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 دهكيچ
 يران يا رانكشمندان و روشنفيها ذهن انده سالكست ي اادغدغه، ييگرايو بوم يخود يارهايتوجه به مع

نش ب ه ك ان مفهوم در ابت دا در وياست. ا شدهي نوشته برا يمتعدد يهاو نسخه، هساختخود مشغول را به

بس تر از ا يو اس مم يعلم ب وممانند  يميمفاه يافت.بسط تدريج و بهمطرح  ياستعمار و نفوذ فرهنگ غرب

ج مل  ياس يسه اي تيها و فعالش هيِر انديس  يبررسضمن ، نوشتارن يدر ابه وجود آمدند. ن مباحث يا

، يادب ه اي تيفعال يانچگونه در جري   خيمفهوم تار مثابه يكبهيي   گرايه بومكن موضوع يا، احمدآل

ز مج ال ي ن يب وم يعلوم انسان يه بر نوعكابد يمي و تا آنجا بسطشود مياو مطرح ة رانكو روشنف ياسيس

س نت  ت ثيير تح ت، يست تا چهلب ةده يهاان سالياحمد در جردهد آلينشان مها يدهد. بررسمي بروز

ي ذهبم  -ينتت سياز ترب يريگو با بهره، ي آن زماناسيع سيو وقا يرانيو ا يران غربكروشنف يو نظر يادب

نگ اه  يدر موارد .شوديك مينزد يعيشي   اسمم ينيبران و جهانيمردم ا يست بوميروز به زروزبه، خود

 كند.ميل يجرح و تعد يخود را به نفع سنت اسممة رانكمدرن و روشنف
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 مقدمه

 یزنـدگ كو سـ  ینبيجهـان، يارهـامع، منطقه يكاز افراد  یه گروهکشود می مسئله یهنگام يیگرایبوم
يـ  ا، يجـهر نتدرهـا کـرده باشـند  گانه يعوامل بمتأثر از سالم و يرتحول و انتقال غ يكخود را در  یبوم

رده کـجـاد يمردم ا یبوم در فرهنگ یگسست، گانهيعناصر ب يابد که ورودهنگامی بروز می یخيتار مفهوم
رفـت و با غرب و گسترش استعمار صـور  گ بعد از مواجههاي  گسست ، يرانخ معاصر ايباشد  در تار

ودنـد  بران عصـر مشـرو ه كروشـنف، دادنـدافـااي  را   گسسـت يـه اکـ يیهاگروهتري  مهم از كیي
مظـاهر  گـريو د يو اقتصاد يكینولوژكت، یاسيسهاي شرفتيبا پ چون در مواجهه، ي  دورها رانكروشنف
ت يـهوه بـاز نظر ، ده بودنديخود را دناتوانی ب و ضعف و يقدر  و اقتدار رق، ی غربو تمدن یفرهنگ

لـل و ع كدر یه در پـکـ یهنگـام، يجـه(  در نت40ص ، 1391، اي)پارسان خود بازماندند یخيو سنت تار
جـود وران يـا یو فرهنگـ ینـيه در سـنت دک يیهاحلراه به، ران از غرب برآمدنديا یماندگعوامل عقب

 رانكروشـنفحـل راه، يگـرع ار  دفرهنـگ موجـود پرداختنـد  بـه یو به نفـکردند  یتوجهیب، داشت
و  زادهآخونـدچـون  یرانكروشـنفوسـيلة به هکـدر مقابـل غـرب بـود  یفرهنگـة استحال يك، مشرو ه
 ( 7، ص1386، رادی)قانعشد ارائه میو     خانملكم
 یت بـومحامالن سني ـ ران از مردم عادكبا انتقاد روشنف، يخود يهاها و سنتحلبه راه یتوجهیب
روحانيـان قاومـت بـر انتقـاد از مافاون ه کتا آنجا؛ ا همراه بودينی ـ اسالمحامالن سنت روحانيان ـ و ـ 
صـور  به، ي و    مـردممرديو عـدم پـا یو نادرسـت يت از بدياكش، نخ گان یزدگغرببرابر در  یسنت

(  225 ص، 1380، یآمده بود )خـارابصر مشرو ه درندگان عيگويدار در اشعار بيشتر ثابت و پا يعنصر
و از ، یذه مـو  یاسـيان نخ گـان سيـم یخيتار ةدر فاصلاز يك  رف توان می راها   انتقاديامنشأ ال ته 

، رادی)قـانع ردکوجو ا جستي  از آن نيزمان مشرو ه و پ يرانو مردم در ا یاسينخ گان س رف ديگر 
ت نـه و علـيزم، ی با فرهنـگ مـدرندر غرب و همراه ینيت از نهضت اصالح دياما ت ع(؛ 9، ص1386
 يو دور ياعتمـادیب، هر حـال(  بـه40ص ، 1391، ايرده بـود )پارسـانکـ  گسست را فـراهم يا یاصل

حـل  يبـرا یغربهاي حلامل به راهک ور ه آنان بهکباعث شده بود  یو مذه  یران از سنت بومكروشنف
تـا دنـد ركشان تالشی نیبوم يهامردم و سنت یشناخت واقع يبرا یحتيران دل ب ندند  آنها ال  اكمش
 کند  كمکتحقق اهداف تجددخواهانه به آنان  يبرا

 یتحقـق ترقـمنظور به   فرهنگياي شناخت برانكوشيدن ، یآنان به فرهنگ بوم یعالقگینار بکدر 
  يـنده بوده اسـت  ايوند حال با گذشته و آيپ كو عدم در یخيمالزم با فقدان مفهوم زمان تار، یاجتماع
 نـوة جامعـمتناسـب بـا  يها و هنجارهـادهيـبـه  ـرح ا، بـه جهـان مـدرن یفتگيل شيدلران بهكروشنف
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 كر اعتقـاد داشـتند و تجربـه و ادرايـفراگ یدگرگـون يبرا یو انقالب یناگهانة لحظ يكپرداختند و به می
هنـوز ، ی در نگـاه آنـانر زماني  تصوينداشت  اارت ا ی  «نديفرآ»و  «شدن»با مفهوم  یخيآنان از زمان تار

 يجابـه، يجـهدر نتاسـت؛ ا بوده يران ني  فرهنگ در ايانه و متأثر از ايصوف يیگراآرمان يو هوا در حال
ة فاضـلة نـيمد يهـایژگيم ويتنها به ترس، يجاآبادکان نايهمچون صوف، یعمل يیو خردگرا يسازمفهوم
و  یفرهنـگ بـوم ت بايو ضد یستيدئالينگاه ا، بر آنافاون (  9، ص1386، رادی)قانع پرداختندمی ديجد
ران يـا يسـازاسطوره یبه نـوع، یتيهویو ب یاز پوچ يیرها يران براكه روشنفکموجب شده بود  یسنت

ننـد  ال تـه ک ی  از اسالم معرفـيپ رانيدر ا یخيتار یسنتمنالة بهق مدرن خود را يو عالبپردازند باستان 
ـ  مـدرن يادهيـامثابـة به سـميوناليناسة ديبخ  هم در جهت اتيمن ع هومنالة بهران باستان يانتخاب ا

آنـان در مقابـل  یتيهـویاز ب يريو جلـوگ یج مردمـيبس يو هم براـ  ران متقدمكدر زمان روشنفويژه به
 ةشـيافاودنـد و تنـاقا اندمی رانيـخـود در اة بـر دخالـت و سـلطتـدريج ه بهکـ، يان بوداستعمار غرب

، بـود ياشـرفتهيو پ یتمـدن مترقـ غـرب، براساس نگاه آنـاناگر ؛ زيرا ساختندمی ران را روش كروشنف
 بود  گر ناموجهيد يشورهاکدر  یدول غرب ةدخالت و سلط

مچنـان ننـد و هکدا يـ  تنـاقا پيـا يبـرامحكمی ل يران آن زمان نتوانستند دلكروشنف، ي  حالبا ا
و  یخيارتـمفهـوم زمـان  ن ـود، يگـردادند  از  رف دمی مدرن نس تهاي دهيانه به غرب و ايمترق یتيلک
و ، يدرا تشـد یمسنت بودربارة ران كروشنف یموضع سل ، یرا  اجتماعييبودن تغ ينديبه فرآتوجهی بی

و  یومبـرد و مـانع از شـناخت فرهنـگ کـمی تيافتاده را تقوعقب ران(ي)ا و شرق یغرب مترقة دوگان
 شد می بخ تيمنابع هومنالة به یرجوع به متون سنت

 كه بـه ادراکـ، نـدهيآسـمت ت بـه کـحر يا  برايجائ يار روکو  يايرفقدان برنامه، كهنيضم  ا
، )همـانکـرد ی کمـك میشتر از فرهنگ مردمـيبهرچه  يیجه جدايو در نت، كران از زمانروشنف ةانيصوف
ان يـب يرابـبيشـتر ، یژانر ادبـمثابة شعر به؛ زيرا گشته استمیآنان باز يبه سنت شعر يتاحدود، (9ص 
مـدرن و هاي دهيـ  از ايان سـتاكـا  ناتوان بـوده و تنهـا امياز پرداخت  به جائه خواهانهاي تجدددهيا

 ا تحقق آنها ر ینه چگونگ، آورده استمی فاضله را فراهمة نيمدهاي م آرمانيترس
جـاد يبـه ا، ة بعد از نهضت مشرو هه گسترش ژانر رمان در دورکتوان انتظار داشت می، بيترت ديب

رده و کـ كمکروزمره مردم  یو زندگ یران و توجه به فرهنگ بومكدر ذه  روشنف یخيمفهوم زمان تار
 یادبـ يدر غالب ژانرهـا، ايان وا به گمان است؛ زيرا   مقوال  بوده ير نگاه آنان به اييتغة دهندا نشاني
زمـان یا  بيـلکبـه در ضم ِ پـرداخت   یخيتار يمنديخ و زماناز تار ينگرش عار ینوع،   از رمانيپ

در رمـان و بـا  یخياز تفاو  گذشته و حال و زمـان تـار يترژرف كدرکه است؛ در حالیوجود داشته 
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علـت منالـة گذشـته بهة شـود و تجربـمی مت لـور يفردهاي ن ک یا  و تسلسلِ زمانيپرداخت  به جائ
تـه ك  نيا بـارزتريـن بـاختي از نظـر   (33-30ص ، 1379، شود )وا می ن  زمان حال در نظر گرفتهک

ی مـا را در زنـدگ یاالبـدان يب يمنـديق جايعمه فهمِ کاست  یحماس ةان رفت  فاصلياز م، ة رماندربار
ي اان اسـطورهكدر زمان و مصرفاً ، حماسهمانند  یادب يژانرها، سازد  ق ل از ظهور رمانیسر ميه مروزمر

نداشـت؛  يمنـدكانو م يمنـدبـا زمان ياچ رابطـهيهـه کـ یرونُوتـ  انتااعـک ینـوع یعني؛ قرار داشتند
رمــان ، او  از نظــر دکردنــیآن را تجربــه مدر عمــل  یخيدر جوامــع تــار یه مــردم واقعــکــموضــوعی 

ه کـ« يـیدوران  ال»همـان ؛ شـدهيااسطوره ةگذشت دِيبع ةبا رجوع به فاصل آن هم نه؛ افته استيساخت
بـا ، ي معاصـرايـ  بـا دنكـدر خارج از هر نوع تماس مم ر است ويناپذو دسترس، ی است مردهرزمانيد

شـده و بـاز نموده ةان ابژيثر تماس را مکه حداک يیفضا»ه با رجوع به كبل؛ اش قرار داردیگشودگ یتمام
  يـا (33، ص1381، نريگارد) «ل خالق آزاد استيو تخ یشخص ةتجرب»نده از کدارد و آ« معاصر ةجامع

بـه ، مندمحسـوس جسـم ةو تجرب یخ فعليبا تار« خام یم و حتيتماس مستق»از  یلكجه  به سمت ش
جـدا  يـ شـعر يااسطوره جوامع يهایوارگشئبخشد تا از یشتاب م یانسان یر در خودآگاهير مسييتغ

ه بـرود  ی روزمـراجتماع يهایزندگ يماد يهاتيتر از وضعيتر و انتقادجان هشود و به  رف فهم همه
مـا از جهـان اسـت  بـه  كافت  ادرايـالعاده و ژرفـا فوق یدگيچيمدرن پ، دوران ةمشخص»سد: ينویاو م
 يو انتقـاد ینـيابد و در اتخاذ نگـرش عير يبص یه بشر فهمکابد يی  تقاضا رشد ميرمعمول ايغ ياوهيش

 ( 33، صهمان) «به بلوغ رسد
 هايی کلـی ومثابـه ايـدهبههاي مـدرن برخالف شعر مشـرو ه کـه بـا سـتاي  ايـده، در نتيجه

 ،امكـان توجـه بـه زنـدگی روزمـره، گونـه از زمـان و تـاريخدرك رمان، زمان همراه بوده استبی
 در ايـ ، فرهنگ بومی و پيوستگی هويت فردي و جمعی ـ ملـی را ايجـاد خواهـد کـرد  در واقـع

