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  مکتب آنالبر  يدرآمد

اي است که  نشريه) آنال(که نامش برگرفته از اولین کلمه عنوان (annals) » مکتب تاريخي آنالِِِ اقتصادي و اجتماعي«

نگاري و به  ي تاريخ هي تحولي شگرف در شیو توسط لوسین فور و مارک بلوخ ايجاد شده ، سرچشمه ١٩٢٩در سال 

سبك ويگ كه بر رفتارھاي سیاسي تاكید داشتند و  يسیانگلبرخالف مورخان  .طور کلي در نگرش به تاريخ شده است

انگاشتند، مورخان پیرو سبك آنال،  اجتماعي را سنگ بناي تحلیل تاريخي مي –مورخان ماركسیست كه سیر اقتصادي

  .قرار دادندتحلیل مناسبات اجتماعي را در اولويت 

میالدي در ابتدا زير تأثیر رمانتیسیسم قرار دارد، ديدگاھي که به دلیل فقدان  ١٩نگاري فرانسه در قرن  تاريخ

نگاري  اين نوع تاريخ ،با ظھور پوزيتیويسم. روشھاي دقیق شاھد دخالت گسترده مورخین در تفسیر موضوعات تاريخ بود

و  نگاري جديد شدند دار تاريخ میدان ،چون آگوست کنت، ارنست رنانھايي ھم سنتي به حاشیه رانده شد و چھره

حال که روشھاي علوم طبیعي اين چنین نتیجه بخش بوده و چرا از آن روشھا در علوم ن مبنا بود که ياستدالل آنھا بر ا

ويژگیھاي اين نوع . نگاري فرانسه غالب شد نگاري استفاده نکنیم؟ و بدين سان ديدگاه اثباتي بر تايخ اجتماعي و تاريخ

تأکید بر ؛ گرايي تخصص؛ نويسي گرايانه، متافیزيکي و فلسفي در تاريخ  رد ھر گونه پیش فرض کل: نگاري چنین بود تاريخ

بر طبق اين ديدگاه محقق کافي است که اسناد ... سیاست، نظامیگري حاکمان، جنگ، زندگي روزمره دربارھا و

  .خ باشدب زمان به صف کند تا شاھد بازشدن رازھاي سر به مھر تاريمستند و مدارک معتبر را در چھارچو

 در که داشتند قرار تاريخ فالسفه سو يک در .دانست نگارانتاريخ میان در پیشین گرايش دو سنتز توانمي را آنال

 قرار پوزيتويست راننگاتاريخ ديگر سوي در .ماندند باقي متافیزيک ھايفرضپیش درگیر ولي بودند تاريخ فھم براي تالش

   .داشتند تاکید تاريخي وقايع روي بر صرف تجربي پژوھش بر که داشتند

کرد، علیه  را منتشر مي» نھاد تاريخي ھم«مجله  ١٩٠٠که از سال » ھانري بر«در اين شرايط متفکري به نام 

يک سنتز بین علوم «اد گیري کرد و از ايج ھاي علم موضع گرايي علوم اثباتي و تفکیک بیش از حد رشته تخصص

 به سنتز اين بیان در آنال مکتب پیشگامان از يکي ِبر، ھانري. نگاري کالن دفاع کرد در جھت ايجاد نوعي تاريخ» انساني

 بیان تاريخ فالسفه از انتقاد در و کرد تاکید نظريه تقدم بر ھاپوزيتويست برخالف او  .شد نزديک نظريه از دقیق تعريف

بي نپردازد، عیني و ملموس شرايط بررسي به و نباشد ھمراه دقیقي و معتبر شناسيروش با که اينظريه« که کرد

  .»است حاصل

 به کمتر آنال نديشمندانا. داشت تفاوت نیز پرداختندمي آن به تاريخ فالسفه آنچه با آنال انديشمندان نزد در نظريه

 به جوارھم علوم در مطرح ھايانديشه بر بیشتر نظري، تجويجس در و پرداختندمي تاريخ مورد در متافیزيکي تفکرات

 آنال انديشمندان نزد در نظريه طوريکهبه .داشتند توجه فلسفه البته و اقتصاد اجتماعي، علوم انساني، جغرافیاي ويژه

 نگارانتاريخ ھايهيافت متقابًال بنابراين. است جوارھم علوم ھايآورددست و نظريات و تاريخي تفکرات از سنتزي اغلب

  .داشت خواھد توجھي قابل تاثیر ھمجوار علوم در آنال

محبوب ساخت،مي منتشر را آن دورکیم امیل که شناسيجامعه سالنامه شد، متولد آن در آنال که ھاييسال در

 به آنال نانديشمندا دسترسي ھايکانال مھمترين از يکي و فرانسه روشنفکري صحنه در مجله پرنفوذترين و ترين

