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ابوالفضل رضوی / محمد حسین

فروغی

دریافت مقاله94/03/16 :
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چکیده:
شهر اصفهان در مرکز فالت ايران ،اقلیم مناسب و شرايط اقتصادی و راهبردی قابل اعتنايی دارد .اين شرايط ضمن
تاثیرگذاری بر ساختار حیات جمعی ساکنان شهر ،در سیر تحول تاريخی آن نیز موثر بوده است .اصفهانِ اواخر
دوران ساسانی از مراکز مهم تجاری ،کشاورزی و نظامی ايران بود و اين اهمیت تا حدی است که يزدگرد سوم
به هنگام گريز در برابر اعراب ،به اصفهان وارد شد ،اما شرايط موجود را به نفع خويش نديد .اعراب نیز ،پس از
گشودن مرزهای بیرونی ايران ،فتح اصفهان را نخستین هدف خويش در درون فالت مرکزی برگزيدند و اين شهر
پراهمیت را به صلح تصرف کردند .درحالیکه مسلمانان در فتوحات خود در ايران با مقاومت مردم شهری مواجه
بودند و در مواضع چندی به تصرف مجدد شهرها مجبور میشدند ،فتح اصفهان آسانترانجام گرفت و واکنشهای
مردمی بعدی درپی نداشت .در همین جهت ،مسئله نوشتار حاضر تبیین موقعیت ممتاز اصفهان و اهمیت آن در
فاصله زمانی اواخر حکومت ساسانیان و اوايل دوران اسالمی و نیز تشريح زمینههای فتح آن در قیاس با فتح ساير
شهرهای بزرگ ايران توسط اعراب است .يافتههای تحقیق که با بررسی منابع تاريخی و تاريخ نگاری و به شیوه
کتابخانه ای به دست آمده و تفسیر شده است نشان میدهد که اصفهان به عنوان شهری برخوردار ،خوش موقعیت
و مرکز توجه طبقات ممتاز ساسانی ،تحت تأثیر عوامل مختلفی فتح شده که در اين میان سلوك آگاهانه و مصلحت
جويانة اقشار شهری در برخورد مسالمت آمیز با فاتحان سهم به سزايی داشته است.
کلیدواژه :مسلمانان ،اعراب ،اصفهان ،فتح اصفهان ،زمینه های اقتصادی و اجتماعی.
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مقدمه

نارضايتی های سیاسی و اجتــماعی و زمینههــای

اهمیت دشت اصفهان در جغرافیای سیاسی،

حاصــل از ضعف ساختاری حکومت ساسانی را

اقتصادی و نظامی ايران سبب شده است تا اين

در فتح مسالمت جويانه اين شهر بررسی کند.

شهر همیشه مورد توجه جهانگشايان قرار گیرد و

فرضیه پژوهش حاضر اين است که اصفهان در

هیچگاه اهمیت خود را از دست ندهد .در حالی که

داخل فالت ايران و حد فاصل میان کوه و کوير،

بسیاری از شهرهای ايران با سقوط سلسلهای و يا

در حاشیه زايندهرود اهمیت اقتصادی فراوانی

با ويران شدن يا قتلعام توسط يك نفر ،در دوران

داشته و در دوران ساسانی از شهرهای مهم ايران

بعدی ،اقتدار گذشته را نمی يافتند ،اين موضوع

بوده است .در مقايسه با مردمان دامدار و کشاورزان

برای اصفهان متفاوت است؛ زيرا مرکزيت ويژه در

ديمکار در ساير نواحی ايران ،مــردم کشــاورز

فالت ايران و اهمیت کشاورزی و اقلیم مناسب آن

اين ناحیه ،بـــرای حفظ زمینهای خود میل

به احیای شهر کمك کرده است .معروف است که

کمتری به جنگ و گريز و ترك شرايط معیشتی

عمر در مورد مسیر فتوحات اعراب در ايران با

خود داشتند .به همین سبب اعراب در عین اينکه

هرمزان رايزنی کرد و هرمزان گفت :اصفهان سر

برای تصرف و تثبیت اصفهان نسبت به شهرهای

است و آذربايجان و فارس مانند دو بال ،اگر سر

ديگر ايران با مشکالت کمتری مواجه شدند ،برای

میکنند

فتح آن نیز اهمیت فراوانی قايل بودند .به عالوه،

(مسعودی 679 /1 :1370،؛ بالذری.)428 :1367،

شرايط سیاسی -اجتماعی حاکم بر شهر نیز به

بیشتر پژوهشگرانی که در موضوع «فتح اصفهان»

گونهای بود که نوعی نارضايتی از حاکمیت

تحقیق کردهاند با رويکرد سنتی و اثباتی ،با تکیه بر

ساسانیان در خود داشت که به فتح آسانتر شهر

منابع مکتوب به وقايع ســیاسی و نظامی

کمك می کرد.

