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 چكیده

ويـژه داسـتان کوتـاه اسـتش او در      نام و صاح  سبک در داستان معاصر فارسی، بـه هجالل آل احمد از نويسندگان ب

پـژوهش و ترجمـه مهـارت خـود را نشـان داده اسـتش ايـن نوشـتار          ۀحـوز  ، همچوننگاری نويسی و تک سفرنامه

ْشـهر او   يا همان آرمان داوری، به دنیای آرمانی  آثار داستانی جالل، و البته بدون پیشْ است تا با بررسی و تحلیل برآن

 مايـه؛  فرازونشی  و آثاری میان با روزگاری پر روشنفکر در اين کسوت ۀبپردازد و نشان دهد که چگونه اين نويسند

د کـه  شـو  خـوبی روشـن مـی    يان نیـز بـه  سازش در پا تأثیرگذار و جريان یا بینی معترض است تا نويسنده روشن بیشتر،

حـتم در ايـن    هـا، مبـارزه کنـدشاو بـه     چگونه او توانست با پايبندی به باورها و اعتقادات خود، برای رسیدن به آرمان

ای هـ  ويـژه در سـال   انستش بررسی دوران زندگی جالل آل احمد و آثار وی و بـه د راستا، نوشتن را بهترين شیوه می

 گرايـیِ  گراست؛ اما باوجوداين، در پشت پردۀ واقعیت واقع ای انگر اين نکته است که او نويسندهبیشتر بی پايانی عمر،

آل وجود دارد که اين  شهری ايده وجوی آرمان دادن اوضاع و شرايط جامعه، سعی و تالشی در جست او، برای سامان

 ردازدشپ گفتار بیشتر به آن می
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 مقدمه

را  هـا  از فرهنگ مکتوب اقوام و ملّـت  ای بخش عمده

ادبیات داستانی شاملِ قصّه، حکايـت، داسـتان کوتـاه،    

هـدش  د داستان نیمه بلند، رمان و ماننـد آن تشـکیل مـی   

چه در شـکل قـديمی     اـه سو هر کدام از داستان ازيک

 توانـد  مـی   ــ  جديـد  صورت ادبیّات داسـتانی  و چه به

ا و شـرايط زنـدگی   هـ  نمای آرزوها، خواسته تمام آيینۀ

مــردم، آداب و رســوم، شــرايط و مقتضــیات زمانــه و 

ديگـر، هريـک از ايـن      سوی ا وششش باشد؛ ازه حکومت

 هـای  هـا و مکتـ    فکری، فارغ از سـبک  های تراوش

نويسـنده هـم    دنیای آرمانی ۀدربردارند تواند ادبی، می

میـت  توجـه بـه ايـن موضـوع و نقـش و اه     باشدش با 

ويژه ادبیّـات داسـتانی    فرهنگ، هنر و ادبیّات به خاص

ضـروری   پـژوهش و مطالعـه  معاصر، پرداختن به اين 

 نمايدش می

شـماری   احمد از نويسندگان بزرگ و انگشت  آل

است که همواره در محافل ادبی، نـزد خـاصّ و عـام    

ــنده   ــتش او نويس ــوده و هس ــرح ب ــاوت یا مط و  متف

پـــردازانِ  چنـــدوجهی اســـت و از ديـــدگاه نظريـــه

شناسـی، هنـر و    نگـاری، جامعـه   نويسی، تاريخ داستان

نقّادی ادبی؛ صـاح  قلمـی برجسـته اسـتش دربـارۀ      

هــای آثـار داسـتانی و مقــام و    هـا و شاخصـه   ويژگـی 

ای انجـام شـده    هـای ارزنـده   جايگاه ادبی او، پژوهش

تضـاد و  است؛ هرچند اين تحقیقات گاهی با هـم در  

 اندش   ناسازگار بوده

 های آل احمد؛ فقر، بیچارگی، درماندگی، سیاست

ــ  ــت، تعص ــای  نادرس ــا،   ه ــری و بیج ــذهبی قش م

اجتمـاعی   هـای  زدگی و سـاير پديـده   سرکوب، غرب

حـال کوتـاه    ا درعینام چنان تند و تیز؛ معاصرش را آن

توانسـت و   که خواننده هرگز نمـی  کرد و رسا بیان می

تفاوت بگذرد يـا سـاده بـه آن     کنار آن بیتواند از  نمی

بر نوشـتن مقـاالت، بـا     نگاه کندش اودر اين مسیر عالوه

ای تمثیلی مطابق بـا واقعیّـت خـود، بـه     ه بیان داستان

رداختش پ طرح مشکالت سیاسی و اجتماعی مردم می

؛ انـد  بیشتر اشخاص داستانی آل احمد، مردمـی عـادی  

نـد  ا ايد خـودِ نويسـنده  امّا درواقع اين افراد، افکار و عق

و در قالـ  يـک    يابنـد  که فرصـتی بـرای ظهـور مـی    

ی ذهنـی او را  هـا  شخصیت يا نامی مشخص، انديشـه 

ــی ــاب م ــن   د بازت ــک اي ــرای تفکی ــنده ب ــدش نويس هن

ايی مشـخص و  هـ  از يکديگر، تکیه کالم ها شخصیت

، هـا  يـک از شخصـیت   هر ؛ گرچهگزيند ن را برمیمعی

تماعی هم هسـتندش بـه   اج خاص های ای از گروه نمونه

اين معنا که فردی، مسائل اقتصادی؛ ديگـری سیاسـی   

را بیـان   و ديگری نیـز مسـائل اجتمـاعی و فرهنگـی    

ی خـاص و  هـا  آرمان ،ندش سرانجام هريک از افرادک می

کـه   کنـد  ی را حمـل مـی  ار فکری و فرهنگی خاصـ ب

جالل برای بیان همـان موضـوع، آنهـارا خلـق کـرده      

ت فراوان دارد، زبـانِ  ه اهمیچآن توصیف،  اين استش با

 بیان انديشه و اعتقاد جالل استش  

موضوعی آشکار است که در داسـتان کوتـاه،    اين

فرصت تحوّل و تکامل ندارند و پـیش از   ها شخصیّت

نـد و زمـانی   ا ساخته و پرداخته شـده  ورود به داستان،

ـ  ود کـه در بحرانـی  شـ  خواننده با آنهـا آشـنا مـی    رين ت

آيـد   رندش بسیار پیش میب سر می ود بهمراحل زندگی خ

 0اند؛ و زمان و مکان و وقوعِ گمنام ها شخصیّت که

ای آل هـ  بیشتر داستان نیز مشخّص نیستش داستان

ذرنـد و در  گ احمد در ذهن راوی يا نويسنده مـی 

ننـد تـا   ک خفايای ذهن شخصیّت يا راوی سِیر مـی 

نويسـنده بـا ايـن شـگرد،      هرچند دنیای بیرون اوش
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ای ناگفتۀ خود را از ه کند تا حرف ی پیدا میفرصت

 زبان همین افراد بیان کندش

 

 پیشینة تحقیق

اگرچــه مطالعــات و تحقیقــات بنیــادی و اساســی 

دربارۀ جالل آل احمد انجـام پذيرفتـه اسـت؛ در    

کوتـاه و نـاقص    ای اين موضوع خاص، تنها مقاله

پژوهـان معاصـر،    در هفت صفحه از يکی از جالل

یجدهم مجلّۀ حافظ درج شـده اسـت   در شمارۀ ه

گرايـی جـالل، آن هـم     که به بح  انديشۀ آرمـان 

صورت نقل قول آثار اين نويسنده اشـاره   بیشتر به

 داردش

 

