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  "٣٢روشنگر "نقل از به 
بمعرفی کتا  

 

و دنيای اوارانی   
  

  فيساسد 
   
   

  
د است ی ارانی در پيون شته . در تاريخ معاصر ايران، چھارده بھمن با نام دکتر تق اه ک دان رضاش ن روز در زن او در اي

ستهدر جو سياسی حاکم، در زمانی که ھمه چيز از منظر سياست نگريسته می شود، متأسفان. شد ون نتوان ا کن ا ت م،  ه م اي

ز در  زدگی ما را به روزمزه سياست. متفکران تاريخ معاصر خويش بازشناسيم وقعيتی ھيچ چي ين م شانده و در چن گی ک

دارد رار ن سته خويش ق ده. جای بايسته و شاي اھيم و پدي ه مف ا ب اه م د سياست نگ سته خود را از بن ا نتوان د،  ِھ زدگی برھان

 .گرفتار آمده و از علم سياست به دور مانده است" گرايی تقليل "نيز در فرھنگِ حاکم به دامچه سياست خود  چنان

ھا، احزاب و يا افرادی  سازمان. ست که ديده می شود؛ از نام و فکر ارانی تا کنون استفاده ابزاری شده در چنين موقعيتی

مِاند در پس نام او برای خويش ارزش بيافرينند و در مقابل کوشيده ی ھ شه اران ا اندي ه ب وده، او و  ؛ ھر آن کس ک خوان نب

  .نام او را از فرھنگ ايران طرد کرده است

ه  ست ھمه دستاورده آنجا که فکر آزاد باشد و تفکر در آزادی ببالد، طبيعی انی و ب دن، امری ھمگ ه راه تم شريت ب ھای ب

دازه ارزش ِافکار مارکس کمونيست برای جوي. ھا تعلق داشته باشند ھمه انسان ان ان م و دانش ھم ِندگان غيرکمونيست عل ِ
ه افکار. ھا دارد که برای کمونيست ن ن ل" ِراست "ِاي ی، ب الوادر دال ه ارزشمند است س ار اوست ک ل در آث ه تخي اه . ک نگ

راد از اين روست که می بينم در مراکز دانشگاھی دنيای آزاد، افکار. بعدی به انسان می تواند به فاجعه ختم گردد يک  اف

  .بدون تعلق سياسی آنان مورد سنجش قرار می گيرد

ده زاری . ِدکتر تقی ارانی، از جمله متفکران ايران است که ھنوز در تاريخ فرھنگ ما ناشناس مان اتی و اب اھوی تبليغ ھي

   .را اگر از نام او در اين چند دھه بزدائيم، به زور چند صفحه مطلب در باره فکر و کار او به جا می ماند

ران موجود  تفکر کمونيستی او باعث شده تا از سوی ديگران طرد گردد و نتيجه اين اريخ اي سته از او در ت امی شاي ه ن ک

 .نيست

شمند صاحب اب ِباقر مومنی، اندي ران، در کت ام اي ای ارانی "ن يمايی " دني شداوری، س ه پي دور از ھرگون يده است، ب کوش

ته. واقعی از او ارايه دارد د و ارزش نوش ارش بازياب ايش  ِاو کوشيده است تا شخصيت ارانی و فکر او را از دريچه آث ھ
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   .را با توجه به زمان و موقعيت کشور نشان دھد

يش از يک سال ١٣١٢ر سال ای که د آغاز می کند، نشريه" دنيا "مومنی تحقيق خويش را با مجله بنيان گرفت و کمی ب

د ازگی دارن ته . در دوازده شماره انتشار يافت و اکنون با گذشت ھفت دھه ھنوز مطالبی از آن ت ه نوش د مجل ر روی جل ب

  ".دنيا در مسائل علمی، صنعتی، اجتماعی و ھنری از نظر اصول مادی بحث می کند "شده؛

 پی برد که بسياری از مقوالت علمی و ادبی و ھنری برای نخستين بار از طريق آن می توان" دنيا "با نگاھی به مطالب

سيکولوژی خواب، فضای  انتقال سينما و عکس با بی: به جامعه ايران راه يافته ارم، تکامل و ارث، پ سيم، اتم و ُبعد چھ

سم چندُبعدی و فرضيه نسبی، اسرار سلول و اعصاب، فيلم و فيلم ناطق، عرفان و اصول  ار، ماتريالي ر و اختي مادی، جب

  ...و ايدآليسم، ديالکتيک منطق، ارزش و کار، زن و ماترياليسم، ھنر و ماترياليسم، ارزش ادبی رمان، و

دن همجله دنيا جديت خواھد کرد فکر خوانند "ھدف مجله را گردانندگان آن چنين اعالم داشته بودند؛ ا درجه تم  خود را ب

شر  "دنيا که برای" .ًدو مرتبا جريان و تکامل اين تمدن را نشان دھدامروزی بشر آشنا کرده، ب منورالفکرھای جامعه منت

ان "می شد و می خواست بر آنھا تأثير بگذارد ، خوانندگان خويش را با آخرين کشفيات و اختراعات علمی و صنعتی جھ

رد نژادپرستی را محکوم، خط ،از ماشينيسم می نوشت. آشنا می کرد ری زن و م رد، از براب ر فاشيسم را گوشزد می ک

