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 86- 73، ص 1391 زمستانو  پاييز، شانزدهمم، شماره شتهسال  تاريخ و تمدن اسالمي،

  
  

شناختي و معناشناختي روستا و رستاق در دوره اسالمي تا سده هفتم  بررسي واژه
  1هجري

  
  2الهام اميني كاشاني

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي، دانشجوي دكتري 
  تهران، ايران

  قنبر علي رودگر
علوم و تحقيقات تهران، گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي، تهران،  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد

  ايران
 

  چكيده
است كه  »روستاك«از جمله اصطالحاتي كه جغرافيدانان دوره اسالمي از تقسيمات ايرانيان وام گرفتند، 

هاي ظاهري و ريشه لغوي مشترك  به سبب شباهت. هاي رستاق و روستا به كاربرده اند آن را به صورت
گرچه به ندرت . اند اين دو تصور شده كه روستا و رستاق در متون دوره اسالمي معنايي يكسان داشته

اين دو واژه معنا و داللتي يكسان داشته؛ اما عموما، روستا و رستاق دو واحد جغرافيايي مستقل از 
كم بخش يا دهستان تر از شهر و در ح اند؛ روستا مترادف ده و قريه و رستاق واحدي بزرگ يكديگر بوده

  . امروزي بوده است
  

  .روستا، رستاق، ده، تقسيمات كشوري: ها كليدواژه
  
  
  
  
  

                                                 
  .5/12/139:تاريخ پذيرش؛ 27/9/1391:دريافت تاريخ. 1

  e3m.amini@gmail.com : نويسنده مسئول، رايانامه. 2
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 1391 زمستانو  پاييز، شانزدهم، شماره هشتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 74

  مقدمه
... اداري همانند ده، روستا، رستاق، شهر، مدينه، واليت، كوره و- اصطالحات واحدهاي جغرافيايي

ت مراد اند و فهم درسهاي بسياري از تحقيقات جغرافيايي در دوره اسالميدر حكم كليدواژه
نويسان در وصف اماكن جغرافيايي و شناخت جغرافياي تاريخي و نيز تاريخ محلي جغرافي

واحدهاي جغرافيايي  بدون شناخت و درك صحيح از اين مفاهيم ناقص و بل ناممكن است؛ اما 
واحدها معاني دقيق كليت اين  تاكنون اثري روشنگر و در عين حال جامع كه حاوي با اين همه،

چه در دست است مقاالتي معدود يا آن. هاي اسالمي  باشد، نوشته نشده است هدر دور
گوي تمام ابهامات نيستند و  هيچ رو پاسخاند كه عمده آنها بههايي از يك كتاب بخش

ها و حتي تغييرات مفهومي اين مصطلحات در طول نويسندگانشان بدون اشاره به معاني، معادل
  . اند ريفي عام و مختصر از اين اصطالحات بسنده كردههاي مختلف عمدتا به تع سده

ذيل  المعارفي درةكه در اين حوزه صورت گرفته، در قالب مقاالت دايرتحقيقاتي اولين 
اما در  اند؛ انتشار يافته  1اسالم المعارفةايرددر ...و اقليم، ثغور، رستاق، قصبه هايي چون مدخل

پرداخته شده و نه  مقاالت كوتاه آن اداري - غرافيايياصطالحات واحدهاي جاين اثر نه به همه 
  . اندهاي چشم پوشيدنيعاري از كاستي
باره اين اصطالحات نوشته شده كه از هاي اخير، در ايران نيز مقاالتي دردر سال

بزرگ  المعارفةدايرزاده در جلد اول  اثر هادي عالم» آبادي«توان به مقاله  ترين آنها مي جامع
- در اين مقاله سير تاريخي و جغرافيايي اصطالح مذكور به. اشاره كرد )1374در سال ( اسالمي

شناسي  واژه« راد نيز يك مقاله با عنوانازحسن باستانيهمچنين . خوبي نموده شده است
- واژه«ش، مقاله ديگري با نام 1387در سال مجله تاريخ ايران در » تاريخي ده و روستا در ايران

شناسي  واژه«ش و مقاله 1388در سال مجله فرهنگ در » در ايران هرش تاريخي شناسي
اين . ش به چاپ رسيده است1389در سال  تاريخ ايراندر مجله » تاريخي استان در ايران

گيرند، در نوع خود بديع و در ميمقاالت كه صرفا حوزه ايران و محدوده فارسي زبانان را در بر
  .اندهاي آغازين شمار نقطه
شناسانه و معناشناختي روستا و رستاق در ش حاضر بر آن است تا با بررسي واژهپژوه

هاي  هاي لفظي و معنايي آنها را در سدهها و تفاوتمتون  عمدتا جغرافيايي مسلمانان، شباهت
نخستين اسالمي بازنمايد تا بدين ترتيب هم سير تحوالت احتمالي اين اصطالحات از جهات 

                                                 
1. Encyclopaedia of Islam (EI2). 
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 75/شناختي و معناشناختي روستا و رستاق در دوره اسالمي تا سده هفتم هجري بررسي واژه
 

هاي معنايي اين  شود و هم حاصل كار، محققان را در تشخيص داللت معنوي و لفظي ترسيم
  .هاي تاريخي و در منابع مختلف به كار آيد ها در دوره واژه

