
رفرم دینی و روشنفکران ایرانی
فاضل غیبی

"شروع راه، نصف راه است."
ارسطو

ه با نیازهای زمانه موافق که احکام و موازین دین چنان تغییر یابند کاینستکه "رفرم دینی" تصور عمومی از در ایران 
درست جهاندر تاریخ مذهبیترین رفرم توجه به موفقبادستکمتصوراینامابیابد. ای امروزی دین چهرهگردند و
های زندگی در زمان لوتر هنوز تغییری در ویژگیسخن از پروتستانیسم (لوتریسم) است و این واقعیت کهنیست. 

لوتر این بود که اربابان کلیسا اصلی مسیحیت را با آنها همساز کند. دغدغۀ قرون وسطایی رخ نداده بود که او بخواهد 
اعالم داشت که هر از اینرورمان می راندند.بر جان و مال مؤمنان فده از تعالیم مسیح با سؤاستفا،و در رأس آنان پاپ

هنمایی و تواند و باید خود با مطالعۀ کتاب مقدس به سرچشمۀ ایمان دست یابد و در این راه به رافرد مسیحی می
.نیازی نیستکشیشانشفاعت 

بررسی نظرات لوتر دربارۀ "زنان"، چنانکه! جنبشی"بنیادگرایانه" دانستتوان پروتستانیسم را میبدین جهت
کلیسای کاتولیک تر ازمواضعی ارتجاعیاو در بسیاری موارد کهدیگر مقوالت اجتماعی نشان می دهد"کافران" و

،بیش از یک قرنبدین انجامید که در طول در مقابله با قدرت کلیساپافشاری تعصب آمیز پروتستانهابهرحال . داشت
پروتستانها هرجا که توانستند به غارت کلیساها دست زدند گردد. ترین جنگهای مذهبیاروپای مرکزی صحنۀ خونین

ها ارتش متحد کاتولیک،کردند. در مقابلوان اصطبل و آبریزگاه استفاده میو در پاریس و رُم مدتها از آنها بعن
ها قطۀ اوج این خونریزی. نمی کشیدرا به خاک و خونشهرهای پروتستان کرد و های مذهبی را سرکوب میشورش

شهرهای آلمان به از جمعیت بسیاری چنان کشتارهایی رخ داد که در نتیجهبود که در طی آن!"جنگهای سی ساله"
روز چنان قتل عام و غارتی م. در سه۱۶۳۱سقوط شهر بسال تنها در ماگدبورگ پس ازوار نمونه(!کاهش یافتیک پنجم

د!)ماندننفر زنده۷۵۰زار نفری فقط ه۳۵که از جمعیت صورت گرفت
اروپا از دیگر مناطق از آن پسباشیم کهعطفیاز سوی دیگر اگر تاریخ اروپا در عصر جدید را پی گیریم و بدنبال نقطه 

(قرن و نه در انقالبات اجتماعی و سیاسی م.)۱۹ن (قر های علمی و صنعتی نه در پیشرفتراه ، این نقطجهان جلو افتاد
و اگر بدنبال آن می یابیمو همان برخوردهای مذهبیم.)۱۶(قرن در ظهور پروتستانیسم، بلکه بسیار پیشتر،م.)۱۸

بدین ،پیشرفت علمی، اجتماعی و سیاسی .. گشتباعث ،باشیم که درک کنیم کدام ویژگی در رفرم مذهبی
رسیم که نه تغییر در اصول و فروع دین، بلکه تحول در ساختار قدرت بود که انسان اروپایی را از سلطۀ کلیسا رها می

)۱.(توانا گرددنجهان به تغییر آآزادانه بیندیشد و با شناخت او امکان داد،کرد و به 
ها عقب ماندند، بلکه پس از آنکه روشن شد ها در راه پیشرفت گام گذاشتند و کاتولیکنبود که پروتستانالبته چنین

که گشتبرقرار یصلح، )یا(وستفالم. بنا به قرارداد ۱۶۴۸که هیچیک از دو طرف بر دیگری پیروز نخواهد شد، بسال 
شد. همین آزادی نیز رفته رفته به جمع بزرگتری از اروپاییان امکان انتخاب مذهب به رسمیت شناخته میدر آن آزادی

.  انه به دوران روشنگری گام نهندآزاداندیشورا از بندگی کلیسا رها کنندخود داد 
های گذشته پشت و تحوالت عظیمی که اروپا در سدهین نقطۀ عطف و "رمز موفقیت" امروزه در پس انقالباتا 

تاریخی رۀ آن جنگهای خونین و فوران توحش "چنان اثرات دردناکی در حافظۀخاطواست سرگذاشته پنهان مانده
)۲(اروپاییان بجا گذاشت، که یادآوری آنرا بر نمی تابند."

