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  درنگي در مفهوم روستا
  غزال راهب

  دانشجوي دكتري معماري دانشگاه علم و صنعت ايران،عضو هيات علمي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
  )20/09/1384:    تاريخ تصويب14/03/1384:تاريخ دريافت(

  
  :چكيده

آن است كه با بررسي وجوه و سطوح مختلف موضوع به مفهوم واژه مـوردنظر                 قاله در پي  اين م .  در سطوح متفاوتي قابل بررسي است      ) همچون هر مفهوم ديگر    (تعريف واژه روستا    
تعريف حقيقي روستا درپي يافتن سرمنشأهايي است كه مفهوم مـورد           . مورد تأمل قرار دهد   ) كاربردي(لذا در پي آن است كه مفهوم روستا را از ابعاد حقيقي و صحيح               . نزديك گردد 

هاي علوم    و تعاريف ارائه شده در حوزه     ها    نامه  رجوع به واژه  : شدن به مفهوم موردنظر وجود دارد       ردد؛ در حوزه كاربردي، راهكارهاي مختلفي در جهت نزديك        گ  نظر در آنها متبلور مي    
اي كه در تعامل و يا تقابل با  عنوان  پديده شهر به شناخت ويژگيهاي روستا و مقايسه آن با       مختلف در ارتباط با مفهوم روستا، شناخت تاريخي روستا و فرايند رشد آن در طي زمان،               

ها، تعريف ثابتي براي روستا در حوزه كاربردي  درپي كنكاش پيرامون مفهوم روستا در هريك از اين حوزه. است و در نهايت شناخت مباني نظري حاكم بر ساختار روستا شده آن واقع
 آنچه انديشيده شده، دوباره بينديشيم و ميزان اهميت ارائه يك تعريف قطعي را بسته بـه هـدف مـورد نظـر خـود، مـشخص           در نهايت، بايد در تعريف روستا به      . حاصل نخواهدشد 

دد و  گـر   است، حاصل مي  شرايط مرتبط آن تغيير نكند، از بررسي مفهوم حقيقي آن كه همان نگاه عام به روستا به عنوان يك سكونتگاه                       كه نسبت به  -تعريف بنيادي روستا    . نماييم
  . دارد»آبادي«در اينجا ريشه در مفهوم ديرينه 

  
  واژه كليد 

  . سكونت، آبادي، روستا
  سرآغاز

 سؤال از .تعريف مجدد يك واژه آشنا حائز نكات ارزشمندي است
اي برقرار  آن مفهوم آن رابطه مفهوم روستا از يك طرف ميان ما و

ديگر، نمايد كه در سطوح مختلفي قابل طرح است و از طرف  مي
نمايد كه خود اين راه،  توجه ما را به راه دسترسي به آن معنا جلب مي

نمودن مفهوم روستا و رابطه ما با آن مفهوم نقش بسزايي  در روشن
بندي هاي مصطلح و  دور از دسته در اين تحقيق برآنيم كه به. دارد

گرايي درمفاهيم، تأملي دوباره در مفهوم روستا  اجتناب از مطلق
زدن  برچسب] هرچند[1»جان سيگلر«باشيم؛ چراكه به نقل از  داشته

گاه برچسب مزاحم ] اما[بندي، نخستين كار توصيف است،  براي دسته
  )1380رجايي، .(شود فرض مي
مفهوم روستا،نيازمندتأمل درآن مفهوم ازمنظرهاي  شناخت

اين نگرش در . مختلف و پرداختن به تمامي ابعاد و وجوه آن است
شود، معنا  اي كه ميان ما و مفهوم مورد نظر برقرار مي هنوع رابط

در اين مقاله، . گيرد مي اين رابطه در وجوه متفاوتي شكل. يابد مي
 آن »صحيح«و » حقيقي«جهت شناخت مفهوم روستا به وجوه 

پيش از ورود به بحث الزم است كه تأملي در اين . است شده پرداخته
 مفهوم منوط است به برقراري باشيم؛ حقيقت يك دو مفهوم داشته

عبارت ديگر، نگاهي  كاربردي با آن مفهوم و به اي فراتر از رابطه رابطه
يك مفهوم، نيازي به » صحت«براي دستيابي به  . غيرابزاري به آن

  پرده برگرفتن از ماهيت آن نيست و آنچه صرفاً امري صحيح است، 

اي محدود به ابعاد  هنوز امري حقيقي نيست؛ لذا تعريف حقيقي، رابطه
فقط امر حقيقي است كه . نمايد شده، با موضوع برقرار مي مسأله طرح

هايدگر ، (  .دهد ما را با ماهيت موضوع موردنظر در نسبتي آزاد قرار مي
 لذا براي برقراري نسبتي آزاد با مفهوم روستا و فارغ از اهداف )1377

يقي و نه تنها كاربردي موردانتظار، بايد روستا را از بعد حق
، مورد كنكاش قرار داد و به بررسي چيستي موضوع )كاربردي(صحيح
  .پرداخت

  رويكرد

 هاي روستايي اينكه تعريف روستا و تفكيك سكونتگاهطوركلي، به
هدفي كه از شهري به چه ميزان اهميت دارد، به هاي  سكونتگاهاز

ا با اين تفكيك مدنظر است و به عبارت ديگر نوع رابطه و نسبت م
توان آن را از  در برخورد با هر مسأله، مي. گردد آن موضوع برمي

منظرهاي متفاوتي مورد تأمل قرار داد و درواقع، اين موضوع كامالً 
 .وابسته به هدفي است كه در نهايت، از حل مسأله، مورد انتظار است

در , در اين تحقيق,كنكاش پيرامون مفهوم روستا,چنانچه گفته شد
از  لذا،ابتداروستارا.دباش مدنظر مي)كاربردي(يقي وصحيحدوحوزه حق

در شناخت حقيقي مفهوم روستا .دهيم منظرحقيقي موردتأمل قرارمي
  ديگر عبارتتر بپردازيم و به  آن مفهوم از منظري كالن  است كه بهبهتر 
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ــأهايي باشيم كه مفهوم مورد نظر در حوزه هاي مرتبط با  به دنبال سرمنش
آن، متبلور مي گردد. در ادامه، در پي بررسي روستا از منظر حقيقي، گذري 
بر مفاهيم كاربردي روستا خواهيم داشت. در اين راستا، ابتدا راهكارهايي، 
ــاس اين  ــوص تعريف واژه - به طور عام - ارائه مي گردد و براس در خص
ــگاه كاربردى و به عبارت ديگر،  ــتا با ن روش نگرش، به تعريف واژه روس
ــوع قرار مي گيرد،  ــبى با موض ــأله، كه در رابطه اي نس تعريف صحيح مس
ــتا دست مي يابيم كه نسبت  مي پردازيم. در اين صورت، به تعريفي از روس
ــرايط و اهداف مورد نظر، تعريفي صحيح محسوب مي گردد، اما اين  به ش
تعريف لزومًا تعريفي جامع نيست و به عبارت ديگر تعريف حقيقي مسأله 
نيست؛ چرا كه تعريف صحيح (كاربردي) روستا مسائلي را كه در راستاي 
اهداف مرتبط همچون برنامه ريزي منطقه اي، توسعه، رشد كشاورزي و ... 
طرح مي شود؛ پاسخگو خواهد بود؛ اما مفهوم مورد نظر را از منظر حقيقي 
طرح نمي نمايد. اينگونه تعاريف براي ورود به حوزه هاي كاربردي مرتبط 

با مسأله، شرط كافي تلقي مي گردند.
نگاه حقيقي، تبلور مفهوم روستا در مفهوم آبادي

ــد، مفهوم حقيقي هر واژه، حاصل برقراري  ــتر اشاره ش چنانچه پيش
ــه مفهوم حقيقى  ــتيابي ب ــد؛ لذا جهت دس ــبتي آزاد با آن واژه مي باش نس
ــتا، فارغ از بروز خارجي اين مفهوم و جنبه هاي كاربردي، به شناخت  روس

آن مي پردازيم.
ــتي و جلوه گاه بروز خارجي حيات  ــتا به عنوان يك مجتمع زيس روس
ــت. به عبارت ديگر ظهور روستا هم ارز با  ــان قابل طرح اس اجتماعي انس
شكل گيري سكونت و به دنبال آن شكل گيري مجتمع هاي زيستي است. 
ــت و آبادي در ذهن  ــان موجد شكل گيري آبادي اس ــكونت گزيني انس س
ــتايي - مفهومي بديهي است؛ آنچه به  ــهري و چه روس ــان - چه ش انس
ــتمل بر تمامي  ــتا، بلكه مش عنوان آبادي از آن ياد مي گردد، نه تنها روس
ــان مي گردد و بر خانه، مزرعه، روستا، شهرك و  انواع سكونتگاه هاي انس
ــهر، شمول دارد. آبادي، تبلور بُعد بيروني حيات انسان، و محمل رابطه  ش
ــت. بنابراين مي تواند تنها با تك خانه اي  ــاحت خارجي وي با محيط اس س

معنا يابد.
واژه آبادي، از منظر واژه شناسي نيز خود مؤيد اين نحوه نگرش به آن 
است. آبادي برگرفته از آب است و آب نشانى است از رونق يافتن زندگى، 
ــات. ضرب المثل هايي همچون «آب آباداني  پرباري محصول و تداوم حي
است» و «آب به آباداني مي رود»، مؤيد اين نحوه نگرش است. آبادي در 
ــده است. «زاغ روي به  ــهر فرض ش لغت نامه دهخدا هم ارز قريه، ده و ش
ــكون و  آبادي نهاد» (به نقل از كليله و دمنه)؛ همچنين آبادان معادل مس

آبادجاي و آبادبوم نيز هم ارز آبادي در نظر گرفته شده است:
بپرسيد از آن سر شبان راه شاه           كـر ايدر كجا يابم آرامگاه

