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جالل آل احمد
نویسندهای پرشور؛ نویسندهای مبارز


رمضان یاحقی

چكيده
جالل آل احمد نويسندهاي مطرح و تاثيررگااا ر اربراث ماثرار اياراس اوا و باه رلرا
ويژگيهثي فرري و شرايط اجتمثعي عصر ،او از افراري او كه بحثهث و جدلهثي فراواني ا ر
مو ر خور بثعث شده او  .از ويژگيهثي مهم آيث جالل اين او كه برشتر از آنكه ويژگايهاثي
اربي و راوتثني راشته بثشند ،ويژگي تث يخي و مستند بورس را ند و به همرن رلر تث يخ و فرهنگ
رو اس جالل ا مي تواس ر آيث او خواند و ر يثف  .ر مقثله پرش و واي شاده اوا باث مطثلااه
رقرق آيث اربي جالل آل احمد و مطثلاه و فرشبررا ي از كتاث هاثي تاث يخي و زندگرنثماههاثي
جالل آل احمد ،تصوير اوضثع اجتمثعي ،فرهنگي و ورثوي رو اس اين نويسنده نثم آشانثي اربراث
ماثرر ا ايه شور.
واژههای کلیدی

جالل آل احمد ،اربرث ماثرر ،حز توره ،راوتثس

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک.
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مقدمه
جالل از روحی پرشور و ماجراجو برخوردار بوده است .او در کنكاش و جستجوي حقیقت
به واديهاي گوناگونی پا میگذارد .اما جالل همواره مسلمان بود و هیچگاه ماهیت اسالمی خود
را منكر نشد .جالل وقتی هم که به حزب توده پیوست راهی را رفت که بسیاري از کسانی که از
دله دزديهاي درباريان و غارتهاي استعمار در دهه  1320شمسی به ستوده آمده بودند ،همین
کار را کردند .وقتی اوضاع جامعه طوري است که آدمی مجبور است نوکر انگلیس باشد و يا
براي رهايی کشورش و آدمها تالش کند و يا به آدمی بیخاصیت تبديل شود ،معلوم است که
جالل با احساسات جوشانش و با انرژي فراوانش راه دوم را انتخاب میکند .چون حزب توده در
آن زمان منادي رهايی انسانها بود بسیاري از سرشناسان جامعه ما را چون جالل به خود جلب
کرد .اما جالل اين اصالت را داشت و اين شجاعت را که به محض اينكه نشانهاي از وابستگی
حزب توده ديد و فهمید که دارد زير لواي اجانب سینه میزند خود را کنار کشید.
جالل نويسندهاي مردمی بود که چون آنها زندگی کرد و دردها و رنجهايشان را فهمید و با
انديشهاي بلند و روشنفكرانه به تحلیل دردهاي جامعه خود پرداخت .نثر جالل نثري منحصر به
خود اوست و با ويژگیهاي بسیار بارز و برجسته .نثر جالل آنقدر عالی است که مورد تقلید
بسیاري از نويسندگان بعد او قرار گرفت .تاثیر جالل بر ادبیات معاصر غیر قابل انكار است.
کوتاه سخن اينكه هم ساخت نمونهاي تمام و کمال از جالل براي نسل جديد اشتباه است و
هم ناديده گرفتن ارزشها و خدمات او و طرد کامل او .داشتن ديدي تكبعدي به افراد و به قول
معروف با برچسب سیاه و سفید نشاان دادن آنهاا ديادي ساوحی و پایش پاا افتااده اسات و از
انديشههاي مترقی و وارسته انتظار نمیرود.
در اين نوشتار زندگینامه جالل آل احمد با توجه به تحوالت عصر او نوشته شده است،
موالعه اين زندگینامه ما را در درک بهتر و بیشتر آثار جالل ياري خواهد کرد .در اين زندگینامه
سعی شده است وقايع مهم مربوط به جالل که او مستقیم يا غیرمستقیم در آنها نقش داشته است
و يا بر او تأثیر داشتهاند آورده شود و خالصه بررسی و تحلیل شوند.
اين زندگینامه را به چهار بخش بر اساس دهههاي زندگی جالل تقسیم کردهايم:
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 1ــ از  1302تا 1320
 2ــ از  1321تا 1330
 3ــ از  1331تا1340
 4ــ از  1341تا 1348

از تولد تا 1320
جالل الدين سادات آل احمد در پنجشنبه يازدهم آذر  1302هجري شمسی در محله بازار
تهران به دنیا آمد.
«نزول اجاللم باه بااو وحاش ايان عاالم در ساال  .1302بایاغارا سار هفات تاا دختار
آمدهام ....کودکیم در نوعی رفاه اشرافی روحانیت گذشت( ».آل احمد ،ص)68
در اين سالها بود که سلسله قاجاريه به تاريخ پیوست و با به قدرت رسیدن رضاخان فصل
نوينی در تاريخ کشور ايران آغاز شد .انگلیسیهاي مكار بسیاري از رجال سیاسی کشور را با
ترفندهاي مختلف به خود وابسته کردند و براي اولینبار در تاريخ کشور حكومتی به قدرت
رسید که نه متكی به نیروهاي داخلی که بلكه با کمك نیروهاي خارجی سرکار آمده بود.
«رضاخان بیسواد و قلدر ديكتاتوري محض را بر کشور گسترد و هر مخالفی را سرکوب و
نابود و کشور را در جوي از خفقان و سرکوب اداره کرد ( ».میرزايی ،ص)92
رضاخان ابتدا با فريب مردم و ابراز پايبندي به مذهب ،بر کشور حاکم شد .او فروش
مشروبات الكلی را ممنوع و نان را ارزان کرد و از زنان خواست عفت عمومی را حفظ کنند .اما
چیزي نگذشت که تصمیم گرفت با سیاستهاي سوحی و عاريهاي خود کشور را مثالً به سوي
پیش رفت و ترقی سو دهد .او زنجیرزنی در محرم را ممنوع کرد و همه امالک وقفی را به
تصرف دولت درآورد .در  1306کاله پهلوي به جاي کالههاي سنتی به اجبار جايگزين شد و
سال بعد هم پوشیدن کت و شلوار اجباري شد .جالل آل احمد اولین دردسرهاي حكومت
وابسته رضاخانی را در کودکی احساس کرد؛ جالل بدون دغدغههاي مالی دوران دبستان خود را
سپري میکرد ،اما پدرش سید احمد طالقانی امام جماعت مسجد پاچنار و لباسچی ،در سال
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 1310حاضر نشد تسلیم سیاستهاي رژيم شود و کارهاي محضري و دفترداري خود را دولتی
کند؛ براي همین کار محضر را کنار گذارد و به امام جماعت و آقاي محل بودن اکتفا کرد .سید
احمد که از روحانیان برجسته تهران بود با بدخلقیهاي خود در اين سالها کودک بازيگوش و
باهوش خود را میآزرد.
در سال  1314يعنی وقتی که جالل کودکی دوازده ساله بود کاله پهلوي را به کاله شاپو و
تاريخ رسمی کشور را از هجري قمري به هجري شمسی تغییر دادند و واقعه کشف حجاب آغاز
شد .باز هم جالل نوجوان مجبور بود زحمتهايی را که رضاخان براي ديگران ايجاد میکرد با
زحمتهاي خود تعديل کند .او بايد براي تامین آب حمام خانگی زحمت زيادي میکشید چرا
که زنان خانواده نمیتوانستند به دلیل مزاحمتهاي عوامل رضاشاه براي حمام کردن از خانه
خارج شوند.
مادر جالل «امینه بیگم اسالمبولیچی» بود که خواهرزاده «شیخ آقابزرگ تهرانی» مؤلف بنام
کتاب بزرگ «الذريعه» بود .همانگونه که پیداست جالل به خانواده و فامیلی مذهبی و روحانی
تعلق دارد.
اولین تصمیم جدي و اجتماعی جالل در همین سالها بود (يعنی وقتی که سالهاي دبستان
خود را تمام کرد و به دستور پدر وارد بازار کار شد و همزمان به تحصیل دروس حوزوي در
مدرسه مروي تهران پرداخت)؛ جالل تصمیم گرفت تحصیالت نظام جديد را هم ادامه دهد و
پنهان از پدر در دوره شبانه دارالفنون ثبت نام کرد.
«روزها کار؛ ساعتسازي ،بعد سیمکشی بر  ،بعد چرمفروشی و از اين قبیل و شبها
درس .و با درآمد يك سال کار مرتب ،الباقی دبیرستان را تمام کردم .بعد هم گاهگداري
سیمکشیهاي متفرقه .بَاردست «جواد»؛ يكی ديگر از شوهر خواهرهايم که اينكاره بود( ».پیشین؛
ص)69
در مورد اينكه چرا جالل تصمیم به تحصیل در دارالفنون گرفت اشاره مستقیمی در آثارش
نشده است ولی تصمیم او میتواند به علت دلزدگی او از رفتار و اخال

پدر باشد که با

سختگیريهاي بیمورد مذهبی ،جالل را به نوعی جبههگیري اجباري در برابر او و فاصله گرفتن
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از روحانیت و مذهب سو داد.
در سال  1318و در شانزده سالگی جالل ،جنگ خانمانسوز دوم جهانی شروع شد که هر
چند کشور ايران بیطرف بود اما کمکم آثار آن به ايران سرايت کرد.

