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بخشمختلفسامان دهيشدهاست.درهرکدامازفصولمقالهنیزکوشیدهشدهتاپیشینهمباحثو

رويکردهای مختلف به آرا آل احمد به اختصار مورد بررسي و يا نقد قرار گیرد و در انتها رويکرد
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مقدمه 
آلاحمد نام پرآوازهای است؛ چهبرای کسي که عابر خیابانهای جنوبي میدان تجريش تهران
 
باشدوازمقابلدبیرستانمعروفخیابانباغفردوسبگذرد،چهدرگرمایتابستانوسرمای
ازرویآسفالتسختبزرگراهآلاحمددرغربتهرانعبورکندوچهجايي

زمستانبااتومبیلش
فروشيهای خیابان انقالب ،کتابهای جالل را با همان جلدهای قديمي يا تازه

البهالی کتاب

گامخلقواژهغربزدگياست


نويسنداوپیش

چنانکهمي
ایاست،آن


احمدنامپرآوازه

ببیند.آل
هایاشدردههچهلبهانگلیسيوفرانسهبرگرداندهشد .
وکتاب 

آلاحمد به همان میزان شهرت ،مهجور و نامطبوع نیز هست بسیاری او را بيسواد،

انتشارصدهامقالهوپاياننامهوکتاب،دربارهآرا،

بياطالعوناآشنابهتاريخميدانند.بااينهمه

هاوانديشههایاو،گواهحجمگستردهتاثیرگذاریاورابرفرهنگايراناست .


داستان
غربزدگي در محور اين بازخوانيها قرار دارد؛ اگرچه گروهي سنگي برگوری را پايان

غربزدگي
هایروشنفکریجديدعمدتاحولمحور 


).واکنش
احمدمينامند(1311


اسطورهآل
ديگرآلاحمد ،يعني درخدمت وخیانت روشنفکران ،بحث شده

استوبهندرتدرباره اثرمهم 
شخصي،نوشتههای ديگران واطالعات موجود،

بااستفادهازتجربیات 

آلاحمد 
است.درايناثر  ،
است(مهدویزادگان.)111:1318،

غربزدگي رادنبال کرده 
به طورمبسوط ومستدل ،طرح  
تحلیلوبررسيداستانهادراينپژوهشدررديفدوماهمیتقرارميگیردوبهدوشیوهانجام

ميشود :بازخواني ادبي و يا نظری (مثال در باب عدالت) بر اساس داستانها .تحقیقات نشان

بیشترين سهم
کردهاند  ،
ميدهداز میان آثار ادبي منثوری که پژوهشگران برای تحلیل انتخاب  

).بخشسوم،بیشتر

آلاحمد ،تعلق دارد(ناصح111:1381،
به صادق هدايت و پس از آن ،به  
حجمتر از دو سرفصل فوق است .آلاحمد
رويکردی فرهنگنگارانه و محتوايي دارد و کم 
بستگياشبرایثبتو


ایاستکهبهعرصهپژوهشاجتماعينیزواردشدهاستودل

نويسنده
ضبط مسائل فرهنگي مناطق آشنا (نظیر اورازان که به نوعي زادگاه او تعريف ميشود) ايجاد
).دراينگونه

زمینهایمناسببرایطرحپژوهشاجتماعيدرايراناست(آزادارمکي10:1311،

شناسوياسیاحتگر


نگار،زبان

شناس،مردم

شناس،انسان

ها،آراجاللبهمثابهيکقوم

ازبررسي
گیردونکاتيازآنتوصیفميشود .


ايرانيموردتحلیلقرارمي

تکنگاری،ايشان]موسسه تحقیقاتاجتماعيدانشکدهادبیات
پسازنشرپنج  

”
1
نگاریهامتاعي


خواهندازآنتک

راترکگفتم،چراکهديدممي
دانشگاهتهران [ 
بسازند برای عرضه داشت به فرنگي و ناچار هم به معیارهای او؛ و من اينکاره

1

اولینموسسهتخصصيمردمشناسيدرايرانکهدر1332تاسیسشد.
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نبودم.چراکهغرضمازچنانکاریازنوشناختنخويشبودوارزيابيمجدداز
(آلاحمد .)11:1318،
محیطبوميوهمبهمعیارهایخودی“ 


احمدباموضوعيامقولهانسانشناسيآشناييداشتهواز


دهدکهآل

اينگفتهنشانمي

سنجش اين مقوله با معیارهای غربي ناراضي بوده است و مهمتر از همه به دنبال ايجاد
زيرساختهايي معرفتي ـ پژوهشي برای شکلگیری قومشناسي بومي بوده است که نامش را

شدهآلاحمدکهدر


هایخاصوبومي

،توصیفوتبییناينروش

گذارد.شناخت

نگاریمي

تک
نوعخوددرتاريخمطالعاتفرهنگيدرکشور،ممتازوبينظیراست،هدفاصليمقالهحاضر

است .

بیان مسئله
احمدآياواجدروشيخاصدرپژوهشوانسانشناسي(بهعنواندانشيکهخصوصیاتگروه


آل
ترينپرسشيامسئلهای


دهد)هستياخیر؟ايناصلي

هایانسانيراموردبحثقرارمي
ياگروه
گوييآناست.درواقعاوواضعيامفسربرخينظريههادرباره


استکهمقالهحاضردرصددپاسخ
جامعه ايراني است و مي توان اين نکته را بررسي کرد که روش اقامه نظريه او تا چه میزان
روشمند بوده است .روشن است که روششناسي علمي و نظاممند بیش از هر چیز متکي بر

ایپیشازخويشاست(ساالرزادهامیری)110:1388،


آوردهایتجربيـمشاهده

هاودست

داده
و آلاحمد در اين حوزه تجربههای ارزشمند و متعددی دارد .البته اين احتمال که در نهايت
هایگروهيازجامعهشناسانوفیلسوفان؛


شدهمشابهروش

توانبهيکروشمشخصتجربه

مي
وارهای از مفاهیم و
ميرسد ،اما ميتوان نظام 
از میان آثار آلاحمد رسید امری ضعیف به نظر  
منطقها را يافت که چارچوبي روشمند داشته و به عنوان نگرش بوميشده وی در شناخت

مسائلقابلتوجهاست .
)آلاحمديکنويسندهمعموليو
اينمهمدوهدفعمدهوضروریراپوششميدهد 1:
گراييها (به ويژه نقد وی برای روشنفکری غربزده)
صرفا جنجالي نیست که برخي تقلیل 
سازیدانشمردمنگاریايراني


)گاميمختصردرراهبومي
بهحاشیهبرانندو1
انديشههایویرا 

برداشتهشود .


نگاه معرفتی در زمانه آشوبزده
نیستتاساختفکریآلاحمدموردشناساييو

پیشازورودبهبحثروششناسي،بيمناسبت

تحلیلقرارگیرد،ازآنروکهروش در ارتباط مستقیم با عواملى نظیر موضوع معرفت ،هدف
شناسى قرار دارد که از سوی محقق به کار گرفته ميشود.


