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 1397، بهار و تابستان 1،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 

بر شعر  نگاهي؛ با گفتمان شهري ةسلطشهر و –دوگانگي روستا

 کالسیک فارسي
 سهراب يزداني

 دانشگاه خوارزميگروه تاريخ  دانشیار

 *رافعيمحمد 
 شناسينبنیاد ايرا و دانشگاه شهید بهشتيدانشجوي دکتري تاريخ 

 (136تا ص  117)از ص  

 26/6/1397؛ تاریخ پذیرش مقاله: 13/12/1396تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده

با دارند. این رابطه تباط با یکدیگر قرارکه در ار اند یانسانسکونت و اجتماع  ةروستا و شهر دو شکل عمد

 کاف موجودشود. دوگانگی و ش عنصر تفاوت و تضاد تعریف می دو اساسنوعی دوگانگی همراه است که بر

داشته  و روستایی شهری نگاهی از باال به روستا ةتا جامع است شده باعث ،گرفته شکلتاریخ  طی که
 ةروستای ایرانی پیش از دور آنکه  حال. بینیممیبازتاب این نگرش را در شعر فارسی  ؛ به طوری کهباشد

 ،اساس همینبر وستا بیشتر بود. وابستگی شهر به ر ،و در مقابل شکلی از خودکفایی داشت یدار هیسرما

شعر کالسیک فارسی چه شهر چه بوده و -روستا ةکه واقعیت رابط پردازد یمبه این مسئله حاضر  ةمقال

شهری را  ةنگاه جامع یها شهیرزمینه و ، پرسشپاسخ به این  ؟ده استکرنقشی در این میان ایفا 
ت گفتمانی موضوع از با توجه به ماهیّو  متمادی بررسی یها سده طیلذا شعر فارسی کند؛  یممشخص 

دوگانگی روستا و شهر است. حاصل آنکه استفاده شده  برای تحقیق تحلیل گفتمان لکالئو و موف ةنظری

اما ورود  ،استگسترش شهر و تمرکز قدرت در آن پدید آمده  ةجیدرنتکه  ردباستان دا ةریشه در دور

این گفتمان برای تداوم برتری  د.شگفتمان شهری  ةغلب با تمایالت شهری سبب یدین عنوان اسالم به

گفتمان  ةسلطشعر در مواردی با بازنمایی روستا به تداوم  و بهره بردشعر  ازجملهابزارهایی خود از 

 شهری یاری رساند. 
 

 .گفتمان شهری، بازنمایی روستا، شعر فارسی جامعه شهری، شهر،-روستا ةرابط کلیدي:ي ها واژه

                                                           
 rafei@ut.ac.ir                                                                                رایانامة نویسندة مسئول:.  *
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 مقدمه .1

روی جریان  اجتماعی در ایران به سه صورت روستانشینی، شهرنشینی و کوچ حیات

زمان خود را با محیط و شرایط تطبیق داده  گذر درمتفاوت که  ةداشته است. سه جامع

دها و کارکر نیازها براساس هرکدام تماهیّ مسیر این در اند. همراه بوده تغییر و تحول و با

 گسترشبا  مرور به د.شی مناسبات قدرت ریگ شکلباعث ها تکامل یافت و ارتباط بین آن

 حاشیه به را دیگر ةگون دو و شد غالب شهری گفتمان در آن، جدید نهادهای تمرکز و شهر

روی با  زندگی روستایی و کوچ و آمد شمار به ارزش نوعی شهری زندگی جهیدرنت ؛راند

زندگی روستایی شکل  ،جدید تا پیش از عصرحالی بود که  در . اینشدرو هی روبمهر یب

انتقالی زندگی انسان  ةروستا پیش از شهر و طی مرحلشد.  غالب سکونت محسوب می

 (41: 1383ازکیا،  و 146: 1389فر، )یوسفیاولیه از غار و کوه به دشت و جلگه پدید آمده بود 

 شدند.  اکثریت جمعیت کشور را شامل می هـ .شروستاییان تا دهه هفتاد و 

های تمرکز نهاد شهرها، گسترش جمله آن از ؛شتاد چند دالیلی شهری گفتمان ةغلب

ها و ورود اسالم با گرایش شهری. گفتمان شهری با سیاسی، نظامی و آموزشی در آن

معنا کند. شعر با  اما برای تداوم آن نیاز داشت تا تولیدِ ؛شد 1هژمونیک ،بسط اسالم

ف این هدی مناسب برای تداوم هژمونی بود. ت و نفوذش یکی از ابزارهاتوجه به ظرفیّ

تاریخ و بررسی نقش شعر ، طی با عنصر تنوع و تضاد شهر-مقاله اثبات دوگانگی روستا

تعریف روستا در ابتدا  به همین منظور،گفتمان شهری است.  ةکالسیک در تداوم سلط

ی مسائل تاریخی به برخ ةد. اشارشو ارتباط با شهر و سپس دوگانگی این دو مطرح می

 در پایان .موضوع بعدی است ،روستایی که موجب تضعیف گفتمان روستایی شد ةجامع

 شود. تأثیر و کارکرد شعر در تداوم چیرگی گفتمان شهری به تصویر کشیده می نیز

ی به ارتباط با حکومت چندان نیاز حدی از خودکفایی باوجود روستا ،که گذشتچنان

شمول قدرت خود وارد  ةداشت تا روستا را در دایر نداشت و این حکومت بود که نیاز

 نیازتولیدات روستایی به زندگی،  ةشهری نیز برای ادام ةجامع ،کند. از سوی دیگر

. (18: 1383آبراهامیان،  و 62تا:  پارسا، بی؛ 34: 1394؛ لمتون، 23: 1382)رضوانی،  2داشتضروری 

و  تاریخی ةمحصول تجرب ،ساختاراین  اجتماعی و فرهنگی روستا نیز ارساخت در باب

وستایی به ر ةآن جامع درکه  بودهتاریخ  طیتطبیق آن با شرایط طبیعی و انسانی 

دلیلی  ،با این مقدمات است. افتهی شکل جهت بقا و تکامل شکلی پیچیده و دقیق در

ی آنکه در واقعیت چنین تقلیل شود، حال برای نگاه از باال و فروکاستن روستا مشاهده نمی

بدیهی است یافت. « دیگری» یک به شهر نیاز در توانمی را مسئله این چرایی وجود دارد.
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 ،ارچوب گفتمان شهریشود و در این چ می میسر دیگریبا وجود  پدیدهکه تعریف یک 

سو بر آن  سازد تا از یک فروتر می دیگریِاز آن یک  کند ومیتبدیل به ابژه را روستا 

ای ارائه  حاشیه دیگریِتعریفی مناسب از خود در برابر این  ،گرسلطه یابد و از سوی دی

یند فروکاستن روستا آنیاز است که با نگاه به گذشته، منشأ و چگونگی فر ،بنابراین ؛دهد

دهد که  شهر، نشان-د. این مقاله بر آن است تا ضمن بیان دوگانگی روستاشوآشکار 

 3.است شده  راندهروستا به حاشیه  جهیدرنت و تاریخ با شهر بوده طیها  ت بازنماییمحوریّ

 دارانه جانبنگاهی  در یا و قرار نگرفته علمی مطالعات موضوع یا روستاییان نیچن نیا

 . (  Vandergeest and DuPuis, 1996: 4)    اند های منفی فرض شده ی با شاخصها جامعه

و  بودند داده  د جایت کشور را در خواکثریت جمعیّ  تا همین اواخرروستاها اگرچه 

اسالمی چندان -نگاری ایرانی، اما در تاریخزدند رقم می جریان اصلی حیات اجتماعی را 

نهاد دیوان در شهر  وتر بود پررنگنگاری سیاسی تاریخ ةجنبچراکه  ؛اندنبوده توجه مورد

اجتماعی و زندگی  روستاییانبه  اریدسرمایه ةتا پیش از دور ،این اساسبر  متمرکز بود.