از سال  1320تا سال 1330
رويكرد سیاسی و اجتماعی جالل در سالهاي آخر دبیرستان برجسته و چشمگیر شد .در
شهريور  1320ايران به اشغال متفقین درآمد و لشكر رضاخانی نتوانست در برابر اين اقدام
گستاخانه بیگانگان عكسالعملی نشان دهد .در  25شهريور رضاشاه استعفا داد و همراه ثروت
هنگفتی که او را به يكی از مردان ثروتمند جهان تبديل کرده بود ،از ايران تبعید شد و فرزند و
ولیعهدش محمدرضا در  26شهريور  1320جاي پدر را گرفت.
از سوي ديگر در اين سالها که کشور عرصه تاختوتاز نیروهاي نظامی و سیاسی متفقین
شد؛ فرصتی بود که به دور از چشم ديكتاتور احزاب و تشكلهاي سیاسی رشد کنند و هر کدام
با شعارهاي به حق و ناحق و يا مردم فريب خود عدهاي از مردم مانده از هرجا را به خود جذب
کنند .در يكی دو سال پس از شهريور  1320حدود  20حزب در ايران تشكیل شد .در اين
سالها موبوعات کشور در فضاي باز سیاسی ايجاد شده رشد بسیاري کرد و نشريههاي مختلف
و متفاوت و با افكار و انديشههاي گوناگون راهی بازار شد .پیترآوري استاد تاريخ دانشگاه
کمبیريج در اين باره نوشته است:
«سال « 1941شهريور »1320شاهد گشايش حق آزادي بیانی بود که در دوران سلونت
رضاشاه کامال سلب شده بود .در فاصله سالهاي  1941تا  1320« 1945تا  »324اين حق به
خوبی مورد استفاده قرار گرفت و نويسندگان برجستهاي چون صاد هدايت ،محمدمسعود،
صاد چوبك ،جالل آل احمد و بزرگ علوي درخشیدند( ».آوري ،صص  27و )28
در همین سالها و تا  1326حدود  500روزنامه و مجله مختلف به چاپ میرسید« .با سال
 1320که بندها میگسلد مردمی که از فشار سكوت نزديك بوده است الل بشوند با عجله هرچه
گفتنی است بیرون میريزند .استقبال عمومی از هر موبوعهاي که هرزتر فحش میدهد تا سال
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 24نمونه بارز اين شتاب در گفتن و هر چه بدتر گفتن است( ».آل احمد ،ص)27
جالل هم از سیل انبوه موبوعات به دور نماند و در عنفوان جوانی با موالعه مجالت
«پیمان»« ،مرد امروز»« ،تفريحات شب»« ،دنیا» و موبوعات حزب توده با آثار «احمد کسروي»
(کسروي 20،اسفند  )1324و «شريعت سنگلجی» (شريعت سنگلجی 1269،يا  1322 - 1271ش) آشنا شد.
جالل و دوستانش انجمنی به نام انجمن تبلیغات اسالمی (انجمن اصالح) را تشكیل دادند.
گويا اين انجمن نخستین محمل فعالیتهاي گروهی و حزبی جالل بوده است.
«شبها در کالسهايش «انجمن اصالح» مجانی فنارسه (فرانسه) درس میداديم و عربی و
آداب سخنرانی و روزنامه ديواري داشتیم و به قصد وارسی کار احزابی که همچو قارچ رويیده
بودند هر کدام مأمور يكیشان بوديم و سرکشی میکرديم به حوزهها و میتینگهاشان
( …)meetingو من مأمور حزب توده بودم( ».آل احمد ،ص)70
در سال  1321اوضاع بد اقتصادي کشور اشغال شده ادامه پیدا کرد و قحوی و فقر و
تیفوس مردم را میآزرد .و آذوقه مردم را داللها براي نیروهاي اشغالگر با ترفند و نیرنگ
میخريدند.
در سال  1322جالل همزمان با اتمام دروس سوح حوزه ديپلم دارالفنون را هم گرفت.
جالل به درخواست پدر براي ادامه دروس حوزه در تابستان ( 1322در سن بیست سالگی) از راه
خرمشهر راهی نجف اشرف شد تا از محضر درس شیخ آقا برزگ تهرانی دايی مادرش و سید
محمدتقی طالقانی برادر بزرگش بهره ببرد و دروس حوزه خود را در نجف اشرف کامل کند .اما
خود او از اين سفر قصد ديگري داشت و میخواست که از آنجا به لبنان برود و تحصیالت
جديد خود را در آنجا ادامه بدهد .در اين سفر جالل اشغالگران را میديد که با فراغت بال کشور
را در اختیار گرفته بودند و فقر و تهیدستی مردم را گرفتار کرده بود.
«در بحبوحه جنگ؛ با حضور سربازان بیگانه و رفت و آمد وحشتانگیز آنها و قرقی که در
تمام جادهها کرده بودند تا مهمات جنگ نفسبر ،از خرمشهر به استالینگراد برسد ...و مرز در نظر
من هنوز ملغمهاي است از گرما و عوش و تابش جانكاه خورشید و حضور سربازان استرالیايی
با خالكوبی نقش زنان لخت بر بازوها و قاهقاه خندهشان و بوري از پنجره پرت کردنشان».
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(میرزايی)،
سفر جالل به نجف اشرف طولی نكشید و او به کشور بازگشت .اما جالل تغییر کرده بود و
گاهی دست بسته و گاهی بدون مهر نماز میخواند .و به همین دلیل هم به او انگ المذهبی زدند
و روابط او با خانواده به ويژه پدرش به سردي گرايید .در همین سال ( )1322کتاب
عزاداريهاي نامشروع را با نام «ج.آ» ترجمه کرد که نشان مهارت او در زبان عربی و تحصیالت
حوزوي او بود .اما اين کتاب را بازاريان تهران خريدند و تماما معدوم کردند .اين اثر اولین اثر
مكتوب جالل بود که روح ستیزهجو و پرتالطم او را در برابر عامه و تفكرات حاکم نشان داد
(ويژگیاي که بعدها در تمام آثارش رخ نمود) .در اين سال او به تعبیر و توصیف خودش
«جوانكی با انگشتري عقیق و قدي نزديك يك متر و هشتاد» بود.
در اين سال ( )1322جالل دانشجوي دانشسراي عالی تهران در رشته ادبیات فارسی شد.
گفتیم که جالل در سالهاي پايانی دبیرستان با افكار و آراي «احمد کسروي» و «شريعت
سنگلجی» از طريق موبوعات حزب توده آشنا شد.
«او در حین تحصیل در دانشسراي عالی ،به اتفا دوستانی همچون «امیرحسین جهانبگلو»،
«رضا زنجانی»« ،علینقی منزوي»« ،دارابزند» و «هوشیدر» که با يكديگر «انجمن اصالح» را
تشكیل داده بودند در اوايل  1323دسته جمعی به حزب توده پیوستند و پلههاي ترقی و
تشكیالتی را يكی پس از ديگري پیمودند( ».میرزايی ،ص)8
در اينكه چرا جالل آل احمد به حزب توده پیوست خود او می نويسد:
«روزي بود و روزگاري و جوانیاي مدد میداد و جماعت عجب مفري میخواستند و
کتابها وعدهها میدادند و جماعت عجب کششی داشت و ناچار تو کوششی میکردي تا در آن
کورهگدازان جع بسوزي يا قوام بیايی و به هر صورت خودت را فراموش کنی و زمختی جوانی
را به دست خراط تجربه روزگار بسپاري( ».دهباشی ،ص)80
حزب توده به دلیل شعارهاي دهان پرکنش که خود را منادي عدالت و برابري و ضد
استعماري نشان میداد در دهه بیست ،بسیاري از صاحبان انديشه و قلم و دلسوزان به حال مردم
را به خود جلب کرد و با سوء استفاده از احساسات و عالقه آنها به اين مفاهیم عالی ،اهداف
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پس پرده و وابسته خود را دنبال کرد .جالل آل احمد با آن احساسات جوشان و شخصیت
جستجوگر که از نابسامانیهاي جامعه خود مدام در رنج بود ،اگر به چنین حزبی و با اين شعارها
پیوسته است جاي تعجب ندارد .هرچند حزب توده در مسقطالراس خود به کمونیست و نفی
خدا و دين میرسید اما ما هیچگاه نمیتوانیم شواهدي بیابیم که جالل و امثال او در پیوستن به
حزب توده چنین مقاصدي را در نظر داشتهاند .جالل در مسیر جستجوي خود براي يافتن راه
درست ،و کمك به کشور و مردم خود براي رهايی از بدويت شاهنشاهی و عقبماندگی
اقتصادي و فرهنگی به حزب توده پیوست:
«من از همان اول به دنبال معصوم میگشتم .آخر اين عصمت تنها چیزي بوده که همیشه
کمش داشتهام( ».دهباشی ،ص)87
در سال  1323شوروي درخواست امتیاز نفت شمال را کرد تا از رقیب هم پیمانش
انگلستان که سالها بود امتیاز نفت جنوب را در اختیار داشت و ثروت ايرانیان را به يغما میبرد
عقب نماند .اما بخت با مردم همراه شد و مجلس دادن هر گونه امتیاز جديد را ممنوع کرد .در
همین سالهاست که زمزمههاي ملی شدن نفت به گوش میرسد.
جالل در همین سال ( 1322هجري شمسی) اولین قصهاش را نوشت« .زيارت» که حاصل
سفر او به عرا و عتبات عالیات بود ،در شماره نوروز  1324مجله «سخن» چاپ شد و ظهور
نويسندهاي جديد را به جامعه ادبی آن روزها اعالم کرد.
«در شماره نوروز  1324مجله سخن داستانی به چاپ رسید که تولد نويسندهاي ديگر را
نويد میداد ،نويسندهاي که چون چوبك با تاثیر از هدايت شروع کرد ،اما خیلی زود در پی يافتن
استقالل هنري برآمد و پارهاي از ايرانیترين داستانها را پديدآورد( ».میرعابدينی ،ص)252
مجله «سخن» را «خانلري» و «صاد هدايت» اداره میکردند .جالل در اسفندماه سال 1324
مجموعه داستانهاي خود را که در نشريههاي«سخن» و «مردم براي روشنفكران» چاپ شده بود
در مجموعه «ديد و بازديد» به چاپ رساند .اين اولین کتاب جالل بود.
«اين قلم از سال  1323تا به حال دارد کار میکند .گاهی مرتب و گاهی نه به ترتیبی گاهی
به فشاري درونی و الزامی و اغلب بنا به عادت ،اما بیشتر موظف يا به گمان اداي وظیفهاي ،اما نه
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هرگز به قصد نان خوردن و شايد به همین دلیل مهم شد در سال ( ».1326آل احمد)
پیوستن جالل به حزب توده و رفتارهاي خالف عرف و انتقادهاي او به مذهب باعث شد
که پدرش به شدت از او آزرده شود .جالل در سال  1324و در سن  22سالگی از خانه پدري
گريخت و در خانههاي استیجاري با دوستان و رفقاي همفكرش زندگی میکرد .تنهايی جالل را
در بسیاري از داستانهايش مانند «مدير مدرسه» میتوان به خوبی دريافت؛ در اين داستانها هیچ