معرفت
هستىشناسى و 

معرفت و 
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مىپذيرد ،از بنیادهاى
روششناسى به عنوان يک علم ضمن آنکه از موضوع خود اثر  

روششناسونیز
هستىشناختى وهمچنینازمبانىنظرىوساختارمعرفتى 

معرفتشناختيو

از هدف معرفتى او اثر مىپذيرد (پارسانیا .)8 :1383 ،البته بيشک آلاحمد دارای مسیری
شتابناک در انديشه ورزی است و بیش از همه آثار دوره آخر عمر او ،موضوع اين بحث و

گفتوگواست .


دورهبندی تفکر
شههايشان را
همه اندي 
دلبسته يک مکتب باشند و  
آلاحمد از آن دست نويسندگاني نیست که  

اودرمسیریپرفرازونشیب،پرشتابحرکتميکردوهمینشتابنیز

بر آن بنا کرده باشند .
کاری وی را حداقل به سه دوره زماني
بر روش او تاثیرگذار بود ،انديشهها و در نتیجه روش  
ميتوان تقسیم کرد (قاضیان:)31:1311 ،دوره اول از تا پايان فعالیت در حزب توده ( 1312ـ

مارکسیستياست.اودر1331ازحزبتودهجداشد.در

)1301که عمدتامتاثرازديدگاههای 
رايجشده در اروپا از
سالها جريان چپ ايران متاثر از انقالب روسیه و نومارکسیسم  
تمامي آن  
جمله فرانسه بود (جالل در جايي از ناآشنا بودن با نام لئون تروتسکي ياد ميکند و اينکه اينها
آلاحمد هم در چنین فضايي فعالیتميکرد ،اما او با
نمونه تازه مارکسیسم در غربهستند)و  
ميبريمدر
کارگریفاصلهميگیردکهدرازرنجيکه 

رسیدنبهدههچهلازالزاماتآنادبیات
نقطه اوج قرار دارد (محمودی)1382 ،؛ دوره دوم از انشعاب از حزب توده آغاز و با انتشار
اگزيستانسیالیستها

رفتهرفتهباآرا
ميرسد(1311ـ،)1312درايندورهاو 
نونوالقلمبه پايان 

ميپردازد.رمانذکرشدهشرحداستانيماجراهایدوره
ميشودوبهمرورتاريخمعاصرايران 
آشنا 
غربزدگيشروعوبامرگزودهنگامشبهپايان
مشروطیتاست؛دورهسومزندگياوازانتشار 
ميرسد( 1318ـ  ،)1311او در اين دوره عمیقا متاثر از تحوالت سیاسي کشور (رخدادخونین

ايدههایمتنوعشدرحوزهبازگشتبهخويشتنعمدتامحصولهمین
11خرداد)1311بودهو 
آوردوتحلیلهایجزييرا

شناسيروی  
مي


ترازپیشبهانسان

اودرايندورهبیش
دوره است .
کهالزمهانجاممطالعهایعمیقبرایشناختمردماست(گوران)112:1310،رادردستورکار

قرارميدهد .


گرایش انتقادی
کردن آنها داشت.او
فقر،جهالت،خرافهپرستي و ترس مردم بیزار بود و سعي در آگاه  

جالل از 
روشنفکران و نويسندگان در برابر جامعه و مردم مسئولیت دارند .به قول طه

معتقد بود که 
بيرحمانه صورت
قتلعام و کشتارهای  
که بیدادگری ،فقرو  
آلاحمد در دوراني  
حجازی ،جالل  
يک رسول ،مجبور و متعهد و
نیستيها به عنوان  

مردنها و 
میان فوج محکوم به  
ميگیرد ،در  
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آبادی،درنوشتاریآلاحمدرايکمصلح


محموددولت
قسمخورده است (منصف .)11:1381 ،

بهدنبالتغییروضعموجودبودهودردورهپرالتهابيکهميزيستهاز

اجتماعيمينامدکههمواره
هیچکوششيدراينراهفروگذارنکردهاست( .)11:1381
زمانهای ميزيست که يکي از عمدهترين مشکالت جامعه ،رويارويي با
آلاحمد در  

ترينرسالتاوپاسخگوييبهاينپرسشبودوبههردووجه


ماندگيبودوبنابراينمهم

عقب
بیروني و دروني نظر داشت :روشنفکری و غربزدگي (خلیلي ،)83 :1383 ،يعني مسئله را
آلاحمدموضوعبازگشتبهخويشويااصالترامطرحميکنددر
بعدیحلنميکرد.وقتى 


تک
ميخواهد مبنايى براى جذب ويژگيهای خوب مدرنیته پیدا کند و از اين طريق ميکوشد
واقع  
مدرنیتهایبومىراارائهکندومدرنیتهايرانىموردنظراوفقطيکنسبتلفظىبامدرنیتهغربى

هایآلاحمدتفسیرياشرحدقیقيدرباب


).البتهدرانديشه
داردونهچیزديگر(کچويان1382،
توانگفتکهاوايدهبازگشتبهخويشتنودستيابي


اينمدرنیتهايرانيارائهنشدهاست،امامي
بهفنوعلمبوميراتوصیهميکردهاست .


مبانی فلسفی
احمدراميگشايدوبااشارهبهتصريح


معرفتيآل
ایديگرازبحثنگرش 


محمدمددپورزاويه
بحثغربزدگيمينويسد 

جاللبرتاثیرپذيریاشازسیداحمدفرديددرراهانداختن


علماالسما تاريخي و نظريه
آلاحمد با حکمت انسي و  
”هرچند ،تئوری متجددانه  
نميکرد
غربزدگي مرحوم فرديد ،نسبتي جز يک اليه احساسي وسطحي پیدا  

مصرفزدگي و

غربمابي در 
غربگرايي و  
غربزدگي نوعي  
آلاحمد  
(زيرا در نظر  
نظامهای بورژوايي غرب به خصوص آمريکا و انگلیس
وابستگي سیاسي ايران به  
غربزدگي به يک معنای حکمي و ديني اُنسي عمیق،
است) ،اما در نظر فرديد  ،
نیستانگاری و خودبنیادی در افق غروب خورشید حقیقت شرق و فطريت

همان 
انسانازاسماقهرالهياست“(مددپور )82:1381،


آلاحمد در سالهای اخیر آماج حمالت سهمگیني بوده که عمده آنها بر پايه ادعای

سوادیعلمياوبودهاست.آزادارمکيمعتقداستعدموضوحوادعایآلاحمدنسبتبه


بي
تنهامنکرکارهایمهماودربابجامعهشناسي،


اینه

اشباعثشدهاستعده

گیریعلمي

جهت
هایاجتماعيـفرهنگيدرايرانشوند،بلکهآلاحمدرا


نگاریويابررسي
انسانشناسي،مر 
دم

نويسندهای متوسط با جهتگیری سیاسي و غیرعلمي معرفي کنند (آزادارمکي،)11 :1311 ،

خود آلاحمد مينويسد ”نويسنده اين مختصر]اورازان[ نه لهجهشناس است و نه در اين
صفحات با انسانشناسي و قواعد آن –  يا با اقتصاد سر و کار دارد و نه قصد اين را دارد که
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).البتههمانگونه

