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 چکیده

به مورخین مکتب آنال نشانگر تحول اساسی در « انقالب در تاریخ نگاری»یا  «جامعیت فکری»اطالق عناوین 

تاریخ نگاری و لزوم الگو قرار دادن آن در مطالعات تاریخی است. چرا که توجه مورخان مکتب آنال به ساختارهای 

 ر عصر فیلیپای دمدیترانه و جهان مدیترانه»محیطی و جغرافیایی و اجتماعی در آثار برجسته خویش از قبیل

تاریخ »از فرناند برودل،  «0001تا  0011روستاییان روسیه از »و  «زندگی روزمره»، «خاطره و مدیترانه»، «دوم

 «تاریخ روستاها در اوایل عصر جدید»، «دهقانان  النگودوک»از مارک بلوخ، « جامعه فئودالی»و « روستایی  فرانسه

از « پیدایش اروپا»از دوال بالش و « جامعه فئودالی»لوروئا الدوری،  از« تاریخ آب و هوا در هزار سال گذشته» و

های مختلف است، باعث پیوند تاریخ با  ساختارهای بلند مدت لوپز که عناوین آنها خود گویای استفاده از دانش

 یخ باهای پیوند تارمحیطی، جغرافیایی و اجتماعی شده است. در این رابطه سؤال اساسی این است که مؤلفه

تأثیر پذیری و اقتباس دهد های تحقیق نشان میجغرافیا  و علوم اجتماعی در مکتب آنال چه بوده است؟ یافته

های مختلف، در جامعه شناسی از امیل دورکیم، در جغرافیا از های دانشمندان رشتهها از مفاهیم و نظریهآنالی

تفسیر تاریخ بر اساس رویکردهای محیطی و جغرافیایی،  میشله، دوالبالش، هانری بر و کارل المپرشت، تبیین و

ؤلفه مهمترین متفسیر کردن تاریخ به عنوان دانشی اجتماعی و استفاده از نظریه پردازی در امر تحقیق و تفحص 
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هایی هستند که باعث پیوند تاریخ با مطالعات جغرافیایی و اجتماعی در تاریخ نگاری آنال شده است. الگوی آنال 

  واند راهگشای مطالعات تاریخی در ایران باشد.تمی
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 مقدمه

تاریخ  «آنال»( یا06 :0030 هیوز،ای به نام سالنامه)مجله و بر محور 0021 در اواخر دهه«آنال»مورخان 2مکتب

آنچه آنالیستها دنبال آن بودند به طور مختصر توسط ارنست   .( 61: 0031، هوبرت)پدید آمد«اقتصادی و اجتماعی

( مورخین مکتب Aymard,0000: 0 «.)تاریخ باید باز ابداع  شود: » شودبروس که مورخ اقتصادیست بیان میال

، های اجتماعیجه اقتصادی، سازمانرا از مطالعه تنها وجه سیاسی تاریخ،متوجه و آنال می گفتند که توجه خود

های مختلف را خواهند مرزهای قراردادی میان رشتهو مسرانه میشناسی جمعی و جغرافیایی کرده اند روان

سی و اقتصاد و شناشناسی وانسانبرچینند و آگاهانه و به عمد از روشهای سایر دانشها مانند جغرافیا و جامعه

سؤال اساسی این است که مؤلفه های پیوند دهنده تاریخ با ساختارها و مطالعات  روانشناسی استفاده کنند.

جغرافیایی و اجتماعی ، در تاریخ نگاری آنال چه بوده است؟ در مقاله حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی مبتنی 

افیایی  و اجتماعی در انتخاب موضوعات و تبیین حوادث  است، تالش شده که کارکرد ساختارهای محیطی و جغر

توجه مورخان آنال به »رد. فرضیه تحقیق حاضر این است: در مهمترین آثار مورخان آنال مورد واکاوی قرار گی

 تواند الگوییدر تاریخ نگاری آنان  شده که می ساختارهای جغرافیایی و محیطی و اجتماعی باعث تحول اساسی

 ای بوده است.کتابخانه "ی شواهد و اسناد عمدتاروش گرد آور«. خ نگاری در ایران باشدبرای تاری

 پیشینه موضوع -1

اریخ در مورد تها در فرانسه تالش کردند که تاریخ را تفسیری دوباره بخشیده اند، اغلب افرادی که از آنجا که آنالی 

ها قرار گرفتند. کسانی که در زمینه تاریخ تاریخ نگاری آندادند تحت تأثیر  رویکرد جدید نگاری آنها نظر می

ستند؛ مورخین و نویسندگان داخلی، مورخین و نویسندگان اند دو گروه هری آنال به تحقیق و تفحص پرداختهنگا

و منصوره  حامد فوالدوند ،«مکتب آنال جامعیت فکری مورخ»در . در داخل افرادی مانند روح اهلل بهرامیخارجی

فر دیگر و چند ن  فوالدوند، سهیال ترابی فارسانی، عزت اهلل، پرویز پیران«فرانسه نگاری تاریخ در آنال»ادیه دراتح

 اند. در خارج از ایرانب پرداختهگذار در این مکتهای تأثیربه تعریف و تمجید و بیان سرچشمه در مقاالت مختلف

، بنتلی و تروور روبر دیوید مون، جورج هوبرت،« انقالب تاریخ نگاری فرانسه»نیز نویسندگانی همانند پیتر برک در

اند. اما با این وجود در مطالعات پیشین تاریخ نگاری آنالیها اذعان کرده شارل ساماران نیز به تحول صورت گرفته در

به صورت ویژه توجه « نده تاریخ با جغرافیا و علوم اجتماعیمؤلفه های پیوند ده»چندان به مبحث حاضر یعنی 

                                                           
و  با چالش روبرو می شوند و یا حالت پس از آنکه نظریات غالب در یک حوزه پزوهشی توسط نظریات رقیب مورد شک و تردید قرار گرفت  - 2

تفوق خود را از دست می دهند با هدف بازسازی تاریخ علم ، مجموعه ای از آراء که به نظر می رسد یک دوره از حیات علمی یک حوزه خاص 

 علمی را در خود دارد ، تحت عنوان مکتب مورد اشاره قرار می دهند.

http://www.noormags.com/view/fa/creator/95487
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ها متکی به شده است. و سعی شده است که گفته این موضوع تحقیق حاضر برای اولین بار مطرحبنابرنشده است. 

 منابع و شواهد اصلی باشد. 

 های پیوند تاریخ با جغرافیا و مطالعات اجتماعی در تاریخ نگاری آنالمؤلفه   -1

ده تفکیک و مشخص نکر ،تب آنال را به طور دقیق مرزبندیگرچه  محققین، سهم  و نقش علوم تأثیر گذار برمک

های تحولی سرچشمه»یا  0«جامعیت تفکر تاریخی در مورخان آنال»اما در عین حال استفاده از  عناوینی مانند  اند

مورخان این مکتب به مؤلفه های جغرافیایی و اجتماعی خود نشانگر توجه ویژه  0،«نوین درشیوه تاریخ نگاری آنال 

طبیعی و انسانی( و های مربوط به علوم جغرافیایی)اهمیت استفاده از دادهها متوجه در واقع آنالی می باشد.