چنين داد پاســخ كه آبـادجـاي          نيابي مگر باشدت رهنماي 
”فردوسي“ (به نقل از: دهخدا،  1337)

شكل گيري آبادي ريشه در نياز فطري انسان به سكونت گزيني دارد. 
آبادي بروز عيني مفهوم سكونت است كه با تعلق به مكان مالزمه دارد و 
در پي آن، بشر وارد مرحله تمدن مي شود. ورود مفهوم سكونت به مرحله 
خودآگاه انساني موجب مي شود كه انسان به «ايجاد» فضاي مصنوع دست 
زند. يعني پس از كشف ارزش هاي نهان در فضاي طبيعي و تجربه كيفي 
ــكل گيري فضاي  ــا، ظهور اين كيفيات در خودآگاه آدمي منجر به ش فض
ــلم است، درك2  و حس3  مفهوم سكونت در  مصنوع مي گردد. آنچه مس
مرحله اول يك مرحله كيفي است و اين سرآغاز ورود به مرحله خودآگاهي 
ــت. بدين ترتيب، آبادي لحظه اي آغاز مي گردد كه آدمي يا گروهي از  اس
ــتر  ــط گرداگرد خود را) به عنوان بس ــي را (پاره اي از محي ــان، مكان آدمي
سكونت، برمي گزينند. هنگامي كه كار آبادي گزيدن به انجام رسد، ديگر 
ــيوه هاي سكونت، آهسته آهسته پاي به گود مي نهند؛ آبادي گزيدن در  ش
ــرگرداني  ــم انداز طبيعي يعني ناحيه يا مكاني را محدود كردن. ما س چش
ــا! آنگاه در بطن «بيرون» كه  ــانيده و مي گوييم اينج خود را به پايان رس
ــادرت مي ورزيم. پس  ــرا گرفته به آفرينش ”درون“ مب ــان را ف گرداگردم

آبادي را بايد نقطه رسيدن دانست (نوربرى شولتز، 1381).
نكته نهفته در اينگونه تعبير از آبادي گزيدن، ناظر به گزينش مكان، 
ــان است؛ پس از كشف ارزش هاي پنهان  از مجراي ناخودآگاه ضمير انس
ــا نيازها و  ــودآگاه آدمي، در تعامل ب ــن كيفيات در ناخ ــط، حضور اي محي
ــاس يا جذبه اي ناخودآگاه نسبت  ــته هاي وي، منجر به ظهور احس انگاش
ــده و تمناي بودن در «آنجا» را در انسان رقم مي زند. آبادي،  به مكان ش
ــكونت گزيني است. جايي كه انسان ها،  مكاني براي تجميع شيوه هاي س
ــات،  ــه ها، احساس ــر از عرصه خصوصي حيات خود، به تعامل انديش فرات
ــي؛ نظير  ــود - چه ذهني و چه عين ــاي خـ ــا و فـرآورده هـ دغـدغـه هـ
ــورد و ديدار  ــن ترتيب، آبادي محمل برخ ــات - مي پردازند. بدي مصنوع
ــوده و در اصل، به معناي گردهم  ــت. ديداري كه الزامًا مبين توافق نب اس
آمدن انسان ها با اختالفاتشان و شيوه هاي گوناگون معيشت و سكونتشان 
ــد. از اينرو، آبادي بدل به مكان و گستره اي براي مكاشفه كيفيات  مي باش

گوناگون حيات مي شود.
ــكل از حيات متعامل  از طرف ديگر، مي توان آبادي را ارگانيزمي متش
انسان و محيط پيرامون وي فرض نمود: از منظر اكوسيستم، شناخت يك 
ــتي جانوري و  ــناخت اجزاي آن، همچون زمين، گونه هاي زيس مكان، ش
گياهي و همچنين الگوي استفاده انسان و به خصوص رابطه اين اجزا در 
ــامل مي شود. اجزا در يك اكوسيستم در كنار يكديگر  كار با يكديگر را ش
چنان واقع مي شوند كه سيستم را پويا مي سازند. چنانچه ما به اكوسيستم 
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به عنوان يك ارگانيسم شايسته و يا با آينده اي جهت دار  بنگريم، در كنار 
ــوص ارزش هاي آن و تجربه  ــش، به ما امكان بحث در خص ديگر اجزاي
ديدار كيفياتي جدا از مجموعه اي كه صرفًا از گياهان و صخره ها تشكيل 

.(Brook, 2000) شده، ارائه مي كند
ــت كه زندگي  ــن ترتيب، آنچه كه از اين تعامل برمي آيد، آن اس بدي
آبادي، به كمك آرايش مناسب فضايي آن تحقق پذيرفته است. به معناي 
آنكه شخصيت يك آبادي، با عناصر مفرد متشكله آن تثبيت نشده، بلكه 
شيوه گروه بندي و رابطه ميان اين عناصر و چگونگي آرايش آنهاست كه 
مبين اين شخصيت است. روشن است بر اين اساس، كليت يك آبادي، از 
يكسو متأثر از هيأت جايگاه طبيعي آن و از سوي ديگر، مبتني بر ساختار 
ــت كه اين خود مشتمل بر ساختارها و روابط  ــاكنان آن اس روابط ميان س
خرد بي شماري است كه از جمله آن مي توان به معيشت، سنت، مذهب و 

اعتقادات اهالي و مواردي اينگونه اشاره كرد.
نگاه كاربردي - تعريف روستا

ــتا در حوزه تحقيقاتي علوم مختلفي  ــطح كاربردي، مفهوم روس در س
ــت كل نگر و  ــه دليل ماهي ــتا ب ــت. تعريف حقيقي روس ــرح اس ــل ط قاب
غيركاربردي خـود در حوزه علوم جوابگو نمي باشد و نياز به ارائه تعاريفي 
ــود تعريفي صحيح  ــز در جايگاه خ ــه هر يك ني ــر عينيات - ك ــي ب مبتن
محسوب مي شود - محسوس است. علومي همچون جغرافيا، برنامه ريزي 
منطقه اي، معماري و علوم كشاورزي جهت برنامه ريزي هاي تحقيقاتي و 
ــتا و تفكيك عرصه هاي  ــردي خود مواجه با تعاريف متفاوتى از روس كارب
مختلف سكونتگاه (آبادي) در قالب شهر و روستا بوده اند. به تبع آن، علوم 
مختلف نيازمند معيارهاي الزم در اين خصوص هستند تا بتوانند آن دسته 
ــناخته مي شوند، از شهرها تفكيك  ــتي را كه روستا ش از مجتمع هاي زيس
نمايند؛ گرچه معيارهاي اين تفكيك مي توانند در درون هر حوزه، به طور 
ــاخص هاي همان حوزه مشخص گردد؛ به عنوان  ــاس ش جداگانه و براس
مثال در برنامه ريزي هاي كشاورزي، معيار مي تواند در رابطه با نوع اقتصاد 
مبتني بر كشاورزي و يا غيره تعريف گردد و در برنامه ريزي هاي منطقه اي، 
ــرار گيرد؛ اما در همكاري ميان  ــزان جمعيت و يا نوع خدمات مالك ق مي
حوزه هاي علوم مختلف، تفكيك شهر و روستا براساس معيارهاي متفاوت 
ــت، تعريف  ــته بندي ها خواهد گرديد. لذا بهتر اس ــفتگي در دس موجب آش
ــاني كه بتواند در موارد خاصي، حوزه هاي مختلف را دربرگيرد و يك  يكس
جنبه مشترك را طرح نمايد، به عنوان تعريف روستا و معيار تفكيك روستا 
ــهر پذيرفته شود. تاكنون تعريف ثابتي از روستا نشده است و تعاريف  از ش
ــده غالبًا وابسته به حوزه فعاليت مورد نظر و يا در سطح كالنتر، از  ارائه ش
دولتي تا دولت ديگر متفاوت است، چرا كه تعريف جوامع مختلف انساني 
از مفاهيم روستا و روستايي تا حد زيادي متفاوت است و اين تعاريف بسته 

ــعه يافتگي، ميزان جمعيت، سطح  به عوامل مختلفي همچون ميزان توس
ــكل مي گيرند؛ به عنوان مثال زماني در دانمارك هر  رفاه عمومي و ... ش
ــت كم 400 نفر ساكن داشت، منطقه شهري ناميده مي شد،  جايي كه دس
ــاكن در مركز  ــه 2000 س ــاكن الزم بود و در فرانس ــن 30000 س در ژاپ
ــه (پيتيه، 1369). اين رقم در ايران مطابق تعريف مركز آمار 5000  منطق

نفر تعريف شده است.
ــتن داده هاي  ــي و تحقيقاتي، به منظور داش ــا در فعاليت هاي علم ام
ــتن يك تعريف مشترك از روستا  ــده همگون، نيازمند داش طبقه بندي ش
ــتا در موارد خاص، زبان  ــترك از مفهوم روس ــيم؛ ارائه تعريف مش مي باش
ــتا مي پردازند، ايجاد  ــه موضوع روس ــان علوم مختلف كه ب ــتركي مي مش
ــتا بايد روستا را به عنوان يك پديده كه در رابطه با  مي نمايد. در اين  راس
ــكل مي گيرد و به حياط خود ادامه مى دهد، مورد تأمل قرار  ــتر خود ش بس

داد.
راهكارهاي تعريف مفاهيم -1-1

در تعريف يك مفهوم مي توان از روش هاي مختلفي بهره برد؛ برخي 
از اين روش ها گاه تعريفي نسبي از موضوع را به دست مي دهند و برخي 
ــا ما را به  ــايند كه تنه ــى مرتبط با مفهوم مورد نظر را مي گش ــر افق ديگ
ــعي در ارائه  ــك مي نمايند. افراد زيادي س ــاي واژه مورد انتظار نزدي معن
ــته اند. لوئيزا فروتوس4  برخي از اين تعاريف  ــتا داش تعريفي جامع از روس
ــتا را در مقايسه با شهر تعريف  ــته بندي مي كند: عده اي روس را چنين دس
كرده اند؛ گروهي با استفاده از عناصر كيفي و ريخت شناسي و يا براساس 
ــدات؛ گروه ديگر با تأكيد بر  ــت خاك، قابليت، ميزان بازدهي و تولي قابلي
ــكل گيري توده  ويژگي هاي جمعيتي از قبيل ميزان جمعيت و چگونگي ش
ــاختار  ــي توليدات و يا س ــي هاي آماري همچون بررس جمعيت و يا بررس

 .(M. Frutos, 1999) اجتماعي
در اين تحقيق، ابتدا با ذكر چند روش جهت تعريف موضوع، مصداق 
ــپس تحليل و  ــتجو خواهيم كرد و س ــورد بحث جس ــوع م آن را در موض

ارزيابي بر آنها صورت مي گيرد. 
ــرح زير  ــتاي آن صورت گرفته، به ش ــي كه تعريف در راس روش هاي

مي باشند:
الف: رجوع به واژه نامه هاي معتبر و ادبيات مرتبط در حوزه هاى علوم 

مختلف.
ب: شناخت تاريخي پديده و شناسايي فرآيند رشد آن در طي زمان.

