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  چكيده
 بود بازگشت به خويشتن در ايران مفهوم .ش 50 و 40 ةي روشنفكران دهها دغدغهترين  يكي از مهم

در . خورد مي، شريعتي، فرديد و نصر به چشم احمد آلوفور در آثار جالل  اي به كه چنين دغدغه
بازگشت به كدامين خويشتن؟ در مقابل، اين بازگشت از يك سو، به معناي : همين زمينه بايد پرسيد

، چنين بازگشتي متضمن  اينبا وجود. گر، به معناي بازگشت به گذشته استيز سوي دنفي حال و ا
اوالً داللت بر آگاهي نسبت به ميراث گذشته دارد؛ در ثاني اين بازگشت به : استفرض  دو پيش

فرض بيش از پيش  با مداقه، باژگوني اين دو پيشكه در حالي . استمعناي رجعت به سنت اصيل 
 ي در آرابرساختهرو، جستار حاضر بر اين فرض مبتني است كه سنت   ازاين. دنمايان خواهد ش

گرايي و ممزوج  مياحمد بر يك آنتاگونيسم استوار است كه تالي منطقي آن چيزي نيست جز بو آل
  .كردن امر ديني با امر سياسي
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  مقدمه
بر همين اساس، شايد بتوان . بازگشت به خويشتن دانستدهة توان  مي در ايران را .ش40 ةده

در پروراندن مفهوم بازگشت « هرچند او ،قراوالن اين مفهوم بود  يكي از پيشاحمد آلگفت كه 
 حياتي ايفا كرد و آغازگر آن بود، نقش محوري وكه ملكي به خويشتن كه دوست و همكارش 

دهة در ، بر او عالوه. )173: 1382وحدت، (» ش بر زندگي و تاريخ فكري ملت ايران اساسي بودتأثير
بازگشت از نظر وي به معناي . كند ميشريعتي نيز صحبت از بازگشت به خويشتن . ش50

يز در بر اين اساس، فرديد و نصر ن. است» ]هاي اسالمي ريشه[ي خود ها بازگشت به ريشه«
اي  اما آنچه مهم است اينكه بازگشت به خويشتن سنت برساخته. گيرند ميهمين حيطه قرار 

 ناشي ،داد را سر  نداي آناحمد آلبدين معنا كه آنچه جالل . است كه فاقد تاريخي واقعي است
 ةبا اين وصف، چنين بازگشتي سه الي.  بودزدگي غربوضعيت از يك آنتاگونيسم در ارتباط با 

عبارتي   است كه به»زدگي غرب«اول، بازگشت به كليت اسالمي در ضديت با الية : ي داردينامع
بازگشتي كه «. كند ميشدگي امر ديني با امر سياسي را تداعي  وج ممزيمذكور نوعالية در 

الية دوم، الية ؛ )191: 1384ميرسپاسي، (» سياسي داشتجنبة كند البته  مي از آن دفاع احمد آلجالل 
سوم، بازگشت به روستا و الية ازگشت به خويشتن نفساني كه بيشتر حالت رازگونه دارد و ب

 استوار است كه تالي منطقي بانگ بازگشت به »شهر« اجدادي در ضديت با  وسرزمين آبا
 ،از همين رو در ذيل. گرايي نبود ميبوجز  سر داده بود چيزي احمد آلخويشتني كه جالل 

 پرداخته احمد آل يصيل به آرافت بهسپس شود و  ميدن سنت توضيح داده  بوهمنظور از برساخت
  .خواهد شود

اخذ شده است كه معني  Tradereالتين واژة سنت از واژة «ابتدا بايد خاطرنشان كرد كه 
صورت  انتقال رسمي اطالعات چه به«اين . )Fredrich, 1972: 14(» دهد ميانتقال يا ارسال را 

تر  در متن غيرمذهبي روند سنت كامالً حياتي. در مذهب را سنت گويندشفاهي و چه كتبي، 
ها، هنجارها و سنن مركز ثقلي  اين بدان معناست كه انتقال ارزش. )Bowker, 2005: 601(» است

به بيشتر از سنت اريك هابزبام تلقي مقابل،  در. استبراي سنت به معناي ميراث كهن 
» شده ابداع«سنت «: گويد ميگونه كه خود او  آن. داردشدگي آن اشاره  ساختگي و ابداعبر
صورت  تكرار است كه بهوسيلة  بههاي خاص از رفتار  درصدد تلقين هنجارها و ارزش...

در واقع، اين امكان وجود دارد كه آنها رسماً درصدد . خودكار داللت بر تداوم با گذشته دارد
با اين . )Hobsbawm,1983: 1-2(» قرار كنندتاريخي برگذشتة تر با  مي مناسبوباشند تا تدا

اي از اعمال  شده مجموعه شود كه اوالً، سنت ابداع مي استنباط  چنيناوصاف، از تعريف سنت
ها و هنجارهاي خاص از طريق  گيرد؛ در ثاني، چنين سنتي درصدد تلقين ارزش ميرا دربر
ة نكت. تاريخي استگذشتة يا در نهايت، همواره در پي ارجاع خود به گذشته و ؛ استتكرار 
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در همين . استكننده به آن ابداعي و جعلي   رجوعتاريخ و هم سنتحائز اهميت اينكه هم 
سنت در «او گفتة به . تمايز قائل شود 1شده و عرف عاكند بين سنت ابد مي، هابزبام سعي زمينه

اصطالح بر جوامع سنتي در  كه يز داده شوديتم» عرفي«معناي برساخته بودنش بايد آشكارا از 
نخست . صورت ذيل شرح داد توان به مياين تمايز را . )Hobsbawm, 1983: 2(» حكمفرماست

شده يا واقعي كه  ابداعگذشتة دوم، . هاي برساخته همواره امري ثابت است اينكه، متعلق سنت
وامع سنتي همچون در مقابل، عرف در ج. كند مي نوعي تكرار را تحميل ،كنند ميبدان رجوع 

عرف بر . عات مجاز نيستنداآيد كه مانعي براي تغييرات و ابد ميحساب  موتور و چرخ آنها به
زندگي بدين » سنتي«در جوامع زيرا  ،تواند امر ثابت را پيشنهاد كند ميشده، ن خالف سنت ابداع

ير به معناي ناگز به» عرف«گونه زوال يا سقوط  كه هرگفت در يك كالم، بايد . صورت نيست
  . اند معمول با سنت درهم بافته شدهطور  بههايي است كه  تغيير سنت

 در ،اند ميند كه ديرينه و قديا شوند يا مدعي ميهايي كه پديدار  سنت«اريك هابزبام به نظر  
هاي  سنت«رو  ازاين. )Hobsbawm, 1983:1(» شوند ميع ا و گاه نيز ابدند كامالً جديداغلبواقع 
شده، برساخته و ايجادشده است و هم شامل  واقعاً ابداع» هاي سنت«ده هم متضمن ش ابداع

ش يمدت در حال پيدا ي كوتاهها آساني قابل رديابي در دوره شود كه در موارد كمتر به ميآنهايي 
اند، زيرا به نظر  ي همواره درصدد ارجاع خود به گذشتهيها عالوه، چنين سنت به. )ibid(» اند بوده

هاي   تا آنجا كه اين ويژگي سنت،هرچند چنين بازگشتي به گذشته وجود دارد«وي 
طور موجز، آنها در واكنش به  به. ساختگي استاغلب براي تداوم با گذشته  2»شده ابداع«

گيرند يا  ميي قديمي را به خود ها به وضعيت] ارجاع[اند كه شكل بازگشت  شرايط جديدي
 برساختگي سنت زمينةدر . )ibid: 2(» كنند ميالزامي ايجاد   را با تكرار شبهخودشانگذشتة اينكه 

يك آغازگر منفرد ابداع و  توسطآگاهانه و عمداً » سنت«كه يك «: گويد ميصراحت  بههابزبام 
آيد كه هابزبام بين  مينظر  بهدر اين خصوص، . )Hobsbawm, 1983: 4( »شود ميبرساخته 

گر خاص برساخته يا ابداع  يك ابداعوسيلة  بهعمداً «شوند، يعني  مي» داععمالً اب«هايي كه  سنت
 تا«هايي كه  ند و سنتشو مي» سيس يا طراحيأت) گروهيتوسط هم  شايد(رسماً «يا » شوند مي

  . )Sarot, 2001: 28(شود  مي، تمايز قائل »شوند ميحدي ابداع و بعضاً بسط داده 
 دهد كه تغيير سريع جامعه، ميماني رخ كرات ز ع سنت بهابا اين حال، ابد

طراحي شده » قديمي«هاي  كند كه آنها براي سنت ميالگوهاي اجتماعي را تضعيف و نابود 
دير يا زود به اين نكته پي خواهيم برد كه «: گويد مي، هابزبام زمينههمين  در. )ibid: 5(بودند 