را

بزنی

دو

بال

هم

سقوط

پرداختهاند .اين در حالی است که بررســی
وضعیت ساختاری اصفهان در اواخر عهد ساسانی

پیشینه و ضرورت تحقیق

و دقت در موقعیت ويژه اين شهر از حیث طبیعی

اهمیت و جايگاه موثر اصفهان در ادوار مختلف

و اقتصادی و اجتماعی افق ديــگری را به روی

تاريخ ايران سبب شده است که پژوهشگران تاريخ

پژوهشــگر باز میکند تا چگونگی و چرايی فتح

محلی و منطقهای توجه بیشتری به اين شهر و

مسالمت آمیز اصفهان را متفاوت ببیند .بر همین

وجوه تاريخی آن داشته باشند .شمار کتب و

اساس ،اين نوشتار درپی آن است که ضمن نشان

مقاالتی که درباره اين شهر و حیات فکری-

دادن جايگاه اقتصادی و اهمیت راهبردی اصفهان

فرهنگی ،تاريخ سیاسی_ اقتصادی ،وضعیت

مقارن با فتوحات اسالمی و تأثیر اين مهم در فتح

اجتماعی-اعتقادی و میراث هنری و معماری

مسالمت آمیز اين شهر ،رويکرد واقع گرايانة مردم

اصفهان است مويد اين موضوع است .آثار متاخر

اصفهان در برخورد با فاتحان و ،همین طور ،سهم

همچون گنجینه آثار تاريخی اصفهان ،نوشته لطف
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اهلل هنرفر ،تاريخ اصفهان،

نوشته جاللالدين

رودخانة مرکزی فالت ايران با نام زايندهرود واقع

همايی و اعالم اصفهان ،تالیف مصلحالدين مهدوی

شده است .ارتفاع متوسط شهر اصفهان از سطح

غالباً به معاريف ،آثار و اشخاص اصفهان پرداخته

دريا حدود  1500متر ،دمای متوسط شهر در يك

اند و متقدمین مانند مافروخی در محاسن اصفهان

دوره  30ساله  16درجه و متوسط بارندگی آن نیز

و حافظ ابونعیم در ذکر اخبار اصفهان نیز به وصف

 113میلیمتر بوده است .بر همین اساس ،اختالف

عمومی و اشخاص بسنده کردهاند .در اين میان،

گرمترين ماه سال با سردترين ماه سال کمتر از 22

تحقیقات تازه مانند اصفهان در دوره سلجوقیان،

درجه برآورد شده است (سازمان برنامه و بودجه

نوشته علی اکبر کجباف و مقاالت متعدد موضوعی

استان اصفهان .)8-12 :1372 ،شهر در حد فاصل

ديگر ،با نگاه به اصفهان از زاويه موضوع ،سلسله

کوههای زاگرس و کوههای مرکزی ايران واقع شده

يا آثار ،وجوه مهم تاريخی و تمدنی اين شهر را

است .هر چند جريان زايندهرود در باال بودن سطح

بررسی کرده و بر غنای مطالعات اصفهان شناسی

آبهای زيرزمینی و رطوبت آن موثر بوده است،

افزودهاند .با اين حال ،وجوه مختلف تاريخ اصفهان

به دلیل قرار گرفتن ديوارة کوهستانی زاگرس در

ظرفیت مطالعهی بیشتری دارد و نظر به نوظهوری

غرب اصفهان ،اين شهر رطوبت زياد ندارد .وجود

انجام پژوهشهای روشمند در مطالعه تاريخ و از

صحراهای کويری در شرق اصفهان ،در خشکی

جمله تاريخ محلی ،اين ظرفیت تاريخی اصفهان و

اين شهر و وزش بادهای سوزان در فصل تابستان

ضرورت مطالعه آن را دو چندان نشان میدهد.

کمك میکند .شهر اصفهان در دهانة ورودی زنده

پژوهشگران در اين میان ،اهتمام کمتری به بررسی

رود به دشت واقع شده است؛ بنابراين ،شهر از

جايگاه تاريخی اصفهان در طلیعة تاريخ دوران

دشت و جلگه رسوبی تشکیل شده است .در طول

اسالمی داشته اند و به سبب فقر داده های تاريخی

تاريخ ،اصفهان از نظر موقعیت طبیعی -بدون در

و يا عدم اعتنای الزم ،به کلیگويی بسنده شده

نظر گرفتن ارتفاع از سطح دريا -همواره با

است .بنابر همین ضرورت ،مقاله حاضر ،ضمن

شهرهای ری و همدان قابلمقايسه بوده است و از

مروری بر جغرافیای طبیعی و تاريخی اصفهان و

اين جهت دل حقیقی ايران است(فرای.)19 :1373،

جايگاه راهبردی اين شهر ،تأثیر شرايط اقتصادی و

در چنین شــرايط آب و هــوايی ،زندگی و

اجتماعی اصفهان را در فتح مسالمتآمیز آن از

اهمیت اصفهان تابعی از زايندهرود است .اين

سوی مسلمانان بررسی می کند.