ــناخت ويژگي هاي پديده و مقايسه با پديده هاي ديگري كه در  ج: ش
تعامل و يا تقابل با آن هستند.

د: مباني نظري مرتبط با ساختار پديده.
قابل ذكر است كه پرداختن به برخى از اين روش ها (همچون شناخت 

درنگي در مفهوم روستا
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ــتا نزديك مي شود و روستا را  مباني نظرى)، گرچه به تعريف حقيقى روس
ــد، اما به دليل آنكه هدف از پرداختن  ــر مورد تأمل قرار مي ده از آن منظ
ــب نتايج عملكردى مي باشد، در تقسيم بندي، در دسته تعاريف  به آن، كس

كاربردي قرار گرفته است.
الف - ادبيات روستاشناسي (تعاريف)

ــتا در ادبيات مرتبط با آن به گونه هاي مختلفي تعريف شده  واژه روس
است. روستا در فرهنگ معين، معادل «رستاك»5 در زبان پهلوي و معرب 
ــتاق، روستاق، رسداق و يا رزداق مي باشد و هم ارز ده و قريه تعبير  آن رس
ــده است؛ همچنين، «ده» آبادي كوچك در خارج شهر و در مقابل آن،  ش
ــا و كوچه ها و خانه ها و دكان ها و  ــهر، آبادي بزرگ كه داراي خيابان ه ش
سكنه بسيار باشد، تعريف شده است (معين، 1375). معجم البلدان به نقل 
ــاهده مي شود،  ــن آرد مي گويد: در زمان ما بنابر آنچه مش از حمزه بن حس
ــتاق را بر جايي كه داراي مزارع و قراء باشند اطالق مي كنند  ايرانيان رس
ــتاق نمي خوانند (به نقل  ــهرهايي از قبيل بصره و بغداد را رس و هرگز ش
ــتا» و «قريه» هم ارز  ــگ صبا «ده»، «روس ــدا،  1337). در فرهن از: دهخ
ــهر كه داراي چندين  ــر بوده و برابر با «آبادي كوچك در خارج ش يكديگ
خانه روستايي باشد»، تعريف شده است (بهشتي، 1371). همچنين، روستا 
ــاورزي و منابع طبيعي نيز  ــكونتي كوچك با اقتصاد مبتني بر كش نقطه س

تعريف شده است.
ده، بنا به تعريف از واژه «دهيو» به معناي سرزمين و كشور گرفته شده 
ــاس، ده و قريه سكونتگاه و جامعه اي  ــت (رضواني، 1382). بر اين اس اس
ــتا مفهوم محدودتري دارد و  ــناخته مي شود كوچك، كه نسبت به روس ش
يك واحد معيشتي است كه در يك فضاي جغرافيايي مستقر شده، شكل 
گرفته باشد، در حالي كه روستا شامل ده يا قريه اي است، همراه با مزارع 
ــش طبيعي اطراف آن. بنابراين تعريف، ده و قريه ممكن  و باغات و پوش
ــاورزي نباشد، يعني ساكنان آن، زارع، برزگر، كشاورز  است بر مبناي كش
ــاير فعاليت ها  ــند، بلكه معيشت آنان بر بنيان س ــتايي نباش و دامدار روس
استوار باشد، مثل خدمات، صنايع دستي، استخراج معدن، بهره وري از آب 
معدني، صيادي و نظاير آن كه در اين صورت به ساكنان آن دهاتي گفته 
ــود، ولي اگر اين واحد معيشت با بهره وري از فضاها يا فعاليت هاي  مي ش

كشاورزي همراه باشد، روستا ناميده مي شود (رضواني، 1382).
ــينان گروهي از بشرند  ابن خلدون در اين خصوص مي گويد: باديه نش
ــت آوردن معاش طبيعي به كشاورزي و پرورش چارپايان  كه براي به دس
مي پردازند و آنها  در وسايل زندگي از خوراكي گرفته تا پوشيدني به همان 
ــه مراحل برتر از اين  ــيدن ب مقدار ضروري و الزم اكتفا مي كنند و از رس
ــيني و تمدن كامل زندگي منتهي مي شود، عاجزند. اين  حد كه به شهرنش
ــم حيوانات يا از شاخه هاي درخت يا از گل  گروه خانه هايي از موي و پش

ــايه و تهيه  ــازند و از آنها جز بهره بردن از س ــنگ هاي طبيعي مي س و س
ــكاف هاي كوه ها پناه  ــگاه منظوري ندارند و گاهي هم به غارها و ش پناه

مي برند (ابن خلدون، 1359).
ــتايي7 چنين تعريف شده است:  در دايره المعارف بريتانيكا6 جامعه روس
جامعه اي كه در آن، به نسبت، ساكن كمتري وجود دارد، داراي زمين هاي 
ــد مواد  غذايي،  ــت و در آن مهم ترين فعاليت اقتصادي، تولي ــترده اس گس
ــن مناطقي به صراحت  ــه تعريف براي چني ــت. ارائ الياف و مواد خام اس
ـــتا در جـوامع غـير  ـــهر و روس ــاوت زيـاد ميان ش ــت. تفـ ممكن نيس
ــت - تعيين  صنعتـي - كه البته در جوامــع صنعتي اين تفاوت كمتر اس
ــكل مـواجــه مــي نمايد  ــتايي را با مش ــكونتگاه هاي روس مرز دقيق س

.(Britannica, v.10, 1970)
ــده است، به روستا  ــتا ش در برخورد ديگري كه در تبيين مفهوم روس
ــتي و به عبارتي سكونتگاهي انساني نگريسته  به عنوان يك مجتمع زيس
مي شود و غريزه اجتماعي زيستن، با توجه به سطح فرهنگ و برخورداري 
ــاي گوناگون، تجلي  ــف جهان به صورت ه ــش فني در نقاط مختل از دان
مي يابد (سعيدي، 1379)، كه روستا نوعي از آن محسوب مي شود. جوامع 
ــاس عرصه هاي مالكيت زمين تعريف  ــنتي براس ــتايي در تعاريف س روس
ــتا بر پذيرش  ــده اند (M. Frutos, 1999). در تعريف ديگري از روس ش
ــده و روستا واحدي اقتصادي،  ــتقل تأكيد ش آن به عنوان يك «كل» مس
ــده  ــين تعريف ش ــي، جغرافيايي و مركز تجمعي از مردم يكجانش اجتماع
ــاورزي تأمين مي شود و شرايط  ــت كه قسمت اعظم درآمد آنها از كش اس
بالقوه خودكفايي را نيز در خود دارد (رضواني، 1382). همچنين در برخي 
تعاريف ديگر هيچ يك از معيارهاي شناخته شده فوق الذكر مالك تفكيك 
ــهر را از روستا تفكيك مي نمايد،  ــهر از روستا قرار نمي گيرد و آنچه ش ش
ــت كه شهر ناميده  ــهر جايي اس ــد، طبق اين تعريف، ش «عرف» مي باش

مي شود (پيتيه، 1369).
ــت از يك مركز  ــق قانون اصالحات ارضي، ده يا قريه عبارت اس طب
ــه در اراضي آن به  ــوار ك ــكونت و كار تعدادي خان ــل س ــت و مح جمعي
عمليات كشاورزي اشتغال داشته و درآمد اكثريت آنها از طريق كشاورزي 
ــود (وثوقى،  ــناخته مي ش ــود و عرفًا در محل ده يا قريه ش ــل مي ش حاص
ــت از  ــتا عبارت اس 1366). همچنين، بنا به تعريف مركز آمار ايران، روس
سكونتگاهي كه توليد غالب آن كشاورزي و دامپروري بوده و جمعيت آن 

حداكثر 5000 نفر باشد (شناسنامه آبادي هاي كشور، 1375).
ــات مرتبط به آن ارائه  ــتا در ادبي ــت اينكه تعاريفي كه از روس درنهاي
ــده اند، به دليل آنكه در حوزه هاي علوم مختلفي صورت گرفته ، متعدد  ش
است. همچنان كه ذكر آن رفت، تعاريف روستا عمدتًا براساس محورهايي 
همچون نوع معيشت و اقتصاد حاكم، ويژگي هاي اجتماعي و يا جمعيتي، 
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ساختار كالبدي و نحوه اداره جامعه صورت گرفته است.

