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چکیده
روستا و شهر دو شکل عمدة سکونت و اجتماع انسانیاند که در ارتباط با یکدیگر قراردارند .این رابطه با
نوعی دوگانگی همراه است که براساس دو عنصر تفاوت و تضاد تعریف میشود .دوگانگی و شکاف موجود
که طی تاریخ شکلگرفته ،باعث شده است تا جامعة شهری نگاهی از باال به روستا و روستایی داشته
باشد؛ به طوری که بازتاب این نگرش را در شعر فارسی میبینیم .حال آنکه روستای ایرانی پیش از دورة
سرمایهداری شکلی از خودکفایی داشت و در مقابل ،وابستگی شهر به روستا بیشتر بود .بر همین اساس،
مقالة حاضر به این مسئله میپردازد که واقعیت رابطة روستا-شهر چه بوده و شعر کالسیک فارسی چه
نقشی در این میان ایفا کرده است؟ پاسخ به این پرسش ،زمینه و ریشههای نگاه جامعة شهری را
مشخص میکند؛ لذا شعر فارسی طی سدههای متمادی بررسی و با توجه به ماهیّت گفتمانی موضوع از
نظریة تحلیل گفتمان لکالئو و موف برای تحقیق استفاده شده است .حاصل آنکه دوگانگی روستا و شهر
ریشه در دورة باستان دارد که درنتیجة گسترش شهر و تمرکز قدرت در آن پدید آمده است ،اما ورود
اسالم بهعنوان دینی با تمایالت شهری سبب غلبة گفتمان شهری شد .این گفتمان برای تداوم برتری
خود از ابزارهایی ازجمله شعر بهره برد و شعر در مواردی با بازنمایی روستا به تداوم سلطة گفتمان
شهری یاری رساند.
واژههاي کلیدي :رابطة روستا-شهر ،جامعه شهری ،گفتمان شهری ،بازنمایی روستا ،شعر فارسی.
* .رایانامة نویسندة مسئول:
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 /118دوگانگي روستا–شهر و سلطة گفتمان شهري؛ با نگاهي بر شعر کالسیک فارسي

 .1مقدمه
حیات اجتماعی در ایران به سه صورت روستانشینی ،شهرنشینی و کوچروی جریان
داشته است .سه جامعة متفاوت که در گذر زمان خود را با محیط و شرایط تطبیق داده
و با تحول و تغییر همراه بودهاند .در این مسیر ماهیّت هرکدام براساس نیازها و کارکردها
تکامل یافت و ارتباط بین آنها باعث شکلگیری مناسبات قدرت شد .بهمرور با گسترش
شهر و تمرکز نهادهای جدید در آن ،گفتمان شهری غالب شد و دو گونة دیگر را به حاشیه
راند؛ درنتیجه زندگی شهری نوعی ارزش به شمار آمد و زندگی روستایی و کوچروی با
بیمهری روبهرو شد .این در حالی بود که تا پیش از عصر جدید ،زندگی روستایی شکل
غالب سکونت محسوب میشد .روستا پیش از شهر و طی مرحلة انتقالی زندگی انسان
اولیه از غار و کوه به دشت و جلگه پدید آمده بود (یوسفیفر 146 :1389 ،و ازکیا)41 :1383 ،
و روستاییان تا دهه هفتاد هـ .ش اکثریت جمعیت کشور را شامل میشدند.
غلبة گفتمان شهری دالیلی چند داشت؛ از آن جمله گسترش شهرها ،تمرکز نهادهای
سیاسی ،نظامی و آموزشی در آنها و ورود اسالم با گرایش شهری .گفتمان شهری با
بسط اسالم ،هژمونیک 1شد؛ اما برای تداوم آن نیاز داشت تا تولیدِ معنا کند .شعر با
توجه به ظرفیّت و نفوذش یکی از ابزارهای مناسب برای تداوم هژمونی بود .هدف این
مقاله اثبات دوگانگی روستا-شهر با عنصر تنوع و تضاد ،طی تاریخ و بررسی نقش شعر
کالسیک در تداوم سلطة گفتمان شهری است .به همین منظور ،ابتدا تعریف روستا در
ارتباط با شهر و سپس دوگانگی این دو مطرح میشود .اشارة تاریخی به برخی مسائل
جامعة روستایی که موجب تضعیف گفتمان روستایی شد ،موضوع بعدی است .در پایان
نیز تأثیر و کارکرد شعر در تداوم چیرگی گفتمان شهری به تصویر کشیده میشود.
چنانکه گذشت ،روستا باوجود حدی از خودکفایی نیاز چندانی به ارتباط با حکومت
نداشت و این حکومت بود که نیاز داشت تا روستا را در دایرة شمول قدرت خود وارد
کند .از سوی دیگر ،جامعة شهری نیز برای ادامة زندگی ،به تولیدات روستایی نیاز
ضروری داشت( 2رضوانی23 :1382 ،؛ لمتون34 :1394 ،؛ پارسا ،بیتا 62 :و آبراهامیان.)18 :1383 ،
در باب ساختار اجتماعی و فرهنگی روستا نیز این ساختار ،محصول تجربة تاریخی و
تطبیق آن با شرایط طبیعی و انسانی طی تاریخ بوده که در آن جامعة روستایی به
شکلی پیچیده و دقیق درجهت بقا و تکامل شکل یافته است .با این مقدمات ،دلیلی
برای نگاه از باال و فروکاستن روستا مشاهده نمیشود ،حالآنکه در واقعیت چنین تقلیلی
میتوان در نیاز شهر به یک «دیگری» یافت .بدیهی است
وجود دارد .چرایی این مسئله را 
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که تعریف یک پدیده با وجود دیگری میسر میشود و در این چارچوب گفتمان شهری،
روستا را تبدیل به ابژه میکند و از آن یک دیگریِ فروتر میسازد تا از یکسو بر آن
سلطه یابد و از سوی دیگر ،تعریفی مناسب از خود در برابر این دیگریِ حاشیهای ارائه
دهد؛ بنابراین ،نیاز است که با نگاه به گذشته ،منشأ و چگونگی فرآیند فروکاستن روستا
آشکار شود .این مقاله بر آن است تا ضمن بیان دوگانگی روستا-شهر ،نشان دهد که
3
محوریّت بازنماییها طی تاریخ با شهر بوده و درنتیجه روستا به حاشیه رانده شده است.
اینچنین روستاییان یا موضوع مطالعات علمی قرار نگرفته و یا در نگاهی جانبدارانه
جامعهای با شاخصههای منفی فرض شدهاند (.)Vandergeest and DuPuis, 1996: 4
اگرچه روستاها تا همین اواخر اکثریت جمعیّت کشور را در خود جای داده بودند و
جریان اصلی حیات اجتماعی را رقم میزدند ،اما در تاریخنگاری ایرانی-اسالمی چندان
پررنگتر بود و نهاد دیوان در شهر

