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ساختارهای بلندمدت محیطی ،جغرافیایی و اجتماعی شده است.
تأثیرپذیری ،تقلید و اقتباس آنالیها از مفاهیم و نظریههای دانشمندان
رشتههای مختلف (در جامعهشناسی از امیل دورکیم و در جغرافیا از میشله،
دوالبالش ،هانری بر و کارل المپرشت) تبیین و تفسیر تاریخ براساس
رویکردهای صرفاً محیطی و جغرافیایی ،تفسیر تاریخ بهعنوان زیرمجموعهی
علوم اجتماعی نه دانشی مستقل ،مقدم دانستن نظریه بر تحقیق و تفحص،
تأثیرپذیری مورخان آنال بهویژه ایمانوئل له روی الدوری در دههی  01تا
 11قرن بیستم از نظر روششناسی ،از نئومارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک
آلمان ،مهمترین مؤلفههایی هستند که مورخان آنال را گرفتار دترمینسم
محیطی و ساختاری کرده است؛ به گونهای که در بین انبوهی از ساختارها،
دانش تاریخ بهعنوان دانشی دربرگیرندهی کارگزارانی مستقل و صاحب
اختیار ،رنگ باخته است.
واژههای کلیدی :آنال ،دترمینسیم محیطی و جغرافیایی ،ساختارگرایی،
تاریخنگاری و تاریخنگری.
مقدمه
0

مکتب مورخان «آنال» در اواخر دههی 0421م و بر محور مجلهای به نام سالنامه (هیوز)01 :0931 ،
یا «آنال» تاریخ اقتصادی و اجتماعی» پدید آمد .آنال دنبال هیچ دکترینی نبودند و قرار نبود به یک
مکتب تبدیل شود (هوبرت .)10 :0930 ،حتی استفاده از واژگانی چون روش آنالی یا مکتب

 .0شکلگیری یک مکتب فرایندی آگاهانه نیست .درواقع پس از آنکه نظریات غالب در یک حوزه پژوهشی توسط نظریات
رقیب مورد شک و تردید قرار میگیرد و با چالش روبهرو میشود و یا حالت تفوق خود را از دست میدهد ،با هدف بازسازی
تاریخ علم ،مجموعهای از آرا که به نظر میرسد یک دوره از حیات علمی یک حوزهی خاص علمی را در خود دارد ،با عنوان
مکتب شکل میگیرد.
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آنال با خنده فور و بلوخ روبهرو میشد ( .)Aymard, 1999: 3جوهر آنچه آنالیستها ادعا
میکردند بهطور مختصر توسط ارنست البروس -که مورخ اقتصادی است -بیان میشود عبارت
است از« :تاریخ باید بازابداع شود( ».همانجا) .مورخان مکتب آنال ادعا داشتند که توجه خود را
از مطالعهی صرفاً وجه سیاسی تاریخ ،متوجه وجه اقتصادی ،سازمآنهای اجتماعی ،روانشناسی
جمعی و جغرافیایی کردهاند و مصرّانه میخواهند مرزهای قراردادی میان رشتههای مختلف را
برچینند و آگاهانه و بهعمد از روشهای سایر دانشها مانند جغرافیا ،جامعهشناسی ،انسانشناسی،
اقتصاد و روانشناسی استفاده کنند .سؤال اساسی این است که میزان توجه مورخان مکتب آنال به
ساختارها و مؤلفههای جغرافیایی و اجتماعی در انتخاب موضوعات و در تفسیر و تبیین حوادث
تاریخی به چه اندازه بوده است .در مقالهی حاضر که بهروش توصیفی و تحلیلی است ،تالش شده
کارکرد ساختارهای محیطی و جغرافیایی و اجتماعی در انتخاب موضوعات و تبیین حوادث در
مهمترین آثار مورخان آنال مورد واکاوی قرار گیرد .فرضیهی تحقیق این است« :توجه بیش از
اندازهی مورخان آنال به ساختارهای جغرافیایی ،محیطی و اجتماعی باعث فروکاستن ماهیت
تاریخی حوادث و گرفتار شدن آنان در چارچوب جبر علّی مؤلفههای جغرافیایی و محیطی شده
است» .روش گردآوری شواهد و اسناد کتابخآنهای بوده است.
 .پیشینهی موضوع
از آنجا که آنالیها در فرانسه مدعی بودند که تاریخ را تفسیری دوباره بخشیدهاند ،تمام کسانی که
در مورد تاریخنگاری آنها نظر میدادند تحت تأثیر رویکرد جدید تاریخنگاری آنها قرار
گرفتند .غافل ازاینکه هیچکدام از تحقیقاتی که راجع به تاریخنگاری آنالیها انجام دادند ،به نقد
تاریخنگری آنال نپرداخته و حتی بیمحابا عنوان مکتب را به آنالیها تقدیم کردند و با عناوین
اغراقآمیز آنها را در حد پیامبرانی در عرصهی تاریخنگاری ستایش کردند .کسانی که در زمینهی
تاریخنگاری آنال به تحقیق و تفحص پرداختهاند دو گروه هستند :مورخان و نویسندگان داخلی،
مورخان و نویسندگان خارجی .در داخل افرادی مانند روحاهلل بهرامی در «مکتب آنال جامعیت
فکری مورخ» ،حامد فوالدوند و منصوره اتحادیه در «آنال در تاریخنگاری فرانسه» ،پرویز پیران،
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عزتاهلل فوالدوند ،سهیال ترابی فارسانی و چند نفر دیگر در مقاالت مختلف فقط به تعریف و
تمجید و بیان سرچشمههای تأثیر گذار در این مکتب پرداخته و هرگز به نقد این نحلهی
تاریخنگاری و رویکردهای جبرگرایانهی آن توجهی نکردهاند .در خارج از ایران ،نویسندگانی
مانند پیتر برک در «انقالب تاریخنگاری فرانسه» ،جورج هوبرت ،دیوید مون ،تروور روبر ،بنتلی و
افراد دیگر در مقاالت مختلف متعصبانه به دفاع از آنالیها پرداخته و به کاستیهای تاریخنگری
آنها و نقش دترمینسیم محیطی در تاریخنگاری آنان عنایتی نکردهاند .میتوان گفت تنها شارل
ساماران به کاستیهای مورخان آنال پی برده و در کتاب روشهای پژوهش در تاریخ که زیر نظر
وی به نگارش درآمده ،چندان تاریخنگاری آنالیها را جدی نگرفته است (ساماران)0910 ،؛
بهطوری که شخصی مانند پیتر برک باوجود دفاع از آنالیها معتقد است گروه زیر نظر سامارن
اساساً مکتب آنال را باور نداشتهاند (برک .)02 :0934 ،بنابراین ،موضوع تحقیق حاضر برای اولین
بار مطرح و سعی شده است که گفتهها متکی به منابع و شواهد اصلی باشد.
 .مفهوم ،پیشینه و نظریههای جبر محیطی و جغرافیایی
نظریهی «جبر جغرافیایی» یا «دترمینسیم »0در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شکل گرفت.
