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محمدعلی همایون کاتوزیان در عرصه پژوهش ها درباره تاریخ و سیاست ایران را نمی توان نادیده 

گرفت، دهه هاست که طیف وسیع آثار او در ابعادی گسترده و وسیع از سوی همه عالقه مندان به تاریخ 

زه های سیاست، جامعه شناسی، و فرهنگ و جامعه و سیاست ایران مورد توجه قرار گرفته است، در حو

 .اقتصاد و ادبیات

 خبرگزاری ایرنا | 43096 :کد خبر

 کاتوزیان در بوته نقد

 ،«جامعه کلنگی»، «مدتجامعه کوتاه»این اقبال گسترده تا جایی است که برخی تعابیر برساخته او چون 

 است. در زبان روزمره اهل فرهنگ و سیاست رایج شده« آشوب -چرخه استبداد»و « استبداد ایرانی»

ویژگی مهم کاتوزیان کثرت آثار؛ آن هم به زبان انگلیسی است که موجب شده آثار او مخاطبانی غیرایرانی نیز 

ژوهشگرانی نگاران و پبیابد. دیگر ویژگی اساسی کاتوزیان شاگردانی است که تربیت کرده و برخی از آنها به تاریخ

 اند.برجسته بدل شده

عکس، های کاتوزیان غفلت بورزیم، برشود که از نقد آثار و پژوهشاما سبب نمی برانگیزهای تحسیناین ویژگی

 های اوست، گو اینکه همین نقادی نشانهترین ستایش از یک متفکر، توجه انتقادی و جدی به آثار و اندیشهبزرگ

 ای دیگر بر اهمیت آثار کاتوزیان است.

های های نظریهشناسی و دومین جلسه از نشستامعهشناسی تاریخی انجمن جامین نشست گروه جامعهسی

شناسی دکتر محمد علی همایون های جامعهشناسی تاریخی نیز با موضوع تبارشناسی و نقد نظری نظریهجامعه

 کاتوزیان به همین مهم اختصاص داشت.

قادهای تندی از شناسی برگزار شد، در حد یک نشست انتدر این جلسه چهار ساعته که در سالن انجمن جامعه

 جانب سخنرانان به نظریه کاتوزیان وارد شد، البته همه حاضران به اهمیت آثار او اذعان داشتند.

های کاتوزیان پرداخت، ابوالفضل دالوری با رویکردی در این نشست علی اصغر سعیدی به دفاع از دیدگاه

ریه دولت خودکامه را نقد کرد و داریوش رحمانیان تر، برخی نقدها را بر او وارد کرد، حمید عبداللهیان نظمتعادل

 مدت کاتوزیان را نقادی کردند.و مصطفی عبدی، نظریه جامعه کوتاه
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های صفحه از نظر فضا ناگزیریم ساعت به طول انجامید که با توجه به محدودیت ٤جلسه چنان که اشاره کردیم، 

 به رئوس مطالب در پانل نخست بسنده کنیم.

شناسی تاریخی و سیاسی درباره محتوای جلسه لسه مصطفی عبدی، پژوهشگر و مدرس حوزه جامعهدر ابتدای ج

های مختلف علوم انسانی در ایران است و در این جلسه گفت: دکتر کاتوزیان یکی از نظریه پردازان مطرح در حوزه

ر به این بپردازیم؛ مفاهیمی که دخواهیم قرار است از منظر تبارشناختی به نظریات ایشان پرداخته شود. یعنی می

 دستگاه نظری ایشان است، چه خاستگاهی دارند؟

 *شبه مدرنیزم دستاورد مهم کاتوزیان در اقتصاد سیاسی

شناسی اقتصادی دانشگاه تهران به ماندگاری و ، استاد جامعهعلی اصغر سعیدی نخستین سخنران این نشست

ارشی از زندگی کاتوزیان ارایه کرد و گفت: محمد علی همایون کاتوزیان اهمیت نظریه کاتوزیان اشاره و در ادامه گز

ای پرجمعیت از طبقه متوسط در تهران به دنیا آمد، پدرش وکیل خورشیدی در خانواده ١٢٦١آبان  ٦٢متولد 

 دادگستری بوده.

