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راهنمایی برای خوب خواندن
شــرق: ما همانی هستیم که می خوانیم. این گزاره  به درستی می گوید ذهنیت ما ساخته 
چیزهایی اســت که می خوانیم اما رابرت دی یانی در کتابی با عنوان «آدمی همان است 
که می خوانــد» قدمی فراتر می رود و می گوید با «خوب خواندن، زنده تر خواهی بود». او 
می گوید خوب خواندن ذهن را بیدار و گشوده می کند و قلمرو گسترده ای از تجربه درونی 
پدید مــی آورد که از زندگی روزمره به مراتب فراتر می رود. هدف او از نوشــتن این کتاب 
ارائه رویکردهای مختلف به تجربــه عمیقا لذت بخش خواندن، به ویژه خواندن ادبیات  
اســت. این راهکارها ممکن است به مواجهات متنی تأمل برانگیزی منجر شود که از بار 

عاطفی هم برخوردارند.
خود نویســنده می گوید کتابش در ستایش ارزش خواندن برای آموختن و زندگی کردن 
است: «این کتاب راه و روشی پیش می گذارد که به واسطه آن می توانید عادات خواندنتان 
را غنی تر و لذتتان از خواندن را دوچندان کنید». ماهیت این کتاب نه نظری که عملی است 
و هدفش بهبود بخشــیدن به درک و شناخت خواننده از ادبیات است. مخاطب هایش هم 
می توانند همه کسانی باشند که می خواهند از خواندن و از زندگی کردن بهره بیشتری ببرند. 

البته نویسنده به مباحث نظری هم بی توجه نبوده و در فصول پایانی کتاب مزایای خواندن 
را توضیح داده است  اما او به نظریه ها تا جایی پرداخته که به ارتقای قوه تشخیص ادبی، 
عمق بخشیدن به درک ادبی و افزایش لذت ادبی کمک کنند. ادعای اصلی نویسنده در این 
کتاب این است که ما با خواندن راه به زندگی بهتری می بریم. او معتقد است که خواندن، 
آن گاه که قرین مهارت و اعتمادبه نفس باشــد، زندگی ما را بهبود می بخشــد و کمک مان 
می کند از آن به شــکلی بی کم وکاســت تر لذت ببریم. چنین لذتی حاصل از تقویت قوای 
مشاهده گری ما و افزایش ظرفیت مان برای خوب فکر کردن است. چند هدف می توان برای 
خواندن متصور بود؛ کســب اطالعات، لذت بردن، برآوردن خواسته هایمان، رشد شخصی، 
آموختن، سرگرم شــدن، به هیجان آمدن و الهام گرفتن. «آدمی همان است که می خواند» 
می کوشد به خوانندگان در دســتیابی به این اهداف کمک کند. در بخشی از دیباچه کتاب 
دربــاره اهمیــت خواندن آمده: «به ویــژه در دنیای امروز  که همه بــا چالش های پیچیده 
روبه روییــم، خواندن مزایای خاصی دارد. تالطم اقتصادی با تردیدهای هولناک و ابهامات 
بی امان درآمیخته است. این واقعیت های نگران کننده به اشکال و درجات مختلف در پهنه 

فجایع اخیر و جاری مشــهودند، از همه گیری کووید ۱۹ گرفته تا تغییرات اقلیمی، همراه با 
تالطم های شدید آب وهوایی در قالب خشک ســالی های پی درپی که به طرز بی سابقه ای 
طوالنی اند، در کنار آتش ســوزی ها و سیل های شــدیدتر و مخرب تر؛ از بحران های سیاسی 
و اقتصادی جهانی ناشی از مهاجرت دسته جمعی و بی کاری تا مسائل فردی و اجتماعی 
-اعم از اعتیادهای ویرانگر، افزایش اســترس و نگرانی، اختالالت شدید در روند آموزشی و 
خدمات اجتماعی- همگی با بحران کووید ۱۹ و تغییرات اجتناب ناپذیر ناشــی از آن تشدید 
می شــوند». از این روســت که امروز خواندن و خوب خواندن و حتی تخصص بیش از هر 
زمان دیگری اهمیت دارد. خواندن ادبیات همراه با درک و لذت می تواند راه و رسم عبور از 
میان آشوب های بی شماری را که از سر می گذرانیم، نشان مان دهد. اگرچه خواندن مسائل 
پیرامون مان را حل نمی کند اما نگاه ما را نســبت به آنهــا عمیق تر می کند؛ خوب خواندن 
می تواند به درک بهتر چالش های مشــترک  کمک کند. «آدمی همان است که می خواند» 
در شــش فصل مجموعه راهکارهایی برای خوب خواندن ارائه می کند که با هم ارتباطی 
متقابــل دارند و یکدیگر را تقویت می کنند. در بخشــی از فصــل اول کتاب که متمرکز بر 

