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 نیافتگی در ایران ؛ روایتی تازه از توسعه»مدت ایران، جامعه کوتاه«کتاب 

  ایران فرداوگو با مھرداد قاسمفر؛ منتشر شده در  در گفت  محمدعلی ھمایون کاتوزیان

به قلم دکتر محمدعلی ھمایون کاتوزیان، استاد » مدت و سه مقاله دیگر ایران، جامعه کوتاه«اخیرا کتابی با عنوان 

آکسفورد، به ترجمه عبداهللا کوثری از سوی نشر نی منتشر شده است که در فاصله خیلی کوتاھی به چاپ دانشگاه 

  .دوم رسید

رسد این نکته جالب است که چگونه  ھای رمان و شعر ھم در ایران کمتر به چاپ دوم می در شرایطی که حتی کتاب

وگو با محمدعلی ھمایون کاتوزیان درباره  در گفت. رسد شناسی به این سرعت به چاپ دوم می اثری در حوزه جامعه

  .موضوعات مورد بحث در این کتاب و علت استقبال از آن را جویا شدیم

  را شما اولین بار کجا و در چه سالی منتشر کردید؟» مدت جامعه کوتاه«آقای کاتوزیان مقاله 

که یک مجله آکادمیک تخصصی در خاورمیانه ) هخاورمیان(این مقاله اولین بار به زبان انگلیسی در مجله میدل ایست 

  .منتشر شد ٢٠٠۴شود، در ژانویه  است و در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن ویراسته می

مدت چیست  یا جامعه کوتاه» جامعه کلنگی«شما اگر بخواھید به طور خالصه طرح موضوع کنید که ایده محوری نظریه 

  کنید؟ به کدام محورھا اشاره می

ای که در آن چشم انداز بلندمدتی چه در زندگی کالن و چه در  یعنی جامعه. مدت بودن است ته اصلی ھمان کوتاهنک

این ضرب المثل . یعنی اینکه ھم در چشم انداز جامعه کوتاه مدت است و ھم در زندگی فردی. زندگی خرد وجود ندارد

یا » از این ستون تا آن ستون فرج است«یا » ه، کی زنده؟شش ماه دیگر کی مرد«ھایی که در ادبیات ما وجود دارد که 

ھمه اینھا صحبت از این می کند که ھیچ معلوم » یک سیب را که بیندازی باال ده تا چرخ می خورد تا بیاید پایین«

  .نیست چه اتفاقی می افتد

ی ھمیشه در ایران وجود داشته مثال فرض بفرمایید که طبقات اجتماع. این مسئله از نظر تاریخی وجوه گوناگونی دارد

پولدار بوده است، فقیر و مالک و تاجر ھمیشه وجود داشته اند، ولی طبقات اجتماعی در ایران ھمیشه کوتاه مدت . اند

سال بسیاری از  ۵٠یعنی فرض کنید در ظرف . بدین معنا که ترکیب طبقات اجتماعی تفاوت می کرده است. بوده اند

یعنی خانواده و بازماندگان شان دیگر مالک نبوده اند . ن بوده اند، دیگر االن جزو مالکین نیستندآنھا که جزو طبقه مالکی

  .و تداوم در این مورد دیگر وجود نداشته است

این مسئله عدم استمرار در جامعه را نشان می دھد که جامعه را کوتاه مدت می کند و ھمه مناسبات فردی و 

مثال فرض کنید که انباشت بلند مدت سرمایه در ایران . ودن جامعه طرح ریزی می شوداجتماعی بر اساس کوتاه مدت ب

بدین . برای اینکه انباشت بلند مدت سرمایه به یک چشم انداز بلند مدت سرمایه نیاز دارد. ھرگز وجود نداشته است

و سال دیگر اموالش غارت معنا که آن کسی که می خواھد سرمایه را انباشت کند باید اطمینان داشته باشد که د

  .نمی شود
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اگر ھم کسانی موفق می شدند که مقداری از سرمایه خود را انباشت کنند بعد از مدتی آن سرمایه غارت می شد و 

  .به ھمین دلیل ھم انباشت بلند مدت سرمایه در جامعه ھرگز پدید نیامد

عدم انباشتگی فرھنگی، سیاسی یا اقتصادی یا این  در این نظریه که شما مطرح کردید نتیجه مستقیم یا بالفاصله این

  عدم تداوم در جامعه ایران که آن را جامعه کوتاه مدت می دانید چیست؟

. البته جامعه ایران توسعه پیدا کرده است. نه اینکه جامعه اصال توسعه پیدا نمی کند. نتیجه اش عدم توسعه است

اما منظور من توسعه اجتماعی و از جمله توسعه . سال پیش فرق دارد تکنولوژی که امروز به کار برده می شود با صد

  .سیاسی است و این امر فقط ممکن است در بلندمدت انجام گیرد

جامعه کلنگی که شما به آن . با چشم اندازھای کوتاه مدت شما از یک کوتاه مدت به کوتاه مدت دیگری می روید

ھنوز ھم استقامت دارد و سرپاست ولی . ساله می شود ٣٠یا  ٢٠اشاره کردید این است که مثال یک ساختمان 

اساس و مبنای جامعه بر پایه ھمین کلنگی بودن و . کلنگ برمی دارند و خرابش می کنند و می گویند که کلنگی است

م وقتی ضرب چنانچه گفت. برای اینکه ھمه بدون اینکه تئوری بدانند از این واقعیت آگاھند. کوتاه مدت بودنش قرار دارد

در آن تئوری وجود ندارد، بلکه یک واقعیت تجربی را بیان می » شش ماه دیگر کی مرده، کی زنده«المثل ما می گوید 

