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  دهيچک
کار  ،ناید. بنابرکنرا بررســی  در نســل اول و دوم »آنال«ن مکتب ااین پژوهش تالش دارد تأثیر ســاختارگرایی بر مورخ

سش بنی ساختارگرایی چه تأثیري بر تاریخ نمایدمیدین آغاز اخویش را با این پر شتکه  ؟ این نوع نگاري مکتب آنال گذا
درست در  ؛با فرناند برودل به اوج خود رسید ،و لوسین فور شروع کرد و سرانجام نگاري کار خویش را با مارك بلوختاریخ

هاي علوم هبسیاري از شاخ ر ساختارگرایی به شدت متأثر شده بود. این مکتب فکريزمانی که فضاي علمی جهان از تفک
ود قرار داد. تحت تأثیر خرا مانند آن شناسی و روانشناسی، شناسی، مردمشناسی، انسانشناسی، زبانانسانی، مانند جامعه

این  گذاشــت. از بطن يپایدار برجا رهاییوده شــد و در این وادي نیز تأثینگاري نیز گشــتاریخ ةپایش به حوزســرانجام، 
سر برون آورد. نگاه به تاریخ شد و توجهتحول، تاریخ تام یا کامل  شته  سی بردا سیا صب بر تاریخ   نگاري تغییر یافت. تع

ــتگی پیدا کردند. این ةتاریخ به مردم عادي یا زندگی روزمر ــدت به هم پیوس بار مردم فزونی یافت. تاریخ و جغرافیا به ش
علوم ی، شناسها به تاریخ باز شد. جامعهپاي سایر رشته ،شروع مطالعات تاریخی گردید. سرانجام ۀنقطـ  و نه فردـ معه جا

با تاریخ درآمیخت و مورخان از این علوم در مانند آن شناسی و مردمشناسی، اقلیمشناسی، روانشناسی، اقتصادي، زبان
نابراین فراوان بردند. ةجهت درك بهتر تاریخ بهر با : توان گفتمی ،ب ـــاختارگرایی به تاریخ، عصـــري جدید  ورود س

  ایجاد کرد. هایی متفاوتشاخصه

  .نگاراننگاري، تاریخآنال، بلوخ، فور، برودل، تاریخ ساختارگرایی، مکتب ها:کلیدواژه
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۱۱۸     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

  مقدمه
ست. علمیو تجدّ تحولدوران  چند قرن اخیر و درانداختن ها سنتن از گرداندشدن، دورد بوده ا

ت در این حوزه، تحوالتاریخ نیز پا گذاشـــت. گرچه این  ۀ، به حیطگوناگونهاي طرح نو در حوزه
ــیاســت، مجبور بود تا جیره، نمودبطیء و نامحســوس می ن خوار آتاریخِ گرفتار آمده در چنگال س

ـــد و در نتیجه ند دیگر علوم، با انقالت بزرگی را به خود نمیتحوال ،باش مان هاي عظیم بدید و 
ـــت باتوپنجه نرم نکرد. دس ن کلی دگرگوو حتی باطن برخی را بهگوناگون علوم  ةچهرگرایی اث
سیاسی را این ۀاما چون به حیط ؛ساخت شت، تنها همان تاریخ  بل تر از قبار خشک تاریخ پاي گذا

شت. این ضه دا سناد بودند که موثقبه دنیا عر ستر از مورّبار این مدارك و ا ها را به تی واقعیتخ بای
همان بود که بود؛ تاریخ سـیاسـی، محدود به ی، سـنتها هم بنا به نگاه کشـیدند. واقعیتتصـویر می

ص سالطین و بزرگان عر ست، جنگ ۀزندگی  سانها و انقالبسیا ها و ها. هنوز بخش عظیمی از ان
اریخ، اي به تو رانکه گراییاثباتجایگاهی در این تاریخ نداشـــتند و تازه نگاه  کنشـــگران تاریخی

  محدودیت این امر را دو چندان نیز کرده بود.
ستان تغییري بنیادین کرد. تاریخاما به تدریج،  ستم، دا شدر قرن بی صه گذا تند که در نگارانی پا به عر

سانی به مانند  نگاريمقابل نگاه رایج در تاریخ صمیم گرفتند تا میان  )Henri Berr(هانري بِرشوریدند. ک ت
 ایجاد نمایند و علم و تاریخ و فسلفه را به هم نزدیکپیوند و اقتصاد با تاریخ شناسی علومی مانند جامعه

ـــاندند.  )Annale(» آنال«ن مکتب اخاین مورّ هااز آنپس کنند.  بودند که این انقالب را به اوج خود رس
تاریخ، تمام  ۀعلوم دیگر به حیط قرار داشتند، با باز کردن پايشناسی که تحت تأثیر شدید جامعه ،ایشان

، تحت تأثیر )Lucien Febvre( لوسین فورو  )Marek Block( مارك بلوخی را در هم شکستند. سنتمرزهاي 
که در این دوران، یک پارادایم فکري عظیم در علوم انسانی ایجاد کرده بود، تاریخی را بنا  ،ساختارگرایی

سب به که با خصوصیاتی ویژه و منحصر ب نهادند نگاري ی بنیادین در تاریختحولآن روز،  سنته فرد ن
یزان . تا مدساختارگرایی بازشناس ۀرا در سای تحولکه این  استآن شد. هدف این نوشتار محسوب می