گــوش دادن اســت، می خوانیــم: «پرســش 
مهمی که هنــگام خواندن آثــار ادبی و دیگر 
متــون چالش برانگیز بــرای خوانندگان پیش 
می آید این اســت: معنی این متن چیست؟ این 
پرسش آشناست و بی گمان منجر به کندوکاو 
اندیشمندانه می شود. نمی خواهم این پرسش 
را به کل کنار بگــذارم. با این حال، فکر می کنم 
باید توجه کنیم که چنین پرسشی درک ادبی را 

محدود می کند و به ویژه سد راه لذت ادبی می شود. برای آنکه تفکرمان درباره معنا مفیدتر 
باشد، باید آن را به تعویق بیندازیم و همراه با مالحظات متنی دیگر به آن برگردیم. خواندن 
برای یافتن معنا مهم است  ولی نباید این طور باشد که فقط برای معنا بخوانیم و هدفمان 

از خواندن محدود به یافتن معنا شود».
آدمی همان است که می خواند/ رابرت دی یانی/ ترجمه علی ظفر قهرمانی نژاد/ نشر بیدگل
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شرق: در دهه های اخیر مورخان تالش کرده اند به سراغ موضوعات 
یــا چهره هایــی بروند که اسالف شــان همــواره آنها را مســکوت 
می گذاشــتند. طبقات فرودســت و مردم عادی موضوعی هســتند 
که در گذشــته مورد توجه مورخــان نبوده اند؛ اما امــروزه این گونه 
نیســت و گروهی از تاریخ نگاران آنها را موضوع پژوهش های شــان 
قــرار می دهند. یکــی از این چهره های عادی تاریخ، آســیابانی اهل 
فریولی به نام دومینکو اســکاندال مشــهور به ِمنوکیو است که پس 
از عمری زندگی در گمنامی مطلق، به دســتور دادگاه تفتیش عقاید 
محاکمــه و در آتش ســوزانده شــد. اســناد دو محاکمــه او به جا 
مانده انــد و تصویــری از افکار، عقاید و آمال او به دســت می دهند. 
کارلــو گینزبورگ در کتابــی با عنوان «پنیر و کرم هــا» که به تازگی با 
ترجمه ابوذر فتاحی زاده و محمدجواد عبدالهی در نشــر نو منتشــر 
شده، به ســراغ این اسناد رفته اســت. «پنیر و کرم ها» تالشی است 
برای برکشیدن یکی از بی شمار صداهای گم شده و حاشیه ای به متن 
تاریخ. صدای منوکیو، آســیابانی روستایی که دستگاه تفتیش عقاید 
کلیســا او را در ایتالیای قرن شــانزدهم میالدی بازداشــت کرد و به 
محاکمه کشــاند. چه چیزی وجه تمایز این صدای گم شــده است؟ 
مترجمان اثر می گویند وجه تمایز «جهانی اســت که او با استعانت 
از زندگــی روزمره و کتاب هایــش آفریده بود». کارلــو گینزبورگ در 
«پنیر و کرم ها» تالش کرده ســطر به ســطر اســناد اندکــی را که از 
محاکمه او باقی مانده بکاود و با گزاره هایی که صحت و سقم شــان 
را بــه یقین و احتمال دریافته، جهان کوچک این آســیابان گمنان را 
ترســیم کند و نشان مان دهد «فرودســتان آن گونه که تاکنون گمان 
می برده ایم، گوش شنوا و سرجنباِن فرادستان نبوده اند و تنها اهلیت 