همچنین  ساختارهای اجتماعی در تحول تاریخ نگاری شده بودند.  چنانچه استویانویچ در ریشه یابی مکتب آنال 

عوامل محیطی و هرمس اله یونان باستان در این مکتب می نویسد: در اساطیر کالسیک یونان، هرمس و رابطه 

ای دوگانه را این الهه،رویه قرار دارد. -محفل خانوادگی یالهه -ی بازرگانی و فصاحت است که در کنار هیستیاالهه

ا دنیای خارج و از طرف آرامش و ثبات. آنال از یک طرف پویایی و تحرک و ارتباط مکرر ب کند.به ذهن متبادر می

زنانه و بسته با مرکزی ثابت را ارائه  هیستیای آنال فضای آرام، کند.می هرمس را به عنوان نماد خود انتخاب

ی جنبش،تغییرات مکرر شرایط و ارتباط پایا و مکرر با دنیای بیرون دهنده که هرمس ارائهحالی در دهد،می

ی ابطهاست که ر در پرتو این نگرش هرمس و هیستیا بازتاب دو نوع نگاه متفاوت به تاریخ هستند..بنابراین است

طور کلی مفهوم  تمدن و به شناختی تاریخی،های شغلی آن، جمعیتاجتماعی و گروه -جغرافیایی  بین محیط

های اجتماعی  ها و فرایندگیویژه نین توجه بههمچ .(20: 0030استویانویچ ،گیرد)مکان مورد توجه قرار می زمان و

 ن دلیل مکتبمورخان آنال بوده است. به همی خیزد از عالیقه جغرافیایی بر میکه از متن  زندگی مردم هر منطق

جغرافیای طبیعی و انسانی ویدال دوالبالش)برودل، پیران،  های تاریخیش بیش از همه ازآنال عالوه بر زمینه

 و (Bentley,2111:016) ( وروش سنتز ترکیبی هانری بر 21 : 0030وارینگتن،-و میشله ) هیوز  (: یک0062

گیری بوده است. مطالعه زمینه های شکل متأثر (: شانزده 0062، پیران، دورکیمی) برودل امیل جامعه شناسی

ا به هبرک ضمن دفاع از آنالیپیتر  این مکتب و آثار مورخان آن چیزی جز رویکردهای ترکیبی را نشان نمی دهد.

، روان شناسی، اقتصاد و انسان شناسی اجتماعی در تاریخ های جغرافیا، جامعه شناسیر رشتهطور ضمنی به تأثی

 ،بررسی تاریخ کمیتی، جمعیت شناسیبرک فصولی از کتابش را به  .(02: 0030لیها اذعان دارد)برک، نگاری آنا

 و نقش ارنست البروس را در گرایش آنال به رویکرد اجتماعی زد آنالیها پرداختهنجیره ای در نتاریخ منطقه ای و ز

 .(00: 0030برک ،داند)و تاریخ کمیتی پر اهمیت می

                                                           
 (؛  مکتب آنال جامعیت فکری مورخ، شیراز ، نوید شیراز. 0030روح اهلل) بهرامی ، برای اطالعات بیشتر رک به - 0
 . 23، مجله نگاه نو ،شماره « سرچشمه های تحولی شگرف در شیوه تاریخ نگاری)درباره مکتب آنال(» (،  0061مناف زاده، علیرضا)رک  - 0
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 جغرافیای است. فرانسوی انسانی جغرافیای متخصص دوالبالش، ویدالیکی از مهمترین مورخان مکتب آنال،  

 جمله از بدهد. قرار تأثیر تحت را آنال مؤسسان و داده توسعه را آن توانست وی که جدیدی بود نگرش انسانی

 ها، انواع ذهنیت بستر،« به توانمی گرفت قرار آنال مکتب مؤسسان استفاده مورد که دوالبالش مفاهیم اصلی

 ازچگونگی خود خاطرات یادآوری هنگام 0010 سال در بعدها اشاره کرد. فور  .(60: 0030اسمیت،«)تمدن و زندگی

 آنال ارینگ تاریخ شیوه گیری شکل به منجر که پدیدآورد را رهیافتی ویدالی جغرافیای»گوید: می آنال تأسیس

 Ecole  عالی ) دانشسرای وارد جغرافیا معلم به عنوان 0366 سال در البالش دو( Bentley,2111 : 010)«.شد

Normale Superieure) اما .کرد همراه و پیوسته تاریخ را با جغرافیا داشت که جدیدی نگرش با و شد فرانسه 

 با او شد. آغاز(   Annales de geographieآنال جغرافیا ) مجله گذاریپایه با و 0300 سال از او فزاینده تأثیر

 تمخالف بود شده تصویر خنثی و غیر فعال جغرافیایی، مناظر و مناطق در ساکن جمعیت هاآن در که مطالعاتی

 آن در ساکن هایانسان منظر از جغرافیایی آن مناطق در که می کرد حمایت دیدگاهی از آن جای به و کرد می

 ،دیدگاهی چنین با فرانسه درباره بعدی دوالبالش مطالعات .(062:  0030ت)کریمی ،گرف می قرار بررسی مورد

 یایجغراف درباره را موضوعی عالی دانشسرای در تحصیل به هنگام او شد باعث و داد قرار تأثیر تحت را جوان بلوخ

 .(.Bentley,2111: 010 )انتخاب کند پژوهش برای تاریخی

 :0030 هیوز،تاریخی تأ کید داشت) معرفت ترکیب سنتز او بر .بود بر هانری بعدی بر آنال، تأثیرگذار شخص اما

توجه ویژه ای به ساختارهای بلند فئودالی را به نگارش در آورد که در آن  جامعه بلوخ تحت تأثیر وی کتاب .(20

 .(0000کرد)بلوخ، و اجتماعی  مدت محیطی

  اجتماعی علوم شاخه های از یکی تاریخ»امیل دورکیم نیزدر مورد پیوند تاریخ و مطالعات اجتماعی می گفت: 

آنال  جامعه  مجله تأسیس با وی. (01: 0030 ،بهرامی«)است محتاج بدان شناس سخت جامعه که است

 .(22: 0030)هیوز،کرد اقدام خویش آراء و افکار نشر به 0301 دهه اواخر در(   Annee Sociologique)شناسی

ودل، تبدیل شد.)بر آنالیها اندیشه گیری شکل مهم منابع مهمترین به البالش دو مقاالت جغرافیایی و مجله این

استقبال  با آنال مؤسسان مطالعات دورکیم نزدرویکرد ترکیبی  (Bentley.2111 : 010شانزده؛ :0062پیران،

 ویشخ جامعه شناسی تبیین برای تاریخ بکارگیری در وی که داشت اعتقاد آثار دورکیم بررسی با فور، د. ش همراه

به تحول تاریخ نگاری کمک کرده است.حتی وی همیشه از تأثیرات دورکیم  بر آنال هیجان زده بود؛ چون به نظر 

های اجتماعی دورکیم، حوزه مطالعات تاریخی همچون جامعه شناسی، دانشی تخصصی و تا حدی وی با پژوهش 