هاي لغوي دو اصطالح  هاي زباني و تاريخي، ابتدا جنبه در اين پژوهش با توجه به ضرورت
در ادامه نيز به سبب  اند، روستا و رستاق و سپس معاني اصطالحي آنها جداگانه بيان شده

تداخل مفهومي روستا و رستاق و هاي لفظي و معنايي اين دو اصطالح،  ارتباط و پيوستگي
  .   بررسي قرار گرفته است اختالف جغرافيدانان در به كار بردن اين اصطالحات بر جاي هم، مورد

  
  اشارتي لغوي 

فارغ از معاني  - عربي و فارسي هاي روستا و رستاق كه هر دو در دوره اسالمي در متون واژه
واژه روستا كه هنوز نيز در ميان . هايي تقريبا همانند و همسان دارند اند، ريشه به كار رفته - آنها

پهلوي است و 1فارسي زبانان كامال متداول و شناخته است، در واقع صورت مرخّم روستاك
- رستاق را نيز اغلب لغت 2.ستروستاك نيز به نوبه خود شكل تغيير يافته رزداق اوستايي ا

درواقع در دوره اسالمي، روستاك پهلوي به  3.اند شناسان معرّب واژه پهلوي روستاك شمرده
و در تداول اعراب به صورت هاي رستاق، روستاق و گاه رسداق و پس  4زبان عربي راه پيدا كرد

وستاي موجود در متون در واقع ر 5.از راه يابي به منابع فارسي زبان به شكل روستا درآمد
توان چنانكه گذشت هم شكلِ مرخّمِ روستاك پهلوي و هم شكل  فارسي دوره اسالمي را مي

  .دگرگون شده رستاقِ معمول در متون عربي دانست
  
  

                                                 
       .68، 189، كارنامه اردشير : نك 

                                                                                                             1. Rostak Rustak   
  .2/112 ونديداد،. 2
  .2/1651؛ معين،8/12371 ؛ دهخدا،3/2147؛ شاد،2/974برهان،: نك .3
در (وي به نقل از حمزه اصفهاني رستاق را مشتق از دو واژه روذه . داند اي ايراني مي ياقوت حموي رستاق را واژه. 4

 .و آن  را روي هم به معناي مرتب و منظم و رديف كردن ذكر كرده است) اسم حالت( و فستا ) معناي نظم و صف
  .در متون پهلوي نشده است ها شايان ذكر است مولف در اين پژوهش موفق به يافتن اين واژه. 1/38،معجم البلدان

 هار عجم،؛ ب442، ابن حماد جوهري: ؛ نيز نك116؛ جيهاني،125 ؛ اصطخري،20ابن خرداذبه،: براي نمونه نك. 5
  .2/1689؛ معين،3/1117
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  معناي روستا از آغاز تا كنون
به نوشته محققان، در متون اوستايي، رزداق به معناي سرزميني وسيع با چندين آبادي و ده 

اين واژه پس از آن كه در متون پهلوي به صورت روستاك درآمد، محدوده معنايي  1.وده استب
، كارنامه اردشيركه در  چنان 2؛آن سخت فروكاسته شد و معادل با معناي ده به كار رفته است

ها يا روستاهايي به دست اردشير  ها يعني ده اثري برجاي مانده از زبان پهلوي، از ايجاد روستاك
  3.بكان اولين پادشاه ساساني سخن گفته شده استبا

فردوسي  .زبان راه يافتبه بسياري از متون فارسيروستا با همين معنا در دوره اسالمي، 
در شمار نخستين شاعراني است كه در دوره اسالمي، اصطالح روستا را در تقابل با شهر به 

  :     معناي مطلق ده گرفته است
  4بهر بود بدو شهرى و دهقان هك     شهر ديكزـــن بود تاـروس يكى

  :او همچنين روستا را در كنار ده و به معناي آن به كار برده است
  5گريز ده از آن ناگاه رفتندــــگ      رستخيز روستا زان برخاست چو

برده كاردر كنار متون ادبي، متون تاريخي فارسي نيز اصطالح روستا را در همين معنا به 
از قديم ترين متون منثور فارسي، همه جا روستا  تاريخنامه طبري/ تاريخ بلعميجمله در  اند؛ از

 ايشان از مرد هزار سه فرعون«: از جمله آنجا كه آمده است. در معناي ده به كار رفته است
حدود  :د( ابن حامد كوفي. »6روستا به و شهر به كردندى كار را او كه بود كرده خويش چاكر
: يز واژه روستا را در كنار شهر و در تقابل با آن يعني به معناي ده به كار برده استن) ـه 617

                                                 
  .2/112 ونديداد،. 1
) آذوقه(اردشير را گفتند كه از اينجا سه فرسنگ روستاكي است بسيار آبادان كه آن را مردم بسيار و پذيخوي . 2

  .68،189،كارنامه اردشير» استاردشير بدان ديه رفته مرد فرستاد و همه سواران خويش را بدرگاه خو. بسيار هست
  .46،68- 44كارنامه اردشير، : نك . 3
   1082همان، : ، نيز نك927، شاهنامه فردوسي. 4