نبودهاند؛ چراکه جنبة سیاسی تاریخنگاری

مورد توجه
متمرکز بود .بر این اساس ،تا پیش از دورة سرمایهداری به روستاییان و زندگی اجتماعی
آنها پرداخته نشده است و تنها در سفرنامهها اشاراتی پراکنده وجود دارد؛ در این میان،
میتوان به سفرنامههای شاردن ،تاورنیه و دالواله اشاره کرد .با نزدیکشدن به دورة

سفرنامهها هم ماهیّت اجتماعی بیشتری پیدا کردند .سفرنامة حاجی سیاح

سرمایهداری،

نوشته میرزا محمدعلی محالتی ،سیاحتنامة ابراهیم بیک اثر زینالعابدین مراغهای که
داستان سفری خیالی است ،اما اطالعات مفید بسیاری در خود دارد ،و سفرنامة پوالك؛
ایران و ایرانیان نوشتة یاکوب ادوراد پوالك ،مدرس دارالفنون و طبیب ناصرالدینشاه،
ازجملة این موارد است .اثر دیگر ،کتاب ماهی سفید کور در ایران مربوط به دورة پهلوی
است؛ این کتاب سفرنامة آنتونی اسمیت است که او آن را طی سفر خود به ایران در
سال 1951م1330 /هـ.ش نوشته است .اسمیت در بخشی از کتاب مینویسد:
«شهرنشینان روستاییان را حقیر میشمردند و مدعی بودند که دهاتیها آدمهای
بیسواد ،تحصیلنکرده ،بیارزش و مهملی هستند .ما روستاییان را ترجیح میدادیم؛
چراکه مردمانی بسیار متواضع ،فروتن و قابلاحترام بودند» (اسمیت .)7 :1369 ،اثر اخیر
تنها موردی است که به تفاوت نگاه روستا و شهر توجه کرده است .در میان مطالعات
یوسفیفر در کتاب شهر و

جدید دو اثر به مسئلة این پژوهش به اختصار اشاره کردهاند؛
روستا در سدههای میانة تاریخ ایران و عالیی خرایم و سرامی در مقالة «روستا و جنبة
تمثیلی آن در شعر موالنا» که هر دو بدون پرداختن به موضوع از کنار آن گذشتهاند.
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 .2نظرية تحلیل گفتمان الکالئوـ موف
 .1برای بررسی فرضیة این تحقیق و اثبات آن از روش تحلیل گفتمان استفاده میشود.
براساس این نظریه ،حقیقت در زبان شکل میگیرد و همة پدیدهها از سوی گفتمان
( )Discourseیا زبان بازنمایی ( )Representationمیشوند .در جریان این بازنمایی و
مفصلبندی ( ،)Articulationگزینش و حذف وجود دارد؛ به این معنا که برخی موارد
بزرگنمایی میشوند و برخی دیگر تقلیل مییابند .در مورد گفتمان دیدگاههای
بسیاری وجود دارد و اندیشمندان مختلف از منظر خود گفتمان را تعریف کردهاند
( .)Fairclough, 2003:3از نظر گی ( )James Paul Geeگفتمان متضمن چیزی بیش
از زبان است و شامل عمل ،تعامل ،تفکر ،ارزشگذاری و صحبتکردن (گاهی نوشتن و
خواندن) در راه مناسب ،با پشتوانة مناسب ،در زمان و مکان مناسب میشود .این
گفتمانها پیش و پس از حضور ما وجود داشته و دارند و از طریق کلمات و اعمال ما،
به مجادلة خود از طریق تاریخ ادامه میدهند و در این مسیر ،تاریخ انسانی را میسازند
( .)Gee, 1999: 17-18یاورسکی ( )Adam Jaworskiو کاپال ()Nikolas Coupland
گفتمان را کاربرد زبان برای صورتبندیهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی-زبانی
میدانند (فاضلی .)82 :1383 ،دربارة تحلیل گفتمان بنونسیت ( )Émile Benvenisteآن