  نگاري آنال درك کند.تأثیر ساختارگرایی را بر تاریخ

 ساختارگرايي

شدت تحت تأثیر  شتو طبیعتگرایی اثباتعلوم اجتماعی در قرن هجده و نوزده، به  . اما گرایی قرار دا
شیوه ،به تدریج سان و مردماي جدید توسط زباناین نگاه شروع به تغییر کرد.  سان اجتمشنا در  اعیشنا



   ۱۱۹ »آنال«نگاران مکتب خيی بر نسل اول و دوم تارير ساختارگرايتأث

 

 ةوارد حوز )واقعیت انسانی( اي از واقعیتاوایل قرن بیستم بنا گذاشته شد. در آن زمان، نوع تازه ۀفرانس
شم ان شد که چ شم ،وجههیچطلبید. این نگاه جدید بهداز متفاوتی میدریافت علمی  سط همان چ انداز ب

، 1380هارلند، ( علوم طبیعی نبود. علوم انسانی در این ایستار نو، در حکم علوم غیرطبیعی شکل گرفتند
 که ریشــه در علوم انســانی داشــت، تحت تأثیر این نگاه به وجود آمد. ،ســاختارگرایی نیز. )17ص 

  حمیلت عقالنیِ جهت در قاطعانه بود، حاکم اجتماعی علوم بر که، گراییتجربه برابر در یساختارگرای
  رویداد یک به توانســت ســاختارگرایی. کرد حرکت خارجی واقعیت بر بشــري ذهن درونی و منظم

اد هعلوم انسانی ن ۀگونه بود که این ایستار پا به عرصاین .)1383ور، ی(است شود تبدیل فرانسه در فرهنگی
  هاي این علوم را تحت تأثیر قرار داد.و تمام حوزه

ي ساختن و بنا ابه معن» struere« و از فعل )stracture( »التین« ۀاز کلم )structre( »ساخت«ۀ کلم
ی شناسدر قرن هفدهم و در زبان ،کردن گرفته شده است. بهره گرفتن از این واژه در گام نخست

ضی زبان سااتفاق افتاد. بع صویري را دیدند که ،ن براي زبان و ارتباط میان کلماتشنا از  همان ت
اسی شناین واژه را از زیست اسپنسردیدند. اولین بار بدن و اجزاي آن و ارتباط میان این اجزا می

سانی وارد کرد. مفهوم  سر »ساخت اجتماعی«به علوم ان سپن گرا داشـت. همواره رنگی طبیعت ا
ساخت اجتماعی و  ابدین معن؛ مهمی به بار آوردشناختی ساخت اندامی، نتایج روش قیاس میان 

سازمان و ترکیبات بخشزمنیه، که در هر دو  شد از  شاهدهساخت عبارت  پذیر که در کل هاي م
 اونرادکلیف بردر نهایت، و  دورکیم، اسپنسرگرایی در ساخت اجتماعی وجود دارند. این طبیعت

و شــناســان نخســتین بار در قرن نوزدهم در میان جامعه »تســاخ«اما مفهوم خورد. به چشــم می
اجتماعی. این ة آن هم در مباحثی مربوط به وحدت و تمامیت پدید شــد،شــناســان اســتفاده مردم

صله گرفت و مفهوم جدید صطالحی قدیمی خود فا می گرا به مفهواز مفهومی طبیعت از کاربرد ا
ستفاده از آن گوناگون هاي و به صورتگردید انسانی نزدیک  ر د »ساخت«از  امیل دورکیم. شدا

  »روســاخت«در بحث  مارکسگروه بهره برد و  )Les structures morphologiques( شــناســیریخت
)structure-super(  زیرســاخت«و« )structure-infra(  یا همان روبنا و زیربنا، از این مفهوم اســتفاده

انی که تأثیرشان بر ساختارگرایی و همچنین بر از جمله کس .)107-106، ص1391، ی(توسل کرد
 )Ferdinand de Saussure(دو سوسورشناس فرانسوي، دارد، یکی زبانفراوان اهمیتی » آنال«مکتب 

ست و دیگري جامعه سوي، ا ساختارگرایی بنا امیل دورکیمشناس فران . هر کدام از آنها بنیانی در 
  ثیر مستقیم گذاشت.تأ »آنال«نگاري مکتب نهادند که بر تاریخ

۱۲۰     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

  نقش دو سوسور بر ساختارگرايي. ۱
 سـوسـوردو .دارد مهمی و ویژه جایگاهشـناسـی زبان انسـانی، علوم میان در گرایانسـاخت براي

ل شناسی به کار برد و تأثیر وي بر ساختارگرایی، غیرقابنخستین کسی بود که این مفهوم را در زبان
ــت. آنچه  ــورانکار اس ــوس ــت و در نتیجه،  باطیارت بنا نهاد س ــتقیم با زمان داش ر بعدها بر تأثیمس

  نگاري مؤثر واقع شد.ساختارگرایی بر تاریخ
ساختارگرایی،   که است روابط کلی صورت ساختی شکل زند.را می یکپارچگی حرف اولدر 