اصلیترین ادعای مکتب جبر جغرافیایی این است که انسان اسیر و مقید در محیطهای جغرافیایی
است و علت غایی تمام ناتوانیها و تواناییها را باید در ویژگیهای محیط جغرافیایی جستوجو
کرد .مفهوم دقیق دترمینسیم ،جبرگرایی زیستگاهی است که معموالً از یک رشته عوامل
زیستگاهی ،بهویژه عوامل طبیعی ساخته شده که زیرمجموعهای از کل محیط است که برای
توضیح رفتار انسان بهکار میرود .شواهدی در آثار قدما وجود دارد که برخی پژوهشگران آنها را
بهعنوان مواردی از اعتقاد به جبر جغرافیایی دانستهاند .در این میان معموالً از ارسطو ،ابن خلدون و
منتسکیو نام برده میشود .ابن خلدون در مقدمهی خود از اقالیم هفتگانه و تأثیر آنها بر کیفیات
و حاالت بشری سخن گفته است (ابن خلدون .)001-49 :0910 ،او حتی اساسیترین جزء نظریهی

1. Determinism
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تمدنی خود را مبتنیبر تمایز بادیه و شهر نهاده که بیش از هر چیزی تفکیکی جغرافیایی است
(همان.)249- 220 :
مکتب جبر جغرافیایی یا دترمینسم جغرافیایی در دوران جدید توسط کسانی همچون توماس
باکل (0310-0320م) انگلیسی ،فردریک راتزل (0419-0399م) آلمانی ،رکله (0410-0391م)
فرانسوی و ادوین دکستر (0493-0313م) آمریکایی پدید آمده و تداوم یافته است (شکویی،
 .)002- 001 :0994براساس این گرایش ،نظریهپردازان رشتههای علمی گوناگون اغلب درصدد
بیان یک عامل به عنوان عامل نهایی توضیحدهندهی پدیدهها و رویدادها بودهاند .در حیطهی
حغرافیا ،مکتب جبر جغرافیایی معرّف چنین رویکردی است .در عرصهی جغرافیا نیز تأکید بر
عامل محیط طبیعی و نقش منحصربهفرد آن در شکلگیری رفتار انسانها و بهطور کالن در
شکلگیری تمدنها و فرهنگ انسانی ،عمدتاً در نظریهی جبر جغرفیایی آشکار است .قائالن به
چنین نگرشی اغلب بر تأثیر عواملی همچون آب و هوا و کیفیت محیط جغرافیایی بر نوع بینش و
جهانبینی ،رفتار و اعمال فردی و جمعی ،فرهنگ و تکنولوزی تأکید داشتهاند (همانجا) .در
فرانسه فیلیپ پتشمل از دیدگاه جبر جغرافیایی حمایت میکرده است .وی بدون آنکه به پیامدهای
منفی و نژادگرایانهی این رویکرد اعتقاد داشته باشد ،میگوید« :جبر قلب جغرافیاست( ».فرید،
 .)03 :0911در جامعهشناسی نیز رویکرد جبر اجتماعی فرد را تحت تأثیر امور اجتماعی دانسته و
عامل محیط اجتماعی را برتر از سایر عوامل شناخته و آن را کامالً برجسته کرده است و نقش
اندکی برای عوامل زیستی و روانی قائل است .به نظر میرسد مورخان آنال در تاریخنگاری
خویش بهشدت تحت تأثیر رویکردهای جبرگرایانهی محیطی اعم از محیط جغرافیایی و اجتماعی
هستند؛ بهویژه اینکه الگوهای مورد نظر آنان در تاریخنگاری ،افرادی بودهاند که در زمینهی نقش
جغرافیا و علوم اجتماعی در تاریخ به جبرگرایی معروف بودهاند .به این الگوها در مقاله اشاره
خواهد شد.
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 .نظریهی ساختارگرایی
نظریههاى اجتماعى را ازلحاظ اهمیت قائل شدن به کارگزار یا ساختار در تبیین پدیدههاى
اجتماعى مىتوان به چند دسته تقسیم کرد :نظریههاى کارگزارمحور ،نظریههاى ساختارمحور و
نظریههاى کارگزار درونساختارى .نظریهی سوم دربرگیرندهی دیدگاههاى گیدنز (نظریهی
ساختیابى) و بسکار و جسوپ (واقعگرایى انتقادى) است (یان کرایت.)211 :0913 ،
اما دیدگاه ساختارگرایی درمقابل ارادهگرایى قرار مىگیرد .ساختار بهمنزلهی نظریهاى درباب
ساختارهاى اجتماعىِ مستقل از معرفت ما مورد توجه قرار مىگیرد .ساختارگرایان نقش فرد را در
وقوع رخدادهاى اجتماعى مهم نمىدانند .اینان معتقدند ساختارها تعیینکنندهی رفتار کارگزاران
هستند؛ ازاین رو محقق اجتماعى بهجاى اینکه انگیزههاى افراد را بررسی کند ،باید شالودهی
اساسى ساختارهاى اجتماعى را بیابد .با مشخص شدن شالودهی ساختارها ،پژوهشگر اجتماعى قادر
خواهد بود کنشهاى افراد و کارگزاران را پیشبینى کند؛ چون افراد فراتر از چارچوبها یا
ساختارها نمىتوانند عمل کنند و کنش فردى در داخل ساختار امکانپذیر است.
این رویکرد دارای مؤلفههای جبرگرایانه است .مارکسیسم بهترین نمایندهی این برداشت
است .تمثیل مارکس درمورد روبنا و زیربنا اشارهاى به این موضوع است .بر این اساس ،ساختهاى
اقتصادى جامعه تعیینکنندهی دیگر ساختهاى جامعه ازقبیل ساخت سیاسى (دولت) هستند
(ریمون آرون .)019 :0911 ،بهنظر میرسد مورخان آنال نیز از این قضیه یعنی نگاه ساختار گرایانه
و جبر گرایانه به تاریخ مستثنا نبودند.
 .دترمینیسم محیطی و ساختارگرایی در تاریخنگاری آنال
محققان سهم و نقش علوم تأثیرگذار بر مکتب آنال را بهطور دقیـق مرزبنـدی ،تفکیـک و مشـخص
نکردهاند و با اطالق عناوینی مبتنیبر پیشداوری مانند «جامعیت تفکر تاریخی در مورخان آنال» 0یا

 .0برای اطالعات بیشتر ر.ک :بهرامی ،روحاهلل ( .)0931مکتب آنال جامعیت فکری مورخ .شیراز :نوید شیراز.
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«سرچشمههای تحولی نوین در شیوهی تاریخنگاری آنال» 0نتوانستهاند میزان توجه بیش از انـدازهی
مورخان این مکتب را به مؤلفههای جغرافیایی و اجتماعی بسنجند .بـه عبـارت بهتـر ،بـرخالف نظـر
محققان مبنیبر تأثیرگذاری یکسان علوم گوناگون بـر مکتـب آنـال ،تأثیرپـذیری مورخـان آنـال از
علوم جغرافیایی (طبیعی و انسانی) و درجه کمتری ساختارهای اجتماعی بیشـتر از سـایر علـوم بـوده
است؛ چنانکه استویانویچ در ریشهیابی مکتب آنـال و رابطـهی عوامـل محیطـی و هـرمس ،الهـهی
یونان باستان ،در این مکتـب مـینویسـد :در اسـاطیر کالسـیک یونـان ،هـرمس الهـهی بازرگـانی و
فصاحت است که در کنار هیستیا -الههی محفل خانوادگی -قرار دارد .این الهه رویـهای دوگانـه را
به ذهن متبادر میکند .از یکسو پویایی و تحرک و ارتباط مکرر با دنیای خارج و از سـوی دیگـر
آرامش و ثبات .آنال هرمس را بهعنوان نماد خود انتخاب میکند .هیستیای آنال فضـای آرام ،زنانـه
و بسته با مرکزی ثابت را ارائه میدهـد؛ درحـالی کـه هـرمس نمایاننـدهی جنـبش ،تغییـرات مکـرر
شرایط و ارتباط پایا و مکرر با دنیای بیرون است .بنـابراین ،هـرمس و هیسـتیا بازتـاب دو نـوع نگـاه
متفاوت به تاریخ هستند .در پرتو این نگرش رابطهی بین محیط جغرافیایی -اجتمـاعی و گـروههـای
شغلی آن ،جمعیتشناختی تاریخی ،تمدن و بهطـور کلـی مفهـوم زمـان و مکـان مـورد توجـه قـرار
مــیگیــرد (اســتویانویچ .)29 :0931 ،درواقــع ،مورخــان مکتــب آنــال بــدون آنکــه خــویش متوجــه
یکسویهنگری مطالعاتشان شوند ،پدیدههای جغرافیایی و محیطی به تعیینکنندگی بیش از انـدازهای
در موضوعات آنان رسیده است .همچنین ،توجه به ویژگـیهـا و فراینـدهای اجتمـاعی کـه از مـتن
زندگی مردم هر منطقهی جغرافیایی برمیخیزد ،از عالیق مورخان آنال بوده است .بـه همـین دلیـل،
مکتب آنـال عـالوهبـر زمینـههـای تـاریخیاش بـیش از همـه از جغرافیـای طبیعـی و انسـانی ویـدال
دوالبالش (برودل )0 :0912 ،و میشله ( هیوز -وارینگتن )21 :0931،و روش سـنتز ترکیبـی هـانری
بر ( )Bentley, 2005: 107و جامعهشناسـی امیـل دورکیمـی (بـرودل )01 :0912 ،متـأثر بـوده
است .اما اینکه آنها تا چه حد توانستند به روش ترکیبی پایبند بمانند ،مقولهای جداگانه است.

