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مقدمه
پرآوازهآل خیاباناحمدنام عابر چهبرایکسيکه هایجنوبيمیدانتجريشتهرانایاست؛

باشدوازمقابلدبیرستانمعروفخیابانباغفردوسبگذرد،چهدرگرمایتابستانوسرمای

احمددرغربتهرانعبورکندوچهجاييازرویآسفالتسختبزرگراهآللشیاتومبزمستانبا

کتابفروشيیکتابالالبه انقالب، تازههایخیابان يا جلدهایقديمي همان با را هایجالل

زدگياستگامخلقواژهغربنويسنداوپیشچنانکهميایاست،آناحمدنامپرآوازهببیند.آل

اشدردههچهلبهانگلیسيوفرانسهبرگرداندهشد.هایوکتاب

شهرتآل میزان همان به بياحمد را او بسیاری هست نیز نامطبوع و مهجور سواد،،

نامهوکتاب،دربارهآرا،انتشارصدهامقالهوپايانهمهدانند.باايناطالعوناآشنابهتاريخميبي

هایاو،گواهحجمگستردهتاثیرگذاریاورابرفرهنگايراناست.هاوانديشهداستان

اينبازخوانيزدگيغرب محور اگرچهگروهيدر دارد؛ قرار گوریها پايانسنگيبر را

زدگيغربفکریجديدعمدتاحولمحورهایروشن(.واکنش1311نامند)احمدمياسطورهآل

شدهبحث،روشنفکرانانتیوخدرخدمتيعنياحمد،ديگرآلاثرمهمدربارهبهندرتاستو

موجود،واطالعاتديگرانهایشخصي،نوشتهازتجربیاتبااستفادهمداحآلاست.درايناثر،

دنبالزدگيغربطرح،ومستدلطورمبسوطبه (.1318:111زادگان،است)مهدویکردهرا

گیردوبهدوشیوهانجامهادراينپژوهشدررديفدوماهمیتقرارميتحلیلوبررسيداستان

بازخوانيادبيومي اساسداستانشود: بر بابعدالت( نظری)مثالدر تحقیقاتنشانيا ها.

سهمترينبیشاند،کردهانتخابتحلیلبرایپژوهشگرانکهمنثوریادبيآثارمیاندهدازمي

تر(.بخشسوم،بیش1381:111دارد)ناصح،تعلقاحمد،آلبهآن،ازپسوهدايتصادقبه

فرهنگ رويکردی و کمنگارانه و دارد آلحجممحتوايي است. فوق سرفصل دو از احمدتر

اشبرایثبتوبستگيایاستکهبهعرصهپژوهشاجتماعينیزواردشدهاستودلنويسنده

)نظیر اورازانضبطمسائلفرهنگيمناطقآشنا نوعکه تعريفميبه او ايجاديزادگاه شود(

گونه(.دراين1311:10آزادارمکي،درايراناست)ایمناسببرایطرحپژوهشاجتماعيزمینه

گرشناسوياسیاحتنگار،زبانشناس،مردمشناس،انسانها،آراجاللبهمثابهيکقومازبررسي

شود.گیردونکاتيازآنتوصیفميايرانيموردتحلیلقرارمي


ايشانتکپسازنشرپنج” تحقیقاتاجتماعيدانشکدهادبیاتموسسه[نگاری،

1دانشگاهتهران
هامتاعينگاریخواهندازآنتکراترکگفتم،چراکهديدممي]

مناين و معیارهایاو؛ به هم ناچار فرنگيو داشتبه برایعرضه کارهبسازند

                                                           
 تاسیسشد.1332شناسيدرايرانکهدرمردماولینموسسهتخصصي1
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نبودم.چراکهغرضمازچنانکاریازنوشناختنخويشبودوارزيابيمجدداز

(.1318:11احمد،)آل“بوميوهمبهمعیارهایخودیمحیط



شناسيآشناييداشتهوازاحمدباموضوعيامقولهانساندهدکهآلاينگفتهنشانمي

مهم و است بوده ناراضي غربي معیارهای با مقوله اين سنجش همه از دنبالتر ايجادبه

برایشکلزيرساخت پژوهشي گیریقومهاييمعرفتيـ استکه بوده بومي رانامششناسي

احمدکهدرشدهآلهایخاصوبومي،توصیفوتبییناينروشگذارد.شناختنگاریميتک

ممتازوبي نظیراست،هدفاصليمقالهحاضرنوعخوددرتاريخمطالعاتفرهنگيدرکشور،

است.
 

 مسئلهبیان 
شناسي)بهعنواندانشيکهخصوصیاتگروهاحمدآياواجدروشيخاصدرپژوهشوانسانآل

ایترينپرسشيامسئلهدهد(هستياخیر؟ايناصليهایانسانيراموردبحثقرارميياگروه

هادربارهگوييآناست.درواقعاوواضعيامفسربرخينظريهاستکهمقالهحاضردرصددپاسخ

ميج استو ايراني میزانامعه چه تا او نظريه روشاقامه که بررسيکرد را نکته اين توان

روشناستکهروشروش است. نظاممندبوده متکيبرشناسيعلميو هرچیز مندبیشاز

(1388:110امیری،ایپیشازخويشاست)ساالرزادهآوردهایتجربيـمشاهدههاودستداده

آل تجربهاحمددو اينحوزه نهايتر در ايناحتمالکه البته متعددیدارد. و هایارزشمند

شناسانوفیلسوفان؛هایگروهيازجامعهشدهمشابهروشتوانبهيکروشمشخصتجربهمي

آل میانآثار نظراحمدرسیدامریضعیفاز ميميبه اما مفاهیمووارهتواننظامرسد، ایاز

يافمنطق را چارچوبيروشها نگرشبوميتکه عنوان به و داشته شناختمند ویدر شده

مسائلقابلتوجهاست.

