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چكیده
جالل آل احمد از نويسندگان بهنام و صاح

سبک در داستان معاصر فارسی ،بـهويـژه داسـتان کوتـاه اسـتش او در

سفرنامهنويسی و تکنگاری ،همچون حـوزۀ پـژوهش و ترجمـه مهـارت خـود را نشـان داده اسـتش ايـن نوشـتار
برآناست تا با بررسی و تحلیل آثار داستانی جالل ،و البته بدون پیشْداوری ،به دنیای آرمانی يا همان آرمانْشـهر او
بپردازد و نشان دهد که چگونه اين نويسندۀ روشنفکر در اين کسوت با روزگاری پر فرازونشی

و آثاری میانمايـه؛

بیشتر ،روشنبینی معترض است تا نويسندهای تأثیرگذار و جريانسازش در پايان نیـز بـهخـوبی روشـن مـیشـود کـه
چگونه او توانست با پايبندی به باورها و اعتقادات خود ،برای رسیدن به آرمانهـا ،مبـارزه کنـدشاو بـهحـتم در ايـن
راستا ،نوشتن را بهترين شیوه میدانستش بررسی دوران زندگی جالل آل احمد و آثار وی و بـهويـژه در سـالهـای
پايانی عمر ،بیشتر بیانگر اين نکته است که او نويسندهای واقعگراست؛ اما باوجوداين ،در پشت پردۀ واقعیتگرايـیِ
او ،برای ساماندادن اوضاع و شرايط جامعه ،سعی و تالشی در جستوجوی آرمانشهری ايدهآل وجود دارد که اين
گفتار بیشتر به آن میپردازدش
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مقدمه

نمیتواند از کنار آن بیتفاوت بگذرد يـا سـاده بـه آن

بخش عمدهای از فرهنگ مکتوب اقوام و ملّـتهـا را

نگاه کندش اودر اين مسیر عالوهبر نوشـتن مقـاالت ،بـا

ادبیات داستانی شاملِ قصّه ،حکايـت ،داسـتان کوتـاه،

بیان داستانهای تمثیلی مطابق بـا واقعیّـت خـود ،بـه

داستان نیمه بلند ،رمان و ماننـد آن تشـکیل مـیدهـدش

طرح مشکالت سیاسی و اجتماعی مردم میپرداختش

ازيکسو هر کدام از داستانهاـ چه در شـکل قـديمی

بیشتر اشخاص داستانی آل احمد ،مردمـی عـادیانـد؛

و چه بهصورت ادبیّات داسـتانی جديـد ــ مـیتوانـد

امّا درواقع اين افراد ،افکار و عقايد خـودِ نويسـندهانـد

آيینۀ تمامنمای آرزوها ،خواستههـا و شـرايط زنـدگی

که فرصـتی بـرای ظهـور مـیيابنـد و در قالـ يـک

مــردم ،آداب و رســوم ،شــرايط و مقتضــیات زمانــه و

شخصیت يا نامی مشخص ،انديشـههـای ذهنـی او را

حکومتها وششش باشد؛ از سوی ديگـر ،هريـک از ايـن

بازتــاب مــیدهنــدش نويســنده بــرای تفکیــک ايــن

تراوشهای فکری ،فارغ از سـبکهـا و مکتـ هـای

شخصیتها از يکديگر ،تکیه کالمهـايی مشـخص و

ادبی ،میتواند دربردارندۀ دنیای آرمانی نويسـنده هـم

معین را برمیگزيند؛ گرچه هر يـک از شخصـیتهـا،

باشدش با توجـه بـه ايـن موضـوع و نقـش و اهمیـت

نمونهای از گروههای خاص اجتماعی هم هسـتندش بـه

خاص فرهنگ ،هنر و ادبیّات بهويژه ادبیّـات داسـتانی

اين معنا که فردی ،مسائل اقتصادی؛ ديگـری سیاسـی

معاصر ،پرداختن به اين پـژوهش و مطالعـه ضـروری

و ديگری نیـز مسـائل اجتمـاعی و فرهنگـی را بیـان

مینمايدش

میکندش سرانجام هريک از افراد ،آرمانهـای خـاص و

آل احمد از نويسندگان بزرگ و انگشتشـماری

بار فکری و فرهنگی خاصـی را حمـل مـیکنـد کـه

است که همواره در محافل ادبی ،نـزد خـاصّ و عـام

جالل برای بیان همـان موضـوع ،آنهـارا خلـق کـرده

مطــرح بــوده و هســتش او نويســندهای متفــاوت و

استش با اين توصیف ،آنچه اهمیت فراوان دارد ،زبـانِ

چنـــدوجهی اســـت و از ديـــدگاه نظريـــهپـــردازانِ

بیان انديشه و اعتقاد جالل استش

داستاننويسی ،تاريخنگـاری ،جامعـهشناسـی ،هنـر و

اين موضوعی آشکار است که در داسـتان کوتـاه،

قلمـی برجسـته اسـتش دربـارۀ

شخصیّتها فرصت تحوّل و تکامل ندارند و پـیش از

ويژگـیهـا و شاخصـههــای آثـار داسـتانی و مقــام و

ورود به داستان ،ساخته و پرداخته شـدهانـد و زمـانی

جايگاه ادبی او ،پژوهشهـای ارزنـدهای انجـام شـده

خواننده با آنهـا آشـنا مـیشـود کـه در بحرانـیتـرين

است؛ هرچند اين تحقیقات گاهی با هـم در تضـاد و

مراحل زندگی خود بهسر میبرندش بسیار پیش میآيـد

نقّادی ادبی؛ صـاح

ناسازگار بودهاندش

که شخصیّتها گمناماند؛ و زمان و مکان و وقوعِ

0

آل احمد؛ فقر ،بیچارگی ،درماندگی ،سیاستهای

داستان نیز مشخّص نیستش بیشتر داستانهـای آل

نادرســت ،تعصــ هــای مــذهبی قشــری و بیجــا،

احمد در ذهن راوی يا نويسنده مـیگذرنـد و در

سرکوب ،غربزدگی و سـاير پديـدههـای اجتمـاعی

خفايای ذهن شخصیّت يا راوی سِیر مـیکننـد تـا

معاصرش را آنچنان تند و تیز؛ اما درعینحـال کوتـاه

دنیای بیرون اوش هرچند نويسـنده بـا ايـن شـگرد،

و رسا بیان میکرد که خواننده هرگز نمـیتوانسـت و
1. setting
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فرصتی پیدا میکند تا حرفهای ناگفتۀ خود را از

نويسندگی وارد شدش در اين سـال ،چنـد داسـتان

زبان همین افراد بیان کندش

ديگر با نام مجموعۀ ديد و بازديد منتشر کـردش آل
احمد در کار مجالت و روزنامـههـا نیـز فعالیـت

پیشینة تحقیق

بسیارداشتشاو در سالهای پايانی عمـر ،ارتبـاطی

اگرچــه مطالعــات و تحقیقــات بنیــادی و اساســی

روحانی و معنوی با پروردگار خود برقرار کـرد و

دربارۀ جالل آل احمد انجـام پذيرفتـه اسـت؛ در

تفکرات مادّیگرايانه را کنار گذاشت و بـه تفکـر

اين موضوع خاص ،تنها مقالهای کوتـاه و نـاقص

در خويشتنِ خويش پرداختش سفرنامۀ خسـی در

در هفت صفحه از يکی از جاللپژوهـان معاصـر،

میقات بیانگر تحـوّل روحـی و درونـی نويسـنده

در شمارۀ هیجدهم مجلّۀ حافظ درج شـده اسـت

استش وی در اين سفرنامه گفته است« :ديـدم کـه

انديشۀ آرمـانگرايـی جـالل ،آن هـم

کسی نیستم که به میعاد آمده باشد؛ که خسـی بـه

که به بح

بیشتر بهصورت نقل قول آثار اين نويسنده اشـاره

میقات آمده است»()www.fa.vikipedia.orgش
او در کتاب سنگی بر گوریـ که يکی از آثـار

داردش

0

خودزندگینامهنويسی استـ ،به لغزشهای خود
آل احمد ،آثار و سرك نوشتار

اعتــراف کــرده اســتش ســرانجام در هیجــدهم

جاللالدّين سادات آل احمد ،معروف به جالل آل

شـــهريورماه ســـال  ،0200در کلبـــهای میـــان

احمــد( )0220-0200در تهــران ،در خــانوادهای

جنگــلهــای اســالم ،زنــدگی را بــدرود گفــت؛ و

روحانی متولد شد و دوران کـودکی را در همـین

بــدينترتی ـ  ،در چهــلوشــش ســالگی کارنامــۀ

خانوادۀ مذهبی سپری کردش مخالفت ،سختگیری

زندگی ادبیاش بسته شدش

و بازدارنــدگی خــانواده نتوانســت او را از ادامــۀ
تحصیالت کالسـیک و معمـول بـازداردش پـس از