 .0ر.ک :منافزاده ،علیرضا (« .)0910سرچشمههای تحولی شگرف در شیوهی تاریخنگاری (درباره مکتب آنال)» .مجلهی نگاه
نو .ش .23صص.1-9
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مطالعهی زمینههای شکلگیری این مکتب و آثار مورخان آن چیـزی جـز رویکردهـای جبـری
محیطی را نشان نمیدهد .پیتر برک باوجود دفاع از آنـالیهـا ،بـهطـور ضـمنی بـه تـأثیر رشـتههـای
جغرافیا ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،اقتصاد و انسانشناسی اجتماعی در تاریخنگاری آنالیها اذعـان
دارد (برک .)02 :0934 ،درواقع ،آنالیها ذاتاً حرفی برای گفتن نداشتند و تمام آرای آنان اقتباسـی
از دیگران بود که به آن رویکردی جبرگرایانه داده بود؛ بـهگونـهای کـه شـخص مـدافعی همچـون
برک فصولی از کتابش را به بررسی تاریخ کمیتی ،جمعیـتشناسـی ،تـاریخ منطقـهای و زنجیـرهای
نــزد آنــالیهــا پرداختــه و نقــش ارنســت البــروس را در گــرایش آنــال بــه رویکــرد جبرگرایانــهی
مارکسیستی و تاریخ کمیتی مهم میداند (همان.)49 :
ویدال دو البالش متخصـص جغرافیـای انسـانی فرانسـوی اسـت .جغرافیـای انسـانی نگـرش
جدیدی بود که وی توانسـت آن را توسـعه داده ،مؤسسـان آنـال را تحـت تـأثیر قـرار دهـد .از
مفاهیم اصلی دوالبالش که مورد استفادهی مؤسسان مکتب آنال قرار گرفت میتوان بـه بسـتر،
ذهنیتها ،انواع زنـدگی و تمـدن (اسـمیت )19 :0931 ،اشـاره کـرد .فـور بعـدها در سـال 0409م
هنگام یادآوری خاطرات خود ،از چگونگی تأسیس آنال میگوید« :جغرافیای ویدالی رهیـافتی
را پدیدآورد که منجر به شکلگیـری شـیوهی تـاریخنگـاری آنـال شـدBentley, 2005: ( ».
 .)106دو البالش در سال 0311م بهعنوان معلم جغرافیا وارد دانشسرای عالی فرانسـه شـد و بـا
نگرش جدید خود جغرافیا را با تاریخ پیوسته و همراه کرد .اما تأثیر فزایندهی او از سال 0340م
و با پایهگذاری مجلهی آنال جغرافیا 0آشکار شد .او با مطالعاتی که در آنها جمعیت ساکن در
مناطق و مناظر جغرافیایی ،غیرفعال و خنثی تصویر شده بود ،مخالفت میکرد و به جای آن ،از
دیدگاهی حمایت میکرد که در آن مناطق جغرافیایی از منظر انسانهای سـاکن در آن بررسـی
میشد (کریمی .)012 :0934 ،مطالعات بعدی دو البالش دربارهی فرانسـه بـا چنـین دیـدگاهی،
بلوخ جوان را تحت تأثیر قرار داد و باعث شد او هنگام تحصیل در دانشسرای عالی ،موضوعی
را دربارهی جغرافیای تاریخی برای پژوهش انتخاب کند (.)Bentley, 2005: 106

1. Annales de Geographie
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اما شخص تأثیرگذار بعدی بر آنال ،هانری بر بود .گرچه او بر سنتز ترکیب معرفـت تـاریخی
تأکید داشت (هیوز ،)29 :0931 ،تنها تأثیری که بر بلـوخ داشـت ،فراتـر از رویکـرد جبـری محـیط
نبود؛ چون بلوخ تحت تأثیر وی کتاب جامعه فئودالی را به نگارش درآورد که در آن بـدون آنکـه
خود متوجه شود ،اسیر ساختارهای بلندمدت محیطی و اجتماعی شد (بلوخ.)0919 ،
امیل دورکیم نیز در تکمیل رویکرد جبری عوامل جبری محیطی و اجتماعی میگفت« :تـاریخ
یکی از شاخههای علوم اجتماعی است که جامعـهشـناس سـخت بـدان محتـاج اسـت( ».بهرامـی،
 .)91 :0931وی با تأسیس مجلهی آنال جامعهشناسی 0در اواخر دهـهی 0341م بـه نشـر افکـار و
آرای خویش پرداخت (هیوز .)22 :0931 ،این مجله و مقاالت جغرافیایی دو البالش به مهمترین
منابع شکلگیری اندیشهی آنالیهـا تبـدیل شـد (بـرودل01 :0912 ،؛ .)Bentley, 2005: 104
رویکرد جبری مطالعات دورکیم نزد مؤسسان آنال با اختالفاتی همراه شد .فـور بـا بررسـی آثـار
دورکیم اعتقـاد داشـت وی در بـهکـارگیری تـاریخ بـرای تبیـین جامعـهشناسـی خـویش دچـار
اشتباهاتی شده است .اما این اعتراضها هرگز باعث نجـات مطالعـات فـور نشـد .حتـی او همیشـه از
تأثیرات دورکیم بر آنال نگران بود؛ چون به نظرش ،بـا پـژوهشهـای اجتمـاعی دورکـیم ،حـوزهی
مطالعات تاریخی نیز در زیرمجموعه بخشی از مکتب جامعهشناسی قرار گرفته است.
بلوخ هم تأثیرات جبری دورکیم بر آنالیها را اینگونه توضیح میدهد :مورخـان نسـل مـن
آنچنان به آنال جامعهشناسی قدیمی مدیوناند که نمی توانند آن را به زبان بیاورند ( Rhodes,
.)1999: 110
میشله نیز نقش موثری در توجه مورخان آنان به جبر جغرافیا ایفا کرد .مثال او دربـارهی اهمیـت
جغرافیا برای تاریخ این است که اگـر محـیط و جغرافیـا در روش تـاریخنگـاری مـورد توجـه قـرار
نگیرد ،گویی مانند نقاشیهای چینی است که زمین در آن وجود ندارد و مردم نیز در تـاریخ ،روی
هوا گام مینهند (هیوز.)21 :0931 ،
شاید بتوان گفت تنگناهای دوران صلح مسـلح و دو جنـگ جهـانی و بحـرانهـای بـین ایـن دو
جنگ زندگی خصوصی هر یک از رهبران این مکتب و بهتبع مواضع علمی آنها را تحت تأثیر
1. Annee Sociologique
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قرار داده بود .آنالیها در تکمیل نگاه جبری خود به محیط ،حتـی «پـارین گیـاه شناسـی» را مبنـایی
برای مطالعهی حوادث تاریخی میدانستند (.)Stuart Clark, 1999: 19
با نگاهی گذرا به موضوعات چاپنشدهی مورخان متوسط آنال که کمتر مورد نقد واقع
شدهاند ،بهخوبی نقش تعیینکنندگی و جبری جغرافیا در موضوعات آنان مشخص است؛ مانند
جامعه فئودالی دو البالش و پیدایش اروپا از لوپز در اواخر 0411م (هوبرت .)10 :0930 ،اگرچه
محققان معتقدند بلوخ بهشدت از علوم اجتماعی ،ازجمله جامعهشناسی متأثر بوده است ،بهگفتهی
جرمی بلک و دونالد مک رایلد ،وی آزادانه به سخنرانیهای جغرافیدانان توجه داشت و از
مطالعات جغرافیایی نیز بهره میگرفت (بلک و رایلد .)41 :0941 ،بلوخ مانند فور تحصیل خود را
در دانشسرای عالی ادامه داد و این دوره را تا سال 0413م به مطالعهی جغرافیا و تاریخ گذراند.