احمديکنويسندهمعموليو(آل1دهد:اينمهمدوهدفعمدهوضروریراپوششمي

تقلیل برخي که نیست جنجالي روشنگراييصرفا برای وی نقد ويژه )به غربها زده(فکری

نگاریايرانيسازیدانشمردم(گاميمختصردرراهبومي1حاشیهبرانندوبههایویراانديشه

شود.برداشته

 

 زده نگاه معرفتی در زمانه آشوب
احمدموردشناساييونیستتاساختفکریآلمناسبتيبشناسي،پیشازورودبهبحثروش

کهروش ازآنرو هدفمعرفت،موضوعنظیرعواملىبامستقیمارتباطدرتحلیلقرارگیرد،

داردشناسىمعرفتوشناسىهستىومعرفت ميکهقرار گرفته کار سویمحققبه شود.از
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بنیادهاىازپذيرد،مىاثرخودموضوعازآنکهضمنعلميکعنوانبهشناسىروش

نیزوسشناروشمعرفتىساختارونظرىمبانىازهمچنینوشناختىهستىوشناختيمعرفت

مىاثراومعرفتىهدفاز )پارسانیا، 1383پذيرد بي8: البته مسیریشکآل(. دارای احمد

انديشهشتاب در وناک بحث اين موضوع او، عمر آخر دوره آثار همه بیشاز و است ورزی

وگواست.گفت



 بندی تفکر دوره

راشانيهاشهياندهمهوباشندمکتبيکبستهدلکهنیستنويسندگانيدستآنازاحمدآل

کردوهمینشتابنیزاودرمسیریپرفرازونشیب،پرشتابحرکتميباشند.کردهبناآنبر

انديشه بود، تاثیرگذار روشاو روشبر نتیجه در و زمانيدورهسهبهحداقلویراکاریها

ـ1312)تودهحزبدرفعالیتپايانتاازاولدوره(:1311:31قاضیان،)کردتقسیمتوانمي

درشد.جداتودهحزباز1331دراست.اومارکسیستيهایديدگاهازمتاثرعمدتا(که1301

ازاروپادرشدهرايجنومارکسیسموروسیهانقالبازمتاثرايرانچپجريانهاسالآنتمامي

اينهااينکهوکندمييادتروتسکيلئوننامبابودنناآشناازجاييدرجالل)بودفرانسهجمله

بااواماکرد،فعالیتميفضاييچنیندرهماحمدآلو(غربهستنددرمارکسیسمتازهنمونه

دربريمميکهرنجيازدرکهگیردکارگریفاصلهميادبیاتآنالزاماترسیدنبهدههچهلاز

انتشارباوآغازتودهحزبازانشعابازدومدوره؛(1382محمودی،)داردقراراوجنقطه

هااگزيستانسیالیستآرابارفتهرفتهاودورهايندر(،1312ـ1311)رسدميپايانبهوالقلمنون

شرحداستانيماجراهایدورهذکرشدهپردازد.رمانميمعاصرايرانتاريخمروربهوشودميآشنا

پايانبهزودهنگامشمرگباوشروعزدگيغربانتشارازاوزندگيسومدورهمشروطیتاست؛

خونین)رخدادکشورسیاسيتحوالتازمتاثرعمیقادورهايندراو(،1311ـ1318رسد)مي

همینمحصولعمدتابهخويشتنبازگشتحوزهدرمتنوعشهایايدهوبوده(1311خرداد11

هایجزييراآوردوتحلیلميشناسيرویترازپیشبهانساناودرايندورهبیش.استدوره

(رادردستورکار1310:112ایعمیقبرایشناختمردماست)گوران،کهالزمهانجاممطالعه

دهد.قرارمي



 گرایش انتقادی

او.داشتآنهاکردنآگاهدرسعيوبودزاریبمردمترسوپرستيفقر،جهالت،خرافهازجالل

دارندمسئولیتمردموجامعهبرابردرنويسندگانوفکرانروشنکهبودمعتقد طهقولبه.

صورترحمانهبيکشتارهایوعامقتلفقروبیدادگری،کهدورانيدراحمدآلجاللحجازی،

ومتعهدومجبوررسول،يکعنوانبههانیستيوهامردنبهمحکومفوجمیاندرگیرد،مي



 
 
 
 

 31احمدشناسيجاللآلروش

 

يکمصلحآبادی،درنوشتاریآلمحموددولت(.1381:11منصف،)استخوردهقسم احمدرا

زيستهازبهدنبالتغییروضعموجودبودهودردورهپرالتهابيکهميهموارهنامدکهاجتماعيمي

(.1381:11هیچکوششيدراينراهفروگذارنکردهاست)

آل در ميزمانهاحمد عمدهای از يکي که بازيست رويارويي جامعه، مشکالت ترين

بنابراينمهمعقب پاسخماندگيبودو گوييبهاينپرسشبودوبههردووجهترينرسالتاو

روشن داشت: نظر دروني و غرببیروني و فکری )خلیلي، 1383زدگي را83: مسئله يعني ،)

درکندميمطرحرااصالتياوخويشبهبازگشتموضوعحمداآلکرد.وقتىبعدیحلنميتک

کوشدميطريقاينازوکندپیدامدرنیتهخوبهایويژگيجذببراىمبنايىخواهدميواقع

غربىمدرنیتهبالفظىنسبتيکفقطاونظرموردايرانىکندومدرنیتهارائهرابومىایمدرنیته

احمدتفسیرياشرحدقیقيدربابهایآل(.البتهدرانديشه1382ديگر)کچويان،چیزنهودارد

يابيتوانگفتکهاوايدهبازگشتبهخويشتنودستاينمدرنیتهايرانيارائهنشدهاست،امامي

کردهاست.بهفنوعلمبوميراتوصیهمي



 مبانی فلسفی

ميمعرفتيآلایديگرازبحثنگرشمحمدمددپورزاويه اشارهبهتصريحاحمدرا گشايدوبا

نويسدزدگيميبحثغربراهانداختنفرديددراحمددیساشازجاللبرتاثیرپذيری


نظريهوتاريخياالسماعلموانسيحکمتبااحمدآلمتجددانهتئوریهرچند،”

کردنميپیدايکاليهاحساسيوسطحيجزنسبتيفرديد،مرحومزدگيغرب

وزدگيمصرفدرمابيغربوگراييغربنوعيزدگيغرباحمدآلنظردر)زيرا

انگلیسوآمريکاخصوصبهغرببورژواييهاینظامبهايرانسیاسيوابستگي

عمیق،اُنسيدينيوحکميمعنایيکبهزدگيغربفرديد،نظردرامااست(،

فطريتوشرقحقیقتخورشیدغروبافقدرخودبنیادیوانگارینیستهمان

(1381:82)مددپور،“استالهيقهراسماازانسان



سالآل در ادعایاحمد پايه بر آنها عمده که بوده حمالتسهمگیني آماج اخیر های

ادعایآلبي ارمکيمعتقداستعدموضوحو آزاد است. بوده احمدنسبتبهسوادیعلمياو

شناسي،تنهامنکرکارهایمهماودربابجامعهاینهاشباعثشدهاستعدهگیریعلميجهت

مرانسان بررسيدمشناسي، بلکهآلنگاریويا احمدراهایاجتماعيـفرهنگيدرايرانشوند،

جهتنويسنده ایمتوسطبا )آزادارمکي، غیرعلميمعرفيکنند 1311گیریسیاسيو :11،)

