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 چکیده
ای  نوشتار به صورت تطريقی شيوه تاریمنگاری ويگو وسکایا نویسنده معرور رو  را با مارک بلوخ  

ای ويشیگامان مکتب آنال ترانسه درباره نظام تئودا يسم موردتلقي  قرار می دهد. مارک بلوخ تئودا يسم  

ویژه ایران توجه مي  برا در ارووا بررسیی کرد اما ويگو وسیکایا با دیدگاه مارکسیيسیتی بيشتر به مشرق ی    

آن با  علی رغم ت اوت« تئودال»داشیس. بنابرای  ای  سیؤال مطرح می شود که چرا ويگو وسکایا ای واژه   

سییاختار اقتصییادی ایران در آثار خوی  بهره برده اسییسس ترعییيه حاصییله چني  اسییس که وی همانند    

ندیشییه مارک  را در هر نقطه مارکسییيسییس ها با دیدگاهی کو گرایانه مرحله تکامو و سییير خطی در ا 

جهان ای جمله ایران صادق دانسته و بدی  صورت آن را بر خالر آنال ها تعميم داده اسس. ای  مقا ه با 

اسیت اده ای روش وژوه  در تاریمنگاری مرتنی بر توصیيف و تلليو ابعاد و یوایای موعیوع را بررسی    

توجه به ت کر غا ب بر مکتب آنال سییاختار و همه می نماید. یاتته ها نشییان می دهد، که مارک بلوخ با 

شییواهد را در تريي  یک رویداد بکار برده اسییس اما ويگو وسییکایا با ويروی ای مورخان شییوروی همان   

 ییربنای اقتصادی و اندیشه مارکسيستی را مد نظر قرار داده اسس.
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Comparison of the Pigulevskaya and MarcBloch historiography 

method on the system of feudalism 

 

Abstract 

This article to the comparative study of the historiography method 

Pigulevskaya Famous writer Russian with Marc Bloch, of the pioneers of 

the French Annales School of about system of the feudalism. Marc Bloch 

examined Feudalism in Europe, but Pigulevskaya with a more Marxist 

viewpoint, noticed the Orient, especially Iran. The question therefore arises 

as to why Pigulevskaya used the word "feudal" in spite of its difference 

with the economic structure of Iran? It is hypothesized that she like 

Marxists with a holistic view her considered the stage of evolution and 

linear trajectory of Marx's thought to be everywhere in the world, including 

Iran, and thus generalized it against the Annales School. This paper uses 

the method of research in historiography description and analysis based 

examines the dimensions and angles of the subject. Findings show, Marc 

Bloch, in view of the prevailing thinking over the Annales School, has used 

the structure and all the evidence in explaining an event, but 

Pigulevskayaby following Soviet historians, has considered the same 

economic and Marxist tought infrastructure. 

Key words: Historiography, Feudalism, Economics, Annales School, 

Marxist School 

 

 

 



 مقدمه -1

تاریمنگاری تطريقی ای شیيوه های مهم و علمی در رشته تاریخ اسس که در آن به تشابهات و  

ت اوت های روشیییها و اندیشیییه های تاریخ نویسیییی بي  دو یا چند مورخ ای مکتب های ممتلف 

ورداخته می شیود. بدی  ترتيب دیدگاههای آنان با هم مقایسه شده و آران و نظریات درباره یک  

می شییود و یاویه دید آنها مشییمص و نيز تأثيرات شییرایط مليطی جوامد ای   موعییوع سیینجيده

اتراد که بر اتکار آنان تأثير گذار بوده آشیکار می گردد که چگونه بدی  شییکو مواعد خوی   

را نسیرس به موعیوعی خاه اعالم نمودند، بنابرای  ای ای  حيث می تواند جا ب توجه باشد. در   

ورخ ای  دو کشیییور با سیییاختار اجتماعی مت اوت یعنی ويگو وسیییکایا ای ای  مقا ه با انتماب دو م

اتلاد جماهير شییوری و مارک بلوخ ای بنيانگذاران مکتب آنال ترانسییه سییعی شییده تا سییرک     

ی تاریخ رعيتی )توصيف دوره معينی ا –تاریمنگاری آنان ويرامون نظام  تئودا يسم یا نظام ارباب 

روری روم غربی در قرن ونجم ميالدی بوجود آمد( که آن را با ارووا اسس و  و  ای سقوب امررا

نظام یمي  داری در مشیییرق یمي  مقایسیییه نمودند بررسیییی شیییود تا ای ای  رری  نگرش ای  دو 

نویسینده معرور با یکدیگر مقایسیه شده و  در  نهایس وژوهشی علمی انجام گردد که می تواند   

 گيرد.  م يد بوده و مورد مطا عه وژوهشگران قرار

 بیان مسئله -1-1

در ای  مقا ه شییيوه تاریمنگاری ويگو وسییکایا روسییی و مارک بلوخ ترانسییوی درباره نظام   

تئودا يسییم مقایسییه می شییود. علس انتماب ای  موعییوع چني  اسییس که نویسییندگان توق به دو  

سه تعل  نمکتب تاریمنگاری و منطقه ج راتيایی مجزا یعنی مارکسیيستی و آنال در شوروی و ترا 

دارند و با توجه به روشیها و بين  خاه خود در تریای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و ترهنگی   

کشیورهای خوی  نظام ما کيس ارعیی و تلوالت اقتصیادی و اجتماعی ارووا و مشرق یمي  را    

بررسییی نموده اند. تئودا يسییم نظامی اقتصییادی و سییياسییی بود که ارووای غربی در بم  عمده  

ی در  وای آن قرار داشیس. ای  نظام در دوران نمستي  وادشاهان ترانکی در واکن   قرون وسیط 

نسرس به هرج و مرج اجتماعی ناشی ای سقوب امرراروری روم غربی شکو گرتس و نظم تایه ای 

ایجاد کرد و سیلسیله مراتب ترماندهی تایه ای را جایگزی  سیاخس. بدی  ترتيب عصری جدید    

د. اما در خاورميانه به ویژه ایران مناسرات ارعی با جامعه تئودا ی ارووا در تاریخ ارووا گشیوده ش 



 
 
 
 
 
 
 
 

 تئودا يسم نظام ويرامون بلوخ مارک و ويگو وسکایا تاریمنگاری شيوه مقایسه / 58 

 

ت اوت داشس و بر ما کيس اقطاعی استوار بود. ويگو وسکایا بسان مورخان مارکسيستی با در نظر 

گرتت  اقتصیییاد بیه عنوان ییر بنای هر جامعه به تدوی  تاریخ مرادرت وریید و با دیدگاهی تک  

مس گماشیییس اما مارک بلوخ با ويروی ای مکتب آنال سیییاختار و جنره های  عیاملی بیدی  امر ه  

گوناگون نظام تئودا ی را با اسییت اده ای دان  ها و رشییته های ممتلف ای قريو؛ جامعه شییناسییی،   

تاریخ، ج راتيا، علوم رريعی، روان شیناسیی و باستان شناسی بررسی کرد و ای جدا کردن سطوح   

ودداری نمود و در نهایس اسیییناد و مدارک کتری و غير کتری و ممتلف واقعيتهیای اجتمیاعی خ  

شواهد مستقيم و غير مستقيم را بکار برده اسس. در همي  راستا ای  سؤال مطرح می شود که چرا 

علی رغم ت اوت آن با ساختار اقتصادی ایران در آثار خوی  بهره « تئودال»ويگو وسکایا ای واژه 

اسیس که وی همانند مارکسیيسس ها با دیدگاهی کو گرایانه   برده اسیسس ترعیيه حاصیله چني     

مرحله تکامو و سير خطی در اندیشه مارک  را در هر نقطه جهان ای جمله ایران صادق دانسته و 

 بدی  صورت آن را بر خالر آنال ها تعميم داده اسس.

