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 چکیده

دلیل اقبال گستردۀ اقشار مختلف جامعۀ ایرانی در  زدگی، به احمد به مفهوم غرب نقدهای رادیکال آل

احمد  های فکری و سیاسی جامعۀ ایران داشت. آل گیری شدن، نقش مهمی در جهت زمان مطرح

کرد و در این مسیر  نقد می اش وضعیت آشفتۀ حاکم بر جامعه را در فرایند نوسازی پرتناقض زمانه

های  ها، زمینه بخش و هشداردهنده باشد. در این پژوهش با روش تحلیل داده تالش داشت آگاهی

های این  شود. یافته احمد بررسی می زدگی در اندیشۀ آل گیری مفهوم غرب اجتماعی و فرهنگی شکل

سته و مدرنیسم سطحی عصر توجهی به مدرنیزاسیون واب احمد نقدهای قابل پژوهش نشان داد آل

زدگی  رفت از وضعیت غرب پهلوی مطرح کرده است؛ اگرچه در طرح یک ایدۀ جایگزین برای برون

عنوان یک نیروی  ناتوان بوده و درنهایت با ارائۀ راهکارهای سیاسی برای تقویت مذهب و روحانیت به

از تجددستیزی فرهنگی شده  ستیزی سیاسی برآمده گیری نوعی غرب ساز شکل اجتماعی سنتی، زمینه

دلیل ضعف نظری و آشنایی سطحی با تمدن مدرن، از سطح نقد وابستگی  است. نقدهای وی به

تواند سیمای دقیق و روشنی از وضعیت  رود و نمی سیاسی، اقتصادی و ظواهر فرهنگی فراتر نمی

 تمدنی جامعۀ ایران ترسیم کند.

  مدرنیته، مدرنیزاسیون، مدرنیسم. زدگی، احمد، غرب جالل آلهای کلیدی:  واژه
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  ؛دکتری تخصصی علوم سیاسی دانشگاه  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  )نویسنده مسئول(.   1
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 مقدمه و طرح مسئله

های مدرن در زندگی شخصی و سیاسی  تناقضات تجربۀ مدرنیته یا به تعبیر دیگر، تجربۀ بحران

عصر خود  مشاهده است. او هم مانند بسیاری از ایرانیان هم احمد به شکل مشهودی قابل آل

سوی نقد  دادن وی به ته و این امر در سوقزندگی فکری و سیاسی پرتنشی را پشت سر گذاش

تأثیر نبوده است. بررسی حیات فکری  مدرنیتۀ ایرانی و تحوالت فکری، فرهنگی و اجتماعی بی

های پیدایش و  های وی بسیار مؤثر است و زمینه احمد در شناخت بهتر دیدگاه و سیاسی آل

 دهد. تکوین اندیشۀ وی را بهتر نشان می

کند.  احمد را همچنان ضروری می مطالعات قبلی، آنچه مطالعۀ اندیشۀ آلبه تمام  با توجه 

احمد با تجربۀ مدرنیتۀ ایرانی است. اگر مدرنیته را میانجی مدرنیزاسیون و  توجهی به نسبت آل کم

ازپیش  شک بیش مدرنیسم درنظر بگیریم )طبق رویکرد مارشال برمن در بخش نظری تحقیق(، بی

زدگی مورد استفادۀ  ویژه مفهوم غرب های او به لبی و ایجابی دیدگاهضرورت توجه به نسبت س

های قبلی، مفهوم  یابد. بیشتر پژوهش وی با مدرنیزاسیون و مدرنیسم ایرانی اهمیت می

دانند و آن را صرفاً به یک  احمد را صرفاً واکنشی به یکی از ابعاد این تجربه می زدگی آل غرب

-احمد ضمن برخورداری از وجوه انتقادی که اندیشۀ آل حالیدهند؛ در نقد سیاسی تقلیل می

گیرد که در این پژوهش  تری در مباحث نوسازی و وابستگی را نیز دربرمی سیاسی، ابعاد گسترده

 به آن پرداخته شده است.

احمد به گفتۀ همسرش در جوانی فردی متدین و پایبند به احکام دینی بود و از شعایر  آل

 1323(، اما در سال 7: 1365کرده است )دانشور،  مستحبات شرعی( غفلت نمیدینی )واجبات و 

گرای توده با ایدئولوژی مارکسیستی، وارد مسیر  با گسست از مذهب و پیوستن به حزب چپ

جدیدی در زندگی شد و در این زمان برای دوران کوتاهی موقعیت ممتازی در بخش انتشارات 

احمد در مدت چهار سال فعالیت در این  (. آل108: 1377 دست آورد )بروجردی، حزب توده به

حزب توانست از یک عضو معمولی به یکی از اعضای کمیتۀ حزبی تهران )حزب مذکور( تبدیل 

ها به  همراه گروهی به رهبری خلیل ملکی از حزب توده جدا شد. آن به 1326شود، اما در سال 

های  همسویی مواضع حزب با سیاست وابستگی سیاسی حزب به شوروی اعتراض داشتند و

کردند. از  صداقتی متهم می دانستند و حزب را به بی شوروی را در تعارض با استقالل ایران می
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احمد با آنکه نشان داد پیرو صرف ملکی نیست و با شرایط خودش از حزب توده جدا  سویی آل

کرد و معتقد بود  ستایش میعنوان استاد سیاست  (، همواره ملکی را به174: 1382شد )وحدت، 

تنها در مسائل اجتماعی استاد شخص من و بسیاری از روشنفکران معاصر  که خلیل ملکی نه

فردترین نمونۀ روشنفکری است که در چهل سال اخیر مدام حی و حاضر  است، بلکه منحصربه

بود، باید  های ظاهری صورت مداوم درگیر ناکامی بوده است. در نگاه آل احمد اگرچه ملکی به

 (.404: 1372احمد،  او را برندۀ اصلی دانست )آل

اش شد. او پس از جدایی از  احمد در این دوره وارد مرحلۀ جدیدی از حیات فکری آل

های حزبی  های سیاسی خود را صرفاً در چارچوب فعالیت توانست فعالیت حزب توده دیگر نمی

های مختلفی از  ستعدادهای خود را در زمینهرو ا و محدود به یک حزب خاص انجام دهد. از این

نگاری، نقد ادبی و نوشتن مقاالت سیاسی و  نویسی و قوم نگاری گرفته تا داستان روزنامه

های  دستهای وی نظیر  (. ترجمهDabashi, 1993: 49-63کار گرفت ) اجتماعی و ترجمه به

کامو مربوط به همین  یگانۀبداستایوفسکی و ، قمارباز ژیدبازگشت از شوروی  سارتر،آلودۀ 

 ها است. سال

نقد سیطرۀ فرهنگی و تمدنی غرب بر جامعۀ ایران معاصر از سوی روشنفکران ایرانی از 

های  های نخست حکومت محمدرضاشاه در ایران آغاز شد و با تشدید سیاست همان سال

ان نخستین شدت تقویت شد. فخرالدین شادمان را شاید بتو مدرنیزاسیون اقتدارگرایان به

تسخیر تمدن فرنگی به نقد وضعیت با انتشار کتاب  1326روشنفکری دانست که در سال 

پرداخت. به باور وی آخرین شکست  فرهنگی جامعۀ ایرانی و سیطرۀ شیوۀ زندگی غربی بر آن

(. البته نقد 23: 1326برای ایرانیان، چیرگی تمدن فرنگی بر جامعۀ ایران خواهد بود )شادمان، 

 ه این فرایند سیطرۀ تمدنی از حد نقد ظواهر فرهنگی فراتر نرفت.وی ب

کار  زدگی اصطالحی است که نخستین بار سید احمد فردید آن را به باید اذعان داشت غرب

برد. این مفهوم در اندیشۀ فردید از عمق فلسفی زیادی برخوردار بود. او با الهام از نقد هایدگر 

گری  معنای تاریخی، آن را کبریاطلبی و سلطه ورت نوعی غرب بهبه تاریخ متافیزیک اروپایی ص

( و 424: 1380انگاری حق و حقیقت مالزمت داشت )معارف،  دانست که همواره با نیست می

زدگی را مترادف با خودبنیادی عقل انسانی و مرجعیت آن در نسبت با خداوند و جهان  غرب
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زدگی تحت سیطرۀ  مد در طرح موضوع غرباح (. از سویی آل21: 1395دانست )فردید،  می