گفتن نداشــته اند». مترجمان در بخشــی از یادداشــت ابتدایی شان 
اهمیــت این کتاب را «خالف  آمد رایج واقعه نویســان» دانســته اند؛ 
اینکــه بر خالف روایت هــای غالب تاریخی که به ســراغ چهره های 
مشــهور می روند، نویســنده در اینجا آدمی عادی را مورد توجه قرار 
داده و تالش کرده بــا بازآفرینی زمینه و زمانه او روزنی به «تاریخی 
ناشــنیده» بگشــاید: گینزبورگ در این اثر خواسته یا ناخواسته سنتی 
را در تاریخ نــگاری بنــا نهاد که امروزه از آن با عنــوان «تاریخ خرد» 
یاد می شــود. «پنیر و کرم ها» اولین بار در ســال ۱۹۷۶ بــه ایتالیایی 
منتشر شد. نویســنده می گوید در اوایل دهه ۱۹۶۰ بر حسب تصادف 
با سرگذشــت دهقانی که در این کتاب به زندگی او پرداخته، آشــنا 
شده است. او مشــغول ورق زدن فهرســتی خطی از هزار محاکمه 
اول برگزارشــده در دادگاه تفتیش عقاید آکوئیلیا و کنکوردیا بوده که 
به شــرح خالصه ای از محاکمه دهقانی برمی خورد که متهم شده 
بود که گفته اســت جهان از نوعی گندیده شــدن خلق شــده است: 
«شــماره های دو محاکمه او را روی تکه کاغذی یادداشت کردم و با 
خود عهد بســتم برای نگاه انداختن به آنها روزی به اودینه بازگردم. 
گه گاه آن یادداشت را به خاطر می آورم. هفت سال گذشت. در سال 
۱۹۷۰ تصمیــم گرفتم میکروفیلم آن دو محاکمه را ســفارش دهم. 
شــروع به خواندن کردم و بی درنگ تحت تأثیر قرار گرفتم. متن آنها 
را رونویســی و مطالعه آنها را آغاز کردم. تقریبا هفت سال بعد، پنیر 
و کرم ها را به چاپ رســاندم». منوکیو، آدمی عادی بود که عقایدی 
عجیب داشت و تعدادی کتاب خوانده بود. او و امثال او در تاریخ به 

یاد آورده نمی شوند و صدایی ندارند و به قول نویسنده، صدای شان 
به ما نمی رسد؛ مگر از صافی پرســش های محاکمه کنندگان آنها و 
به ترتیبی که محضرداران رسمی این صداها را رونویسی کرده اند. او 
می پرســد برای اسنادی نظیر رونوشت های محاکمات تفتیش عقاید 
که محصول فشــار روانی، فرهنگی و جســمی بودند، چه ارزشــی 
می توان قائل بود؟ او ســپس توضیح داده که یافتن واقعیت از میان 
این اسناد تا چه حد دشوار است و نیاز به پژوهش های متعدد دارد. 
دومنیکو اســکاندال ملقب به منوکیو، اگرچــه آدمی عادی بوده؛ اما 
ویژگی هایی داشــته کــه او را متمایز می کند. گینزبورگ نوشــته که 
حتی یک فرد اســتثنائی نیــز در یک زمینه یا بهتر اســت بگوییم در 
چندیــن زمینه زندگی و عمــل می کند. او دو عنصر در سرگذشــت 
منوکیو را نمایان  می کند که آن را حتی برای کســانی که در زمانه ای 
بســیار دورتر از زمانه او زندگی می کنند، بی درنگ فهم پذیر می کند: 
درهم آمیختگی فرهنگ شفاهی و نوشتاری و چالش او هم با اقتدار 
سیاســی و اقتدار کلیسا. نام منوکیو امروز به سبب چالشی که در آن 

