامل داخلي يا به عبارتي حاصل محيطي آماده براي           
ـ       . )21: 1371 آل احمـد،  (اين بيمـاري هـم هـست         ويـژه بـراي نقـش       هدر ايـن ميـان او ب

 مدارس  ةيافت  به نظر او روشنفكري ايراني پرورش      .ئل است روشنفكران اهميت زيادي قا   
ها   يعني با مالك؛زده در داخل است هاي غرب  هاي غرب يا مدارس و دانشگاه       دانشگاهو  

كه مجبور است در محيطي متفـاوت بـا آن زنـدگي     و معيارهاي آنها تربيت شده درحالي   
ا خصلت روشنفكر ايراني نيست اين تنهالبته . كند و حاصل تعليماتش را به اجرا درآورد      

كه گرفتار چنين مشكلي است بلكه از نظر او عمـدتاً روشـنفكران جهـان سـومي داراي                  
در هر كجـاي دنيـا كـه باشـد          «بدين معنا كه چنين روشنفكري      . باشند چنين خصلتي مي  

هاي آن پرورده شده و چون     اي كه در آن با مالك       به كعبه . توجهش فقط به متروپل است    
هاي بـومي     تواند شنا كند، كوشش دارد كه محيط         است كه فقط در آب متروپل مي       ماهي

پس چنين روشنفكري يك عامل استعمار است و به اين          ... را نيز به چنين آبي بدل كند        
  .) 52: 1376آل احمد، (» دليل با محيط بومي خود بريده است

 منظورش ايـن نيـست     گويد  زدگي و ناكارآمدي روشنفكري مي     البته وقتي او از غرب    
درواقـع  . كنـد    آنها را مانند هم تصور نمي      ةگونه هستند، زيرا هم    كه تمام روشنفكران اين   

بـر  . 3 ؛اعجازكنندگان كـالم  . 2 ؛شهيدان .1: داند آل احمد روشنفكران را چهار گروه مي      
چنين براي هريـك از ايـن        او هم     .زينت مجلس امر شدگان   . 4 ؛دست قدرت نشينندگان  
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ـ  .)193: 1376آل احمـد،    (كنـد     هـايي تـاريخي ذكـر مـي         ها نمونـه   گروه عـالوه وي بـا      ه ب
 به چهار گروه روشنفكر اشـاره       ،هاي آنها    معاصر براساس زادگاه   انبندي روشنفكر   تقسيم

هر «: كند  اشاره مي   متوسط شهري و   ة و طبق  ؛ مالكان اراضي  ؛ روحانيت ؛ اشرافيت :كند  مي
 عظيمي هستند كه به حداقل روشـنفكري قناعـت          چهار دسته روشنفكري ايران اكثريت    

اند و از روشنفكري فقط شغلش را دارند تا از عنوان و اعتبارش براي بـر رفـتن از                     كرده
 در نگاه او روشنفكر ايراني      .)215: 1376آل احمد،   (مدارج شغلي يا طبقاتي استفاده كنند       

هــا و  زگاريهــايي از ايفــاي نقــش اصــلي كــه برطــرف كــردن ناســا بــا چنــين ويژگــي
اي ضـعف و ناكارآمـدي شـده          هاي اجتماعي است بازمانده و گرفتـار گونـه          ناهماهنگي

را مبنـاي كـار     زي  تواند،  است؛ تا بدان حد كه حتّي اگر قصد خدمت هم داشته باشد نمي            
  .جز خيانت برايش منظور نكرده استاي  هاي خود و محيطش نتيجه  ويژگي،او

اي ديگـر گرفتـار ضـعف اسـت؛ اگـر             گونـه   د بـه  روحانيت نيـز بـه اعتقـاد آل احمـ         
 تعصب ةدر مقابل هجوم غرب به پيلتحجراگرا روشنفكري به غرب پناه برده، روحانيت    

اي ديگـر بـه    گرايي را پيشه كرده و به گونـه       تفاوتي و تعصب    و تحجر فرو رفته و راه بي      
با طرد  تحجر  مروحانيت  . ماندگي و انحطاط ياري رسانده است       گرفتاري جامعه در عقب   

سـو زمينـه را بـراي گـرايش آنهـا بـه غـرب و در نهايـت                   و تكفير روشنفكري، از يـك     
زدگي هموار كرده و از سوي ديگر با فاصـله انـداختن ميـان خـود و روشـنفكري                   غرب

عنوان مظهر علم و نوگرايي راه هرگونه نوگرايي را بر خـود بـسته و لـذا نـه توانـسته                    هب
  .ه توانسته با آن مقابله كند غربي را بپذيرد و نةتوسع

دامن زده، اين اسـت كـه   تحجرگرا تفاوتي روحانيت  آنچه از نظر آل احمد به اين بي 
 متـون كهـن، و بـه     ة تعصب و تحجر پنـاه بـرده و بـه پيلـ            ةدر مقابل هجوم غرب به پيل     

  .)186: 1376 آل احمد،(مالنقطي پروردن قناعت كرده است 
  

  دگيز  نتايج و پيامدهاي غرب.3-2
زدگي توجه بـه آثـار و پيامـدهاي آن           ترين مباحث آل احمد در بحث غرب       يكي از مهم  

 در سطح كـالن تـوأم       »جنگ تضادها «او نتايج و پيامدهاي اين پديده را تحت نام          . است
  :با اثرات ساختاري بر جامعه آورده است كه به اختصار عبارتند از