  ساختند روستا اندرش بگرد      بپرداختند سر يك شهر از چو
  : گويد يا سعدي مي و

  ا رفتندـري پادشـــــشمند     به وزيـــتا زادگان دانــــروس
  .)263 گلستان،: نك(. به گدايي به روستا رفتند ص عقل    ـــران وزير ناقــــپس

  .954همان،   .5
  .381، 1/266،  3/502؛1/602همان،: نك ؛ براي مطالعه بيشتر1/266 ،بلعمي. 6 
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 77/شناختي و معناشناختي روستا و رستاق در دوره اسالمي تا سده هفتم هجري بررسي واژه
 

پس دهقانان و رئيسان را بر تحصيل مال معامله نصب فرمود تا از شهر و روستا اموال را ضبط «
  2.»1آرند

زبانان معمول استعمال روستا به معناي ده كه از قرون نخستين اسالمي در ميان فارسي
هايي در منابع فارسي  با اين همه اين واژه در دوره. ، هنوز نيز به همان معنا به كار مي رودبوده

ها و عللي كه در ادامه همين مقاله بدانها اشاره خواهد شد، معناي ديگري  زبان گاه، به ضرورت
  .نيز پيدا كرده است

  
  معاني رستاق

يش بازنموده شده، به سراغ بيان مفاهيم  اكنون كه معاني روستا در سير تاريخي كاربرد آن، كماب
  .رويم هاي اصطالح رستاق مي و داللت

كه گذشت، عمدتا در منابع عربي و روستا منحصرا در منابع فارسي كاربرد رستاق، چنان
 - اند، اصطالح رستاقنويسان آثار خود را به عربي نگاشتهداشته است و از آنجا كه اغلب جغرافي

ها بسيار رواج داشته، شايد از همين رو بوده است كه  در اين دست از كتاب - فارغ از معاني آن
به معرفي اصطالحات جغرافيايي پركاربرد پرداخته، از  معجم البلدانياقوت حموي كه در مقدمه 

وي ضمن اشاره به خاستگاه ايراني اين اصطالح . اصطالح رستاق نيز تعريفي به دست داده است
منزله سواد ي است كه ده و كشتزار بسيار دارد؛ رستاق در نزد ايرانيان بهرستاق جاي«: نويسد مي

رستاق در اين معنا نه تنها در . »3در ميان مردم بغداد است و از إستان و كوره كوچكتر است

                                                 
  .211همان، : نيز نك. 209، چچنامه .1
تاريخي قرون با وجود كاربرد اصطالح روستا در اين متون، بايد توجه داشت كه در بيشتر منابع جغرافيايي و  .2

كاربرد اصطالح . نخستين اسالمي، به جاي روستا، اصطالح ده يا ديه و بيشتر از آن اصطالح قريه به كار رفته است
حدود ؛ 337؛ يعقوبي، 141ابن خرداذبه،: براي نمونه نك( روستا ظاهراً بيشتر در منابع ادبي رواج داشته است

- 3، ترجمه تفسير طبري؛ 195، 169؛ جيهاني، 2/366ن حوقل، ؛ اب94اصطخري،  ؛ 319، 310، 250،266العالم، 
  .)340؛ زكريا  قزويني،499و  1/494؛ ادريسي،318مقدسي، ؛2/486- 1، 4/735
الذي عرفناه و شاهدناه في زماننا في بالد الفرس أنهم يعنون بالرستاق كل موضع فيه مـزارع و قـرى و ال   : قلت«. 3

» و األستان ةالسواد عند أهل بغداد، و هو أخص من الكور لةفهو عند الفرس بمنز و بغداد، ةيقال ذلك للمدن كالبصر
  .)442ابن حماد جوهري،: ؛ نيز نك1/38معجم البلدان،(
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و حتي در مصر و  3، جزيره2ارمنيه ،1هاي اسالمي مانند ماوراءالنهردر بيشتر سرزمينايران، كه 
  .يز شناخته و معمول بوده استن 5و اندلس 4شام

رستاق ارائه كرده، اين واژه در شمار با وجود تعريفي كه ياقوت از . رستاق و ناحيه
ويژه با دقت در كاربردهايش در منابع با مختلف با  هاصطالحاتي است كه شناخت آن ب

الق يكي از عوامل ابهام در فهم دقيق اصطالح رستاق، اط. هاي زيادي مواجه است دشواري
 6.از جمله اين مصطلحات ناحيه است .هاستمصطلحات ديگري، جز رستاق، به برخي از رستاق

) ق  5 قرن( مافروخي محاسن اصفهاندر كتاب » ناحيه«و » رستاق«مقايسه كاربرد دو اصطالح 
اين ابهام را به خوبي نشان )  ق  7قرن(و در ترجمه همين كتاب به زبان فارسي از ابوالرضا آوي 

. »7قريه تسمي ورزنه  و برستاق رويدشت«: گويد مافروخي در گزارشي از اصفهان مي. دهد مي
 :نويسد وي مي. آوي در ترجمه اين جمله، به جاي رستاق، اصطالح ناحيه را به كار برده است