را تجلی زبان در فرآیند ارتباط و فاولر ( )Roger Fowlerآن را کشف آگاهانه و
ناآگاهانة ایدئولوژیهایی میداند که مردم در زبان به کار میگیرند (همان.)83 :
نظریة تحلیل گفتمان الکالئو و موف ()Ernesto Laclau and Chantal Mouffe
در کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی ()Hegemony and Socialist Strategy
در سال 1985م مطرح شد و پس از آن در حوزة تحلیل اجتماعی کاربردهای فراوانی
یافت .نظریة کلی گفتمان این است که پدیدهها ی اجتماعی هرگز تام و تمام نیستند.
معانی هیچگاه نمیتوانند برای همیشه تثبیت شوند و این امر راه را برای کشمکشهای
همیشگی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویّت باز میگذارد (یورگنسن و فیلیپس:1389 ،
 .)53الکالئو و موف نظریة معنایی و مفهوم گفتمان را از سنت زبانشناسی ساختگرای
سوسور ( )Ferdinand de Saussureاخذ کردهاند .در دیدگاه سوسور کلمات و نشانهها
معنای خود را نه به واسطة ارجاع به جهان خارج ،بلکه از طریق رابطهای به دست
میآورند که بین یکدیگر در درون نظام زبانی ایجاد میکنند (سلطانی.)71 :1384 ،
براساس این نظریه هویّت بنیادین وجود ندارد و هویّت هر چیز در شبکة هویّتهای
دیگری کسب میشود که با هم مفصلبندی شدهاند (همان.)73 :
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با نگاهی کلی میتوان روند شکلگیری گفتمان را اینگونه تصور کرد که با تبدیل
«عناصر» ( )Elementsبه «وقته» ( )Momentاز طریق مفصلبندی یک کلیّت ساختارمند
تولید میشود ) .(Laclau & Mouffe, 2001:105از این منظر معنای کلمات ،کالمها،
کنشها و نهادها در زمینهای کلی و به شکلی تاریخمند درك میشود (اخوان کاظمی،
 . )11 :1391بازنمایی در زندگی اجتماعی امری معمول است و بسیاری از پدیدههای
اجتماعی در جریان مفصلبندی با تغییر در مفهوم مواجه میشوند .روستا و جامعة
روستایی نیز از این امر مستثنا نیستند .این مقاله نشان میدهد که چگونه گفتمان
شهری از روستا ،یک «دیگریِ» در حاشیه و عقبمانده میسازد؛ جریانی مداوم که در
مییابد و طی آن شعر فارسی بهعنوان ابزاری درجهت تداوم
سدهها ادامه 
تاریخ ایران برای 
هژمونی گفتمان شهری و بازنمایی روستا استفاده میشود .درك و کاربست درست نظریة
تحلیل گفتمان نشان میدهد که برتری شهر به روستا و انفعال جامعة روستایی بیش از
آنکه واقعیت باشد ،ذهنیّتی برساخته در جریان هژمونی گفتمان شهری است.
 .3دوگانگي روستا و شهر
روستا موجودی است زنده که معنا و ماهیّت آن درگذر زمان تغییر میکند .آنگونه که
در منابع مختلف به تعاریف متفاوتی برمیخوریم .در دورهای طوالنی از تاریخ ایران
«قریه» به شهر (معموالً شهرهای کوچک) اطالق میشد (بارتولد ،)357/1 :1366 ،اما این واژه
در دورة قاجار و پهلوی برای روستا بهکاررفته است .در گذر زمان نهتنها عنوان و معنا،
که ماهیّت و کارکردهای روستا هم تغییر میکند؛ چنانکه دیرزمانی روستا گنجینة
فرهنگ مردمی و سنتهای کهن بود ( ،)Caunce, 2011: 73اما این شاخصه روزبهروز
کمرنگتر میشود .تعریف روستا تحت تأثیر گفتمانهای متفاوت نیز تغییر میکند؛
ر وستایی که در یک دیدگاه مخزن تاریخ و فرهنگ جامعه است ،زمانی که در مقابلِ
زندگی شهری (که مبتنی بر نوآوری است) قرار میگیرد ،واحدی مبتنی بر تداوم و استمرار
سنتها و تکرار گذشته دانسته میشود (بهروان.)252 :1390 ،
روستا و شهر از ابتدا بدنة جامعة انسانی را تشکیل دادهاند و ارتباط بین آنها ناگزیر
بوده است .تفاوت بین این دو امری بدیهی است و طیف گستردهای را شامل میشود.
ژان باتیسته (« )Jean Baptisteتنوع» و «تضاد» را دو عنصر اساسی حاکم بر این تفاوتهای
فضایی میداند (طاهرخانی و افتخاری .)81 :1383 ،این تمایز در مواردی میتواند مفید باشد؛
چنانکه در توسعة طیف وسیعی از رشتههای علوم انسانی تأثیرگذار بوده ( Thompson
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 )et al,2013: 4و در ایران نیز دستمایةی خلق آثار بسیاری شده است .نکتة مهم اینکه
طبقهبندی جامعه به دو بخش ،با واژههایی اغلب متضاد صورت گرفته است :جوامع سنتی
و جوامع صنعتی ،جوامع با همبستگی ارگانیک و جوامع با همبستگی مکانیک ،جوامع
قومی و جوامع شهری ،جوامع سنتی و جوامع مدرن ،و گاهی هم در چارچوبهای نظری
چون گماین شافت و گزل شافت 4.بسیاری خط تفکیک را نه بهصورت عمودی که به
شکل افقی ترسیم کردهاند تا جایگاه یکی باالتر از دیگری باشد .گویی روستا شکل بدوی
و شهر ،صورت غایی زندگی اجتماعی است .در همین چارچوب اسپنسر و مارکس معتقد
بودند جوامع انسانی از مراحلی پایینتر به مراحل باالتر در حرکتاند (نلسون.)79 :1368 ،