 

 پیشینۀ تحقیق -1-2

 اسس: وذیرتته که به شرح ذیوويرامون ويشينه وژوه  تاکنون تأ ي اتی جداگانه انجام 

)واکااوی دوره نظاام اشااتراکی ابتدایی تاریم جامعه ایرانی در نگاه و   مقیا یه  

اثر رویبه یری  کوب و عليرعا سليمان یاده، نشریه وژوه   رویکرد ایرانشاناسان شوروی( 

اثر بهزاد کریمی، نشییریه  )مکتب تاریخنگاری آنال(.مقا ه9912های ایرانشییناسییی در سییال  

)تأثیرساختارگرایی بر نسل اول و دوم تاریم . مقا ه 9991خ و تمدن اسالمی در سال تاری

. 9919اثر یاسییم  یاری، نشییریه تاریخ اسییالم در آئينه وژوه  در سییال   نگاران مکتب آنال(

ثر ناصیر صدقی،  ا )تأملی در نگرش جامعه شاناختی مارکسیستی به تاریم ایران( مقا ه 

)پژوهشی در روش شناسی و تاریم . مقا ه 9919می در سالنشیریه وژوه  های علوم تاری 

.کتاب 9997اثر احمد تریییلی نژاد، نشیییریه نامه تاریخ وژوهان در سیییال  نگاری مکتب آنال(



تأ يف تدا اسیکاچرول ترجمه هاشم آغاجری در   )بینش و روش جامعه شاناسای تاریخی(  

ف نسییری  تأ ي ری()مکتب آنال، روش تحقیق در تاریم و تاریخنگا. کتاب 9912سییال 

تیأ يف حامد   )مکتاب آنال در تاریم نگاری فرانسااه( . کتیاب  9979جهیانگرد در سیییال  

)مکتب آنال، جامعیت فکر تاریم . کتیاب  9965توالدونید و منصیییوره اتلیادییه در سیییال     

)روش تاریخی یا پارادایم آنال( .کتاب 9996تیأ يف روح ا ه بهرامی در سیییال   نگااری( 

اد تأ يف تره )تکامل فئودالیساام در ایران(.کتاب 9996ی  در سییال تأ يف ترایان اسییتویانو

 )فئودالیسم(. کتاب 9152تأ يف کانشور در سال  )فئودالیسم(. کتاب 9995نعمانی در سال 

. بنابرای  نویسیندگان مذکور مقایسییه ای بي  دو مکتب و  9179تأ يف ج. ا . کریچلی در سیال  

و حتی برخی ای منابد توق هم که صیییرتا به نظام تئودا يسیییم  نيز مورخان نامررده انجام نداده اند 

ورداخته اند چارچوب نظری خوی  را در راستای اندیشه و نظریات مارک بلوخ و ويگو وسکایا 

قرار نداده و بيشییتر کلی گویی نموده اند.در نهایس، با بررسییی ويشییينه می توان نتيجه گرتس که  

کسییانی که مکتب آنال و یا مارکسییيسییس ها را مورد ورداخت  به ای  موعییوع تکراری نيسییس و 

تلقي  قرار دادند به صیورت جزیی اندیشیه نویسیندگان آنان را ويرامون اقتصاد کشاوریی و نيز    

 نظام تئودا يسم بررسی نکرده اند.

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق  - 3 - 1

تب و نيز مک در علم تاریخ ورداخت  به سییرک تاریمنگاری دو مورخ ای مليط های اجتماعی

های مت اوت درباره تاریخ اقتصییادی بویژه نظام تئودا يسییم که بم  مهمی ای یمان گذشییته را    

شیامو می شود مهم اسس ییرا در بررسی و کنکاش اتکار تک بعدی ويگو وسکایا و چند بعدی  

و علمی تر مییارک بلوخ می توان رویکرد و بين  آنییان را دربییاره جوامد گونییاگون ارووییایی و 

رق یمي  به خوبی دریاتس کرد که چگونگی ويدای  تئوا يسییم را در کشییورهای ممتلف و مشیی

 ایران بررسی نموده اند، بنابرای   وژوه  در همي  رابطه عروری می باشد.

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 تئودا يسم نظام ويرامون بلوخ مارک و ويگو وسکایا تاریمنگاری شيوه مقایسه / 61 

 

 

 روش انجام تحقیق  - 4 - 1

در ای  تلقي  سییعی شییده تا با بهره گيری ای روش وژوه  در تاریمنگاری تطريقی مرتنی بر 

ف و تلليو ابعاد و یوایای موعیوع با دقس مورد بررسی قرار گيرد تا بدی  رری  شراهس  توصیي 

ها و ت اوتهای اندیشه ای  دو مورخ راجد به تئودا يسم بيان گردد.)شایان ذکر اسس که ملوریس 

ای  مقا ه صیییرتا شیییيوه تاریمنگاری وژوهشیییگران نامررده درباره ای  مقطد مهم اسیییس و نظام   

 ارکان آن به صورت کامو و تمصصی بررسی نمواهد شد.(تئودا يسم و 

 

 بحث -2

 نگاهی گذرا به تاریخنگاری مارکسیستی: -2-1

مورخان و وژوهشییگران شییوروی در رویگار سییلطه بلشییویکها بر روسییيه شییمار قابو اعتنایی 

 تلقي  و تیاریخ دربیاره ایران تیأ يف کردنید. آثار آنها را مقاالت مجالت علمی و غيره همراه با    

شیماری ای کتابهای کم حجم تشکيو می داد. بم  معتنابه ای  تلقيقات هم درباره تاریخ ایران  

 (259: 9999باستان بود. )آژند، 

آنیان بیا تأثيروذیری ای دیدگاه و نگرش ماتریا يسیییس تاریمی که کارل مارک  و تردری    

اختار جامعه و تاریمی، سییانگل  ويشیینهاد نمودند تأ ي ات خوی  را نگاشییتند. بنابر ماتریا يسییم 

تکامو تاریمی آن به واسیطه شرایط مادی حيات یا شيوه تو يد ابزار مادی هستی اجتماعی تعيي   

(، که ای  مسیییئله در وهله نمسیییس شیییامو نوعی تلليو جامعه 921: 9975می شیییود. )ادواردی، 

آن می  و بر اسا  شناختی اسس که قابو اعمال بر همه جوامد بشری به غير ای جوامد ابتدایی بود

 (999توان به تريي  علس ظهور و سقوب نظامهای اجتماعی گوناگون ورداخس. )همان: 

بنابرای  یک قرائس ای جهان )با تکيه بر ارووا ملوری( را به همه اتراد بشیری تعميم دادند که  

مد ادر اصییطالح به آن تراروایس می گویند. ای  جرر اقتصییادی به اعتقاد مارکسییيسییس ها در جو



انسیانی شيوه های ممتلف تو يدی وجود دارد که اگر به صورت خطی مستقيم و تکاملی در نظر  

 گرتته شود به شرح ذیو می باشد:

جامعه اشیتراکی او يه ماقرو برده داری که در آن ما کيس خصییوصی و حاکميس سياسی   -9

نظام تئودا يسم در  -9نظام برده داری )کالسيک( در دوره یونان و روم باستان -2وجود نداشس 

 -5نظام سیرمایه داری و  ای عصیر اکتشاتات دریایی و انقالب صنعتی    -1دوران قرون وسیطی  

 (99: 9979نظام کمونيستی. )واگو، 

در برخی ای آثار مارک  نيز اشیاراتی وجود دارد که بعریی ای جوامد نوعی تو يد اقتصادی   

همچني  ويروان  9 يد آسیییيایی می گ تند.خاه به جای تئودا يسیییم داشیییتند که به آن شیییيوه تو 

مارک  کو روابط اقتصییادی را به عنوان ییربنا و کليه نهادهای اجتماعی، سییياسییی، ترهنگی و   

غيره را روبنا برشیییمردند. در یک تريي  کلی می توان ن وذ نظریات تکامو گرایانه داروی  را در 

 (57: 9912یاده،  آثار اندیشمندان شوروی مشاهد کرد. )یری  کوب و سليمان

ای ررتی در سییياسییس رسییمی تاریخ نویسییی شییوروی جدا ای تالش برای ارائه ا گویی واحد 

تکیاملی و تک خطی ای تاریخ جهانی و ا قان نظام کمونيسیییتی شیییوروی به عنوان ترجام جریان   

تیاریمی جوامعی مثیو ایران، هیدر دیگر معیارعیییه بیا قرائس تاریمنگاری و جامعه شیییناختی       

م و نظام بورژوایی ارووایی بود و در ای  راستا مطا عه ساختار جوامد جهان سومی همانند  يررا يس

ایران بر مرنای ایدئو وژی عید بورژوایی و عید اسیتعماری سرمایه داری غربی مهمتری  هدر    

 (91- 9/99: ج9957مورخان روسی بود. )وطروش سکی، 

                                                           
ای نظر مارک  شيوه تو يد آسيایی بيانگر ساختار اقتصادی جامعه ای عمدتا  کشاوریی اسس که ای ترکيب ما کيس ارعی   -9

و حاکميس سياسی در کا رد یک حکومس متمرکز بوجود می آید. دو س آسيایی به خارر سمس دو گانه خود در مقام ما ک 

بهره ما کانه تصاحب می کند. ای ای  رو، روابط تصرر مستلزم  –ما يات حاکم مایاد اقتصادی تو يدکنندگان را به صورت  -

روابط ررقاتی نيسس بلکه ناشی ای اعمال تشار سياسی ملض ای جانب دو س اسس. تقدان ما کيس خصوصی بر یمي  و ررقه 

ط اقليمی، سس. شرایما ک مستقو ای دو س، ویژگی های معرر ای  م هوم و ت سيرهای گوناگون آن در نظریه مارکسيستی ا