لیل شود و با گروه خمی های سیاسی آشنارود و از همان نوجوانی با فعالیتبعد از دبستان به دبیرستان البرز می

گیرد. از کودکی و نوجوانی به ادبیات فارسی شود و سخت تحت تاثیر ایشان قرار میملکی و نیروی سوم آشنا می

ال رود، اما بعد از یک سمند بوده و به ویژه به سعدی عالقه داشته است. بعد به دانشکده پزشکی میبسیار عالقه

 د.روکند و به انگلستان میرها می

تی به گیرد. مدرود و دکترایش را میخواند و بعد دانشگاه کنت میدر انگلستان نخست در بیرمنگام اقتصاد می

گذراند، از نحوه رفتار آکادمی این جا راضی نبود و به اش را میآید و در دانشگاه شیراز فرصت مطالعاتیایران می

ود که شزگار پستی به ایشان در وزارت بازرگانی پیشنهاد میگردد. در آخرین دوره دولت آقای آموانگلستان برمی

 پذیرد.نمی

شود. ای برای کتاب مهم ایشان اقتصاد سیاسی ایران میدهد که زمینهکارهایی در زمینه اصالحات ارضی انجام می

های و بررسی نکته مهم در کارهای کاتوزیان این است که آنها را به زبان انگلیسی نوشته و در نتیجه مورد بحث

 پردازند.گذارند و به ادبیات میزیادی واقع شده است. البته ایشان بعدا مطالعات اقتصادی را کنار می

کنند. سعیدی نظریه شبه مدرنیزم کاتوزیان را از دستاوردهای اکنون در دانشگاه آکسفورد فعالیت میایشان هم

مهم او در اقتصاد سیاسی خواند و گفت: شاید سه نفر راجع به اقتصاد رانتی صحبت کرده باشند که یکی ایشان 

ای قوی در این زمینه ارایه و بحث مهمی در نظریهاست. از قضا بر خالف آن دو نفر، ایشان پیگیر این بحث ماند و 

 تاثیر نفت در قدرت گرفتن دولت و استبداد ایرانی بیان کرد.
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ن کنار گذاشت. مثال بحث ایشا« مدتکوتاه»شود آن را با نقدی سعیدی نظریه کاتوزیان را مهم خواند و گفت نمی

 بینند.می شان نیزمدت را افراد در زندگی شخصیدرباره جامعه کوتاه

 ٦٢ام که یک خانواده در ایران توانسته در عرض ام و نشان دادهمثال من کتابی درباره یک خانواده صنعتگر نوشته

سال انباشت سرمایه را پدید آورد و این ناقض نظریه دکتر کاتوزیان است که در ایران سرمایه داری به وجود 

 دهد.تفاقا در اوج استبداد یا خودکامگی این انباشت رخ میآید و دولت در اوج استبداد است، چرا که انمی

جامعه با موجی مواجه شد که تمام آن انباشت سرمایه از بین رفت. بنابراین جایگاه  ١٢٣١اما دیدیم که در سال 

اجتماعی دکتر کاتوزیان بسیار مهم است. سعیدی در پایان به برخی رئوس نظریات کاتوزیان چون دولت در جامعه 

ودکامه، فقدان طبقات اجتماعی مستقل و انحصار حقوق مالکیت در نظام خودکامه اشاره کرد و گفت: تا پیش خ

شناسی تاریخی ایران رویکرد طبقاتی مارکسیستی بود، های ایشان و دکتر اشرف تنها بحث درباره جامعهاز بحث

 در حالی که این دو نظریه آن دیدگاه را زیر سوال بردند.

 

 *دغدغه کاتوزیان سیاسی است

شناسی سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی سخنران دوم این نشست بود که بحث ، استاد جامعهابوالفضل دالوری

های ادبی او آغاز کرد و بر ضرورت اشراف به آثار ایشان خود را با خوانش شعری از دکتر کاتوزیان با تاکید بر مایه

امه به پروبلماتیک کاتوزیان اشاره کرد و گفت: در بیش از صد کتاب و مقاله که به هایش و در ادبرای نقد اندیشه

درصد ادبی، بخشی مرتبط به اقتصاد  ٢٢ -١٢های انگلیسی و فارسی از دکتر کاتوزیان منتشر شده، حدود زبان

 سیاسی و گروهی به سیاست اختصاص دارد.

خوانده، درگیر سیاست بوده است. مدرسه البرز درس میها که در دغدغه کاتوزیان سیاسی است. در همان سال

مرداد  ٦٢سالگی شاهد کودتای  ١١اش شاهد رویداد تراژیک مهمی بوده است، او در گویا در کودکی یا نوجوانی

 گذارد.بوده است. رویدادهای تراژیک بزرگ در کودکی تاثیر ماندگاری بر شخصیت انسان می

های بسیار مهم اما مغفول سالگی، در سال اول پزشکی به یکی از شخصیت ١٢همین رویداد کاتوزیان را در 

شود. کند و در نخستین دیدار شیفته او میتاکنون، در عرصه سیاست ورزی ایران یعنی خلیل ملکی نزدیک می

ه به ای رکود، در حال غلیانی دیگر است، سالی کمدت بعد از دوره، سالی که این جامعه کوتاه١٢٢١یعنی سال 

 تر است.تراژیک ١٢٢٦مرداد  ٦٢نظر من از کودتای 
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مرداد و وقایع بعد از آن ارایه کرد  ٦٢دالوری در ادامه روایتی مختصر از نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای 

دولت نبود که  ١٢٢١و سپس به داستان دولت امینی و نحوه مواجهه نیروهای ملی با آن پرداخت و گفت: در سال 

رزی را تعطیل کرد، بلکه فعاالن سیاسی درس ناگرفته از تحوالت قبلی بودند که سیاست را به محاق سیاست و

 بردند.