آثار جالل در قالـ

پـنج مقولـه طبقـهبنـدی

میشود:

پايــان دوران دبیرســتان؛ پــدر ،او را نــزد بــرادر

الف) قصّه و داستان :مانند ديد و بازديد ،زن

بــزرگش بــه نجــف فرســتادش پــس از بازگشــت

زيادی ،سرگذشت کندوها ،مدير مدرسـه ،سـنگی

زودهنگام ،آثار بیاعتقادی بـه مـذه

و شـکّ و

برگوری وششش؛

ترديد در او هويدا شدش به دنبال اين تغییرِ رفتار و

ب) مشییاهدات و تییكنگییاريهییا :شــاملِ

نگرش ،واکنشها و مقاومتهای شـديد خـانواده

اورازان ،تاتنشینهای بلوک زهرا ،دُرّ يتیم خلـیج

در مقابل او آغاز شدش

فارس ،جزيرۀ خارک وششش؛

آل احمــد در ســال  ،0202بــه حــزب تــوده
پیوســت و در عمــل ،از تفکـرات مــذهبی دســت
شســتش در ســال  ،0200داســتان «زيــارت» را در
مجلّۀ سخن چان کرد و به اينترتیـ

ج) سفرنامهها :خسی در میقات ،سفر به ديار
عزرائیل ،سفر روس ،سفر آمريکا و اروپا؛
د) مقاالت :غربزدگی ،ارزيـابی شـتابزده،

بـه دنیـای
1. autobiography
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آشکار میشود که برای ما تجلّی عینـی و نمـايش

در خدمت و خیانت روشنفکران وششش؛
هی) ترجمهها :قمارباز از فیـودور داستايوفسـکی،

صادقانۀ روشنفکریِ نو دربرابر سنّت؛ و درنهايت،
گذار از آنها و بررسی آسی های آنها استش او که

سوءتفاهم و بیگانه اثر آلبرکامو وشششش
جالل تا اندازه ای در همۀ آثار و نوشتههايش،

در خانوادهای سنّتی و مذهبی بـهدنیـا آمـده بـود،

نثــری ســاده وروان ،بريــده ،کوتــاه و شــتابزده

برای مـدتی از انديشـۀ الهـی دور شـد و پـس از

(تلگرافی) ولی تأثیرگذار دارد؛ درنهايت نثر او بـا

دورهای پُرتنِش به هويّت خويش بازگشـت؛ زيـرا

ايجازی عصبی ،گاهی پرخاشگرانه و درعینحـال

او آن جسارت و بخـت و توجّـه الهـی را همـراه

دقیق ،همـراه بـا تیزبینـی ،صـراحت و صـمیمیت

خود داشت که در اوج موفقیّت در فعّالیت حزبی

دارد؛ بهشکلی که نفوذ کالم و صـداقت در گفتـار

چپ ،ناگهان فطرتش بیدار شد و علیه آن شوريدش

اين نويسـندۀ روشـنفکر ،هـر مخـاطبی را جـذب
میکندش

آرمانگرایي و آرمانشهري

از نظــر درونمايــه؛ مســیر کلّــی داســتانهــای

آرمان را لغتنامهها و فرهنگهای لغت بـه معنـیِ

جالل ،جدالی است بین سنّت و تجـدّدش رويکـرد

حسرت ،لَهف ،دريـ و انـدوه؛ همچنـین آرزو و

شخصی او ايناستکه زير بار مسئلهای نمـیرود،

امل يا امید و رجا ضبط کردهانـد (دهخـدا و معـین

مگر خودش آن را تجربه کرده باشد يا دست کـم

وششش)ش در ترجمۀ حديثی از پیامبراکرم(ص) نقل شده

گزارشی؛ يعنی تفسیر و تأويلی مناس

بـا جهـان

اســت« :آرزو ،درحقیقــت ،رحمتــی از جانــ

ذهنیِ خود از آن بـهدسـت آورده باشـدش او اهـل

خداوند برای امّت مـن اسـت و اگـر آرزو نبـود،

فلســفه هــم نیســتشچون نويســندهای اســت کــه

هیچ مادری فرزندی را شیر نمیداد و هیچ باغبانی

جــانش در ســودای تحقّــق عــدالت مــیســوزد و

نهالی نمیکاشتش» (محمَدی ریشهری و همکـاران،

میخواهد دادِ ستمديدگان را با آشوب و بلـوا بـه

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

راه انداختن از ستمگران بستاند؛ نمـیتوانـد اهـل

میفرمايد« :من تمن ی ش ئا هواهلل و ه واهلل رض م

تأمّــل فلســفی باشــدش بیشــترين محــوری کــه در

یخرج منال نیئ ت ی یعط ش» (دشـتی01 :0200 ،؛

آرمانگرايی جالل ،مـورد حملـه قـرار مـیگیـرد؛

پايگاه)www.rasekhoon.net :

چنین است :مبارزۀ وی علیـه غـربزدگـی؛ نفـی

واژۀ ايده ،0برابر التین آرمان است کـه واژهای

سلطۀ غرب؛ دفاع از اسـتقالل فکـری ،معنـوی و

يونانی و مشتق از ايدهئیو 0به معنی ديـدن اسـتش

ملّی براساس هويّت ملّی و بازگشت به خويشتن؛

ايده در معانی مختلف؛ شکل ،ظاهر ،نمونه ومانند

و درحقیقت نفی ازخودبیگانگی و کشـف مجـدّد

آن ،کــاربرد داردشآرمــانگرايــی يــا خیرخــواهی و

ارزشهای دينی ،يعنی اسالم و تشريح آن کـه در

تص ـوّر يــا تفســیر و تحلیــل پديــدههــا براســاس

اين هويّتطلبی مستقل استش
اهمیت کار و انديشۀ جـالل در جـايی بیشـتر

1. ideas
2. yeo idea
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ايدهآل0ـ يا آنچه مربوط به روح و تصوّر اسـتــ