خبري از پدر و مادر شخصیت اصلی داستان نیست؛ همانطور که جالل در سن جوانی خانه
پدري را ترک کرد و در فعالیتهاي سیاسی و اجتماعی خود تنها ماند.
«در حزب توده در عرض چهار سال از صورت يك عضو ساده به عضويت کمیته حزبی
تهران رسیدم و نمايندگی کنگره و از اين مدت دو سالش را مدام قلم زدم .در «بشر براي
دانشجويان» که گردانندهاش بودم و در مجله ماهانه «مردم» که مدير داخلیش بودم .و گاهی هم
در «رهبر»( ».پیشین؛ ص)71
جالل به دلیل قلم توانا ،بیان خوب و آشنايی با زبانهاي فرانسه و عربی ،روزبهروز در
حزب توده رشد کرد و به عضويت کمیته حزبی تهران درآمد .جالل نقش مهمی در انتشار
نشريههاي حزب توده داشت و در مدت  4سال عضويت خود از عوامل اصلی تهیه و انتشار اين
موبوعات بود.
هر چند پیوستن به حزب توده نقوه سیاهی در زندگی جالل براي همیشه باقی گذاشت و
بعدها جابهجاي آثارش از آن روزگار ابراز انزجارکرد؛ اما اين دوران تاثیر فو العادهاي در
شكلگیري شخصیت او داشت:
«من يك ديد اجتماعی از اونجا آوردهام «از منازل پشت سر» يعنی يك جنبه انتقادي دادن به
مسائل و طبقات را مشخص ديدن و مبارزهها را فوراً «تشخیص دادن و بعد گول نخوردن و من
اگر قرار است مديون باشم هستم .يعنی اون مبارزات ...يك مقداري هم مارو وادار کرد به کتاب
خواندن ...در زمینه ايسمهاي اجتماعی( ».آل احمد ،ص)79
از وقايع مهم تاريخ کشور در سال  1324غايله آذربايجان و خودمختاري آن است که
مبارزات و شكست اين جريان در کتاب «نون و القلم» منعكس شده است و به دلیل وابستگی
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اين جريان به حزب توده مورد توجه جالل بوده است.
«سید جعفر پیشوري مؤسس فرقه دموکرات آذربايجان ،هنگامی در مجلس چهاردهم
اعتبارنامهاش باطل شد ،به آذربايجان بازگشت و خودمختاري آذربايجان را اعالم کرد و خود را
نخستوزير حكومت ملی نامید( »...کانون انديشه جوان ،روايت)4
در سال  1325جالل دوره لیسانس خود را با ارايه پاياننامهاي با موضوع «داستان حضرت
يوسف در قرآن» به پايان برد .و بعد از يك سالی معولی (به دلیل تعلل درصدور حكم او) به
عنوان دبیر دبیرستانهاي تهران مشغول به کار شد .جالل به دلیل موقعیتش در حزب توده
سفرهايی هم به شهرهاي گوناگون انجام داد.
در همین سال به تشويق «صاد هدايت» و «احسان طبري» کتاب «محمد و آخرالزمان»
نوشته «پل کازانو» را ترجمه کرد که چون در آن به پیامبر گرامی اسالم توهین شده بود ،جالل به
کفر متهم شد و حتی عدهاي براي قتل او به چاپخانه کتاب حمله کردند ولی جالل توانست جان
سالم بدر ببرد .ماجراي تكفیر او چنان جدي بود که برادر او «محمدتقی طالقانی» براي اجراي
حكم تكفیر جالل و قتل او از مدينه به تهران آمد .اما جالل با حضور در نزد «آيتاله شیخ احمد
کرمانشاهی» که از دوستان پدرش بود ،به اشتباه خود اقرار کرد و ماجرا تمام شد.
سال  1325قوامالسلونه موفق به سرکوب حكومت خودمختار آذربايجان شد .پیشهوري هم
به قفقاز گريخت .اين شكست و شكستهاي ديگرحزب توده و وابستگی آن به شوروي که
علنی هم بود باعث زمینهسازي انشعاب جالل و دوستانش از اين حزب شد .در اين سال جالل
با «دکتر اپريم» کتاب «حزب توده سر دو راه» را منتشر کرد .اين کتاب به تحلیل مبارزات حزب
توده و شكستهاي آنها اختصاص داشت.
رهبر و خط ده جالل در حزب توده خلیل ملكی بود .خلیل ملكی کسی است که در جالل
تأتیر بسیار داشته است و جالل همواره تا پايان عمر خلیل ملكی با او مراوده داشته است.
در اين سالها ،روسها امتیاز نفت شمال را میخواستند و براي رسیدن به خواست خود از
اهرم داخلیشان ــ حزب توده ــ استفاده میبردند ،اما مجلس هم در اقدامی به جا و درست دادن
هرگونه امتیاز نفت را ممنوع کرد .انگلیس از اين اقدام حمايت کرد .بعد از اين ايران عرصه
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تاختوتاز امريكا و انگلیس شد.
در آذرماه سال  1326خلیل ملكی و يارانش ازجمله جالل از حزب توده خارج شدند و
«جامعه سوسیالیستهاي نهضت ملی ايران» را تشكیل دادند .حزب توده از امتیازخواهی شوروي
در نفت شمال ،جدايیطلبی پیشهوري و مخالفت با دکتر مصد حمايت میکرد؛ و اينها داليلی
کافی بود تا خلیل ملكی و يارانش از آن جدا شوند .اما «جامعه سوسیالیستهاي نهضت ملی
ايران» به دلیل مخالفتهاي بسیار تودهايها و رهبر خارجیشان با آن نتوانست دوام بیاورد و
جالل عمالً فعالیتهاي حزبی را تعویل کرد و بیشتر به نوشتن و ترجمه پرداخت .در 1327
«سهتار» را منتشر کرد و آن را به خلیل ملكی تقديم کرد .و در همین سال «قمارباز» نوشته
داستايوفسكی را ترجمه و چاپ کرد.
در سال  1327وقايع مهمی رقم خورد .در خرداد اين سال دولت حكیمی سقوط کرد و
عبدالحسین هژير جاي آن را گرفت اما آيتاله کاشانی به مخالفت با هژير انگلیسی پرداخت و
مردمی که به حمايت از آيتاله کاشانی در جلوي مجلس جمع شده بودند به خاک و خون
کشیده شدند .در  15بهمن يكی از اعضاي جوانان حزب توده در دانشگاه به شاه شلیك کرد هر
چند شاه زنده ماند اما فرداي آن روز حزب توده منحل شد و دارايیهاي آن به غارت رفت .چند
روز بعد از اين ترور در روزنامه اطالعات نامهاي جعلی با امضاي خلیل ملكی و جالل آل احمد
و چند نفر ديگر به چاپ رسید که از ترور اظهار تأسف شده بود اما جالل و دوستانش بهرغم
جو دلهرهآور آن روزها اعالم کردند که نامه جعلی است ولی آنها با ترور مخالفند.
در  1328جالل ترجمه «بیگانه» آلبرکامو را تمام کرد و آن را به چاپ رساند .در همین سال
«نامه ماهانه شیر و خورشید سرخ ايران» را که به مديريت «دکتر ذبیحاله صفا» بود ،منتشرکرد.
در  1328هژير وزير دربار که مسؤولیت برگزاري انتخابات مجلس را به عهده داشت ،با
تقلب در انتخابات وکالي درباري را به مجلس فرستاد .به همین دلیل در دوازدهم خرداد ماه
مورد حمله سیدحسین امامی قرار گرفت و روز بعد حادثه مرد .انتخابات فرمايشی هم ملغی شد.
ايرانیان در اين سالها کمکم خود را آماده میکردند تا يكی از برهههاي مهم تاريخ خود را ور
بزنند و نفت را ملّی کنند.
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جالل در بهار  1328در اتوبوس شیراز ،تهران با سیمین دانشور آشنا شد .دانشور دانشجوي
دکتري ادبیات فارسی بود و بعد از آن بهترين همدم و همراه جالل شد.
«جالل و من همديگر را در سفري از شیراز به تهران در بهار سال  1328يافتیم و با وجودي
که در همان برخورد اول درباره وجود معادن لب لعل و کان حسن شیراز ،در زمان ما شك کرد
و گفت که تمام اينگونه معادن در زمان همان مرحوم خواجه حافظ استخراج شده است ،باز به
هم دلبستیم .ثمره اين دلبستگی چهارده سال زندگی مشترک ماست در النهاي که خودش تقريباً
با دست خودش ساخته است( ».دانشور ،صفحه )7
در سال  1329جالل با سیمین دانشور ازدواج کرد .او درباره اين سالها در «يك چاه و
دوچاله» نوشت:
«سال  28و  ...29سرمان شلوو بود بزنبزن نفت بود صاحب اين قلم تازه زن گرفتاه باود»...
(آل احمد ،ص  )16سیمین و جالل زوج خوشبختی بودند و درک متقابل خوبی از هم داشتند و هر
دو معتقد بودند که همسر دلخواه خود را يافتهاند.
« ...و زنم سیمین دانشور است که میشناسید .اهل کتاب و قلم و دانشیار رشته
زيبايیشناسی و صاحب تألیفها و ترجمههاي فراوان و در حقیقت نوعی يار و ياور اين قلم که
اگر او نبود چه بسا خزعبالت که به اين قلم در آمده بود( .و مگر درنیامده؟) از  1329به اينور
هیچ کاري به اين قلم منتشر نشده است که سیمین اولین خواننده و نقاّادش نباشد( ».آل احمد،
ص )74
در سال  1329با اوجگیري نهضت ملی شدن صنعت نفت« ،خلیل ملكی» و «مظفر بقايی»،
«حزب زحمتكشان ملت ايران» را با گرايش سوسیالیستی راهاندازي کردند تا از دکتر مصد
طرفداري و حمايت کنند .جالل باز هم از فعاالن و همراهان اصلی خلیل ملكی بود و مديريت
روزنامه «شاهد» ارگان رسمی حزب زحمتكشان ملت ايران و نشريه «علم و زندگی» را به عهده
داشت .اما از همین سال است که زمینههاي کنار گذاشتن سیاست در او شكل گرفت؛ زيرا
نیرنگبازي سیاستبازان و همراهان قدرتطلب ،او را که اهل مبارزه صادقانه بود میآزرد.
«همیشه مالقات با خودم را پاي يك فنجان قهوه يا يك لیوان آبجو ترجیح دادهام به مالقات
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بزرگان( ».پیشین؛ص )51
در خرداد ماه  1329رزمآرا نخستوزير شد .او با ملی شدن صنعت نفت مخالفت کرد و به
همین دلیل فدايیان اسالم او را در شانزدهم اسفندماه همین سال به قتل رسانند .با قتل رزمآرا
نمايندگان مخالف هم عزم جزم ملت را براي ملی شدن صنعت نفت هر چه بهتر فهمیدند تا راه
را براي نهضت مردم باز کنند.
جالل که از نیروهاي شاخص گروه خلیل ملكی و مسؤولیت اصلی موبوعاتی گروه با وي
بود ،همراه ديگران و در دفاع از جبهه ملی و دکتر مصد تالش میکرد .سرانجام تالشها و
رشادتهاي نیروهاي مبارز ملی و مذهبی به ثمر نشست و در  29اسفندماه  1329مجلس صنعت
نفت ايران را ملی اعالم کرد.