این امر به امکان ورود نیروهای جدید به عرصه سیاست انجامید که تا به امروز ادامه دارد. وی در بخش دیگری 

ات ای از نظریی و در عین حال مجموعهشناسشناسی، روششناسی، معرفتاز سخنانش گفت: کاتوزیان یک هستی

سابقه نبوده، اما تئوریزه کردن، تکرار مکرر و بازنمایی کند که گرچه بیاجتماعی ایران می -را وارد عرصه سیاسی

شناسی و تاریخ اهمیت داشته است و کل علوم های متفاوت هنر، ادبیات، سیاست، اقتصاد، جامعهآنها در زمینه

 سازد.یران را متاثر میاجتماعی و سیاسی ا

 ازفر این که رود محاق به یا شود مواجه اقبال با است ممکن زمان هر و دارد هایینشیب و فراز پارادایم شبه این 

 رایشگ این: گفت و خواند پوپری را کاتوزیان دالوری. دارد ارتباط تاریخی هایزمینه و شرایط به البته هانشیب و

ها و رویدادهای تاریخی هایش از شخصیتر دکتر کاتوزیان در علم اقتصاد و در بررسیآثا در را گرایانه ابطال

 بینیم.می

 ند،کمی شکنی شالوده را ما اجتماعی و سیاسی تاریخ مرسوم و معمول هایکتاب در رایج هایارزیابی همه ایشان 

برد. چون مصدق را به حوزه نقد می شخصیتی و آوردمی بازاندیشی حوزه به را الدوله وثوق نظیر شخصیتی مثال

 این نقد گرایی او ریشه در ابطال گرایی پوپری دارد و رویکرد خودش نوعی اصالح گرایی است.

 

 ها*تحت تاثیر مارکسیست

شناسی تاریخی دانشگاه تهران دیگر سخنران این نشست نخست به اثرپذیری ، استاد جامعهحمید عبداللهیان

های مارکسیستی و نظرات ویتفوگل اشاره کرد و گفت: ذهن امری شخصی نیست و تاریخ اهدکتر کاتوزیان از دیدگ

دهد. وقتی در تاریخ یک متعلق به یک نفر نیست و فلسفه ذهن و فلسفه تاریخ اهمیت ذهن جمعی را نشان می

 سازد.ای رخ دهد، آن فاجعه ذهن جمعی را متاثر میملت فاجعه )تروما( 

زیان نیز تحت تاثیر امور کثیری از جمله ادبیات مارکسیستی بوده است. به تعبیر دکتر در نتیجه دکتر کاتو

 گیرند. وی در ادامه بهابراهیمی دینانی عجب است که ایرانیان تاریخی طوالنی دارند، اما نظرشان را از دیگران می

ت: کاتوزیان جامعه ایران را کلنگی های کاتوزیان اشاره کرد و گفمفاهیم دولت خودکامه و جامعه کلنگی در اندیشه

 فهمم.داند، در حالی که من این مفهوم را نمیمی
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تفوگل ها، ویکند. تعریف دولت خودکامه از نظر مارکسیستگرایی در فهم تاریخ ایران ایجاد میاین مفهوم تقلیل

یجه ایران پیشامدرن را نت و کاتوزیان دولت مطلقه بدون نظارت قانونی است. بنابراین فقدان مالکیت خصوصی در

 شود.یعنی اصالحات ارضی آغاز می ١٢٤٦گیرند. در این دیدگاه دوران مدرن نیز از می

 و طبقات کردن محدود در دولت قدرت و نداشته وجود اجتماعی طبقات ایران در که است این بعدی نتیجه 

گیری ای نهادهای اجتماعی و بنابراین قدرتانزو و منطقه خشکی بعدی مساله. است بوده زیاده اجتماعی گیریشکل

ناپذیر داری تبیینهای اجتماعی پیشاسرمایهگیریشود که شکلدولت است، بر خالف اروپا. این برداشت موجب می

اد دید و نگرشی ایجشناسی بحث دولت خودکامه دکتر کاتوزیان تاریخ ایران را یکپارچه میشود و از نظر معرفت

 اپذیر است.نکند که نقضمی

شود ها بحث دولت خودکامه و نتیجه آن یعنی شیوه تولید آسیایی باعث میعبداللهیان گفت: از نظر مارکسیست

گیرد. به همین خاطر طرح این بحث در که کشورهای شرقی فاقد تاریخ شوند، زیرا نبرد طبقاتی در آنها شکل نمی

بر تضاد طبقاتی شکل گرفته را به لحاظ معرفت شناختی  دوران استالینی ممنوع بود، زیرا اساس مارکسیسم که

