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مفهوم معماری در برهۀ گذار از دورۀ ساسانیان به دوران اسالمی،
درآمدی بر تاریخ مفهومی معماری ایران

مهرداد قیومی بیدهندی *
مطهره دانایی فر **

چکیده
تقطیع تاریخ معماری ایران به پیش و پس از اسالم، امری اعتباری است که اگرچه روزگاری زاینده و کارآمد بود، 
اکنون به قالبی تکراری بدل شده است. ازجمله پیامدهای این تقطیِع قالبی غفلت از معماری خود برهۀ گذار از دورۀ 
ساسانیان به دوران اسالمی است. پی بردن به گسستگی ها و پیوستگی های حقیقی در فرهنگ ایرانی در این سوی 
و آن سوی این مرز، نیازمند تحقیق و تدقیق بیشتر است؛ تحقیقی که ناگزیر باید از مفروض نگرفتن وجود این مرز 
آغاز شود. انسان ها پیش و پس از معماری و در هنگام معماری کردن به آن می اندیشند و دربارۀ آن سخن می گویند. 
سخن گفتن ایشان دربارۀ معماری گواِه فهم آنان از معماری است. مفهوم معماری امری ثابت و بی زمان نیست 
ایران در برهۀ گذار، تحقیق دربارۀ مفهوم معماری  از راه های شناخت معماری  و در طی تاریخ دگرگون می شود. 
در این دوره است؛ آن چنان که در سخن ایرانیان آشکار شده است. در این تحقیق، ضمن معرفی تاریخ مفهومی و 
پیشنهاد وارد کردن آن به مطالعات معماری ایران، به تاریخ مفهومی معماری ایران در برهۀ گذار می پردازیم. کار 
تاریخ مفهومی معماری برهۀ گذار را از واژه ها و الفاظ آغاز می کنیم؛ اما در آن بازنمی مانیم، بلکه به واژه ها و معانی 
و حوزه های معنایی به منزلۀ مدخلی برای شناخت تغییر و تحول فرهنگِی معماری می نگریم. منابع اولیۀ این تحقیق 
منابع پهلوی و فارسی و عربی، از اواخر دورۀ ساسانیان تا اوایل دوران اسالمی است. رویکرد آن تاریخ مفهومی و 
چهارچوب نظری آن نظریۀ حوزه های معنایی است. در این تحقیق، روشن می شود که مردم ایران زمین در برهۀ 
گذار از حوزۀ معنایی معماری، با مقولۀ معنایی آبادانی یاد می کنند و تلقی آنان از معنای آبادانی اعم از تلقی امروزی 
ما از معماری است. همچنین آشکار می شود که با ورود اسالم به ایران، در این حوزۀ معنایی، تغییری اساسی رخ 

نداده است.

کلیدواژه ها
تاریخ معماری ایران، معماری اسالمی، تاریخ مفهومی معماری، حوزۀ معنایی معماری، دوره بندی.

m-qayyoomi@sbu.ac.ir ،دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسئول *
** دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ دریافت: 1395/۸/13     تاریخ پذیرش: 1395/12/01
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پرسش های پژوهش
1. تاریخ مفهومی و تاریخ مفهومی معماری چیست؟

2. مفهوم معماری در نزد مردم ایران زمین در برهۀ گذار از دورۀ ساسانیان به دوران  اسالمی چگونه بوده است؟
3. آیا مفهوم معماری در پیش و پس از اسالم دستخوش تغییری شده است؟

مقدمه
ایرانیان هم در پیش از اسالم و هم در بدو ورود اسالم به ایران، معماری می کردند. آیا با ورود دین جدید، معماری 
ایشان دستخوش تحول شد؟ در کدام گونه  بناها و تا چه حد؟ این ها پرسش هایی روا برای شناختن معماری ایران 
و سیر دگرگونی آن، و نیز برای فهم سرچشمه های معماری اسالمی در ایران زمین و در جهان اسالم است. تاریخ 
معماری ایران را از ابتدا به دو دورۀ پیش و پس از اسالم تقسیم کرده اند و این تقسیم خود داوری هایی در پی آورده 
است. در این تقسیم و پیامدهای مهم آن در مطالعات معماری ایران، معمواًل از معماری خود این برهه، یعنی خود 
مرحلۀ گذار از دورۀ ساسانیان به دوران اسالمی، غفلت کرده اند. به عالوه، معمواًل جنبه های غیرمادی این تغییرات 
را نادیده گرفته اند. در این تحقیق، می خواهیم به بود و نبود تغییر در برهۀ گذاِر یادشده، از حیث تلقی ساکنان این 
از دورۀ ساسانیان به دوران اسالمی، مفهوم  این است که در برهۀ گذار  بپردازیم. پرسش ما  از معماری  سرزمین 

معماری در نزد مردم ایران زمین چه بوده و دستخوش چه تغییری شده است. 
اهل تاریخ به چنین کاری تاریخ مفهومی1 می گویند. تاریخ مفهومی درخصوص معماری ایران سابقه ای ندارد. در 
معماری مغرب زمین، استفن پارسل در رسالۀ دکتری اش، چهار تعریف تاریخی معماری،2 و نیز در کتابی که با همین 
عنوان منتشر کرده است، به تعاریف معماری چون تخته در یونان باستان، معماری چون فن مکانیکی در سده های 
 Parcell( میانه، معماری چون هنر طراحی در ایتالیای رنسانس، و معماری چون هنر زیبا در سدۀ هجدهم می پردازد
2012(. منبع تحقیق او رساله های معماری در این مقاطع است. در بررسی سیر مفهوم معماری در ایران، نمی توان 
چنین کاری کرد؛ زیرا در ایران، رساله های مستقل دربارۀ معماری در دست نیست. اتکا بر منابعی دیگر برای دریافت 
مفهوم معماری و سیر آن در تاریخ ایران، هم سرشت تاریخ مفهومی معماری ایران را دگرگون می کند و هم روِش 

پرداختِن آن را. 
در این مقاله، می کوشیم با عرضۀ نمونه ای از تاریخ مفهومی، به گشودن باب آن در مطالعات معماری ایران کمک 
کنیم. برای اینکه اهمیت تاریخ مفهومی را برای تاریخ نویسی معماری ایران نشان دهیم، بر برهه ای تکیه کرده ایم 
که معمواًل آن را مقطِع دگرگونِی بنیادی در تاریخ معماری ایران شمرده اند؛ یعنی مرز بین ایران پیش و پس از اسالم. 
چنین نمونه ای عالوه بر گشودن باب مطالعۀ مفهومی معماری ایران، باب تردید در این مفروِض دیرپا را باز می کند 
و بر برخی از زوایای مبهم معماری این دوره نیز، پرتوی تازه می افکند. رویکرد این تحقیْق تاریخ مفهومی یا تاریخ 
این تحقیق منابع نوشتاری  اولیۀ۴  از فنون معناشناسی )سمانتیک3( استفاده می شود. منابع  مفاهیم است و در آن 
برهۀ گذار، یعنی متون پهلوی اواخر دورۀ ساسانیان و آغاز دوران اسالمی، و متون فارسی و عربی سده های نخست 
اسالمی است. منبع ثانویۀ5 اصلی این تحقیق، عالوه بر منابع مربوط به تاریخ مفهومی و معناشناسی، کتاب تاریخ و 

فرهنگ ایران در عصر انتقال از دوران انتقال از عصر ساسانی به اسالمی است.
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۱. تاریخ مفهومی معماری
معماری از اعمال انسان است؛ و انسان در معماری، چون اعمال دیگر، از زبان بهره می گیرد. انسان بر اعمال گوناگون 
معماری، محصول های آن اعمال، چیزهای مرتبط با آن اعمال نام می گذارد و واژه به کار می برد و با آن واژه ها و 
شبکۀ ساخته از آن ها دربارۀ معماری می اندیشد و دربارۀ معماری با دیگران ارتباط برقرار می کند. اینکه انسان ها، 
ازجمله ایرانیان و فارسی زبانان، دربارۀ معماری چه می اندیشند و چه می گویند، اینکه زبان در اندیشیدن و گفتن دربارۀ 
معماری چه جایگاه و نقشی دارد و اینکه واژه ها و مفاهیم معماری در طی زمان چه تغییری کرده و این تغییر چگونه 

بوده در زمرۀ موضوعات مهم تاریخ معماری ایران است. 
در هر برهه از زمان، مجموعه واژه هایی که انسان ها در هر فرهنگ دربارۀ معماری به یاد می آورند یا به کار می برند 
گواهی است بر آنچه از معماری در آن برهه فهم می کنند و به عمل می آورند. ِملک، زیربنا، سطح اشغال، تراکم، 
راندو، پالن،  آرک، کرکسیون،  آپارتمان، سایت،  برج،  َمستر،  دوخوابه،  و  پذیرایی، یک خوابه  اتاق خواب،  آشپزخانه، 
نما، مقطع، پرسپکتیو، اتوکد، قرارداد، کارفرما، آرشیتکت، معمار، بّنا، کارگر، ... و صفات و افعال مربوط به این ها و 
واژه هایی که در داوری دربارۀ بناها به کار می بریم، و شبکۀ حاصل از این ها و پیوندهای میان این ها، گواهی است 
بر معماری روزگار ما از خیال و اندیشه تا عمل و محصول. همین هاست که نشان می دهد چه چیزهایی را در درون 
دایرۀ معماری می شماریم و چه چیزهایی را بیرون از آن. حتی اینکه برای این مجموعه یا این دایره از اندیشه ها و 
اعمال و محصوالت انسان واژۀ »معماری« را به کار می بریم بر وجوهی از چیستی و چگونگی معماری در روزگار ما 
داللت می کند. ما در این روزگار، چیزی از معماری مراد می کنیم، از به کار بردن آن مقصودی داریم و چیزی از آن 
فهم می کنیم. شناختن آن چیز، یعنی شناختن »مفهوم معماری«، در گرو شناختن چیزهایی است که آن ها را در زمرۀ 
معماری می شماریم و بر آن ها نامی می نهیم و آن ها را با الفاظی یاد می کنیم. مفهوم معماری امری ثابت نیست.۶ 
تأمل در مفهوم معمارْی نحوی از تأمل در معماری است؛ و تأمل در تغییر و تحول مفهوم معماری نحوی از تاریخ 
معماری. این تأمل الیه ها و مراتب گوناگونی دارد. در این نوشته، مقصود ما تأمل تاریخی است؛ یعنی تأمل در مفهوم 
معماری در ایران در برهه ای از زمان آن چنان که در نوشته های ایرانیان )به فارسی و عربی( آشکار شده است و بدان 

نحو که به کاِر فهم و نشان دادِن تغییر یا تحوِل زباِن مربوط به معماری بیاید.
تأمِل تاریخی در مفهوم معماری عین تأمل در زبان معماری نیست؛ اما بدان وابسته است. تأمل در زبان معماری 
گاهی در مرتبۀ لفظ است؛ مثاًل ممکن است در این باره پژوهش کنیم که لفظ معماری از کی در زبان فارسی پیدا 
شده، ریشۀ آن چیست و چه تغییراتی از سر گذرانده است. در چنین رویکردی که به تاریخ لفِظ معماری می انجامد، 
الفاظ بسنده  ایران، نمی توان به بررسی تاریخ  از فنون ریشه شناسی۷ بهره می گیریم. در تاریخ مفهوم معماری در 
کرد؛ زیرا در این صورت، مثاًل درخصوص لفظ »معماری«، پنج سدۀ نخست تاریِخ زبان دری که در آن لفظ معماری 
احتمااًل وجود نداشته است از دایرۀ تحقیق بیرون می افتد. تاریخ مفهومِی معماری رویکردی است برای پی بردن 
به جنبه های فرهنگی و اجتماعی معماری آن چنان که در مفاهیم ظاهر شده است؛ مثاًل می توان در تاریخ مفهوم 
»ایوان« در معماری ایران، از آغاز کاربرد آن تاکنون مطالعه کرد و نشان داد که تحول مدلول های ایوان و شبکۀ 
واژه های مرتبط با آن در طی زمان چگونه دگرگون شده است و این دگرگونی چه ربطی با دگرگونی های فرهنگی 
و اجتماعی ایران دارد. نیز می توان نشان داد که ایرانیان از کدام الفاظ برای مفهوم ایوان استفاده می کرده اند و این 
دگرگونی الفاظ و قبض و بسط دایرۀ شمول آن ها چه ربطی به تحوالت فرهنگی و اجتماعی در ایران داشته است.۸

اگر بخواهیم بدون تمرکز بر لفظی واحد و معّین، در تحول مفهومِی معماری تأمل کنیم، چه باید بکنیم؟ مثاًل برای 
فهِم اینکه فارسی زبانان در دورۀ غزنویان، دربارۀ معماری چگونه می اندیشیدند و چگونه سخن می گفتند و چگونه 
عمل می کردند چه باید کرد؟ بررسی متون فارسی آن روزگار نشان می دهد که در آن دوره لفظ »معماری« پدید 
نیامده یا دست کم تداول نیافته بود و فارسی زبانان برای اشاره به چیزی شبیه به آنچه ما امروزه معماری می خوانیم از 
واژه های دیگری استفاده می کردند.9 پیداست که در این حالت، اتکا بر تاریخ لفظی و حتی معنایی )سمانتیک( شایسته 
نیست. در مثاِل ما دربارۀ فهِم معماری در دورۀ غزنویان، خود واژه یا لفظ معماری مطرح نیست؛ زیرا در آن روزگار، 
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این واژه به کار نمی رفته است تا بتوان آن را مطالعه کرد. در این حالت، باید دید که آنان برای معماری از چه واژه)ها(
یی استفاده می کردند و آن واژه ها با چه واژه های دیگری مالزمت داشته است. در این کار، از »معماری« مقصودی 
داریم که به تلقی امروزی ما از معماری مربوط می شود. می گوییم مقصود فارسی زبانان امروزی از »معماری« چیست؛ 
سپس آن را به برهه ای دیگر از تاریخ عرضه می کنیم و واژه ها و مقوله های داّل بر آن را می جوییم. پیداست که 
چنین کاری در معرض خطای زمان پریشی10 است؛ زیرا چه بسا چیزهایی که ما امروزه از معماری مراد می کنیم که 
خاص روزگار ماست و در دوره های دیگر بی معنا بوده یا به معماری ربطی نداشته است. برای پرهیز از این خطا، باید 
تا حد امکان رنگ زمانۀ خود را از مقصودمان از معماری بزداییم و سپس آن را به برهه ای دیگر از تاریخ عرضه کنیم. 
بنابراین، ما در اینجا نه بر خود لفظ تکیه می کنیم )تاریخ لفظی( و نه بر معنای زبان شناختی آن )تاریخ معنایی(؛11 
بلکه تکیۀ ما بر مفهومی است که از معماری مراد می کنیم. درنتیجه، کار ما در حیطۀ تاریخ مفهومی قرار می گیرد. 