 آل احمد، آثار و سرك نوشتار

الدّين سادات آل احمد، معروف به جالل آل  جالل

ــد) ــانواده 0220-0200احم ــران، در خ ای  ( در ته

کـودکی را در همـین    شد و دوران روحانی متولد

گیری  خانوادۀ مذهبی سپری کردش مخالفت، سخت

ــۀ   ــانواده نتوانســت او را از ادام ــدگی خ و بازدارن

کالسـیک و معمـول بـازداردش پـس از      تحصیالت

ــرادر    ــزد ب ــدر، او را ن ــتان؛ پ ــان دوران دبیرس پاي

ــس از بازگشــت    ــه نجــف فرســتادش پ ــزرگش ب ب

و  اعتقادی بـه مـذه  و شـکّ    زودهنگام، آثار بی

ترديد در او هويدا شدش به دنبال اين تغییرِ رفتار و 

های شـديد خـانواده    ها و مقاومت نگرش، واکنش

 در مقابل او آغاز شدش

ــوده  0202 آل احمــد در ســال ــه حــزب ت ، ب

رات مــذهبی دســت از تفکــ پیوســت و در عمــل،

را در « زيــارت»، داســتان 0200 شســتش در ســال

ـ  اين  مجلّۀ سخن چان کرد و به   بـه دنیـای   ترتی

نويسندگی وارد شدش در اين سـال، چنـد داسـتان    

منتشر کـردش آل   ديد و بازديدديگر با نام مجموعۀ 

ـ    احمد در کار مجالت و روزنامـه  ت هـا نیـز فعالی

های پايانی عمـر، ارتبـاطی    بسیارداشتشاو در سال

 روحانی و معنوی با پروردگار خود برقرار کـرد و 

ر گذاشت و بـه تفکـ   گرايانه را کنار رات مادّیتفک

خسـی در   سفرنامۀ در خويشتنِ خويش پرداختش
تحـوّل روحـی و درونـی نويسـنده      بیانگر میقات

ديـدم کـه   » در اين سفرنامه گفته است: استش وی

کسی نیستم که به میعاد آمده باشد؛ که خسـی بـه   

 ش(www.fa.vikipedia.org)«میقات آمده است

ـ که يکی از آثـار  سنگی بر گوریاو در کتاب 

های خود  ، به لغزشـ است 0نويسی نامه خودزندگی

ــرانجام    ــتش س ــرده اس ــراف ک ــدهم در  اعت هیج

ــال  ــهريورماه سـ ــه0200 شـ ــان  ، در کلبـ ای میـ

و  هــای اســالم، زنــدگی را بــدرود گفــت؛ جنگــل

وشــش ســالگی کارنامــۀ  در چهــل ترتیــ ، بــدين

 ه شدشاش بست زندگی ادبی

بنـدی   آثار جالل در قالـ  پـنج مقولـه طبقـه    

 شود:   می

زن ، ديد و بازديدمانند  :الف( قصّه و داستان

سـنگی  ، مدير مدرسـه ، سرگذشت کندوها، زيادی
 وششش؛ برگوری

 شــاملِ :هییا نگییاري ب( مشییاهدات و تییك

دُرّ يتیم خلـیج   ،های بلوک زهرا نشین تات، اورازان

 وششش؛ جزيرۀ خارک، فارس

سفر به ديار ، خسی در میقات :ها رنامهج( سف

 ؛سفر آمريکا و اروپا، سفر روس، عزرائیل

زده،  زدگی، ارزيـابی شـتاب   غرب: د( مقاالت
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 در خدمت و خیانت روشنفکران وششش؛ 

سـکی،  فداستايو فیـودور  از قمارباز :ها هی( ترجمه

 تفاهم و بیگانه اثر آلبرکامو وشششش سوء

هايش،  ار و نوشتهای در همۀ آث جالل تا اندازه

ــاه و شــتاب  ــده، کوت ــری ســاده وروان، بري زده  نث

)تلگرافی( ولی تأثیرگذار دارد؛ درنهايت نثر او بـا  

حـال   ايجازی عصبی، گاهی پرخاشگرانه و درعین

ت صـمیمی  دقیق، همـراه بـا تیزبینـی، صـراحت و    

شکلی که نفوذ کالم و صـداقت در گفتـار    دارد؛ به

اطبی را جـذب  اين نويسـندۀ روشـنفکر، هـر مخـ    

 کندش می

هــای  مســیر کلّــی داســتان مايــه؛ از نظــر درون

جالل، جدالی است بین سنّت و تجـدّدش رويکـرد   

رود،  ای نمـی  که زير بار مسئله است شخصی او اين

مگر خودش آن را تجربه کرده باشد يا دست کـم  

گزارشی؛ يعنی تفسیر و تأويلی مناس  بـا جهـان   

باشـدش او اهـل    دسـت آورده  ذهنیِ خود از آن بـه 

اســت کــه   ای فلســفه هــم نیســتشچون نويســنده

ســوزد و  جــانش در ســودای تحقّــق عــدالت مــی

 خواهد دادِ ستمديدگان را با آشوب و بلـوا بـه   می

توانـد اهـل    انداختن از ستمگران بستاند؛ نمـی   راه 

ــل فلســفی باشــدش بیشــترين محــوری کــه در   تأمّ

 د؛گیـر  گرايی جالل، مـورد حملـه قـرار مـی     آرمان

زدگـی؛ نفـی    وی علیـه غـرب   چنین است: مبارزۀ

سلطۀ غرب؛ دفاع از اسـتقالل فکـری، معنـوی و    

ملّی براساس هويّت ملّی و بازگشت به خويشتن؛ 

و درحقیقت نفی ازخودبیگانگی و کشـف مجـدّد   

های دينی، يعنی اسالم و تشريح آن کـه در   ارزش

 طلبی مستقل استش   اين هويّت

ل در جـايی بیشـتر   جـال  ۀت کار و انديشیاهم

شود که برای ما تجلّی عینـی و نمـايش    آشکار می

روشنفکریِ نو دربرابر سنّت؛ و درنهايت،  ۀصادقان

او که  ستشا آنها یها گذار از آنها و بررسی آسی 

یـا آمـده بـود،    دن سنّتی و مذهبی بـه  یا در خانواده

الهـی دور شـد و پـس از     ۀتی از انديشـ برای مـد 

هويّت خويش بازگشـت؛ زيـرا   پُرتنِش به  یا دوره

را همـراه  او آن جسارت و بخـت و توجّـه الهـی    

ت حزبی خود داشت که در اوج موفقیّت در فعّالی

 چپ، ناگهان فطرتش بیدار شد و علیه آن شوريدش

 

 شهري گرایي و آرمان آرمان

معنـیِ    های لغت بـه  ها و فرهنگ نامه آرمان را لغت

آرزو و حسرت، لَهف، دريـ  و انـدوه؛ همچنـین    

)دهخـدا و معـین    انـد  امل يا امید و رجا ضبط کرده

نقل شده  )ص(ش در ترجمۀ حديثی از پیامبراکرموششش(

آرزو، درحقیقــت، رحمتــی از جانــ    »اســت: 

خداوند برای امّت مـن اسـت و اگـر آرزو نبـود،     

داد و هیچ باغبانی  هیچ مادری فرزندی را شیر نمی

همکـاران،  شهری و  )محمَدی ری« شکاشت نهالی نمی

در بیـــانی ديگـــر  )ص(پیـــامبر اســـالم (00: 0202

هلل رض  م   اهلل و ه و اهوی ش ئا   من تمن   »فرمايد:  می

 ؛01 :0200، دشـتی )« شی یعط    ال نیئ  ت      یخرج من

 (www.rasekhoon.net پايگاه:

ای  ، برابر التین آرمان است کـه واژه 0واژۀ ايده

تش به معنی ديـدن اسـ   0ئیو مشتق از ايده يونانی و

ايده در معانی مختلف؛ شکل، ظاهر، نمونه ومانند 

گرايــی يــا خیرخــواهی و  آن، کــاربرد داردشآرمــان

هــا براســاس  يــا تفســیر و تحلیــل پديــده تصــوّر

                                                 
1. ideas 

2. yeo idea 
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ــ   ـ يا آنچه مربوط به روح و تصوّر اسـت 0آل ايده

