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পি�ম ইউেরােপ সাম�তে�র উ�ব কীভােব হেয়িছল?

মধ�যুেগর ইউেরােপ আথ�-রাজৈনিতক ��ে� �ধানত িছল

সাম�ত�। সাম�ত� বলেত �বাঝায় জিমেকি�ক উৎপাদন
ব�ব�ােক �ক� কের গেড় ওঠা নতুন ধরেনর আথ�

রাজৈনিতক, �শাসিনক ও সামািজক ব�ব�া। পি�ম

ইউেরােপ সাম�তে�র সময়কাল িছল �মাটামুিট নবম-দশম

�থেক প�দশ শতক।।

সাম�তে�র উ�ব
সাম�তে�র উ�ব স�েক�  ঐিতহািসকেদর মেধ� রেয়েছ

িবতক� ।

ইউেরাপীয় বািণেজ�র সংেকাচন

�বলিজয়ান ঐিতহািসক �হনির িপেরন-এর মেত, অ�ম

শতা�ীেত গেড় ওঠা সাম�ত� িছল ভূমধ�সাগরীয়

বািণজ�িনভ� র অথ�নীিতেত আরবীয় ইসলােমর রাজৈনিতক

আিধপত� �াপেনর ফল�িত।

বািণিজ�ক কাঠােমায় িবপয�য় 

জাম�ান ঐিতহািসক আলফ� উপশ-এর মেত, ভূমধ�সাগরীয়

অ�েল আরব আিধপত� �াপেনর পাশাপািশ নবম শতেকর

ি�তীয় ভােগ পি�েম ম�ািগয়ার ও উ�রিদেক ভাইিকংেদর

বারংবার আ�মেণ ইউেরােপর বািণিজ�ক কাঠােমা িবপয��

হেয় পেড়িছল। এই আ�মণ �িতেরােধ ব�থ�তার

পিরে�ি�েত ভূিমেকি�ক অথ�নীিত ও রাজৈনিতক ব�ব�ার

উ�ব ঘেট।

ক�ােরািলীয় সা�ােজ�র �িত�া 

ঐিতহািসক মােস� �েখর মেত, অথ�নীিত অেপ�া িবেশষ

একিট রাজৈনিতক ঘটনা সাম�তে�র উ�েবর ��ে� অিধক

ি�য়াশীল িছল। ভাদু� েনর চুি� (৮৪৩ ি��াে�)-�ত

ক�ােরিল�ীয় সা�াজ�েক িতনভােগ ভাগ করা হেল শাল�াম�ান

�িতি�ত শি�শালী ক�ােরািল�ীয় সা�ােজ�র �ক�ীয় শাসন

দুব�ল হেয় পেড়। এই পিরি�িতেত ইউেরােপ ম�ািগয়ার,

ভাইিকং আ�মণেক ভ��ায় ক�ােরািল�ীয় সা�াজ� �িতহত

করেত ব�থ� হয়। প�া�ের, পি�ম ইউেরােপ জনগেণর জীবন

ও স�ি�েক র�া করেত তৎকালীন আ�িলক সামিরক

�নতৃবগ� ও ভূম�িধকারী স�দায় এিগেয় আেস। এভােবই

আ�িলক র�াকত� ারা সাম��ভুেত পিরণত হয়।

ম�ানর ব�ব�া 

সাম�তে�র উ�েবর সে� অপর একিট িবষয় জিড়ত িছল যা

ম�ানর ব�ব�া নােম পিরিচত। ভূম�িধকারী �ভুর বসতবািট সহ

িব�ীণ � কৃিষে�� (Estate of land) ম�ানর নােম পিরিচত িছল।

ম�ানর �ভুর ভূিমদাস বা অধীন� �জারা এখােন চাষবাস

করত এবং উৎপ� খাদ�শস� সহ ফসেলর উ�ৃ� �ভুর হােত

তুেল িদত।

উপসংহার 

উপেরা� আেলাচনা �থেক �দখা যায় �য,ভূমধ�সাগরীয়

বািণেজ�র ওপর আরব িনয়�ণ �িত�া, ভাইিকং-ম�ািগয়ারেদর

আ�মণ, ভাদু� ন চুি� ও ক�ােরািল�ীয় সা�ােজ�র দুব�লতা

এবং রাে�র পিরবেত�  অ�লগত ব�ি� িনয়�ণাধীন শাসন,

িবচার ও অথ�ৈনিতক ব�ব�ার উ�েবর ফল�িত িছল

সাম�ত�। সাম�তে�র একিট �েমা� �রিবন�� রাজৈনিতক

িবন�াস িছল এবং সেব�াে� �িতি�ত িছেলন রাজা, রাজার

নীেচ িছেলন সাম��ভু, তার নীেচ িছল সাম� এবং সবার নীেচ

িছল �জা ও ভূিমদাসগণ।


