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هـاي     به كار برد، به معناي مفاهيم كلـي و قالـب           2اي كه ليوتار     واژه 1،»فراروايت«

. كـرد   هاي نوزدهم و بيستم حكمروايي مـي        عامي است كه بر انديشه اجتماعي سده      
 باشد يـا دوركـيم؛ همـين    پرداز كنت باشد يا ماركس، وبر   كرد كه انديشه    تفاوت نمي 

ها و فرآيندهاي انساني و اجتمـاعي را          پايان و بعضاً تكرارناپذير پديده      كه او تنوع بي   
هاي عام بدل     كرد و اين مفاهيم را به قالب        در چند مفهوم كلي خالصه و محدود مي       

 انديـشه   1984ليوتـار در سـال      . دسـت زده بـود    » فراروايـت «نمود، بـه آفـرينش        مي
  » .ها ناباوري و تشكيك به فراروايت«: را در يك كالم خالصه كردمدرن  پست
در ماركسيـسم ايـن     . داراي سرشتي مسحوركننده و جـادويي اسـت       » فراروايت«

غايـت متـصلب بـدل        هايي به   به قالب » ها  فراروايت«جادوگري به اوج خود رسيد و       
نه تنها ايـن كـه      اي را تبيين كرد؛ و        شد تاريخ هر جامعه     با چند مفهوم كلي مي    . شد

 نبـود؛ بـر     التـواريخ   جـامع نيازي بـه مطالعـه      . براي حال و آينده آن نيز طراحي نمود       
شـد، مـثالً، فهميـد كـه ايـران در عـصر مغـول در مرحلـه                    مي» ها  فراروايت«اساس  

كرده كه جامعه اروپـايي       داري يا فئودالي بوده و از همان قوانين عامي پيروي مي            برده
 عـصر مغـول را       انـديش   هـاي ژرف    ماركسيـست . (آن بوده است  در مرحله فوق تابع     

شتر گاو  «اين يعني   . داري و فئودالي دانستند     اي، برده   اي از سه فورماسيون قبيله      آميزه
ديگر دليلي نداشـت كـه بـراي شـناخت ايـران سـده              » ها  فراروايت«با اين   .) »پلنگ

 همـوار كنـيم؛ در       را بـر خـود     دره نـادره  هيجدهم رنج خواندن متوني مغلـق چـون         
شـد هـم       ماركس وجـود داشـت مـي       كاپيتالهاي ساده شده فراواني كه از         تلخيص

در ! انگلستان سده نوزدهم را شناخت و هم ايران يا هند يا چين سـده هيجـدهم را                
    : تر در نقد ماكس وبر نوشتم پيش. انديشه وبري نيز چنين بود

  
1. Metanarrative 
2. Jean-François Lyotard (1924-1998) 
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ت يعنـي، ماننـد     پـردازي سـده نـوزدهم اسـ         ماكس وبـر پيـرو سـنت نظريـه        

پـردازان بـزرگ ايـن قـرن، از           اگوست كنت و كارل ماركس و ساير انديشه       
هايي چنان كـالن دسـت        جايگاه داناي كل به صدور مفاهيم عام و فراروايت        

هـا، قالـب      زند كه با آن تاريخ بشر، در همه اعصار و در تمـامي سـرزمين                مي
 او  داري  ت سـرمايه  اخالق پروتستاني و سرشـ    كه در كتاب      خورد و، چنان    مي
بيند كه ايـن مفـاهيم و احكـام           روشني نمايان است، خود را حتي ملزم نمي         به

     3.هاي خُرد و دقيق تاريخي مستند كند ها و فاكت عام را به داده
ويژه زماني    خواندم، و به     را   4مدرسهزماني كه مصاحبه آقاي حجاريان با فصلنامه        

» ها  فراروايت«به ياد ليوتار و سخنانش در باب        كه شيفتگي او به ماكس وبر را ديدم،         
  . افتادم

كنم و سپس حاشيه خـود        چه را كه مورد نظرم است از حجاريان نقل مي           ابتدا آن 
كـنم زيـرا در نقـد      از ورود به مباحث نظـري مفـصل پرهيـز مـي    5.نگارم را بر آن مي 

