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: چكيده

و تأثيرگذارترين روشنفكران معاصر استد از مهم احمآلجالل در اين پژوهش با استفاده. ترين

ـ گيري انديـشه از الگوي نظري اسپريگنز، فرآيند شكل   فهـم فرآينـد.د شـد سياسـي او تبيـين خواه

هرمنوتيـك روشـي مؤلـف. احمد مستلزم راهيابي به انديشه او اسـت گيري انديشه سياسي آل شكل

ي  و آراء سياسي كي از معتبرترين رهيافت محور اسكينر  طبـق ايـن.رودبـشمار مـي ها در فهم متون

و خيانت روشنفكران"و"زدگي غرب"روش در نظر گرفتن آثار  به عنوان يك كنش"در خدمت

دهـد كـه ايـن آثـار گفتاري قصد شده، در ارتباط با فضاي گفتاري دوران نوشته شدنش، نشان مي

را اگر انديشه از اينرو. در دهه چهل در ايران بوده است"ان هويت بحر"پاسخي به مسئله  سياسي

و عقايد در  سياسي توان انديشه سامان وجه سياسي حيات انساني تعريف كنيم، مي بارهبه عنوان آراء

درآلجالل . ناميد"بازگشت به خويشتن"را40ي دهههاسال احمد

: واژ گان كليدي

 ران هويت، بازگشت به خويشتنفضاي گفتاري، بح

 :amanoocheri@yahoo.com Email 82883617: فاكس: نويسنده مسئول*
: زير در همين مجله منتشر شده استسنده تاكنون مقالهاز اين نوي

.88، زمستان4، شماره»سنجش نظري قانون اساسي جديد افغانستان با دموكراسي«



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره،امه سياست فصلن 300

 مقدمه
. اسـتو بعد از آن در ايـران بـوده40،50هاي احمد از روشنفكران تاثيرگذار دههآلجالل

و جريان به روشنفكران  مهم را در نـوع تأمـليهاي فكري پس از مشروطه، گسست انتقادات او

و فرهنـگ مدرنيتـه غـرب ايجـاد كـرد بارهدر  طر در شناسـايي بـه همـين خـا. فرهنـگ بـومي

نآل را تحت سيطره جالل40هاي فكري ايران معاصر، دهه پاراديم و مي داننـد قـش او را احمد

و پيروزي اسالم 1357در بوجود آمدن انقالب  مي در ايران  بروجردي،(شمارند سياسي پر اهميت

دو.)268و199: 1384 به خاطر انتـشار و اجتمـاعي بـا سياكتـاب اين اهميت بيشتر از هر چيز سـي

و خيانت روشنفكران"و"زدگي غرب"هاي عنوان او در اين آثـار بـا تـالش. بود" در خدمت

و اجتماعي به عنوان يـك متفكـر در جهت ارائه راه  سياسـي معـروف حلي براي سامان سياسي

. شد

. احمد مستلزم داشتن الگـويي نظـري اسـتآلسياسي جالل گيري انديشه تبيين فرآيند شكل

دهـد كـه، الگويي در اختيـار مـا قـرار مـي"هاي سياسيفهم نظريه"توماس اسپريگنز در كتاب

مي توانيم فرآيند شكل بوسيله  .)189: 1377اسـپريگنز،( گيري انديشه يـك متفكـر را تبيـين كنـيم آن

كه هر متفكري تـانهاي سياسي متفكران مختلف، الگوي همگو اسپريگنز با بررسي انديشه ي را

مي ئه راه ارا روش اسپريگنز براي تبيين اين الگو، منطق عملي. تبيين كرده است،پيمايدحل خود

ي ارتباط انديشه ورز با دنيايي است فرآيند شكل گيري انديشه نتيجه،در اين روش. است بوده

مي گيردكه انديشه هاي سياسـي طبق نظر اسپرينگنز متفكران سياسي از بحران. اش در آن شكل

مي جامعه با آن كه و اكثر آنها آثار خود را در زماني نگاشته ها درگير است، آغاز كه جداً كنند اند

مي كرده  ين سـوال نخـست، بنـابراين).38-39: 1377اسـپريگنز،( دچار بحران است جامعه،انداحساس

به چگونگي شكل  اويگيري انديشه متفكر پژوهشگر براي دست يافتن  اين اسـت كـه مـشكل

و تفكر ذهني را به صورت انديـشه كد سياسـي بـه ام است؟ چه چيزي او را برانگيخته تا تعمق

بي. رشته تحرير درآورد  و چه نارسايي مي هدفش كدام است؟ خواهد درمـان نظمي مشخص را

كه متفكر خود آغاز كرده اسـت،« بنابراين).54-55: همـان(كند؟ پژوهشگر از جايي شروع مي كند

و حيرتـي كـه در ابتـدانه از نتيجه  و نه از سؤاالت انتزاعي بلكه احساس مشخص سـردرگمي

به تفكر واداشته است مي.)38: همان(» نظريه پرداز را به پاي متفكر پيش رويم تـا بر اين اساس پا

چه مراحلـي عبـور مـي ببينيم او در شكل گرفتن انديشه  ؛ اسـپريگنز چهـار مرحلـه. كنـد اش از

و بي بي(نظمي، تشخيص درد مشاهده بحران در، بازسـازي خيـالي دنيـاي)نظميعلل  سياسـي

و ارائه راه را ذهن اشيـشه گيـري اند شـكلن مراحلي كه هـر متفكـري در فرآينـدبه عنوا، حل

.معرفي كرده است،پيمايدمي
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و فهم آن در اختيـار نكته قابل توجه آنكه اسپريگنز روشي براي چگونگي مواجه با انديشه

كه چگونه مـي. قرار نداده است ما به اين موضوع نپرداخته است تـوان فهميـد مـشكل يـك او

كه متفكر از سامان سياسـي در ذهـن  بي نظمي، بازسازي خيالي و يا علل چه بوده است متفكر

و يا راه  مي كند عدم توجه بـه ايـن مهـم. چگونه بفهميم،دهدكه ارائه مي را حلي خود ترسيم

ر  شكلچه بسا آنچه به عنوان فرآيند مي گيري انديشها كه كنـيم، مخـدوش سياسي متفكر تبيين

. كند

كه فهم آنچه به انديشه اوستيمتفكررا زبان مفري است كـه. گفته است مستلزم راهيابي

 فهم انديـشه يـك متفكـر،بنابراين. شناس را به فهم انديشه متفكر راهبري كندمي تواند انديشه 