 زندگي جديـد  ة به شهرنشيني كه الزمدر نگاه او تمايل: هاي بومي   رهايي از سنت   .1
عنـوان   هاي گذشته است كه آل احمد به       متأثر از غرب است، مالزم با رها شدن از سنت         

 :نويـسد   او خود در اين مـورد مـي        .)386: 1387آزاد ارمكي،   (ده است   كراولين تضاد ذكر    
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 كنـده   اي از  اين شهرنشيني چنانچـه گذشـت، دنبالـه        آورد و  جبر ماشين، شهرنشيني مي   «
براي اينكه به شهري مهاجرت كني بايد از ملـك آبـاد و اجـدادي كنـده                 . شدن از زمين  

شوي يا از ده اربابي بگريزي يا از سرگرداني ايل خسته بشوي و فرار كني و اين اسـت                   
  .)41: 1357آل احمد، (» زدگي ما است نخستين تضادي كه حاصل غرب

زدگـي را در     آل احمد دومين پيامد غرب    :  پيدايش نيازهاي جديد و نگاه به بيرون       .2
هاي جديد و نيز عدم امكان فراهم نمـودن آنهـا در روسـتاها و                افزايش نيازها و خواسته   

اند با نيازهاي جديد روبرو شده و         زيرا افرادي كه به شهر آمده      ،داند شهرهاي داخلي مي  
 :ردده تـا در داخـل توليـدي صـورت نگيـ           شـ زدگي موجب    از سوي ديگر جريان غرب    

امـا در   . تحول ماشيني تا آن حد كه بخاري را به جاي كرسي بگذارد، اولين قدم اسـت               «
 آل احمـد  (» ...چه رسد كه نفـت را       . شناسند اين روستاها كه ما داريم حتي زغال را نمي        

  .)91 :تا ، بي)ب(
از ديگر پيامدها فقـدان امنيـت در شهرهاسـت كـه از نـوع جديـد                 :  ناامني جديد  .3
 ةهاي عادي تفاوت دارد و خود حاصـل گـسترش مهـاجرت و توسـع             ا ناامني  ب ،باشد مي

كند كه همين روسـتاها     زدگي ايجاب مي   آن وقت غرب  «: توقعات و نيازهاي جديد است    
كنـد؟   و آن وقت اين تراكتور چـه مـي        .. بيندازيم زير لگد تراكتورهاي جور واجور        ..را  

 آل احمـد  (» ...بيا و ببين چه كشتارها      . دزن م مي  ه هاي اجدادي را به    همه مرزها و سامان   
  .)92: تا ، بي)ب(

 ورود ماشـين    ،در نگاه او  : ضعف توليد داخلي در برابر صادرات كاالهاي خارجي       . 4
 ةشود توليد داخلـي را نـاتوان سـاخته و زمينـ            كه به از بين رفتن صنايع محلي منجر مي        

ي را بدل كردن به تار عنكبوتي از        يعني هر زمين قابل كشت    .. « :آورد واردات را فراهم مي   
هاي فردي كه هر ماشيني را در تار و پود خود خفه خواهد كـرد و قـدرت                  مرز و سامان  

  .)92: تا ، بي)ب (آل احمد( »...عمل را از آن خواهد گرفت 
بـا ورود ماشـين و افـزايش زنـدگي شـهري، افـراد       :  تعارض در زندگي اجتماعي .5

ي و زنـدگي    سـتاي ور از اينجاست كه تعـارض بـين رفتـار           آيند و  روستايي به شهرها مي   
قيـدي و هرهـري مـذهبي افـراد           بـي  ،از نتايج محرز اين تضاد    . شود شهرنشيني آغاز مي  

اي نبخشيد و هي تصادف كـرد        اش فايده  اين است كه وقتي قرباني هر ماهه      ... «: باشد مي
آيـد يـا     ب در مـي   زند زيـر همـه چيـز و جـاني از آ            شود و مي   يك هو طاقتش تمام مي    

  .)101 :تا ، بي)ب(آل احمد (» هرهري يا نان به نرخ روز خور
در نگـاه آل احمـد يكـي    : مدهاي آن ا جامعه و پي   ةحساب زنان در عرص     رهايي بي  .6
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آل احمـد بـه فقـدان شـرايط         . زدگـي، آزادي زن اسـت      ديگر از تضادهاي حاصل غرب    
حساب زنان به   ديد او حضور بياز. ده استكرمناسب براي حضور زن در جامعه اشاره  

موجـب مـدگرايي،   را فـراهم كنـد،    اجتمـاعي  ة مـشاركت و توسـع  ةجـاي اينكـه زمينـ   
آزادي دادن بـه زنـان      «زدگي يـا مـستلزمات       از واجبات غرب  «: ده است شگرايي   مصرف
» ...فقط تظاهر يعني خود نمـايي       . ايم به زن تنها اجازه تظاهر در اجتماع را داده         ...است  

  .)101 :تا ، بي)ب (احمدآل (
 زدگـي  غربدر كتاب   » جنگ تضادها «آل احمد در بحث     :  تضاد دولت و مذهب    .7

هر كودك دبستاني به    «: گويد   سخن مي  ،از رويارويي دولت با مذهب و در نتيجه با مردم         
رود و   ي م ادشيكرد، نماز از     بر  از يعنوان سرود مل    را به  يكه سرود شاهنشاه  نيامحض  