به قول راینهارت کوزلک12، از پایه گذاران تاریخ مفهومی، این قسم از تاریخ نویسی با تاریخ تکوین و کاربرد و تغییر 
مفاهیم سروکار دارد )Koselleck 1983, 15(. در تاریخ مفهومی، زبان را هم شاخص و نمودار تغییرات و تحوالت 
اجتماعی تلقی می کنند و هم عامل تغییرات و تحوالت اجتماعی. پس در هر صورت، زبان در تاریخ مفهومی اهمیت 
اساسی دارد؛ گرچه زبان را به ریشه شناسی13 فرونمی کاهند )Müller 2014; Booeker 1998, 51(. اگرچه در 
عمل، تاریخ مفهومی در اروپا بیشتر معطوف به تحوالت مفاهیم پس از رنسانس در مغرب زمین بوده است، چنین 

محدودیتی در سرشت تاریخ مفهومی نیست و می توان آن را در دیگر پاره های تاریخ و جغرافیا نیز به کار برد.
تاریخ مفهومِی معماری ایران یعنی تاریخ دگرگونی های مفهوم معماری در طی زمان. پیداست که در این رویکرد، 
بررسی تک واژه ها کارگشا نیست؛ زیرا تک واژه در مرکز توجه نیست. چه بسا واژه های مربوط به معماری که فصل 
مشترک معنایی آن ها در طی تاریخ زبان فارسی اندک است. برای تحقق تاریخ مفهومی معماری، باید به نظریه ای 

در معناشناسی متوسل شد که آن را نظریۀ حوزه های معنایی1۴ می خوانند.15 
در این تحقیق، هدف از بررسی الفاظ و معانی آن ها تقرب به عالمی است که ساکنان ایران زمین در برهۀ یادشده 
در آن می زیسته اند. ازاین رو، معناشناسی نه هدف این تحقیق، بلکه از فنون آن است. همچنین باید توجه کرد که 
تاریخ مفهومی معماری معطوف به واژه ها و مفهوم آن هاست. بنابراین، اگرچه آثار معماری از منابع مهم معماری در 
هر پاره از زمان و مکان است و از آثار نیز می توان به مفاهیم معماری راه برد، مقصود از اصطالح »مفهوم« در اینجا 
مفهومی است که واژه بر آن داللت می کند. بنابراین، تاریخ مفهومی معماری، بنا بر تعریف، با منابع نوشتاری و با 
زبان سروکار دارد، نه با آثار معماری. آثار معماری در جایی وارد تاریخ مفهومی می شود که در منابع نوشتاری از آن ها 
سخن رفته باشد. ازاین گذشته، موضوع تاریخ مفهومی معماری در این مقاله، مفهوم خود »معماری« و مدلول های 

آن است، نه مصداق های ُخرِد معماری )بناها(.

۲. حوزۀ معنایی و مقولۀ معنایی
آنچه واژه ها را برای ما معنادار می کند و به انسان امکان می دهد آن ها را برای بیان مقصود به کار ببرد یا با آن ها 
بیندیشد معنای سرراست و قاموسِی آن ها نیست، بلکه مجموعه، میدان یا حوزه ای است که هر واژه در آن حوزه 
بازی می کند. حوزۀ معنایی هر واژه میداِن بازِی آن واژه است )بدره ای 13۴۶، ۶5 و۶۶(. حوزه های معنایی واژه ها در 
هر زبان و فرهنگ با زبان و فرهنگ دیگر متفاوت است؛ یعنی حوزۀ معنایْی امری فرهنگی است. سخن گویان هر 
زبان بر مبنای تجربیات و فرهنگشان از مجموعۀ باورهای قومی ای برخوردارند که مبتنی بر استدالل های منطقی 
نیست، بلکه مجموعه ای از نگرش های فرهنگی آن هاست. اعضای حوزه های معنایی نه براساس علم، بلکه برحسب 

باورهای قومی و فرهنگی معین می شود؛ و از همین رو، از زبانی به زبان دیگر فرق می کند.1۶ 
واحدهای هم حوزه را می توان از دو دیدگاه درزمانی و هم زمانی مطالعه کرد. در مطالعۀ درزمانی، واحدهای هم حوزه 
را در دو مقطع زمانی با هم مقایسه می کنیم و تغییرات آن حوزه را در طی زمان بررسی می کنیم. در مطالعۀ هم زمانی، 
رابطۀ میان واحدهای یک حوزۀ معنایی را نسبت به هم یا نسبت به واحدهای حوزۀ معنایی دیگر توصیف و تحلیل 
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می کنیم )صفوی 13۸3، ۴(. واژۀ »معماری« در کاربرد امروزی اش در زبان فارسی، حوزۀ معنایی ای دارد که با حوزۀ 
معنایی همین واژه در سیصد سال پیش متفاوت است. مطالعۀ درزمانی این واژه در طی این سیصد سال به ما نشان 
خواهد داد که این واژه در طی این سه سده دچار چه تغییراتی شده است؛ اما نمی توان همین مطالعه را درخصوص 
معماری در آغاز ورود اسالم به ایران انجام داد؛ زیرا در آن هنگام واژۀ »معماری« وجود نداشته است. با این حال، 
می دانیم که مردم در آن روزگار به اعمالی می پرداخته اند که ما امروزه آن ها را معماری می شناسیم. چنین شناختی 
است که فهم معماری در آن روزگار را برای ما تا حدودی ممکن می کند. به عبارت دیگر، به رغم تفاوت واژه ها، امِر 
اجمالِی مشترکی بین ما و فارسی زبانان اعصار پیشین هست که بررسی تغییر و تحول آن را ممکن می کند. آن امر 
مشترْک معنایی »حداقلی« در معماری است که »حداکثر« معانی ممکن را در بر بگیرد. تنها در این صورت است 
که می توان از خطر زمان پریشی بر کنار ماند و نیز مطمئن شد که چیزی از حوزۀ معنایی معماری در برهۀ مورد نظر 
نیست که پیشاپیش آن را از این حوزه بیرون گذاشته باشیم. آن معنای حداقلی عبارت است از »تصرف انسان در 
جهان به منظور ساختِن مکانی برای زندگی انسان، که از طریق عامالن و وسایط و موادی تحقق می یابد«. پیداست 
که چنین دایره ای کمابیش فراتر از معنای مصطلح امروزی معماری است؛ اما فارسی زبانان اذعان می کنند که اطالق 
لفظ معماری به این دایرۀ معنایی رواست. برای بررسی تاریخ مفهوم معماری، می توان این معنا را به دوره ای عرضه 
کرد و پرسید که اهل آن دوره از چنین حوزۀ معنایی ای با چه لفظی یاد می کرده اند. به عبارت دیگر، در هر پاره از 
زمان، کدام لفظ است که دایرۀ داللت آن با این معنا مطابقت بیشتری دارد. آنگاه بررسی کرد که کدام واژه ها با آن 
واژه در یک حوزۀ معنایی قرار می گیرد. آن حوزۀ معنایی همان حوزۀ معنایی معماری در آن دوره است. از مقایسۀ 

حوزه های معنایی معماری در ادوار گوناگون، می توان به تغییر و تحول مفهوم معماری پی برد. 
هر حوزۀ معنایی بر محور واژه ای است و بررسی حوزه های معنایی در چند زبان نه در تحقیق سادۀ معناشناختی، 
بلکه در مطالعۀ قیاسی یا تطبیقی زبان ها ممکن است. چنین کاری از دایرۀ تاریخ مفهومی بیرون است. از طرف دیگر، 
منابع این تحقیق منابع نوشتاری ایرانیان است. این منابع در برخی از دوره های تاریخ ایران به یک زبان نیست؛ مثاًل 
در سده های نخست اسالمی، سخن ایرانیان هم به زبان عربی است و هم فارسی. اگر روزگار ساسانیان را هم به 
این دوره بیفزاییم، زبان پهلوی هم بدان افزوده می شود. به همین سبب، آنچه در اینجا مهم است نه خود واژه های 
دال بر مضامین معماری، بلکه مجموعۀ واژه ها یا خوشه های واژه های دال بر معماری است. با تکیه بر خوشه های 
واژه ها، که در اینجا آن ها را »مقوله« می نامیم، از صورت الفاظ، به هریک از سه زبان پهلوی و فارسی و عربی که 
باشند، فارغ می شویم و صورت واژه ها را پلی می سازیم برای پی بردن به دایرۀ معنایی هر مقوله. به این ترتیب، حوزۀ 
معنایی معماری در این تحقیق ساخته از واژه ها نیست، بلکه ساخته از مقوله هایی است و هریک از مقوله ها خود دارای 

واژه هایی است که ممکن است به پهلوی )فارسی میانه(، فارسی )دری( یا عربی باشد. 

۳. برهۀ گذار1۷
تاکنون در اینکه ورود اسالم به ایران مهم ترین رویداد در همۀ تاریخ ایران است تردیدی نکرده اند. اسالم در همۀ 
شئون حیات درونی و بیرونی ایرانیان اثر کرد؛ جهان نگری آنان را تغییر داد، زندگی فردی و اجتماعی شان، ساختار 
جامعه و قدرت را، و حتی ذوق آنان را دگرگون کرد )فرای 13۸۸، ۷0(. ازاین رو، تقطیِع اعتبارِی تاریخ دراز ایران زمین 
به دو پارۀ پیش از اسالم و پس از اسالم به ظاهر روا جلوه می کند. اما تقطیع ها در تاریخ، و تاریخ معماری تا جایی 
مقبول است که فایدۀ آن ها بر ضررشان چیره باشد. هنگامی که تقطیعی کلیشه ای و قالبی شد، محققان رفته رفته 
از یاد می برند که این تقطیع فقط در دامنه ای معین وجاهت داشته است. قالبی شدِن تقطیع موجب غلبۀ ضرر آن 
بر فایده اش می شود؛ موجب می شود که پاسخ پرسش ها از پیش معلوم باشد و بسیاری از پرسش ها پیشاپیش ناروا 
شمرده شود و زوایای تاریخ، و معماری از چشم ها پنهان بماند. تقطیع تاریخ معماری ایران به پیش از اسالم و پس از 
اسالم این توهم را ایجاد می کند که ورود اسالم به ایران دیواری عظیم در تاریخ ایران کشید؛ آن چنان که هیچ چیز 
دو سوی این دیوار به هم نمی مانَد. گویی دو جهان بیگانه با هم در دو سوی این دیوار است: جهان ایراِن باستان و 
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جهان ایراِن دوران اسالمی. در چنین تقطیعی، پیوستگی های اجتماعی و حتی اعتقادی در دو سوی این مرز نادیده 
یا دست کم گرفته می شود. 

پی بردن به گسستگی ها و پیوستگی های حقیقی در فرهنگ ایرانی در این سوی و آن سوی این مرز نیازمند تحقیق 
و تدقیق بیشتر است؛ تحقیقی که ناگزیر باید از مفروض نگرفتن وجود این مرز آغاز شود. برای آغاز چنین کاری در 
حوزۀ تاریخ معماری ایران، به جای مرزی قاطع و نازک بین ایران پیش از اسالم و پس از اسالم، به نوار یا برهه ای 
زمانی قائل شده ایم: »برهۀ گذار«ی که از تحوالت دورۀ ساسانیان آغاز و به تحوالت اواخر سده های نخست اسالمی 

ختم می شود.
 

۴. مقوله های معماری در برهۀ گذار
مردمان »برهۀ گذار« از معماری، یعنی از هر نوع دست بردن در زمین برای ایجاد مکان زندگی انسان سخن گفته اند. 
با گوش سپردن به سخنان ایشان، می توان به مفهوم معماری در نزد ایشان پی برد. وقتی که آنان دربارۀ تصرف در 
زمین و ایجاد مکاِن زندگی سخن می گفتند، وقتی که از آماده کردِن زمین برای زیستن گفت وگو می کردند، به چه 

چیزهایی، به چه مقوله هایی می پرداختند؟
زمین،  نخستین جای مسکوِن  انسان،  نخستین  توجه کرده اند:  آغازگاه ها  و  آغازها  به  دوره،  این  متون  بیشتر  در 
نخستین گیاهان، نخستین رودها، نخستین کسی که درودگری یا بنایی کرد، نخستین خانه، ... . در برخی از این 

متون، سخن از نخستین خانه، نخستین بنای ساختۀ انسان بر روی زمین رفته است:
و گویند که خدای، عّزوجل، آدم را بفرمود که برو و به زمین مکه شو و آنجا برابر عرش خانه ای بنا کن از 
سنگ؛ و جبرئیل را بفرستاد تا با وی به مکه شد و او را بنای خانه بیاموخت. و آدم حجراالسود را با خویشتن 
ببرد و آن خانه را بنا کرد از سنِگ کوِه حرا ]...[؛ و چون آدم آن خانه را سپری کرد، آن حجراالسود را به 

یک رکن آن خانه اندر نهاد و همی تافت چون ماه )بلعمی 13۷۴، ج1: 5۴(. 
برخی از نویسندگاِن این متون بین تاریِخ اسطوره اِی ایران و تاریخ دینِی مندرج در قرآن کریم یا تورات پیوند زده اند. 
گاهی گفته اند که کدام یک از پیامبراِن سامِی مندرج در این دو کتاب مقدس، هم روزگاِر کدام یک از پادشاه ـ پیامبران 

کهِن ایران بوده است و حتی از تعامالت ایشان سخن گفته اند.
گفتیم که تصرف در جهان به منظور ساختن مکان زندگی انسان عامالن و وسایط و موادی دارد. بناها و شهرها 
را کسانی پدید می آورند؛ از جامعه گرفته تا پیامبران و پادشاهان و امیران و مال داران و عالمان و عامه. اما ساختن 
بناها و شهرها عامالن مستقیمی هم دارد. در متون این برهه، به عامالن مستقیم معماری ـ منجم، مهندس، معمار، 
بنا، کاشیگر، سنگ تراش، درودگر، ... ـ کمتر توجه شده و بیشتر، از بانیان و حامیان معماری سخن رفته است؛ مثاًل 
گفته اند که »داراب به پارس بر تخت نشست و آن شهر را دارابکرد نام کرد. و آن شهر امروز آبادان است؛ و آن داراب 
کرد و بنای پارس هم وی بنا کرده است. پس دارا برفت و به زمین عراق و بابل شد و بنشست و ُمقام خویش آنجا 
ساخت« )همان، ۴۸۴(. در این متون، هیچ بنای مهم یا شهری نیست که انسان های متعارف آن ها را بنیاد کرده 
باشند. از دیدگاه نویسندگاِن آن برهه، بناها و شهرها آنگاه مفید و ماندنی است که بزرگی ـ پیامبری یا پادشاهی مؤید 