. »8ناحيت رويدشت بزرگترين نواحي اصفهان است و در اين ناحيت ديهي است نام آن ورزنه«
چنين آوي مترجم كتاب  هم. ين آوي، رستاق و ناحيه را در اينجا يكي گرفته استبنابرا

به «: را در يك جا رستاق و در جايي ديگر ناحيت دانسته است؛ به گزارش وي مافروخي مكاني
تر از مگسي كه در  رستاق دار بطسوج جانان در كوهستان كرمكي هست مانند ساجرمي كوچك

. »9زايد، و هم در اين ناحيت سنگي هست بر شكل شكر محبب الوجهاف و مي.... شب تاريك رود
نمونه ديگر گزارش ابن حوقل است درباره اصفهان؛ به گفته وي، در اصفهان دو ناحيه باشكوه 

                                                 
  .90نرشخي، : براي نمونه نك. 1
  .210بالذري،. 2
  .217ابن حوقل، .3
  .1/139؛ ابن عديم،155 ؛ مقدسي،243/ 1؛ ادريسي، 54اصطخري،  .4
  .122مقدسي، .5
- 35 ؛ آوي،48 - 47؛ رافعي قزويني، 57،87؛ ابن اسفنديار، 9/4؛ خطيب بغدادي، 379و2/366ابن حوقل، :نك .6

  Pigulevskaja, 240.: ؛ نيز نك36
  .16، محاسن اصفهان .»ديهي به نام آن ورزنه وجود دارد در رستاق رويدشت«. 7
  .36- 35، ترجمه محاسن اصفهان .8
  .39 همان، .9
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 79/شناختي و معناشناختي روستا و رستاق در دوره اسالمي تا سده هفتم هجري بررسي واژه
 

رستاق و درواقع ابن حوقل با اين بيان، . 1»كاوسانكه«و ديگري رستاق »  برخوار«يكي : هست
  .استناحيه را به يك معنا گرفته 

رستاق كه در اين كاربردها معادل با ناحيه شمرده شده و در واقع ابهامي در حد ناحيه، 
گاه در منابعي به گونه ديگري با اصطالح ناحيه پيوند يافته و بدين ترتيب بر ابهام معنايي آن 

شايد از  2.در اين كاربرد، رستاق واحدي مشتمل بر چند ناحيه وصف شده است. افزوده شده
در  بلدانبه نقل از همداني صاحب كتاب  تاريخ قمت كه محمد بن حسن قمي در همين روس

رستاق يعنى دو سه ناحيت كه به جنب يكديگر باشند و اسم رستاق « :نويسد تعريف رستاق مي
   .»3بر مجموع آن جارى گردانند و گويند رستاق فالن

رستاق در نظر  رسد صرف نظر از اين ابهامات، به نظر مي. هاي رستاق زيرمجموعه
/ قريهتر از تر و گستردهو زير مجموعه آن و بزرگ 4كورهكوچكتر از بيشتر جغرافيدانان واحدي 

گزارشي از ابن خرداذبه درباره اصفهان  5.گرفته استمعموال چندين ده را در بر مي ديه بوده و
قريه  365اق آن رستاق و هر رست 17كوره اصفهان «: نويسد به خوبي گواه اين معناست؛ وي مي

به گفته وي، كرج ابي دلف در ايام . گزارشي از يعقوبي نيز مؤيد همين امر است .»6دارد
  1.آمد از كوره اصبهان به شمار مي  ساسانيان قريه بزرگي از رستاق قائقا

                                                 
ن اصبهان ناحيتان جليلتان يقال إلحداهما برخوار و بها نحو مائه ضيعه و الناحيه االخرى تعرف برستاق فى ضم« .1

  ).2/366االرض، ةرصو (» كاوسان برستاق كه
در ده  قالهر از ناحيه أزدهار در رستاق كاشان در ده فرسخي ابروز كوهي هست كه در قسمتي از آن آبي «. 2

ها در آن ناحيه  مردم از تمام رستاق ) تيرگان( سال در روز تير ماه تيرماه شود و هر  چون عرق بدن ترشح مي هم
كه مراد وي از ناحيه در ترجمه  ،35 آوي، :قس ،)17- 16،محاسن اصفهان :نك(» ...شوند و  در دامن كوه جمع مي

  .اين بخش مشخص نيست
ديه، رستاق اناربار  95طسوج و  رستاق كميدان هفت« به گفته وي ناحيت همان طسوج بوده است؛ . 82قمي، . 3

  . )83همو، :نك(» دارد....ديه و  79طسوج و  5ديه، رستاق دره  42اناربار هفت طسوج و 
ياقوت در تعريفي از كوره آن را  .كوره واحدي مستقل، بزرگتر از رستاق و طسوج با مركزيت يك قصبه است. 4

سرزمينى را شامل  هر اند و برجاي إستان به كار بردهتازيان كوره را « :به گزارش وي. برابر با استان دانسته است
  .)38- 1/37معجم البلدان، :نك(» برگيرد در را ديه/قريه  چند كه شود مي
؛ 136،164جيهاني،  ؛159-158؛ ابن رسته، 2/37،41،80، طبري، 20،المسالك و الممالك :براي نمونه نك. 5