مغلوب شد، به یاد آورده می شود.
«دنیای پنهان نفت» از کن سیلورستین عنوان کتاب دیگری است 
که به تازگی در نشــر نو منتشر شده است. پیروز اشرف این کتاب را به 
فارسی برگردانده اســت. موضوع «دنیای پنهان نفت»، جست وجو 
در روابط پشــت پرده دنیای نفت است و در آن نقش ناگفته اما مهم 
بازیگران متنوع صحنه اقتصاد ســوخت فسیلی بررسی می شود. در 
مقدمه کتاب توضیح داده شده که این بازیگران به عنوان کارچاق کن، 
معامله گر و البیگر معموال مالک یا بهره بردار پاالیشگاه ها یا چاه های 
نفت نیستند؛ با این حال، بر مبنای دریافتی های غیرشفاف و زدوبندهای 
پشــت پرده خود جریان امور کسب وکار انرژی را روان می کنند. آنها 
عموما تماس های سیاســی سطح باال دارند که می توانند در صورت 
لزوم از آن برای برخوردای از حمایت قانونی اســتفاده کنند. درواقع 
موفقیت آنها ناشــی از ارتباطات نزدیک شــان با مقاالت باالدســتی 
و تصمیم گیرنده اســت. نویســنده می گوید یکی از فعاالن سوئیسی 
حوزه نفت به او گفته که شــما مجبورید با دولت ها و وزرای مربوط 
زدوبند کنید و اگرچه می توان این رابطه را فســادآمیز دانست؛ اما آن 
بخشــی از سازوکار سیستم است. او می گوید این نکته را به خصوص 
در دورانی که چشم انداز انرژی جهانی به گونه ای نامعمول مساعد 
است، باید به یاد داشته باشــیم. کتاب با نگاهی افشاگرانه به سراغ 
واســطه ها و معامله گرانی می رود که وجودشان برای صنعت نفت 
ضروری اســت. او در بخــش اول کتاب از دو نفر از این واســطه ها 
نام می بــرد: کالیل و ارونات و می گوید شــرکت ها و غول های نفتی 
کارشان را به واســطه آنها پیش می برند: «کارچاق کن های مستقلی 
که کارشان شناختن رهبران و سایر مقامات دولتی است که برایشان 
نفت هم در حکم قلک پول اســت و هم ســالح سیاسی. به نوشته 
یک کتاب راهنمای فعالیت های تجاری که از سوی شرکت مشاوران 
بین المللــی تریس تهیه شــده و حــاوی راهنمایی هــای مربوط به 
رعایت قوانین ضدارتشــا به شرکت های چندملیتی است، واسطه ها 
می توانند نقشــی محــوری در پل زدن بر روی شــکاف های مکانی، 
زمانی، آداب و رســومی و زبانی میان فرهنگ شــرکت های بزرگ و 

جوامع تجاری محلی بازی کنند».

محمــد فاضلی: ایران، مدرن شــدن را چگونــه تجربه کرده 
است؟ دنیای سنتی و مدرن چگونه به هم ساییده شده و در 
هم آمیخته اند تا ایران امروز پدید آمده است؟ چنین تحولی 
چگونه در عالم نظریه و به چــه صورتی در دنیای واقعیت 
رخ داده است؟ این سؤاالت چالش برانگیز را می توان درباره 
آموزش، وضعیت زنان، ارتش، بوروکراسی، خدمات عمومی 
یــا هر عرصه دیگــری از زندگی ایرانیان در دو قرن گذشــته 
پرســید و از طریق آنها به شــناختی از گذشته رسید و حتی 

ماهیت مناقشات امروز جامعه ایران را نیز درک کرد.
هرمــز ابراهیم نــژاد، فارغ التحصیل دکتــرای تاریخ ایران 
از دانشــگاه سوربون و اســتاد تاریخ دانشــگاه ساوثهمتون 
انگلستان این پرسش ها را در کتاب «پزشکی در ایران: حرفه، 
تخصص و سیاســت» بررســی می کند؛ کتابی که به بررسی 
تحوالت پزشــکی ایران در ســال های ۱۱۹۳ تا ۱۳۴۳ قمری 
(۱۸۰۰ تــا ۱۹۲۵ میــالدی – اوایــل قاجار تــا اوایل پهلوی) 
اختصاص دارد و انتشــارات شــیرازه آن را با ترجمه محمد 
کریمی و مرتضی ویســی در تیر ۱۴۰۱ به بازار نشر ارائه کرده 
اســت. کتاب «پزشکی، ســالمت عمومی و حکومت قاجار» 
او هم ســال ۱۳۹۶ با عنوان «نوسازی پزشــکی و بهداشت 