 شد.کمیتی محسوب می

آنال جامعه شناسی  هبن آنچنا من نسل میدهد: مورخان توضیح اینگونه را هاآنالی بر دورکیمات بلوخ هم تأثیر

   .( (Rhodes,0000:001بیاورند زبان به را آن توانند که نمی مدیونند قدیمی
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میشله نیز نقش موثری در توجه مورخان آنان به جغرافیا ایفا کرد. مثالی که وی در مورد اهمیت جغرافیا برای 

تاریخ نقل می کند این است که اگر محیط و جغرافیا در روش تاریخ نگاری مورد توجه قرار نگیرد، گویی همانند 

(. 21: 0030هیوز،نهند)در تاریخ، روی هوا گام مینیز  جود ندارد و مردمنقاشی های چینی است که زمین در آن و

ادث تاریخی                   را مبنایی برای مطالعه حو« پارین گیاه شناسی»حتی  خود به محیط،نگاه  آنالیها در تکمیل

 .Stuart Clark ).(00: 0000دانستندمی

موضوعات چاپ نشده مورخین متوسط آنال که کمتر مورد نقد واقع شده اند نگاهی گذرا انداخته شود به اگر به 

ایش پیدخوبی نقش تعیین کنندگی جغرافیا در موضوعات آنان مشخص است.مانند جامعه فئودالی دوال بالش، 

از جمله  گرچه محققان معتقدند که بلوخ از علوم اجتماعی، .(60:  0031 ،هوبرت) 0001اروپا لوپز در اواخر 

شناسی،متأثر بوده است، اما به گفته ی جرمی بلک و دونالد مک رایلد  وی آزادانه به سخنرانی های جغرافی جامعه

 تحصیل فور همانند بلوخ .(01:  0001)بلک، رایلد، گرفت مطالعات جغرافیایی نیز بهره میدانان توجه داشت و از 

 فارغ بعد از. گذراند تاریخ و جغرافیا به مطالعه 0013 تاسال را دوره این و داد ادامه عالی دانشسرای در را خود

 Karl) المپرشت کارل با آنجا در که جایی گذراند، والیپزیگ در برلین را سالی یک دانشسرا از التحصیلی

Lamprecht.) تاریخ روستایی  فرانسه »0000تحت تأثیر وی در سال  .شد آلمانی آشنا معروف جغرافیدان

 قسمتی از که اثر این. (belokh.0000) در آورد را به نگارش ((Ile de france )«فرانس دو ایل منطقه

 ایل که را مسأله این بلوخ پرداخت. دوفرانس ایل کوچک منطقه بررسی به آن در بود هفرانس مناطق مجموعه

 عوامل و منطقه یک متمایز ویژگیهای یافتن پی در بررسی در این و کرد رد بود واحد ناحیه یک فرانس دو

 تاریخ ( بلوخ سپس به نگارش 01-00:  0030وارینگتن، -هیوز ) .برآمد مردم اعمال و افکار بر مادی تأثیرگذار

 کتاب این در او .پرداخت ( .las caracteres origineax de l histoire rural Francaiseفرانسه) دهقانی

 مختلف به اَشکال که ای رابطه ،است گفته سخن زمین و انسان رابطه از سپس و کرده آغاز توپوگرافی از را بحث

 (belokh.0000. شودمی سبب را روستایی زندگی تنوع و بخشدمی جان کشاورزی هایفعالیت به

 توصیف برای هانقشه شامل استثنایی مدارک و اسناد جامع مجموعه از اینجا در وی(   Raftise.000 :00؛

 )گیردمی بهره فرانسه انقالب تا وسطی قرون آغاز از اجتماعی نهادهای و طبیعی محیط میان ارتباط

belokh.0000). جامعه فئودالی»کتاب بسیار معروف  0001وی سپس در سال»(Feudal Society ) را منتشر

ساخت، عنوانی که بیشتر ناظر به بازشناختن ساختارهای جغرافیایی و اجتماعی قلمرو جوامع فئودالی قرون 

این کتاب می توان بررسی عمیق محتوای  با بود. و سیزدهم نهم قرنهای فاصله در مرکزی و غربی اروپای وسطایی

در باره ویژگی های دوره اول  در تاریخ نگری بلوخ  پی برد. او به حاکمیت رویکردهای ترکیبی و ساختار گرایانه

هاست مسلمانان و اسکاندیناوی اش ناامنی و تهدیدهای ناشی از هجومای که مشخصهفئودالیسم می نویسد: دوره

ای و الزامات نظامی شرایط شکل نگرفته و عالیق منطقه تحدی در اینگونه ساختار اجتماعی مکه در نتیجه، هیچ

 .(002 - 000: 0000آید)بلوخ، ت میقدرتمندی برای گسترش فئودالیسم به دس هایشود؛ یعنی زمینهمعمول می

 هاینظام با را هاآن بلکه نپرداخت ایتالیا و آلمان فرانسه، فئودالی بومی نظامهای بررسی به صرفاً در این اثر بلوخ
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 و اسکاتلند بود)نظیر نگرفته قرار پذیرش مورد آنها در فئودالیسم که مناطقی و انگلستان( تحمیلی)مانند

حتی شخصی مانند استوارت هیوز به  .) همان (کرد مقایسه( ژاپن مانند) اروپا از خارج هاینظام و ( اسکاندیناوی

 ولی همکار او،لوسین .(00: 0030، هیوز )فئودالی اذعان داردر کتاب جامعه صورت تلویحی به رویکرد ترکیبی د

خت بر آثارش س وی در نخستین بیشتر تحت تأثیر جغرافیا بود. را بنیاد نهاده بودند،«آنال»فور،که باهم مکتب

 رد را او تز دکتری موضوع تمایل او به جغرافیا باعث شد که کرد.اهمیت نقش جغرافیا در تاریخ نگاری تکیه می

 دوم فیلیپ عصر در فور زادگاه به که موضوعی ، کنت فرانش و و دوم کند ؛فیلیپ بندی صورت بعد هایسال

 ایناحیه فور اولین کتابی که نوشت وقف بررسی .(000  :0030وارینگتن، -هیوز)دارد اختصاص شانزدهم قرن یعنی

پرداخت، ولی با ذکر واکنشهای جغرافیای محل میدر فصل اول او به تشریح  در فرانسه در قرن شانزدهم بود.