رد و بـه محـض        ي از مـسجد مـ     د،ي رس يي به كالس ششم ابتدا    شيكه پا  نيبه محض ا   بـ
 علّت است كه نود درصـد       نينهد و به هم    ي م اني رفت، مذهب را به طاق نس      نماي س نكهيا
  .)105 :1341 آل احمد،(»  مذهبندي نه، هرهركهالمذهبند؛ المذهب   مايها دهي درستانيدب

زدگـي حاكمـان      در اثر غرب   ،نظر جالل در  : فريبي بر جامعه    حاكميت عوام  ة سلط .8
زيـرا آنهـا بـر مبـاني        . آورند فريبي و دروغ روي مي     براي استمرار حكومت خود به عوام     

او . كه بـه حمايـت مـردم نيـاز دارنـد           اند و تكيه بر مردم ندارند درحالي       مردمي بنا نشده  
اند، اغلب با  چون محتاج عوام فريبي  ...هاي ما در عين كوبيدن مذهب        دولت« :نويسد مي

  .)112: 1341آل احمد، (» زنند هايش الس خشكه هم مي محافل مذهبي و شخصيت
اي در سـنت و فرهنـگ           اينها همه پيامدهاي نو شدن به سبك غرب بدون هيچ ريشه          

برشمردن چنين پيامدهايي براي ايـن اسـت كـه آل احمـد نـشان         .  از منظر اوست   ،بومي
بـراي توسـعه فـراهم نـشده باشـد، صـرف ورود          هـاي الزم      مادام كه زيرسـاخت   «: دهد

  .)219: 1357آل احمد، (» آورد تكنولوژي هرچند مدرن، چه مشكالت عجيبي پيش مي
زدگي با اوصافي كه آل احمد براي آن اشاره كرده بافت اجتماع را در               بنابراين، غرب 

ـ   غرب. آورد  هم ريخته و به قول او جنگي از تضادها پديد مي           صول عنـوان محـ    هزدگي ب
هاي زندگي فردي و اجتمـاعي را دگرگـون كـرده و از                متضادي تمام عرصه   ةچنين رابط 

ـ  .كند هاي جديد خلق مي ص و ويژگييهايي جديد با خصا انسان و جامعه نمونه    عبـارتي   هب
  .)114 -89: 1371آل احمد،  :ك.ر( اين تضادهاست ة ريش،ريشگي تجدد در ايران بي

ز نظر آل احمد تمام زواياي اقتصادي، اجتمـاعي،         زدگي ا  در مجموع پيامدهاي غرب   
سياســي و فرهنگــي زنــدگي جمعــي و فــردي را پوشــانده و حاصــل آن چيــزي جــز  

اين است كه براي بيـان دريافـت        . ازخودبيگانگي و پوچي همه جانبه و وابستگي نيست       
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 ز درونكند كه گياه را ا  استفاده مي»زدگي سن«زدگي و پيامدهاي آن از عبارت    خود از غرب  
ا فقـط پوسـت            «ند كه   ك دچار پوسيدگي و نابودي مي     اگرچه پوسته سـالم برجاسـت، امـ

  .)21: 1371آل احمد، (» كه از درون جامعه را گرفتار پوسيدگي كرده است است، درحالي
 در كارنامه سه سـاله  و سه مقاله ديگرزدگي آل احمد كه از  سان روايت غرب  بدين

در خـدمت و     و   زدگـي  غـرب  تلويحاً آغاز شده بود بـا        هاي فرهنگي و اجتماعي     زمينه
 آل احمـد  ةتر از همه اين كه به عقيد مهم. يابد  صراحت و تكامل مي    خيانت روشنفكران 

 اسـت و چيـزي جـز فـرو          »روايت غفلت ما از هويت ملّي خويش       «زدگي درواقع  غرب
 و بـر ايـن      گذاشتن خود و هر آنچه به خويشتن تعلق دارد و تسليم بيگانه شدن نيـست              

گرداني از خويش  زدگي، ازخودبيگانگي و روي العلل و نيز پيامد اصلي غرب    اساس علت 
و احساس درماندگي بـر     «: نويسد او مي . و بلكه مقابله با فرهنگ و هويت خويش است        

» دانيم، نه بـر حـق      ديگر نه خود را مستحق مي     . جايش نشسته است و احساس عبوديت     
مان اين بيماري نيز بيش و پيش از هـر چيـزي نيازمنـد روي                در .)102: 1341 آل احمد، (

زدگـي چيـزي جـز     عبارتي نقطه مقابـل غـرب   هب. آوردن به فرهنگ و هويت بومي است     
  .نيست) اسالميي ـ ايران(بازگشت به فرهنگ و هويت خويشتن بومي 

  
  زدگي حل يا درمان غرب  راه.3-3

زدگي چه بايد كرد؟ دو پاسـخ    غرب ال ضمني كه در مقابل    ؤآل احمد در پاسخ به اين س      
  :اردمتفاوت مطرح كرده است كه حكايت از دو موقعيت و دو سطح بررسي متفاوت د

 او زماني كه در مقابل مشكالت جاري درون نظام اجتماعي از قبيل خانواده، نظام               .1
ها در صـورتي كـه آگـاهي         گيرد معتقد است كه انسان     قرار مي ... اداري، نظام آموزشي و   