را تصوّرات ذهنی بهشـمار مـیآورنـد و اصـل را

و

ادراککننده و نه ادراکشونده میدانندش عدهای بـر

ديدگاههای فلسفی ،ادبی و مانند آن کاربرد فراوان

آنند که تعـابیری چـون؛ آرمـان ،سـعادت ،آزادی،

بــه نــامهــای اصــالت تصـوّر،0

اتوپیــا 00وششش ،عناصــری ادراکپــذير نیســتند و

ذهنگرايی 2و پندارگرايی هم استعمال شده استش

نمی تـوان تعريفـی جـامع و مشـترک (بـین تمـام

البته ،افالطون 0را نخستین کسی میدانند که از آن

علوم) از آن بهدست آوردش به نظر ايـن گـروه ،بـه

ســخن گفتــه اســتش جــز او ،پروتــاگوراس،2

تعداد تعريفهايی کـه از ايـن مفـاهیم مـیشـود،

گرگیاس 2در يونان باسـتان ،کانـت( 1ايـدهآلسـیم

امکـان تفـاوت هـم وجـود داردش بـههمـیندلیــل،

استعاليی ،)0هگل( 1ايدهآلیسـم عینـی )02و فـوير

گفتوگو از اينگونه مقوالت را فـردی ،ذهنـی و

در

مانند آن میدانند و از پرداختن بـه آن ،خـودداری

فلســفه دانســتش ايدئالیســم /ايــدهآلیســم 00يــا

می کنندش امّا با توجه بـه ديـدگاههـای ديگـر و بـا

مینــوگروی ،02بــه آلمــانی نــام مجموعــهای از

دقتنظر ،می توان به تعريفی رسید که دست کـم،

ديدگاههای فلسفی است که براساس آن ،موضـوع

جامع باشد و ريشه در مفاهیم و باورهای مذهبی،

حقیقی معرفت و شناخت انسانند؛ و همین ايدهها

قومی و حتّی گروهی هم داشته باشـدش (ابراهیمـی،

بر اشیا و عناصر مقـدّم هسـتندش در اصـل ،وجـود

بیتا ،پايگاه)www.aftab.ir :

نیز مترادف ايدهآلیسم غربی است که در مکات
داردش ايــن مکتـ

باخ 00را میتوان از نظريهپـردازان ايـن مکتـ

اشیا و پديده ها وابسته به ايدههاستش ايدهآلیسم يا

پـــیش از متفکرانـــی چـــون افالطـــون و
02

02

فلسـفی ،ادبـی و

جمهوريــت او ،تومــاس مــور و يوتوپیــا يــا

هنری و از ديگر جريانات کوچک و بزرگ جهان

تومــاس کامپــانال 01و شــهر خورشــیدش ،ادوارد

آرمانگرايی يکی از ده ها مکت

01

00

اســت؛ و مفهــومی اســت کــه مــیتــوان معــانی

بالمی و نگاهی به پشت سر ،ويلیام موريس و

گونــاگونی بــرای آن متصـوّر شــدش عصــارۀ همــۀ

خبرهـــايی از هیچســـتان و ديگـــر شـــاعران،

مفاهیم ،اين است که؛ آرمانگرايان ،تنها به وجـود

نويسندگان و حکمايی وجود داشتهاندش طرح ايـن

روحی محض باور دارند و جسـم را تنهـا شـکل

موضــوع؛ دســتیابی بــه جهــان آرمــانیِ بــه دور از

متظاهر روح میدانندش آنها وجود اشیا و پديـدههـا

دسیسه های شیطان و پیروان او ،در انديشۀ بیشـتر
(ص)

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
(به آلمانی) 12. Idealismus
13. Myngrvy

انبیای الهی بهويژه پیامبر اسـالم

وجـود داشـته

استش آنان مردم را برای نزديک شـدن بـه چنـین
جهانی ،دعوت میکردندش در تفاسیر مهمـی چـون

14. Utopia
15. Plat s Republic
16. Thomas Mores Utopia
17. Thomas Comanella
18. Edward Bellsmy
19. William Morris
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طبـــــــری ( )200/0 :0221و روضالجنـــــــان

الهام از نیروهای درونی انسان و موضـوع اعتـدال

(ابوالفتـوحرازی 200/1 :0201 ،ـ  )200نیز به ترتی

قوا و مزاج ،عدالت را تعريف کرد و بـه طراحـی

در تفسیر آيۀ  021سورۀ اعراف« :وَمِن قوْمِ مُوسَ

شهر آرمانی پرداختش

أ َّم اٌ یَهْ نُو اِ لِ ََب وَاِ ِْ یَعْ نِلو »؛ و در داســتان

ابونصر فارابی (221ـ  022ق) ،معلّـم ثـانی و

ذوالقرنین در سورۀ کهف ،به آرمانشهر و کیفیـت

شارح آثار ارسطو ،در رسالۀ «فی مبادی آراء اهـل

و اهل آن پرداخته شده استش اين موضوع مهم در
ايدئولوژی امامان شـیعه نیـز مطـرح بـوده اسـتش
مکانی که از ديدگاه امـام جعفـر صـادق(ع) پشـت
درياها واقع شده اسـت« :اِ اهلل منینا خل

البَ ر

سع ه مسئر اراعئن یوم لِلشمس فئه قومٌ ل یعصوا
اهلل قط و الیعرفو االئس»()0ش (مجلسی ،بحـاراالنوار:
)222/20ش

پـیش از پیـدايش رنسـانس فکـری درغــرب،
انديشمندان بـه ترسـیم شـهری آرمـانی پرداختـه
بودندش در جهان غرب و يونـان باسـتان ،نخسـتین
کسی که بح

آرمـانگرايـی را مطـرح کـرد و از

مدينۀ فاضله سخن گفت ،افالطون (000ــ200ق)
بودش وی اصـطالح ايـدهآلیسـم راــ کـه متـرادف
آرمانگرايی بودـ درمقابل عالم محسـوس بـهکـار
بــرد و ايــدهآلهــا را جــزء مفــاهیم خــارج از
محسوسات دانست که درواقـع از ديـد و لمـس،
خارج؛ و از دسترس انسان دورندش شـايد خـود او
نخســتینبــار پــس از طــرح آرمــانگرايــی ،طــرح
آرمانشهر راـ که معادل جمهوريّت بودـ در کتاب
جمهور مطـرح کـرد و رفتـهرفتـه نـوعی ادبیَـات
آرمانشهری 0يا همان مدينۀ فاضله يا هیچستان بنا
نهاده شدش افالطون طرحی را ارائه داد که براساس
آن ،سعادت جامعه از همان طريقی حاصل میشد
که سعادت فرد بهدست میآيدش بهايـنترتیـ  ،بـا
1.Utopian literature

المدين ٌالفاضاة » هـدف و غايـت شـهر آرمـانی را
رســیدن بــه ســعادت دانســته اســتش (پايگــاه:
)www.wikiporsesh.ir

موضوع اعتدال مزاج ،در آثـار ارزشـمند ادب
فارسی همچون اخالق ناصری خواجه نصیرالدين
توســـی و پـــیش از آن بـــه زبـــان عربـــی در
طه ر االعراق مسکويه رازی و آثاری ازايندسـت
بهخوبی بیان شده استش نظامی گنجـهای در زيـر
داستان «رسیدن اسکندر به حدّ شمال و بستن سدّ
يأجوج» در قسمت دوم اسکندرنامه ،ويژگیهای ايـن
شهر آرمانی را از زبان بزرگان آن سامان برای اسـکندر
بیان کـرده اسـتش (نظـامی گنجـهای)120-122 :0200 ،

صــنعتیزاده کرمــانی نیــز در رمــان مجمــع ديوانگــان
( ،)0222در پی رساندن ديوانگـان بـه شـهر خِـرَد در
عالم هیپنوتیزم است و آخر اينکه؛ با استناد به قطعـاتی
از سهراب سـپهری مثـل «پشـت درياهـا» وشششآشـکار
میشود که اين شاعر معاصر همبه دنبال چنین مکـانی
بوده استش (سپهری)02 :0212 ،

آرمان جالل آل احمد
عصر زندگی جالل برای جامعـۀ ايرانـی ،سراسـر
سودای عدالتخـواهی بـود کـه در آثـاری چـون
«مدير مدرسه»ـ در حالی که فضا تیره و تار اسـت
و نويسنده همواره در پـی وضـعیتی تحمّـلپـذير
استـ ،به خوبی نشان داده شده اسـتش جـالل از
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عرصۀ فرهنگ و دانش ،تا ويرانـی کامـل هـرج و