به فّرِه ایزدی ـ آن را پی افکنده باشد. 
وقتی که انسان ها از معماری سخن می گویند، وجهی از سخن ایشان راجع به اعمال گوناگوِن معماری است. اینکه 
کدام کارها را در زمرۀ کارهای مربوط به ساختِن مکان می دانند، برای آن کارها چه فعل ها و واژه هایی به کار می برند 
و به چه پیوندی بین آن ها قائل اند، از مهم ترین مقوله های معماری است. اعماِل معماری و فعل های زبانِی مربوط 
به آن ها در متون این دوره این هاست: »کندِن« اُستودان )جاماسب جی دستور 1391، 11۷(؛ »کردِن« مناره )بیهقی 
13۸1، ۶39(؛ »ساختِن« کده برای نگهداری پیکِر مردگان )اوستا 13۷۷، ج2: ۷05(؛ »انداختِن« طرِح ایواِن مدائن 
)فردوسی، منقول در بلوری 1390، 5۶(؛ »نقش کردن« بر کاغذ )بلعمی 13۷۴، ۶۸۶(؛ »آبادان کردِن« مشهِد علی 
)بلعمی 13۷۴، ۷1(؛ »عمارت  به دست شیث  کعبه  داشتِن«  »آبادان  )بیهقی 13۸1، ۶339(؛  الرضا)ع(  بن موسی 
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کردِن« مدرسۀ طغرل بیک سلجوقی )ناصر خسرو 13۷5، 3(؛ »بنا اَوکندن« و »پرداختِن« کلیسا )طبری 1339، ج۷: 
205۴(؛ »برآوردِن« بناهای رفیع )نظام الملک طوسی 13۸۴، ۶(؛ »برکشیدِن« درگاِه ارزن به طاق سنگین )ناصر 
امیر  )همان، ۴5(؛ »سپید کردِن« خانۀ  بام  )همان، ۴0( ؛ »اندودِن«  قندیل  به  قّبه  خسرو  13۷5، 11(؛ »آراستِن« 
مسعود )بیهقی 13۸2، 1۷5(؛ »تازه  کردِن« عمارت های جنِب روِد نیل )ناصر خسرو 13۷5، ۷0(. نیز اعمال مربوط به 
ساخت شهر: »بن افگندِن« شهرستان سمرقند )جاماسب جی دستور 1391، ۴9(؛ »خط بر زدِن« زمین بلخ )بلعمی 
)تاریخ سیستان 13۸9،  »بنا کردِن« سیستان  )اوستا 13۷۷، ج2:۶۷0(؛  وِر جم کرد  »برپا کردِن«  ۸(؛  13۷۴، ج1: 
3(؛ »پیمودِن« زمین به رسن )بلعمی 13۷۴، ۷19(؛ »تقدیِر« بغداد )طبری 1353، ج۴: 1132(؛ »اختطاِط« مدینۀ 
ابی جعفر )یعقوبی 1۴22، 1۷(؛ »آبادان کردِن« شهرهای ویران )بلعمی 13۷۴، 3۸1(؛ »به فرجام رساندِن« شهرستان 

زرنگ )جاماسب جی دستور 1391، 51(. 
این واژه ها یا بر مراحِل گوناگوِن برپایِی بنا و شهر داللت می کند، مثل مرحلۀ بنیاد افکندن و مرحلۀ برآوردن و 
مرحلۀ آراستن؛ یا تعابیر مترادف برای بیان یک مقصود است، مانند تازه کردن و تعمیر کردن؛ یا بین آن ها نسبِت 
اصل و فرع برقرار است، مانند عمارت کردن که شامل تقدیر و بنیاد افکندن و برآوردن خانه است، یا آبادان کردن 
که شامل عمارت کردن و تعمیر کردن است. از بررسی نسبِت این تعابیر با هم معلوم می شود که »آبادان کردن« با 
آن ها در یک تراز نیست، بلکه گویی شامِل همۀ آن هاست؛ مثاًل می توان گفت هم کسی که استودان می َکند و مناره 
می ُکند و کده می سازد و طرح کاخ می اندازد و هم کسی که مدرسه ای تعمیر می کند و بنایی می اوکند و می پردازد 
و خِط شهری بر زمین می زند و آن را »اختطاط« می کند و َوری برپا می کند زمین را »آبادان می کند«. گویی مقولۀ 
اصلی در بین همۀ مقوله های مربوط به معماری در این متون »آبادانی« و »آبادان کردن« و »آبادان داشتن« است.

۵. آبادان و آبادانی: تأملی در لفظ
واژه  تبار  و  ریشه  به  آغاز می کنیم. نخست  لفظی  تأمِل  از  گذار،  برهۀ  در  »آبادانی«  مقولۀ  مفهوِم  به  تقرب  برای 
آبادانی، یعنی  به واژۀ متقابل  آنگاه،  به مشتقات و ترکیبات آن.  به نقش دستورِی آن، و سپس  آنگاه  می پردازیم، 
ویرانی می پردازیم؛ و سپس به داللت های آبادانی از خالل جمله ها و عبارت ها. داللت های گوناگون آبادانی جوهره ای 
مشترک دارند. بحث از این جوهرۀ مشترک موضوع باب بعدی است. چیستی متعلَِّق آبادانی و نیز مقدمۀ آبادانی در دو 
باب دیگر مطرح شده است. این مبحث با سخنی در نسبت مفهوم آبادانی و معماری در برهۀ گذار به انجام می رسد.

۱.۵. ریشه و تبار
»آبادان« مشتق از واژۀ »آباد« است. »آباد« در فارسِی میانه به شکل ābād و در فارسی باستان ā- pātā وجود 
دارد. جزء اوِل این واژه، a-، پیشوند و جزء دوم، pātā، صفِت مفعولی از ریشۀ )pay( 1۸ به معنای پاییدن )مراقبت 
کردن( است. پس معنای āpātā محافظت شده و پاییده است که با منظومه ای از واژه های نگهبانی شده، مراقبت شده 
زبان  در   )pay( »آباد«(.  ذیل  )حسن دوست 13۸1،  است  ویران  به معنای   -apāt an آن  متضاد  و  دارد  هم نشینی 
سنسکریت به معنی محافظت کردن و در زبان ُسغدی در معنای پاییدن، توجه کردن و درک کردن به کار رفته است. 
»آباد« و »آبادان« در فارسِی میانه )پهلوی( به معنای ِکشته و مزروع )فره وشی 1391، ذیل »apat، apatan«( و در 
فارسی جدید )دری( به معنای مزروع و مسکون است؛ یعنی جایی که آب و گیاه و بنا باشد و مردم در آن سکونت 
کنند )حسن دوست 13۸1، ذیل »آباد«(. پس زمیِن مزروع و مسکون روشن ترین مصداِق جای آبادان )مکاِن پاییده و 

مراقبت شده( در اندیشۀ مردِم برهۀ گذار است.19
۲.۵. نقش دستوری 

این صورت که  به  این دو صفت اند: یکی صفت ساده و دیگری مرکب.  پیداست،  آبادان  آباد و  از معانی  چنان که 
»آبادان« از ترکیب »آباد« با پسوند »ان« ساخته شده است )abad+an(؛ اما این پسوند معنا و هویت دستوری کلمه 
را تغییری نداده است و این دو واژه همگون اند )معین، ذیل »آن«؛ نجفی 13۸9، ذیل »آباد/ آبادان«(. باوجوداین، بنا 
بر داللت های این دو واژه  در جمالت، گویی »آباد« مفهومی ذهنی تر و عام تر و »آبادان« عینی تر و خاص تر است. 
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شاید از همین رو باشد که در شاهنامۀ فردوسی، واژۀ »آباد« بارها به کار رفته، اما »آبادان« به کار نرفته و به جای آن 
از واژۀ »آبادجای« استفاده شده است.20 

نقش واژۀ آباداْن وصِف اسم یا گروِه اسمی است. موصوف هایی که در متون این برهه به صفت آبادان متصف شده  
از این قرار است: زمین، جهان، گیتی، دریا، بر و بوم، جای، مسجد، کنیسه، بتخانه، ایوان، کاخ، خانومان، پادشاه، 
لشکر، شکارگاه، خزانه، گنج، باغ، راه، شهر، والیت، دیه، مرد، تن، دل، هوش، ظاهر، باطن، شریعت، مجلس، زمانه. 
در این طیف، هم چیزهای عینی و ظاهری )زمین و دشت و مسجد( و هم چیزهای اعتباری و باطنی )زمانه و شریعت 
و جان( وجود دارد و در هرکدام، معنا و مایۀ آبادانی متفاوت است. در این دایرۀ موصوف ها، صفِت آبادان گاهی در 
معنای حقیقی و گاهی مجازی به کار رفته است؛ مثاًل آبادان در ترکیِب وصفِی »زمیِن آبادان« در معنای حقیقی آن 

است و در ترکیب »خزانۀ آبادان« مجازاً در معنای خزانۀ پررونق به کار رفته است.
منظور از زمیِن )ارض( آبادان، زمین مزروع است که آبش پیداست.21 زمیِن ناِکشته ای که معطل و بیکار مانده 
ناآبادان و ویران است و بیش از هر چیز در انتظار آبادان شدن: »زمینی که دیرزمانی کشت نشده بماند و بذری بر آن 
نیفشانند، ناشادکام است و برزیگری را آرزو کند؛ همچون دوشیزه ای خوش اندام که دیرزمانی بی فرزند مانده باشد و 

شوهری خوب را آرزو کند« )اوستا 13۷۷، ۶۸1(. و این کشت و آبادانی زمین را شاد می کند: 
پرسید دانا از مینوی خرد که کدام زمین شادتر است؟ مینوی خرد پاسخ داد که آن زمین شادتر است که 
مرِد پارساِی راست گفتار در آن اقامت کند. دوم }زمینی{ که خانۀ آتش ها }آتشکده ها{ را در آن سازند. و 
سوم آنجا که گاوان و گوسفندان در آن خوابند. چهارم زمین کشت نشده و ناآبادان هنگامی که باز به کشت 

و آبادانی آورند. ]...[ هفتم وقتی }زمین{ ویرانی را آبادان کنند )مینوی خرد، 19(. 
در مرتبه ای دیگر، منظور از زمیِن آبادان جهان است؛ جهانی که با دادگری پادشاهاْن از ناپاکان و مفسدان پاک 
شده؛ در آن، هرکس در جایگاه حقیقی خود قرار گرفته و ظرفیت های زمین، همچون استعدادهای انسان،  آشکار 
گشته و به فعلیت رسیده است. درنتیجۀ این دادگری ها، راحت و آسایش نصیب انسان ها و برکت و آبادانی بهرۀ زمین 
شده است.22 گویی در این زمیِن آبادان، هر دو دسِت بدی را بسته اند و در عوض بند از همۀ سودمندی ها گشاده  و 

آن ها را آشکار کرده اند. 
                          جـهان از بدی  ها بشـویم بـه رای    پـس آنگه کنم در َکیـی ِگرد پـای
                          ز هر جـای کـوته کنم دسـت دیو    که من بود خواهم جهان را خدیـو
                          هر آن چـیز کاندر جـهان سودمند     کــنم آشــکـارا گشـایـم ز بــند

)فردوسی 13۸۶، ج1: 35(
دارد.  افزونی کشت  و ورز  نعمت و  آباداْن شهری است که آب های روان و خواستۀ بسیار و  نمونۀ آشکاِر زمیِن 
شهرهای آبادان این برهه هرکدام به ثمره ای مادی و معنوی ممتاز شده اند؛ مثاًل کاغذکی که از سمرقند برمی خیزد و 
آن را به همۀ جهان برند )حدود العالم 13۴0، 10۷ـ10۸( یا بساط و فرش و مصالی نیکو و پشمین بخارایی )همان، 
10۶( یا تربت علما و بزرگانی که در زمیِن آن شهر خفته اند. مثاًل صاحب حدود العالم دربارۀ رِی سدۀ چهارم چنین 

گفته است: 
ری شهری است عظیم و آبادان و با خواسته و مردم و بازرگانان بسیار و مستقِر پادشاه جبال. ]...[ آب های 
نواحی }وی{  از  و  نَبید خیزد  و  روغن  و  َغضاره  و  پنبه  و  بَْرد  و  کرباس  از وی  و  است  کاریز  از  ایشان 
َطیلَسان های پشمین نیکو خیزد و محمد زکریای بِِچشک از آنجا بود و تربت محمد بن الحسن الفقیه و 

کسایِی ُمقری و فراخری منجم از آنجاست )1۴2(.
در سطحی خردتر از زمین و شهر، بناها را نیز به آبادان و ویران متصف کرده اند. مسجد و کنیسه و بتخانه آنگاه 
آبادان است که مردم در آنجا باشند و کاری را که شایستۀ آنجاست بکنند؛ یعنی عبادت. مثاًل مسجد آبادان هرات 
مسجدی بود که نمازگزاران بسیار داشت.23 بنای معبد را باید نیکو ساخت و تعمیر کرد و نیکو داشت و ُرفت و پاکیزه 
داشت تا مردم بدان جا روند و در آنجا عبادت کنند و آنجا را رونق ببخشند. در این صورت، آن معبد آبادان است.2۴ 
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خانه آنگاه آبادان است که زندگی خانواده در آن براه و برقرار و نیکو باشد. ازاین رو، زِن نیک را مایۀ آبادانی خانه 
شمرده اند )محمدی مالیری 13۷5، ج۴: 3۶1(.

عالوه بر ساخته  های دست و ذهن انسان بر زمین، مانند شهر و مسجد و خانه، ظاهر و باطن انسان و احوال او هم 
آبادان و ویران دارد. روان و تن انسان با دانش آبادان می شود و مایۀ آبادانی دل او یاد خداست. آبادانی تن انسان 
با  آبادان می شود و شریعت  اولیا ی خدا  با  دانشمندان  نیست. مجلس های  دیدنی  او  آبادانی جان  اما  است؛  دیدنی 

شکرگزاری و زمانه )تاریخ( با نام و یاد بزرگان.
ولیکن نام آن مرد که می بری، او جوانی نیکوروی بود و آبادان و تر و تازه و ملبس )نظام الملک طوسی 

.)91 ،13۸۴
و ظاهر خلق عنوان باطن است. روا باشد که ظاهری باشد آبادان و باطن بیران چون حال منافقان؛ فاّما هرگز 

روا نباشد ظاهر بیران و باطن آبادان )مستملی بخاری 13۶3ـ13۶5، ج1: 100(.
]در تفسیر سورۀ تین:[ و باز حسین را به زیتون ماننده کرد؛ زیرکه زیتون خود به تن خود با منفعت باشد، پس 
از آن روغن کنند که اندر جهان به هر جای ببرند و به داروها به کار بندند و اندر چراغ ها کنند و مزگت ها را 
روشن دارند، و حسین  بن علی همچنین بود، به گاه خویش، خود عالم و زاهد بود و از او  آموختند که دل های 
بیماران را بدان دارو کنند و مجلس های دانشمندان را بدان روشن و آبادان دارند تا روز قیامت )تفسیر قرآن 

مجید 1352، ۶0۴(.
هرکه را بینی به شریعت آبادان، بدان که شاکر است و شاکر مستوجب مزید است. و هرکه را بینی به شریعت 

بیران، بدان که آنجا کفران نعمت است )مستملی بخاری 13۶3ـ13۶5، ج1: 1۷۷(.
زمانه به نام وی آباد باد/ سپهر از سر و تاج او شاد باد/ جهان بستد از بت پرستاِن َهند/ به تیغی که دارد به 

وّشی پرند )فردوسی 13۸۶، ۷/ ۴0۴( 
بنابراین، صفت آبادان از زمین آغازیده و به شهر و خانه و مسجد و سپس به دل و جان انسان رسیده است. گویی 
هر چیز که محافظت و مراقبت و پاییدِن انسان را بخواهد و در آن پرورش و بالندگی و بسامانی معنادار باشد، می تواند 
متصف به آبادان و ویران شود؛ چنان که چیزهایی نظیر سنگ و کوه و آسمان و هر چیز تغییرنکردنی از دایرۀ این 
موصوفات بیرون است.25 همچنین چیزی آبادان کردنی است که انسان بتواند در آن دست ببرد و تصرف کند؛ چنان که 