بعد از فارغالتحصیلی از دانشسرا یک سالی را در برلین و الیپزیگ گذراند و در آنجا با کارل

المپرشت ،0جغرافیدان معروف آلمانی آشنا شد و تحت تأثیر وی ،در سال 0490م تاریخ
روستایی فرانسه منطقه ایل دو فرانس را بهنگارش درآورد ( .)Belokh, 1934در این اثر به
بررسی منطقهی کوچک ایل دوفرانس پرداخت .بلوخ این مسئله را که ایل دو فرانس یک
ناحیهی واحد بود ،رد کرد و در این بررسی درپی یافتن ویژگیهای متمایز یک منطقه و
عوامل تأثیرگذار مادی بر افکار و اعمال مردم برآمد (هیوز -وارینگتن .)91-90 :0931 ،بلوخ
سپس به نگارش تاریخ دهقانی فرانسه 2پرداخت .او در این کتاب از توپوگرافی و سپس از
رابطهی انسان و زمین سخن گفته است؛ رابطهای که به شکلهای مختلف به فعالیتهای
کشاورزی جان میبخشد و تنوع زندگی روستایی را سبب میشود ( ;Raftise, 1999: 63
 .)Belokh, 1934بلوخ در اینجا از مجموعهی جامع اسناد و مدارک استثنایی شامل نقشهها
برای توصیف ارتباط میان محیط طبیعی و نهادهای اجتماعی از آغاز قرون وسطی تا انقالب
فرانسه بهره میگیرد ( .)Belokh, 1934درواقع ،در این کتاب بیش از رویدادها ،به ساختارهای
جغرافیایی توجه شده است.
1. Karl Lamprecht
2. las caracteres origineax de l histoire rural Francaise
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بلوخ سپس در سال0491م کتاب بسیار معروف جامعهی فئودالی 0را منتشر کرد؛ عنوانی که
بیشتر ناظر به بازشناختن ساختارهای جغرافیایی و اجتماعی قلمرو جوامع فئودالی قرون وسطایی
اروپای غربی و مرکزی در قرنهای نهم و سیزدهم بود .با بررسی عمیق محتوای این کتاب
میتوان به حاکمیت رویکردهای جبرگرایانه و ساختارگرایانه در تاریخنگری بلوخ پی برد .او
دربارهی ویژگیهای دورهی اول فئودالیسم مینویسد :دورهای که مشخصهاش ناامنی و تهدیدهای
ناشی از هجوم مسلمانان و اسکاندیناویهاست که درنتیجه ،هیچگونه ساختار اجتماعی متحدی در
این شرایط شکل نمیگیرد و عالیق منطقهای و الزامات نظامی معمول میشود؛ یعنی زمینههای
قدرتمندی برای گسترش فئودالیسم بهدست میآید (بلوخ .)912 -910 :0919 ،بلوخ در این اثر
فقط به بررسی نظامهای بومی فئودالی فرانسه ،آلمان و ایتالیا نپرداخت؛ بلکه آنها را با
نظامهای تحمیلی (مانند انگلستان) و مناطقی که فئودالیسم در آنها مورد پذیرش قرار نگرفته
بود (مانند نظیر اسکاتلند و اسکاندیناوی) و نظامهای خارج از اروپا مانند (ژاپن) مقایسه کرد
(همانجا) .حتی شخصی مانند استوارت هیوز بهطور تلویحی به رویکرد جبرگرایانه در کتاب
جامعهی فئودالی اذعان دارد (هیوز)94 :0931 ،؛ ولی همکار او ،لوسین فور ،که با هم مکتب «آنال»
را بنیاد نهاده بودند ،بیشتر تحت تأثیر جغرافیا بود .وی در نخستین آثارش بهشدت بر اهمیت نفش
جغرافیا در تاریخ تأکید داشت .تمایل او به جغرافیا باعث شد موضوع تز دکتری او در سالهای
بعد صورتبندی شود :فیلیپ دوم و و فرانش کنت؛ موضوعی که به زادگاه فور در عصر فیلیپ
دوم یعنی قرن شانزدهم اختصاص دارد (هیوز -وارینگتن .)099 :0931 ،اولین کتاب فور وقف
بررسی ناحیهای در فرانسه در قرن شانزدهم شد .در فصل اول ،او به تشریح جغرافیای محل ،ولی با
ذکر واکنشهای مختلف آدمیان دربرابر محیطی که درمقابل آن ناتواناند ،پرداخت .گرچه محور
تفسیر تاریخی فور ،مردم و طرز زندگی و نگرشها و اعتقاداتشان بود ،ترجیح میداد در مسئلهی
تأثیر متقابل بین دنیای اجتماعی و فیزیکی ،اولویت را به سلطهی دنیای اجتماعی بر دنیای فیزیکی
بدهد .او همچنین توجهش را به ماهیت مسئلهساز منابع جبرگرای محیطی معطوف کرد که اغلب

1. Feudal Society
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بهشکلی کامالً ساده ،برای مثال ،با ارجاع به «پیچیدگی آب و هوایی» ارائه می شدند (بلک و مک
رایلد.)41 :0941 ،
فور با حمایت هانری نگـارش اثـری نظـری بـا نـام سـرزمین و تکامـل انسـان یـا مقدمـهای
جغرافیایی بر تاریخ دربارهی جغرافیا و تاریخ آغاز کرد (برودل .)04 :0912 ،اگرچه بر اثر جنگ
جهانی اول و مخالفت فور با آلمانها ،وی به نقـد جبـر محیطـی در آثـار فـردیش راتسـل پرداخـت
(کریمی ،)011 :0934 ،نتوانست روش تاریخنگـاری خـود را از ادعـای متـدولوژیکیاش برهانـد و
دوباره در چنبرهی جبر محیطی و اجتماعی گرفتار آمد .پیتر برک در اینبـاره مـیگویـد« :راتسـل
اگرچه مورد انتقاد فور قرار گرفت ،اما شاهد آنیم که برودل و فور به راتسل بازگشت می کنند
و از مفاهیم او نه تنها درزمینهی جبر جغرافیایی ،بلکه از تحقیقاتش درباب امپراتوریها و جزایر
سود میبرند .)Burke, 1973: 5( ».ضمن آنکه مواضع فور در نقد راتسل ،وی را بـه دامـن جبـر
ساختار اجتماعی نیز انداخته است؛ فور میگفت تأثیر محیط بر افراد انسانی غیرمستقیم است و از
طریق ساختارها و اندیشههای اجتماعی صورت میپذیرد؛ بنابراین ممکن است یک رودخانه از
نظر عدهای یک مانع و از نظر عدهای دیگر یک راه بازرگانی مهم تلقی شود (همانجا).
برودل معتقد است ورود فور به صحنهی علمی و دانشـگاهی فرانسـه بـا «بهـار» علـوم اجتمـاعی
متقارن بود (هیوز .)90 :0931 ،فور تحت تأثیر ساختارگرایی علوم اجتماعی ،خصلتهـای یگانـهی
حوادث تاریخی را تحتالشعاع کلیتگرایی جامعهشناسـی قـرار داد .او بـه تقلیـد از دو البـالش،

نگاه محیطگرایانهی خود به تاریخ را طی سالهای بعد و هنگام نگارش آثـاری همچـون رایـن:
مشکالت تاریخی اقتصادی همواره حفظ کرد .حتی او در کتاب مارتین لوتر تأکید میکند برای
رسیدن به درک صحیح از شخصیت لوتر باید زمان او ،یعنی شرایط محیطیاش بازسازی شـود
تا اعمال او معنای واقعی خود را نشان دهد (برودل .)21 :0912 ،او در این کتاب تالش کـرده تـا
با بررسی شخصیت مارتین لوتر ،متن اجتماع و محیط تأثیرگذار بر این شخصیت و مختصات زمـان
او را واکاوی کند .درواقع ،بحث دیرین رابطهی فرد و اجتماع را از منظری تـازه مـورد توجـه قـرار
داده و تاحدودی به ناتوانی انسانها دربرابر ضـروریات اجتمـاعی اذعـان داشـته اسـت (همـانجـا).