  .1/38، ياقوت حموي، 81،84؛ قمي، 90نرشخي، 
المسالك و . »ةيمقد ةيو خمس و ستون قر ةئاصبهان هي سبعه عشر رستاقا و في كل رستاق ثالثما ةركو« .6

رستاق اصفهان كه با اين محاسبه 17قريه براي  365رسد و  آميز به نظر مي گرچه اين گزارش مبالغه.  20،الممالك
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قصبه   كه يكي از ديه ها به عنوان مركز يا  2يك رستاق معموال شامل چند ده و ضيعه بود
ها را در اقليم مغرب برشمرده است؛  هايي از اين قصبه شد؛ مقدسي نمونه خاب ميآن رستاق انت

و  قيشه رستاقي بود  3چنانكه به گفته او رصفَه در افريقيه رستاقي بود به مركزيت قريه بنونش
   4.به مركزيت قريه طَرناسه

 ها چون نشان در مجموع، رستاق .ها ها در رونق شهرها و ده اهميت خاص رستاق
اند و درآمدهاي حاصل از آنها در آبادسازي شهرها و روستاها مؤثر بوده آباداني يك كوره بوده

مقدسي . اند است، در اهميت يافتن شهرها و روستاهاي زيرمجموعه خود بسيار اهميت داشته
اهميت يك كوره به بسيار بودن شهرهاي « :به گفته وي. آشكارا به اين نكته اشاره كرده است

نبيني چقدر نيشابور و بخارا مهم هستند با آنكه . هاي آن است ست بلكه به عظمت رستاقآن ني
  .»5شهرهايشان اندك است و چقدر زبيد و هجر ناچيزند با آنكه شهرهاي بسيار دارند

جغرافيايي  - هر رستاق مانند ساير واحدهاي تقسيمات اداري. وجه نامگذاري هر رستاق
اش بود؛ مثال بنجيكَت و ورغسر  نانكه گاه يك رستاق همنام با قصبهشد؛ چ به نامي خوانده مي

-  7اش ؛ گاه نيز نامش را از  نام ضيعه6هايي همنام داشتند هاي سمرقند بودند قصبه كه از رستاق

                                                                                                                   
ه در مقايسه با استان امروزي رسد آسان نيست و اين شمار دي مي 6205هاي آن به حدود  شمار مجموع قريه
برابر بيشتر است، با اين همه جغرافيدانان پس از ابن خرداذبه همين گزارش را بدون كم و  3اصفهان نيز تقريبا 
هاي اين  اند و يا قريه اند از اين رو يا جغرافيدانان بدون تحقيق تنها نظر ابن خرداذبه را تكرار كرده كاست تكرار كرده

استان اصفهان  :قس ؛اند ر از آنكه به ديهي شبيه باشند همانند يك دسكره با جمعيتي اندك بودهها بيشت رستاق
 ياقوت حموي، :نيز نك. 1/283 ،1382سرشماري عمومي كشاورزي (آبادي دارد  2764امروزي كه در حدود 

  .)43؛ حميري،1/208
نت في عدد القرى العظام من رستاق يسمى و إنما كا ةمشهور ةينالكرج لم تكن في أيام األعاجم مد ةينمد« .1
  .)273البلدان،  (. »أصبهان ةمن كور) قائقا(
  .1/408؛ ادريسي، 231؛ مقدسي، 217،366،/2ابن حوقل،: براي نمونه نك .2
كه  5/452قس ياقوت حموي  ؛)227االقليم، ةفاحسن التقاسيم في معر( »رستاق اسم مدينتها بنونش ةصفر«. 3

  .ه استآن را ينونش آورد
  .)همانجا(، »ةسقبيشه رستاق و مدينتها طرنا«. 4
  .228االقليم،  فةاحسن التقاسيم في معر .5
  .»و اما رساتيق سمرقند فان اولها بنجيكت و مدينتها بنجكيت«: 321اصطخري، .6
  .زمين زراعي و حاصلخيزي است كه معموال در تملك فرد خاصي بودمراد از ضيعه،  .7
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 81/شناختي و معناشناختي روستا و رستاق در دوره اسالمي تا سده هفتم هجري بررسي واژه
 

گرفت، چنانكه رستاق أردستان در كوره اصفهان نام خود را از  مي -در صورتي كه مشهور بود
در مواردي  1.استأردستان كه در زيبايي و شكوه شهره بود گرفته  هايش به نام يكي از ضيعه

آمدند؛ چنانكه   گرفتند كه از اعمال آنها به شمار مي هايي مي ها نام خود را از شهري نيز رستاق
  2.هايي همنام خود داشتند شهرهاي كَران، خوزستان و فوشجان رستاق

ها نيز بسيار اندك  تقريبي رستاقاطالعات در مورد مساحت و حدود . ها وسعت رستاق
توانست  پس مي 3است و از آنجا كه امكان داشت يك رستاق يك تا چند صد ده را دربرگيرد

تنها دو گزارش كوتاه از اصطخري و بلخي باقي مانده است . كوچك و يا خيلي بزرگ بوده باشد
ها، رستاق درغَم در  ارشبر اساس اين گز. اند كه ظاهرا به حدود تقريبي دو رستاق اشاره كرده