  ....ليد، حتي بازسازي يا احيا شودصورت مو به مو بازتو تواند به ميتاريخي ديگر نگذشتة 
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مراتب دور كه كمتر به زمان حال  بهگذشتة روست كه توسل به احيا، ارجاع يا خلق  ازاين
اي كه بدان استناد   پس گذشته؛ چه بسا برابر و همسنگ با ابداع كامل باشد،نزديك است

ابراين، هم سنت و هم تاريخ ارجاع بن. )Hobsbawm, 1972: 8(» است 1چيزي جعلي ...شود مي
زيرا اين بازگشت به گذشته فقط براي توجيه و ايجاد ، به آن امري كامالً برساخته است

اساس انگارة بر همين اساس، در ذيل سعي شده است كه بر. مشروعيت براي خود است
  .شودي واكا تحليل و واحمد آل جالل يهابزبام، آرا

                                                          

  
  ه خويشتنآنتاگونيسم؛ بستر بازگشت ب

عبارتي ديگر،  به.  را بستر بازگشتن به خويشتن قلمداد كردزدگي در بادي امر، شايد بتوان غرب
 دقيقاً همان چيزي است كه هابزبام آن را شرايطي براي برساخته شدن و ابداع 2زدگي غرب

 سنت برساخته ةمثاب كند؛ بدين معنا كه شرايط بازگشت به خويشتن به ميسنت جديد تلقي 
 همچون زدگي  معتقد است كه غرباحمد آلرو  ازاين.  استزدگي غربمبتني بر ضديت با 

ثاني، محيط و شرايط دروني  اي است از بيرون و در  اوالً، عارضهزيرا ، استزدگي با بيماري و
نيز ابزاري الزم براي رشد و نمو آن بوده است كه حاصل منطقي بيماري مذكور، پوسيدگي و 

 به دو سر زدگي از سوي ديگر، غرب.  در گندمزدگي ون است مثل، آفت سنفروپاشي از در
بارز غرب مشخصة . طيف اشاره دارد كه يك سوي آن غرب و سوي ديگر آن شرق قرار دارد

كه شرق فاقد ابزار توليد ماشين و مالك  ؛ درصورتياست آن ةوسيل هداشتن ماشين و توليد كاال ب
براي من غرب و شرق نه معناي سياسي  «:گويد مياحمد  لهمين اساس، آ بر. مواد خام است

غرب يعني ممالك سير و شرق . بلكه دو مفهوم اقتصادي است. دارد و نه معناي جغرافيايي
گرچه در . اي از غرب است براي من دولت آفريقاي جنوبي هم تكه. هنيعني ممالك گش

گرچه آن طرف كره . جزء شرقنداليه جنوبي آفريقاست و اغلب ممالك آمريكاي التين  منتهي
دار انقالب فرانسه، داراي رنگ و لعابي از  حال، اين غرب ميراث. )22: 1342احمد،  آل(» ارضند

 
1. Fabrication 

كند كه   آشكارا اذعان ميزدگي غرباحمد در مقدمة كتاب  اوالً؛ خود آل: ر مورد مفهوم مذكور بايد به دو نكته اشاره كردد. 2
در ثاني، آنچه فرديد در ). 16 :1342حمد، ا آل(» ام را از افادات شفاهي حضرت احمد فرديد گرفته» زدگي غرب«من اين تعبير «

زدگي كلمة  فرديد براي غرب. احمد تا حدي متفاوت است زدگي در نظر دارد با برداشت آل وعاء ذهن از مفهوم غرب
dysplexiaبرد، كه آن از تركيب دو كلمة يوناني  كار مي  را بهdysis به معني غرب و plexia به معناي ابتال جعل كرده بود 

گالية اصلي فرديد تنها از تكنولوژي نوين غرب نبود، بلكه او از همان ساختار دنياگرا ).  يعني سكتهapoplexyثالً، شبيه م(
عنوان عامل شناسا و  گرفت كه ميان ذهن انسان به زمين شكوه داشت كه از يونانيان باستان ريشه مي شناسي مغرب در معرفت

حال اين فرق ميان فرديد و ). 153-152: 1383قيصري، (شد  وت وجودي قائل ميعنوان موضوع شناسا تفا جهان خارج به
شناختي غرب بود  بيني خودمحور معرفت اند، هايدگر فرديدي بيشتر ناقد جهان احمد وجود دارد، هرچند هر دو ناقد غرب آل

 .احمد ناقد ماشينيسم يا فناوري بود ولي آل
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وي شرق و غرب را تقابلي . خبر از دموكراسي و ميراثي از استعمار است دموكراسي و شرق بي
  .بيند مي، توحش و تمدن ميان فقر و ثروت، ناتواني و قدرت، جهل و علم، ويراني و آباداني

به . كند، بلكه در پي تسلط و سلطه يافتن بر آن است مياحمد نه تنها ماشين را طرد ن  آل
بحث در طرز . دنياگيرشدن ماشين يك جبر تاريخي است....بحث از نفي ماشين نيست«باور او 

سازندة ي كه يها اين بدين معناست كه ملت. )27: همان(» برخوردهاست با ماشين و تكنولوژي
ماشين نيستند در برابر هجوم جبري ماشين، هويت تاريخي و فرهنگي خود را از دست 

 زدگي احمد از غرب مقصود اصلي آل. شوند مي تبديلو به كاالي چنين ماشين غربي دهند  مي
خودمان را در قبال ماشين و هجوم » فرهنگي ـ تاريخي«ما نتوانستيم شخصيت «اين است كه 

حرف در اين است كه تا وقتي ماهيت و اساس و ...بلكه مضمحل شديم. فظ بكنيماش ح جبري
با  آوريم ـ ميصورت ظاهر، اداي غرب را در  ايم، و تنها به فلسفه و تمدن غرب را درنيافته

از . )28 :همان(» ايم يش ـ درست همچون آن خريم كه در پوست شير رفتهها مصرف كردن ماشين
ي بلوك ها نشين اورازان، تاتنگاري  ي اين ماشين را در سه تكهمين حيث، او هجوم جبر

كشاند كه در صفحات بعد اين سه  مي به تصوير خارك، در يتيم خليج فارسجزيرة زهرا و 
  .شدنگاري بررسي خواهند  تك

ي نماشين بر انسان شرقي مبتسلطة  به معناي زدگي در همين خصوص، بايد افزود كه غرب
كه ماشين را  تا وقتي. ايم كننده تنها مصرف«بديهي اول اينكه تا وقتي . ستبر دو اصل بديهي ا

 و بديهي )29:  همان(» زده خواهيم شد كه ماشين را ساختيم، ماشين وقتي...ايم زده غرب. ايم نساخته
قرون زمستانة خواند كه از خواب » شرق«غرب وقتي ما را «ديگر بر اين اساس است كه 

اصلي دوران قرن بيستم ماست مشخصة  زدگي پس، غرب. )32 :همان( »وسطايي خود برخاست
ند از دست نيافتن به ماشين، آشنا نبودن به علوم و تكنولوژي ا  عبارتزدگي كه سه ويژگي غرب

گونه كه خود وي  آن. كنندگي ماشين رفته در خصوص توليد ماشين و در نهايت مصرفشپي
اوالً، به ماشين دست نيافتيم «ند از اينكه ا صه عبارتكند كه اين سه مشخ ميطور واضح بيان  به

ثاني، به مقدمات ماشين، يعني علوم جديد  در...دانيم ميرا ن و رمز و راز ايجاد و خلق آن
جالل . )35 :همان(»  ماشين هستيمةكنند ثالثاً، به جبر اقتصادي مصرف ...تكنولوژي آشنا نيستيم

. دست دهد  بهزدگي تر از غرب  آن است تا تصويري روشنبرساله  سهكارنامة احمد در كتاب  آل
گويم  مياما  «:كند مي را چنين تعريف زدگي صراحت مفهوم غرب در همين كتاب، به

ميان اين دو دسته ممالك ) و الجرم سياسي(خاص اقتصادي رابطة  يعني عوارض زدگي غرب
بلكه چيزي . فه يك معاهدهدوطررابطة يا . دوطرفه يك معامله نيسترابطة كه . شرق و غرب

 زدگي حال، چنين برداشتي از غرب. )117: 1345احمد،  آل(» ارباب و بندهرابطة است در حدود 
 زيرا در ، استپذير اول قرن بيستم توجيهنيمة وابستگي و استعمار در نظرية بيشتر بر مبناي 
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نند ضعف توليد، دليل عوامل دروني ما وابستگي اين كشورهاي پيرامون است كه بهنظرية 
و عوامل بيروني همچون تقسيم كار ناعادالنه و ساخت فناوري نيروي كاري ارزان و نداشتن 