مختلف آدمیان در برابر محیطی که در آن زندگی می کنند. گرچه محور تفسیر تاریخی فور، مردم و طرز زندگی 

داد در مسئله تأثیر متقابل بین دنیای اجتماعی و فیزیکی اولویت را به اعتقاداتشان بود، اما  ترجیح می و نگرشها و

دنیای اجتماعی بر دنیای فیزیکی بدهد. او همچنین توجه اش را به ماهیت منابع محیطی معطوف کرد که سلطه 

 د)جرمی بلک، مکشدنارائه می« پیچیدگی آب و هوایی»ه ساده، به عنوان مثال با ارجاع ب "اغلب به شکلی کامال

 (.01: 0001رایلد،

ر ب جغرافیایی ایمقدمه یا« انسان تکامل و سرزمین» منا با نظری اثری نگارش بر هانری با حمایت سپس فور 

ی در آثار فردیش فور حتی به نقد جبر محیط .نوزده( :0062، پیران برودل،)کرد آغاز تاریخ و جغرافیا درباره  تاریخ

 قرار فور انتقاد مورد اگرچه راتسل»  پیتر برک در این باره می گوید: .(066: 0030راتسل پرداخت)کریمی، 

 جغرافیایی زمینه در تنها نه او مفاهیم از و کنندمی  بازگشت راتسل به برودل و فور که آنیم شاهد اما گرفت،

 محیط تأثیر گفت:( فور می Burke.0060:1 )«.برند می سود جزایر و هاامپراتوری باب در تحقیقاتش از بلکه

 ممکن پذیرد، بنابراین می صورت اجتماعی اندیشه های و ساختارها طریق از و است غیرمستقیم انسانی افراد بر

 )شود تلقی مهم بازرگانی راه یک دیگر ای عده از  نظر و مانع یک عده ای نظر از رودخانه یک است

Burke.0060 :1   ). علوم اجتماعی « بهار»فرانسه با  برودل معتقد است ورود فور به صحنه علمی و دانشگاهی

توان گفت فور تحت تأثیر ساختارگرایی علوم اجتماعی، خصلتهای یگانه حوادث (. می00: 0030متقارن بود)هیوز ،

 تاریخ به خود یمحیط گرایانه نگاه دوالبالش از تقلید به فور یت گرایی جامعه شناسی پیوند داد.کل با تاریخی را 

 .کرد حفظ همواره «اقتصادیتاریخی  مشکالت:راین»همچون آثاری نگارش هنگام به و بعد های سال طی را

 او زمان باید لوتر شخصیت از صحیح درک به رسیدن برای که کند می تأکید «لوتر مارتین» حتی او در کتاب

 .بیست( :0062 دهد.)برودل، پیرا، نشان را خود واقعی معنای او اعمال تا شود اش بازسازی محیطی شرایط یعنی

بررسی شخصیت مارتین لوتر، متن اجتماع  و محیط  تأثیر گذار بر این کتاب تالش کرده تا از طریق  وی در این

منظری تازه مورد  و مختصات زمان او را دقیقاً بررسی کند؛ در واقع، بحث قدیمی رابطه فرد و اجتماع از شخصیت

مسئله »کتاب  .(اجتماعی اذعان داشته است)همان توجه قرار گرفته و تا حدودی به ناتوانی انسانها در برابر ضروریات

 م( به نگارش درآمد.0002انگیزترین اثر فور در سال )بحث ترین ومهم« ایمانی در قرن شانزدهم: مذهب رابلهبی
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او مورد بررسی قرار گرفته  و زمان در این اثر، رابطه تفکرات یک انسان و جو فکری و اعتقادی حاکم بر جامعه

  .( 30 :  0030وارینگتن،  -هیوزاست)

تأثیرات جغرافیا تا چه اندازه  به 0003های فور می توان فهمید که وابستگی فوربعد از همچنین با  نگاه به سرمقاله 

های کشاورزی یوروبا، معادن مجله آنال شامل مطالعاتی در باب فعالیت 0001زیاد بوده است. برای مثال شماره 

، جدهم، تجربیات فنی در روم باستانتصاد شیلی در قرن هیطالی بسنی، شتران شمال افریقا در عهد روم باستان،اق

  .(60: 0031 ،هوبرت)تاریخ آب و هوا، در سرمقاالت فور بوده است ها،، بدوئینخدایان هندی شهر سازی اتروسکان،

مدیترانه و دنیای مدیترانه ای در عصر فیلیپ دوم » پدید آورده،«آنال»مورخانشاید معروفترین اثری که یکی از 

la mediterranee et le mohde mediterraneen a l.epoque Philip II» (0000  نوشتهء فرناند )

سال  م.به دنیا آمد.تحصیالت خود را در رشته تاریخ انجام داد و برای مدت ده 0012فرناند برودل در  برودل باشد.

م. در الجزایر بسر برد.در آنجا بود که وی مدیترانه را شناخت. مدیترانه را از سواحل دیگرش،دقیقا  0002تا  0020از 

تاثیر شگرفی در وی  برودل، مراد و دوست خالف جهت آنچه از گذشته معلوم بود به نقد و بررسی کشید. فور،

نوشت که بر شخصیت «  مقدمه جغرافیایی تاریخ» فور کتابی به نا عنوان 0000. به طور مثال در سال گذاشت

دکترای برودل را  نامه( این دوستی باعث شد که فور پایان 33: 0030برودل تأثیر بسیاری گذاشت.) رنجکش ،

وان یپ دوم بود.به پیشنهاد فور این عنای فیلابتدا سیاست مدیترانه نامه ویسرپرستی و هدایت کند.موضوع پایان

ی انداز دیگری از رویکرد  محیطبه مدیترانه و دنیای مدیترانه ای در عصر فیلیپ دوم تغییر یافت و این خود چشم

 Simancas های تحقیق،از آرشیوهای سیمانکاس(برودل طی سال33: 0030فراروی مورخ گشود. ) رنجکش ،

 .( 00: 0066)مرادی،استفاده کرد Dubrovnik برونیک،مادرید،ژنوا،روم،و نیز و دو

کند،اما برخالف وی)و گرچه خود برودل در این کتاب مانند لوسین فور از جغرافیای دنیای حوزه مدیترانه آغاز می 

دهد.  کننده در تاریخ بشر اختصاص میدر متن نوشته منکر این امر است(،به جغرافیا نفشی مهمتر و حتی تعیین

برودل مدیترانه بعدی از دنیاست که در بافت تاریخ انسانی به دو مضمون تکنولوژی و مبادله تأکید می کند.  برای

تاریخ بشر تاریخ سلطه فناوری و توسعه مهارتهای کهن است: تکنولوژی آتش و آب، سفال گری ، بافندگی، فلز 

مدیترانه و دنیای  به قسمتهای مختلف کتاببا نگاهی  (braudel.0000:36کاری ، دریانوردی و سرانجام نوشتن) 

 شودمی توان نقش رویکردهای محیطی را در تاریخ نگری برودل یافت؛مدیترانه ای که به سه بخش تقسیم می

جهان »است. بخش نخست:نقش محیط طبیعی.در این بخش جغرافیای جهان مدیترانه موضوع تحقیق

عثمانی در شرق تا امپراتوری اسپانیا در غرب و نیز شامل صحرای شمال برودل پهناور است:از امپراتوری «مدیترانهء

آفریقا،اروپای شرقی و مرکزی و غربی،حتی اقیانوس اطلس و سرزمینهای ساحل مدیترانه.برودل ابتدا کوهها و 

اصالت ول وضع مگیرد.بحث جغرافیای جهان مدیترانه با تحلیها و جزایر مدیترانه را در نظر میها و دشتها و کرانهتپه

 .(braudel.0000:36- 200)رسدمی و شهرها به پایان
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 «یاییزمان جغراف»است. کند که هر الیه برای یکی از بخشهای کتابرا به سه الیه تقسیم می«زمان تاریخی»برودل

یر تغیها با محیط طبیعی در آن زمان بسیار کند انسان رابطه به نخستین بخش اختصاص دارد.به عقیدهء او،