کتاب مسئلهی بیایمانی در قرن شانزدهم :مذهب رابله مهمترین و بحثانگیزترین اثر فـور در سـال
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0492م بود .در این اثر ،افکار رابله برای فور اهمیت چندانی نداشـته؛ بلکـه رابطـهی تفکـرات یـک
انسان و فضای فکری و اعتقادی حاکم بـر جامعـه و زمـان او مهـم بـوده اسـت (هیـوز -وارینگـتن،
.)34 :0931
همچنین ،با نگاه به سرمقالههای فور میتوان فهمید که وابستگی فور بعد از 0413م به تأثیرات
جغرافیا تا چه حد اغراقآمیز و جبری بوده است .برای مثال ،شمارهی  0411مجلهی آنال شامل
مطالعاتی درباب فعالیت های کشاورزی یوروبا ،معادن طالی بسنی ،شتران شمال افریقا در عهد روم
باستان ،اقتصاد شیلی در قرن هجدهم ،تجربیات فنی در روم باستان ،شهرسازی اتروسکان ،خدایان
هندی ،بدوئینها و تاریخ آب و هوا در سرمقاالت فور بوده است (هوبرت.)11 :0930 ،

شاید معروفترین اثری که یکی از مورخان آنال پدید آورده است ،مدیترانه و دنیای
مدیترانهای در عصر فیلیپ دوم 0نوشتهی فرناند برودل باشد .فرناند برودل در سال 0412م بهدنیا
آمد .تحصیالت خود را در رشتهی تاریخ به پایان رساند و برای مدت ده سال از  0429تا 0492م
در الجزایر بهسر برد .در آنجا مدیترانه را شناخت و مدیترانه را از سواحل دیگرش ،دقیقاً خالف
جهت آنچه از گذشته معلوم بود ،به نقد و بررسی کشید .فور ،مراد و دوست برودل ،تأثیر شگرفی
در وی گذاشت .برای مثال در سال 0409م کتابی با عنوان مقدمه جغرافیایی تاریخ نوشت که بر
شخصیت برودل تأثیر بسیاری گذاشت (رنجکش .)33 :0931 ،این دوستی باعث شد فور رسالهی

دکترای برودل را سرپرستی و هدایت کند .موضوع رسالهی وی ابتدا سیاست مدیترانهای فیلیپ
دوم بود؛ اما به پیشنهاد فور ،این عنوان به مدیترانه و دنیای مدیترانهای در عصر فیلیپ دوم تغییر
یافت و این خود چشمانداز دیگری از رویکرد جبرگرایانه و محیطی فراروی مورخ گشود
(همانجا) .برودل طی سالهای تحقیق ،از آرشیوهای سیمانکاس ،مادرید ،ژنوا ،روم ،ونیز و
دوبرونیک استفاده کرد (مرادی.)90 :0911 ،
برودل در این کتاب مانند لوسین فور از جغرافیای دنیای حوزهی مدیترانه آغاز میکند؛ اما
برخالف وی (و گرچه خود در متن نوشته منکر این امر است) ،به جغرافیا نقشی مهمتر و حتی
تعیینکننده در تاریخ بشر قائل میشود .برای برودل مدیترانه بعدی از دنیاست که در بافت تاریخ
1. la mediterranee et le mohde mediterraneen a l.epoque Philip II
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انسانی به دو مضمون تکنولوژی و مبادله تأکید میکند .تاریخ بشر تاریخ سلطهی فناوری و
توسعهی مهارتهای کهن است :تکنولوژی آتش و آب ،سفالگری ،بافندگی ،فلزکاری،
دریانوردی و سرانجام نوشتن ( .)Braudel, 1949: 87با نگاهی به قسمتهای مختلف کتاب
مدیترانه و دنیای مدیترانهای ،میتوان نقش رویکردهای جبرگرایانهی محیطی را در تاریخنگری
برودل یافت:
بخش نخست :نقش محیط طبیعی؛ در این بخش جغرافیای جهان مدیترانه موضوع تحقیق است.
«جهان مدیترانه»ی برودل پهناور است :از امپراتوری عثمانی در شرق تا امپراتوری اسپانیا در غرب و
نیز شامل صحرای شمال آفریقا ،اروپای شرقی و مرکزی و غربی حتی اقیانوس اطلس و
سرزمینهای ساحل مدیترانه .برودل ابتدا کوهها و تپهها و دشتها و کرانهها و جزایر مدیترانه را
درنظر میگیرد .بحث جغرافیای جهان مدیترانه با تحلیل وضع مواصالت و شهرها بهپایان میرسد
(همان .)200-31 :برودل «زمان تاریخی»را به سه الیه تقسیم میکند که هر الیه برای یکی از
بخشهای کتاب است« .زمان جغرافیایی» به نخستین بخش اختصاص دارد .به عقیدهی او ،رابطهی
انسانها با محیط طبیعی در آن زمان بسیار کند بود ،دگرگونی تقریباً نامحسوس بود و در تکرار و
چرخههای تکراری براساس گردش فصلها سال خالصه میشد .با تعمق در گفتوگوی
فراهمآمده در مکان و زمان ،فرناند برودل به مسئلهی «حقیقت زمان» میپردازد« :آیا ما ملزم به
زمان تجزیه کردن تاریخ از سایر جنبههای زندگی هستیم؟آیا میتوانیم تاریخ را جدای از زمان
جغرافیایی و یا زمان اجتماعی و یا زمان فردی مجزا کنیم؟» (همان .)200 :به نظر برودل ،تغییرات
جغرافیایی -تاریخی در دورانی بسیار طوالنی چیزی است که بهواقع مهم است (همانجا؛ فارسانی،
.)1 :0931
بخش دوم :سرنوشتهای جمعی و روندهای عمومی؛ در این بخش ،ساختارهای اقتصادی و
اجتماعی و سیاسی مرکز توجه است؛ یعنی اقتصاد ،تجارت ،قیمتها و نیز امپراتوریها ،جامعهها و
«تمدنها»ی جهان مدیترانه ،و در پایان بحثی جنگها و فنون جنگی.
گرچه عنوان بخش سوم رویدادها ،سیاست و مردم است ( ،)Braudel, 1949: 321بهنظر
میرسد تقسیمبندی برودل در دو بخش آخر کتاب مدیترانه و دنیای مدیترانهای صرفاً صوری بوده
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است؛ زیرا توجه بیش از اندازهی وی در تبیین حوادث به ساختارهای جغرافیایی در دو بخش آخر
کتاب نیز واضح است .به نظر برودل ،در عهد فیلیپ دوم ،امپراتوری اسپانیا بر غرب «جهان
مدیترانه» چیره بود و امپراتوری عثمانی بر شرق آن .حتی برودل در سومین و واپسین بخش کتاب
برای اینکه نشان دهد چرا فیلیپ دوم نتوانست نتیجهی پیروزی لپانتو را بر کل جهان مدیترانه تعمیم
دهد ،بازمیگردد به دو بخش پیشین کتاب و تأثیر ساختارهای جغرافیایی .برودل دشواری
مواصالت در امپراتوری پهناور اسپانیا را نیز مورد توجه قرار میدهد که حتی پس از شکست
ناوگان عثمانی ،فیلیپ دوم را در تنگنا میگذاشت و در این زمینه رجوع میکند به بخش نخست
کتاب دربارهی جغرافیای جهان مدیترانه (همان.)992 :
استدالل برودل این است که موضوع تاریخنگـاری سـنتی ،یعنـی «رویـدادها» ،در تـاریخ نقشـی
بهنسبت ناچیز دارد و ساختارهای وسیعتر و عمیقتر بیرون از اختیار افراد (حتی افراد مقتـدری ماننـد
فلیپ دوم) بـهشـدت قـدرت عمـل آنـان را محـدود مـیکننـد .او در دیباچـهی تحریـر اول کتـاب
مینویسد دولـتمردانـی همچـون فیلیـپ «بـهرغـم آنچـه مـیپندارنـد ،بـیش از آنکـه فاعـل باشـند
منفعلاند( ».همان.)990 :
در همان دیباچه ،برودل در عباراتی مشهور که اغلب از او نقل میشود ،خاطرنشان میکند:
تاریخ رویدادها چیزی نیست بجز تاریخ تالطمهای سطحی و کف و حباب آبها که بر دوش
نیرومند جزر و مدّ تاریخ به این سو و آن سو رانده میشوند[ ...تاریخ رویدادها] بغایت پرهیجان
و سرشار از سرگذشتهای جذاب انسانی است؛ ولی در عین حال از هرگونـه تـاریخ دیگـری
خطرناکتر اسـت ...رویـدادهای پرهیـاهو اغلـب انفجارهـایی لحظـهای و جلـوههـای سـطحی
حرکتهایی بهمراتب بزرگترند و جز در چارچوب آن حرکتهای عظیم تبیینپذیر نیستند.