عمومی در دوره قاجار» سال ۱۳۹۶ توسط پژوهشکده تاریخ 
اسالم منتشر شده بود.

تحول علوم یکــی از وجوه تغییر و مدرن شــدن جامعه 
ایرانی بوده است. کتاب با بررسی دقیق متون پزشکی سنتی 
ایران –در بازه زمانی بســیار گسترده تر از دوره قاجار – تالش 
می کند تا دریابد که چگونه طب بقراطی به زیست پزشــکی 
مــدرن تحول یافته و تغییری کامال شــبیه به الگوی غرب و 
نه مشابه با تحول پزشکی در پاکستان و هندوستان در ایران 

رخ داده است.
کتــاب فراینــدی چندالیــه از تحول پزشــکی ایــران را 
مســتند می کند. اول، نشــان می دهد کــه در اولین مرحله 
مدرن ســازی پزشکی، حکومت قاجار نقشــی بنیادی داشته 
است. به کارگیری پزشــکان در دربار، ارتش و نهایتا تأسیس 
دارالفنون و تدریس پزشــکی در آن نقشــی اساســی در این 
امر بازی کرده اســت. ســویه دیگر این تحلیل  نشــان دهنده 
تالش برای مدرن ســازی پزشــکی به عنوان بخشی از فرایند 

متمرکزشدن قدرت حکومت در ایران نیز هست.
مرحله دوم مدرن ســازی پزشــکی با انقالب مشــروطه 
اتفاق می افتد. ابراهیم نژاد پیامدهای انقالب مشروطه برای 

طرح های ســالمت عمومــی، بازآرایی بوروکراســی مرتبط 
با ســالمت و قاعده گذاری بهداشــت و درمــان در ایران آن 
روز را بــه دقت مســتند می کند. مرحله ســوم نیــز برآمدن 
رضاشاه و اقدامات نوســازانه در ایجاد بوروکراسی، تأسیس 
بیمارســتان ها، اعزام دانشــجویان به خارج بــرای تحصیل 
پزشکی و توسعه آموزش پزشکی در داخل را شامل می شود.
کتاب به دقت نشــان می دهد که پزشکی مدرن در ایران 
نــه با پس زدن یا کنار گذاشــتن طب ســنتی بلکــه از طریق 
هم زیســتی و کنارآمدن با آن رشــد کرده و به زیست پزشکی 
گذر کرده است. پزشــکی سنتی نیز پزشکی مدرن را پذیرفته 
و از آن بــرای هویت ســازی خــود اســتفاده کــرد. هر چند 
«مدرن ســازی علم، از جمله طب، جزئی اساسی از جنبش 
سیاســی-اجتماعی منتهی به انقالب مشروطه و بخشی از 
جنبش علیه رژیم پیشــین بــود». (ص. ۳۷) اما «برای آنکه 
پزشکی مدرن پذیرفته و مستقر شود در هر دو بعد نهادی و 

نظری مدیون پزشکی سنتی بود». (ص. ۲۸۱)
نشان دادن ســیر تحول پزشکی در ایران از درآمیختگی با 
فقه، فلسفه و علوم دیگر تا زیست پزشکی؛ تحلیل تأثیر بروز 
بیماری های همه گیر از جمله طاعون و وبا بر تحول پزشکی؛ 