آل ميخود احمد مختصر”نويسد اين لهجه]اورازان[نويسنده ايننه در نه و است شناس

انسان قواعدآنصفحاتبا که–شناسيو دارد قصداينرا نه و دارد کار و سر اقتصاد با يا
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گونه(.البتههمان1311:2)“اشدراينجزوهآمدهاستقضاوتيدربارهامریبکندکهمقدمات

گويدتروسميسکهلویا


بررسيفرهنگيشناسدممر” و مطالعات اشهاکیتکنياز ایو کردهآغاز بهو

يکهزندگياسیوسياجتماعیهاتیانواعفعاليعنيتريعالیهاکیمطالعهتکن

ياجتماعيشناسمردم،اماگردديميمنته،سازديدرجامعهراممکنومشروطم

رابهقاتیتحقامنهوسپسدکردهآغازياجتماعيزندگيبرعکسازمطالعهکل

يباشدگسترشميازآنمييونمودارهاياجتماعيزندگریکهتحتتأثييایاش

يمباحثمشابهيفرهنگيشناسومردمياجتماعيشناسمردم،بدينترتیبدهد

درايجاونيباشدکهدرانيدراديآنهاشاانیتنهاتفاوتموکننديرادنبالم

ا،آنجا نيبر ايو و آنمطلبتقدم “استصورتگرفتهیشتریبدیتأکايبر

(1382:111کوردی،)اسپردليومک



توانویرادرهردودستهجایاحمدباهردورويکردميباتوجهبهکارهایمتعددآل

داد.

احمدباپايگاهيسکوالريکوجهمهمضعفکارهایاو،بهويژهکتاببرخيمنتقدانآل

دانند:شناختيمياطالعياوازمفاهیمعمیقفلسفيوجامعهرابيزدگيغرب


جرياندريااحمدآلوبودضعیفبسیارغرببهنسبتزماندانشوهاآگاهي”

نتیجهدرنکرد،مطالعهدقتباراآنهاکهاينياونبودبنیادينهایانديشهوآثار

(.1382)محمودی،“بکندارائهغرببامانسبتازعمیقيوجامعتبییننتوانست



داننداگرچهاحمدازحوزهتفکردرفرانسهراموردترديدمياينگروهشناختنزديکآل

هايشدربابغربگیریديدگاهيونگرياريمونآرونراموثربرشکلارنستاحمدخواندنآراآل

روشن فکریميو کتاب نام برخي حتي و داند خدمتو خیانتدر اثر از متاثر را خیانتاو
دانندکهتاآنزمانبهفارسيترجمهنشدهبود.مي(1312ـ1821)ژولینباندافکرانروشن

اوفرديدباآشنايياماشد،آشناستیالیستانسياگزنويسندگانديگروسارتربامروربهاحمدآل

اصیلاگزيستانسوتعهدوتیمسئولمانندمفاهیميوکردآشناسارترانديشهاززمینهاينبارا

شدهارائهمتناظربامفاهیم.(1328:132آشوری،)استداشتهگیراطعمياوبرایفلسفهايندر

آل که است گرايشروشن از متاثر واحمد سارتر بشر اصالت و اگزيستانسیالیستي های

 )آزادارمکي، هايدگر وجود 1311ترانساندانسياسپرسو را11: فرديد از تاثیرپذيری با و )

گرايانجایداد.درواقعشناختاوازمفاهیموادبیاتحاکمبرفضایتواندررديفاثباتنمي



 
 
 
 

 31احمدشناسيجاللآلروش

 

درستاستکهتوجهواعتنااست.البتهواسطهدارایعمیقيقابلن،بهواسطهيابيفکریجها

بهمنطقاينتمدنبردنيپتربرایتروآسانداناييبهزيربنایفلسفيانديشهغربيراهيدقیق

آل زمانه در آشنايي اين اگر اما کماست، احمد )کاشي، امروز از واسطه1382تر با يا )

نينظیرفرديدبودهاستبايددرنظرداشتکهاينطبیعتزمانهوشناختتدريجيانديشمندا

تحوالتآناست.

 

 محور لهشناس مسئ  انسان
شناسيوجودداشتهاست:موجاولباورندکهدرايرانچهارموجانساننيبراگرانبرخيتحلیل

آنانراموردتوجهقراردادهلزومجنبهتاسیسيداشتهو مطالعاتمردموموضوعاتمرتبطبا

نگاری(است،موجدومدرگسترشکارمیداني،اتنوگرافي)مشاهدهمشارکتي(ومونوگرافي)تک

کندونهايتاموجچهارمشود،موجسومبهترجمهواهمیتبنیادهاینظریتوجهميگرميجلوه

شناسيايرانيرابهوجودظامنظریرادنبالکردهاستونوعيانسانکهتوجهبهکارمیدانيون

احمددراينتحلیلدرحالحرکتازموجدومبهسومتصوير(.آل1381زاده،آورد)حسنمي

شدهاست.

بههمینهایآلهایقديميکتابدرديباچهچاپ احمداينعنوانهموارهوجودداشت:

ودُريتیم1331هایبلوکزهرا/مهرماهنشین،تات1333بهشتاورازان/اردیقلم...مشاهدات:

خارخلیج جزيره ـ کفارس خرداد مهم1333/ اثر، سه اين کتاب. زمینهترين در او های

نويسينیز)سفرنامهبخشمهميازروندوویدرآنهاازمرزسفرنامهشناسيبهشمارميانسان

شناسيازسهزاويهمحتواکند.انسانآورد(گذرميشناسيرافراهمميانسانهایموردنیازداده

نظری ديدگاه روشتحقیقو موضوع، انواعپژوهششناساقابلو ديگر تفکیکاز استييو ها

شودميخواندهايراندرعشايریآموزشگذارانانیبنازکهبیگي(.محمدبهمن1312)فاضلي،

:گويدمي


منبهاحمدآلبوديم،مشترکدوستانازيکيمنزلکهجلساتازيکيدر”

پنجاهکنم،ميباوررااشنصفوليشنومميراتوتعريفخیلي!بیگيبهمن:گفت

راديگردرصدپنجاهآنتوکهکنمکارچهمنآخر:گفتم.دارمقبولرادرصدش

درلطفا!احمدآلآقای:گفتم!ايلبهببریبگیریرادستم:گفتکني؟قبولهم

!بکنم؟راکاراينکهامديوانهمگرآخر:گفتمچرا؟:گفت!بماندرصدپنجاههمان

خب.برمميرابرنامهسازمانمديرکلبرم،ميايلبهراژنراليکتو،جایبهمن

تو:گويندميبکني،راامتعريفاگر!کنندميتعطیلراکارمکهبیاييآنجاتواگر

(1381:1)“کرده؟تعريفتوازحکومتمخالفاحمدآلجاللکهایکردهچکار
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استييهاتیموقعدرمیدانيحضوربرایاحمدآلاشتیاقومیلدهندهنشانبیاناين