ب - فرآيند پيدايش و شكل گيري تاريخي روستا
ــير تاريخي حيات اجتماعي انسان، گامي  ــناخت روستا در بستر س ش
است در جهت شناخت مفهوم آن پديده؛ چرا كه شناخت ما از هر پديده اي 
ــتگي دارد (حبيبي،  ــا از فرآيند تاريخي آن پديده بس ــناخت م به درجه ش
ــايد بديهي ترين تعبيري كه از سكونتگاه هاي انساني مي توانيم  1375). ش
ــته باشيم، آبادي ها هستند؛ آبادي پديده اي است تدريجي كه در طي  داش
ساليان و در تعاملي پيوسته ميان معيشت ساكنان و محيط صورت پذيرفته 
ــنايي دروني آنان  ــاكنان از كيفيات محيط و آش ــت. بنابراين ادراك س اس
ــط، مقوله اي كامًال تدريجي  ــا روش هاي ارضاي نيازها و تطابق با محي ب
ــت كه نسل به نسل - هر چند  ــاليان آنهاس بوده و مبتني بر تجربيات س
ــت. تاريخ آبادي قدمتي  ــان منتقل گرديده اس به طور ناخودآگاه - به ايش
ــر دارد. پيدايش اولين سكونتگاه ها به  به اندازه تاريخ زندگي اجتماعي بش
ــتين با رواج كشاورزي به  ــان نخس ــنگي باز مي گردد. انس آغاز عصر نوس
زندگي يكجانشيني پرداخت و در پي آن مفهوم «سكونت» در بروز عيني 
ــد. آبادي ها با تفكيك جوامع براساس  ــكل گيري آبادي ش خود موجب ش
فعاليت هاي اقتصادي به شهرها و روستاها تبديل شدند و از اين زمان بود 

كه تاريخ حيات و فرآيند رشد شهر و روستا از يكديگر تفكيك شد.  
ــتائيان به  ــهرها و مهاجرت روس داليل مختلفي در خصوص ايجاد ش
ــت؛ معمولي ترين دليلي كه براي پيدايش  ــهرها در طول تاريخ آمده اس ش
ــت. به اين معنا كه مازاد توليد  ــته به اقتصاد اس ــهرها ذكر شده، وابس ش
ــت و توليد محصول بي نياز كرد،  ــاورزي عده اي را از كش محصوالت كش
ــع آوري غذاي مازاد جهت يك جمعيت  ــهيل جم اين امر، خود موجب تس
ــتا خارج شده، شهرها  ــيعه، 1374)؛ لذا عده اي از روس ــهري گشت (ش ش
ــارت پرداختند. در  ــون صناعت و تج ــه حرف ديگر همچ ــاختند و ب را س
دايره المعارف بريتانيكا در اين خصوص آمده است: از نظر تاريخي، جوامع 
ــتايي قدمتي بيش از جوامع شهري دارند. روستائيان در خانواده هاي  روس
ــود. اين وقايع  ــد و درصد مردان در آن باالتر ب ــترده زندگي مي كردن گس
ــاد يك مزيت بود؛  ــاورز فرزند زي ــا يكديگر در ارتباطند. براي يك كش ب
ــند تا بتوانند در مزارع كار كنند و در پي آن  ــر باش به خصوص اينك پس
ــان از آنها مراقبت كنند. معموٌال در اين جوامع  هنگام پيري پدر و مادرش
ــراي آنها وجود ندارد  ــوند، زمين كافي ب هنگامي كه فرزندان بزرگ مي ش
ــهرها  ــان را تأمين نمايد؛ لذا تعدادي از آنها به ش كه مخارج خانواده هايش
مهاجرت مي نمايند، لذا از ديد تاريخي، شهرها سرريز جمعيت روستايي را 
ــبي افراد مسن تر در خانواده هايي كوچكتر در  جذب مي كنند و به طور نس

.(Britannica, v.10, 1970) روستاها مي مانند
ــئون زندگي  ــوم و ش ــاب خود تفاوت عادات و رس ــدون در كت ابن خل

ملت ها را نتيجه اختالفي مي داند كه در شيوه معاش خود پيش مي گيرند؛ 
ــان ها را تنها براي به دست آوردن وسائل معاش مي داند  وي اجتماع انس
ــش از مرحله  ــاده را نوعي تالش پي ــات ابتدايي و س ــه اجتماع و اينگون
ــيني و رسيدن به مرحله تمدن كامل مي داند؛ وي «باديه نشيني»  شهرنش
را اصل و گهواره اجتماع و تمدن و اساس تشكيل شهرها مي داند و بيان 
ــيني به منزله هدفي براي باديه نشينان است كه به سوي  مي دارد: شهرنش
ــيني به  ــرانجام از باديه نش ــش و تالش خود س ــد و با كوش آن در حركتن
مطلوب خويش نائل مي آيند و هنگامي كه به فراخي معيشت و توانگري 
ــوم تجمل خواهي و ناز و نعمت روي   ــند، از اين راه به عادات و رس مي رس
ــي متمايل مي گردند و به  ــتقرار زندگ مي آورند و آن وقت به آرامش و اس

قيود شهرنشيني تن در مي دهند (همان، ص 227).
ــتاي رونق گرفتن شهرها در طول تاريخ، پيوسته شكاف ميان  در راس
ــود؛ آثار مكتوب حكايت از اهميت شهرها و  ــهر و روستا عميق تر مي ش ش
مورد توجه قرار گرفتن بيشتر شهرها نسبت به روستاها، از طرف دولت ها 

دارند:
چو از شهر يكسر بپرداختند                  بگرداندرش روستاها ساختند

”فردوسي“
و يا:

بتو دادم آن شهر و آن روستا                تو بفرست اكنون يكي پارسا
”فردوسي“

ــاره به اختالف عميق  ــعدي كه به طور ضمني اش و يا اين بيت از س
ميان روستا و شهر دارد:

چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر     همه روستايند و شيراز شهر
ــتاها از نظر  همچنين آثار ادبي باقيمانده، حكايت از آن دارند كه روس
علمي نسبت به شهرها جايگاه پست تري داشته اند و در واقع شهرها مركز 

تفكر و علم بوده اند:  
س بيش مشنو آن سخن باطل كسيپس بيش مشنو آن سخن باطل كسيپس بيش مشنو آن سخن باطل كسي
كز شارسان علم سوي روستا شده است

”ناصر خسرو“
من هزاران ساله علم آنجا برم           آن زمان از روستا خواهم رسيد

”نظامي“
هر كه ماهي باشد اندر روستا                تا به ماهي عقل او نايد بجا
وانكه باشد ماهي اندر روستا             روزگاري باشدش جهل و عمي

”مولوي“
روستا زادگان دانشمند                    به وزيري پادشاه رفتند
پسران وزير ناقص عقل                  بگدايي به روستا رفتند

”سعدي“

درنگي در مفهوم روستا
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علم در علم است اين درياي ژرف   من چنين جاهل كجا خواهم رسيد
من هزاران ساله علم آنجا برم        آن زمان از روستا خواهم رسيد

”عطار“
اما روستاها در طول تاريخ در ايران همواره محمل رابطه با طبيعت و 

خاستگاه فعاليت هاي كشاورزي بوده اند:
و در روستاها بگشتندي

”تاريخ بيهقي“
امير بسيار پرسيدي از آنجاي ها و روستاها و خوردني ها.

”تاريخ بيهقي“
ــتا با اطمينان مي توان از تقدم  ــير تحول تاريخي روس ــي س در بررس
ــهرها خبر داد، اما با پديدار شدن شهرها،  ــبت به ش ــتاها نس وجودي روس
ــتا همگام نبوده و پيوسته اين فاصله  ــد و توسعه شهر و روس ــرعت رش س
ــاورزي، محور اصلي اقتصاد جوامع  ــتر شده است. گرچه در عصر كش بيش
ــتاها - كه كشاورزي هم ارز آن تلقي مي شد - تشكيل مي داد، اما  را روس
ــاورزي كردن، ديگر مستلزم زندگي دهقاني  با ورود به عصر صنعت، كش
ــين خود و به گستردگي  آن نبود و جايگاه روستاها در ميان  به معناي پيش
ــتري  ــاورزي صنعتي با نيروي كار كمتر، بهره بيش جوامع تنزل نمود، كش
ــتائياني كه مي بايست براي تهيه غذا روي  از زمين گرفت و جمعيت روس
ــوالت عميقي را در  ــأله تح ــن كار مي كردند كاهش يافت و اين مس زمي

ساختار روستاها در نظام كلي كشور موجب شد. 
ب-1- چشم انداز آينده

ــم انداز آينده روستا در مقياس جهاني و همچنين در داخل كشور،  چش
به تفصيل قابل طرح است و در مقوله تعريف مفهوم روستا نمي گنجد؛ اما 
از آنجا كه برنامه ريزي هاي آتي در خصوص يك مسأله، ريشه در شناخت 
ــم ندازهايي  ــأله دارد، نگاهي اجمالي به چش ما از كيفيت و كميت آن مس
ــود، تعريفي ضمني از آن مفهوم را  كه در خصوص اين مفهوم طرح مي ش
ــتا در  ــاره اي مختصر به جايگاه روس نيز به ما ارائه خواهد داد؛ بنابراين اش
نظام تفكر جهاني و همچنين در چشم اندازهاي برنامه توسعه، وجوه بارز و 

خاص روستا را كه داراي ارزش برنامه ريزي هستند، روشن مي نمايد. 
ــتا  ــرفته حفظ و نگهداري روس در برخي برنامه ريزي هاي جوامع پيش
ــاورزي، به عنوان دو هدف  ــازي توليدات كش و همچنين ازدياد و بهينه س
مديريتي در روستا طرح مي گردند و در واقع برخي از مهم ترين ويژگي هايي 
ــترش آن صورت مي گيرد، نگاه به  كه برنامه ريزي ها در جهت حفظ و گس
روستا به منزله يك سرمايه ملي از ديد فضاهاي طبيعي خارج از شهرها و 
همچنين توليد محصوالت كشاورزي، انعطاف پذيري سيستم و همچنين 
 Allmendinger &) ــد ــوع اقتصادي و اجتماعي مي باش دارا بودن تن