آ و بـه طـور خـاص هرمنوتيـك روشـي مؤلـف محـور. استثار او مستلزم بررسي هرمنوتيك

و آراء سياسي  هـدف اساسـي روش. اسـت اسكينر يكي از معتبرترين رهيافت ها در فهم متون

اسكينر مشخص كردن كار يا عملي است كه نويسنده با نوشـتن مـتن در حـال انجـام آن بـوده 

آ. است مي يابد ن است كه دريـابيم نويـسنده بـراي بيـان چـه آنچه در اين روش زباني اهميت

و قصد برقراري ارتباط با مخاطبانش را داشـته اسـت لـذا. قصدي اين نطق معين را توليد كرده

كه دريابيم نويسنده در هنگام نگارش آن، بـه دنبـال  مسئله اساسي در مطالعه هر متني اين است

ا  به برقراري كه براي بيان آن چه چيزي بوده است . ين ارتباط با خواننده روي آورده اسـت بيان

و مـشكالت رايـج عـصر خـود وي و گفتار هر متفكري پاسخي به سواالت از نظر اسكينر آثار

مي  و مـشكالت رايـج آن شودمحسوب  از اينرو الزمه شناخت هر اثر سياسي شناخت سواالت

سه عنصر اساسي در شكل دادن به فضاي هر دوره. عصر است به نحوي از منظر اسكينر كه ايي

و پاسخ هاي ارائه: مؤثر مي باشند.گفتاري آن دوره است فضاي و پرسش هاي آن دوره مسائل

كه نويسنده با استفاده از آنها مـتن  و گزاره هاي متداول در آن دوره به آنها؛ معاني، مفاهيم شده

و قواعد مرسوم  و سنت، عرف، اصول هاي در استدالل خود را به رشته تحرير در آورده است؛

) Skinner, 1988(c): 63, 68رفتــه اســت سياســي كــه جهــت پاســخ بــه مــسائل بــه كــار مــي 

)skinner,1988(a): 63-65) (Skinner, 1988(d):103.

و عقايد در اگر انديشه به عنوان آراء  سـامان وجـه سياسـي حيـات انـساني بـاب سياسي را

درآل سياسي جالل توان انديشه تعريف كنيم، مي راهاسال احمد بازگـشت بـه"ي دهـه چهـل

در. ناميد"خويشتن به خويشتن" مفهوم بارهپژوهشگران بسيار آل" بازگشت احمـد در انديشه

در.ي بارزي هـستنديهااند اما اين تحقيقات در عين مفيد بودن دچار ضعف تحقيق كرده   آنچـه

ايـن. مباني روشي مشخص اسـت ميان عموم اين تحقيقات يا اظهارنظرها مشترك است فقدان

كه پژوهشگر چگونه مي  و زمانه موضوع و تواند از خودش كه در آن زيسته است فراتر برود اي

به فهم انديشه  و انتقادي بـه. اي بپردازد موضوعي مهم در اين پژوهش اسـت به شكلي همدالنه
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د مـا را در ارائـه سياسـي متفكـران سياسـي بتوانـ رسد رهيافت اسكينر در فهم انديـشه نظر مي

يكي از مهمترروشنيتصوير از. هاي سياسي معاصر ايران ياري دهد ترين انديشه از تالشي كه

و رهيافت مشخص در فهم انديشه  مي تواند استفاده از روش سياسي معاصر ايـران سويي ديگر

و ايدئولوژيك در اين حوزه به سنجش بگذا به مجادالت فرسايشي .ردرا جهت پايان دادن

در دهه چهل  فضاي گفتاري ايران
هاي نوشته شـده يـا بـه ايي از متن مجموعه) Linguistic Context(به نظر اسكينر بستر زباني

كه زمينـه قواعـد مرسـوم آن دوره را مـشخص مـي كار رفته  كنـد، همچنـين در آن دوره است

هـايو مؤلـف را بـا فعاليـت آن نسبت مـتن) Practical Context(قراردادن متن در زمينه عملي 

مي دهد .)skinner,1988(c):9( سياسي نشان

و از خودبيگـانگيوبزدگي پيشگامي در گفتار غر  تأكيد بر مبـاحثي ماننـد هويـت ايرانيـان

و انتقاد از شبه مدرنيـست تـا حـدود گـرا اي غـرب هـ فرهنگي آنها در قبال شيوه زندگي جديد

هادر اما).4: 1326شادمان،()103و89: 1384بروجردي،( زيادي با سيد فخرالدين شادمان بود  ي دهـه سال

و روشنفكران بسيار 40 و غرب، غربي نويسندگان زدگـي، مخالفـت بـابه مباحثي مانند شرق

و تكنيك، نقد زندگي شهرنشيني جديد، تأكيد بـر مفـاهيم بـومي در قبـال بحـران  هـاي تجـدد

مي   داننـد، مـي گرايـي بـومي جريان را اوج گرمي40دهه خاطربه همين. پرداختندمدرنيزاسيون

كه غلبه گفتار دهه  ابـزار نظـري الزم بـراي يـك"بازگشت بـه خويـشتن"و"زدگيغرب"اي

.)268و199: 1384بروجردي،(جنبش فكري اسالمي را در دهه بعد فراهم كرده بود

بنـا. رديد فراهم ساختف را يكي از معاصران شادمان، احمد"زدگيغرب"پايه فلسفي گفتار

را«بر ديدگاه علي قيصري  فرديـد وضـع كـرد؛ ايـن] ين بـار نخـست بـراي[اصطالح غربزدگـي

و آسـيب ديـدگي از آن اسـت از نظر لفظي اصطالح   فرديـد خـود.به معني گرفتار غرب شدن

كه آن را از تركيب دو كلمـه يونـاني dysiplexiaبراي غرب زدگي كلمه به كار مي برد  dysis را

و ).138:153قيصري،(به معني ابتال، جعل كرده بودplexiaبه معني غرب

و غرب زدگي همان،از سويي ديگر زمـاني در ايـران شـكوفا شـد كـه مبحث بومي گرايي

هاي جهان غربي مانند آلبركامو، اريك فروم، ماركوزه، ژان پل سارتر، جـورج ترين ذهن حساس

پ  و بي و هايـدگر بـه خـاطر يش از برناردشا، آرنولد توين آنها اسوالد اشپنگلر، هانري برگسون

و فلسفي بعد از جنگ در اروپـا در بحران و شايـستگي بـاره هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي هـا

در آراء،در اين ميان.)120: 1384بروجردي،( مسير غرب ترديدهاي جدي كرده بودند   بـاره هايـدگر

تكنولوژي بـراي هايـدگر معنـاي. روشنفكران ايراني داشت تكنولوژي بيشترين اهميت را براي