  .  نوشتاي اي چند صد صفحه توان رساله اي آقاي حجاريان مي سخنان دو صفحه
     : گويد آقاي حجاريان مي

در اروپا، اول مركز مسيحيت اروپا و نظام امتي از هم پاشيد و سـپس نظـام      
امپراتـوري  . در حاشيه اروپـا هـم ايـن رونـد بعـداً اتفـاق افتـاد               . ملّي بر پا شد   

    . ها داد  ملّت-عثماني شكست خورد و جاي خود را به دولت
» حاشـيه اروپـا   «انـد؟ عثمـاني       خوانده» يه اروپا حاش«را  » امپراتوري عثماني «چرا  

هاي اروپايي بود تقريباً هم سن و سـال           ترين دولت   يكي از كهن  . نبود؛ خود اروپا بود   
 است و آغـاز اسـتقرار       1273آغاز سلطنت هابسبورگ از سال      . امپراتوري هابسبورگ 

ايـن  . دي مـيال  1345دولت عثماني در قاره اروپا، در زمان اورخـان غـازي، از سـال               
دولت وارث امپراتوري بيزانس بود، در همان قلمرو و در همـان پايتخـت، و از سـده                  

   . چهاردهم قلمرو آن به قلب اروپا گسترش يافت و تا نزديكي وين رسيد
  : آقاي حجاريان ادامه مي دهد

  
، »بررسـي انتقـادي  : سلطانيسم ماكس وبر و انطباق آن بر عثمـاني و ايـران        « .3

 www.shahbazi.org وبگاه عبداهللا شهبازي
 .40-39، صص 1384، آذر 2شماره  مدرسه، .4
   . ام متن كامل مصاحبه آقاي حجاريان را در وبگاهم قرار داده .5
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ــه ملّــت- همچــون . ســازي نپرداخــت بلكــه امــت ســازي كــرد   صــفويه ب
اول بـا   .  بودند، به ضـرب زور و شمـشير بـود          ها، كه امت سني ساخته      عثماني
اي كوچـك و سـپس بـا بـه            گيري از كاريزماي شيخ صفي در محـدوده         بهره

كـشت    ها را مـي     شاه عباس سني  . كار بردن شمشير شاه اسماعيل و شاه عباس       
داد تـا امـت شـيعه سـاخته           ارامنه را كوچ اجباري مي    . كه شيعه شوند    مگر آن 

ايـن روش   . مپراتـوري عثمـاني شـكل بگيـرد       شود و يـك قـدرت در برابـر ا         
كـه قـرارداد اجتمـاعي احتيـاجي بـه زور و شمـشير                سازي بود در حـالي        امت
هـا را   عـاملي . صفويان به جبل عامل رفتند و از آنجـا آخونـد آوردنـد            . ندارد

بنـابراين، دولـت صـفوي در ايـران         . آوردند تا دستگاه ايدئولوژيك بـسازند     
هـم جـاي پـرداختن دارد كـه بـه يـك معنـا               امت ساخت اگر چه اين بحـث        

  .شود حكومت صفويه حتي دولت هم محسوب نمي
   چرا؟-
  . چون باال پائين را ساخته و پائين باال را نساخته است-
   پس چه بوده است؟-
خلـدون    ابن. اند كه استبداد شرقي بوده است         ها مثل ماركس گفته      بعضي -

گويـد كـه      كنـد و مـي      اه مي ها نگ   در چارچوب بحث عمران به اين حكومت      
. بي هم چنين نظـري دارد       توين. داده است   حكومت را قوم غارتگر شكل مي     

ها هم  مائوئيست. اند كه دولت پاتريمونيال بوده است      برخي مثل وبر هم گفته    
  . نيمه فئودال بوده است-گفتند كه حكومت نيمه سنتي مي
  كنيد؟ يف مي خود شما حكومت صفويان را در ذيل كدام نظريه تعر-
  .كنم ها به صورت وبري نگاه مي  من به اين حكومت-
پاتريمونيال يا حتـي دولـت مطلقـه    » دولت«اما شما وقتي از .  بسيار خوب  -

  .گوييد سخن مي» دولت«گوييد بهرحال از  سخن مي
 بهرحال دولت صفوي دولت مدرن نبوده چون دولت زودتر از ملّت راه             -