وعد یمي ، سيتم آبياری مصنوعی به کمک ترعه ها و تأسيسات آبياری وایه یراعس شرقی بوده اسس و عرورت بدیهی 

است اده صرته جویانه ای آب در شرق ناگزیر مداخله قدرت متمرکز دو س را می رلرد. چهس کسب ارالعات بيشتر به کتاب 

ه تو يد آسيایی کارل مارک  تأ يف امير خسروی شرکس انتشارات اختران کتاب مراجعه دو س در ایران )نقدی به نظریه شيو

 شود.
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ورت گرتته بود و ای آمویه های به همي  سیرب مطا عات ملققان روسی با اهدار سياسی ص 

 ننيسییتی به عنوان برنامه های سییياسییی، تکری و اجتماعی جهس ت يير بم  های –مارکسییيسییس 

مهمی ای جهان در راسیتای اهدار نظام شوروی و معارعه با سرمایه داری غرب است اده می شد  

د بم  گرا و نوی به گونه ای که قصیید داشییتند در تلليو ترجام تاریخ جوامد، ایدئو وژی غایس

(، آنان در یمينه مطا عات ایرانی سییاختار 996: 9919نجات بشییریس را ترویج نمایند. )صییدقی،  

بي  ایرانشناسان  9197جامعه ای  کشور را تئودا ی ونداشتند و ای  در حا ی بود که قرو ای انقالب 

ه تقيد روسییتایيان بروسییی ای  نظر رایج بود که در ایران به علس وجود نداشییت  نظام سییرواژ و   

یمي  سییاختار و روابط تئودا ی وجود نداشییته اسییس. اما و  ای غلره نظام کمونيسییتی در روسییيه  

(، و جهس اثرات عقاید خود به گ ته وطروشییی سیییکی  999آران خوی  را ت يير دادنید. )همیان:   

ودا يسم ای ئم اهيمی همچون؛ تئودا يسیم دو تی، تئودا يسیم متمرکز،  تئودا يسم خانه به دوشی، ت  

هم واشیيده، تئودا يسیم ایرانی و عربی و تئودا يسم آسيایی را در قيا  با نسمه ارووایی آن ایجاد   

(به هر حال، چني  عقایدی با شیییرایط اجتماعی و 12 – 2/7: ج9911کردند. )وطروشییی سیییکی، 

ميقی ای ع اقتصادی ایران در تراد اسس و کسانی که ای  مسائو را بيان کردند نتوانستند به درک

سییاختار جامعه ایران برسییند و تنها توانسییتند با تعميم دادن اصییول تکامو م رب یمي  بر جوامد   

 شرقی باالخص ایران به یک نظریه واحد دسس یابند.

 

 معرفی مکتب آنال فرانسه: -2-1-1

( )سال( گرتته Annus( ای کلمه )Annalesمکتب آنال شکو گرتس. واژه ) 9191در سال 

(، دانشگاه 922: 9919شیده و به معنای شیرح وقاید سیاالنه بدون تلليو و ت سیير اسیس. )یاری،      

اسیتراسرورگ ترانسه ملو تجمد اساتيدی بود که وایه گذار ای  مکتب نوی  شدند. در ای  شهر  

ورخ، ممریی دو ت  ای اندیشیمندان برجسیته یعنی  وسي  تور و مارک بلوخ با همکاری تعدادی   

جامعه شیینا ، ج راتی دان، متمصییص علوم سییياسییی، اقتصییاددان و مهمتر ای همه ترناند برودل 



ه ناميدند. گرو آنال های تاریم اقتصااادی و اجتماعیمجله ای را منتشییر کردند و آن را 

آنال ارتراب بي  نظامهای علمی را تشیوی  و وحدت بي  رشته های علوم انسانی را در نظر گرتس  

رری  بتواند با دیدگاهی سیاختارگونه ابعاد و یوایای یک موعوع را با یاری متمصصان   تا بدی 

علوم ممتلف بررسیی نماید و تاریمنگاری را ای شیکو سنتی برهانند و با تکيه بر مدارک آماری   

و آثار باسیییتانی تلقيقات جامعی را در حویه تاریخ اجتماعی و اقتصیییادی ارائه دهند و جنگها و 

ا در حاشییيه بگذارند یا به قو ی تاریخ وسییيد تر و انسییانی تر که تمام تعا يس های  کشییمکشییها ر

( ای سویی، مورخان ای  مکتب م هوم دوره 29: 9999انسان را شامو می شود را بنگارند. )برک، 

را ای یمان به کار گرتتند که ای  اقدام بيانگر اسییتمرارهای سییاختاری تلميو شییده بر  9بلند مدت

گونی تاریمی بود. دوره بلند مدت شیییامو شیییرایط دیگری چون یمي ، دریا، آب و جریان دگر

هوا و یندگی نراتی می شد. ای  شرایط عوامو ثابس مؤثر بر اداره امور انسانی را به ثروت رسانيد 

و هر چند که آثار آنها با آهنگی کندتر ای رویدادهای یودگذر سییياسییس، جنگ و دیرلماسییی    

: 9915ه یندگی را مشییمص می سییاخس. )هميلتون و کو ينز)ودیگران(،  عمو می کرد اما شییيو

95) 

بنیابرای  سیییاختیارگرایی حلقه آنال را باید به عنوان گامی جدید در جهس ترکيب عناصیییر    

مهمی ای سیینس های ووییتيویسییتی و تاریميگری تلقی نمود. ای نظر آنان تاریخ نه تنها در کار بای 

بی مانند وقاید اسیییس بلکه به مراتب بي  ای آن در تکر تلليو و آترینی روایی حلقه های یکه و 

درک سیییاختیارهیای تیاریمی دیرویای روالنی مدت اسیییس. مورخان آنال حتی تندتر ای وبر و      

مارکسیییيسیییس ها در تکر بسیییط دغدغه مورخ به همه جنره های یندگی انسیییان بودند. تاریخ ای 

ود ختها قرار بگيرد.  يک  تاریمی که درصدد بدیدگاه آنها می رتس تا کليد تمامی دانشیها و شنا 

تا با ادغام شیيوه های کليه علومی که با انسان سر و کار داشتند همانند: تيزیو وژی، مردم شناسی  

ترهنگی، روانشیناسیی عم ، یبانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سياسی و غيره، بنيانی برای   

 (9/99: ج9969و بلوخ،  991: 9979وذری، نوعی علوم انسانی تاریمی جدید بریزد. )ن

بدی  ترتيب ويروان مکتب آنال در تالش بودند تا عناصییر کلی را در جامعه بشییری کشییف   

(، و بیا رهيیاتس جهانی به تدوی  آثار خوی  ورداختند، نظير اثر   979: 9919کننید.)اسیییتن ورد،  

                                                           
1- Longue duree 
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ه نمونه خاصی ک وممدیترانه و دنیای مدیترانه در عصار فیلی  د سیترگ ترناند برودل،  

ای تأ ي ات آنان به شیمار می رود. همچني  به روشیهای گذشته تکر و مقایسه ای هم وایرند بودند   

س. مارک بلوخ بکار گرتته شیده که بسیيار تلليلی اسیی   جامعه فئودالیو ای  م اهيم در کتاب 

 (997: 9991)کریمی، 

م اجتماعی بر مکتب آنال به رور کلی، ای نظر روش شیییناسیییی دو شیییاخه مهم در حویه علو

تأثيرگذار بود، نمسس مارکسيسم و نئومارکسيسم که خود ریشه در ماتریا يسم دیا کتيک آ مان 

داشییتند، دوم مردم شییناسییی سییاختاری و جامعه شییناسییی کارکردی و نق  برجسییته دورکيم و   

 (929: 9919آگوسس کنس که تلس تأثير اثرات گرایی ترانسه قرار داشس. )یاری، 

ه اندام وار به جامعه و ارج نهادن آن به ترد موجب شید تا جوامد مانند جسیمی دیده شود   نگا

که تمام اجزای آن با یکدیگر ويوسییتگی و ارتراب دارند. براسییا  ای  نگاه وظي ه مورخ کشییف 

واحدهای قابو مقایسیییه برای آیمودن ترعیییيه ها بود. هنگامی که ای  واحدهای مطا عاتی قابو  

شد، گاه مورخ باید ای  واحد را به صورت یک کو اندام وار در نظر بگيرد و مقایسیه مشیمص   

 اجزای آن را شناسایی کرده و بایسایی نماید.