  .آمدمي شماربه آنال انديشمندان محبوب مجالت از نیز جغرافیا آنال ھمچنین .بود اجتماعي علوم آوردھايدست

 جدا رشته دو را تاريخ و شناسيجامعه که تفکري با وي .پرداخت سطحي تاريخ و نگاريتاريخ سنت نقد به دورکیم

 به توجه بدون شناسيجامعه .ھستند نیازمند يکديگر به دو اين که دبو معتقد او .پرداخت مبارزه به دانستمي ھم از

 عامالن که ھاييعلت( ناخودآگاه ھايعلت به توجه بدون تاريخ و باشد داشته را جامعه شناخت ادعاي تواندنمي تاريخ
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 نگاريتاريخ يک به تواندمي تنھا است، شناسيجامعه موضوع که جمعي روح و )نداشته اطالع آنھا از خود تاريخي

 و عرف رسوم، و آداب دين، اعتقادات، نھادھا، شناخت براي بايد مورخ دورکیم نظر از .شود نايل مايهبي و سطحي

 عوامل و علل مدارک، و اسناد در موجود خودآگاه عوامل و علل بر عالوه و بکوشد جامعه استخوانبندي شناخت

  .آيدنمي نايل آن ھايدگرگوني و تاريخي رويدادھاي شناخت به صورت اين یرغ در دھد، قرار توجه مورد نیز را ناخودآگاه

 رويکرد ھمین .است داده آنال نگارانتاريخ به ايرشتهمیان موقعیتي انساني علوم ساير نظريات و ھايافته به توجه

 به تاريخ تجزيه باآنھا   .دھند قرار بررسي مورد را موضوع مختلف ابعاد و وجوه خود مطالعات درآنھا  که است شده باعث

 را تاريخ کوشندمي و ھستند مخالف ...و اديان تاريخ اجتماعي، تاريخ اقتصادي، تاريخ سیاسي، تاريخ مثل ھاييتخصص

  .دھند قرار توجه مورد خود کلیت در

 ھازمینه اين از کيي .شمارندبرمي را متعددي ھايزمینه آنال مورخین نزد در کلیت حفظ اھمیت ھايريشه بیان در

 در بود معتقد او .آورد میانبه سخن» تام اجتماعي واقعیت« از اجتماعي علوم در موس.  است موسمارسل ھايآموزه

 مذھبي، اقتصادي، حقوقي، ھمزمان ھاپديده اين. باشد توجه مورد آن مختلف وجوه بايدمي اجتماعي واقعیت مطالعه

  .تندھس اينھا مانند و شناختيزيبائي

تاريخ انديشه و سنتي نگاريتاريخ تفکر در تحوالتي منشا که دانست شناسانيجامعه از توانمي نیز را وبر ماکس

وقايع تاريخ برابر در العملعکس و اجتماعي تاريخ نوعي عنوان به شناسيجامعه آلمان در اساسًا .شد آنال نگاران

ماکس مقابل، در .کردمي نشدني تکرار و منفرد خاص، حوادث به محدود را آن تاريخ از سنتي تعريف. کرد ظھور نگارانه

  .ساخت مطرح توجیھي و ايمقايسه تاريخ از ايرشته ھمانند را شناسيجامعه وبر

 برودل فرنان داري،سرمايه روحیه و پروتستان اخالق تاثیر تحت .داشت آنال مکتب بر مستقیم تاثیر دو وبرماکس آثار

 گرايشات از يکي عنوان به ذھنیات و روحیات تاريخ بررسي وي شاگردان میان در بعدًا و کرد ابداع را» تروحیا تاريخ«

  .درآمد آنال مورخان میان در غالب

 تاثیر تحت، فِورلوسین برودل، از قبل اما بود برودل ابداع و وبر تاثیر تحت شد ذکر که ھمانطور روحیات، تاريخ مفھوم

  .بود شده جمعي روحیه توجهم وبر ماکس و دورکیم

  

  ل آنالیتاريخ تشک

ه ياول ژانودر » ھاي تاريخ اقتصادي و سیاسي گزارش«به نام ] ھا ـ دفاتر تاريخ گزارش[» آنال«مكتب  يه اصلينشر

از شھر  ١٩٣٠ھاي  دفتر اين نشريه در سال. مارك بلوخ و لوسین فور بنیاد گذاشته شده بود  به وسیله ١٩٢٩سال 

پیدا » ھا اقتصادھا، جوامع، تمدن: ھا گزارش«اسم كنوني خودش را  ١٩۴۶گ به پاريس منتقل شد و در سال استراسبور

كه پس از جنگ جھاني دوم با  -كم چنین لقبي به خود گرفت يا دست - زماني تبديل به يك مكتب شد» آنال«. كرد