.(Champan, 1999

ــور، برنامه ريزي در خصوص  ــعه داخل كش در برنامه ريزي هاي توس
ــعه كشور و در تمامي ابعاد آن  ــتاها به عنوان يكي از موارد مهم توس روس
ــوب مي گردد. آنچه در مرحله اول از مرور برنامه هاي توسعه (برنامه  محس
ــده اند، حاصل  ــتاي يكديگر طرح ريزي ش ــوم) كه در راس اول، دوم و س
ــت هاي كالن توسعه در كشور در خصوص  ــود ، اين است كه سياس مي ش
ــتا و مسكن روستايي به دنبال توسعه اي هماهنگ و يكپارچه  مسأله روس
ــد دارند، تأكيد بر  ــتگذاري ها بر آن تأكي ــد. اهم اهدافي كه سياس مي باش
ــتا، بهسازي مسكن روستايي و بهبودبخشي  رونق اقتصادي منطقه و روس
ــاخص هاي كيفي مسكن روستايي و به طور كلي بهبود كيفيت زيست  ش
ــاختار كالبدي، مقاوم سازي و بهسازي، همچون فراهم آوردن  و اصالح س
ــنتي و بومي و گسترش فرهنگ  زمينه هاي ارتقاء فن آوري فعاليت هاي س
ــادي - اجتماعي  ــعه اقتص ــتايي (برنامه دوم توس صنعتي در مناطق روس
ــتاها، بند 3،  ــعه روس ــد نهم، فصل عمران و توس ــي ايران، جل و فرهنگ
ــطح  ــاركت هاي مردمي، تفويض اختيارات در س ــمت الف)، جلب مش قس
ــتائيان در اداره امور  ــوراها و ارتقاء نقش روس ده به نهادهاي مردمي و ش
ــوم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي، ماده  روستا (اليحه برنامه س
ــهيالت براي صاحبان  ــرمايه هاي خصوصي و ايجاد تس 138) و جلب س
ــتا (اليحه برنامه سوم توسعه اقتصادي  ــرمايه جهت كارآفريني در روس س

- اجتماعي و فرهنگي، فصل 19، ماده 136) بوده است.
در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مواردي 
ــند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده  همچون: صدور س
ــهرها و روستاها و شهرك ها به نام مالكين قانوني آنها از طريق  قانوني ش
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور (ماده 18)، ارتقاي شاخص هاي توسعه 
روستايي و عشايري از طريق سياستگذاري، برنامه ريزي، راهبري و نظارت 
ــتايي زير نظر رئيس جمهور و تأمين اعتبار صددرصد  ــعه روس در امور توس
ــي، اقتصادي، اجتماعي و  ــاده 19)، و بهره گيري از قابليت هاي محيط (م
فرهنگي مناطق روستايي كشور از طريق توسعه منابع انساني، تنوع بخشي 
ــاماندهي نظام ارائه خدمات سطح بندي شده  به فعاليت هاي اقتصادي، س
و اصالح نظام برنامه ريزي توسعه روستايي با تأكيد بر افزايش هماهنگي 
ــده است كه شاخص هايي از  و محلي نمودن فرآيند آن (ماده 75) طرح ش
ــتايي كه اقدامات اصالح گرايانه پيرامون آن صورت مي پذيرد  زندگي روس

را نشان مي دهد.
ــاورزي،  ــرايط محيطي، كش لذا چنانچه از مرور برنامه ها برمي آيد، ش
ــتايي و همچنين كالبد  ــي جوامع روس ــاختار سياس اقتصاد و فرهنگ و س
ــرايط خاصي را براي اين دسته از جوامع در سطح كشور  سكونتي آنها ش
ــر امروز با مواجه شدن با مشكالت زندگي  رقم مي زند. از طرف ديگر، بش
ــعه  ــت و با درك اهميت توس ــروز خود كه محصول دوران صنعتي اس ام



111
پايدار در مقياس جهاني و طرح ايده هايي همچون دهكده جهاني در عصر 
ــتايي معطوف  الكترونيك، توجه خود را مجدداً به ارزش هاي جوامع روس
نموده است كه مهم ترين آن توجه به طبيعت و همزيستي با آن است. از 
ــدن با تأمل نگاه  شود، شكل جديدي از  طرف ديگر، چنانچه به جهاني ش
الگوي اقتصادي را در رابطه ميان جوامع تعريف مي نمايد كه حتي به رابطه 
ميان سكونتگاه هاي شهرى و روستايي در حوزه هاي درون مرزي كشورها 
ــدن اقتصاد امروزه و در كشورهاي پيشرفته  ــت. جهاني ش قابل تعميم اس
ــده است: در عصر حاضر و در مقياس جهاني  به بحثي قابل طرح بدل ش
ــيوه توليد، از صنعتي به فن آوري اطالعاتي  ــمگيري در ش دگرگوني چش
ــت. تمركز توليد جاي خود را به ارتباط گسترده جوامع بر پايه  رخ داده اس
ــت. عصر فوردگروي8 را پشت سر نهاده ايم و به  ــترك داده اس منافع مش
ــوردي در مرزهاي ملي به  ــافوردگروي گام نهاده ايم، اقتصاد ف ــر پس عص
ــت؛  ــي و در خط توليد كارگاه هاي بزرگ يا كارخانه ها تمركز داش خصوص
ــافوردگروي، ملي گرايي اقتصادي را مانع را توليد مي داند و  حال آنكه پس
ــيوه «مشاركت در توليد» را كه از لحاظ جغرافيايي پراكنده و نامتمركز  ش
ــت، جايگزين آن ساخته است (رجايي، 1380). لذا در نگرش به جهان  اس
ــاس ديدگاه دهكده جهاني، مرزهاى جغرافيايى در حال نابودي است  براس
و نمي توان براساس اقتصاد بسته اي كه موجوديت روستا را به عنوان يك 
ــتم بسته مستقل رقم مي زد، تعريفي ثابت از روستا ارائه داد و روستا  سيس

را يك كل مستقل دانست.
ــم انداز آينده روستا و تعريفي كه از آن براي نسل هاي آينده ارائه  چش
ــتري كه امروزه در آن، نوع رابطه ميان  ــته است به بس ــد، وابس خواهد  ش
جوامع انساني رقم زده مي شود و همچنين مطلوبيت هايي كه همه جوامع 
ــاني ملزم به تحقق آن هستند و در برنامه ريزي هاي كالن، به سمت  انس
ــتا مستلزم نگرشي ژرف  آن جهت گيري مي كنند؛ لذا تأمل در مفهوم روس
به آن، به عنوان پديده اي است كه در طول تاريخ، واجد حياتي متداوم از 

گذشته تا به آينده مي باشد.
ج - شناخت ويژگي هاي روستا، تأملي در ويژگي هاى شهر 

و روستا به عنوان دو پديده متعامل
ــتي و بسته به شرايط مختلف  ــتا به عنوان يك مجتمع زيس هر روس
ــي، فرهنگي و اجتماعي حائز ويژگي هايي مختص به خود مي باشد؛  سياس
ــيم بندي هايي كه در خصوص انواع جوامع روستايي صورت مي گيرد،  تقس
ــناخت ويژگي هاي  ــت. در ش ــد ويژگي هاي متفاوت در آن جوامع  اس مؤي
ــتايي مي توان در يك نگرش كالن آنها را از دو جنبه كالبدي  جوامع روس
ــيماي كلي  ــرار داد كه در تعامل با يكديگر س ــورد تأمل ق ــي م و اجتماع
جامعه روستايي را رقم مي زنند. اين تقسيم بندي ها در درون خود براساس 
ــامل مي شود؛ به عنوان  ــيمات ريزتري را نيز ش ويژگي هاي مختلف، تقس

ــكان،  ــتاها را از جنبه هاي مختلفي همچون نحوه اس مثال مي توان روس
ــا پاره اي از  ــيم بندي كرد؛ ام ــت، وضعيت جغرافيايي و ... تقس نوع معيش
ــيم بندي ها فارغ از ويژگي هاي زماني و مكاني، شكل عام تري نسبت  تقس
ــيمات مي يابد؛ مثًال سكونتگاه هاي روستايي در يك تعريف  به ديگر تقس
ــه گروه سكونتگاه هاي دائم، موقت و  كلي و بنا بر تعاريف مركز آمار به س
ــوند. براساس رويكرد معيشتي، روستاها  نواحي غيرمسكون تقسيم مي ش
ــتاهاي زراعي،  ــند: روس ــر قابل تفكيك مي باش ــيم بندي زي مطابق تقس
ــتخراجي (معدني)، روستاهاي صيادي، روستاهاي جنگلي،  روستاهاي اس

روستاهاي توريستي، روستاهاي استراحتگاهي و روستاهاي صنعتي.
ــكونتگاه هاي دائمي  ــي كه براي س ــرف ديگر ويژگي هاي عام از ط
روستايي لحاظ شده اند، عبارتند از: داشتن مرز و قلمرو مشخص، انگيزه ها 

و علل وجودي معين، فعاليت هاي خاص اقتصادي (سعيدي، 1379).
ــتاها،  از تـأثير متقابل ”محيط طبيعـي“ و ”محيط فرهنگي“ در روس
فضاي خاصي فراهم مـي آيد كه معرف يك عينيت جغرافيايي يا واقعيت 
ــت. از آنجا كه فضاي به وجود آمده، خود متشكل  ”مكاني - فضايي“ اس
ــمار  ــت، مي توان آن را يك ”نظام“ به ش از اجزايي مرتبط به  يكديگر اس