منحصــربهفــرد اســت؛ شخص ـیّتهــايی کــه اغل ـ

مــرج و تیرگــی رنــج مــیکشــید؛ چراکــه دانــش،

ناامیدند و اضطراب و ترس درونی ،از خودبیگانگی،

برجستهترين دلبستگی عاطفی و روحی او بودش او

رنجکشیدگی ،ستمديدگی ،گوشهگیـری وششش،صـفات

زمانی که میديد سرزمین آرمانیاش دارای نظمـی

مشترک آنهاستش

ظاهری است ،مـیخواسـت درونـش نیـز نظـم و

مهمترين اثر جالل در داسـتاننويسـی ،مـدير

آرامشــی نســبی يابــد تــا ديگــر ذهــن و درونــی

مدرسه و تا حدودی نفرين زمین است که نقـدی

وحشتناک و از همگسـیخته نداشـته باشـدش امّـا از

بر اصالحات ارضی اسـتش پـس از آن و البتّـه از

واقعیت تا سرزمین آرمانی ،فرسنگ ها فاصله بـود

نظر تحلیلی ،غربزدگی ،و مقالـه و پـژوهش «در

واو همواره به امید کمکردن آن فاصلههـا بـودش در

خدمت و خیانت روشنفکران» نیز ،متونی برجسته

نتیجه ،وقتی ويرانی ،عمـق زوايـای جامعـه را در

و پرارزشــندش ايــن آثــار ،بازتــاب بســیاری از

برگرفته و دسترسی بـه وطـن آرمـانی بسـیار دور

واقعیّتهای اجتمـاعی عصـر نويسـنده را مطـرح

بود؛ نويسـندۀ روشـنفکر نمـیتوانسـت بـه بیـان

کرده اندش اما همـۀ آنهـا بـا دنیـای آرمـانی جـالل

نیمايوشیج در قطعۀ زيبای آدم برفـی؛«بـه کجـای

فاصلهای طوالنی دارندش جالل در سـفرنامههـايش

تیــره بیــاويزد قبــای ژنــدۀ خــود را؟»

نیز همواره سعی در کشف جهانی نو دارد و نشان

ايــن ش ـ

(يوشیج)010 :0210 ،

می دهدکه آنجا هم به دنبال دنیای آرمانی اسـت؛

از منظر ديگر ،آرمانخـواهی و آرمـانگرايـی

هرچند بسیاری از اوقات ،اين آرمانهـا در همـان

جالل ،بـهطورکامـل از نـوع خیـالی و غیرواقعـی

دنیا محبوسندش به همـین دلیـل در سـفر بـه ديـار

شـده،

عزرائیل ،نکاتی را مطرح کرده اسـت کـه درخـور

بهوجود آمدن چیزی به نام کمـالخـواهی

تأمّل استش او در اين سفرنامه ،آرمانش را با بیـان

نبود؛ بلکه تاحدّی با واقعگرايی نیز ترکی
وسب

واقعبینانه شده بودش

واقعیّت های موجود فرياد می زند؛ امّا مثل همیشه،

به نظر جالل ،وجودانسان های کامـل ،جامعـۀ

اين فريادها را نافرجام میپنداردش

سالم و آرام ،دولت و سیاستی کامل و بـینقـص،

آرمانگرايیِ جـالل ،بیشـتر بـه يـک تـراژدی

فرهنگ و آموزش سالم ،هیچکـدام نمـیتوانسـت

روشنفکرانه میماند؛ زيـرا از دل سـنّتگرايـی بـه

مصداقی خارجی داشته باشد و طلـ کـردن ايـن

عمق تجربه گرايی پرتان شده بودش او می خواست

امور فقط فرصت ها را از بین میبَردش بنابراين بايد

اين فاصله را پر کند تـا بـه ايـدهآل دسـت يابـدش

کمـالی آرمـانی

آرمان و انديشه های جالل ،او را از يک نويسـنده

در زندگی بـهجـای آنکـه طالـ

باشیم ،به بهبود زندگی امیدوارباشیمش

و قصّــهگــوی صِــرف نجــات داد و بــه او تعــالی

بــهنظرمــیرســد هــدف اصــلی آل احمــد،

بخشیدش او زندگی پُرتنش و با فـراز و فـرودی را

داستاننويسـی نیسـت؛ بلکـه نشـاندادن مشـکالت

تجربه کرد و در راه رسیدن و اثبات آرمان ،راهـی

داسـتان ،بـا خلـق شخصـیّتهـای

را برگزيد که هرچند از او مردی شجاع و بیبـاک

جامعه در قالـ
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شـد تـا بسـیاری از دوسـتداران در

يکی از اين پنج داستانِ کوتـاه ،گلدسـتههـا و

آفريد ،سـب

ســتايش ايــن جســارت ،دچــار فرضــیه شــوندش

فلک است که جالل بهصورتی نمـادين ،امیـد بـه

فرضیه ای که او را نمادی برای رئالیسـم جـا زد و

عروج و میل به کمال را در دنیای شخصیّتهـای

نه ايدهآلیسم؛ بااينحـال ،او بـا نشـاندادن همـین

معصومانۀ اصغر وزکـی ،بـهزيبـايیتصـوير کـرده

واقعیّتها و در ماورای آنها ،آرمان خـود را بـرای

استش گلدستهها يعنی شخصیتهای داسـتان؛ کـه

خواننده به ظهور رساندش

البته با گلدستههـای مسـجد ايهـام دارد؛ درنتیجـه

سرانجام اينکه نفی يا اثبات آرمـانِ جالل،کـار

نمــاد و رمزافــرادی اســت کــه از عــالم خــاکی

چندان ساده ای نیسـت؛ بلکـه مـیتـوان در میانـه

رهايیيافته و به آسمان عروج کـردهانـدش «بـديش

ايستاد و نويسندگی او را تماشا کردش شـايد بتـوان

اين بود که گلدستههای مسجد ،بـدجوری هـوس

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

باالرفتن را به کلّۀ آدم میزدش» (همان)2 :0201 ،

او را آشکار کرد و نشان داد که چگونه مـیتـوان

شخصیّت اصلی و محوری داستان زن زيادی،

در عین اعتدال ،برای يک نسل تبديل بـه الگـو و

هدفش جز ازدواج و بنـای يـک زنـدگی آرمـانی

نماد شدش

نیستش برای همین است کـه در ايـن راه هرگونـه
سختی و مشقّتی را به جان میخردش
قهرمان داستان پستچی ،مـردی زحمـتکـش

شخصیّتهاي آرمانگراي جالل
مدير مدرسه ،يکی از شاهکارهای داستانی جـالل

است که شـرايط نابسـامان روزگـار او را قربـانی

آلاحمد بهشمار میرودش شخصیّت 0اصلی داستان،

کرده است:

معلّمی است که از شغل خود سخت خسته اسـت

«سر يک تیر موريانهخـوردۀ ضـخیم بـه پـسِ

و بیحوصله؛ اما ترجیح میدهد مدير باشدش مـدير

گردن او گیر کـرده بـود و الشـهاش را دَمَـر روی

مدرسه ،شخصـیتی اسـت آرمـانگـرا؛ بـر همـین

زمین پهن کرده بودشکیفش زير تنهاش مانده بود و

اســاس ،مــیخواهــد مدرســه را مطــابق اصــول و

هنوز دسـت بـزرگ و اسـتخوانی اش يـک بسـتۀ

آرمانهای خود اداره کند؛ او با توجه بهوقـايع ،در

بــزرگ نامــه و روزنامــه را روی ســینهاش فشــار

مسیر راه کمکم متوجّـه مـیشـود کـه خواسـتۀ او

میدادششش» (همان00 :0201 ،ـ )02

آسان نیست و نمیتواند بهراحتی به هدفش برسد
و سرانجام شوق و عالقه او کمرنگ میشود:
«ديدم دارم خر می شومش گفـتم :مـدير بشـومش
مدير دبسـتان! ديگـر نـه درس خـواهم داد و نـه
دمبــهدم وجــدانم را میــان دوازده و چهــارده بــه
نوسان خواهم آوردششش ش» (آل احمد00 :0210 ،ـ )1