ذیرای ای قرون وسطایی را متحول سازد و پهتنها راهی است که می تواند جامعرفرم مذهبی آیاحال پرسیدنی است 
از چین و هند گرفته تا کشورهای ،پس تکلیف حوزه های فرهنگی؟ اگر چنین است،نوآوری و پیشرفت واقعی کند

کلید تحولی است که جوامع را از تودۀ مؤمنان به جمع "تحول در رابطۀ انسان با دین"اگر چیست؟ اسالمی و آفریقایی، 
در چنین راهی قدم چگونه کشورهایی که بر آنها ادیان کهن تسلط دارند،  ،سازدهایی مستقل و مسئول بدل میانسان

گذاشت؟ خواهند 
د و اندازۀ ایران درگیر این تحول نبودهکه هیچیک از حوزه های فرهنگی یاد شده به انعث سربلندی است با

اند. از سوی دیگر به یقین هیچ کشوری در نپرداختهتاریخیهای گذار از این برهۀ اندیشمندانش بدین حّد به راه
قربانی نداده است.در راه آن نبرده و ی رنج یها کوششچنین جهان به اندازۀ ایران از پیامدهای شکست 

در نظر گرفت. جنبش بابی را بازگشت و گذشته باید به دو قرناگر بخواهیم به تاریخ معاصر ایران از این دید بنگریم، 
،در "کشورهای پیرامونی"های مذهبی بشجنمیان در بازتابی گسترده یافت و در جامعۀ ایرانجنبش رفرم مذهبی این 



منع "خواستار درهم شکستن ساختار قدرت مذهبی شد و سید باب با شباهتها را با جنبش لوتری داشت؛ن بزرگتری
را نشانه گرفت.پایگاه تسلط مالیاندقیقاً ،به منبر رفتن"

در طول نیم قرن حکومت بابیان را سرکوب کنند. ا دست در دست حکومت،را برانگیخت تهمین درونمایه، مالیان
و آن گویی تنها یک مشکل داشتگذراند، ایرانمیاز سر علمی و صنعتی را اتکه اروپا انقالب، در زمانیناصرالدینشاه

موفق شد، بحران همه جانبۀ کشور و برخورد با نیزاما با آنکه با کشتار گویا ده هزار تن بدین هدفبود.کُشی""بابی
اندیشیدند ودربارۀ علل عقب ماندگی کشور میمظاهر تمدن اروپایی به برآمدن قشری از "روشنفکران" انجامید که

راه را برای انقالب مشروطه گشودند. همانها
در طول بدانجا انجامید که کشوردولتدوست در درون و بیرون دستگاه میهنپس از انقالب مشروطه کوشش ایرانیان 

وسطایی خود بر سرشت قرون روزیبتواندبنظر می رسید، کهی یافتنوینچهرۀ چنانهازمینهبسیاری نیم قرن در 
دوباره سر برآورد "سنت" اسالمی، انقالب با قرین موفقیت شود وتوانست میکوششها ناینهمۀغلبه کند. اما

د.کر نقش بر آب را کوششهای قرن گذشته و 
+++

به سبب معاصر ایرانبستنشانگر بنوارنمونهاندیشۀ او واستاحمد یکی از راهگشایان انقالب اسالمی جالل آل
. دادرخ مییاد شده پس از انقالب مشروطهتحوالت ایران درست کهاای فرزند زمانهاحمدآلبازماندن رفرم مذهبی. 

باید که سه سال پس از "غرب زدگی" نوشت، را ش.)۱۳۴۳(خدمت و خیانت روشنفکران"میان آثار او کتاب "دردر 
در نوینهای امت اسالم"  و موازین زندگیصلی او در این کتاب تضاد میان "سنتبحث اترین اثر او دانست. پخته

می کوشد(مقدمۀ) کتابدر احمد آلیافت. "روشنفکران" در ایران رواج میتوسط کشورهای پیشرفته است، که 
.بشناساندکارکرد اجتماعی او را و"روشنفکر"

های اجتماعی ژگیمی کوشد با شناخت ویهای مادی و معنویقشری می داند که فارغ از وابستگی"روشنفکران" را او
هایی را که ویژگیکه نکتۀ مهم آن.جامعه کمک کندّل کپیشرفت آنان بکوشد و بدین طریق به در تغییرها")،("سنت