مي بسيار وسيع  كه.شدتر از معناي متدوال آن را شامل اين مفهوم در قالب مسئله اصلي هايدگر
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و تكنولـوژيبه نظر او نيست. است، قابل درك است) انگارينيست(نيهيليسم انگاري در علوم

 تعلـق techneاست از امـري كـه بـه عبارت technikonبنا بر ديدگاه هايدگر. است شدهشكوفا 

و كاربرد ابزار را مراد نمي).1373هايدگر،( دارد بلكه آنها از اين. كردند يونانيان از اين واژه آفرينش

و برمالكردن را مي واژه و نظم بخشيدن سخن مي ها همان كشف و اگر از توليد به فهميدند رفته

و برمال  به نظر هايدگر در تكنولوژي جديد اين كاشـفيت. كردن بوده است دليل همين كاشفيت

و نظم دهي آن اخذ شـده و جنبه ابزاري، توليدي : 1377احمـدي،(اسـتو برمالكردن از نظر افتاده

به، بنابراين.)106-107 مي"تخنه" او برگشت .ردك يوناني را براي نجات معرفي

. بر روشنفكران ايراني در اين دهـه مـاركوزه بـود ترين متفكران تأثيرگذار مهماز يكي ديگر

به انتقاد از تكنولوژي مي و نيچه بـه نظـر او توسـعه. پرداختماركوزه نيز متأثر از هايدگر، وبر

از خـود«جـا از همـينو صنعتي، خرد آدمي را در چهارچوب واقعيت زنـدگي متوقـف داشـته 

مي» بيگانگي و مـصرف اين موضوع سـبب كـاهش انـسان. شودظاهر  در سـطح روابـط توليـد

و اين همان فاجعه انسان تك  از سـويي.)118-117: 1381قـادري،(سـاحتي شـدن اسـت خواهد شد

به خاطر تغيير زمينه سرمايه داري به جامعه صنعتي جديد، نيروي محركه تاريخ را ديگر ديگر او

را بـه عنـوان» نفكران روشـ«،60هاي دانشجويي دهه دانست، بلكه پس از جنبش پرولتاريا نمي 

به وضع مطلوب معرفي مي .)1380باتامور،(كرد نيروي انتقال از وضع موجود

و ضد اسـتعماري در هاي استقالل طلبِ ملي ظهور جريانهاسالاز سويي ديگر در اين گرا

و روشنفكران ناسيوناليـست جهـانيبخش و تسلط يافتن رهبران پيشرو و آسيا  بزرگ از آفريقا

كاسـترو، بومدين، اميلكاركابرال، فيدل بيكو، هواري بال، استيونبن مانند ياسرعرفات، احمد سومي

سچهسزر، فرانتس فانون، پائولوفرير، ارنستو امه - ماركز، آلبرت گارسياجيمز، گابريل.ر.ل.گوارا،
سـنگور، سدارپولدراني، لئونكرومه، والترنرودا، قوامنهرو، پابلولعلممي، جمال عبدالناصر، جواهر

و مائوتسه  گرايـي در ايـران قابـل توجـه در برجـسته شـدن تفكـر بـومييدون تأثير سوكارنو،

و مقوالتي مانند  ناسيوناليسم"و"استقالل"گذاشت، چيزي كه با توجه به تجربه پيدايي مفاهيم

و سقوط دولت ملي دكتر محمد مصدق بومي28 در بعد از كودتاي"گراملي ايـي ايـنگر مرداد

و ضد استعماري بخشيده بود سال ها  فكري ديگري جريان،در اين راستا. را سويه ناسيوناليستي

» مكتـب وابـستگي«پـردازان جريان فكري نظريـه گرفتكه مورد اقبال روشنفكران ايراني قرار 

د مـيالدي در نقـ70و60ايـن نظريـه در دهـه. بـود» فرانـك گونـدره آندره«و» بارانپل« مانند

را در توسعه نيافتگي كـشورهاي غيرغربـي برجـسته» خارجيعامل«، نقش»نوسازي«تئوريهاي

به نحوي متأثر از جريـان فكـري،)1377:139ازكيا،(كرد مي  از آنجا كه مدرنيزاسيون محمدرضاشاه

پـردازان مكتـب وابـستگي هاي موجـود در آراء نظريـه نوسازي آمريكايي قرار داشت، استدالل

ها زمينه ايدئولوژيك اين بخشي از ميسال . داد را تشكيل
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و فرهنگي مدرنيزاسـيون بـا در اين دوره تحت جريان فكري چپ تأثير معضالت اجتماعي

به نحوي ديگر در جهت گفتار بومي  گرا قرار گرفته نقد مدرنيته از ديدگاه كالسيك ماركسيستي

و28از كودتايي رژيم پهلوي پس گرانههر چند اقدامات سركوب. بود  مرداد امكانات سياسي

در–هاي قبل را از اين جريان فكري فكري دهه  سياسي گرفته بود، اما غلبه جهاني گفتار چـپ

هـاي مدرنيزاسـيون تر شدن شكاف طبقاتي در ايران، تحت تأثير برنامه در كنار عميق سال ها آن

كه تـأثير زيـادي بـر شد؛ چيزي اين دهه، باعث قوي تر شدن گفتار تئوريك اين جريان فكري 

و روند حركت : 1383وحـدت،(هاي راديكال سياسي در اين دوره گذاشـت حيات روشنفكري ايران

155(.

تغيير ديگر در آرايش نيروهاي سياسي اين دهه، به وجود آمدن فـضاي جديـد سياسـي در

و بازار   جـزو طبقـه متوسـط روحانيت هر چنـد.)135: 1384ميرسپاسي،( بود مساجد، مدارس علميه

كه از رونق اقتصادي دهه مرفه و مدرنيزاسـيون شـاه بهـره بـردو برنامه40اي بود  هاي توسعه

و هويتي در قبال شيوه زندگي شبه مـدرن)531-4: 1380 آبراهاميان،(  اما سرگشتگي روحي، فرهنگي

و حـساسيت آنهـا بـه برنامـه اين دوره مهم .ن شـاه شـد هـاي مدرنيزاسـيو ترين دليل مخالفـت

مي40مندي روحانيت از رونق اقتصادي دهه بهره شد آنها بـراي نخـستين بـار در تـاريخ باعث

و روسـتاهاي دورافتـاده بفرسـتند  به محالت فقيرنـشين شـهري ايران واعظاني را به طور منظم

و گسيختگي اجتماعي همان)531-4: همـان( و منابع؛ وف-جاهايي كه توزيع نابرابر ثروت رهنگـي