و علم وابسته فناوري سرمايه، دارندة الملل به كشور متروپل يعني  نظام بين اقتصادي نابرابر
از ... [منام مي زدگي من اين رابطه را غرب «:گويد مياحمد  گر، جالل آليو از سوي د. است

هرچند . )118 :همان(» بحث بر سر اين است كه آيا اين نوع رابطه قابل دوام است يا نه] همين رو
 از طرفي بر اين باور است ،او معتقد است كه ماشين جزء سرنوشت جبري انسان شرقي است

كند كه قيمت  ميتعيين ] غرب[يعني حتي او «ماشين يكي است فروشندة كه چون خريدار و 
 سرنوشت بازار جهان ةكنند عبارتي غرب تعيين به ...ش و خريد مواد خام چقدر بايد باشدفرو
تن اين بند وابستگي سدنبال مفري براي گس ه باحمد آلاز همين روست كه . )119: همان(» است

 يك زدگي بكنم كه اين غر ميگمان  «.پايان دهد  مياست تا بتواند به چنين سرنوشت محتو
   .)118 :همان(» ت كه بايد از يك جايي بازش كردبسته اسدايرة 

ي اجتماعي، سياسي و ها ي است كه تمام سطوح و اليهها  داراي آفتزدگي بنابراين، غرب
در بوق و كرناي مدارس، راديو «ايم كه  زده بوده كه ما غرب حتي وقتي. گيرد مياقتصادي را دربر

كنيم كه رنسانس، اختراع برق، كشف  ميتكرار هاست  و انتشاراتمان همان اباطيل غربيان را سال
روي از   دنبالهزدگي به باور او حد اعالي آفت غرب. )58: 1342احمد،  آل(» نيروي بخار و الخ

ي غربي، ها ي نفتي و از دولتها روي از غرب و كمپاني دنباله «.سياست و اقتصاد از غرب است
 زيرا ،آفت ديگر، شهرنشيني است. )87 :همان(» مازمانة  در زدگي اين است حد اعالي غرب
منجر ن اي جبري ماشين است كه به تهي شدن روستاها از ساكنها شهرنشيني يكي ديگر از آفت

پس، ماحصل ماشين انسان . د كه تالي منطقي آن ايجاد تضاد بين روستا و شهر استشو مي
ر فضاست، كه با عمق پا در هوا و معلق د«زده  ، آدم غرباحمد آلبه تعبير . زده است غرب

به هيچ چيز اعتقاد . مذهب است هرهري«و » اجتماع و فرهنگ و سنت رابطه را بريده است
. )149- 141 :همان(» زده چشم به دست و دهان غرب است يك آدم التقاطي است آدم غرب ...ندارد
ي فرد ها گيهم بالطبع، همان ويژ ه قرار دارد كه آندز غربجامعة زده،  مقابل انسان غرب در

كند، زيرا جايي براي  ميكراسي نمايندگي را سركوب و مثالً در امور سياسي دم.زده را دارد غرب
حيات نباتي به حال خود رها عرصة فرهنگ نيز همچون عرصة دموكراسي واقعي نيست و در 

 طور خالصه، بايد به. )177 :همان(» زده پروراندن هدف نهايي فرهنگ؟ گفتم غرب «.شده است
  .سازد ميبازگشت به خويشتن را مهيا زمينة گفت كه چنين ضديت با ماشين است كه 
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  بازگشت به كليت اسالمي
 زدگي خاورميانه بر خالف جوامع ديگر زود پذيراي غربمنطقة احمد جوامع  جالل آلبه نظر 

شده سبب ي شود كه چه علل يا عامل ميمطرح سؤال ، اين زمينهدر همين . اند و ماشينيسم نبوده
 پرسشكند به  ميكه او سعي پاسخي كه ملل مسلمان شرقي پذيراي ماشينيسم نبوده است؟ 

به .  قابل مطالعه نبوديمء يدر درون كليت اسالمي خود، ظاهراً ش«مذكور بدهد اين است كه ما 
يد تا بلكه كوش ...همين علت بود كه غرب در برخورد با ما، نه تنها با اين كليت اسالمي درافتاد

» شده از درون را كه فقط در ظاهر كليتي داشت هرچه زودتر از هم بدرد آن وحدت تجزيه
برابر  شود كه اوالً، كليت اسالمي سدي نفوذناپذير در مياز اين عبارت چنين استنباط . )32 :همان(

ثاني، اين كليت اسالمي از درون انشقاق و تجزيه شده و  هجوم ماشين و ماشينيسم است؛ در
 جالل خواهان بازگشت به كليت دليل مهيا كرده است و به همين زدگي مفري را براي غرب

در شويم، شده نائل  حال براي اينكه بتوانيم به فهم كليت اسالمي و كليت تجزيه. استاسالمي 
  .شود ميوتحليل  ذيل دقايق اين امر بيشتر تجزيه

 ،شود مييات اسالمي قائل يده يا جزش احمد بين كليت اسالمي و كليت تجزيه تفاوتي كه آل
، همانا شك دو و سه، برپايي نماز يا روزه، دادن خمس يا يات اسالميبدين معناست كه جز

كه كليات اسالمي، بيشتر تمايل به اين دارد كه با توسل به  درحالي. استزكات و غيره 
ي جائر و ها اندن حكومتعنوان ابزار مبارزه براي از عرش به فرش نش از اسالم به» اولواالمر«

 ،شود ميبه همين اعتبار وقتي اين كليت اسالمي در مشروطه تجزيه . استفاده كندظالم 
روحانيت «دهد، زيرا به نظر وي  مي قرار كه مدافع آن است سخت مورد انتقادرا روحانيتي 

ام  از همان زمان مشروطيت چنان در مق.آخرين برج و باروي مقاومت در قبال فرنگي بود
زدا و  او ماشين را عامل سنت. )77 :همان(» هجوم مقدمات ماشين در الك خود فرو رفت

 به همين ،گيرد مي فرهنگ و سنن جوامع در نظر ةكنند را ويران آنسلطة داند و  ميايدئولوژي 
از همين روست كه . )81 :همان(» قراوالن ماشين، روحانيت را كوبيد عنوان پيش مشروطه به«سبب 

 داند كه دار مياهللا نوري را مدافع كليت تشيع اسالمي در دوران مشروطه  مد، شيخ فضلاح آل
 زيرا به نظر وي ،داند ميماندگي و پسروي  را عامل عقب» مشروعه«زدن اين روحاني طرفدار 

روحانيت در مشروطه تحت فشارهاي وارده دست روي دست گذاشته و كاري از پيش 
در بند مقدمات و مقارنات نماز ماندند؛ يا در بند نجاسات يا مطهرات؛ «اند، بلكه در واقع،  نبرده

  .)82-81 :همان(» يا سرگردان ميان شك دو و سه
بايست اوالً، با مسلح شدن به سالحي در برابر دشمن قد علم  ميبنابراين، روحانيت مذكور 

خرين برج و بارو در ثاني، روحانيت آ در. كرد ميان ايفا كي واتيها  و نقشي همچون پاپهكرد 
هر قيامي را در ميان مردمان نطفة تواند با توسل به كليت اسالم،  مي است كه زدگي برابر غرب
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اگر روحانيت «با اين اوصاف، . كندكن  هر جامعه زنده و بنيان هر حكومت جائري را ريشه
ي را همچون يچه گوهر گرانبها» اولواالمر«دانست كه با اعتقاد به عدم لزوم اطاعت از  مي

اي براي هر قيامي در مقابل حكومت ظالمان و فاسقان در دل مردم زنده نگه داشته و اگر  نطفه
توانست ماهيت اصلي اين اولياء امر را به وسايل انتشاراتي خود براي مردم روشن كند و  مي

بست كه حاصلش  ميهرگز دل به چنين جزئيات ن ...حكم موارد عام را به خاص بكشاند
  . )82 :همان(» ماندن از گود زندگي است خبري صرف و كنار بي

چون هر . كند مي سنتي قلمداد اناحمد روحانيت و نظاميان را روشنفكر ، آلزمينههمين  در
 ؛ حكومت مستقرندةكنند  بدين معنا كه حافظ وضع موجود و توجيه،تعبدندحوزة دو اوالً در 

حاصلش چيزي جزء افزايش ظلم و ستم . ر و دستوريكي با تكيه بر كالم و دومي با تكيه بر ام
كه منبع مادي   درحالي،ثاني منبع ارتزاق و معاش روحاني از وجوهات مردمي است در. نيست

روحاني به اسم حافظ سنت، حافظ وضع موجودي «به تعبير او . نظاميان از حكومت است
حائز اهميت اين نكتة . )11 :الف1357احمد،  آل(» ر تعهد كرده است است كه نظامي حراست آن

دليل منبع مادي وجود دارد كه استقالل مادي براي روحانيت  اين دو بهبين است تفاوتي 
ه ظلم و ستم قيام ياي گاهي در طول تاريخ عل كند تا بتواند با چنين پشتوانه ميپتانسيلي ايجاد 