اين مكتب در مقام   نگار برجسته ل تاريخفرنان برود. از لحاظ اداري مرتبط شد» مطالعات عالي  بخش ششم مدرسه«

در . به فعالیت آن وحدت و تداوم بخشید ١٩۶٠و  ١٩۵٠ھاي  در سال» آنال«و مدير » بخش ششم«ناظر و مسوول 

، ١٩٧٩در سال » المللي مطالعات تاريخي بین  سالنامه«اسم و رسم مكتب جھاني شده بود؛ در  ١٩٧٠ھاي  سال

  . ركسیسم بیشترين تعداد ذكرھاي فھرست موضوعي را به خود اختصاص داده بودمكتب آنال پس از ماركس و ما

نگاري و  ھاي مخربي ياد کردند که محصول جدايي بین تاريخ در نخستین سرمقاله نشريه خود از نارساييبلوخ و فور 

پرداز از  ه، اين دو نظريهدر ادام. علوم اجتماعي از يک سو و تفرقه بین مورخین با تخصصھاي گوناگون از سوي ديگر است

گويند، در مقايسه با تاريخ نگاري آلمان، انگلستان و آمريکا و  خمودگي مرگبار حاکم بر تاريخ نگاري فرانسه سخن مي
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نگاري در جايگاه عمل به انجام و ارائه  اين شیوه تاريخ .نگاري ھمچنین از ضرورت شورش و مقابله علیه اين نوع تاريخ

سبکي که قصد داشت . ھا سبک و متد خويش را ارائه کرد ھاي تاريخي پرداخت که با نماياندن آن تحقیقات و نوشته

ھاي گذشته خويش را درک کند و از چگونگي زيست و حیات و افکار و  موجباتي فراھم آورد تا انسان امروزه بھتر بتواند دوره

  . آگاه گرددروحیات و وسايل امرار معاش و در معناي کلي حیات و بقاي خويش، 

ھاي علوم اجتماعي و علوم  اي از سرآمدان برخي از رشته آنال عده  لوسین ِفْور و مارک بلوخ در مقام بنیانگذاران مجلة

انساني را گرد خود در دفتر مجلة آنال گرد آوردند و به صورت عملي با ارائه مقاالت متعدد و متنوع تاريخي در کلیة ابعاد 

نگاري عرضه کردند و براي قضاوت و داوري در مقابل ديدگان ھمگان قرار  جديد خود را در وادي تاريخزندگاني انساني، نگاه 

، يک متخصص علوم )ريست(، يک اقتصاددان )آلماکس(شناس  ، يک جامعه)دومانژن(دان  يک روان شناس، يک جغرافیا. دادند

از جمله کساني بودند که در کنار بنیانگذاران، در تحريرية  )پیگانیول، اسپینا، پیرن، اوزر(و چھار مورخ ) زيگفريد( سیاسي 

اي براي علم  ھاي خويش را در قالبي نو در انداختند و خرق عادت کرده، بنیان تازه مجله حاضر گشته و حاصل افکار و انديشه

  .تاريخ قالب زدند

ام تالش کردند تا به صورت فردي و مستقل نیز به بنیانگذاران و تحريرية مجله عالوه بر نگارش و انتشار مقاالت متعدد، ھر کد

جامعة روستايي «ھاي  رو به عنوان نمونه مارک بلوخ کتاب از اين. تألیف آثاري بر اين سبک و سیاق تاريخي دست يازند

فرانش «و » فیلیپ دوم«ھاي  لوسین فورھم کتاب. را به رشته تحرير درآورد و منتشر ساخت» فرانسه و جامعة فئودالي

  . منتشر کرد، را »مذھب رابله: مسئله الحاد به عنوان نمونه در قرن شانزدھم«و » کنته

ھا به  ھا که فرنان برودل را بايد در رأس آن نگاري آنال ظھور يافت و مستقر گرديد و نسل بعدي آن ترتیب مکتب تاريخ بدين

، شگفتي »دنیاي مديترانه اي در عصر فیلیپ دوممديترانه و «او با نگارش . حساب آورد، آن را تثبیت و استوار کردند

  .نگر برانگیخت ھمگان را در ارائه تحقیقي تاريخي و ھمه جانبه

  

  :است بوده تشخیص قابل آنال مکتب در عمده گرايش پنج اخیر ھايدھه در

  .ايمنطقه و جغرافیايي پژوھشھاي پايه بر محلي تاريخ و روستايي تاريخ به مربوط مطالعاتي -

 ھدايت کمي ھايتحلیل و تجزيه طريق از جغرافیايي و شناختيجمعیت اقتصادي، تاريخ در ھايييبررس -