ای  کو تنها با قرار دادن اجزان کنار هم شیکو ويدا می کند. بایسایی با توجه به شرایط حال  

ده ای حال به گذشییته برده یا یمانی نزدیک به دوران معاصییر باید انجام شییود و با روش و  رون 

ای ای  روش بهره برده که در جلد اول  جامعه فئودالیشییده و مقایسییه گردد. مارک بلوخ در 

 (9/99: ج9969ای  کتاب بدان اشاره شده اسس.)بلوخ، 

ماحصیو کالم اینکه، آنال ها بسیان مارکسیيسیس ها معتقد بودند که سير نزو ی ای سياسس به     

ر صییعودی ای اقتصییاد به سییياسییس اسییس. اما برخالر مورخان   سییوی اقتصییاد نيسییس بلکه سییي 

مارکسییيسییس تنها به عامو اقتصییادی توجه نداشییتند بلکه همانطور که بيان شیید تمام گوشییه های 

تعا يس بشیر را بررسیی می کردند و در نهایس قصد داشتند تا تاریخ را ای بند اثرات گرایی مطل    

در باب تو يد اقتصادی و نق  آن در تاریخ برآمده ای آیاد کنند. به هر رری  ت کر آنا يسیس ها  



رویارویی آنان با تاریمنگاران مارکسییيسییس بود که تأکيد بيشییتری بر عوامو تو يدی داشییتند و  

خواسیتار بررسی بين  او يه و نسرتا سمتگيرانه خود در باب یمي  و تداوم بلند مدت آن شده اند  

 (995: 9996د نظر قرار دهند. )استویانوی ، تا م اهيم شيوه های تو يد را مورد تجدی

 معرفی نویسندگان: -2-1-2

 الف( پیگولوسکایا:

.م(، خاورشییینا  و مورخ روسیییی در سییی  9172 – 9911) 9نينا ویکتوروونا ويگو وسیییکایا

.م تلصيو در 9122.م دوره کالسهای بستوژر و به سال 9199وطریبورگ متو د شید. در سیال   

(، ای 91: 9972دوره دکترای شیرق شیناسی دانشگاه وتروگراد را به وایان رسانيد. )ويگو وسکایا،   

ام ، تئودا يسیییم و خاسیییتگاه آن، نظآن و  به مطا عه و تلقي  ويرامون خاورميانه، آثار سیییریانی

اجتماعی و گسترش ترهنگی شام، عربستان، ایران و بيزان  ورداخس. وی بر آن بود  –اقتصادی 

کیه تريي  ویژگيهای دو نظام برده داری و تئودا ی خاور نزدیک در حکم کليد مسیییائو تاریمی  

ون؛ تاریخ اجتماعی و ای  نواحی در سییده های سییوم و ه تم ميالدی اسییس. او به موعییوعاتی چ

سییياسییی ایران، روابط ایران با بيزان ، نهرییس مزدکيان، مسییيليان ایران، ج راتيا و سییایمانهای  

اقتصادی و تو يدی ایران در دوره ساسانی و مناسرات تئودا ی و چگونگی ظهور آن، اقطاع، نظام 

غا ب مورخان  ارعیییی و راه ابریشیییم ورداختیه اسیییس. در واقد او وار  دییدگاه و نظام تکری   

شوروی اسس و در بررسی رویدادها و حواد  تاریمی به گذر ای مرحله برده داری به تئودا يسم 

 و بروی مناسرات تئودا ی در نتيجه شدید ترادهای ررقاتی قائو اسس.  

 

 

                                                           
ی از رویدادنامه سریان پیگولوسکایا دارای آثار متعددی به صورت کتاب و مقاله است که برخی از آنان عبارتند از:  -0

مؤلفی مجهول درباره ساسانیان )مأخذ سریانی درباره ایران و بیزانس(، مأخذ سریانی سده ششم میالدی درباره مردم 

قفقاز، دوره گذرا از برده داری در ایران بر پایه مأخذ سریانی منبعث از اسناد حقوقی پهلوی، ظهور مناسبات فئودالی 

ران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میالدی، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و در خاور نزدیک، تاریخ ای

ساسانیان، نهضت مزدکیان، اندیشه برابری در تعالیم مزدکیان، میان رودان )بین النهرین( در سده های پنجم و ششم 

 ..و .میالدی، مالکیت اقطاعی اراضی در ایران، اصالحات مالیاتی خسرو انوشیروان 
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 ب( مارک بلوخ:

مارک بلوخ ای مؤسیسان مکتب آنال و دوسس صميمی  وسي  تور یک ترانسوی یهودی بود  

در یک خانواده اهو علم در  يون بدنيا آمد. در جوانی وارد ارت  ترانسییه شد  9992سیال  که به 

و جنگ جهانی اول را تجربه کرد. وی دو بار یخمی شید و سیرانجام نشان شجاعس گرتس و به   

یا عنوان اسییتاد تاریخ قرون وسییطی در  9191درجه سییروانی ارتقان یاتس. و  ای جنگ در سییال 

در آنجا ماندگار شد. با آغای جنگ  9196گ به تدری  مشی ول و تا سیال   دانشیگاه اسیتراسیرور   

به اش ال در آمد،  به  9119جهانی دوم داورلرانه به ارت  ويوسیس و هنگامی که ترانسیه در سال   

در سیی  ونجاه و ه س  9111ژوئ   96گروههای مقاومس ملل  شیید اما به یودی دسییتگير و در  

 (971: 9991 سا گی تيرباران گردید. )کریمی،

مارک بلوخ چهو سیال و  ای اینکه ترکيب تاریخ، جامعه شیناسیی، مردم شییناسی و اقتصاد    

رایج شیییود بیه انجام ای  کار مرادرت وریید. آثار او و ويروان بالتصیییو وی به قدری ناتذ بوده   

اسییس که می توان او را یکی ای ودران جامعه شییناسییی تاریمی معاصییر تلقی کرد. )اسییکاچرول،  

تاریم روسااتایی فرانسااه، جامعه فئودالی، م  (، مهمتری  آثار او عرارتند ای: 97: 9912

که دو کتاب آخر ری جنگ جهانی دوم نوشته شااهانه، شاکسات عجیب و حرفه مورخ،   

شیده اسیس. کتاب اول درباره جنگ و کتاب دوم که ناتمام باقی مانده شییامو اندیشه های بلوخ   

ی را می توان در کارهای وا رشییتای ، وری اندرسییون، چار ز در باب تاریمنگاری اسییس. تأثير و

تيلی، برینگتون مور و نيز دههیا تلقي  و تأ يف دیگر جامعه شیییناسیییان تاریمی مشیییاهده کرد.   

 (99)همان: 

او ای اهميس بسیزایی برخوردار اسییس و شییکو گيری و ریشییه  جامعه فئودالی در ای  ميان 

نشان می دهد. وی معتقد اسس که چگونه تهاجمات اقوام  یابی جوامد تئودال در ارووای غربی را

خارجی به سییریمي  های ارووایی موجب تقویس بنيان های تئودا ی در آنها شیییده و مهاجمان به  

چه رری  در کنار قواني  رومی شیکلی نوی  ای حاکميس را بوجود آوردند و نظام سرواژ، وابسته  



ند و نيز ارالق واژه تئودال به مناسییرات حاکميتی شییدن رعيس و ررقه حاکم به تيف را رواج داد

خاورميانه را بی معنا می داند و بر ای  باور اسس که در چني  جوامعی با یک اشاره حاکم حقوق 

قانونی ترودسیتان سیلب می شید، و  ظهور تئودا يسیم نمی توانسیس ويرامون آنان صادق باشد.      

اجتماع تئودا ی چگونگی روند رشییید، بلوخ در ای  کتیاب می کوشییید تیا عالوه بر شییینیاخس     

تلوالت و ت ييرات ررقیات اجتمیاعی، نلوه ويیدای  نظام بورژوایی و انلطاب تئودال ها را در    

 ( 275- 2/99: ج9969)بلوخ،  بستر تاریمی معرتی کند. 

 مقایسه سبک تاریخنگاری: -2-1-3

ا يسم در ر نظام تئودوي  ای تطري  شیيوه تاریمنگاری دو مورخ مذکور، الیم اسیس به اختصا  

ارووا و نظام ما کيس ارعیییی در خاورميانه با تکيه بر ایران بررسیییی شیییود. تئودا يسیییم ای کلمه   

مشت  اسس و تيف یمينی بود که ما ک آن )سویرن = و ی نعمس( به یکی  ای نجرای دیگر 9تيف

. )دوالند  ، )واسییال = تابد( در ایای تعهد واره ای خدمات ای ررر واسییال به وی داده می شیید

(، ای  تلوالت  سییياسییی، اجتماعی و اقتصییادی که منشییأ ژرمنی دارد با سییقوب  9/965: ج9999

امرراروری روم غربی شیییکو گرتس و ژرمنها با توجه به رسیییوم اجتماعی خوی  باعث رشییید  

تئودا يسیم در آن یمان شیدند. سیایمان اربابان تئودا ی مللی که بر امالک غير شهری حکومس    

 (79: 9992نام داشس. )آ.کوریک،  2د ملک اربابیمی کردن

در چني  جامعه ای ررقه بندی منظم مقامات در یک سیییایمان به صیییورت هرم ایجاد شییید و 

دو س ها در رأ  قرار داشیییتند و به ررقات وابسیییته بودند. دهقانان ای دو دسیییته آیاد و سیییرر  

کمتر می  چيزی و تعدی نجرا به تدریجتشییکيو می یاتتند. تعداد روسییتائيان آیاد کم و بر اثر بی 

شییدند. اینان قطعه یمينی را می کاشییتند و مرل  ناچيزی به ما ک می ورداختند و ی آیاد به شییمار 

 می رتتند.