 ها عدالتي حكومت مقابل بيروحانيت در موارد استثنايي به قيام در «اين بدين معناست كه . كند
اند، اغلب روحانيت مدافع طبقات حاكم از آب درآمده است، چراكه نه تنها حافظ  برخاسته

ي يازا هي كهن نيز هستند، كار روحانيت به هر صورت مابها  بلكه حافظ سنت،وضع موجودند
يابت امام مذهب تشيع روحانيان به نحوزة است از توجه به عالم باال، و از طرف ديگر در 

 كه مدنظر ها ي از اين قياميها نمونه. )13-12 :همان(» معصوم دعوي جانشيني حاكم وقت را دارند
تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي؛ قيام شيخ قضية قيام روحانيت در : ند ازا اوست عبارت

 خواهان و حرمت آن؛ نهضت ملي شدن نفت همكاري مصدق اهللا نوري در برابر مشروطه فضل
مؤسسان تر ديگر، مقاومت روحانيت در مقابل مجلس  ي كوچكها اهللا كاشاني و نمونه با آيت
  .ش1314قم، مشهد و شهر ري در سال قضية ، مخالفت با كشف حجاب و 1304

و  ...روحانيت تشيع در نوعي انزوا و بريدگي از كل روحانيت اسالمي«حال، آنكه 
العمل داخلي نيز اخراج  عمل و عكسحوزة ز خزد و ا ميروز بيشتر در الك خود  روزبه
از . استاجتماع عرصة ثير روحانيت در أ كه تالي چنين امري كاسته شدن ت)16: همان(» شود مي

نوع تغيير و  يات باقي بماند و آنگاه خود به مانع هري اگر روحانيت در بند جز،سوي ديگر
مهم و اصلي مشخصة  چندين در مقابل، روحانيت از. شدخواهد تبديل تحول در اجتماع 

ن به اعتبار دفاع از سنت نوعي قدرت مقاوم در برابر هجوم ا اوالً؛ روحاني:برخوردار است
 روشنفكران و تبعيت زدگي ثاني، به همين اعتبار سدي در برابر غرب در. استاستعمارگران 
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است و اين  ثالثاً، جناح مترقي روحانيت مخالف وضع موجود ؛ و حاكمان از غربها حكومت
استعماري دريچة  بلكه از زدگي قوت، و مورد توجه روشنفكراني كه نه از در غربنقطة يك «

» گويد مي» اولواالمر«توجه به آنچه روحانيت در باب  خصوص با هب. نگرد ميبه دنياي موجود 
 به اين معنا كه دخالت در ،در نهايت، روحانيت مدعي و رقيب هر حكومت است. )33 :همان(
  .داند ميكومت و سياست را امري دور از صالحيت ذاتي خود نح

 كه اين بازگشت به كليت اسالمي، در سه مفردات تجلي پيدا گفت، بايد اين  با وجود
 اين سه مفهوم نظر بايداز اين . اصل اجتهاد، اصل انتظار و شهادت: ند ازا كند كه عبارت مي

به نظر . يت بيشتر مورد مستفاد قرار گيرد تا اين بازگشت به كلشودمذكور بيشتر تحليل 
) مثل تنباكو، مشروطه و ملي شدن نفت(ي اجتماعي ها احمد شركت روحانيت در نهضت آل

براي . آميز بوده، در درازمدت با ناكامي و شكست مواجه بوده است مدت موفقيت هرچند كوتاه
را مورد تجديد ] اصل انتظار[اين اصل اعتقادي  «بايد ،اينكه روحانيت دچار چنين ضعفي نشود

براي ايجاد چنين تحول و تغييري در اصل مذكور الزم است تا . )63 :همان(» نظر قرار دهد
معايب اصل انتظار از منظر او بدين شرح . شود آن تقليل و نقاط قوت آن تشديد هاي ضعف
تهد تكليفي مردم در انتخاب جانشين امام معصوم؛ يعني در انتخاب مج  بي.1: است
 دست بسته ماندن صاحبان فتوا در مواقع بحراني و حساس اجتماع براي رد يا .2الشرايط؛  اعلم

 مشكالت به روز ة فراموش كردن موقعيت موجود؛ يعني حواله كردن حل هم.3 و ؛پذيرش آن
رو، وي معتقد است  ازاين. ظهور و حاصلش چيزي جز مهمل گذاشتن عمل و تصميم نيست

شوراي «توان با پذيرفتن طرح  ميتوان كاري كرد اما دو ايراد قبلي را  مي نسوم رانكتة «كه 
ن نيز پذيرفته اجاي پيشواي واحد مذهبي پذيرفت كه از طرف جناح مترقي روحاني به» اجتهادي

 عبارت است از اوالً، تمكين نكردن كاربرد دارداما محاسن اين اصل كه . )65 :همان(» شده است
زمانة شيعه از آن امام معصوم است و هر حكومتي در انديشة ي حكومت در  يعن،از اولواالمر

به همين دليل، شيعه هيچ . شود ميعيت و از باب غصب و جائر نگريسته وغيبت فاقد مشر
در ثاني، انتظار فرج در شيعه به . ي وقت نداردها الزامي براي پذيرش يا تبعيت از حكومت

  . از عدل و داد خواهد شد كه جهان پراستمعناي انتظار روزي 
 زمينةتري در  ي گشودهها تواند در دست روحانيت افق مياصل ديگر، اصل اجتهاد است كه 
روحانيت در چنين موضعي نه تنها يجوز « بدين معنا كه ،حل مسائل و مشكالت زمانه بگشايد

ست و  بلكه توجه مسائل اساسي زمانه ا،ستيال يجوز گويند، به آداب طهارت و نجاست ن
گويد عالم صاحب فتوا  مياحمد  گونه كه خود آل آن. )60 :همان(» حتي دعوي رهبري دارد

ي بدهد أسوم با تكيه به عقل و منطق رمرحلة نص قرآن و متن سنت و در زمينة بر «تواند  مي
حال، . )58 :همان(» و تكليف عادات و آداب مذهبي و معامالت و عقود مردم را تعيين كند
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ا توسل به اين اصل توانسته در موارد نادري در طول تاريخ از آن بر قيام و شورش روحانيت ب
در عالم تشيع ـ كه به اجتهاد «عليه نظم موجود استفاده كند و از همين رو وي معتقد است كه 

بينيم كه تشيع خود در اصل نوعي روشنفكري در درون كليت اسالمي  ميو فتوا قائل است ـ 
شود  واقع بخش، اصل مذكور براي اينكه بتواند بيشتر ثمرسبببه همين . )58 :همان(» بوده است

اين . )59 :همان(» با كمك عقل و منطق معضالت اجتماعي را حل كند«الزم است كه روحانيت 
بدين معناست كه جالل خواهان نوعي وحدت ميان روحانيت و قشر روشنفكري براي حل 

شود كه روشنفكر بايد بتواند با توسل  ميي اين امر چنين  زيرا تالي منطق،مسائل اجتماعي است
به استثنائاتي كه روحانيت با صدور فتوا در حيات اجتماعي نقش داشته بتواند دست استعمار «

تحجر روحانيت كاسته شود و در نهايت، «شود تا از  ميثاني، اين موجب  در ...را كوتاه كند
  . )61- 58 :همان(» د رفتتعارض روشنفكر با روحانيت از بين خواه

 دو كتاب بايد اين اصل به تصوير كشيدندر واقع، براي . آخرين مفرد، اصل شهادت است
 از طرفي، اين دو كتاب به . القلم ونونو سرگذشت كندوها  ؛شوداو در اين زمينه واكاوي 

ز سرگذشت كندوها را تمثيلي قرار داده است ا «احمد آل. تمثيلي نوشته شده استشيوة 
» اجتماعي است اما به زبان تمثيلمبارزة زندگاني مردمان و نون و القلم ماجراي شكست 

طور  هاي جهان سومي به سرگذشت كندوها، سرگذشت تمثيلي از انسان. )77-75: 1371دستغيب، (
احمد از اين داستان چنين است كه اگر استعمار  مقصود آل. استطور خاص  عام و ايراني به
تعمارزده كاري يا خدمتي انجام دهد، اما در قبال آن درصدد است تمام حاصل و براي مردم اس

كه مردمان استعمار را تقدير بدانند و بدان عادت  رو، تا زماني ازاين. دسترنج آنها را به يغما برد
: 1387، احمد آل(» كردند و ديگر عادتشان شده بود مياينجور چيزها را به تقدير حواله «كنند، يعني 

از سوي . تسلسل و دور باطل جز ذلت و تسليم چيزي باقي نخواهند مانددايرة  آنگاه، در )30
همانجور ]  ايرانيةمردمان استعمارزد[زنبورها «ديگر، علت اين بدبختي را نداند و آگاه نگردند 