س صر  تجرید از وبوده  پایدار اًبتن ست به خاصعنا صر. آیدمی د   گامیهن تنها نظام یک منفرد عنا
سی کل یک همچون را ساختار با اجزا آن روابط که دارند معنا  نعنوا به ساختارها این .کنیم برر

ستقل، هاییماهیت  اختارس خود این ،بنابراین. شوندمی درك خودتغییریابنده و شوندهخودتنظیم م
ــت ــاختارگراها. کندمی تعیین را نظام یک منفردي اجزا کارکرد و معنا اهمیت که اس   :ندمعتقد س

ــمی نظام یک به آنها ارجاع با توانمی را توجیه غیرقابل و غیرمرتبط فرایندهاي و رویدادها   رس
  .)1386(هوارث،  ساخت درك قابل روابط

  هايگفتار پاره کل جمع بر را زبانی نظام: باید بود معتقد ســوســوربنا بر همین اســاس کلی، 
 نظام آن یعنی همزمان، نظام باید. دانســت دممق ،اندشــده رانده زبان بر واقع عالم در که ،واقعی

 .کنیم درك درســتی به دارد، قرار کلمه هر پس در گفتار از لحظه هر در تردیدبی که را همزمانی
ست نظامی زبان   قطف. دشو توجهبه آنها  شانهمزمانی یکپارچگی در باید و تواندمی آن اجزا که ا
 دســت منفردة واژ هر معناي درك به، واقع به انتومی شــود درك همزمانی یکپارچگی این وقتی
سانی هیچ .یافت :  گویدیم سوسور. بیافریند ايتازه مفاهیم و کلمات فردي صورت به تواندنمی ان
  به که، قراداد از نوعی موجب به زبان. دارد قرار فرد وراي در و اســت گفتار اجتماعیۀ جنب زبان

ضاي ضايۀ هم ام سیده جامعه اع ست، ر سب را زبان فرد. دارد وجود ا   آنکه از پیش ،کندمی ک
  وريص روابط یکسان ساختار حفظ ،داللت امر در. است قراردادي زبان. بیندیشد دیگران از مستقل
  .)9ـ23، ص1380(هارلند،  دارد اهمیت کهاست 

و نگاه نوینش به زبان، نخســتین کســی بود که به  »همزمانی« ۀمســئل با خلق ســوســوربنابراین 
ساختارگرایی بر تاریخصورت  ستقیم موجب تأثیر  شدغیرم نگاه  .)30م، ص2010(کورلیو، نگاري 
موجب شد ساختارگرایان عنصر شخصی موجود در گفتار را امري ثانوي انگاشتند و براي  سوسور

  براي. فرد نه بود، نظام داشــت اهمیت ســاختارگرایی در آنچه آن کمترین اهمیت را قائل شــدند.
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ـــ خاص زمان یک در را زبان وضعیت یدبا پژوهیزبان ـــ  اصطالح بهـ .  داریم نگه) ثابت(منجمدـ
ست غیرزمانی ،خود ،همزمانی بعد این ،رويبدین ست ارتباطبی بعد این با تاریخ و ا ي سو از. ا
  در زبان یرتغی چگونگی با و است) ناهمزمانی( بعد داراي و تاریخی موضوع یک بیشتر گفتار دیگر،
ستوار،  دارد کارسرو زمان بستر تاریخ تام یا تاریخ کامل از دل این انگاره،  .)156-155، ص1383(ا

سل اول و دوم بود. در گفتار بعدي، در ن »آنال«نگاري هاي تاریخکه یکی از شاخصه سر برون آورد
  شود.این تأثیر بسط داده می

سوراز پس  ساختارگرایی و همچنین، سو ستقیمی بر  سی که تأثیر م نگاري بر تاریخ دومین ک
  بود. امیل دورکیمداشت،  »آنال«مکتب 

  ینقش اميل دورکيم بر ساختارگراي. ۲
ـــ1858( امیل دورکیم ست که بعضی ناظران او را مهم) چهره1917ـ  تریناي برجسته در تاریخ نظریه ا

سی در تاریخ جامعهپرداز نظریه ستهشنا سیاري از نظریهدان سیهاي جامعهپردازياند. ب أثیر ، تحت تشنا
ست شته ا شمند قرار دا ست معتقد دورکیم. )46، ص 1389تزر، ی(ر تفکرات این اندی شخاص: ا شتر ا   بی

صول شت:  او. آنة کنندتعیین تا انداجتماعی زندگی مح س تاریخ در »فردي خودِ« مفهوماعتقاد دا   ،انان
سبتاً مفهومی ست سطحی و رخأمت ن ، 1380(هارلند، داندمی افراد از فراتر ايپدیده را جامعه دورکیم. ا

شناسی، و همچنین بر ساختارگرایی در جامعهشناسی بر جامعه دورکیمنخستین تأثیر بنابراین، . )35ص
 جامعه بهة شــروع بود و فرد تنها عضــو ســازند ۀتســلط جامعه بر فرد بود. در مطالعات وي، جامعه نقط

ــوب می ــد. عنوان یک کل محس د. در دامیوار اندامبه جامعه ماهیتی گرایی، اثباتتحت تأثیر  دورکیمش
ر کل ارتباطی که د؛ مانند جسمی بود که تمام اجزاي آن با هم پیوستگی و ارتباط دارندجامعه بهنگاه او، 