ه ها سال خالصهای تکراری براساس گردش فصلدگرگونی تقریبا نامحسوس بود و در تکرار و چرخه پذیرفت،می

آیا » پردازد:می «حقیقت زمان»فرناند برودل به مسئله وگوی فراهم آمده در مکان و زمان،با تعمق در گفت شد.می

 توانیم تاریخ را جدای از زمان جغرافیاییآیا می زندگی هستیم؟ هایزمان تجزیه کردن تاریخ از سایر جنبه ما ملزم به

 -به نظر برودل تغییرات جغرافیایی .(braudel.0000:200)«و یا زمان فردی مجزا کنیم و یا زمان اجتماعی

 .(0: 0030فارسانی، نی چیزی است که به واقع مهم است)همان،تاریخی در دورانی بسیار طوال

اقتصادی و اجتماعی و  توجه در این بخش به ساختارهای های جمعی و روندهای عمومی.سرنوشت بخش دوم:

 ی جهان مدیترانه،«هاتمدن»ها وجامعه ،هاها و نیز امپراتوری، تجارت، قیمتیعنی اقتصاد شود،سیاسی معطوف می

 .ها و فنون جنگیبحثی درباره جنگو در پایان 

رسد توجه برودل  اما به نظر می ((braudel.0000:020 است و مردم استسی گرچه عنوان بخش سوم رویدادها، 

در تبیین حوادث به ساختارهای جغرافیایی در دو بخش آخر کتاب نیز واضح و مبرهن است. به نظر برودل در عهد 

ودل در ی برعثمانی بر شرق آن. حت چیره بود،و امپراتوری «جهان مدیترانه»امپراتوری اسپانیا بر غرب فیلیپ دوم،

سومین و واپسین بخش کتاب برای اینکه نشان دهد چرا فیلیپ دوم نتوانست نتیجهء پیروزی لپانتو را به سیطره 

رودل ب گردد به دو بخش پیشین کتاب و تأثیر ساختارهای جغرافیایی.جهان مدیترانه تعمیم دهد،برمی بر کل

دهد که حتی پس از شکست را در مورد توجه قرار می همچنین دشواری مواصالت در امپراتوری پهناور اسپانیا

باره در کند به بخش نخست کتابزمینه رجوع می و در این گذاشت،ناوگان عثمانی،فیلیپ دوم را در تنگنا می

 .(braudel.0000:002) جغرافیای جهان مدیترانه

د و بالنسبه ناچیز دار در تاریخ نقشی ،«رویدادها»استدالل برودل این است که موضوع تاریخنگاری سنتی،یعنی

مانند فلیپ دوم(بشدت قدرت عمل آنان  ساختارهای وسیعتر و عمیقتر بیرون از اختیار افراد)حتی افراد مقتدری

به رغم آنچه »نویسد که دولتمردانی همچون فیلیپمی کنند.او در دیباچهء تحریر اول کتابرا محدود می

  .(braudel.0000:001) «اند.عل باشند منفعلکه فاپندارند،بیش از آنمی

تاریخ رویدادها » سازد که:خاطر نشان می شود،برودل در عباراتی مشهور که غالبا از او نقل می در همان دیباچه،

چیزی نیست بجز تاریخ تالطمهای سطحی و کف و حباب آبها که بر دوش نیرومند جزر و مدّ تاریخ به این سو و 

های جذاب انسانی است،ولی در بغایت پر هیچان و سرشار از سرگذشت شوند...]تاریخ رویدادها[میآن سو رانده 

 هایای و جلوهدیگری خطرناکتر است...رویدادهای پرهیاهو اغلب انفجارهایی لحظه عین حال از هرگونه تاریخ

 قیدهپس، به ع«پذیر نیستند.تبیین های عظیمترند و جز در چارچوب آن حرکتهایی بمراتب بزرگسطحی حرکت
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ی سیاسی و اجتماع ،رافیاییدرازمدت جغ ،پیامد ساختارهای حاصل پیکار به منظور تفوق در جهان مدیترانه برودل،

ار را از برودل آن پیک رویدادهایی مثل نبرد لپانتو یا کارهای افرادی مانند فیلیپ دوم. نه نتیجه و اقتصادی و بود،

هرمان کتاب ق بنابراین، ای ژرفتر را درباره سیر تاریخ انسانی به اثبات برساند.برگزید تا نکته آن رو به عنوان مثال

برودل وضع  در جای دیگر، .(braudel.0000:000) اسپانیا، بلکه دریای مدیترانه استدوم پادشاه  او،نه فیلیپ

کی و ها در محیط فیزیگوید انسانو می کند،می آدمیان را در افعالشان در تاریخ به وضع زندانیان و اسیران تشبیه

 مدیترانه هنگامی از قلم حوزه البته تحریر اول مدیترانه و جهان. (010وب ذهنی خویش اسیرند)همان، :چارچ

موجبیت  البته اعتقاد برودل به .(01: 0030،مون)ها در جنگ جهانی دوم بودی آلمانیبرودل تراوید که او اسیر جنگ

 ست.هدف انتقاد بوده ا بویژه گیرد،به ساختارهای جغرافیایی تعلق می "بیشترین اهمیت ظاهرا علّی که،مطابق آن،

 Huppert,2112:001 )«جهانی است خارج از کنترل انسانی.مدیترانهء برودل »یکی ازمنتقدان نوشته است که

ه نظر باشد. بهای ساختاری میهای تاریخی، مبتنی بر تبینتوان گفت الگوی برودل در تبییندر واقع می .(361-

ین که ویژگی کل را تعی ایای، بلکه رابطهها، نه هر رابطهها و کلاستنفورد ساختار عبارت است از رابطه میان بخش

د تا کنهفته آن جستجو مییک سیستم را در ساختار نگرا تبیین . الگوی ساختار(001: 0032کند)استنفورد ،می

                                                                                             .(01: 0032کند)مردیها، ساختار، اجزاء را تفسیر میدستیابی به فرمول کلی  از طریق

 .(016: 0061آبرکرامبی،کنند)دمیان را ساختارها تعیین میعمل آگوید این حساب ساختار چیزی است که می با

تاریخ را نه  شایان تکرار است که» نویسد:و می به این مسأله پرداخته است، (221در تحریر دوم کتاب)ص  برودل

رهای ابرودل از ک« کنند.می سازند که آن خصوصیات را کشف و کنترلهایی میبلکه انسان سیماهای جغرافیایی،

بود و اثرش را به یک کار جغرافیایی تاریخی تبدیل کرده  نیز بهره برده لوسین فور درباره زمین و تحول انسانی

بود. در واقع او به زمین و بستر جغرافیایی آن،به خاک،به گیاهان و جانوران و به جغرافیای انسانی توجه داده بود 

ه  بدان توجه نداشتیعنی آنچه که قبال او مورخ را متوجه فضای حیاتیکرد.همچنین و جغرافیدان را متوجه زمان می

 .(braudel.0000:220) نمایداست می

 ،بویژه در آثار فرناند«آنال»و مطالعات اجتماعی در تاریخ نگاری موضوعی است که در مکتب نقش جغرافیا