آلیسم غربی است که در مکات  و  نیز مترادف ايده

برد فراوان های فلسفی، ادبی و مانند آن کار ديدگاه

، 0هــای اصــالت تصــوّر داردش ايــن مکتــ  بــه نــام

و پندارگرايی هم استعمال شده استش  2گرايی ذهن

دانند که از آن  را نخستین کسی می 0، افالطونلبتها

، 2ســخن گفتــه اســتش جــز او، پروتــاگوراس    

آلسـیم   )ايـده  1در يونان باسـتان، کانـت   2گرگیاس

و فـوير  ( 02آلیسـم عینـی   )ايده 1(، هگل0استعاليی

پـردازان ايـن مکتـ  در     توان از نظريه را می 00باخ

ــتش  ــفه دانس ــده  فلس ــم/ اي ــم ايدئالیس ــا  00آلیس ي

ــوگروی ــانی 02مین ــه آلم ــه  ، ب ــام مجموع ای از  ن

های فلسفی است که براساس آن، موضـوع   ديدگاه

ها  و همین ايده حقیقی معرفت و شناخت انسانند؛

اصـل، وجـود    بر اشیا و عناصر مقـدّم هسـتندش در  

آلیسم يا  ايده هاستش ها وابسته به ايده اشیا و پديده

ها مکت  فلسـفی، ادبـی و    يکی از ده گرايی آرمان

هنری و از ديگر جريانات کوچک و بزرگ جهان 

ــی  ــه م ــومی اســت ک ــانی  اســت؛ و مفه ــوان مع ت

 متصــوّر شــدش عصــارۀ همــۀ گونــاگونی بــرای آن

 گرايان، تنها به وجـود  که؛ آرمان  است  مفاهیم، اين

روحی محض باور دارند و جسـم را تنهـا شـکل    

هـا   آنها وجود اشیا و پديـده  دانندش متظاهر روح می

                                                 
1. ideal 

2. originality of thought 

3. subjectivism 

4. Plato 

5. Protagoras 

6. Grgyas  

7. Immanuel Kant 

8. Transcendental Idealism 

9. Georg Wilhelm FridrichHegel 

10. Objective idealism  

11. Ludwig Andreas Feuerba 

12  . Idealismus (به آلمانی)  

13. Myngrvy 

 آورنـد و اصـل را   شـمار مـی   را تصوّرات ذهنی به

بـر   یا دانندش عده شونده می کننده و نه ادراک ادراک

آنند که تعـابیری چـون؛ آرمـان، سـعادت، آزادی،     

د و پــذير نیســتن  وششش، عناصــری ادراک 00اتوپیــا

)بـین تمـام    تـوان تعريفـی جـامع و مشـترک     نمی

دست آوردش به نظر ايـن گـروه، بـه     علوم( از آن به

شـود،   هايی کـه از ايـن مفـاهیم مـی     تعداد تعريف

 دلیــل، همـین  امکـان تفـاوت هـم وجـود داردش بـه     

گونه مقوالت را فـردی، ذهنـی و    وگو از اين گفت

ری دانند و از پرداختن بـه آن، خـوددا   مانند آن می

هـای ديگـر و بـا     کنندش امّا با توجه بـه ديـدگاه   می

توان به تعريفی رسید که دست کـم،   نظر، می دقت

جامع باشد و ريشه در مفاهیم و باورهای مذهبی، 

 )ابراهیمـی،  شقومی و حتّی گروهی هم داشته باشـد 

 (www.aftab.ir پايگاه:تا،  بی

رانـــی چـــون افالطـــون و   پـــیش از متفک

ــت ــا  02جمهوري ــور و يوتوپی ــاس م ــا  02او، توم ي

ــانال ــاس کامپ ــیدش، ادوارد  01توم ــهر خورش و ش

و  01و نگاهی به پشت سر، ويلیام موريس 00بالمی

ــاعران،     ــر شـ ــتان و ديگـ ــايی از هیچسـ خبرهـ

طرح ايـن   اندش حکمايی وجود داشته نويسندگان و

دســتیابی بــه جهــان آرمــانیِ بــه دور از  موضــوع؛

بیشـتر   های شیطان و پیروان او، در انديشۀ دسیسه

 وجـود داشـته   )ص(ويژه پیامبر اسـالم  انبیای الهی به

شـدن بـه چنـین      استش آنان مردم را برای نزديک

در تفاسیر مهمـی چـون    کردندش جهانی، دعوت می

                                                 
14. Utopia 

15. Plat s Republic 

16. Thomas Mores Utopia 

17. Thomas Comanella 

18. Edward Bellsmy 

19. William Morris 

http://www.aftab.ir/
http://www.aftab.ir/
http://www.aftab.ir/
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ــان و روض (0/200: 0221) طبـــــــری  الجنـــــ

نیز به ترتی   (200ـ   1/200: 0201ی، راز )ابوالفتـوح 

وَمِن ق وْمِ مُوسَ    » سورۀ اعراف: 021در تفسیر آيۀ 

ــتان «یَهْ  نُو   اِ   لِ ََب وَاِ  ِْ یَعْ  نِل و   َّماا ٌ أ ؛ و در داس

شهر و کیفیـت   ذوالقرنین در سورۀ کهف، به آرمان

و اهل آن پرداخته شده استش اين موضوع مهم در 

ـ   ز مطـرح بـوده اسـتش    ايدئولوژی امامان شـیعه نی

پشـت   )ع(مکانی که از ديدگاه امـام جعفـر صـادق   

البَ  ر    خ  ل    ینا منهلل  اِ   ا»درياها واقع شده اسـت:  

اراعئن یوم   لِلش مس فئه  قومٌ ل  یعصوا   مسئرسع ه  

 :)مجلسی، بحـاراالنوار ش (0)«اهلل قط  و الیعرفو  االئس

 (ش20/222

 پـیش از پیـدايش رنسـانس فکـری درغــرب،    

انديشمندان بـه ترسـیم شـهری آرمـانی پرداختـه      

بودندش در جهان غرب و يونـان باسـتان، نخسـتین    

گرايـی را مطـرح کـرد و از     کسی که بح  آرمـان 

ق( 200ــ 000مدينۀ فاضله سخن گفت، افالطون )

آلیسـم راــ کـه متـرادف      بودش وی اصـطالح ايـده  

کـار   بودـ درمقابل عالم محسـوس بـه   گرايی آرمان

ــده  ــرد و اي ــارج از    آل ب ــاهیم خ ــزء مف ــا را ج ه

محسوسات دانست که درواقـع از ديـد و لمـس،    

خارج؛ و از دسترس انسان دورندش شـايد خـود او   

گرايــی، طــرح  بــار پــس از طــرح آرمــان نخســتین

که معادل جمهوريّت بودـ در کتاب   راـ شهر آرمان

رفتـه نـوعی ادبیَـات     مطـرح کـرد و رفتـه    جمهور

نۀ فاضله يا هیچستان بنا يا همان مدي 0شهری آرمان

 افالطون طرحی را ارائه داد که براساس نهاده شدش

شد  آن، سعادت جامعه از همان طريقی حاصل می 

ترتیـ ، بـا    ايـن  آيدش به دست می که سعادت فرد به

                                                 
1.Utopian literature 

الهام از نیروهای درونی انسان و موضـوع اعتـدال   

قوا و مزاج، عدالت را تعريف کرد و بـه طراحـی   

 داختششهر آرمانی پر

ق(، معلّـم ثـانی و    022 ـ221) ابونصر فارابی

  اهـل  ءفی مبادی آرا» ۀرسالشارح آثار ارسطو، در 

هـدف و غايـت شـهر آرمـانی را      «ضاة الفاٌين المد

ــعادت    ــه س ــیدن ب ــت  رس ــته اس ــاه:  شدانس )پايگ

www.wikiporsesh.ir) 

آثـار ارزشـمند ادب   موضوع اعتدال مزاج، در 

خواجه نصیرالدين  اخالق ناصریفارسی همچون 

ــی در    ــان عربـ ــه زبـ ــیش از آن بـ ــی و پـ توسـ

دسـت   مسکويه رازی و آثاری ازاين االعراق  طه ر

ای در زيـر   نظامی گنجـه  خوبی بیان شده استش به

رسیدن اسکندر به حدّ شمال و بستن سدّ »داستان 

های ايـن   یدر قسمت دوم اسکندرنامه، ويژگ« يأجوج

شهر آرمانی را از زبان بزرگان آن سامان برای اسـکندر  

 (120-122: 0200ای،  )نظـامی گنجـه   شبیان کـرده اسـت  

 مجمــع ديوانگــان زاده کرمــانی نیــز در رمــان صــنعتی

(، در پی رساندن ديوانگـان بـه شـهر خِـرَد در     0222)