ــود. تعریف می ــوند، دیگر نه هویتی دارند و نه کارایی. حتی و این اجزا هنگامیش که از این کل جدا ش
عمل  یســـتیچند فرد باکم دســـتر فرد رخ دهد. یتواند تحت تأثینم، میدورکنگاه در  یوقایع اجتماع

 یع اجتماعیآنها وقاۀ جید که نتید حاصـــل آیجد یب آنها محصـــولیزند و از ترکیامیش را به هم بیخو
و  يفردة رون ماســت و به ارادیعمل کردن اســت، در ب يبرا ياوهیکه شــید، ن محصــول جدیشــود. ا
  .)131، ص1383ها، یدیجمش( ندارد یبستگ یخصوص

ر م بیوجود داشــت که به صــورت مســتق میدورکدر نگاه  يگریدۀ ن نگاه، شــاخصــیعالوه بر ا
  از دورکیمود. ب يارشتهنیشمند نسبت به پژوهش بین اندیستار ایر گذاشت و آن ایتأث ينگارخیتار

۱۲۲     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

سانیجامعه جمله شتهبین پژوهش از که بود شنا سی،هجامع ترکیب ویژهبه، اير سروان شنا  وی شنا
ستمی اجتماعی علوم هايشاخه از یکی را تاریخ او .کردمی حمایت، تاریخ  شناسجامعه که دان

ست محتاج آن به سخت سی را دینی نظام بنیادهاي، دینی حیات بنیانی صور کتاب. ا کند، یم برر
ـــت اجتماعی علوم و تاریخ ترکیب به وي ۀعالق نمودار ـــد که از موین امر نیا .اس ن یجب ش
ـــناسجامعه ق یکه از طرکرد ادعا توان می یگردد و حت »آنال«ن افراد بر مکتب یاز مؤثرتر یکی ش

  یافت.به مکتب آنال راه  یی، ساختارگرايو
ــیف گونهاین را دورکیم، بلوخ  اینکه؛ ...آموخت را عمیق کردن تحلیل ما به او« :کردمی توص

  .»کنیم متمرکز را نافکارما و بیندیشیم مسائل به چگونه
 ۀیشاند در »جمعی وجدان« مفهوم از گیريبهره با بلوخ ،شاهانه مس نام با بلوخ اثر نخستین در

  ،»مورخ یک تأمالت« عنوان با ايمقاله یعنی خویش، اثر دومین در و پرداخت پژوهش به ،دورکیم
  .)1389، یمی(کر کرد بررسی را جنگ زمان در رایج نادرست هايشیوه

 يو ساختارگراي »آنال«ب مکت

 بدون سـاالنه وقایع شـرح« معناي به و شـده گرفته) سـال( Annus التینی ۀکلم از )Annales(ة واژ
 است عیاجتما و اقتصادي تاریخ آنال عنوان با ايمجله مدیون مکتب این نام. است »تفسیر و تحلیل

شار م1929 ژانویه پانزدهم در بار اولین که شریه، این ارانگذبنیان. یافت انت سین ن   مارك و فور لو
سی روش و نگاريتاریخ ةآیند در مؤثري نقش افراد این. بودند بلوخ س در تاریخیشنا  قرن ۀفران

د. شــیده میگوناگون د يهان رشــتهامجله آنها، نام متخصــصــ ةریأت تحریدر ه .کردند ایفا بیســتم
ه همان ن افراد بینگار. اخیو البته تار شناس،، جامعهیاسیدان، اقتصاددان، متخصص علوم سیجغراف

مان که آر ندازه  مان یخیتار يهاا ند، آر ـــت تاریغ يهاداش تارین یخیر ها  ند. آن ـــت نا  یخیز داش را ب
شتند کهیم گرفت، یبهره مفنون انداخت. از تمام ینو درم ید و طرحینوردیمرزها را درم ۀهم گذا

ند و گرفتیفاصــله م یان ســنتنگارتاریخبه شــدت از  ماند. آنهایم یباق یخیدر همان حال، تار یول
ــتند  ــد داش ن یاز اهداف ا یکی .)468، ص 44، ج 1972(روپر،  جاد کنندیمدرن ا ينگارتاریخقص

دف هبود؛  یزدگتخصصیۀ آورده شده بود، در هم شکستن روح نخست آنۀ که در سرمقال ،هینشر
ه و یحاد(اتبود ی ق وحدت علوم انسانیو تشو یعلم يهان نظامیب يشبرد ارتباط و همکاریپ ،گرید

  ).2، ص 1365، فوالدوند



   ۱۲۳ »آنال«نگاران مکتب خيی بر نسل اول و دوم تارير ساختارگرايتأث

 

ــی،روش نظر از، طورکلیبه ــناس ــاخ دو ش  »آنال« مکتب بر اجتماعی علوم ةحوز در مهم ۀش
ست :بود تأثیرگذار سم نخ سی سم و مارک سی شه خود که نئومارک سم در ری  آلمان یکدیالکت ماتریالی