] نفت[شان  آد و آذوقه ميآد و چرا  ميچيه و چه جوري ] استعمار[دانستند بال  ميكه ن
آنچه او از اين سرگذشت در نظر دارد به تصوير كشيدن مقاومت و . )همان(» هد چه كندخوا مي

آموزة  تكيه بر اايستادگي در برابر استبداد داخلي و استعمار خارجي است كه چنين استقامتي ب
 به زبان تمثيل و نون و القلمتواند صورت گيرد كه كليت مدنظر در  ميديني و اصل شهادت 

  .شود مينمادين بيان 
كند كه كليت  مي آشكارا اذعان ]36ص [ زدگي غربكتاب مقدمة احمد در  سان، خود آل بدين

 ايضاح كرده نون و القلمدر كتاب ] در خدمت و خيانت روشنفكرانبر كتاب  عالوه[اسالمي را 
.  اجتماعي استيكليت اسالمي و رويدادهادربارة  كتاب مذكور ةماي رو، درون ازاين. است
 نشان دادن راه مبارزه و خلع يد سرگذشت كندوهانه كه ذكر شد، تالش جالل در كتاب گو آن
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يا [ براي دفع استبداد داخلي با توسل به كليت اسالمي نون و القلمولي، كتاب . استعمار بود
شود كه به باور  مي برداشت  چنينهمين اساس، از كتاب مدنظر بر. است] همان اصل شهادت

اگر اصول واقعاً  ...اول اعتقاد و بعد عمل.  اصول است،ر عملي ايمان استمبناي ه«احمد  آل
و مهم براي  ...اصل يعني آنچه كه هميشه اصالت دارد. اصول باشد نبايد با گردش زمانه بگردد

-154: 1340، احمد آل(» نجات بشري راهستة . مقاومت را زنده نگه داريمهستة ما اين است كه 
من تاريخ «او به نظر است؟ قابليتي ست و چه يد ديد كه اين اصل اعتقادي چرو، باي ازاين. )163

علي، حالج و ] حضرت[مسيح، ] حضرت[چشم دريچة از . بينم ميرا از چشم شهداء 
در همين . )163 :همان(» ي زرنگار حكامي به حكومت رسيدهها هنه از روي نوشت. سهروردي

 ...نوع مقاومت در مقابل ظلم، شهادت است مؤثرترينبراي من  «:گويد ميهنگام است كه 
 سعي احمد آلدر اين داستان  [)226 :همان(» شهادت دست ظلم را از جان و مال مردم كوتاه كند

ي خود را از طريق زبان شخصيت اصلي داستان روايت كند كه اين ها كند كه انگاره مي
احمد در كتاب  د جالل آلخو]. بنويس به نام آقا ميرزا اسداهللا ت فردي است ميرزايشخص

يك بازگشتي به سنت خواستم بكنم و ] نون و القلم[من اونجا  «:گويد مي چنين ارزيابي شتابزده
 ةلأمس خواستم توضيح بدهم ـ مياي رو اونجا  لهأو بعد مس. زمان حال رو تو سنت دربيارم

كردن دت براي پاك شهامسئلة از طرفي، چنين بازگشتي به . )80: 1358احمد،  آل(» شهادت بود
زيرا او بر اين باور است هرچند اين مفهوم در قرن بيستم . نمايي است ي و مظلومينما شهادت

چون «. دارد اهميت احمد آل براي ،معناي خود را براي انسان قرن بيستمي از دست داده است
عد از ما حكايت نسل ب «:افزايد ميو در ادامه  »آن هنوز امري مسلط در سنت و باارزش است

قبل از . سنت من به هر اسالمهزمينة . اطالعه از زمينه سنت حكايت نسلي است كه خيلي بي
، زمينهدر همين . )89- 81 :همان(» بينم يك نوع دنيايي بودن يا يك نوع تمدن مياسالم من ن

مر  برابر نيست، بلكه آن با اسنت با احمد آلاي كه بايد خاطرنشان شود كه اسالم مدنظر  نكته
). بيشتر توضيح داده خواهد شدمسئله گرايي اين  ميدر بخش بو(سياسي همسنگ و برابر است 

 همين امر مطرح است كه بازگشت به خويشتن نفساني موردبنابراين، بازگشت ديگري در 
  .شدحال، اين بازگشت در ذيل ايضاح خواهد . باشد مي

  
  بازگشت به خويشتن نفساني

 احمد آلي ها اني يكي ديگر از بازگشتسشد بازگشت به خويشتن نفطوركه پيشتر گفته  همان
 عرفاني و مذهبي را ةاست كه اين بازگشت بيشتر به درون و باطن فرد است كه حالت رازگون

شدگي  چنين بازگشتي مبتني بر خودفهمي و شناخت خود و همچنين ذوب. آميزد ميدرهم 
توحيد ذاتي آنجا جز خدا هيچ مرحلة الك در رو شبيه به حالت عرفاني است كه س ازاين[است 
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او اين بازگشت رازگونه به خويشتن ]. يك از ماسوا را بيند نه خود را بيند نه هيچ ميچيزي ن
ي روحي و معنوي ها سان، حالت بدين. كشاند ميبه تصوير خسي در ميقات معنوي را در كتاب 
زير . ام و چنان هشيار به هيچي ودهمن هيچ شبي چنان بيدار نب «:كند ميخود را چنين بيان 

اي براي خويش ـ و  بزمزمه داشتم خواندم ـ سقف آن آسمان و آن ابديت، هرچه شعر كه از بر
است و به » خسي«و ديديم كه تنها . تر كه توانستم در خود نگريستم تا سپيده دميد هرچه دقيق

و ميقات در هر ...  ابديت استو ديدم كه وقت » معيادي«و به » كسي«آمده است و نه » ميقات«
 تمايزي احمد آل كه شايان ذكر است. )85-84: ب1357، احمد آل(» جا تنها با خويش اي و هر لحظه

ثاني،  كننده به محل ديدار و قرار است و در د كه در اولي، اشارهكن ميبين ميعاد و ميقات برقرار 
كه ميقات، به معناي زمان يا هنگام ديدار است؛  درحالي. اين ديدار با كسي غير از خود است

و ابزار اين بازگشت به خويشتن و شناخت خود . ولي اين ديدار با كسي جز خويشتن نيست
در واقع، سفر هم به وجه درون و هم برون اشاره دارد چونكه سفر . چيزي نيست جز سفر

 وجه برون سفر داللت .براي او بيشتر حالت آزمايشگاهي بر سنجش خود و ديدن خود است
ي مختلف و ديدن رويدادها، حوادث و افراد مختلف است براي سنجش ها اقليممشاهدة بر 

خودشدگي در برابر عظمت دگر اشاره دارد  در مقابل، وجه درون به بي. خود و فهم حدود آن
  . ديد» مروه«و » صفا«بين توان  ميكه مصداق بارز آن را در كتاب مذكور، 

عجب كالفه » مروه«و » صفا«اين سعي ميان  «:كند مي توصيف احمد آل خود گونه كه آن
با  ...گرداند به هزاروچهار صد سال پيش و به ده هزار سال پيش مييكسر برت . كند آدمي را مي

تواني در ميان خيال بيخودي عظمايي به فكر  ميمگر  ...اين گم شدن عظيم فرد در جمع
در چنين مساواتي در برابر » من«ديدم  مي«ر همين هنگام بود كه د. )91-90 :همان(» خودت باشي

بهمان اندازه كه در » من«ديدم كه اين  مي ...كند و غم خود را ميعالم غيب، خود را فراموش 
اين ، نتيجة رو ازاين. )93 :همان(»» شود ميفدا «كند در انفراد  مي» فدا«اجتماع خود را 

برابر ابديت عالم غيب است بدين معنا كه،   قرار گرفتن درخودشدگي در جمع و فرد همانا بي
فرد و جمع فاقد اصالت است و » سعي«چونكه در . به نظر او نه جمع اصالت دارد و نه فرد

چه باجتماع، درِ  چه فُرادا و«به همين سبب . تنها عالم غيب است كه داراي اصالت و معناست
 و حال آنكه چه فرد و چه جمع وقتي معنا پيدا .ايم دنياي كشف و عمل را برروي خود بسته

  .)94 :همان(» كند كه از فرد به جمع، بقصد كشفي و عملي روانه شوي يا بعكس مي
كند ميان شرق  مي سعي احمد آل اين است كه بيان كردديگري كه بايد در اين زمينه نكتة  

 اساس اجتماع يا بر فرد به باور وي در غرب. و غرب در مورد اساس اجتماع تمايز قائل شود
كه در شرق چين اصالتي  درحالي.  يعني اصالت فرد يا اصالت اجتماع،مبتني است يا بر جمع