که بیش از  طوزی ویژه احمد فردید قرار داشت؛ به فضای حاکم بر روشنفکری آن دوره و به

گفت که  صراحت درخصوص این تأثیرپذیری می هرکسی به این تأثیرپذیری اذعان داشت و به

 (.16: 1373احمد،  زدگی را از احمد فردید اخذ کرده است )آل تعبیر غرب

شدت مورد  دلیل سادگی و صراحت آن به زدگی به احمد در نقد پدیدۀ غرب های آل دیدگاه

کردگان ایرانی واقع شد. سپس به یک ایدۀ رایج سیاسی در میان بسیاری  استقبال جامعۀ تحصیل

های مدرنیزاسیون اقتدارگرایانۀ رژیم پهلوی مبدل شد و تأثیر  از روشنفکران و منتقدان سیاست

های پس  ستیزی سیاسی در سال توان در جریان انقالب اسالمی هم مشاهده کرد. غرب می آن را

های مذهبی و رویکردهای سیاسی و فرهنگی ضدآمریکایی  از پیروزی انقالب اسالمی، در جریان

جمهوری »گذاری میان الگوی سیاسی  و ضد غربی، در جامعه متجلی شد. تالش برای فاصله

های زیادی که در  رغم اقتباس بی سیاست لیبرالیسم و سوسیالیسم بهاسالمی با الگوهای غر

داد نخبگان انقالبی تمایل آشکاری  ها شده بود، نشان می نهادهای سیاسی و قانون اساسی از آن

 اند. به برائت از اندیشه و فلسفۀ سیاسی مدرن داشته

 های تحقیق اهداف و پرسش

زدگی و  احمد به پدیدۀ غرب . تشریح نقدهای آل1: کند این مقاله سه هدف اصلی را دنبال می

احمد بوده است و  زدگی واکنش به کدام فرایند اجتماعی در جامعۀ آن زمان آل اینکه غرب

رفت از این وضعیت را فراهم  های وی تا چه اندازه و به چه شکل توانسته امکان برون پاسخ

احمد  نبال تبیین این مسئله است که آلد . همچنین مقاله با رویکرد تحلیل محتوا به2سازد؛ 

بیشتر از آنکه ایدۀ خاصی برای تغییر و تحول و توسعۀ جامعۀ ایران داشته باشد، بیشتر 

زدۀ دورۀ پهلوی و مدرنیسم  منتقد رادیکال مدرنیتۀ ایرانی و مدرنیزاسیون وابسته و شتاب

ت به مباحث پیشین، سطحی برآمده از ایدۀ تجدد در تاریخ معاصر ایران است. با عنای

احمد با مدرنیسم و مدرنیزاسیون  زدگی در اندیشۀ آل های زیر درمورد مفهوم غرب پرسش

  عصر پهلوی مطرح است:

 



 

 

 

 

 173زدگي جالل آل احمد: نقدي بر مدرنیسم سطحي مدرنیزاسیون ...    غرب

  

 

گیری مفهوم  های مدرنیزاسیون اقتدارگرایانۀ دوران پهلوی چه تأثیری در شکل سیاست .1

 احمد داشته است؟ زدگی در اندیشۀ آل غرب

رشد  بر ذهنیت روشنفکران و نخبگان سیاسی نوگرا و مدرنیسم درحال جریان فرهنگی حاکم  .2

 احمد داشته است؟ زدگی در اندیشۀ آل گیری مفهوم غرب دوران پهلوی، چه تأثیری در شکل

 احمد چیست؟ زدگی در اندیشۀ آل های ایجابی مفهوم غرب سویه  .3

 پیشینۀ تحقیق

نگیزترین آثار روشنفکری معاصر ایران برا زدگی یکی از جنجال احمد دربارۀ غرب بحث آل

خصوص  تلقی شد که مورد توجه افراد مختلفی قرار گرفت. در اینجا برخی آثار وی در این 

 شود. بررسی می

زدگی و بازگشت به هویت  های غرب مؤلفه»ای با عنوان  ( در مقاله1400نظافت و همکاران )

زدگی و بازگشت به هویت  های غرب به بررسی مؤلفه« احمد خویشتن در اندیشۀ جالل آل

زدگی را با هدف  احمد غرب احمد پرداختند و این مسئله را که آل خویشتن در اندیشه جالل آل

( در 1399نقد گذاشت، بررسی کردند. کسرایی و اصغرپور ) رهایی از هژمونی استعمار غرب به 

با رویکرد گفتمانی تالش  «احمد های جالل آل زدگی، بافته های گفتمان غرب برساخته»مقالۀ 

احمد را در آن به تصویر بکشند. مطابق این  زدگی و نقش آل شدن گفتمان غرب کردند تا هژمون

زدگی از گفتمان غربگرای تجددخواه و مدرنیزاسیون ارائه  پژوهش، تصویری که گفتمان غرب

طی سلطۀ پارادایم ها است که  های فزایندۀ هویتی سوژه ها و انشقاق دهد، تصویری از شکاف می

( در مقالۀ 1396گرفته است. پورزکی ) سیاسی شکل -صنعتی غرب و وابستگی اقتصادی

به این « احمد در پرتو مفهوم دیالوجیستی خود و دیگری زدگی جالل آل بازتفسیر مفهوم غرب»

احمد بیشتر از آنکه معترض غرب باشد، معترض نوع دیالوگ مخدوش و  مسئله پرداخت که آل

دهد که شامل بازیگرشدن  احمد راهکاری پیشنهاد می ۀ نابرابر غرب و شرق است. البته آلرابط

شود.  پذیر می خود شرقی و ایجاد دیالوگ برابر است که این کار از طریق مفهوم اصالت امکان

زدگی و ضرورت بازگشت به  احمد، غرب جالل آل»ای با عنوان  ( در مقاله1389عبدالکریمی )

به تأثیر   احمد از سنت و دالیل ضرورت بازگشت به سنت را از منظر وی با توجه فهم آل« سنت
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آن در تفکر اجتماعی ما ایرانیان در دورۀ معاصر بررسی کرد. البته در این رویکرد با نگاهی به 

احمد  نقد و بررسی رویکرد آل خصوص، احمد فردید، به  متفکر معاصر تأثیرگذار در این 

های  بیشتر به دیدگاهاحمد و گذر از سنت به تجدد،  جالل آل( در کتاب 1386قاضیان ) پرداخت.

عنوان یک  احمد، به احمد درباۀ توسعه توجه دارد. همچنین صرفاً به تأثیر اجتماعی بالفعل آل آل

روشنفکر، بر جامعه نظر نداشت، بلکه کوشید لوازم نظری افکار و آرای او را بنا به معیارهای 

بررسی کند و نشان دهد که افکار او در مقابل مسئلۀ توسعه چگونه آرایش  شناختی جامعه

، نسبت اندیشه و اندیشان و میراث فکری احمد فردید هویت( در کتاب 1384اند. هاشمی ) یافته

تاریخ اندیشه را جدی تلقی کرد و اگرچه به نحو هگلی، فلسفه و تاریخ فلسفی را یکی 

بدون تاریخ آن اصالت و حتی به معنای دقیق کلمه ناممکن شمرد، فلسفه و اندیشه را  نمی

رویکرد « احمد از فردید زدۀ تأثیرپذیری آل ارزیابی شتاب»دانست. او در فصلی از کتاب با عنوان 

روشنفکران ( در کتاب 1377ستیزی را مطالعه کرد. بروجردی ) اندیشانۀ وی در غرب هویت

ها و رفتارهای  پرداخت. در وهلۀ اول، نگرش راییگ به سرگذشت نافرجام بومی ایرانی و غرب

روشنفکران غیرمذهبی و روشنفکران مذهبی غیرروحانی در این اثر بررسی شد. بروجردی 

احمد را در کنار فخرالدین  شدن غرب در اندیشۀ آل همچنین ذیل عنوان یک فصل، دیگری

 شادمان و احمد فردید بررسی و نقد کرد.