او . مانند تصميم مي  هاي اجتماعي داشته باشند رها شده و بي        اقعي از توانايي و موقعيت    و
در داستان جاپـا بـه محـو    . اين ديدگاه را دارد   » مسلول«و  » دزد زده «و  » جاپا«در داستان   

بيني چطور شده؟ جاپـاي      مي«: كند ها اشاره مي   شدن عمل انساني در مجموع عمل انسان      
، جا پاي كسي سالم مونده كه جاپاي تو بمونـه؟ جـا پـاي مـردم                 هميشگي سالم نمونده  

» ...مهم اينـه كـه را واز شـه   . جا پاي مردم بايس را رو واز كند. الزم نيس كه باقي بمونه    
  .)69: 1356آل احمد، (

منـد بـه     ه مردي كه بيماري سـل دارد و همـسرش عالقـ           ةدر داستان مسلول به مسئل    
كند  مرد تصور مي  . تصميمي است   گويي دچار نوعي بي    باشد، پرداخته كه   معالجه وي مي  

د آيا او مبتال به اين بيماري شوهمسر او تالش بسيار دارد تا اوالً مشخص    . مسلول است 
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اي   مرد چندان عالقـه    ،اما در مقابل  . است؟ و ثانياً معالجه درست و صحيح صورت گيرد        
ـ     . به خوب شدن خود ندارد     شخيص داده شـود و  او خوشحال خواهد شد اگر مـسلول ت

. بايست انجـام بدهـد و از نكـشيدن سـيگار و مراقبـت اجتنـاب نمايـد                  آنچه را كه نمي   
باشد سبب خوشحالي مـرد و       هنگامي كه گمان تشخيص اوليه مرد مسلول بودن وي مي         

نمايد كـه در او هـيچ        در انتها زماني كه پزشك به وضوح اظهار مي        . دشو ناراحتي زن مي  
گردد  خورد مرد ناراحت و زن خوشحال مي       يماري سل به چشم نمي    نوع از عاليمي از ب    

  .)125: 1386 آل احمد،(
نـون و   ،  سرگذشـت كنـدوها   هـاي    در كتاب بايست   مينوع دوم پاسخ آل احمد را       

در .  مشاهده كرددر خدمت و خيانت روشنفكران و  سه مقاله ديگر  ،  زدگي غرب،  القلم
 از شرايط بيروني، يعني غرب و يـا دشـمن        اين مورد به لحاظ اينكه وي مشكل را ناشي        

 احتصـر بـه  نـد بلكـه   ك گاه پاسخ و ارائه طريق را به بالتكليفي واگذار نمي  هيچ داند  مي
بدين جهت وي نخست عمل جمعي      . معتقد است كه بايست اقدام جمعي و مثبت نمود        

معتقد به فـرار    به بيان ديگر    . ثانياً عمل جمعي را مثبت دانسته و نه منفي        . را مد نظر دارد   
  .)388: 1387آزاد ارمكي، (باشد  از موقعيت نيست بلكه مدعي برخورد با آن مي

 راه حـل و رفـع       نفرين زمين ، و   نون و القلم  ،  سرگذشت كندوها آل احمد در كتب     
مشكالت را در قالب داستان آورده است كه حكايت از تعارض ميان وضعيت موجود و               

كند كه محصول     زنبوراني ياد مي   ة از جامع  ت كندوها سرگذشاو در   . شرايط آرماني دارد  
اي كه آنـان     كار و فعاليتشان توسط صاحبشان مورد غارت قرار گرفته است و حتي شيره            

بـه  . گيـرد  ها قرار مـي    باشد هم مورد هجوم مورچه     دوست نداشته و توليد خودشان نمي     
خور نيز به آنها     مفت اجتماعي   ةتعبير ديگر عالوه بر دشمن اصلي عناصري ديگر از طبق         

ال ميـان   ؤدر شرايط موجود كه حكم شرايط بحراني را دارد، اين سـ           . حمله نموده است  
شود كه چـه بايـد كـرد؟         عوام و خواص زنبورها چه در اجتماع و يا در خانه مطرح مي            

ار را عها، همـه ايـن شـ    ها، محدوديت پس از گفتگوهاي بسيار و ارزيابي شرايط، توانايي    
  .)389: 1387آزاد ارمكي، (نمايند  و بدان اقدام ميمطرح كرده 

راه حل دوم او در شرايطي مطرح شده كه در مقابل بحران و مشكالت كالن قرار                . 2
اين مشكالت ناشي از تعارضات ميان باورهاي ديني و سنتي و باورهاي جديد             . گيرد مي

  :است كه خود نتايجي چند در بر دارد
عـدم مـشاركت در سـازندگي جامعـه از     )  خودي؛ ببدبيني نسبت به فرهنگ ) الف
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هرهـري  ) غلبـه نـوگرايي؛ د    ) ؛ ج ...گـذاري و     طريق پرداخت ماليات، سربازان، سـرمايه     
  .مذهبي شدن افراد

 كـه   اي  بيمـاري . دانـد  زدگي را يك بيماري مـي      طور كه گذشت آل احمد غرب      همان
ـ  پزشك ب  در نتيجه او چونان يك فيلسوف يا روان       . درمان دارد  حـل يـا درمـان        راه ةه ارائ