    . افتاده است
» قـرارداد اجتمـاعي  «اي حجاريـان آمـوختيم كـه غربيـان بـر بنيـاد        از سخنان آق  

سازي كردند؛ نه جنگي در كار بود، نه كشورگشايي و نـه امحـاء كامـل برخـي        ملّت
و » امـت مـسيح   «از  ). در آلمـان  (هـا     يـا بروسـي   ) در فرانسه (ها    اقوام كهن چون گل   
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يرانـه فرانـسه    دولـت واحـد آلمـان بـر و        .  نيز سخني در ميان نبود     6»مملكت مسيح «

بلكـه بـر    ) 1871(مغلوب و با شمشير ويلهلم اول و سياست بيسمارك ايجـاد نـشد              
و در صلح و صفا شكل گرفت؛ پيدايش دولت واحد ايتاليـا            » قرارداد اجتماعي «بنياد  

هاي خونين ويكتور امانوئل و كنـت كـاوور و            ها و دسيسه    نيز ربطي به جنگ   ) 1861(
  . اتوري هابسبورگ نداشتتحريكات بريتانيا عليه امپر

چيـست،  » قـرارداد اجتمـاعي   «دانـستند     عكس، عثمانيان و ايرانيان، چون نمي       به
هـاي    پيـدايش دولـت   . كردنـد   مـي » سازي  امت«فقط و فقط با ضرب و زور شمشير         

هاي مدرن در اروپاي      ها پيش از پيدايش دولت       عباسي، سده  تايراني از درون خالف   
هاي ملّي بر ويرانـه        نداشت و به فرايند پيدايش دولت      »سازي  ملّت«غربي، ربطي به    

حكومت صفوي مرزهاي ملّي ايـران را       . در اروپاي جديد شبيه نبود    » مملكت مسيح «
هاي دولت ملّي را در محدوده جغرافيايي ايران استوار نـساخت؛             تثبيت نكرد و بنيان   

آورد و    يمـ » آخونـد «شناخت از جبـل عامـل         و چون كاركرد ديگري براي خود نمي      
دسـتگاه  «نام ايدئولوژي در غرب بـراي خـود           چهار سده پيش از پيدايش مفهومي به      

ماركس بود يا   » استبداد شرقي «حكومت صفوي نمادي از     . مي ساخت » ايدئولوژيك
. قانون و فاقد نهادها و ساختارهاي مدني بود         ماكس وبر؛ يعني بي   » پاتريمونيال«نظام  

نام قانون و فقـه و شـرع وجـود نداشـت كـه                چيزي به . اراده سلطان همان قانون بود    
برخالف غرب، اشرافيت و بزرگاني نيـز نبودنـد كـه قـدرت             . سلطان را محدود كند   
 نيمـه   -نيمه سـنتي  «گفتند كه اين حكومت       ها مي   مائوئيست. سلطان را محدود كنند   

ه بـودم   را از مـائو شـنيد     »  نيمه بـورژوايي   -نظام نيمه فئودالي  «تعبير  ! (است» فئودالي
بنابراين، آقاي راجر سيوري، پژوهشگر نامدار و اسـتاد       .) ولي اين يكي تازگي داشت    

دانشگاه تورنتو، بيهوده عمري را صرف شـناخت صـفويه كـرده و از وبرناشناسـي و                 
گونه توصـيف نمـوده    دانشي اوست كه نظام سياسي ايران در عصر صفوي را اين        بي

    : است
ايـن جامعـه    . ساالر ناميد   ز بايستي شايسته  جامعه صفوي را در فرهنگ امرو     

ساالر نبود، اگر چـه عناصـر قدرتمنـد      طور قطع يك نظام حكومتي اشراف       به

  
6. Christendom 
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عنوان يك اليگارشي بـاز       ساالر هم در آن بودند؛ امكان ناميدن آن به          اشراف

     7.هم كمتر است
بـود؛  از سخنان آقاي حجاريان آموختيم كه تشيع در ايران، بطور عمده، وارداتـي      

ها پـيش از      سده. وارد شد » دستگاه ايدئولوژيك «از جبل عامل و براي ساخت همان        
بويه در بخش مهمي از سرزمين ايران حضور نداشـت،            ظهور صفويه دولت شيعي آل    