با استناد به قطعـاتی   عالم هیپنوتیزم است و آخر اينکه؛

وشششآشـکار  « پشـت درياهـا  »سـپهری مثـل    از سهراب

شود که اين شاعر معاصر همبه دنبال چنین مکـانی   می

 (02: 0212)سپهری،  شاست  بوده

 

 آرمان جالل آل احمد

عصر زندگی جالل برای جامعـۀ ايرانـی، سراسـر    

خـواهی بـود کـه در آثـاری چـون       سودای عدالت

که فضا تیره و تار اسـت    حالی در ـ  «مدير مدرسه»

پـذير   نويسنده همواره در پـی وضـعیتی تحمّـل    و

خوبی نشان داده شده اسـتش جـالل از     به ـ، است

http://www.wikiporsesh.ir/
http://www.wikiporsesh.ir/
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عرصۀ فرهنگ و دانش، تا ويرانـی کامـل هـرج و    

کشــید؛ چراکــه دانــش،  مــرج و تیرگــی رنــج مــی

ش او  ترين دلبستگی عاطفی و روحی او بود برجسته

اش دارای نظمـی   ديد سرزمین آرمانی زمانی که می

خواسـت درونـش نیـز نظـم و      ست، مـی ظاهری ا

ــا ديگــر ذهــن و درونــی  آرامشــی نســبی يابــد ت

گسـیخته نداشـته باشـدش امّـا از      هم وحشتناک و از

ها فاصله بـود   واقعیت تا سرزمین آرمانی، فرسنگ

 هـا بـودش در   کردن آن فاصله واو همواره به امید کم

 نتیجه، وقتی ويرانی، عمـق زوايـای جامعـه را در   

 ترسی بـه وطـن آرمـانی بسـیار دور    برگرفته و دس

توانسـت بـه بیـان     بود؛ نويسـندۀ روشـنفکر نمـی   

بـه کجـای   »در قطعۀ زيبای آدم برفـی؛  نیمايوشیج

 «ايــن شــ  تیــره بیــاويزد قبــای ژنــدۀ خــود را؟

 (010: 0210 )يوشیج،

گرايـی   خـواهی و آرمـان   از منظر ديگر، آرمان

از نـوع خیـالی و غیرواقعـی     طورکامـل  بـه  جالل،

گرايی نیز ترکی  شـده،   بلکه تاحدّی با واقعنبود؛ 

خـواهی   وجود آمدن چیزی به نام کمـال  وسب  به

 بینانه شده بودش واقع

های کامـل، جامعـۀ    به نظر جالل، وجودانسان

نقـص،   سالم و آرام، دولت و سیاستی کامل و بـی 

توانسـت   کـدام نمـی   فرهنگ و آموزش سالم، هیچ

دن ايـن  کـر  مصداقی خارجی داشته باشد و طلـ  

بَردش بنابراين بايد  ها را از بین می امور فقط فرصت

جـای آنکـه طالـ  کمـالی آرمـانی       در زندگی بـه 

 باشیم، به بهبود زندگی امیدوارباشیمش  

ــه ــی ب ــد،    نظرم ــلی آل احم ــدف اص ــد ه رس

دادن مشـکالت   نويسـی نیسـت؛ بلکـه نشـان     داستان

هـای   جامعه در قالـ  داسـتان، بـا خلـق شخصـیّت     

هــايی کــه اغلــ   اســت؛ شخصــیّت فــرد منحصــربه

خودبیگانگی،  اضطراب و ترس درونی، از ناامیدند و

گیـری وششش،صـفات    گوشه ديدگی، کشیدگی، ستم رنج

 مشترک آنهاستش  

مـدير  نويسـی،   ترين اثر جالل در داسـتان  مهم
است که نقـدی   نفرين زمینحدودی  و تا مدرسه

آن و البتّـه از   از  بر اصالحات ارضی اسـتش پـس  

در »، و مقالـه و پـژوهش   زدگی غرب تحلیلی، نظر

نیز، متونی برجسته « خدمت و خیانت روشنفکران

و پرارزشــندش ايــن آثــار، بازتــاب بســیاری از     

را مطـرح    های اجتمـاعی عصـر نويسـنده    واقعیّت

جـالل    اندش اما همـۀ آنهـا بـا دنیـای آرمـانی      کرده

 هـايش  طوالنی دارندش جالل در سـفرنامه  یا فاصله

واره سعی در کشف جهانی نو دارد و نشان نیز هم

جا هم به دنبال دنیای آرمانی اسـت؛   دهدکه آن می

هـا در همـان    هرچند بسیاری از اوقات، اين آرمان

سـفر بـه ديـار    دلیـل در    همـین   دنیا محبوسندش به
، نکاتی را مطرح کرده اسـت کـه درخـور    عزرائیل

یـان  استش او در اين سفرنامه، آرمانش را با ب  تأمّل

زند؛ امّا مثل همیشه،  های موجود فرياد می واقعیّت

 پنداردش   اين فريادها را نافرجام می

گرايیِ جـالل، بیشـتر بـه يـک تـراژدی       آرمان

گرايـی بـه    ماند؛ زيـرا از دل سـنّت   روشنفکرانه می

خواست  گرايی پرتان شده بودش او می عمق تجربه

 آل دسـت يابـدش   اين فاصله را پر کند تـا بـه ايـده   

های جالل، او را از يک نويسـنده   آرمان و انديشه

گــوی صِــرف نجــات داد و بــه او تعــالی  و قصّــه

او زندگی پُرتنش و با فـراز و فـرودی را    بخشیدش

تجربه کرد و در راه رسیدن و اثبات آرمان، راهـی  

بـاک   را برگزيد که هرچند از او مردی شجاع و بی
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ر سـب  شـد تـا بسـیاری از دوسـتداران د      آفريد،

ــوندش    ــار فرضــیه ش ــن جســارت، دچ ــتايش اي س

ای که او را نمادی برای رئالیسـم جـا زد و    فرضیه

 دادن همـین  حـال، او بـا نشـان    آلیسم؛ بااين نه ايده

ها و در ماورای آنها، آرمان خـود را بـرای    واقعیّت

 رساندش   خواننده به ظهور 

کـار  ،سرانجام اينکه نفی يا اثبات آرمـانِ جالل 

تـوان در میانـه    نیسـت؛ بلکـه مـی    ای چندان ساده

ايستاد و نويسندگی او را تماشا کردش شـايد بتـوان   

با همین نگاه از میانه )نفی و تأيید( حـدّ و انـدازۀ   

تـوان   او را آشکار کرد و نشان داد که چگونه مـی 

در عین اعتدال، برای يک نسل تبديل بـه الگـو و   

 نماد شدش

 

 گراي جالل آرمان هاي شخصیّت

، يکی از شاهکارهای داستانی جـالل  سهمدير مدر

اصلی داستان،  0رودش شخصیّت شمار می احمد به آل

معلّمی است که از شغل خود سخت خسته اسـت  

دهد مدير باشدش مـدير   حوصله؛ اما ترجیح می و بی

 همـین  گـرا؛ بـر   مدرسه، شخصـیتی اسـت آرمـان   

خواهــد مدرســه را مطــابق اصــول و  اســاس، مــی 

وقـايع، در   کند؛ او با توجه به های خود اداره آرمان

شـود کـه خواسـتۀ او     کم متوجّـه مـی   مسیر راه کم

راحتی به هدفش برسد  تواند به آسان نیست و نمی

 شود: رنگ می و سرانجام شوق و عالقه او کم

شومش گفـتم: مـدير بشـومش     ديدم دارم خر می»