وجویشناختمسائلمردمکند،درواقعاودرجستميتکمیلشناسيانسانازرااوتصويرکه

اند،اماخودویگونهاوراموردانتقادقراردادهههایمشاهدروشبودهاست.هرچندکهبرخي

نوشتهمي که مشاهدهگويد زمینهگونههای او قصهاشبرای )ساز 1311نويسيهستند و10: )

م آن بر چیزها،قصودشعالوه برخي نوشتن دادناز بازنشرنجات مثل درست است، آنها

بودوضعیتمردمانآنديار.،باهدفبهکاشازخارهایديده



 مالحظات روشی

آل به ديگر خودنقد که است اين اينکهبدونکندميدرگیرشماریبيمقوالتبارااحمد

وهاارزيابيباشدوبههمیندلیلدادهانجامموارداينهمهدرایجانبههمهوعمیقمطالعات

ميشناورمباحثسطحدراشهایقضاوت )محمودی، زاويه1382ماند در مي(. توانایديگر

همه فاصلهعلتورود را مسائلمتعدد به او وپردازنظريهفکرىروشنازگرفتنجانبه روز آن

شدمي(دانست)خطیبدريونانفردیدانسته1382)کاشي،خطیبالگوىبهشدنشنزديک

سخنانشدارای متکيبهکهدرطرحموضوعدارایابداع، واجدسبکيخاص، نظميمنطقي،

حافظه در او متقنباشد(، ارائه شیوه خیانتروشنایقویو ارائهفکرانخدمتو خالل در ،

شمردواينبرمييدوستانسانوآزادانديشىرافکرىروشنبارزويژگىفکر،دوتعريفيازروشن

است.ایمحوریدرتماميآثاردههآخرعمرویتعريف،نکته

احمدبهکندکهآلزدگيبرايننکتهتاکیدميداريوشآشوریدرنقدیبرموضوعغرب

دلیلفقدانشناختدرستازغربوما)خودی(،دردرونخوددَوَرانداشتهاستوراهيبه

براحمدعالوهاندآل(،ايننکتهرابرخيديگرنیزبیانکرده1328:113تواندبیابد)بیروننمي

بهچهارماههروزهبهفرانسهوانگلیس،سفر10چندينسفرطوالنيبهکشورهایغربي)سفر

آلمان،هلندوانگلیس،سفريکماههبهشوروی،سفرسهماهبهآمريکاو...(،مکاتباتمتعددی

درهمروزگاریهمسرشکند(داشتهوبهآناشارهميزدگيغربباساکنانآنديار)درمقدمه

دانشوردرآمريکاتحصیلکردهاست(و31و31هایکردهاست)طيسالآمريکازندگيمي

تواندهاکتابومقالهازفرانسهبهفارسياست،شناختچنینفردینميخودشهممترجمده

اندو،درهمینمسیرگامبرداشتهشناختيحداقلنسبيازغربنباشد،چونبسیاریازمنتقدان

اند.شناسينزديکشدهعلموعملبهغربدر

آل آرا بر نقضي روشي روشيکنکته در آشکار ضعف يا فقدان انسجاماحمد شناسي،

انسان1381:11منطقيونظمدرونيآثارویاست)محمودی، شناسانخودبهدنبالخلق(.

سالپیش10عملکردهاست.ارزيابيکاراودرگونهنیهماحمدنیزجديدهستندوآلوهیش

منطق با احمدقصدتوانداينباشدکهآليکمالحظهديگرميهایامروزينپذيرفتنينیست.
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کوشیدهاستارائهکارهاييمحققانهرانداشتهاست،اوزيرانواعفشارهایسیاسيوامنیتيمي

(،تاآنچهرا1311:31گرانمنتقلکند)قاضیان،يابدبهسرعتثبتوبهديتاآنچهرادرمي

درانتقادیشناسيروشتواندنکتهمي.اينداردوايافتهواورابرآشفته،ديگرانراهمبهجوشش

اينشايد.داندمي1ييرهاراپژوهشوعلمهدفزيرااينروش.رامطرحسازداحمدآلانديشه

دلیليکتحلیلدرامر دلیلدرومارکسیستيهایزمینهبه به تاثیرپذيریازتحلیليديگر

هاييراهمبهگونهازنوشتاردشواریروشناستکهاين؛وخويشتنباشدبهبازگشتوفرديد

(چناندر1311:12کهاوبادرکاهمیتزندگيروزانهمردم)آزادارمکي،دنبالدارد.ضمنآن

شانراتشکیلهايشجزآنانوآنچهاهمدايرهزندگيهدرنوشتهفلسفهزندگيغرقشدهبودک

ديد.داد،نميمي



 آشنایی با زمانه نا

احمدايناستکهاوباانديشمندانمطرحدرزمانخودارتباطييکمالحظهديگرنسبتبهآل

وزمانآنمهمآثارازتوانستمياحمدآلمناعتقادبه»هاتاثیرنپذيرفتهاست.نداشتهوازآن

جدیراآثارنوعايناووليشودمندبهرهبودنددسترسدرکشوردرکهبزرگيهایشخصیت

احمدبرایزمانمهدیبازرگانراطرفمشورتآل(.همینکتابهم1381)محمودی،«نگرفت

 میقاتانتشار در ميخسي ميمعرفي و آلکند گويد مقاله پايیناحمد از رگانبازحکومت

دهدکه(رانخواندهاست.محمودیادامهمي1381ومنتشرشدهدرسال1331شدهدر)نوشته

فرديدوآل نگاهيعمیقو1312-1182شادمان)نيفخرالددیساحمدبا (آشناييداشتهاما

آنهانداشتهاست.انديشبهژرف

دلیلاحمدباهمآلارتباطفعالجالل فکرانش،رواجگفتمانچپوموضعانتقادیاورا

ارتباطتلقياطالعوبيتوانویرابيدانندبنابرايننميهایجاللمياقبالعموميبهانديشه

غرب موضع گفت بتوان شايد معتقدستیزانهشود. برخي است. کرده ناراضي را بسیاری وی

احمدلفکریباآنگری،ناشيازبرخوردسیاسيجريانروشنایازاينمنفيبخشعمدههستند

(.1382است)کچويان،



 احمد ل شناسی روش آ سبک
ميآل توجه اصل سه به پژوهشاجتماعي انجام در بهرهاحمد مشاهده؛ روشکند: از گیری

