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»ایران کتاب  نویسنده    ، در  مدت«  کوتاه  کاتوزیان    –جامعه  اس   –همایون  عدم  را  مسأله  آن  طبقات  و  جامعه  تمراردر 

. نگاه او بیشتر به طبقات اجتماعی مبتنی بر انباشت می کند و آن را ریشه عدم توسعه یافتگی ایران می داند مطرح  

است قدرت  و  بودن    . ثروت  کوتاه مدت  از  متعددی  و حتی  مثالهای  زند  می  متعدد  های  وخاندان  تعبیری  طبقات  به 

است و سوال من این است که چرا خاندان مدرس در طول      جامعه ایران را کلنگی می داند. نقدهای زیادی بر آن وارد 

چگونه    ؟ سال گذشته بر خالف بسیاری از خانواده های قدرتمند، ثروتمند و طبقات مرجع اجتماعی تداوم یافتهچهارصد  

گستره نفوذ این خاندان به سطح حوزه شیعه رسید و حتی ار آن فراترشد؟ چگونه می توان این استمرار تداوم داشته  

 ؟  وز به روز پر خیر و برکت تر باشد باشد و ر

مو تنها یک  توان یک  این  را نمی  نوشته  این  بنابراین  باشد.  بیشتری داشته  و فحص  ارزش بحث  ضوع است که شاید 

  .تحقیقی به شمار آورد. در واقع از جنس اندیشه ورزی و دریچه ای برای هم اندیشی استمطلب 

است نهفته  نکته  سه  در  کنم  مطرح  توانم  می  بحث  قابل  فرضیه ی  عنوان یک  به  که  مجملی  بودنفرهن  ؛پاسخ    ،گی 

  400ع شناسنامه جمعی مدرسی ها در طول  اجتماعی بودن و دانشی بودن افراد مرجع و نخبگان این خاندان در واق 

گذشته بوده اند. استمرار خاندان مدرس نه به قدرت و ثروت بلکه مدیون جهت گیری بنیان گذاران این خاندان به    سال

 .رگان شاخص در جهت فرهنگ، اجتماعی بودن و دانشی بودن استویژه مرحوم میرزا سید صالح اردکانی و سایر بز

این موضوع حتی خود می تواند نقضی بر نظریه جامعه کوتاه کاتوزیان باشد چرا که وی همه چیز را در ارتیاط با طبقه   

 .اجتماعی از نقطه نظر اقتصادی و ثروت از یک سو و از سوی دیگر در ارتباط با حاکمیت دیده است

  ، به تبع آن انباشت ثروت آن چنان که در غرب بوده  ،ستبدادی تاریخی در ایران دایماٌ مالکیت را نقض کردهوجود ا

رمز بقای این    .راه قلب و عقل بوده است و قلب و عقل تسخیر شدنی نیست  ، میسر نشده است اما راه خاندان مدرس 

 .خاندان به نظر می رسد در همین موضوع باشد 

ان شدن به قدرت و رسیدن به آالف و الوف دو روزه است که چون خارخشکی زبانه کشد و لحظه ای  بقای ما نه در آویز

هرچند   .بقای ما نه در انباشت ثروت بلکه در کسب معرفت است  .دیگربه خاموشی گراید. بقای ما در مردم داری ماست

به قولی  .باشد که به ما نیاز داردسیاست و تولید ثروت در ذیل مردم داری و معرفت می تواند ادای دین به جامعه ای  

اگر  . معرفت و مردم داری« قرار دهیم  ، باید »بِرنَد« یا تابلوی خاندان مدرس را در هر کاری که وارد می شویم »فرهنگ 

آن هنگام است که وارد بازی جامعه کوتاه مدت شده ایم و    ،روت« می شناسند روزی دیدیم ما را با تابلوی»سیاست و ث

بقا و پایداری خود را به خطر انداخته ایم به گونه ای که پراکنده خواهیم شد و نوادگان و نتیجه زادگان ما دیگرنخواهند 

 اکتفا کنند.  فامیلی برای خود خود را به عنوان یک خاندان بزرگ معرفی کنند و تنها به یک عنوان  

سنگین   ،این موضوع به ویژه کسانی که در این خانواده بزرگ مدرسی ها امروز مرجع اند و خانواده را با آنها می شناسند 

 . زمانه حساسی است و باید دین خود را نسبت به گذشتگان و آیندگان به خوبی ادا کنیم ، زمانه .ترمی کند 

ا بلکه در گشایش ها هم چنان حرف ما از جنس فرهنگ و معرفت و مردم  باید نشان دهیم نه تنها در دوران تنگی ه 

ساله   400فراموش نکنیم از نگاهی دینی در وضعیت جهاد اکبر به سر می بریم و امروزه بیش از هر دوره تاریخی   .است

 . زیر زره بین هستیم



آن سیاست در خاندان مدرس است به    معرفتی و مردمی ایجاد تکثر فکری و به تبع   ،یکی دیگر از اثرات نگاه فرهنگی

خطر مهم در این جا نه از محیط بیرون  .ای که امکان بقا در شرایط مختلف و سخت را برای ما ممکن کرده استگونه  

باید بپذیریم از هر فکر و اندیشه و مرام و در هر طبقه ای    .بلکه ناشی از عدم تحمل یک دیگر در درون می تواند باشد 

اگر   .این را نمی توانیم کتمان کنیم  .باید بپذیریم که از خاندانیم . قوم و قبیله و از یک رگ و ریشه ایم که هستیم از یک

معرفت تمرکز گریز و پذیرای    ،این را نقض کنیم باز به وادی قدرت می افتیم چرا که بر خالف قدرت که تمرکز گر است

 .ه کنیم اگر بخواهیم هم چنان یک خاندان باشیمباید وحدت را در عین کثرت یاد بگیریم و تجرب  .تکثر است
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