مدير دبسـتان! ديگـر نـه درس خـواهم داد و نـه      

ــه دم ــ ب ــه دم وجــدانم را می ــارده ب ان دوازده و چه

 (1ـ 00: 0210)آل احمد، « ش نوسان خواهم آوردششش

                                                 
1. Character 

هـا و   يکی از اين پنج داستانِ کوتـاه، گلدسـته  

صورتی نمـادين، امیـد بـه     که جالل به فلک است

هـای   عروج و میل به کمال را در دنیای شخصیّت

 تصـوير کـرده   زيبـايی  بـه  ی،وزکـ  معصومانۀ اصغر

های داسـتان؛ کـه    تصیها يعنی شخ گلدسته استش

هـای مسـجد ايهـام دارد؛ درنتیجـه      البته با گلدسته

ــه از  ــت ک ــرادی اس ــاد و رمزاف ــاکی  نم ــالم خ ع

بـديش  »انـدش   به آسمان عروج کـرده  يافته و رهايی

های مسجد، بـدجوری هـوس    اين بود که گلدسته

 (2: 0201، ان)هم« شزد باالرفتن را به کلّۀ آدم می

، زن زيادیان شخصیّت اصلی و محوری داست

هدفش جز ازدواج و بنـای يـک زنـدگی آرمـانی     

است کـه در ايـن راه هرگونـه      همین  نیستش برای

 خردش  سختی و مشقّتی را به جان می

کـش   ، مـردی زحمـت  پستچیقهرمان داستان 

است که شـرايط نابسـامان روزگـار او را قربـانی     

 کرده است:

خـوردۀ ضـخیم بـه پـسِ      سر يک تیر موريانه»

اش را دَمَـر روی   و گیر کـرده بـود و الشـه   گردن ا

اش مانده بود و  زمین پهن کرده بودشکیفش زير تنه

اش يـک بسـتۀ    هنوز دسـت بـزرگ و اسـتخوانی   

ــزرگ نامــه و روزنامــه را روی ســینه اش فشــار  ب

 (02ـ 00: 0201، ان)هم« دادششش می

، رنج و سختی تار سهتار زن داستان  پسرک سه

تاری  خرد تا سه ه جان میخوابی فراوانی را ب و بی

وسیلۀ آن بتواند مخـارج خـانواده را    تهیه کند و به

 تأمین کند و به آرزويش برسد:

تار را روی شـکم نگـه داشـته بـود و بـا       سه»

پايید کـه بـا دکمـۀ     های آن را می دست ديگر سیم

لباس کسی يا به گوشۀ بـار حمّـالی گیـر نکنـد و     
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ـ  ود بـه آرزوی  پاره نشودش باالخره امروز توانسته ب

خود برسدشديگر احتیاج نداشت وقتی به مجلسـی  

خواهد برود از ديگران تار بگیرد و بـه قیمـت    می

تشان را هم پدرشان کرايه بدهد و تازه بار منخون 

 (1)همان: « شبکشد

، دختـری اسـت   گنـاه شخصیّت اصلی داستان 

تواند يـا جسـارت نـدارد تـا بـه يکـی از        که نمی

 يابد: اش دست آرزوهای درونی

چیز آن ش  چه خـوب بـه يـادم مانـده      همه»

-مرتبه به صـرافت افتـادم کـه مـدت     است!ششش يک

خواهــد يواشــکی بــروم و روی  هاســت دلــم مــی

ت نداشـتم  أرختخواب پدرم دراز بکشمش هنوز جر

خواسـتم روی   آرزو کنم روی آن بخوابم، فقط می

 (11 )همان:« ش آن دراز بکشمششش

ــتان   ــری داس ــا ديگ ــا پ ــ  ج ــت ک ه در آن اس

شخصـیّت محـوری داسـتان، سـرخورده اسـت و      

 آرزو دارد جای پايش بر روی برف بماند:

بار زير نـور مـات چـراغ ايسـتادم، نگـاه       يک»

چشمم روی برف تازه نشسـتۀ خیابـان بـه جـای     

پايی افتاد!جای پايی بود بـزرگ و پهـن کـه تـازه     

، ان)همـ  «گذشته بودش کاش جـای پـای مـن بـود!    

0220 :022) 

، ديگر داستان نويسنده اسـت و در  یدهن کج

خالل آن، راوی به دنبال گوشۀ امن و دنجی است 

که در آن آرامش و سکوت وجود داشته باشد، امّا 

های آرمـانی برسـاختۀ    او همچون ديگر شخصیَت

 يابد: ذهن و زبان جالل، به آرامش دست نمی

ام  خیال کردم گوشۀ امنی، گوشۀ دنجی يافتـه »

رامش و سکوتِ آن فرو بـرومشششش  توانم در آ که می

من در اين فکر بودم که: پس کی! آخـر کـی مـن    

 (020و 11: 0201، ان)هم« بايد آرامش بیابم؟

ــ  الک صورتیهاجر، شخصیّت اصلی داستان 

العقــل  کــه البتّــه خــود را زنــی ضــعیف و نــاقص

خواهـد بـا    گرد داردو مـی  داندـ، شوهری دوره می

ی سـادۀ خـود   فروش اشیای کهنۀ خانـه بـه آرزو  

دست پیدا کندش در اين داستان، او بارهاوبارهـا بـه   

اش مـورد آزار و اذيّـت    دلیل اين آرمان و خواسته

 گرفته استش قرار 

کند که افراد و  خوبی روشن می اين حقیقت به

ايـن نويسـندۀ برجســتۀ    هـای داسـتانیِ   شخصـیّت 

گرايند و آرزوهـايی دارنـدش    رئالیستی، بیشتر آرمان

يـافتنی   ا گاهی بسیار کوچـک و دسـت  اين آرزوه

ــه   ــال بچّ ــه امی ــاهی ب ــت و گ ــباهت  اس ــه، ش گان

 دارند؛چراکه در ورای آنها حقـايقی نهفتـه اسـتش   

جالل بـا وجـود مقتضـیات و شـرايط حـاکم بـر       

جامعه، و البتّه قدری جسـورتر، بـزرگ علـوی و    

صادق هدايت به اجبار اين شگردها را در نگارش 

کـار   انتقـادی بـه   0بلنـدِ  هـای کوتـاه و نیمـه    داستان

چـه هـم گسـترۀ مخاطـ  را از دسـت       انـدش  بسته

ندهند و هم در پشت حجاب اين عالمِ معصومانۀ 

آرزوهای کودکانه، به دنبال مرهمی بر زخم تفتیده 

 و التیامی برای درد ديرينۀ مردم ايران بیابندش 

ــه ــوده و انديشــه  حــتم، ب هــای  اگــر حــزب ت

بحـ  اجــازه  مارکسیسـتی حـاکم در دورۀ مـورد    

های شیرين را بـرای   داد و طبايع لطیف و ذوق می

داد، آثـار بـاارزش ديگـری نیـز      هدر نمی مدّتی به

شد دربـارۀ   شد و در آن صورت، بهتر می خلق می

 گرايانه تحقیق کردش های آرمان انديشه

کتابی که يادگـار عضـويّت جـالل در حـزب     

                                                 
1. novella 



 02  گرایي جالل آل احمدگرایي در واقعآرمان

 

کـه   از رنجـی ای است به نـام   توده است؛ مجموعه
مجموعـه همچـون    هـای ايـن   شخصـیّت  شبريم می

خورده، ناامیـد   هايش، افرادی شکست ديگر داستان

هـا   تفاوت که در آن، شخصیّت  اين اندش با و منزوی

و گـاهی   در برابر شرايط نامطلوب، منفعل نیستند

کردند وضـعیّت   و سعی می دهند، واکنش نشان می

 موجود را بهبود بخشند:

رفته داريمش خیلـی   دست ما خیلی چیزهایِ از»

کــنم  ايـمشششش حــاال فکـر مـی    چیزهـا از دسـت داده  

های پوشیده از جنگـل زيـر آب    بینم ديگر کوه می

مقابل زندگی من سبز نشده و وسعت ديد مـرا   در

 (02: 0200، ان)هم ش«کوتاه نکردهشششاست

از همین مجموعه،  روزهای خوشدر داستان 

شخصیّت داسـتان از وضـعیت موجـود احسـاس     

اســاس،   ايــن کنــدش بــر زدگــی مــی تگی و دلخســ

 جويد: اش را جای ديگری می سرزمین آرمانی

ای  عمق کنـاره  خوردن در آب کم ديگر غوطه»

متـری زيـرآن کـف     که حتم داشتم حداکثر دريک

محکم دريا را حـس خـواهم کـرد، مـرا سـیراب      

، ان)همـ  «ش گشـتمششش  ای می کرد، دنبال چیز تازه نمی

0200 :022) 