از های انسان مدرن است و در جوامع پیشرفته داشتن آنها" برمی شمارد در واقع همان ویژگیبرای "روشنفکراحمد آل
همۀ شهروندان انتظار می رود:

"روشنفکری خاص دوره ای است کھ اجتماعات بشری دیگر نھ بھ صورت گذشتھ و بر روال تعبد ـ یا بھ ترس از 
ای است کھ در آن آدمیزاد.. مجبور است کھ بی ھیچ انتظاری از خارج یا ره می شوند.. دورۀ روشنفکری دورهـ اداماوراءطبیعت

) ٣(از عالم باال، و فقط بھ اتکای شخص خود عمل کند. مختار باشد. آزاد باشد. و مسئول."

او بدرستی تفاوت اصلی میان انسان "بدوی" و "روشنفکر" را در این می داند که: 
ی و سنتی است. "عکس العمل مرد عامی در (برخورد با وقایع طبیعی مانند زلزلھ و کسوف و...) بر آموختھ ھای شفاھ

مل محرک انسان بود. ولی عکس العمل ای کھ بازگشتش بھ بدویت است کھ در آن ترس از مظاھر طبیعی عاننھیا بر تربیت کلثوم
) ۴(روشنفکر در مقابل چنین وقایعی بر شناخت علوم و تجربھ و شناسایی جھان است.."

آگاه است و نتایج اجتماعی چنین تحولی را نیز می شناسد:نی "روشنفکر"بخوبی بر تفاوت باطاحمدبنابراین آل
زندگی خود را بدست گرفت و در سرگذشت خود و ھمنوعان خود مؤثر شد دمی وقتی از بند قضا و قدر رست و مھار "آ

) ۵(پا بھ دایرۀ روشنفکری گذاشتھ."
"روشنفکری" آگاه است:اجتماعیاو حتی به عواقب

"وقتی تأثیر عوامل ماوراءطبیعی در "سرنوشت"  آدمی رد شد یا بھ تردید واگذار شد؛ آن قسمت از تأسیسات سیاسی 
اعتبار خواھد شد. یعنی کھ روشنفکری اند نیز بیوراءطبیعت بھ نوعی اقتدار رساندهمذھبی کھ خود را در سایۀ ماو اخالقی و 

)۶(ھد داشت."ودن یا "آیة اهللا" بودن معنائی نخواحوزه ای یا دوره ای است کھ در آن "ظل اهللا" ب

سپردگی بهسر ورهیده از خرافات آزاده، خردمند،بعنوان انسانی را "روشنفکر" احمدآلبود اگر طبیعی میوصف با این 
بر خالف مردم "ان"روشنفکر چونادعا می کند،کند، بلکه چنین نمینه تنها اواما .کردستایش میمتولیان مذهب

بخشی از از اینرو نمی توانند )٧(تر است."بھ الھوت و ناسوت برایشان فراھم"فرصت و اجازه و جرأت ورودعادی
ندارد! بنابراین اگر "فرصت و اجازه و جرأتی"و چنین است)٨((=عبدالّلھ)"بندۀ خدا"فقطفرددر آنای باشند که جامعه

: !دنخور بدرد آن نمیده باشند تربیت شهمین مملکتدرهم چنین کسانی
،های دیگر تربیت شده اندهای دیگر و برای محیطران در مملکت ما اینستکه با مالک"اولین مشکل روشنفک

)۹(".ا ناچارند در این محیط بسر ببرندام
رای او کرد. اما بدفاع میان از روشنفکر می بایست ارزش قائل بود،ستیزیاحمد دستکم برای خرافاتاگر آل
ً ارزشهای "مالک احساس "روشنفکران" آنها بیگانه است. بدین سبب نیز نسبت بهند و با ندار یروشنفکری" ابدا

در قدم بعدی )۱۰(است،مدرسه ،در ایرانزادگاه اصلی روشنفکری""د،کنمیاعتراف خودبا آنکهو گی می کند بیگان
:خانه کردندرسه را جایگزین مکتبمداصالً چراکند کهمیانتقادو خواندمی"اجنبی" راآنان 



ھای اینکھ علوم جدید را وارد مدرسھ ھای قدیم کنیم مدرسھقاجار بھ جای "چرا ما آمدیم و از روز اول در اوان دورۀ
)١١(ای سوای آنھا برای علوم جدید ساختیم؟ و بھ این طریق خط بطالن کشیدیم بر تمام مؤسسات فرھنگی سنتی؟"تازه