در بسـتر زنـدگی )و جمعی( بر م ناي آگاهی در  ـول زمـان و  هويت شخصی، نوع نگاه به تاريخ
و  ارت ـا  بـا آگـاهیهاي آيندة فردي و جمعـی را بیتوان کن روزمره تحقق خواهد يافت و نمی

، دارِ مردم يك سرزمي  موجب شد  ال ته با وجود رواج ژانر رمـان در ايـرانفرهنگ تاريخی و ادامه
همچنـان ، ی و دينیخا ر ضديت با فرهنگ بومبه صادق هدايتنويسان معاصر مانند برخی از رمان

 و نـه فرهنـگ، گرفـتکه از حافظـه و تخيـل فرهنگـی آنـان نشـئت نمی، بر گذشتة باستانی ايران
 شـان شـراير راگونهکردنـد؛ امـا ذهنيـت رمانمیتأکيـد  بخ منابع هويت منالةبه معاصر و بومی

از  ق هـدايتصـاد، کـهبراي توجه به زندگی روزمره و فرهنگ بومی مردم فراهم کـرده بـود  چنان
نيـا  احمـدآلآوري آداب و رسـوم مـردم ايـران پرداختـه و بود که به جمع احمدآلجمله دوستان 
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و ارمكـی هاي خود درو کـرد بـود )آزاد نگاريها و تكنگارانه را در داستانمحصول اي  بذر مردم
 ( 10، ص1377، عسكري

ي بـرا یسنت بوم بخ  با شناخت صرفتيمنابع هومثابة به، ی و ارجاع به آنت سنت بوميال ته تقو
و  یمـدله یه نوعكبلنيست؛ ر يپذانكام يیتنهابه، یخيمفهوم زمان تار يريگلكاهداف مدرن و ش تحقق
در تـدريج به ی  همراهـيـه اکـ، ي  امر الزم اسـتا يته برايبا سنت و مخالفت با غرب و مدرن یهمراه

تـه يگسـترش مدرن، عوجود آمد  در واقـبه احمدجالل آلويژه به، ة چهلران دهكاز روشنف ینگرش برخ
ان در يـربغو از جمله گسترش دخالت و نفوذ  یخيمشرو ه با حوادث مختلف تار ةبعد از دور، رانيدر ا
ه از جملـ، رانكروشـنفهـاي از آرمان یان برخـيـه مکـشـد می موجـب ی  همراهـيايران همراه بود؛ ا

و شـرق  یت غـرب مترقـيـلکو  جاد شـود و بـه مـرور دوگانـهيتناقا ا، یو تجددخواه ی ل استقالل
 جاد شود يا یو بوم یرانينس ت به سنت ا یهمدل یو نوع، كستهافتاده در هم شعقب

مقـام  در،   فضـاياحمد در اه آلک  موضوع است يا یبررس، ي  مقالهنگارش ا هدف از، يبترتبدي 
ه غـرب و ر در م احث مربو  بـيدرگ یاسير سكوشنفر و نيا يكا  مدرن و رمان يآشنا با ادب يباد يك
 ران گشوده است يا یو مذه  یت سنت بوميتقو يچگونه راه را برا، یزدگغرب

 ياحمد و ارتباط با فرهنگ سنتآل يزندگ ييدوران ابتدا

هاي از محلـه يكـیدر ، سيداحمد  القاتیفرزند ، احمدجالل آلمعروف به ، احمدالدي  سادا  آلجالل
را در  کیودکـدوران  جـالل، رو يـاازيـت بـود  سـو  روحانکا آمد  پدر او در يدنشهر تهران به یميقد
 رده است:کان يگونه ب يخود را ا یخانوادگة سابق احمدآلگذراند   یمذه  یطيمح

ر دم ياز شـورر خوارررـا يكـيام. پدر و برادر بـرر  و عه( برآمدهيشـ  ي )مسلمانروحان يادر خانواده
شـ  ن تـازه او   يـو ا، انديگر روحانيشورر خوارر د يكو  ياو حاال برادرزاده، ت مردنديمسند روحان

 (.56ص ، ج1357، احمد)آ  يياستثنا كو تو كاند. با تيخانواده رمه مذرب يه الباقك، است

در شـهر تهـران  یزندگ یوليران آشنا شده بود؛ ا یر خانواده با سنت مذه يدر مح احمدآل، يبترتبدي 
ادامـه  يمخالفـت پـدرش بـرارغم آشـنا سـاخت و بـهمـدرن  ینيباو را با جهان، يدجد یو نظام آموزش

 ديـجدهـاي رد درسکـمی ه گمـانک احمدآلپدر ، يان رساند  در واقعپارستان را بهيدب ةاو دور، ليتحص
بـا حضـور او  یولـد؛ فرستمی زارار به باک ياو را برا، سازدمی قت منحرفي  و حقيفرزندش را از راه د

پـدرش ، يرسـتانل دبيتحصپايان ند  بعد از کمی پلم خود را اخذيد كمدر، ة دارالفنونش انهاي السکدر 
ل ياما او به قصد تحصـی بپردازد؛ نيل علوم ديتا در آنجا به تحص ناد برادر بارگ  فرستاد، او را به نجف

د يـو ترد كآثـار شـ، ي  سفرپس از اگردد  میران بازيت به ايدر نها یولرود؛ می   سفريرو  به ايدر ب
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آورد  او در مـی دن الخـانواده را بـه یمنفهاي بازتابکه ، شودمی ( در او مشاهدهی)سنت نس ت به مذهب
 يد:گومی گونه ي  ايخود در انتقاد و مخالفت از د يشرويخانواده به پهاي ن کانتقاد از وا

گـر يوقت المذرب ا الم شده د خود رمان يروحان ةدر خانواد، كلمات استن يا ةسنديه نوكشخص من 
 يو نـنمـاز خوانـدن  يبر مهر گلـ، ردمكمي نيه چنكگذاشت. در نظر خود من ينم يشانير پيمهر نماز ز

ه كـد ينك  يو تصد، بود يدر نظر پدرم آغاز المذرب يول، كرده يه اسالم رر نو ش را نهكبود  يپرستبت
ه تـا كـدرـد مي راد به خود حـ يآدم، ش رم شدهيخاطر آزمابه، چنگ آمدبه ين آسانيبه ا يمذربال يوقت

 (.57-56)رمان  آخر براندش

 و، يـرهو غ يسـروافرادي مانند ک ةرانكار روشنفكبا اف یجيتدر يیآشنا، ل در دارالفنونيتحص، به هرحال
 و او را ردکـ  ياز مذهب بـدب یا قرائت سنتيو  یرا نس ت به مذهب سنت احمدآل، برخورد خانوادهة نحو

 داد  ت در حاب توده سوقيشتر به سمت عضويبهرچه 

 يو ادب ياسيس، ياجتماعهاي تيت در حزب توده و شروع فعاليعضو

 ده آغـازت او در حاب تويبا عضو، يركو روشنف یاجتماعهاي تيفعالة در صحن احمدآل يحضور جد
 ر همان زمـاندان داشته است  يشه همراه و همگام با هم جريهم، او یو ادب یاسيسهاي تي  ال ته فعالشد
ة رشـت يوا او را بـه سـين یادبهاي  يگرا، شاندکمی او را به  رف حاب توده، یاسيسهاي  يه گراک
متـأثر از حـاب  ياديز اانيبه م، احمدآل يركخر ف، هر حال بهداد  سوق می در دانشگاه یا  فارسيادب

از  متـأثرا يـاو نهاي داستان یو ادب يهنرة و وجه ی  ادبيع مربو  به آن بوده و گرايان وقايتوده و جر
 ( 35، ص1389، يركپور گسی)علبودند  يو یاسيو س یاجتماعهاي اميها و پمضمون

 یرانكشـنفرو يركـخر فة در ادام يومت پهلوكه حکوجود آمد ران بهيدر ا یطيحاب توده در شرا
بـه  یاعتقـاد چنـدان یولدانست؛ ی میاجتماع یتحقق ترق يت از غرب را شر  الزمت ع، آخوندزادهچون 

ــا ــکو دمو يآزادهاي دهي ــیراس ــت  ب ــنف، بيترت ديخواهانه نداش ــت روش ــ یرانكسرنوش و  يه آزادک
مثابـه تـوده بهبا سرنوشـت حـاب ، کردندزا تلقی میهاي ترقیتري  ايدهمشرو يت را يكی از مهم

، بـه عرصـة وجـود نهـاد پا رضاشاهخستي  حاب سياسی مدرن که پس از بيست سال فرمانروايی ن
خـود در ابتـداي تأسـيس ، کنندة اي  روشنفكران بودحاب توده که جذبدر آميخت؛ زيرا نوعی به
و تـودة  شـدمیتلقـی  رضاشـاهاي مردمی و متحد بر ضد ديكتاتوري ج هه منالةبه ،چيا  از هربي

بارگی از مردمان آزاديخواه و ملی و پيشرو که وجه اشتراك سياسی آنـان تـأمي  اسـتقالل سياسـی 
عضو رسمی حـاب يـا هواخـواه آن بودنـد ، کشور و ايجاد يك حكومت دموکراتيك در ايران بود

تـأثير  تحـت، به ايـ  سـو 1320گفتمان روشنفكري از سال ، در نتيجه(  24ص ، 1368، )کاتوزيان
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 ور آن را بـه ةانـيگراچ ويژه بهو  یغربهاي شهياز اند یه بخشک قرار داشت حاب تودههاي نديشها
، ي  دهـه بعـدها تا چند  آموزهيه اثر ااي کگونهبهران شناساند؛ ياة گسترده به جامع یم و در سطحيمستق

ق حـاب تـوده يـاز  ره کـ يیاز شعارها یماند و برخ یا باقين يركروشنفة مختلف جامعهاي در بخ 
 يركروشـنف یاصلهاي شاخص مثابهبه، یچون ج هه مل يگريان احااب ديدر م یحت، شدمی م دادهيتعل

 ( 252ص ، 1389، اي)پارسان شودمی شمرده
ه بـود و در آن شد یستياليسوسی ـ ستيسکمارهاي دهيجذب حاب توده و ا،   فضايا در اين احمدآل

  يخسـتنه ک، ي  مجموعه  در ارا منتشر کرد ديد و بازديد یداستان ةمجموع، يت در حابسال اول عضو
و  ی  قـاتهاي مااحم و فاصـلههاي خرافه و سنت، به فقر، ي داستاندر قالب راو، بود او یداستانتالش 
 یاهاسـتهاا و گـ،   بـه زبـان  نـايق دارد  همچنـيچندان عمو نه، یاحساسات ینگاه، ومتكرد حكعمل
(  35، ص1389، يركپور گسـی)عل پردازدی میو اجتماع یفرهنگهاي یماندگبه انتقاد از عقب، زن عنه

 وره مشـرو هدران كروشـنف يسـنت انتقـادة دهنـدهـم ادامه احمدآل ةشياند، ها  داستانيدر ا، در واقع
 یسـتياليسوس يو هـم متـأثر از فضـا، ه مملو از خرافا  و جهـل اسـتک، رانيا ینس ت به فرهنگ بوم

راي بـومـت اسـت  كرد حكـران و عمليـا ةموجود در جامع یحاب توده و انتقاد آنان از اختالف   قات
  يـاة جـيپـردازد و نتمی نذر و تربـت، ار  ائمهيز یاو به انتقاد از سنت مذه ، زيارتدر داستان ، نمونه

(  45 ص ،الـف1349، احمـددهـد )آلمی مـر  نشـان يشدن برا ا و آمادهيبه دن یتوجهیاعتقادا  را ب
ه و يـمایل بدال يـكف رنـج يضـم  توصـ موقـ افطار بيبا صراحت در داستان  احمدآل، بر آنافاون 

در همچنـي    (62ص ، )همان داندی میاز نادان ی  رنج را ناشيا، گرفت  در تابستانروزه يخداشناس برا
بـه ازديـد بديـد و و در داسـتان ، یفقر و اختالف   قـات ةبه مسئل، پستچيا يو  تابوتچون  يیهاداستان

 ند  کمی ا اشارهيحاب ن ياعضاهاي يبازاستيس
بـه انتقـاد از ، ان عصر مشرو ههمچون شعر شاعر، ي  مجموعهاهاي در داستان احمدآل، به هر حال

ه کـ، بـرخالف رمـانکوتـاه ه انتخاب قالـب داسـتان كنيپردازد  ضم  امی مردم یفرهنگیجهل و ب، فقر
را بـا  یا  داسـتانيه جائکدهد می انكبه او ام، شدکمی ريها در زمان را به تصوتير شخصييتحول و تغ

در  يرا  افـراد عـادييـرد و تغيـار گکهبـ یرانـياز فرهنگ و اجتمـاع ا یلهاي کف انتقاديت توصيمحور
يـ  ه او در اكـنيقـرار دهـد  ضـم  ا يیااعتنیآنان را مورد ب یخ زندگيشان و تاریاجتماع یند زندگيفرآ