از سال  1330تا سال 1340
سال  1330سال مهم و سرنوشتسازي براي مردم ايران بود .عزم عمومی براي جلوگیري از
بازگشت به گذشته و استعمار ثروت ملی شكل گرفته بود و همه نیروهاي ملی و مذهبی براي
پیروزي با هم همكاري میکردند .آيتاله کاشانی و دکتر مصد دو رهبر اصلی مردم بودند که
مبارزه را به پیش میبردند.
عالء ،عامل انعقاد قرارداد استعماري  ،1312نخستوزير شد و انگلیس ايران را با فرستادن
کشتی هاي جنگی تهديد کرد .اما ملت مقاومت کرد و دکتر مصد

با تالش مبارزان در

ارديبهشت ماه  1330نخستوزير شد.
در مرداد ماه «حزب زحمتكشان ملت ايران» (که جالل هم عضو آن بود) و «مجمع مسلمان
مجاهد» با برپايی تجمع در مسجدشاه از نهضت ملی شدن صنعت نفت حمايت کردند و پیام
آيتاله کاشانی هم در اين تجمع خوانده شد.
سال  1330در حالی تمام شد که بار ديگر انگلیس ايران را تهديد به حمله نظامی کرد و
شور و التهاب نهضت ملی شدن صنعت نفت ادامه داشت .جالل در اين سال از خیر اتمام دکتري
گذشت و به قول خودش از آن مرض شفا يافت و تكیمل رساله خود را با موضوع «بررسی
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ريشههاي هندي و ايرانی قصه هزار و يك شب» ناتمام گذاشت و همچنان اداره موبوعات اصلی
حزب زحمتكشان ملت ايران را به عهده داشت.
سال  1331دکتر مصد در اعتراض به اينکه شاه وزارت جنگ را به او واگذار نكرد
ناگهانی استعفا داد .شاه قوام را براي نخستوزيري معرفی کرد ولی نهضت مردمی که خواهان
بازگشت دکتر مصد بود با قوام مخالفت کرد .شاه نتوانست با انحالل مجلس و تهديد رهبران
مردم کاري از پیش ببرد و قوام را بر کنار کرد .دکتر مصد در  31تیر ماه دوباره نخستوزير
شد .دکتر مصد در عزل و نصبهاي خود راه صواب را در پیش نگرفت و عوامل انگلیس و
شاه به قدرت بازگشتند (مانند سرلشگر وثو  ،ريیس ژاندارمري قوام و مسؤول کشتار مردم
تهران در  30تیر ماه ،که معاون دکتر مصد شد).
حزب زحمتكشان ملت ايران هم از بلوا و آشوب اين سال به دور نماند .مظفر بقايی ــ که با
خلیل ملكی حزب را رهبري می کرد ــ با دکتر مصد (که رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت
بود) بناي مخالفت گذاشت؛ اما خلیل ملكی و يارانش (که جالل هم جزء آنها بود) بهرغم انتقاد
به جبهه ملی و دکتر مصد  ،با دکتر بقايی مخالف بودند .مظفر بقايی با اجیر کردن عدهاي از
اراذل و اوباش ،مخالفان خود را از حزب بیرون انداخت .خلیل ملكی و يارانش «حزب
زحمتكشان ملت ايران (نیروي سوم)» را تشكیل دادند و جالل اداره ارگان اين حزب روزنامه
«نیروي سوم» را عهدهدار شد و در شماره چهارم اين روزنامه (22مهرماه )1331در نامهاي به
انتقاد از مظفر بقاي پرداخت.
از فعالیتهاي عمده جالل نويسنده در  1331ترجمه «دستهاي آلوده سارتر» و انتشار
مجموعه داستان «زن زيادي» بود که باتوجه به مشغله بسیار حزبیاش از پرکاري او حكايت
میکند.
روزبهروز اختالف دکتر مصد و آيتاله کاشانی بیشتر میشد و امريكا با استفاده از روابط
تیره ايران و انگلیس نفوذ خود را در کشور بیشتر میکرد .در  9اسفند  1331زاهدي به بهانه
جلوگیري از سفر شاه به امريكا اغتشاش و آشوبی را راه انداخت که دست کمی از کودتاه
نداشت .خانه دکتر مصد محاصره شده بود ،جالل به همراه عدهاي از هم حزبیهايش براي
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طرفداري مصد حرکت کردند و جالل در عملی شجاعانه در مقابل منزل دکتر مصد در
حمايت از او سخنرانی کرد و به علت تعرض اشرار زخمی شد .اين ماهها براي جالل و ديگر
مبارزان و همه مردم ماههاي پرالتهاب و سرنوشتسازي بود .جالل همه وقت خود را به مبارزه
اختصاص داده بود .يكبار هم تودهايها او را از پلكان کتابخانه دانشسراي عالی تهران به
پايین انداختند که کمر او آسیب ديد.
غايله  9اسفند هم به نفع دکتر مصد تمام شد اما روزبهروز اختالف رهبران و گروههاي
مبارز بیشتر و بیشتر شد و زمینه براي کودتاي  28مرداد ماه  1332آماده شد.
در ارديبهشت  1332برگ مهمی در زندگی جالل رقم خورد و او به دلیل رفتارهاي
نامناسب همحزبیهايش و چشم و همچشمیهاي آنها براي حذف رقیبان و در آن روز براي
حذف «وثوقی» ،براي همیشه حزب را رها کرد و چنان کالفه از نامرديهاي سیاست و سیاست
بازا ن بود که در آن برهه حساس کشور ،خود را به کار بنايی و ساخت خانهاش در شیمیران
سرگرم کرد.
التهاب و بیثباتی سال قبل در  1322هم ادامه يافت؛ آيتاله کاشانی از رياست مجلس کنار
گذاشته شد و بعد هم مجلس منحل شد و شاه زاهدي را نخستوزير اعالم کرد و سرانجام در
 28مرداد ماه با کودتاي امريكايی ،جو نظامی و ديكتاتوري بر کشور حاکم شد.
اما جالل به گونهاي از عالم سیاست کناره گرفته بود که خبر کودتاي  28مرادماه را هم از
راديو شنید .در اين هنگام سیمین دانشور در خارج کشور به سر میبرد .رژيم کودتا بر کشور
حاکم شد و بار ديگر فضاي خفقان و سرکوب رضاخانی بازگشت .با بازگشت دانشور از خارج
در تابستان ،جالل و او زندگی خانوادگی خود را در منزل جديد شروع کردند و جالل به تنفس
در هواي خانهاي که خود ساخته بود پرداخت.
«شكست جبهه ملی و برد کمپانیها در قضیه نفت که از آن به کنايه در «سرگذشت کندوها»
گاپی زدهام ــ سكوت اجباري محدودي را پیش آورد که فرصتی بود براي به جد در خويشتن
نگريستن و به جستجوي علت آن شكستها به پیرامون خويش دقیق شدن( ».پیشین؛ )76
جالل در پايیز به شهربانی احضار شد و يك روز هم در بازداشت ماند و با واسوه مهندس
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ابراهیم رياحی