بودند که نسرس به غالمان قدیم وععيس بهتری داشتند ییرا 9بيشیتری  تعداد روسیتائيان سرتها  

خانواده شیییان جدا کند.وظي ه اصیییلی آنانررداخس  ارباب نمی توانسیییس آنها را ب روشییید یا ای  

                                                           
1. Fief 

2. Manor 

3. Servus 
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ما ياتهای جنسیییی و نقدی به ما ک، اسیییت اده ا زامی ای وسیییایو ارباب، تهيه مسیییک  برای او و  

(، نجرا هم اغلب در دهات و یيالق ساک  9/961: ج9999بيگاری های ممتلف بود. )دوالند  ، 

و بر اراعی و ییردستان خوی  نظارت  بودند و خانه ها و قصیرهای بزرگی را در اختيار داشیتند  

می نمودند. روحانيس نيز در آن رویگار ای جایگاه خاصیی برخوردار بود و در مناسرات تئودا ی  

(، بنابرای  ارووائيان تئودال در چني  979قرون وسییطی مقام و امالکی را کسییب کردند. )همان:  

ن وعییعيس بدی  منوال نرود و شییرایطی یندگی می نمودند اما در مشییرق یمي  به خصییوه ایرا 

نمی توان نظییام تئودا يسیییم را بییه جییامعییه آنییان ارالق کرد ییرا در آن منییار  هرگز ررقییه   

آریستوکرات و ما ک یعنی اشرار یمي  دار به صورت ارووایی ودید نيامد و دو س نماینده ای  

جود مشمص و ررقات نروده اسیس حال آنکه که در غرب  تئودال ها هميشیه به عنوان یک ررقه  

داشیتند و وادشیاهان حامی آنان بودند و اسیاسیا با خواسیس تئودال ها به سلطنس می رسيدند. در      

ایران نیه تنهیا دو یس نمیاینیده هي  ررقه ای ای ررقات نرود بلکه ررقات اجتماعی، تلس سیییلطه      

رکنار بحاکمان بودند و سیالري  هميشه به یور قدرت می یاتتند و معموال با نزاع و درگيری هم  

می شدند و دو تها بر خالر همتایان ارووایی خوی  توق ررقات به حساب می آمدند. در ایران 

نظیام اسیییتریدادی غا ب بود و به د يو وهناور بودن و کمرود منابد آبی، مایاد تو يد چندان ایجاد   

د ننمی شیید و نيز به سییرب وراکندگی و دور اتتادن آبادی ها امکان نداشییس براسییا  ما کيس چ

آبادی قدرت تئودا ی ودیدار شییود. ای ررتی بم  بزرگی ای یمي  های یراعی مسییتقيما در ید  

دو یس قرار داشیییس و بم  دیگر بیه اراده آنهیا بیه یمي  داران واگذار می شییید، در نتيجه می      

توانسس هر  لظه که بمواهد ملک اشماه را تصاحب کرده و یا به ترد دیگری واگذار نماید. 

 (69: 9972)کاتوییان، 

با ای  وجود، قرائس و نوع نگرش برخی ای مورخان باعث شد تا با نگاهی شمصی و انتزاعی 

سیاختار اجتماعی و سیياسیی کشیورها را تلليو کنند به روریکه ويگو وسیکایا وژوهشگر مکتب      

تاریمنگاری شیوروی به عنوان مارکسیيسیتی سینتی، جهس ترویج اندیشه کمونيستی در تقابو با     



یمنگاری ارووای غربی و رد گرایشهای بورژوایی درصدد برآمد تا با قراوت اریشی سینس تار 

و مت اوت و نيز کنکاش جوامد شییرقی همچون ایران ثابس نماید که چني  کشییورهایی ای دیربای  

تئودا ی بودند و جنرشیییهای اجتماعی آنان نوعی سییینميس با کمونيسیییس دارند و اینکه توسیییعه  

گذشته بيشتر ملصول تهاجم اقوام و قرایو غيرمتمدن بوده و در سده های  نياتتگی ایران در ادوار

اخير ای  مسیئله ملصیول استعمار یا همان ووی  تاریمی اسس که به توسعه جهان سرمایه داری   

در  جامعه فئودالی(، اما مارک بلوخ در جلد نمسییس 969: 9911ويشییرتته انجاميد. )صییدقی، 

ا بررسی نموده و آران و نظریات نویسندگان ممتلف را بيان می ابتدا ويشينه موعوع اثر خوی  ر

نمیایید تا ثابس کند روش تلقيقی که انتماب کرده و نوع دیدگاهی که دارد با دیگران مت اوت   

اسییس، مثال در جایی منتسییکيو را حقوقدانی ناميده که با بين  حقوقی سییعی دارد بدون نام بردن 

های حقوقی آن را  در ترانسه توجيه و تريي  نماید و یا به احسا  ای نظام تئودا يسم اثرات و وایه 

خصییمانه کنس دو بو   ویه ای دو س تئودال و تئودا يته اشییاره می کند که ای  مسییئله ای ترییای  

اجتماعی عصیر سیلطنه مطلقه ای  ملققان نشأت می گيرد که بعدها توسط مجمد ملی ترانسه در   

( و در جییایی دیگر بر 6-7/ 9: ج9969مل ی شییید. )بلوخ،  رژیم تئودا ی 9791اوت  99ترمیان  

درک ای  مسییأ ه نيز بسییيار مهم اسییس که آیا در ایمنه  »...خالر نظر ويگو وسییکایا می نویسیید: 

دیگر و در سیریمي  های  دیگر نيز جوامعی وجود داشیته اسیس که ساخس اجتماعی آن ای باب    

نها شییید که به ما ح  بدهد   ظ تئودال را بر آویژگيهای بنيادی به تئودا يسیییم غربی ما شیییريه با 

( در واقد بدون آنکه نظام تئودا يته را با تعصیییب به جوامد گوناگون 9)همیان:  ...« ارالق کنيمس 

تعميم دهد با مطرح کردن ای  ورسی  سیعی دارد با دیدگاهی علمی و بر اسیا  اسناد و شواهد    

مورد تلقي  قرار دهد و در بلث تاریخ  موجود تئودا يسییم و اقتصییاد کشییاوریی و روسییتایی را 

ارووا در ابتدا به تمدنهای حویه مدیترانه می ورداید و روميان باستان و اقتصاد آنان را توعي  می 

دهد و به تدریج وععيس سایر نقاب قاره ارووا را در ادوار بعد به خصوه دوران ژرمنها با توجه 

س به درک درسییتی ای مليط رريعی و بسییتر و بات  به شییرایط اقليمی و ج راتيایی نقد می کند تا

ترهنگی قرون وسییطی و یمينه های مادی آن که به ويدای  نظام تئودا يسییم منجر شییده برسیید.   

 (12: 9912)اسکاچرول، 
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ای اینکه  قرو شااهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساااسااانیانويگو وسییکایا نيز در 

 ا بر اسا  اندیشه تئودا ی بررسی نماید به معرتیبمواهد مناسرات کشاوریی ای  سریمي  که  ر

تقسیيمات اداری و ارعی ایران می ورداید و ریشه تاریمی آن را ای دوران وارسها به ت صيو بيان  

تقسیيم اراعیی ایران به استانها ای قدیميتری  رویگار با نام ساتراويا شهرت   »می کند و می گوید: 

موده که مربوب به دوره همامنشیيان اسس. ای  عنوان در  داشیس. واژه سیاتراويا را هرودت ذکر ن  

اصییو ای واژه شییهر ودید آمده که دارای معانی گونه گون اسییس. ای  واژه به معانی سییریمي ،    

استان، شهرستان، دو س و کشور به کار می رتس و بعدها به شهرهای امرویی نيز ارالق گردید. 