آورد.
ــتايي را داراي ويژگي هايي  بنابراين از نظر كالبدي آنچه جوامع روس

منحصر به خود مي سازد، عبارتند از:
ــاي خاص آن و  ــي با توجه به ويژگي ه ــكان يا محيطي طبيع 1- م
ــط (مكان)، از جمله  ــزان تأثير عوامل گوناگون در اين محي ــي مي چگونگ

موقعيت، وضع ناهمواري ها، آب و هوا و پوشش گياهي.
ــه و پيامدهاي حاصل از فعاليت هاي گوناگون  2- نحوه برپايي، دامن

گروه هاي روستايي.
ــمبل فعاليت هاي خاص  ــم انداز خاصي كه نتيجه و س 3- فضا يا چش
انسان در مكان معين است. اين فضا نمايانگر نحوه استقرار خانه ها، شيوه 
ــع، روابط مالكيت، نوع و دامنه توليد و حتي چگونگي  بهره برداري از مناب
ــتقرار و جايگاه هر خانواده يا گروه در كل مجموعه يا اجتماع روستايي  اس

است.
همچنين يكي از مهم ترين ويژگي هايي كه زندگي روستايي  را متأثر 
ــازد و هم كالبد و هم روابط اجتماعي روستائيان پيرامون آن شكل  مي س
ــودن اين بعد از زندگي  ــت و زندگي و پررنگ ب مي گيرد، همگامي معيش
ــاره به اين موضوع و تأثير آن بر كالبد  ــت. حسن فتحي در اش در روستاس

زندگي روستايي بيان مي كند:
ــده  در اين مزرعه  بينوا، همه چيز تابع اقتصاد بود؛ محصوالت درو  ش
ــد  ــتانه كلبه جلو مي آمد و در اطراف حياط هاي كثيف آن انبار مي ش تا آس
ــتري براي گردآوري محصول باز كند، سايه اي وجود نداشت.  تا جاي بيش

درنگي در مفهوم روستا
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ــد پنبه را آزار مي داد. براي انسان هايي كه در آنجا  ــايه درختان رش زيرا س
ــده بود (فتحي، 1372). وى در  ــاخته نش زندگي مي كردند، هيچ چيزي س
بيان تضاد ميان برداشت فكرى خود از روستا و واقعيت روستاهاي موجود 
ــتم، اما اين عشق به يك  ــه عشق عميقي به روستا داش مي گويد: هميش

آرمان بود، نه به چيزي كه در واقع مي شناختم (فتحي، 1372).
ــوب  ــتائيان خانه تنها محلي براي زندگي محس ــع براي روس در واق
ــتايي در طول تاريخ همواره مأمن معيشت وي  ــود، بلكه خانه روس نمي ش
بوده است و اين تفكر از تك بنا گرفته تا كل ساختار كالبدي بافت روستا 

گسترش مي يابد.
ــتايي  ــريح ويژگي هاي جامعه روس ــارف بريتانيكا در تش در دايره المع
چنين آمده است: ساكنان روستايي با مردمي كار مي كنند كه آنها را خوب 

مي شناسند و به روابط صميمي و مقياس كوچك خوگرفته اند. 
ــط  ــتايي  كه توس ــات روس ــط طـالع ــتايي  كه توس ــات روس ــط طـالع ــتايي  كه توس) م ــات روس ــتايي  كه توس) مطـالع ــات روس طـالع Britannica, v.10, 1970)
EU در سال 1990 و انجمن EU در سال 1990 و انجمن 10EU در گزارش هايش در خصوص  9OECD 

ــتا ارائه مي دهد، بيانگر اين مطلب است كه اين مناطق  آينده جهان روس
ــتند، اگرچه  ــانگرا و پويا هس ــتم هاي باز، چند عملكردي، انس داراي سيس
تركيب عناصر مختلف، گونه هاي متفاوتي از اين سكونتگاه ها را در سطح 

.(M. Frutos, 1999) جهان ارائه مي دهند
ــي جوامع  ــناختي، زندگي اجتماع ــاي جامعه ش ــي ويژگي ه در بررس
ــن از منظر  ــاختار اجتماعي و همچني ــر س ــوان از منظ ــتايي را مي ت روس
ــته در حال تغيير  ــاي جمعيتي مورد تأمل قرار داد كه البته، پيوس ويژگي ه
ــن جمعيت، جوامع  ــبتًا پايي ــت. در اين خصوص مي توان به تراكم نس اس
ــدت  ــك، مهاجرت هاي پايدار (پديده اي كه در نيمه دوم قرن 20 ش كوچ
ــت) و تغييرات عميقي كه در دهه هاي اخير در ساختار  ــتري يافته اس بيش
ــتائيان صورت گرفته است، اشاره كرد  جمعيتي، اجتماعي و طرز فكر روس
(ibid, p. 200). جامعه روستايي بر اختالط نقش ها بنا نهاده شده است. 
ــوراي ده عضويت دارند،  ــاني كه در ش ــم و بيش تفاوتي همان كس با ك
ــوراي سنديكا را نيز اداره مي كنند و در جلسات شركت هاي تعاوني نيز  ش
ــد كه تقارن نقش ها و تداخل وظايف يكي  حضور مي يابند. به نظر مي رس
از مهم ترين وجوه اختالف جامعه روستايي از جامعه شهري  است (وثوقي، 

.(1366
ج-1- تفاوت ميان ساختار روستا و شهر

چنانچه پيشتر اشاره شد، براي تعريف يك موضوع مي توان آن را در 
ــى  قياس با پديده هايي كه در تعامل يا تضاد با آن پديده قرار دارند، بررس
نمود؛ در نقطه مقابل روستا، شهر قرار دارد و بالفاصله پس از آنكه مفهوم 
ــتا مطرح مي گردد، مفهوم شهر به ذهن متبادر مي شود. تفكيك شهر  روس
ــتا نيز در حوزه هاي علوم مختلف متفاوت است؛ جامعه شناسان در  از روس

ــتا ابعاد زير را مورد توجه قرار مي دهند: گرايش به  ــناخت شهر از روس ش
آزادي هاي مدني، گرايش به محدوديت اوالد و گرايش به يكپارچگي هاي 
ــي. جغرافيدانان طبقه بندي زمين را معيار اصلي قرار مي دهند و در  اجتماع
ــرايط محيطي،  ــه مالك هايي همچون كاربري زمين، ش اين خصوص ب
ــربندي اجتماعي، ميزان تجانس و عدم تجانس  ميزان تراكم جمعيت، قش

جمعيت مي پردازند.
ــناخت شهر از  ــال 1967 براي ش ــازمان ملل در س معيارهايي كه س

روستا ارائه داده است، به شرح زير مي باشد:
1- حوزه اداري.

2- نوع فعاليت هاي اقتصادي.
3- ميزان جمعيت.

ــات زيربنايي، فضاهاي خدماتي  4- مشخصات شهري مانند تأسيس
مانند بيمارستان، دادگاه و ... .

5- حوزه دولت محلي (رضواني، 1381).
ــن  ــتا را چني ــهر از روس ــك ش ــاخص هاي تفكي ــر ش ــي ديگ گروه

برمي شمرند:
1- وسعت.

2- وضعيت و نوع فعاليت اقتصادي.
3- درجه اشتغال، قشربندي اجتماعي.
4- درجه پيچيدگي روابط و مناسبات.

ــاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي  ــي بهره گيري از نهاده 5- چگونگ
و سياسي.

6- ميزان و تركيب جمعيت (همان، ص 16).
ــريح  ــتا را چنين تش ــهر و روس دايره المعارف بريتانيكا تفاوت ميان ش
ــتا با نگاه سنتي در مقابل شهر قرار مي گيرد؛ روستا محل  مي نمايد: ”روس
ــت و به چرخه زندگي كشاورزي گره خورده است.  ــتائيان اس زندگي روس
ــي كار مي كنند و  ــهرها در گرايش هاي مختلف ــاكنين ش ــي كه س در حال
اقتصاد آنان ريشه در صنعت و تجارت دارد. روستا يك اجتماع صميمي از 
ــاوندان است. در حالي كه شهر جايگاه توده جمعيت است. فرهنگ  خويش
ــتا ساده است و سنتي و اين در حالي است كه شهرها مركز هنرها و  روس
ــعه فرهنگي هستند. شهر و روستا به عنوان  علوم و تركيبات پيچيده توس
جوامع سياسي تفاوت هاي بارزتري دارند. از ديد تاريخي روستا به واسطه 
يك دموكراسي بدوي با بحث رودررو در شوراي روستا يا توسط كدخدايي 
ــفيدان ده تأييد مي شد، اداره مي گرديد.  كه تصميمات وي توسط ريش س
ــد و روش هاي اداره  ــادگي نبوده ان ــهري هيچگاه به اين س دولت هاي ش

سلطنتي، ظالمانه، اشرافي و يا حزبي در همه شهرها شكوفا شده اند. 
در روستا مرز ميان فعاليت ها و اقدامات سياسي، اقتصادي، مذهبي و 
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ــهرها وجود دارد، كشيده نشده اند.  صورت هاي ديگر به گونه اى كه در ش
ــه، گذر از زندگي  ــاب در ادام ــن كت (Britannica, v.25, 1970)“. اي

روستايي به ساختار زندگي شهري را چنين بيان مي دارد:
”انتقال جوامع خويشاوند با سيستم هاي غير رسمي و پيوسته و متحد 
ــله مراتبي با ساختار سياسي  ــي به جوامع متفاوت سلس اجتماعي و سياس
پيچيده، با بزرگ شدن جوامع روستايي آغاز شد. سازماندهي هاي ابتدايي 
ــكل  ــوع اقتصاد و يا تقابل با ديگر جوامع تش ــد جمعيت، تن جوامع با رش
ــري خاص تري يافت و نقش رهبري  ــد. عملكرد اجتماعات جهت گي يافتن
ــد تدريجي شهرها حادث مي شد  ــازماندهي شد. اين فرآيند گاه در رش س
ــه به وجود مي آمد  ــتايي يا چند قبيل ــاع تعدادي جامعه روس و گاه از اجتم