قضاوتيدربارهامریبکندکهمقدماتاشدراينجزوهآمدهاست“ (2:1311

تروسميگويد 

کهلویاس

کها و اشیا آغاز کرده و به
دمشناسي فرهنگي از مطالعات و بررسي تکنی 
”مر 
تهای اجتماعي وسیاسي کهزندگي
يتر يعني انواعفعالی 
کهای عال 
مطالعهتکنی 
مردمشناسياجتماعي
يگردد،اما 
يسازد،منتهيم 
درجامعهراممکنومشروطم 
برعکسازمطالعهکلي زندگي اجتماعي آغازکرده وسپسدامنه تحقیقات رابه
اشیاييکهتحتتأثیرزندگياجتماعيونمودارهاييازآنميباشدگسترشمي
ومردمشناسي فرهنگي مباحثمشابهي

مردمشناسي اجتماعي 
دهد،بدينترتیب 
يکنند وتنهاتفاوتمیانآنهاشايد دراين باشدکهدراين جاويا در
رادنبالم 
آن جا ،بر اين و يا بر آن مطلب تقدم و يا تأکید بیشتری صورت گرفته است“
(اسپردليومککوردی )111:1382،



احمدباهردورويکردميتوانویرادرهردودستهجای


باتوجهبهکارهایمتعددآل
داد .
برخيمنتقدانآل احمدباپايگاهيسکوالريکوجهمهمضعفکارهایاو،بهويژهکتاب

شناختيميدانند :


اطالعياوازمفاهیمعمیقفلسفيوجامعه
غربزدگي 
رابي


آلاحمد يا در جريان
آگاهيها و دانش زمان نسبت به غرب بسیار ضعیف بود و  

”
اينکه آنها را با دقت مطالعه نکرد ،در نتیجه
انديشههای بنیادين نبود و يا  

آثار و 
نتوانستتبیینجامعوعمیقيازنسبتماباغربارائهبکند“(محمودی .)1382،


احمدازحوزهتفکردرفرانسهراموردترديدميداننداگرچه


اينگروهشناختنزديکآل
گیریديدگاههايشدربابغرب

آلاحمدخواندنآراارنستيونگرياريمونآرونراموثربرشکل

و روشنفکری ميداند و حتي برخي نام کتاب در خدمت و خیانت او را متاثر از اثر خیانت
ميدانندکهتاآنزمانبهفارسيترجمهنشدهبود.
روشنفکرانژولینباندا( 1821ـ  )1312

آلاحمد به مرور با سارتر و ديگر نويسندگان اگزيستانسیالیست آشنا شد ،اما آشنايي با فرديد او

رابااينزمینهازانديشهسارترآشناکردومفاهیميمانندمسئولیتوتعهدواگزيستانساصیل
ارائهشده
دراينفلسفهبرایاوطعميگیراداشتهاست(آشوری.)132:1328،متناظربامفاهیم 
روشن است که آلاحمد متاثر از گرايشهای اگزيستانسیالیستي و اصالت بشر سارتر و
ترانساندانس ياسپرس و وجود هايدگر (آزادارمکي )11 :1311 ،و با تاثیرپذيری از فرديد را
تواندررديفاثبات گرايانجایداد.درواقعشناختاوازمفاهیموادبیاتحاکمبرفضای


نمي
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واسطهدارایعمیقيقابلتوجهواعتنااست.البتهدرستاستکه


ن،بهواسطهيابي
فکریجها
تروآسانتربرایپيبردنبهمنطقاينتمدن


داناييبهزيربنایفلسفيانديشهغربيراهيدقیق
است ،اما اگر اين آشنايي در زمانه آلاحمد کمتر از امروز (کاشي )1382 ،يا با واسطه
انديشمندا نينظیرفرديدبودهاستبايددرنظرداشتکهاينطبیعتزمانهوشناختتدريجي
تحوالتآناست .

انسانشناس مسئلهمحور
باورندکهدرايرانچهارموجانسانشناسيوجودداشتهاست:موجاول

برخيتحلیلگرانبراين

جنبهتاسیسيداشتهولزوم  مطالعاتمردموموضوعاتمرتبطباآنانراموردتوجهقرارداده
است،موجدومدرگسترشکارمیداني،اتنوگرافي(مشاهدهمشارکتي)ومونوگرافي(تکنگاری)

شود،موجسومبهترجمهواهمیتبنیادهاینظریتوجهميکندونهايتاموجچهارم


گرمي

جلوه
ظامنظریرادنبالکردهاستونوعيانسانشناسيايرانيرابهوجود

کهتوجهبهکارمیدانيون
).آل احمددراينتحلیلدرحالحرکتازموجدومبهسومتصوير
آورد(حسنزاده 1381،


مي
شدهاست .
هایآلاحمداينعنوانهموارهوجودداشت:بههمین


هایقديميکتاب

درديباچهچاپ
نشینهایبلوکزهرا/مهرماه 1331ودُريتیم
،تات 
اورازان/اردیبهشت 1333

قلم...مشاهدات:
خلیجفارس ـ جزيره خارک /خرداد  .1333اين سه اثر ،مهمترين کتابهای او در زمینه

روندوویدرآنهاازمرزسفرنامهنويسينیز(سفرنامهبخشمهمياز


شناسيبهشمارمي

انسان
کند.انسانشناسيازسهزاويهمحتوا


آورد)گذرمي

شناسيرافراهممي
دادههایموردنیاز 
انسان

قابلشناساييوتفکیکازديگرانواع پژوهشهااست
وموضوع،روشتحقیقوديدگاهنظری 
ميشود
انگذاران آموزش عشايری در ايران خوانده  
).محمدبهمنبیگي که از بنی 

(فاضلي1312،
ميگويد :


آلاحمد به من
”در يکي از جلسات که منزل يکي از دوستان مشترک بوديم  ،
ميکنم ،پنجاه
نصفاش را باور 
ميشنوم ولي  
بهمنبیگي!خیلي تعريف تو را  
گفت :
چهکار کنم که تو آن پنجاه درصد ديگر را
درصدش را قبول دارم.گفتم:آخر من  
آلاحمد!لطفا در
هم قبول کني؟ گفت:دستم را بگیری ببری به ايل!گفتم:آقای  
ديوانهامکهاينکاررابکنم؟!
همانپنجاهدرصدبمان!گفت:چرا؟گفتم:آخرمگر 
ميبرم.خب
ميبرم،مديرکلسازمانبرنامهرا 
منبهجایتو،يکژنرالرابهايل 
ميگويند:تو
تعريفام را بکني  ،

