
  پنجهفتاد و شماره /190
  
  
 

  
  
  
  

 مقام و طريق جالل آل احمد

   سهراب هادي□
  

گر همه شب قدر بـودي ، شـب قـدر چـه بـي قـدر       «نه ، شب قدر بود كه،   ... شب قبل بود كه   
شايد، شأن و منزلـت مـردي بـزرگ و صـاحب قلـم و صـاحب اسـتيل و روش و صـاحب                 » ؟!بودي

د تا مثل چنين ايـامي كـه         قدر و قيمتش آن باش     " جالل آل احمد   "ياد  منصب رفيع انساني، مثل زنده    
الـسالم ايـن قلـم،        متعلق است به آقا و سرور عالم هستي، حضرت امير مؤمنان، آقا، امـام علـي عليـه                 

، چنين بزرگي را به قطب عـالم حقيقـت        بندي انساني جالل و بيان ارادت         افتخار ذكر حقيقت و پاي    
تن آن را ضرورتي بر اين ايـام حـق          و اين از نگاه اين قلم حوالتي است كه تاريخ نگاش          . بازگو نمايد 
  .نهاده است

زنـگ زدم بـه     .  بود، در مـوزه هنرهـاي معاصـر فلـسطين          " محمود درويش  "شب بزرگداشت 
گفتم امـشب   . كند  ، بعد از ميگون زندگي مي     »جيرود«رفته  » دارآباد«اي كه حاال از       محمود گالبدره 

مجلـس كـه برگـزار شـد،     . يـام   مـي :گفت. چهلم محمود درويشه ، بيا موزه هنرهاي معاصر فلسطين 
مـوزه هنرهـاي معاصـر فلـسطين مراسـم افطـار و افتتاحيـة               . نديدمش، سه شب بعـد، شـب قـدر بـود          

خواندم ، ديـدم      نمايشگاه عكس عكاسان جنگ تحميلي بود، دفتر يادبود محمود درويش را كه مي            
فتـر يـادبود نوشـته    اي براي محمود درويش و سهراب سـپهري در د          اي وجه مقايسه    محمود گالبدره 

  . است
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هـاي حـسين پرتـويي را         از پشت سر، داشت عكس      . اي را تو نمايشگاه ديدم      محمود گالبدره 
اي تو فضاي مقايسه نسبت محمـود درويـش بـود بـا               صدايش كردم، محمود گالبدره   . كرد  نگاه مي 

او به فلسطين و نيز نگـاه آل        سهراب سپهري، و من در فهم نسبت زاويه شعر محمود درويش و نگاه              
  .»عزرائيل«احمد به اسرائيل در كتاب واليت، يا سرزمين

تو كتـاب آقـا     : اي گفتم   پاي سفره افطار توي حياط موزه هنرهاي فلسطين به محمود گالبدره          
كـنم بـا حـك و         تجديـد چـاپش مـي     :  محمـود گفـت    ! حقِ آل احمـد ادا شـده؟       "تو"نظر    جالل، به 
از كجـا   ! شـود؟    اين  انديشه بودم جالل آل احمد كجاي هستي تعريف مـي            و من اما در   . اصالحات

و ! و ايـن چـه پرسـشي اسـت؟        ! ننمايي وطـنم؟  ! روم آخر؟   به كجا مي  ! آمدنم بهر چه بود؟   ! ام؟  آمده
  !جالل، كه از همان كودكي و از نوجواني روحش سلحشور بود، با اين پرسش چگونه روبرو شد؟

كـرد و  مـسئوليتش را پـذيرفت در برابـر              آرامش را جستجو مـي    او، از همان كودكي روح نا       
پرسش فهم هستي، در تالطم و تالش وسيع از كار در بازار و از روز كار كردن و شب بـه تحـصيل         

  كشي ساختمان و از شاگردي در حجرة ساعت سـازي و از             در مدرسه دارالفنون پرداختن، و از سيم      
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و از روي آوردن به نوشتن و از بوجـود آوردن روزنامـه و مجلـه و هفتـه                   كارگر چرم فروشي بودن     
نامه و تا رسيدن به معلمي و تا كار سياسي و سير آفاق كردن، هميشه در جستجوي يافتن پاسخي بـه   