ديگر اين است نكتة اما . براي فرد و جمع وجود ندارد بلكه اصالت از ابديت عالم غيب است
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كه هزاران   راكند اين آداب و رسومي ميكه جالل در بازگشت به چنين خويشتن معنوي سعي 
دليل عدم كشف خود و عمل نكردن بر مبناي آن، آنها را مورد نكوهش و  سال برپا بوده به
گرنه «و . منجر به كشف خودانگيخته نشده است» سعي«زيرا كه چنين . هجمه قرار بدهد

انزوا و  و هزاران سال است كه اعتكاف و. كنيم مي» سعي«هزاروچهارصد سال است كه ما 
كه  اي عنوان ذره و حال آنكه اين خود، اگر نه به. اما نه به قصد كشف .ريمنشيني دا چله

حال، اين انتقاد بدين . )94 :همان(» هم نيست، اصالً هيچ است» خود«سازد؛ حتي  ميجماعتي را 
يا ]  غيريت با ظواهر مادي استةواسط كه به[كه چنين بازگشت به خود  ميمعناست كه تا هنگا

دچار همان دور . عمل مورد استفاده قرار نگيردعرصة بر عالم غيب، در خودشدگي در برا بي
منصة عمل به عرصة شود و نه در  ميباطل هزاروچهارصدساله هستيم كه نه به كشف منجر 

هر سفري خود يك تجربه است يعني، سفر به معناي قصد «در هر صورت . رسد ميظهور 
صورت اينهم  به هر« معتقد است كه احمد آلاز هين رو، جالل . كشف و كنجكاوي است

ماجرا،   و ماجراهاي ساده و بيها و هر يك از اين تجربه. يا نوعي ماجراي بسيار ساده. اي تجربه
. )181 :همان(» گرچه بسيار عادي، مبناي نوعي بيداري و اگر نه بيداري ـدست كم يك شك

  .ردحال، الزم است كه در ذيل، سومين بازگشت مورد مداقه قرار گي
  

  بازگشت به روستا يا خاك نياكان
 صورت احمد آلجالل انديشة بازگشت به روستا و خاك نياكان سومين بازگشتي است كه در 

دهد كه نام اين  ميرخ هاي بلوك زهرا  نشين اورازان و تاتاين بازگشت در كتاب . گيرد مي
ي خويش در ها نگاري كند در تك مي سعي احمد آل دقيقاً نام روستاهايي است كه ها باكت

 روستاهايي كه بخشي از دوران كودكي خود و پدرانش بوده ؛ بدان بازگردد»شهر«ضديت با 
را برگزيده به ] اورازان[را  اين سطور آن] احمد آل[نويسنده  «:گويد مي، او سبببه همين . است

ز نظر وابستگي مولد اجداد او بوده است و ا» اورازان«. علت عاليقي بوده كه به آنجا داشته
 وآمد از ده به شهر و شهر به ده رفتانگيزة گونه موارد  مادي و معنوي بخصوص كه در اين

حال، اين بازگشت به آب و خاك، و موطن اجدادي ناشي از يك . )7: 1354، احمد آل(» شود مي
 احمد آلدر شهر، فناوري به يك معنا، فشارهاي وارده از ماشينيسم و . سازي بوده است غيريت
و در . دارد تا با حالتي نوستالژيك به اوان كودكي خود در روستايي دورافتاده بازگردد ميرا وا 

توي اين هرج و مرج، توي اين «گويد كه  ميصراحت   بهاحمد آل] ارزيابي شتابزده[متني ديگر 
 در ترين عالمت نيهيليسم چراكه االن بزرگ. ترين چيزه نيهيليسم برگشت به آب و خاك الزم

  .)77: 1358، احمد آل(» ت ما فرار از دههلكدنياي مم
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زيرا ، كه ذكر شد اين بازگشت به روستا اوالً، با حالت نوستالژيك همراه است گونه همان
شرايط كنوني در شهرها و آداب رسوم در آن بدين نتيجه رسيده است كه مقايسة  با احمد آل

چون شهر و فرهنگ شهرنشيني از يك سو شهر ديگر مأوايي براي حفظ سنن و آداب نيست 
 افرادي كه به تعبير او به همه ؛مذهب پرورش داده است در سطح فردي، افراد الابالي و هرهري

تر، شهر با نوعي ناامني و تضاد با  د و در سطح كليند و به هيچ چيز ايمان ندارنچيز ايمان دار
داب و سنن كهن، همچنين باورهاي روستا استوار است بدين معنا كه، افرادي كه براساس آ

فرهنگ ماشين يا همان ماشينيسم قرار دارند، زيرا به باور او هجمة  مورد ،كنند ميديني زيست 
ثاني، چنين  در... فرهنگي، فساد و تزوير، ريا و  شهر بر خالف روستاها لبالب است از بي

 بر اين باور است احمد آل زيرا؛ استماشين و نيهيليسم هجمة گزيني از  بازگشتي براي دوري
از همين روست كه وي . جهان در روستا داراي معنا و سرشار از زندگي است كه هنوز زيست

اورازان، ي چون يها نگاري آيد تا روستا را با تمام ابعادش در سه تك ميدرصدد بر 
، در مثالً. تصوير بكشاندبه  فارس خارك، در يتيم خليججزيرة و ي بلوك زهرا ها نشين تات

صورت اورازان ده كوهستاني از تمدن شهري دور افتاده  بهر «:گويد ميتوصيف اورازان 
 هنوز  بلكه اغلب اهالي،رمري و بهداري در آن خبري نيستانه تنها از دبستان و ژاند... ايست

ن يدر هم. )8-7: 1354، احمد آل(» كنند ميي خودشان را روشن ها چپق» قو«با سنگ چخماق و 
خوانند و حتي  مياغلب اهالي گرچه خواندن فارسي را هم ندانند قرآن را  «:افزايد مي، زمينه

  .)24 :همان(» كنند ميمتفاضالنه تفسير و تعبيرش 
هنوز زمين را با خيش شخم «دهات بلوك زهرا بيشتر گويد در  مي در متني ديگر احمد آل

» بلوك زهرا«است كه در ديگر دهات درست ...تراكتور هنوز در آن اطراف پيدا نشده . زنند مي
قرن بيستم استفاده ] ماشين[كم دارند تك و توك از اين نعمت آتشي  كم» آباد ابراهيم«حتي در 

صراحت معترف  به، جالل خاركجزيرة كتاب مقدمة همچنين در . )50: 1353، احمد آل(» كنند مي
دست  طرحي شتابزده به« است كه نگاري مذكور، دقيقاً متوجه اين امر بوده است كه اين سه تك

كارانه دو سه واحد كوچك اقتصادي و فرهنگي، يعني دو سه تا از  دهد از دست و پازدن ندانم
در همين . )10 :1356، احمد آل(» روستاهاي اين آب و خاك در مقابل هجوم ماشين و تمدن ماشيني

يره دارد از حالت مسكوني ي نفتي چگونه اين جزها دهد كه با ورود كمپاني ميمتن وي نشان 
اي بود كه در محل  اي كه خراب شد خانه در اين خانه «.شود ميبه غيرمسكوني تبديل 

» تومان صاحبش را راضي كرده بود كنسرسيوم بابت اعياني ملك مزبور به ده هزار ...فرودگاه
شود  مينتاج  در خصوص بازگشت به روستا استها نگاري سان، آنچه از اين تك بدين. )97: همان(

روستاهاي مذكور به لحاظ اقتصادي خودبسنده و خودكفا  اين است كه اوالً، اين سه روستا يا
اقتصادي با شهر ندارند؛ دوم اينكه در اين روستاها مراودة گونه ارتباط يا  ند كه هيچهست
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نه كه خود گو  آن،ندا وابستهمردمانشان به لحاظ اعتقادي هنوز به آداب و سنن آبا و اجداديشان 
كرده، در سنت  ميكند كه اجدادش  مياي همان رفتاري را  هر خانواده«گويد در روستا  مياو 

توان گفت كه سادگي، صداقت و  ميدر نهايت، . )55: 1353، احمد آل(» بردند ميآباء اجدادي دست ن
ستا به همين دليل رو. كند ميرا از جالل و جبروت شهر و شهرنشيني جدا  پاكي روستا آن

زيرا ورود ماشين به روستا به تغيير اقتصاد و . آخرين مأوا در برابر ماشين و ماشينيسم است
شود و از سوي  ميد كه كار با ماشين جايگزين كار يدي شو مي  منجرتوليد در روستاشيوة 
پس ماشين يا همان ماشينيسم  كه فرهنگ در درحالي. دانجام مي به مهاجرت از ده به شهر ،ديگر
  .است سنن، آداب و فرهنگ كهن اين جماعت ةكنند تحالهاس

  
  گرايي؛ تالي منطقي بازگشت به خويشتن ميبو

 ، دانستگرايي ميبواي را  ترين تالي منطقي چنين سنت برساخته توان مهم ميبا اين اوصاف، 
بازگشت به خويشتن يعني آنتاگونيسم با بستار گرايي از يك سو حاصل  ميزيرا اين بو