و شيوه زندگي شبه مدرن مهـم سرگشتگي و فرهنگي ميان شيوه زندگي سنتي تـرين هاي هويتي

به وجود آورده بود مخالفان برنامه  پس از دوران مدرنيزاسيون رضاشاه. هاي مدرنيزاسيون شاه را

به سازمان  و چـپ كـارگري اعتراضـات اين طبقات با جذب هاي سكوالري مانند حزب تـوده

 فكري ايـن دادند، اما بيگانگي مباني تئوريك جريان چپ با ساخت خود را سازمان مي معيشتي

طبقات در كنار رفتار خشونت آميز رژيـم بـا ايـن سـازمانها باعـث مـي شـد آنهـا نتواننـد بـه

كه تعدادشان نسبت به دوره قبل   چنـد- پس از مدرنيزاسيون رضاشاه–سازماندهي اين طبقات

و از خودبيگانه كه در فرآيند ويران شدن بافـت. ازندبرابر شده بود، بپرد اين نسل شوريده، فقير

و فرهنگي سنتي جامعه در روند مدرنيزاسـيون بوجـود آمـده بـود، تنهـا در  اجتماعي، اقتصادي

مي حسينه و مي يافتند و مساجد بود كه آرامش خود را باز و ها توانستند چندي در جهان سنتي

و نوستال .)1384:141ميرسپاسي،( ژيك خود زيست كنند از دست رفته

به28فضاي گفتاري ايران از ادبيات گريز دهه پس از كودتاي در امتداد اين تحوالت  مرداد

و اكتشاف مايه و جاي آينده ادبيات مقابله با مظاهر وابستگي نگري حاكم بر هاي ملي تبديل شد

و  را غـم غربـت زنـدگي سـاده گذشـته 1320-30يسال هـا تفكر روشنفكران دوره مشروطه

يكي از ويژگي پيدايش داستان.)406: 1383 ميرعابديني،( گرفت و روستايي هـاي فـضاي هاي اقليمي
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سـاعدي هاي رئاليست تخيلي غالمحسين بيشتر داستان،به عنوان مثال. است40گفتاري در دهه

و لرز"و"توپ"،"عزاداران بيل"مانند  او"ترس او. به مناطقي از ايران اسـت تجربه سفرهاي

بي واهمه"،"دنديل"در آثاري مانند و نشان هاي و"نام و گهواره"، هاي زندگي اضطراب"گور

به. شهرنشيني جديد را منعكس كرده است  و روحـي ايرانيـان در پرداختن معضالت اجتمـاعي

و از دست رفتن سامان زندگي سنتي مهم  آث قبال مدرنيزاسيون . سـتهاسالار اين ترين مضامين

دريابنـدي؛ نجـف"پاكوتـاه مـرغ"محمود؛ احمد"برخورد"و"ديگر ساعتسه"داستانهاي

مي كشم هر كس كه كشتم" تقوايي؛ ناصر"پناهگاه" كه  بعـد"حيـدري؛ بهرام"بو"و"به خدا

 افغـاني؛ محمـد علـي"سوقره دره شادكامان" مدرسي؛ تقي"شريفجان"زاده؛يعل"تابستاناز–

از" مي ريزند"و" ساعت24يك ساعت هـا كـوه"،"مـردان"سـادات اشـكوري؛ كاظم"برگها

و ناصرشـاهين؛ سپانلومحمدعلي،"براي باران"و"غمناكند  آثـار محمـود پـر؛ آثار ميرصـادقي

و هوشنگ گلشيري در اين دهه عمـدتاً حـول مـضمون دولت و» بازيـابي خانـه پـدري«آبادي

،"خـسته مـن هايچشم"ميرصادقي در بهترين آثارش مانند.نوشته شده است» هويت«بازيابي
و كشاكش" مي"شبچراغ"و"شبدرازناي"،"هاشكستهاين"،"فاجعه كه درباره جواناني نويسد

و ارزش در كشاكش برنامه مدرنيزاسيون اين دهه مالك  هاي زندگي سـنتي در ذهنـشان فـرو ها

خ مي مي ريزد آنها عليه و در جـستجوي راهـي بـراي پيـشرفت رافات، خشكه مقدسي شـورند

مي  كنند كـه معمـوالً بـراي كنند، اما در برخورد با هر دو دنيا حالتي از سردرگمي پيدا مي تالش

بي  به زندگي مي گروند رهايي از آن از اينرو ميرصادقي در آثاري ماننـد. بندوبار تمدن مصرفي

و"آبـي پيـراهن"،"هـا نجاتي"،"دوالپا"،"شنهايتلسوياين"،"گل زرد"،"تماشا هايشب"
و ماشـين مـي"هراس" و همـاهنگي به نفي زندگي شهري و در حـسرت بـه يگـانگي پـردازد

و طبيعـت پـاك را بـه زندگي سنتي از دست  رفته نوعي نوستالژي رمانتيك براي زندگي گذشته

مي  و سويه ديگر ادبيات روسـتايي ايـ.گذاردنمايش ن دوره در كنـار پـرداختن بـه غـم غربـت

و روسـتايي، پـرداختن نوستالژيك زندگي شهري در بازگشت به زندگي بـسامان سـاده سـنتي

و سرگـشتگي  و هـاي زنـدگي روسـتايي بـه نويسندگان بـه تـضادها خـاطر اصـالحات ارضـي

و خرافـه. مدرنيزاسيون اين دوره است  ، نـابودي پرسـتي روسـتاييان اين روستايي نويسان، فقـر

بي سنت و كه همـراه بـا ورود ماشـين بـه ده ها بر اثر هجوم تكنولوژي پيشرفته، فساد بندوباري

و فرهنگي روحـي مهـاجرين روسـتايي بـه شـهر، اعتراضـات آمده است، بحران  هاي اجتماعي

و  بي رمانتيك و و عصيانگرانه روستائيان عليه مظاهر زندگي جديد مانند ماشين، فساد بندوباري

مي  و از دسـت رفـتن شـيوه. كنندفاصله طبقاتي را بازگو و فكري روستاييان سرگشتگي روحي

و مناسبات اجتماعي سنتي برانگيزاننده نوعي حس رمانتيـك عـصيان  گرايانـه در آنهـا كار قديم

و حسرت نويسندگان از نابودي سنت در بيشتر اين داستان. است ها بوسيله ماشـين بـه ها خشم
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آ و يا داسـتان نوشته احمد" برخورد"آثاري مانند. مده است نمايش در از"غـول پـاي"محمود