آل (» راه بازگشت يا توقـف هـم بـسته اسـت          «زدگي   از نظر او در برابر غرب     . پردازد مي
جـان  « درمان و معالجه است يعني درمان يا به تعبير او      ه پس تنها را   .)118 :غ تا، احمد، بي 

كه درمان  بايد دانست   . )118 :تا، غ   آل احمد، بي  ( » ماشين را در شيشه كردن است      واين دي 
 رعب و وحشت و حرمت نسبت بـه         .1: آل احمد مشروط به تحقق شرايطي چند است       

 ما تا خريدار مصنوعات غـربيم، فروشـنده راضـي نيـست چنـين               .2غرب از بين برود؛     
 گـسترش   .4نـشينان؛     يكجانشين كـردن كـوچ     .3مشتري سر به راهي را از دست بدهد؛         

ي كه بدين طريق در نظام قشربندي اجتمـاعي         اما تغييرات . آموزش و افزايش قشر باسواد    
 .5 توزيـع قـدرت در سـاخت همـاهنگي نـدارد؛             ةشود، با نظام متمركز و بست      ايجاد مي 

  .)121: تا، غ آل احمد، بي( حكومت مردمي و دموكراتيك
حل با ذكر شواهد مطرح كرده        زدگي سه راه   آل احمد براي خروج از موقعيت غرب      

در ايـن حالـت ضـمن       . زده مانـدن    مصرف تكنولوژي و غـرب     اول، ادامه دادن به   : است
بنـديم مبـدل بـه     از تكنولوژي استفاده نموده و از ظواهر زندگي غربي طرفي نمـي         اينكه  
 اختيار تكنولوژي خواهيم شد كه در اين وضع، اقتصاد و سياسـت             صرف و بي   ةكنند مصرف

 آن بيگانه   ةد كه البته سازند   ما وابسته به يكديگر و هر دو وابسته به تكنولوژي خواهد بو           
و  را ساخت بايد ماشين   «. داند  آل احمد بدون كمتري ترديدي اين راه را منتفي مي          .باشد مي

  .)118: تا، غ آل احمد، بي(» گرفتارش نبايد شد. اما دربندش نبايست ماند. داشت
نظـر  از  . نيـافتگي  دوم، پرهيز از ماشين و تكنولوژي و باقي ماندن در وضعيت توسعه           

ا عـدم اسـتفاده از      ، زيـر  حل دوم اصوالً غير ممكن اسـت       پذير بود، راه   او اگر قبلي امكان   
تـوان كنـار     مگر تا كي مي   «: باشد ماشين و اتخاذ موضعي اتوپيايي در قبال آن ممكن نمي         

 دو راه    سوم، با نفي و رد     )118: تا  ، بي )ب (آل احمد (جاده نشست و گذر كاروان را ديد؟        
ناپذير است و     اجتناب از نظر اخالقي  ماند كه تبعيت از آن        ا يك راه باقي مي    حل قبل، تنه  

جـان ماشـين را در      «آن مسلط شدن بر تكنولوژي و در اختيار گـرفتن آن اسـت، يعنـي                
  .)118 :تا ، بي)ب (آل احمد(» شيشه كردن
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   جالل آل احمدةن در انديشبازگشت به خويشت. 4
   مفهوم و چيستي بازگشت.4-1

هـا، فرهنـگ، تـاريخ و ديـن،          ت به خويشتن به معناي تأكيد مجدد بر نظام ارزش         بازگش
در ايـن رويكـرد، اقتبـاس از تكنولـوژي و دانـش             . باشد عقيده و ايدئولوژي خويش مي    

هايي كه بـا اسـالم اصـيل منافـات           گيرد و برداشت   غربيان از روي تشخيص صورت مي     
يش، تـالش بـراي پيراسـتن اسـالم از          ترين ويژگي ايـن گـرا      از مهم . شود دارد، طرد مي  

  .)20: 1361نقوي، (خرافات است 
زدگي كه از قرن نوزدهم ملل مسلمان را تسخير كرده           اين جريان در برابر موج غرب     

عوامل مختلفـي   . بود» الدين اسدآبادي  سيدجمال«گذار اين جريان     پايه. بود، شكل گرفت  
تـوان بـه پويـايي       ن جمله مـي   د كه از آ   شگيري نهضت بازگشت به خويش       باعث شكل 

، )ره(كه انديـشمندان بزرگـي چـون امـام خمينـي             دروني خود مكتب اسالم اشاره كرد     
 عامـل   .، اقبال، آل احمد، شريعتي و مطهري را به وجـود آورد            اسدآبادي الدين سيدجمال

 ةعنـوان يـك فـرورد      هاي نو بود كه خود بـه       دوم تسهيالت چاپي در جهت نشر انديشه      
 ةيكـي ديگـر از علـل سـپري شـدن دور           و بـاالخره    غرب بـه ارمغـان آمـد؛        صنعتي، از   

 ناسازگاري آنها با مذاق شـرق       ةگرايي مطلق، عدم موفقيت نهادهاي غربي در نتيج        غرب
  .)102: 1361نقوي، (و فساد عاملين غرب بود 

بـسيج كـرد تـا در برابـر     آنهـا را  مسلمان هـشدار داد و     به  هاي   الدين ملت  سيدجمال
 سياسي و فرهنگي غرب، مقاومت نشان دهند و در همـين حـال ديـن      ةرحمان يورش بي 