 چارچوب مفهومی

های  پردازان، اندیشه نیافتگی مارشال برمن و برخی نظریه مقاله با نظریۀ مدرنیسم توسعهدر این 

داند  ترین خصوصیت جامعۀ مدرن را وضعیتی می شود. برمن مهم احمد مطالعه و نقد می جالل آل

شدن و تکرار این روند  همه چیز همواره در معرض تغییر و تحول، نابودی، ساخته که در آن، 

ها و باورهای  گوید مدرنیته از یک سو ویژگی کامالً نیهیلیستی دارد )تزلزل ارزش می است. وی

مطلق و سنتی( و از سوی دیگر با بازکردن درهای جهان گوناگون و جدید برای زندگی، 

کند. او در بررسی این خصوصیت دوگانۀ مدرنیته به  پایان را به آدمیان عرضه می امکانات بی

عنوان فردی  گیرد که فاوست به پردازد و در آخر نتیجه می ت گوته میتحلیل سرنوشت فاوس

مدرن، روح خود را به شیطان فروخت تا در عوض به چیزهایی که آرزوی انسان در این جهان 
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(. او وضعیتی را که در 55-45: 1379هستند )شهوت، علم، قدرت و شهرت( دست یابد )برمن، 

زاسیون به شکل آمرانه تحقق یافته باشد، مدرنیسم آن مدرنیته شکل نیافته و فقط مدرنی

پردازد: تعارضات  پترزبورگ با پاریس به شرح آن می داند که در مقایسۀ سن نیافتگی می توسعه

ماندگی تحمیلی در میان نمادها و صور  ناشی از سیاست نیکالی )سیاست مبتنی بر عقب

م و منبع شکل مشخصاً غریب و گوناگون مدرنیزاسیون تحمیلی( پترزبورگ را منشأ الها

بنامیم )برمن، « نیافتگی مدرنیسم توسعه»توانیم آن را  انگیزی از مدرنیسم بدل ساخت که می وهم

1379 :235.) 

آورد. وی بر آن  شمار می برمن مدرنیته را میانجی مدرنیزاسیون و مدرنیسم جامعۀ شهری به

دنبال خواهد داشت که  باری به امدهای فاجعهدادن مدرنیته به هریک از این دو، پی است که تقلیل

ترین آن، حذف دموکراسی و زندگی باز از مدرنیته است. همچنین طبقۀ متوسط جدید که  مهم

جای اینکه  به -که به شکل آمرانه ایجاد شده است-نماد ظهور مدرنیسم در جامعۀ شهری است 

ر راه توسعه باشد، ازخودبیگانه کردن آن د کنندۀ بینش فرهنگی از زندگی مدرن و درونی حمل

کند؛  تر می جای اینکه سبب توسعۀ مدرنیته شود، وجه مدرنیزاسیون آن را بزرگ شود و به می

جای اینکه در راستای توسعۀ دموکراسی و  شود و به ازخودبیگانگی این طبقه نیز بیشتر می

 (.38: 1381کند )میرسپاسی،  مدرنیسم حرکت کند، در جهت عکس آن عمل می

نیافتگی در نظریۀ مارشال برمن بر این مسئله  بنابراین با پرداختن به بحث مدرنیسم توسعه

احمد در رویکرد نظری مارشال برمن، به مدرنیسم وارد  کنیم که اساساً نقدی که آل تأکید می

نیافته با مدرنیسم است که برمن آن را  ای در مواجهۀ جوامع توسعه کند، درواقع مرحله  می

نیافته  نامد که میانجی مدرنیته میان مدرنیزاسیون و مدرنیسم شکل نیافتگی می نیسم توسعهمدر

رو هستیم که گریزی از آن نیست. برمن مدرنیسم  است. درنتیجه ما با مدرنیسمی پر از تضاد روبه

ن کند و اذعا تکرار فرض می داری را وضعیتی درحال یافته و سرمایه یافته در جوامع توسعه توسعه

داشتن به جهانی که در آن به قول مارکس هر آنچه سخت و  بودن یعنی تعلق مدرن»دارد که 

(؛ بنابراین اگر با این رویکرد، نقد 14: 1379)برمن، « رود شود و به هوا می استوار است، دود می

در که  دنبال ستیز و دوری از مدرنیته است؛ درصورتی احمد به بینیم آل احمد را بسنجیم، می آل

نیافتگی  نیافته در مواجهه با مدرنیته، مدرنیسم توسعه رویکرد برمن، اساساً وضعیت جوامع توسعه
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یافته هستیم که در آن  است. بعد از گذر از آن، در مواجهه با مدرنیسمی در جوامع توسعه

ها و تجلیات جدید زندگی ادامه خواهد داد؛ زیرا همان  فرهنگ مدرنیسم نیز به خلق خیال»

کنند،  وقفه جهان اطراف ما را با خیر یا شر دگرگون می روهای اقتصادی و اجتماعی که بینی

دهند. مدرنیزاسیون فرایندی دوگانه  حیات درونی زنان و مردان ساکن این جهان را نیز تغییر می

بخشیدن به تخیالت و  تواند با استثمار ما را عذاب دهد و هم توانایی قدرت است که هم می

 (.427: 1379های ما را دارد )برمن،  یتوانای

رحمانه تصور انسان از جهان مافوق طبیعی را اعتبارزدایی کرد. به تعبیر  مدرنیته به شکلی بی

ها در دوران روشنگری، فرافکندن تصورات ذهنی و  آدورنو و هورکهایمر، اصل مبنایی اسطوره

ن نگرش، امر فراطبیعی نوعی تصاویر رو در ای شود. از این باورهای انسانی به طبیعت تلقی می

های طبیعی است. بنا بر اندیشۀ روشنگری، شمار زیادی از وجوه  ای از ترس انسان از پدیده آینه

شود )آدورنو و  ای به یک مخرج مشترک به ذهن )سوژه( بشری فروکاسته می اسطوره

 (.34: 1383هورکهایمر، 

داری و همراه با جنگ و خشونت  شد سرمایهتمدن مدرن اروپایی در جوامع غیراروپایی با ر

یا پدیدۀ استعمار در نقاط مختلف جهان بسط یافت. به همین دلیل عالوه بر تعارضات و 

دلیل تجربۀ  تضادهایی که اروپاییان در فرایند مدرنیته تجربه کردند، در جوامع غیراروپایی به

به ساختارهای اجتماعی و توجه  های مدرن، سریع و بی اندک یا تحمیل نهادها و ارزش

ها شد. همراهی پدیدۀ استعمار  گیر آن های بیشتری گریبان های فرهنگی این جوامع، بحران ارزش

شک پدیدۀ استعمار و رویارویی  بی .تأثیر نبود با توسعۀ جهانی مدرنیته نیز در این روند بی

ته چه در اشکال اولیۀ گرفته در جوامع غربی و شرقی در پیدایش مدرنی های فرهنگی شکل هویت

یافته و چندگانۀ مدرنیته نقشی  آن در تاریخ اروپا و چه در سطح جهانی و درون اشکال تنوع

 (.Therborn, 2003: 297کننده ایفا کرده است ) اساسی و تعیین

سوی مدرنیته، از یک الگوی  بندی مسیرهای متنوع به گوران تربورن در راستای شناخت و دسته

سوی  کند و در این راستا مسیرهای مختلفی را به های آرمانی صحبت می مثابۀ نمونه چهارگانه به

مدرنیته ارائه کرده است. این مسیرها شامل مدرنیتۀ اروپایی، مدرنیتۀ آمریکایی، مدرنیتۀ تحمیلی و 

طور مستقیم مستعمره  مدرنیتۀ واکنشی است. تربورن مدرنیته را در جوامعی نظیر ایران که به
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داند. مدرنیتۀ واکنشی، مدرنیته در سایۀ قدرت استعماری است که به  اند، از نوع واکنشی می نبوده

کند. در این مدل مدرنیته که به دست تعدادی از نیروهای سیاسی و نخبگان  درون جوامع رخنه می

های خارجی توسعه  دستانه به تهدیدهای ناشی از قدرت مثابۀ نوعی واکنش پیش داخل کشور و به

های پیشامدرن  یابد. نخبگان مذکور با رویکردی از باال به پایین به اقشار مختلف مردم، با گرایش یم

کنند. ابعاد نظامی این الگوی مدرنیته در مراحل نخستین آن نمایان  مدرنیته را به جامعه تحمیل می

زشی و های جامعه از فناوری و صنعت تا نهادهای سیاسی، آمو شود و سپس به سایر بخش می

 (.Therborn, 2010: 89-90یابد ) ونقل و... گسترش می بخش حمل

این شکل از تجربۀ مدرنیته، در جوامع غیراروپایی برخالف جوامع اروپایی عاملیت فردی را 

های مختلفی  رنگ کرده است و شهروندان این جوامع را دچار بحران در تجربۀ مدرنیته کم

کل زندگی و مناسبات اجتماعی بدون فهم و درک و شناخت کند. تغییر ناگهانی و تحمیلی ش می

ستیزی باشد.  توان بستری برای مدرنیته مدرنیته و ایفای نقش فعال در مواجهۀ آن می

زدگی رواج  ستیزی در میان روشنفکران ایران معاصر در چارچوب مقابله با پدیدۀ غرب مدرنیته

های اصلی این جریان روشنفکری در ایران  احمد را باید یکی از چهره یافته است و جالل آل

  معاصر دانست.