 کرد.ناممکن می

ها است، زیرا کاتوزیان مرکزیت دولت را از طریق اعمال بحث دولت خودکامه در کاتوزیان بیشتر از مارکسیست

ات قگیری طبها آن را به شیوه تولید آسیایی و عدم شکلداند، در حالی که مارکسیستخودکامگی نامحدود می

 کنند.محدود می

ی سازتوانست رشد کند: نخست توانایی شاه در مطیعوی گفت: به نظر من دولت خودکامه در این شرایط می

جمعیت، دوم موروثی کردن قدرت به طوری که بتواند خودکامگی را حفظ کند، سوم فقدان نظام حقوقی. دولت 

ت که قدرتی نامحدود است، در حالی که همین فتحعلیشاه مرکزی در زمان فتحعلیشاه به نقل از کاتوزیان مدعی اس

 خارج از تهران هیچ قدرتی ندارد، ابزارش را نیز ندارد.

گوید تنها دولتی که تا حدودی قدرت داشته، صفویه بوده که در آن زمان نیز چنین داستانی که دکتر کاتوزیان می

قابله با نیروهای خارجی است. پنجمین شرط دولت در آن وجود ندارد. چهارمین شرط دولت خودکامه توانایی م

 خودکامه توانایی اخذ مازاد اضافی است.

در هیچ دوره تاریخ ایران چنین چیزی مشهود نیست که شاه توانسته باشد مازاد اضافی را بگیرد و به مرکز 

ایران وجود نداشته  حکومت بیاورد و بازتوزیع کند. این شرایطی که برای تاسیس دولت خودکامه الزم است، در

 است.

 های تبارشناختی کاتوزیان و ویتفوگل*نسبت
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شناسی تاریخی و سیاسی سخنران چهارم این نشست بود که ، پژوهشگر و مدرس حوزه جامعهمصطفی عبدی

در آغاز به کتاب استبداد شرقی ویتفوگل اشاره کرد و گفت: بعد از انتشار این کتاب به فارسی و مطالعه دقیق آن 

پردازان ایرانی چون آبراهامیان و کاتوزیان و... شدم، ضمن توجه شباهت بسیاری از مباحث او با آنچه برخی نظریهم

 ( .١١٣١آنکه کتاب ویتفوگل به لحاظ زمانی مقدم بر آثار این نظریه پردازان است )چاپ اول 

ری و دکتر نوذری در پژوهشکده در جلسه نقد و بررسی این کتاب هم که با حضور دکتر رحمانیان و دکتر آقاج

ای از (، با این ایده مواجه شدم که بخش عمده١٢١١اسفند  ٦تاریخ اسالم برگزار شد )گزارش در روزنامه اعتماد، 

نظریات کاتوزیان به تعبیری مباحثی است که ویتفوگل مطرح کرده است. بعدا این ایده را دنبال کردم و در یک 

 های تبارشناختی دو دستگاه نظری ویتفوگل و کاتوزیان را بررسی کردیم.شجویی نسبتپایان نامه دانشجویی با دان

شد، اما ها بدون ذکر منبع ارایه میوی گفت: تا پیش از این به دلیل کمبود منابع بسیاری از نظریات و دیدگاه

ت. دیگر مطرح شده استر توسط کسانی ها پیششویم که آن دیدگاهشوند، متوجه میوقتی این منابع ترجمه می

 این فرض اصلی را راجع به نظریه کاتوزیان نیز دنبال کردم. در این کار از روش تبارشناسی نظری بهره گرفتیم.

گیرد، زیرا ما به تاریخ ایران رجوع نکردیم، بلکه دو دستگاه نظری شناسی نظری قرار میاین بحث در حوزه جامعه

رایش ام. ایشان در ویشناسی نظری دکتر تنهایی گرفتهث را از کتاب جامعهرا با یکدیگر مقایسه کردیم. این بح

کند که دو گونه آن یکی تبارشناسی نظری و دیگری نقد گونه پژوهش نظری را معرفی می ٢چهارم کتاب شان 

 نظری است.

مکن نظری م کنیم، سه گونه نقددر نقد نظری ما یک دستگاه نظری را برای یافتن نقدهایی به آن بررسی می

خواستم ببینم که چقدر از این مباحث از خود کاتوزیان و چقدر از است. کار ما نیز بیشتر نقد نظری بود. یعنی می

دیگران است. برای این کار از تکنیک تحلیل عنصری بهره جستیم، یعنی عناصر نظری یک دستگاه فکری را یک 

کردیم، کردیم و سپس تبارشناسی نظری میرا نیز بررسی میبه یک بررسی کردیم و رابطه این عناصر با یکدیگر 

های مشترک یک دستگاه نظری با دستگاه نظری پیشین را بررسی کردیم. این کار در مورد ها و نسبتیعنی ریشه

 دو دستگاه نظری ویتفوگل و کاتوزیان صورت گرفت.