کــه  اســت تنهــا داســتانی ،هــا زيرآبــی داســتان

تواند بـه سـرزمین آرمـانی خـود      شخصیّت آن می

برسد، البتّه برای رسـیدن بـه ايـن آرمـان، رنـج و      

 شودش   زحمت فراوانی را متقبّل می

کـنم کـه دلـم بـرای      ها حـس مـی   بعضی وقت»

بیـنم   می کنم، زيرآب تنگ شده، ولی حاال که فکر می

زيـرآب درمقابـل    های پوشـیده از جنگـل   ديگر کوه

زندگی من سبز نشده و وسعت ديد مرا کوتاه نکرده 

ــايی     ــه دنی ــرا ب ــه م ــت ک ــايی اس ــرف دري و آن ط

 (02)همان: « ش پیونددششش بزرگ می بزرگ

آرزوی »هــای کوتــاه جــالل،  يکــی از داســتان

چـی،   شخصیّت آن؛ يعنـی زيـره   است که« قدرت

حال بازتـاب   بُرد و درعین ازالتهابی درونی رنج می

و واکنش فشار و دردهای اجتماعی او را وادار به 

 کردش زشت و ثابت می های استفاده از تکیه کالم

ـ کـه درنهايـت   بیمه دفترچۀداستان  هایمعلّم

، -کننـد  شوند و تدريس را رها مـی  همه ديوانه می

ــی     ــا لحن ــان را ب ــج و درد درونش ــدام رن ــر ک ه

کنند؛ رنج و درد عام و  مخصوص به خود بیان می

 ای که دامن مردم ايران را گرفته بود: تردهگس

ــنج » ــه پ ــرای اينک ــم فرانســه، ب ــا  معلّ ــال ي س

خرهـای   سال يک مطل  معیّن را به مغز کره هفت

مردم فروکردند، بح  و مطالعه را برای ابـد رهـا   

 «ش يا احمقششش کند کردندشششش اين، يا آدم را ديوانه می

 (12: 0220، ان)هم

هـا،   ری از داسـتان عنـوان بسـیا   توان گفت می

هايی  خود حاکی از جوّ ترس و ناامیدی استش نام

محـیط   ،زده درّۀ خزان ،بريم که می  از رنجیچون: 
خونابـۀ  ، گنـاه  ،رفته آبروی ازدست، اعتراف، تنگ

وششش؛ به عالوه اينکه نويسنده  دزدزده، مسلول ،انار

خواهــد  هــا از همــان ابتــدا مــی در بیشــتر داســتان

ــار از» ز وانگیـــ سرگذشـــت غـــم « تهـــی سرشـ

 ها را به نمايش بگذارد:  شخصیّت

از درِ باغ آسايشگاه که پا بـه درون گذاشـتم،   »

هنوز اثری از تـرس و وحشـت پیشـین بـا خـود      

داشتمش وحشت از ورود بـه يـک جـای ناشـناسش     

وحشتی که وقتی بچّـه بـودم، از ورود بـه جلسـۀ     

 (021)همان: ش« ش کردمشش امتحان در خودم حس می

گرايـی جـالل دارد،    ه بیشتر نشان از آرمانآنچ
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بـا لحـن    هايی های وی استش نوشته نوع نثرنوشته

وار و مملـــو از  شـــالق خشـــن و پَرخاشـــگرانه،

 مزاج که نويسنده بـا شـگردی خـاص،    عصبانیّت

هـا پنهـان کـرده     پشت سـر شخصـیّت   گفتارش را

استش درنهايت خلق داستان با فضـای ترسـناک و   

ضای بـدبینی، انتظـار حـواد     آور، ايجاد ف خفقان

ــان از    ــه نشـ ــدی وششش؛ همـ ــوّ ناامیـ ــاگوار، جـ نـ

 وجوی دنیايی آرمانیِ جالل استش جست

 

 گرایي اجتماعي جالل )مقولة زن( آرمان

نگــاه بــه جــنس زن و بیــان دردهــا و مشــکالت 

 گرايانـه  طـورکلّی، رويکـرد زن   اجتماعی زنان و به

 هـم های اجتمـاعی و م  يکی از مقوله (،0)فمنیستی

ايـن مقولـۀ    ديدگاه حاکم بر آثار آل احمد اسـتش 

همزمان با انقالب مشروطه و  حدودی تا اجتماعی

اثـر يحیـی    شهرنازهايی چون  با چان و نشر رمان

ــادی و پــس از آن   دولــت  شــوهر آهوخــانم آب

ای متـأثّر از   محمّد افغانی و ديگران، تا انـدازه  علی

وولـف  ادبیَات غرب است؛ از جمله آثار ويرجینیا 

که به ادبیّات فارسی راه پیدا کـرده اسـت و حـاال    

زدنـدش   شاعرانی مانند فروغ فرخزاد به آن دامن می

در اين دوره، معدود نويسندگانی چون جالل هـم  

ــواری ــدگی  از دش ــا و پیچی ــان،    ه ــار زن ــای ک ه

ها و نبود آزادی زن در خانه و خـانواده   محرومیّت

 گفتندش نوشتند و می و جامعه می

مانـده از نـوعی    رسـوبات فکـری برجـای    جالل،

خـوبی    بـه  انديشه در گذر زمان رادر قبال جـنس زن 

شده بودشآنانی که نیمـی از جمعیـت جامعـه را     متوجّه

ــی ــکیل م ــی تش ــدش او م ــیاری  دانســت زن دهن از بس

                                                 
1. feminist    

 و پـذيرد  های جامعه تأثیر می پرستی خرافه و ها جهالت

 با اينکـه عضـوی مـؤثّر در جامعـه اسـت، سـهمی از      

اجتماع خود نداردش اين میرا  اعتقاد نادرست دربـارۀ  

خـور و   زن، او را ضعیفه، فاقد تدبّر و انديشه، توسری

حاشیه رانده استش آل احمـد، دريافتـه    دربند کرده و به

شـدن و   منتهـی  بود که پرداختن به وضعیّت زن در راهِ

ها تا چه حد کهنه و فرسوده  خانه سرکشیدن به فاحشه

هـای   دلیـل، در داسـتان   همـین  بـه  ه است؛و مبتذل شد

هـای   آغوشی يا در فکـر عشـق   جالل، زنان به فکر هم

های متعالی خـود   بلکه به دنبال آرمان رمانتیک نیستند؛

در تالش و تکاپو هستند؛ هرچند مشـکالت و موانـع   

 هـا،  در ايـن داسـتان   زيادی بر سر راه آنان وجود داردش

ــی  ــر م ــود را حقی ــان خ ــرا زن ــد؛ زي ــايی  دانن در فض

جامعـه هـويّتی بـه آنـان      کنند و می مردساالرانه زندگی

تصـوير زن در   بخشد وحقّ اعتراض هم ندارنـدش  نمی

اختیار است که  آثار جالل؛ حقیر، پوچ و توخالی و بی

شوهر بر اوسـت؛برای   ابتدا سیطرۀ پدر و سپس سلطۀ

 او آزادی، حقّ انتخاب و تساوی حقوق، وجود نداردش

هـای مختلـف    ی آل احمد، هم تیـپ ها در داستان

 زنان وجود دارد و هم معضالت و مشکالت خـاصّ 

سـوادی اسـتشاو از    آنان؛ که ريشۀ بسیاری از آنها بـی 

سـوادی رايـج    ها به شرح جهـل و بـی   زبان شخصیّت

میان زنان روزگار خود و پیامدهای آن پرداخته اسـتش  

ـ    زنـی را مـی  « النّوْل ها یزخانم در داستان   ابینـیم کـه ب

وجود جايگاه اجتماعی مناس ، سواد ندارد و تنها بـه  

کنندۀ لوازم آرايشی تبـديل شـده اسـت و     يک مصرف

بار ازدواج ناموفّق، هنوز در پی يافتن شـوهر   بعد از سه

آنکه دختـر وزيـر اسـت، از     وجود آل استش او با ايده

طورکامــل   حـواد  اجتمـاعی و سیاســی معاصـر بـه    

 خبر استش بی



 01  گرایي جالل آل احمدگرایي در واقعآرمان

 