)تکآوریحضوریاطالعاتمردمجمع تبیینفرهنگيپديدهنگارینگارانه و )آزادارمکي،ها( ها

رسد،مياورازانبامقايسهبهکخار(.دراينمسیربهپیشرفتدرروشتحقیقدر1311:12

محاسبهکردهاستبهطورکگويدکهدربارهخاریکهخوداومياگونهبه دقیقهمهچیزرا

                                                           
1 emancipation 
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بهقصدشناساييخار(،ویدرمقدمهاثرتوضیحمي1318:28) متونيرا کدهدکهدرابتدا

نظرانرادريافتکردهاستوهایصاحبهبازخوانيکرده،بابرخياهاليمصاحبهداشتهوديدگا

اوبهدقتبههانشینتاتآوردهاست.دروهبرمشاهداتواطالعاتياستکهخودجمعاينعال

زيرساخت مالکیت، بافتفرهنگي، ساختارها، دستميمرور ... و بهشیوهخاصخود،ها زندو

اموجا)گذشته(بازآوردهمنيکديداجتماعيازاون”کند.هارابرایمخاطبتبیینميپديده

گ مشخصديدنوتا يعنييکجنبهاقتصادیدادنبهمسائلوطبقاترا ورهمخواهمبرد،

(.1311:10احمد،)آل“نخوردنهارافوراتشخیصدادنوبعدگولمبارزه



 ضد سبک

بود:درپژوهشچنداصلاساسيرادرذهنرشددادهخودشاحمدبرایرسیدنبهسبکآل

آزادی؛بنديپا تمام و تام اسطورهی روشنشکست ساختگي عالقههای و مردمفکری به مند

استکردهمياجتنابسطحروشبهچیزهمهفروکاهیدن(،درواقعاواز1311:11)آزادارمکي،

بر بهشناسيهستيابتداکهغربخالفو نیزشناسيمعرفتوشناسيمعرفترا قالبدررا

برودهدميقراراساساسالمي،حکماینظیرراشناسيهستياحمدآلداد؛تقلیلشناسيروش

شناخته.کندمياتخاذروشيومعرفتيموضعآنپايه از روششدهيکي وترين نوشتار های

شکنانهاست.اواينمنطقرابیشوپیشمندیاوازمنطقيساختاحمد،بهرهپردازیآلنظريه

سبکنوشتاری در همه مياز کار بااشبه و ازگیرد فروهمدرراهاگونهسبکش،استفاده

(.آنافق1382)صدرا،شودمجهزشناسانههستيافقيکبهتاآمیزدازنودرهمميوريزدمي

هاييمتاثراحمدنیزتعقیبکردکهممکناستدردورهشناسانهرابايددرتطورنگرشآلهستي

مارکسیست آرا از يا باشداگزيستانسیالیستها ها غرب؛ جدامثالرساله يکهجوماززدگياو،

است.غربدنیایبهشرقييکسبکيهجومشاملتریمهمحرفحاویغرب،دنیایبهشرقي



 گرایی نمود واقع

گذریبهوگزارشيازخوزستان،آيینفصل،مهرگاندرمشهداردهال،سفریبهشهربادگیرها
احمداستکهعمدتادردههپايانيهایپراکندهآلنگاریهاوتکمجموعهگزارشحاشیهکوير

شده آثارعمرشنوشته اين در او و گرىروايتوتحقیقياوآوردميروىگرايىواقعبهاند

(.برخينويسندگانسرآغازادبیاتروستاييدرايرانرا1382دهد)کچويان،انجاممياجتماعى

مظهریازجستهایاونسبتميومونوگرافياحمدبهآل وجوبرایهويتمليدهندوآنرا

دانند)ساداتمي 1328اشکوری، در318: نگاریتک( اورازانهای: وبلوکزهراهاینشینتات،

بازشناسيوکندميثبتروستاهارازندگي،جاللفارسدريتیمخلیجکجزيرهخار هدفش،

درغربماشینيفرهنگوقفهبيهجومباکهاستايرانيروستاهایسنتيوبومياصیلفرهنگ
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دررفتنبینازحال ازديگردوموردبهنسبتکخارجالل،جزيرههاینگاریتکبیناست.

همبرخورداربیشتریاهمیت ديگرکتبومنابعازهموجاللبیشترشدهتجربهاستزيرا

کارايندنبالهزيادیافرادشدوايراندرمونوگرافيرونقباعثرويهویايناستفادهکردهاست.

چشمبرابردرایتازهاندازهایچشممیقاتدرخسيدرجالل(.1381:21گرفتند)منصف،را

باميخواننده همراهخودبابرونيودرونيسفردرراخوانندهونگردميتازهنگاهيگشايد،

(،سفریکهبهتعبیرخوداو)درمقالهمفصليکهدربارهکنگره1380:18)دستغیب،سازدمي

پردازد،رابطهشناسيشوروینگاشتهآنراتشريحکردهاست(بهدووجهزندگيمردمميانسان

شود.شناسينامیدهميیکهانسانزیهمانچ؛گريکدشانبايهابامحیطورابطهآن



 کاربردیشناسی  انسان

منظورایشناسيکاربردیفعالیتيحرفهانسان انسانيبرایبه رفتار محیطو در تغییر ايجاد

 است)گريلو، مردم فني و اقتصادی وضعیتاجتماعي، 1311بهبود آل33: در(، حتما احمد

خوداودرخاللگفتچنینجايگاهيقرارمي هانساشتراسرگیرد. وگوييطوالنيومفصلبا

شناسدرايران)بهويژهبلوچستان(حضورداشتهاست،برداشتيريشيکهبهعنوانيکانسانات

دهدودرقبالواکنشاشتراسرهادرقبالمیهمانانخارجيارائهميفردازرفتارايلیاتيمنحصربه

اشايجادگويدکهرفتارايلیاتيبرایايجاددايرهامنياستکهتعهداتيرابرمیهمانفرنگيمي

نشانمي ارائهاينتفسیررويکردخاصخوددرخوانشرفتارهایمردمرا با درواقعاو کندو

مي بهآلدهد. باپهلویبندردرساعدی،دکترباايلخچيدررود:ميمونوگرافيسراغاحمد
:مستقلکارهای درو(1381:113کرمي،)شاهجهانحسینبابازیقاپدروپورکريمهوشنگ