پسرک سهتار زن داستان سهتار ،رنج و سختی
و بیخوابی فراوانی را به جان میخرد تا سهتاری
تهیه کند و بهوسیلۀ آن بتواند مخـارج خـانواده را
تأمین کند و به آرزويش برسد:
«سهتار را روی شـکم نگـه داشـته بـود و بـا
دست ديگر سیمهای آن را میپايید کـه بـا دکمـۀ
لباس کسی يا به گوشۀ بـار حمّـالی گیـر نکنـد و

1. Character

00

فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني ،سال دوم ،شماره اول ،پاییز 10

پاره نشودش باالخره امروز توانسته بـود بـه آرزوی

بايد آرامش بیابم؟» (همان 11 :0201 ،و)020

خود برسدشديگر احتیاج نداشت وقتی به مجلسـی

هاجر ،شخصیّت اصلی داستان الک صورتیــ

می خواهد برود از ديگران تار بگیرد و بـه قیمـت

کــه البتّــه خــود را زنــی ضــعیف و نــاقصالعقــل

خون پدرشان کرايه بدهد و تازه بار منتشان را هم

می داندـ ،شوهری دورهگرد داردو مـی خواهـد بـا

بکشدش» (همان)1 :

فروش اشیای کهنۀ خانـه بـه آرزوی سـادۀ خـود

شخصیّت اصلی داستان گنـاه ،دختـری اسـت

دست پیدا کندش در اين داستان ،او بارهاوبارهـا بـه

که نمیتواند يـا جسـارت نـدارد تـا بـه يکـی از

دلیل اين آرمان و خواستهاش مـورد آزار و اذيّـت

آرزوهای درونیاش دست يابد:

قرار گرفته استش

چه خـوب بـه يـادم مانـده

اين حقیقت بهخوبی روشن میکند که افراد و

«همهچیز آن ش

است!ششش يکمرتبه به صـرافت افتـادم کـه مـدت-

شخصـیّتهـای داسـتانیِ ايـن نويسـندۀ برجســتۀ

هاســت دلــم مــیخواهــد يواشــکی بــروم و روی

رئالیستی ،بیشتر آرمانگرايند و آرزوهـايی دارنـدش

رختخواب پدرم دراز بکشمش هنوز جرأت نداشـتم

اين آرزوها گاهی بسیار کوچـک و دسـتيـافتنی

آرزو کنم روی آن بخوابم ،فقط میخواسـتم روی

اســت و گــاهی بــه امیــال بچّــهگانــه ،شــباهت

آن دراز بکشمششش ش» (همان)11 :

دارند؛چراکه در ورای آنها حقـايقی نهفتـه اسـتش

ديگــری داســتان جــا پــا اســت کــه در آن

جالل بـا وجـود مقتضـیات و شـرايط حـاکم بـر

شخصـیّت محـوری داسـتان ،سـرخورده اسـت و

جامعه ،و البتّه قدری جسـورتر ،بـزرگ علـوی و

آرزو دارد جای پايش بر روی برف بماند:

صادق هدايت به اجبار اين شگردها را در نگارش

«يکبار زير نـور مـات چـراغ ايسـتادم ،نگـاه

داستانهـای کوتـاه و نیمـهبلنـدِ 0انتقـادی بـهکـار

چشمم روی برف تازه نشسـتۀ خیابـان بـه جـای

بستهانـدش چـه هـم گسـترۀ مخاطـ

را از دسـت

پايی افتاد!جای پايی بود بـزرگ و پهـن کـه تـازه

ندهند و هم در پشت حجاب اين عالمِ معصومانۀ

گذشته بودش کاش جـای پـای مـن بـود!» (همـان،

آرزوهای کودکانه ،به دنبال مرهمی بر زخم تفتیده

)022 :0220

و التیامی برای درد ديرينۀ مردم ايران بیابندش

دهن کجی ،ديگر داستان نويسنده اسـت و در

بــهحــتم ،اگــر حــزب تــوده و انديشــههــای

خالل آن ،راوی به دنبال گوشۀ امن و دنجی است

مارکسیسـتی حـاکم در دورۀ مـورد بحـ

اجــازه

که در آن آرامش و سکوت وجود داشته باشد ،امّا

می داد و طبايع لطیف و ذوقهای شیرين را بـرای

او همچون ديگر شخصیَت های آرمـانی برسـاختۀ

مدّتی بههدر نمی داد ،آثـار بـاارزش ديگـری نیـز

ذهن و زبان جالل ،به آرامش دست نمیيابد:

خلق می شد و در آن صورت ،بهتر میشد دربـارۀ

«خیال کردم گوشۀ امنی ،گوشۀ دنجی يافتـهام
که میتوانم در آرامش و سکوتِ آن فرو بـرومشششش

انديشههای آرمانگرايانه تحقیق کردش
کتابی که يادگـار عضـويّت جـالل در حـزب

من در اين فکر بودم که :پس کی! آخـر کـی مـن
1. novella
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توده است؛ مجموعهای است به نـام از رنجـیکـه

بزرگبزرگ میپیونددششش ش» (همان)02 :

میبريمش شخصـیّتهـای ايـن مجموعـه همچـون

يکــی از داســتانهــای کوتــاه جــالل« ،آرزوی

ديگر داستانهايش ،افرادی شکستخورده ،ناامیـد

قدرت» است که شخصیّت آن؛ يعنـی زيـرهچـی،

و منزویاندش با اين تفاوت که در آن ،شخصیّتهـا

ازالتهابی درونی رنج میبُرد و درعینحال بازتـاب

در برابر شرايط نامطلوب ،منفعل نیستند و گـاهی

و واکنش فشار و دردهای اجتماعی او را وادار به

واکنش نشان میدهند ،و سعی میکردند وضـعیّت

استفاده از تکیه کالمهای زشت و ثابت میکردش

موجود را بهبود بخشند:

معلّمهای داستان دفترچۀ بیمهـ کـه درنهايـت

«ما خیلی چیزهایِ از دسترفته داريمش خیلـی

همه ديوانه میشوند و تدريس را رها مـیکننـد،-

چیزهـا از دسـت دادهايـمشششش حــاال فکـر مـیکــنم

هــر کــدام رنــج و درد درونشــان را بــا لحنــی

می بینم ديگر کوههای پوشیده از جنگـل زيـر آب

مخصوص به خود بیان میکنند؛ رنج و درد عام و

در مقابل زندگی من سبز نشده و وسعت ديد مـرا

گستردهای که دامن مردم ايران را گرفته بود:

کوتاه نکردهشششاستش» (همان)02 :0200 ،

«معلّــم فرانســه ،بــرای اينکــه پــنجســال يــا

در داستان روزهای خوش از همین مجموعه،

هفتسال يک مطل

معیّن را به مغز کرهخرهـای

شخصیّت داسـتان از وضـعیت موجـود احسـاس

مردم فروکردند ،بح

و مطالعه را برای ابـد رهـا

خسـتگی و دلزدگــی مــیکنــدش بــر ايــن اســاس،

کردندشششش اين ،يا آدم را ديوانه میکند يا احمقششش ش»

سرزمین آرمانیاش را جای ديگری میجويد:

(همان)12 :0220 ،

«ديگر غوطهخوردن در آب کمعمق کنـاره ای

میتوان گفت عنـوان بسـیاری از داسـتانهـا،

که حتم داشتم حداکثر دريکمتـری زيـرآن کـف

خود حاکی از جوّ ترس و ناامیدی استش نامهايی

محکم دريا را حـس خـواهم کـرد ،مـرا سـیراب

چون :از رنجی که میبريم ،درّۀ خزانزده ،محـیط

نمیکرد ،دنبال چیز تازهای میگشـتمششش ش» (همـان،

تنگ ،اعتراف ،آبروی ازدسترفته ،گنـاه ،خونابـۀ

)022 :0200

انار ،مسلول ،دزدزده وششش؛ به عالوه اينکه نويسنده

داســتان زيرآبــیهــا ،تنهــا داســتانی اســتکــه

در بیشــتر داســتانهــا از همــان ابتــدا مــیخواهــد

شخصیّت آن میتواند بـه سـرزمین آرمـانی خـود

سرگذشـــت غـــمانگیـ ـز و «از تهـــی سرشـــار»