 *نقد نظری دستگاه فکری کاتوزیان

ود که شگاه فکری کاتوزیان اشاره کرد و گفت: کار کاتوزیان از اینجا شروع میعبدی در ادامه به نقد نظری دست

 به عقیده ایشان دولت در ایران متفاوت از دولت در جامعه فئودالی اروپایی است.

 رشد ایران چون کشورهایی اجتماعی مناسبات در داری سرمایه نیروهای چرا که است این هم آغازین پرسش 

اند و متاثر از مطالعات هایی در دولت یافتههای اجتماعی در ایران، ویژگیبا بررسی گروه ایشان اند؟ نکرده
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های ها، عناصر و ویژگیشناسی و نظریات تکاملی تک خطی پیش از خودشان و نقد این دیدگاهشناسی و ایرانشرق

 کند.ایران شروع میگیری آن از طبیعت و اقلیم کند و برای توجیه شکلدولت استبدادی را بررسی می

به باور ایشان فقر طبیعت در ایران دو ویژگی را در تاریخ ایران ایجاد کرده است: نخست اینکه اجتماعاتی که در 

اند، پراکندگی این اجتماعات موجب شده که این ای حول آب بودهگیرد، عموما اجتماعات پراکندهایران شکل می

 ته باشند.نیروها قوای نظامی الزم برای مواجهه با تهاجمات را نداش

گرفته است. از سوی دیگر اجتماعات متحرکی هستند که قوای نظامی دارند در نتیجه انباشت سرمایه شکل نمی

 کنند.آورند و مازاد تولید ایشان را تصاحب میو به این اجتماعات پراکنده هجوم می

 امه استبدادی در تاریخ ایراندر نتیجه با دسترسی این نیروهای نظامی متحرک به این مازاد تولید، دولت خودک

های این دولت استبدادی به تعبیر کاتوزیان را چنین برشمرد: نخست اینکه امکان گیرد. عبدی ویژگیشکل می

ت در دید، زیرا انحصار مالکیتکوین فئودالیسم و پویایی تاریخ به شکلی که در اروپای غربی مشاهده شد، را نمی

 کرد.خواست آن را تصاحب میزی بود که در دست پادشاه بود و هر وقت میدست دولت بود و به مثابه امتیا

گرفت. از دیگر تبعات آن این در نتیجه تعهدات حقوقی پایداری مثل قانون ارث در فئودالیسم اروپا شکل نمی

یجه نتبوده که در تاریخ ایران بر خالف تاریخ اروپای فئودال، نظم سیاسی بر نظم اقتصادی سیطره داشت. در 

 کرد.طبقات اجتماعی مستقل از دولت شکل نگرفت و دولت طبقات اجتماعی را کنترل می

عبدی گفت: از دید کاتوزیان عدم وجود قانون منسجم و این شکل نظم سیاسی اصول خاصی را برای تحرک 

ه دهد که غالمان بهای زیادی را نشان میطبقاتی در ایران مثل فئودالیسم غربی امکان پذیر نکرد. ایشان نمونه

 دار، تضاد طبقاتی به عنوان موتور محرکیابند. در فقدان طبقات اجتماعی مستقل و حقوق پایطبقات باال دست می

 گیرد.تاریخ در اندیشه مارکسیستی در ایران شکل نمی

در نتیجه تضادی که در ایران هست، تضاد میان دولت و ملت است. دکتر کاتوزیان همچنین مفهوم دیگری را 

 ت.فره ایزدی در پادشاه اسکند که همان باور به وجود گیری جامعه کلنگی یاری میکند که به شکلبازشناسی می

 در. باشدن پاسخگو کس هیچ برابر در که دادمی مستبد دولت این به فراقانونی و فراطبقاتی موقعیتی باور این 

 تعبیر هب نتیجه در. طبقات میان تضاد نه است، ملت و دولت میان تضاد ایشان، اندیشه در ممکن تضاد تنها نتیجه

   شود.عه ایستایی میجام شرقی، جامعه ها،مارکسیست

 

 کاتوزیان یا ویتفوگل
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عبدی پس از بررسی عناصر اصلی نظریه کاتوزیان گفت: اما این مفاهیم تا چه میزان نو است؟ من قصد زیر سوال 

 مان را به نحوی مقدس کنیم که نقدناپذیر شوند.بردن نظرات ایشان را ندارم، اما نباید اندیشمندان

پردازی است که متاسفانه در علوم انسانی با آن مواجه هستیم. متاسفانه ت از فقر نظریهرف برون برای راهی این 

شوند که به تعبیر استاد عبداللهیان، های ما برخی به شکلی به عنوان اندیشمند و صاحبنظر مطرح میدر رسانه

 ای پوپولیسم علمی است.گونه

به نقد و بررسی اندیشمندان مان بپردازیم. این پژوهشگر  ها رفت و به دقتدر حالی که باید فراسوی این تعارف

شود، گفت: البته دکتر کاتوزیان در ها در خأل مطرح نمیدر بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نظریه

اند که کتاب ویتفوگل را در زمان طرح بحث خودشان نخوانده بودند. اما ایشان شروع مکاتبه شخصی با بنده گفته

گوید در شرق آب کم بوده و مردم برای گوید که ویتفوگل میشود و میشان با نقد نظریه ویتفوگل آغاز میکار

 دسترسی به آب ناگزیر از کارهای بزرگی بودند.