ــ

شوهر خاله دانشور

ــ

که از دوستداران جالل بود آزاد شد .جالل متن زير را

براي تعهدنامه خود نوشت:
«من از ارديبهشت  ،1332سیاست را بوسیدم و گذاشتم کنار( ».میرزايی ،ص)20
اين متن در روزنامههاي کیهان و اطالعات  14آبانماه به چاپ رسید .جالل به اختیار خود
سیاست را کنار گذاشته بود و اين تعهد اعالم آن کنار گذاشتن بود هر چند تیمور بختیار با توي
بو و کرنا کردن ،آن را امتیازي براي خود منظور کرد.
کودتاي  28مرداد و بازگشت ديكتاتوري ،سانسور ،و بگیر و ببندهاي امنیتی ،براي بسیاري
از روشنفكران ايرانی و جالل آل احمد ،گويا انتهاي جاده بود و شكست عمري مبارزه! جالل در
اين سالها در کنار معلمی ،نويسندگی خود را بهجد ادامه داد و روزها و ساعات خود را با
دانشور و دوستان همفكر و مريدان پرو پا قرص خود گذراند .او ادامه سال  1332را بدون انتشار
اثري به پايان برد.
در سال  1333جالل کتاب «بازگشت از شوروي» اثر آندره ژيد را که در سال قبل ترجمه
کرده بود به چاپ رساند .او که سفر به دور ايران و آشنايی با فرهنگهاي اصیل و دست نخورده
را يكی از دل مشغولیهاي خود انتخاب کرده بود؛ «اورازان» را که نتیجه يكی از همین سفرهاي
علمی و تحقیقی بود ،منتشر کرد .الزم به يادآوري است که اورازان از دهات طالقان ،و
مسقطالراس اصلی جالل بود که پدر بزرگش در آنجا به دنیا آمده بود.
سال  1334با شرايط مشابه ادامه يافت و جالل به دور از حزب و حزببازي به معلمی و
نويسندگی ادامه داد .او ترجمه «مايدههاي آسمانی» آندره ژيد را منتشر کرد و کتاب «هفت مقاله»
را هم به چاپ رساند .از ديگر فعالیتهاي جالل در اين سال انتشار مجله «نقش و نگار» به مدير
مسؤولی سیمین دانشور بود.
در اين سال تولید نفت روزبهروز افزايش يافت و پیمان بغداد بین سه کشور ايران ،ترکیه و
عرا (که عمالً براي همراهی با امريكا و انگلیس براي مقابله با کمونیسم بود) امضا شد .فضاي
سیاسی به شدت خفقانآور بود .نواب صفوي و بعضی از مخالفان رژيم اعدام شدند و آيتاله
کاشانی با وساطت آيتاله بروجردي از اعدام نجات يافت.
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سال  1335در کارنامه جالل اثر چاپی ثبت نشد .او عمر خود را در اين سال با معلمی و
سیر و سیاحت در کشور و روستاهاي دور و نزديك و همنشینی با همرزمان سابق و همدمی با
سیمین دانشور گذراند .جالل هیچگاه از رژيم وابسته پهلوي و به ويژه سیاستهاي فرهنگی آن
راضی نبود و همواره يكی از مخالفان مورح شاه بود.
سال  1335امريكا در مقابل تهديدهاي شوروي که از امضاي قرارداد بغداد توسط ايران
خشمگین بود اعالم کرد که «خاک ايران چون خاک امريكاست و حمله به ايران حمله به
امريكاست ».اين نشان داد که ارباب پهلويها از انگلیس به امريكا تغییر کرده است.
در تابستان سال  1336جالل به همراه سیمین دانشور براي سفري دو ماهه به فرانسه و
انگلیس رفت .فرانسه مهمترين کشوري است که از لحاظ فرهنگی مورد توجه جالل بود او از
دوران جوانی يادگیري زبان فرانسه را شروع کرد و آثار مهمی را از فرانسوي ترجمه و چاپ
کرد .او ارتباط خود را همواره با جامعه نشر کتاب و انديشه فرانسه حفظ کرد.
در سال  1336رژيم «سازمان امنیت و اطالعات کشور» (ساواک) را تأسیس کرد .در همین
سال به دلیل فساد مالی بسیار رژيم (خانواده سلونتی و بستگان و اطرافیان آنها) ،که آوازه آن از
مرزها هم گذشته بود و با فشار امريكا ،دولت اليحه «از کجا آوردهاي» را تصويب کرد که عمال
جز موارد معدودي اجرا نشد.
بر خالف سال  1336که جالل اثر مستقل چاپی نداشت؛ در سال بعد يعنی  1337جالل سه
اثر به چاپ رساند« :سرگذشت کندوها» که روايت نمادينی است از مبارزات نهضت ملی شدن
صنعت نفت« ،تاتنشینهاي بلوک زهرا» که حاصل همان کشورگرديها و تكنگاريها
(منوگرافیها) بود ،و «مدير مدرسه» که مهمترين اثر داستانی جالل است .جالل عالوه بر اين آثار
مستقل تعداي هم مقاله در نشريهها به چاپ رساند .او در اين سال هفتهنامه «مهرگان» به سر دبیر
دکتر غالمحسین زرينکوب را مديريت کرد.
جالل در اين سال به همراه برادرش شمس آل احمد به يزد سفر کرد که حاصل آن را در
مقالهاي با نام «سفري به شهر بادگیرها» به چاپ رساند .جالل هرگاه میتوانست به نقد اوضاع
سیاسی و اجتماعی میپرداخت و روزبهروز از اينکه کشور غربیتر میشد اظهار ناراحتی
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میکرد ،به عنوان مثال در مقالهاي با نام «سخنی با مشاطهها» در همین سال ( )1337خواب به
شهردار تهران نوشت:
«اين روزها همه میبینیم که به اسم زيبا کردن شهر به چه سرعتی دارند تهران را از ريخت
میاندازند ...اگر از محلههاي متمدن! شهر بگذري و قضاوت را تنها به جشم وابگذاري
نمیفهمی در کدام گوشه از دنیايی( ...آقاي شهردار) طا بازار را خراب میکند تا هر چه بیشتر
ور آهن ژاپنی و شیشه بلژيكی و روسی مصرف بشود( »....آل احمد ،ص)236
در سال  1337هر چند دولت همه لوازم قدرت را در دست داشت و مخالفان سر درگريبان
سكوت و بیتفاوتی فرو برده بودند ،اما فعالیتهاي زيرزمینی مبارزان داخلی و مخالفتهاي
آشكار مبارزان خارج کشور و همچنین فساد اداري و مالی و اخالقی درباريان هر روز رژيم را به
پرتگاه نابودي سو میداد.
از وقايع مهم سال  1337انقالب عرا