به تأثير از عالمه حلي شيعه نشد، و درست پـيش از ظهـور              ) ايلخان مغول (اولجايتو  
يونلوهاي شيعي در بخـش مهمـي از خـاك          قو  صفويه، در سده پانزدهم ميالدي، قره     

 حكومـت   9 و ملوك شـيعي هرمـز در بخـش مهمـي از خطـه جنـوبي ايـران                  8ايران
  . كردند نمي

و شيعه كردن اجباري اهل تسنن در ايران سـخن          » كشي  سني«آقاي حجاريان از    
ولي ايشان نمي گويد كه در اوائل سده شانزدهم ميالدي موج گـروش بـه               . گويد  مي

تشيع چنان در ايران و عثماني گسترده بود كه سلطان سليم اول پـس از پيـروزي در                  
چـريكش، كـه      ن قشون ينگـي   از بيم شيعي شد   .)  م 1514./  ق 920(جنگ چالدران   

  
نشر مركز،  : ترجمه كامبيز عزيزي، تهران   ايران عصر صفوي،    راجر سيوري،    .7

 .180، ص 1374
قويونلوها، كه دولت آنان پيش از صفويه در بخـش مهمـي از سـرزمين                 قره .8

قويونلوهـا در     قـره . قويونلوهـا، شـيعه بودنـد       تقر بود، برخالف آق   ايران مس 
دينـي و     شـان آنـان را بـه بـي          طوري كه دشمنان    تشيع غلوي تمام داشتند به    

فرمـانرواي  تـرين     بـزرگ جهانـشاه،   . كردنـد   گري مـتهم مـي      ارتداد و اباحي  
وي ديـوان شـعر     . كـرد   تخلـص مـي   » حقيقي«گفت و     قويونلو، شعر مي    قره

اي منظـوم     راي نورالدين عبدالرحمن جامي فرستاد و جامي نامه       خويش را ب  
مĤب و عرفـان      دانش«در قالب مثنوي در جوابش ارسال داشت و او را شاه            

 .خواند» پناه
پيش از صفويه، مردم سرزمين هرمز، كه شامل اسـتان هرمزگـان كنـوني و                .9

سـجع مهـر    . شـود، شـيعه بودنـد       هاي فارس و كرمـان مـي        بخشي از استان  
كـسي  . اهللا، محمد، علـي  «: رالدين شرف، وزير فرخ شاه اول، چنين است       نو

شرف ز مهر علي يافت، نورالدين شرف       . كه پيرو دين نبي و شاه نجف شد       
  ».شد
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او در سـال    . وفادارترين نيروي نظامي سلطان بود، مجبور به تخليه سريع ايـران شـد            

چريك شيعي    عام كرد؛ هزاران ينگي     بعد چهل هزار تن از سكنه شيعه آناتولي را قتل         
هاي   از بيم او به ايران پناهنده شدند و همينان بودند كه فنون ساخت و كاربرد سالح               

  .ا در ايران رواج دادندآتشين ر
    : يابد اين گفتگوي جالب ادامه مي

  دانيد؟  شما علت چنين تأخري را در چه مي.  بگذريم-
. يكي از اين علل ضعف بازار ملّي است       . توان برشمرد    علل زيادي را مي    -

ملّـت ماركـت   . در آن زمان مفهومي ملّي نداشت بلكه محلـي بـود     » ماركت«
ايـران سرشـتي معيـشتي داشـت و بـه دنبـال انباشـت               اقتـصاد   . خواهد  ملّي مي 

  .سرمايه نبود
 ولي ما در همين دوره صـفويه بـا رونـق تجـارت و كاروانـسراهاي شـاه                   -

توان آغازي براي انديشه ماركت در        آيا چنين امري را نمي    . عباسي مواجهيم 
  ايران دانست؟

 تجـاري   دادند و مازاد     كاروانسراهاي شاه عباسي حق ترانزيت به شاه مي        -
كـه در آن دوره از        آيـا مـا آمـاري داريـم از ايـن          . براي صادر كردن نداشتند   

شـد؟ ادويـه را از هنـد بـه غـرب              ايران چيزي بـه غـرب يـا شـرق صـادر مـي             
. دادنـد نـه بـه مـردم         بردند و در مسير ايران حق ترانزيت آن را به شاه مـي              مي