).1383 ميرعابديني،(هاي اين آثار استپر از نمونهشاهين ناصر

و منظور جالل آل احمد در و خيانت روشنفكران"و"زدگيغرب"قصد "در خدمت
رو"و"زدگي غرب"پيگيري مضامين آثار و خيانت  بـه عنـوان يـك"شنفكران درخدمت

و زمينه عملـي دوران نوشـته شـدن ايـن آثـار كنش گفتاري قصد شده در ارتباط با بستر زباني

مي  و منظور آل نشان به دهد قصد و هويتي در زندگي شـهري احمد؛ انتقاد سرگشتگي اجتماعي

و سرمايه  ازو روستايي، وابستگي، مدرنيزاسيون  از دسـت را، تجـددگ روشـنفكران داري، انتقـاد

و در نتيجـه و فرديـت افـراد در مواجـه بـا مدرنيزاسـيون رفتن مالكهاي زندگي سنتي، هويت

و روستايي  و فساد بوجود آمده در زندگي شهري بي مالكي، يأس ايـن. بوده اسـت سرگرداني،

و پرسش  كه فضاي گفتاري اين همان مسائل روهاسالهايي است  را تـشكيل مـي داد، از ايـن

و زمينه زباني، زمينه احمد در ارتباط با بسترش اسكينر آل طبق رو مرسـوم قواعـد ايدئولوژيك

و انجـام دادن كـاري در  به قصد ارتباط برقرار كردن با فضاي گفتاري عصر خـود و دوره خود

و كنش سياسي ايـن دوره بـه نگـارش آثـار خـود پرداختـه اسـت  . ارتباط با زمينه ايدئولوژيك

آلترپرسش بنيادي بس "زدگـي غرب"احمد تحت عنوان زباني اين دوره همان بيماري است كه
احمد با معرفي نمودهاي اين بيماري در تمام زوايـايآل.)21: 1346احمـد،آل(كند آن را معرفي مي

و اجتماعي ايرانيان  مي،زندگي فردي و آن را بيماري فراگير تلقي كند كه باعث درهـم ريختـي

آل.)159: همان( ايراني شده است آنومي در اجتماع  زده احمد براي يـك آدم غـرب مشخصاتي كه

كه سوژه،)123:همان( شماردبرمي بي همان مشخصاتي است و  هويت آثـار هاي داستاني سرگردان

و محمود، شاهين احمد آل. دارند... پر، ميرصادقي احمـد مـشاهده بنابراين همچنان كه در آثار

و سـرمايه نقـد تجـددگ كنيم، مي - روشـنفكران داري، انتقـاد از رايي، وابـستگي، مدرنيزاسـيون
به مباحثي مانند استعمارزدايي، استعمار از تجددگرا، پرداختن فرهنگـي، خودبيگانگي فرهنگي،

و غم غربـت ماشينيسم، تكنيك، غرب  و نوعي نوستالژي و سنتي و تأكيد بر مفاهيم بومي زدگي

و هويت  و جستجوي اصالتها و پرسشزندگي ساده گذشته هـاي بنيـادي، طلبي مهمترين مسائل

و گزاره و قواعد موجود در استداللمفاهيم و اصول و پاسخهاي متدوال . هاي اين آثار استها

"بازگشت به خويشتن":فرآيند شكل گيري انديشه سياسي جالل آل احمد
و بي نظمي: الف  مشاهده بحران

و بي احمد بـا آن مواجهـه بـوده اسـت، نظمي كه آل استفاده از روش اسكينر در فهم بحران

مي  كه آل نشان در. بوده است"بحران هويت"كند احمد مشاهده مي دهد بحران اصلي اسپريگنز
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بي مر و مي كند كه متفكر ممكـن اسـت نـسبت بـه حله مشاهده بحران نظمي به اين نكته اشاره

كه براي ديگر بخش بنيان هاي جامعه مشخص هاي اصولي حاكم بر يك نظام سياسي، به داليلي

و آن ها را مورد انتقـاد قـرار دهـد   هـر چنـد.)52: 1377اسـپريگنز،( نيست، دچار توهم شده باشد

و اجتماعي دچار بحـران احمد آل و روحـي ممكن است به خاطر شرايط فرهنگي هـاي فـردي

كه مسئله  مي دهد كه آل شده باشد اما استفاده از روش اسكينر نشان احمد با آن مواجه بـوده اي

و نويـسندگان بـسياري در است مسئله  بـا مـشكالت سياسـي، ارتبـاط اي است كه روشنفكران

و فرهنگي اين دوران  و گـزاره،از اينرو. اند با آن مواجه بوده اجتماعي هـاي ارتباط ميان مفاهيم

مي احمد با فضاي آل راآل سياسـي دهد كـه بحرانـي كـه انديـشه گفتاري اين دوره نشان احمـد

و عالمگير بوده موجب شده است خيال  اين نكته پاسـخي بـه. است پردازي او نبوده، بلكه كلي

. اصلي متفكر استدغدغه اسپريگنز در فهم مشكل 

)علل بي نظمي(تشخيص درد:ب
ين سوالي نخستطبق نظريه اسپريگنز پس از اينكه متفكري شرايطي را نامنظم تشخيص داد،

مي  آنكه براي او مطرح كها شود ايـن» اگر اوضـاع نامرتـب اسـت داليـل آن چيـست؟« ست

كهمي» تشخيص درد«مرحله را اسپريگنز مرحله  هـايي كـهبه خاطر نوع پاسـخ نامد، مرحله اي

بي  به سواالت خود براي پي بردن به داليل كه مـشاهده كـرده، مـي متفكر و بحراني دهـد نظمي

مي   ين سوالي كـه متفكـر نخست.)81: همان( شودباعث جدايي مكاتب مختلف سياسي از همديگر

 سياسـي آيـا مـشكل مطـرح شـده ريـشه«سياسي در اين مرحله با آن روبه رو است آنست كه

و خيانـت"و"زدگـي غـرب"رجـوع بـه آثـار.)همـان(» دارد يا فردي؟) عمومي(  در خـدمت

مي"روشنفكران  را نـوع مواجـه ايرانيـان بـا"بحران هويت"احمد ريشه اصلي دهدكه آل نشان

و استعمار فرهنگـي؛ ويژگـي غرب؛ زندگي ماشيني؛ سرمايه هـاي داري غربي؛ استعمار كالسيك

و تاريخي ايران؛ ويژگي فرهنگي، اجتم  و تـاريخي غـرب؛ نـوعي اعي هاي فرهنگـي، اجتمـاعي