او، بـر وضـع     . گيـرد   او، زاويه نگاهش را بـر فهـم هـستي از خويـشتن مـي              .  است "فهم بودن "سؤال  
ديشد، كه بنيانهاي بردة برده بودن و بندة بنده بودن، نـه و ايـن اسـت، كـه                   ان  او مي . شورد  موجود مي 

همانگونه كه . انديشد كه در كُنه بودن، ذاتي است و دست يافتني           او مي . فهم بودن، معني شده است    
نواخته است، او با كلمه و با ارائه اين     » تار  سه«نوشته است، و آنگونه كه در       » سرگذشت كندوها «در  

به معنا و كَف روابط جامعه پرداخته اسـت و مناسـبات برخاسـته از حاكميـت اسـتعمار را بـه                      دو اثر   
يعني نيما چشم جالل بود،    » پير مرد چشم ما بود    « استيضاح گرفته است و در چشم خود همان كتاب        

هاي حزبي و خطر و زيان حزبي بودن و حزبي شدن و حزبي گفـتن را                  تمام تجربيات رفتارهاي آدم   
كند كه او حقيقت و فهم بودن را با ادراكـي عالمانـه در    اي با مخاطب روايت مي   ن نثر كوبنده  با چنا 

، او، با نثري استوار بر      »در خدمت و خيانت روشنفكران    «و  . نگاهي به شهادت تاريخ به خاطر بسپارد      
يـشه   كند و در نحلـه اند       كاخ انديشه، استقالل مردي برخاسته از جستجوهاي خويشتن را روايت مي          

  كند كه جالل آل احمد، مانده به تـاريخ در تـصوير ايـن           روشن بينايي او ، بنياني مرصوص را بنا مي        



  پنجهفتاد و شماره / 193  
  
  
  

  
  
     نواختـه  » تـار   سـه «نوشته است، و آنگونه كـه در        » سرگذشت كندوها «همانگونه كه در

 است، او با كلمه و با ارائه اين دو اثر به معنا و كَف روابط جامعه پرداخته است و مناسـبات                    
  برخاسته از حاكميت استعمار را به استيضاح گرفته است

  
  

او،در نگـاه بـه مهاتمـا گانـدي در زمـره مـردان              . سـازد   اثر، از خويشتن يك نو آشـنايي دوبـاره مـي          
و سرگذشت او كه مـرد خردمنـد        » زندگي بودا «گويد    نشيند و مي    مي» هستي«و  » تاريخ«خودساخته  

دهد، چنان آميخته به افسانه است و ماجراي تـرك دنيـاي              اش نشان مي    شرق را در نهايت وارستگي    
او، چنان دور از دسترس عاليق مـادي امـروز ماسـت كـه از او و زنـدگي او مگـر در عـالم شـعر و                            

و نيـز، مـسيح     . شاعري و يا در ضمن گفتار آميخته به حكمت بزرگـان و عرفـا، آثـارش را بجـوييم                  
اي مقـدس از      او، چنان هاله  . ش محبت خود سوزاند   گرچه از شرق برخاست اما، فقط غرب را به آت         

اي از عوالم باال بايـد        عنوان بركه   عنوان يك آدمي، بلكه به      تقوا بصورت خويش دارد، كه او را نه به        
او، جالل آل احمـد، سـقراط را نيـز، سـاعي و كاشـف، راه حـق و فـضيلت يافتـه و او را                 . نگريست

تنهـايي بـراي جوينـدگان         و اضـطرابهاي امـروز بـشريت،به       ها  يابد كه در متن دلهره      چندان عظيم مي  
  . حقيقت چراغ راهي است در شب تاريخ

را، مـردي فراتـر از سـقراط كـه سياسـت را از              » موهنداس كرمچاند گاندي  «جالل آل احمد،    
شناسـد و او را از   چنگ دروغ و فريب بدرآورده است و به خدمت فضيلت و حق گماشته است مي           