و يا  4نزديكي سمرقند ده فرسخ در طول و در حدود چهار فرسخ در عرض وسعت داشت
 8تا  4هاي سمرقند به اندازه يك مرحله تا نيم مرحله يعني حدود  مساحت هر يك از رستاق

  5.فرسخ راه بود
  

  تداخل معنايي روستا و رستاق
-هايي بر مي ر اغلب منابع دوره اسالمي، گاه به نمونهبا وجود تفكيك معنايي رستاق و روستا د

مثال به جاهايي كه . آميختگي معنايي دارندنوعي درهمدهند كه اين دو به خوريم كه نشان مي
هستند، رستاق اطالق شده و به جاهايي نيز كه ) به معناي ده( به قرائني معلوم است روستا

مقايسه كاربرد دو  .د روستا نام داده شده استان) تر از ده به معناي واحدي بزرگ( رستاق
اصطالح رستاق و روستا در برخي از آثار متقدم كه ترجمه فارسي كتب عربي هستند اين معنا 

اصطخري و ترجمه  مسالك و الممالك توان به از جمله اين آثار مي: دهد خوبي نشان ميرا به
اصطخري در كتاب خود در . اره كرداش المسالك و الممالكفارسي آن در قرن هفتم با نام 

گزارشي پس از وصف سمرقند، از بنجيكث، ورغسر، سائدار و مايمرغ به عنوان رساتيق سمرقند 

                                                 
  .153ابن رسته،. 1
كران و لها رستاق باسمها، خوزستان و لها رستاق باسمها و الفوشجان و لها رستاق  ةينمد: در كوره اردشير خره«. 2

  .)268- 267/ 2ابن حوقل،(» باسمها
  .5/180، 353و3/116،4/259؛ ياقوت حموي،56،83؛ قمي،47بلخي،: براي نمونه نك .3
  .320، اصطخري . 4
  .26-24، نامه بازنويسي جهاننژاد در كتاب  مقدمه صفي: نك ؛ نيز75بلخي، . 5
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از آنجايي  2.اما در ترجمه فارسي اين اثر، رساتيق به روستاها ترجمه شده است 1،ياد كرده است
و معاصر وي  3به برشمردههاي نامبرد، مركز و قص كه اصطخري در گزارشش براي رستاق

ها بايد  ،پس محتمال مراد اصطخري از اين مكان4ها را رستاق خوانده مقدسي نيز اين مكان
از اين رو يا مترجم كتاب . بوده باشد و نه ده - به معناي واحدي مشتمل بر چندين ده - رستاق 

رن هفتم اين ؛ رستاق را روستا ترجمه كرده و يا در زمان وي يعني قالمسالك و الممالك
را  6همچنين در جايي ديگر، اين مترجم رساتيق بخارا 5.اند ها به روستا تبديل شده بوده رستاق

 مسالك و الممالكنمونه ديگر مقايسه كتاب  7.را نيز به روستاهاي بخارا ترجمه كرده است
جمه در اين تر. جيهاني است كه اين اثر به فارسي ترجمه شده است اشكال العالماصطخري با  

، به جاي رستاق، روستا آورده شده است؛ چنانكه اصطخري، و الممالك همانند ترجمه مسالك
ها  آن رستاق اشكال العالمو مترجم  8برد هايي مانند ريشهر نام مي در وصف بالد فارس از رستاق

                                                 
رساتيق سمرقند فانّ اولها بنجيكث و مدينتها بنجيكث ثم تليها ورغسر و مدينتها ورغسر و يلى بنجيكث جبال «. 1

  .)321مسالك و الممالك،( »الساودار و ليس بها منبر و بين الساودار و ورغسر فيما يلى سمرقند رستاق مايمرغ
  .)251ترجمه فارسي مسالك و الممالك،( »سائدار، مايمرغ بنجيكث، ورغسر،: ي سمرقندروستاها«. 2
  .321مسالك و الممالك،. 3
  .2/279 االقليم، ةفاحسن التقاسيم في معر. 4
ورغسر را قريه؛ بنجيكت را مدينه يا قريه  و مايمرغ را قريه يا رسـتاق خوانـده    5/372براي نمونه ياقوت حموي،. 5

  .1/499؛ 50، 372/ 5همو،. است
و نجار جفر و  ةمالسفلى و بو ةناما رساتيق بخارا فمنها الذر و فرغيدد و سخر و رستاق الطّواويس و بورق و خرغا«. 6

و رستاق كاخشتوان و انديار كندمان و سامجن ما دون و سامجن ما وراء و فراور السفلى و اروان و فراور العليا فهذه 
العليا و رامند و بيكند و  ةنو خرغا ةمينيخارج الحائط جزّه و شابخش و يسير رستاق كر الرساتيق داخل الحائط، و

  ).310- 309 ،مسالك و الممالك( »فربر
فرغيدد، سخر، روستاي طواويس،بورق، خرغانه سفلي، بومه، نجارجفر، روستاي كاخُشُوانĤ : روستاهاي بخارا«. 7

جزَّه، شابخش و : اين همه ناحيت دورن ديوارست و آنچ از ديوارست. ..انديار كندمان، سامجن مادون، سامجن ماوراء
هاي بيشتر  براي نمونه ؛242،ترجمه فارسي مسالك و الممالك( »پس روستاي كرمينيه، رستاق رامند، بيكند، فَربر