کند و به جای سازماندهی بزرگ، از اجتماعات پراکنده به عنوان دلیل کاتوزیان در شروع کار این را رد می

راند. البته باید توجه داشت که ویتفوگل در انتهای کتابش با استناد به یکی دی سخن میگیری دولت استبداشکل

های راند که ممکن است دهکدهاز مباحث مارکس که آبراهامیان نیز به آن اشاره کرده، از این احتمال سخن می

صر را برخی از این عنا تواندمی انسانی کنش است معتقد حتی او. باشند دولت گیریشکل منشا  شرقی پراکنده

 جبران کند.

توان جبرگرایی را به ویتفوگل نسبت داد. وی پس از اشاره به برخی از دهد که نمیاین مباحث نشان می

های دیگر میان مباحث کاتوزیان و ویتفوگل در پایان گفت: با این مباحث باید تامل کرد که آیا نظریه شباهت

نویی است یا این نظریه به نوعی عملیاتی کردن نظریه و مفاهیم نظریه استبداد  استبداد ایرانی کاتوزیان بدیع یا

سند که شناپرداز میشرقی ویتفوگل در تاریخ ایران است؟ در حالی که معموال در ایران کاتوزیان را به عنوان نظریه

 به اعتقاد من باید در این اندیشه بازبینی کرد.

 

 *گرفتار نظریه زدگی هستیم

، استاد تاریخ دانشگاه تهران سخنران نهایی این نشست بود که در آغاز بحث خود موضوع ش رحمانیانداریو

جلسه را بررسی اصالت نظریه کاتوزیان خواند و سپس به آثاری که در زمینه نقد و بررسی آثار کاتوزیان نوشته یا 

کاتوزیان  هایدد به مناسبت به نقد اندیشههای متعگفته اشاره کرد و گفت: غیر از گفتارهای فراوانی که در نشست

ای که در یکی از مجالت به مناسبت انتشار ترجمه کتاب ایرانیان به فارسی نوشتم، در ام و همچنین مقالهپرداخته
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شناسی انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان و مسلمین، در بحث از نظریه شیوه تولید از کتاب تاریخ علت ١٣فصل 

 ام.انش به کاتوزیان و احمد اشرف و خنجی و دیگران پرداختهآسیایی و هوادار

شناس بومی برای توصیف دکتر کاتوزیان و امثال ایشان استفاده کردم. در نشست در مقاله مذکور از تعبیر شرق

شناسی علوم ( در آسیب١٢١١اسفند  ٦نقد کتاب ویتفوگل در پژوهشکده تاریخ اسالم )گزارش در روزنامه اعتماد، 

زدگی استفاده کردم. ما دردهایی نسانی در روزگار خودمان به ویژه در مطالعات اجتماعی تاریخ ایران از تعبیر نظریها

توان از آنها با تعابیری چون ایدئولوژی زدگی، روش زدگی به ویژه در حوزه تفکرمان در ایران معاصر داریم که می

ان در برم. رحمانیزدگی یاد کرد. این تعابیر را با دقت به کار میدر حوزه تاریخ، عوام زدگی، سیاست زدگی و نظریه

 کنیم.توضیح نظریه زدگی گفت: ما خودمان را از پشت عینک غربی نگاه می

کل هایی به شایشان بر اساس مطالعاتی که در تاریخ اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خودشان انجام دادند و نظریه

نده ها منفعل و واردکناند. ما در برابر این نظریهبری برای تبیین تاریخ خودشان ساخته( وideal typeنمونه آرمانی )

وانیم تهای تفکر و علم این نیست که نمیای از عرصهکنیم. مشکل ما در پارههستیم و آنها را درست مصرف نمی

ده را توانیم نظریات تولید شتر است، یعنی حتی نمیها حتی وخیمتولید کنیم، بلکه مشکل ما در بعضی از حوزه

 شویم.های مذکور می«زدگی»به درستی مصرف کنیم و در نتیجه گرفتار 

کند، اما در عمل آنها را رعایت البته دکتر کاتوزیان به این مباحث نظری در مقدمه و متن آثارش تاکید می

عنی وجه انتزاعی نظریه که برای شود. یکند. نظریه در کارهای ایشان تبدیل و تحمیل به خود واقعیت مینمی

تحلیل واقعیت انضمامی به مثابه یک ابزار باید لحاظ شود، نزد ایشان تبدیل به باوری کامال منطبق با خود واقعیت 