به مؤلفه های جغرافیایی توجه ویژه «  خاطره  و مدیترانه» شود. به طوریکه وی  در کتاب برودل،پیوسته تکرار می

نده ، کخاک رس، ماسه، سنگ آهک هایای داشت. کتاب خاطره و مدیترانه با تاریخ بستر دریایی مدیترانه ، الیه 

های کهن و معابدی که در مالت ساخته  شدند آغاز می شد و با چگونگی داستانهای کاری مصریان بر آرامگاه

کردن این تمدن خاتمه  لنهرین و مصر و تالش در شکوفاانی ها ، رومی ها، تمدن بزرگ بینحماسی فنیقیها، یونا

-01ار عظیم فرناند برودل پیرامون تمدن مادی،اقتصاد و کاپیتالیسم در قرن ک .( 30: 0030، می یافت)رنجکش

های ای درباره تاریخ جهان در قرننوشته شده است. این سه جلد مقدمه صفحه 2100در سه جلد و مجموع  03

های در قارههایی که تمدن های جغرافیایی،سفری از البالی قرون و اعصار، مکان باشد.میالدی می 00،06،03، 01
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رحمانه تمدن اروپا آنجا را مورد تجاوز خود قرار بی خواهیطلبی و فزونآمریکا و آفریقا محصورند و گسترش آسیا،

و نقش یک عامل مهم یعنی کاپیتالیسم که نویسنده  همچنین این اثر نگاهی است عمیق درباره طبیعت است. داده

در تلقی برودل بخش  قابل توجه اقتصاد یعنی تولیدات دهقانی  ه است.های زمان خود بدان پرداختتلقی بر خالف

کنند، و اگر به میزان کافی باشند و یا اضافی باشند به ای در اقتصاد بازی میکه در حاشیه قرار دارند نقش عمده

 .(2100 -02:  0062)برودل ،ازاری دورتر نیازمند خواهند بودب

آورد، زندگی روزمره و ساختار آن مواد ها سخن به میان میها و ناممکنز ممکندر اولین جلد از این اثر،برودل ا

آورد.آنچه در اینجا مطرح است عبارت پدید می تشکیل دهنده فرهنگ را قبل از تحوالت و انقالبات صنعتی اصلی

ها،پول ان،ابزار،تکنیکهای کهن دهقانی،مواد خوراکی،پوشاک و مسکن،فقرا و دارایگرایی،شیوهاست از: فقر و تجمل

ی ن در زندگهایی است که انساها و رنجکند نشانگر سختیای که او از گذشته ترسیم میو انواع آن و شهرها. چهره

 .(200-02:  0062)برودل ،شده است طبیعی متحمل

 سیار پر رنگ، نقش مؤلفه های جغرافیایی و اجتماعی در آن بات دیگر برودل نگاهی انداخته شوداگر به موضوع

، محصوالت کشاورزی، هادر تمامی آثارش اطالعات بسیاری درباره آب و هوا، فاصله خواهد بود. به عنوان مثال برودل

 "برد تا  مثالها و تورم، مذهب و اعتقادات، جمعیت  و روابط اجتماعی، ارتباطات و نهادهای جمعی به کار میقیمت

برودل به مطالعات جغرافیایی و اجتماعی تا اواخر عمر وی ادامه داشت ، عالقه  پرسش های اساسی مطرح سازد.

 بخش جغرافیا و در سه جلد قبل از وفاتش  به چاپ رسید و متشکل از دو« هویت فرانسه» به صورتی که کتاب

 بود.« فرانسه خارج از فرانسه» جمعیت نگاری  و اقتصاد و بخش 

 واکنش به چیرگی و رواج تاریخ سیاسی و یپلماتیک و روایتهای آنان در مکتب مورخان آنال می گفتند که 

  -وزهی«)تاریخ بی روح» ون تاریخ نگاری تاریخنگاران پیرو مورخ آلمانی لئوپولد فون رانکه، به قول لرد اکت

 ودج( در اوایل قرن بیستم پدید آمده است و چالشی در برابر تاریخنگاران مارکسیست به و 030 :  0030وارینگتن،

م نسلی از این مورخان، به ویژه ایمانوئل له روی الدوری، 0001و  0011های در دهه .(20:  0030 ،موناند)آورده

رفت و عوامل گمیحوالت تاریخی در سه طبقه قرار ترتیب استاندارد سلسله مراتبی را پی گرفتند که بر اساس آن، ت

 –نا به الگوی زیرب این پارادایم سه طبقه مکتب آنال .اقتصادی و جمعیت شناختی زیربنای این روش پژوهش بود

 .( 031:  0030وارینگتن،  -هیوز)گشتروبنای مارکسیسم بر می

 "امالهای جدید کآنالیست، در میان و ساختار گرایانه برودل از تاریخاین باید گفت اندیشه محیط گرایانه  بنابر

محو نشد. ایمانوئل له روی الدوری در عقیده تأثیرات محیطی برودل سهیم شد. یعنی عقیده ای که مرکزیت و 

 سال از که بود نفری سه از یکی  الدوری روی لو محوریت جهان طبیعت در تاریخ انسانی را باور دارد. امانوئل

کرده    تقسیم کلی دوره دو به 0061 تا ابتدا از را آنال تاریخ شدند، دار عهده را مجله اداره برودل جای به 0003

 تأکید گراساخت کیفی نگاری تاریخ بر مجله داشت، ادامه 0001 سال تا او به نظر که دوره اولین در است؛ 
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 بدون استشده  داده نشان بیشتری گرایش هاسیکل فرایندها، کمی، تاریخ به بعد دوره در کرده است. بیشتری

 تاریخ از کمتر بودند چیزی کرده عادت مشکل پرسشهای طرح به انگارد. آنان که نادیده را ساختها اهمیت آنکه

  .(10 :0001فوالدوند، )بودند داده نام جامع یا تمام و تام تاریخ را آن و دادند نمی رضایت انسان نوع تکامل

 The Peasants of«)النگودوک دهقانان»نوانکتابی با ع ش نیز در مسیر آنها گام برداشت والدوری خود

Languedoc) (0000 منتشر ) ،وی در این کتاب ادعا کرد که ثابت کرده  .(011:  0001ساخت)بلک، مک رایلد

 توانند درجغرافیای زیستی گیاهان می شناسی(، هواشناسی و)جانور بومجانوری است تا چه اندازه جغرافیای

ای در بررسی وضع یکی از و سپس نوشته( Stuart Clark.0000:200 .)تأثیرگذار باشند مطالعات تاریخی،

 ای ارتدادی در دین مسیحاین روستا مرکز فرقه نوشت.  روستاهای فرانسه به نام مونتایو در سدهء چهاردهم میالدی

تا بازجویی شدند و به مجازات اسقف محل دستور تحقیق داد و به حکم وی بسیاری از اهل روس بود. به نام کاتارها

ای روست مدارک، گزارشی درباره آن ها بود.او برپایهمورد استفادهء الدوری صورت جلسات بازجویی منابع رسیدند.