 قرون با آن آميختـه شـده بـود پـاك كننـد و بـه اسـالم                   ولخود را از خرافاتي كه در ط      
  .)86: 1358عنايت، ( و قرآن برگردند )ص(محمد

انديشمندان و عالمان مسلمان ايران چون اسدآبادي، سيدحسن مدرس، امام خمينـي            
جالل آل احمد، مرتضي مطهري و محمدتقي شريعتي و فرزندش علي شريعتي از             ،  )ره(

  . نهضت بازگشت به خويشتن بودندترين بانيان مهم
 در خدمت و خيانت روشـنفكران  و زدگي غربچنان كه در   روند فكر آل احمد آن    

بازنمود شده است، گوياي باورمندي وي به امكـان پاسـداري از آداب و رسـوم سـنت                  
 گرايش آل احمد بـه      ةگرچه اين دو كتاب نشان دهند     . ر كالبد مذهب شيعه است    بومي د 

 ايراني، تحليـل  گرايي مليوي به مناسبت از  ـ  هاي گوناگون است در هم آميختن انديشه
توان بـر يـك      ولي، مي ـ   دگير اقتصادي ماركسيستي، و اگزيستانسياليسم اروپايي مايه مي      

 )1077: 1357ميراحمـدي،   (ل احمـد انگـشت نهـاد        گرايش مذهبي نيرومند در گفتمـان آ      
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 آل احمـد از نفـوذ مـذهب و        ،گذشته از توان مذهب در پاسخگويي به مشكالت جامعه        
 صفوي بـا تكيـه      ةكه سلسل  از نظر آل احمد از زماني     . روحانيت در جامعه نيز آگاه است     

 مـذهب   شيعه به حفظ استقالل ايران در برابـر امپراتـوري عثمـاني پرداخـت،             مذهب  بر  
آل احمد اسالم شـيعه     . اي يافته است    اجتماعي ايرانيان جايگاه ويژه    ةشيعه در كُنه روحي   
كـرد و از ايـن رو تجديـد حيـات            ناپذير از هويت ايراني قلمداد مـي       را عنصري تفكيك  

داد  زدگـي تـشخيص مـي      در برابـر بيمـاري غـرب      » واكسن«اسالم شيعه را كارآمدترين     
  .)116: 1377بروجردي، (

توان دريافت كه وي از همان زماني         طوركلي با مرور آثار آل احمد اين نكته را مي          هب
هايي از بازگـشت بـه        زدگي اشاره دارد، به نمونه     هايي از آثار و عواقب غرب       كه به نمونه  

 كارنامـه سـه سـاله    و  سه مقاله ديگر  طور كه در     همان. سنت مذهبي نيز پرداخته است    
در خدمت و را در كتاب      را پرورانده و آن    زدگي غربخود  ترين اثر    فكر و مضمون مهم   
 تكميل نموده است، بازگشت به سنت مذهبي را نيز با پـرداختن بـه    خيانت روشنفكران 

 با توجه به اسالم خسي در ميقاتده و در كر آغاز نون و القلم  شهادت از داستان     ةلئمس
  .)225 و 164: 1374آل احمد، (دهد  و شعائر آن ادامه مي

  
  لهئ تدوين و تحليل مس.4-2

خـدمت و خيانـت      و ادامـه و تكميـل آن در كتـاب            زدگـي  غـرب او با نگارش كتاب     
زدگي  گرايي كه در اوج قدرت خود به غرب         گفتمان غرب  ةسو سلط  ، از يك  روشنفكران

و از سوي ديگر براي درمان اين بيمـاري   منتهي شده، مورد شديدترين انتقادها قرار داده   
زدگي را مـورد     كه غرب  چنان البته آل احمد آن   . گويد   سخن مي  » به خويشتن  بازگشت«از  

. نفي و نقد قرار داده، در پرورداندن و ساختن بازگشت به خويشتن توفيق نيافتـه اسـت                
مـورد    در ،اي مـدون اسـت      زدگي صاحب نظريـه    مورد غرب  گونه كه او در    عبارتي آن  هب

 ةبه هر حال او در پايان دادن به سـلط         . تبازگشت به خويشتن به اين مرحله نرسيده اس       
  .گرايي و انتقال به گفتمان بازگشت به خويشتن موفقيت بزرگي داشته است گفتمان غرب

دار و عميـق اسـت امـا          جريان اجتماعي بازگشت به خويشتن هرچند حركتي ريـشه        
د بـا   بنـابراين آل احمـ     .زدگي مطرح است    مقابل غرب  ةعنوان نقط  هب  او ةعمدتاً در انديش  

زدگي درصدد يافتن پادزهري براي حل ايـن مـشكل برآمـده و               پيامدهاي غرب  ةمشاهد
هاي فلسفي و اجتماعي گوناگون را آغاز         بدين منظور دوران تجربه و تأمل خود در نظام        

بازگـشت  يعني  گردد كه روزي از آن گريخته بود،          اي برمي   ند، اما در نهايت به نقطه     ك مي
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 او  دنمعنـي بـا روي آور      زمان و هم   احمد به هويت خودي هم    بازگشت آل   . به خويشتن 
هـاي آخـر     او در سـال    ة تحوالت زندگي و انديش    به مذهب است كه اينها خود محصول      