 ،میاناین در رد؛ وجود داها اشاراتی پراکنده  و تنها در سفرنامه است پرداخته نشده انه آ

 ةشدن به دوربا نزدیکاشاره کرد.  ای شاردن، تاورنیه و دالوالهه سفرنامه توان بهمی

 احیس یحاج ةسفرنامت اجتماعی بیشتری پیدا کردند. ماهیّها هم سفرنامه ،داریسرمایه
 که یا مراغه نیالعابد نیز اثر کیب میابراه ةنام احتیس، یمحالت یمحمدعل رزایم نوشته

پوالك؛  ةسفرنام، و اما اطالعات مفید بسیاری در خود دارد ،داستان سفری خیالی است
 ،شاه نیناصرالدمدرس دارالفنون و طبیب  ،یاکوب ادوراد پوالك ةنوشت ایران و ایرانیان

 مربوط به دورة پهلوی در ایرانماهی سفید کور کتاب  ،ر دیگراست. اثاین موارد  ةازجمل

در  خود به ایران طی سفرآن را او که  است آنتونی اسمیت ةسفرناماست؛ این کتاب 

 :سدینو یم. اسمیت در بخشی از کتاب ه استنوشتهـ.ش 1330/ م1951سال 

های  آدم ها شمردند و مدعی بودند که دهاتی شهرنشینان روستاییان را حقیر می»

دادیم؛  ارزش و مهملی هستند. ما روستاییان را ترجیح می نکرده، بی سواد، تحصیل بی

اثر اخیر . (7: 1369)اسمیت، « بودند احترام قابلچراکه مردمانی بسیار متواضع، فروتن و 

ده است. در میان مطالعات کرتنها موردی است که به تفاوت نگاه روستا و شهر توجه 

شهر و فر در کتاب یوسفی؛ اند دهکراین پژوهش به اختصار اشاره  ةه مسئلجدید دو اثر ب
 ةروستا و جنب» ةدر مقالو سرامی و عالیی خرایم  تاریخ ایران ةهای میانروستا در سده

 اند.که هر دو بدون پرداختن به موضوع از کنار آن گذشته « آن در شعر موالنا یلیتمث
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 موف تحلیل گفتمان الکالئوـ  ةنظري  .2

د. شو این تحقیق و اثبات آن از روش تحلیل گفتمان استفاده می ةبرای بررسی فرضی .1

 ها از سوی گفتمان پدیده ةگیرد و هم حقیقت در زبان شکل می ،این نظریه براساس

(  Discourse) یا زبان بازنمایی ( Representation) شوند. در جریان این بازنمایی و  می

به این معنا که برخی موارد  ؛، گزینش و حذف وجود دارد(Articulation) بندی مفصل

های  یابند. در مورد گفتمان دیدگاه شوند و برخی دیگر تقلیل می نمایی میبزرگ

اند  بسیاری وجود دارد و اندیشمندان مختلف از منظر خود گفتمان را تعریف کرده

(Fairclough, 2003:3) گی. از نظر (James Paul Gee) تضمن چیزی بیش گفتمان م

)گاهی نوشتن و کردن ی و صحبتگذار ارزششامل عمل، تعامل، تفکر، و  از زبان است

 شود. این در زمان و مکان مناسب می مناسب، ةدر راه مناسب، با پشتوان خواندن(

و اعمال ما،  از طریق کلمات  داشته و دارند ووجود  حضور مااز  و پس پیش ها گفتمان

سازند  دهند و در این مسیر، تاریخ انسانی را می طریق تاریخ ادامه میخود از  ةبه مجادل

(Gee, 1999: 17-18) .یاورسکی (Adam Jaworski ) کاپالو (Nikolas Coupland )

زبانی -های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دیبن صورت برایکاربرد زبان  راگفتمان 

 آن (Émile Benveniste) نونسیتبتحلیل گفتمان دربارة . (82: 1383)فاضلی، دانند می

آگاهانه و کشف آن را  (Roger Fowler) یند ارتباط و فاولرآرا تجلی زبان در فر

 .(83)همان:  گیرند که مردم در زبان به کار میداند  مییی    ها ایدئولوژی ةناآگاهان

 (Ernesto Laclau and Chantal Mouffe) تحلیل گفتمان الکالئو و موف ةنظری

( Hegemony and Socialist Strategy) هژمونی و استراتژی سوسیالیستیاب در کت

کاربردهای فراوانی تحلیل اجتماعی  ةمطرح شد و پس از آن در حوز م1985در سال 

ی اجتماعی هرگز تام و تمام نیستند.    ها کلی گفتمان این است که پدیده ةیافت. نظری

ی    ها یت شوند و این امر راه را برای کشمکشتوانند برای همیشه تثب گاه نمی معانی هیچ

: 1389)یورگنسن و فیلیپس، گذارد  ت باز میهمیشگی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویّ

گرای  شناسی ساخت معنایی و مفهوم گفتمان را از سنت زبان ة. الکالئو و موف نظری(53

ها  ه سوسور کلمات و نشانهاند. در دیدگا اخذ کرده (  Ferdinand de Saussure ) سوسور

به دست ای  ارجاع به جهان خارج، بلکه از طریق رابطه ةواسط معنای خود را نه به 

. (71: 1384)سلطانی، کنند  که بین یکدیگر در درون نظام زبانی ایجاد میآورند  می

های  تهویّ ةت هر چیز در شبکت بنیادین وجود ندارد و هویّاین نظریه هویّ براساس

 . (73 :)هماناند  بندی شده که با هم مفصلشود  کسب می دیگری
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گونه تصور کرد که با تبدیل  گیری گفتمان را این توان روند شکل با نگاهی کلی می

 ت ساختارمندکلیّ یک بندی مفصل طریقز ا (Moment) «وقته» به (Elements) «عناصر»

ها، معنای کلمات، کالم منظر این از .(Laclau & Mouffe, 2001:105) شود می تولید

)اخوان کاظمی، شود  مند درك می ای کلی و به شکلی تاریخها و نهادها در زمینهکنش

ی ها دهیپد. بازنمایی در زندگی اجتماعی امری معمول است و بسیاری از (11: 1391

 ةند. روستا و جامعشو بندی با تغییر در مفهوم مواجه می اجتماعی در جریان مفصل

ان دهد که چگونه گفتم این مقاله نشان می .نیستندیز از این امر مستثنا روستایی ن

 در ی مداوم کهجریان ؛سازد مانده می حاشیه و عقب در «دیگریِ»، یک شهری از روستا

 تداوم جهتدر ابزاری عنوان به فارسی شعر آن طی و یابدمی ادامه هاسده برای ایران تاریخ

 ةکاربست درست نظری و درك د.شو می استفاده روستا بازنمایی و شهری گفتمان هژمونی

روستایی بیش از  ةدهد که برتری شهر به روستا و انفعال جامعتحلیل گفتمان نشان می

 مونی گفتمان شهری است.ژتی برساخته در جریان هآنکه واقعیت باشد، ذهنیّ
 

 روستا و شهر دوگانگي .3

گونه که  نکند. آ درگذر زمان تغییر می ت آنروستا موجودی است زنده که معنا و ماهیّ

ای طوالنی از تاریخ ایران  . در دورهمیخور یبرممتفاوتی  در منابع مختلف به تعاریف 

اما این واژه  ،(1/357: 1366)بارتولد، شد  اطالق می (معموالً شهرهای کوچک)به شهر  «قریه» 

عنوان و معنا،  تنها نهذر زمان در گ .است کاررفته بهروستا  قاجار و پهلوی برای  ةدر دور

 ةکه دیرزمانی روستا گنجینچنان ؛کند ت و کارکردهای روستا هم تغییر میکه ماهیّ

روز  اما این شاخصه روزبه ، (Caunce, 2011: 73)های کهن بود  فرهنگ مردمی و سنت

کند؛  های متفاوت نیز تغییر می مانشود. تعریف روستا تحت تأثیر گفت تر می کمرنگ

زمانی که در مقابلِ  ،وستایی که در یک دیدگاه مخزن تاریخ و فرهنگ جامعه استر

گیرد، واحدی مبتنی بر تداوم و استمرار  قرار می( است که مبتنی بر نوآوری  ) زندگی شهری

 .(252: 1390)بهروان،   شود  ها و تکرار گذشته دانسته می سنت

ا ناگزیر نهاند و ارتباط بین آ شکیل دادهانسانی را ت ةجامع ةوستا و شهر از ابتدا بدنر

 د.شو ای را شامل می و طیف گسترده است بوده است. تفاوت بین این دو امری بدیهی

های  این تفاوت بر حاکم اساسی عنصر دو را «تضاد» و «تنوع» (Jean Baptiste) باتیسته  ژان

 ؛تواند مفید باشدمواردی میاین تمایز در . (81: 1383، یافتخار)طاهرخانی و داند  فضایی می

 Thompson ) تأثیرگذار بوده انسانی علوم های طیف وسیعی از رشته ةکه در توسعچنان
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et al,2013: 4  ) که ة مهم ایننکت .شده است خلق آثار بسیاری ةیمایدر ایران نیز دست و

 سنتی معجوا متضاد صورت گرفته است: هایی اغلب با واژه ،بندی جامعه به دو بخش طبقه

با همبستگی مکانیک، جوامع  جوامع و ارگانیک همبستگی با جوامع صنعتی، جوامع و

های نظری  ارچوبتی و جوامع مدرن، و گاهی هم در چقومی و جوامع شهری، جوامع سن

عمودی که به  صورت بهبسیاری خط تفکیک را نه  4چون گماین شافت و گزل شافت.