  .ھانظريه آن اثبات جھت در و نظريه توسط شده

  .التین آمريکاي و آسیا آفريقا، در اروپايي غیر ھايفرھنگ شناختيانسان مطالعات -

 مربوط آداب ويژهبه زندگي الگوھاي و عادات به توجه و تاريخ گستره در روزمره زندگي به مربوط ھايوھشژپ -

  .اجتماعي رفتارھاي نظر از چه و شناختي زيست نظر از چه خوردن؛ غذا به

 و تجزيه و فلکلور عمومي، شعور جمعي، تفکرات بر تاکید با ھابینيجھان و ھاديدگاه زمینه در تحقیقاتي -

  .ھاافسانه و ھااسطوره ساختاري تحلیل

  

  آنالنظري و روش ھاي مکتب  اصول

درمرحله اول، يک تاريخ تحلیلي مسئله محورکه . ايده ھاي عمده پشت سرآنال مي تواند به شرح زيرخالصه شود

درمرحله دوم، تاريخ نويسي ازتمام دامنه فعالیت ھاي بشر به جاي يک تاريخ . جانشین روايتگري سنتي ازرويدادھا شد

با جغرافي، : تشريک مساعي با رشته ھاي ديگر  -ت دستیابي به دوھدف اولدرمرحله سوم، جھ. عمدتا سیاسي

  .جامعه شناسي، روان شناسي، اقتصاد، زبان شناسي، انسان شناسي اجتماعي وغیره
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. مورخان، جغرافي دان باشید«ھمان طور که لوسین فوربناي اين کارراگذاشت، با استفاده شاخصش ازجمله مھم 

  . »اس وانسان شناس باشیدھمچنین قاضي، جامعه شن

ن مکتب بر اين باور است که در نگارش يک اثر تاريخي نبايد تنھا به ثبت توالي رويدادھا بر مبناي زمان ياساس ا

چونان ويژگي ھاي جغرافیايي و مردمشناسي را دخیل  عوامل بخصوص عواملي وقوع آنھا اکتفا کرد، بلکه بايد ساير

ه تا تاريخنگاران کنوني به ريشه يابي و ارتباط ساير پديده ھا با يکديگر توجه خاصي رشد اين تفکر موجب شد.  دانست

در بروز رويداد ھاي تاريخي توجه   کنند و در نگارش آثار خود، به تاثیر جريانساز عواملي چونان اقتصاد و جامعه شناسي

  .کنند

و ) فونكسیونل(، كاركردي )سـريال(اي  لهاستويانويچ معتقد بود در مكتب آنال تأكید اصلي بر رويكردھاي سلس

الگوي «نويسد،  او مي. است نسبت به فھم جامعه به مثابه يك ارگانیسم تام و ھمبسته) ستروكتورال(ساختاري 

دھد يا  ھاي جامعه كاركرد خود را انجام مي اينكه چگونه يكي از سیستم  توضیحي آنال متشكل است از جسـتار درباره

زماني، مكاني، انساني، اجتماعي، اقتصادي، فرھنگي و   در تمامیت خود برحسب ابعاد چندگانهچگونه يك مجتمع 

گذارد و درنتیجه، در  ھیچ چیز را فرونمي] آنقدر گسترده است كه[چنین تعريفي » .كند دوام عمل مي ھاي كم رخداده

  . ماند نصیب مي عین بيھاي يك روش م عمال از ويژگي) توتال(» تاريخ تام«تالش براي رسیدن به يك 

او سـه . دھد تري را ارائه مي مديترانه نوشته، الگوي ظاھرًا دقیق  ھاي حوزه ھايي كه راجع به سرزمین برودل، در كتاب

  :كند، اين سطوح منطبقند با سه واحد زماني مجزا سطح تحلیلي را از يكديگر متمايز مي

  مي و جغرافیايي است؛كه متأثر از محیط اقلی» درازمدت«يا » ساختار« -

  كه معطوف به زندگي اجتماعي است؛ و» مدت میان«يا » برھه« -

  .شود مسائل مربوط به فرد در جامعه مي  گذرا كه شامل سیاست روز و ھمه» رخداد« -

وضع اقلیمي و . ھا شبیه خاشاك يا كف روي دريا ھستند ساختار يا درازمدت داراي تقدم است، در حالي كه رخداد 

كردند؛ و روابط  ، دركنار جريانات اقتصادي بازي مي»درازمدت«شناسي نقش اصلي را در  افیايي، بیولوژي و جمعیتجغر

ساله  ۵٠ساله يا حتي  ٢٠ساله يا  ١٠و معموال با واحدھاي (اي بود  »برھه«تأثیر نوسانات  اجتماعي، كه بیشتر تحت

اد؛ و سرانجام زندگي سیاسي، فرھنگي و فكري نیز سـطح د ، نظم ثانوي واقعیت تاريخي را شكل مي)شد تعريف مي