"آنھم تنھا بھ اعتبار اینکھ روشنفکر امروزی در کالس مدارس روی صندلی و پشت میز می نشیند و تربیت شدۀ 
)١٢(خانھ ھای سنتی روی زمین می نشست."یروزی در مکتبد

را تنها در شیوۀ نشستن "مکتب"و "مدرسه"، تفاوت احمدی که شغلش آموزگاری بودآیا واقعاً قابل تصور است که آل
به نسل دارها های جدید و تربیت نوین به دست مکتباننده قبول کند که ممکن بود دانشو انتظار دارد خو داندمی

منتقل شود؟ آینده 
چون اما . مدرنیزهرارا حفظ کند و هم جامعه "سنت"رسیم که می خواهد هم احمد میترتیب به کُنه اندیشۀ آلبدین 

فکرش ه براه حلی ندارد. تنها راهی که"سنت" و "مدرنیته" برای تضاد میان شناسد، مکانیسم رفرم مذهبی را نمی
هم ایم و یران کنیم، هم "سنت" را حفظ کردهاگر بتوانیم دانشهای جدید را زیر عبای "سنت" وارد ا رسد، اینستکهمی

:ایم"مدرن" شده
" از غرب یک مقدار چیزھا ما الزم داریم بگیریم.. ما در جستجوی تکنولوژی ھستیم این را وارد می کنیم.. اما علوم انسانی را 

)١٣(نھ.. اینھا را من خودم دارم و بلدم." 
ت که در اسانسان مدرن های درونیبلکه ویژگیهای نوین نیست،دانشفراگیری،مشکلکه توجه ندارد احمد آل

را در مقابل "سنت" "روشنفکران"ین تضاد است کههمانسان قرون وسطایی قرار دارد و های ویژگیبا ذاتیتضاد
به سلطۀ پاسداران قرون است که ممکن تنها به وسیلۀ یک رفرم دینی دهد. حل آن نیز قرار می(بخوان: متولیان مذهب)

.وسطا پایان دهد
ھجوم زبان و این ":نویسد. میتازدآنرا به خطر اندازد مینه تنها از این سلطه دفاع می کند که به هرچه احمدآلاما 

از این بابتشود و از ترس خواننده منجر می"هویت بومی"از دست دادن به )١۴("آداب و موسیقی و اخالق و مذھب
برانگیزد:  استفاده می کند تا او را به مخالفت با "روشنفکر" بعنوان "عامل استعمار" 

)١۵(جانبھ، شریک جرم استعمار شود؟"است کھ روشنفکر ایرانی بجای ایستادگی در مقابل این ھجوم ھمھ"آیا صحیح 
که به ،یمالیانفرهنگی غرب، "روشنفکران" بودند یا همان"هجوم"باختگی امت در برابر خودآیا مسئولباید پرسید، 

رک و ایرانیان نتوانند موازین مدنیت نوین را دندشدباعث و دنشتعقاید عتیقه بر مؤمنان نفوذ دااعتبار خرافات و
خود راتوانستندمذهبی مییرفرمهای تاریخی خود پیوند بزنند. درحالیکه اگر به کمکهضم کنند و  آنها را با سنت

زدند و در که خود نیز به نوآوری دست میمشکلی نبوداز دیگرانفراگیرینه تنهارها کنند،اقتدار متولیان مذهباز 
به دنیای مدرن بپیوندد. با حفظ هویت فرهنگی و ملی، ،دیگر کشورهای پیشرفتهتوانست مانندمیایران نتیجه

بر روح و جسم مؤمنان مذهبیقدرت مرئی و نامرئی حاکمیترو می کند ورفرم مذهبی جامعۀ قرون وسطایی را زیر و
در جهت ،گامی عظیم و انقالبیخرافی،با تبدیل باورهای به فرد انسان امکان می دهد شکند و از این طریقمیا درهمر 

یافتن شخصیت فردی و هویتی سرافراز بردارد.  
کوچه و مردم "که شودمی مدعی ، توجیه کندراداری خود از مالیانبرای آنکه بتواند طرف،در جهت مخالفاحمد آل

و نتیجه !ندکنیاد می)۱۷(..""قرتی"فکلی" و"روشنفکران" را قبول ندارند و دلیلش هم اینکه از آنان بعنوان)۱۶(بازار"
مالیان با آنان موجه است. حرف آخر او "مقتدرانۀ"دشمنی اند،بیگانهبا مردم ایران "ان"روشنفکر چونگیرد که می