 کند.شود. این در تاریخ فاجعه ایجاد میمی

 

 مدتی نظریه نیست کوتاه

مفهوم زیاد داریم. مفاهیمی چون استبداد شرقی یا  رحمانیان در ادامه گفت: ما در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

شی از را یک نظریه بخوانیم، نا« مدتیکوتاه»تولید آسیایی یا استبداد ایرانی و... از این دست است. اما اینکه مثال 

خطای فاحش در ارزیابی این مفاهیم است. البته آقای کاتوزیان تالش کرده این تعبیر را به مثابه یک مفهوم 

 اخت.ای است که باید برایش نظریه سمدتی مساله )پروبلماتیک( ای به کار ببرد، اما باید توجه کرد که کوتاهریهنظ

ترین مشکل ایشان این است که در به کارگیری نظریه به دلیل اینکه یکی از مشکالت کاتوزیان و بلکه بزرگ

عیت شود و در واقار پلمیک )جدلی( به کار گرفته مینظریه برایش حکم باور و عقیده را یافته و به عنوان یک ابز

هایش محملی برای صدور انواع و اقسام کند، همواره در آثار و تحلیلاش مصادره به مطلوب میمورد مطالعه
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و... در ادبیات علمی « همواره»، «همیشه»، «هیچ»، «هرگز»هایی چون شود و تعابیر و تعمیمهای مطلق میگزاره

سال از ارایه این بحث،  ٣٢شود. ضمن اینکه ایشان در قریب به علمی( ایشان زیاد دیده میمن شبه)و به نظر 

 چرخد.اند و گویی، در بر همان پاشنه میتغییری در دیدگاه شان نداده

 

 مدت! به طرز بلندمدتی کوتاه

ر روایت ایشان ایران جامعه این استاد تاریخ یک تناقض منطقی در کالن روایت کاتوزیان را چنین بر شمرد: د

ی ایران مدتی و استبدادزدگمدت است! یعنی کوتاهآور و بسیار بلندمدت، کوتاهمدتی است که به طرزی شگفتکوتاه

 ابدی پیدا کرده است. -مدتی گویی سرشتی ازلیاز نظر ایشان بلندمدت است و این کوتاه

اشد و اگر شواهد متعارض زیاد باشد، آن نظریه از درجه ضمن آنکه نظریه نباید با واقعیت تعارض جدی داشته ب

ه ثباتی یک بیماری است کشدت لرزان است، اما این بیثبات و بهشود. به نظر من ایران جامعه بیاعتبار ساقط می

حادث و عارض شده و ذاتی ایران نیست. این پدیده مرتبط به هزار ساله اخیر تاریخ ما است و حتی در این هزار 

 ها ساری و جاری نیست.ال نیز در همه حوزهس

ه بیند. این چه جامعدکتر کاتوزیان به هیچ عنوان بلندمدتی قبل از دو قرن اخیر به ویژه ایران باستان را نمی

سال  ٣٢٢اش مثل اشکانیان و ساسانیان قریب به های پادشاهیمدتی است که در عصر باستان برخی سلسلهکوتاه

ا در عصر ساسانیان داریم که تا عصر اسالمی و دوام آوردند. رحمانیان گفت: ما در عصر باستان جندی شاپور ر

خلفای عباسی چند صد سال دوام داشته است، در حالی که ربع رشیدی با آن شکوه و جالل در عصر سلجوقیان 

د، در حالی کنمدتی را تایید نمیسال دوام نیاورد. بنابراین واقعیت تجربی تاریخ ما مفهوم و نظریه کوتاه ٦٢بیش از 

 دهد.توزیان عامدانه اینها را مورد بحث قرار نمیکه دکتر کا

یابد، آنچه موید نظریه شان هست را برجسته علت نیز این است که کسانی که بحث شان خصلت پلمیک می

 پندارند.بینند یا استثنا میکنند و آنچه نقد نظریه شان است را یا نمیمی

 شناسی بومی شرق

 اش در به کارگیری روش تبارشناسیفوکویی -ومی، به رویکرد نیچه ایرحمانیان در توضیح بحث شرق شناس ب

های تاریخی نداریم و در این رویکرد سوژه و مولف فوکویی کاری به ریشه -ایاشاره کرد و گفت: در رویکرد نیچه

 شود.حذف می
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( کنار بگذاریم، این )که خودش در این رویکرد یک فریب است« مجموعه آثار»اگر اسم دکتر کاتوزیان را از این 

آثار از نظر گفتمانی که در آن غالب است، با ذهنیتی که در انبوه آثار غربیان هست، فرقی ندارد. در این ذهنیت 

ساز غربی متمدن و... ساخته شده که در این ذهن دوگانه -غرب یا وحشی-( مثل شرقdichotomyیک دوگانه )

کند و دیگری را به عنوان به عنوان روی روشن و نورانی معرفی می ( است، خودش راEurocentricکه اروپامرکز )