پـردازد می باال به نقد آنـان یند و از موضعکمی جدا یمعمولهاي آدم كوچک يايخود را از دن، مجموعه
و در  یمخا ب با فرهنگ مردمـ یو همدل یان همراهكه امکرنگ است ي او آنچنان پرو قضاو  و صدا

رد كـدر انتقـاد از عمل، هااز داسـتان یدر برخـ، يـ اوجود ند  با کی می  فرهنگ را منتقيت ايجه تقوينت



56    1391بهار ، دوموم، شماره س، سال 

ة م و خـا رياز ترس عظ، شمع قديدر داستان ، براي نمونهشود  می دهيبا مردم د یهمدل ینوع، كومتح
  يـنـد  بـا اکمی اديومت كحوسيلة به یاز تظاهرا  مذه  يريها و جلوگمردم از پاس ان ةست ساليتلخ ب
ه بـا فهـم کـاسـت  یبـا رنجـ یه همدلكبليست؛ و فرهنگ آنان ن ینيببا جهان یهمدل، ی  همدليا، حال

يـ  در ا، يجـهنـد  در نتکك میمـک ك  دريـبـه ا احمـدآل یمذه ة شود و سابقمی فرهنگ آنان حاصل
 رند يگمی مورد توجه قرارـ  و نه نگرششانـ  شانيهاس ب رنجبه یمردم بوم، مجموعه
ه   قـا  او را بـ، ی او همگـام بـوده اسـتادبهاي تيه با فعالک احمدآل یاسيان م ارزا  سياما جر

 يچـون و چـرایه ا اعـت بزيـرا کـ؛ کردومت و حاب توده دورتر كو از ح، تريكمحروم اجتماع ناد
جـان ر  يااز نفـت شـمال و بحـران آذربيامتدربارة ه ک یعيان وقايدر جر، يره ران حاب توده از شورو

رده و بـه کـجـاد يران اكروشـنف یستيسکمارهاي  ل انه و آرماناستقاللهاي ارزشان يم یتقابل، داده بود
و  ملكـی خليـلران از جملـه كاز روشـنف یبرخـوسيلة بهحاب  كحاب و ترهاي ان ردهياختالف در م
 ( 44ص ، 1368، انياتوزک) منجر شده بود احمدجالل آل
 یهـواداران وارگران کدر حاب توده و رنج  م ارزات  ستكش يهاقصه، عي  وقايرو ايا پين احمدآل

از  یداسـتان ةدر مجموعـ، بودنـد آن به خطـر انداختـههاي ه جان و عمر خود را در جهت حفظ آرمانک
 یخاموشـ ومـت دركحة انيرد وحشـكـعمل، ها  داستانيه او در اكنيد  ضم  اکرنقل ، بريمرنجي كه مي
ومـت و كحاو نسـ ت بـه  ينگـری  منفيافـااة دهندنشـانه ک، کشدمی ريتصوارگران را بهکمخالفان و 

ت يخصـر شييـرشـد و تغ، داردت يـان اهميـ  ميـآنچه در ا یول؛ ارگران و مردم م ارز استکبا  یهمدل
ي  ن ـوده ب ياارگر سادهتر کپي ه ک اسد، براي مثالآنان است   يريان م ارزا  و دستگيارگران در جرک

ها بـر مـ  گذشـته    مد  چـهيدانم در ایخودم هم نم» د:يگومی ديان ت عياز تحول خود در جر، است
ام    افتـهي  يه راه خودم را بهتـر از پـکنم کمی قدر حس يام  همعوض شده یليه خکفهمم می قدر يا

ه كـنيا وجـود اامـا بـ(؛ 32ص ، الف 1357، احمد)آل «  رفتهيم  از بهاي ينظراز تنگ یليه خكنيمثل ا
 هکـوتـاه کب داستان او در قال یولدهد؛ می و در  ول زمان ر  ین  م ارزاتکند يافراد در فرآ  يتحول ا
دان بـاسـت و مـردم را گسسـته  یفرهنگ ةرا  با گذشتيي  تغيارت ا  ا، است یاز زندگ یشخگر بنشان

بـا ورود پنداشـتند یمه کـ،  هران مشـروكمشـابه روشـنف احمدآلا ينجا نيدر ا، يجهدر نتکند  توجه نمی
ا بـدون توجـه بـه رارگران کان تحول يجر، شودمی جاديا یاجتماع یمدرن ترق ينهادهاويژه بهها و دهيا

نهـا روشـ  آ يق آن بـرايـدق يمعنـا یه حتک یآنان و تنها با ارجاع به م ارزات یخيو تار یفرهنگة گذشت
 ند کمی ميترس(، 65ص ، )همانيست ن

و  یسـتياليست در م ارزا  سوسكاز ش احمدآلگر رنج انيب، ياچ  از هر ي  مجوعه بيا، هر حالبه
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ها و شـهياند يشـتر در حـال و هـوايو ب یستياليسم سوسيرئال كه به س ک، كومت استمخالفت او با ح
از انتقـاد از  ياثـر، ومـتكبا وجود انتقـاد از ح، ي  زمانتا ا، كهنياوست  ضم  ا ةانيگراچ هاي دغدغه

وسـيلة بهوم شـدن آن كـاما انشعاب از حـاب و محشود  ديده نمیمت به غرب وكح یغرب و وابستگ
و  را در كتأمـل و سـة و دور، مکحـا احمـدآلچون  یرانكروشنف ةشيرا بر اند يديناام ینوع، يشورو
 ند کمی جادياو ا یزندگ ةخچيتار

 تأمل ةانشعاب از حزب توده و شروع دور

د يـه باكبلود؛ ي ن مخالفت با شورو يمعنابه، افراد جداشده از آناز  ياريبس يبرا، نشعاب از حاب تودها
 كيـكحـاب تـوده تف يرا از مواضـع ره ـر يت شـورويـتا آن زمـان موقع، آنهااز  ياريه بسکدانست 

بـه ، ردکـوم كـآنهـا را محبـا صـراحت ، ي حاب تودهنار ره رکا در ين يه شوروک یاما زمان؛ ردندکمی
اسـت يران از سيگهنـارکدان و يبه صف ناام، يان  ميا در اين احمدآلروي آوردند  است ياز س يريگنارهک
، سـارترنـد مان، ین غربـاركـآثـار متفة و ترجم ياو را به مطالعا  نظر یاسيو س یعمل يازهايآمد و ندر
 و نوشت  داستان واداشت ، داستايوفسكیو  کامو

هـاي تيت در فعالکمشـارة واسـطبه بـريممياز رنجي كـه ة مجموع یه همچون اردوئکاو در واقع، 
، احمـد)آل ردکـمی ا حـسيـ  دنيـد و وجـود خـود را در ايـدمی در حاب توده خود را مـثثر یاسيس

عهدانـه ا  متيـجذب ادب، ندکجامعه فراموش برابر  درتوانست تعهد خود را یو نم(، 45ص  ،الف1357
را بـا همـان راه و  تارسه یداستان ةمجموع 1327در سال  یعني، وره  دياول اهاي اما در سال؛ سارتر شد
هاي اسـتاندر د ور ويـژه بـهرد و کـ( منتشـر 60، ص1382، )منصـف ديد و بازديدتاب ک يركروش ف

 از فقر انتقاد کرد  وداعو در  ینيد يیاز ظاهرگرا، آفتاب لب بامو  وسواس و تارسه
از  یفهمـ یو حتـ، ی زنـانال  اجتمـاعكاز مشـ يترقيـعم كدر، یلـانتقادهـاي ک  ينار اکاما در 

 كودکـمـادر ، بچـه مـردمدر داسـتان ، براي نمونهشود  می دهي  اثر ديا در ايته نيال  شهر و مدرنكمش
ة نـد و قواعـد جامعـکمی نظر  عوا ـف خـود صـرفيتريیه از ابتـداکـ، ير و وابسته اسـتآنچنان حق
 الك صـورتيا در داسـتان ؛ يگذاردمی بق خود را سر راههمسر سا كودکو پذيرد را می یرانيمردساالر ا

جـا که  کـسـتم يشـتر نيالعقـل بزن ناقص يـكه کـمـ  »کنـد: می به فروتر و ناقص بودن خـود اذعـان
ل را باسـواد شـدن و ك  مشـيـا ة(  ال ته او چار50ص ب، 1349، احمدآل)« شه؟می سرم ]ینيد[مسئله

 تـهيجانب نقـد سـنت و دفـاع از مدرنشـتر بـهيبترتيب بـدي  و( 50ص ، )همـان داندمی آموزش مدرن
 اخـتال  حسـابا در داسـتان و يـبه انتقاد از ن ود آرام  در شـهر ، كجيدرندر داستان  یول؛ يدگرامی
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از ،   داسـتانيـنـد  او در اکمی ا اشارهيمدرن ن ینيماش یزندگ یهدفیو ب يیمعنایتر به بقيعم ياگونهبه
ار کـبـودن  یرانسـانيو غ یاز پـوچ يبـردارپرده يبـرا یمناسـ  یت بحرانـيموقعمنالة فرزند به یضيمر

خا ر بـه»د: يـگومی داركـگونه از زبان مـرد بان يند و اکمی مدرن استفاده يايدر دن ینيو ماش یتخصص
شـد و می سپرده یقدر به فراموش يا، كبانة شديو عاد ینيار ماشکه در موقع کاش یر و شعور انسانكف
اش بـا یه زندگکرد کمی ركف احمد عليخان اي( و 157ص ، )همان« ل بودندئم ارزش قاکقدر  ي  ايبرا
، ده از هـميـبردهيبر، ج و معـوجکـ  ارقام شده است  ي  هميوابسته شده است  اصالً ع یلي  ارقام خيا
 ( 147ص ، )همان« هدفیو ب یمعنیب

 ريـفراگ یفرهنگـیمنفعـل در برابـر فقـر و ب یران را عامالنيامردم ، ي  مجموعهاو در ا، ي اوجود با 
ر دا يـرده بودنـد و کـخـوش خـود دل يبه حداقل آرزوها، تار زن که همچون جوان، يسته استنگرمی
، ینظـام يـك ی به اسـلحه و رفتـارقدر  را در دل ستگ يآرزو، یومت نظامكو ح یاسيخفقان س يفضا

هاي يـهظرا  و نيـبـه ادب، یقـدرتیب ي  فضايا در اي(  او خود ن130ص ، )همان پروراندندمی در خود
 ابد  يب خود یاقدام اجتماع يبرا، مستقل از حاب توده، ینيگايجا يِدئولوژيآورد تا امی رو یغرب

، بـود احمدآلان يكاز دوستان و ناد يكیه ک خليل ملكی، مرداد 28ي ودتاک  از ي  زمان و پيدر هم
کـرده رح مطـ يمستقل از حاب توده و شورو یرانيسم اياليسوس ینوعمثابه بهسوم خود را  يروين يةنظر
 منالـةبه یستيسکمار يدئولوژياز ا، اش به غرب و اجتماعیستيسکبا وجود نگاه مارـ  هک احمدآلاما ؛ بود
 سـارتر یادبـنگـاه ويژه بـهسـم و ياليستانسيتـب اگاكبه م، اش سرخورده بودیعمل اجتماع يبرا يیم نا
 ( 21، ص1347، ي)آشورشد  ا  متعهدانه جذبيادب رةدربا

سـم ياليستانسيتـب اگاكسـندگان مينوتأثير  تحت، هاي بعد از جنگدر سال يركان روشنفيال ته جر
(  21ص ، )همـان گرفـتمی   فضـا صـور يـامتـأثر از  سارترو  کامواز  يیهابود و ترجمه يفرانسو

 یدار اجتمـاعات معنيهرگونه فعال يدرها را به رو، کودتابعد از هاي در سالويژه بهه ک ايران نيومت اكح
بـاز  يا از فضـايـران نكرده بـود  روشـنفکـ ینينشـا  و هنرهـا عقبيادبة از عرص، بسته بود یاسيا سي

، يجـهتردنـد  در نکاسـتفاده  یاسـير سييـتغ يبـرا ياباارمثابه بها  يردند و از ادبکاستفاده  یا  ادبينشر
 يگـوه همچـون سـخ کـ یاتيـادب یعنـيا  متعهد برخاستند؛ ياز ادب يران به هواداركاز روشنف ياريبس
 يی  از آشـنايپـهاي در سال احمدآل(  ال ته 75 ص، 1377، ي)بروجرد ندکدستان و محرومان عمل يته