  . آمد شمار مي تاريخي به  تجربه  سوم و عمدتا مشـتق و وابسته

  

يشتن را از نظر  تواند خو جا که مي ھاي ھم مرزش تا آن بايد با ياري جستن از رشته ايده اصلي آنال اين بود که تاريخ مي

ا را از میان بردارد، ولي با اين حال دانشي عام و کلي بماند و تا جايي که ممکن تر سازد و يک چند مرزھ موضوع پرمايه

در حقیقت مورخان مکتب آنال از . ھاي اجتماعي فراھم آورد پذير شدن ھر چه بیشتر پديده است شرايط را براي درک 

گر از  يکي و ھر نوع تصور غايتھمان آغاز در پي روشي براي تحلیل جامعه بودند که ايمن از ھرگونه واگیري ايدئولوژ

ھاي اين  رو بود که دست به دامان علوم اجتماعي شدند تا با ياري روشھاي مطالعه و موضوع از ھمین. تاريخ باشد

  . تر دريابند اي واقعي علوم تاريخ را به گونه

   

  :توان به شرح زير خالصه کرد مي) که سرمنشاء مکتب آنال بود(بلوخ و فور را ديدگاھھاي مشترک در انتھا، 
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کار مورخ را به رديف ) پوزيتیويسم(گرايي  نگاري صرف که با پذيرش غیرانتقادي اصول اثبات ضرورت مقابله با وقايع  -١

  .کردن دقیق وقايع محدود ساخته و سبب شده بود تا تفکر خالق و انتقادي از تاريخ نگاري سنتي رخت بربندد

حاصل زندگي شاھان، اغراق در نقش  تاريخ سیاسي که با برداشتي ناروا، به تاريخ بيضرورت مقابله با   -٢

  .ھاي اين و آن علیه يکديگر، تبديل شده بود شخصیتھا در تاريخ، گزارش طوالني جنگھا و ساير کشمکشھا و توطئه

ناپذير برگرد ھر تخصص، به گرايي و کشیدن ديواري نفوذ تکه کردن تاريخ تحت عنوان تخصص ضرورت مقابله با تکه  -٣

  .ھا بیگانه شده بودند اي خود، با ساير شاخه نگاري، فرو رفته در الک حرفه نحوي که مورخان ھر شاخه فرعي از تاريخ

ضرورت گسترش و عمق و غنا بخشیدن به تاريخ نگاري از طريق ھمکاري نزديک مورخ با اقتصاددانان، جامعه   -۴

ن شناسان، قوم نگاران، زبان شناسان و متخصصین مطالعه و مذاھب و شناسان، جمعیت شناسان، انسا

  .شناسان روان

ضرورت استفاده نقادانه از منابع و گسترش مفھوم متداول منابع تاريخي به نحوي که کلیه آثار به جامانده از   -۵

  .گذشته در ھر شکل و با ھر نوع و کیفیتي به عنوان منبع تاريخ نگاري به حساب آيند

ناپذير به عنوان  ضرورت توجه به تقدم تفکر خالق در جريان کار علمي و اھمیت تدوين چھارچوب نظري انعطاف  -۶

شود  اين امر سبب مي. آوري اطالعات الزم و مناسب و به عنوان راھنماي جمع» تولید شناخت تاريخي«نقطه شروع 

کنند برمال شود و مسائلي مطرح گردد که به  کايت ميکه رازھاي سربه مھر منابع تاريخي که از فرآيندھاي مھمتري ح

  .ھیچ وجه از ظاھر وقايع و معناي ظاھري منابع قابل استنباط نیستند

  .ضرورت حفظ رابطه متقابل بین نظريه و روش در تصحیح دائمي اين دو با شروع و ادامه فرآيند پژوھش   -٧

جا از اسناد و مدارک تاريخي، آن ھم در حجمي خیره  بهضرورت حفظ عینیت در پژوھشھاي تاريخي و استفاده   -٨

کننده و لذا با دگماتیسم در ھر شکل، قالب و لباسي و پرھیز از تعمیمھاي ناروا بدون تجزيه و تحلیل دقیق شرايط 

  .اي حاکم بر رخدادھا جامعه

ه امکان پذير است، بنابراين جستجوي تمامیت يک موضوع و يافتن قالب مکاني و زماني آن، تنھا از طريق مقايس  -٩

  اي است نگاري مقايسه اي، تاريخ روش پايه) بويژه براي مارک بلوخ(

  

  

  مھترين نمونه ھاي آنال

در لیون بدنیا آمد و  از اکول نرمال پاريس فارغ التحصیل شده و سالھا استاد تاريخ قرون  ١٨٨۶بلوخ در سال مارک 