و او، در  . شناسـد   گـرا در قامـت مهاتمـا گانـدي مـي            اش و از پس قرنها، مردي حق       پس مدينه فاضله  
رودررويي با بنيان مرصوص خويش، قطبي از عالم هستي را در بريدگي از دنيا، امـا در فهـم عظـيم               

اي مـسطح و صـيقلي در ابعـاد           گرا، اما، وقتي با آيينـه       اي حق   شناسد، او در هييت نويسنده      مي» بودن«
  . با قطبي ديگر از عالم معارف، در شوريدگي استقرار حق ، بر تماميت جهـان روبروسـت   بينهايت و 
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  را در شناختي كـه بـرايش ميـسر اسـت، مبنـاي شـناخت خـويش                 ) خميني(او مرادش
رسد كه در مـسير حركـت          با او به الفتي مي     "در خدمت و خيانت روشنفكران    "داند و     مي

  زند تحول تاريخي او، قدم و قلم مي
  
  

شناسد كه گويي خويشتن اوست از تبـار جـستجوگران و در ايـن معارفـه و مالقـات           او را، چنان مي   
داند و در     را در شناختي كه برايش ميسر است، مبناي شناخت خويش مي          » خميني«است كه مرادش    

رسد كه در مسير حركت تحـول تـاريخي او، قـدم و               خدمت و خيانت روشنفكران با او به الفتي مي        
است كه مبناي فهم غربزدگي را در بيان و نگاه نگارنده تدوين كـرده                اي    اين اثر، رساله  . زند  يقلم م 

احمد، از    توان گفت جامعيت تدوين اين اثر برخاسته از ترسيم نگاه و نظري است كه آل                است و مي  
وعيت ايـن اثـر، موضـ   . ، اقتباس و دريافت داشته است) س(شيوه هويت مبناي مبارزاتي امام خميني  

اي همگـن     نقش روشنفكران و تأثير گذاران تفكر ضمائم يك رفتـار حقيقـت گـرا را در مجموعـه                 
هاي تأثير فرهنگ ترجمه و تا ترخيص حضور تفكر  براي رسيدن به انتهاي يك وابستگي از صورت

برگرفته از مبناي حضور آگاهانه انديشمندان و صـاحبان هنـر در رويـدادهاي فرهنگـي و تحـوالت             
البته در جوف اين اثـر سـه مقالـه ديگـر نيـز بـه                .  اجتماعي به تحليلي ترسيم گر آورده است       سياسي

نقطـه  » خـدمت و خيانـت روشـنفكران      «انتشار ايـن اثـر يعنـي در         . همراه غربزدگي منتشر شده است    
او عـالوه بـر تحـولي       . احمد اسـت    آل  عطف و نقطه توقف بازشناسي بنيانهاي فكري زنده ياد جالل         

اي بر قدرت و غلبه خويش بر واژگان و آوردن نثر خاص خويش  هاي انديشه ساخت ر زيراينگونه د 
يابـد كـه ايـن رويـه ادبـي او، گـستره        نيز در اين دوره به مركزي از ساختن وجود خويش دست مي      

  . انگيزد موافق و مخالفين او را نيز برمي
  گاه و شناخت مبناهاي   و اين، سخن درستي است كه آل احمد پس از تحوالت اجتماعي در ن             
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بيني، غيرالهي، چون گرايشات به نگاه حزبي، كانون نويسندگان و نيز با              هاي جهان   متفاوت در قالب  
ريـزي   ارتباط با فضاهاي مطبوعاتي حزب توده در ايران، بار ديگر مبناي يـك تكليـف ادبـي را پـي       

 بـا   "كتـاب جمعـه   "ها، احمد شاملو بـا عنـوان        بينيم كه بعد    كند كه آغاز آنرا در كتاب جمعه مي         مي
  . دهد تحليلي ديگر از مباني و نگاه ماركسيستي،راه اديبانة او را ادامه مي

نسبت زيبايي شناسي جالل آل احمد به مناسبات اجتمـاعي و نگـاه آشـتي پـذير او در فهـم و         
واقـع رجعتـي اسـت      در  » در خـدمت و خيانـت روشـنفكران       «مسئلة بودن، و با انتشار اثر گرانـسنگ         