 و ماشينيسم است؛ از سوي ديگر، آن اصلي نهفته در بطن سنت برساخته بازگشت گيزد غرب
اي دانست كه  آموزهتوان  ميگرايي در معناي وسيع آن را  مي بدين معنا كه بواست،به خويشتن 

. هاي فرهنگي بومي است رسوم، باورها و ارزشادامة خواستار بازآمدن، بازآوردن، يا «
 عميقي چون مقاومت در برابر فرهنگ غير، ارج نهادن به هويت اصيل باورهاي گرايي در ميبو

» ريشه دارد»  بوميةنشد سنت فرهنگي آلوده«و راستين قومي خويش، و آرزوش بازگشت به 
سازي  گرايي از يك سو مبتني بر غيريت ميتوان گفت كه بو ميرو،  ازاين. )29: 1384بروجردي، (

گرايي  شمولي و منادي خاص ي ديگر مخالف با اصل جهانآنتاگونيستي با دگر خويش و از سو
گرايي نيز مبتني بر  گرايي و خاص به همين دليل آنتاگونيسم آن همان ماشينيسم و غرب. است
  .بودگي علم در زمان و مكان خاص است خاص

 به نظام آموزشي پهلوي همين وجه احمد آل هايترين انتقاد از همين رو، يكي از مهم
 ديگرمقالة سه و سه ر، مدير مدزدگي غرب هاي باي در كتهايچنين انتقاد. ن است آزدگي غرب

كند تمايزي ميان  مي سعي مدير مدرسه در كتاب احمد آلجالل . شود ميبندي  صورت
اند؛  هاي فاضل و با نام و نشاني بوده گذشتگان و حال برقرار سازد كه گذشتگان چه انسان

هستند كه نتيجه و كاركرد نظام آموزشي مĤب  اي فرهنگمقلدهاي بربرعكس جوانان امروز 
حال چه !... هايي بودند ي پيروپاتال عجب خالي بود، چه آدمها جاي معلم «.استفعلي 
مĤبي، نه خبري از ديروزشان  دردسري براي فرهنگي چه مقلدهاي بي! اي هاي چلفته جوان

» شد ميشان داده بوند چيزي سرشان دو واسطه بدستواي كه با هفتاد داشتند نه از مالك تازه
يا (آموزان  چون حاصل اين نظام آموزشي اين است كه از يك سو دانش. )82 :1350، احمد آل(
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باشد  ميدهند كه با فرهنگ و سنن خويش در تضاد  ميرا آموزش ) عبارتي بهتر نسل جواني به
چون [ي ندارند خبري و آگاه] ميراث اسالمي نه ايراني[و از ميراث گذشتگان خويش 

 پنجم تاريخگرايي بود مثالً، كتاب  هاي آموزشي دوران پهلوي مروج ايدئولوژي باستان كتاب
از سوي ديگر، نظام آموزشي مذكور خود نافي اخالق، ]. دبستان به قلم پرويز ناتل خانلري

ان جاي آن فساد، فحشاء، بداخالقي و پرورش جوان باشد كه به ميي كهن ها هنجارها و ارزش
 كه خود عامل مدير مدرسهاشاره به معلم مدرسه در كتاب [دهد  ميمذهب را ترويج  هرهري

 نظام آموزشي احمد آلترويج عكس خالف ارزش در مدرسه است كه به يك معنا، به باور 
كند  ميطور آشكارا اعالم  به] زدگي غرب[، در متني ديگر زمينهدر همين ]. چيزي جز اين نيست

كنم كه مدارس ما و فرهنگ و دانشگاه ما يا به عمد يا به جبر ناآگاه زمانه همين  ميتكرار «كه 
زده  ي غربها آدم. دهند ميپروراند و تحويل رهبري مملكت  ميرا ] مذهب هرهري [ها نوع آدم

  .)217: 1342، احمد آل(» ايمانند پا در هوايي كه به هر مبنايي ايماني بي
هيچ اثري از تكيه به سنت ـ هيچ جاي پايي از فرهنگ «ارس مدبرنامة زيرا به تعبير او در 

اي ميان  گذشته ـ هيچ ماده يا مواد اخالق يا فلسفه و هيچ خبري در آنها از ادبيات ـ هيچ رابطه
چنين وضعيتي . )178 :همان(» ديروز و فرداـ ميان خانه و مدرسه ـ ميان جمع و فرد وجود ندارد

هايي مثل تهران و ملي يك دكان است براي آن  هدانشگا «:استصورت بدتري   بهها در دانشگاه
 به همين ها سنتزمينة و در . اند زده كه از فرنگ و آمريكا برگشته دسته از روشنفكران غرب

 وضعيت چاپ و نشر ديگر، ةلمقاسه در همين زمينه، در كتاب . )180 :همان(» زودي متحجر شده
زيرا وي معتقد ، دهد ميشدت مورد نكوهش قرار  ه درسي را بهاي باو همچنين محتواي كت

 كه است 1320 درسي ماحصل شهريور هاي بااست كه اين بلبشو در چاپ و محتواي كت
خصوص آثار   درسي و بههاي بامريكايي فرانكلين چاپ و نشر كتآتي اسبب شد تا انتشار

شده شاراتي بدل تانترجمه را قبض و بسط كند تا جايي كه وزارت فرهنگ خود به توابع اين 
چاپ عمدة حتي وضعيت چاپ و نشر طوري است كه بنگاه فرانكلين آمريكايي، سهم  «.است

ي درسي همين ها ليف و ترجمه را بر عهده دارد و از اين بدتر عامل بلبشوي كتابأو نشر، ت
آموزان   نوع كتاب براي اين دانش482چون در مقطع دبستان . )85: 1337، احمد آل(» باشد مينشر 

همه  ما اكنون در زماني هستيم كه اين «:گويد ميروست كه  ازاين. چاپ و انتشار پيدا كرده بود
حقارت عمومي داده كه يك يك احساس رفته جاي خود را به  ازدستگذشتة آه و حسرت به 
  . )102: همان(» ماندگي است ناشي از عقب

 زدگي ي كه ماشينيسم و غربي بر اين باور است تضادهازدگي غرب در كتاب احمد آل
هر «. يابندمذهب پرورش  ايمان و هرهري نظام آموزشي افراد بيكه در شود  ميسبب آورد  مي

عنوان سرود ملي از بر كرد نمازش از ياد  كودك دبستاني به محض اينكه سرود شاهنشاهي را به
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رد و به محض ب ميرود و به محض اينكه پايش به كالس ششم ابتدايي رسيد از مسجد  مي
 درصد 90نهد و به همين علت است كه  مياينكه به سينما رفت مذهب را طاق نسيان 

حال عذر بدتر از گناه . )105: 1342، احمد آل(» اند مذهب ي ما المذهب يا هرهريها  ديده دبيرستان
 بر هاي همچون نقش سازند آدم ميزده  از ما غرب«نظام آموزشي در دوران پهلوي اين است كه 

از سوي . )106 :همان(» دهند مي تحويل زدگي ي آماده براي قبول غربها زمينه. سازند ميآب 
هيچ نيازي نيست كه فناوري ديگر، بر اين نظر است كه براي فراگيري در ارتباط با ماشين و 

ئه ادانشجوياني را به براي كسب آن به غرب گسيل بداريم به همين سبب راه بديلي كه ار
 :گويد ميگونه كه خود او  آن. ماشين فقط از ژاپن و هند استزمينة  كسب علوم دردهد  مي

مثالً، بيست سال شاگرد فقط به هند يا ژاپن بفرستيم و نه به هيچ جاي ديگر از فرنگ يا «
به اين دليل كه تا بدانيم كه آخر آنها با ماشين چگونه كنار آمدند و چگونه تكنولوژي را . آمريكا

در خصوص اخذ علوم از شرق چند نكته الزم است كه خاطرنشان . )193-192 :همان(» اخذ كردند
 اين است كه چگونه شرق توانست با ماشين كنار بيايد و احمد آلدغدغة  اول، ةشود؛ در وهل

ماشين است؛ اين دو كشور دغدغة ترين  اين مهمزيرا . تضادهاي فرهنگي خود را با آن حل كند
دومي كه مسئلة ثاني،  در. شوند ميكشورهاي استعمارگر و غارتگر محسوب نگاه از نظر او  هيچ
، را اخذ و دريافت كردندفناوري  با آن مواجه است اينكه چگونه اين دو كشور مذكور احمد آل

 زدگي كساني را شرق است كه زدگي اين تنها راه براي ايجاد توازن با غرب«زيرا به تعبير وي 
، آسياديدگان آتي و زدگي با ايجاد توازني ميان شرق... دهيماش پرورش  آسياديدگاني