  ).253- 250: نك
  .120-119، سالك و ممالك. 8
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اين در حالي است كه ساير جغرافيدانان همانند  1.ها را روستا ترجمه كرده است رستاق
  2.اند ها را رستاق خوانده اصطخري اين مكان

براي . در مواردي نيز بر عكس، واژه رستاق در معناي روستاي امروزي به كار رفته است
نمونه طبري در گزارشي از فتح اصفهان، روستا يا ديهي با نام رستاق الشيخ را رستاق شمرده 

اين در حالي است كه رستاق الشيخ در آثار جغرافيايي عمومي به هيچ وجه درشمار  3.است
و از اين گذشته در تاريخ بلعمي در ترجمه اين گزارش،  4هاي اصفهان نيامده است رستاق

و او به روستايي آمد از نهاوند بر راه اصفهان و آن «رستاق الشيخ به روستا ترجمه شده است؛ 
  . »5خوانند "رستاق الشيخ "روستا را امروز 

  
  ناشدههاي حل ابهام
توان مراد نويسنده يا  ها مي هاي معنايي كه با قراين و با برخي مقايسه نظر از اين تداخل صرف

هاي اندكي نيز هست كه تشخيص مقصد نويسنده را دشوار  مترجم را به درستي دريافت، نمونه
وي نوشته . وان از كتاب نجيب بكران شاهد آوردت اي از دشواري و ابهام را مي نمونه. سازد مي

. »6به ريگ شود... هاي سپاهان خيزد و بعضي روستاها را آب دهد پس  رود از كوه زنده« :است
روشني توان مقصود مؤلف را از به كاربردن واژه روستا به هايي نمي پيداست كه در چنين نمونه

بنابراين . كن است روستا باشند و هم رستاقهاي مسير اين رود هم مم دريافت؛ چرا كه آبادي
  .دو معناي مورد گفت و گو محتمل دانست توان استعمال روستا را در اين گزارش  به هر مي

  
  نتيجه

اند كه در اصل از تقسيمات  هاي اسالمي اداري سرزمين –روستا و رستاق دو اصطالح جغرافيايي
هر چند در مواردي اين دو اصطالح بر جاي . اند جغرافيايي ايران زمان ساسانيان وام گرفته شده

اند؛ اما در واقع، روستا و رستاق دو واحد جغرافيايي  يكديگر و گاه در يك معنا به كار رفته
                                                 

  .113 اشكال العالم،. 1
  .113-3/112 ؛ ياقوت حموي،47 ،ابن خرداذبه: براي نمونه نك. 2
  .)4/140 ،تاريخ طبري ( ،»و سعي المسلمون ذلك الرستاق رستاق الشيخ....«. 3
  .20- 15 ؛ مافروخي،21-20ابن خرداذبه،: براي نمونه نك. 4
  .3/519،تاريخنامه طبري . 5
  .70ناصرخسرو، ؛49واعظ بلخي، : ؛ براي نمونه بيشتر نك52، نامه جهان. 6
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تر از روستا است كه چند روستا را در  در اصل رستاق واحدي بزرگ. اند مستقل از يكديگر بوده
هايي با چند معنايند، معنا و  روستا و رستاق كه واژههايي چون  از اين رو درباره واژه. گيرد برمي

وگو و با سنجش ميان نحوه يادكرد  توان با توجه داشتن به محل مورد گفت مراد نويسنده را مي
  .هاي جغرافيايي و نيز مترجمان اين آثار دريافت كرد از هر مكان توسط ساير نويسندگان كتاب

  
  كتابشناسي

شركت سهامي  ،تهران ،عباس اقبال، به كوشش محاسن اصفهانترجمه ، آوي، حسين بن محمد
  . ش1328 چاپ، 

كالله خاور،  ، تهران،عباس اقبال ، به كوششتاريخ طبرستان ابن اسفنديار، محمد بن حسن،
  .ش1320

به كوشش نبي بخش خان بلوچ، اسالم آباد، اداره  ،)فتحنامه سند( چچنامهعلى،  ابن حامد كوفي،
  .تمدن اسالمي الجامعه االسالميه، بي تاتاريخ و ثقافت و 

، به كوشش محمد محمد تامر، انس ةبيو صحاح العر ةاللغتاج ابن حماد جوهري، ابو نصر اسماعيل، 
  .م2009/ق1430،  دارالحديث، ةمحمد شامي و زكريا جابر احمد، قاهر

  .م1967، ليدن، بريل،االرض ةصورمحمد،  القاسم ابو ابن حوقل،
  .م1889ليدن، بريل، ، المسالك و الممالك،اهللا عبد بن اهللا عبيد القاسم ابو ابن خرداذبه،

، بيروت، عالم الكتب، اآلفاق اختراق فى المشتاق ةهنز محمد، بن محمد اهللا عبد ابو ادريسي،
  .م1989/ق1409

  .م1892،  ليدن، بريل،ةالنفيساالعالق ، ابي علي احمد بن عمر ابن رسته،
  .م1927، ليدن، بريل،مسالك و الممالكمحمد،  بن راهيماب اسحاق ابو اصطخري،
، به كوشش سهيل زكار، بيروت، حلب تاريخ فى الطلب ةبغياحمد،  بن عمر الدين كمال ابن عديم،
  .دارالفكر، بي تا