 هاي عالي پيوسته او بـا نثـري آميختـه بـا     همچنانكه جلوه. اش دارد پسنديده، كه او، به خويشتن الهي  
هاي تغزلي گفتارش،     اي تازه و خاص در بيان زمينه        سبك عرفان كالسيك ايران در آثارش، با ارائه       

تحوالت نثـر فارسـي بجـاي       براي آيندگان سندي است كه نيم قرن زيستن او، چگونه روايتي را در              
  .گذارده است

نگـاهي عميـق داشـته      » در خدمت و خيانت روشـنفكران     «احمد در كتاب      پس، اگر، به نثر آل    
يـابيم و در      اش در مـي     احمد را در قالب يك برگشت عميق به خويشتن الهي           باشيم، اوجِ حضورِ آل   
، با اين تفاوت شخـصيت نيـز     گرداني او از ديگر دكانهاي بظاهر سياسي وقت         عين حال پس از روي    
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شويم كه او     احمد روبرو مي    در مناسبات اجتماعي آل   
دار اداي ديني است بـه مـضامين تعريـف            كامالً عهده 

 نـابِ   "كند تـا ايـن فهـمِ        جويي مي   انسان الهي و چاره   
هـاي ادبـي خـويش ارائـه          را سرمـشق آفريـدن    "بودن  
توانـد    و يكي از مـسائل قابـل تـوجهي كـه مـي            .نمايد
هـاي    اي بـراي شـناخت تحـوالت دوره         صل تـازه  سرف

احمد باشد، موضوع تحقيق وسيعي اسـت         زندگي آل 
احمـد دركتـاب      هـاي فكـري آل      در شناخت بن مايـه    

، گرچه در اين رساله "خدمت و خيانت روشنفكران"
براي آل احمد مجال جامع آن فراهم نـشده اسـت تـا             
امـا، در آينـده شـايد بتـوانيم         .د طرح شود  احم  تمام وسعت تحول فكري و ديدگاههاي اجتماعي آل       

احمـد از خويـشتن را در قالـب     اين تعهـد بازشناسـي مبنـاي تحـول روحـي او و شـناخت عميـق آل              
طـور اجمـال در ايـن مبحـث      هاما، آنچه بـ . اي جامع و تا حدود توانايي اين قلم، بررسي نماييم  رساله

احمـد و هرگـز       شود رجعتي است بـه ايـن حقيقـت و تحـول در نگـاه هـستي شناسـي آل                     مطرح مي 
توان ميزان دقيق اين سير و دگرگوني را در اين مختصر بازنمـايي و بازشناسـي كـرد و چنانكـه                       نمي

ر آن زياد وجـود دارد و       احمد، زباني است كه افعال معين د        پيش از اين نيز گفته شد، زبان و نثر آل         
رود و اين قـدرت ايجـاز در          و امثال آن بكار مي    » بود،شد«و بدون   » است«بسياري از جمالت بدون     

احمـد در ايـن       بكارگيري زبان فارسي و نمايش در قدرت زبان نيز از ديگر ابتكاراتي اسـت كـه آل                
نـاي هـستي در آثـار       مرحله از حضور اجتماعي خويش بـا خاسـتگاه برخاسـته از روحيـه ادراك مع               

احمد در تدريج تكامل خـود، تحـولي     اين قدرت بيان و ايجاز در نثر آل       . كند  خويش بازآفريني مي  
احمـد كـه فقـط افعـال      گذارد و آن مرحلـه سـاده نگـاري و ابتـدايي نگـاري آل               شگرف برجاي مي  

گـذارد كـه    ي بنيان مـي اي را در نثر فارس دارد و در تغيير، مرحله تازه     كمكي در بيان را از ميان برمي      
  هـاي قابـل تـوجهي اسـت از          بينـيم كـه نـشانه       ارائه اين نوشتار را در كتـاب ارزيـابي شـتابزده او مـي             
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     نگاهي عميـق داشـته   » در خدمت و خيانت روشنفكران   «احمد در كتاب      اگر  به نثر آل
 اش در   احمد را در قالب يـك برگـشت عميـق بـه خويـشتن الهـي                 باشيم، اوجِ حضورِ آل   