های روستایی و درک روستاییان از وضع خانه از جمله شامل مذکور و جامعه و فرهنگ آن به دست داده است،

الدوری همچنین  خانوادگی و ایام کودکی و روابط جنسی و مرگ. دین و زندگیزمان و مکان و طبیعت و خدا و 

هایی است دربارهء روستاییان و تاریخ روستاها در اوایل عصر جدید و تاریخ آب و هوا در هزار سال صاحب نوشته

 Micro «)تاریخ خرد»الدوری، روش موسوم به  نگاریتاریخ هاییکی از شیوه .(23: 0030)مون ،گذشته

History) پژوهش خود بر مطالعه یک خانواده، رویداد یا مکان جغرافیایی، امیدوار  است؛ یعنی مورخ با تمرکز

در  زوایای ساختارهای فکری و مادی یک جامعه انسانی بیفکند. الدوری از این روش، است تا نوری بر

نمونه، وی بر اساس این روش  کند. به عنوانهای بسیاری دیگر استفاده میو مقاله« کارناوال در رومانس»کتاب

هفدهم را ناشی از تغییرات آب و هوایی و شش سال  )تاریخ خرد(، مصائب اقتصادی و اجتماعی نیمه دوم قرن

 های فروند نسبت داده شدهبه عقیده وی از سر ناآگاهی به شورش داند کهم می0010-0000باران خیز از 

آید که می به شمار« تاریخ »گوی نوعی از ی سخن مورخ نسل سوم به گونه این (011: 0061 ساماران،است.)

های غذایی و جمعیت است؛ فرآورده شناختی بینها در توازن بوممعتقد است کلید تغییرات در تاریخ، تغییر جهت

شناختی و جمعیتاز بازده محصوالت کشاورزی، تغییرات  مدت توازنی که لزوماً به واسطه مطالعات کمیتی بلند

در واقع، ترکیبی است از عالقه مکتب دیرپای فرانسوی « تاریخ »شود. این نوع می های غذایی تعیینقیمت فرآورده

دلیل، الدوری به  شناسی کمیتی درآمیخت و به همینشناسی تاریخی که با روشجغرافیای تاریخی و جمعیت به

تواند پذیر نیست، نمیتاریخی که کمیت» ریحاً معتقد بود کهعنوان نماینده این نگرش جدید در مکتب آنال ص

 .(00: 0030هیوز،«)ادعای علمی بودن کند

کلی و روند مطالعاتی مورخان آنال در دوره بعد جنگ جهانی دوم نظری افکنده شود  همچنین اگر به پنج گرایش

 برز خواهد بود؛در این  مطالعات ملموس و م و اجتماعی ،نقش جغرافیای طبیعی و انسانی

 ایهای جغرافیایی و منطقهپایه پژوهشمطالعاتی مربوط به تاریخ روستایی و تاریخ محلی بر  -0
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ه  های کمی هدایت شد، جمعیت شناسی و جغرافیایی از طریق تجزیه و تحلیلبررسی هایی در تاریخ اقتصادی -2

 هاط نظریه و در جهت اثبات آن نظریهتوس

 آسیا و امریکای التین اختی  فرهنگ های غیر اروپایی در افریقا،مطالعات انسان شن -0

پژوهش های مربوط به زندگی روزمره در گستره تاریخ و توجه  به عادات و الگوهای زندگی به ویژه آداب مربوط  -0

 های مختلف چه از نظر زیست شناسی و چه از نظر رفتارهای اجتماعیبه غدا خوردن در سرزمین

و تحلیل  و تجزیه ها با تأکید بر تفکرات جمعی شعور عمومی، فلکلوردر زمینه دیدگاها و جهان بینی تحقیقاتی -1

 .: شانزده( 0062برودل، پیران، ساختارهای هر منطقه) 

 گیرینتیجه

با مطالعه منابع اصلی مورخان آنال می توان به صورت واضح، متوجه رویکردهای ساختار گرایانه و و ترکیبی در 

تاریخ نگری آنان شد. آنالیها مقام انسانها را به عنوان موجوداتی مهم در جهان طبیعی مورد بررسی قرار داده اند. 

عالوه بر این در نوشته های برودل به عنوان نماد این مکتب تأثیر پذیری از ساختارهای جغرافیایی، ارتباطی میان 

، بر دیدگاهی ند فراتر از سطح محلیکه وی مطرح می ک مفهوم سه بعدی زمان آشکار است. تاریخ کلی و غایی

تحول تاریخی به جای  کلی حکایت دارد. عالوه بر این وی در تالش  بوده است به ارائه یک مفهوم جایگزین از

، یعنی تلفیق تاریخ سیاسی با محیط و جمعیت شناسی ، بپردازد.  وی با تمرکز بر عوامل ساختاری نظریه مارکس

، نقش انسان را نیز فراموش نکرده است. می توان گفت کتاب مدیترانه طوالنی مدت در توسعه تاریخییایی جغراف

رافیایی  جغ –، بوم شناسی و باستان شناسی صریح خود ، جریان تاریخی ا ساختارها و گرایشات مردم شناسیای ها ب

به  در کار برودل تبیین حوادث تاریخی کند. گرچه استفاده از ساختارهای جغرافیایی درو ترکیبی را  دنبال می

اها تاریخ روست» ،«دهقانان  النگودوک»شود، اما با نگاهی به آثار سایر مورخان این مکتب ازقبیل فراوان دیده می

از دوال بالش « جامعه فئودالی» لوروئا الدوری، از« تاریخ آب و هوا در هزار سال گذشته» و« در اوایل عصر جدید

 ی برد.پدر تبیین و تفسیر حوادث تاریخی  توان به  رویکردهای محیطی و جغرافیایییم از لوپز،« وپاپیدایش ار»و 

 یوگرافیب و نظامی تاریخ بین الملل، روابط سیاسی، تاریخ ها در صدد  نقد تاریخ نگاری روایی،آنالی این، بر عالوه

مکتب به تاریخ  این پیروان که دهدمی نشان مختلف هایدوره در طول آنال مقاالت و آثار به نگاهی .بوده اند

 مورخ برک اند. پیتردادهه موضوعات اجتماعی کمتر اهمیت مینسبت ب نظامی حتی یا سیاسی و دیپلماتیک و

ظریه های از ن ها با استفاده؛ آنالیکرده معتقد است بررسی خویش آثار در را آنال مکتب تفصیل، به که برجسته ای

« هانیج رهیافت»اند؛ از جمله روش رافیا و علوم اجتماعی دست یازیدهها به پیوند تاریخ با جغمتخصصان سایر رشته

در کتاب محمد و   پیرن هانری از روش دوم متأثر فیلیپ عصر در مدیترانه ای دنیای برودل در کتاب مدیترانه،
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 بر گرفته از روش رانسهف روستایی تاریخ درباره پژوهش در به ویژه بلوخ آثار در «نگرگذشته»شارلمانی، روش

هانری  توسط هم «ایمقایسه»روش  .گرفت کمک شهرهای باستانی بررسی برای آن از که بود کوالنژ دو فوستیل

 بزرگترین پیشگامان میان از گرفته شد. بکار آثارش در قوم مدارانه نگاه خطر از جستن دوری منظور پیرن  وبه

 یرات او بر آنال در مقاله آمد(.  فور و بلوخ در روشثکه)تأ کرد اشاره بر هانری به میتوان« ایمیان رشته رهیافت»