  . )193 :همان(» فرهنگ اميدوار بودآيندة  از فرهنگ برگشتگان فعلي، به زدگي غرب
طور تلويحي تمايزي بين علوم مرتبط با ماشين و علوم   بهاحمد آلاز جهتي بايد گفت كه 

.  بايد به علم آن دست يافت،ماشينسيطره بر  از همين رو، براي. شود ميمرتبط با انسان قائل 
ثاني، اين نوع  ؛ دراستحل او بازگشت به شرق و يادگيري علوم مذكور از آن  ، راهاين با وجود

اين دارد كه در وعاء ذهن او، علوم انساني ناديده انگاشته شده است و آنچه از  نگاه داللت بر
و شود ساني نبايد نه از شرق و نه غرب اخذ شود اين است كه علوم ان مياين امر استنتاج 

دقيقاً در همين جاست كه وي  .باشدي دروني ها چنين علومي بايد مبتني بر سنن و ارزش
 همچنين در متني .)208 :همان(» چرا ملل شرق نبايد به دارايي خود بيدار و بينا شود «:پرسد مي

علمي، فلسفة دقيقه و اصول تكنيك و جاي پرداختن به علوم  تا به امروز به «:گويد ميديگر 
، احمد آل(» گردند ميمان در علوم انساني دكترا گرفته برها برگشته نزديك به همه از فرهنگ

طور  انسان بهمورد شمولي علوم در   با اصل جهاناحمد آلاين دقيقاً ساز مخالف . )40: الف1357
د است حتي تصويري تازه و از همين رو وي درصد. استصورت عام  خاص و علوم دقيقه به

يي هستيم ها  مدر اين دوران تحول ما محتاج به آد «.دست دهد ه بهدز بديع در برابر انسان غرب



  
  1395بهار  ،1شمارة ، 46 ة دور، سياستةفصلنام                                                                  168

، در ذيل سعي شده زمينهدر اين . )216: 1342، احمد آل(» با شخصيت و متخصص و تندرو و اصولي
  .شودگرايي واكاوي  ميخصوص بو كه برساختگي بودن چنين سنتي و به

 بر خالف سنت برساخته مبتني بر سنن اصيلكه اوالً، سنت كرد در نهايت، بايد خاطرنشان 
كه مك اينتاير معتقد است آنچه من در حال حاضر  گونه همان. استو آداب اجتماعات آن 

اي در  خاصي كه تا اندازهگذشتة ام،  تا حد زيادي همان چيزي است كه به ارث برده«هستم 
دانم، و اين بدين معناست كه  ميمن خويشتن را بخشي از تاريخ . ردحال حاضرم حضور دا

»  هستمحامالن سنتبگويم من چه بخواهم و چه نخواهم، چه بپذيرم و چه نپذيرم يكي از 
دنبال بازگشت به سنت و آداب  هاين بدين معناست در سنت اصيل فرد ب. )236: 1374مك اينتاير، (

شود و اين سنت است كه هويت او را از پيش  مي زاده او همواره در سنتزيرا كهن نيست 
كه  درحالي). مثل حامالن دين، يعني روحانيت(بخشد  مي و به زندگي او معنا كند  ميمعين

 ارجاعي كه امري پندارين با تاريخ فانتزي ،سنت برساخته درصدد ارجاع خود به سنت است
اي از  مجموعه«آن در نظر بگيريم يعني شناختي   به معناي امر روش راثاني، چه سنت در. است

 يعني ،عنوان امر ديني تلقي كنيم و چه آن را به» شود ميميراث فكري و دانش تاريخي ما اطالق 
 باز نافي چنين )38 :1378فيرحي، (» شريعت استسرچشمة كه ) ع(گفتار، كردار، و تقرير معصوم «

سوفان مسلمان ماالمال از لث فكري فيشناختي ميرا رو، در معناي روش ازاين. استبازگشتي 
گاه  خصوص افالطون و ارسطوست كه هيچ يوناني بهفلسفة تقارن عقل با وحي و فراگيري 

داران سنت اسالمي از فارابي تا مالصدرا و عالمه طباطبايي فراگيري  فيلسوفان مسلمان ميراث
عقل «سالمي اين است كه زيرا از مختصات اين ميراث فكري ا، كنند ميعلم و فلسفه را نفي ن

 محك و ابزاري براي داوري در ةمثاب كند و از همان عقل به ميرا بر وحي و شريعت استوار 
توان در اين  ميترين موردي كه  مهم. )23: 1387فيرحي، (» ي شرايع استفاده كنندها اعتبار داده

بارها از ] ربعهاسفار ادر جلد پنجم [صدرالمتالهين بارها «خصوص آورد نظر مالصدراست 
يونان در امتداد تاريخ فلسفة ياد كرده و از تاريخ فلسفه و » افالطون الهي«افالطون با تعبير 

، علوم الهي ها به نظر او حكماي معروف يونان در امتداد تاريخ نبوت... گويند مي سخن ها نبوت
اي دانش خود  گونه ام بهاند كه هر كد آنان حكماي مطلق الهي. اند را در قلوب مردم انتشار داده

شود اين است كه  ميآنچه از اين امر استنباط . )24 :همان(» اند را از انبياي زمان خود فرا گرفته
، از احمد آلمقابل، روشنفكري مثل  بيند، در ميچنين فيلسوفي ميان عقل و شرع نوعي تالزم 

اي بازگشت به سنت  مدع،آنجا كه درون سنت قرار نداشته و از سنت خويش آگاهي ندارد
حال، از طرفي، . كند سنت برساخته است نه اصيل مي بدين معنا، سنتي كه بدان رجوع ؛دارد

گيرد و از  ميمدعاي مذكور به سنت؛ هم سنت و ميراث فكري گذشته را تخطئه و به سخره 
 كنند كه باب علم در مورد انسان را به ميطرف ديگر، هم مستمسكي براي امر سياسي تهيه 
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نظر   به معناي امري ديني در راسرانجام، اگر سنت. امري خاص محدود و آن را تخته كند
گرايي  ميبگيريم باز اين حديث نبوي آنچنان به تواتر نقل شده است كه مبنا و اساس چنين بو

اطلبوا العلم ولو بالصين ، فإن طلب العلم فريضة على «بدين معنا كه . كند ميافكني  را دچار بن
ست واجب براي كل  ااي راستي كه آن فريضه علم را طلب كنيد حتي در چين، به (»مسلمكل 

 و ها محكمي از سوي پيامبر، فراگيري و طلب علم را در مكانگزارة حال چنين ). مسلمين
زيرا براي يك مسلمان علم چه در باب انسان چه در باب علم ، كند ميي مختلف نفي نها زمان

  .شود ميني است و آن به مكان و زمان خاص محدود يا مسدود نفرازمان و مكادقيقة 
  
  نتيجه
 اين نوع بازگشت به خويشتن مبتني بر آنتاگونيسم با ،كه در آغاز جستار گفته شد گونه همان
گرايي از مشخصات اصلي ايدئولوژي  حال، گرايش به غرب و باستان.  قرار داردزدگي غرب

كه وقتي متعلق بازگشت  است شود اين مي اين امر استنباط رو، آنچه از ؛ ازايناستپهلوي دوم 
 تالي منطقي آن چيزي ،به خويشتن مبتني بر نوعي آنتاگونيسم با امر ايدئولوژيك استوار باشد

كه پيشتر توضيح   گونه آن. امر سياسي نه بازگشت به سنتورطة ورشدگي در  نيست جز غوطه
ه به معناي امر ديني، هرگز تاب و توان چنين شناختي و چ  شد سنت چه به معناي روشهداد

 دارد تا حالت 1همزمانيزيرا اين نوع بازگشت با زمان است يعني حالت ، تابد ميامري را بر ن
از همين روست كه . ؛ يعني بازگشت به چيزي نيست، بلكه نوعي واگشت است 2در زماني

 حالت ،اند ي كه در دو قرن نوزدهم و بيستم ابدع شدهيها تسنبيشتر هابزبام معتقد است كه 
نكتة . برساختگي دارد كه هم خود سنتشان و هم بازگشتشان با تاريخ امري پندارين است

ديگري كه بايد خاطرنشان شود اينكه، مسدود و محصور كردن دانش انسان و طبيعت به يك 
 تاريخي ة؛ زيرا تجرباستامل و پيشرفت مكان و زمان خاص دقيقاً به معناي نفي هر گونه تع

ه با امر بيرون صورت گرفته ه پيشرفت هر دانشي از درگاه نقد و انتقاد در مواجدهد مينشان 
 محكمي چه در ميراث فكري مسلمانان و چه در سنت اسالمي ةهرچند ادل. است تا امر درون

  . استعاليي از مكان و زمان دارند بر اينكه همواره دانش و علم حالت مبنيشود  ميوفور يافت  به
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