ی ولـپرداخت؛ می رانيا یمحروم اجتماع ةبه رنج   ق، يت در حاب تودهو متأثر از فعال سارترا  يبا نظر
هاي از سـنت يروي)پ جهل، از فقر ی    قا  را ناشيرنج ا، تهينس تاً مث ت به مدرن یبا نگاه، در آن زمان
ا  يـو ادبها نظريـهبـا  يیامـا آشـنا؛ دانستمی مدرنهاي آرماننيافت  ت مدرن( و تحقق يمخالف عقالن
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نگـاه او بـه ، ته و شهر مدرن همراه بـودينقد مدرنه با ک داستايوفسكیو  کاموو  سارترچون  یرانكروشنف
بـه انتقـاد از ، اخـتال  حسـابمانند   يهااز داستان یدر برخ، يجهدر نتيير داد  تغ يحدود جامعه را تا

چنـدان گسـترش ، ي  زمان اواهاي ته در داستانيانتقاد از مدرنگسترة  یول؛ پرداخت يمدرن شهر یزندگ
  يـو حقار  زنان در ا یرانيو مردساالر ا یسنت ةا به انتقاد از جامعين ياديزن ز یداستانة افت  مجموعين

رسـال  ی بـا عنـوان رداسـتانيغ ی  مجموعه را با متنيته  ال ته او اينه انتقاد از مدرن، يافتسنت اختصاص 
در ،   م نـايبا همکند؛ می او اشاره یو نق  و رسالت اجتماع یسندگيو به تعهد نو، شروع، پولس رسو 

بـه  یدرون حابـ يبنـدهادن ال زدوو بـه ردهکـ  را فراموش يه تعهد خوک یآنان از خداداد خانداستان 
هاي سـتكش یابيـبـه علت،   مقـدما يـو بـا اکنـد میانتقـاد ، انددارانشان پشت پا زدهخلوص  رف

 28 يودتـاکبعـد از ، هایابي  علتيا یاما فصل اصل؛ شوديك میران ناديانكردن شرفتيران و پكروشنف
 شود می آغاز یمل ةست ج هكمرداد و ش

 الت و بازگشت به روستاكمش يابيعلتـ  مرداد 28 يودتاك

 دو، رانيـست  اقتصاد اكدر هم ش يبرا يا و شورويكمرا، هاي انگلستانمرداد و تالش دولت 28 يودتاک
در آن  هكـنيا؛ نخسـت جا گذاشـتهبعـد از آن بـهاي ران در سالكشه و گفتمان روشنفيمهم بر اندتأثير 
ه کـدانسـتند می يیهادهيـار و اكـافهمـة  يرا عامـل نـابود ینظام يتاتوريكودتا و دک رانكروشنف، زمان

 روز منفـورتر وروزبـه، است داد در نگـاه آنهـا، يجهدر نت  ده بوديو حاب توده به آنها تجسم بخش مصدق
 تحـادا دوم؛ شـدسوسياليسـتی ايـ  دو حـاب میخواهانـه و هاي آزاديباعث ناديك شدن آرمان

گوهـاي اميد روشـنفكران بـه غـرب و ال، با غرب در کنار کارشكنی و مداخال  علنی آنان است داد
گرايی لیمحول مفهوم استقالل و ، و موجب شد تا گفتمان روشنفكران اي  دوره غربی را تقليل داد

و بعـد از  مصـدقنكردن از دولت در حمايت هاي حاب تودهسياست، انسجام يابد  از  رف ديگر
باعـث شـد ، عدم مقاومـت آنـان در برابـر حكومـت هاي ره ران حاب ونامهاعتراف و ندامت، آن

ميـد خـود را بـه ا، حاب شكل گرفته بودوسيلة بهاز روشنفكران جوان که افكار آنها  ديگر بسياري
 کنند  كآن را تر ست بدهند وحاب از د
 از يكـیبـه ، یل بـوميبد يدئولوژيا يوجوجست، ي از حاب توده و غربديناامدن ال به ،يجهدر نت

ران يـل ايتوانسـت همـان بـدیل نمي  بـديـامـا ا؛ ل شديت د بعدهاي آنان در سالهاي دغدغهتري  مهم
توجـه بـه به مرور ، يجهامتحان خود را پس داده بود  در نت؛ زيرا باشد خواهانهمشرو مورد دفاع  یباستان
را در  یت عـات، از حـاب تـوده يديـه ناامكنيال ته با ا افت يت ياکمر یموجود و سنت اسالم یبوم سنت
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ة همراه داشت و آنـان را بـه ارائـبه یستيمونکو  یستيسکمارهاي يدئولوژيران نس ت به اكروشنف ةشياند
، ي)ن ـو دکـرپخـ   يركروشـنف ةرا در جامعـ یسـتيالير سوسكـتف ياما فضاکرد؛ ق يتشو یبوم یليبد

  ياما پـ؛ گذاشتتأثير  از مذهب یجاد قرائت خاصيو ا یدر توجه به سنت بوم ی( و حت34ص ، 1388
 احمـدآلران و از جملـه كروشـنف يديأس و نااميودتا با کبعد از هاي سال، يیگرایاز ظهور گفتمان بوم

ران را يـگر ايبار د، هدانه پناه آورده بودا  متعيبه ادب، گی از حاب تودهسرخوردپس از ه کهمراه بود  او 
ومـت كا خود با حيست، از غرب يديد و ضم  نااميدمی استعمار یعني، تر از است داديقو يیرويمغلوب ن

ومـت كانتقاد از غـرب و ح، يبترتبدي رد  کشروع ی ـ غربهاي یمپانکدفاع از منافع ـ د يجددليل به را
 شد  او بدلهاي از نوشته كنفيال یبه جائتدريج به، مدافع غرب

 م ـارزات  بـه روسـتا سـتكعلـت ش يجووجسـت بـه احمدآل،   مفهومي  از گسترش ايپ یول
مان شـت همـهکمحصـول  ي  پـايست در آن م ارزه به رسـوب خـوكه حاصل شکم يبگذر» رود:می

 هکـ  آورد يرا پـ يمجـدد يو  اج اركس، نفت ةيها در قضیمپانکو برد  یملة ست ج هكنشست  ش
  يرامون خويها به پستكعلت آن ش يجووجستست  و بهيشت  نگريبه جد در خو يبود برا یفرصت
ان توجه او بـه تو(  می22 ص، 1346، احمد)آل« ت و حاصل  اورازان   كق شدن و سفر به دور ممليدق

، احمـدآل) کیودکـبازگشـت بـه  ینـوع، ی اورازانولـها دانسـت؛ ستكش یابيعلتمنظور به روستا را
ا يـمـدرن و توسـعه نهاي دهيـدر جهت تحقق ا یأس از م ارزا  اجتماعي ي( در فضا27ص  ب،1357
 تأمـل و در يبـرا یفرصـت، شـانران در م ـارزا  تجددخواهانهكسـت روشـنفكش، است  در واقع بوده

ته بـاز ن گذشـزمـا يبـرا يیجـا، آنان ةنديمعطوف به آ یرده و در زمان ذهنکرا فراهم خوي  نگريست  
، احمـدگـردد )آلمیآن روزگـار خـود بر یو شـادمانگ کیودکبه خا را   احمدآل، جهيرده بود  در نتک

، اشیآخر عمر و همراه با بازگشت به سـنت مـذه  يتا روزها ی  خا را  را حتي( و ا13ص ، 1373
 ـرح »آورد تـا ي مـیرو یمـردم بـوم ةروزمر ی  زمان به زندگياو در ا، هر حالدارد  بهمی با خود نگه
در     یرهنگـو ف ياقتصـاد كوچـکدو سه واحد ة ارانکبدهد از دست و پا زدن ندانمدست به ياشتاباده

توجـه ، شـدهاعالم ي  هدفرغم ابه(  اما 11ص  ،1353، احمد)آل« یني  و تمدن ماشيمقابل هجوم ماش
ت سـنت يوتقضرور   که با فهمتوان دانست می اوة گونت رمانياز ذهن یمردم را ناش ةست روزمريبه ز

 همراه شده است  
ت يـخواهان با واقعخالف سنت مشرو هبرکه ، ة مردم روستاروزمر یزندگ یوجو و بررساما جست

 ختـهيا آميـاز سـنت ن يیايـاتوپ كدر یبـا نـوع احمدآل ةشيدر اند، تر بودهان همراهيرانياة ستيزة و تجرب
  يبـه بهتـر، اسـت  دوران نوشـته شـده يه در همـک سرگذشت كندوراا در داستان ين ك  دريا  شودمی
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 یو حتـ يیاز سـنت روسـتا یآرمـان يريتصوة   داستان با ارائيدر ا احمدآل، ياد  در واقعمی ل نمودكش
غـرب و ، تـهيبـه انتقـاد از مدرن، اسـت داشـته ياديـزة ران سـابقيه در اک ینيبه سنت شهرنش یتوجهیب
گذاشـت   نـارک( و يی)روسـتای ل بـومياصـهاي پردازد و بازگشت به سنتمی وابسته به غربومت كح
ـ زن ورهاـ، گمان اودانـد  بـهمی رانيل اكمشحل راه، ی رانياز جمله شهرنش، ی از مظاهر تمدن غرببرخ

جاريـه( بـه دليل ناکارآمـدي قاه از ترس سرما و قحطی )شايد بعد از جنگ با غربيان و يا بهکران يمردم ا
)و نظـام  شـان توسـر اوو بـه غـار  دسترنج و شـهر مـدرن پنـاه آورده يومـت پهلـوكحـ صاحاب 
 روسـتا یو حتـ يآبـا و اجـدادهاي تنها با بازگشت بـه سـنت، اندداده ته ت يموجود در مدرن ياستعمار

زدگـان و ا غربيـگانگـان يبـ  هاداشته و از غار  دسترنجشان و هجوم مورچه يبهتر یتوانند زندگمی
 ابند  ينجا  ـ ته يمندان مدرنعالقه
انتقادهـاي ، باشـدمی ايـمـرداد ن 28 يودتـاکداستان  ینوعه بهک  داستان يدر ا احمدآل، يبترت بدي

 تـأثر ازشـتر مي  زمـان بيـه در اكـنيضـم  ا؛ نـدکمی انيب يومت و غرب را به زبان استعاركخود از ح
در ، گمان اوگردد  بـهیبه روسـتا بـازم   نگاهي  شهر است و با هميو همچنته يان از مدرنيغربانتقادهاي 
از هـم  مج ـور باشـ  مـا   هاي ار بود تا ننجونکتو  يدرآوردم هاي تيجور شهر و وال ينه ا» گذشته

  يـت گذشـته و سـنت در ايما، يگر(  از  رف د64ص ، همان)« ن کگه رو فراموش يجدا بش  و همد
 ه بـا صـاحابکـ ینفتـهـاي یمپانکاسـتعمار و ـ  ومت و بـالكان مج ور ن ودند استثمارِ حيرانيه اکبود 
 یمصـرف يااالهــ ک رهيو به استفاده از شبپذيرند را ـ  (65ص ، )هماننس ت فاميلی داشتند ومت( ك)ح
 (52ص ، )همـان شودی میافتادگارکست و باعث از ين يه محصول خودـ ک  يو محصوال  ماش یغرب
 س و ران و مـردم را در آن حـكرده و روشنفکان درست يرانيا يبرا) ومتكحـ  ه صاحابک يشهرو ـ 

  يـدر ا احمـدآلانتقادهـاي ، ننـد  در واقـعکدل خـوش ، (64ص ، )هماناست  ردهکمحروم  ياز آزاد
 بـه، يـلدل  يبه همـ  ومت استثمارگر استكته و مسئله استعمار و حيال  مدرنكمشيشتر دربارة داستان ب
 یو اسـالم یرانـيسنت ا يايگردد و در مورد ماامیباز یرانيت ايت و هويراني ور خاص او نه به، روستا
 د يگوینم یا سخنيان نيرانيا یسنت ینيشهرنش یو حت

ت يـران و ظرفيدر ا يیسنت روستا یبه بررس يتریصور  واقع  بهيهایدر مونوگراف احمدآلال ته 
 سرگذشـت كنـدورااش در يیايـپـردازد و از  ـرح اتوپمی تهي  و مدرنيماشمقاومت آن در مقابل هجوم 

 يحـدود تـا، یتخصص مدرن و غرب منالة يكبه، ينگارمردمة او به رشت، يگررد  از  رف ديگمی فاصله
در  یعلـوم اجتمـاعاسـتادان رده بود( و با کشنهاد يآن پ ةترجم يرا برا «ملل و نحل»رده )و مفهوم کنظر 
قالـب  یولاست؛  گران ارت ا  داشتهيو د سارترچون انی ركو متف یقا  اجتماعيمطالعا  و تحق ةمثسس
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( مناسـب یر بـوميمحـ یابيو ارز یقا  اجتماعي)در تحقي خود يارهايت از معيت ع يرا برا یمونوگراف
 یسـتياليسوس يريه تفسـک یرانك  از روشنفيتا بکوشد میها   نوشتهيدر ا، جهيدهد  در نتمی صيتشخ

آداب و  يف صـرفوفادار بماند  ال ته توص یبوم يارهايو مع یبه سنت بوم، کردندمی ارائه ینياز سنت د
بـه سـنت  يوفادارمعناي به ،مدرن یاجتماعهاي نظريهروستا به دور از  یو ساختار اجتماع یرسوم محل