پس بهعقیدهی بـرودل ،حاصـل پیکـار بـهمنظـور تفـوق در جهـان مدیترانـه ،پیامـد سـاختارهای
درازمدت جغرافیایی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بود نه نتیجهی رویـدادهایی مثـل نبـرد لپـانتو یـا
کارهای افرادی مانند فیلیـپ دوم .بـرودل آن پیکـار را ازآنرو بـهعنـوان مثـال برگزیـد تـا نکتـهای
ژرفتر را دربارهی سیر تاریخ انسانی به اثبات برساند .بنابراین ،قهرمان کتاب او فیلیـپ دوم پادشـاه
اسپانیا نیست؛ بلکه دریای مدیترانه است (همان .)991 :در جای دیگـر ،بـرودل وضـع آدمیـان را در
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افعالشان در تاریخ به وضع زندانیان و اسیران تشبیه میکند و میگوید انسانها در محـیط فیزیکـی و
چارچوب ذهنی خویش اسیرند (همان .)901 :البته ،تحریر اول مدیترانـه و جهـان حـوزهی مدیترانـه
هنگامی از قلم برودل تراوید که او اسیر جنگی آلمانیها در جنگ جهـانی دوم بـود (مـون:0939 ،
 .)91اعتقاد برودل به موجبیت علّی (دترمینیسم) که مطابق آن ،بیشترین اهمیت ظاهراً به ساختارهای
جغرافیایی تعلق میگیرد ،بهویژه هدف انتقاد بوده است .یکی از منتقدان نوشـته اسـت« :مدیترانـهی
برودل جهانی است خارج از کنترل انسانی .)Huppert, 2002: 345 -875( ».پایـهی موجبیـت
علّی در تبیینهای بـرودل جغرافیاسـت و مـیتـوان آن را دربرابـر تفسـیر مارکسیسـتهـا از تـاریخ
گذاشت که همین نقش را ازآن ساختار اقتصادی مـیداننـد .همچنـین ،وجـوب علیـت نـزد بـرودل
اغلب با «امکان تأثیر محیط» نزد نخستین مورخان مکتب «آنال» (بهویژه لوسین فور) و اعتقـاد ایشـان
به محدودیت آزادی ارادهی انسان مقایسه شده است .درواقـع ،مـیتـوان گفـت الگـوی بـرودل در
تبیینهای تاریخی ،مبتنیبر تبینهای ساختاری است.
به نظر استنفورد ،ساختار عبارت است از رابطه میان بخشهـا و کـلهـا ،نـه هـر رابطـهای؛ بلکـه
رابطهای که ویژگی کل را تعیین میکند (اسـتنفورد .)041 :0932 ،الگـوی سـاختارگرا تبیـین یـک
سیستم را در ساختار نهفتهی آن جستوجو میکند تا از طریق دستیابی بـه فرمـول کلـی سـاختار،
اجزا را تفسیر کند (مردیها .)90 :0932 ،بنابراین ،سـاختار چیـزی اسـت کـه وقتـی مـیگویـد عمـل
آدمیان را ساختارها تعیین میکنند ،خود به خود خالقیـت و آزادی هـم بـرای بشـر قائـل نمـیشـود
(آبرکرامبی .)901 :0911 ،گرچه برودل در تحریر دوم کتـاب (ص )220بـه ایـن مسـئله پرداختـه و
نوشته است« :شایان تکرار است که تاریخ را نه سیماهای جغرافیایی ،بلکه انسانهایی میسـازند کـه
آن خصوصیات را کشف و کنترل میکنند»؛ ولی این گفتـه بـا مجمـوع بحـثهـای کتـاب و آرای
نویسنده در دیگر جاها چندان سازگار نیست .برودل از کارهای لوسین فور دربارهی زمین و تحـول
انسانی نیز بهره برده بود و اثرش را به یک کار جغرافیایی -تاریخی تبدیل کرده بود .درواقـع ،او بـه
زمین و بستر جغرافیـایی آن ،خـاک ،گیاهـان و جـانوران و بـه جغرافیـای انسـانی توجـه داده بـود و
جغرافیدان را متوجه زمان میکرد .همچنین ،او توجه مورخ را به فضـای حیـاتی ،یعنـی آنچـه قـبالً
بدان توجه نداشته است ،معطوف میکند (.)Braudel, 1949: 226
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جبر علّی جغرافیا در تاریخ موضوعی است که در مکتب آنال ،بهویژه در آثار فرناند برودل
پیوسته تکرار میشود؛ بهطوری که وی در کتاب خاطره و مدیترانه به مؤلفههای جغرافیایی توجه
ویژهای داشت .کتاب خاطره و مدیترانه با تاریخ بستر دریایی مدیترانه ،الیههای خاک رس ،ماسه،
سنگ آهک ،کندهکاری مصریان بر آرامگاههای کهن و معابدی که در مالت ساخته شدند آغاز
میشد و با چگونگی داستانهای حماسی فنیقیها ،یونانیها ،رومیها ،تمدن بزرگ بینالنهرین و
مصر و تالش برای شکوفا کردن این تمدن خاتمه مییافت (رنجکش .)34 :0931 ،کار عظیم
فرناند برودل دربارة تمدن مادی ،اقتصاد و کاپیتالیسم در قرن  03-00در  9جلد و مجموع 2009
صفحه نوشته شده است .این سه جلد مقدمهای دربارهی تاریخ جهان در قرنهای پانزده تا هجده
میالدی است .سفری است از البهالی قرون و اعصار ،مکانهای جغرافیایی ،تمدنهایی که در
قارههای آسیا ،آمریکا و آفریقا محصورند و گسترشطلبی و فزونخواهی بیرحمانهی تمدن اروپا
آنجا را مورد تجاوز قرار داده است .همچنین ،این اثر نگاهی است عمیق به طبیعت و نقش یک
عامل مهم یعنی کاپیتالیسم که نویسنده برخالف تلقیهای زمان خود بدان پرداخته است .در تلقی
برودل ،بخش قابل توجه اقتصاد یعنی تولیدات دهقانی که در حاشیه قرار دارند ،نقش مهمی در
اقتصاد بازی میکنند و اگر به میزان کافی باشند و یا اضافی باشند ،به بازاری دورتر نیازمند خواهند
بود (برودل.)2009 -02 :0912 ،
در اولین جلد این اثر ،برودل از ممکنها و ناممکنها سخن به میان میآورد .زندگی روزمره و
ساختار آن مواد اصلی تشکیلدهندهی فرهنگ را قبل از تحوالت و انقالبهای صنعتی پدید
میآورد .در اینجا فقر و تجملگرایی ،شیوههای کهن دهقانی ،مواد خوراکی ،پوشاک و مسکن،
فقیران و دارایان ،ابزار ،تکنیکها ،پول و انواع آن و شهرها مطرح است .چهرهای که او از گذشته
ترسیم میکند ،نشاندهندهی سختیها و رنجهایی است که انسان در زندگی طبیعی متحمل شده
است (همان.)299-02 :
با نگاهی به موضوعات دیگر برودل ،درمییابیم نقش مؤلفههای جغرافیایی در آنها بسیار
پررنگ است .برای مثال ،برودل در تمام آثارش اطالعات بسیاری دربارهی آب و هوا ،فاصلهها،
محصوالت کشاورزی ،قیمتها و تورم ،مذهب و اعتقادات ،جمعیت و روابط اجتماعی ،ارتباطات
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و نهادهای جمعی میآورد تا مثالً پرسشهای اساسیای مطرح کند .عالقهی برودل به مطالعات
جغرافیایی تا اواخر عمرش ادامه داشت؛ به طوری که کتاب هویت فرانسه در سه جلد قبل از
وفاتش به چاپ رسید و از دو بخش جغرافیا و جمعیتنگاری و اقتصاد و بخش فرانسه خارج از
فرانسه بود.