دانشگاه سوربن را  کرسي استادي تاريخ اقتصادي ١٩٣۶نکه در سال وسطي در دانشگاه استراسبورگ بوده، تا اي

اشغال فرانسه به نھضت مقاومت ملي فرانسه ملحق شد، اما به دست گشتاپو اسیر و پس از  در دوره.بدست آورد 

  .در نزديکي زادگاھش تیرباران شد ١٩۴۴شکنجه ھاي فراوان در ژوئن 

اروپاي غربي است و از اين   و ريشه يابي جوامع فئودال در  ل گیرينوشته بلوخ، در مورد شک» جامعه فئودالي«

نشان میدھد که چه گونه تھاجمات اقوام خارجي به او . ن میدھداطريق شکل گیري حاکمیت قانون را در اين جوامع نش

کنار قوانین  سرزمین ھاي اروپايي، موجب تقويت بنیان ھاي فئودالي در آنھا شده و آورده ھاي مھاجمان چه گونه در

و وابسته شدن رعیت و نمايندگان حاکم " سرواژ"از حاکمیت را به وجود آوردند و بوجود آمدن نظام  شکلي جديد  رومي

تاثیري اساسي بر نظام اقتصادي جوامع اروپايي باقي میگذارد که آثارش ھنوز در کشوري پیشرفته مثل    ،"فیف" به

دھد که چرا اطالق واژه فئودال و فئودالیسم به مناسبات حاکمیتي در  انگلستان ديده میشود و اتفاقا نشان مي
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چرا که در جامعه اي که با يک اشاره حاکم حقوق قانوني زير دستان سلب . خاورمیانه اشتباه و بي معناست

 شناخت بر عالوه تا کوشدمي» فئودالي جامعه«او در  .مفھوم فئودالیسم مسلما صادق نمیتوانست باشد میشده،

 مشخص اشتاريخي بستر در را جامعه اين اجتماعي طبقات تغییر و تبديل تحول و رشد روند چگونگي فئودالي، اجتماع

 مرکزي قدرت و دولت حاکمیت حیات تجديد و احیاء چگونه شد؛ ھمراه بورژوازي نوين طبقه ظھور راه چگونه کهاين کند؛

 دھد نشان که است آن دنبال به حقیقت در .گرايید نحطاطا سوي به مسیري چه در فئودالي جامعه و گرفت صورت

  .نھاد زوال به رو چگونه و رسید اوج به چگونه يافت، تولد چگونه فئودالي جامعه

در اين اثر نويسنده . است» لمس سلطنتي، شاه متبرک و خنازير در انگلستان و فرانسه«گر از آثار بلوخ ييکي د

چه جو فکري بايد در : شود عي و عقل و ذھنیت عمومي و ھمگاني مربوط ميکند که به شعور جم سئوالي طرح مي

اي حاکم باشد تا توھمي به اذھان رسد و واقعیت محض به حساب آيد؟ مارک بلوخ يکي از اين قبیل توھمات  جامعه

ستان در توسط شاھان فرانسه و انگل) خنازير(جمعي و ھمگاني را برگزيد و آن ھم مسأله قدرت شفابخشي مريضان 

به جستجوي آن نیروھاي اجتماعي برمي ) و البته تحت تأثیر امیل دورکیم(بلوخ براي يافتن پاسخ . قرون وسطي بود

مھمترين فرضیه اين کتاب آن است که باور به . خیزد که به نظر او مسئول چنین باور ھمگاني و شعور جمعي ھستند

ي، واقعیتي اجتماعي بوده است که به انسجام اجتماعي و وحدت لمس شاھانه براي بھبود بیماران، به بیان دورکیم

به بیان ديگر باور به شفابخشي شاھان مکانیسمي در جھت تقويت انسسجام گروھي . آحاد جامعه مربوط مي شود

محسوب شده و واقعیات اجتماعي از راھھاي گوناگون و از جمله اجتماعي شدن به شعور فردي تحمیل مي شوند و با 

از اين رو شناخت داليل پذيرش شفابخشي شاھان تنھا . گردند ناپذير نظام ارزشي او بدل مي زمان به بخش تفکیکگذر 

کوشد تا نشان دھد که چگونه با تغییر نیروھاي  در نھايت بلوخ مي. گردد با رجوع به شعور جمعي آن عصر ممکن مي

رنسانس زمان وقوع چنین . نیز تحلیل مي روداجتماعي و شکل بروز شعور جمعي، اعتقاد به شفابخشي شاھان 

تغییري است در نیروھاي اجتماعي و تبع آن در شعور جمعي اروپاي غربي، که به انقالبي تمام عیار در برداشت 

  .عمومي، نظام ارزشھا و به تبع آن در شعور و وجدان جمعي منجر شد

  