گویی روستا شکل بدوی ه یکی باالتر از دیگری باشد. اند تا جایگا شکل افقی ترسیم کرده

 معتقد مارکس و اسپنسرارچوب یی زندگی اجتماعی است. در همین چصورت غا ،و شهر

 .(79: 1368)نلسون،   اند  در حرکت باالتر مراحل به تر پایین مراحلی از انسانی جوامع بودند

صادر تاریخ  یو روستا در طشهر  ةرابط برای کلی حکمی توان ناگفته نماند که نمی

متفاوت  داری  سرمایه جوامع با (یدار هیسرما شیپ) فئودالی جوامع در رابطه این چراکه ؛کرد

طورکلی روستا و شهر جوامعی متضاد یکدیگر دانسته شده و هر دو اصطالح  اما به ،است

 شهر عام روستا و دیدگاهی در اند. هانتینگتون گرفته ا معانی متعدد مورد استفاده قرارنیز ب

 ؛ستر تا پنج برابر باالتر از روستاغالباً چها شهر در سطح زندگی کند: می مقایسه چنین را

 یها و فرصت اقتصادی های فعالیت ؛سواد بی روستاییان تاکثریّ  و باسوادند ها شهری بیشتر

رهنگ ف آنکه حال ،شهر باز، نوین و دنیوی است فرهنگ  ؛ستروستا از تربیش اربسی شهر

، تفاوت واقع درمیان شهر و روستا  روستا بسته، سنتی و مذهبی است. تفاوت در 

 برخیالبته  ،(110  : 1370)هانتینگتون، جامعه است  های ترین بخش ترین و سنتی نوین

 دازیم.پرآن می به ادامه در که اندکرده ستایش را روستایی هایارزش نیز هاگفتمان
 

 اهي متفاوتها، نگ . جدال گفتمان4

ها از طریق  تالشی است برای تبدیل عناصر به وقته ،موف گفتمان-ة الکالئودر نظری

شان به معنایی کامالً تثبیت شده. اما انتقال از حالت عنصر به  تقلیل چندگانگی معنایی

ها  مان. بر این اساس گفت(79: 1384سلطانی، )گیرد  کامل صورت نمی طور بهگاه  وقته هیچ

دائمی نیستند و امکان تغییر و  ،یافتنشدن یا چیرگیورت هژمونیکحتی در ص

های  توسط گفتمان مواردی در شهری گفتمان کهچنان ؛دارد وجود آنها معنایی دگرگونی

م. در 18 ة، مکتب رمانتیسیسم که در سدبرای نمونه ؛چالش کشیده شده است دیگر به

ها  داد. رمانتیکتأثیر قرارن شهری را تحته گفتماازجمله جریاناتی بود ک ،آمد اروپا پدید

های روستا و  برای گریز از مسائل و مشکالت شهر، به روستا و طبیعت پناه بردند و دال

ادبیات گرایش  هجدهم ةدر انگلستان سدبندی شد.  هر به شکل متفاوتی مفصلش
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 که ، درحالیکند توصیففضایی از حیث اخالقی آلوده را شهرها که داشت شدیدی 

. در برخی جوامع (76: 1394فربرن، )شدند  روستاها از این حیث پاك به تصویر کشیده می

. (219: 1369صدیق سروستانی، )کردند تعریف می« شرّ الزم»دیگر اروپایی، گاه شهر را 

را مترادف با گماین شافت، دارای مفهوم مطبوع و « روستایی»تونیس صفت  ةنظری

، دانست یم، آزادی، صلح و آرامش  یبایی، نظم، سادگیهایی چون ز مطمئنی با شاخصه

هایی  و مخالف آن را با مشخصه  متضاد  مفهوم (شافت  گزل)« شـهری» ةواژ  که درحالی

 .(34: 1355ونوتی و دیگران، )کرد  نظمی، اغتشاش، اجبار و تقلید القاء می چون زشتی، بی

بل نمای کلی روستا در چهار جهت ی دیگر، تصویر عمومی از شهر را در مقاا مطالعهدر 

شود: الف( روستای  ی این دیدگاه مطرح میدوقطبحاالت  نجایاکه در  اند دهکربررسی 

شهر  -شهر مصنوعی، ب( روستای مألوف ـ شهر بیگانه، ج( روستای متحد-طبیعی

-216: 1369صدیق سروستانی، )شهر نابهنجار خبیث  -متفرق، د( روستای سنتی شریف

کنند، میعنوان انگل و غریبه معرفی  را به شهر نیزروستایی  ةریزان توسع مه. برنا(215

 معتقدعنوان مرکز انباشت منابع  ت شهر بهشهری به اهمیّ ةریزان توسعکه برنامه درحالی

، اگرچه احساس برتری عقلی شهرنشینان، تیدرنها. (83: 1383طاهرخانی و دیگران، ) اند بوده

شود، اما روستایی همچنان به شهری  روستاییان جبران می برتری اخالقی  بااحساس

ورزد. از این رهگذر، شهریان و روستاییان به دو ملت گوناگون با دو شیوه  رشک می

ذکر است که بیان  قابل  .(109-110: 1370هانتینگتون، )شوند  تبدیل می زندگی متفاوت، 

 راندن گفتمان شهریی یا به حاشیههای باال، نه از جهت تأکید بر گفتمان روستای دیدگاه

توانند نگاه و  های مختلف تا چه حد می که صرفاً تالشی بود تا دریابیم دیدگاهبل، است

 ند.شوها مؤثر واقع  و در بازنماییهند دتأثیر قرارفکر مخاطب را تحت
 

 گیري گفتمان شهري . سیر تاريخي، شکل5

؛ برای باستان دارد ةشهر ریشه در دور آید شکاف بین روستا و که از منابع برمیچنان

توان ذکر کرد که در آن اردشیر  به اردشیر بابکان را می ،پادشاه اشکانی ،اردوان ةنام مثال

عنوان فردی روستایی برای ساخت شهر و  خطاب  و به« کردان ةدر خیم شده تیترب»

یز اگرچه برای . رضوانی ن(Huff, 2008: 38؛ 2/583: 1375طبری، ) شود میقصر مواخذه 

 لیباستان به دل رانیدر ااما معتقد است که  ،مستندی نیست این موضوع منبع کامالً

آنها  امکان مهاجرت  یو حت انییروستا یجامعه امکان رشد و تحول برا یساخت طبقات

روستا و شهر در این دوره، هنوز  ةفاصل اوجود. ب(135: 1382رضوانی،   ) به شهر وجود نداشت
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 ةزیرا شکاف چندان آشکار نشده و نگاه جامع ؛توان سخن گفت ان شهری نمیاز گفتم

زیرا اسالم  ؛اسالمی شرایط را تغییر داد ةشهری نیز عمومیت نیافته است. ورود به دور

: 1371؛ انصاری، 34: 1394لمتون، )دینی شهری و مطلوب جماعت شهرنشین و تاجر بود 

 Benet F. 1963:214& (Mortada,2003:54 ؛96 :1388 دیگران، و وثیق ؛171 :1379 ترنر، ؛54
 5؛دششهرها  مخصوصکه با گسترش آن شکاف شهر و روستا بیشتر و برخی امتیازات 