شتند سیمردم دوم. دا سی جامعه و ساختاري شنا ست نقش و کارکرديشنا  تتح که دورکیم ۀبرج
شت قرار فرانسهگرایی اثبات تأثیر دهد که در ینشان م »آنال«خ یتار یبررس .)1387نژاد، ی(فضل دا

ش ساختارگرا یط یخین مکتب تاریکه ا ییهابیتمام فراز و ن ست. ن دایادیبن ینقش ییکرده،  شته ا
 سال تا که ،دوره اولین. کرد تقسیم کلی ةدور دو به ،م1970 سال تا داابت از توانیم را »آنال« تاریخ
شت، مهااد م1945 شتري تأکید گراساخت کیفی نگاريتاریخ بر دا شت بی   اریخت به دومة دور. دا

  نادیده را هاساخت اهمیت نآ بدون. داد نشان بیشتري گرایش هامجموعه و هادوره فرایندها، ی،کمّ
 وجهت انســان نوع تکامل تاریخ به هســتند، فور و بلوخ نمایندگانش که ،خســتن ةدور در .بگیرد
ـــدمی زیادي ـــاختارگراین دوره تحت تأثیاما مورخان ا. )1389، یمی(کر ش در  یچه تحول ییر س
  خ افزودند؟یبه علم تار يزیو چه چ جاد کردند؟یا ينگارتاریخ

ر یشدت تحت تأثبهر گام نخست خود، د» آنال«ز اشاره شد، مکتب ین نیش از ایکه پگونه همان
صه میدورک شاخ شت.  شت و ادامه یتأث »آنال« ينگارتاریخکه در ، میدورک يفکر يهاقرار دا ر گذا

  عبارت بود از:دا کرد، یپ
  د.یدیجامعه را فراتر از افراد م. 1
ن یا يمانند جســم بود و اعضــا نقش اجزال بود. جامعه بهیقاوار اندام یجامعه ســاخت يبرا. 2

  کردند.یمایفا جسم را 
  شد.یژه میو ياتوجه ياشتهرنیب يهابه پژوهش. 3

نو بنا کرد.  یشنق »آنال«، در مکتب میدورکاز پذیرفتن ر یبود که با تأث ین کسینخست مارك بلوخ
ـــ  به جامعه ووار اندامنگاه و  خ نمودیوارد تار میدورکد از یرا به تقل یقیتطب یاو مطالعه و بررس

را  )Total history( »ا کاملیخ تام یتار« يوارد کرد. او بنا ينگارتاریخت جامعه بر فرد را به یرجحا
  باز نمود. ينگارتاریخة را به حوز يارشتهنیب يهاپژوهش يپا ،تینهاد و در نها

شد تا به جامعه و ارجحوار اندامنگاه  ستن جامعه بر فرد، موجب  سمی مانند جامعه دان ده ید ج
  کشف ورخم وظیفه ،نگاه این اساس بر. دارند ارتباط و پیوستگی یکدیگر با آن ياجزا تمام که ودش

  همقایس قابل مطالعاتی واحدهاي این کههنگامی. بود هافرضیه آزمودن براي مقایسه قابل واحدهاي
  را نآ اجزاي، بگیرد نظر دروار اندام کل یک صورت به را واحد اینباید  مورخ گاه شد، مشخص

۱۲۴     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

. دکنیدا میشـکل پ اجزا، گذاشـتن هم کنار در با تنها ،کل این. نماید بازسـازي وکند  شـناسـایی
  روش با، و شـودد انجام یبا معاصـر دوران به نزدیک زمانی یا حال شـرایط به توجه با يبازسـاز

  ،الیفئود ۀعجام خود، کارشاه در بلوخ مارك .گرددمی مقایسه، شده برده گذشته به حال از روندهپس
  .است برده بهره روش این از

ـــ يالدیم 11تا قرن  9از قرن  یعنی، یطوالن یرا در زمان یفئودال »مفهوم جامعه« بلوخ  یبررس
ساختار،  نیف ایبا توصپس کند و یک ساختار نگاه میبه عنوان  یبه طبقات اجتماعاو ده است. کر

صورت اندام زنده  ،سازد. پس از آنیدا میبه جامعه را هووار ماندانگاه  )11، ص 1363(بلوخ،  به 
ــکار مید ــود که چرا کتاب خویگر آش ــدیفئودال ۀش را با روند والدت جامعیش و  ، حرکت و رش

ــاو کرده اســت.  يبندافول آن بخشســرانجام،  رد. از یگیگر بهره میاز علوم د یعیبه صــورت وس
سزبان شأ جغرافی، ادبیشنا شناخت من ستانواژگان، ب ییایات،  سا ، آداب یاجتماع يای، جغرافیشنا
ــنعت، یزراع ــاوت ،هنر، حقوق، ص ــا و روحانیکلو  قض ــتفاده م تیس کامل و  یخیکند تا تاریاس
سب با  ياگونهبه در هر زمان »فئودال« ةواژاز کند که یثابت م بلوخجانبه ارائه دهد. همه ضع ومتنا

ل مستعماي هن لغت را به سکیلب است. او انه جاین زمیدر ا ياستفاده شده است. اصطالح وخود 
ــب ــخص اول یمیان دایکند که در جریه میتش ــت. او یه خویزمان، طرح مش ــت داده اس ش را از دس