» داريسرمايه و اقتصادھا مادي، ھايتمدن« عنوان با برودل فرنان اثر جلدي سه مجموعه ،آنال مکتب کتاب ديگر

   ).است شده ترجمه نیز فارسي به» مادي حیات و داريسرمايه« عنوان با کتاب اين اول بخش(. است

دھد و از سوي  ن کتاب، از يک سو تسلط خود بر وقايع، اطالعات خرد و منابع و اسناد را به وضوح نشان ميياو در ا

ھاي گردآواري  کننده بین نظريه و روش و رويه کننده و ديالوگ تصحیح ارک بلوخ بر تقدم نظريه ھدايتديگر با تبعیت از م

ھايي راھھاي استفاده  او ھمچنین با ارائه نمونه. دارد اي، در فرآيند پژوھش، تأکید روا مي اطالعات خرد، آمپريک و لحظه

گیريھاي جالبي به دست  ماري در تاريخ را نشان داده، نتیجهھاي کمي و عددي و اسنتتاج و استباط از منابع آ از داده

براساس آمارھاي موجود از آسیابھاي آبي در لھستان نیروي ايجاد شده براي گرداندن آسیابھا را به اسب . داده است

: بخار تخمین و با عنايت به جمعیت لھستان پايان قرن ھفدھم، تقريبي از مصرف انرژي اروپا به دست آمده است

اقتصادي حاکم بر  -براي درک شرايط اجتماعي) ھرچند ناکافي(تواند شاخصي  بررسي مصرف انرژي ھر کشور، مي

به روشي مشابه ظرفیت کشتیھاي تجاري اروپا تخمین زده شده است و پايه استنتاجھاي بعدي . جوامع به حساب آيد

ي و تأکید بر فرايندھاي مادي، ملموس و تجربي، عواملي او با ارائه جزئیات زندگي روزمره مردمان عاد. قرار گرفته است

نکته جالب و درخور توجه آن است که . اند داري و برخورد آن با ساير تمدنھا موثر بوده شمارد که در خلق سرمايه را برمي

ا ھدايت استفاده از معیارھا و شاخصھاي تجربي آن ھم در حجمي وسیع ب: طرح صدھا نکته، اشاره به وقايع گوناگون
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شناسي، جغرافیا و  ديدگاه نظري آن ھم ديدگاھي چند بعدي و متأثر از پیشرفتھاي ساير علوم انساني، به ويژه جامعه

  .اقتصاد، به فرجام رسیده است

) يه داريسرما( جديد دنیاي به کشاورزي ايستاي جامعه از گذار چگونگي مجموعه اين در برودل اصلي مساله

 روشي با اما دھدمي قرار بررسي مورد مختلف ھايتمدن در را داريسرمايه ظھور ھايزمینه روب ھمانندبرودل . است

 است ايدوره از بیشتر بسیار برودل بررسي مورد زماني گستره عالوهبه .تاريخي وجوه بر بیشتر اشرافي با و تردقیق

 جغرافیايي و مادي ھايويژگي برودل اما کندمي اکتفا اسناد تفسیر به بیشتر وبر .دھدمي قرار بررسي مورد وبر که

 تجارت کشاورزي، اقتصاد الگوھاي ھمزمان ھمزيستي برودل ھمچنین .گیردمي خدمت به خود تحلیل در را ايگسترده

  .نیست غرب در حتي ناگھاني گسستي به معتقد و دھدمي نشان ھم کنار در را داريسرمايه و سنتي

 اشاره در برودل .است داريسرمايهو  اقتصادي حیات، مادي حیات اندداده شکل را بکتا اين که کلیدي مفھوم سه

جنبه آن شوند؛مي نامیده روزمره زندگي و عادات بیشتر که دارد نظر مورد را انسان زندگي از بخش آن، مادي حیات به

 و نظمبي که بیشمار و موروثي مالاع .کنندمي کنترلمان باشیم آگاه وجودشان از ما اينکه بدون که زندگي از ھايي

 گاه که عملي الگوھاي و ھاانگیزه اعمال، .اندشده تکرار مستمر طوربه امروز ھمین تا و شده انباشته ھم روي ترتیب

 شده فراموش ھايانسان ھمه تاريخ يعني بشر تاريخ ناخودآگاه بخش درواقع .گردندبرمي بشر نوع تاريخ ترينديرينه به

 صدايي اما بودند اھمیت پر العادهفوق که سختيجان ھايواقعیت و مردمان شده فراموش نیمه و ناگفته استاند. تاريخ

 .نداشتند

در اين کتاب ديدگاه . است» )قرن شانزدھم(مديترانه و دنیاي مديترانه اي در عصر فیلیپ دوم «، برودلگر يکتاب د