 تكامـل اجتمـاعي، راه بازسـازي خـود را           ة دوراني كـه اسـالم در چرخـ        ؛عمرش است 
قابـل اتكـاء   كه مكاتب فلسفي موجود آزمـون خـود را داده و مـوفقيتي           پيمود، زماني   مي

آل ( البته قبل از اين نيز آل احمد به توان مذهب اشاره كـرده بـود              . بدست نياورده بودند  
  .)186: 1374 احمد،

آل احمد فقط با تلقي از مذهب و يـا گروهـي از روحانيـت كـه در بنـد تعـصب و                       
توان به معني مخالفت او با كل مذهب و روحانيت            را نمي  تحجر است مخالف بود و اين     

عنوان يكي از نتايج آن به مـاجراي اعـدام شـيخ             زدگي يا به   او در تقابل با غرب    . انستد
چـون   من نعـش آن بزرگـوار را بـر سـر دار هـم             «: گويد اهللا نوري اشاره دارد و مي      فضل

زدگي پس از دويست سال كشمكش بر بام         دانم كه به عالمت استيالي غرب      پرچمي مي 
گرايش آل احمد بـه مـذهب و        . )38: 1341 آل احمد، ( »...سراي اين مملكت افراشته شد    

 جـديت   خسي در ميقـات   دنبال آن با نگارش كتاب       هروحانيت از زمان سفر حج او و ب       
 ايـن كتـاب درواقـع حكايـت از          .)13: 1371آل احمد به روايـت اسـناد سـاواك،          (يابد    مي

راي مقابله  او در سفر حج به توان اسالم ب       . بازگشت به خويشتن فكري و اجتماعي است      
بـراي شـناخت    را فرصـتي مغتـنم        آنزدگـي بيـشتر پـي بـرده و            با هجوم غرب و غرب    

آيـد راهـي بـراي     اش برمي كه از محتواي سفرنامه سفر حج او چنان. شمارد  مي ،خويشتن
 صـبح «: دارد بيان مي عنوان نمونه     به .)1383 آل احمد،  :ك.ر(بازگشتن به خويشتن اوست     

ارده هـ ديدم كه چ   و مي  ...جستم   زد من اثر سنت را در خاك مي        آفتاب كه مي  . رفتم بقيع 
  .)52: 1379 آل احمد،(» ..قرن سنت اسالمي در چنين خاكي 

  
   راهكارها و كارگزاران بازگشت.4-3

زدگي را در بازگشت بـه اسـالم و فرهنـگ            آل احمد راهكار اصلي درمان بيماري غرب      
 براي پاسخگويي به مـشكالت جامعـه، او         گذشته از توانمندي مذهب   . اسالمي يافته بود  

 او روشنفكران را نيز دعوت      .)77: 1383خليلي،  (از نفوذ مذهب و روحانيت نيز آگاه بود         
دهندگان رسالت پيامبران هستند     به اعتقاد او روشنفكران واقعي ادامه     . دكر به خويشتن مي  

 .)190: 1378ي، زكريــاي(گيرنــد   خــتم پيــامبري رســالت آنهــا را برعهــده مــيةو در دور
 مورد نظر او ديگر مغز بيمار اجتماع نيست كه در مـسير خيانـت               ةروشنفكر اصالح شد  

به كشورش حركت كنـد، بلكـه روشـنفكري متعهـد اسـت كـه مـسئوليت راهنمـايي و                   
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او به لحـاظ تـاريخي   . )80: 1383خليلي، (اش را بر عهده گرفته است  گري جامعه  هدايت
اواخر «: ين بازگشت به اسالم و پيشوايان راستين آن توجه دارد نيز به انحاء گوناگون به ا     

و  ...يعني وقتي كه يك سر عالم اسالم دانـشگاه قرطبـه            ) ميالدي12(قرن ششم هجري    
فـوراً پـس از همـين تـاريخ اسـت كـه مـسيحيان               ... بخـارا    خ و لسر ديگرش مدارس ب   

آيـا اكنـون    ...شوند  نده ميزن به جهاد اسالمي، بدل به صليبيان جهاد كن جو و طعنه  صلح
كه ما نيز در مقابل قدرت غرب احساس خطـر و نيـستي كنـيم و                 نرسيده است نوبت آن   

  .)59: 1341 آل احمد،(» برخيزيم و سنگر بگيريم و به تعرض بپردازيم
 براي  رد،زدگي عوامل و كارگزاراني در داخل دا        غرب ،نظر آل احمد    گونه كه به   همان

ز ابتدا بايد مسير ايـن عوامـل و كـارگزاران در جهـت بـاور بـه                  بازگشت به خويشتن ني   
به اعتقاد او براي بازگشت بـه خويـشتن و از درون            . فرهنگ و هويت خودي تغيير يابد     

فرهنگ و هويت خودي براي مسائل و مشكالت پاسخ يافتن، اصـالح روشـنفكران، بـه        
 و دين يا تجدد و سـنت        عنوان مظاهر علم   هصحنه آمدن روحانيت و پيوند ميان اين دو ب        

  .ضروري است
هر چند اصالح روشنفكري و تشويق روحانيت براي حضور در صحنه، به تنهايي از              

زدگـي   مانـدگي و غـرب     هايي هستند كه آل احمد براي غلبه بـر عقـب           ها و پاسخ   حل راه
او بـراي تقويـت     . كنـد  كند؛ اما در مورد اين دو گروه به اين حد بـسنده نمـي              مطرح مي 