چـه ق ـل از  احمـدآله کاند اههمر یو نگرش ینيبها و آداب و رسوم با جهان  سنتيايست؛ زيرا ن یبوم
  در کنـدمیانتقـاد از آن   يخـو تازد و با نگاه مدرنمی از آن یخشببه الاقل ،   زمان و چه بعد از آنيا
   دغدغـه رايـان ايـامـا بي؛ خود يارهاينه مع، ي  سن  استا يشتر به ظاهراو ب یشخص يوفادار، جهينت
از  ياريه بسـتلقی کرد کـ یران و مردمكروشنف يیگراغرب لِيسبرابر تلنگر و مقاومت در  یتوان نوعمی

و  نگارانـهف مردميتوصـ، كهنيرده بودند  ضم  اک  را  رد يه خويپوش  و تغذ یآداب و رسوم و حت
شـتر بـا يودن و ارت ـا  ببل يد و اصيه به س ب سکاورازان  يروستاويژه ـ به روستاة  رفانیب يحدود تا

  يـا آگاهانـه یابيـشناخت و ارز يراه را براداشت ـ ت ياهم ینيتر دیو رسم یقيحق ینيبسنت و جهان
 کرده است ( فراهم يخوديرغ يارهاي)با مع آنانة جان از  رد همه يريها و جلوگسنت

خـودي  وفاداري به معيارهاي، او خود نيا دليل ترك مثسسة تحقيقا  اجتماعی را، به هر حال
کـه ديـدم چرانگاري ايشـان را تـرك گفـتم؛ چه پس از نشر پنج تكگر»گويد: کند و میعنوان می

داشت به فرنگی و ناچار هم به معيارهـاي زند براي عرضهها متاعی بسانگاريخواهند از آن تكمی
بی مجددي که غرضم از چنان کاري از نو شناخت  خوي  بود و ارزياچراو م  اي  کاره ن ودم؛ ، او

بازگشـت بـه ، ترتيب(  بدي 96ص  ب،1357، احمد)آل« رهاي خودياز محير بومی و هم به معيا
)و  شناخت خـود، با نوعی دغدغة هويت، جا شناخت جامعة ايرانیبه، روستا و نگارش مونوگرافی

مار کـه در زمينـة نااميـدي از غـرب و پديـدة اسـتع، معيارهاي خودي( و اصالت همراه بوده است
، همة نسلی را که م  فـردي از آنـم، هاي اخيرتحوال  اي  سالاما چه کنم که »وجود آمده بود: به

« چينـداي را از دامـی بـر میاي را از جايی و هـر چينـهاي کرده است که هر دانهبدل به مرغ لقطه
 ( 13ص ، 1373 ،احمد)آل

برخالف روشنفكران دورة مشرو ه که گذشته و هويت پيوستة تاريخی خود  احمدآل، در واقع
به رياودرشـت ، پروراندندشهر مدرن را در خود مینهاده بودند و آرزوهاي رسيدن به آرمانرا کنار 

هـاي آرمان، گونة خوي سو با ذهنيت رمانپردازد و همبخ  خوي  میخا را  گذشته و هويت
، کنـد  در نتيجـهو تاريخی خود دن ال نمی ارت ا  با گذشته و هويت پيوستهاش را بیتجددخواهانه

کـه بـي  از ، رودبه روستاهايی مانند اورازان می، وجوي هويت تاريخی و اصالت ايرانیجست در
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اند و نتايج تحقيقا  خود را در مثسسه تحقيقـا  منا ق ديگر از گاند توسعه و غرب مصون مانده
 کند  اجتماعی منتشر می

 یعنـي، ی نسـ تاً متفـاو هـدف بارا  ة خاركجرير، راي بلوك زررانشينتاتو اورازان   بعد از يهمچن
، احمـد)آلنوشـت ران يا یر بوميتوسعه بر محتأثير  وی فرهنگ ي ـواحد اقتصاد يكاضمحالل  یبررس
ازگشـت بـه ة بديدر آن از اکرد که  منتشر مدير مدرسهی داستان ةمجموع،   از آنياما پ  (11ص ، 1353

ت و كـممل ر اوضـاعييـبه تغ کید انديداستان ام  ي  او در ادشيك ناد یزدگمفهوم غربو به، روستا دور
سـت دادن بـا از د، یدر مواجهه با عمق فساد دستگاه آموزشـ یولكومت دارد؛ بر دستگاه ح يرگذاريتأث

؛ امـا هاسـتزدهومـت و غربكتر او با حيمخالفت جدآغاز ، ینينش  عقبيا  ندکی مینينشعقب، خود
حقـوق ، ه در مدرسـهکـومت به فرهنگ و آموزش است كح توجهیبیاو  یاصلة دغدغ، ي  داستاندر ا

ه ن آن اشـاربـود یربـوميا غيـ یآمـوزش و بـوم ي  داستان به نـوعان است  ال ته او در ايمعلمان و    نما
 ز فرنـگ وارداالهـا را اة که همـکـران يـاة وابسـتة   آموزش در جامعيه معتقد است اكنيجا ا، کندینم
، بـر آن افـاون(  107ص ، 1389، احمـد)آلمفيد نيسـت آموزان دان  ندهيآ یار تخصصبراي ک، کندمی
 شـانيظاهر كمـکپوشـ  هـا در يیايكمرا یاسيبسر سلطه و قدر  س او متوجهانتقادهاي  از یبخش
  يـا رسـاندنة تنهـا واسـط، رساندن آب و بـرق اسـتة ه واسطک يیايكمرا يمرد،   داستانيدر ااست  

 یسـک، دشـبكرا  یه اگـر معلمـکـران قـدر  دارد يقدر در اآن، آننار که در كبل؛ ستيران نينعما  به ا
  (120ص ، )همان ندکتواند او را بازخواست ینم

   داسـتان مطـرحيـران در اكمـردم و روشـنف یزدگـو غرب یتيهـویانتقـاد از ب،   مواردينار اکدر 
؛ نـدکمی زده انتقـادغربهاي دانه معلمو مقل يظاهر ياز رفتارها و اداها، يردر قالب مد احمدآلشود  می

و ، ده بـوديه با هفتاد واسـطه بـه آنهـا رسـک یل غربيها و فرهنگ اصدهيا یه از عدم فهم واقعكنيضم  ا
! نـه یمـببیفرنگ يبرا يدردسریب يچه مقلدها» د:يگومی ايخود ن یشان از سنت بوميخ ری  بيهمچن
 سرشـان يايـه با هفتاد واسطه به دستشـان داده بودنـد چک ياتازه كنه مال، يروزشان داشتنداز د يخ ر
 يحـد ه تاکر از غرب وجود دارد ي  داستان دو تصويدر ا، يجهدر نت(  78ص ، 1389، احمد)آل «شدمی

زدگـان ه غربکـ، یپسند از فرهنـگ غربـو عامه يظاهر یسطح؛ نخست شودمی داشته از هم دور نگه
تر قيـعم یگر سـطحيو د، کرده استمفتون خود ، ی از غرب ندارندقيعمه شناخت کرا  یرانيت ايهویب

ی رانك  روشـنفيرش و تحسـيمـورد پـذ ینوعه بـهک، يلفرهنگ و هنر اص، علمدربارة  تر يو قابل ستا
 احمـدآلانتقـاد ، يـ  داسـتاندر ا، حال غرب در آنها نهفته است  به هر یترق یار اصليست و معچون او
بدون توجـه پندارند میه کاست  یغرب يارهايومت و معلمان از غرب و معكح یسطحبه برداشت ناظر 
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تواننـد بـه می د از ظـواهر غـربيـو تقل یگذاشت  فرهنـگ بـوم نارکو با  یل غربيبه علم و فرهنگ اص
عمـر  یانيـپاهاي سـالة شـياندتري  مهم هک یزدگمفهوم غرب، يبترتبدي ل شوند  ينا یاجتماع ةتوسع
 د ينمامی ر  تدريجبه، است احمدآل

 يو بازگشت به سنت اسالم يزدگغرب

را بـه  احمـدآل، ته و غربياز مدرن یران غربكبا نقد روشنف يیو آشنا یاسيسهاي تياز فعال یسرخوردگ
و  اورازان يهـاينگاركران واداشـت و منجـر بـه نگـارش تيـمـردم ا یو سـنت یبـوم یزنـدگ یبررس
واحـد  منالـة يـكبه كخـارة ريجا یه بررسب، ي  دو نوشتهاپس از اما او ؛ شد راي بلوك زررانشينتات

يـ  ا  اسـتشده تـه دچـار اضـمحاللي  و مدرنيه در مقابل هجوم ماشـپردازد کمی یو فرهنگ ياقتصاد
رگذشـت س)بـرخالف داسـتان    زمـانيـ  ال ته او در ااست زدگيغربتاب ک سينو يپ ینوعبه، نوشته
ت و يـت و موجوديد شخصـيـبا»ه کـسـت يامـا معتقـد ن؛ داندمی ريناپذاجتناب يرا امر( توسعه كندورا

ه هـر دو کارشناس  کخواهد با می  يده گرفت و دربست ت  در داد با آنچه ماشيا نديفرهنگ محل را ن
  يـاکوشـد در برابـر می، يجه(  در نت13ص ، 1353، احمد)آل« اندگانهياز ما و ادب ما و رسم معاش ما ب

  يـان ايم در»ند تا کآن توجه  ی  منطقه و آداب و رسوم مردم بوميا یخيتار ةبه گذشت، یزدگل غربيس
ص ، مـان)ه« ان نروديبودن است از م کیه خارک كخارهاي تنها رجحان بچه، يمه ما دارک يم ودکهمه 
 يبـرا یرجعـم( و 86ص ،1371، ی)شهشـهان ان بمانديرانيا ةنديآ يبرا یراثيم یاز مردم بومل اقال( و 79
 گر باشد يت ملل ديا با هويدر تما یرانيت ايهو

)همـان( ، یتوسـعه در برابـر فرهنـگ بـوم ةردن مسـئلکـدر مطرح  كخارة ريت جاياهم، هرحالبه
 ندارنــد و یت تــوجهيــ  هويــه بــه اکــزده ومــت و مــردم غــربكرا بــه ســمت انتقــاد از ح احمــدآل

از  يديـجدة و دوردهد سوق می اندآن همت گماشته ياستثمارشان به نابودة ادام يه براک یاستعمارگران
 شود می آغاز «یزدگغرب»ت مفهوم يبا محور احمدآل یو ادب يركا  فيح

انتقـاد از  يبـرا یعيار وسـيآن را در سطح بس زدگيغربتاب کاحمد در ه آلک یزدگاما مفهوم غرب
ی ت اجتمـاعيانگر فقدان هويب،   مفهوم در نگاه اولي  ادارد یدو وجه اساس، ومت بسر دادكجامعه و ح

ع ار  اسـت از  یزدگغرب، يان اوغرب بود  به ببرابر ران در يسوم و از جمله ا در ملل جهان یفرهنگـ 
، اسـت از عالم حـادث شـده يامردمان نقطهة شيه در فرهنگ و تمدن و روش اندک یمجموعه عوارض»
ه فقـر كـبل؛ ياابندهيچ مدرج تحوليهیخ و بيدر تار یچ تداوميهیو ب، یگاههكيتعنوان به یچ سنتيهیب

ــ ــوغا  ماش ــد)آل « يس ــدي   (31ص ، 1382، احم ــغربترتيب، ب ــول ورود یزدگ ــ محص   و يماش
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 ير را بـرايشـرا یجيصـور  تـدربه، ه علم و فرهنگ متناسب بـا آنكنيبدون ای است؛ غرب ينولوژكت
 یوسـتگياز تـدوام و پ،  يخـوة گونـاو همسو با نگرش رمان، يجهباشد  در نترده ک  فراهم يد ماشيتول

  م نـا يد و بـا همـيـگومی سـم سـخ ينيماشويژه بـه، یر اجتماعييهر تغ يشر  ضرورمنالة بهفرهنگ 
ه بـه فرهنـگ کـپـردازد ي میازدهران غربكومت و روشنفكبه انتقاد از ح، مدير مدرسههمچون داستان 

 ندارند  یتوجه
فرهنـگ ة شـاعا، فرهنـگ و اقتصـادة خود به رابطـ یستيسکمتأثر از نگاه مار احمدآل، يگرد سوياز 
وجود هسـم را در غـرب بـينيو ماش یاجتماع یه ترقک یو نه فرهنگ و علمی ـ پسند غربو عامه يظاهر
و  ینفتـهاي یمپانکان يا مياستعمارگر و مستعمره و  يشورهاکان يم يرا محصول روابر اقتصادـ  آورده

نـد  کمی مشـورها فـراهک  يـاستثمار ا يراه را برا، یت بوميه با اضمحالل هوکداند می ملل جهان سوم
تصـور رد و يـگمی لكاو ش ةشيدر اند یو فرهنگ ياستعمار اقتصاددربارة از غرب  یمفهومترتيب، بدي 
 كند شمی هم  دري  از پيبمتمدن غرب 