نگاري جديد از سوي ديگر به نحو تفکیک ناپذيري به ھم گره  شناسي تاريخ تحلیل و نظري آنال از يک سود و روش

، يعني تاريخ نگاري نوين در عمل و گام »آنال«ھمان ادعاي شماره نخست مجله . خورده و در عمل پیاده شده اند

نخست يافتن محدوده دقیق مطالعاتي است، چنین محدوده اي براي مورخ مي تواند زندگي شاھي، دوران معیني از 

تاريخ تا آن تاريخ و نظاير آن باشد، اما در تاريخ نگاري جديد محدوده مطالعاتي معموال واحدي است مکاني يا  اين

اين کار به ھمان اندازه غیرممکن . تاريخ منطقه مديترانه را نمي توان از تاريخ دريا جدا کرد«: قول برودل  جغرافیايي، به

پس درياي مديترانه و ساحل آن به عنوان واحد مطالعاتي » .نظر آوريم است که کوزه را جداي از دستھاي کوزه گر در

با اين حساب برودل . انتخاب و سپس محدوده زماني مطالعه، يعني عصر فیلیپ دوم در قرن شانزدھم را تعیین مي کند

پس از بحث از نکات . مي تواند چنین واحد مطالعاتي را با ساير واحدھاي مشابه مثال اقیانوس ھند و غیره مقايسه کند

ياد شده، معرفي مديترانه يعني بررسي دقیق کوھھا، دشتھا و جلگه ھا در دستور کار قرار گرفته است تا آرام آرام 

زندگي اجتماعي، اشکال حیات مادي، الگوھاي گذران روزگار و نھادھا و سازمانھاي اجتماعي که در دامن چنین محیط 

 .گیرد چنین مباحثي بحش اول را در برمي. ودطبیعي زاده شده، به بحث گذاشته ش

. شوند برودل در بخش نخست به پديده ھايي مي پردازدکه کند تغییرند، با گذار نسلھا آن ھمه تأني دگرگون مي

در بخش دوم سرنوشت مشترک و گرايشھاي . ھا مطرح مي سازد»ساخت«برودل چنین پديده ھايي را تحت عنوان 

شود و کوشش به عمل آمده تا از روند ھا چه اقتصادي و چه جمعیتي سخن به میان آيد عمومي به بحث گذاشته مي 

  .معرفي شوند» اند چون حبابي برآب«اي که  و باالخره رخدادھا، وقايع خرد و لحظه
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  روزمره در مکتب آنال يزندگ

شود و در حوزه  يتکرار م) منظم اي(گردد که روزانه  يباز م ياز زندگ يبه تمام ابعاد (everyday life)روزمره  يزندگ

   ).شهياند(است و فرھنگ یرون از اقتصاد و سیب يحوزه ھا يعنيست، ین) آن ير ھابرماسیبه تعب(ستم یس

روزمره نسبت به  يز زندگيتکرار به منزله درک متما) ١: سازد يز ميم متمایه مفاھیروزمره را از بق يسه عنصر زندگ

که  يقه متفاوتيعادت به عنوان طر) ٣روزمره نسبت به مقوله مکان و  يز زندگيدرک متماخانه به منزله ) ٢مقوله زمان، 

  .میکن يروزمره را از خالل آن تجربه م يزندگ

ن يکه ا ييت ھایک مردان و زنان، موقعین بخش ھا به تفکيدر تمام ا(روزمره عبارت است از  ياز ابعاد زندگ يبرخ

متفاوت ... اقوام، طبقات، مشاغل و يا برايا متفاوت، آيکسان است ين گوناگون یسن يا برايشود، آ يرفتارھا انجام م

  ): بوده است؟

 نحوه ساخت خانه. نش آنیات و چيیداخل خانه و تز: خانه -

 ، مديرونیو ب يور، لباس اندرونيش و زيآرا. آداب پوشش و لباس مردان و زنان: پوشش -

 د، بازار رفتنيمصرف و خر -

وه و یم. ھا و غذاھا يدنی؟ نان و نوشي، کجا و چگونه و با چه آدابيخورده اند، ک يم يزیچه چ: غذا خوردن -

 .يچاشن

 . ، طالقيو فرزندآور ين، مراسم ازدواج، بارداري، روابط فرزندان و والديروابط جنس: ازدواج و خانواده -

 ھا يجشن ھا و عزادار. ينيد يرفتارھا -

 ين، عزاداریآداب مرگ، مراسم تدف: مرگ -

 حمام و نظافتاست -

 ارتيسفر رفتن و ز -

 خرافات -

 ان، یمخدرھا، قل: حاتيتفر -

 ز و غالم و خدمتکار، غذا پختن، شستشو و نظافت منزلی، آشپزخانه، کنيخانه دار: يکار خانگ -

 خواندن -
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