ناگفته نماند که نمیتوان حکمی کلی برای رابطة شهر و روستا در طی تاریخ صادر
کرد؛ چراکه این رابطه در جوامع فئودالی (پیش سرمایهداری) با جوامع سرمایهداری متفاوت
است ،اما به طورکلی روستا و شهر جوامعی متضاد یکدیگر دانسته شده و هر دو اصطالح
نیز با معانی متعدد مورد استفاده قرارگرفتهاند .هانتینگتون در دیدگاهی عام روستا و شهر
را چنین مقایسه میکند :سطح زندگی در شهر غالباً چهار تا پنج برابر باالتر از روستاست؛
بیشتر شهریها باسوادند و اکثریّت روستاییان بیسواد؛ فعالیتهای اقتصادی و فرصتهای
شهر بسیار بیشتر از روستاست؛ فرهنگ شهر باز ،نوین و دنیوی است ،حالآنکه فرهنگ
روستا بسته ،سنتی و مذهبی است .تفاوت در میان شهر و روستا در واقع ،تفاوت
نوینترین و سنتیترین بخشهای جامعه است (هانتینگتون ،)110 :1370 ،البته برخی
ارزشهای روستایی را ستایش کردهاند که در ادامه به آن میپردازیم.

گفتمانها نیز

 .4جدال گفتمانها ،نگاهي متفاوت
در نظریة الکالئو-موف گفتمان ،تالشی است برای تبدیل عناصر به وقتهها از طریق
تقلیل چندگانگی معنایی شان به معنایی کامالً تثبیت شده .اما انتقال از حالت عنصر به
وقته هیچگاه بهطور کامل صورت نمیگیرد (سلطانی .)79 :1384 ،بر این اساس گفتمانها
حتی در صورت هژمونیکشدن یا چیرگییافتن ،دائمی نیستند و امکان تغییر و
دگرگونی معنایی آنها وجود دارد؛ چنانکه گفتمان شهری در مواردی توسط گفتمانهای
دیگر به چالش کشیده شده است؛ برای نمونه ،مکتب رمانتیسیسم که در سدة 18م .در
اروپا پدید آمد ،ازجمله جریاناتی بود که گفتمان شهری را تحتتأثیر قرارداد .رمانتیکها
برای گریز از مسائل و مشکالت شهر ،به روستا و طبیعت پناه بردند و دالهای روستا و
شهر به شکل متفاوتی مفصلبندی شد .در انگلستان سدة هجدهم ادبیات گرایش
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شدیدی داشت که شهرها را فضایی از حیث اخالقی آلوده توصیف کند ،درحالیکه
روستاها از این حیث پاك به تصویر کشیده میشدند (فربرن .)76 :1394 ،در برخی جوامع
دیگر اروپایی ،گاه شهر را «شرّ الزم» تعریف میکردند (صدیق سروستانی.)219 :1369 ،
نظریة تونیس صفت «روستایی» را مترادف با گماین شافت ،دارای مفهوم مطبوع و
مطمئنی با شاخصههایی چون زیبایی ،نظم ،سادگی ،آزادی ،صلح و آرامش میدانست،
درحالیکه واژة «شـهری» (گزل شافت) مفهوم متضاد و مخالف آن را با مشخصههایی
چون زشتی ،بینظمی ،اغتشاش ،اجبار و تقلید القاء میکرد (ونوتی و دیگران.)34 :1355 ،
در مطالعها ی دیگر ،تصویر عمومی از شهر را در مقابل نمای کلی روستا در چهار جهت
بررسی کردهاند که در اینجا حاالت دوقطبی این دیدگاه مطرح میشود :الف) روستای
طبیعی-شهر مصنوعی ،ب) روستای مألوف ـ شهر بیگانه ،ج) روستای متحد -شهر
متفرق ،د) روستای سنتی شریف -شهر نابهنجار خبیث (صدیق سروستانی-216 :1369 ،
 .)215برنامهریزان توسعة روستایی نیز شهر را بهعنوان انگل و غریبه معرفی میکنند،
درحالیکه برنامهریزان توسعة شهری به اهمیّت شهر بهعنوان مرکز انباشت منابع معتقد
بودهاند (طاهرخانی و دیگران .)83 :1383 ،درنهایت ،اگرچه احساس برتری عقلی شهرنشینان،
بااحساس برتری اخالقی روستاییان جبران میشود ،اما روستایی همچنان به شهری
رشک می ورزد .از این رهگذر ،شهریان و روستاییان به دو ملت گوناگون با دو شیوه
زندگی متفاوت ،تبدیل میشوند (هانتینگتون .)109-110 :1370 ،قابل ذکر است که بیان
دیدگاههای باال ،نه از جهت تأکید بر گفتمان روستایی یا به حاشیهراندن گفتمان شهری
است ،بلکه صرفاً تالشی بود تا دریابیم دیدگاههای مختلف تا چه حد میتوانند نگاه و
فکر مخاطب را تحتتأثیر قراردهند و در بازنماییها مؤثر واقع شوند.
 .5سیر تاريخي ،شکلگیري گفتمان شهري
چنانکه از منابع برمیآید شکاف بین روستا و شهر ریشه در دورة باستان دارد؛ برای
مثال نامة اردوان ،پادشاه اشکانی ،به اردشیر بابکان را میتوان ذکر کرد که در آن اردشیر
«تربیتشده در خیمة کردان» خطاب و بهعنوان فردی روستایی برای ساخت شهر و
قصر مواخذه میشود (طبری583/2 :1375 ،؛  .)Huff, 2008: 38رضوانی نیز اگرچه برای
این موضوع منبع کامالً مستندی نیست ،اما معتقد است که در ایران باستان به دلیل
ساخت طبقاتی جامعه امکان رشد و تحول برای روستاییان و حتی امکان مهاجرت آنها
به شهر وجود نداشت (رضوانی .)135 :1382 ،باوجود فاصلة روستا و شهر در این دوره ،هنوز
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از گفتمان شهری نمیتوان سخن گفت؛ زیرا شکاف چندان آشکار نشده و نگاه جامعة
شهری نیز عمومیت نیافته است .ورود به دورة اسالمی شرایط را تغییر داد؛ زیرا اسالم
دینی شهری و مطلوب جماعت شهرنشین و تاجر بود (لمتون34 :1394 ،؛ انصاری:1371 ،