برسد ،البتّه برای رسـیدن بـه ايـن آرمـان ،رنـج و

شخصیّتها را به نمايش بگذارد:

زحمت فراوانی را متقبّل میشودش

«از درِ باغ آسايشگاه که پا بـه درون گذاشـتم،

«بعضی وقتها حـس مـیکـنم کـه دلـم بـرای

هنوز اثری از تـرس و وحشـت پیشـین بـا خـود

زيرآب تنگ شده ،ولی حاال که فکر میکنم ،میبیـنم

داشتمش وحشت از ورود بـه يـک جـای ناشـناسش

ديگر کوههای پوشـیده از جنگـل زيـرآب درمقابـل

وحشتی که وقتی بچّـه بـودم ،از ورود بـه جلسـۀ

زندگی من سبز نشده و وسعت ديد مرا کوتاه نکرده

امتحان در خودم حس میکردمششش ش» (همان)021 :

و آن طــرف دريــايی اســت کــه مــرا بــه دنیــايی

آنچه بیشتر نشان از آرمانگرايـی جـالل دارد،
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نوع نثرنوشتههای وی استش نوشتههايی بـا لحـن

جهالتها و خرافهپرستیهای جامعه تأثیر میپـذيرد و

خشـــن و پَرخاشـــگرانه ،شـــالقوار و مملـــو از

با اينکـه عضـوی مـؤثّر در جامعـه اسـت ،سـهمی از

عصبانیّت مزاج که نويسنده بـا شـگردی خـاص،

اجتماع خود نداردش اين میرا اعتقاد نادرست دربـارۀ

گفتارش را پشت سـر شخصـیّتهـا پنهـان کـرده

زن ،او را ضعیفه ،فاقد تدبّر و انديشه ،توسریخـور و

استش درنهايت خلق داستان با فضـای ترسـناک و

دربند کرده و بهحاشیه رانده استش آل احمـد ،دريافتـه

خفقانآور ،ايجاد فضای بـدبینی ،انتظـار حـواد

بود که پرداختن به وضعیّت زن در راهِ منتهـیشـدن و

نـــاگوار ،جـــوّ ناامیـــدی وششش؛ همـــه نشـــان از

سرکشیدن به فاحشهخانهها تا چه حد کهنه و فرسوده

جستوجوی دنیايی آرمانیِ جالل استش

و مبتذل شده است؛ بـههمـیندلیـل ،در داسـتانهـای
جالل ،زنان به فکر همآغوشی يا در فکـر عشـقهـای

آرمانگرایي اجتماعي جالل (مقولة زن)

رمانتیک نیستند؛ بلکه به دنبال آرمانهای متعالی خـود

نگــاه بــه جــنس زن و بیــان دردهــا و مشــکالت

در تالش و تکاپو هستند؛ هرچند مشـکالت و موانـع

اجتماعی زنان و بهطـورکلّی ،رويکـرد زنگرايانـه

زيادی بر سر راه آنان وجود داردش در ايـن داسـتانهـا،

(فمنیستی ،)0يکی از مقولههای اجتمـاعی و مهـم

زنــان خــود را حقیــر مــیداننــد؛ زيــرا در فضــايی

ديدگاه حاکم بر آثار آل احمد اسـتش ايـن مقولـۀ

مردساالرانه زندگیمیکنند و جامعـه هـويّتی بـه آنـان

اجتماعی تا حدودی همزمان با انقالب مشروطه و

نمیبخشد وحقّ اعتراض هم ندارنـدش تصـوير زن در

با چان و نشر رمانهايی چون شهرناز اثـر يحیـی

آثار جالل؛ حقیر ،پوچ و توخالی و بیاختیار است که

دولــتآبــادی و پــس از آن شــوهر آهوخــانم

ابتدا سیطرۀ پدر و سپس سلطۀ شوهر بر اوسـت؛برای

علیمحمّد افغانی و ديگران ،تا انـدازهای متـأثّر از

او آزادی ،حقّ انتخاب و تساوی حقوق ،وجود نداردش

ادبیَات غرب است؛ از جمله آثار ويرجینیا وولـف

در داستانهای آل احمد ،هم تیـپهـای مختلـف

که به ادبیّات فارسی راه پیدا کـرده اسـت و حـاال

زنان وجود دارد و هم معضالت و مشکالت خـاصّ

شاعرانی مانند فروغ فرخزاد به آن دامن میزدنـدش

آنان؛ که ريشۀ بسیاری از آنها بـیسـوادی اسـتشاو از

در اين دوره ،معدود نويسندگانی چون جالل هـم

زبان شخصیّتها به شرح جهـل و بـیسـوادی رايـج

از دشــواریهــا و پیچیــدگیهــای کــار زنــان،

میان زنان روزگار خود و پیامدهای آن پرداخته اسـتش

محرومیّتها و نبود آزادی زن در خانه و خـانواده

در داستان خانم یزها النّولْ» زنـی را مـیبینـیم کـه بـا
وجود جايگاه اجتماعی مناس  ،سواد ندارد و تنها بـه

و جامعه مینوشتند و میگفتندش
جالل ،رسـوبات فکـری برجـایمانـده از نـوعی

يک مصرفکنندۀ لوازم آرايشی تبـديل شـده اسـت و

انديشه در گذر زمان رادر قبال جـنس زن بـه خـوبی

بعد از سهبار ازدواج ناموفّق ،هنوز در پی يافتن شـوهر

متوجّه شده بودشآنانی که نیمـی از جمعیـت جامعـه را

ايدهآل استش او با وجود آنکه دختـر وزيـر اسـت ،از

تشــکیل مــیدهنــدش او مــیدانســت زن از بســیاری

حـواد اجتمـاعی و سیاســی معاصـر بـه طورکامــل
بیخبر استش

1. feminist
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هاجر ،شخصیّت داسـتان الک صـورتی ،ضـعف
خود را با کاسبی دورهگرد اينگونه میگويد:

طبقات جديد در جامعه ،تبعات و مشـکالت خاصّـی
را هم در پی داشته استش

«هر چی باشه يه زن اسیر کـه بیشـتر نیسـتمش

زن زيادی ،داستان غمانگیز زنی است کـه قـانونی

خدا رفتگان ما را نیامرزه که اينطور بیدستوپـا

در حمايــت از وی وجــود نداردششــوهرشـ ـ کــه در

بارمون آوردنش نه سوادی ،نه معرفتی ،نـه هیچـی،

محضر کار میکرد و راه و چاه قانونی را بلد بودـ بعد

هر خاکْتوسرمردهای تا دم گوشامون کاله سرمون

از چهلروز زندگی مشترک ،زن خود را بـه تحريـک

میگذاره و حالیمون نمیشـهش» (آل احمـد:0201 ،

مادر و خواهر و بدون اطّالع وی ،طالق میدهـدش زن

)02

بیچاره که بعد از سیوچهارسال زندگی در خانۀ پـدر،
از ديگــر موضــوعات وابســته بــه زنــان در

داستانها ،توجّه به خرافات است که آن هم خـود
نتیجۀ جهل و بیسوادی آنان است:

کمتر از چهلروز زنـدگی زناشـويی را تجربـه کـرده
است ،اکنون روی برگشتن به خانۀ پدر ندارد:
«چهطور میشـود تحمّلـش کـرد کـه پـس از