دارند که درك  ین مفهوم را به شــرطیاســتفاده کردن از ا ةشــان اجازیاد: یگویخطاب به مورخان م
صراًین تعابیکنند ا سب ر منح شده در کایپذ يهابرچ ستند. آن هم برایربرد نورفته  که  يزیچ ين ه

  یشناساست که در زبانچرایی ن همان ی. ا)8، ص 1363بلوخ، ( کامل نشده است کاربرد آن واقعاً
شد ییساختارگرا سوردوکه  یزمان؛ مطرح  وجه چیهک واژه بهیخِ یکرد ثابت کند که تار یسع سو

 اردگذیش میرا به نما »یهمزمان«ن همان قانون یاند. ایآن واژه را به ما بنما یست مفهوم کنونیقادر ن
  .)95، ص 1358اژه، ی(پ

 يافراد و رخدادها يگر به جایدا کنند. دید پیجد ياچهره خین نگاه موجب شـــد تا کارگزاران تاریا
صورتیمنگاه  يخاص، به موارد شته تا به حال با  س یشد که بتوان از زمان گذ د و کر یثابت آنها را برر

  معانی نییعـکند؟مبادله می مورخکه  یکاالی بر ساختارگرایی: گویدمی پت ل بودن آنها محرز بود.جزء از ک
ـ تاریخ در هاعاملة شد قصد و آگاهانه   ابدیمی تمرکز ناخودآگاهی ساختارهاي بر لکهب، شودنمی متمرکزـــ

  تحمیل مؤلف کهنگرد می ايیمعان به مانزناهم هايروش دیگر، عبارت به .دهندمی شکل را آنها افعال که
  .)1383ور، ی(است است شده تحمیل مؤلف بر که نگردمی ايمعانی به ساختارگرایی اما. است کرده
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شان و نامبی ساختارهاي با را فاعل ،»آنال«مکتب  يساختارگرا نگارتاریخ .  کندمی جایگزین ن
صد به گرید شقس آن از فعل این که لگوییا و فعل خود به بلکه، شودنمی هانگ فاعل نیت و ق  رم

ن امر یاما ا .است غیرتاریخی و همزمان ايجسورانه صورت به ساختارگرایی. نگردمی است، گرفته
شت که تا پ یشد به زمان همان نگاهیگر نمی. دطلبیدمیي گرید ايالزمه خ ین در تاریش از ایرا دا

سورن نگاه از یشد. ایاز آن بهره گرفته م شد  سو شد، که گونه و همانآغاز   به نام یمفهومگفته 
ساختارگرا ان زبانیتوسط ا »یهمزمان« ستفاده کرد تا زبان را به  یجاد گشت. او از همزمانیشناس  ا

ا به ی یک ســاختار شــود. مفهوم همزمانیل به یرد و زبان تبدیکپارچه در نظر بگیک کل یصــورت 
ساکن ا» دارخیتار«، برودلقول   باً ی. تقرافتیشهرت  »ا تامیخ کامل یتار«ساکن، به  باًیا تقریز مدت 

 رینظر داشــتند و آثار بزرگ و شــهخ را مدین تاریا ،در نســل اول و دوم »آنال«ن مکتب اتمام مورخ
ستوار شده است. در تاریبر هم یشان همگیا تره وسته در گسیخ پیک تاریخ تام، ما شاهد ین نگاه ا

ها و یوستگیمتمرکز بر پ يکارکرد -يافت ساختاریک رهینیم توامیم و یهست یار طوالنیبس یزمان
ا یاز هر دوره  يضرور یکپارچگیمورخ در تالش است تا  ،ن روشیم. در اینیجامعه را بب يهانظام

  .)1387نژاد، ی(فضل را کشف کند یخیجامعه تار
ـــزمینۀ، ن یدر هم   عنوانامل بهن عیابه ا در آثار خود، یگرفتن عامل جغراف يبا جد ن فوریلوس

بر جبر  ،خیبر تار ییایجغراف يامهمقدّقرار داد. البته او در کتاب نشـــان  توجه یخیک کنشـــگر تاری
شتیجغراف سان در انطباق با مح ا تاخت و اذعان دا  يروها را فراهمواره ممکن، ییایط جغرافیکه ان
ضرورت دارد و سان يایتالش دارد جغراف ،ن نگاهیبا ا فورها را. نه  خ درآورد. یرا به خدمت تار یان
سع شان دهد که زندگ یاو  و  یقالب زمان ي، دارایکیزیا فی یعالوه بر قالب مکان یاجتماع یدارد ن

ـــت. ازاین یخیتار ـــتند یخی، تارییایو جغراف یاجتماع يهادهیپد، رونیز هس ، 1372(برودل،  هس
صفحه هجده و نوزده) سط یجغراف ،نیبنابرا .مقدمه  ؛ شودیبدل م یخیک کارگزار تاریبه  فورا تو

  مورخ. يبرا ک ابزار و سند زندهین به یهمچن
سیتأث فوراز  فرناند برودل ست.  ياریر ب سال، برودلگرفته ا ست قرن ب يهاکه در  ستم به ینخ

شد. او مردیدن سل دوم مکتب آنال  شهور اق بود. تنها دو کتاب خلّ يا آمد، رهبر ن ، پنج جلد يوم
شت و  سه دا صفحه را درقریب  ساو گرفت. یبرمهزار  صل يهااز داده ياریب   در یخود را به زبان ا