اه جدید وی به بمشهایی متعدد تقسيم شد، گ و  ای  شکرکشيهای اسکندر مقدونی، امرراروری

بمشهای مذکور با ساتراويهای بزرگ رویگار همامنشيان منطر  می شدند ... تقسيمات کوچکتر 

 -در درون ساتراويا را اوارخيا می ناميدند که در رأ  هر یک ای آنها شمصی با عنوان اوارخو 

ید که ملدوده کوچکتر با سيستم اداری واحد اوارخ قرار داشس ... ای واژه اوارخيا چني  بر می آ

(، و نيز می 212- 291: 9997)ويگو وسکایا، « بود که می توان آن را با شیهرسیتان برابر دانسیس.   

وره خ –رسییتاق اسییس. کوره  –تقسییيمات ارعییی کوچکتر در ایران با عنوان رسییتاگ »نویسیید: 

(، و 212)همان: « يه بوده اسس.شیامو چند رستاق بود. گمان می رود رستاق مصداق بم  و ناح 

و  ای آن به تقسيمات منار  عراق و همچني  مقام استاندار اشاره می کند و اسامی هر شهر را با 

دقس ذکر کرده و سییر  با تکيه بر متون وهلوی و کتيره های سییاسییانی اهميس شییهرها را درآن   

 ی را مورد تلقي  قرار دادهیمان یادآور می شیود. بنابرای  وی در وهله نمسس وععيس ج راتيای 

 و یان و  با توجه به شرایط اقليمی بلث می نماید.

بیدی  ترتيب هر دو نویسییینده عوامو و موقعيس ج راتيای تاریمی را سیییر وحه خوی  قرار   

دادنید و در چهارچوب آن به تريي  و تلليو رویدادها ورداختند. در مرحله بعد ويگو وسیییکایا به  

ررقاتی تئودا ی در ایران براسیا  اندیشه مارکسيستی توجه کرده   چگونگی شیکو گيری جامعه 

و با ذکر مثال سعی دارد نظریه خود را به اثرات برساند. وی به دو مرحله اساسی در جریان تکامو 



تئودا يسییم اشییاره می کند، مرحله نمسییس، جامعه تئودا ی یا جامعه تئودا ی مقدم که ای عصییر    

 ه داری شکو گرتته و حتی برخی ای جنره های تکاملی هم یاتته بودسیاسانی با تروواشی نظام برد 

که بواسیطه اسیتيالی عرب ای  روند تکامو در ایران دچار وق ه و رکود شد و وارد دوران ت وق    

اشیییکیال غير متکامو و ناقص ما کيس تئودا ی یمي  و آب یعنی ما کيس تئودا ی دو س و ملک  

 (961 – 996و  995 – 992: 9959ایا، داری غير مشروب گردید. )ويگو وسک

مرحله دوم، جامعه تئودا ی متأخر بود که به د يو وق ه ایجاد شده در ترآیند تکاملی جامعه و 

اقتصیاد تئودا ی در ایران تلس تأثير شرایط ایجاد شده در نظام یمي  داری و بهره برداری ارعی  

عد با تکامو نظام اقطاع شکو گرتس و ه.ق و به خصیوه ای دوره سیلجوقيان به ب   1.م/92ای قرن 

در اواخر عهید م ول بیا وجود وق ه ای که به سیییرب حمالت ویرانگر صیییلراگردان در جریان    

تکامو اقتصیییادی ایران حاصیییو شییید، در سیییده چهاردهم ميالدی وارد دوران متکامو تئودا ی  

سییط قرن چهاردهم ( و در نهایس ترآیند جریان تکامو تاریمی ای اوا297 – 291گردید. )همان: 

تا وایان قرن وانزدهم ميالدی دوره واشیيدگی تئودا ی و قيامهای خل  را وشییس سییر گذاشته و در  

عهد صی ویه به سیمس تئودا يسم متمرکز گرای  ويدا کرد و در ادامه نظام تئودا ی در سده های   

ه شییده ک بعد دچار انلطاب شییده و به نظام بورژوایی متمایو گشییس. ای  نظریه در حا ی ررح 

سییاختار جامعه ایران در همي  یمانی که ويگو وسییکایا بورژوایی قلمداد می کند همچنان سیینتی 

بوده و هيچگونیه تلول بنيیادی  در قا ب نظام سیییرمایه داری به م هوم واقعی کلمه در آن انجام   

 نرذیرتته اسس.

رده که آنکه ادعا نکبلوخ هم در تقسیيم بندی خود ای نظام تئودا يسیم در اقصی نقاب ارووا با   

کو تمدن تئودا ی، واحد بوده اسیس اما برای آنها عناصیر مشترکی را در نظر گرتته و ت اوتها را   

نيز بيان می کند و مد ی ای تئودا يسیییم را می سیییاید تا نشیییان دهد که چگونه ترانسیییه، آ مان،   

هره خاه نگلسیییتان چانگلسیییتیان، ایتیا يیا در نهیایس به گونه ای مت اوت تلول یاتتند. مثال در ا    

توسیعهملی ایجاد نوعی سلطنس تئودا ی متلد و  ای تت  نورمانها بوده اسس. ای  امر در مقایسه  

بیا دیگر دو تهیای موجود آن یمان در قاره ارووا به دو س تئودا ی انگلسیییتان یک ابزار اداری به   

ه تا حدودی با شدک مراتب نيرومندی اعطا کرد که به نوبه خود منجر به شکو گيری تئودا يسمی

دیگر نقاب مت اوت بود. ای سییویی دیگر در آ مان، ای  نه سییلسییله حواد  بسییيار مت اوت آن با   
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ترانسییه بلکه ماهيس ابتدایی تر و قريله ای تر جامعه در شییروع دوره تئودا ی بود که آ مانها را در  

 یتا يا صییادق اسییس مسییير تکاملی کندتری ای ترانسییوی ها قرار داد. عک  ای  وعیید در مورد ا 

جایی که جامعه رمی، حکومس و ارترارات هرگز همچون سیریمي  گو ها یا ترانسه کامال دچار  

تجزیه و تروواشییی نشیید. ا رته اسییرانيا و  ای نابودی دو س وي  تئودا ی ویزیگوتها به نلو بسییيار 

مينها چه بر یعجيری سیییلسیییلیه وقاید و ت ييرات مت اوتی را تجربه کرد. به هر حال کليه ای  سیییر  

حسیییب باتس و یمينه و چه ای نظر وقاید و حواد  ای آن چنان نقاب مشیییترک کاتی برخوردار  

(، ای  12- 19: 9912بودند که بتوانند در یک تمدن گسیترده مشابه شریک شوند. )اسکاچرول،  

وژوهشیییگر بزرگ در ادامه جایگاه هر یک ای ملوک ا طوایف را در ارووا معرتی نموده و نلوه 

مهاجرت قرایو و سییلطه بر منار  را شییرح می دهد که به چه صییورت با غلره بر اتراد بومی ت کر 

تئودا يسیییم را اجرا کردند و به تشیییکيو ررقات اجتماعی مرادرت ورییدند، به رور نمونه شیییره  

جزیره ایرری که امرویه شامو کشورهای اسرانيا و ورت ال می باشد را مثال می یند که چطور تنی 

ای اشرار گوتيک در آن دیار برای خود وادشاه برگزیدند و وایه گذار تئودا يسم شدند و یا  چند

در انگلسیتان انگلوسیاکسیون ها به قدرت رسیيدند و در سیمس شمال ويرینه دودمان کارو ينژی       

(، و  هریک ای ملققان 967 - 966/ 2: ج9969قلمرو بربر ترانک ها را گسترش دادند. )بلوخ، 

ير تکاملی تئودا يسیم در ایران و ارووا اشاره کردند با ای  ت اوت که ويگو وسکایا رر   توق به سی 

ت کر کمونيسییتی بدی  امر همس گماشییس و سییير خطی را متذکر شییده اسییس اما مارک بلوخ    

ويدای  آن را در منار  گوناگون هم یمان نمی داند و با توجه به شییرایط اجتماعی و سییياسییی   

عیي  می دهد که چطور در کشورها ودیدار گشس و مردم چگونه در جامعه  روند ای  نظام را تو

تئودا ی خوی  اشیییت ال یاتتند. در یمينه ما کيس تئودا ی بر اراعیییی و مسیییائو و مراتب آن  در 

جوامد اروویایی و شیییرقی به خصیییوه ایران ای  مورخان آران خوی  را اینچني  بيان نمودند،   

تصییاد سییاسییانيان به نظام یمي  داری ای  حکومس می ورداید و  ويگو وسییکایا با در نظر گرتت  اق

اژه و»جزئيیات آن را بيان می کند و شیییرایط ما کيس اقطاعی را توعیییي  می دهد و می گوید:   



اقطاع در مأخذ عربی و اسالمی به معنای ما کيس مشروب اسس که به اشماه داده می شد تا در 

(، که ای  روایس به سیییوگند 922: 9997سیییکایا، )ويگو و« ایای آن خدمس نظامی انجام دهند.