بود که میتوانست سرمشقی براي ايرانیان در

براندازي سلونت باشد .و اين امر محمدرضا را نگران کرد.
سال  1338را جالل به قلمزدن در موبوعات و ادامه تحقیقات و نويسندگی خود گذراند از
جمله مقاالتی که او در اين سال به چاپ رساند ،مقاله «نیما ديگر شعر نخواهد گفت» است.
جالل نقش مهمی در معرفی نیما به نسل جوان دوران خود داشت و در هنگامی که نیما به
دلیل نوآوري در شعر فارسی آماج انتقادها و نفی و ترديدها بود ،جالل با درکی عمیق از رسالت
ادبیات و شعر به دفاع از نیما پرداخت و حتی کتابی مستقل درباره او به چاپ رساند .و در همان
روزگار نويد ماندگاري او را در شعر و ادب فارسی فرياد زد.
«نیما زندگی را بدرود گفت و ...شعر را .اما به اعتقاد موافق و مخالف دفتر شعر فارسی
هرگز نام او را بدرود نخواهد کرد .و افتخاري را که او به شعر تنك مايه معاصر داد به فراموشی
نخواهد سپرد .چرا که طپش حیات شعر زمانه ما به مضراب او ضربانی تازه يافت( ».آل احمد،
ص)35
در سال  1338و به پیشنهاد ابراهیم گلستان و تسهیالت کنسرسیوم جالل به خارج سفر کرد
قرار بود جالل گفتار فیلمی را که گلستان تهیه میکرد بنويسد اما ظاهراً آنچه او نوشت مورد
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استفاده قرار نگرفت.
در اين سال پرداخت وامهاي خارجی به کشور که از ابتداي دهه سی روند رو به افزايشی
داشت رشد بیشتري يافت .هدف غربیها و به ويژه امريكايیها از اين وامها جلوگیري از وقوع
انقالب در ايران به ويژه انقالب کمونیستی بود تا بازار خوب و پرسود ايران را حفظ کنند.
اما اختصاص  45درصد بودجه کل کشور به هزينههاي نظامی و امنیتی در حالی که بسیاري
از نقاط کشور از داشتن امكانات اولیه زندگی محروم بودند ،جاي سؤال داشت در سال 1338
امريكا طرح اصالحات ارضی را به شاه پیشنهاد داد .بعدها اجراي اين طرح باعث تحوالت مهمی
در کشور شد.
سال  1339با انتخاب کندي به ريیس جمهوري امريكا همراه شد او خواهان تحول به سود
کشاورزان و کارگران بود .با دستور امريكا از فضاي خفقان حاکم بر کشور کاسته شد و فعاالن
سیاسی توانستند کمی به تكاپو بپردازند .حزب «جبهه ملی» در فضاي باز ايجاد شده دوباره فعال
شد و «جبهه ملی دوم» به رهبري دکتر سنجابی تأسیس شد.
در سال  1339جالل همانطور که در کتاب «يك چاه و دو چاله و مثال شرح احواالت»
نوشته است ،مشاور در تعلیمات متوسوه آموزش و پرورش بوده است (اين سمت از سال
1338شروع شده بود) .او در اين ايام متوجه نوعی انحصارطلبی در کتابهاي درسی توسط
همايون صنعتیزاده و بنگاه فرانكلین شد ،به همین دلیل مقاله «بلبشوي کتابهاي درسی» را در
مجله علم و زندگی منتشر کرد اين مقاله باعث سروصداي زيادي شد .در اين سال همچنین
جالل کتاب «خارگ در يتیم خلیج فارس» را منتشر کرد اين کتاب حاصل سفر سال قبل او به
دعوت کنسرسیوم به جزيره خارک بود.

از سال  1340تا وداع
در سال  1340به دلیل فضاي نسبتاً باز سیاسی ،فعالیتهاي سیاسی رمقی گرفت« .نهضت
آزادي» که ترکیبی از نیروهاي ملی و مذهبی بود ،به رهبري آيتاله طالقانی ،مهندس مهدي
بازرگان و يداله سحابی تأسیس شد .شاه از قدرت امنیتی و نظامی باال و مومئنی برخوردار بود.
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ساواک ،ضد اطالعات ارتش و سازمان اطالعات ويژه ،سازمانهايی بودند که شاه را براي
سرکوب مخالفان ياري میکردند به اضافه ارتش قدرتمندي که در منوقه بینظیر بود .در اين سال
آيتاله بروجردي فوت کرد او مانع بزرگی برابر رژيم در اجراي طرحهاي خودسرانهاش بود و
بعد از آن شاه توانست طرحهايی را که با وجود آيتاله بروجردي امكان اجرايشان نبود (مانند
اصالحات ارضی) به اجرا بگذارد .با فوت آيتاله بروجردي جهان شیعه به استقبال مرجعی ديگر
رفت و آيتاله خمینی که فقیهی شجاع و مبارز بود پا به میدان گذاشت .جالل آل احمد که
مبارزه و جهاد و شهادت در اين سالها فكر و ذهن او را فرا گرفته بود زود امام خمینی ــ قدس
سره الشريف ــ را شناخت و جزء طرفداران او قرار گرفت.
جالل در سال  1340کتاب «نون و القلم» را به چاپ رساند که قصهاي نمادين از وقايع
مبارزات تودهايها و شكست آنهاست .اين کتاب از داستانهاي مورح جالل آل احمد است.
سال  1340را بايستی سال بازيابی انديشههاي سنتی و مذهبی در جالل دانست هر چند
جالل بازگشت به خود را در چند سال قبل آغاز کرد ،اما تبلور آن در دهه چهل هجري با چاپ
مقالهها و نوشتن آثاري که مقدمه چاپ کتاب «غربزدگی» بود ،اتفا فتاد .در اواخر اين سال
جالل نشريه «کیهان ماه» را راهاندازي کرد که بعد دو شماره به دلیل چاپ مقاالتی از غربزدگی
در اوايل سال  1341توقیف شد و به تعبیر جالل مدير کیهان را از رسیدن به صدارت محروم
کرد.
سال  1341با حذف امینی از قدرت همراه شد .او که به امريكا وابسته بود ،اطاعت بیچون
و چرا از شاه نداشت و شاه با انتصاب علم به نخستوزيري (که کامالً وابسته به شاه و دربار
بود) قدرت کامل يافت؛ زيرا مجلس شوراي ملی هم پیش از اين منحل شده بود و شاه و دولت
قانونگذاران کشور شدند .دولت در تصويب نامهاي شرايط اعضاي انجمنهاي ايالتی و واليتی را
تغییر داد و شرط مسلمان بودن را از آن حذف کرد و به زنان هم حق راي داد .اين موضوع خشم
علماي قم را برانگیخت و امام ،آيتاله گلپايگانی و آيتاله شريعتمداري در تلگرافی به شاه
اعتراض خود را اعالم کردند ،اما بیتوجهی شاه باعث تجمعهاي مردمی در سراسر کشور شد.
جديت امام و پیگیريها و افشاگريهاي وي در اين موضوع ،باعث مورح شدن امام به
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عنوان مرجع و رهبر انقالبیون شد .شاه و دولت مجبور به لغو مصوبه خود شدند و علما و ملت
پیروز شدند .اين اعالم حضور رهبري نستوه و خستگیناپذير بود.
در ديماه  1341شاه انقالب سفید خود را اعالم کرد و آن را به رفراندم گذاشت .امام
رفراندم را تحريم کرد .شاه در بهمن ماه به قم رفت تا موافقت علماي قم را براي انقالب سفید
جلب کند اما با مخالفت امام موفق به اين کار نشد .رفراندم در بهمنماه برگزار شد .و انقالب
سفید به تصويب رسید(؟!).
در  1341جالل توسط مؤسسه تحقیقات اجتماعی به مديريت احسان نراقی دعوت به
همكاري شد.
«...مؤسسه تحقیقات اجتماعی وابسته به دانشكده ادبیات به اعتبار آنها (اورازان ،تات
نشینهاي بلوک زهرا و جزيزه خارگ) ازم خواست که سلسه نشرياتی را در اين زمینه سرپرستی
کنم و اين چنین بود که تكنگاري (مونوگرافیها) شد يكی از رشته کارهاي ايشان .و گر چه
پس از نشر پنج تكنگاري ايشان را ترک گفتم .چرا که ديدم میخواهند از آن تكنگاريها
متاعی بسازند براي عرضه داشت به فرنگی و ناچار هم به معیارهاي او و من اينکاره نبودم چرا
که غارضم از چنان کاري از نو شناختن خويش بود و ارزيابی مجددي از محیط بومی و هم به
معیارهاي خودي( ».آل احمد ،ص)76
همچنین سال  1341سال انتشار «غربزدگی» بود کتابی که نام آن از مدتها پیش فرهنگ
و اصوالحی 1را در محافل انديشه و ادب و فرهنگ و هنر ايران رواج داد که نويد خودشناسی
دوبارهاي براي ايرانیان بود .غرب زدگی به دنبال خود مباحثی را به همراه داشت که باروري فكر
و انديشه را در موضوع فرهنگ و هنر ايران زمین و ارتباط آن با غرب سبب شد .اين اصوالح
درد مشر زمین را در قرن بیستم فهماند .آرا و انديشههاي جالل درباره غربزدگی داري
ضعفها و قوتهايی است که نقد و نظرهاي بسیاري را در اين مقوله باعث شد.
«همین جوريها بود که آن جوانك مذهبی از خانواده گريخته و از بلبشوي ناشی از جنگ و
1ـ هرچند جالل اين اصوالح را از «سید احمد فرديد» اقتباس کرد اما جالل بود که اصوالح غربزدگی را گسترش
داد و به دغدغهاي عمومی تبديل کرد.
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آن سیاست بازيها سرسالم به در برده ،متوجه تضاد اصلی بنیادهاي سنتی اجتماعی ايرانیها شد
با آنچه به اسم تحول و ترقی و در واقع به صورت دنبالروي سیاسی و اقتصادي از فرنگ و
آمريكا دارد مملكت را به سمت مستعمره بودن میبرد و بدلش میکند به مصرفکننده تنهاي
کمپانیها و چه بیاراده هم و هم اينها بود که شد محرک «غرب زدگی» سال  1341که پیش از
آن در «سه مقاله ديگر» تمرينش را کرده بودم( ».پیشین؛ ص)77
در بهمن  1341جالل به اسرايیل سفرکرد .حاصل اين سفر کتاب «سفر به واليت عزرايیل»
است .با اين سفر نمیتوان گفت جالل اسرايیل را به رسمیت میشناخته است .او در کتاب «سفر
به واليت اسرايیل» غربیها را که به تالفی هلوکاست (که خودشان باعث و بانی آن بودند)
فلسوینیان را آوا ره کردند مورد انتقاد قرار داد و به تحلیل علل شكست اعراب در جنگ با
اسرايیل پرداخت و از وابستگی آنها و بیعرضگیهايشان ابراز ناراحتی کرد.
در نیمه آخر  1341جالل به اروپا سفر کرد .و همچنین در اين سال کتاب «کارنامه سه ساله»
را به چاپ رساند.
سال  1342فصل نوينی از مبارزات مردم ايران شروع شد .امام و علماي قم نوروز اين سال
را در پی تصويب انقالب سفید و توهین شاه به روحانیت ،عزاي عمومی اعالم کردند .در دوم
نوروز که مصادف با سالروز شهادت امام صاد (علیهالسالم) بود ،مراسم سوگواري مدرسه
فیضیه به خاک و خون کشیده شد .اين فاجعه به دنبال خود انزجارها و مبارزات ديگر را در پی
داشت .شاه تالش کرد مردم را با انقالب سفید خود راضی کند اما اختالف مردم و رژيم
روزبهروز بیشتر میشد .امام در سخنرانی خود در  13خرداد ماه (همزمان با عاشوراي حسینی)
شديدترين حمالت را متوجه شاه کرد و ابهت او را در هم شكست .در روز بعد امام دستگیر شد
و  15خرداد ماه قیام مردمی در اعتراض به بازداشت امام به واقعهاي خونبار تبديل شد؛ و عوامل
رژيم هزاران نفر از مردم را کشتند.
واقعه  15خرداد  42جالل را به شدت تحت تأثیر قرار داد و عامل اصلی نوشتن کتاب در
خدمت و خیانت روشنفكران شد؛
«طرح اول اين دفتر در ديماه  1342ريخته شد .به انگیزه خونی که در  15خرداد ماه 1342
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از مردم تهران ريخته شد و روشنفكران در مقابلش دستهاي خود را به بیاعتنايی شستند( ».آل
احمد ،ص)15.
امام با تالش علما و مجاهدت مردم از زندان قصر به منزلی در قیوريه منتقل شد و خبر
فاجعه  15خرداد او را در غم و ماتم فرو برد .رژيم انتخابات مجلس بیست و يكم را برگزار کرد
و بعد از وقفهاي دو و نیم ساله مجلس کار خود را آغاز کرد و همه تصويبنامههاي دولت را به
تصويب رساند .سران نهضت آزادي هم به محاکمه کشیده شدند .در اواخر اين سال منصور
نخستوزير شد و حزب ايران نوين را بنا نهاد .سال  1342که سرآغاز نهضتی دوباره در تاريخ
ملت ايران بود به پايان رسید.
در فروردين  1343امام خمینی (رحمهاله تعالی) آزاد شد .امام به دقت اوضاع کشور را زير
نظر گرفت و هر حرکتی که ضد مذهب بود و يا باعث وابستگی کشور به اجانب میشد را
بیپاسخ نگذاشت .رژيم در 21مهرماه  1343قانون «کاپیتاالسیون» را به تصويب مجلس ملی
رساند اين قانون که امتیازات بیشتري از قوانین بینالمللی براي امريكايیها قايل میشد عمالً
باعث تحقیر ملت و دولت ايران بود .امام در سوم آبانماه در سخنرانی خود با محكوم کردن اين
قانون و سرزنش رژيم به دلیل تهیه و تصويب قانون کاپیتاالسیون آنها را در موضع انفعالی
قرارداد .در  13آبانماه امام خمینی (رحمهاله) دستگیر و به ترکیه تبعید شد و سپس به نجف
اشرف فرستاده شد.
جالل آل احمد سال  1343را با سفر حج آغاز کرد .او که بازگشتی دوباره به سنتها و
مذهب را از ابتداي اين دهه آغاز کرده بود ،وقايع انقالب و مبارزات مردمی را به دقت پیگیري
میکرد .در هنگام حضور در حج نامهاي به امام نوشت و او را از اوضاع عربستان آگاه
1