تحول سبب شناســی بیماری ها تحت تأثیر ســاختار نهادی 
پزشــکی و تعامالت علمی؛ اثر حضور پزشکان خارجی نظیر 
دکتــر تولوزان و شــنایدر و دیگران به عــالوه تعامل آنها با 
پزشکان سنتی ایرانی؛ اثرات نوســازی صورت گرفته از زمان 
حاج میرزا آقاســی تا امیرکبیر و بقیه رجال قاجار بر پزشکی؛ 
و نقش طبقه بازرگانان در توســعه پزشــکی از مشخصات 

تأمل برانگیز کتاب است.
یکی از نقاط قوت و بســیار تأمل برانگیز کتاب نشان دادن 
تعامــل علم بــا مقــوالت ژئوپلیتیک اســت. آنچــه هرمز 
ابراهیم نژاد دربــاره تأثیر رقابت های ژئوپلیتیک انگلســتان، 
روســیه و فرانســه و بازتاب آنهــا بیان می کنــد، تأثیرپذیری 
شدید علم و فناوری از سیاست بین المللی را آشکار می کند. 
پزشکی و پزشکان فرانسوی در چارچوب تالش دولت فرانسه 
از زمان ناپلئون برای هماوردی با روسیه و انگلستان، نقشی 

ماندگار بر پزشــکی ایران ترسیم کردند که 
کتاب آن  را به دقت تشریح می کند.

شــاهد  کمــاکان  نیــز  امــروز  ایــران 
درآمیختگی قدرت سیاسی با پزشکی، تأثیر 
متقابل سیاست و پزشکی از مسیر تعامالت 
شــخصی پزشــکان با حاکمان  و هم چنین 
اثرگذاری ایشــان بر سیاســت های پزشکی 
و درمان و در نتیجه تأثیرشــان بر ســاختار 
سیاست عمومی، بودجه و کیفیت سالمت 
عمومی اســت. پزشــکی کمــاکان عرصه 

سیاست ورزی است و هم زیستی و ستیز توأمان پزشکی سنتی 
و زیست پزشــکی مدرن در قالب ها و دوره های مختلف بروز 
می کند. اخیرترین نمونه این اصطکاک را می شــد در مسئله 
مدیریــت کرونا یا واکسیناســیون  و هم چنیــن تالش ها برای 

احیای طب سنتی مشاهده کرد.
کتاب پزشــکی در ایران اثری خواندنی برای عالقه مندان 
تاریــخ ایــران، تاریخ علم، تاریخ پزشــکی، جامعه شناســی 
تاریخی علم، جامعه شناســی دولت و بوروکراسی، پزشکان 
و عموم خوانندگانی اســت که مایل اند تحول تاریخی ایران 
را از زاویه یا چشم انداز دانش پزشکی مشاهده کنند. بررسی 
تاریخــی مســتند و دقیق نویســنده که می خواســته ارتباط 
پزشــکی و ســایر تحوالت تاریخ اجتماعی، سیاســی و حتی 
ژئوپلیتیک را نشــان دهد، عالوه بــر مطالبی درباره موضوع 
محوری کتاب، شمار زیادی دانستنی ها و تحلیل های تاریخی 
به خواننده ارائه می کنــد که صرف نظر از 
با موضوع تاریخی پزشــکی،  ارتباط شــان 

اهمیت دارند.
کتاب «پزشکی در ایران: حرفه، تخصص 
و سیاســت» را انتشارات شــیرازه در ۳۲۴ 
صفحه با قیمت ۱۳۰ هــزار تومان به بازار 

کتاب عرضه کرده است.
برای خریــد کتاب می توانیــد از طریق 
صفحه اینســتاگرام برگ برگ اقدام کنید. با 

اسکن بارکد زیر به برگ برگ بپیوندید.