، ضـعف  الک صـورتی داسـتان   هاجر، شخصیّت

 گويد:   می گونه گرد اين خود را با کاسبی دوره

هر چی باشه يه زن اسیر کـه بیشـتر نیسـتمش    »

وپـا   دست طور بی خدا رفتگان ما را نیامرزه که اين

بارمون آوردنش نه سوادی، نه معرفتی، نـه هیچـی،   

ای تا دم گوشامون کاله سرمون  توسرمرده هر خاکْ

: 0201)آل احمـد،  « ششـه  یمون نمیگذاره و حال می

02) 

ــان   ــه زن ــته ب ــوعات وابس ــر موض در  از ديگ

ها، توجّه به خرافات است که آن هم خـود   داستان

 سوادی آنان است: نتیجۀ جهل و بی

بُـری   قزی! من که حرفی ندارم گفتی چلـه  عم»

شورخانه از روی مرده  گفتی توی مرده کن، کردمش

شـدش خـدا    بپر که پريدم، نصف گوشـت تـنم آب  

 افــتم، تــنم نصــیبت نکنــهش هنــوز کــه يــادش مــی

 (22: 0220 ،ان)هم« شلرزه می

ای از زنان وابسته و شیفتۀ فرهنگ غرب  نمونه

 که کاری جز پیروی از الگوهای غربـی و اسـتفاده  

 از محصوالت آرايشـی آنـان ندارنـد، در داسـتان    

 زدگـی ايـن   شودش غـرب  ديده می شوهر آمريکايی

نـد،  ا وبرق آن ی که مجذوب زرقخانواده و دختران

 دارد: در اين داستان نمود

ــ   که از همان شـ  اوّل راضـی بـود    - پاپا»

خودش بِهِم گفته بود کـه مواظـ  بـاش دختـرمش     

شـوندش   هزارتا يکـی دخترهـا زن آمريکـايی نمـی    

تواننـدش بابـام راسـت     شوخی که نیست؛ يعنی نمی

 «شکردنـد  گفته بود، همـۀ دخترهـا آرزوش رو مـی   

 (12: 0201، انم)ه

های مطمح نظر جالل، نبودِ قـانون   آل از ديگر ايده

حدّ  بی طبع با گسترش حامی زنان در جامعه بود که به

گیــری  شهرنشــینی و مهــاجرت بــه شــهرها و شــکل

طبقات جديد در جامعه، تبعات و مشـکالت خاصّـی   

 را هم در پی داشته استش  

نی انگیز زنی است کـه قـانو   ، داستان غمزن زيادی

ـــ کــه در  در حمايــت از وی وجــود نداردششــوهرش

کرد و راه و چاه قانونی را بلد بودـ بعد  محضر کار می

روز زندگی مشترک، زن خود را بـه تحريـک    از چهل

دهـدش زن   وی، طالق می مادر و خواهر و بدون اطاّلع

وچهارسال زندگی در خانۀ پـدر،   بیچاره که بعد از سی

اشـويی را تجربـه کـرده    روز زنـدگی زن  کمتر از چهل

 است، اکنون روی برگشتن به خانۀ پدر ندارد:

شـود تحمّلـش کـرد کـه پـس از       طور می چه»

روز  سال ماندن در خانۀ پدر، سرِ چهـل  وچهار سی

آدم را دوباره برش گردانند و باز بـیخ ريـش بابـا    

ببندندش خـدايا خـودت شـاهدی کـه مـن تقصـیر       

 (021)همان:  «شنداشتم

 تصـوير   کـه آل احمـد در بـه   با همۀ تالشـی  

 کشیدن آمال و آالم زنان از خود نشان داده اسـت، 

 نظر و با همۀ ايمانی که به رنج و درد زنان دارد، به

 شرسد گاهی ديدگاه او به زن منفی است می

حکايـت زنـی را روايـت     ،بچّۀ مـردم در داستان 

کند که مجبور است فرزند شوهر اوّل خود را سـر   می

بتواند زندگی خود را ادامه دهدش ايـن زن   راه بگذارد تا

گـذرد؛   ترين احساسات خودمی ترين و ابتدايی از ساده

کند که با نـام يـک زن،    ای زندگی می چراکه در جامعه

 ولی مثل يک کودک، نیاز به حمايت مرد داردش

 

 گرایي سیاسي جالل آرمان

که گذشت،آل احمد نويسـندۀ روشـنفکر    گونه همان

گرايـیِ   ستیزی است که بـا آرمـان   اجتماعی و غرب

طلــ  و  سـنّتی خـود، حتّــی روشـنفکرانِ اسـتقالل    
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خواهان جمهوری اسالمی را تغذيه کرده استش امّـا  

های سیاسی آل احمد  و آرمان اينکه به آراء از  پیش

پرداخته شود؛ بايد يادآور شـد کـه ايـن نويسـنده،     

بانفوذترين روشنفکر دوران خود بوده اسـتش او بـا   

ای از روشنفکری را  ی و آثارش، برداشت تازهزندگ

کـه    ای گونـه  در محیط فرهنگی ايران رواج داد؛ بـه 

 نـه  مبنای برخورد روشـنفکر بـا زمامـداران کشـور    

 بـودش در  سـتیز  و رويـارويی  که وگو؛ گفت و تفاهم

جالل آل احمد هـر نـوع مماشـات و     نتیجه از ديدِ

ـ     آشتی ای جويی در برابر دسـتگاه حاکمیّـت بـه معن

هـا   کـاری و درنهايـت خیانـت بـه خواسـته      سازش

شدش داستانِ پیوسـتن بـه    های مردم تلقّی می وآرمان

 های دروغینِ حزب توده؛ بريدن از شعارها و آرمان

ــه ــانِ ب ــردم و حــزب   جري ــودۀ م ــدار ت ظــاهر طرف

 مارکسیســتیِ منــافع اتّحــاد جمــاهیر سوسیالیســتیِ

ای ايی کـه در باورهـ  هـ  شوروی در ايران؛ و تناقض

که تحـت تعلیمـات     -  ای روحانی فردی از خانواده

 ديد و بازديـد در داستان  ؛- آنها نیز بوده است اوّلیۀ

کامل آشکار استش اما فضايی که بین اعتقـاد   طور به

ــت دوران جــالل اعتقــادی و بــی ــر ذهنیّ ــان  ب جري

ــین ــان غـــرب داشـــت؛ همچنـ ــتیزی و  گفتمـ سـ

، زدگـی  ربغ های تأثیرگذار، در داستان طلبیِ هويّت

 والقلــم نــون، و خــدمت و خیانــت روشــنفکران در

تـوان   دقیق آثار آل احمد می نمودار استش با مطالعۀ

هـای سیاسـی    گاهی انديشـه  به اين نتیجه رسید که

هـای ادبـی آثـارش چیرگـی داردش وی      وی بر جنبه

ادبــی خــود را در خــدمت  ـــ  اســتعدادهای هنــری

بـدبختی   و فقر و کار گرفته است اهداف سیاسی به

هـای جامعـه را    وکاستی طبقات مختلف مردم و کم

ضـمیر و آگـاه بـا     نمود داده و مانند منتقدی روشن

آثار و قلم خود با حاکمان وقت به مبارزه پرداختـه  

ای  استش سفرهای مختلف او به کشورهای پیشرفته

ای  چون؛ اروپا، آمريکا و کانادا سـب  شـد مقايسـه   

ــران و کشــورهای ديگــر د  ــین اي اشــته باشــدش او ب

 پايه های بی لیاقتی حاکمان، سیاست ناکارآمدی و بی

اســـاس و غفلـــت ايرانیـــان را عامـــل اصـــلی  و 

خشـم او   دانست؛ وهمین مسئله ها می ماندگی عق 

 انگیخت: می را بر

های آل احمد زندگی سخت و گذران  دغدغه»