:باره اینستدراین
"چون سنت بھ ھر صورت مقتدرتر از جامعۀ روشنفکران وارداتی عمل می کند ـ یعنی مقاومت می کند ـ پس روشنفکر 

) ١٨(وارداتی روز بروز وازده تر می شود و تنھا مانده تر و شکست خورده تر."
"و اگر روشنفکری ھم در چنین محیط ھای سنتی دوام بیاورد بیشتر نوعی جانشین عوامل استعماری است یا دیلماج 

)١٩(ایشان. و نھ عضوی جا افتاده در جامعۀ سنتی."
نشان دهد چگونه روشنفکری که به موازین تواندنمیرسد و از تناقضی به تناقضی دیگر میاحمد آلبدین ترتیب 

تواند در عین حال "عضوی جا افتاده" در می،باور دارد"اندیشیخرد"و یا "تساوی زن و مرد"زندگی مدرن از قبیل 
زن نصف مرد هم ارزش ندارد و "امر به معروف" تودۀ مؤمنان ؛مجاز است"صیغه" و "سنگسار" جامعه ای باشد که در آن 

دهد؟  جای مییکسان را در یک قالب عقیدتی و رفتاری 
از های مثبت "روشنفکر"، رسیم. دیدیم که او با آنکه ویژگیستیزۀ او با "روشنفکر" می واقعیرهگذر به علتاز این 

ستیزی را می شناسد، او را برنمی تابد. به این دلیل ساده که قبیل استقالل اندیشه، مسئولیت پذیری و خرافات 
گرفت، بدین سبب که مالیان را می، جانب)۲۰(و اگر در نبرد "مدرنیته" و "سنت"نداشتانتخابیاحمد در این میانآل

. و تحت اقتدار آنانبود خود هنوز خرافی
تواند این جنبۀ مهم را در احمد نمیی آلدر نوشته هاگیری اصطالحات غربیو وامهای "روشنفکرانه" پراکنیسخن

کتابش "سنگی بر آخرین از جمله )۲۱(.بودیط تربیتی خود قدمی فراتر نرفتهاز محده گذارد که او در رفتار و کردارپر 



نانکه اعتراف می کند برای بچه دار شدن به درمانده است. چدر چنبرۀ خرافاتید که او تا چه حدّ دهگوری" نشان می
:که به او توصیه شده، دست زده استاعمال خرافیهرگونه 

ھای مادرم، چھ نذر و نواده.. چھ نماز شبدستنویس فالن پیرزن خادوا درمانھای خانگی.. با ھر نسخۀ"رفتیم سراغ
ۀ تخم مرغ از خانۀ مادرم می آمد.. نسخۀ جگر خام ھم بود، نیازھای خواھرھا.. مثًال نزدیک بھ چھل روز مدام، روزی چھل نطف

سر ھم بود در قم،  دانیال نبی ھم بود در ھم بود، امامزاده بیشورخانھ را روی سر ریختن!) (روز چھلم آب مردهچلھ بری 
)٢٢(".شوش.

واقعیت دردناک خرافات بعنوان ویژگی "بدویت" سخن می گفت؟ ین ازاز ا پیشاحمدی است کها این همان آلآی
بود احمدباید وامدار آلدستکمکه او در این دوگانگی تنها نیست و نسلی از ایرانیان بدان دچار بوده و هستند. اینست

نسالن او در پنهان خود سخن گفته و آنسوی دوگانگی را نشان داده است که همزدگی خرافاتکه با صداقت دربارۀ 
بسیاری مانند ،"سوسیالیسم"ازپیشین اوینشان می دهد که هوادار با این اعترافاتآل احمدکردنش استاد بودند. 