54؛ ترنر171 :1379 ،؛ وثیق و دیگران96 :1388 ،؛ (Mortada,2003:54 &Benet F. 1963:214
5

که با گسترش آن شکاف شهر و روستا بیشتر و برخی امتیازات مخصوص شهرها شد؛
چنانکه از نظر حقوقی در روستاها نمیبایست مسجد جامع احداث میشد و این امتیاز
خاص شهرها بود (رضوانی .)149 :1382 ،شاهد دیگر وصیّت منسوب به پیامبر(ص) است که
به امام على(ع) میفرماید« :در روستا سکونت مکن که بزرگان آنها نادان ،جوانانشان
خودخواه و زنان آنها برهنهاند و دانشمند در میان آنها همچون الشهای در میان
سگهاست»( 6مجلسی 1403 ،هـ .ق .)73/156 :در این فضا شهرها افزایش و گسترش یافتند
و مناسبات قدرت درونشان متمرکز شد .در اواخر سدة چهارم هجری صدها شهر متوسط
و کوچک در ممالک اسالمی وجود داشت (مظاهری.)242 :1348 ،
با ورود به دورة سلجوقی و رواج سنت اقطاع ،روستا از طریق نظام مباشرت و
اقطاعداری به شهر وابسته شد .در این دوران ،روستا و شهر هر دو ،گاه در یک واحد
اقطاعی قرارمیگرفتند (یوسفی فر .)11 :1387 ،سنت اقطاع ضمن تغییراتی تا دورة قاجار
ادامه یافت .حملة مغول شهر و روستا را ویران کرد ،اما شهرها توان بیشتری برای
بازسازی داشتند .این تهاجم به حدی جامعة روستایی را تحتتأثیر قرارداد که
پیامدهایش هنوز باقیم انده و خاطراتش فراموش نشده است .با استیالی حکومت صفوی
ساختار مناسبات ارضی تغییر کرد ،اما در کلیات امر تغییر چندانی صورت نگرفت.
آشفتگی و کشاکشهای پس از صفویه مناطق روستایی را میدان جنگ مدعیان قدرت
ساخت .آغاز سلطنت قاجار ،پایان این شکل از آشفتگیها بود .در نگاهی کلی روستای
ایرانی تا پیش از دورة سرمایهداری بهمثابة واحد اجتماعی-تولیدی ،غیرتجاری ،خودکفا
و خودمختار باقی ماند .جامعهای که سازمان اقتصادی ،تقسیمکار و مبادلة تولیدات و
خدمات در آن بیشتر براساس سنت و رسوم صورت میگرفت (لهساییزاده.)118 :1369 ،
عصر سرمایهداری برای جامعة روستایی روزگاری پرفرازونشیب بود .ورود به بازارهای
بینالملل ی ،فروافتادن در آتش دو جنگ جهانی ،رکود اقتصادی ،ورود مأموران دولتی به
روستاها و عزیمت روستاییان به شهرها ،تثبیت نفت در صادرات و تضعیف بخش
کشاورزی و اصالحات ارضی از شاخصههای تاریخی این دوره است .اجرای اصالحات
ارضی ساختار اجتماعی روستا را تغییر داد ،اما شکاف بین جامعة شهری و روستایی
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هنوز وجود داشت .آنها حاال دیگر نه در جهانی همانند ،که در دو دنیای جداگانه زندگی
میکردند .غفلت حکومت از نواحی روستایی دورافتاده و گروههای قومی و نگاه
تحقیرآمیز شهری به روستایی ،اگرچه خصوصیّت تازهای نبود ،بر این دوگانگی گواهی
میداد (لمتون .)61 :1394 ،آنچه در این زمان به نقطة بحرانی نزدیک میشد ،فاصلة
شهرهای بزرگ ،بهویژه تهران ،با سایر بخشهای جامعه بود.)Lynch, 2005: 99 ( 7
مرور مختصر تاریخ ،بیثباتی روستای ایرانی در دورة اسالمی را نشان میدهد .اگر در
ایران باستان ممکن بود حکومتی برای پنج سده تداوم یابد ،عمر حکومتهای باثبات در
دورة اسالمی از دو سده فراتر نمیرفت و جابهجایی قدرت معمول بود .در کنار نزاع
دائمی گروهها و ایالت ،مشکل بیآبی ،بالیای طبیعی ،بیماریهای واگیر و فقدان نظام
آموزشی موجب شد جامعة روستایی در مسئله معیشت بماند و فرصت ارائه تصویری از
خود را نیابد .نیما یوشیج در شعر انگاسی این ضعف را بهخوبی نشان میدهد.8
 .6شعر و بازنمايي روستا
در تاریخ و ادبیات فارسی شواهد بسیاری از تعارض روستا و شهر وجود دارد .سلسلههای
حاکم در تاریخ ایران دورة اسالمی عموماً منشأ شهری یا ایلیاتی داشتهاند و روستاییان را
در مناسبات قدرت جایی نبوده است .حکومتهای ایلیاتی اگرچه خاستگاهی غیرشهری
داشتند ،اما پس از کسب قدرت ساختار شهری را برمیگزیدند .عالوه بر قدرت سیاسی،
نظام آموزشی نیز در شهر متمرکز بود .اغلب نویسندگان و شاعران در شهرها اقامت
داشتهاند .این عوامل باعث شده است تا در منابع مکتوب روایتی نادرست از روستا داشته
باشیم .در واقع روستا به مفهوم ایرانی آن در طی تاریخ ،نه واقعیتِ روستا ،که بازنمایی
تقلیل یافتهای از سوی جامعه شهری بوده است.
ازآنجاکه توجه به تمام منابع مکتوب خارج از حوصلة این مقاله است ،در اینجا تنها
به شعر پرداخته میشود و این از دو جهت است :نخست ،اهمیّت بیشتر شعر در اثرگذاری بر
جامعه و دوم ،سکوت اغلب منابع تاریخی دربارة جامعة روستایی .در این میان ،ضربالمثل
نیز که ضمن اشتراکاتی با شعر ،گاهی بیش از آن عمومیّت داشت ،تحتتأثیر گفتمان
شهری همین نقش را ایفا میکرد؛ چند ضربالمثل برای نمونه ذکر میشود« :روستایی
عقلش از پشت سر میرسد!»؛ «روستایی اگر ولی بودی خرس در کوه بوعلی بودی!»؛
«روستایی را که رو دادی ،کفشش را باال میکَند!»؛ «روستایی را بگذار تا خودش حرف
بزند!» (بهمنیار .)302-303 :1369 ،مشابه ضربالمثل اخیر در شعری از صائب «به از ده
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پرده داری نیست عقل روستایی را» و کتاب فیه ما فیه هم آمده است« :دو شخص
شهری عاقل و کافی بروند از روی شفقت برای نفع روستایی گواهی بدهند ،امّا روستایی از
روی جهل چیزی بگوید مخالف هر دو که آن گواهی هیچ نتیجه ندهد و سعی ایشان
ضایع گردد و ازین روی میگویند که روستایی گواه با خود دارد» (مولوی.)169 :1386 ،
چنانکه گذشت ،شعر در میان انواع آثار مکتوب گستردهترین مخاطب و تأثیر را بر
جامعه داشته است .اشعار در درون جامعه خوانده میشد و در مواردی به فرهنگ مردم
راه مییافت .حالآنکه برخی شاعران ،روستا را نماد بیخردی و غیراجتماعی بودن و
دوغخورهایی همدم با گاو و گوسفند میدانستند .این تصور نتیجة سلطة گفتمان شهری
بود که تولید معنا میکرد و شاعران از سویی خود در تولید معنا سهیم بودند و از سویی
دیگر تحتتأثیر آن قرار میگرفتند؛ چراکه رواج شعر در شهر بود و شاعران اغلب
شهرنشین؛ بنابراین ،گفتمان شهری در شعر فارسی انعکاس یافت و شعر ابزاری برای
تداوم و تثبیت آن شد .باید به این نکته نیز توجه داشت که چارچوب زمانی و مکانی هم
بر دیدگاه شاعران اثرگذار بوده است؛ چنانکه مولوی در شرق و غرب ایران امروزی
زندگی میکرد و لذا شاید نتوان اشعار او را به تمام این مناطق تعمیم داد .دربارة دورة
زمانی هم تالش شده است تا نمونههایی از سدة چهارم تا سیزدهم ذکر شود .اینک
مثالهایی ذکر میشود تا نشان دهد این گفتمان چگونه روستا را بازنمایی میکند.
ترتیب شعرها براساس تقدم و تأخر تاریخی شاعران (فردوسی ،ناصرخسرو ،خاقانی ،عطار،
مولوی ،عراقی،نزاری ،دهلوی ،اوحدی ،جامی و قاآنی) است تا سیر تاریخی و تداوم آن طی
چندین سده نشان داده شود.
به عنوان نخستین شاهد ،شاهنامة فردوسی (ت 329:هـ.ق) در داستان پادشاهی بهرام
گور میآورد که بهرام پس از کسب قدرت به روستایی پر از مردم و چهارپا میرسد ،اما
روستاییان چنانکه بهرام انتظار دارد ،پادشاه و لشکر او را آفرین نمیکنند و به همین
دلیل خر دانسته میشوند:
نکــردند زیشان کســی آفـرین

تو گفتی ببست آن خران را زمین

بهرام گور ناراحت میشود و خطاب به موبد روستا را نعل و نفرین میکند:
کنــام دد و دام و نخجیـــر باد

به جــوی انـــدرون آب چــون قیر باد

طبق داستان ،موبد برای خشنودی بهرام دسیسهای میچیند و در روستا سخن از
برابری رعیت و کدخدا و زن و مرد میگوید .روستاییان نادان به جان یکدیگر میافتند و
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خونریزی آغاز میکنند و درنهایت «همه ده به ویرانی آورد روی» .در این شعر
روستاییان نادان و خالی از فهم معرفی میشوند (فردوسی .)953 :1379 ،شاعر دیگر
ناصرخسرو قبادیانی (ت 394 :هـ.ق) در سدة پنجم هـ.ق قمری میسراید:
پس بیش مشنـــو آن سخــن باطل کســی

کـــز شارسان علــم ســوی روستا شده است
(ناصر خسرو قبادیانی)69 :1385 ،

او از روستا بهعنوان نقطة بیخردی و در مقابل از شهر بهعنوان شارستان علم یاد
میکند .خاقانی (ت 520:هـ.ق) شاعر سدة ششم هـ.ق در شعری به روستا استناد میکند
و در مقابل «مصر حکمت» از «غرچگان 9روستا» سخن میگوید ،نیاز به توضیح نیست
که دلیلی برای نسبت دادن این صفت به روستا وجود ندارد.
مـن عزیزم مصر حکمترا و این نامحرمان

غـر زنـان برزنند و غرچــگان روستا
(خاقانی)19 :1316 ،

عطار نیشابوری (ت 540هـ .ق) هم تحتتأثیر گفتمان شهری در چندین مورد
داللتهای منفی را به روستا نسبت داده است .او در بخش دهم اسرارنامه داستان
روستایی احمقی را ذکر میکند که باور کرده است عنبر را از فضلة گاو درست میکنند
و در آخر عنبرفروش شهری آن فضله را به ریش روستایی میمالد:
شنود آن روستایی ایـن سخــن راست