کرد1.

ـ متن نامه جالل به امام به اين شرح است:

«مكه روز ــ شنبه 31فروردين  1343ــ  8ذي حجه»1383
آيت اله! وقتی خبر خوش آزادي آن حضرت تهران را به شادي واداشت ،فقرا منتظر الپرواز(!) بودند به سمت
بیتاله ،اين است که فرصت دست بوسی مجدد نشد .اما اينجا دو سه خبر اتفا افتاده و شنیده شده که ديدم اگر
آنها را وسیلهاي کنم براي عرض سالمی بد نیست .اول اينکه مردي شیعه جعفري را ديدم از اهالی احساء

ـ

جنوب غربی خلیج فارس ،حوالی کويت و ظهران ـ میگفت  80درصد اهالی احساء و ضوف و قویف شیعهاند و از
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جالل در اين سالها موضوعاتی چون شهادت و انتظار را مورد بررسی مجدد قرار داد و به بیان
نقش رهايی بخش آنها پرداخت.
جالل در تابستان  1343به منظور شرکت در هفتمین کنگره بینالمللی مردمشناسی ،به
مسكو سفر کرد که حاصل اين سفر در کتاب «ارزيابی شتابزده» به چاپ رسیده است .جالل در
اين سال عالوه بر مقاالتی که در موبوعات به چاپ رساند کتاب «ارزيابی شتابزده» را در اسفند
ماه به چاپ رساند .اين کتاب مجموعهاي از تعداي از مقاالت اوست که قبالً در موبوعات به
چاپ رسیده بود .همچنین او در اين سال به اروپا و بروکسل سفر کرد و در کنگره «انترناسیونال
سوسیالیست» شرکت کرد.
سال  1344با راهاندازي بسیاري از احزاب مخفی مبارز و ضد شاه همراه بود .گروههاي
اسالمی ،ملیگرا و چپ يكی پس از ديگري مخفیانه و آشكار خودنمايی کردند .منصور در اين