شد و این امتیاز  بایست مسجد جامع احداث می از نظر حقوقی در روستاها نمیکه چنان

 که است )ص(امبرپیمنسوب به ت . شاهد دیگر وصیّ(149: 1382رضوانی، )خاص شهرها بود 

شان ها نادان، جوانانبزرگان آن مکن کهدر روستا سکونت » :فرمایدمی )ع(به امام على

 انیدر م ای الشها همچون نه آ انیو دانشمند در م اند برهنهها خودخواه و زنان آن

6«هاست سگ
. در این فضا شهرها افزایش و گسترش یافتند (156/73: هـ .ق 1403مجلسی، ) 

چهارم هجری صدها شهر متوسط  ةدر اواخر سدد. شقدرت درونشان متمرکز  و مناسبات

 .(242: 1348مظاهری، )و کوچک در ممالک اسالمی وجود داشت 

سنت اقطاع، روستا از طریق نظام مباشرت و  رواجسلجوقی و  ةبا ورود به دور

یک واحد ، گاه در د. در این دوران، روستا و شهر هر دوشداری به شهر وابسته  اقطاع

قاجار  ة. سنت اقطاع ضمن تغییراتی تا دور(11: 1387یوسفی فر، )گرفتند  میاقطاعی قرار

اما شهرها توان بیشتری برای  ،دکرمغول شهر و روستا را ویران  ةادامه یافت. حمل

داد که تأثیر قرارروستایی را تحت ةحدی جامع بازسازی داشتند. این تهاجم به

انده و خاطراتش فراموش نشده است. با استیالی حکومت صفوی م پیامدهایش هنوز باقی

ساختار مناسبات ارضی تغییر کرد، اما در کلیات امر تغییر چندانی صورت نگرفت. 

های پس از صفویه مناطق روستایی را میدان جنگ مدعیان قدرت  آشفتگی و کشاکش

کلی روستای  ینگاهبود. در  ها یآشفتگساخت. آغاز سلطنت قاجار، پایان این شکل از 

تولیدی، غیرتجاری، خودکفا -ة واحد اجتماعیمثاب بهداری  سرمایه ةایرانی تا پیش از دور

تولیدات و ة کار و مبادل ای که سازمان اقتصادی، تقسیم و خودمختار باقی ماند. جامعه

 . (118: 1369زاده، لهسایی)گرفت  و رسوم صورت می سنت  براساسخدمات در آن بیشتر 

ورود به بازارهای بود.  روستایی روزگاری پرفرازونشیب ةداری برای جامع ر سرمایهعص

ی، فروافتادن در آتش دو جنگ جهانی، رکود اقتصادی، ورود مأموران دولتی به الملل نیب

بخش  فیو تضعدر صادرات   روستاییان به شهرها، تثبیت نفت روستاها و عزیمت 

اجرای اصالحات های تاریخی این دوره است.  از شاخصهو اصالحات ارضی  کشاورزی

شهری و روستایی  ةبین جامع اما شکاف  ،ارضی ساختار اجتماعی روستا را تغییر داد
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که در دو دنیای جداگانه زندگی  ا حاال دیگر نه در جهانی همانند، نههنوز وجود داشت. آ

قومی و نگاه های  روستایی دورافتاده و گروه کردند. غفلت حکومت از نواحی  می

گواهی  ای نبود، بر این دوگانگی  ت تازهتحقیرآمیز شهری به روستایی، اگرچه خصوصیّ 

 ةفاصل ،شد بحرانی نزدیک می ةآنچه در این زمان به نقط . (61: 1394لمتون، )داد  می

 .( Lynch, 2005: 99 ) 7های جامعه بود با سایر بخش ،تهران ژهیو به شهرهای بزرگ، 

دهد. اگر در  اسالمی را نشان می ةروستای ایرانی در دور  ثباتی بی ،تاریخمرور مختصر 

های باثبات در  ایران باستان ممکن بود حکومتی برای پنج سده تداوم یابد، عمر حکومت

جایی قدرت معمول بود. در کنار نزاع هرفت و جاب اسالمی از دو سده فراتر نمی ةدور

های واگیر و فقدان نظام  بی، بالیای طبیعی، بیماریآ ها و ایالت، مشکل بی دائمی گروه

ئه تصویری از روستایی در مسئله معیشت بماند و فرصت ارا ةآموزشی موجب شد جامع

  .8دهد خوبی نشان می این ضعف را به انگاسییوشیج در شعر خود را نیابد. نیما 
 

 . شعر و بازنمايي روستا6

ی ها سلسله. وجود دارداز تعارض روستا و شهر شواهد بسیاری  و ادبیات فارسی در تاریخ

اند و روستاییان را  اسالمی عموماً منشأ شهری یا ایلیاتی داشته ةحاکم در تاریخ ایران دور

های ایلیاتی اگرچه خاستگاهی غیرشهری  . حکومته استدر مناسبات قدرت جایی نبود

الوه بر قدرت سیاسی، گزیدند. ع داشتند، اما پس از کسب قدرت ساختار شهری را برمی

 اقامت شهرها اغلب نویسندگان و شاعران در .نظام آموزشی نیز در شهر متمرکز بود

تا در منابع مکتوب روایتی نادرست از روستا داشته  است اند. این عوامل باعث شده داشته

ی روستا به مفهوم ایرانی آن در طی تاریخ، نه واقعیتِ روستا، که بازنمای واقع درباشیم. 

 ای از سوی جامعه شهری بوده است.  تقلیل یافته

تنها در اینجا این مقاله است،  ةتوجه به تمام منابع مکتوب خارج از حوصل ازآنجاکه

 بر در اثرگذاری شعر بیشتر تاهمیّ ،نخست است: جهت دو از این و شود می پرداخته شعر به

  المثل ضربمیان، این  در تایی.روس ةجامع بارةمنابع تاریخی در اغلبسکوت  ،دوم و جامعه

تأثیر گفتمان ت داشت، تحتعمومیّ آن از بیش با شعر، گاهی اشتراکاتی ضمن که نیز

 ییروستا: »شود ینمونه ذکر مرای المثل ب چند ضرب ؛کرد یمشهری همین نقش را ایفا 

 ؛«!یبود یخرس در کوه بوعل یبود یاگر ول ییروستا» ؛«!رسد یم سر پشت از عقلش

را بگذار تا خودش حرف  ییروستا» ؛«!ندکَ یم باال را کفشش ،یداد رو که را ییستارو»

به از ده »شعری از صائب در  ریالمثل اخمشابه ضرب. (302-303: 1369، بهمنیار) «!بزند
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شخص  دو»هم آمده است:  هیما ف هیفکتاب و  «را ییعقل روستا ستین یپرده دار

از  ییبدهند، امّا روستا یگواه یینفع روستا یشفقت برا یرو از بروند یفکا و عاقل یشهر 

 شانیا یندهد و سع جهینت چیه  یدو که آن گواه هر مخالف دیبگو یزیجهل چ یرو 

  .(169: 1386 ،مولوی)« دارد خود با گواه ییروستا  که ندیگویم یرو نیگردد و از عیضا

بر را ین مخاطب و تأثیر تر شعر در میان انواع آثار مکتوب گسترده ،که گذشتچنان

شد و در مواردی به فرهنگ مردم  جامعه داشته است. اشعار در درون جامعه خوانده می

خردی و غیراجتماعی بودن و  بیروستا را نماد  ،برخی شاعران آنکه حال. افتی یمراه 

گفتمان شهری  ةسلط ةنتیج تصوردانستند. این  خورهایی همدم با گاو و گوسفند میدوغ

و شاعران از سویی خود در تولید معنا سهیم بودند و از سویی  کرد یمکه تولید معنا  بود

چراکه رواج شعر در شهر بود و شاعران اغلب  ؛گرفتند یمتأثیر آن قرار دیگر تحت

گفتمان شهری در شعر فارسی انعکاس یافت و شعر ابزاری برای  ،بنابراین ؛شهرنشین

توجه داشت که چارچوب زمانی و مکانی هم  نیز ین نکتهبه ا باید تداوم و تثبیت آن شد.