خاک و دل و خانه و شهر. 
۳.۵. مشتقات و ترکیبات

چنان که گذشت، »آبادان« مشتق از »آباد« است؛ با این حال، در متون فارسی برهۀ گذار ـ به جز شاهنامه ـ »آباد« 
اندک به کار رفته، و در عوض، »آبادانی« و مشتقات و ترکیبات آن پربسامد است. در متون نثر فارسی، فقط در کتاب 
تاریخ سیستان واژۀ آباد، دقیقًا در معنای آبادان، به کار رفته است. در مقابل، در شاهنامه واژۀ آبادان وجود ندارد و 
»آباد« و مشتقات آن، به همان معنای آبادانی و مشتقاتش، به کار رفته است. تنها ترکیبی که خاص »آباد« است و 
»آبادان« در آن نظیری ندارد، ناِم آبادی ها و محله هاست: روستای تگیناباد، باغ محمدآباد، صحرای علیاباد، روستای 

سعدآباد و... . ازاین رو، تکیۀ لغوی ما در اینجا بر لفظ آبادان است و از بررسی مستقل »آباد« صرف نظر می کنیم. 
الف. اسم: آبادانی

آبادان شده  به معنای جای  آبادانی  یا اسم مصدر می سازد: در حالت اسم،  با »ی« اسم  صفت »آبادان« در ترکیب 
آباد  از مکان ِ  آبادان کردن است. مراد  یا  آبادان شدن  به معنای  آبادانی  آباد است؛ و در حالت اسم مصدر،  یا جای 

قسمت های مسکون کرۀ زمین یا دیه و قریه و شهر است؛ مثاًل: 
و آبادانِی زمیْن آن کسان که بدانستند به اشتیاق نفس، چنان یافتند که از یکی ربع از دو ربع شمالی نفزود؛ پس 
او را ربع معمور و ربع مسکون نام کردند ]...[ و اندرین ربع آنچ مردمان بدو همی رسند و آن  را همی بسپرند، 
از دریای ها و جزیرها و کوه ها و جوی ها و بیابان های معروف آنگه شهرها و دیه هاست، با آنکه از وی سوی 
قطب شمال پاره ای ماند خراب از افراط سرما و برف ها یک بر دیگر نشسته )ابوریحان بیرونی 13۶2، 1۶۶(. 
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»آبادانی« در این معنا معمواًل در مقابل واژۀ »بیابان« قرار دارد و مایۀ ناآبادانی و خرابی بی آبی است؛ مثاًل حضرت 
آدم »وقت حّج به مکه آمدی و حّج بکردی و بازگشتی. و هر کجا آدم پای نهاده است، امروز آنجا شهر است و 
آبادانی ها؛ و هر کجا میان دو پایش بود، امروز همه بیابان است؛ و میاِن پای وی سه روزه راه بودی« )بلعمی 13۷۴، 
53( و یاسر بن عمرو »همۀ ُملک یمن بگرفت و از یمن به حد مغرب همی شد تا از آبادانی بگسست و به بیابان 
آمد« )بلعمی 13۷۴، ۴۸0(.2۶ معادِل اسِم »آبادانی« در زبان عربی »عمارۀ« است. این واژه به فارسی وارد شده و 
با امالی عمارۀ/ عمارت در معنای بنا و هر جای نوساخته به کار رفته است؛ مثاًل در سیاست نامه: »چون یک سال 
بگذشت نگاه کردند، این عمل از دست آن مسلمان نیکوتر آمد که از دست آن جهود و هم عمارت زیادت شد«2۷ 

)نظام الملک طوسی 13۸۴، 209(. 
آبادانی )آبادان + یای اسم مصدر( حاصل مصدر یا اسم مصدری است که بر مصدرهای الزِم »آبادان بودن« و 
»آبادان شدن« و »آبادان ماندن« )زمین و شهر و جهان( و مصدرهای متعدِی »آبادان کردن« و »آبادان داشتن« و 
»آبادان ساختن« داللت می کند. واژۀ متضاد آن »ویرانی« است )»ویران«+ »ی« اسم مصدر(؛ مثاًل در این نمونه، 
منظور »آبادان بودن« است: »و پیدا کردیم همۀ شهرهای جهان که خبر او بیافتیم اندر کتاب های پیشینگان }و یا{

دکرد حکیمان، با حال آن شهر به بزرگی و خردی و اندکی و بسیارِی نعمت و خواسته و مردم و آبادانی و ویرانی 
وی« )حدود العالم 13۴0، ۸(؛ و در اینجا منظور »آبادان شدن« و »آبادان ماندن« است: »شرایِط آبادانِی سیستان بر 
سه بند بستن نهاده آمد: بستِن بنِد آب و بستِن بنِد ریگ و بستن بنِد مفسدان. هرگاه که این سه بند اندر سیستان 
بسته باشد، اندر همۀ عالم هیچ شهر به نعمت و خوشِی سیستان نباشد و تا همی بستند چنین بود و چون ببندند چنین 
باشد و روزگار آن را قوام باشد« )تاریخ سیستان 13۸9، 21( و »رود بر دو ضرب است: یکی طبیعی است و دیگر 
ِصناعی. اما رود صناعی آن است که رودکده های او بکنده اند و آب بیاورده اند از بهر آبادانْی شهری را یا کشت و برِز 
ناحیتی را، و بیشترین رود صناعی ُخرد بود و اندرو کشتی نتواند گذشتن« )حدود العالم 13۴0، 3۸(.2۸ نمونۀ داللت 
آبادانی بر مصدر متعدی »آبادان کردن« نیز چنین است: »و نوِشْروان از ترکستان و ماوراءالنهر و حدِّ مشرق تا زمیِن 
خراسان و پارس و کرمان و اصفهان و قهستان تا عراق و جزیره و شام و َعّمان و هند و بادیه و بحرین و تِهامه و مکه 
و یمن تا حّد مغرب بر نوشروان راست بیستاد، و به آبادانی جهان مشغول شد و به داد کردن« )بلعمی 13۷۴، ۷3۷(. 
برابِر آبادانی در نقِش اسِم مصدر در زبان عربی »عمارۀ«/ »عمارت« است که در معنای »ساختن« و »برآوردن« 
و »تعمیر کردن« به کار رفته است؛ مثاًل در اینجا منظور »برآوردن« و »ساختن« است: »عمارت سردابه به تعجیل 
بکرد، و در مدت یک ماه زیرزمین بپرداخت سخت محکم و نیک؛ و برخاست و به سرای َعُضد شد نماز خفتن« 
)نظام الملک طوسی 13۸۴، 95(؛ اما در اینجا »تعمیر« و »مرمت«: »این حوض ها که در جامع است هرگز محتاِج 
عمارت نباشد که سنگ خاره است« )ناصر خسرو  13۷5، ۴۶(.29 »تعمیر« نیز از معادل های آبادانی است که هم در 
معنای ساختن و عمارت کردن به کار رفته است و هم در معنای اصالح و بهبود بخشیدن و و مرمت کردن چیزی که 

بدان ویرانی یا خللی راه یافته است )دهخدا، ذیل »تعمیر«(.
ب. اسم فاعل: آبادانی ُکن، آبادانی کننده

از دیگر مشتقاِت آبادانی صورِت فاعلی آن به دو شکل »آبادانی کن« و »آبادانی کننده« است. این واژه ها فقط در یکی 
از متون فارسِی منبع ما به کار رفته و معنای آن ساکنان سرزمینی است: »گوید که چون از این جا روی سوی مشرق 
نهی، نخست اقلیمی پدید آید که اندرو آبادانی کن نیست، نه از مردم و نه از درخت و نه از سنگ، بلکه صحرایی است 

فراخ و دریایی پرآب و بادهایی ایستاده و آتِش پراگنده« )ابن سینا 13۶۶، 55(.30 
معادل آبادانی کننده در زبان عربی »عامر« ـ اسم فاعل از مادۀ »عمر«ـ است، که در فارسی به معنای آبادکننده، 
ساکِن خانه یا بسیارعمرکننده وارد شده است )دهخدا، ذیل »عامر«(. این اصطالح درخصوص اهِل خراج و طبقۀ 
دهقانان که در مقابل طبقۀ سپاهیان )المقاتله( قرار داشتند، هم به کار رفته است.31 واژۀ »معمار«ـ صفت مبالغه  در 
معنای بسیار عمارت کننده ـ در متون نثر فارسی سده های نخست فقط یک مرتبه و در ترکیب »معماِر دین« به کار 
رفته است: »چون ابراهیم، علیه السالم، بیامد، خلق معماِر دین گشته بودند و او سخت باِرفق بود؛ سنت ها را به تلّطف 
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به ایشان بربست و نتوانست وصی بر پای کردن؛ نپذیرفتند و برفت« )محمد بن سرخ نیشابوری 133۴، 105ـ10۶(. 
در یکی از تفسیرهای فارسی قرآن کریم )بخشی از تفسیری کهن به پارسی 13۷5، 50ـ51(، »ُعّمار«، جمع مکسر 
خذای«  مسجدهای  سکان بند  و  »عّمار  به   »ِ اللَّ َمَساِجَد  »َیْعُمُروا  آیۀ  که  نحو  این  به  است؛  رفته  به کار  »عامر«، 

برگردانده شده که شاید منظور از آن ساکنان و اهالی مساجد باشد )دهخدا، ذیل »ُعمار«(.
ج. مصدر فعل: آبادانیدن، آبادان کردن، آبادان داشتن، آبادانی کردن

ذیل   ،1391 )فره وشی   )apatanenitan( »آبادانیدن«  مصدر  »آبادان«  واژۀ  از  )پهلوی(،  میانه  فارسی  در 
»Apatanenitan«( ساخته شده است. این واژه در فارسِی جدید )دری( در معنای »ستودن« و »مدح کردن« و 
نیز »آباد کردن« وارد شده است )دهخدا، ذیل »آبادانیدن«(؛ اما امروزه متداول نیست. در عوض، مصدرهای مرکب 
بسیاری از واژۀ »آبادان« ساخته شده و باقی مانده که بر دو دسته است: مصادِر گذار )متعدی( مانند »آبادان کردن«، 
»آبادان داشتن«، »آبادانی کردن«؛ و مصادِر ناگذار )الزم( مانند: »آبادان شدن«، »آبادان گشتن«، »آبادان بودن« و 
»آبادان ماندن« و... . از متداول ترین این افعال در منابع ما »آبادان کردن« است که طیفی از معانی را، از تعمیر و 
مرمت تا ارتقا و باروری »زمین« و »جهان«، دربرمی گیرد. آبادان کردن از عهدۀ بزرگانی چون پادشاهاِن دارای فّرِه 
ایزدی برمی آید؛ مثاًل: »پس چون بهمن داریوش را ُملک داد و داد کرد و آبادانی کرد، بهمن را خوش آمد؛ گفت: 
این دین داران را نیک باید داشتن و ُملک را همه به خداوندان علم و دین و ادب باید دادن، که ایشان داد و آبادانی 

کنند« )بلعمی 13۷۴، ۴۷2(.32 
از حیث معنا، تفاوتی ظریف بین »آبادان کردن« و »آبادانی کردن« هست؛ مثاًل اگر بگوییم »داریوش آبادان کرد« 
جمله ناقص است و خواننده توقع دارد آن را کامل کنیم و از ما خواهد پرسید: »چه را آبادان کرد؟«؛ اما اگر بگوییم 
»داریوش آبادانی کرد«، جمله کامل است؛ چون از این جمله درمی یابیم که منظور از آن، پرداختن به آبادانِی زمین 
است. گاهی همراه با »آبادانی کردن« قید »در زمین« یا »در جهان« به کار می رود؛33 اما اگر این قیدها هم نباشد، 
باز در »آبادانی کردن«، زمین و جهان نهفته است. به عبارت دیگر، در متوِن برهۀ گذار، آبادان کردن همواره همراه 
با مفعول است، مفعولی چون خانه، سرای، شهر، ویرانی، زمین، جهان؛ اما برای آبادانی کردن، مفعولی ذکر نمی شود 

و مفعول آن مقّدر و نهفته است. این مفعوِل نهفته زمین و جهان است.
مصدِر »آبادان داشتن« در مورد زمین و جهان و مسجد، و حتی خزانۀ پادشاهی و مجلس دانشمندان، به کار رفته 

است. درخصوص بناها، منظور از آن بیش از هر چیز، نگهداری و محافظت است؛ مثاًل:
اگر کسی از ما سراِی سخت بزرگ بکند و بسیار که تران را اندرو جای سازد، اگر خردمندی اندر آن سرای 
شود و بعضی از آن ویران شده باشد و اهل آن سراِی ویرانشده به ضرورت اوفتاده باشند، حکم کند بر آنکه 
مر خداوندان آن سرای را ممکن نیست که مر جملگِی این سرای را آبادان دارد و گوید که اگر این بنا از این 

خردتر بودی، مر آن را آبادان داشتن این آسان تر بودی« )ناصر خسرو  1391، 3۴2ـ3۴3(.3۴ 
در اینجا، مصادِر الزِم »آبادان شدن« و »آبادان گشتن« و »آبادان ماندن« در مورد زمین و جهان و شهر و خانه 
به کار رفته است؛ مثاًل: »خواجه وصیت ها نبشت و خراج کهن بر پای داشت. کل والیت آبادان شد« )قصۀ حمزه 
13۴۷، 30(  و »و در حکایت ]داوود طایی[ چنین آورده اند که در یک خانه می بودی تا آنگه که آن خانه ویران گشتی؛ 

آنگه با خانۀ دگر آمدی، تا آنگه که در آن سرای یک خانۀ آبادان ماند« )مستملی بخاری 13۶3، ج1: 205(.35
»عمارت کردن« مترادِف مصدر آبادان کردن است، در دو معنای »برآوردن/ ساختن« و »تعمیر کردن«. مثاًل در 
این نمونه، منظور معنای اول است: »بنای مدرسه ای فرموده بود ]طغرل بیک سلجوقی[ به نزدیک بازار سّراجان، و 
آن را عمارت می کردند« )ناصر خسرو  13۷5، 3( و در این نمونه، منظور معنای دوم: »عامل شهر حمص به عمر بن 
عبدالعزیز نبشت که دیوار شارستان حمص ویران شده است، آن را عمارتی می باید کرد. چه فرماید؟« )نظام الملک 
آبادانی  ترکیبات  به  را  »ع م ر«3۶  مادۀ  مشتقات  کریم،  قرآن  کهِن  ترجمه های  در  همچنین   .)291  ،13۸۴ طوسی 
برگردانده اند: »َیعُمُر« را به »آبادان کند« )رجایی بی تا، ۸۸ـ۸9(، »َعَمروا« را به »آبادان کردند« )ترجمۀ قرآن موزۀ 
پارس 2535، 1۴1؛ تفسیر قرآن مجید 1352، ۴۶2(، »الِعماَرۀ« را به »آبادان داشتن« )گزاره ای از بخشی از قرآن 
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کریم 2535، 230( یا »آبادان کردن« )رجایی بی تا، ۸9؛ لسان  التنزیل 2535، ۷2(، و »االْستِعمار« را به »آبادان 
کردن خواستن« و نیز جملۀ »اِسَتعَمرُکم فیها« را به »شما را آبادان کنندگان وی ]زمین[ گردانید« )لسان التنزیل 

 .)1۶1 ،2535

۶. مقابِل آبادانی
برای فهم هر مفهوم، می توان از مفهوِم مقابل آن پرسید تا دامنۀ آن مفهوم از غیرش مشخص و ممتاز شود. ویرانی 
یعنی نبوِد آبادانی؛ و ویران مترادف ناآبادان است. در متون این برهه، از ویران و ویرانی و تقابل آن با آبادانی سخن 