.خلیجيتیمدر،زهرابلوکهاینشینتات،اورازان

نیزتوجهداشتهاست،آل کهدراحمدبهوجوهنظریکار کهادبيآثاراغلبمیانچرا

نوعيشناختيانسانوجهه پژوهشجهتپنهانجامعهدربارهفرهنگينظريهدارند، داراستو

.شودآثاراينبهديگرمنظریازنگاهسازسببوکنداستخراجرانظريهاينتواندمي

ارزشازمشترکينظامفرهنگوکندميبررسيراشناسيفرهنگانسان رسمباورها، وهاها،

نظرموردسنتدرکهدلیلاينبهاست،نهمندعالقهانسانيرفتارشناسبهانسان.رفتارهاست

دلیليبهچونبلکهاستگرفتهشکل انبوهبهشناسانسان.استگرفتهشکلسنتيدرهر

هافرهنگدريابدکهاستآنهدفشواستمندعالقهمختلفهایفرهنگموجوددررسومي

بیانمختلفهایشیوهبهراخودشوند،چگونهمتمايزميهمازچگونهوکنندميتغییرچگونه

:1311يابد)فاضلي،جريانميقومآنافرادتکتکزندگيدرهرقوميرسومچگونهکنندومي

جالل11 .بودشناختيانسانتحقیقشروشوتحلیلواحدسطح،چونبود،شناسانسان(.

ازترمهموفرهنگ،شکلاساسکهدهدنشانتازدشناختيانسانتوصیفبهدستاحمدآل
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دراونظريهموادهايشداستانواحمدآلهاینگاریتک.استتغییرحالدرآنمحتوایهمه

مقلدماکهاستآنغربزدگيدراحمدآلفرهنگينظريهاساس.هستندزدگيغربکتاب

ايم.اوشدهماشینشودواسیرنميخلقماخودتوسطماانديشیدنوايم،احساس،عاطفهشده

درهمدهد،آنمينشانبیابدسازمانآمريکاييشکلبهرفتميکهرامصرفيفرهنگجزئیات

آيندهدرايرانجامعهشدنزدهمصرف.مردمزندگيواقعيهایموقعیتدروروزمرهرفتارهای

کرد.اثباترااوانديشهي،درستاحمدآلجاللازبعدنزديک



 معدن زبان

هاینگاریشناسنیستامابهويژهدرتکشناسولهجهگويدکهزباناحمداگرچهخودميآل

سرپرست(،1311-1312تفضّلي)احمدکند.متاخربهاينوجوهمحیطموردپژوهشتوجهمي

گويد:ایميفارسيضمنبیانخاطرهادبوزبانفرهنگستاندرشناسيگويشگروه


”( پورکريم شاگردسرادانشيادبیرستاندورهدر(،1313-1311هوشنگ

باعثاوهموداشتآمدورفتاحمدآلباديپلم،گرفتنازپسوبوداحمدآل

زمینهدرخودکهاحمد،آل.شدمرحومآنباآمدورفتواحمدآلبامنآشنايي

راهاگويشگردآوریاهمیتوقدربود،زدهقلموکوشیدهعامهفرهنگگردآوری

اينوبودشدهآگاهايرانشناسيزباناطلسطرحازپورکريموسیلهدانست،بهمي

کردميتشويقکارآنادامهبهراپورکريموتأيیدراکار درپورکريمآثارغالب.

آننتوانست،ورفتهنگامنابهاحمدآلکهدريغا.آمدفراهمهاتشويقهمیننتیجه

بخشان،)روح“شودزمینهايندراثریمنشأبايست،ميوخواستميکهچنان

1311:181).



شناسينیزبودهاحمددرصددتوسعهپژوهشبهحوزهزبانآيدکهآلازاينگفتهبرمي

استتانگاهيبوميرانیزترويجوشناساييکند.

آليکچهره توجه انتقادديگر برخي با او که است آنجايي زبان، به دربارهاحمد ها

کنمتویاينزمینهخاليازفکرمي”دهد:گونهپاسخميشودوايناشمواجهميزدگيزبانعرب

هرنوعمالک،اينالکمذهبکهزبونفارسيروغنيکرده،يکجاپاست.منچرالغتيراکه

های(واينمواردنشانه1311:81)“وسیصدسالمذهبوسنتوفرهنگآمده،ردکنمباهزار

شودتوجهوتاکیداوبرمسائلزبانياست.اودرپاسخبهبرخيانتقادهادرموردزبانشيادآورمي

آورد،اوبهدنبالموضوعزندهاست.راگیرميکهدرتماسبامردماستکهلغات
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 تحلیلیهای  داده

رسد.اوبندیدربارهشرايطکشورميهايشبهنوعيجمعهاوبازخوانياحمددرنتیجهتحقیقآل

گریبهروستاهاشهریتبلیغوراديوروستاهاوورودشدنتکهتکهوماشینمعتقداستکهورود

غرب مهم اثر دو عامل چهار همچنین او است. ايران در غیرشهری جوامع بر برایزدگي

ازيورشيباشدميساختهکهتمدني(:هر1381:101کند)عباسي،ماندگيايرانذکرميعقب

باغفلتآنازماوپرداختعلمکسببهشد؛غربمينابودشرقشمال تجارترونقکرديم؛

احمددرکشور.آلداخلياموردربیگانگانافتاد؛ودخالترونقواعتبارازابريشمجادهدريايي،

 مينمونهزدگيغربدرجنگتضادهافصل مطرح را پديده اين پیامدهای از باهايي و کند

بهروستاهاورودماشینجهینتدهدکهدرتوصیفموقعیتروستايیاننشانمي شدنکاريبو

(.1383:21آورند)خلیلي،کشاورزان،چگونهروستايیانفوجفوجبهشهرهارومي

ال در اوليکاحمدموفقميآلزدگيغرببته دهد: نشر باز اصليرا انگاره چند شود

کارنامهروشن انتقادیاز دومجايگزينبومترازنامه ايرانارائهدهد، زدگيگراييغربفکریدر

هایازنامهدرمرگارزش)هويتوبازگشتبهخويشتن(راطرحکند،سومباطرحيکسوگ

تح رفته، روشنياد چهارم و زند رقم را تحرکرکيفراگیر به تا تلنگریبزند ايرانيرا فکران