معرفی کتاب: «پزشکی در ایران: حرفه، تخصص و سیاست»

تقــی ارانی و مرگــش از برجســته ترین نمونه هایی 
اســت که اســتبداد دوره رضاخان را نشان می دهد. 
زندگی ارانی در سی وهفت ســالگی و با مرگی فجیع 
به پایان رســید؛ مرگی که می تــوان آن را قتل نامید. 
ارانــی نه ســوء قصدی به جان شــاه کــرده بود نه 
وارد مبارزه مســلحانه شــده بود. او روشنفکری بود 
که اتهامش خوانــدن و ترجمه کردن و قرض دادن کتاب بود و البته آن طور که دســتگاه قضائی دوران 
رضاخان می گفت، تأســیس فرقه کمونیســتی. ارانی چهره اصلی گروهی بود که به «پنجاه و سه نفر» 
مشهور است. او استاد فیزیکی بود که در تبریز متولد  و در تهران بزرگ شده بود. از دارالفنون و دانشکده 
پزشــکی با رتبه اول فارغ التحصیل شــده  و جایزه گرفته  و در ســال ۱۳۰۱ برنده یک بورس دولتی برای 
اعزام به آلمان شده بود. در دانشگاه برلین در دوره دکترای شیمی تحصیل کرد و در همان دانشگاه به 
تدریس عربی پرداخت. ارانی در آن دوران، مثل بســیاری دیگر از روشنفکران هم دوره اش، گرایش های 
ناسیونالیستی داشت و رســاله هایی درباره فرهنگ ایران نوشت اما به مرور مسیر فکری اش تغییر کرد 
و به سوسیالیســم گرایش پیدا کرد. او در ســال های پایانی اقامتش در آلمان به مطالعه آثار مارکس، 
انگلس، کائوتســکی و لنین پرداخت و جذب تفکر چپ شــد. یرواند آبراهامیان می گوید وقتی ارانی در 
ســال ۱۳۰۹ به ایران بازگشت، «مارکسیستی مطلع و سوسیالیستی مصمم بود». ارانی پس از بازگشت 
به ایران برای تدریس وارد دانشــگاه تهران می شود و یک محفل دانشجویی شکل می دهد و به همراه 
تعدادی از دوســتان دوران تحصیلش در اروپا نشــریه ای تئوریک با نام «دنیا» منتشر می کند. برخی از 
مفاهیم مقدماتی اقتصاد سیاسی برای اولین بار در ایران در نشریه ارانی منتشر شدند. آبراهامیان نوشته 
اگرچه «دنیا» مقاالت زیادی درباره ماتریالیسم تاریخی منتشر می کرد و نام خود را از لوموند به سردبیری 
هانری باربوس نویسنده کمونیست فرانسوی اقتباس کرد  اما ظاهر غیرسیاسی و محتوای دانشگاهی اش 
مأموران سانســور را متقاعد کرده بود که ثقیل تر و سربســته تر از آن اســت که خطرناک باشد. ارانی در 
مقاالتی که در «دنیا» منتشــر کرد، برای اولین بار رویکرد آکادمیک مارکسیستی به مسائل معاصر علوم 
اجتماعی را به خواننده فارســی زبان توضیح داد. سیستم استبدادی رضاخان تفکری جز ناسیونالیسم 
جعلی را که خود تبلیغ می کرد، نمی پذیرفت و از همین رو بود که روشــنفکری چون ارانی را بازداشت 
و محاکمه کرد. در توسعه آمرانه رضاشاهی توسعه فکری و آزادی اندیشه نه تنها جایی نداشت که به 
بدترین شکلی سرکوب می شد. ارانی و گروهی که در دانشگاه تشکیل داده بودند، در سال ۱۳۱۶ بیانیه ای 
برای اول ماه می  در دانشــگاه توزیع کردند و همین کافی بود تا او و هم فکرانش دستگیر شوند. جلسه 
دادگاه ارانی جلسه ای تاریخی بود. او در محاکمه اش، دادگاه و سیستم قضائی رضاخان را با دادگاه های 
نازی ها  مقایسه کرد و پلیس را به استفاده از شکنجه متهم کرد و گفت قانون سال ۱۳۱۰ مغایر با آزادی 
بیان در قانون اساسی است و اینکه هیچ قانونی نمی تواند از اشاعه نظریه های غربی مثل سوسیالیسم 
و کمونیســم جلوگیری کند. او توسعه آمرانه رضاشاه را به چالش کشید و گفت اگر می خواهید لباس 
غربی، مد غربی، تکنولوژی غربی و شــیوه زندگی غربی را اقتباس کنید، باید فلسفه های سیاسی غربی 
را هم اقتباس کنید. ارانی به ده ســال زندان انفرادی، اشــد مجازات، محکوم شد اما تنها شانزده ماه در 