گفته اند و با تأمل در آن ها، می توان معنای آبادانی را بهتر دریافت. 
صفت »ویران« دو دسته معنا دارد: یک دسته غیرمسکون، بایر، لم یزرع، یعنی آنچه هنوز آبادان نشده است؛ دستۀ 
آبادان شدن، خراب شده است. از  از  ناسالم، آسیب دیده )دهخدا، ذیل »ویران«(، یعنی آنچه پس  دیگر، نادرست، 
مصادیق دستۀ اوْل زمیِن معطل، شهِر ساخته نشده و آِب بی آبادی است. همچنین زمیِن نامسکون، یعنی جایی که 
از مصادیق متداوِل ویرانی است. در کتب جغرافیایی، که در آن ها حدود عالم و جای  انسان در آن حضور ندارد، 
سکونت انسان بر زمین را شرح می دادند، ویرانی را بیشتر در همین معنا به کار برده اند.3۷ جایگاه و مسکن دیوان را 
نیز نشان ویرانی و بیابان می دانستند.3۸ به سخن دیگر، سکونِت انسان در جایی نشانۀ آبادانی آنجاست و سکونت 
دیوان نشانۀ ویرانی آنجا. همچنین دیوان فقط آنگاه آبادانی کنندۀ زمین اند که در خدمت انساِن کامل باشند؛ مانند 
دیواِن تحت فرمان سلیمان نبی)ع( و جمشید )قیومی 1391، 2۷(. از مصادیق ویرانی در معنای آسیب دیده، خانه یا 

شهری است که آن را فروگذاشته و رها کرده باشند. 
مصدِر ویران کردن و حاصل مصدِر ویرانی بر اعمالی چون از بین بردن ظواهر آبادانی، مانند سوزاندن درخت و 
فروریختن خانه و نابود کردن شهر، می شود؛ اما ویرانی مختص ظاهر زمین و کالبد بناها نیست؛ چنان که در تفسیر 
آیۀ 1۸ سورۀ توبه گفته اند: »ویران کردن مسجد نه آن بَود که مسجد فرود آری؛ اما از جماعت و نماز خالی مانْد، 
انما یعمر مساجد الل من آمن بالل« )تفسیر قرآن پاک 13۸3،  ویرانی مسجد آمد؛ چنان که خداوند، تعالی، گفت: 
۷2(.39 پس هنگامی که بنایی آراسته نیز معطل بماند و زندگی درون آن جریان نداشته باشد و کاربری آن محقق 
نشده باشد، ویران است. گویی که ویرانی و آبادانی در یک مرتبه به کالبد و ظاهر و در مرتبه ای باالتر به جان و باطن 
بناها برمی گردد؛ جانی که از جریان زندگی جاری در بنا و حضور ساکنانش گرفته است. ازاین رو، می توان بناهای 
باشکوه و فاخری را تصور کرد که آبادان می نماید، حتی انسان ها نیز در آن ها رفت وآمد می کنند، اما در باطن ویران 

است؛ زیرا جان اهالی و ساکنان آن بناها آبادان نیست.

۷. داللت های آبادانی
واژۀ آبادان/ آبادانی واژه ای چندوجهی است و موصوفات گوناگون و ترکیبات بسیاری دارد. پس از تأمل لفظی در 
وجوه گوناگون این واژه و روشن کردن نسبت آن ها با هم، به کاربرد این واژه  در جمله ها و عبارت ها می پرازیم، تا 
چیستِی مفهوم آبادانی آنچنان که در ذهنیت ایرانیاِن برهۀ گذار وجود داشت روشن شود. از آنجا که عمل آبادانی تنها 
یک اقدام نیست و مجموعه اقداماتی است که طی آن کیفیتی به زمین و شهر و خانه داده می شود، باید دید از چه 
اعمالی به آبادانی تعبیر می کردند. مجموعۀ این اعمال کدام است؟ وجه اشتراک آن ها چیست؟ آیا این اعمال تقدم 

و تأخر رتبی یا زمانی دارند؟ 
احیای  و  زراعت  گوناگون  اقدامات  آن  از  منظور  و  است  گذار  برهۀ  در  آبادانی  مفهوم  داللت های  از  کشاورزی 
زمین های بایر )موات( و باغبانی است. در این معنا، آبادان یعنی زمین مزروع و ناآبادان و ویران یعنی زمین کشت نشده 
و موات که معطل و بیکار مانده است؛ مثاًل در آنچه در متون برهۀ گذار دربارۀ انوشیروان نقل شده، نمونه های آبادان 

کردن و آبادانی در این معنا بسیار است:
]انوشیروان[ مر کشتاورزان را بفرمود تا هیچ زمین بیکار نماند و هرکه تخم نداشت از خاصۀ خود فراداد و 
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هر کجا زمین ویران بود فرمود تا آبادان کردند و هر زنی شوی که نداشت و او را به شوی حاجت بود به 
شوهر دادندش )بلعمی 13۷۴، ۶۸5(. 

زمینی که او را خداوند نیست/ بمرد و ورا خویش و پیوند نیست/ نباید که آن بوم ویران بود/ که در سایۀ 
شاه ایران بود/ که بدخواه بر گنج ننگ آورد/ که چونین بهانه به چنگ آورد/ ز گنج آنچ باید مدارید باز/ که 

کرده ست یزدان مرا بی نیاز )فردوسی 13۸۶، ج۷: 9۸ـ99(
عامالن آبادانی، پس از پیامبران و پادشاهان، کشاورزان بودند و غایت همۀ اعمال آنان آبادان کردن و آبادان داشتن 
زمین بود: »پرسید دانا از مینوی خرد که وظیفۀ هر یک از )طبقات( روحانیان و نظامیان و دهقانان چیست؟ ]...[ 
وظیفۀ کشاورزان کشاورزی و آبادانی کردن و تا حد امکان جهان را راحتی بخشیدن و آبادان داشتن است«)مینوی 
خرد 135۴، ۴۸(. و چون کشاورزی از اسباب تحقق باروری زمین است، »آبادانِی عالم به کشاورزی اندر است« )ناصر 
خسرو  1391، ۴۷2(. آب مایۀ اصلی آبادانی است و به همین علت، مقدمات فراهم آوردن آب، از قبیل کاریز نشاندن 
و جوی راندن و چشمه گشادن، اهمیت داشت. آبادانی در این معنا و با این مقدمات را کاری عبادی می شمردند.۴0 

یکی دیگر از مدلول های آبادانی، برآوردن بنا و شهر است. در نظر مردم برهۀ گذار، وقتی که در جایی بنا یا شهری 
می ساختند، آن جایگاه آبادان شده بود؛ مثاًل در این نمونه، عالوه بر کشت و ورز زمین، بنا نهادن را مصداق آبادانی 
آبادان کرد و عمارت می کرد و کشت  و ورز می کرد، و  استوار کرد و آن جایگاه  دانسته اند: »ابراهیم آن سر چاه 
گوسفندان را بسیار جمع کرد و از هر جای روی بدان جانب نهادند و هر کی عمارتی می کرد و بنایی می نهادند تا 
شهر بزرگ گشت« )طبری 1353، ج2: ۴91(.۴1 ساخت و برپایی بناها و شهرها مقدمات و دنباله هایی دارد؛ مثاًل در 
برپا کردن و آبادان داشتن شهرها، دسترس به آب و هدایت آن و ساخت و حفظ راه ها اهمیت دارد. از مجموعۀ این 

اعمال در سیاست نامه چنین یاد شده است: 
»آنچه به عمارت جهان پیوندد، از بیرون آوردن کاریزها، و کندن جوی های معروف، و پل ها کردن برگذر 
آبادان کردن دیه ها و مزرعه ها، و برآوردن حصارها، و ساختن شهرهای نو و برآوردن  آب های عظیم، و 
بناهای رفیع و نشستگاه های بدیع، به جای آرد؛ و بر شاهراه ها رباط ها فرماید کردن و مدرسه ها از جهت 

طالبان علم، تا آن نام همیشه او را بماند« )نظام الملک طوسی 13۸۴، ۶(. 
از آنجا که هر آبادانی، چه زمین و چه خانه و چه شهر، در تهدید ویرانی بود، پس نگهداری و مرمت و بازسازی آن 
هم اهمیت داشت؛ چنان اهمیتی که مردم برهۀ گذار این دست از اعمال را هم آبادانی خوانده اند و چنین می نماید 
که این اعمال را هم تراز با برپایی بناها و حتی مهم تر از آن می  شمردند. برای محافظت و نگهداری، »آبادان داشتن« 
و برای مرمت و بازسازی »آبادان کردن« را به کار می بردند؛ مانند تعبیر »آبادان داشتِن« خانۀ کعبه به دست انبیا و 

جهان به دست پادشاهان و تعبیر »آبادان کردن« درخصوص باروی شهرها به دست مردم.
از داللت های واژۀ ویرانی مکانی است که رونق نداشته باشد؛ مثاًل اگر در مسجدی با کالبدی آراسته و سقفی 
برافراشته نماز نگزارند، آنجا ویران است: »ویران کردِن مسجد نه آن بَود که مسجد فرود آری؛ اما از جماعت و نماز 
خالی مانْد، ویرانی مسجد آمد« )تفسیر قرآن پاک 13۸3، ۷2(.۴2 پس در مقابل، آبادان کردن مسجد آن است که 
ساکنان در آن حضور یابند و مناسک شایستۀ آنجا را در آن برپا دارند. بنابراین، از داللت های آبادانی احیا و پررونق 
داشتن بناهاست. در این مرتبه، آبادانی نه فقط با ظاهر و کالبد بناها، که با زندگی درون آن ها نسبت دارد و منظور 
از آبادان کردن این است که بناها و شهرها از زندگی و نشاط ساکنانشان زنده شود و رونق بگیرد. پس همۀ آنچه در 
مدلول های آبادانی از ساخت و برپایی و محافظت و تعمیر برشمردیم، مقدمه است تا کالبِد بی جاِن بناها و شهرها با 
حضور ساکنان و اهالی جان بگیرد و آبادان شود. شاهد دیگر این است که در مرتبه ای باالتر، آبادانی بنا را به ایمان و 
کفر ساکنان، که اموری باطنی و درونی، نسبت داده اند؛ چنان که مسجدی را که مؤمن در آن نباشد، ویران خوانده اند: 
»کافراِن مکه به آبادان داشتن خانۀ کعبه و روفتن و اندودن بر مؤمنان فخر کردند؛ خداوند تعالی رد کرد قول ایشان. 

گفت نه آبادانی مسجد اندر روفتن است چه آبادانی مسجد اندر مؤمنان است که اندر وی نماز کنند« )همان جا(. 
بنابراین، مجموعه مدلول های آبادانی برای ایرانیان برهۀ گذار عبارت است از: کشاورزی و برپایی شهر و بنا؛ در 
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مرتبه ای دیگر، پررونق داشتن و زنده داشتِن شهر و بنا با حضور انسان ها و انجام دادن کارهای شایستۀ بناها در 
آن ها، و نیز نگهداری و مرمت. داللت آبادانی بر کشاورزی در متون پیش از اسالم قوی تر از متون پس از اسالم 
است. در متون پس از اسالم، آبادانی توسع معنا یافته است و عالوه بر کشاورزی بر امور دیگر هم داللت می کند. 
آنچه در این مجموعه معانی اهمیت دارد نسبت این مفاهیم و اعمال با هم است. اینکه کشاورزی و برپایی بنا و 
شهر همه در ذیل یک واژه ـ آبادانی ـ قرار می گرفت نشانۀ پیوند آن هاست. از همین روست که در عیون  األخبار، در 
بیان کارهای شایسته در هریک از روزهای هفته ـ نشاندن درخت و بنا کردن هر دو متعلق به روزی واحد )یکشنبه( 
است؛۴3 یا در تاریخ نامۀ طبری، به بار نشستن درختان و تمام شدن کار ساخت بناها را نشانۀ آبادان شدن مکانی 
دانسته اند.۴۴ شاید وجه مشترِک کشاورزی و ساختن بناها و شهرها یعنی تصرف در زمین و بارور کردن آن باشد، 

که گوهِر آبادانی است.۴5

۸. گوهر و متعلَِّق آبادانی
تا اینجا مجموعۀ اقداماتی را از آن ها به آبادانی تعبیر می کردند در چهار دسته نشاندیم: کشاورزی، برپایی بنا و شهر، 
نگهداری و مرمت، احیا و پررونق داشتن بناها. هرکدام از این اقدامات مجموعه اعمال خردتری درون خود دارد؛ از 
قبیل جوی راندن و کاریز کندن و جای استوار کردن. به اعتباری دیگر، اعمال مدلول آبادانی بر دو قسم است: آبادان 
کردن و آبادان داشتن. در »آبادان داشتن«، از آنچه آبادان شده  نگهبانی می کنند تا آن آبادانی آن استمرار پیابد؛ و 
»عمر« آن گیاه یا بنا یا شهر همان مدت »عمارت« یا آبادان ماندن آن است. اما »آبادان کردن« عملی است که 

باید صورت بگیرد تا چیزی آبادان بشود. پس آبادانی دو وجه دارد: ساختن و پاییدن. 
این دو چه نسبتی با هم دارند؟ کدام مقدم است؟ نخست چنین می نماید که آبادان کردن بر آبادان داشتن مقدم 
است؛ ابتدا باید جایی را آبادان کرد، سپس آن را پایید و از آن مراقبت کرد و آن را زنده داشت. آیا مرتبۀ آبادان کردن 
خود نیز مقدمه ای دارد؟ به بیان دیگر، سرآغاز و منشأ فعل آبادان کردن چیست؟ از نظر مردم برهۀ گذار، زمین خود 

طالِب آبادانی است. آنچه مقدمۀ آبادانی است آرزوی زمین است: 
زمینی که دیرزمانی کشت نشده بماند و بذری بر آن نیفشانند ناشادکام است و برزیگری را آرزو کند؛ همچون 
دوشیزه ای خوش اندام که دیرزمانی بی فرزند مانده باشد و شوهری خوب را آرزو کند )اوستا 13۷۷، ۶۸1(. 