متعلق به تـاجر هنـدي      كه متعلق به تاجر ايراني باشند         كاروانسراها بيش از آن   
برديم عتبات و از آنجا مهـر و          ما مرده مي  . تجار ايراني چيزي نداشتند   . بودند

اين در حالي اسـت كـه همـان زمـان           . اين تجارت ما بود   . آورديم  جانماز مي 
ما به جاي رونق تجاري شيعيسم سـاخته        . بافي هند رونق داشت     صنعت پارچه 

 قاجارها، نادر و صفويه همگي ابتدا       .مان هم دولت غارتگر بود      دولت. بوديم
فرهنـگ  . شان بـه حكومـت رسـيده بودنـد          گري  ايل بودند و بر اساس غارت     

باشـي در     بعد از حمله مغول به ايـران خـوش        . مردم ما هم تقليدي و تبعي بود      
مردم غيرسياسي و انزواطلب شدند و دولت هم از مردم          . كشور ما حاكم شد   

حـالي اسـت كـه دولـت جامعـه مـدني قـوي              ايـن در    . كرد  زدايي مي   سازمان
    .بنابراين، ما ملّت نداشتيم. خواهد مي

هـا پـيش از       اسـت؟ سـده   » ملّـت «هاي تشكيل     از شاخصه » بازار ملّي «آيا وجود   
آيـا  . صفويه در خاورميانه بازارهاي ملّي و حتي جهاني وجود داشت مثل بازار بغداد  

اي پـانزدهم و شـانزدهم مركـز        هـ   كرد؟ ايتالياي سـده   » سازي  ملّت«خالفت عباسي   
پـس از   » ملّـت «بود يـا ايـن      » ملّت«آيا ايتاليا در آن زمان      . اروپا بود » بازار«تجاري و   

  تشكيل دولت واحد ايتاليا در نيمه دوم سده نوزدهم شكل گرفت؟
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، يا به تعبيـر     »بازار ملّي «گفته آقاي حجاريان، ايران صفوي، و پيش از صفوي،            به

بـراي مـا بـه    » ماركـت «كـه واژه   پـيش از ايـن    . ، نداشـت  »ركـت ما«آقاي حجاريان   
. اي جهاني بـدل شـده بـود         به واژه » بازار«فراروايتي جادويي بدل شود، واژه فارسي       

هـاي اروپـايي راه       اين واژه از شرق به هند و آسياي جنوب شرقي و از غرب به زبان              
تابچـه راهنمـاي    كپگولوتي، تاجر فلورانـسي نيمـه اول سـده چهـاردهم، در             . يافت

  10. را به كار برده استBazarra خود واژه تجارت
كـه در آن دوره از ايـران          آيا ما آمـاري داريـم از ايـن        «: پرسند  آقاي حجاريان مي  

تجار ايرانـي   «: دهند  و سپس خود پاسخ مي    » شد؟  چيزي به غرب يا شرق صادر مي      
ايـن  . آورديـم   مـاز مـي   برديم عتبات و از آنجا مهر و جان         ما مرده مي  . چيزي نداشتند 
  » .ما به جاي رونق تجاري شيعيسم ساخته بوديم... تجارت ما بود

هـاي خـود،    آقاي حجاريان، اگر به دنبال يافتن پاسخ ديگري، به جز پيـشداوري        
هاي جنكينـسون و سـاير تجـار انگليـسي            توانند به گزارش    اند، مي   براي پرسش فوق  

ها پـيش، در سـده نـوزدهم،     كنند كه سالعصر اليزابت اول در ايران صفوي مراجعه   
 مراجعـه بـه ايـن كتـاب، و          11.كوشش دلمار مورگان در دو جلد منتشر شده است          به

وجـود  » ابريشم«نام    به» چيزي«دهد كه در عصر صفوي        منابع متعدد ديگر، نشان مي    
و اتفاقاً اين كاال نه تنها گـروه كثيـري از           » شد  به غرب صادر مي   «داشت كه از ايران     

جار ايراني و غير ايراني را به خود مشغول كرده بلكه در دنياي تجاري غرب نيـز از                  ت
  . اهميت فراوان برخوردار بود