«عمقزی! من که حرفی ندارم گفتی چلـهبُـری

سیوچهار سال ماندن در خانۀ پدر ،سرِ چهـلروز

کن ،کردمش گفتی توی مردهشورخانه از روی مرده

آدم را دوباره برش گردانند و باز بـیخ ريـش بابـا

بپر که پريدم ،نصف گوشـت تـنم آب شـدش خـدا

ببندندش خـدايا خـودت شـاهدی کـه مـن تقصـیر

نصــیبت نکنــهش هنــوز کــه يــادش مــیافــتم ،تــنم

نداشتمش» (همان)021 :

میلرزهش» (همان)22 :0220 ،

با همۀ تالشـی کـه آل احمـد در بـه تصـوير

نمونهای از زنان وابسته و شیفتۀ فرهنگ غرب

کشیدن آمال و آالم زنان از خود نشان داده اسـت،

که کاری جز پیروی از الگوهای غربـی و اسـتفاده

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

از محصوالت آرايشـی آنـان ندارنـد ،در داسـتان

میرسد گاهی ديدگاه او به زن منفی استش

شوهر آمريکايی ديده میشودش غـربزدگـی ايـن

در داستان بچّۀ مـردم ،حکايـت زنـی را روايـت

خانواده و دخترانی که مجذوب زرقوبرق آنانـد،

میکند که مجبور است فرزند شوهر اوّل خود را سـر

در اين داستان نمود دارد:

راه بگذارد تا بتواند زندگی خود را ادامه دهدش ايـن زن

«پاپا  -که از همان شـ

اوّل راضـی بـود ــ

از سادهترين و ابتدايیترين احساسات خودمیگـذرد؛

بـاش دختـرمش

چراکه در جامعهای زندگی میکند که با نـام يـک زن،

خودش بِهِم گفته بود کـه مواظـ

هزارتا يکـی دخترهـا زن آمريکـايی نمـیشـوندش

ولی مثل يک کودک ،نیاز به حمايت مرد داردش

شوخی که نیست؛ يعنی نمیتواننـدش بابـام راسـت
گفته بود ،همـۀ دخترهـا آرزوش رو مـیکردنـدش»
(همان)12 :0201 ،

آرمانگرایي سیاسي جالل

از ديگر ايدهآلهای مطمح نظر جالل ،نبودِ قـانون

همانگونهکه گذشت،آل احمد نويسـندۀ روشـنفکر

حامی زنان در جامعه بود که بهطبع با گسترش بیحدّ

اجتماعی و غربستیزی است که بـا آرمـانگرايـیِ

شهرنشــینی و مهــاجرت بــه شــهرها و شــکلگیــری

و

سـنّتی خـود ،حتّــی روشـنفکرانِ اسـتقاللطلـ

00
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خواهان جمهوری اسالمی را تغذيه کرده استش امّـا

آثار و قلم خود با حاکمان وقت به مبارزه پرداختـه

پیش از اينکه به آراء و آرمانهای سیاسی آل احمد

استش سفرهای مختلف او به کشورهای پیشرفتهای

پرداخته شود؛ بايد يادآور شـد کـه ايـن نويسـنده،

چون؛ اروپا ،آمريکا و کانادا سـب

شـد مقايسـهای

بانفوذترين روشنفکر دوران خود بوده اسـتش او بـا

بــین ايــران و کشــورهای ديگــر داشــته باشــدش او

زندگی و آثارش ،برداشت تازهای از روشنفکری را

ناکارآمدی و بیلیاقتی حاکمان ،سیاستهای بیپايه

در محیط فرهنگی ايران رواج داد؛ بـهگونـهای کـه

و اســـاس و غفلـــت ايرانیـــان را عامـــل اصـــلی

مبنای برخورد روشـنفکر بـا زمامـداران کشـور نـه

عق ماندگیها میدانست؛ وهمین مسئله خشـم او

تفاهم و گفتوگو؛ که رويـارويی و سـتیز بـودش در

را بر میانگیخت:

نتیجه از ديدِ جالل آل احمد هـر نـوع مماشـات و

«دغدغههای آل احمد زندگی سخت و گذران

آشتیجويی در برابر دسـتگاه حاکمیّـت بـه معنـای

دشوار روستايیان ،اضمحالل فرهنگهای بـومی و

سازشکـاری و درنهايـت خیانـت بـه خواسـتههـا

ســنن منطقــهای در مقابــل هجــوم فرهنــگهــای

وآرمانهای مردم تلقّی میشدش داستانِ پیوسـتن بـه

وارداتـــی ،انهـــدام شـــتابندۀ معمـــاری محلّـــی،

حزب توده؛ بريدن از شعارها و آرمانهای دروغینِ

بیهويّتشدن شـهرها و واليـات ايـران ،نـابودی

جريــانِ بــهظــاهر طرفــدار تــودۀ مــردم و حــزب

زراعت و آبیاری ديرينۀ کشاورزی ايران ،تعـارض

مارکسیســتیِ منــافع اتّحــاد جمــاهیر سوسیالیســتیِ

بــین اصــول تعلــیم و تربیــت کهــن و آمــوزش و

شوروی در ايران؛ و تناقضهـايی کـه در باورهـای

پرورش نوينششش» بودش (زمانینیا)01 :0202 ،

فردی از خانوادهای روحانی  -که تحـت تعلیمـات

بــیشــک يکــی از دغدغــههــايی کــه باع ـ

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

پنــاهبــردن شخص ـیّتی چــون جــالل آل احمــد و

بهطور کامل آشکار استش اما فضايی که بین اعتقـاد

بسیاری از روشنفکران ديگر به حزب تـوده بـود؛

و بــیاعتقــادی بــر ذهنیّــت دوران جــالل جريــان

آرمـــانخـــواهی و جســـتوجـــوی اهـــداف

داشـــت؛ همچنـــین گفتمـــان غـــربســـتیزی و

عدالتخواهانه و مبارزه با حکومـت اسـتبدادی و

هويّتطلبیِ تأثیرگذار ،در داستان های غربزدگـی،

جدال با قدرتهای سرمايهداری بود ،ولی خیلـی

در خــدمت و خیانــت روشــنفکران ،و نــونوالقلــم

زود پــوچ و واهــیبــودن مــرام حــزب تــوده و

نمودار استش با مطالعۀ دقیق آثار آل احمد میتـوان

وابستگی آن به حکومت شـوروی بـرايش ثابـت

به اين نتیجه رسید که گاهی انديشـههـای سیاسـی

شدو دريافت که دموکراسی ،تنها واژهای است که

وی بر جنبههـای ادبـی آثـارش چیرگـی داردش وی

حزب بدان التفات نداردشبههمیندلیل ،با تصمیم و

اســتعدادهای هنــری ــ ادبــی خــود را در خــدمت

ارادۀ پوالدين،از همفکران خويش و خواستههـای

اهداف سیاسی بهکار گرفته است و فقر و بـدبختی

حزب کنارهگیری کرد و با پشتوانۀ مـذه  ،قـدم

طبقات مختلف مردم و کموکاستیهـای جامعـه را

در راه ديگری گذاشتش

نمود داده و مانند منتقدی روشنضـمیر و آگـاه بـا

در ســفر بــه اســرائیل ســعی داشــت بــا نگــاه
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واقعبینانه وضـعیّت آنجـا را بنگـردش از ايـنرو در

آرمانگرایي مذهري جالل

سراسراين اثر ،موضع خود را دربارۀ اشـغالگـری

جالل از جمله نويسندگان و انديشـمندانی اسـت کـه

اسرائیل و زور و نیرنگ آن نشان دادش

در فــراز و نشــی افکــار و انديشــههــای مــذهبی و

آل احمــد در جــایجــای «غــربزدگــی»