کــه عـنبــر فـضلــة گــــاوان دریـــاست

گــوی پر آب انــدر ده فـــرو کــرد

بیــامــد از خــــزی گــاوی درو کـــــرد

همـه سـرگیـن گاو از آب بـــرداشـت

بـدان عنبـــرفــروش آمــد کــه زر داشت

بدو گفـت ایـن ز مــن بستان بده زر

کــزیــن بهتــر نبینــی هـیــچ عـنبــــر

چـو مــرد آن دیــد گفتا سـر بـره آر

کـــه ایـــن ریـــش تــرا شایـد نگهدار
(عطار نیشابوری ،بیتا)101 :

نیز در بخش دوازدهم اسرارنامه در الحکایة و التمثیل میسراید:
چه میخواهی چه میگویی کجایی

سخن از دوغ گوی ای روستایی
(همان)124 :

عطار در همین بخش و در شعری دیگر داستان روستایی سادهای را بیان میکند که
به شهر میآید و چون مناره ندیده آن را درخت میپندارد .شهریان او را به سخره
میگیرند و بازی میدهند که حاصلش خُردشدن گردن روستایی است .در این شعر
روستایی نماد نادانی است و به غولی تشبیه میشود:
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شنـــودم مــن کـــه غـولی روستایـی
ندیـــده بـــــود انـــدر ده منـــاره
یکـــی را گفت این نیکـــو درختیست
بگـــو تیمــار دار کـــار ایــن کیسـت
جــــواب او چـنیــن گـفتند در حـال
کسـی را دردسرگر هست و سخت است
بســـی بگــریست مَــــرد از بـی نوایی
بــــرو گفتنـــد بـر شـو طنگ کـن باز
سلیـــمالقلب بـــــر روی منـــــاره
چـــو نیمــی برشد آن بیپا و بیدست
بـــه نادانــی چنیــــن پاکیـزه استـاد

بــه شهــر آمـد بدست بی نوایـی
تعجـب کـــرد و آمــد در نظــاره
همانــا دستکشت نیــک بختیست
کجــا شد برگ این و بار این چیست
کـــه این بـــار آورد طنگی بهر سال
همــه داروش طنگ این درخت است
کـــه مُـرد از دردسر ایـن روستایـی
کـــه تا بـی دردسر گردی سـرافـراز
روان شـــد عالمی در وی نـظاره
فــــرو افتاد و گـردن خرد بشکسـت
ز بـهـــر دردسـر ســرداد بــــر باد
(همان)123 :

این نوع نگاه در شعر عطار سخن از آن دارد که گویی عالم در دو بخش آفریده شده
است و روستا جهان بیعلمی و نقطة عزیمت است و شهر مقصود؛ در ادامه به نمونههای
دیگری از شعر او اشاره میشود:
بحمداللّـــه کـــه اکنــون پادشایی
روستائیی بـشهـــر مـــــرو رفــت
بــود بــــر پایش کدوئی بسته چست

نیـی مهمـــرد زاد روستایــی
(عطار)175 :1382 ،
در میـــان مسجــــد جامــع بخفـت
تا نگـــردد گــم در آن شهر از نخست
(عطار)23 :1385 ،

در شعر اخیر فرد روستایی به شهر میرود و برای آنکه گم نشود ،کدو به پا میبندد.
هنگام خواب فردی شهری کدو را باز میکند و به پای خود میبندد .روستایی پس از
بیدارشدن پریشان میشود و گمان میکند که خودش عوض شده است .عطار در کنار
مولوی (ت604 :هـ.ق) پررنگ ترین نقش را در فروکاستن روستا ایفا میکند .مولوی
چندان به تقلیل روستا میپردازد که او را شاعری شهری دانستهاند (عالیی خرایم و سرامی،
 .)63-62 :1391در شعر وی روستا استعاره از نادانی است و بر این اساس هرکجا نیاز است
تا شخصیّ تی خالی از اندیشه و فکر توصیف شود ،از مفهوم روستایی استفاده میکند.
زندگی شهری موالنا باعث شده است تا در ذهن او روستا داللت بر جهل داشته باشد.
شناختهشدهترین ابیات را در این زمینه در داستان «شیخ شهری و مرد روستایی»
میتوان یافت .وی در بیان رفتار نادرست مرد روستایی که حقِّ لطف شیخ را به جا
نمیآورد و خود را پنهان میکند ،با بهرهگیری از باورهای مذهبی چنین میسراید:
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ده مـــرو ده مــرد را احمق کند

عقل را بی نور و بی رونق کــند

قــول پیغــمـبر شنـو ای مجتبـی

گـــور عقل آمد وطن در روسـتا

هرکه در رستــا بـــود روزی و شـام

تا بماهی عقل او نبــود تمــام

تا بـه ماهــــی احــمقی بـا او بـــود
وانـــک مــاهی باشــد انـدر روســتا

از حشیش ده جـز اینها چه درود
روزگاری باشدش جهل و عــمی

ده چــه باشــد شــیخ واصــل ناشده

دســت در تقلید و حـجت در زده

پـیش شـــهر عقل کلی این حــواس

چون خـران چشمبسته در خراس
(مولوی)30 :1929 ،

اشارة مولوی در بیت نخست به این حدیث است که «هرکس روزی در ده بماند ،یک
ماه احمق میشود و اگر یک ماه در ده بماند ،عمری احمق خواهد ماند .»11بیت دوم نیز
اشارتی است به حدیث پیامبر(ص) که «در روستا منزل مگزین که ساکن در روستا
همچون ساکن در قبر است» .در داستانی دیگر از مثنوی سائلی از واعظی دربارة مرغی
میپرسد که بر بارو نشسته است و میخواهد بداند سر یا دم کدام بهتر است:
بــر ســـر بارو یکـی مرغـی نشسـت

از سـر و از دم کدامینش بهسـت

گفت اگر رویش به شهر و دم به ده

روی او از دم او مـیدان که بـه

ور سـوی شهرست دم رویش به ده

خاك آن دم باش و از رویش بجه
(مولوی)278 :1925 ،

در این شعر بهطور مستقیم به برتری شهر نسبت به روستا اشاره شده است .در
اشعار دیگر موالنا نیز چنین داللتهایی وجود دارد که جهت اختصار تنها بیتهای اصلی
ذکر میشود:
روستایـــی بچـــهای هست درون بازار