وتاداری یک واسیال )خدمتگزار( به ارباب در نظام تئودا يسیم ارووا تا حدودی شراهس دارد که   

آنان هم اغلب در برابر گرتت  تيول در صییورت نيای به نرردها خدمس رسییانی می نمودند. )بلوخ، 

 (2/12: ج9969

ای کشییاوریان خراج می گرتتند و یمانی که بمشییی ای  در حویه ما يات هم وادشییاهان ایران 

امالک به سیییرب خرابی قادر به تأمي  خراج نرودند ای ما يات معار می شیییدند و یا بر حسیییب  

: 9997شیرایط اقليمی و حاصیلميزی یمي  ما يات به دو س ورداخس می کردند. )ويگو وسکایا،   

ی برای امور مربوب به اشرار و (، واگذاری یمي  تشیری ات داشیس و شیاهنشیاه مهر خاصی     929

بزرگان کنار گذاشته بود. اسامی آنها با ذکر نام خانواده و دودمان در دتاتر خاصی ثرس می شد. 

(، ويگو وسکایا معتقد اسس 921اهدا و بمش  صرتا به دستور شاهنشاه انجام می گرتس. )همان: 

و تابعيس بوجود آمد. )همان:  کیه و  ای انهدام مناسیییرات برده داری در ایران اشیییکال ما کيس  

( در واقد برای مشیییروعيیس بمشیییيدن به عقاید خوی  و تثريس ت کر تئودا ی در ای  خطه   925

که  وایان برده داری را آغای نظام تئودا يسیم در رویگار ساسانيان می داند و ای  در حا ی اسس  

ها ای  وعییعيس حاکم که برده داری همچنان رواج داشییس و حتی در دوران اسییالمی هم تا قرن 

بود. اما در ارووای قرون وسییطی نمایندگان ارباب ما ياتها را ای سییرر ها جمد آوری کرده و به  

( و تنهیا برخی ای تيف هیا رر  قواني  ای میا يات    2/927: ج9969وی تلوییو می دادنید. )بلوخ،   

 (929معار می شدند. )همان: 

. موبدان یرتشیتی در دوره ساسانی بواسطه  در ای  جوامد روحانيون اهميس ویژه ای داشیتند  

رسیمی شیدن مذهب یرتشیس قدرت ییادی یاتتند و ای  امر باعث شید تا امالکهایی را ای رری      

ک اره، مصادره، نذورات و موقوتات صاحب شوند و حتی ويروان سایر ادیان همانند، مسيليان و 

و در دوران حاکميس مسیییلمانان نيز  (95: 9959مانویان را در تنگنا قرار دهند. )ويگو وسیییکایا، 

روحانيون به شییيوه های ممتلف اراعییی را در اختيار داشییته و ای ای  رری  به مکنس و شییوکس  

رسیيده بودند. در ارووا جامعه روحانيس ررقه ای را تشیکيو داد که مشروع و قانونی بود و ای راه   

 موقوته کليساهای بزرگ یانذورات، وقف و تصیرر اراعیی به ثروت تراوانی رسيدند. امالک   
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، )چون در آن یمان ای  امر نه یک تميو بلکه یک «قدیسیییان»بیه عرارت دیگر، امالک موقوته  

تصییور رایج بود( ای انراشییس خيرات و صییدقه مومنان و خرید گناهان مردم گناهکار و مجرم که 

وری بود. يعنوان بن يس دعای مستجاب را به خود می گرتس تشکيو می شد و دارای خصلس سن

ای  قريو اقدامات حتی وادشیییاهان را نيز تلس تأثير کليسیییا قرار می دادند. با گذشیییس یمان در  

اواخر قرون وسییطی اصییالح گران تالش کردند تا آنها را وادار کنند خود به کشییاوریی اشییت ال 

وریند و ای نيروی بایو و ملصییول خوی  امرار معاش نمایند و دسییس ای مصییادره و خراتات و  

( با ای  همه، کليسیییای تئودا ی تا 921 – 929/ 2: ج9969چراول اموال دیگران بردارند. )بلوخ، 

(، در ای  راسیییتا مارک بلوخ و 925ویاییان قرون وسیییطی بیا اقتیدار بیه حيات ادامه داد. )همان:      

ويگو وسیکایا روحانيس را ررقه ای مهم قلمداد می کنند و با هم اشیتراک عقيده دارند. ای سویی   

يز، مورخ ترانسییوی موعییعی غير مارکسییيسییس داشییته و به هي  وجه اصییول کمونيسییتی و نظام  ن

اشیییتراکی و مریاریات ررقاتی در عقاید وی ملوریس ندارند اما ويگو وسیییکایا با نقو نهریییس   

مزدکيان و شییورشییهای عصییر خالتس اسییالمی نظير، خروج ینگيان، نهرییس قرمطيان، تلرک   

يری علویان در مایندران و سیایر جنرشییهای مللی به تراد  مردمان سیواحو بلر خزر و شیکو گ  

ررقاتی ورداخته و آن را با بين  مارکسیيسیتی خود تلليو نموده اسیس و سعی دارد تا ایده یمانه    

خوی  را به گذشته تلميو کرده و به نوعی رویدادهای آن دوران را به یمان حال وابسته کند.او 

ودیده های اجتماعی عمي  و بر هم خوردن قانون ويشرتس  در تلليو قيام مزدکيان، آن را حاصو

متناسییب نيروهای مو د و مناسییرات تو يدی می داند که در آن نهرییس ررقات گوناگون جامعه  

(، اما باید 919: 9997شیرکس داشیتند و در ای  بي  نق  روستائيان ور رنگ بود. )ويگو وسکایا،   

 ایرگانان و ترودستان شهری هم مزدکيان را یاریبدی  نکته اشیاره نمود که صینعتگران و حتی ب  

: 9997کردند.در آن رویگار نمی توان اقتصییاد شییهر و روسییتا را ای هم ت کيک کرد. )برهمند،  

(، رشیید و اتزای  ثروت در هر جامعه ای ررقاتی شییدن بيشییتری را به دنرال دارد، بنابرای  در 92

 م مهم بوده اسس که ويگو وسکایا به اهميسجنر  مزدکيان نق  و عملکرد تجار و ويشه وران ه



آنان به درسیتی نررداخته و تنها کشیاوریان را وایه و اسیا  آن جنر  اجتماعی برشمرده اسس و    

ری سییده ونجم ميالدی در ایران کوچ و انتقال جمعی اها ی به شییهرهای کشییور به    »می گوید: 

گشییس. ظهور شییهرهای نو بنياد، گونه ای گسییترده همچنان ادامه یاتس و شییماره شییهرها تزونی 

احيای مراکز که  و قوت یاتت  شیییهرها را باید به جریانهای کلی تقسیییيم کار اجتماعی مربوب  

دانسیییس، شیییکلهیای تیایه مناسیییرات اجتماعی تئودا ی جدید، انلطاب بمشیییهایی ای جماعات     

 روسییتایی، خصییوصییيات اجرای اشییکال بهره وری ای مزارع و کشییتزارهای کوچک و سییرانجام

ظهور ما کيس تئودا ی بر یمي  همه و همه موجب بروی تمایو به تجدید بنا و دگرگونيهای عمي  

..« .گردیید. جنر  مزدکيیان که با تلول در ییربنا مرترط بود انگيزه های ایدئو وژیک داشیییس   

(، ای ررتی بر اثر خشیکسیا يهایی که در اواخر وادشیاهی تيروی و قراد ساسانی    912- 919)همان: 

ایران ويدا شید و نيز به سیرب کشیتارها، غارتها و گرانی هایی که توسط هيارله وي  آمد و به     در

خارر غرور نجرا و اجلار در امر حکومس و سیتم به یارعي ، مزدک که خواهان اصالحات در  

امور اجتماعی بود به واخاسیییس. آئي  مزدک در سیییا های قلطی و گرسییینگی ای توتي  تراوانی 

د. وی به نظام اشییتراکی باور داشییس و برابری را در جامعه ترویج می نمود و می برخوردار گردی

گ س که خداوند مال را به مردم بمشییيد تا به صییورتی برابر ميان خود وم  کنند و مشییترکا ای  

 (197 – 196آن بهره بجویند و کسی ای آنان نتواند بي  ای دیگری داشته باشد. )همان: 

ان مللد و دشمنی خطرناک با دیانس یرتشس تلقی شده و به شدت سرانجام مزدکيان به عنو

ای در تعا يم مزدک قرار بود تا روبن»سیییرکوبگردیدند. در ای  باره ويگو وسیییکایا می نویسییید:  

)همان:  «اقتصیییادی و ییر بنای نظام جامعه ت يير یابد. –ایدئو وژیک بر وایه ودیده های اجتماعی 

ران باسییتان را شییورش در راسییتای ایجاد نظام کمونيسییتی    (، و  ای  تلرک بزرگ در ای129