که مولوی در شرق و غرب ایران امروزی چنان ؛بر دیدگاه شاعران اثرگذار بوده است

 ةدور بارةشاید نتوان اشعار او را به تمام این مناطق تعمیم داد. درلذا کرد و میزندگی 

اینک  تا سیزدهم ذکر شود.چهارم  ةهایی از سدتا نمونه ه استزمانی هم تالش شد

کند.  د تا نشان دهد این گفتمان چگونه روستا را بازنمایی میشو هایی ذکر می مثال

فردوسی، ناصرخسرو، خاقانی، عطار، )تقدم و تأخر تاریخی شاعران  براساسترتیب شعرها 

ی تا سیر تاریخی و تداوم آن ط است (مولوی، عراقی،نزاری، دهلوی، اوحدی، جامی و قاآنی

 اده شود.چندین سده نشان د

داستان پادشاهی بهرام  در( .قهـ 329:ت)فردوسی  ةشاهنام ،به عنوان نخستین شاهد

اما  ،رسد یمبه روستایی پر از مردم و چهارپا  آورد که بهرام پس از کسب قدرت میگور 

به همین و   کنند ینمپادشاه و لشکر او را آفرین   بهرام انتظار دارد،که روستاییان چنان

 شوند: دلیل خر دانسته می
 

 نکــردند زیشان کســی آفـرین
 

 تو گفتی ببست آن خران را زمین 
 

 :کند را نعل و نفرین می به موبد روستاخطاب و  شودمیناراحت  گور بهرام
 

 باد رـــیام دد و دام و نخجــکن
 

 باد ریون قــدرون آب چـــان یوــبه ج 
 

سخن از و در روستا  ندیچ یم یا سهیدسخشنودی بهرام موبد برای  ،طبق داستان

و  افتندمینادان به جان یکدیگر  . روستاییان گوید یمو زن و مرد  برابری رعیت و کدخدا
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. در این شعر «همه ده به ویرانی آورد روی» تیدرنها کنند و میریزی آغاز خون

شاعر دیگر   .(953: 1379فردوسی، )ند شو میروستاییان نادان و خالی از فهم معرفی 

 سراید: قمری می .قهـپنجم  ةدر سد( .قهـ 394 :ت)ناصرخسرو قبادیانی 
 
 

 یــن باطل کســو آن سخـــپس بیش مشن

 

 وی روستا شده استــم ســز شارسان علـــک 
 (69: 1385، یانیناصر خسرو قباد)                    

            

شارستان علم یاد  عنوان بهخردی و در مقابل از شهر  بی ةنقط عنوان بهاو از روستا 

 کند میروستا استناد   به یدر شعر .قهـششم  ةشاعر سد (هـ.ق 520ت:). خاقانی کند می

گوید، نیاز به توضیح نیست  سخن می «روستا 9غرچگان»از  «مصر حکمت»در مقابل  و

 به روستا وجود ندارد. صفتکه دلیلی برای نسبت دادن این 
 

 را و این نامحرمان      ن عزیزم مصر حکمتـم
 

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

 

تأثیر گفتمان شهری در چندین مورد ( هم تحتهـ .ق 540تعطار نیشابوری )

 تانداس اسرارنامهبخش دهم منفی را به روستا نسبت داده است. او در  یها داللت

 کنند یمگاو درست  ةکه باور کرده است عنبر را از فضل کند میروستایی احمقی را ذکر 

 :مالد یمو در آخر عنبرفروش شهری آن فضله را به ریش روستایی 
 

 

 ن راستــن سخـشنود آن روستایی ای
 

 ردـــرو کـــدر  ده فـر آب انگــوی  پ
 

 رداشـتــاو از آب بـن گـه سـرگیـهم
 

 بستان بده زرـن ـن  ز مـای تـدو گفب
 

 ره آرـر بـرد آن دیــد گفتا ســو مـچ

 

 استـــاوان دریــــة گــر فـضلــه عـنبــک 
 

 ــردـــاوی درو کـــزی گـــد از خـامـــبی
 

 ه زر داشتــد کــروش آمــرفـــدان عنبـب
 

 رــــچ عـنبـــی هـیـن  بهتــر نبینــزیــک
 

 دار نگهد  ـرا  شایــش  تــن ریـــه  ایــــک

 (101تا: عطار نیشابوری، بی)                    
 

 :سراید میو التمثیل  ةیدر الحکا اسرارنامهدهم نیز در بخش دواز
 

 گویی کجایی خواهی چه می چه می

 

 سخن از دوغ گوی ای روستایی 

 (124)همان:                          

که  کند میرا بیان  یا سادهداستان روستایی  و در شعری دیگر در همین بخش عطار

 . شهریان او را به سخرهپندارد یم و چون مناره ندیده آن را درخت دیآ یمبه شهر 

در این شعر  .استشدن گردن روستایی ردخُ شحاصل که دهند میو بازی گیرند  می

 شود:  روستایی نماد نادانی است و به غولی تشبیه می
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 ه غـولی روستایـیـــن کــودم مــشنـ

 ـارهــدر ده منـــود انــــده بـــندیـ

 یستو درختـــی را گفت این نیکـــیک
 ار ایــن کیسـتـــار دار کــو تیمــبگـ

 ن گـفتند در حـالــواب او چـنیـــجـ

 است و سخت  را دردسرگر هست  ی ـکس

 رد از بـی نواییــــریست مَــی بگــبسـ
 ر شـو طنگ کـن بازـد بـــرو گفتنـــبـ

 ارهـــر  روی  منـــــالقلب  بــمــسلیـ

 دست پا و بی ی برشد آن بیــو نیمـــچ
 ن پاکیـزه استـادـــه نادانــی چنیــــب

 

 یـینوا یـر  آمـد بدست  بـه  شهــب 

 ارهـــرد و آمــد در نظــک تعجـب

 ستیبخت کــیکشت ن دست اــهمان
 ستیچ نیو بار ا نیشد برگ ا اــکج

 بهر سال یار آورد طنگـــب نیا هـــک

 درخت است نیداروش طنگ ا هــهم

 یـیروستا ـنیر ارد از دردسـمُ هـــک
 سـرافـراز یدردسر گرد یـتا ب هـــک

 نـظاره  یدر  و  ید  عالمـــش  روان

 افتاد و گـردن خرد بشکسـت روــــف
  ر بادـــرداد بــر ســر دردســـهـب ز

 (123همان: )                                
 

آفریده شده  دو بخش گویی عالم درسخن از آن دارد که عطار در شعر نگاه  این نوع

 های نمونهبه  در ادامه ؛عزیمت است و شهر مقصودة علمی و نقط جهان بی است و روستا

 :شود میدیگری از شعر او اشاره 
 

 ون پادشاییــه اکنـــه کـــبحمداللّ

 

 یــرد زاد روستایـــی مهمـنی 

 (175: 1382)عطار،            
 

  تروستائیی  بـشهـــر  مـــــرو رفــ

 بــود بــــر پایش کدوئی بسته چست
 

 در میـــان مسجــــد جامــع بخفـت 
 

 تا  نگـــردد گــم در آن شهر از نخست

 (23: 1385عطار، )                            

. بندد کدو به پا می ،که گم نشودرود و برای آن ستایی به شهر میدر شعر اخیر فرد رو

بندد. روستایی پس از  ود میبه پای خ کند ومیرا باز  هنگام خواب فردی شهری کدو

عوض شده است. عطار در کنار  کند که خودشمیگمان و شود  شدن پریشان میبیدار

مولوی  د. کن ترین نقش را در فروکاستن روستا ایفا می پررنگ (هـ.ق604ت: ) مولوی

، عالیی خرایم و سرامی) ندا دانستهاو را شاعری شهری  که پردازد یمبه تقلیل روستا  چندان

نیاز است  هرکجا. در شعر وی روستا استعاره از نادانی است و بر این اساس (62-63: 1391