.“(ibid,p.1008)
ــت  ــتايي را مي توان همگام با چيزي دانس ــاي جامعه روس ويژگي ه
ــي؛ از آن تـحت عنـوان  ـــنـاس آلمـان ــس11؛ روانـش ــه فرديناند توني ك
ــفت“ 12 نام مي برد؛ وي در مقابل ماهيت زندگي شهري را تحت  ــفت“ 12 ”گمينش 12 ”گمينش

ــاالري غير عامل، تخصص  ــاخص هاي ديوان س ــفت، با ش عنوان گزلش
ــوص جامعه  ــف مي نمايد. وي در خص ــيون تعري ــه و مكانيزاس خردورزان
گمينشفت چنين بيان مي دارد: ”گمينشفت اجتماعي است كه در آن افراد 
ــت ها و عاليق  ــت مي كنند كه بر خواس ــمت جامعه بزرگتري حرك به س
ــفت قوانينشان را  ــت. به عالوه، افراد در گمينش ــخصي آنها متقدم اس ش
ــب و  ــاس آداب عمومي يا باورهاي عمومي در خصوص رفتار مناس براس
ــاس مسئوليت اعضاي اجتماع نسبت به يكديگر، نسبت به اجتماع و  احس
 .(Ferdinand,2001) درنهايت براساس ”خواست واحد“ تنظيم مي كنند
ــفت13عمومٌا با صنعت مدرن همراه مي شود. جايي كه  بالعكس آن، گزلش
جامعه در آن با برنامه  اجرايي خاص و اهداف مشخص در فضايي عقاليي 
و كارآمد عمل مي كند و به مصاف شرايط سنتي و ارگانيك مي رود. از اين 

دو واژه گاه به ”باهمستان“14 و ”جامعه“15 تعبير مي شود. 
ج-1-1- تفاوت مفهوم مقياس در شهر و روستا

زندگي در شهر به همرا پيامدهاي شهرنشيني مفهوم مقياس انساني 
را در شهرها دگرگون مي كند و اين در حالي است كه هنوز به دليل عدم 
ــاني در روستاها بيشتر به  ــدن ساختار زندگي، مقياس هاي انس صنعتي ش
ــم مي آيد، اين تفاوت در مقياس كليه اجزاي كالبدي پيرامون زندگي  چش
ــم مي خورد. اما  ــطوح كمي زندگي و ... به چش همچون راه ها و بناها، س
ــاس همواره به قياس دو امر «كمي» نمي پردازد، كيفيات محيطي نيز  مقي
مقياسي در خصوص امور «كيفي» به انسان مي دهد، به عنوان مثال پيش 
ــهرها باشند، كيفيات  ــتاها به دنبال الگوگيري كالبدي از ش از آن كه روس
ــيد كه به  ــاس كيفي متفاوتي مي بخش ــان به او مقي محيط پيرامون انس
ــد و آن  ــانه فطري او مؤثر واقع مي ش طور قطع در معيارهاي زيبايي شناس

ــد مي داد. آثار معماري و تزئينات به جا مانده در  ــطوح بااليي رش را در س
روستاها حكايت از رشد فطري معيارهاي زيبايي شناسانه انساني در چنين 

محيط هايي دارند.
د - مباني نظري حاكم بر ساختار روستا

شكل گيري حيات در هر مجتمع زيستي، رابطه اي دو سويه با محيط 
ــاي محيطي بر فرآيند حيات در آن  ــم بر آن دارد، از طرفي ويژگي ه حاك
محيط تأثيرگذار است (مانند تأثير اقليم بر خلق و خوي ساكنين و يا شكل 
مجتمع هاي زيستي) و از طرف ديگر محيط نيز متأثر از رفتاري است كه 
ساكنان هر محيط موجد آنند. تعامل دو سوي اين رابطه، منجر به پيدايش 
ــه در ارتباط با مباني نظري  ــي خاص در آن محيط مي گردد ك ويژگي هاي

حاكم بر ساختار محيط و جهان بيني ساكنان آن قرار مي گيرد.
د-1- جهان بيني حاكم بر زندگي روستايي

زندگي انسان در روستا در رابطه با طبيعت شكل گرفته است. طبيعت 
در طول تاريخ براي انسان روستايي مجراي تحقق حيات بوده و البته اين، 
براي تمام انسان ها صادق است؛ اما روستايي چون در مواجهه مستقيم با 
ــك رابطه حيات خود را با مرگ و زندگي  ــوع قرار مي گيرد و از نزدي موض
ــته به  ــبت به آن مي يابد و پيوس طبيعت مي بيند، لذا درك صحيح تري نس
ــت و روزي اش  طبيعت به ديده احترام مي نگرد، چرا كه طبيعت، مادر اوس
ــه را رابطه اي متداوم مي بيند و براي  ــته به كرم طبيعت. او اين رابط وابس
ــي از آن  ــت را منبع ذخاير و كار خود را بهره كش ــظ اين تداوم، طبيع حف
ــترده است كه رابطه اي متعامل  ــتر گس نمي بيند؛ طبيعت براي او يك بس
ــعه  ــت. اين جهان بيني كه امروزه در بحث هاي توس بين آن دو برقرار اس
ــكيل  ــتا را تش ــت، پايه تفكر حقيقي در روس ــده اس پايدار مجدداً طرح ش
ــي كه ما را به تالش براي  ــد. تضمين ارزش حقيقي اين جهان بين مي ده
ــه امروزه  ــت. هر چند ك ــد، فطري بودن آن اس ــظ آن مجاب مي كن حف
تنگناهاي اقتصادي، فاصله زياد شهر و روستا و تبليغات فرهنگي متفاوت 
ــتا موضوع را وارونه جلوه مي دهد، اما همچنان ديده  با حيطه فكري روس
ــمت مدرنيت و  ــي اصيل در جوامعي كه به س ــود كه اين جهان بين مي ش
مدنيت حركت مي كنند، به يك كهن الگو تبديل مي شود كه در ناخودآگاه 
جامعه نقش مي بندد و فضايي دروني پديد مي آورد كه چنانچه به آن اجازه 
ــود، مرهمي خواهد بود بر بحراني كه به طور دفعي بر جوامع  بروز داده ش

روستايي تحميل شده است.
نتيجه  گيري

چنانچه ذكر شد، تعاريفي كه از روستا ارائه مي شوند، غالبًا نسبي بوده 
ــرايط محيط و زمان و حوزه مورد بحث متفاوت است؛ به  ــته به ش و وابس
ــاس معيشت كشاورزي تعريف  ــتا را براس عنوان مثال تعاريفي را كه روس
ــت آنها بر  ــتاهايي كه معيش ــبتًا زيادي از روس مي كنند، با نمونه هاي نس

درنگي در مفهوم روستا
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ــتاهاي توريستي)، نقض مي شود؛ از  ــاورزي استوار نيست (مانند روس كش
طرف ديگر مطابق آمار، تنها حدود 44 درصد از درآمد ساليانه خانوارهاي 
روستايي در ايران از طريق كشاورزي تأمين مي گردد و اين در حالي است 
ــاس معيشت خانوارها  ــتان گيالن كه اس ــتايي اس كه مثًال در جامعه روس
ــت، اين رقـم به 56 درصـد مي رسد (گزارش  ــتوار اس ــاورزي اس بر كش
اقتصادى - اجتماعى استان گيالن، 1382)، كه به نظر مي رسد قرار دادن 
اساس تعريف روستا بر آن در جامعه امروز چندان صحيح نباشد. همچنين 
براساس مثال هايي كه در متن به آن اشاره شد، تعاريف جمعيتي نيز معيار 
ــتا نيز غير قابل برنامه ريزي  صحيحي ارائه نمي دهند، تعريف عرفي روس
ــت، در دسته اي از تعاريف كه به نظر جامع تر مي رسد، روستا به عنوان  اس
ــت؛ در مورد اين  ــده اس يك كل خودكفا با فعاليت هاي دروني تعريف ش
ــق به معناي عدم  ــه واقع خودكفا بودن مطل ــف بايد گفت كه آيا، ب تعري
ــروز، به عنوان يك  ــادي و ... در جامعه ام ــاز به تبادالت علمي، اقتص ني
ــعه اي روستا را بر آن  ــت كه برنامه ريزي هاي توس ارزش پايدار مطرح اس
پايه گذاري كرد؛ مفهوم خودكفايي در معيارهاي جوامع امروز چگونه طرح 
ــود؟ چنانچه ما پديده جهاني شدن - كه پيشتر بدان اشاره شد - را  مي ش
ــدن زندگي  به طور كامل بپذيريم و يا آن را رد نماييم، در عصر جهاني ش
ــت و تمركزگرايي را باطل  ــم. جهان امروز، جهان تخصص ها اس مي كني
ــدن داشته  ــبت به پديده جهاني ش مي بيند؛ حتي اگر ديدگاهي منفي نس
ــم بدانيم؛ اما اعتقاد به آن در  ــكل جديدي از امپرياليس ــيم و آن را ش باش
ــي در آن حذف  ــته اي از پارامترهاي سياس ــاس درون مرزي كه دس مقي

مي شوند، براي ما فوائدي در برخواهد داشت.
ــاس، ارائه يك تعريف كاربردي ثابت از روستا كه بتواند در  بر اين اس
ــت و  ــد، ممكن نيس تمامي زمان ها و حوزه هاي مختلف علوم جوابگو باش
تعاريف، غالبًا نسبت به شرايط مختلف تغيير مي نمايند؛ تنها تعريف حقيقي 
ــتا است كه نسبي نيست. تعريف حقيقي روستا - چنانچه ذكر  مفهوم روس
ــتا را متجلي در مفهوم آبادى، با تمامي ابعاد آن مي بيند.  آن رفت - روس
ــداد نمود و چنانچه زمينه هاي  ــن تعريف را مي توان تعريفي مطلق قلم اي
الزم براي بهره برداري از آن فراهم آيد، پايگاهي ثابت را در اين خصوص 