طرخان يكي از مركز مهم صادرات ابريـشم          در زمان سفر جنكينسون شهر حاجي     
ايران بود و تجار ايراني و غيرايراني مقادير معتنابهي ابريشم به آسياي ميانه و شمال               

نوشـته ادواردز، تـاجر ديگـر انگليـسي، مقـادير             به. كردند   بحر خزر حمل مي    و غرب 
ادواردز از شهرهاي الهيجان و     . شد  زيادي ابريشم ايران از طريق گرجستان صادر مي       

ترين شهرهاي گيالن آن زمـان، ديـدن كـرده و رونـق تجـارت                 لنگرود و رودسر، مهم   
دهد كه     بيگ بيات نيز نشان مي     كتاب اروج . ابريشم در اين خطه را ثبت كرده است       

  
    : در آدرس زيربريتانيكا 1911 در چاپ Bazarبنگريد به مقاله   . 10

http://encyclopedia.jrank.org/BAR_BEC/BAZAAR_Pers_bazar_market_.html 

11. Anthony Jenkinson [and other Englishmen], Early Voyages and 
Travels to Russia and Persia, London: Hakluyt Society, 1886, 2 vol. 
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در سـده هفـدهم     . در اواخر سده شانزدهم ابريشم ايران در بازارهاي اروپا فراوان بود          

طبـق  . توليد و صادرات ابريشم ايران ابعادي فراتـر از دوران شـاه طهماسـب يافـت               
فرستادن مرده  «، جهانگرد ايتاليايي، شاه عباس، به جز        سفرنامه پترودالواله مندرجات  

 كار ديگري نيـز داشـت و آن توجـه بـه تجـارت و                ،»ساختن شيعيسم «و  » ه عتبات ب
راه يـافتن  «نوشته دالواله،  به. ويژه به توليد ابريشم و صدور آن به بازارهاي اروپا بود     به

دسـت آورد     مقدار زيادي ابريشم ايران به بازارهاي جهاني و شهرتي كه اين كاال بـه             
بـه گـزارش تاورنيـه،      » . خريد آن عرضـه شـود      سبب شد كه تقاضاي بيشتري براي     

هـايي كـه بـراي تجـارت ابريـشم بـه حمـل كـاال                  جهانگرد و تاجر فرانسوي، قافله    
تاورنيـه معتقـد اسـت كـه        . شـد   پرداختند گاه شامل هشتصد تا نهصد شتر مـي          مي

 يكـي از اثـرات همـين رونـق و           1600تأسيس كمپاني هند شرقي بريتانيا بـه سـال          
ميـزان توليـد ابريـشم      ) 1637(در زمان سفر اولئـاريوس      . ايران بود شكوفايي ابريشم   

گزارش شاردن، در اواخر سده هفـدهم         به.  كيلوگرم در سال بود    874500شمال ايران   
  .شد  ميليون كيلوگرم ابريشم توليد مي9/1در ايران حدود 

زماني ارزشمند است كه    » تئوري«. تواند در خالء صورت گيرد      پردازي نمي   نظريه
 مـاركس اعتبـار فـراوان       كاپيتالاگر  . بر مطالعات مستند و فاكتوگرافيك مبتني باشد      

كسب كرد، و تا اواخر سده بيستم تأثيرات عظيم بر جاي نهاد، به دليل انبوه اسنادي 
بـه گمـان    . بود كه ماركس براي ترسيم وضع جامعه زمان خود در آن به كار گرفت             

دن وضـع جامعـه صـنعتي انگلـستان سـده           من، هنوز نيز اين كتاب براي نـشان دا        
عيـب مـاركس نـه در پـژوهش جزءنگرانـه كـه در              . نوزدهم بسيار ارزشمند اسـت    

پردازي سياسي در ايران بدون ابتنا بر         انديشه. بود» هاي جادويي   فراروايت«پرداخت  
در فضاي فقر مطالعات .  عقيم و سترون بوده و خواهد بود چنين مطالعات جزءنگرانه

مخل انديشه و مانع رشـد  » ها فراروايت«پردازي بر بنياد      اجتماعي انديشه  تاريخي و 
  . پژوهش است
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