مورخان آنال ادعا میکردند مکتب آنان در واکنش به چیرگی و رواج تاریخ سیاسی و
دیپلماتیک و روایتهای تاریخنگاران پیرو مورخ آلمانی ،لئوپولد فون رانکه ،به قول لرد اکتون
تاریخنگاری «تاریخ بیروح» (هیوز -وارینگتن )939 :0931 ،در اوایل قرن بیستم پدید آمده است
و چالشی دربرابر تاریخنگاران مارکسیست بهوجود آوردهاند (مون .)21 :0939 ،اما غافل از این
بودند که خود در دهههای  0401و 0411م از نظر روششناسی ،تحت تأثیر نئومارکسیسم -که
خود در ماتریالیسم دیالکتیک آلمان ریشه داشته است -قرار گرفتند؛ چون در دهههای  0401و
0411م نسلی از این مورخان ،بهویژه ایمانوئل له روی الدوری ،ترتیب استاندارد سلسلهمراتبی را پی
گرفتند که براساس آن ،تحوالت تاریخی در سه طبقه قرار میگرفت و عوامل اقتصادی و
جمعیتشناختی زیربنای این روش پژوهش بود .این پارادایم سه طبقه مکتب آنال به الگوی زیربنا-
روبنای مارکسیسم برمیگشت (هیوز -وارینگتن.)930 :0931 ،
بنابراین ،اندیشهی محیطگرایانه و ساختارگرایانهی برودل از تاریخ در میان آنالیستهای جدید
کامالً محو نشد .ایمانوئل له روی الدوری در عقیدهی جبرگرایی تأثیرات محیطی برودل سهیم
شد؛ یعنی عقیدهای که مرکزیت و محوریت جهان طبیعت در تاریخ انسانی را باور دارد .امانوئل لو
روی الدوری یکی از سه نفری بود که از سال 0413م بهجای برودل ادارهی مجله را عهدهدار
شد و تاریخ آنال را از ابتدا تا سال 0411م به دو دورهی کلی تقسیم کرد .در اولین دوره که به
نظر او تا سال 0490م ادامه داشت ،مجله بر تاریخنگاری کیفی ساختگرا تأکید بیشتری کرده
است .در دورهی بعد به تاریخ کمّی ،فرایندها و سیکلها گرایش بیشتری نشان داده شده است
بدون آنکه اهمیت ساختها نادیده انگاشته شود .آنان که به طرح پرسشهای مشکل عادت
کرده بودند ،به چیزی کمتر از تاریخ تکامل نوع انسان رضایت نمیدادند و آن را تاریخ تام و
تمام یا جامع نام داده بودند (فوالدوند.)00 :0910 ،
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الدوری خودش نیز در مسیر آنها گام برداشت و کتابی با عنوان دهقانان النگودوک)0410( 0
منتشر کرد (بلک و مک رایلد .)011 :0941 ،وی در این کتاب ادعا کرد که ثابت کرده است تا
چه اندازه جغرافیای جانوری (جانور بومشناسی) ،هواشناسی و جغرافیای زیستی گیاهان میتوانند
در مطالعات تاریخی تأثیرگذار باشند ( )Stuart Clark, 1999: 261و سپس نوشتهای در
بررسی وضع یکی از روستاهای فرانسه به نام مونتایو در سدهی چهاردهم میالدی منتشر کرد .این
روستا مرکز فرقهای ارتدادی در دین مسیح به نام کاتارها بود .اسقف محل دستور تحقیق داد و به
حکم وی ،بسیاری از اهل روستا بازجویی شدند و به مجازات رسیدند .منابع مورد استفادهی
الدوری صورتجلسات بازجوییها بود .او برپایهی آن مدارک ،گزارشی دربارهی روستای
مذکور و جامعه و فرهنگ آن بهدست داده است؛ ازجمله وضع خانههای روستایی و درک
روستاییان از زمان و مکان ،طبیعت ،خدا و دین ،زندگی خانوادگی ،ایام کودکی ،روابط جنسی و
مرگ .همچنین ،الدوری صاحب نوشتههایی است دربارهی روستاییان و تاریخ روستاها در اوایل
عصر جدید و تاریخ آب و هوا در هزار سال گذشته (مون.)23 :0939 ،
یکی از شیوههای تاریخنگاری الدوری ،روش موسوم به «تاریخ خرد» 2است؛ یعنی مورخ با
تمرکز پژوهش خود بر مطالعهی یک خانواده ،رویداد یا مکان جغرافیایی ،امیدوار است تا نوری بر
زوایای ساختارهای فکری و مادی یک جامعهی انسانی بیفکند .الدوری از این روش در کتاب
کارناوال در رومانس و مقالههای بسیاری استفاده کرده است .برای نمونه ،وی براساس این روش
(تاریخ خرد) ،مصائب اقتصادی و اجتماعی نیمهی دوم قرن هفدهم را ناشی از تغییرات آب و
هوایی و شش سال بارانخیز از 0100-0191م میداند که به عقیدهی وی ،از سر ناآگاهی به
شورشهای فروند نسبت داده شده است (ساماران .)011 :0910 ،این مورخ نسل سوم بهگونهای
سخنگوی نوعی از «تاریخ» بهشمار میآید که معتقد است کلید تغییرات در تاریخ ،تغییر جهتها
در توازن بومشناختی بین فرآوردههای غذایی و جمعیت است؛ توازنی که لزوماً بهواسطهی
مطالعات کمیتی بلندمدت از بازده محصوالت کشاورزی ،تغییرات جمعیتشناختی و قیمت
1. The Peasants of Languedoc
2. Micro History
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فرآوردههای غذایی تعیین میشود .این نوع «تاریخ» ترکیبی است از عالقهی مکتب دیرپای
فرانسوی به جغرافیای تاریخی و جمعیتشناسی تاریخی که با روششناسی کمیتی درآمیخت و به
همین دلیل ،الدوری بهعنوان نمایندهی این نگرش جدید در مکتب آنال بهصراحت معتقد بود
«تاریخی که کمیتپذیر نیست ،نمیتواند ادعای علمی بودن کند( ».هیوز .)90 :0931 ،جبرگرایی
و آشفتگی در فکر تاریخی نزد مورخان نسل سوم آنال بهحدی بود که پیتر برک شاخصهی
برجستهی این نسل را بیانسجامی فکری و دشواری ترسیم سیمای فکری در قیاس با دو نسل قبل
میداند (برک )40 :0934 ،و اضافه میکند انگلیسیها چندان شوقی برای خواندن آثار رقیبان
فرانسوی نداشتند (همان.)43 :
اگر به پنج گرایش کلی و روند مطالعاتی مورخان آنال در دورهی بعد جنگ جهانی دوم نظر
کنیم ،نقش جبر جغرافیای طبیعی و انسانی و اجتماعی در این مطالعات ملموس و آشکار خواهد
بود؛ نقشی که مورخان این مکتب هم کمتر به نفوذ و دامنهی آن در مطالعات خویش آگاهی
داشتهاند:
 .0مطالعاتی مربوط به تاریخ روستایی و تاریخ محلی برپایهی پژوهشهای جغرافیایی و منطقهای؛
 .2بررسیهایی در تاریخ اقتصادی ،جمعیتشناسی و جغرافیایی از طریق تجزیه و تحلیلهای کمّی
هدایتشده توسط نظریه و درجهت اثبات آن نظریهها؛
 .9مطالعات انسانشناختی فرهنگهای غیراروپایی در آفریقا،آسیا و آمریکای التین؛
 .9پژوهشهای مربوط به زندگی روزمره در گسترهی تاریخ و توجه به عادات و الگوهای زندگی
بهویژه آداب غدا خوردن در سرزمینهای مختلف چه از نظر زیستشناسی چه از نظر رفتارهای
اجتماعی؛
 .0تحقیقاتی در زمینهی دیدگاهها و جهانبینیها با تأکید بر تفکرات جمعی ،شعور عمومی،
فولکلور و تجزیه و تحلیل ساختارهای هر منطقه (برودل.)01 :0912 ،
 .5نتیجهگیری
مورخان آنال هیچگاه متوجه وجه جبرگرایی محیط جغرافیایی و اجتمـاعی در مطالعاتشـان نشـدند.