 روش تحقیق

ها در این مطالعه آرشیوی و اسنادی است که در آن، همۀ اسناد چاپی مانند  روش گردآوری داده

احمد شامل  شده و... را در خصوص آرای جالل آل های چاپ های علمی، مصاحبه کتاب، مقاله

احمد( به  ول محسوب شده و به دست خود وی )جالل آلا آثاری که بخشی از اطالعات دست

ها، مقاالت و اسنادی که محققان و  کار گرفته شده است. همچنین از کتاب نگارش درآمده به

اند استفاده شده  احمد به چاپ رسانده پژوهشگران متخصص در این حوزه در باب نظرات آل

یل تاریخی استفاده شد. تحلیل مضمون ها از روش تحلیل مضمون و تحل است. برای تحلیل داده

دهی مضامین مرتبط با شرایط و وضعیت مدرنیزاسیون حاکم بر جامعۀ  برای شناسایی و سامان

ایرانی و مدرنیسم رایج در عصر پهلوی استفاده شد. تحلیل تاریخی نیز برای مطالعه و تحلیل 
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ک جامعۀ خاص برای های رایج در ی روند تحوالت اجتماعی و فرهنگی و دگرگونی ارزش

 بازشناسی تحوالت فکری متفکر مذکور در گذر زمان کاربرد دارد.

 های پژوهش یافته

طورکلی مسئلۀ تجدد از  ای مطرح شد که مسئلۀ رویارویی ایران با غرب و به زدگی در زمانه غرب

احمد با طرح این بحث، به یکی  ( و آل146-145: 1383دیگر موضوعات مطرح بود )قیصری، 

شده سبب  پردازد. شاید اهمیت موضوع مطرح ترین موضوعات تاریخ معاصر ایران می ز مهما

های او در میان روشنفکران و حتی برخی از روحانیون جامعۀ ایرانی  شده که هنوز هم بحث

و سایر  زدگی غرباحمد در کتاب  های آل پرسش شود. صورت سلبی و ایجابی مطرح می به

های او  تر، مدرنیته و دغدغه معۀ ما با غرب مدرن و به تعبیر دقیقآثارش حول محور نسبت جا

وقوع در تاریخ معاصر  دربارۀ تحوالت گستردۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درحال

ها به تفکر پرداخت و درموردش  توان دربارۀ آن ایران موضوعات مهمی هستند که همچنان می

 .بحث کرد

 درنیزاسیون وابستهزدگی، واکنشی به م . غرب1

احمد صرفاً یک مفهوم جغرافیایی یا حتی سیاسی نبود، بلکه بیشتر  دوگانۀ شرق و غرب برای آل

احمد با آنکه از حزب توده و ایدئولوژی  جنبۀ اقتصادی موضوع برای وی پررنگ بود. آل

تأثیر  های فکری، فرهنگی و سیاسی خود تحت مارکسیستی آن جدا شده بود، همچنان در انگاره

ویژه مارکسیسم آمریکای جنوبی و نظریۀ  های مارکسیستی به ادبیات فکری و سیاسی جریان

وابستگی بود که به موضوع شکاف شمال و جنوب با محوریت مبادلۀ نابرابر اقتصادی 

گوید  صراحت می اش به پرداخت. او خود در ترسیم غرب و شرق در ادبیات فکری و سیاسی می

ها را اساساً مفاهیمی  ی او معنایی سیاسی یا جغرافیایی نیست، بلکه آنکه شرق و غرب برا

کند. او کشورهای ثروتمند یا به قول خودش سیر را غرب و کشورهای فقیر یا  اقتصادی تلقی می

ترین  داند. او کشوری نظیر آفریقای جنوبی را هم که در جنوبی به تعبیر او گرسنه را شرق می

داند و بیشتر کشورهای آمریکای التین را با وجود اینکه  در زمرۀ غرب می نقطۀ آفریقا قرار دارد

 (.22: 1373احمد،  بیند )آل اند، در شمار کشورهای شرقی می سوی کرۀ زمین قرار گرفته آن
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احمد هم در بستر همین تعریف اقتصادی مبتنی بر مبادلۀ نابرابر معنا  زدگی آل مفهوم غرب

زدگی صرفاً پیامدهای منفی یک رابطۀ خاص اقتصادی یا  پدیدۀ غرب کند. از نگاه او پیدا می

عنوان دو سوی یک معامله یا قرارداد نیست. او رابطۀ  سیاسی میان کشورهای غرب و شرق به

احمد،  کند )آل وچرا و شبیه رابطۀ ارباب و برده تلقی می چون غرب و شرق را نوعی سیطرۀ بی

ماندگی طرف  یافتگی یک طرف و عقب مستقیمی میان توسعهاحمد، رابطۀ  (. برای آل117: 1345

 دیگر وجود دارد.

احمد مخالف مدرنیته یا توسعه نیست، بلکه شکل تجدد ایرانی را که مبتنی بر  آل

مدرنیزاسیون ناقص و وابستگی اقتصادی به فروش نفت و خرید از بازارهای جهانی است، 

زدگی او است و با آنکه از وابستگی و  ی کتاب غربنیافتگی دغدغۀ اصل پسندد. مسئلۀ توسعه نمی

هایی که  های وی است. البته در آن سال برد، محور دیدگاه صراحت نام نمی نظریات وابستگی به

گفت، نظریات وابستگی و مباحث شمال و  زدگی و وابستگی به غرب سخن می احمد از غرب آل

 (.154: 1374جنوب در سطحی گسترده در جهان مطرح بود )هانسن، 

احمد با تأثیرپذیری از دیدگاه آندره گوندر فرانک درباره رابطه مرکز و پیرامون دلیل اصلی  آل

داری غربی و درآمد نفتی می دانست که  وابستگی آن به سرمایه در دورۀ پهلوی را  توسعۀ ناقص

غربی را داری و صنایع  ماندگی و ضعف کشور بود،  او وابستگی به سرمایه عامل اصلی عقب

کرد، بلکه معتقد بود فناوری کشورهای غربی بر ما حاکم شده  تنها عامل توسعه قلمداد نمی نه

احمد، زمانی که  کند. به باور آل است که سرنوشت کشور را در دست دارد و آن را غارت می

گیری دربارۀ اینکه  های خارجی قرار گیرد، تصمیم سیاست و اقتصاد یک کشور در کنترل شرکت

ها خواهد بود. این  چه چیزی به ما بفروشند و چه چیزی را از ما دریغ کنند، در دست آن

دهند که کشورهای جهان سوم هرگز از  ها برای تداوم فروش محصوالت خود ترجیح می شرکت

برند و در مقابل هرچه بخواهند به ما  نیاز نباشند. نفت کشورهایی نظیر ایران را می ها بی آن

 (.87: 1373احمد،  آلفروشند ) می

شدن عرصه بر نظام اقتصاد  احمد اقتصاد بورژوازی و مصنوعات غربی را عامل اصلی تنگ آل

داند که درنهایت مردم را ناگزیر به مهاجرت از روستاها کرده  سنتی و صنایع ضعیف روستایی می
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زعم وی اجرای  پیوندند. به کنندگان کاالهای خارجی در شهرها می ها به خیل مصرف است و آن

 (.30-24ب: 1357احمد،  غلط برنامۀ اصالحات ارضی هم این فرایند را تسریع کرد )آل

ماندگی دارد و او با وجود  احمد رابطۀ مستقیمی با پدیدۀ عقب زدگی مورد نظر آل غرب

عبور از خط های هایدگری فردید در نقد فناوری و همچنین ترجمۀ کتاب  تأثیرپذیری از دیدگاه