ميکنند!اگر 
اگر تو آنجا بیايي که کارم را تعطیل  
آلاحمدمخالفحکومتازتوتعريفکرده؟“( )1:1381
کردهایکهجالل 
چکار 
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تهايي است
آلاحمد برای حضور میداني در موقعی 
نشاندهنده میل و اشتیاق  
اين بیان  
کند،درواقعاودرجستوجویشناختمسائلمردم

انسانشناسي تکمیل  
مي
که تصوير او را از 
گونهاوراموردانتقادقراردادهاند،اماخودوی

روشهایمشاهده
بودهاست.هرچندکهبرخي  
گونهاش برای او زمینهساز قصهنويسي هستند ( )10 :1311و
ميگويد که نوشتههای مشاهده 

عالوه بر آن مقصودش از نوشتن برخي چیزها ،نجات دادن آنها است ،درست مثل بازنشر
هایاشازخارک،باهدفبهبودوضعیتمردمانآنديار .
ديده 

مالحظات روشی
ميکند بدون اينکه
بيشماری درگیر  
نقد ديگر به آلاحمد اين است که خود را با مقوالت  
جانبهای در همه اين موارد انجام داده باشدوبههمیندلیل ارزيابيها و
مطالعات عمیق و همه  
ميماند (محمودی .)1382 ،در زاويهای ديگر ميتوان
هایاش در سطح مباحث شناور  
قضاوت 

نظريهپرداز آن روز و
روشنفکرى  

علت ورود همهجانبه او به مسائل متعدد را فاصلهگرفتن از 
ميشد
)دانست(خطیبدريونانفردیدانسته  

نزديکشدنش به الگوى خطیب (کاشي1382،

کهدرطرحموضوعدارایابداع،سخنانشداراینظميمنطقي،واجدسبکيخاص،متکيبه
حافظهای قوی و شیوه ارائه متقن باشد) ،او در خدمت و خیانت روشنفکران ،در خالل ارائه

برميشمردواين
انساندوستي 
روشنفکرىراآزادانديشىو 

تعريفيازروشنفکر،دوويژگىبارز

تعريف،نکتهایمحوریدرتماميآثاردههآخرعمرویاست .

کندکهآلاحمدبه


زدگيبرايننکتهتاکیدمي

داريوشآشوریدرنقدیبرموضوعغرب
دلیلفقدانشناختدرستازغربوما(خودی)،دردرونخوددَوَرانداشتهاستوراهيبه
اندآلاحمدعالوهبر


)،ايننکتهرابرخيديگرنیزبیانکرده
بیروننميتواندبیابد(113:1328


چندينسفرطوالنيبهکشورهایغربي(سفر 10روزهبهفرانسهوانگلیس،سفرچهارماهه به
آلمان،هلندوانگلیس،سفريکماههبهشوروی،سفرسهماهبهآمريکاو،)...مکاتباتمتعددی
بهآناشارهميکند)داشتهوهمسرشهمروزگاریدر

غربزدگي
باساکنانآنديار(درمقدمه 
آمريکازندگيميکردهاست(طيسالهای 31و 31دانشوردرآمريکاتحصیلکردهاست)و
هاکتابومقالهازفرانسهبهفارسياست،شناختچنینفردینميتواند


خودشهممترجمده
،درهمینمسیرگامبرداشتهاندو


شناختيحداقلنسبيازغربنباشد،چونبسیاریازمنتقدان
شناسينزديکشدهاند .


علموعملبهغرب
در
يک نکته روشي نقضي بر آرا آلاحمد فقدان يا ضعف آشکار در روششناسي ،انسجام
).انسانشناسانخودبهدنبالخلق

منطقيونظمدرونيآثارویاست(محمودی11:1381،
جديدهستندوآلاحمدنیزهمینگونهعملکردهاست.ارزيابيکاراودر10سالپیش

شیوه
توانداينباشدکهآلاحمدقصد


يکمالحظهديگرمي
بامنطقهایامروزينپذيرفتنينیست.
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ارائهکارهاييمحققانهرانداشتهاست،اوزيرانواعفشارهایسیاسيوامنیتيميکوشیدهاست

تاآنچهرادرمييابدبهسرعتثبتوبهديگرانمنتقلکند(قاضیان،)31:1311،تاآنچهرا

روششناسيانتقادیدر
يافتهواورابرآشفته،ديگرانراهمبهجوششوادارد.ايننکتهميتواند 
1
ميداند.شايداين
انديشهآلاحمدرامطرحسازد.زيرااينروشهدفعلموپژوهشرارهايي  
زمینههای مارکسیستي و در تحلیلي ديگر به دلیل تاثیرپذيری از
امر در يک تحلیل به دلیل  
گونهازنوشتاردشواریهاييراهمبه


روشناستکهاين
فرديد و بازگشت به خويشتنباشد؛و 
دنبالدارد.ضمنآنکهاوبادرکاهمیتزندگيروزانهمردم(آزادارمکي)12:1311،چناندر

هايشجزآنانوآنچهاهمدايرهزندگيشانراتشکیل


هدرنوشته
فلسفهزندگيغرقشدهبودک
داد،نميديد .


مي

ناآشنایی با زمانه
يکمالحظهديگرنسبتبهآل احمدايناستکهاوباانديشمندانمطرحدرزمانخودارتباطي

ميتوانستازآثارمهمآنزمانو
آلاحمد  
نداشتهوازآنهاتاثیرنپذيرفتهاست«.بهاعتقاد من 

بهرهمند شود ولي او اين نوع آثار را جدی
شخصیتهای بزرگي که در کشور در دسترس بودند  

زمانمهدیبازرگانراطرفمشورتآلاحمدبرای


).همینکتابهم
نگرفت»(محمودی1381،
انتشار خسي در میقات معرفي ميکند و ميگويد آلاحمد مقاله حکومت از پايین بازرگان
)رانخواندهاست.محمودیادامهميدهدکه

(نوشتهشدهدر 1331ومنتشرشدهدرسال1381

آلاحمدبافرديدوسید فخرالدين شادمان()1312 -1182آشناييداشتهامانگاهيعمیقو

انديشبهآنهانداشتهاست .