زندان ماند و پس از آن در بیمارســتان درگذشت. هم فکران و اطرافیانش معتقد بودند که 
شــهربانی او را به قتل رسانده و شهربانی هم می گفت که بیماری تیفوس عامل مرگش 
بوده است. سفارت انگلستان در تهران در گزارشش می گوید او احتماال از شدت بدرفتاری 

در زندان از پا درآمده است.
باقر مؤمنی در «راهیان خطر» شــرایط ارانی در زندان را تشــریح کرده است. او نوشته 
ارانی در زندان انفرادی ای به ســر می برد که حتی پنجره هایش را تخته کوب کرده بودند. 
به او دست بند قپانی می زنند و از رسیدن غذا و پول به او ممانعت می کنند و وقتی بیمار 
می شود، اجازه نمی دهند که دارو به او برسد. ارانی را چهار ماه در سلول انفرادی مرطوبی 
که تا کمــر دیواِر آن قارچ می رویید لخت، بدون زیرپوش و بدون زیلو و پتو نگه می دارند. 
ارانی گفته بود وقتی فهمیدند که شب ها کفش هایش را زیر سرش می گذاشته تا بخوابد، 
کفش هایش را از او می گیرند. اما این کافی نبوده و او را به سلولی می برند که پیش تر در 

آن تیفوس شیوع داشته. ارانی آنجا به تیفوس مبتال می شود و حتی پزشک قانونی نمی تواند تشخیص 
دهد که زردی فوق العاده پوست بدن و لکه های سیاه بزرگ و کوچک در بعضی از قسمت های بدن او 
ناشی از مسمومیت است یا بیماری سخت عفونی یا نقص تغذیه و نرسیدن دارو. به همین دلیل گواهی 
مرگش را امضا نمی کنند. مؤمنی می گوید حتی مادر ارانی به هنگام تحویل جنازه اش او را نمی شناسد 
و «این مرگ فجیع مردی بود با قدرت بدنی زیاد و در سن ۳۷ سالگی». ارانی روشنفکری مؤثر بود و او 
را بنیان گذار معنوی حزب توده نامیده اند. درباره زندگی ارانی چند کتاب به فارســی منتشر شده و اخیرا 
اثر دیگری با عنوان «تقی ارانی دانشــمندی در برلین» در نشر کتاب پارسه به چاپ رسیده است. یونس 
جاللی نویسنده این کتاب است و امیر میرحاج آن را به فارسی برگردانده است. این اثر روایتی از زندگی 
ارانی است و نویسنده زندگی او را در متن زمانه اش شرح داده است. نویسنده در این کتاب 
زندگی ارانی را در سا ل هایی که او در برلین درس می خواند و ساختار اندیشه ها و عقایدش 
شــکل می گرفت و نیز در ســال هایی که در تهران به کار و فعالیت سیاسی و روشنفکری 
مشــغول بود و دورانی که با دیگر اعضای گروه «پنجاه و سه نفر» دستگیر و در زندان قصر 
زندانی شــد و همان جا درگذشت یا به روایتی با ســمی که مأموران زندان به او خوراندند 
به قتل رسید، روایت کرده اســت. این کتاب به بهانه شرح زندگی ارانی تصویری از زمانه 
او و تاریخ ایران مدرن هم به دســت داده است. کتاب با ماجرای دستگیری ارانی در سال 
۱۳۱۶ آغاز می شــود و سپس به عقب می رود و از تولد ارانی شروع می کند و دوباره پیش 
می آیــد و زندگی او را تا دوره پایانــی در زندان قصر پی می گیرد. آن طور که از عنوان کتاب 
هم برمی آید، نویسنده به دوره ای که ارانی در برلین بوده هم توجه کرده و شرایط فرهنگی 

و تاریخی آن دوره آلمان را هم شرح داده است.

تاریخ و فرودستان تقی ارانی و استبداد رضاشاه
پیام حیدرقزوینی