ه کـمراه بـود ه  از غرب يستا یبا نوع، ة مشرو هدورويژه به، چهل ة  از دهيپهاي سال، در واقع
الب ان فعـال و مـثثر در انقـركنـد و روشـنفكافمی هيغـرب سـاة انـيجوو مداخله ياسـتعمارة بر چهر
ه کـدانسـتند ي میایتمـدن مترقـ، یت مفهوميلک منالة يكبهغرب را ، شانيهابا وجود تفاو ، مشرو ه

م و علـ، عـدالت، قـانون، تيمشـرو ، يمـدرن همچـون آزادهاي دهياز ا ياريز بسا يمندبهرهة واسطبه
رد در كـي  رويـامـا ا(؛ 14ص ، 1386، ی)آجـدان است دهيرس یمطلوب یاجتماع یبه ترق، ي و   نولوژكت
و  یسـتيسکمارهاي يولوژدئيـرد و او متـأثر از اک ياديرا  زييتغ، احمدآل ةشيدر اندويژه به، ة چهلده

، ی و متمـدنمترق غربترتيب، بدي   دکرغرب وارد  یمفهومة ريمفهوم استعمار را در زنج، يپسااستعمار
 ر معنا داد  ييتغ، ران استيا یال  اجتماعكمش یه مسئول اصلک يبه غرب استعمارگر

 تـا كخـار ةريـجا یو در مونـوگراف، یزدگـ  از غربيان را پيخود از غربانتقادهاي  احمدآلال ته 
 بـود ردهکـاره مغول و اتحاد آنان در مقابل مسلمانان اشـ ةحملبرابر و به نجا  اروپا در ، مطرح يحدود
د يـاسـتعمار جدويژه بـهان و يـشـتر بـر اسـتعمار غربيب، یزدگـاما در غرب(؛ 79ص ، 1353، احمد)آل
 را ندارنـد و در ظـاهر یغربهاي تبه دول یه نشان وابستگک يیهایمپان؛ کندکمیتأکيد  ینفتهاي یمپانک
بـا انـواع ی ؛ ولـننـدک كمـکران يـشرفت ايتا به پبسازند  ياارخانهکا يشان را بفروشند ياالکخواهند می
ان به غـرب يرانيشتر ايبهرچه  یجا وابستگ ياجهيپردازند و نتمی رانيدر ا يیگرابه رواج مصرف، بيفر
 یمفهـومي ـ سـم اقتصـادياليپره بـر مفهـوم امكياو با ت، يجهندارند  در نتدن ال بهرا  یغربهاي یمپانکو 
 پردازد می به انتقاد از غربی ـ ستيسکمار
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د غرب اهداف استعماري خود را تنها در پس قراردادهاي تجـاري ـ مصـرفی خـو، به گمان او
ديگـر » ظاهر مستقل نيا پنهان شـده اسـت:کند؛ بلكه در پس وقايع و نهادهاي سياسی بهدن ال نمی

 زمانـة، هـاي ملـیيـا زمانـة انقالب، عالوه بر آنكه زمانة مقابلة   قا  فقير و غنی نيست، مان ماز
 زنگ ـار يـا ها هم نيست  زير جل هر بلوايی يا کودتايی يا شورشی درو ايدئولوژي« هاايسم»مقابلة 

 «اسـت فتـهبايد ديد تو ئه کدام کمپـانی اسـتعمار لب و دولـت پشـتي ان او نه، سوريه يا اروگوئه
، مار  اي  درك متفاوتی از امپرياليسم و غرب است که بـراي درك اسـتع(21ص ، 1382، احمد)آل
شـود کـه در ظـاهر بـه وقـايع سياسـی توجـه می، يجاي توجه به قراردادهاي تجاري ـ اقتصادبه

اي کـه دهزهـاي غـربويژه در انتقـاد از حكومتبه، اي  بعد از امپرياليسم، استقالل دارند  همچني 
 يابد بيشتر نمود می، روندآيند و میغرب میوسيلة به احمدآلزعم به

ز   اينچـه بـا بوده است و آيچهل ن ةران دهكان روشنفيغالب در م کیدر، از استعمار ك  دريال ته ا
  يتـرنظر آنـان بار ه بـهکـبـود  يعنصـر، داشتمی خود مشغول  زمان ذه  آنان را بهيا در ايهر چ
 سـم عمـلياليتر امپرميل قدكتر از شانهکريه زکد ياستعمار جد ینوع؛ جوامع جهان سوم بود يد برايتهد
 يـكق يز  را، ي ظاهراً مستقلشورکدر  ینفوذ خارجة ا سلطيدخالت »ل ع ار  بود از: ك  شيرد  اکمی

نخ گـان ، يگـرد ع ار شور خود  به کرد تا مردم کمی عملها یشتر به نفع خارجيه بک یبومة گروه نخ 
ابق سـ یسـتياليامپر يشـورهاکرا عوامـل يـز؛ د مردم بودنديدشمنان جد، ي جهان سومشورهاکم بر کحا

سـم را بعـد از ياليومت و امپركان حياتحاد م احمدآل(  ال ته 157ص ، 1388، ي)ن و« شدندمی محسوب
يـ  ر اده کـ  تفـاو  يـبا ا  بود ردهکصراحت اعالم به سرگذشت كندورامرداد و در داستان  28 يودتاک

آن  یلـي ف ینوعبـه، زدهران غـربكومـت و روشـنفكر شده بـود و حبيشتبه سمت غرب  هاانتقاد، دهه
بـه نفـوذ اسـتعمارگران ، ادانسـته(يـا نشان )دانسته یزدگه با غربکشدند می محسوبآمدند شمار میبه
ران ك)و روشـنف ومـتكحوسـيلة بهشـده مطرحهاي دهيـاز ا يارياو با بس، يل  دليدادند  به هممی دانيم
را باعـث نهـا آ ينـد و اجـراکمی مخالفت یاصالحا  ارضويژه بهد و يان انقالب سفي( در جریومتكح

را بـا  ین اصالحا  ارضه قانوکاو ، نمونهداند  براي میشتر به غرب يب یو وابستگ یت بوميب هويتخر
ة صـرفبه ورد درسـت كد عمليگومی نفرين زميندر داستان ، نديبمی به روستا در تناقا ينولوژكورود ت
شناسـد  یمتـور مـرز و سـامان نکترا»؛ زيرا ب شده استيتصو یم اراضيتور در تناقا با قانون تقسکترا

 هـم ف روش  است  مـرز و سـامان مـردم بـهيلكت، ينطور شدا یه است قربان  وقتيه غربکشوفرش هم 
و  یمانـدگه عقبب، ي  تناقابه اتوجهی   بی(27ص ، 1388، احمد)آل «شودمی خورد قربان و دعوامی

 شود می مصرفی  بي  ماشيا؛ زيرا در عمل است یمپانکشده و مطلوب منجر ران يشتر ايب یوابستگ
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نـد کمی نتقـاداز ورود نهاد مدرن آموزش و پرورش به روستا ا، یبر انتقاد از اصالحا  ارضافاون او 
ها را از د بچـهيـدهم بامـی هکـ یم  با درسـ»ه ک داندمی  يرا ا اشیغرب يارهايبا مع، نظام  ياة جيو نت
ت ه بـه سـنک يیهابچه  «بندندی میه هنوز نظر قربانک يیهابچه يه؟ براک يآن هم برا»  «نمك  ب رم  بيزم

 یمـوم كعروسـ يكتاب مقاومت ندارد و مانند ،   هجوميستند و در مقابل ايمجها ن یو مقاوم یعقالن
  (61ص ، 1388، احمدآل) «رنديگمی لكش يرومی باهاشان ور یتا وقت

در تـابِ کزده در ران غـربكتـر او از روشـنفیلکبه انتقـاد ، کمرد نخ گان حاكاز عمل احمدآلانتقاد 
 بـا، کتـاب  يـاسـت  او در ا زدگـيغربتاب ة کادام، که در واقعانجامد می خدمت و خيانت روشنفكران

،   بحـثيـا يپـردازد و از مجـرامی رانكرد روشـنفكـعمل یبـه بررسـ، اشياسـتعماری ضدلک كنيع
ه از کـ یرانيران اكروشنف، گمان اوند  بهکمی انيا بيو نگرش خود نس ت به سنت و تجدد را ن ینيبجهان
و فرهنـگ  ريمحبـه، شده بودنـد یغربهاي شهيو اند یجذب مظاهر تمدن، ران با غربيا ةمواجه يابتدا
ه متـأثر از کـ احمـدآل ةشـيدر اندکردند؛ زيـرا تر استعمار فراهم يجه راه را برايو در نت، یتوجهیب یبوم

، 1ج، 1348، احمـدا بـوده )آليـزر نسـهچون فرانس فانون و امه ياستعمار ران پساكروشنفهاي ديدگاه
ص ،  2ج، 1348، احمـد)آلغار  سنت و فرهنگ هر محـل اسـت ، قدم اول غار  استعمار، (76ص 
و  «یزدگـهجـوم غرب ينه را بـرايشد زممی مرد معاصر یمذه ی ـ فرهنگة نيردن زمکلق »فقر با (؛ 32
، يبازیران بـا زرتشـتكومت و هم روشـنفكه هم حکاست  يارک  يو ا، يجه استعمار آماده ساختدر نت
ومـت عامـل كح، احمـدآلگمان ل تـه بـهو مخالفت با اسالم انجام دادند  ا يبازيسروکو  يبازیفردوس
خ بالفصـل يتـار، ملت يك یخيجاد اختالل در شعور تاريتا با ااست ها بوده ي  بازيراه انداخت  ا یاصل

رنـد يبگناديـده ، است و مط وعا  بوده يركروشنف يآزادة دور ینوعه بهرا کقاجار ة دور یعني، آن دوره
گر نقا  عـالم يبا د ياو رابطه ياگسترده ینيببا جهان، ان باشديدر م يركاز روشنف یه سخنک»و نگذارند 

و  یزدگـغربدليل بـه ،يـان  ميـا در ايران نك(  روشنف159ص ، )همان« ياشهير و اندكو رفت و آمد ف
ت يحيهمچـون مسـ، ی اسـالمعنـي، یرانـيا ینـيسـنت دپنداشتند می، یسنت بومتوجهی و نشناخت  بی
انتقـاد از  يبـرا احمـدآل یاصـل يامـا م نـا؛ (40ص ، )همـان نار گذاشته شودکا يد اصالح يبا يكاتولک
)در ة انـيگراو واقع یسـتيسکمشرو ه با نگاه مار ةران دوركروشنفويژه به، كرانرد روشنفكشه و عملياند

 هکـسـم يسکمار یاصـل يربنـايز»ران بـه كروشنفبيشتر ، گمان اوبهيسم( او مربو  است؛ زيرا دئاليابرابر 
 یاجتمـاعهاي نهضت كه محرکاست  يمسائل اقتصاد، و جدال فقر و غنا ی  قاتة م ارز، د: اصليگومی
ر يـ که انقـالب کـبـود  نويسانالمعارفةدائرو  ولترشا  يه فقر فرماکردند کگمان »اند و توجهیب «است

، )همـان« ارگر شـدکه يه در انقالب روسکس بود کمار یمذه يشا  ضدا فقر فرماي  آورد يفرانسه را پ
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بـه  یتـوجهی  بيدر اـ  ا  مدرنيست و ادبيسکمتأثر از مارـ  احمدآل يگرا(  اما ذه  واقع51ص ، 2ج
 يبـرا یو فرهنگـ یسـنتهاي از پشـتوانه، يبر عوامل اقتصادافاون و سهمی ندارد  یبوم ةا  جامعيواقع
 يست و تجدد غافل ن یرا  اجتماعييتغ

، یومبـقطـع ارت ـا  بـا سـنت نيـا و  يركل نداشت  سنت روشنفيدلبه یرانيران اكروشنف، يجهدر نت
 يبـرا یو بـوم یسـنت ياپشـتوانه، يـرانخ ايبـا رجـوع بـه تـارکوشـد میشوند و او ی میزده تلقغرب
 ،آن د تـا بعـد ازي ارائـه دهـركاز روشنف یفيالزم است تا تعر، کار  يا ياما برا؛ ابديب یرانيران اكروشنف
 اركاو آشـ یبـومريغ يحـدود ه نگاه مدرن و تـاکنجاست يدر ای برود  ق آن در سنت بوميصادمدن ال به
يـك ا در ت رياز واقع یمتناقض یق متعدد و حتيمصاد، ستيمدرن يكهمچون ، ؛ زيرا در گام اولشودمی

شـود ی میرانكشـنفران پر از رويخ ايتار، يجهدر نتکند؛ می خالصه يركروشنف یعني، مفهوم واحد و عام
 يو گئوماتـاشـوند می ختـهيواحد ر یگر در قال يديكبا ، شانیها و تضاد واقعدهيا يه مستقل از محتواک