ژرف
احمدباهم فکرانش،رواجگفتمانچپوموضعانتقادیاورادلیل

ارتباطفعالجالل 
آل

اطالعوبيارتباطتلقي


توانویرابي

دانندبنابرايننمي
اقبالعموميبهانديشههایجاللمي

ستیزانه وی بسیاری را ناراضي کرده است .برخي معتقد

شود .شايد بتوان گفت موضع غرب
لاحمد
فکریباآ 


نگری،ناشيازبرخوردسیاسيجريانروشن

ایازاينمنفي

بخشعمده
هستند
است(کچويان .)1382،


سبکشناسی روش آلاحمد
آلاحمد در انجام پژوهش اجتماعي به سه اصل توجه ميکند :مشاهده؛ بهرهگیری از روش

نگاریها) و تبیین فرهنگي پديدهها (آزادارمکي،

جمعآوری حضوری اطالعات مردمنگارانه (تک

ميرسد،
.)12:1311دراينمسیربهپیشرفتدرروشتحقیقدرخارک بامقايسهبهاورازان  
یکهخوداوميگويدکهدربارهخارک بهطور دقیقهمهچیزرامحاسبهکردهاست

گونها
به 
emancipation

1
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)،ویدرمقدمهاثرتوضیحميدهدکهدرابتدامتونيرابهقصدشناساييخارک

(28:1318
هایصاحبنظرانرادريافتکردهاستو

بازخوانيکرده،بابرخياهاليمصاحبهداشتهوديدگاه
نشینها اوبهدقتبه
تات 
وهبرمشاهداتواطالعاتياستکهخودجمع آوردهاست.در  

اينعال
هاو...دستميزندوبهشیوهخاصخود،


مرورساختارها،بافتفرهنگي،مالکیت،زيرساخت
جا(گذشته)بازآوردهامو


منيکديداجتماعيازاون
هارابرایمخاطبتبیینميکند”.


پديده
تاگ ورهمخواهمبرد،يعنييکجنبهاقتصادیدادنبهمسائلوطبقاترامشخصديدنو
(آلاحمد .)10:1311،
هارافوراتشخیصدادنوبعدگولنخوردن“ 


مبارزه

ضد سبک
درپژوهشچنداصلاساسيرادرذهنرشدداده بود:

آلاحمدبرایرسیدنبهسبکخودش 

پايبندی تام و تمام آزادی؛ شکست اسطورههای ساختگي روشنفکری و عالقهمند به مردم
ميکردهاست
(آزادارمکي،)11:1311،درواقعاوازفروکاهیدنهمهچیزبهسطحروشاجتناب 
معرفتشناسي را نیز در قالب

معرفتشناسي و 

و بر خالف غرب که ابتدا هستيشناسي را به 
ميدهدوبر
هستيشناسيرانظیرحکمایاسالمي،اساسقرار 

آلاحمد
روششناسيتقلیلداد؛ 

شدهترين روشهای نوشتار و
ميکند .يکي از شناخته 
پايه آن موضع معرفتي و روشي اتخاذ  
مندیاوازمنطقيساختشکنانهاست.اواينمنطقرابیشوپیش


احمد،بهره

پردازیآل

نظريه
گونهها را در هم فرو
از همه در سبک نوشتاریاش به کار ميگیرد و با استفاده از سبکش  ،
هستيشناسانهمجهز شود(صدرا.)1382،آنافق

ازنودرهمميآمیزدتابهيکافق 

ميريزدو

احمدنیزتعقیبکردکهممکناستدردورههاييمتاثر


شناسانهرابايددرتطورنگرشآل

هستي

اگزيستانسیالیستها باشد؛ مثال رساله غربزدگي او ،جدا از هجوم يک

از آرا مارکسیستها يا 
مهمتریشاملهجومسبکييکشرقيبهدنیایغرباست .
شرقيبهدنیایغرب،حاویحرف 

نمود واقعگرایی

سفریبهشهربادگیرها،مهرگاندرمشهداردهال،آيینفصل،گزارشيازخوزستانوگذریبه
هایپراکندهآلاحمداستکهعمدتادردههپاياني


نگاری

هاوتک

مجموعهگزارش
حاشیهکوير 
روايتگرى

ميآورد و يا تحقیق و 
واقعگرايى روى  
عمرش نوشته شدهاند و او در اين آثار به  
انجامميدهد(کچويان.)1382،برخينويسندگانسرآغازادبیاتروستاييدرايرانرا

اجتماعى 
دهندوآنرامظهریازجستوجوبرایهويتملي


هایاونسبتمي

ومونوگرافي
بهآلاحمد 

های بلوکزهرا و
نشین 
تات 
نگاریهای :اورازان  ،

ميدانند (ساداتاشکوری )318 :1328 ،در  
تک

هدفش،بازشناسي

دريتیمخلیج فارس،جالل زندگي روستاهارا ثبت ميکند و 

جزيرهخارک 
بيوقفهفرهنگماشینيغربدر
استکهباهجوم 
فرهنگاصیلبوميوسنتيروستاهایايراني 
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نگاریهای جالل،جزيره خارک نسبت به دومورد ديگر از

حال از بین رفتن است.در بین  
تک

تجربه جالل بیشتر شده و هم از منابع و کتب ديگر
اهمیت بیشتری برخوردار است زيرا هم  
استفادهکردهاست.اينرويهویباعثرونقمونوگرافيدرايرانشدوافرادزيادیدنبالهاينکار
تازهای در برابر چشم
چشماندازهای  
میقات  

را گرفتند(منصف.)21:1381،جالل در خسي در 
مينگرد و خواننده را در سفر دروني و بروني با خود همراه
ميگشايد ،با نگاهي تازه  
خواننده  
ميسازد(دستغیب،) 18:1380،سفریکهبهتعبیرخوداو(درمقالهمفصليکهدربارهکنگره

شناسيشوروینگاشتهآنراتشريحکردهاست)بهدووجهزندگيمردمميپردازد،رابطه


انسان
شناسينامیدهميشود .


یکهانسان
هابامحیطورابطهشانبايکديگر؛همانچیز


آن

انسانشناسی کاربردی
انسانشناسي کاربردی فعالیتي حرفهای به منظور ايجاد تغییر در محیط و رفتار انساني برای

بهبود وضعیت اجتماعي ،اقتصادی و فني مردم است (گريلو ،)33 :1311 ،آلاحمد حتما در
گیرد.خوداودرخاللگفتوگوييطوالنيومفصلباهانساشتراسر


چنینجايگاهيقرارمي
ريشيکهبهعنوانيکانسان شناسدرايران(بهويژهبلوچستان)حضورداشتهاست،برداشتي

ات
هادرقبالمیهمانانخارجيارائهميدهدودرقبالواکنشاشتراسر


فردازرفتارايلیاتي

منحصربه
گويدکهرفتارايلیاتيبرایايجاددايرهامنياستکهتعهداتيرابرمیهمانفرنگياشايجاد


مي
مي کندودرواقعاوباارائهاينتفسیررويکردخاصخوددرخوانشرفتارهایمردمرانشان

ميرود :در ايلخچي با دکتر ساعدی ،در بندر پهلوی با
آلاحمد به سراغ مونوگرافي  
ميدهد  .