و  ؛ نابـسامان بـودن سـاخت اجتمـاعي مواجه مقلدانه از غرب در نزد نـسل اول روشـنفكران

وي  و گروه ژگي فرهنگي ايراني ميان و شبه متجدد؛ بيگانگي طبقات ها مختلـف ماننـد هاي سنتي

و حك  ـ ومت از همديگر؛ حكومت مردم، روشنفكران، روحانيت سته؛ درازدسـتي هاي داخلـي واب

و فرهنگي غرب مي  (118-200: 1372احمـد،آل( دانـد صنعتي، اقتصادي، سياسي  366-7: 1357احمـد،آل)

مي، اين موضوع)391-2و و اجتماعي احمد منبع بي دهد كه آل نشان  بحران-نظمي هاي سياسي

نه در روان-هويت و محـيطل اصلي را از آنهايي مـي بلكه مشك» فرد« را دانـد كـه بـه جامعـه

به نظر اسپريگنز اگر متفكر ريشه مـشكل را اجتمـاعي تـشخيص داد،. است بيرون مربوط بوده 

كه براي او مطرح  كه آيـا مـشكل محـصول شـرايطي اسـت كـه انـسانمي سوالي  شود آنست
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اج("علل قراردادي"تواند تغيير بدهد يعني مي و سياسي مصنوع بشر نهادهاي است يـا) تماعي

 بـه نظـر اسـپريگنز انـسان.)81: همـان(اسـت) سرشت انسان("طبيعي"اينكه علل از پديده هاي 

به اين پرسش است آل.)109: همان(شناسي متفكر مسئله اساسي براي پاسخ دادن او احمـد توجه

و مسئله غر  و نقش آنها براي پايان دادن به مشكل ي نقـشي نشان دهندهزدگيببه روشنفكران

كه او براي انسان قائل بود و درصـدد.)168: 1357احمد،آل( بود كه مشكالتي كـه او مـشاهده چرا

و مـصنوع بـشر يافتن راه  و شرايطي قـراردادي بـود كـه حلي براي درمان او بود، محصول علل

به وضع مطلوب را داشت  ن نقش مقوم بـر نـوعياي. انسان توانايي تغيير دادن آن براي رسيدن

ــسان ــه آل ان ــود ك ــسيال ب ــي اگزيستان ــران شناس ــا متفك ــنايي ب ــن در آش ــشتر از اي ــد پي احم

انسان محـصول عمـل خويـشتن«به نظر سارتر. اگزيستانسياليست مانند سارتر تجربه كرده بود 

مي  به همه چيز معنا كه و تنها انسان است ربخـشد؛ هـ است؛ معنايي ذاتي در امور جهان نيست

نفسه جهاني است وخود، بايد معناي زندگي خويش را دريابد، از اينجاست كـه سـارتر كس في

و مـشاركت فـرد تأكيـد مـي كنـد  بـه نظـر-)244-5: 1376بـشيريه،(» بر مسئوليت، تعهد، تكليـف

و پديـده هـاي اسپريگنز نظريه  بي نظمي سياسي را در عوامل كه علل -» طبيعـي«پرداز سياسي

ط بي نظمي سياسي را در نهادهاي–بيعت هست آن طور كه مي بيند، از نظريه پردازي كه علل

كه انسان آفريد محافظه» ساخته دست بشر« بـه همـين ترتيـب،. كار تر استو ترتيباتي مي بيند

كه منبع بي  به طور كلي، از نظريهمي» فرد«نظمي سياسي را در روان نظريه پردازي پـردازي بيند،

مي» جامعه«رستكه رفتار ناد  ،رواز ايـن.)109: 1377اسـپريگنز،(كـارتر اسـت داند محافظـه را علت

به خاطر تأكيد بر علل بي آل و همچنـين» سـاخته دسـت بـشر«نظمي سياسي در نهادهاي احمد

ميتأكيد او بر فرد براي تغيير آن به عنوان متفكر سياسي راديكال دسته . شودبندي

در آثـارش» رسالت نويـسنده«و» تعهد فرد«و» مسئوليت«يمي مانند احمد بر مفاه تأكيد آل

)، و،)75-6: 1374آل احمد يكي از داليل برجـسته شـدن او در فـضاي تجربـه شكـستهاي سياسـي

و سپس كودتاي كه نوعي عدم اعتماد؛ مرداد بود28فكري مانند انشعاب از حزب توده  فضايي

و نااميـدي، درونگرايـي، رد از سـويه بنفس، يأس و نويـسنده و سياسـي هنـر  هـاي اجتمـاعي

مي ويژگي به نظريه،بنابراين. آمدهاي آن به حساب پردازي جلب شد كه بـا نظرها بيش از پيش

و توانـايي او در تغييـر وضـع موجـود  به مـسئوليت انـسان و با ايمان انتقاد از وضعيت موجود

 هـايد كـه محيطـي مناسـب بـراي رشـد نظريـه اي بـو اي راديكال براي زمانه دهنده نظريه ارائه

ميمطلق و راديكال به حساب . آمدگرايانه



 309"بازگشت به خويشتن":گيري انديشه سياسي جالل آل احمدفرآيند شكل

 بازسازي خيالي دنياي سياسي در ذهن.ج
كه متفكـر سياسـي بـا آن مواجـه» دردتشخيص«طبق نظريه اسپريگنز پس از مرحله سوالي

كه  چه خصوصياتي دارد؟، در اين خواهد شد آن است كه او اوضاع سياسي مرتب مرحله است

مي  چه كـه بايـد).80: 1377اسپريگنز،(پردازد به بازسازي خيالي سامان سياسي در ذهنش  تصور آن

ي امـا تجـسم متفكـر سياسـي از جامعـه. سياسي است باشد در حقيقت سويه هنجاري انديشه

به شدت با واقعيات مربوط باشد» خيالي«بازسازي شده، با اين كه ).120:همان(است، بايد

آل"زدگي غرب"اثر به نظر مي دهد، اوضاع سياسي خوب احمد اوضاعي اسـت كـه نشان

و  و غـرب يكـي مقهـور ديگـري نباشـد؛ اسـتعمار اقتـصادي، سياسـي در آن در تعريف شرق

و غرب وجود نداشـته باشـد؛ مـصرف كننـده بـر اسـاس شـرايط  فرهنگي در رابطه ميان شرق

ب  و چه چيز نه صادركننده؛ قيمت كاالي صـادراتي كشورش تصميم بگيرد چه مقدار وارد كند ه

توسط صـادركننده مـشخص شـود؛) خام ماده(چه از طرف شرق) تكنيك(چه از طرف غرب

چه هاي رفاه شاخص و فقير اجتماعي در شرق مانند غرب باال باشد؛ مقابله اي ميان دنياي غني