 کند.روی تاریک و شر معرفی می

 کند که در غرب، تاریخ، تاریخ آزادیدر نگاه دکتر کاتوزیان نیز این رویکرد مشخص است. ایشان بارها تاکید می

اسانه، شناستبداد و... است. این ذهنیت شرق قانونی و آشوب وو قانون است در حالی که در ایران، تاریخ، تاریخ بی

کند که این مفاهیم شرق و غرب، حتی اگر به مثابه هستی باشند، ذات نیستند و تاریخ دارند و با فراموش می

 توان تاریخ را مطالعه کرد.باورانه نمیرویکرد ذات

کنیم که خود این مفاهیم در یاین مفاهیم همچنین در واقعیت یکپارچه و کلی نیستند. ضمن آنکه فراموش م

شوند. در حالی که در روایت دکتر کاتوزیان شرق و غرب به ذوات ازلی و ابدی اند که دگرگون میتاریخ پدیدار شده

شود و در روایت ایشان تاریخ به طبیعت بدل شوند. به همین خاطر در روایت ایشان تاریخی دیده نمیبدل می

 شود.یت سرانجام به اقلیم و آب و هوا و خشکی و... ختم میچیز در نهاشود، زیرا همهمی

 

 *پیشینه استبداد شرقی

رسد. ماکیاولی ساله دارد و تقریبا به ماکیاولی می ٣٢٢: اوال مفهوم استبداد شرقی پیشینه داریوش رحمانیان

گوید یپردازد و ممی نخستین متفکری است که با دقت نظر جالبی به قیاس سلطان عثمانی با پادشاهان اروپایی

 اطراف سلطان عثمانی اشراف مستقلی نیستند که قدرت پادشاه را محدود کنند.

 اسمیت، دامآ مونتسکیو، چون کسانی. است رسیده ما به و کرده سیر نوزدهم قرن تا نظریه این بعد به ماکیاولی از 

 oriental) شرقی استبداد مفهوم انگلس و مارکس نزد. اندگرفته کار به را مفهوم این... و جونز میل، جیمز هگل،

despotismبعد از اینکه مانیفست  ١٢٣٢ان در اوایل دهه ( به نظریه بدل شد، زیرا مارکس و انگلس جو

 مشهورشان را نوشتند، درباره ماهیت تمدن شرق و آسیا بحث کردند.

به این ترتیب دو روایت از شیوه تولید آسیایی شکل گرفت که نخستین آنها با عنوان روایت دیوانساالرانه ماند و 

تی مثال نزد انگلس نقد شد و به دالیل سیاسی نزد تبدیل به روایت شد و فراموش نشد، البته به دالیل معرف

 ها تالش شد نادیده گرفته شود.استالینیست
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رد، گیفرض این روایت آن است که در شرق آب نیست که در نتیجه زمین نیست که موضوع مالکیت قرار می

ی آب هم دشوار دهد و مالکیت آن مهم است، چون استخراج و به کارگیربلکه آب است که به زمین ارزش می

شود، در واقع از نظر مارکس و انگلس جوان راز اینکه شرق است، در نتیجه این منشا پیدایش دولت در شرق می

 زودتر از غرب به دولت رسید، این بوده است.

شناسان به عنوان نظریه شیوه تولید آسیایی ای درباره دولت بود که ماند و فرض بسیاری از مارکساین نظریه

خواست بر نقد اقتصاد ای میشد، حال آنکه مارکس چند سال بعد این نظر را کنار گذاشت و در مقدمه تلقی

ث از کم جای بحتری ارایه کرد و آن جابهتر و علمینوشته باقی ماند، روایت دقیقسیاسی بنویسد و به شکل دست

 بحث کرد.آبی و جغرافیای صرف، از عدم استقالل شهر از روستا در نظام آسیایی 

 ملت و دولت تضاد مقدمه در است،  کاتوزیان در برابر این نقد که نظریه تو، همان نظریه شیوه تولید آسیایی

 قرارداد اصحاب هایبحث شباهت مثل را آن و است پایهبی دیگران نقدهای و است اصیل من نظریه گویدمی

ن نقد را آن قدر مهم ندانسته که به تفصیل درباره ای وقتهیچ کاتوزیان دکتر آنکه جالب. است خوانده اجتماعی

 کند.هزار سال تاریخ مدون ایران این نظریه را بحث می ٢آن بحث کند. در حالی که ایشان راجع به 

 * گزارش از محسن آزموده

ر با حضو "محمد علی همایون کاتوزیان"شناسی دکتر های جامعه**تبارشناسی و نقد نظری نظریه

 یدی، حمید عبداللهیان، مصطفی عبدی، ابوالفضل دالوری و داریوش رحمانیانعلی اصغر سع

 ١٢١٣دی  ٢منبع: روزنامه اعتماد، دوشنبه 

١٢٤٢ 

 */ انتهای پیام
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