جهانشاه(کرمي)113:1381،ودر کارهایمستقل:
قاپبازیباحسین 
هوشنگپورکريمودر 
نشینهایبلوکزهرا،دريتیمخلیج .
اورازان،تات 
ادبي که
احمدبهوجوهنظریکارنیزتوجهداشتهاست ،چراکهدر میان اغلب آثار  


آل
استوپژوهشجهتدار

فرهنگي درباره جامعه پنهان 

انسانشناختي دارند،نوعي نظريه 
وجهه  
سببساز نگاه از منظری ديگر به اين آثار شود.
ميتواند اين نظريه را استخراج کند و  

ميکند و فرهنگ نظام مشترکي از باورها ،ارزشها ،رسمها و
انسانشناسي فرهنگ را بررسي  

عالقهمند است،نه به اين دلیل که در سنت مورد نظر
انسانشناسبه رفتار انساني  
رفتارهاست  .
به انبوه
انسانشناس  
چون به هر دلیلي در سنتي شکل گرفته است  .
شکل گرفته است بلکه  
فرهنگها

عالقهمند است و هدفش آن است که دريابد 
فرهنگهای مختلف  

رسومي موجوددر 
شیوههای مختلف بیان
شوند،چگونه خود را به  


متمايزمي
ميکنند و چگونه از هم 
چگونه تغییر  
جريانمييابد(فاضلي:1311،

تکتکافرادآنقوم
چگونهرسومهرقوميدرزندگي 

ميکنندو

انسانشناختي بود.
تحلیل و روش تحقیقش  

انسانشناس بود ،چون سطح ،واحد 
 .)11جالل  
مهمتر از
آلاحمد دست به توصیف انسانشناختي زد تا نشان دهد که اساس فرهنگ،شکل و  
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داستانهايش مواد نظريه او در

آلاحمد و 
نگاریهای  

همه محتوای آن در حال تغییر است  .
تک
آن است که ما مقلد
آلاحمد در غربزدگي  
زدگي هستند .اساس نظريه فرهنگي  
غرب 
کتاب  
شدهايم.او
ماشین  

نميشودواسیر 
انديشیدن ما توسط خود ما خلق  

شدهايم،احساس،عاطفه و 

ميدهد،آنهمدر
آمريکاييسازمانبیابد نشان 

جزئیاتفرهنگمصرفيراکهميرفتبهشکل

مصرف زده شدن جامعه ايران در آينده

موقعیتهای واقعي زندگي مردم .

رفتارهای روزمره و در 

آلاحمد،درستيانديشهاورااثباتکرد .
نزديکبعدازجالل 

معدن زبان
نگاریهای


شناسنیستامابهويژهدرتک

شناسولهجه

گويدکهزبان

احمداگرچهخودمي

آل
متاخربهاينوجوهمحیطموردپژوهشتوجهميکند.احمد تفضّلي( ،)1311-1312سرپرست

ایميگويد :


فارسيضمنبیانخاطره
گويششناسيدرفرهنگستانزبانوادب

گروه

دانشسرا شاگرد
”هوشنگ پورکريم ( ،)1313-1311در دوره دبیرستان يا  
هماو باعث
آلاحمد رفت و آمد داشت و  
آلاحمد بود و پس از گرفتن ديپلم ،با  

آلاحمد،کهخوددرزمینه
آلاحمدورفتوآمدباآنمرحومشد .
آشناييمنبا 
گويشهارا

گردآوریفرهنگعامهکوشیدهوقلمزدهبود،قدرواهمیتگردآوری
زبانشناسيايرانآگاهشدهبودواين
ميدانست،بهوسیلهپورکريمازطرحاطلس 

ميکرد.غالب آثار پورکريم در
کار را تأيید و پورکريم را به ادامه آن کار تشويق  
نابههنگامرفتونتوانست،آن
آلاحمد 
تشويقهافراهمآمد.دريغاکه 

نتیجههمین
(روحبخشان،
ميبايست ،منشأ اثری در اين زمینه شود“  
ميخواست و  
چنان که  
 .)181:1311


احمددرصددتوسعهپژوهشبهحوزهزبانشناسينیزبوده


آيدکهآل

ازاينگفتهبرمي
استتانگاهيبوميرانیزترويجوشناساييکند .
يک چهره ديگر توجه آل احمد به زبان ،آنجايي است که او با برخي انتقادها درباره
فکرميکنمتویاينزمینهخالياز

گونهپاسخميدهد”:


شودواين

اشمواجهمي

زدگيزبان

عرب
هرنوعمالک،اينالکمذهبکهزبونفارسيروغنيکرده،يکجاپاست.منچرالغتيراکه
)واينمواردنشانههای

باهزاروسیصدسالمذهبوسنتوفرهنگآمده،ردکنم“(81:1311
توجهوتاکیداوبرمسائلزبانياست.اودرپاسخبهبرخيانتقادهادرموردزبانشيادآورميشود

راگیرميآورد،اوبهدنبالموضوعزندهاست .

کهدرتماسبامردماستکهلغات
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دادههای تحلیلی
بندیدربارهشرايطکشورميرسد.او


هايشبهنوعيجمع

هاوبازخواني

احمددرنتیجهتحقیق

آل
شهریگریبهروستاها

تکهتکهشدنروستاهاوورودراديووتبلیغ
معتقداستکهورودماشینو 
دو اثر مهم غرب زدگي بر جوامع غیرشهری در ايران است .او همچنین چهار عامل برای
ميشدبايورشياز
ماندگيايرانذکرميکند(عباسي:)101:1381،هر تمدنيکهساخته 


عقب
ميشد؛غرب به کسب علم پرداخت و ما از آن غفلت کرديم؛با رونق تجارت
شمال شرق نابود  
کشور.آلاحمددر

دريايي،جادهابريشمازاعتبارورونقافتاد؛ودخالتبیگانگاندرامورداخلي
نمونههايي از پیامدهای اين پديده را مطرح ميکند و با
غربزدگي  
فصل جنگ تضادها در  
يکار شدن
توصیفموقعیتروستايیاننشانميدهدکهدرنتیجه ورودماشینبهروستاها وب 

کشاورزان،چگونهروستايیانفوجفوجبهشهرهاروميآورند(خلیلي .)21:1383،

آلاحمد موفق ميشود چند انگاره اصلي را باز نشر دهد :اول يک
غربزدگي  
البته در  
گراييغربزدگي

ترازنامهانتقادیازکارنامهروشنفکریدرايرانارائهدهد ،دومجايگزينبوم

نامهدرمرگارزشهایاز


(هويتوبازگشتبهخويشتن)راطرحکند،سومباطرحيکسوگ
ياد رفته ،تحرکي فراگیر را رقم زند و چهارم روشنفکران ايراني را تلنگری بزند تا به تحرک
درآيند(ساداتينژاد .)18:1388،


سبک کار
يکسالح.با
احمددراينگفتهزاويهديدخودرانشانميدهد”قلماينروزها برایماشده 

 
آل
نشوند،کفترهایهمسايه

اتفاقياشمجروح

همکهبهتیر
بچههایهمسايه 
تفنگاگربازیکني ،
که پر خواهند کشید و بريده باد اين دست اگر نداند که اين سالح را کجا بايد به کار برد“.
کینهام و
جستوجوی  

احمددربخشيازسفرنامهآمريکامينويسد«:و مرا ببین که مدام در 


آل
تجربه
ديدهام به خصوص در  
مي 
واليت خودم تنها  

چرا؟ نکند که من همیشه چون خودم را در 
پس از آن قضايا ،مرا اين جور تند و خشن کرده
انشعاب از حزب توده و مدتي سکوت اجباری  
ميمانم؟باکینهورزيدنوحسدخوردننسبتبه
بودهاستوتنهامانده.حاالدارمدردنیاتنها 

بدينترتیب خود انتقادی را به عنوان ابزاری
وضع دنیاهای ديگر؟ حساب اين را بايد برسم“  

دائميبرایکارورزیرسمیتميبخشد .