. دکن میتی خالی از اندیشه و فکر توصیف شود، از مفهوم روستایی استفاده تا شخصیّ

 داللت بر جهل داشته باشد. روستاتا در ذهن او  است زندگی شهری موالنا باعث شده

 «شیخ شهری و مرد روستایی»در این زمینه در داستان را ابیات  نیتر شده شناخته

لطف شیخ را به جا  یافت. وی در بیان رفتار نادرست مرد روستایی که حقِّ توان می

 سراید:از باورهای مذهبی چنین می یریگ بهرهکند، با  خود را پنهان می آورد و نمی
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 احمق  کند ده   مـــرو  ده   مــرد  را 
 

 ای مجتبـیشنـو قــول پیغــمـبر 
 

 که در رستــا بـــود روزی و شـامهر
 

 تا بـه ماهــــی احــمقی بـا او بـــود

 وانـــک مــاهی باشــد انـدر روســتا
 

 ده چــه باشــد شــیخ واصــل ناشده
 

 عقل کلی این حــواس شـــهر  پـیش 
 

 عقل را بی نور و بی رونق کــند 
 

 ـــور عقل آمد وطن در روسـتاگ
 

 تا بماهی عقل او نبــود تمــام
 

 از حشیش ده جـز اینها چه درود
 

 روزگاری باشدش جهل و عــمی
 

 دســت در تقلید و حـجت در زده
 

 خراس  در   بسته  چشم خـران    چون

 (30 :1929 ،مولوی)                                                                                                     
کس روزی در ده بماند، یک هر»به این حدیث است که در بیت نخست مولوی  ةاشار

ز بیت دوم نی .«11شود و اگر یک ماه در ده بماند، عمری احمق خواهد ماند ماه احمق می

ر روستا در روستا منزل مگزین که ساکن د»که  )ص(اشارتی است به حدیث پیامبر

مرغی  ةمثنوی سائلی از واعظی دربار از دیگر ی. در داستان«همچون ساکن در قبر است

 :خواهد بداند سر یا دم کدام بهتر است و می که بر بارو نشسته است پرسد یم
 

 

 ـر بارو یکـی مرغـی نشسـتــر ســب
 

 گفت اگر رویش به شهر و دم به ده
 

 ور سـوی شهرست دم رویش به ده
 

 ـر و از دم کدامینش بهسـتاز س 
 

 دان که بـه روی  او از دم  او مـی
 

 خاك آن دم باش و از رویش بجه

 (278: 1925مولوی، )               

در طور مستقیم به برتری شهر نسبت به روستا اشاره شده است.  در این شعر به 

های اصلی  تنها بیتکه جهت اختصار  وجود دارد ییها داللتاشعار دیگر موالنا نیز چنین 

 :دشو ذکر می
 ای هست درون بازار هـــی بچـــروستای

 

 ی سخره کنی بس عیارـــی الف زنـــدغل 
 

 چـــه دانـــد روستــایـــی مخــزن شاه
 

 کمــاج و دوغ دانــــد جــــان کــردك 
 

 وفایی نیستم عشوه دادستی که من در بی
     

 یستمکن آخر روستایی ن کن آخر بس بس 
 

 (602و  514، 432: 1376)مولوی،           

به روستا از آن فخرالدین عراقی  نارواترین نگاه  عاشقانهاز مولوی که بگذریم 

دل و  به داستان روستایی ساده نامه عشاقفصل سوم و چهارم ( است که در .قهـ610ت:)

و سراغ از  شودیمعشق وارد مجلس وعظ  مقدمه یبپردازد. روستایی  دل می واعظ اهل

چرا باید فردی روستایی  ،نخست :در اینجا دو مسئله وجود دارد ؛گیرد میخر گمشده 

منفی دارد. شعر با  یا جنبهاین نقش را ایفا کند و دیگر آنکه توصیف شاعر از روستایی 

 و در ادامه:  شود میسخنان واعظ شروع 
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 ـادانــای نـ یــان روستـایــاگهــنـ

 اراسـتــی نــده هیـکلـــــتراشینا

 تر گشته ده خشک و دیدهــب شـــل
 

 ده دل و جانـــــور، دیـــالی از نـخــ 

 ی از آن میان برخاستـــولـو غـــهمچ

 هــاده ســر گشتـــا ز کـار اوفتــپـ
 

 (288: 1362عراقی، )                                                                                           

/ من و او چون برادران شفیق» :نامد یم را چون برادرخر  ،شعر باال روستایی ةدر ادام

را به  ها داللتو محل بحث نیست که عراقی بدترین « و رفیقو یار  نیشهمنروز و شب 

( شاعر هـ .ق 650تحکیم نزاری )مورد دیگر روستایی نسبت داده است. 

 در این باب دارد: یا نمونه کهاست مسلک  اسماعیلی
 

 

 رستـــت دا از نهان الیقــشق پی

 ه راــوانــدی ـــالن،اقالن با عاقـــع

 ر بیچاره نیستــــار هــپادشاهی ک
 

 رستـت ه تحقیق از گمان الیقـــزآن ک 

 رسـتـــت قــصحـبت دیـوانـگان الیـ

 رسـتــت قـــروستایــی پاسبــان الیـ

 (775:  1371 ،حکیم نزاری)                                                                              

روستایی را لیاقت بیش از پاسبانی نیست و از سوی دیگر سوی  از یکبه اعتقاد نزاری 

( .قهـ 651:ت. امیرخسرو دهلوی )دهد میقرار در یک گروه او را در کنار دیوانه و بیچاره

و تولید روستایی  کند اصل زندگی کشاورزی و دامداری در روستا اشاره می بر شعریدر 

 :دهد را به خدمت گاو تقلیل می
 

 وفایی ار جهان نیست جز بیـو کـــچ

 ر مشتی درم  نزد هر خسـرو  بهـــم
 

 یــد پایـــا امیـــد وفـا چــنــدرو ب 

 یـون روستایــدمت گاو چـــن خــمک
 

 (569: 1361، دهلوی)                                                                                        

نرم باش ای پسر »( در جام جم و در شعری با مطلعهـ.ق673: تای ) اوحدی مراغه

 سراید: می «به رفتن نرم
 خوش بباید بر آن امیر گریست

 روسـتایی کند کفایت و صـرف

 ین دانیوانـگهی خویـش را امـ
 

 که  به  تدبـیر روسـتایی  زیـست 

 تو مـگر  سازی  از خراجش طرف

 آه  اگــر مـردمی  چنــین  دانـی!
 

 (77: 1307، ای اوحدی مراغه)                                                                       

یی روستا و روستایی به دارند که در آن بازنما دست نیازاشاعران دیگر نیز اشعاری 

( و .قهـ817 :تی از شعر جامی )های نمونهشکلی ناپسند صورت گرفته است. در ادامه 

 شود: میآورده  .ق( هـ1000: صائب تبریزی )ت
 

 تـــاران جســــی ز دست بـــایــروست
 

 

 اودان بنشستـــای نـــت و در پـــرف 
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 ركـــل دور تـــز عق یردـــاده مـــس
 

 ركــخ فیـضع ـــیکیت در ده داش 
 

 (1/87: 1378)جامی،                        

 را ییایر زاهد رـــعشق مب یوـــه کـــب
 

 را ییر بدآموز روستاـه شهـــب نـــمک 
 

 و نیز

 است یوانگید ازبودنعاقل، با وجود عشق
 

 ؟یتا باشد چرا در روستا باشد کس شهر 
 

 (317: 1364زی، )صائب تبری             

هایی نشیببود، با فرازو شعر فارسی آغاز شده ةاین جریان شعری که از نخستین دور

( و مؤلف .قهـ1223: تقاآنی )هایی از یاید. در پایان به نمونهقاجار تداوم می ةتا دور

 شود:بسنده می تاریخ نگارستان
 

 نه چـون مخنثان بود آن طلعت و توان

 میرکنـپز خـرمهره که کیسه  ور لهیپنه 

 تا بهـر سیـم دامـن خـود بر قفا زنیم 

 پس چون خران قدم به ره روستا زنیم
 

 (594: 1380 ،قاآنی)                                                                         
 اـو نادان روستـآن رند و اوستاد و ت  این دزد کاروان و تو مسکین کاروان

 (495: 1362غفاری قزوینی، )                                                                                  
؛ که در شعر فارسی خروار ةتنها مشتی بود نشان ،های شعری ذکر شد آنچه از نمونه