اّول موضعی که از مواضع و رساتیق ساوه و حوالی آن بنا نهادند آبه بود، و بیب بن جودرز ]گیو پسر گودرز[ 
آن را بنا کرده است. و سبب بناء آن آن بود که کیخسرو بذانجا رسید، و آن دریاچه بود، و در موضع و جای 
آبه، ]آبی [ پاکیزه و صافی بود، بذان آب فرود آمد، و به زبان عجم گفت که: بذین آب سا ای فا استی، یعنی: 
این آب محتاج است به سایه و بنایی و عمارتی، پس آبه را به قول کیخسرو که گفت آب، آبه نام کردند 

)حسن بن حسن 13۶1، 22۷(.
همچنان که آبادانی نیازمند آب است، آب نیز نیازمند آبادانی است. آب صاف بدون آبادی و خاک ناِکشته هر اندازه 
هم که ستودنی و نیکو باشد همچنان منتظر و آمادۀ تغییر و حرکت است؛ زیرا در خود استعدادها و قّوت های پنهانی 
دارد که هنوز آشکار نشده و منتظر کشف آن ها به دست انسان است. در معنای ویران، دیدیم که فروریختِن خانه و 
نابود کردِن شهر و بریدِن درخْت ویرانِی پس از آبادانی است؛ بذر و زمیِن ناکشته و آِب معطْل ویرانِی پیش از آبادانی 
است.۴۶ جایی مستعد شهر شدن که در آن شهر نساخته باشند با شهر ویران شده در جنگ برابر است. وجهی از ویران 

کردن شکوفا نکردن استعدادهای پنهان و بالقوۀ زمین است که می توانست به دست انسان محقق شود. 
بنابراین، عمِل آبادان کردن از زمین برمی آید که آبادانی  پذیر و آبادانی خواه است. این طلب زمین نشانۀ استعدادی 
است که می توان آن را به فعلیت رساند و شکوفا و بارور کرد. به عبارت دیگر، زمین از ابتدا آبادان است، چون بذر 
همۀ آبادی ها و خانه ها و درختان در آن نهفته است؛ اما این آبادانی آشکار و همۀ کار آبادانی کنان، چه کشاورزان و 

چه معماران، این است که آن آبادانِی نهان را آشکار کنند و به انتظار و طلِب زمین برای آبادانی پاسخ دهند. 
»آبادان کردن«، در مقام ساختن، نوعی پاییدن است. کاِر آبادانی کنان این است که آبادانی های نهفتۀ زمین را بپایند 
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و از آن ها مراقبت کنند. این پاییدْن امری ایستا نیست، بلکه امری پویاست که موجب ظهور و به فعلیت رسیدن 
استعدادها و قوا می شود. از این راه، زمین آبادان می شود. حال، وظیفۀ آبادانی کنان نگهداشت و پایش این آبادانِی دوم 
است. گوهر مشترِک »آبادان کردن« و »آبادان داشتن« همان امر یگانۀ پاییدن و مراقبت است؛ چه از آبادانی های 
پیدا و چه آبادانی های ناپیدا. این مراقبت هم در آشکار کردن، یعنی ساختن و برآوردن و برپاکردن، مصادیق آبادانی 
دست دارد و هم در ادامۀ حیات آن ها، یعنی تعمیر و مرمت و احیای برآورده های زمین. پس »آبادان کردن« همان 
»آبادان داشتن« است و مقاِم »ساختن« در حقیقْت مقاِم »کشف« است: کشف آبادانی های نهفته در زمین که مقدمۀ 

آشکار کردن آن هاست. 
و  را می پایند  انسان ها چه  تعلق می گیرد؟  به چه چیز  و دوم  اول  آبادانی  و  و دوم  اول  پاییدن  و  این کشف  اما 
استعدادهای چه را به فعلیت می رسانند و چه را آبادان می کنند؟ از نظر مردم برهۀ گذار، همۀ اعمال آدمی که به 
نحوی موجب دگرگونی در جهان می شود و حال جهان را بهبود می بخشد، مصداق آبادانی کردن است. وظیفۀ شاهان 
آبادانی کردن است و همۀ اعمال نیکوی ایشان، از آن حیث که پادشاه اند، مصداق آبادانی است )بلعمی 13۷۴، ۴۷2 
و ۶۷2(. هرکس موظف است یک سوم وقت خود در شبانه روز را به آبادانی بپردازد؛ یعنی به اعمالی که حال جهان 
را از بد به خوب، یا از خوب به خوب تر می گرداند )جاماسب جی دستور 1391، ۶۷(. پس آنچه آبادان می شود، آنچه 
آبادانی بدان تعلق می گیرد، »جهان« یا »زمین« است. مردم برهۀ گذار هم در متون مقدس پیش از اسالم و هم 
پس از اسالم، می یافتند که زمین مشتاِق آبادانی است و خدا از انسان آبادانی زمین را خواسته است، تا به این واسطه، 

خود را آبادان کند و بهبود بخشد:
و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را ]فرستادیم [. گفت: »ای قوم من، خداوند را که خدایی جز او ندارید 
بپرستید. او شما را از زمین پدید آورد و شما را به آبادان کردن در آن واداشت. پس از او آمرزش بخواهید و 

به درگاه او توبه کنید، که بی گمان پروردگار من نزدیک و اجابتگر است« )قرآن کریم(.۴۷
باید برای ]آبادانی[ جهان کوشید و آن را به درستی نگاهبانی کرد و به سوی روشنایی برد. به راستی که او 
]آرمیتی/ زمین[ پناهگاِه نیِک ماست و پایداری و توش و توان ـ ]دو دهِش[ ارجمند »منش نیک« را ـ به 

ما ارزانی می دارد )اوستا 13۷۷، ۶۶(.

۹. آبادانِی آبادانی
انسان عامل آبادانی است و این عمل مختص اوست. اعمال مشابهی که از دیگر موجودات سر می زند آبادانی نیست. 
حیوانات برای خود سرپناه و خانه می سازند؛۴۸ اما کار آنان در زمرۀ آبادانی شمرده نمی شود. در نزد مردِم برهۀ گذار، 
دیوان و پریان از مهم ترین معماران و سازندگان اند؛ اما کار آنان آبادانی نیست مگر در زیر فرمان انسان. دیوان فقط 
آنگاه آبادانی کرده اند که تحت فرمان انسان ها، آن هم اولیای خداوند، بوده اند. نخستین عامِل آبادانِی زمین نخستین 
انسان هبوط کرده بر آن، یعنی حضرت آدم)ع( است، آن هنگام که جبرئیل او را آموخت تا بر جای بیت المعمور کعبه 
را بنیاد نهد.۴9 پس سرسلسلۀ عامالن آبادانی بر زمین اولیای خداوندند و آنان طرز و شیوۀ کاروبار آبادانی و مفهوم 

حقیقی آن را به انسان های دیگر آموختند.
شگفت اینکه این نخستین آبادانی کنندگان در حین آبادانی متذکر ویرانی بوده اند. سلیمان نبی)ع( که بسیار آبادانی 
کرد و و دیوان را مسخر کرده و به آبادانی واداشته بود، ویرانی را چیره بر آبادانی می شمرد: »]داود)ع([ دیگر پرسید 
که بدین جهان اندر ویرانی بیشتر یا آبادانی ]فرزندان داود)ع([ هیچ جواب ندادند. سلیمان گفت که ویرانی بیشتر؛ از 
بهر آنکه هرچه ویران است خود ویران است و آنچه آبادان است هم ویران خواهد شد« )طبری 1339، ج1: 39(. 
مهم ترین ساختۀ ذوالقرنین50 سد بر قوم یأجوج و مأجوج است. کمتر بنایی هست که به اندازۀ این بنا از جزئیات 
برپایی و وصف آن در متون این برهه یاد کرده باشند؛ مانند تفاسیر قرآن کریم51 و تاریخ نامۀ طبری52 و شاهنامه53. 
ذوالقرنین در پایان کار این بنای عظیم، نخست ساخت آن را رحمتی از جانب پروردگار دانست و سپس موعد ویرانی 
آن را به یاد ها آورد؛ گویی که این سد، همچون هر ساختۀ دیگری در این جهان، مرگی و اجلی دارد )قیومی 1391، 
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32(: »ذوالقرنین آن مسلمانان را گفت: هذا َرْحَمٌۀ ِمْن َربّی. گفتا: این نه مردِی من بود؛ این رحمت خدای من بود 
که شما را از ایشان برهانید. َفاِذا جاَء َوْعُد َربّی َجَعلَُه َدکاَء َو کاَن َوْعُد َربّی حّقا« )بلعمی 13۷۴، ۴93(؛ یعنی: چون 
وعدۀ پروردگارم ]قیامت [ فرارسد، آن را پخش و پریشان کند و وعدۀ پروردگار من راست است. سِر اولیای خدا، و 
بزرگ ترین ولی ای که در برهۀ گذار می زیست، علی بن ابی طالب)ع(، این حکمت را به بهترین نحو بیان کرده است: 
نابود شدن؛ بسازید برای  »خدا را فرشته ای است که هر روز بانگ می زند: بزایید برای مردن؛ فراهم آورید برای 

ویران گشتن.«5۴ 
داستان برپایی َگنگ دژ به دست سیاوش در شاهنامه نیز آکنده از تذکر به ویرانی است. گنگ دژ آبادترین جای جهان 

و برترین شهر و بلکه مثاِل آبادی و آبادانی بود و الگویی مینویی داشت.
                          که چون َکنگ دز در جهان جای نیست    بدان سـان زمیـنی دل آرای نیست
                          کـزین بگــذری بیـنی آبادشــهر    کزان شهرها برتوان داشت بهر]...[

)فردوسی 13۸۶، ج2: 30۸ و 309(
پیش از برپایی شهر، سیاوْش طالِع شهر را از اخترشناسان  پرسید. چون به او گفتند که سرانجام، این شهر در جنگ 

با دشمنان نابود و ویران می شود، مرِگ تِن آدمی و بزرگاِن پیشین را به یاد آورد و گفت: 
                          کـجا آن حـکـیمان و داننـدگـان     هـمـان رنـج بُـردار خـوانـندگـان
                          کـجا آن سـر تاج شـاهـنشـهـان     کــجا آن دالور گــرامی مــهان
                          چـو گـیتی تهی مـاند از راسـتان     تـو ایـدر به بـودن مـزن داسـتان
                          ز خـاکیم و باید شـدن زیر خـاک     همی جای ترس است و تیمار و باک
                          بدو گـفت پیـران که ای شـهریار     چو بودت که گشتی چنین سوگوار
                          چنیـن داد پاسـخ کـه چـرخ بـلند     دلـم کــــرد پردرد و جـانم نژند
                          که هر چـند گـرد آورم خـواسـته     هـم از گـنج و هـم کـاخ آراسـته
                          به فـرجام یکسـر به دشـمن رسد     بـدی بد بـود مـرگ بر تـن رسـد

 )همان، 30۸(
او از این ویرانِی محتوم آگاه شد و با این حال، گنگ دژ را که به بوستان بهشت می مانست، برپا کرد. پس از پایان 
کار، آن را نتیجۀ یارِی »فّر نیکی دهش« و »خردمندی« و »بخت بیدار« خود دانست و ناپایداری اش را در این سرا 

به یاد آورد: 
                          بدان سـان یکی شـارسـان ساختم     ســرش را به پرویـن برافــراختم
                          کـنون انـدرین هـم به کــار آورم     بــرو بر فـــراوان نــگـــار آورم
                          چـو خـّرم شــود جــای آراســته    پدید آید از هر ُســوی خواســته
                          نـباید مرا شــــاد بـودن بســـی     نشیـند بر آن جـای دیـگر کـسی
                          نه مـن شـاد مـانم نه فـرزند مـن    نه ُپـرمـایه  گـردی ز پیـوند مـن
                          نــباشد مــــــرا زنـدگــانی دراز   ز کــاخ و ز ایــوان شـَوم بی نـیاز

 )همان، 309 ـ310(
اصِل ثابت و تغییرنیافتنِی همۀ آبادانی ها ویرانی است و هر آبادانی در دل خود ویرانی و مرگ دارد و هر بنایی 
شگفتی  به  چه  ذوالقرنین،  سد  استواری  به  چه  باشد،  سیاوش  گنگ دژ  آراستگِی  به  چه  می شود؛  خاک  سرانجام 
ساخته های حضرت سلیمان. از این رو، الزمۀ آبادانی کردن، و بلکه مایۀ آبادانِی آبادانی، یادکرِد ویرانی است. این 
یادکرد سبب می شود تا طول عمر و فرصت میانۀ تولد تا مرْگ ارجمند و گرامی شود و آبادان داشتن معنا بیابد. از آنجا 
که کالبد بنا ویران شدنی و ناپایدار است و عمر و حیات آن عزیز است، آن را می پایند و در زنده  نگه داشتن و تعمیر 
و مرمت آن می کوشند و از آبادانی آن مراقبت می کنند. اگر این عمر عزیز نبود و بیم ویرانی بنا نمی رفت، »آبادان 

داشتن« و مراقبت از آن معنایی نداشت.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 10 ـ پاییز و زمستان 95

65

هیچ  دنیا،  عالم  مقتضای  بر  بنا  دارد.  رخنه  دیگری  دل  در  هریک  و  تنیده اند  هم  در  ویرانی  و  آبادانی  بنابراین، 
آبادانی ای نیست که در درون خود ویرانی ای نهفته نداشته باشد. هر ویرانی هم در ذات خود مستعد آبادانی است؛ 
مشروط به شروطی، که مهم تر از همه خواست خدا و ولّی خداست. به همین سبب، هیچ یک بدون دیگری ممکن 
این ویرانی،  اما  آبادانی در بین دو ویرانی است.  نیست. زمین نخست ویران بود و روزی ویران خواهد شد و هر 
همچون مرگ، خواستنی نیست و انسان بنا به میل به جاودانگی، همیشه از آن گریزان است. پس چگونه این دو 
مقوله با هم جمع شده اند؟ چگونه اولیای خداوند با آنکه بر این اصل واقف بودند و آن را به مردم تذکار می دادند باز 
خود آبادانی می کردند؟ پاسخ این پرسش را باید در خود آبادانی جست؛ زیرا پیوند این دو مقوله نشان می دهد که 
آگاهی بر اصل ویرانی نه تنها عمل آبادانی را متوقف نکرده است، بلکه گویی راه گریز از ویرانی و توجه به میل 

جاودانگی، درست در دل آبادانی کردن نهفته است. 
هریک از آثار آبادانْی تن و جان و جسم و روحی دارد. هر جسم و کالبدی، چه تن انسان و چه باروی شهر و چه 
بام خانه، ویران شدنی است و در نهایت به خاک بازمی گردد. همین ناپایداری و ویرانی  کالبدها هوا و میل جاودانگی 
را در دل انسان زنده و زنده تر می کند و یاد آبادانی جان و روح را در یادها روشن می دارد. هنگامی که سلیمان کالبد 
آبادانی ها را ویران می دید و آن را به مردم تذکار می داد، به تلویح از آبادانِی ماندنِی جان ها سخن می گفت و خواست 
آن را در دل مردم می نشاند؛ به سخن دیگر، از آبادانی ظاهری و رفتنی به آبادانی نادیدنی و ماندنی رهنمون می کرد. 
همچنین هنگامی که سیاوش مشغول برپایی کالبِد گنگ دِژ زمینی بود و آن را می آراست و به خود و دیگران تذکار 
می داد که نباید به آن دل بست، در همان حال، کنگ دژ آسمانی در مینو جاودانه و ماندنی شده بود. پس اولیای خدا 
زمین را آبادان می کردند، ویرانی محتوم آن را می دیدند، به آثار آن دل نمی بستند؛ این ویرانی کالبدها خود هوای 
آن آبادانی ماندنی را در دلشان زنده نگاه می داشت. به عالوه، آنان همین عمل آبادانی و پاییدن زمین را دست مایۀ 
آبادانی و پاییدن جاِن خود کرده بودند و در حقیقت با آبادانی زمین به آبادانی خود می پرداختند. در ظاهر، شهرها برپا 

می کردند و بناها  برمی افراشتند و در باطن، ِگِل وجودشان را ورز می دادند و در آن خیر می کاشتند.
 