و حضور زن در جامعه سخن می گفت، از تئوری تکامل حيات می نوشت و به دستاوردھای پسيکولوژی می پرداخت، 

د داشت از ادبيات مدرن اروپا نمونه می آورد و به بازبينی ادبيات کھن ايران و اين د، تأکي . که به جھان گذشته تعلق دارن

ا ه داشتحت ان فارسی توج رايش زب ه پي دانيم واژه.  ب ه ب د ک ب باش ايد جال ه ش ستانی، ب ستان، دب ون؛ دب ايی چ شيد،  ھ بخ

ی...سپاسگزارم، سپاس دارم و شنھادات شخص اران ن عرصه، از پي رده می  در اي ار ب ه ک ه در فارسی امروز ب ست ک

   .شوند

ه ھمر اه، ب ان رضاش سی زم دهّمجله دنيا را ارانی در جو پلي ا ھمکاری ع رج اسکندری و ب وی و اي زرگ عل از ای  اه ب

  .آموزان بودند خوانندگان مجله بيشتر دانشجويان و دانش. روشنفکران ديگر منتشر می کرد

رد ارزش واقعی مقاالت دنيا، بحث ه بحث می ک ده را وادار ب ه خوانن ود ک ودن آن ب ه. برانگيز ب ور خام ول ان ه ق ای از  ب

ا صريح ی، دني اران اران ه آن روزي ای جامع ه بنيادھ سبت ب ی ن د ول ی ش شور نم سائل روز ک ادی ...ًا وارد م ا انتق ًعميق

  ".از ديناميسم و تحرک اجتماعی و اقتصادی، و از شعر و ھنر نو دفاع می کرد...بود

ه ه ب اران او ک ی و ي روه  "با بازداشت اران ر۵٣گ ا متوقف شد"  نف شار دني د، انت ن اگرچه شخص ارانی در س. معروفن

ا٣٧ ا در رابطه ب سياری از آنھ ه ب روه ک ا "سالگی در زندان کشته شد ولی افرد اين گ ده " دني اران ارانی درآم ه ي ه حلق ب

دند ھا بعد، از جمله نقش بودند، سال ديل ش ران تب اعی اي اريح اجتم ات در ت ر و ادبي ان عرصه سياست، ھن ان از . آفرين آن

   .اند اشاه در ايران بودهتأثيرگذارترين افراد جامعه، پس از سقوط رض

ران ۀ در تبريز متولد شد، پس از اخذ ديپلم ، وارد مدرس١٢٨١ رارانی اما خود که بود؟ در پانزده شھريو  عالی طب تھ

دريس " السنه شرقی در دانشگاه برلين "مدتی در.  دکترا گرفت١٣٠٧ عازم برلين شد، در سال ١٣٠١شد، در سال  ه ت ب

ی  اپ م اده چ شگاه آم ن دان رای اي ران را ب ن اي ات کھ ار ادبي دادی از آث تغال داشت و تع داش شريات. کن ا ن  در فرنگ ب

را " فرقه جمھوری انقالبی ايران "در ھمين زمان با گروھی از ايرانيان. ھمکاری داشت" نامه فرنگستان"و " ايرانشھر"

رای بنيان می گذارند که سازمانی اه، ب ی "ست مخفی و برای سرنگونی رژيم رضاش تقرار حکومت مل ارزه آغاز" اس  مب

  .می کند

  ردر کنا. يران، به عنوان معلم در مدارس صنعتی و ھنرستان و دانشسرا به کار مشغول می شودپس از بازگشت به ا

اعی روی می آورد فعاليت  ا . ھای شغلی به فعاليت گسترده سياسی و فرھنگی و اجتم ان موجود ب ی را در خفق ار مخف ک

شاند اپو می ک روهدر. کار علنی پيوند می زند، گروه بزرگی از نسل جديد را به تک ه گ ار مجل ه،   کن ه، ترجم ھای مطالع
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ا  سان، ب ان خارج را در ذھن ان ستی، واقعيت جھ ِپژوھش تشکيل می دھد، می کوشد در صحت تئوری شناخت ماتريالي ِ

  .استفاده از علوم مختلف توضيح دھد

ستين ی را نخ اھيم علم سياری از مف ه ب ت ک وان درياف ی ت ار وی م ه آث اھی ب ا نگ رح ب ران ط ار او در اي ن ب رد و اي  ک

ا درؤباقر م. معه ما با آن بيگانه استاند و جا که ھنوز در باره آن ننوشته تس چيزی يده است ت ای ارانی "منی کوش " دني

ه است . ی از آن بپردازدئھا گوشهبه  ار او نپرداخت ی و ک ه اران ن . تا کنون کسی به اين شکل و از اين زاويه ب ارزش اي

د  اش، سيمای تازه که؛ در ميان آثار ارانی و زندگی يندر ا. نيز در ھمين است رکا ای از او کشف گردد تا تابناک و جاوي

   .تاريخ ايران بدرخشد رد

  .يابی جامعه، ما دگربار به ارانی بازخواھيم گشت در اين شکی نيست که در کشاکش ھويت

  ■ .در تھران منتشر کرده است" انتشارات خجسته"را " دنيای ارانی"کتاب 

  
 