ان( يـعنوان قرمط)بـه ناصـر خسـروو  سـينااب و  ابوريحان بيرونینار کدر  كو زرتشت و ماد یهخامنش
ت و چـون يـره ر، یفرزانگـهاي ه در ظـاهر در شاخصـهکـشـوند ی میتلق يحافظان سنت واحد،    و

ها و هديـدام اکـبـا  ی  فرزانگـيـه اكـنيادربارة  یول؛ هستند ك( مشتر130 ص، 1ج، )همانی نندگکچرا
شـود؛ زيـرا چنـدانی قائـل نمیت ياهم، ی استدر چه اصول يیچراووسو و چوندام سمتکت به يره ر
قصـد ، یخواهار عـدالتيـمع  اشخاص را با ياز ا يارياو بس، هاست  در واقع يتر از ایلک، یار اصليمع

از  یيفحـوا ی( و حتـ138 ص، )همـان از اجتمـاع معاصـر ینشيدر اوضاع زمانه و ب يرييا تغي یاصالح
الک و امووا  ( یا تالش مزدک برای تقسیم ام131)ص در تأکید بر اصالحات گئوماتا]مثالً  يگرکیاشترا

و  ير خـودكروشـنف یزادگـاه اصـل، جـهيدر نتدهد  می نار هم قرارکدر  [گری قرمطیانیا عقاید اشتراکی
هـاي متوكه امـر حکجا  شه است  هرياز اند یاعمال قدر  خالهاي حوزه»، در نگاه او یر بومكروشنف
ظلـم  ه بـر خلـقکجا  هر یعن؛ يالم و حق بر مسند نشستهکدور از عدالت و انصاف و ، یو شرع یعرف
 ( 142ص ، )همان« ا هستيفقرا با اغن ی  قاتة ه م ارزکجا  هر مارکسة ا به گفتي شودمی رانده

ه در کـ   اسـت  و سـارترا يـ یا گرامشي مارکسارِ يمع، احمدلآ ير خودكار روشنفيمعترتيب، بدي 
 يخـود يارهـايمعدر عمـل بـه ، كرانر روشـنفيا همچون سايند و او نکمی ن اشارهداا بيتاب نک يابتدا

سـخ   هـایغرب يارهـايبـا صـراحت از مع، ير امروزكروشنفف يدر تعر، هكنيضم  اکند؛ توجهی نمی
 ینيبدار جامعه بـودن و جهـانيوجدان ب، (يیگرا)عمل اقدامجرئت داشت  ة هم ستهاي د و مثلفهيگومی
ة دور»، بـه گمـان او؛ زيـرا نـدکی میمعرفـ ير امـروزكروشنف يفتعر یاصل يداشت  را محورها یعلم

ده و تنهـا مانـده و سرنوشـت  از يـبر یعـيااد از عوامـل   يـآدم ه در آنکـاسـت  يادوره، يركروشنف
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ی نـيا زميـ یآسـمان ی انيچ پشـتيهیو ب، مقابل سرنوشت خود تنها سرنوشت آنها جدا شده و خود را در
نـد و کشخص خود عمـل  ياكا از عالم و فقر به اتياز خارج  يچ انتظاريهیه بکابد و مج ور است يمی

 تيبه مسـئول، یعلم ینيباز جهان يمندبهره، يجه(  در نت29ص ، )همان« و مسئول آزاد باشد؛ اشدبمختار 
هـا و ه علتيـدرصـدد توج»ه كـبلپنـدارد؛ ینم یآسـمان يرا قضا يتیر هر وضعكرا روشنفيزانجامد؛ می

ـ  بهتـر یوضـعة دربـار يپردازاليـتصور و خ يجاه بهک ی  معنيا به اي» ؛ديآمیبر «آن وضعهاي س ب
ة سـيگـر بـا مقايد ی  وضـعيـسـاخت  ا يبرا»دارد و  «گر را در خوديد یجاد وضعيا ياقدام برا جرأ 
اس بـا يـ  گـا و مقيـال تـه ا و، (26ص ، )همـان ار داشت يهم در اخت یاسيگا و مق یو اجتماع یخيتار

و نـه  شـودمی و توجه به مسئله استعمار حاصل یستيسکمار ینيبتر جهانو از همه مهم یعلم ینيبجهان
 سـارتره کچنان»ـ شودمی دار جامعه فرضير وجدان بكروشنف، يب  ترتي  به همیو بوم یسنت ینيبجهان
نـد کی میبررس یعلم یجامعه را با نگاه یه مسائل اجتماعـ ک اندردهکگران در مورد فرنگ يو د راسلو 

 ( 49 ص، )همان نالدمی استعمار ةليوساز غار  شدن به، شدهغار  كو در ممال
 احمـدآل ةشـيدر اند، یران غربـكروشـنفة انيگراچ ويژه افكار به، افكار مدرننفوذ ، ي  اوصافبا ا
ی معرفـ ايراه ان ة دهندرا ادامهروحانيان ه کران يا یاو برخالف گفتمان سنت، از همي  منظر  شودمی روش 
 یشـگيشـه و انديده انکخ يت تاريبداهاي در دوره»را يز ؛دهدمی   مقام قراريران را در اكروشنف، ندکمی

شـه و ي  حضرا  صـاحب انديا، استشده می ب عرضهيعت و از زبان عالم غيفقر در ل اس ماوراءالط 
 ؛(140ص ، ان)همـ« سـر بـودي  ميـتنها از راه د يیرها، ير آن زمانه در شراکچرا؛ ام راننديالم اغلب پک
 متـرکب يـغعـالم ة ه جذبـکهمان اندازه به، يمشومی تريكو معاصر ناد یخيتارهاي به دورههرچه  اما»
« دهنـدیم رانكسـندگان و روشـنفيران و نوكـشـمندان و متفيخـود را بـه اند يا جايام ران نيپ، شودمی

 ( 141ص ، )همان
يجـه بـه و در نتدهد قرار میران كروشنفگروه ا در يعه را نيشعالمان ، احمدآله ک  است يال ته مهم ا

ام ران را از انحصـار يـسـنت پ، ی برخالف آنـانولشود؛ يك میان ناديرانيا یاسالمی ـ بوم يركف سنت
ران يـت مردم ايثرکا يسوادیبة آنان را به زمان یت اصليقدر  و مشروع یند و حتکمی خارجروحانيان 
و  نقـل بـار فرهنـگة قسمت عمد یه هنوز همچون قرون وسطک یوقت تا، يق   ريبه ا»کند: می محدود
،   بشـونديها جانشـنهي  زمياند در اران نتوانستهكت است و روشنفيبه دوش روحان یراث سنتيل ميتحو
 یاصـل یهمراهـ، ويژه آنكـهبـه ؛«ده گرفـتيـند یاجتمـاعهاي ت را در نهضتيتوان قدر  روحانینم
برنـد می ار بسـرت در قلمرو استعمير و هم روحانكنجا هم روشنفيا»يل است: دلعالمان بدي  با  احمدآل
ر و كبه وضع روشـنف یاست؛ و وضع او هرگا ش اهت یمحل یو سنت یغار  فرهنگ، ه قدم اول غارت ک
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، يجـه(  در نت71ص ، 2 ج، )همـان «اندسـتادهيهم ا يرو يپ یه گاهکمتروپل ندارد  كدر ممال یروحان
اعت ـار قائـل  يحـدود تا، متروپلة در حوز یحيمسروحانيان  يجاران بهكروشنف ینيجانش يبرا احمدآل

رش يه مـورد پـذکـ، دوران مـدرن یت علمـيـاز عقالن یعيت و سنت شـيروحان، گمان اوبه یول ؛است
را ع يتشـ سـت ويدور نبهيی گراو عمل يبر ره ر یم تن یستيسکمارويژه به، يركو سنت روشنف، اوست
ه محصـول دوران کـ يركروشـنفرا همچـون يـزدانـد؛ می یت اسـالميـلکدر درون  يركروشـنف ینوع

بـر علـم و تجربـه  یم تنـ ینـيزم يارهاياست و بر مع یعيمافوق    يروهايعت و نياز    يیزدااسطوره
 :چون اجتهاد و انتظار است یاصول يدارا، است كیمت

بـا  ينـعي، ات روزيه با توجه به مقتضكلف است كاب امام زمان ميدر غ، ه  الم صاحب فتواك ين معنيبه ا
 ر بـا توجـه بـهيشرفت اجتما ات است و نيشرفت زمان و پيگذشت زمان و پ  ه الزمك يتوجه به تحوالت

ر با توجـه بـه گسـترش يشرفت اجتما ات است و نيشرفت زمان و پيگذشت زمان و پ  ه الزمك يتحوالت
را  يبـازتررـاي روز اف شـود و روزبـهمي د حاصليل جديابرار و وسا كمكه با ك يملموس بشر يايدن
 يه بـه  قـل و منطـ  ر كيـسوم با ت  نص قرآن و متن سنت و در مرحل  نيبر زم، گذاردمي او يروشيپ

 (.58ص ، )رمان ندكن يو معامالت و  قود مردم را مع يف  ادات و آداب مذربيلكبدرد و ت

ينـد: بمی مراههرش خود يپذ ي موردت مدرن و ره ريعقالنيار را با دو مع یعيسنت ش احمدآل، در واقع
 وعقـل  كمـکرا در دست گرفت  و بـه  يسرگذشت بشر یعني، يفلك  تيا، يركف يمحتوا همه يبا ا»

را  ه هم مت  سنت و اخ ار را و هم نـص قـرآنکبخصوص ؛ ردنکرا حل  یمنطق معضال  امور اجتماع
ال  كر حـل مشـت ديـ  مقـدار عقالنيـ(  ال تـه او بـه ا59ص ، )همـان« نندکمی ريع تفسيتش ةدر حوز
 يپـا وناچار دسـت »، اول است ةه در مرحلک، که مت  قرآن و سنتست و معتقد است يقانع ن یاجتماع

 ( 58 ص، 2ج ، )همان« بنددمی عقل و منطق و تجربه را
در ، پـردازدی میسـنت بـوم یابيـگاه آن و متأثر از آن به ارزياز جا احمدآله ک، يركاما عقل روشنف

عقـل ، تيـ  نـوع از عقالنيـاتر اسـت؛ زيـرا يـكان ناديرانيا یبه سنت فلسفمقايسه با عقل روشنگري 
ر جهـان يپـذو آزمون یبه شـناخت تجربـ، یعلمهاي ه فارغ از علقهکست يمحا ن یو علمدانشگاهی 

 خـودا ـراف جهـان دربـارة  یعلمـة و دغدغـ یزمان آگاه، تيحساس یه با نوعكبلکند؛ خارج بسنده 
 یر هگلـيـه از آن بـا تع کـ یو نـاظر بـودن نسـ ت بـه حـوادث اجتمـاع یعملة ند  دغدغکي میداور
 انيـقرن نوزدهم ب یت علميت را با عقالني  نوع عقالنيه افتراق اكضم  آن، ردکاد يتوان می« یدردآگاه»
 كق سـلويـاز  ره کـ، کندمی  يتأم یاسالم ةموجود در فلسف یخيت تاريش اهت آن را با عقالن، ندکمی
ق يراه وصـول بـه حقـا یو وارسـتگ ياريبـا هوشـ، یر عشق و دلدادگيو از مس يوجود يةو تصف یعمل
ه در مقابـل کـا يـت نيـ  نـوع از عقالنيا ةانيگرانگر و جامعهلکنگاه ، يگرد  از  رف ديمايپمی را یمتعال
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موجـود ـ  تيعقالن یخيتار يلرزان از معنا یش ح، رانكمورد ق ول منورالف یستي راليل يرد فردگرايكرو
 یر و دگرگـونييـرا در عـالم تغ یجائـ یق و معانيمصاد یگانگيه وحد  و کاست  ی ـدر فلسفه اسالم

 یعنـي اسـت؛ Reasonو  Intellectنسـ ت ، یف و واژگـونيـتحر یاصـلدليل ، ي اوجود رد  با کمی حفظ
 واقـع یعقـل جائـ يةدر حاشـ یلـکعقل ، رديقرار گ یلکل پوش  عقل يدر ذ، یه عقل جائكآن يجابه
و  يويـرد دنيكـرو یعني، جهان مدرن یشناختیان هستيبنة جينت، یشناختمعرفت يیجا  جابهيا  شودمی
يكـرد و از جملـه رو یاجتمـاعهـاي ه آرمانکـشـود می   امـر موجـبيـاكوالر آن به عـالم اسـت  س

 ،ي انسـانو سـعاد  معنـو یل اخالقـيمستقل از فضـا یالهقت يگسست از حقدليل به ،عدالتخواهانة آن
 ( 32ص ، 1391، اي)پارسان نمودار گردد یستيمونکا ي یستياليسوس ياجامعهصور  به

بـا ، رانيا یاحمد با توجه به سنت بومآلة رانكعقل روشنف، يركروشنفدر مسير ب ي  معايبا وجود ا
تـاب کر خـود را د يركسنت روشنف، ینيدة نيزم  يهمو با است همراه شده  ینير ديانت و تفسيد ینوع