ماندگي، خواستار وحدت و پيوند ميان دوقـشر         زدگي و عقب    دفاع در مقابل غرب    سنگر
آل . نيـاز از يكـديگر نبـوده و نيـستند          روشنفكري و روحانيت به نظر او بي      . است مزبور

تـوان مقابـل     سـت كـه مـي     ادانست كه تنها بـا اتحـاد ايـن دو نيـروي فكـري                احمد مي 
به همين دليل است كـه او بـا شـمردن       . ودزدگي ايستاد و راه را براي پيشرفت گش        غرب

بـه عقيـده او     . هايي براي پيوند ايـن دو اسـت        توانايي هر كدام از اينها درصدد يافتن راه       
. اي كه دارند متحد ارزشمندي براي روشـنفكران هـستند          روحانيون به دليل مزاياي ويژه    

ز طبقـات پـايين     اي كه دارند مردان فاضلي هـستند و اغلـب ا           آنها به دليل ماهيت حرفه    
عنوان نگهبان ايمـان اعتقـاد دارنـد، و آنهـا خـوب              اند و مردم به آنها به      اجتماع برخاسته 

كــه عمــده ضــعف   درحــالي.)117: 1377 بروجــردي،(توانــد مــردم را بــسيج كننــد  مــي
  .داند روشنفكري را نيز در همين موارد مي

ا از بـين ببـرد و بـا          ميان روشنفكري و روحانيـت ر      ةآل احمد كوشيد فاصل   بنابراين  
تذكر اين نكته كه روحانيت تنها قشري بوده كه در برابر استعمار و استبداد تسليم نشده                

از سـوي ديگـر     . است، خواست تا از حساسيت ضد مذهبي و ضد روحاني آنها بكاهـد            

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  1390، 2سال دوازدهم، شمارة 

  

 

80

د، به اين اميد كـه از اتحـاد آنهـا سـد     كرروحانيون را نيز به اتحاد با روشنفكري تشويق  
راهـي كـه آل احمـد آغـاز         . ر مقابل استبداد داخلي و استعمار خارجي بسازد       محكمي د 

هايي از جانب روشنفكري و روحانيت براي پيوند         كرد، پس از او تداوم يافت و حركت       
تـوان در پيـروزي      صورت عملي آغاز شد كه اوج اين تعامل و پيوند را مي            با يكديگر به  

  . مشاهده كرد1357انقالب اسالمي در بهمن 
  
  گيري نتيجه

 از يـك    .بـرد  اي رنج مـي    زيست كه جامعه از مشكالت عمده      آل احمد در روزگاري مي    
ديدنـد، از    زده بودند كه راه پيشرفت را در تقيلـد از غـرب مـي              طرف روشنفكران غرب  

نيافتگي جامعه ذهن آل احمد را درگيـر خـود كـرده             ماندگي و توسعه   جانب ديگر عقب  
 غرب،  ةماندگي و رهايي جامعه و روشنفكران از زير سيطر         بجالل براي درمان عق   . بود

زدگـي در ابعـاد    مانـدگي و غـرب   توجه خود را به دو عامل مهم دروني و بيروني عقـب      
ـ     . مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي معطوف كرد         ةبر همين اساس، به مقول

 به اعتبار كتـاب     .سو و روشنفكري از سوي ديگر توجهي ويژه داشت         زدگي از يك   غرب
هـاي ايـن      آل احمد در اغلب بخـش      ة انديش ةستيزان  و به دليل ماهيت غرب     زدگي غرب

نيـافتگي را حاصـل دخالـت عوامـل          ترين عامل توسعه   مهم رسد كه او   كتاب، به نظر مي   
ست كـه گذشـته از هجـوم     اداند، اما دقت بيشتر در آثار متعدد او بيانگر اين  خارجي مي 

تفـاوتي نيروهـاي داخلـي        از فـساد، ناكارآمـدي و بـي        ، وي ماري آن غرب و رفتار استع   
آل . كنـد  و روشنفكري نيز انتقاد مـي     تحجرگرا  ويژه دو ركن اصلي آن يعني روحانيت         هب

تفـاوتي نيروهـاي     تهاجم و دخالت خـارجي و بـي       (احمد معتقد است كه اين دو عامل        
  . ايران استةزدگي جامع علت بيماري غرب) فكري

حلي براي درمان بيماري     كشد، راه  پس از آنكه هر دو عامل را به چالش مي         آل احمد   
» بازگـشت بـه خويـشتن     «هـد و آن      ماندگي و رهايي از مشكالت موجود ارائه مي        عقب
بر همين اساس خواستار اصالح جريان روشنفكري و به صحنه آمدن روحانيت و             . است

سـو بـا مطـرح     آل احمـد از يـك   . تنيز ايجاد پيوند ميان اين دو نيروي فكري عمده اس         
اي در مقابـل وابـستگي و    بـه دنبـال راه چـاره   ) بازگشت به خويشتن(گرايي  كردن بومي 

بود، و از سوي ديگر با تأكيد بر اصـالح و بازسـازي نيروهـاي               ) عامل بيروني (استعمار  
مانـدگي   ويژه روحانيت و روشنفكران در پي حل مشكل و بحران عقب           هفكري داخلي ب  

  .ترسازي براي توسعه و نوسازي دروني بودو بس
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