و  يو يدکترۀ رسال ).1م، ص1996(اُبرین، افتی گر کشورهایا و دیتالیا، فرانسه، ایاسپان يهابایگانی
ــهورتر ــر فل ياترانهیترانه و جهان مدیمدن اثرش به نام یمش ــال  که پنج یکتاب؛ بود پ دومیدر عص س

۱۲۶     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

ـــتن زحمت ـــ آن نگاش ـــعی، جغرافپ دومیفل يآن به جا یخید و کارگزاران تاریرا کش ت یا، وض
شاورز صادیو  يک شدند. ۀ ترانیمد ةحوز يا اقت شانزدهم   یطمح نقش« کتاب این بخش اولینقرن 
ست »زیست   بر تأکید اب جغرافیاآن هم به ، کندمی پیدا ارتباط جغرافیا به کتاباو،  خود ۀگفت بهو  ا

سانی هايعامل ست تالش کرده  تنها، اینجادر د: یگویم برودل .ان صا شف یاز تار ینوع خا خ را ک
ــر همان ازد بای اما، دنندار کافی ةانداز به تاریخی مواد: کندمی ادعا او کند.   از که، موجود مختص

  .گرفت بهره، شودمی یافت تاریخ در مناطق آن طبیعی فضاي حتی و تصاویر شواهد،
 ينگارتاریخ يهااز شاخصه یکیکه را،  »ا تامیخ کامل یتار« یبه خوب برودلرگ، ن اثر ستیدر ا

شت.  ست، به منصه ظهور گذا   هاروش انواع، ۀهم ادغام ،»کامل یا تام تاریخ« از منظورمکتب آنال ا
سته تاریخ یک یتاریخ هايجنبه و سی یعنی( پیو ستر در ايپدیده برر  یک و )طوالنی زمانی ةگ

ــ تاريساخ رهیافت  شتال روش، این در. است جامعه هاينظام و هاپیوستگی بر متمرکز کارکرديـ
ست تاریخی جامعه یا دوره هر از ضروري یکپارچگی و کلیت آوردن چنگ به جهت در مورخ . ا

 البته و کوچک عالمی همچون افالطونی، مفهوم از الهام با توانمی را دوره هر تاریخ ،ســاننبدی
  در هاتهرش سایر از، باید کامل و تام تاریخ یک به رسیدن براي. کرد تلقی بزرگ نجها از یکپارچه
شد الزم شاید ن روش،یدارد که در ایاذعان م برودلخود . گرفت بهره تاریخی هايپژوهش   از با

 )slow motion( ساکن باًیتقر یخیتارد یبا .به دوران حال آمد حتی یا ،آمد تریکدنز دورتر، هايدوره
مانند ن، از موضــوعی هیبنابرا .)23، ص 1، ج م1995کرد. (برودل، ثابت را پژوهش  يهاا ارزشب

ـــتیکه م یخیتار یعنوان فاعلبها، یجغراف ـــر،  ۀتوان از گذش ـــر و در آن دور تا حال حاض را حاض
  .شدافت، استفاده یدسترس 

  د:یگوین میباره چننیدر ا برودل
ر را یین تغیکمترکه در گذر زمان،  کنیم کشــف را ییهاافتهی رهدوبا تا کندمی کمک ما به جغرافیا
 انندم جغرافیا،. مینیبب طوالنی هايدورهها را در افتهی تا ســاختاري، حقایق از ییهایافتهاند؛ داشــته
سیاري به تواندمی تاریخ، سش از ب سخ هاپر شف یم. گوید پا شتر تواند در ک   قابلغیر لحظاتبی

 و آن هايدرس دنبال کردنة آماد اســت مورخ یبه مورخ کمک کند. تنها کاف تاریخ، از مشــاهده
  .)همان( باشد جغرافیایی تقیسمات و هابنديطبقه فتنپذیر

 يود از سیجد ينگارتاریخ یشناسو روشسو، کیاز  »آنال« يو نظر یلیدگاه تحلین کتاب، دیدر ا
  .انداده شدهیعمل پبه هم گره خورده و در  ریناپذکیتفک یگر، به صورتید

نده شــدند. آنها یمورخان آ يبرا ییک کار بزرگ انجام دادند و الگوی »آنال«ان متکب نگارتاریخ
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سیتمرکز بر تار سیخ  سیژه تاریوو به یا سیخ نخبگان  شته،  یا ضوعاتی به را بردا رداختند که پمو
ستب یخ مهجور و غایشه در تاریهم باًیتقر که  بود يچیز شانیساده ا یمردم و زندگ ة. تودبوده ا
اران نگتاریخ يمن نگاه ســاختاریبه  »آنال«نداشــت. اما در مکتب  یگاهیجا یســنت ينگارتاریخدر 

  ابد.یع یرف یتوانست مقاماین مکتب، 
م نظم موجود در یتوانیم د:یگوین میباره چننیدر ا يات مادیو ح يدارهیسرمادر کتاب  برودل