اخبار آن واقعه مولمه پانزده خرداد حسابی خبر داشت و مضورب بود و از شنیدن خبر آزادي شما شاد شد .خواستم
به اطالعتان رسیده باشد که اگر کسی از حضرات روحانیون به آن سمتها گسیل بشود هم جا دارد و هم محاسن
فراوان .ديگر اين که در اين شهر شايع است که قرار بوده آيتاله حكیم امسال مشرف بشود ،ولی شرايوی داشته که
سعوديها دوتايش را پذيرفتهاند و سومی را نه .دوتايی را که پذيرفتهاند داشتن محرابی براي شیعیان در بیتاله و
تجديد بناي مقابر بقیع و اما سوم که نپذيرفتهاند حق اظهار رأي و عمل در رؤيت هالل .به اين جهت حضرت ايشان
خود نیامدهاند و هیأتی را فرستادهاند گويا به رياست پسر خود .خواستم اين دو خبر را داده باشم .ديگر اين که گويا
فقط دو سال است که به شیعیان در اين واليت حق تدريس و تعلیم دادهاند ،پیش از آن حق نداشتهاند .ديگر اين که
«غربزدگی» را در تهران قصد تجديد چاپ کرده بودم با اصالحات فراوان .زير چاپ جمعش کردند و ناشر محترم
متضرر شد .فداي سر شما .ديگر اينکه طرح ديگري در دست داشتم که تمام شد و آمدم ،درباره نقش روشنفكران
میان روحانیت و سلونت .و توضیح اينکه چرا اين حضرات همیشه در آخرين دقايق طرف سلونت را گرفتهاند و
نمیبايست .اگر عمري بود و برگشتیم تمامش خواهم کرد و به حضرتتان خواهم فرستاد .علل تاريخی و روحی
قضیه را گمان میکنم نشان داده باشم .مقدماتش در غربزدگی ناقص چاپ اول آمده .ديگر اينکه امیدوارم موفق
باشید .والسالم.
«همچنان که آن بار در خدمتتان به عرض رساندم فقیر گوش به زنگ هر امر و فرمانی است که از دستش بارآياد.
ديده شد که گاهی اعالمیهها و نشرياتی به اسم و عنوان حضرات در میآيد که شايستگی و وقار نداشت .نشانی فقیر
را هم حضرت « صدر» میداند و هم اينجا مینويسم :تجريش آخر کوچه فردوسی .والسالم
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سال ترور شد و هويدا جانشین او شد .فساد دستگاه حاکمه و خاندان پهلوي روز به روز بیشتر
میشد .علیرغم شكنجه ،زندان و تبعید ،مردم تا آنجا که میتوانستند به مبارزه و افشاگري بر
ضد رژيم میپرداختند.
جالل در تابستان  1344به دعوت «سمینار بینالمللی و ادبی و سیاسی هاروارد» به امريكا
سفر کرد .او در اين سمینار به ارايه مباحثی از کتاب غربزدگی خود پرداخت و نظر و توجه
بسیاري از حاضران را جلب کرد و مناظره و تبادل نظرهايی را در اين خصوص در بین حاضران
باعث شد .در مرداد ماه اداره امنیت ،خلیل ملكی و دوستانش که در سدد تشكیل نیروي جديدي
بودند دستگیر کرد .جالل هر چند دور فعالیتهاي حزبی را خط کشیده بود اما ارتباط خود را با
دوستان مبارزش حفظ کرد و هرگاه میتوانست با شجاعت آنها را ياري میکرد .به همین دلیل
هم در مهرماه به ساواک احظار و در مورد ارسال مدارک مربوط به محاکمه ملكی و دوستانش به
خارج به او اخوار داده شد .جالل به دقت جريان محاکمه دوستانش را تعقیب کرد و براي
جلوگیري از اعدام احتمالی آنها تمام تالش خود را به کار گرفت.
«و اما نظر من (جالل) درباره اين محاکمه (محاکمه ملكی و يارانش :رضا شايان ،حسین
سرشار و علیجان شانسی که مؤسس و اعضا جامعه سوسیالیستهاي نهضت ملی ايران بودند):
در تن اين چهار نفر اخیر و به خصوص ملكی مجموعه روشنفكري مملكت به محاکمه رفت.
چرا که همه احساس مسؤولیت کردند و کرديم .منتها بعضیها به شرکت در آن جبران تقصیر
کردند و برخی نكردند .و ملكی نشان داد که هنوز هم رهبر قوم است و بلد است از الي درزها
در برود( ».دهباشی ،ص)228
در سال  1344اثر مستقلی از جالل به چاپ نرسید.
در سال  1345دستگیري و شكنجه مخالفان ادامه يافت و قانون سانسور به حدي پیشرفت
که بايستی قبل از چاپ هرگونه کتاب ساواک آن را میديد.
جالل در سال « 1345خسی در میقات» را به چاپ رساند که در واقع سفرنامه حج اوست
اين سفرنامه در زمره سفرنامههاي خوب و بارز زبان فارسی قرارگرفت .او همچنین در اين سال
ترجمه «کرگدن» يونسكو را چاپ کرد .جالل در آبانماه همین سال با ارسال نامهاي به مدير
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مسؤول مجله راهنماي کتاب از چاپ مقالهاي در حمايت از بهايیت در اين مجله انتقاد کرد و
نوشت:
«...آخر تا کی بايد ابناي وطن فقط در پسله از معجزات اين تخم دوزده آخر خبردار
بشوند؟ ...وقتی دارند مذهب رسمی مملكت را میکوبند و غالب مشاغل کلیدي در دست
بهايیهاست ...از سرکار قبیح است که زير بال اين اباطیل را بگیريد ...در دنیايی که هنوز
سوسیالیسم و کمونیسم را با آن کبكبه و دبدبه (که از شوروي و اروپاي شرقی تا چین و
ماچین )...نمیتوان مذهب جهانگیر دانست اين ذهبسازي بسیار خصوصی و بسیار در بسته و
بسیار قرتیساز و زداينده اصالتهاي بومی را «مذهب جهانگیر» بنامد؟» ( پیشین؛ ص)260
سال  1346قانون اساسی تغییر کرد تا شهبانوفرح بتواند بعد شاه جانشین او شود چرا که
شاه فرزند پسر نداشت .در اين سالها متفكران بهنامی ظهور کردند و به تحكیم پايههاي اعتقادي
مردم به ويژه نسل جوان قیام کردند .آيتاله موهري و دکتر علی شريعتی در محافل علمی و
مردمی روح مبارزه و تعهد را در مردم میدمیدند و راه را براي پیروزي هموار میکردند .شمس
آل احمد در گفتگويی درباره ارتباط جالل با دکتر علی شريعتی گفته است:
«يك روزي دوستش آقاي غالمرضا آقايی سراغش آمده بود و گفته بود تو در مشهد دکتر
شريعتی را میشناسی؟ جالل گفته بود نه ،دوستش او را به مشهد برد تا با دکتر آشنا شود .وقتی
رسیده بودند مشهد ،در آنجا مكانی هست ،روبه روي باو فردوس .جالل در آنجا قدم میزده
که ناگهان می بیند دکتر شريعتی در حال ورود به کالس است .جالل هم خود را از طريق کريدور
ساختمان به کالس رسانده و نشسته بود .دکتر شريعتی که جالل را میبیند ،میگويد :بچهها من
حرفهايی را که قصد داشتم بزنم ،بعدها میزنم .اما امروز کسی اينجاست که من جرات نمیکنم
حرف بزنم و بعد به سوي جالل اشاره میکند و میگويد« :استادم جالل آل احمد!» جالل هم
همان موقع حرفهايی زد ،جالل خیلی خوش سخن

بود1».

جالل در سال 1346سه اثر مستقل را به چاپ رساند:
 1ــ کارنامه سه ساله (با اضافات).
1
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 2ــ در ديماه اين سال ،نفرين زمین.
 3ــ ترجمه عبور ازخط ارنست يونگر با همكاري دکتر هومن.
جالل در  17مهر ماه  1346در نامهاي به «آرامش دوستدار» درباره اوضاع کشور مینويسد:
«اوضاع آنقدر فزنات است که نگو .تمام مملكت دارد میرود به سمت يك نمايش نهوع .هی
کارخانه بر و سد درست کردهاند و حاال براي مصرف کردن برقش هر روز چراغانی است
بدويترين عالمت بدويت! و البد خبر داري که چندين نفر از اوالد بنب اسرايیل سر قضیه المپ
میلیونر شدهاند( ».پیشین؛ص)269
گويا در همین سال است که رژيم میخواست کنگره نويسندگان و هنرمندان ايران را برگزار
کند که هشتاد نفر از روشنفكران و اهل قلم از جمله جالل با آن مخالفت میکنند و اين کنگره
برگزار نمیشود.
در سال  1347تا پايان عمر جالل ،ديگر اثر مستقلی از او به چاپ نرسید .تالش جالل در
اين سال براي انتشار «در خدمت و خیانت روشنفكران» به دلیل ممانعت دستگاه سانسور در
چاپخانه عقیم ماند .او در اين سال با عدهاي ديگر از نويسندگان غیر وابسته نخستین «کانون
نويسندگان ايران» را تشكیل دادند .در اين سال جالل توان خود را به کار گرفت تا با ياري
دوستان خود از برگزاري کنگره حقو بشر به میزبانی رژيم و به نفع آن جلوگیري کند .او تالش
بسیاري کرد تا چهره دژخیم رژيم را در خارج کشور به همگان نشان دهد و از اعتبار آن در بین
جهانیان جلوگیري کند.
مثال در سال  1347جالل تالش کرد تا با کمك دوستانش در اروپا شمارهاي از ماهنامه
معروف «تان مدرن»  Temps Modernesبه اوضاع ايران اختصاص يابد و فضاي سیاسی
خفقانآور ،سانسور شديد و نقص حقو بشر در ايران بیان شود .اين ماهنامه فرانسوي که
مديرش «ژان پل سارتر» بود اعتبار فراوانی داشت .اما جالل موفق به اين کار نشد.
جالل در بخشی از نامهاي در شهريور  1347به دکتر امیر پیشداد نوشت:
«و خبر ديگر اينکه از نو حكومت وسیله پیدا کرده است براي شهیدنمايی .زلزله آمده و در
عرصات بیوسیلگی (بیجاده ،بیبهداشت ،بیمخابرات) آن سوي خراسان ده دوازده هزار نفر
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کشته شدهاند و بیا و ببین چه بازار گرمی براي گدابازي و ننه من غريبم و هیچکس نیست به اين
مادر قحبههها بگويد پس با اين پول نفت چه میکنید که هر سه چهار سال يكبار صد تا ده با
يك زلزله يك مرتبه خراب میشود و اينهمه نفوس تلف میشود؟» (پیشین؛ ص)285
در پايان سال  1346ساواک جالل را مجبور کرد که به اسالم گیالن برود .جالل همواره
دشمنی سرسخت براي رژيم بود و از هر فرصتی براي مبارزه با استبداد استفاده میکرد او در
نامههاي خود که در سالهاي آخر عمر خود مینوشت صريحاً با تعابیري نظیر گوساله سامري از
شاه ياد میکرد و نقش مؤثري در انسجام و تشكل مخالفان رژيم داشت .به همین داليل بعید
نیست که ساواک درسدد قتل او بوده باشد .پرسه زدنهاي عوامل آنها در حوالی مزرعه محل
زندگی جالل و درگیري او با دو نفر کامیوندار مشكوک در همان روز نظريه قتل جالل را
تشديد کرد و ماجراي فوت او را در  18شهريور  1348در هالهاي از ابهام گذارد.
جالل در میان بهت و ناباوري دوستان و يارانش رفت و مردي که سراسر زندگیاش
لحظهاي آرام و قرار نداشت ،در میان خاک ،در مسجد فیروزآبادي شهر ري و در نزديكی دوست
ديرينهاش خلیل ملكی آرام گرفت.
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