های بـومی و   دشوار روستايیان، اضمحالل فرهنگ

ــل هجــوم فرهنــگای در مق ســنن منطقــه هــای  اب

معمـــاری محلّـــی،  وارداتـــی، انهـــدام شـــتابندۀ

شدن شـهرها و واليـات ايـران، نـابودی      هويّت بی

کشاورزی ايران، تعـارض   زراعت و آبیاری ديرينۀ

بــین اصــول تعلــیم و تربیــت کهــن و آمــوزش و 

 (01: 0202نیا،  )زمانی شبود« پرورش نوينششش

هــايی کــه باعــ   شــک يکــی از دغدغــه بــی

ــردن شخصــیّتی چــون جــالل آل احمــد و   هپنــا ب

بسیاری از روشنفکران ديگر به حزب تـوده بـود؛   

ــان ــت  آرمـ ــواهی و جسـ ــداف   خـ ــوی اهـ وجـ

خواهانه و مبارزه با حکومـت اسـتبدادی و    عدالت

داری بود، ولی خیلـی   های سرمايه جدال با قدرت

ــوچ ــی زود پ ــوده و   و واه ــزب ت ــرام ح ــودن م ب

يش ثابـت  وابستگی آن به حکومت شـوروی بـرا  

ای است که  يافت که دموکراسی، تنها واژه شدو در 

دلیل، با تصمیم و  همین حزب بدان التفات نداردشبه

هـای   ارادۀ پوالدين،از همفکران خويش و خواسته

گیری کرد و با پشتوانۀ مـذه ، قـدم    حزب کناره

 در راه ديگری گذاشتش  

در ســفر بــه اســرائیل ســعی داشــت بــا نگــاه 
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رو در  ايـن  عیّت آنجـا را بنگـردش از  بینانه وضـ  واقع

گـری   سراسراين اثر، موضع خود را دربارۀ اشـغال 

 اسرائیل و زور و نیرنگ آن نشان دادش 

ــای  ــد در ج ــرب»جــای  آل احم « زدگــی غ

خواهد روحیۀ حماسی ايرانـی را برانگیـزد تـا     می

درمقابل دنیای غرب برخیزند و به تعـرّض بپردازنـد،   

های حـاکم   لم و دستگاهزدگی و سیاست ناسا او غرب

عدالتی، رنج و فقـر   همه بی  ناکارآمد را دلیل وجود اين

کــردن جامعــه و  دانســت و دنبــال آرمــانی مــردم مــی

ديگر، بـا    بیان  سوی مدينۀ فاضله بودش به کشاندن آن به

وجــود آشــنايی کامــل بــه فرهنــگ غــرب و ترجمــۀ 

ــدرت و     ــور ق ــز مقه ــی، هرگ ــار غرب ــیاری از آث بس

ان نشدش او واکنشی تند و عصبی دربرابـر  وبرق آن زرق

رژيم پهلـوی و روشـنفکران و سیاسـتمداران هـوادار     

 غرب داشتش

شـود،   های جالل برداشت مـی  آنچه ابتدا از نوشته

سـاالر   اين است که؛ دولت آرمانی،بايد دولتی شايسـته 

ـ  باشد و با دولت محوری نیز مخالفـت  دوری از  دشکن

برقـراری   هر شـکلی(، به  0)سانسور بازرسی و ممیّزی

ــت ــه و   آزادی در فعّالیّ ــاعی، آزادیِ انديش ــای اجتم ه

های چنین حکومتی استش  آزادیِ بیان از ديگر ويژگی

ها بود که بارهـا سـاواک او را    برای تحقّق همین آرمان

منع کردش امّا بـا وجـود تعهّـدی     هايش از انجام فعّالیّت

گیری کنـد،   های سیاسی کناره که داده بود تا از فعّالیّت

کـه    جـايی  از آن گـاه از مبـارزه دسـت برنداشـتش     هیچ

شــهرت و نفــوذ جــالل مــانع برخــورد شــديد بــا او 

بار بـه سـاواک احضـار و تهديـد      شد، تنها چندين می

 شدش  

                                                 
1. Censure (censure ship) 

 گرایي مذهري جالل آرمان

جالل از جمله نويسندگان و انديشـمندانی اسـت کـه    

ــراز و نشــی  افکــار و انديشــه هــای مــذهبی و  در ف

خواسـت   گزينش ايدئولوژی، پس از مدّتی آنچه را می

عینه و ملموس، تجربه کـرد؛ و ايـن بـه مراتـ  از     ه ب

تر اسـت؛   پذيرش ناآگاهانه يا فطری و جبلی ارزشمند

زدوده داشـت و   هرچند او نیز فطرتی پـاک و زنگـار  

 نیز در اين امر مؤثّر بوده استش   اش تربیت خانوادگی

را در کـورۀ حـواد     هرحال،گذر زمان، جالل به

هـای مـذهبی آبديـده گردانـد؛ و بـه       وابسته به نگرش

دار  هايش در همسفری با قلم نـیش  يده مرور، افکار و ا

و  انديشـی  تر شـدشاو بـا ژرف   خواهش، پخته و عدالت

تحقیق در آثار و کت  مذهبی، خطّ بطـالن بـر افکـار    

که تأثیر عمیقی بر جـان و   تاريک خويش کشید؛ چنان

بازتاب آن در همـه جـای    و رجای گذاشتب روحش

در خـدمت و خیانـت   و  خسی در میقاتآثاری چون
 آشکار شدش روشنفکران

هـای سـنتّیِ    بینی، از ارزش که در جهان او همچنان

کرد، در بح  مهـم   دار در مذه  اسالم دفاع می ريشه

ارتباط و اتّحاد روحانی و روشنفکر نیز خوشبین بـودش  

اواخر عمر بـود؛ هرگـز    او دراگرچه سفر معنوی حجّ 

معنای رجوع دوباره او بـه باورهـای اسـالمی    به  فقط

از نزديـک   خواسـت  ش او در اين سفر آنچه را مـی نبود

ديد و به برداشـتی فرهنگـی و معنـوی از آيـین حـج      

 رسیدش  

، نگـاهی اسـت از سـر    خسی در میقـات  سفرنامۀ

القـرایِ   شوريدگی، که نويسـنده از اينکـه غـرب در ا مّ   

شـود؛   مـی  سالمی نفوذ پیدا کـرده، سـخت متأسّـف   ا

 بودش ديگران چراکه تمام آرمانش رهايی از سلطۀ

رسد، حمله به اعتقادات دينـی   می نظر درنهايت به
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از مـواردی   گرايی نیز، نادرست و مبارزه با افکار واپس

است که از ديـدگاه جـالل بـرای رسـیدن بـه آرمـان       

و مـذه   طـورکلّی، ديـن    واقعی ضروری اسـتش بـه  

مطلـوب آل احمـد، دينــی اسـت خـارج از تعصّــ ،     

 مآبی و تحجّرانديشیش مقدّس

 

 گیري نتیجهبحث و 

هـای وزيـن و از جملـه     جالل آل احمد، يکی از وزنه

تـوان سـیر تحـوّل و     معدود نويسندگانی است که می

تکامل تدريجی را در کار او مشاهده کردش او نويسـندۀ  

در نگـارش داسـتان    ويـژه  االطرافی است که بـه  جامع

 نگاری موفّق بوده استش کوتاه معاصر فارسی و تک

تـرين نويسـندگان    اگرچه آل احمـد از سرشـناس  

گرايی( اجتماعی ايـران اسـت؛ بـا     )واقع سبک رئالیسم

يابیم کـه در عـین وفـاداری بـه ايـن       نگاه دقیق، درمی

ــی از  ــارش، تلفیق ــیاری از آث ــ ، در بس ــر  مکت عناص

آلیسـم   ز جملـه مکتـ  ايـده   مکاتـ  ديگـر ا   سازندۀ

تـوان گفـت؛ سـیر     ن مییهمچن گرايی( هستش )آرمان

دادن آالم و آمـال    هرم تکمیلی آثار جـالل، در نشـان  

هــای اعتقــادی و مــذهبی؛ و  مــردم و تغییــر گــرايش

 اين مهم بوده استش سرانجام مبارزاتش در راستای

 

 نوشت:پي

 ۀخدا در پشت درياها شـهری دارد کـه بـه انـداز    ( 0)

کشد تـا خورشـید آن را بپیمايـد و     روز طول می چهل

اند و ابلیس  گاه گناه نکرده در آن مردمی هستندکه هیچ

 شناسندش را نمی
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