گارتاریخ ـــنت ين ن یس به روتوده؛ میه کنرا وارو ـــحنه ب يها را  ة ریرون از دایم. هرچند بیاوریص
مکرر، داســـتان  يهاما به جنبش ،ن کتابیقرار دارند. در ا یخیجالب و پراطناب تار يهانامهعیوقا

ـــدمه فراموشیناگفته و ن ـــختجان يهاتیمردمان و واقعة ش ت بودند اما یالعاده پراهمکه فوق یس
ـــدا ـــتند، م ییص ـــاختار حیبه پ ،يگر و در گام بعدیم. در کتاب دیردازپینداش  اتیروزمندان و س

ــاد ــتاوردهاياقتص ــرما ي، به دس ننده رکیغافلگ م پرداخت که غالباًیو به تجدد خواه يدارهیفنون س
  .)12، ص1372، برودل( بوده است
 یخیتار يهارا وارد پژوهش ییگراتیجاد کرد. او کمیا »آنال«گر در مکتب ید تحولک ی برودل
گارتاریخنمود. در  تاریها نتیاعداد و کماو،  ين بدیل  یخیز به کارگزاران  ـــدند. او خود در ت ش

ا به ها رها و شکستيروزیاز پ ین راهنما هستند و شاخصیبه هر حال، ارقام بهتر د:یگویباره منیا
ست م سه، یدهند و فید شینف سیزم ةرا در کر یکیتفک ییایجغراف ۀک نق برودل، ( کنندیمم ین تر

  .)13، ص1372
ت یرد، با عنوان اهمیگیم صفحه را دربر 83ن کتاب، که ینجاست که فصل نخست همیجالب ا

صل . فاستار جالب توجه یکه بسشده  یبررس يموارد، ن فصلیارقام نگاشته شده است. در دل ا
 ت غذا ویو کفا یراوانف«را به خود اختصاص داده است و فصل پس از آن،  »نان روزانه«بعد عنوان 

 »آنال« مکتبن دربارة یش از ایکه پرا  یحاتیتوضها به وضوح، يگذار، نام دارد. فقط نام»یدنینوش
  کند.یه میآورده شده است، توج فرناند برودلژه روش یوو به

  گيريجهنتي
شتر در قرن نوزدهم در  ییساختارگرا سانبی  ن انقالبیانقالب به وجود آورد. اموجود،  یعلوم ان

خسته از روش  ی. مورخانوارد شدخ یتار ۀطی، به حیشناسو مردم یشناس، زبانیشناساز جامعه
ند تا از رفت یی، به سراغ ساختارگراينگارتاریخنو در  یجاد طرحیا یو در پگرایی اثباتآور مالل

۱۲۸     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

سازند. مکتب ینو ينگارتاریخافکندن  یپ يبرا يآن ابزار کتب، ن میسس اؤو پدران م »آنال«ن ب
ز هم رات آن هنویجاد کردند که تأثیا ينگارتاریخدر  ین کار برآمدند و انقالبیاة از عهد یبه خوب

  پا برجاست.
ثابت و  يستار، در بعدین ایزبان در ابه ک ساختار آغاز شد. یبه عنوان ، ت با نگاه به زبانتحوالن یا

 اشیاجتماعۀ جنببه ت سـاقط شـده و یاز اهم آن یشـود. بعد شـخصـیه ما، نگیا منجمد از نظر زمانی
صت مید. اشویتوجه م ضوعاتی از دهد تا به ین نگاه به مورخ فر آنها  يخ نگاه کند که زمان برایتارمو
ساختاردراز یخیتار؛ گذردیم يبه کند دارد  یتیفیخ کین تاریساکن دارد. ا یصورت باًیکه تقر يمدت و 

ــت، به راحتمحل وجه چیهن بهیش از ایکه پ را یتوان در آن تمام جوانبیکه م   ياوواک یتوجه نبوده اس
از  ياریاز بسواحد،  شود که در آنِیخ تام توسط مورخ ارائه داده میا تاری یخ کلیک تاریجه، ی. در نتکرد

  خ شــاهان ویگر تنها کارگزاران تاریداز این پس، ت باشــد. یو رؤ یاندازها قابل بررســجوانب و چشــم
ــلحها و جنگانقالب ات یکنند و تجربیدا میورود پبه این تاریخ  یمردم به راحت ةتود؛ ها نبودندها و ص

سان، باز يامروز یبه زندگ ینگاهمیشان با نیا صلن، ین پژوهش نویشود. در ایشناخته مان  یدو عامل ا
گذار یتأث عه را فراتر از فرد د يگریگر، و دیبهره گرفتن از علوم د یکی اســـت:ر ن یدن. در ایجام

خ یسخت از تار یشود که انتقامیحس م یگردد و گاهیبه شدت مهجور م یاسیخ سیتار، ينگارتاریخ
تمام  ةد مورخان به گستریشود. وسعت دیم ينگارتاریخخ خرد، وارد یگرفته شده است. اما تار یاسیس

؛ ندکیوارد م ينگارتاریخر را به مؤث ین نگاه انعطافیابد. اییها و تمام علوم، دســت مجهان و تمام زمان
ــترس مورخان بعد یکه به راحت یانعطاف ــیگیقرار م يدر دس ــریتار یرد و امکان بررس ز هر ت ایخ بش
  شود.یجاد میا ياندازچشم
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