يکي ديگر از جلوههای سبک کاری متمايز جالل ،فعالیت و کنش مداوم او در قبال
درخدمتوخیانتروشنفکرانرابهانگیزهخونيکهدر11خرداد

رويدادهااستبهطورمثال
هایخودرابهبياعتناييشستند،

فکراندرمقابل 
دست


ازمردمتهرانريختهشدوروشن
1311
مينويسد .وی در حاشیه نوشتهای درباره ارنست يونگر با اشاره به ديدگاههای ديگران درباره

کندتايکنوشتهفلسفي


وتوصیهمي
غربزدگيميگويدکهمحمودهومن(1181ـ)1313بها
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احمدچونزبانآلمانينميدانسته،هرروزبهخانه


)وآل
بخواند(آلاحمد311:1311،

يونگررا
کردهوآلاحمدمينوشتهاست .


رفتهواومتنراترجمهمي

هومنمي


الگوی مشترک ،فرهنگ مقاومت
نیست؛اوميخواهدتاهرچهزودتربههدف

تحلیلآلاحمدچندانبرپايهياسوفرسودگي

(رهايي)برسد.ايندرسیرتحولانديشه اشوعبوراوازدينوسنتبهتجددوبازگشتيدوباره

به دين ،متجلي است .در اين بازگشت که در دوره سوم زندگياش رقم ميخورد ،او يک نوع
آلاحمد
است،ميسازد .

هويتمقاومتدرمقابلتجددىکهبهصورتستیزندهدرحالگسترش
آلاحمد،تجددستیزنیست،
ميکند .
ميکندکهآننوعتجددهمهچیزرادچارگسیختگى 
تصور 
درونباش را مديريت بکند و چنین
درونجوش و  
ميتواند يک نوع تجدد  
او فکر ميکند که  
ميشود.اينطرحبازگشتبهخويشبه
خواستهاىبهتدريجبهيکارادهعمومىوجمعىتبديل 

نوعى تکیه بر مواريث جمعى دارد تا به يک مدرنیته ايرانى سامان بدهد.به گمان من اين طرح
آلاحمداست(کاشي .)1382،
اصلى 
کندوميگويد :


ایاشارهمي
احمدبه 
نکته


زدگيآل
عبدالکريمسروشدرتحلیلغرب

ميبینم ،نوعي ابراز و احراز
آلاحمد  
”آنچه که من در کار مرحوم آقای جالل  
هويت در مقابل غرب است ،غربي که ايران و کشورهای اسالمي و شرقي را
آنها را هیچ
آنها ستانده و  
هويتشان را از  
لگدکوب ،تحقیر و استعمار کرده و  
شکستخورده ابراز

زمینخورده و 
کس کرده است.در مقابل چنین عملي انسان  
آلاحمداين
راههایابرازهويتنفيطرفمقابلاست،کار 
ميکندويکياز 
هويت 
غربستیزانه
آلاحمدالهامگرفتهازکارفرديداست،سخنانفرديد،هم 
است.البته 
ميدانم و
بود ،هم جبرگرايانه ،من از اين حیث است که رأی او را رأی منحطي  
هويتآگاهانه در
غربستیزی  
ميدانم ...انعکاس ديني اين  
رأی خطرناکي هم  
غربستیزیمسلحانهکهنامجهادهمبرآن
ديندارانعبارتبودازنوعي 
اردوگاه 
بهطور کلي در
ميبینیم .
میراثبران اين انديشه را هم ما امروز در جهان  

نهادند و 
آنرا زنده
غربستیزی ترجمه شد به چیزی که من نام  
دينداران ،اين  
اردوگاه  
مينامم“( )10:1381
شدناسالمهويتي 


سروش بر اين نکته تاکید ميکند که بخشي از گفتمان رايج جهاد در ايران ناشي از
احمدراهرانشانميدهديعنيجاناينديوِماشینرادر


احمداست.آل

هایضدغربآل

انديشه
استوآنرابهاختیارخويشدرآوردناستوهمچونچارپايي ازآنبارکشیدن

کردن 
شیشه  
آلاحمد ،از جمله خدمت و خیانت
(آلاحمد .)118 :1313 ،يک نکته بسیار اساسي در آثار  


شناسيجاللآلاحمد101

 
روش

روشنفکران ،تعهد سیاسي برای تغییر جهان است.چیزی که احتماالً از مارتین هايدگر و سید

احمدفرديدفراگرفتهبود(مددپور .)81:1381،


نتیجهگیری
احمددرغرب زدگينوشتهاست،اينجملهاست:قلمخودرابهاينآيه


آخرينعبارتيکهآل
؛شايداينيکجمعبندیتمامعیار

تطهیرميکنیمکهفرمود”:اقتربالساعهوانشقالقمر“...

برای بیان موقعیت فکری او و راهکارهايي که برای برونرفت زمانه خويش از بحرانهای پديد
لاحمدرادربرميگیرد .
هایآ 

آمدهپسازتجددنباشد،اماحداقليازايده
ایکهدرهمهادوارزندگياش،برآن بودتاازتسلطنظریغرببگريزد،اولاز


نويسنده
پذيروفعالبهکاوشمينشستوصرفايکمشاهدهگر


همهمسائلوطنيرابانگاهيمشارکت
بيطرف و بيانگیزه نبود که صرفا به مثابه موضوع پژوهش با مسايل روبهرو شود .در همین

توجهآناستکهالجرماوازسطحتوصیفدرميگذشتوبامیزان


رهگذردومیننکتهقابل
همآنکهبالدرنگدرصدد

کاربرميآمد؛وسوم


حلوراه

دانشيکهگردآوردهبود،درصددارائهراه
گرايانهبودتاپروژهنوسازیرابهشکليدرونزابازتولیدکند.


هایمقاومت

ایازايده

ايجاداليه
باورآلاحمدبهجدالمیان

همهاينهادرسايهيکچارچوبمفهوميکالنقرارداشتوآنهم

سنتوتجدددرايرانِامروزبود .
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منابع
آجوداني،ماشااهلل(«.)1381آلاحمدمتأثرازآدمیت»،روزنامهکارگزارن10،شهريور .1381
احمد،جالل(.)1318ارزيابيشتابزده،تهران،زمان .