قلمداد می نماید و ای  در حا ی اسیییس که قيام مزدکيان به ت کر کمونيسیییتی شیییراهس دارد اما  

سیاختار جامعه عصیر سیاسانی روری بود که نمی توان با اندیشه ويگو وسکایا موات  بود ییرا در    

سلطنتی بوده و هنوی ررقه بورژوا ایجاد نشده بود. آن رویگار باتس جامعه سینتی و براسا  نظام  

ای ررتی او یمانی که به عصییر اسییالمی می ورداید، قيامها و مما  س های آن دوران را هم بسییان 

مزدکيان کمونيسیتی جلوه می دهد، مثال واقعه قتو ابومسلم خراسانی را عاملی می داند که باعث  

( و ما ياتهای ظا مانه و 979: 9959يزند. )ويگو وسکایا، شید تا خرمدینان بر عليه عراسیيان به وا خ  
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 – 996اعمال شییيوه نسیی  و کاه  توان روسییتائيان را یمينه سییای شییورش دانسییته اسییس. )همان: 

 و  ای آنکه ینگيان شیورش کردند، تئودا يسم بر »(، و یا در بررسیی قيام ینگيان می گوید:  997

ای وایان قرن نهم ميالدی دوره آغای تئودا يسیییم در  تمایالت برده داری به رور قطد ويروی شییید.

ایران که بقایای جامعه برده داری و ودر شیاهی )جماعتهای روستایی آیاد( در آن مل ود مانده  

بود جای خود را به جامعه متکامو تئودا ی داد ... و تقریرا تمام روستائيان جزو رعایای آنها شدند 

(، در واقد جنر  صییاحب 291)همان: « لکس ای ميان رتس.و اهميس کار بردگان در اقتصییاد مم

ینج را عصییری نوی  در تاریخ اسییالم در نظر گرتته اسییس که موجب ويدای  دوره ای دیگر ای  

نظام تئودا يسم شد و نيز اعتقاد دارد، با ترعيف و سقوب حکومس خل ای عرب و احيان دو تهای 

 امارتهای موروثی انجاميد که اراعییی به تملک مللی ایرانی به تلکيم جامعه تئودا ی و تشییکيو

( و آنان با احدا  سیییدها و ح ر چاه به 919و  296اعيیان تئودال شیییده مللی درآمید. )همیان:    

 (297اقتصاد کشاوریی مدد رساندند. )همان: 

مارک بلوخ نيز در بررسیی وعیعيس جوامد ارووایی در قرون وسطی به شورشهای دهقانی و   

و تقاه اشییاره دارد و به آشییوبها و ويامدهای ناشییی ای آن می ورداید.  انتقامجویی خصییوصییی  

(، اما می گوید که با وجود ای  آشیی تگی ها بسییياری ای مردم به صییل  و 9/229: ج9969)بلوخ، 

آرام  ویایرنید بوده و ای جنیگ و جیدال ورهيز می نمودند. تنها عده ای که ای اوعیییاع خوی      

(، بيشتر ای  در گيریها بي   ردهای متوسط بر سر یک 227ن: رعیایس نداشتند ستيز کردند. )هما 

 (212قلعه یا کاخ اربابی روی می داد. )همان: 

بلوخ در اثر خود با بررسیی دقي  مدارک و منابد ویژگيهای قانون عرتی، وعد قواني  مدون  

ئو اقریایی، رری ت کر مذهری، سیاختار خانوادگی و اشیعار حماسیی و داسیتانهای وهلوانی و مس     

ترهنگی در عصییر تئودا يسییم را بيان کردهو با توجه به ت کرات مکتب آنال ابعاد آنان را به رور  

کامو توعیییي  می دهد و هي  چيز را ترو نمی گذارد مثال در وصیییف ميرا  شیییهسیییواری و   

.م به منظور حمایس و ح اظس ای مهاجرنشیییينان 9991در حدود سیییال »اشیییراتيس معتقد اسیییس: 



(، و یان و  به ت صییيو 2/77: ج9969)بلوخ، « س ا مقد ( تأسییي  شیید.. سییریمي  مقد  )بي

عملکرد آنها را توعیي  می دهد و وظایف آنها را بر می شیمرد و یا در قسمس بعد قانون نجرا را   

با ذکر جزئيات و نلوه اخذ امتيایات، چگونگی سیییوگند خوردن و واسیییال شیییدن و در ردیف 

هم موقعی که تاریم روسااتایی( و در کتاب 91-12ان: اشییرار قرار گرتت  را  نقو نموده)هم

وایان تئودا يسییم را بيان می کند به خاتمه تمدن ارعییی و یراعی قدیم و آغای تمدن جدید یعنی  

مزرعه داری کاويتا يسیتی را متذکر شیده و آن را شکو نوینی ای جوامد روستایی تلقی می نماید.   

 (15: 9912)اسکاچرول، 

  را به گذشیته تلميو نکرد و با دیدگاهی بی ررتانه به قرون ويشي   وی هيچگاه ت کر خوی

نگریسییته اسییس. درک صییلي  ای ج راتيای ارووا و جوامد انسییانی باعث شییناخس عمي  او ای    

تلوالت اجتماعی شیید و با اسییت اده ای روش تطريقی و مقایسییه ای به مطا عاتی گسییترده ويرامون  

ختهو شیراهس ها و ت اوتها را مشمص کرده اسس که چطور  نظام تئودا يسیم در کو آن قاره وردا 

در برخی ای کشیورها یک سری عوامو مثو وادشاهی و نظام اشراتيس همچنان قداسس داشس اما  

 (56در بعری دیگر جایگاه خود را ای دسس داده بود. )همان: 

 

 نتیجه  

با مقایسیه سیرک تاریمنگاری ويگو وسکایا و مارک بلوخ راجد به نظام تئودا يسم و اقتصاد    

کشاوریی می توان چني  نتيجه گرتس که آنان با تأثيروذیری ای مکاتب علمی و مليط اجتماعی 

که بدان تعل  داشیتند با نگرش خاصی نظریات خوی  را مطرح نمودند. ويگو وسکایا با دیدگاه  

ی و با تکيه به عوامو اقتصییادی و تعميم دادن آن به نظام ما کيس ارعییی در ایران و  مارکسییيسییت

منار  ممتلف خاورميانه سییعی نمود تا نظام سییياسییی و اجتماعی آنان را تئودال معرتی کرده و   

ثیابیس کند که ای  شیییيوه تابد نظریه تک خطی و جررگرایانه مارک  اسیییس، بنابرای  حقانيس    

یمينه سییایی نظام کمونيسییتی در ای  کشییورها تراهم می شییود. در واقد  اندیشییمندان شییوروی و

وایرند بودند   ننيسم بدان –تاریمنگاری اقدامی علمی و ترهنگی بود که ملققان تابد مارکسيسم 

تا بدی  رری  توجه آن کشورها را به خود جلب کرده و موجب اشاعه ت کر کمونيستی شوند. با 

مو اگرچه ممک  اسس در حویه ییسس شناسی درسس باشد،  يک  ای ای  حال امرویه نظریه تکا
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 لاد ترهنگی و اجتماعی و حتی تاریمنگاری قابو وذیرش نيسیییس. هر ترهنگ و جامعه ودیده 

ای منلصیر به ترد اسیس و بعری ای ویژگيهای یک ترهنگ را نمی توان به سایر ترهنگها تعميم   

رک بلوخ ای بزرگان مکتب آنال ترانسیییه مطا عه داد،اما بر خالر ای  مورخ برجسیییته رو ، ما

ساختاری را در تاریخ مد نظر داشس و در کنار عامو اقتصادی، سایر عوامو را هم در وژوهشهای 

خود بکار برد و با تلقيقاتی گسترده نظام تئودا يسم و ابعاد آن را در ارووا بررسی کرد اما جوامد 

ن را تاقد مناسیرات تئودا ی دانسس و ثابس کرد  شیرقی و حکومتهای اسیتردادی به خصیوه ایرا   

که آنان نظام یمي  داری مرتنی بر اقطاع دارند، بدی  ترتيب مارکسیيسیس ها دچار خطا شده اند.   

در خاورميانه با توجه به شییرایط اقليمی، وراکندگی روسییتاها، کمرود بارانو عییعف مردمانسییرب  

ان در ه ررقات وابستگی نداشته باشندو ما کگردید تا وادشیاهان ییردسیتان را سیرکوب کنند و ب   

نهایس تسليم اراده آنها می شوند اما در ارووا وععيس شکو دیگری دارد و ج راتيای آنجا بسان 

مشییرق یمي  نيسییس و سییالري  در سییراسییر قرون وسییطی به اشییرار تئودال تکيه کردند و به     

 حکومس ورداختند.  
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