  .کند

عامل اصلی کوتاه مدت بودن جامعه ایران از نظر شما چیست؟ آیا عناصر فرھنگی است یا مختصات درونی خود جامعه 

  مدت بودن جامعه ایرانی عامل اصلی فرض می کنید؟ ق تئوری کوتاهایران است؟ چه عاملی را شما برای تحق

ھم جامعه . ترین مبنای قضیه ھمان استبدادی بودن جامعه است مھم. عامل خارجی که به ھیچ وجه موثر نیست. بله

یژگی منظورم از استبدادی بودن صرفا دیکتاتوری یا حکومت قھرآمیز نیست، بلکه یک و. و ھم دولت استبدادی ھستند

مداری رشد نکرده است و از سوی دیگر  اجتماعی است که بر مبنای آن دولت از یک سویی بر مبنای قانون و قانون

یعنی از یک سو قانون متزلزل است و از سوی . جامعه ھم از سوی دیگر بر مبنای انضباط و نظم طراحی نشده است

  .چند وقت دیگر قرار است چه اتفاقی رخ دھدو به ھمین جھت ھم ھیچ گاه معلوم نیست که . دیگر انضباط

نظریه جامعه کوتاه مدت یا جامعه کلنگی دیدگاھی بوده است که در زمان طرحش در ایران به روی دیدگاه بسیاری از 

پردازان اجتماعی ھم ھستند که ایده پیوستگی و تداوم و  اما یک سری از نظریه. گران تاثیرگذار بوده است تحلیل

  .یخ فرھنگ ایرانی را در طول چند ھزار سال گذشته در برابر دیدگاه شما می پذیرنداستمرار تار

این مشترکات را در تمام دوره ھا و فراز و نشیب ھا . در واقع آنھا می گویند که مشترکات فرھنگی در ایران وجود دارد

  .رض می گیرنددر ایران می شود دید و به طور مشخص یک ھویت فرھنگی ایرانی تداوم یافته را ف

الگوھای فرھنگی یا اسطوره ھای فرھنگی یا زبان فارسی که تداوم پیدا کرده است یا داشتن سرزمین واحد  وجود کھن

  .یا مجموعه ای از تجارب و خاطرات مشترک را در برابر این نظریه ای که شما مطرح کرده اید قرار می دھند
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باید عرض کنم که یک سلسله ویژگی ھای فرھنگی که البته ھمیشه یکسان نمی مانند بلکه متحولند، در تاریخ ایران 

اینھا ھیچ . نقاشی و معماری ایرانی وجود دارد. ادبیات کالسیک وجود دارد. بله. وجود داشته و ھنوز ھم وجود دارد

یق با توسل به اصول جامعه شناسی تاریخی ایران عرض گونه مالک و معیار آن نمی شود که آن چه من بسیار دق

  .الجمع نیستند اینھا مانعه. کرده ام را اشتباه نشان دھد

آن چه در ایران یا در تحلیل مسائل ایران بسیار به آن اشاره می شود یا . را ھم رد می کنید» تئوری توطئه«شما بحث 

  چرا شما اصال این تئوری توطئه را رد می کنید؟. گیرد بسیاری مسائل در ھمان چھارچوب مورد بررسی قرار می

چون حداقل دلیل مخل بودن آن این است . تئوری توطئه یکی از بالھای بزرگی است که بر سر جامعه ایران آمده است

  .کننده است که این تئوری فلج

ر چه برایتان اتفاق می اختیارتان دست دیگران است و ھ. شما وقتی فکر کنید که زندگی شما دست دیگران است

یعنی تصورش دیگر برای شما ممکن نیست که . افتد به علت تصمیم دیگران است، دیگر کاری نمی توانید انجام بدھید

برای اینکه دست شما نیست بلکه بسته به این است که اگر آنھا بخواھند می شود و اگر . بتوانید اقدامی بکنید

لیل دیگر ھم می شود برای نه فقط مخل بودن بلکه مخرب بودن تئوری توطئه ارائه البته ھزار د. نخواھند ھم نمی شود

  .کرد

که به ترجمه عبداهللا کوثری در تھران منتشر شد » مدت و سه مقاله دیگر ایران، جامعه کوتاه«پرسش آخر این که کتاب 

ال از این نظریه و دیدگاه را شما علت استقب. در زمان کوتاھی تمام نسخه ھای آن به فروش رفت و به چاپ دوم رسید

  خودتان در چه می بینید؟

به خاطر اینکه ھر چه افسانه و تئوری نامناسب درباره . من گمان می کنم به این دلیل که این دیدگاه واقع بینانه است

ض مثال فر. جواب سوال ھای مطرح شده در ذھن را نمی دھد. فرھنگ ایران ساخته شده است، نتیجه نداده است

بفرمایید جواب این سوال را نمی دھد که چرا در ایران و در زمان انقالب مشروطه، کل جامعه بر ضد دولت قیام کرد؟ 

یک طبقه اجتماعی  ۵٧در زمان وقوع انقالب بھمن . یعنی حتی یک طبقه اجتماعی در مقابل انقالب مشروطه نایستاد

انقالب در جوامع اروپایی می بینید که جامعه تقسیم می شد و اما شما در زمان وقوع . در مقابل آن ایستادگی نکرد

  .یک عده انقالبی اند و برخی طبقات ھم در مقابل انقالب می ایستند

در حالی که تئوری من پاسخ این سواالت را می دھد و . جواب این سوال ھا را سایر تئوری ھای دیگر نمی توانند بدھند

بدادی و کوتاه مدت بودن جامعه یک تضاد دائمی بین دولت و ملت ھمواره در می گوید که به خاطر ویژگی ھای است

  .جامعه ایران در جریان بوده است
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