یونگر که در آن، رابطۀ معکوس مستقیمی میان نیهیلیسم و فناوری برقرار شده، لزوماً  ارنست

( که معتقد بود 9: 1364دیدگاه منفی به فناوری و علم مدرن ندارد. او برخالف یونگر )

خواهیم، بایست  توان کمال بشری را با کمال فنی جمع کرد و اگر یکی از این دو را می نمی»

، فناوری و به تعبیر خودش، ماشین را عامل مهمی در توسعه قلمداد کرد و «یمدیگری را فدا کن

 زدگی در جوامع غیراروپایی دانست. نبود آن را مشخصۀ اصلی غرب

ماندگی علمی و فناورانه در جوامع غیرغربی کامالً آگاه  احمد با آنکه به پیامدهای عقب آل

کرده است، برتری علمی و تکنیکی آن  دانست آنچه غرب را بر سایر جهان مسلط بود و می

دانست که ورود  است، به دیدگاه منتقدان فناوری مدرن و ماشینیزم هم کامالً آگاه بود. او می

تواند شکل زندگی و مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع شرقی  فناوری می

خوبی  جامعۀ ایران آن عصر هم بهرا کامالً دگرگون سازد. البته انتقال ناقص فناوری مدرن به 

جبر ماشین »احمد این وضعیت را  توانست پیامدهای این موضوع را به وی نشان دهد. آل می

داند و معتقد است شهرنشینی رو به گسترش دوران پهلوی ناشی از جبر ماشین و جدایی از  می

شهر، جدایی از ملک و زعم وی، الزمۀ مهاجرت به  به«. ها است های گذشته انسان زمین و ریشه

زدگی  توان آن را اولین تضاد زندگی ایرانیان در بستر غرب زمین اجدادی و ده اربابی است که می

 (.41الف: 1357احمد،  قلمداد کرد )آل

احمد مخالف تولید ماشین نبود، بلکه ایدئالی ذهنی از رابطۀ انسان و فناوری داشت  البته آل

ماشین را ساخت و داشت، اما در بندش نبایست ماند.  باید»که براساس آن معتقد بود 

دنبال آن بود که نشان دهد ما در حفظ  (. او به118: 1373احمد،  )آل« گرفتارش نباید شد

  ایم هویت فرهنگی و شخصیت تاریخی خود در مقابل سیطرۀ ماشین و جبریات آن موفق نبوده

 ایم. و درنتیجه مضمحل شده
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فرهنگی ورود ماشین به اجتماع سنتی را هم در برخی از  احمد دغدغۀ پیامدهای آل

های وی در جامعۀ روستایی  نگاری خوبی بیان کرد و برخی مطالعات و تک هایش به پژوهش

حول این پرسش بود که آیا با ورود فناوری و مدرنیزاسیون به اجبار و ضرورت باید دست از 

توان  ها را رها کرد یا اینکه می کشید و آنای  هویت فرهنگی و ارزش و باورهای محلی و منطقه

(. البته این نگرش وی را 13-12: 1339احمد،  ضمن حفظ هویت فرهنگی، مدرن شد )آل

هایی دانست که با توسعۀ شهرنشینی، گسترش روزافزون مهاجرت از  توان ناشی از بحران می

 ی و رشد بود.گیر روستاها و رواج زندگی ماشینی در ایران عصر پهلوی در حال شکل

زدگی را در ابعاد فناورانه، اقتصادی و اجتماعی آن باید  های وی با عنوان غرب دیدگاه

واکنشی به الگوی مدرنیزاسیون وابسته دانست که در دوران پهلوی دوم با شتاب زیاد و بدون 

جهانی داری  گیری بود. وابستگی شدید این فرایند به سرمایه توجه به پیامدهای آن در حال شکل

گذاری در صنایع داخلی ایران در کنار گسترش  های چندملیتی در سرمایه و نقش پررنگ شرکت

گرایی در سبک  روزافزون واردات مصنوعات خارجی از محل درآمدهای نفتی و رواج مصرف

  ای بود که بسیاری از روشنفکران آن دوره به اشکال مختلف بر آن خرده زندگی شهری، پدیده

 احمد هم در این مسیر یکی از پیشگامان نقد این مدرنیزاسیون بود. لگرفتند و آ

 زدگی انتقادی به مدرنیسم سطحی غرب  .2

زدگی، از سطح نقد مسائل اقتصادی و فناورانه فراتر رفت و به  احمد در بحث خود از غرب آل

را به مدرنیزاسیون های فرهنگی این پدیده نیز توجه نشان داد. همین امر نیز نقد وی  ابعاد و جنبه

کند، بلکه او در این مسیر به سراغ پیشگامان تجدد در ایران عصر  عصر پهلوی محدود نمی

کند تا نشان دهد تجدد ایرانی، از  رود و تالش می مشروطه و بازیگران انقالب مشروطه می

گیری و رشدش دچار انحراف بوده و آنچه در اواخر عصر پهلوی به  مراحل اولیۀ شکل

گیری نوعی مدرنیزاسیون وابسته منجر شده است، ریشه در یک مدرنیسم سطحی قبلی  شکل

اند و روشنفکران سطحی  دارد که سنگ بنای آن را روشنفکران تجددخواه عصر قاجار گذاشته

 اند. های بعدی آن را ترویج کرده دوره
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های مهم  شاخصه های فرهنگی در مقایسه با مسائل اقتصادی، یکی از احمد به مقوله توجه آل

نیافتگی  سومی توسعه زدگی است که کار او را با بسیاری از منتقدان جهان نقد وی به پدیدۀ غرب

زدگی  احمد چه در غرب های فرهنگی کار آل شک جنبه کند. بی در پارادایم وابستگی متفاوت می

نوعی شکل  هتوان ب زدگی را می و چه در آثار داستانی و غیرداستانی او پررنگ است و غرب

خاصی از نسخۀ فرهنگی مکتب وابستگی دانست که البته محصول فضای روشنفکری ایران است 

 (.136: 1386)قاضیان، 

که بر پایۀ نقد وضعیت عینی و ذهنی مدرنیته در  زدگی غرباحمد در کتاب  ایدۀ اصلی آل

ضعیت فکری و ویژه در حوزۀ نقد و ، بهدر خدمت و خیانت روشنفکرانایران است، در کتاب 

فرهنگی ایران معاصر و مدرنیسم سطحی حاکم بر ایران بسط یافته است و به کتابی با حجمی 

است و در آن، احکام  زدگی غربای بر رسالۀ  شود که تکمله حدود ششصد صفحه تبدیل می

احمد،  ها در طول تاریخ کشور صادر شده است )آل ای درمورد تحصیلکرده زده قاطع و شتاب

احمد است که خودش آن را جلد  ترین اثر آل مهم در خدمت و خیانت روشنفکران(. 257: 1378

 (.16-15: 1378نامد )دهباشی،  زدگی می دوم غرب

احمد از  دهد روشنفکران و تجددخواهان ایرانی با آنچه آل تاریخ معاصر ایران نشان می

ویژگی انکارناپذیر روشنفکران روشنفکر توقع دارد، کامالً متفاوت هستند. سرگردانی و تعارض، 

عنوان متحد  ایرانی است. روشنفکران زمانی همسو با شاه و دولت در مقابل روحانیان و گاهی به

های امپریالیستی خارجی  یا  روحانیان در مقابل شاه، گاهی هم در کنار دولت ملی علیه قدرت

شدند )آبراهامیان،  همراه میهای خارجی  دوران انقالب مشروطه، با روحانیان و دربار و قدرت

عنوان مروجان اصلی تجدد در  احمد به این گروه به (. همین امر نیز سبب نقد تند آل80: 1377

ای برخوردار است که برپایۀ  بینی علمی به اعتقاد وی، روشنفکر غربی از جهان ایران است.