گزينش ايدئولوژی ،پس از مدّتی آنچه را میخواسـت

میخواهد روحیۀ حماسی ايرانـی را برانگیـزد تـا

به عینه و ملموس ،تجربه کـرد؛ و ايـن بـه مراتـ

از

درمقابل دنیای غرب برخیزند و به تعـرّض بپردازنـد،

پذيرش ناآگاهانه يا فطری و جبلی ارزشمندتر اسـت؛

او غربزدگی و سیاست ناسالم و دستگاههای حـاکم

هرچند او نیز فطرتی پـاک و زنگـار زدوده داشـت و

ناکارآمد را دلیل وجود اين همه بیعدالتی ،رنج و فقـر

تربیت خانوادگیاش نیز در اين امر مؤثّر بوده استش

مــردم مــیدانســت و دنبــال آرمــانیکــردن جامعــه و

بههرحال،گذر زمان ،جالل را در کـورۀ حـواد

کشاندن آن بهسوی مدينۀ فاضله بودش به بیان ديگر ،بـا

وابسته به نگرشهـای مـذهبی آبديـده گردانـد؛ و بـه

وجــود آشــنايی کامــل بــه فرهنــگ غــرب و ترجمــۀ

مرور ،افکار و ايدههايش در همسفری با قلم نـیشدار

بســیاری از آثــار غربــی ،هرگــز مقهــور قــدرت و

و عدالتخواهش ،پختهتر شـدشاو بـا ژرفانديشـی و

زرقوبرق آنان نشدش او واکنشی تند و عصبی دربرابـر

تحقیق در آثار و کت

مذهبی ،خطّ بطـالن بـر افکـار

رژيم پهلـوی و روشـنفکران و سیاسـتمداران هـوادار

تاريک خويش کشید؛ چنانکه تأثیر عمیقی بر جـان و

غرب داشتش

روحش برجای گذاشت و بازتاب آن در همـه جـای

آنچه ابتدا از نوشتههای جالل برداشت مـیشـود،
اين است که؛ دولت آرمانی،بايد دولتی شايسـتهسـاالر
باشد و با دولت محوری نیز مخالفـت کنـدش دوری از

آثاری چونخسی در میقات و در خـدمت و خیانـت
روشنفکران آشکار شدش
او همچنانکه در جهانبینی ،از ارزشهـای سـنتّیِ

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

ريشهدار در مذه اسالم دفاع میکرد ،در بح مهـم

آزادی در فعّالیّــتهــای اجتمــاعی ،آزادیِ انديشــه و

ارتباط و اتّحاد روحانی و روشنفکر نیز خوشبین بـودش

آزادیِ بیان از ديگر ويژگیهای چنین حکومتی استش

اگرچه سفر معنوی حجّ او در اواخر عمر بـود؛ هرگـز

برای تحقّق همین آرمانها بود که بارهـا سـاواک او را

فقط به معنای رجوع دوباره او بـه باورهـای اسـالمی

از انجام فعّالیّتهايش منع کردش امّا بـا وجـود تعهّـدی

نبودش او در اين سفر آنچه را مـیخواسـت از نزديـک

که داده بود تا از فعّالیّتهای سیاسی کنارهگیری کنـد،

ديد و به برداشـتی فرهنگـی و معنـوی از آيـین حـج

هیچگـاه از مبـارزه دسـت برنداشـتش از آنجـايیکـه

رسیدش

شــهرت و نفــوذ جــالل مــانع برخــورد شــديد بــا او

سفرنامۀ خسی در میقـات ،نگـاهی اسـت از سـر

میشد ،تنها چندينبار بـه سـاواک احضـار و تهديـد

شوريدگی ،که نويسـنده از اينکـه غـرب در امّالقـرایِ

شدش

اسالمی نفوذ پیدا کـرده ،سـخت متأسّـف مـیشـود؛
چراکه تمام آرمانش رهايی از سلطۀ ديگران بودش
درنهايت بهنظر میرسد ،حمله به اعتقادات دينـی
)1. Censure (censure ship
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نادرست و مبارزه با افکار واپسگرايی نیز ،از مـواردی

نگاه دقیق ،درمیيابیم کـه در عـین وفـاداری بـه ايـن

است که از ديـدگاه جـالل بـرای رسـیدن بـه آرمـان

مکتــ  ،در بســیاری از آثــارش ،تلفیقــی از عناصــر
ديگـر از جملـه مکتـ

ايـدهآلیسـم

واقعی ضروری اسـتش بـهطـورکلّی ،ديـن و مـذه

سازندۀ مکاتـ

مطلـوب آل احمـد ،دينــی اسـت خـارج از تعصّـ ،

(آرمانگرايی) هستش همچنین میتـوان گفـت؛ سـیر

مقدّسمآبی و تحجّرانديشیش

هرم تکمیلی آثار جـالل ،در نشـان دادن آالم و آمـال
مــردم و تغییــر گــرايشهــای اعتقــادی و مــذهبی؛ و

بحث و نتیجهگیري

سرانجام مبارزاتش در راستای اين مهم بوده استش

جالل آل احمد ،يکی از وزنههـای وزيـن و از جملـه
معدود نويسندگانی است که میتـوان سـیر تحـوّل و

پينوشت:

تکامل تدريجی را در کار او مشاهده کردش او نويسـندۀ

( )0خدا در پشت درياها شـهری دارد کـه بـه انـدازۀ

جامعاالطرافی است که بـهويـژه در نگـارش داسـتان

چهلروز طول میکشد تـا خورشـید آن را بپیمايـد و

کوتاه معاصر فارسی و تکنگاری موفّق بوده استش

در آن مردمی هستندکه هیچگاه گناه نکردهاند و ابلیس

اگرچه آل احمـد از سرشـناستـرين نويسـندگان

را نمیشناسندش

سبک رئالیسم (واقعگرايی) اجتماعی ايـران اسـت؛ بـا
منابع
آلاحمد ،جالل ()0220ش زن زيادیش تهران :فردوسش
ــــــــــ ()0201ش سهتارش تهران :امیرکبیرش
ــــــــــ()0221ش غربزدگیش (مجموعه مقاالت)ش
چان دومش تهران :رواقش
ــــــــــ ()0210ش در خدمت و خیانت روشنفکرانش
تهران :فردوسش
ــــــــــ ()0210ش مدير مدرسهش تهران :فردوسش
ــــــــــ ()0200ش از رنجی که میبريمش تهران :معینش
ــــــــــ ()0201ش پنج داستانش چان دومش قم :ژکانش
ابوالفتوحرازی ،جمالالدّين حسینبنعلی ()0201ش
تفسیر روضالجنان و روحالجنانش به تصحیح و
حواشی مهدی الهی قمشهایش ج1ش تهران:
انتشارات علمیش
(ص)
دشتی ،محمَد ()0200ش فرهنگ سخنان پیامبراکرم ش
قم :مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنینش
زمانینیا ،مصطفی ()0202ش جالل آل احمدش زير نظر
شمس آل احمدش تهران :انتشارات کتاب سیامکش
سپهری ،سهراب()0212ش مجموعۀ سرودههاش چان
دومش تهران :انتشارات شادانش
طبری ،محمّدبنجرير ()0221ش جامعالبیان فی تفسیر

القرآنش ج0ش به تصحیح و اهتمام حبی
تهران :انتشارات دانشگاه تهرانش
فارابی ،محمدبنمحمد ()0212ش رسائل فلسفی
(مجموعه دوازده رساله ازششش)ش ترجمه :سعید
رحیمیانش تهران :انتشارات علمی و فرهنگیش
مجلسی ،شیخ محمدباقر ()0212ش بحاراالنوارش تهران:
امیرکبیرش
محمدی ریشهری ،مهدی و همکارانش ()0202ش
فرهنگنامۀ آرزوش مترجم حمیدرضا شیخیش قم:
دارالحدي ش
نظامی گنجوی ،حکیم الیاسبنيوسف ()0200ش
کلَیات خمسهش تصحیح حسن وحید دستگردیش
تهران :مؤسسۀ انتشارات نگاهش
يوشیج ،نیما (علی اسفندياری)ش ()0210ش کلّیات
اشعارش نشر سپهر ادبش
يغمايیش
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