  يابيم مي
  
 در برابر چشمان آينـدگان بـا        اندازهايي كه او، در خسي در ميقات گشوده است،          چشم

 شود  نگاهي نو تازه مي

  
  

احمـد را در كـار بزرگـي كـه              رفتارهاي محققانه و دقيق او كه براستي جديت و پـشتكار جـالل آل             
پذيري او را در جايگاه  ليتپيش روي داشته است، از يك سو واز ديگر سو تعهد وي به قلم و مسئو     

رسـيم بـه    و تا جـايي كـه مـي   . دارد روشنفكري متعهد به مباني فهم هستي در نگاهي الهي را بيان مي    
سفرنامه حج او و غالب اساس گفتارش كه در خسي در ميقات با مخاطب زمان خويش و امروزيان                  

ــيش روي ماســت ــا   . پ ــه عب ــه ب ــات ك ــاب خــسي در ميق ــفرنامه حــج و در كت ــست در س رتي مانيف
.  نثــر او خــود ضــرب آهنــگ حــروف فارســي اســت ،احمــد از خويــشتن خــويش اســت آل جــالل
 فـروردين آغـاز   21رود، سـفرنامه او از روز جمعـه       بـه سـفر حـج مـي        1345احمد در سال      آل  جالل
و يكـشنبه  » جـده « اينجا بـوديم،  5/8 صبح راه افتاديم، و 5/5و اولين جمله آن چنين است،       . شود  مي
 بعد از نيمه شب جمعه بـود  3نويسد گويا  و در پايان مي. رسد  رديبهشت در تجريش به پايان مي      ا 13

اين زائر خانه خدا، جالل آل احمد نگاهي دارد به گذشته فرهنگي،            . كه وارد فرودگاه تهران شديم    
 "جالل در هستي كـسي بـوده و در        . كه با تأسف عميق زير سلطه غربي و غربزدگي پرپر شده است           

احمـد بـه      هـاي آل     ، خسي، اين باور او به رسيدن به حقيقت خويشتن و با نگاهي به سفرنامه               "يقاتم
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، جهان بيني او را در تدوين شناختي نـو از معنـاي بـودن در                »آمريكا و اسرائيل  «، و   »روس و فرنگ  «
 يـك . ترسيمي تازه از طريق جستجوگرانه او كه از نوجواني تـا سـالهاي كمانـه سـن پيمـوده اسـت                    

اندازهايي كه او، در خسي در  اينك چشم رويارويي با حقيقتي است كه او جستجو كرده است و هم
اي از    شـود و او بـر سـتيغ قلـه           در برابر چشمان آيندگان با نگـاهي نـو تـازه مـي            ،ميقات گشوده است  

اي كه به راستي در جستجوي حقيقت بود، ايستاده است و در فراسـوي بـاور زمـان، پـس از                       انديشه
آسا از نگاههاي سياست زده و حزبي عبور كـرد و بـا نگـاهي بـه سـويي                     سالها مبارزه با عبوري برق    

ديگر از  باور، دركتاب خسي در ميقات نوشت و از مناسك حج سـخن گفـت و دربـاره زائـران و                       
درباره مسلمانان جهان و دربـاره مقابلـه و تقابـل تـاريخي شـرق و غـرب و دربـاره اسـالم و دربـاره                    

و از سوسياليسم عبور كرد و پژوهش در واليت . يت و درباره معناي غير مولد بودن نثر نوشتمسيح
بـا صـاحبان زر و زور آلـوده    . او، اهل حقيقت و بصيرت بود و ضد اشـرافيت  . عزرائيل را نيز نوشت   

ر نشد و تزوير هم او را نيالود و با عبور از چپ، در وادي غربزدگي و غربگرايي، پهلـو نگرفـت و د               
جـويي      با عبور از زمان، به طريقي رفت كه امروزش، اهل بصيرت طريق حـق               1342طوفانهاي سال   

مانند در مقام قرب آرميد   با عبوري بي1348 شهريور 18 بعداز ظهر   4روح بزرگ او، در     . او گويند 
 .اكنون، طريق و راهش، چراغي فراروي حال و آينده است و هم

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