از کامو و هایدگر را چاشنی از سارتر و یا عباراتی را "تعهد" ومفاهیم "مسئولیت"و اگربودسطحی ،"چپ"هاازدیگر
و به هویت اسالمی خود بدهدتنها بدین منظور که به آنها نزد خوانندۀ ایرانی مقبولیت ،دکر میهای خود مقاله
. ببخشد"مدرن"ای چهره

+++
پیش شرط چنین تحولی رفرمی دوران معاصر نتوانست بر عقب ماندگی خود غلبه کند، زیرا جمع بندی کنیم: ایران

یانایرانین صورتا در نماید.باز راه را برای نوجوییو قرون وسطایی برهاند جامعه را از تحّجربتواند بود که میمذهبی 
همگامی با کشورهای ودر هماهنگی،و بدون بحراندندست یابسرافرازی ملی"هویت"وی خود به به نیر ندتوانستمی

. برسندبه تمدن نوین پیشرفته
بلکه ،بر جامعه حاکم ماند" مذهب کهننه تنها "سنتسرکوب گشت، اما چون رفرم مذهبی در سرآغاز دوران معاصر 

تضادی درونی چنانبدین ترتیبعتیقه بر امت دفاع کردند.عقاید از نفوذ مالیان بعنوان حافظان دین با موفقیت
با وجود جامعهباعث شد ؛ تضادی که برای آن نیافتندایمندان چارهجامعۀ ایران را شکافت که هیچیک از اندیش

مخالف مذهبیموجودقاداتچون با اعت،این راهدریزیرا هر قدم،دپیشرفت متوقف مانَ راهر نیمهدعظیمکوششهای
تا ،گرفته"آزادی عقیدۀ دینی"و "در جامعهجایگاه زن"، از هاهمۀ زمینهدربرخورد متناقض ومسخ می شدبود 

.می زددامنبحراننهایتاً به دوگانگی و،"مداریقانون"و "سیاست آموزشی"
جامعه به تضادی درونی میان "سنت" و "مدرنیته" ،در سرآغاز تاریخ معاصردر نتیجۀ بازماندن جنبش رفرم دینی

به سرآغاز راهی که رفته بود، را از منظر تکامل اجتماعی ایران به پیروزی "سنت" منجر شد و گرفتار آمد، که نهایتاً 
را ازی دوباره آغ،یرفرم مذهبی دیگر های تاریخی تنها یکبار دست می دهند، چون فرصت،با این تفاوت کهبازگرداند.

یافت ایرانی "حلقۀ مفقوده" برای تحول مثبت در جامعۀچون نیک بنگریم هنوزبدینمعنی ممکن نخواهد ساخت.
آنرا ای را بیابند که بدان ایران نیز به راهی برود که ر است که اندیشمندان ایرانی شیوهنشده است و تاریخ در انتظا

. پیمودندرفرم مذهبی جوامع اروپایی بکمک

) بررسی مشروحی دربارۀ نقش رفرم مذهبی را دالرام مشهوری بدست داده است. ن.ک.: دالرام مشهوری، رگ تاک، گفتاری دربارۀ نقش دین ۱(
۱۱۲) همانجا، ص ۲(. ۱۱۴تا ۱۰۸ش. ص ۱۳۸۱، انتشارات خاوران، پاریس، چاپ چهارم، ۱در تاریخ اجتماعی ایران،ج

.۲۹ش.، ص ۱۳۵۷، انتشارات خوارزمی، ۱نت روشنفکران، جاحمد، در خدمت و خیا) جالل آل۳(
۴۰صهمانجا،) ۹(۳۲) همانجا، ص ۸(۳۸صهمانجا،) ۷(۳۰ص ،) همانجا۶(۳۰صهمانجا،) ۵(۲۷) همانجا، ص ۴(
۴۰) همانجا، ص ۱۲(۴۱صهمانجا،) ۱۱(۴۰، ص ) همانجا۱۰(
.۲۰، ص ۸راه نو، شماره) ۱۳(
۴۰صهمانجا،) ۱۹(۴۸) همانجا، ص ۱۸(۴۳، همانجا) ۱۷(۴۳) همانجا، ص ۴۸۱۶) همانجا، ص ۱۵(۴۷صهمانجا،) ۱۴(
احمد از "سنت" فقط "سنت اسالمی" است و او اصوالً چیزی بنام "سنت ایرانی" و یا "ملّی" نمیشناسد. الزم به یادآوری است که منظور آل)۲۰(
دقیقاً مطابق احکام "اسالمی" بوده است. نمونه آنکه هم در اقامت روستا و هم در هایش برمی آیداحمد نیز چنانچه از نوشتهرفتار آل)۲۱(

("سنگی بر گوری")فرزندی رنج می برد، نمی تواند یتیمی را به فرزندی بپذیرد.و یا با آنکه از بی("نفرین زمین")کند مسافرت اروپا، زنی را صیغه می
۳۸ـ۳۹م. ص۲۰۰۲بر گوری، انتشارات باران، سوئد، احمد، سنگی ) جالل آل۲۲(