آل

━━━(.)1311اورازان،تهران،رواق .
━━━(.)1311خسيدرمیقات،تهران،امیرکبیر .

درخدمتوخیانتروشنفکران،تهران،خوارزمي .

━━━(.)1311
غربزدگي،تهران،رواق .
━━━( .)1313

يکچاهودوچالهومثالشرحاحواالت،تهران،رواق .
━━━( .)1313
━━━(.)1310جزيرهخارک،دريتیمخلیجفارس،تهران،امیرکبیر .
━━━(.)1313سفربهواليتعزارئیل،تهران،مجید .

━━━(.)1311ادبوهنربیگانه،پژوهشازمصطفيزمانينیا،تهران،فردوس.
،پژوهشازمصطفيزمانينیا،تهران،فردوس .

━━━(.)1311مکالمات

،پژوهشازمصطفيزمانينیا،تهران،کتابسیامک .

گزارشها

━━━(.)1312
━━━(.)1312سفرفرنگ،پژوهشازمصطفيزمانينیا،تهران،کتابسیامک .
لاحمد در شکلگیری پژوهشهای فرهنگي
آزادارمکي ،تقي و عسگری خانقاه ،اصغر (« .)1311سهم جالل آ 
فصلنامهنامهعلوماجتماعي،شماره،11بهاروتابستان،1311صص30ـ .3
اجتماعيدرايران» ،
نامهايراننامه،شماره،11بهار،1328صص

آشوری،داريوش(«.)1328نظريهغربزدگيوبحرانتفکردرايران» ،
ماه
120ـ.112
مردمنگاری در جوامع پیچیده ،ترجمه بیوک
اسپردلي ،جیمز و ديويد مککوردی ( .)1382پژوهش فرهنگي  ،
محمدی،تهران،موسسهمطالعاتوتحقیقاتفرهنگي .
بهمنبیگي،محمد(«.)1381آموزشکوچندگان»،ماهنامهکیهانفرهنگي،آذر،1381شماره،130صص13ـ.1

روششناسي و انديشه سیاسي» ،فصلنامه مجله علوم سیاسي ،شماره  ،18زمستان
پارسانیا ،حمید ( « .)1383
،1383صص 12-1
ماهنامه کتاب ماه،
مردمشناسي جنسیت در میان چهار موج مردمشناسي ايراني»  ،
حسنزاده ،عليرضا ( « .)1381

مردادوشهريور،1381شماره31و،31صص21ـ.13
فصلنامهمطالعاتملي،شماره،1صص81ـ .12
غربزدگيوهويت» ،
خلیلي،رضا( «.)1383
ماهنامهکیهانفرهنگي،شماره،180صص13
دستغیب،عبدالعلي(« .)1380نگاهي بهسفرنامههایآلاحمد» ،
ـ.11
پاسخهایمکتوب»،ماهنامهيادآور،شمارهسوم،صص12ـ .11
دولتآبادی،محمود( «.)1381

فصلنامهنامهفرهنگستان،شماره،1صص181ـ
روحبخشان،ع(«.)1311سابقهلهجهشناسيعلميدرايران» ،

 .112
،يادمانجاللآلاحمد،تهران،موسسهفرهنگيگسترش

سیاحتنامهزائریازروستا

ساداتاشکوری،کاظم(.)1328
هنر.
ساداتينژاد،سیدمهدی(«.)1388واکنشجريانروشنفکریايراندربرابرلیبرالیسم»،فصلنامهمطالعاتانقالب

اسالمي،شماره،11صص113ـ.111
فصلنامه علوم
روششناسي مارکس و دورکیم در فرايند شناخت» ،
ساالرزادهامیری،نادر(«.)1388بررسي تطبیقي  

اجتماعي،شماره،12صص113ـ .133

شناسيجاللآلاحمد101

 
روش
سروش،عبدالکريم(«.)1381خوابآشفتهبازگشتبهگذشته»،ماهنامهبازتابانديشه،شماره،80صص11ـ .1
صدرا،روزبه(«.)1382ماشینجنگيج،آلاحمد»،روزنامهاعتمادملي18،شهريور .1382
).ادبیاتمردمنگارايران،ماهنامهکتابماههنر،شماره،1مهر،1311صص11ـ.1

فاضلي،نعمتاهلل(1311

━━━(«.)1312مروریبرسیرمردمشناسيدرايران»،فصلنامهعلوماجتماعي،شماره،3صص111ـ .111
ماهنامهکیان،شماره،8صص
جاللآلاحمد؛سرزندگي،گسستگيوتشتتانديشه» ،

قاضیان،حسین(«.)1311
31ـ .30
اجتماعيدرآثارجاللآلاحمد،پاياننامه کارشناسيارشددانشگاهامامخمیني

عباسي،جالل (.)1381مباحث
(ره) .
کچويان،حسینوکاشي،غالمرضا(«.)1382دغدغههاىجاللآلاحمد»،روزنامهايران18،شهريور .1382
کرمي،امین( .)1381مطالعهرابطهسبکزندگيوسبکنوشتاریدرمیدانادبيايرانباتاکیدبرصادقهدايتو
،پاياننامهکارشناسيارشد،دانشگاهمازندران .

جاللآلاحمد

ترجمهنعمتاهلل

فصلنامهنامهعلوماجتماعي 
مردمشناسيکاربردیواستعمار» ،
گريلو،رالفوروآلن( «.)1311
فصلنامهنامهعلوماجتماعي،شماره،11صص110ـ.31
فاضلي ،
آلاحمدوتنگناهایروششناختي»،ماهنامهآيین،شماره،1صص11:ـ .38
محمودی،سیدعلي( «.)1381
ماهنامهآيین،شماره،1صص11ـ
احمدوفقرپشتوانههاینظریدرگسترهغربشناسي» ،

━━━ ( «.)1381
آل
 .18
آلاحمد،مشروطه،روشنفکریودموکراسي»،ماهنامهآيین،شماره،2صص31ـ .13
━━━( «.)1381

━━━(«.)1382فقرفکریومطالعاتيآلاحمد»،روزنامهاعتمادملي11،شهريور .1382
فصلنامهکتابنقد،شماره،11
مددپور،محمد(«.)1381نیمنگاهيبهجريانپستمدرندرتفکرمعاصرايران» ،
صص88ـ .21
نامهکیهانفرهنگي،شماره،103صص21ـ .12

منصف،مصطفي(«.)1381جالل،مردیدرراه»،ماه
روشنفکرانومسئلهآلاحمد»،کتابنقد،شماره،13صص111ـ.111

مهدویزادگان،داوود(«.)1318

هایزبانشناختيادبیاتمعاصر»،ماهنامهنامهفرهنگستان،شماره،18صص


پژوهش
ناصح،محمدامین(«.)1381
111ـ .32