  بودند. متأثر امیل دورکیم استادش و سیمیان فرانکوانیز  از «  گراییساختار»

یی داد که چیزهامی بود که نشانبهترین مثال از پیوند تاریخ با علوم اجتماعی در نزد مورخان آنال اتخاذ مواضعی 

آنال  61و  0001ارزش بررسی دارند که دارای چارچوب ساختار بلند مدت محیطی و قابل شماردن باشند. در دهه 

، و میزان باری که در بنادر اقیانوس ل جمعیت شناسی تاریخی، قیمت غالتتوجه خود را به موضوعاتی از قبی

شناسی، جدا از رویکردهای جغرافیا گرایی ، دو شاخه طور کلی از نظر روش به .اطلس عبور می کردند نموده بود

آنال تأثیرگذار بودند: نخست، مارکسیسم و نئومارکسیسم که خود  مهم دیگر در حوزه علوم اجتماعی بر مکتب

شناسی ساختاری که هردو شاخه رویکردی ترکیبی دیالکتیک آلمان داشته، و دیگری  جامعه ریشه در ماتریالیسم

رافیا و در پیوند تاریخ با جغ هاآنالی توان گفتشده در تحقیق حاضر می این با استناد به شواهد ارائهداشتند. بنابر

 اند.ائه کردهجهان و از جمله ایران ارعلوم اجتماعی الگویی موفق برای تاریخ نگاری در 

 منابع و مآخذ

 ، چاپخش.ران، ته(، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویان0061آبر کرامبی، نیکالس و دیگران) -

 تهران، انتشارت علمی فرهنگی. ، ترجمه پروین گنابادی،0(، مقدمه، ج 0061، عبدالرحمان)ابن خلدون-

 نشر فضا. چ اول، تهران، ی نسرین جهانگرد،، ترجمهآنال(؛ روشی تاریخی یا پاردایم 0030استویانویچ، ترایان) -

 ، تهران، نشر نی.یخ، ترجمه احمد گل محمدی، در آمدی بر فلسفه تار(0032نفورد، مایکل) تاس -

 .مروارید انتشارات تهران، آقاجری، سیدهاشم ترجمه ،یتاریخ شناسی جامعه آمدن بر (،0030دنیس) اسمیت، -

ترجمه کامران عروان، تهران، نشر تاریخ  ،30-0020مکتب آنال  انقالب تاریخ نگاری فرانسه،(، 0030برک، پیتر) -

 ایران.

انتشارات  ،ه دکتر محمد تقی ایمان پور، مشهدمطالعه تاریخ، ترجم (،0001رمی و دونالد م. مک راید)بلک، ج -

 چ اول. دانشگاه فردوسی مشهد،

 ، نوید شیراز.جامعیت فکری مورخ، شیرازتب آنال مک  (،0030بهرامی، روح اهلل) -
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 ،باشی بهزاد ترجمه ، با مقدمه پرویز پیران،0311-0011مادی حیات و داری سرمایه (،0062) ، فرناندبرودل -

 نی، مقدمه کتاب. نشر تهران،

 ، آگاه.(، جامعه فئودالی، ترجمه بهزاد باشی، تهران 0000بلوخ، مارک) -

شماره  - کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ،«تاریخ جدید، گذشته و آینده»(،  0030بهمن  رسانی، سهیال)دی وترابی فا -

 .22- 0، ص006و000

، ترجمه بخاراو  هنر، مجالت  «خنگاری فرنان برودل و مکتب آنالنقالب در تاریا( »0030)مهر و ابان دیوید مون -

 .00 – 20ص ، 00، شماره 0030مهر و آبان وند، فوالدعزت اهلل  

  ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، (؛ فرناند برودل )مطالعات مدیترانه ای مکتب آنال( 0030)دی و بهمن رنجکش، مریم -

 .30تا  30ص ، 006و  000شماره 

، چ چهارم، تهران، انتشارات ر جامعه شناسى, ترجمه باقر پرهاممراحل اساسى سیر اندیشه د ،(0066ریمون آرون) -

 علمى و فرهنگى, 

، مشهد آستان 0،0، 2، 0دیگران،ج(،روشهای پزوهش در تاریخ، ترجمه ابوالقاسم بیگناه و 0061ساماران،شارل) -

 قدس رضوی.

 روش و بینش مجموعه ، در«فرانسه نگاری تاریخ در آنال مکتب» (، 0001ند، حامد و منصوره اتحادیه )فوالدو -

  ایران. تاریخ نشر تهران، معاصر، نگاری تاریخ در

 ارهشم ششم، سال ، بینا،اسالمی، تهران تمدّن و ، مجله تاریخ«آنال نگاری تاریخ مکتب» (، 0030کریمی، بهزاد) -

 .000-006ص تابستان، و بهار یازدهم،

 01ص ،01شماره  -« کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، «مکتب تاریخ آنال و فرناند برودل»(، 0066)دی مرادی، مسعود -

-00. 

 رح نو.، ط(، فضیلت عدم قطعیت، تهران0032مردیها، مرتضی)  -

 ، طرح نو.و تاریخ نگاری، چ اول، تهران روش شناسی ،(، فلسفه تاریخ0060حسینعلی) نوذری، -

شماره ذوالفغاری، ،ترجمه غالمعباس تاریخ )دانشگاه آزاد محالت(، «آنالتجربه » (،0031، جرج )زمستان هوبرت  -

 .01تا  60ص ، 0

 اتانتشار تهران، بدیعی، رضا محمد ترجمه ،ختاری زمینه در کلیدی متفکر پنجاه ،(0030مارنی) وارینگتن، -هیوز -

 . امیرکبیر
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Anal school, a successful model in linking history with geography and social 

studies 

Nader parvin 

 

Abstract: 

The title of intellectual comprehensiveness or revolution in historiography To the historians of the anal 

school, it represents a fundamental change In historiography and the need to set a model in historical studies 

.Because the attention of anal historians to the environmental, geographical and social structures in 

prominent works Such as "The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip 

II"."Memory and the Mediterranean", "Everyday Life". And "Russian Peasants from 9000 to 9190" by 

Fernand Brodel. "French Rural History" and "Feudal Society" by Mark Bloch. The Peasants of Languedoc 

"," History of Villages in the Early Modern Age ". And "History of Climate in the Past Thousand Years" 

by Lorua Ladori. , "Feudal Society" by Dola Blasch and "Genesis of Europe" From Lopez, whose titles 

speak volumes about the use of different knowledge It has linked history with long-term environmental, 

geographical and social structures In this regard, the main question is what were the components of the 

connection between history and geography and social sciences in the anal school? 

Research findings show the effectiveness and adaptation of analytics from the concepts and theories of 

scientists in various fields In sociology by Emile Durkheim, in geography by Michele, Dolablach, Henry 

Barr and Karl Lampersht, the explanation and interpretation of history based on environmental and 

geographical approaches Interpreting history as a social science and using theorizing in the matter Research 

and investigation are the most important components that It has linked history with geographical and social 

studies in anal historiography. The anal model can pave the way for historical studies in Iran. 

 

Keywords: Annals, geography, social studies, historiography and historiography. 

 