 شاعران دیدگاهی شهری ةالبته نه به این معنا که هم ؛دست بسیار داریمابیاتی از این

شعر فارسی به   ةنقض وجود نداشته باشد. گستر ةاند و نه به این معنا که نمونداشته

که یافتن ابیاتی است  حدی است که از جهات گوناگون قابل بررسی است، اما واقعیت آن

، کار آسانی نیست و در مقابل ،در شعر کالسیک که به زندگی روستایی ارزش دهد

 ار است.بسی ،مانند آنچه ذکر شدابیاتی 

نماید که با گذشت زمان روستا در شعر در آخر یاددآوری این نکته ضروری می

 ،بر این اساس؛ دشومیخردی و ناآگاهی بی ی استعاری به معنیفارسی تبدیل به مفهوم

؛ تعاره به کار رفته استدر برخی موارد مصداق روستا مورد نظر نیست و تنها به شکل اس

توان چنین شود. به عبارتی می، عشق یا ثروت تلقی میعلم که گاهی شهر نمادهمچنان

 ةای و درجگفت که روستا در ناخودآگاه شاعران و شاید حتی جامعه به مفهومی حاشیه

، «می»، «مغ»در شعر کالسیک برای واژگانی چون که اتفاقی  ؛دشومیتبدیل دوم 

 و مانند آن هم روی داد. «بُت»
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 نتیجه. 7

باعث سو  از یک اصلی هستند و این اشتراكِ انسانیدو واحدهایی روستا و شهر هر 

به این واحدها  ،از سوی دیگر و دکن را تعیین می روابطشاننوع  و شودمیا نهارتباط آ

-هروبروستایی و شهری  ةدو گونه جامعبا  ،بنابراین ؛دبخش می روستایی یا شهری تماهیّ

به ازای دو  .دارنداشتراکات و اختالفاتی ، ذیل دو عنصر اصلی تنوع و تضادکه  رو هستیم

جدال و کشاکش بین نیز وجود دارد.  فوق، دو گفتمان روستایی و شهری ةجامع

دن یکی، باز این حالت دائمی شها بدیهی است و حتی در صورت هژمونیک گفتمان

ای با استفاده از ابزاره نیاز به تالش برای تثبیت و تداومو سلطه یعنی هژمونی  ؛نیست

باستان  ةشهر در دور-دوگانگی روستا ،شود که به ایران مربوط می آنجادارد. تا  خاص

 ةاما ورود اسالم با جنب ،ه استتمرکز قدرت در شهرها بود ةنتیج که ردداریشه 

 ،گرشکاف میان آن دو گسترش یابد و از سوی دی سو کیاش، باعث شد از  شهری

نیازمند  هژمونیاما تثبیت این  ،دشوونیک هژم بیابد وگفتمان شهری موضع مسلط را 

یکی از ابزارهای مهم در این مسیر  عنوان به شعر فارسیو تداوم بازنمایی بود.  تولید معنا

 ییبازنما .از آن ارائه دهدت اهمیّ بیتوانست با بازنمایی روستا، تصویری  نقش ایفا کرد و

 یگفتمان شهر ،مثال یبرا ؛ردیذطرد صورت پ ای لیتقل ،یینمابزرگ  قیاز طر تواند یم

 یکه معناهمچنان ؛داد ینادان جهل و  یبه آن معنا ،ییروستا یسادگ یینمابا بزرگ

 یافت.  لیبا گاو و گوسفند تقل ینیشهمبه  ییروستا دیتول یو معناشد صداقت طرد 

دهد مفهومی چون نشان میبسیار است که های مثالای از تنها نمونه ذکرشدهاشعار 

به جامعه  شهریان از باال و با تحقیر ،تاریخ یطو چرا  رددر کجا دا ریشه «هاتید»

 .اندروستایی نگاه کرده
 

 نوشت يپ
اما الکالئو و  ،( دارد Antonio Gramsci مارکسیستی گرامشی ) ةمفهوم هژمونی ریشه در اندیش. 1

  (.   Fairclough, 2003: 46 وارد تحلیل گفتمان کردند ) عنوان نظریه گفتمانی  آن را به موف 

احترامی به روستا  طور معمول از باال و با تحقیر و بی جالب اینکه باوجود چنین روابطی، فرد شهری به  .2

 (.34: 1394کرد )لمتون،  نگاه می

ده است. شتر طی تحقیقی در جنوب شرق آسیا نیز مطرح  این مسئله مختص به ایران نیست و پیش  .3

کننده بود که دانشمندان  دهد که مفهوم روستای تایلندی سرابی گمراه شان می( ن1988کمپ )در آنجا 

( معتقد 1991، 1989د. در پژوهشی مشابه و این بار در مالزی، شمسال )کردنایجاد  و صاحبان قدرت 

 (.  Thompson et al, 2013: 5 حاکم تحمیل شده است ) است که این نگاه از روستا توسط  گفتمان 
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بندی  ( که جامعه را در دو گروه دسته1855 -1936شناس آلمانی )جامعه  ،یناند تونیسفرد ةنظری .4

( و گزل شافت  community اجتماع ) ةپای را هم  (Gemeinschaftگماین شافت ) کرد. می

( Gesellschaft)  ( را معادل جامعه society)  جوامع گماین شافت از نظر تاریخی   اند. در نظر گرفته
حال اجتماعاتی است که   یکپارچگی قومی و نژادی بیشتری هستند. در مقابل، گزل شافت شرح دارای

(. 115: 1386ت عالیق شخصی را ندارد )راهب، اهمیّ ،وجه نزد افراد هیچ به ،تر بزرگ ةدر آن جامع

فرد، ت بیشتر جمع نسبت به ارگانیک، اهمیّ ةخصوصیات گماین شافت: ارتباطات محدود اما عمیق، اراد

سنجیده، ناشناسی، ارتباط  ةوسیع اما سطحی، اراد ةتاریخی ارتباط. خصوصیات گزل شافت: جامع امتداد 
 منطقی.

، و محل سکونت «مدینه»اند  در قرآن و برخی از احادیث، جایی را که مردمان صالح و نیکوکار ساکن .5

اری در تائید این سخن ذکر کرده های بسی زیر مثال ةنامیده است. مقال «قریه»کاران را  کافران و گنه
ش  - 1387، تابستان و پاییز های قرآنی پژوهش، «شهر و روستا در فرهنگ قرآن»حسن،  ،رهبریاست: 

 .341  -320، 55و  54

الجِیفَةِ بَینَ ال تَسکُنِ الرُّستاقَ فَإنَّ شُیُوخَهُم جَهَلَةٌ وَ شُبّانِهُم عَرَمَةٌ وَ نِسوانَهُم کَشَفَةٌ وَ العالِمُ بَینَهُم کَ» .6

اند که پیش از حساب به دوزخ  : شش کساست آمده )ص(. در حدیث دیگری منسوب به پیامبر«الکِالبِ
( که 671) اعرابی ،سیم؛ توانگری که کبر و بارنامه کند ،دوم ؛پادشاهی که ظالم و جابر بود  ،شوند: اول

( که بر جهل و 672) روستایی ،پنجم ؛کار باشد بازرگانی که خیانت ،چهارم ؛ت ورزدعصبیّ خصومت و 

السالم( فرماید که: نباید که تا بتوانید در روستاق  ینجاست که حضرت مصطفی )علیها از نادانی بمیرد، و 

  . ( 671-672تا: ، بیقاضی قضاعیبود )و حسود  عالمی بود که بخیل بود از علم  ،ششم و نشست کنید

ت درصد از جمعیّ 28.6ت کل کشور و درصد از جمعیّ 13.3 .ش،هـ 1350   ةاول ده ةتهران در نیم  .7

درصد مهاجرت در مناطق  44مهاجرت بین استانی و  درصد  72   اما ،بود داده  شهرنشین را در خود جای

جذب  گذاری ملی،  از سرمایه درصد  40 ،  استثنای نفت( )به   تولید ناخالص   شهری، تولید نیمی از درآمد
فروشی،  خرده درصد از اشتغال  40 درصد از روابط صنعتی بزرگ،  40 گذاری صنعتی،  درصد سرمایه 60