از مـ  ، کتـاب  يـزنـد  او در امی ونـدي( پیشـرق ي)و تاحد یمان اسالميا  و ايبا اله، خسي در ميقات
ة نـد و دغدغـکمی خود و غم خود را فرامـوش، شده در  وافه در مساوا  تجربهکد يگوي میایشرق

اع فـدا و در اجتمـ یجمعـة سـلط، تقابل فرد و جمع یا نوعين «یسع»و در ، ي(ركجمع )از لوازم روشنف
ر د  فـرد فداشـده يا همـياف و اناوا نكدر اعت، يگراز  رف د کند تجربه می بيشدن را در برابر عالم غ

  يـامـا ا؛ ليـ( نايركهم الزمه روشـنف )بازی المکو  یشفکشود و به می ب فدايدر برابر عالم غ، اجتماع
تگاه   دسـيدر ا»زيرا  ؛ابنديمی بيخود را در ارت ا  با عالم غ ینيد ياصالت و معنا، رانهكتجارب روشنف

 جمـع را ةسـلط یدر سع»و   «ب استيدام اصالت ندارند  اصالت در عالم غکچ يفرد و جمع ه، مييه ماک
وقـت چـه آن، یب را گرفتيعالم غ   مجموعهيو از ا يب و اگر آمدياما فقر در برابر عالم غيم؛ ريپذمی

بـا  یمحلـ و یبـوم بـه مسـائل احمدآلتوجه ، ي  اوصاف(  با ا91ص ، 1346، احمد)آل «خواهد ماند؟
عائر انـت و شـيد يبا قرار گـرفت  در فضـا یوليرد؛ گمی صور  یستياليمدرن و سوس ینيبجهان كنيع
  دو يـا  اکشـترااة نـيدر زمويژه بـهشـود و يـك میناد یو سنت یاسالم ینيببه جهان يااندازه تا، ینيد

 آورد می را به ارمغان ینيدهاي ت سنتيتقو، ینيبجهان
در مقابـل  یت مقاومـت چنـدانيـقابل، ه در بازگشت به روسـتاک احمدآل نگرش مدرنترتيب، بدي 

  مقابلـه مناسـب يـا يخـدامحورش را بـرا ینيبو جهـان یت اسـالميـلک، نـديبیاستعمار و غرب را نم
 ی  مراسم حج خود نـوعيا، وضع گرفت  در مقابل غرب يه براکدم يپرسمی از خود»دهد: می صيتشخ
، ]یاسـتعمار فرهنگـ [دشيـ  استعمار نوع جديه غرب با اک ياخصوصاً در زمانه؛ ستيپرش ن يوكس
زده رهـا   زنـگياسـالم را چنـة ارابـ، مييه مـاکـ ی  حواليچرا در، راندمی تيحيمسة   بر ارابي  چنيا
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رده کـاشـاره بدان ا ين یزدگه در غربکاست  یت اسالميلة کدي  همان اي( ا106 ص، )همان« م؟ياردهک
ت و مقاومـت يـتوانند بذر عقالنی میعياجتهاد و انتظار ش، يگراز  رف د  (28ص ، 1382، احمدآل) بود
ايـدئالی ه کـ، را ي پـر از عـدل و دادروز يا انتظارو انتظار فرج ن داركان بيرانيرا دل ا یزدگغرببرابر در 
 ( 66ص ، 2 ج، 1348، احمد)آلی در دل هر فرد عام، ی استستياليو سوس یجهان

انت و سـفرش يد در بازگشت  به احمدآلتأکيد  ت مدرن و مساوا ِ مورديعقالن،   احواليبا تمام ا
و نـه ، يب اسـالمالم غع از اصالت، كهنياويژه به، يردگمی خودبه يتریبوم يبووي رنگحد تا، قا يبه م

هاي نوشـتهو  هـاينگاركدر نگـارش تپـي  از ايـ  او ، يگـرد  از  ـرف ديگومی ا جمعياصالت فرد 
بـراي د  يـگوی میو اجتماع یفرهنگهاي یابيارز يبرا يخود يارهاياز توجه به مع، اشیزدگغربضد
ز خـروار ا یهمچـون مشـت، عالم ي  سويشه در ايما هم»در گذشته د يگومی زدگيغربتاب کدر ، مثال
م و بـه انـگ ياشـناختهمی خودة ا را به انگاريدن»م يه داشتک یقدرتة واسطجه بهيو در نت «تمدن يكت يلک

 «ننـدكا بار را بـا مـکـ  يهمـ»دست گـرفت  قـدر  هبة واسطبه« ه آنهاك  از آنيپ، ميازدهمی خود نشان
بـه  يبـدو یمـا را چـون قـوم ةتمـدن گذشـتاوردهاي دست، شناسانهو شرق (32ص ، 1382، احمدآل)

عـاد ماز امـور معـاش و  يه امـريـتوج یا اگـر در پـيـخود ما ن»ه ک يحد   بسپارند  تايخوهاي موزه
 جور آمـارهمـان؛ ميخـوانمی جور درسهمـان م   ينکی میابيآنان ارزشهاي كبه مال، يما باشيخودمان ن

ا بـر ر یچ و نـيرنـگ هـ یعلمـهـاي روش»ه کال ته معتقد است   «مينکمی قيجور تحقهمان؛ ميريگمی
 یزدگـد از غربست و در انتقايآنچنان مطمئ  ن، یاما در مورد علوم انسان؛ (46ص ، )همان ندارد یشانيپ

 ةفلسـف و يـكنكق و اصـول تيـپرداخت  به علـوم دق يجاتا به امروز به یه ما حتکد يگومی رانكروشنف
ص ، 1ج، 1348، احمـدانـد )آلترا گرفتهکد یهامان در علوم انساناز فرنگ برگشتهة به هم يكناد، یعلم
 ور بـه، كارنامـه سـه سـالهتـاب کدر ، كـهنيتـر امتر است  از همـه مهمکت آن يت و علميه قطعک (40

 کند:میتأکيد  یبوم یمشخص بر علوم انسان
ا در غـرب مـا در يـر را. از غـرب يـامـا نـه رمـه چ؛ ميريـم بگيـررا ما الزم داريمقدار چ يكاز غرب 
 سـت وين يم گرچه غربيآموزمي م.  لمش را رم ازشينكمي ن را وارديا؛ ميرست ينولوژكت يجووجست

اد و حقـو.. خ و اقتصـير تا تـاريات بگياز ادب يعني يرا نه.  لوم انسان يگر  لوم انسانياما د؛ است ييايدن
وم امـا مووـوع  لـ؛ ه بلد است آموختك يسكشود از مي را ينها را من خودم دارم و بلدم. روش  لميا

ش را خ گوش ما حـرفيش بيه ناصرخسرو از رراران سا  پكام جا نوشتهرا من خودم دارم. من جابه يانسان
 (.201ص  ج،1357، احمد)آ  سارتر يا آقايوتن ياد داده نه نيمن ه زده. قلم زدن را او ب

 یگردانـد و بـه نـوعمیباز یمذهب و فرهنگ بـوم يسورا به احمدآل، یزدگغربة دغدغترتيب، بدي 
 بـر آن احمـدآله ک یتياسالم، حال  يبا اشاند  کي میعلوم خود یو حت يخودهاي كدر مال یشيبازاند
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چ ياو هـ،   مفهـوميـاز ا يجـدا؛ زيرا ابل فهم استاو ق یزدگغربة تنها با توجه به دغدغ، ندکمیتأکيد 
از  يارياز بسـ، ي و با ذه  مدرن و منتقد خو ندکیآن ارائه نم یستي  سنت و چيا ياز محتوا یفيتوص

 کند می انتقادروحانيان محور( عتيو شر ی)آدابي هارفتار مثمنان و دغدغه
 یرخـبدر ، در واقـع يعت تـا شـربـود  مـانيادن ال به يشتردر مذهب ب، یشخصنظر از  احمدآلال ته 

 یشخصـ ةرد  جن ـکـاو را استشـمام  يسفر معنوة حيتوان رامی، خسي در ميقاتار كپنهان و آش يايزوا
يـ  زدود  امـی ه غربـت را از دلکـ یبازگشـت؛ بازگشت به گذشته بود ینوعة بردارندي او درمذهب برا
و  كها و فلـهمچـون داسـتان گلدسـتهـ  او بود یو نوجوان کیودکبا دوران  ياديد يهم تجد، بازگشت
يـی  ال یقـومهاي ه در غ ار خا رهک یخيبا آن دوران تار ياخا رهديو هم تجدـ  پنج داستان ةمجموع
 ( 36، ص1386، اني)قاضآمد به شمار میل ماندن ياص يبرا ینمود و پناهگاهمی

از همچنـان و  ،ینيخود بر اصالت و سنت را بازبتأکيد  ،سنگي بر گوريتاب کدر  احمدآل، يتدر نها
فـرد را در بنـد  ديـن ا، زعم او  سـنت بـهيـامـا ا؛ ندکمی اشاره غرببرابر در  يسدمثابه بهسنت ة ديابه 
ده يـر اآنچـه د، در مجمـوعجامعه شـود   يیوفاكانتخاب آزادانه تمدن مدرن و ش از شد و مانعک  يخو
 ابله بـامق د ويت جديه استفاده از آن در جهت مدنک، ي  سنتنه ستا، درواقع ،او وجود دارد يیگراسنت

 غرب است 

 يريگجهينت

ت يـقوت يراه را بـرا، يتـهسـخت بـا مدرن یشـکشاکدر  یه سـنت بـومکست يزي میادر زمانه احمدآل
 ینيدهاي ضـداسـتيسدر برابر ، روحانيانويژه به ،یمختلف مذه هاي و گروهساخت می   همواريخو

ا يـان نركاز روشـنف یبرخ، يگر رف دردند  از کیم يايریسخت را پ یومت مخالفتكحة انيگراو غرب
  يخـوة  ل انو اسـتقالل خواهانـهيآزادهاي از تحقق آرمان يديو ناام یاسيع مختلف سيان وقايدر جر

ران كروشـنفهاي ديـدگاه يخود بر م نا یدر سنت م ارزات یشيبازاند ینوعبه، یغربهاي تدر مقابل دول
متـأثر از ا ين احمدجالل آل، یاسيسی ـ شگياند ي  فضايا ست پرداختند  درياليستانسيا اگايست يسکمار

زمان روزمـره و  و)رمان(  ا  مدرنيو ادب، توجه آنان به   قا  محروم اجتماعو  یتيسيسکمارهاي نظريه
 شود  يك میران ناديا یمذه ی ـ سنت ینيبمردم و جهانة روزمر یبه زندگ، آن یخيتار

حاب تـوده پنـاه بـرده  یستيسکمارهاي يدئولوژيخته و به ايگراش یاز سنت مذه ی ه در جوانکاو 
ة بـه مطالعـاز يـك  ـرف رده و كرا تحمل ن یمل ةست ج هكو ش ي  حاب به شورويا یوابستگ، بود
و از  ـرف ديگـر بـه ، کـاموو  سـارتر، داستايوفسـكیچـون  یران مطرحكروشنفهاي ديدگاهها و رمان
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ابـد  ياش را دریاسـيسهاي سـتكل شيـشود تا دالمی ان مشغوليرانيا يیو روستا یسنت یزندگ یبررس
در ، یغربـهـاي یمپانکسـم و ياليت  بـا امپريو متـأثر از ضـد، هـایابي  علتيـه در پـس اكـنيضم  ا
سـنت ، يـ اوجـود رود  با می ايزده نومت غربكاصالت و مقاومت در مقابل غرب و ح يوجوجست
بررسـی  ك  سـنت را در خـاريـاة ابد و هجوم توسـعه و اسـتحاليیتوان مقاومت نم يرا دارا يیروستا
  بـردن فرهنـگ و آداب و ياز ب يغرب برا یو استعمار فرهنگ یزدگبه مفهوم غرب، تدريجکند و بهمی

ا او را بـه يـن یزدگشود  توجه به غربيك میناد، شتريبهرچه  رسوم ملل جهان سوم در جهت استثمار
را در  یاتحـاد اسـالمة ديگرداند و امیران بازيا یت و فرهنگ بوميهو یاصلعنصر مثابه به، ي مذهبسو
 صـور  یاسـالمی ـ رانـيمـدرن بـه سـنت ا یه بـا نگـاهکاو  يیگرایاما بوم؛ دسازمی   فضا مطرحيا

در  يخـود يارهـايبـر معتأکيد  تيل شده و در نهايتعد یو با توجه به سنت اسالمتدريج به، گرفتمی
سـنت بـه او ، يـ  حـالآورد  بـا امـی همراهرا بـه یعلوم انسان یو حت یو اجتماع یهنگفرهاي یابيارز

 کند میتأکيد  ،يیگراو نه سنت یزدگدور از غرببه يتجدد يبرا، یاسالم
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