فراهم مي آورد. 
كالم آخر

ــده، دوباره بينديشيم و  ــيده ش ــتا به آنچه انديش بايد در تعريف روس
مهم تر از آن، ميزان اهميت يك تعريف قطعي را مشخص نماييم. امروزه 
روستاها يكي پس از ديگري عرصه هاي به اصطالح ترقي را درمي نوردند 
ــاالنه تعداد زيادي روستا از ليست روستاهاي  ــهر تبديل شوند. س تا به ش
موجود در شناسنامه آبادي هاي كشور حذف مي گردند و به ليست شهرها 
ــتاهاي كشور است. اما واقعًا چه  مي پيوندند و اين حد مطلوب تمامي روس

تحولي در روستايي كه به شهر بدل مي گردد، صورت مي پذيرد؟ آيا جز اين 
ــت كه روستاها در آزموني كه شهريان براي ورود به ساحت خود براي  اس
ــتائيان طرح نموده اند، قبول مي شوند؟ آزموني با سؤاالتي رو شده كه  روس
ــخ آنها، نيازمند تحوالتي بنيادي نيست. كافي است چند  دستيابي به پاس
ــوند تا جمعيت آنها از حد جمعيتي كه براي روستا  ــتا در هم ادغام ش روس
تعريف شده، خارج شود و يا اگر خوشبينانه تر به موضوع نگاه كنيم، روستا 
ــاخت ها به حداقل  ــي خدماتي و تفريحي و زيرس ــر فضاهاي عموم از نظ
ــتايي متولد مي گردند  ــند. در پي آن، شهرهايي با فرهنگ روس الزم برس
ــته  ــتايي كه پيوس ــتايي يا به عبارت بهتر جهان بيني روس و فرهنگ روس
ــط قرمز مواجه مي گردد،  ــيني با خ در مواجهه با فرهنگ و آداب شهرنش
ــد و روستايي شهرنشين شده، مقهور شهرهايي كه  در درون خود مي پوس
ــبتي ديگر در بحران هويت غوطه ورند، قرار مي گيرد و بحراني  خود در نس
ــيند و معاني طبيعت،  مضاعف را تجربه مي كند، متحيرانه به نظاره مي نش
ــري در ذهنش رنگ مي بازد و  ــن، آب، رويش و ... يكي پس از ديگ زمي
روستائيان هر روز سربلند به اداره هايي كه حتمًا براي اداره شهرشان! نياز 

به تأسيس آن بوده، مي روند.
ــهر و روستا و به تبع آن ايجاد بار ارزشي متفاوت براي آن  تفكيك ش
دو موجد اثرات زيانباري كه ذكر آن رفت، مي باشند. چنانچه پيشتر اشاره 
ــان كه در اثر رابطه اي متعامل ميان  ــكونتگاه جمعي انس ــد، هرگونه س ش
ــت. چنانچه برنامه ريزي ها  ــكل مي گيرد، نوعي آبادي اس ــاكنين آن ش س
ــه لزومي بر  ــود ك ــردى به گونه اي طرح ريزي  ش ــي مطالعات كارب و حت
ــتا نباشد، مي توان هر  ــكونتگاه ها تحت عنوان شهر و روس دسته بندي س
ــت كه سنت  ــتا - را يك آبادي دانس ــهر و چه روس ــكونتگاه - چه ش س
ــت به طريقي در آن به وقوع مي پيوندد. هيچ روستايي را نمي توان  معيش
ــتا باقي بماند و  مجبور نمود كه در چهارچوبي كه ما تعريف كرده ايم، روس
ــهر دوري گزيند و از هيچ روستايي اي نمي توان خواست كه به شيوه  از ش
ــتوار است  ــان اس پدران خود بزيد كه اين بر فطرت آزاد و آزادگي نوع انس
ــي، فرهنگي و  ــت دادن ارزش هاي اجتماع ــه اين به معناي از دس و البت

اقتصادي موجود، مثًال از ميان رفتن كشاورزي نمي باشد.
ــلم است نظام اجتماعي روستا داراي ساختاري است سنتي.  آنچه مس
ــير صحيح با مخالفت  ــنتي غالبًا خروج از محور تعادل در مس در جوامع س
ــورت پذيرد.  ــن خروج به صورت دفعي ص ــرو مي گردد. مگر آنكه اي روب
جوامع روستايي ما كه غالبًا به بالندگي ذهني الزم جهت  نقد خود و نگاه 
خارج از سامانه دروني خود، به خود نرسيده اند، در مواجهه با هر ساختاري 
كه داراي نظامي قوي تر است، به يكباره و به صورت دفعي فرو مي ريزند 
و ارزش هاشان رنگ مي بازد؛ در عين حال آنچه بايد بر آن همت گماشت، 
ــكونتگاه هاي روستايي و پرهيز از اعمال نيروهاي  حفظ تداوم تاريخي س
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ــران در آن نگردد؛ لذا فراهم  ــت تا منجر به ايجاد بح دفعي در محيط اس
ــتايي است. اگر  ــد فرهنگي، تضمين تداوم زندگي روس آوردن امكان رش
قرار است روستايي به شهر تبديل گردد، اين تحول و دستيابي به مدنيت 
ــايد واژه هاي آب و  ــئون صورت گيرد؛ آنگاه ش ــد در تمامي ابعاد و ش باي
خاك محتواي اصيل خود را از دست ندهند. در اين صورت، روستايي كه 
مدنيت در آن وارد مي گردد، نسخه اي از شهرهاي موجود نيست، دستيابي 
ــم نزديكترين شهر به آن روستا  ــتيابي به جس آن به مدنيت به معناي دس
ــت كه در مسير طبيعي خود و منطبق بر  ــت. بلكه يك ساختار پوياس نيس
ــد كرده و وام دار الگوهايي از شهرهاي امروزين ما  پتانسيل هاي خود رش
نيست. چنين آبادي اي يك آبادي هوشيار و خود سازنده است. لذا شناخت 
روستا براي ما همچون شناخت هر پديده ديگري راهي است براي كشف 

منطق سير تكامل و تداوم آن پديده.

يادداشت ها

1- Gohn Sigler

2- Perception

3- sense

4- Luisa M. Frutos

5- Rostak

6- Britannica

7- Rural Society

8- Fordism   

9- Organization for Economic Co-operation De-

velopment 

10- European Union

11- Ferdinand Tonnies

12- Gemeinschaft

13- Gesellschaft

ــس همپايه community ذكر كرده  Gemeinschaft -14Gemeinschaft -14Gemeinschaft را توني

society ما به ازاي society ما به ازاي society را به كار  Gesellschaft ــراي واژه ــه در مقابل آن ب ــراي واژه Gesellschaftك ــه در مقابل آن ب Gesellschaftك

ــت. community را داريوش آشوري معادل واژه باهمستان دانسته  برده اس
ــود. در فرهنگ  societyو در مقابل آن societyو در مقابل آن society، جامعه و نظام اجتماعي ترجمه مي ش

ــور، گروهي از مرده داراي  ــارت community به اجتماع، جمه ــارت communityآريان پور عب communityآريان پور عب

ــاع، جامعه، انجمن،  ــتي و society به اجتم ــترك، محله همزيس ــي مش ــتي و societyويژگ ــترك، محله همزيس ــي مش societyويژگ

همباشي و ... ترجمه شده است.
ــفت مي بيند، اگرچه معتقد  ــس خانواده را تجلي تمام عيار گمينش 15- توني
ــفت مي تواند بر پايه مكان مشترك و عقايد مشترك همچون  ــت كه گمينش اس

خويشاوندي شكل گيرد، وي جوامع پراكنده در سرتاسر جهان با اعتقادات مذهبي 
را نمونه هايي از گمينشفت مي شمارد. گمينشفت به طور عام حائز ويژگي هايي از 
قبيل تقسيم مناسب نيروي كار، رابطه خويشاوندي قوي، خانواده هاي قدرتمند، 
ــت. در چنين جوامعي بندرت نياز به كنترل  ــازمان اجتماعي نسبتًا ساده اس و س
ــت و اين ناشي از حس وظيفه شناسي افراد  ــار از خارج اس اجتماعي و اعمال فش
ــت. جوامع گمينشفت، از نظر تاريخي داراي يكپارچگي قومي  در قبال جامعه اس

و نژادي بيشتري هستند.
ــفت شرح حال اجتماعاتي است كه در آن جامعه بزرگتر به  در مقابل، گزلش
هيچ وجه نزد افراد اهميت عاليق شخصي را ندارد. تجارت مدرن مثال خوبي از 
آن است. در اين جامعه، كارگران، مديران، و مالكين ممكن است ديدگاه و عقايد 
مشترك محدودي داشته باشند و ممكن است اعتقاد و عالقه عميقي به كااليي 
كه توليد مي كنند نداشته باشند، اما خواسته مشتركي كه آنها را به كار با يكديگر 

وامي دارد، درآمد است و چنين است كه تجارت ادامه مي يابد. 
ــفت، گزلشفت بر ارتباطات فرعي بيش از روابط خانوادگي  برخالف گمينش
و پيوندهاي اجتماعي تأكيد دارد و افراد در آن احساس مسئوليت كمتري نسبت 
ــتق از  ــي اجتماعي در اين جوامع غالبًا مش ــس مي كنند. يكپارچگ ــه جامعه ح ب
گروه هاي كاري يكسان است. در چنين جوامعي غالبًا تضادهاي طبقاتي همچون 

.(http://en.wikipedia.org) تضادهاي قومي و نژادي وجود دارد
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