درصد از  68 درصد از توزیع روزنامه، و  64 درصد از پزشکان،  57 های بیمارستانی،  درصد از تخت 56.8 

 (.Lynch, 2005: 99 خود داشت ) ةخودروها را در حیط ثبت 

 بخشی از شعر: .8

 گاسی شهر آمد آن زن انسو
 ما همان روستازنیم درست

 ما جهان  بر    ةآیین   که  در

 سیر کردن گرفت از چپ و راست 
 وکاست بین، ساده فهم بی کمساده

 ود ماستـر خــت همه  ناشناس   از 

 (28: 1362)نیما یوشیج،                                                                                 
  اند. ها برای این واژه معانی حیز، مخنث، نادان، ابله و احمق را ذکر کرده نامه نگفره .9

کدکنی آن را متعلق به برخی چون شفیعی ، امامنسوب به عطار استو  خسرونامهعنوان این منبع  .11

 دانند. نمیوی 

: 1377 ،ی)الهورحَمَّقَ دَهرأ مَن سَکَنَ فِی القُری یوماً ، تَحَمَّقَ شهراً و مَن سَکَنی فِی القری شهرأ ، تَ .11
473). 
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 منابع 
 . 1383، تهران، نی، ایران بین دو انقالبآبراهامیان، یراوند، 

، 4، ش سیاست، «نقد و ارزیابی تحلیل گفتمانی الکال و کاربرد آن در سیاست» ،اخوان کاظمی، بهرام

1391، 20-1. 

-توسعه محلی )روستائی، «ایی در ایرانتحلیلی بر مطالعات روست»غفاری، ازکیا، مصطفی و غالمرضا 
 .7-33،  1388، زمستان 1 ش، 1، دوره شهری(

 .1383، نی نشر تهران، ،ایران روستایی جامعه بر تأکید اب روستایی توسعه غفاری، غالمرضا و مصطفی ازکیا،

مود ترجمة مح (، یشمس 1335: تیاسم ی)سفرنامه آنتون رانیکور در ا دیسف یماه ،یآنتون ت،یاسم 

  .1369تهران، نشر،  زاده،ینب
ره دوم، دو مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی )دانشگاه اصفهان(، «شناسی وبر جامعه» ،انصاری، ابراهیم

 .47-60 ،5و  4ش  - 1371سال 

  .1307 ،یجام جم، تهران، چاپخانه فردوس ن،یاوحدالد خیش ،یا مراغه یاوحد
 .1366ترجمه کریم کشاورز، تهران، آگاه  ،رکستان در عهد هجوم مغول(ترکستان نامه )ت ،بارتولد، و. و

 .1390، جامعه شناسان تهران،، شناسی روستایی جامعه ،بهروان، حسین

 .1369، تهران، دانشگاه تهران، داستان نامه بهمنیاریبهمنیار، احمد 

 .تا بی ،نا جا: بی ، بیسیمای روستای ایران پارسا، بیژن،
  .1368 ،یخوارزم تهران، جهانداری، کاووسیک ترجمة ان،یرانیا و رانیا پوالك سفرنامة ادوارد، اکوبی پوالك، 

 .1379، مرکز تهران، ، ترجمه سعید وصالی،ماکس وبر و اسالم ،ترنر، برایان

  .1378مکتوب،  راثیعبدالرحمن، هفت اورنگ، تهران، م ،یجام
  .1371 ،یتهران، علم ،یعیمام محمود رفبه اهت ،ینزار میحک وانید ،یقهستان ینزار میحک

  .1316تهران، سعادت،  ،یعبدالرسول یعل حیتصح ،یخاقان وانید م،یابراه نیفضل الد ،یشروان یخاقان

 .1386، بهار 105-116، 41 ش، 33، دوره شناسی محیط، «درنگی در مفهوم روستا» ،راهب، غزال
 .1382 اکانم تهران،، رابطه شهر و روستا ،اصغر رضوانی، علی

، قدرت، گفتمان و زبان، سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسالمی ایران ،اصغر سلطانی، سید علی

 .1384، نی تهران،

  .1372تهران، توس،  ،یغمائیشاردن، ژان، سفرنامة شاردن، ترجمة اقبال 
،  197-226، 4   ش ،شناختی مطالعات جامعه، «انسان و شهرنشینی» ،اهلل صدیق سروستانی، رحمت

 .1369زمستان 

تحلیل نقش روابط متقابل شهر و روستا در تحول »، الدین افتخاری عبدالرضا رکن و خانی، مهدیطاهر
 .1383زمستان  ، 79-112، 35ش ، مدرس علوم انسانی، «نواحی روستایی: قزوین 

 .1375، اساطیر تهران، ، ، ترجمه ابوالقاسم پایندهتاریخ طبری ،طبری، محمد

تهران، انتشارات  ،یریبا مقدمه ناصر ه ،یعراق نیفخرالد خیش وانید اتیکل ن،یفخرالد خیش ،یاقعر

  .1362   ،یگلشائ
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 یتهران، کتابفروش ،یعباس دمحمّ مقدمه با ،یعرفان اتیغزل پندنامه اسرارنامه ن،یدالدیفر ،یشابورین عطار

  .تا یب ،یراز فخر
  .1382در گستر،  شهیند ی، تهران، موسسه فرهنگخسرونامه  ،                         
  .1385ار، نامه، تهران، زوّ بتیمص  ،                         

  :شناسی و فرهنگ انسان، سایت «ی شهر و روستا از نگاه مارکس دوگانه»عظیمی، ناصر. 
                                                            http://anthropology.ir/article/17718.html    

فصلنامه ، «روستا و جنبه تمثیلی آن در شعر موالنا»، قدمعلی سرامیو  عالیی خرایم، مریم
 .61-88، 14 ، ش1391، پاییز و زمستان یپژوه یمولو

 .1362، حافظ تهران،، تصحیح مرتضی مدرس گیالنی، رستانتاریخ نگا ،محمد احمد بنغفاری قزوینی، 
، ش 4، سال پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، «گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی» ،فاضلی، محمد

1383 ،14 ،107-81. 

 .1394، سمت تهران،، ها( تاریخ اجتماعی )مسائل، راهبردها و روش ،فربرن، مایلز

 .1379، تهران، قطره، هشاهنامابوالقاسم،  ،یفردوس
 .1380تهران، نگاه،  ،وانیداله،  بیحب ،یقاآن

 .1385، تهران، علم، وانیدناصر خسرو،  ،یانیقباد

 حیو تصح ، ترجمه«خاتم غمبریکلمات قصار پ» شهاب االخبار یشرح فارس ،قضاعی، محمد بن سالمه
 .1342-1361، تهران، علمی فرهنگی، یارمو ینیحس  نیالد جالل دیس

محمدرضا بن محمد اکرم، مکاشفات رضوی در شرح مثونی معنوی، تصحیح کورش منصوری،  ،یالهور

 .1377تهران، روزنه، 

 .1394امیرکبیر  تهران،، اصالحات ارضی در ایران لمتون، آن. ك. س، 
 .1369، ، شیراز: نوید شیرازتحوالت اجتماعی در روستاهای ایران، زاده، عبدالعلیلهسایی

 .ق1403، داراحیاء التراث العربی، ، بیروت73، جلد بحاراالنوار ،مدباقرمحمجلسی، 

 .1348 ، سپهر تهران، ،یراوند یمرتض ةترجم ،یمسلمانان در قرون وسط یزندگ ،یعل ،یمظاهر
  .1376 ر،یرکبیام تهران، فروزانفر، الزمانعیبد کوشش به ،یزیتبر شمس اتیکل محمد، نیالدجالل ،یمولو

  .1386فروزانفر، تهران، نگاه،  الزمان عیمحقق بد ه،یما ف هی، ف                         
 .1929 ل،یبر دن،یل کلسون،ین نولدیبه اهتمام ر ،دفتر سوم و چهارم یمعنو ی، مثنو                         
 .1933 ل،یبر دن،یل ن،کلسوین نولدیبه اهتمام ر ، دفتر پنجم و ششم یمعنو یمثنو ،                         

 .1368، روزبهان تهران،مصطفی ازکیا،  ة، ترجمشناسی روستایی مسائل جامعه ،نلسون، بی اچ
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