برد  سر می عمراتی بهمست آزاداندیشی بنا شده است، اما روشنفکر ایرانی در یک حوزۀ نیمه

 (.61: 1372احمد،  )آل

گرایان و روشنفکران را متهمان اصلی رواج مدرنیسم سطحی در ایران معاصر  احمد غرب آل

زدگی نتیجۀ ستایش کور غرب  دانست. او بر این باور بود که غرب و ستایش کورکورانۀ غرب می

ستایش غرب و دستاوردهای  و نکوهش فرهنگ و تمدن خودی است و معتقد بود که اغراق در
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صراحت در نقد  علمی و فناورانۀ آن بیش از آنچه در واقعیت بوده، صورت پذیرفته است. او به

کرد و القای آن توسط  گونه از فرنگ و غرب را نقد می این موضوع، باور به تصویر بهشت

ای هم  خم دوزردهزعم وی، غرب ت ها و حکومت را نکوهش کرد. به ها و روزنامه ها، کتاب رسانه

 (.59ب: 1357احمد،  نیست که تا این اندازه عالقه و توجه همه را به خود جلب کرده است )آل

مدرنیسم سطحی، وضعیت فرهنگی یک جامعۀ مصرفی را که در دورۀ پهلوی در ایران در 

بودن اقشار نوگرایی را که مروج سبک زندگی جدید  گیری بود و نیز ابتذال و سطحی حال شکل

زدن به آن نقش مهمی داشت.  کشید و حکومت هم در دامن در جامعۀ ایرانی بودند، به تصویر می

مان از  ما در بسیاری از شئون زندگی رشد معتقد بود که احمد با نقد رادیکال این روند روبه آل

خانه و خوراک و پوشاک گرفته تا ادب و هنر و مطبوعات و سایر شئون زندگی دچار 

مآب در فرهنگ عمومی جامعۀ  ایم. او خطر اصلی را در پرورش افراد فرنگی ی شدهازخودبیگانگ

(. نقد او به این موضوع فقط منحصر به کتاب 67: 1373احمد،  زمانه خود دانست )آل

نبود. او حتی در آثار داستانی خود نیز اغلب در توصیف این وضعیت لب به انتقاد  زدگی غرب

زدگی را  ، نویسنده تمام بار نظری خود درمورد غربیر مدرسهمدهایی از  گشود. در بخش می

زده و...  هایی مانند کراواتی، کت و شلوارهای فرنگی، بریانتین مآب با واژه دربارۀ معلمان فرنگی

 به تصویر کشید:

کردم. یکی اینکه جای  تازه خیلی چیزها کشف می رسیدم و تازه به مدرسه بیشتر می»

های  هایی بودند! چه شخصیت ان خودمان عجب خالی بود! چه آدمهای پیرپاتال زم معلم

ها چه  ونشان و هرکدام با چه زبانی و با چه ادا اطوارهای مخصوص به خودشان و این نام بی

مآبی! نه خبری از دیروزشان داشتند نه  دردسری برای فرنگی ای! چه مقلدهای بی های چلفته جوان

شد. بدتر از همه  اسطه به دستشان داده بودند، نه چیزی سرشان میای که با هفتاد و از امالک تازه

« رفتند آمدند و می شان بود؛ آرام و مرتب درست مثل واگن شاه عبدالعظیم می وپایی دست بی

 (.72: 1376احمد،  )آل

های آن هم مشاهده  مآبی را در نظام آموزشی و تربیتی و برنامه احمد انعکاس این فرنگی آل

های آموزشی  ها و فرهنگ گذشته جایی در برنامه و بر این باور است که توجه به سنتکند. ا می

ها نادیده گرفته شده است و  ها در آن جاری در مدارس کشور ندارد و رابطۀ بسیاری از پدیده
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توان نسبتی یافت. رابطۀ دیروز و فردا یا رابطۀ خانه و  دیگر میان اخالق و فلسفه و ادبیات نمی

(. البته او 178: 1373احمد،  ا نسبت شرق و غرب به کل از هم گسسته شده است )آلمدرسه ی

دهد و وضعیت مجالت هفتگی را با روسپیان  این وضعیت را به حوزۀ مطبوعات هم تسری می

اند:  زنی در کنار خیابان و معابر مشغول کند که با هفت قلم آرایش به پرسه خیابانی مقایسه می

شدۀ سرشار از پلیدی و زشتی و تجلی بیماری و ناهنجاری. او معتقد  زییک زیبایی ظاهرسا

دنبال تماشای تصاویر برهنه و  اند که فقط به ها مخاطب خود را طوری عادت داده است که آن

(. این روند 19: 1355احمد،  ها است )آل شدۀ انسان های تصادفات فجیع و پیکرهای مثله صحنه

هویت و  ریشه و بی های بی کند و خروجی آن، آدم را تشدید میزدگی ما  به اعتقاد وی غرب

 راحتی مقهور استیالی فرهنگ و تمدن غربی خواهند شد. سستی خواهد بود که به

 زدگی های ایجابی مفهوم غرب . ضعف سویه3

احمد بر این باور بود که اصالت، صمیمیت، رنگ و محل از زندگی ما بیرون رفته و جای  آل

کاری داده و این آشفتگی همۀ ابعاد آن را دربرگرفته  عقلی و ادعاهای پوچ و ندانم یخود را به ب

بست  داند و برای خروج از بن زدگی می (. او این امر را نتیجۀ غرب38: 1372احمد،  است )آل

عنوان یک روشنفکر، براساس تعریفی که خود از  کند تا به هایی می زدگی نیز تالش غرب

کند، راهکاری ارائه دهد. به اعتقاد  ن را در قالب مفهوم نویسندۀ متعهد معنا میروشنفکر دارد و آ

 (.118: 1345احمد،  زدگی یک دایرۀ بسته است که باید از یک جایی بازش کرد )آل او غرب

دادن به آن کافی نیست، بلکه نیاز به یک  تنهایی برای پایان زدگی به داند که نقد غرب او می

بک نگرش و کنش سیاسی اجتماعی است و الزمۀ این تحول، خودآگاهی و تحول اساسی در س

شدت نگران  زدگی و سیطرۀ زندگی ماشینی به احمد  در بحث از غرب خودباوری است. آل

بینی را آفت اصلی جوامع غیراروپایی  دادن هویت فرهنگی جوامع سنتی است. خودکم ازدست

کند.  معنای برتری فرهنگی آن تلقی نمی را به داند و پیشرفت غرب در ابعاد مادی زندگی می

ناپذیر تمدن ماشینی مدرن به چالش  عنوان ضرورت اجتناب همچنین تحمیل تحول فرهنگی را به

صورت جبری است.  زعم وی، بحث اصلی در شرایط فعلی دربارۀ قبول این تحول، به کشد. به می

وچرای  چون خصیت محلی و پذیرش بیگرفتن فرهنگ، موجودیت و ش پرسد که آیا نادیده او می
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گرایی و جهان ماشینی را با شیوۀ زندگی ما بیگانه  احمد تخصص ماشین یک ضرورت است. آل

 (.14الف :1356احمد،  داند )آل می

احمد برای خروج از سیطرۀ غرب، بیش از آنکه اقتصادی یا فرهنگی  نسخۀ پیشنهادی آل

رۀ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غرب را ناشی از باشد، در درجۀ نخست، سیاسی است. او سیط

ها  عرضگی ما است که نفتمان ما را غربی دلیل بی داند و معتقد است به ضعف سیاسی ما می

دانند و چون ما خودمان ناتوان و محجوریم، سیاست ما را اداره  برند و آن را حق خود می می

زدگی  حکومت پهلوی به غرب و غربضعف و وابستگی سیاسی  (.46: 1373احمد،  کنند )آل می

ای را که برای تغییر سیاسی  احمد، تنها نیروی مؤثر اجتماعی یا انفعال روشنفکران به تعبیر آل

دلیل نفوذ گسترده اجتماعی در میان اقشار سنتی و مذهبی  ها به گذارد روحانیان است. آن باقی می

 اند. ی شدهزدگ های سنتی و مذهبی، کمتر درگیر پدیدۀ غرب و ریشه

کند و معتقد است که آنان  ای هم ترسیم می احمد حتی برای روحانیان جایگاه سیاسی ویژه آل

جای  دانند و به از مسائل زمانه آگاه هستند؛ چرا که روحانیان خود را سزاوار رهبری جامعه می

، با دقت در این زعم وی اند. به مقابله و تکفیر روشنفکران به رویارویی با فالن استعمار پرداخته