۱۰. تغییر مفهوم معماری
با نمونه هایی که حاصل بررسی منابع نوشتاری برهۀ گذار است، روشن شد که مفهوم معماری در دو سوی »مرز« 
مزعوم بین ایران پیش از اسالم و ایران در آغاز دوران اسالمی دگرگون نشده است. در همۀ برهۀ گذار، حوزۀ معنایی 
»تصرف در جهان برای ساختن مکان زندگی انسان« حوزۀ معنایی واژۀ آبادانی و هم بسته های آن بوده است. به بیان 

دیگر، با ورود اسالم به ایران، گسستی در مفهوم معماری رخ نداده است.
اگرچه مقایسۀ مفهوم معماری در برهۀ گذار با مفهوم معماری در روزگار ما در حیطۀ مقالۀ حاضر نیست، می توان 
به اجمال این را نیز دریافت که مفهوم معماری در برهۀ گذار با مفهوم معماری در روزگار ما بسیار تفاوت دارد. امروزه 
واژۀ متداول برای معنای »تصرف در جهان برای ساختن مکان زندگی انسان« واژۀ »معماری« است. در برهۀ گذار، 
واژۀ متداول برای همین معنا »آبادانی« است. بررسی حوزۀ معنایی یا حوزۀ مقولۀ آبادانی نشان داد که این دو واژه، 
به رغم اشتراکاتی در معنا، کاماًل بر هم منطبق نیستند؛ یعنی »معماری کردن« همان »آبادانی کردن« و »آبادان 
کردن« و »آبادان داشتن« و »معماری« همان »آبادانی« نیست. اواًل دامنۀ مصادیق آن ها بر هم منطبق نیست. 
چنان که نشان دادیم، محصوِل عمِل آبادانی شامل محیط مصنوع، مانند خانه و شهر، و محیط غیرمصنوع، مانند 
زمین مزروع و درخت، است؛ اما محصول عمل معماری فقط بنا و شهر است و آثاری مانند درخت و زمین مزروع 
در زمرۀ آثار معماری نیست. پس دایره و گسترۀ مصادیق مفهوِم آبادانی بزرگ تر از معماری است. ثانیًا داللت های 
عمِل آبادانی درخصوص مصداق ویژۀ بنا و شهر نیز بیش از داللت های عمل معماری است؛ بدین  نحو که در عمل 
آبادانی، هم برپاکردن و ساختن و برآوردن و تمام کردن بنا و هم نگهداری و تعمیر و مرمت و هم رونق  بخشیدن و 
احیای آن آبادانی محسوب می شود؛ حال آنکه معماری فقط به مرحلۀ ساخت داللت می کند یا بر آن تأکید ویژه دارد. 
نسبت »آبادانی« و »معماری« عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی معماری اخص از آبادانی و آبادانی اعم از معماری 
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است. به بیان ریاضی، معماری زیرمجموعۀ آبادانی است و همۀ مصادیق معماری مصادیق آبادانی هم هست، ولی نه 
برعکس؛ مثاًل جملۀ »جمشید فالن بنا را معماری کرد« یعنی »جمشید در زمین آبادانی کرد«؛ اما »جمشید زمین را 
آبادان کرد« لزومًا به معنای »جمشید معماری کرد« نیست. به عبارت دیگر، آنچه امروزه از »معماری«، در کالن ترین 
دامنۀ معنایی اش، مراد می کنیم تخصیصی از مفهوم بزرگ تر و شامل تر آبادانی در برهۀ گذار است، که هم گسترۀ 

محصول و آثار آن تنگ تر شده و هم دامنۀ اعمال و تنوع آن کوچک تر شده است. 

نتیجه
در چگونگی نسبت معماری پیش از اسالم و پس از آن اختالف  آرا بسیار است و این اختالف ها سبب شده تا هم 
وضع معماری دوران باستان و هم دوران اسالمی مبهم باقی بماند. علت این اختالف ها نبود یا کمبود پژوهش های 
تاریخی مربوط به معماری پیش از اسالم و پس از آن و میانۀ آن دو، یعنی برهۀ گذار از دورۀ ساسانیان به دوران 

اسالمی است. نوشتۀ حاضر نتیجۀ پرسش از مفهوم معماری در این برهه است.
در جست وجوی مفهوم معماری در برهۀ گذار، گفتیم که در پی معنای موّسع »تصرف انسان در جهان برای ساختن 
مکان زندگی انسان«یم. بدین منظور، به دنبال حوزۀ این معنا و مقوله های معنایی این دایرۀ معنایی در برهۀ گذار 
برآمدیم. با بررسی منابع نوشتاری برهۀ گذار، مهم ترین مقوله های مربوط به ساختِن مکان برای زندگی انسان را 
یافتیم. با تأمل در آن ها، دریافتیم که کالن ترین و پربسامدترین مقوله ها »آبادانی« و مشتقات و ترکیبات آن است؛ 
آن چنان که این مقوله همۀ آنچه را که مربوط به دست بردن انسان در زمین برای ایجاد مکان زندگی خود است، 
دربرمی گیرد. برای فهم آبادانی در برهۀ گذار، ابتدا در لفظ آبادان و آبادانی تأمل کردیم؛ سپس داللت های آن در 
جمالت را وارسی کردیم تا دریابیم مصادیق مفهوم آبادانی چیست و در گسترۀ این مصادیق گوناگون، گوهِر مشترک 
اعمال کدام است و متعلق آبادانی چیست. همچنین از سرآغاز و سرانجام آبادانی پرسیدیم. از تأمل در متون، به این 
نتیجه رسیدیم که در برهۀ گذار، آبادانی را هدف خلقت انسان در زمین و وظیفۀ اصلی او می شمردند. آبادانی عبارت 
از کشف استعدادهای زمین، به فعلیت درآوردن استعدادها، مراقبت از آن فعلیت ها، پررونق داشتن آن هاست. آبادانی 
دایره ای از اعمال، از جمله معماری، را شامل می شود: از ساختن کاریز و جوی و زراعت گرفته، تا ساختن شهر و بنا، 
تعمیر و نگهداری بناها، مراقبت از آن ها، و زنده و پررونق کردن و داشتِن بناها و مکان ها. این مفهوم به استناد حوزۀ 

معنایی آن، در برهۀ گذار ثابت مانده و ورود اسالم در آن تغییری اساسی ایجاد نکرده است.

پی نوشت ها
1. Conceptual History/ History of Concepts/ Begriffsgeschichte

2. Parcell, Four Historical Definitions of Architecture. 

3. Semantics 

4. Primary Sources

5. Secondary Sources

بوده   ... همواره  »معماری  به ویژه  و  است«  »معماری...  چون  گزاره هایی  نیستند،  جهان شمول  و  بی زمان  رشته ها  ۶. »چون 
است« را باید در درون محدوده های تاریخی و فرهنگی ارزیابی کرد تا از بازتاباندن مفاهیم مدرن غربی به ورای افق معتبرشان 
جلوگیری شود. چون رشته ها و طبقه بندی ها در دوره های خاص تاریخی ریشه دارد، در مقیاسی عمل می کند که به کلی فراتر 
از سیاق جهان شمولی اوضاع و احوال انسانی و سیاق فلسفی تمدن غربی است. ]...[ یونانیان باستان واژه یا مفهومی نداشته اند 
که بر واژۀ معماری مطابقت کند. این واژه در روم باستان ریشه دارد. این جزئیات فیلولوژیک نه تنها معلوم می کند که تعریف 
معماری متنوع است؛ بلکه معلوم می کند که خود مفهوم معماری محدوده های تاریخی دارد. بنابراین، تعقیب معماری ای برای 
اوضاع و احوال انسان یا معماری تمدن غربی نیازمند شرطی عمیق تر از آن است که از طریق واژۀ معماری و مفاهیم هم بسته 
به آن در دسترس ماست. برعکس، تنوع تاریخی معماری نشان می دهد که باب تعریف های جدید معماری در آینده باز است؛ و 
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 .)Parcell 2007, 10( »شاید حتی بازسازی این رشته در آینده به نحوی که حتی واژۀ معماری هم کنار گذاشته شود
7 .Etimology 

۸. دربارۀ تاریخ مفهومی معماری ایران مطالعه ای نشده است. برای آشنایی با تاریخ مفهومی، نک: بوشه 13۸5، »مقدمه«؛ 
Koselleck 1989; Hampsher-Monk and van Vree 1998; Hassing 2016. 

9. نک: قیومی بیدهندی 13۸۶؛ بلوری بزاز 1390.
10. Annachrony 

.Edwards 2015 :11. برای آشنایی با تاریخ معنایی و حوزه های معنایی، نک
12. Reinhart Koselleck (1923-2006)

13. Etimology 

14. Semantic Fields Theory

15. در تاریخ زبان که تاریخ مفهومی بدان نظر دارد، نه تنها ممکن است الفاظ مربوط به حوزۀ معنایی موردنظر دگرگون شده 
باشد، بلکه ممکن است خود زبان تحول بنیادی یافته باشد.

1۶. برای شیمی دان، پالتین نوعی از طال نیست، ولی فارسی زبانان پالتین را نوعی طال از نوع سفید می دانند. برای ایشان، 
الماس و زغال از یک جنس نیستند و الماس با زمرد بیشتر نزدیک است و با آن در یک حوزۀ معنایی قرار می گیرد )صفوی 

.)10 ،13۸3
1۷. در فصولی از این مقاله که به بررسی مقوله ها در متون برهۀ گذار مربوط است، عمدتًا از این منبع اقتباس کرده ایم: مهرداد 
قیومی بیدهندی و مطهرۀ دانایی فر، »مفهوم معماری در برهۀ گذار«، در مهرداد قیومی بیدهندی )و.(، هنر در تمدن اسالمی: 

معماری )در دست انتشار(.
1۸. ریشۀ )y(pa  مشتق از واژۀ هندواروپایی )po(i به معنی پروردن، پاییدن، مراقب بودن است. معنای چوپان از مشتقات این 

ریشه در زبان لیتوانیانی وارد شده است. 
19. درخصوص ریشۀ  واژه، قول دوم و سومی هم موجود است؛ مبنی بر اینکه جزء اول واژه āp در معنای آب و جزء دوم 
پسوند -ād است. این قول کمتر به صحت نزدیک است و البته در فرهنگ لغات فارسی جدید، مانند آصف  اللغات و بهار عجم 
ایرانیکا، ذیل  این ترکیب غلط وجود دارد. نک:  تألیف شده است  لغات فارسی که در هندوستان  و همچنین بیشتر فرهنگ 
apad؛ دانشنامۀ ایران، ذیل »آبادی«. شاید ازاین رو باشد که برخی از باستان شناسان نیز در تفسیر واژۀ آپادانا که در کتیبه های 
هخامنشی به کار رفته است، معنایی چون آب انبار یا امری مرتبط با نقشۀ آب را پیشنهاد کرده اند )نک: لوکوک 13۸1، 120(. 
قول سوم، مجموع دو قول قبلی است. بهرام فره وشی در ریشه شناسی نام  شهر آبادان معتقد است که جزء اول āp در معنای 

.)Abadan در معنای مراقبت و محافظت است )ایرانیکا، ذیل pāt آب و جزء دوم
20. نکتۀ دیگر در بحث لفظی »آبادان« این است که واژۀ »آبَدان« به صورت مخفف واژۀ »آبادان« به کار رفته است )بلعمی 

.)۷92 ،13۷۴
21. »بهترین جایگاه ها که در او شفتالو کارند زمینی است که تر بود و قوی بود و یا در زمینی که آبش پیدا بود و آبادان بود« 

)فسطیوس بن اسکوراسیکه 13۸۸، 9۴(.
22. »و در علم غیب او ]خدا[ برفته است که در جهان، در فالن بقعت ]زمین[، مردی پیدا خواهد شد که از آن مرد، بندگان او 

را راحت خواهد بود و ایمنی؛ و آن زمین را برکت و آبادانی« )بیهقی 13۸1، 152(.
23. »مزگت جامع این شهر ]هری[ آبادان تر مزگت ها است به مردم از همۀ خراسان و بر دامن کوه است« )حدود العالم 13۴0، 

.)91
2۴. »پس چون ذونواس بازگشت و به یمن شد، این دوس به نجران آمد و آن مردمان که مانده بودند از متواری بیرون آورد 
و ایشان را گفت شما کلیسیاها را باز آبادان کنید و ترسایی آغاز نهید که من نیارامم تا این کینه نستانم« )بلعمی 13۷۴، ۷05(.

25. مترادِف آبادان در زبان عربی »معمور« و »معموره« است، که در زبان فارسی وارد شده و تا امروز هم به همان معنا از آن 
استفاده می شود. از نمونه های کاربرد صفت معمور در متون: »نهاِد معموره که آبادانِی زمین است چگونه است؟ سطح معدل النهار 
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مر زمین را بدو نیم کند. وز آن بریدن او دایره ای باشد بر زمین، نام او خط االستواست. و یکی نیمۀ زمین به شمال بود و دیگر 
به جنوب ]...[ و آبادانی زمین آن کسان که بدانستند به اشتیاق نفس، چنان یافتند که از یکی ربع از دو ربع شمالی نفزود. پس 
او را ربع معمور و ربع مسکون نام کردند« )ابوریحان بیرونی 13۶2، 1۶۶(؛ نمونۀ دیگر: »و هم بدین وقت که ابرهه و سیاهش 
هالک شدند کاروانی می گذشت در یمن، و آنجا که آن کلیسا بود فرو آمده بودند، آتش کرده، و کاروانیان در خواب شده، و آن 
کلیسا بدان صفت معمور و منقش و بزر و نقره مطحون کرده، آتش در افتاد، و جمله بسوخت« )طبری 1339، ج۷: 20۶0(. 

منظور از »بیت المعمور« )خانۀ آبادان( در متون مورد نظر، صورِت مثالی و ملکوتی خانۀ کعبه است.
2۶. نمونه های دیگر: »ما را پیش باید رفتن که هم بیم مرگ است و هم امید راحت که جایی به آبادانی بیرون آییم و اگر 
بمیریم، باری حیلت خویش کرده باشیم. فیروز برفت سه روز نیز همچنان تا به آبادانی رسید. به حِدّ والیت خشنواز؛ و پنجاه 
هزار مرد که با وی بودند، کم از هزار مانده بودند، دیگر همه مرده بودند« )بلعمی 13۷۴، ۶۶3(؛ »و اگر گرگ بینی که به 
آبادانی  های زمین نزدیک آید و سگ را بینی که زمین را به دست می کند و مرغان را بینی که سوی آب ها بسیار روند و موشان 
دشتی را بینی که از سوراخ  های خویش آنچه نهاده باشند، جای دیگر می کشند، این همه عالمت های باران بود« )فسطیوس 

بن اسکوراسیکه 13۸۸، 21(.
2۷. نمونۀ دیگر: »چو هرچش ببایست برساختند/ عمارت به خوبی بیاراستند« )شاهنامه به نقل از دهخدا، ذیل »عمارت«(

2۸. نمونه های دیگر: »بار خدایا، شهوت اندر خاک آدم تو سرشتي مر آباداني عالم را و اندر علم قدیم خود خواستي که مرا 
این صحبت باشد« )هجویری 13۸۴، 532(؛ »آبادانی عالم به کشاورزی اندر است« )ناصر خسرو  1391، ۴۷2(؛ »ولکن آبادانی 
اندرین اقلیم پاینده است و از یکدیگر جدا نشوند به جدا کردن کسی از بیرون، چنان که از آن اقلیم پیشین و مر هر آسمانی را 

هیولی جداگانه است؛ چنانکه صورتی دیگر آن هیولی را ازو نستاند« )ابن سینا 13۶۶، ۴۶ـ۴۷(. 
29. نمونۀ دیگر: »و ابوجعفر عتبی ]وزیر عبدالملک بن نوح سامانی[ ما ل ها اثارت همی کرد و اندر عمارات خزینه ها استقصای 
بلیغ همی به جای آورد، تا زبان ها بر وی دراز گشت.« در اینجا منظور از عمارت خزینه پر کردن آن است )ابوسعید گردیزی 

)31 ،1315
بسیارند  آبادانی کنانش  و  بی کناره،  و  بزرگ  است  پادشاهی  این  سپس  »و  یقظان:  بن  حی  کتاب  در  دیگر  نمونه های   .30
که  گفتیم  »و  51(؛  )همان،  نیست«  افزودنی  بر  اندرو  و  است  هامون  ایشان  زمین  و  ننشینند،  شهرها  اندر  و  بیابانیان اند  و 
’آبادانی کنندگانش از جایی دیگر آیند‘ ای که صورت هاش. پس به سوی این گفت که ’چون آن آبادانی کنندگان به اینجا خواهند 
آمدن، پاره ای روشنایی از آفتاب بگیرند چون وی به نزدیک فروشدن رسد‘ ای که صورت هستی از بخشندۀ صورت یابد« 

)همان، ۴3(.
31. »فأنی إذا فعلت ظلمُت المقاتِلَۀ مع ظلِم اهِل الخراج، و ذلک أنَّه اذا َفَسد العامُر فسد المعمور« )ابن مسکویه 13۷۶، 109(.