دغلـــی الف زنـــی سخره کنی بس عیار

چـــه دانـــد روستــایـــی مخــزن شاه

کمــاج و دوغ دانــــد جــــان کــردك

عشوه دادستی که من در بیوفایی نیستم

بسکن آخر بسکن آخر روستایی نیستم
(مولوی 514 ،432 :1376 ،و )602

از مولوی که بگذریم عاشقانهترین نگاه ناروا به روستا از آن فخرالدین عراقی
(ت610:هـ.ق) است که در فصل سوم و چهارم عشاقنامه به داستان روستایی سادهدل و
واعظ اهلدل میپردازد .روستایی بیمقدمه وارد مجلس وعظ عشق میشود و سراغ از
خر گمشده میگیرد؛ در اینجا دو مسئله وجود دارد :نخست ،چرا باید فردی روستایی
این نقش را ایفا کند و دیگر آنکه توصیف شاعر از روستایی جنبهای منفی دارد .شعر با
سخنان واعظ شروع میشود و در ادامه:
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نـــاگهــان روستـایــیای نــــادان
ناتراشیـــــده هیـکلــی نــاراسـت
لـــب شــده خشک و دیدهتر گشته

خـــالی از نـــــور ،دیـــده دل و جان
همچـــو غـولـــی از آن میان برخاست
پـــا ز کـار اوفتـــاده ســر گشتــه
(عراقی)288 :1362 ،

در ادامة شعر باال روستایی ،خر را چون برادر مینامد« :من و او چون برادران شفیق/
روز و شب همنشین و یار و رفیق» و محل بحث نیست که عراقی بدترین داللتها را به
روستایی نسبت داده است .مورد دیگر حکیم نزاری (ت 650هـ .ق) شاعر
اسماعیلیمسلک است که نمونهای در این باب دارد:
شق پیــدا از نهان الیقتـــرست
عـــاقالن با عاقـــالن ،دیـــوانـه را
پادشاهی کــار هــــر بیچاره نیست

زآن کـــه تحقیق از گمان الیقتـرست
صحـبت دیـوانـگان الیـــقتـــرسـت
روستایــی پاسبــان الیــــقتــرسـت
(حکیم نزاری)775 : 1371 ،

به اعتقاد نزاری از یکسوی روستایی را لیاقت بیش از پاسبانی نیست و از سوی دیگر
او را در کنار دیوانه و بیچاره در یک گروه قرارمیدهد .امیرخسرو دهلوی (ت 651:هـ.ق)
در شعری بر اصل زندگی کشاورزی و دامداری در روستا اشاره میکند و تولید روستایی
را به خدمت گاو تقلیل میدهد:
چـــو کـار جهان نیست جز بیوفایی
مـــرو بهـر مشتی درم نزد هر خس

درو بــا امیـــد وفـا چــنـــد پایــی
مکــن خـــدمت گاو چــون روستایـی
(دهلوی)569 :1361 ،

اوحدی مراغهای (ت673 :هـ.ق) در جام جم و در شعری با مطلع«نرم باش ای پسر
به رفتن نرم» میسراید:
خوش بباید بر آن امیر گریست
روسـتایی کند کفایت و صـرف
وانـگهی خویـش را امـین دانی

که به تدبـیر روسـتایی زیـست
تو مـگر سازی از خراجش طرف
آه اگــر مـردمی چنــین دانـی!
(اوحدی مراغهای)77 :1307 ،

شاعران دیگر نیز اشعاری ازایندست دارند که در آن بازنمایی روستا و روستایی به
شکلی ناپسند صورت گرفته است .در ادامه نمونههایی از شعر جامی (ت817 :هـ.ق) و
صائب تبریزی (ت1000 :هـ.ق) آورده میشود:
روستــایـــی ز دست بــــاران جســـت

رفـــت و در پـــای نـــاودان بنشست
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ســـاده مـــردی ز عقـــل دور تـــرك

داشت در ده یکـــی ضعیـف خــرك
(جامی)87/1 :1378 ،

بـــه کـــوی عشق مبـــر زاهد ریایی را

مکـــن بـــه شهـر بدآموز روستایی را

و نیز
بودناز دیوانگی است
با وجود عشق ،عاقل 

شهر تا باشد چرا در روستا باشد کسی؟
(صائب تبریزی)317 :1364 ،

نشیبهایی

این جریان شعری که از نخستین دورة شعر فارسی آغاز شده بود ،با فرازو
تا دورة قاجار تداوم مییاید .در پایان به نمونههایی از قاآنی (ت1223 :هـ.ق) و مؤلف
تاریخ نگارستان بسنده میشود:
نه چـون مخنثان بود آن طلعت و توان
نه پیلهور که کیسه ز خـرمهره پـرکنیم

تا بهـر سیـم دامـن خـود بر قفا زنیم
پس چون خران قدم به ره روستا زنیم
(قاآنی)594: 1380 ،

این دزد کاروان و تو مسکین کاروان

آن رند و اوستاد و تـو نادان روستـا
(غفاری قزوینی)495 :1362 ،

آنچه از نمونههای شعری ذکر شد ،تنها مشتی بود نشانة خروار؛ که در شعر فارسی
ابیاتی از ایندست بسیار داریم؛ البته نه به این معنا که همة شاعران دیدگاهی شهری
داشتهاند و نه به این معنا که نمونة نقض وجود نداشته باشد .گسترة شعر فارسی به
حدی است که از جهات گوناگون قابل بررسی است ،اما واقعیت آن است که یافتن ابیاتی
در شعر کالسیک که به زندگی روستایی ارزش دهد ،کار آسانی نیست و در مقابل،
ابیاتی مانند آنچه ذکر شد ،بسیار است.
در آخر یاددآوری این نکته ضروری مینماید که با گذشت زمان روستا در شعر
میشود؛ بر این اساس،
بیخردی و ناآگاهی 
فارسی تبدیل به مفهومی استعاری به معنی 
در برخی موارد مصداق روستا مورد نظر نیست و تنها به شکل استعاره به کار رفته است؛
همچنانکه گاهی شهر نماد علم ،عشق یا ثروت تلقی میشود .به عبارتی میتوان چنین
گفت که روستا در ناخودآگاه شاعران و شاید حتی جامعه به مفهومی حاشیهای و درجة
میشود؛ اتفاقی که در شعر کالسیک برای واژگانی چون «مغ»« ،می»،
دوم تبدیل 
«بُت» و مانند آن هم روی داد.
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 .7نتیجه
روستا و شهر هر دو واحدهایی انسانی هستند و این اشتراكِ اصلی از یکسو باعث
ارتباط آنها میشود و نوع روابطشان را تعیین میکند و از سوی دیگر ،به این واحدها
ماهیّت روستایی یا شهری میبخشد؛ بنابراین ،با دو گونه جامعة روستایی و شهری روبه-
رو هستیم که ذیل دو عنصر اصلی تنوع و تضاد ،اشتراکات و اختالفاتی دارند .به ازای دو
جامعة فوق ،دو گفتمان روستایی و شهری نیز وجود دارد .جدال و کشاکش بین
گفتمان ها بدیهی است و حتی در صورت هژمونیکشدن یکی ،باز این حالت دائمی
نیست؛ یعنی هژمونی و سلطه نیاز به تالش برای تثبیت و تداوم با استفاده از ابزارهای
خاص دارد .تا آنجا که به ایران مربوط میشود ،دوگانگی روستا-شهر در دورة باستان
ریشه دارد که نتیجة تمرکز قدرت در شهرها بوده است ،اما ورود اسالم با جنبة
شهریاش ،باعث شد از یکسو شکاف میان آن دو گسترش یابد و از سوی دیگر،
گفتمان شهری موضع مسلط را بیابد و هژمونیک شود ،اما تثبیت این هژمونی نیازمند
تولید معنا و تداوم بازنمایی بود .شعر فارسی بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در این مسیر
نقش ایفا کرد و توانست با بازنمایی روستا ،تصویری بیاهمیّت از آن ارائه دهد .بازنمایی
میتواند از طریق بزرگنمایی ،تقلیل یا طرد صورت پذیرد؛ برای مثال ،گفتمان شهری
با بزرگنمایی سادگی روستایی ،به آن معنای جهل و نادانی داد؛ همچنانکه معنای
صداقت طرد شد و معنای تولید روستایی به همشینی با گاو و گوسفند تقلیل یافت.
مثالهای بسیار است که نشان میدهد مفهومی چون