، به كوشش محمد معين، تهران، امير برهان قاطعبرهان، محمد حسين بن خلف تبريزي، 
  .ش1361كبير،

 ق1280، ةبي، شركه طبع الكتب العرة، قاهرفتوح البلدانيحيي،  بن أحمد الحسن بالذري، أبو
  .م1901/

 اي، كتابخانه دانشگاه كمبريج،.كي. اس.، به كوشش بران امصور االقاليم، احمد بن سهل بلخي،
  .م1920
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  .1378 به كوشش محمد روشن، تهران، سروش و البرز، تاريخنامه طبري،بلعمي، ابو علي، 
به كوشش  ،فرهنگ لغات، تركيبات، كنايات و امثال فارسي: بهار عجم ،له تيك چندال بهار عجم،

  .ش1380كاظم دزفوليان، تهران، طاليه، 
  .ش1367، به كوشش حبيب يغمايي، تهران، توس،ترجمه تفسير طبري

  ش1340، به كوشش ايرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،ترجمه المسالك و الممالك
، به كوشش فيروز منصوري، تهران، آستان قدس رضوي، اشكال العالم، بوالقاسم بن احمدجيهاني، ا

  .ش1368
، به كوشش مريم مير محمدي، غالمرضا وهرام، تهران، دانشگاه المغرب الى المشرق من العالم حدود
  .ش1372الزهراء، 

  .م1948لبنان،  ةمكتببيروت،  االقطار، خبر فى المعطار الروضالمنعم،  عبد بن محمد حميري،
  .ق1417، ةالعلمي، بيروت، دارالكتب تاريخ بغدادثابت،  بن على بن احمد بكر خطيب بغدادي، ابو
  .ش1377، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،لغت نامهدهخدا، علي اكبر، 

به كوشش شيخ عزيز اهللا عطاردي،  التدوين في اخبار قزوين،رافعي قزويني، عبدالكريم بن محمد، 
  .ش1376ران، عطارد، ته

  .بيروت، دارصادر، بي تا آثار البالد و اخبار العباد،زكريا قزويني، محمد بن محمود، 
، تهران، دفتر انتشارات و اطالع رساني، شناسه دهستاني 1382سرشماري عمومي كشاورزي

  .ش1385
  .1388 حراب،، به كوشش سيد محمد دبير سياقي، تهرانف پيام مگلستان، مصلح بن عبداهللاسعدي، 

، به كوشش دبير ساقي، فرهنگ جامع فارسي آنندراج ،شاد، محمدپادشاه بن غالم محيي الدين
  .ش1363تهران، كتابفروشي خيام، 

 بيروت، ابراهيم، الفضل أبو ، به كوشش محمد الملوك و األمم تاريخ جرير، بن محمد جعفر أبو طبري،
  .1387/1967 التراث، دار

، به كوشش علي عمر، االعجاب ةنخبااللباب و  ةتحف ،مد بن عبدالرحيمبي حامد محا غرناطي،
  .م2003/ق1423ظاهر، مكتبه الثقافه الدينيه،- بورسعيد

  .، تهران، مؤسسه نور، بي تاشاهنامهفردوسي، ابوالقاسم، 
 ، به كوشش دارالتحقيق آستانه مقدسه قم، قم، زائر،قم تاريخحسن،  بن محمد بن قمي، حسن

 .ش1385

  .ش1369، به كوشش محمد جواد مشكور، تهران، چاپخانه آشنا، دنياي كتاب، نامه اردشير بابكانكار
مطبعه  ،هران، تجالل الدين حسيني طهراني، به كوشش محاسن اصفهان مافروخي، مفضل بن سعد،

  .1322/1933مجلس، 
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  .ش1381، تهران، اميركبير، فرهنگ فارسي معين، محمد،
  .م1906، ليدن، بريل،االقليم ةفاحسن التقاسيم في معرأحمد،  بن دمحم اهللا عبد أبو مقدسى،

  .ش1342، به كوشش محمد امين رياحي، كتابخانه ابن سينا، تهران، جهان نامهنجيب بكران، محمد، 
نژاد، تهران، مؤسسه انتشارات نشر  ، به كوشش جواد صفينامه بازنويسي كتاب جهانهمو، 

  .ش1381قلم،
  .ش1363، تهران، توس،تاريخ بخاراجعفر،  بن محمد ابوبكر نرشخي،

، ترجمه عبداهللا بن محمد حسيني بلخي، به كوشش فضائل بلخواعظ بلخي، ابوبكرعبداهللا بن عمر، 
  .ش1350عبدالحي حبيبي، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 

  .ش1385 ، به كوشش هاشم رضي، تهران، بهجت،ونديداد
  .م1995 ، بيروت، دارصادر،معجم البلدانياقوت حموي، 

  .م1892ليدن، بريل، البلدان،يعقوب،  ابى بن احمد اليعقوبى،
  

N. Pigulevskaja, Les villes de l’ Iranien aux epoqeS part et Sassnids, Paris, 
Mountan, 1963. 
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