واسطۀ تجربیات سیاسی و تاریخی پس از  توان گفت که روحانیت به شکل ویژه، به مسئله می

احمد نمونۀ موفق  (. آل282: 1372احمد،  یابد )آل به بعد به آگاهی سیاسی دست می 1320سال 

 1342جنبش سیاسی با محوریت اعتقادات دینی و رهبری روحانیت را هم در اعتراضات سال 

داند و به همین دلیل هم توجه به دین را روشی مؤثر برای مقابله با سیطرۀ سیاسی و فرهنگی  می

 گوید: صراحت می پندارد و به غرب می

خصوص به مسئلۀ اسالم، در این شرایط معین از زمان و مکان، پس از  این توجه به دین، به»

ین هجومی که ما گرفتارش هستیم که خرداد، برای این است که در مقابل چن 15اشارۀ سریع به 

اش ایستادگی نشان داد. این یکی از آخرین مسائلی است که من  وسیله چیزی باید پیدا کرد که به

ام. دنبال همین اندیشیدن هم بود که پاشدم رفتم حج؛ مثالً سؤال این است  خودم بهش اندیشیده

مسک شویم؛ به یک چیزی بچسبیم. که در مقابل هجوم مکانیسم غرب چه کنیم. به یک چیز مست

 (.163: 1345احمد،  )آل« جور که ترکیه رفت شاید بتوانیم خودمان را حفظ کنیم؛ نه آن
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: 1377شد )بروجردی،  مذهب شیعه در نگاه او ایدئولوژی مناسبی برای بسیج سیاسی تلقی می

بازگردد و زمان حال  (. او با تمرکز بر مفهوم شهادت در فرهنگ اسالمی تالش کرد تا به سنت123

زعم وی شاید  کند. به را از درون سنت دربیاورد و بر همین اساس نیز به مسئلۀ شهادت توجه می

نظر او مفهومش را از دست نداده  این موضوع برای یک آدم قرن بیستم ظاهراً مفهومی ندارد، اما به

همین اساس هم اعالم کرد کنندۀ قدرت حق است و بر  است. او معتقد بود که کالم شهدا منعکس

نگرد، نگاه مسیح و علی و حالج و سهروردی برای او سیمای  که از دریچۀ نگاه شهدا به تاریخ می

کنند و نه آثار زرنگار مورخان و حکیمان وابسته به قدرت که سعی دارند تا از  تاریخ را معرفی می

 (.163: 1374احمد،  انوشیروان سیمای یک حاکم عادل را ترسیم کنند )آل

توانیم  کند ما هم می بیند و اعالم می پتانسیلی برای مقابله با غرب می احمد حتی حج را نیز  آل

ها که هنوز مسیحیت را رها نکرده و آن را در خدمت نوع جدیدی از استعمار قرار  مانند غربی

وی پرش در مقابل اند، از اسالم برای مقابله با آن استفاده کنیم. او مراسم حج را نوعی سک داده

زدگی،  (. ایدۀ او برای رهایی از غرب136: 1383احمد،  داند )آل غرب و نفوذ و سیطرۀ آن می

 شود. درنهایت به مقابله با سیطرۀ سیاسی و فرهنگی غرب تبدیل می

های دقیق و  حل معنای وجود راه زدگی به احمد به غرب نقدهای رادیکال و تأثیرگذار آل

زدگی بسیار  های ایجابی مفهوم غرب آن نیست و باید اذعان کرد که سویه روشن برای خروج از

تر از سویۀ سلبی و انتقادی آن است. البته برخی از منتقدان آل احمد، تالش برای ارائۀ  ضعیف

دانند و بر این باورند که امکان ارائۀ یک تصویر  یک الگوی نظری در اندیشۀ وی را ناممکن می

های  احمد وجود ندارد و برخالف ادعاهایش، دیدگاه های آل مند از اندیشهمنسجم کلی و ساختار

زدگی ندارد. جالل به فراخور موضوعاتی که طرح  ای درخصوص غرب گونه ایدۀ تازه او هیچ

 (.16: 1376پردازد )آشوری،  ها می کند، به نقد آن می

احمد، مفهومی پیچیده و  زدگی آل برخی از تحلیلگران نظیر میرسپاسی بر این باورند که غرب

به اعتقاد وی، پروژۀ  توان آن را به جدلی ضد غرب فروکاست. سادگی نمی پرتناقض است که به

(، اما برخی 177: 1384احمد تالشی در جهت تحقق مدرنیتۀ ملی در ایران است )میرسپاسی،  آل

سبت جامعۀ ایرانی با سازی مسئلۀ مدرنیته در ایران و ن احمد دست به ساده دیگر معتقدند که آل

دستی ارائه داده است. او هرگز قادر به  آن زده است و برای پرسشی پیچیده، پاسخی ساده و دم
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بردن به پیچیدگی پیدایش مفهوم مدرن از انسان و نقش و عاملیت آن در تاریخ جدید نیست.  پی

ناپذیری روند  اجتناب نقشی و جایگاه انسان در جهان پیشامدرن و سنتی کامالً مغایر است. او به

توجه است )عبدالکریمی،  توجه جهان سنتی بی مذکور و فروریختن همۀ دستاوردهای قابل

1389 :139.) 

ستیزی فرهنگی در ایران بود که براساس آن، شیوۀ الگوهای  ستیزی سیاسی دنبالۀ غرب غرب

رهای پیشامدرن ها و باو شدن بسیاری از ارزش رنگ گرایی و کم فرهنگی جدید و رواج مصرف

عنوان روشی  های بزرگ و استفادۀ ابزاری از فرهنگ به جامعه، محصول سیاست استعماری قدرت

ستیزی سیاسی، آن را واکنشی علیه  برای سلطۀ سیاسی تلقی شد. آبراهامیان در توصیف غرب

داند و درخصوص دوران پس از  دوران پهلوی و حمایت کشورهای غربی از نوسازی شاه می

 ب اسالمی معتقد است:انقال

دانست. او همه چیز را  اهلل خمینی غرب را مسئول یک دسته از مشکالت معاصر می آیت»

کرد که کشور را فقیر و  گذاشت و استعمارگران را متهم می های استعماری می حساب توطئه به

برافروختند، در  برداری کردند، آتش دشمنی طبقاتی را اند، از ذخایر آن بهره مانده نگه داشته عقب

ها بیزار کردند، موجب نفاق و دشمنی... شدند،  میان روحانیت نفاق افکندند، تودۀ مردم را از آن

صورت  ها رخنه کردند، تمایل به زندگی مصرفی را پرورش دادند، فساد اخالقی، به در دانشگاه

 .(Abrahamian, 1993: 120-122« )قمار، فحشا، اعتیاد، و مصرف الکل را رواج دادند

ستیز اواخر دورۀ پهلوی، نقش مهمی در  های روشنفکران غرب شک تأثیر افکار و نوشته بی

ستیزی  ستیزانه در ایدئولوژی انقالب اسالمی داشت. اگر غرب های غرب سیطرۀ انگاره

گرایانه داشت،  روشنفکرانی نظیر فردید و شایگان و نصر و... شکل فلسفی، پیچیده و نخبه

پسند داشت که نقدش بر تجدد و فرهنگ و تفکر  فهم و عامه احمد خصلتی عامه لستیزی آ غرب

مدرن نه نقدی فلسفی، بلکه نقدی سیاسی و اقتصادی در واکنش به تحوالت فرهنگی و مناسبات 

وقوع در جامعۀ ایرانی بود که الگوهای مذهبی و سنتی زندگی در ایران را دچار    اجتماعی درحال

 تغییر کرده بود.
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 گیری نتیجه

احمد روشنفکری بود که در فضای پرتناقض ناشی از التهابات مواجهۀ تمدن مدرن غرب و  آل

های سیاسی و تحوالت فکری  جامعۀ سنتی و مذهبی ایرانی رشد کرد و زندگی شخصی، چالش

زدگی در حقیقت وضعیت جامعۀ ایرانی در  کنندۀ همین التهابات بود. غرب او نیز منعکس

های  های مختلف سیاسی و فرهنگی را سپری کرد و در مسیر سیاست د که تجربهشرایطی بو

احمد بیمارگونه شد؛ بنابراین در  نوسازی اقتدارگرایانۀ عصر پهلوی، دچار وضعیتی به قول آل

 پردازیم: ستیزی می احمد در غرب این پژوهش به تبیین سه فرضیۀ اصلی در رویکرد آل

دگی، واکنشی به مدرنیزاسیون وابسته بوده است؛ به این صورت ز احمد به غرب . رویکرد آل1 

کند  شناسی می خوبی آسیب زدگی که البته او آن را به که این الگو در مواجهه با پدیدۀ غرب

ای است که از سوی  زده ای به مدرنیزاسیون وابسته و شتاب در گام نخست، نقد روشنفکرانه

ای بود که  مآبانه های جدید و تقلیدهای فرنگی ایدهشد. از سویی، نقد  حکومت وقت اجرا می

احمد مخالف تمدن  های نوسازی بود. البته آل در قالب مدرنیسم سطحی، پشتوانۀ این سیاست

زده و منفعالنه با  مدرن و دستاوردهای آن نیست، اما این سبک از مواجهۀ پرتناقض و شتاب

های آن را آشکار  ها و نارسایی ال آن، ضعفکند تا با نقد رادیک پسندد و تالش می آن را نمی

 کند.