اشعار ذکرشده تنها نمونهای از
«دهاتی» ریشه در کجا دارد و چرا طی تاریخ ،شهریان از باال و با تحقیر به جامعه
روستایی نگاه کردهاند.
پينوشت
 .1مفهوم هژمونی ریشه در اندیشة مارکسیستی گرامشی ( )Antonio Gramsciدارد ،اما الکالئو و
موف آن را بهعنوان نظریه گفتمانی وارد تحلیل گفتمان کردند (.)Fairclough, 2003: 46
 .2جالب اینکه باوجود چنین روابطی ،فرد شهری بهطور معمول از باال و با تحقیر و بیاحترامی به روستا
نگاه میکرد (لمتون.)34 :1394 ،
 .3این مسئله مختص به ایران نیست و پیشتر طی تحقیقی در جنوب شرق آسیا نیز مطرح شده است.
در آنجا کمپ ( )1988نشان میدهد که مفهوم روستای تایلندی سرابی گمراهکننده بود که دانشمندان
و صاحبان قدرت ایجاد کردن د .در پژوهشی مشابه و این بار در مالزی ،شمسال ( )1991 ،1989معتقد
است که این نگاه از روستا توسط گفتمان حاکم تحمیل شده است (.)Thompson et al, 2013: 5
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 .4نظریة فردیناند تونیس ،جامعهشناس آلمانی ( )1855 -1936که جامعه را در دو گروه دستهبندی
میکرد .گماین شافت ( )Gemeinschaftرا همپایة اجتماع ( )communityو گزل شافت
( )Gesellschaftرا معادل جامعه ( )societyدر نظر گرفتهاند .جوامع گماین شافت از نظر تاریخی
دارای یکپارچگی قومی و نژادی بیشتری هستند .در مقابل ،گزل شافت شرح حال اجتماعاتی است که
در آن جامعة بزرگتر ،بههیچوجه نزد افراد ،اهمیّت عالیق شخصی را ندارد (راهب.)115 :1386 ،
خصوصیات گماین شافت :ارتباطات محدود اما عمیق ،ارادة ارگانیک ،اهمیّت بیشتر جمع نسبت به فرد،
امتداد تاریخی ارتباط .خصوصیات گزل شافت :جامعة وسیع اما سطحی ،ارادة سنجیده ،ناشناسی ،ارتباط
منطقی.
 .5در قرآن و برخی از احادیث ،جایی را که مردمان صالح و نیکوکار ساکناند «مدینه» ،و محل سکونت
کافران و گنهکاران را «قریه» نامیده است .مقالة زیر مثالهای بسیاری در تائید این سخن ذکر کرده
است :رهبری ،حسن« ،شهر و روستا در فرهنگ قرآن» ،پژوهشهای قرآنی ،تابستان و پاییز  - 1387ش
 54و .341-320 ،55
 « .6ال تَسکُنِ الرُّستاقَ فَإنَّ شُیُوخَهُم جَهَلَةٌ وَ شُبّانِهُم عَرَمَةٌ وَ نِسوانَهُم کَشَفَةٌ وَ العالِمُ بَینَهُم کَالجِیفَةِ بَینَ
الکِالبِ» .در حدیث دیگری منسوب به پیامبر(ص) آمده است :شش کساند که پیش از حساب به دوزخ
شوند :اول ،پادشاهی که ظالم و جابر بود؛ دوم ،توانگری که کبر و بارنامه کند؛ سیم ،اعرابی ( )671که
خصومت و عصبیّت ورزد؛ چهارم ،بازرگانی که خیانتکار باشد؛ پنجم ،روستایی ( )672که بر جهل و
نادانی بمیرد ،و از اینجاست که حضرت مصطفی (علیه السالم) فرماید که :نباید که تا بتوانید در روستاق
نشست کنید و ششم ،عالمی بود که بخیل بود از علم و حسود بود (قاضی قضاعی ،بیتا.)671-672 :
 .7تهران در نیمة اول دهة  1350هـ.ش 13.3 ،درصد از جمعیّت کل کشور و  28.6درصد از جمعیّت
شهرنشین را در خود جایداده بود ،اما  72درصد مهاجرت بین استانی و  44درصد مهاجرت در مناطق
شهری ،تولید نیمی از درآمد تولید ناخالص (بهاستثنای نفت) 40 ،درصد از سرمایهگذاری ملی ،جذب
 60درصد سرمایهگذاری صنعتی 40 ،درصد از روابط صنعتی بزرگ 40 ،درصد از اشتغال خردهفروشی،
 56.8درصد از تختهای بیمارستانی 57 ،درصد از پزشکان 64 ،درصد از توزیع روزنامه ،و  68درصد از
ثبت خودروها را در حیطة خود داشت (.)Lynch, 2005: 99
 .8بخشی از شعر:
سیر کردن گرفت از چپ و راست
سوی شهر آمد آن زن انگاس
سادهبین ،ساده فهم بی کموکاست
ما همان روستازنیم درست
از همه ناشناستــر خـود ماست
که در آیینة جهان بر ما
(نیما یوشیج)28 :1362 ،
 .9فرهنگنامهها برای این واژه معانی حیز ،مخنث ،نادان ،ابله و احمق را ذکر کردهاند.
 .11عنوان این منبع خسرونامه و منسوب به عطار است ،اما برخی چون شفیعیکدکنی آن را متعلق به
وی نمیدانند.
 .11مَن سَکَنَ فِی القُری یوماً  ،تَحَمَّقَ شهراً و مَن سَکَنی فِی القری شهرأ  ،تَحَمَّقَ دَهرأ (الهوری:1377 ،
.)473
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