32. نمونۀ دیگر: »]نوشیروان[ آنگاه مهتران رعیت و سپاه را گرد کرد و ایشان را خطبه کرد و آگاه کردشان که من هم بر آن 
مذهبم که پدران من بودند از عدل بر شما و آبادانی کردن بر زمین، و دشمنان را از مملکت براندن« )نظام الملک طوسی 13۸۴، 
۴۴(؛ »و نخستین کسی که تخته ببرید از درختان و درها کرد خانه ها را، او ]اوشهنگ[ بود. و کان های زر و سیم و آهن او 
بیرون آورد، و شهر کوفه او بنا کرد و شهر سوس نیز گویند او کرد؛ و آب ها در جوی او براند و آبادانی کرد« )بلعمی 13۷۴، ۸۸(.

33. »]بالش[ سوفرای را خلیفت کرد بر مملکت خویش و کار و تدبیر به وی سپرد و عدل کرد و اندر جهان آبادانی کرد، و 
نپسندید که اندر پادشاهی وی هیچ خانه ویران شدی« )همان، ۶۷2(.

3۴. نمونه های دیگر: »]شیث[ هر سال حج کردی و جهان آبادان داشتی و خانه را آبادان داشتی« )همان، ۷1(؛ »]در تفسیر 
سورۀ تین[ ... و حسین  بن علی همچنین بود، به گاه خویش، خود عالم و زاهد بود و ازو علم ها آموختند که دل های بیماران  
را بدان دارو کنند و مجلس های دانشمندان را بدان روشن و آبادان دارند تا روز قیامت« )تفسیر قرآن مجید 1352، ج2: ۶0۴(؛ 
»]برادران زن اوریا[ داود را گفتند یا نبی الل بدان که مر ما را زمینی بود که ما مر آن زمین را آبادان نتوانستیم داشت و بترسیدیم 
که ضایع ماند، آن زمین مرین مرد را دادیم بر آن شرط کردیم که آبادان دارد و آبش دهد و سباع را و مرغان را از آن باز دارد 

و با او شرط کردیم که اگر چنین نکنی از تو بازستانیم« )همان، 1۶(.
35. نمونه های دیگر: »... نه به شک}بود{ نه به بعث و نه در رستخیز و نه از آن عجب آمدش که خدای را قادر نمی دانست، 
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چه عجب از کار این جهان آمدش که این شهری که چنین ویران شد چگونه آبادان شود و از کجا مردمان بازآیند... ]گشتاسپ[ 
آن همه بزرگان بنی اسرائیل به بیت المقدس فرستاد و دانیال را بازفرستاد و ایشان آن ده های بیت المقدس آبادان کردند.... ]ارمیا 
/ عزیر[ عجب آمدش؛ گفت: بدین یک روز جهان چگونه آبادان گشت و این خلق همه از کجا آمدند« )همان، ص۴۶۷(؛ و 
»]حلیمه گوید[ او ]محمد[ را برگرفتم و رفتم. چون به صحرا بیرون آمدم منادی از هوا بانگ کرد که هنیئًا لک یا بطحاء مکه 
که نور و دین به تو باز آمد و بهاء و کمال به تو رسید و از بدی ها پاک گشتی و از خرابی رستی. تا ابد آباد ماندی« )تاریخ 

سیستان 13۸9، ۶۸(.
3۶. َعَمر سه معنا دارد: 1. خانه ساختن، سکنا و اقامت گزیدن )در مکانی( )عمر الدار: بناها. عمر بالمکان: اقام(؛ 2. عبادت کردن 

)عمراً ربّه: پروردگار خود را عبادت کرد(؛ 3. مدت طوالنی عمر کردن )عمراه الل: ابقاه(. )المنجد، ذیل »عمر«(.
3۷. مثاًل »]ناحیت خرخیز:[ مغرب وی از حدود کیماک است از ویرانی شمال و اندر ناحیت از وی هیچ آبادانی نیست و این 

ویرانی شمال است کی آنجا مردم نتوانند بود از سختی سرما« )حدود العالم 13۴0، ۷9ـ۸0(.
3۸. در متون پهلوی آمده است که زمین ناشاد و مستمند زمینی است که دیوان در آن جمع اند )فرنبغ دادگی 13۶9، ۷1( و 
بیابان جایگاه تاریکی و سرما و دیگر نیروهای دیوی است )همان، 125(. بیرون راندن دیوان از شهرها و آبادانی ها به دست 
پادشاهان آن چنان اهمیت داشت که در ردیف فضایل شاهان از آن یاد کرده اند: »او ]طهمورث[ دیوان را و ابلیس را فرمانبردار 
خویش کرده بود و ایشان را فرمود که از میان خلق بیرون شوید؛ و همه را از آبادانی ها بیرون کرد و به بیابان ها و دریاها 

فرستادشان« )بلعمی 13۷۴، ۸9(.
39. نمونۀ دیگر: »نه در روزگار عیسی خدای را پرستیدندی و نه در روزگار موسی و نه در روزگار مصطفی. و بیرانی مسجد بدان 

باشد که درو نماز نکنند، ای که همه معطل شدی« )تفسیر قرآن مجید 1352، 1۶1(.
از  را[  برشمرده می شد: »]زمین  روان ها  و رستگاری  گناهان  کفارۀ  به عنوان  اسالم،  از  پیش  دینی  متون  در  اعمال  این   .۴0
برای کشت و ورز آماده ساختن، به سرزمین خشک آب رسانیدن، و جوی کندن، و زمین گود و مغاک را هموار کردن و آب 
گندیده را از سرزمین آبگیر خشک کردن، پل ساختن و درخت نشاندن« )محمدی مالیری 13۷5، ج۶: 229(. نمونۀ دیگری از 
تقدس آبادانی در معنای کشاورزی چنین است: »یک سوم روز و یک سوم شب به هیریدستان ]هیربدستان[ رفتن و خرد اهلوان 
پرسیدن، یک سوم روز و یک سوم شب کشت و آبادانی کردن و یک سوم روز و یک سوم شب خوردن و آرامش و آسایش کردن« 

)جاماسب جی دستور 1391، ۶۷(.
۴1. نمونۀ دیگر: »و عمروها اکثر مما عمروها. آبادان کردند آن زمین را بیش از آنکه مکیان کردند، یعنی امتان گذشته بیش از 
آن کشت کردند که اینان، و بیش از آن عمارت کردند و آبادانی که مکیان« )تفسیر قرآن مجید 1352، ۴۶2(؛ آبادانی در معنای 
ساخت شهر: »و شاپور شهرهای بسیار بنا کرد یکی به پارس نام او شادشاپور، و به اهواز شهری بنا کرد نام او جندی شاپور. 
اندر اهواز از آن آبادان تر و خّرم تر نیست، و تابستان و زمستان سبز باشد، و گویند که آن چراخوار بود و آبادان نبود. چون شاپور 

آنجا برسید و آن خّرمی بدید آرزویش آمد که آنجا شهری بنا کند« )بلعمی 13۷۴، ۶12(.
۴2. نمونۀ دیگر: »نه در روزگار عیسی خدای را پرستیدندی و نه در روزگار موسی و نه در روزگار مصطفی. و بیرانی مسجد بدان 

باشد که درو نماز نکنند، ای که همه معطل شدی« )تفسیر قرآن مجید 1352، 1۶1(.
۴3. »یوم السبت یوم مکر و خدیعۀ و یوم األحد یوم َغْرس و بناء« )ابن قتیبه 1925، 123(.

۴۴. »و شاپور هرچه به شهر اندر سپاه بود همه را گرد کرد، و چون روز ببود، خویشتن را از شهر بیرون افگند و حرب کرد و 
سپاه روم را هزیمت کرد، و شاپور از ایشان بسیار بکشت و َملِک روم را بگرفت و به آهِن گران ببست و او را بگفت تا هرچه 
ویران کرده بود اندر جندشاپور و اندر پارس و اهواز، همه را آبادان کرد و َملِک رومیان را بخواند تا آن همه را آبادان کرد، و 
هر درختی را که بریده بودند دو }درخت{ بنشاندند:}یکی خرما و یکی{درخت زیتون، و آن درختان به بر آمد و تمام شد 
همچنان که بود و از روم خاک آورد تا بناها کرد. و ده سال َملِک روم به دست شاپور اندر مانده بود. چون بناها همه تمام شد 
و درختان به بر آمد، آنگاه شاپور َملِک روم را بند برگرفت، و پی پاشنۀ هر دو پای وی ببریدند بر خری نشاند و به روم باز 

فرستاد« )بلعمی 13۷۴، ۶2۸(.
الزامًا در فرهنگ های دیگر وجود ندارد. مثاًل امروز در ناحیۀ کردستان عراق آیینی کهن  ۴5. جالب است که چنین پیوندی 
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از دوران هخامنشیان به نام یزیدیگری وجود دارد که به علت زندگی کردن آن مردم در کوه و ارتباط کم آن ها با اقوام دیگر 
بسیاری از یادگاری از زمان  های دیرین است. آن ها معتقدند برآوردن خانه به معنای ویرانی زمین است و به همین علت در ماه 

نیسان که فصل زایش طبیعت و رستن گیاهان است، بّنایی حرام است )محمدی مالیری 13۷5، ج۶: 35۶(.
۴۶. »]انوشیروان[ مر کشتاورزان را بفرمود تا هیچ زمین بیکار نماند و هرکه تخم نداشت، از خاصۀ خود فراداد و هر کجا زمین 
ویران بود فرمود تا آبادان کردند و هر زنی شوی که نداشت و او را به شوی حاجت بود، به شوهر دادندش« )بلعمی 13۷۴، 

۶۸5 و ۴۶۴(.
َن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرکْم ِفیَها َفاْسَتْغِفُروُه  ْن إِلَـٍه َغیُرُه ُهَو أَنَشَأکم مِّ ۴۷. »َوإِلَی ثَُموَد أََخاُهْم َصالًِحا َقاَل یا َقْوِم اْعُبُدواْ اللَّ َما لَکم مِّ

ُثمَّ ُتوبُواْ إِلَیِه إِنَّ َربِّی َقِریٌب مُِّجیٌب« )هود: ۶1(.
۴۸. مثاًل ناصر خسرو  عمل مشترک میان انسان و حیوانات در خانه سازی را به صنعت تعبیر کرده است: »و نیز اندر صنعت ها مر 
حیوانات را با مردم شرکت است، چنان که مر عنکبوت خویش را همی خانه بافد و زنبور بدان نظم و ترتیب بی هیچ خلل همی 
خانه سازد. و مرغان اند که مر چوب را سوراخ کنند و اندرو جای گیرند و مرغان اند کز گل خانه ها برآرند و مر آن را دهلیز سازند 

و اندرو بخش ها کنند« )ناصر خسرو  13۷5، 12ـ13(
۴9. »و گویند که خدای، عّزوجل، آدم را بفرمود که برو و به زمین مکه شو و آنجا برابر عرش خانه ای بنا کن از سنگ؛ و جبرئیل 

را بفرستاد تا با وی به مکه شد و او را بنای خانه بیاموخت« )بلعمی 13۷۴، ج1: 5۴(.
50. در برخی از متون این برهه، آثار اسکندر و ذوالقرنین بر هم منطبق است؛ مثاًل در شاهنامه، ساخت این سد به اسکندر 

منسوب است. انطباق پادشاه و اولیا خداوند نمونه های دیگری نیز در متون این برهه دارد که شایستۀ پژوهشی است مستقل.
51. در تفسیر آیۀ 93ـ9۸ سورۀ کهف.

52. »بفرمودشان تا هر مردی پاره ای آهن بزرگ بیارند و آن آهن ها به میان آن دو کوه همی نهند چنان که خشت نهند، تا آن 
فرالُمذاب. بفرمود که همچندین  میان آن دو کوه همه بگرفت تا سِر کوه ها پر از آهن شد. قاَل آتونی اُْفِرْغ َعلَیِه ِقْطراً. یعنی الصِّ
که آهن است رود بیارید. پس چون رود بیاورند و به کوره ها اندر نهادند و آتش اندر بست تا بگداخت؛ و آتش به زیر آهن اندر 
نهادند و بفرمود تا همی دمیدند تا آهن از یک سوی بگداخت و از دیگر سوی رود همی گداخت و هر دو چو آهن گشت. پس 
بفرمود تا آن رودهای گداخته به طشت های رودین اندر کردند و بر سِر کوه ها بردند تا بر زبر و زیر آن آهن فرو ریخته، تا هر 
دو به هم اندر آمیخت. پس دست بازداشت تا سرد شدن و سخت گشت. تا به میان آن دو کوه از این گونه تا سِر هر دو کوه 

ببست از رود و آهن« )بلعمی 13۷۴، ۴93 و۴9۴(.
53. »ز هر کشوری دانشی شد گروه/ دو دیوار کرد از دو پهلوی کوه// ز بُن تا سر تیغ باالی اوی/ چو صد شاه رش کرده پهنای 
اوی// ازو یک رش انگشت و آهن یکی/ پراگنده مس در میان اندکی// همی ریخت گوگردش اندر میان/ چنین باشد افسون 
داناکیان// همی ریخت هر گوهری یک رده/ چو از خاک تا تیغ گشت آزده// بسی نفت و روغن برآمیختند/ همی بر سِر گوهران 
ریختند// به خروار انگشت بر سر زدند/ بفرمود تا آتش اندر زدند// َدم آورد و آهنگران صد هزار/ به فرمان پیروزگر شهریار// 

خروش دمنده برآمد ز کوه/ ستاره شد از تّف آتش ستوه« )فردوسی 13۸۶، ج۶: 99 و 100(.
5۴. »ان لل َملَکٌا ًینادی فی ُکّل یوم: لُِدوا لِلَمْوت و أْجِمعوا لِلْفناء و أبُْنوا لِلَْخَراب« )نهج البالغه 13۷9، حکمت 132(.
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