(.1388:18نژاد،درآيند)ساداتي



 سبک کار 

با.سالحيکشدهمابرایروزهااينقلم”دهداحمددراينگفتهزاويهديدخودرانشانميآل

همسايهنشوند،کفترهایمجروحاشاتفاقيتیربهکههمهمسايههایبچهکني،بازیاگرتفنگ

.“بردکاربهبايدکجاراسالحاينکهندانداگردستاينبادبريدهوکشیدخواهندپرکه

وامکینهوجویجستدرمدامکهببینمراو»نويسد:احمددربخشيازسفرنامهآمريکاميآل

تجربهدرخصوصبهامديدهميتنهاخودمواليتدرراخودمچونهمیشهمنکهنکندچرا؟

کردهخشنوتندجوراينمراقضايا،آنازپساجباریسکوتمدتيوتودهحزبازانشعاب

بهنسبتخوردنحسدوورزيدنکینهبامانم؟ميتنهادنیادردارمحاال.ماندهتنهاواستبوده

ابزاریبدين“برسمبايدرااينحسابديگر؟دنیاهایوضع عنوان به را انتقادی ترتیبخود

بخشد.دائميبرایکارورزیرسمیتمي

جلوه از ديگر قباليکي در او کنشمداوم فعالیتو جالل، متمايز سبککاری های

خرداد11رابهانگیزهخونيکهدرفکراندرخدمتوخیانتروشنرويدادهااستبهطورمثال

اعتناييشستند،هایخودرابهبيدستفکراندرمقابلازمردمتهرانريختهشدوروشن1311

مي نويسد. نوشتهویدر ديدگاهحاشیه به اشاره با ارنستيونگر هایديگراندربارهایدرباره

فلسفيکندتايکنوشتهوتوصیهمي(بها1313ـ1181گويدکهمحمودهومن)زدگيميغرب
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دانسته،هرروزبهخانهاحمدچونزبانآلمانينمي(وآل1311:311احمد،بخواند)آليونگررا

نوشتهاست.احمدميکردهوآلرفتهواومتنراترجمهميهومنمي



 الگوی مشترک، فرهنگ مقاومت
اومياحمدچندانبرپايهياسوفرسودگيتحلیلآل خواهدتاهرچهزودتربههدفنیست؛

اشوعبوراوازدينوسنتبهتجددوبازگشتيدوباره)رهايي(برسد.ايندرسیرتحولانديشه

زندگي سوم دوره اينبازگشتکهدر در متجلياست. اشرقمميبهدين، نوعيکاوخورد،

احمدآلسازد.است،ميگسترشحالدرستیزندهصورتبهکهتجددىمقابلدرمقاومتهويت

نیست،تجددستیزاحمد،آلکند.ميگسیختگىدچارراچیزهمهتجددنوعآنکهکندميتصور

چنینوبکندمديريتراباشدرونوجوشدرونتجددنوعيکتواندميکهکندميفکراو

بهخويشبهبازگشتطرحاين.شودميتبديلجمعىوعمومىارادهيکبهتدريجبهاىخواسته

طرحاينمنگمانبه.بدهدسامانايرانىمدرنیتهيکبهتاداردجمعىمواريثبرتکیهنوعى

(.1382است)کاشي،احمدآلاصلى

گويد:کندوميایاشارهمينکتهاحمدبهزدگيآلعبدالکريمسروشدرتحلیلغرب


احرازوابرازنوعيبینم،مياحمدآلجاللآقایمرحومکاردرمنکهآنچه”

راشرقيواسالميکشورهایوايرانکهغربياست،غربمقابلدرهويت

هیچراهاآنوستاندههاآنازراشانهويتوکردهاستعماروتحقیرلگدکوب،

استکردهکس ابرازخوردهشکستوخوردهزمینانسانعمليچنینمقابلدر.

ايناحمدآلکاراست،مقابلطرفنفيهويتابرازهایراهازيکيوکندميهويت

ستیزانهغربهمفرديد،سخناناست،فرديدکارازگرفتهالهاماحمدآلالبته.است

ودانمميمنحطيرأیرااورأیکهاستحیثاينازمنجبرگرايانه،همبود،

انعکاس.دانمميهمخطرناکيرأی درآگاهانههويتستیزیغرباينديني..

آنبرهمجهادنامکهمسلحانهستیزیغربنوعيازبودعبارتدارانديناردوگاه

درکليطوربه.بینیمميجهاندرامروزماهمراانديشهاينبرانمیراثونهادند

زندهراآنناممنکهچیزیبهشدترجمهستیزیغرباينداران،ديناردوگاه

(1381:10)“ناممميهويتياسالمشدن



مي تاکید نکته اين ازسروشبر ناشي ايران در جهاد رايج گفتمان از بخشي که کند

دهديعنيجاناينديوِماشینرادراحمدراهرانشانمياحمداست.آلهایضدغربآلانديشه

ازآنبارکشیدناستوآنرابهاختیارخويشدرآوردناستوهمچونچارپاييکردنشهیش

)آل 1313احمد، :118 خیانتوخدمتجملهازاحمد،آلآثاردراساسيبسیارنکتهيک(.
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دیسوهايدگرمارتینازاحتماالًکهچیزی.استجهانتغییربرایسیاسيتعهد،فکرانروشن

.(1381:81بود)مددپور،گرفتهفرافرديداحمد



 گیری نتیجه
بهاينآيهاحمددرغربآخرينعبارتيکهآل قلمخودرا اينجملهاست: زدگينوشتهاست،

بندیتمامعیار؛شايداينيکجمع“ اقتربالساعهوانشقالقمر...”کنیمکهفرمود:تطهیرمي

راه و بحرانبرایبرونکارهاييکهبرایبیانموقعیتفکریاو هایپديدرفتزمانهخويشاز

گیرد.احمدرادربرميلهایآآمدهپسازتجددنباشد،اماحداقليازايده

بودتاازتسلطنظریغرببگريزد،اولازبرآناش،ایکهدرهمهادوارزندگينويسنده

گرشستوصرفايکمشاهدهنپذيروفعالبهکاوشميهمهمسائلوطنيرابانگاهيمشارکت

بيبي روبهطرفو مسايل پژوهشبا موضوع مثابه به صرفا که نبود همینانگیزه در شود. رو

میزانتوجهآناستکهالجرماوازسطحتوصیفدرميرهگذردومیننکتهقابل گذشتوبا

کهبالدرنگدرصددهمآنسوم؛وآمدکاربرميحلوراهدانشيکهگردآوردهبود،درصددارائهراه

ايدهايجاداليه بهشکليدرونهایمقاومتایاز پروژهنوسازیرا بازتولیدکند.گرايانهبودتا زا

احمدبهجدالمیانباورآلآنهمهادرسايهيکچارچوبمفهوميکالنقرارداشتوهمهاين

سنتوتجدددرايرانِامروزبود.
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 منابع
.1381شهريور10،روزنامهکارگزارن،«آدمیتازمتأثراحمدآل»(.1381آجوداني،ماشااهلل)