به مدرنیزاسیون  احمد با توجه  زدگی انتقادی به مدرنیسم سطحی از سوی آل . رویکرد غرب2

وابسته و شتابزدۀ حکومت پهلوی ریشه در یک مدرنیسم سطحی داشت که بر فکر و فرهنگ 

حاکم بود و در دوران  خواه و تجددطلب دوران رضاشاه نخبگان و روشنفکران مشروطه

وسیلۀ نظام آموزشی رسمی، مطبوعات و مجالت فرهنگی و حتی برخی  احمد به آل

شد. مدرنیسم حاکم بر این دوره بدون عمق  روشنفکران و تحصیلکردگان جدید تبلیغ می

فلسفی یا شناخت دقیق از ماهیت فرهنگ و تمدن مدرن بود و به همین دلیل نیز تقلید از 

احمد به  کرد. نقد رادیکال آل بودن تبلیغ می عنوان جلوۀ اصلی مدرن درن را بهسبک زندگی م

  های فرهنگی و هویتی بود. محور، خمیرمایۀ آثار او در بحث این مدرنیسم سطحی

به  احمد با توجه  زدگی در رویکرد انتقادی آل های ایجابی مفهوم غرب . ضعف سویه3

احمد به  وجوه اقتصادی و سیاسی نقدهای آلشدن  بودن جنبۀ فلسفی و پررنگ رنگ کم
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زدگی،  مدرنیزاسیون شتابان و مدرنیسم سطحی عصر پهلوی در چارچوب نقد پدیدۀ غرب

نشانگر آشنایی سطحی وی با تمدن مدرن اروپایی است و به همین دلیل نیز نقدهای 

ستیز در  های سیاسی غرب پرسروصدا و تأثیرگذار او درنهایت دستاوردی جز تقویت جریان

توان یک جایگزین  ترتیب نمی ستیزی سیاسی و فرهنگی به همراه نداشت. بدین قالب غرب

وجو کرد و حتی پیشنهادهایش  زدگی در اندیشۀ وی جست توجه برای غرب منسجم و قابل

گرفتن نوعی مدرنیتۀ ملی با تعریف روشن منجر شده و نه توانسته است  نیز نه به شکل

نگی غرب را چاره کند؛ هرچند با وقوع انقالب اسالمی وابستگی سیطرۀ اقتصادی و فره

 سیاسی به غرب در ایران از بین رفته باشد.

و سایر آثارش سبب ارائۀ یک الگوی جدید  زدگی غرباحمد در کتاب  بنابراین نقدهای آل

شود، بلکه درنهایت به چرخشی  بندی یک مدرنیتۀ ایرانی نمی برای مواجهه با غرب یا صورت

مانده  عنوان آخرین نیروی اجتماعی مصون سوی مذهب و نیروهای مذهبی به سیاسی فرهنگی به

شود.  های سیاسی و فرهنگی مذهبی می ساز تقویت جریان انجامد و زمینه زدگی می از پدیدۀ غرب

ستیری سیاسی و  گیری نوعی غرب ساز شکل زدگی درنهایت زمینه البته نقدهای او نیز به غرب

های سیاسی  توان در جریان شود که جلوۀ آن را می ر میان برخی از نیروهای مذهبی میفرهنگی د

 های قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران مشاهده کرد. ستیز در سال و فرهنگی غرب

 منابع

 ( 1377آبراهامیان، یرواند.) محمدی و محمدابراهیم فتاحی.  . ترجمۀ احمد گلایران بین دو انقالب

 تهران: نشر نی.

 ( .1383آدورنو، تئودور و هورکهایمر، ماکس .)ترجمۀ مراد دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی .

 .فرهادپور و امید مهرگان. تهران: گام نو

 ( 1376آشوری، داریوش .)تهران: صراط.ما و مدرنیت . 

 تهران: انتشارات کتابخانۀ دانش.جزیرۀ خارک(. 1339احمد، جالل ) آل . 

 تهران: رواق.ساله کارنامۀ سه.  (1345مد، جالل )اح آل . 

 تهران: رواق. سه مقالۀ دیگر.(. 1355احمد، جالل ) آل 

 تهران: امیرکبیر.های بلوک زهرا نشین تاتالف(.  1356احمد، جالل ) آل . 
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 تهران: رواق.ارزیابی شتابزده. .  الف(1357احمد، جالل ) آل 

 تهران: رواق. .نفرین زمینب(.  1357احمد، جالل ) آل 

 تهران: فردوس.در خدمت و خیانت روشنفکران(. 1372احمد، جالل ) آل . 

 تهران: فردوس.زدگی.  غرب(. 1373احمد، جالل ) آل 
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 ( 1379برمن، مارشال .)ترجمۀ مراد فرهادپور. تهران: طرح نو.تجربۀ مدرنیته . 

 ( 1377بروجردی، مهرزاد .).تهران: فرزان روز. روشنفکران ایرانی و غرب 

 ( 1396پورزکی، گیتی) .احمد در پرتو مفهوم دیالوجیستی خود  ل آلزدگی جال بازتفسیر مفهوم غرب

 .74-59(، 11)4 فصلنامۀ اندیشۀ سیاسی در اسالم، و دیگری.

 ( 1369دانشور، سیمین .) .تهران: کتاب سعدی.غروب جالل 

 ( 1378دهباشی، علی .)تهران: نشر شهاب. احمد. یادنامۀ جالل آل 

 ( 1326شادمان، سید فخرالدین) ..چاپخانۀ مجلس.تهران تسخیر تمدن فرنگی : 

 ( 1359فرانک، آندره گوندر .)ترجمۀ سهراب بهداد. تهران: دانشگاه  نیافتگی در برزیل. توسعۀ توسعه

 صنعتی شریف.

 ( 1395فردید، سید احمد .)تهران: فرنو.زدگی غرب و غرب . 

 ( 1386قاضیان، حسین .)تهران: کویر.احمد و گذار از سنت به تجدد جالل آل . 

 ( 1383قیصری، علی .)تهران: هرمس.روشنفکران ایران در قرن بیستم . 

 ( جالل آل1389عبدالکریمی، بیژن .) شناسی  غربزدگی و ضرورت بازگشت به سنت.  احمد، غرب

 .2، سال اول، بنیادی

 ( 1380معارف، عباس .)تهران: رایزن.نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی . 

 ( 1384میرسپاسی، علی .)تهران: طرح نویرانی. ترجمۀ جالل توکلیانتأملی در مدرنیتۀ ا .. 

 ( 1381میرسپاسی، علی .)تهران: طرح نو.دموکراسی یا حقیقت . 
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 های سیاسهی فصلنامۀ جسهتار  احمد. زدگی و بازگشت به هویت خویشتن در اندیشۀ جالل آل غرب
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 ( غرب1374هانسن، براد .) احمد و شریعتی، در  زدگی در ایران از نگاه صمد بهرنگی، جالل آل

 می انتشار.. ترجمۀ حمید احمدی. تهران: شرکت سهامجموعه مقاالت شریعتی در جهان

 ( 1382وحدت، فرزین .)تهران: ققنوس.رویارویی فکری ایران با مدرنیت . 

 ( 1364یونگر، ارنست .)احمد. تهران:  آلترجمه و تقریر محمود هومن و تحریر جالل . عبور از خط
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