چه در روابط ميان كشورها وجود  و از. نداشته باشد در داخل كشور توانايي گـرفتن چيزهـايي

و رد كردن بعضي چيزهاي ديگر مانند شـيوه زنـدگي غربـي وجـود  و علم غرب مانند تكنيك

و مـدرن شـدن  و علم غربـي، به تكنيك داشته باشد؛ ارتباط برقرار كردن با غرب، دست يافتن

و  و اجتماعي؛ دست يافتن به ماشين به سرگشتگي روحي  تكنيك بدون دچار بدون دچار شدن

و شدن به بحران و روحـي و اجتماعي ماشينيسم؛ وجـود داشـتن سـامان اجتمـاعي هاي هويتي

و  و نـوع شـيوه مالك و آنومي در ساخت اجتماعي و وجود نداشتن آشفتگي ارزش در جامعه

و  و جديـد؛ داشـتن هويـت منـسجم و زندگي مردم در سرگرداني ميان مالكهاي قديم معيشت

و دولت؛ حفظ كردن شخصيت هنجار در  و اجتماعي؛ وابسته نبودن حكومت زندگي خصوصي

و فرهنگي گذشته؛  و نگسستن از سنت تاريخي و فرهنگي در قبال ورود جبري ماشين تاريخي

و مقـدمات  پي بردن به رمز ساختن ماشـين و به غرب؛ آشنا شدن به تمايل تاريخي پايان دادن

و سنت  و ترقي بـر آن در بستر فرهنگ، تاريخ به پيشرفت نه بر اساس واردات؛ رسيدن داخلي

و درون همين زمينه؛ احساس حقارت نكـردن در برابـر  و فرهنگي خودمان اساس سير تاريخي

و آشنايي با سير تـاريخي  و از دست ندادن هويت فرهنگي؛ تقليد نكردن از ظواهر غرب غرب

و دريافتن اساس فلسفه تمدن غرب  آل از مهم تمدن غرب كه احمد در ايـن ترين مقوالتي است

به آن توجه داردارتباطاثر در  .)1346احمد،آل( با اوضاع خوب

و خيانت روشنفكران"احمد در كتابآل،از سويي ديگر  تصويري از روشنفكر" درخدمت

مي ايده كه جامعه را در جهت وضع مطلوب راهنمايي مي آلي بدست  ايـن روشـنفكر.كنـد دهد

مي آل كه آل ايده و بومي و احمد او را روشنفكر خودي به معني هوشمند، فهميده، برگزيده نامد
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و جـرأت و توانايي و اطاعت رهيده است و قدر، تعصب، فرمانبري كه از بند قضا فرزانه است

و ناسوت را دارد، كار فكري انجام مي  به الهوت دهد بدون آنكه قصد نفع شخصي داشته ورود

و حاص  و مردم قرار مي باشد سروكار اين روشنفكر با كالم. دهدل كار خود را در اختيار جامعه

و بر اساس مثلث ارتداد   احمـد،آل( نفوذ كالم رسـالتي پيامبرگونـه دارد- حمل بار امانت-است

و مالـك.)168: 1357 اين روشنفكر نمي تواند پروريده طبقـات اشـرافيت، روحانيـت، زمـين دار

به نظر آل باشد بلكه پر  كه احمد چون در بند وريده زادگاه چهارمي بنام شهرنشيني تازه پا است

و درمانـده طفيلـي  و تعبد روحانيت، اشرافيگري اشـرافيت و زمينـداري تعصب گـري مالكيـت

به حساب مـي نيست، اليق  ايـن روشـنفكر توانـايي.)213-4: همـان( آيـد ترين زادگاه روشنفكري

و رهايي از بحر  و سياسـي دورهانفراروي هاي هويتي شرايط ويژه تاريخي، اجتماعي، فرهنگي

مي  و بي معاصر را دارد و توانـايي بيگانـه ريشگي روشنفكران غـرب تواند از زده بـه دور باشـد

و زبان صحبت كردن با مردم را بلد است و اجتماع خود را دارد . نبودن از فرهنگ

كه متفكر سياسي در اين مرح پـردازيش در خيـال خـود بازسـازيله از انديشه اين معيارها

 او با همين معيارهاست كـه كفايـت. براي زندگي سياسي است" هنجارهايي"كند، در واقع مي

و اجتماعي موجود را اندازه مي  بـا توجـه بـه معيارهـاي.)126: 1377اسـپريگنز،( گيـرد نظام سياسي

،"راديكـال"هـاي تـوان از ميـان روش مـي احمد در بازسازي خيالي جامعه سياسي بـسامان آل
كه اسپريگنز براي تغيير جهت در دنيـاي سياسـت در مرحلـه" اصالت عمل"و"كارمحافظه"

را روش آل)131:همـان(كنـد مـي بازسازي جامعه سياسـي مطلـوب معرفـي " راديكـال"احمـد
به معني اصلي كلمه در ايـن. نظر دارد» ريشه« يعني" راديكال"دانست، به معنايي كه اسپريگنز

به ريشه،روش مي متفكر ميو بنيان اصلي مسئله نگاه و غالباً خواهان تغييرات وسيع . باشـد كند

و خيال آرمان و در نتيجـه گرايي، انتزاعي از» منطقـي« گيرهـاي خـود پردازانه انديـشيدن بـودن

س خصيصه مي هاي ديگر متفكر به حساب دردينكته. آيدياسي راديكال كه  ايـن روش بارهيگر

و اسپريگنز به عنوان نقطهو مييجود دارد كند فرارفتن اين انديشه پـردازي ضعف آن برجسته

و خيالي است كـه ظرفيـت زيـادي  از حدود قابل دسترس در شكل ارائه تصويرهاي پندارگونه

دا هاي خطرناك مانند توجيه خشونت براي طرح براي افتادن در سويه  ؛)133:همان(ردهاي فريبنده

كه انديشه به نظريه سياسي آل همچنان اي بنيادگرا در احمد نيز ظرفيت بسياري براي تبديل شدن

و فرهنگي را داشته است .عرصه سياسي، اجتماعي

حل:د  ارائه راه
مرحله چهارم كه اسپريگنز آن را مرحله راه درمان ناميـده اسـت، متفكـر سياسـي وضـعيت

مي  مي؛كندمطلوب را تجويز كه متفكر سياسي در اين مرحله ارائه به ايـن معنـي راه حلي دهد
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كه اگر اين راه حل برقرار شود، مشكالت حـل مـي  نكتـه اصـلي در راه، بنـابراين.شـوند است