،تهران،زمان.ارزيابيشتابزده(.1318)جاللاحمد،آل

،رواق.تهران،اورازان(.1311)━━━

،تهران،امیرکبیر.خسيدرمیقات(.1311)━━━

تهران،خوارزمي.،فکراندرخدمتوخیانتروشن(.1311)━━━

،تهران،رواق.زدگيغرب(.1313)━━━

،تهران،رواق.چاهودوچالهومثالشرحاحواالتيک(.1313)━━━

،تهران،امیرکبیر.،دريتیمخلیجفارسرکجزيرهخا(.1310)━━━

،تهران،مجید.سفربهواليتعزارئیل(.1313)━━━

 نیا،تهران،فردوس.پژوهشازمصطفيزماني،ادبوهنربیگانه(.1311)━━━

نیا،تهران،فردوس.،پژوهشازمصطفيزمانيمکالمات(.1311)━━━

نیا،تهران،کتابسیامک.،پژوهشازمصطفيزمانيهاگزارش(.1312)━━━

نیا،تهران،کتابسیامک.،پژوهشازمصطفيزمانيسفرفرنگ(.1312)━━━

)آزادارمکي اصغر خانقاه، عسگری و تقي ،1311 آ»(. جالل شکللسهم در پژوهشاحمد فرهنگيگیری های

.3ـ30،صص1311،بهاروتابستان11،شمارهنامهنامهعلوماجتماعيفصل،«اجتماعيدرايران

،صص1328،بهار11شماره،نامهنامهايرانماه،«غربزدگيوبحرانتفکردرايرانهينظر»(.1328آشوری،داريوش)

 .112ـ120

مزیج،ياسپردل 1382)یکوردمکديويدو فرهنگ(. پینگارمردم،يپژوهش جوامع ب،دهیچیدر وکیترجمه

.موسسهمطالعاتوتحقیقاتفرهنگي،تهرانی،محمد

 .1ـ13،صص130،شماره1381،آذرفرهنگينامهکیهانماه،«آموزشکوچندگان»(.1381بیگي،محمد)بهمن

( حمید «سیاسيانديشهوشناسيروش»(.1383پارسانیا، سیاسيفصل، علوم مجله نامه شماره زمستان18، ،

12-1،صص1383

عليحسن )زاده، 1381رضا موجمردممردم»(. میانچهار «شناسيايرانيشناسيجنسیتدر ماه، ،کتابماهنامه

 .13ـ21،صص31و31شماره،1381مردادوشهريور

.12ـ81،صص1،شمارهنامهمطالعاتمليفصل،«زدگيوهويتغرب»(.1383خلیلي،رضا)

13،صص180،شمارهنامهکیهانفرهنگيماه،«بهسفرنامههایآلاحمدينگاه»(.1380دستغیب،عبدالعلي)

 .11ـ

.11ـ12،شمارهسوم،صصنامهيادآورماه،«هایمکتوبپاسخ»(.1381آبادی،محمود)دولت

ع)روح 1311بخشان، «سابقهلهجهشناسيعلميدرايران»(. ـ181،صص1،شمارهنامهنامهفرهنگستانفصل،

112.

احمد،تهران،موسسهفرهنگيگسترش،يادمانجاللآلنامهزائریازروستاسیاحت(.1328اشکوری،کاظم)سادات

 هنر.

سیدمهدی)ساداتي 1388نژاد، برابرلیبرالیسم»(. «واکنشجريانروشنفکریايراندر نامهمطالعاتانقالبفصل،
 .111ـ113،صص11،شمارهاسالمي

علومنامهفصل،«شناختفراينددردورکیمومارکسشناسيروشتطبیقيبررسي»(.1388امیری،نادر)ساالرزاده
.133ـ113،صص12شماره،اجتماعي



 
 
 
 

 101احمدشناسيجاللآلروش

 
.1ـ11،صص80،شمارهنامهبازتابانديشهماه،«گذشتهبهبازگشتآشفتهخواب»(.1381سروش،عبدالکريم)

.1382شهريور18،روزنامهاعتمادملي،«احمدآل،ججنگيماشین»(.1382صدرا،روزبه)

 .1ـ11،صص1311،مهر1،شمارههنرنامهکتابماهماهنگارايران،(.ادبیاتمردم1311)اهللفاضلي،نعمت

.111ـ111،صص3،شمارهيفصلنامهعلوماجتماع،«مروریبرسیرمردمشناسيدرايران»(.1312)━━━

1311قاضیان،حسین) سرزندگي،گسستگيوتشتتانديشهجاللآل»(. «احمد؛ نامهکیانماه، شماره ،صص8،

.30ـ31

جالل) 1381عباسي، آثارجاللآلمباحث(. پاياناحمداجتماعيدر امامخمیني، نامهکارشناسيارشددانشگاه

)ره(.

.1382شهريور18،ايرانروزنامه،«احمدآلجاللهاىدغدغه»(.1382کچويان،حسینوکاشي،غالمرضا)

تاکیدبرصادقهدايتومطالعهرابطهسبکزندگيوسبکنوشتاریدرمیدانادبيايرانبا(.1381کرمي،امین)
نامهکارشناسيارشد،دانشگاهمازندران.،پاياناحمدجاللآل

رالفوروآلن) 1311گريلو، «شناسيکاربردیواستعمارمردم»(. اهللترجمهنعمتنامهنامهعلوماجتماعيفصل،

 .31ـ110،صص11،شمارهنامهنامهعلوماجتماعيفصلفاضلي،

.38ـ11،صص:1،شمارهنامهآيینماه،«شناختياحمدوتنگناهایروشآل»(.1381محمودی،سیدعلي)

ـ11،صص1،شمارهنامهآيینماه،«شناسيهاینظریدرگسترهغرباحمدوفقرپشتوانهآل»(.1381)━━━

18.

.13ـ31،صص2،شمارهنامهآيینماه،«احمد،مشروطه،روشنفکریودموکراسيآل»(.1381)━━━

.1382شهريور11،روزنامهاعتمادملي،«احمدآلمطالعاتيوفکریفقر»(.1382)━━━

،11،شمارهنامهکتابنقدفصل،«نیمنگاهيبهجريانپستمدرندرتفکرمعاصرايران»(.1381مددپور،محمد)

.21ـ88صص

.12ـ21،صص103،شمارهفرهنگينامهکیهانماه،«جالل،مردیدرراه»(.1381منصف،مصطفي)

 .111ـ111،صص13،شمارهکتابنقد،«احمدروشنفکرانومسئلهآل»(.1318زادگان،داوود)مهدوی

،صص18،شمارهنامهنامهفرهنگستانماه،«شناختيادبیاتمعاصرهایزبانپژوهش»(.1381ناصح،محمدامین)

.32ـ111
 

  





 
 