اما با مطالعهی منابع اصلی آنان میتوان آشکارا متوجه رویکردهای سـاختارگرایانه و جبرگایانـه در
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تاریخنگری آنان شد .آنالیها مقام انسانها را بهعنوان موجوداتی شکستپذیر در جهان طبیعیشـان
تنزل دادهاند .عالوهبر ایـن ،در نوشـتههـای بـرودل ،بـهعنـوان نمـاد ایـن مکتـب ،در تأثیرپـذیری از
ساختارهای جغرافیایی ،ارتباط میان مفهوم سهبعدی زمان آشکار نیست .تاریخ کلی و غایی کـه وی
مطرح میکند ،فراتر از سطح محلی غیرممکن است .عالوه بر این ،وی در تالش خود برای ارائـهی
یک مفهوم جایگزین از تحول تاریخی به جای نظریهی مارکس ،یعنی تلفیق تاریخ سیاسی با محیط
و جمعیتشناسی ،ناموفق بوده است .وی با تمرکز بر عوامل ساختاری جغرافیایی طـوالنیمـدت در
توسعهی تاریخی ،نقش انسان را در تحوالت دستکم گرفته است« .آنطور که برودل گفتـه اسـت
در این کتاب افرادی که روی زمین زندگی میکنند به آن خوبی که در داستان آمده است زنـدگی
خود را نمیگذرانند( ».بلک و مک رایلد .)41 :0941 ،درواقع ،کتاب مدیترانهایها بـا سـاختارها و
گرایشهای مردمشناسی ،بومشناسی و باستانشناسی صریح خود ،جریان تاریخی را نفـی مـیکنـد.
گرچه استفاده از ساختارهای جغرافیـایی در تب یـین حـوادث تـاریخی در کـار بـرودل فـراوان دیـده

میشود ،با نگاهی به آثار سایر مورخان این مکتب ازقبیل دهقانان النگـودوک ،تـاریخ روسـتاها در
اوایل عصر جدید و تاریخ آب و هوا در هزار سال گذشته از لوروئـا الدوری ،جامعـهی فئـودالی از
دوال بالش و پیدایش اروپا از لوپز ،میتوان به وجه جبرگرایانهی رویکردهای محیطی و جغرافیـایی
در تبیین و تفسیر حوادث تاریخی پی برد .مسئلهای که شاید در آیندهی نهچنـدان دور مکتـب آنـال
را با چالشی اساسی مواجه کند و عنوان «مکتب» را از آنان پس بگیرد؛ اگرچـه هنـوز هـم سـالهـا
پس از تأسیس مکتب آنال ،بر سر نسبت دادن مفهوم مکتب به آن مناقشاتی وجود دارد.
چارلز تیلی ،جامعهشناس معروف آمریکایی ،معتقد اسـت آنـال مجموعـهی نظـری خاصـی
ندارد که مختص خودش باشد .نظریههای او از همه جا اخذ شده است .برخی نیز بیشتر به علت
پیدایش نوعی کیش آنال و تبلیغ پر سر و صدایی که در اطراف این مکتب انجـام گرفـت ،بـه
خشم آمده حتی تا نفی اصالت نهضت فور و بلـوخ پـیش رفتنـد .بـه عقیـدهی ایشـان ،ایـن دو
تاریخنگار مطلب جدیدی ابداع نکردهاند؛ زیرا در همان زمان افکـار و برنامـههـای مشـابهی در
کشورهای دیگر نیز وجود داشته است .فقط حُسن اقبال و شرایط مساعد به تاریخنگـاری نـوین
فرانسه امکان و مجال درخشیدن و موفقیتی اینچنین را داده است .عالوهبر این ،آنالیها نسـبت
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به تاریخ سیاسی ،روابط بینالملل ،تاریخ نظامی و بیوگرافی موضعی تحقیرآمیز داشتهاند .نگاهی
به آثار و مقاالت آنال در طول دورههای مختلف نشـان مـیدهـد پیـروان ایـن مکتـب بـه تـاریخ
سیاسی و دیپلماتیک و یا حتی نظامی بیتوجه بودهاند.
آنالیها پس از برودل هر یک جداگانه مسیر خویش را ادامه دادنـد و دچـار نـوعی تفرقـه
شدند .پیتر برک مورخ برجستهای است که مکتب آنال را در آثـار خـویش بـهتفصـیل بررسـی
کرده است .به باور او ،هیچ کدام از روشهای مورد استفادهی مورخان آنال ابداع خود آنان نبـوده؛
بلکه همهی آنان اقتباس از روشها و آثار دیگران است .روش «رهیافت جهـانی» بـرودل در کتـاب

مدیترانه ،دنیای مدیترانهای در عصر فیلیـپ دوم متـأثر از روش هـانری پیـرن در کتـاب محمـد و
شارلمانی بود .روش «گذشتهنگر» در آثار بلوخ بـهویـژه در پـژوهش دربـارهی تـاریخ روسـتایی
فرانسه برگرفته از روش فوستیل دو کوالنژ بود که از آن برای بررسی شهرهای باسـتانی کمـک
گرفت .روش «مقایسهای» هم البته از کشفیات بلـوخ نبـود؛ زیـرا هـانری پیـرن آن را بـه منظـور
دوری جستن از خطر نگاه قوممدارانه در آثارش بهکار گرفت« .رهیافـت میـانرشـتهای» هـم از
ابداعات فور و بلوخ نبود .از میان بزرگترین پیشگامان این عرصه میتوان به هانری بـر اشـاره
کرد که به تأثیرهای او بر آنال پیشتر اشاره شد .فور و بلوخ در روش «ساختارگرایی» نیز از فرانکوا
سیمیان و استادش امیل دورکیم متأثر بودند .باید اضافه کرد که مورخان آنال نهفقـط نتوانسـتند بـه
روشهای اقتباسی مد نظر پیتر برک پایبند بمانند؛ بلکه رویکرد جبری نیز در آثارشان هویداسـت و
این مسئله نشان میدهد مورخان آنـال گرفتـار رویکـرد جبـری سـاختارهای محیطـی (جغرافیـایی و
اجتماعی) بودند.
شاید شایعترین نقد بر مورخان آنال ،اتخاذ مواضع سادهلوحانهی آنان باشد که مـدعیانـد فقـط
چیزهایی ارزش بررسی دارند که دارای چارچوب ساختار بلندمدت محیطی و قابل شماردن باشـند.
در دهههای  0411و 0411م آنال تمام توجه خود را به موضوعاتی ازقبیل جمعیتشناسـی تـاریخی،
قیمت غالت و میزان باری که در بنادر اقیانوس اطلس عبور میکردند معطوف کرد.
بهطور کلی ،از نظر روششناسی ،جدا از رویکردهای جغرافیاگرایی ،دو شاخهی مهم دیگـر در
حوزهی علوم اجتماعی بر مکتب آنال تأثیرگذار بود :نخست مارکسیسم و نئومارکسیسـم کـه خـود
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ریشه در ماتریالیسم دیالکتیک آلمان داشت و دیگری جامعـهشناسـی سـاختاری کـه هـر دو شـاخه
رویکردی جبرگرایانه داشتند .بنابراین با استناد به شواهد ارائهشده در تحقیق ،میتوان این فرضـیه را
که آنالیها در تاریخنگری خویش گرفتار دترمینسم محیطی و ساختاری شده بودند ،تا حـد زیـادی
اثباتشده دانست.
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