و» هست«. است» بايد«و» هست«درمان، بحث كه» بايد«همان توصيف جهان است يعني آنچه

و بهتر است باشد اما نيست  در انديـشه. يـك ضـرورت ارزشـي اسـت» بايد«بنابراين. درست

كه جايگزين وضع موجـود مـي» بايد«سياسي  ).157:همـان(شـود شاخص وضعيتي مطلوب است

مي اين بايدها بر اساس مالك و معيارهايي تجويز كه متفكر ها سياسي در مرحله قبل ارائـه شود

بي  و و وضع موجود و بـي.ه استهاي آن را با آن سنجيد نظميداده نظمـي با توجه بـه بحـران

و بازسـازي خيـالي دنيـاي سياسـي بـسامان در مشاهده شده توسط آل  احمد، تشخيص درد او

به خويشتن"انديشه او،  آل" بازگشت احمد براي خروج از بحران مشاهده شـده بـوده راه حل

. است

و گـزاره حل تجويز شده توسط آل راه  هـايش بكـار اسـتدالل هـايي كـه او در احمد؛ مفاهيم

و استدالل برد، همان پاسخ مي هايي بود كـه در متـون نويـسندگان ايـن دوره وجـود ها، مفاهيم

پي بردن.داشت آلو راز كاميابي به براي به عنوان نظريه پرداز جاذبه و شاخص شدن او احمد

به خويشتن"و"بومي گرايي"محوري  و فراتر از محتواي آثارش بايد"بازگشت به شيوه بيـان

و تأثيرگذار او نيز توجه داشت نثري عصبي، خشن، طوفاني،.)10-9: 1385احمـد،آل(بالغت پرشور

بي،فشردهپرطپش، عصيانگر،  و و محاوره پروا غيردقيق و، گفتاري اي، بدون هـر گونـه تكلـف

و صميمي  و پرصداقت و پيراسته در گو،تصنع بياني، با شيوه نوشتاري ساده، پويا  كـه از سـويي

و نااميدوارانه اين دوران باعث توجه نظرها به كنش زباني او مي و از سـويي برابر نثر خسته شد

بي ديگر زباني كارآمد براي دوره  گفتگوهاي عجوالنـه«پروا براي اي بود كه در جستجوي زباني

كه عصبانيت از شكست دوره. بودند» گرايانههاي مطلقو نظريه  و سياسـي جريان اي هاي فكري

و همچنـين بحـران دوره و اجتمـاعي ايـن هاي قبل و هـا سـال هـاي روحـي  ويژگـي رمانتيـك

و براي اي به جنبش عصيانگرايانه و سياسي داده بود، ي بعد زمينه عملي ايرانهاسالهاي فكري

و مـسلحانه تغييـر مـي داد هاي آشتيرا در قالبي از حركت  مجموعـه ايـن خـصوصيات. ناپذير

: 1384بروجردي،(» احمد باشدآل فضاي فكري ايران در دهه چهل زير تسلط جالل«باعث شد كه

به عنوان مشهورترين منتقد غرب)162 و او گرايـي در ميـان روشـنفكران ايـران معـروف شـود،

بـسياري از روشـنفكران ايـران را قـانع كنـد كـه«موفق شود، از سويي ديگر)1383:151 قيصري،(

كه پيشينيان در قرن پيش تصور مي بيماري  مانـدگي كردند، ديگر عقب اجتماعي موجود، آنچنان

او ويژگـي.)199: 1384بروجردي،(» زدگي است نيست بلكه غرب ،»اي مقـدس چهـره«هـايي كـه از

.)220: 1380دانشور،(محكم، پرصالبت در ذهن بسياري از هم نسالنش ساخته بود
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 نتيجه
و نابـساماني احمد مانن جالل آل د بسياري ديگر از متفكران سياسي، پس از مشاهده بحـران

به انديشه پردازي كرده است تـرين سـؤالي كـه يـك پژوهـشگر مهم،بنابراين. در جامعه شروع

و بـي  به آن پاسخ بگويد، فهـم نارسـايي نظمـي مـشخص براي شناخت انديشه سياسي او بايد

و تفكر ذهن  به تعمق كه آل احمد را عـدم درك درسـت ايـن موضـوع.ي واداشـته اسـت است

. شناخت انديشه متفكر سياسي مورد بررسي را مخدوش خواهد كرد

و منظور آل احمد نشان مي دهد بحران اصـلي كـه او استفاده از روش اسكينر در فهم قصد

و درصدد درمان آن بوده است،  ازآل. بـوده اسـت" بحران هويـت"مشاهده كرده احمـد پـس

كه مقوم بر مفهومي اگزيستانسياليـستي از انـسان مشاهده  اين بحران بر اساس انسانشناسي خود

داليلـي كـه بيـشتر از آنكـه در روان. بوده است به تشخيص داليل اين نابساماني پرداخته است

مي  و محيط بيرون بر به جامعه آل. گشتفرد ريشه داشته باشد  انـسان بـه باباحمد در ديدگاه

و عاملين انتقال از وضع موجود به وضـع مطلـوب نـشان دهنـده عنوان نيرو ي هاي تغييرآفرين

مي خاصيت راديكال انديشه و. باشـد سياسي او معيارهـايي كـه او بـه عنـوان اوضـاع سياسـي

و همچنين روشنفكر ايده  آل بومي در ذهن خود ترسيم كرده بـود در حقيقـت اجتماعي مطلوب

و فردي ايرانيان بـود كـه توسـط آن نظـام سياسـي، هنجارهايي براي زندگي اجتماعي  ، سياسي

و خلقيات ايرانيان را مورد سنجش قرار داده بود و روحيات ايـن معيارهـا بـه خـاطر. اجتماعي

به ريشه  و فرد سويه ديگر راديكال بودن انديـشه سوگيري و بنيادهاي اصلي اجتماع، سياست  ها

آل. باشدسياسي او مي به خويشتن"احمد در نهايت  را به عنوان راه حلي براي گذار"بازگشت

مي) بايد(به وضع مطلوب) هست(از وضع موجود اي اين راه حل مقوم بر انديـشه. كندتجويز

و بحران  هاي هويتي در عرصه فرهنگي، اجتماعي، سياسـي بومي از مدرنيته بود كه فاقد تضادها

به  . تجدد باشدو فردي دوره معاصر در قبال گذار از سنت

:و مĤخذمنابع
: فارسي. الف
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. انتشارات زمان:، كارنامه سه ساله، تهران)1346(احمد، جالللآ.2
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