رودخانه که از دامنة شرقی زردکوه در زاگرس
سرچشمه میگیرد ،در دشت اصفهان به سطح

جغرافیای طبیعی اصفهان

جلگه نزديك شده و امکان استفاده از آب را برای

شهر اصفهان در مرکز فالت ايران در فاصلة

کشاورزی فراهم میکند .جريان زنده رود در باال

حدود 32درجه عرضِ شمالی و 51درجه طولِ

بودن رطوبت هوا ،سطح آب زيرزمینی و امکان

شرقی؛(ربانی )3 :1370 ،در حاشیة پرآبترين

حفر قنات و کشاورزی وسیع در جلگة اصفهان هم
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است(میناسیان.)30 :1387،

اصفهان نیمه صحرايی و معتدل و فصول چهارگانة

اصفهان در دوران ساسانی از دو محلهی جی

منظمی دارد .دمای شهر معتدل است و شرايط

و يهوديه و روستاهای متعدد در حواشی آنها

کشاورزی در اين ناحیه به خوبی مهیاست .از اين

تشکیل شده بود .وجود پلهای عظیم مارنان و

رو ،جلگة اصفهان از حاصلخیزترين جلگههای

شهرستان از دورهی باستان ،داللت بر اهمیت اين

فالت مرکزی ايران شمرده میشود .عوامل ذکرشده

ناحیه دارد .جی در دورهی ساسانی چهار دروازه

در توجه گروههای انسانی و تراکم جمعیت منطقه

داشت که يکی از آنها به نام يهوديان بود

و ،به دنبال آن ،توجه جهانگشايان به شهر موثر

(بارتولد .)187 :1386،در نقشة ذيل ،مکانهای

بوده است و ،در مجموع ،زمینة ترمیم و احیای

سیاسی ،مذهبی و شهریِ با اهمیت در دشت

مجدد شهر بعد از سقوطهای سیاسی را فراهم

اصفهان مشخص شده است .افزون بر اين ،حاشیة

کرده است .کمااينکه همین عوامل طبیعی و انسانی

زنده رود و جلگة اصفهان روستاهای آبادی را در

در رشد صنعت و هنر و رونق تجارت نیز موثر

خود جای داده بود.

واقع شده و موقعیت اقتصادی شهر را مطلوب
ساخته است.

از موقعیت اين شهر در دوران هخامنشی و
اشکانی آگاهی اندکی وجود دارد .با اين حال ،از
تأســیس آتشــکدههای دارك ،اردستان و ماربین

جغرافیای تاریخی اصفهان و جایگاه شهر در

اصفهان توسط اردشیر درازدست گزارش شده

دوران ساسانی

است (اصفهانی .)31 :1367 ،با روی کار آمدن

نام اصفهان معرب اسپهان است .از اين ناحیه در

ساسانیان اين شهر اعتبار ويژهای يافت .اردشیر

طول تاريخ به نامهای مختلفی از جمله :آنزان،

بابکان کشورگشايی خود را از اصفهان و با

گابیان ،گای ،جی ،اسپاهان ،صفاهان و اسپادانا ياد

ســرکوب شاذشــاپور شــهريار اين شــهر آغاز

شده است .از اين شهر در دوران اسکندر با نام

کرد (کريستن سن .)107 :1367،در کتیبة شاپور بر

اسپه ياد کردهاند و موسیخورن در قرن پنجم از آن

کعبه زردشت از شهر جی ياد شده است و در کتیبه

با عنوان اسپهان ياد کرده است (میناسیان:1387 ،

کرتیر نام سپاهان موجود است .نام سپاهان در

 .)43به نظر میرسد نام سپاهان از «اسپوان» و

رديف نام چهارده مرکز شهری که مرزبان داشته اند

برگرفتهشده از دو واژهی اسپ به معنی اسب و

آمده است (همان .)159 :در دوران انوشیروان

اوان به معنی شهرك باشد که در ترکیب اسپوان

اصفهان در جزء پاذگس 1نیمروز و مرکز اشراف و

آمده و به معنی مرکز پادگان سواره خوانده شده

سپاه بود .مافروخی ( )109 :1385اصفهان را

 .1انوشیروان ايران را به چهار بخش(پاذگس) اپاختر ،نیمروز،
خورآسان و خوربران تقسیم کرد و برای هر کدام «پاذگسبان» قرار
داد .هر بخش به استان(کوره) تقسیم میشد.
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لشکرخدای خوانده است .وجود نامهای باستانی

جمعیت فراوان را فراهم کرده است .اين شرايط

برای شهرها و روستاهای اين منطقه و آتشکدههای

طبیعی سودمند سبب شد تا ناحیه اصفهان در

معروف در مسیر اصفهان تا تاالب گاوخونی

دوران کهن پر جمعیت باشد (همان)188 :؛ عالوه

نشاندهندة اهمیت و سابقة تاريخی اين ناحیه

بر اين ،اصفهان پلی برای اتصال سرزمینهای شرق

است .مورخین از وجود زيج شهرياری در اصفهان

با کوهستانهای غرب فالت ايران بوده است .بنا

و بنای با عظمتی به نام سارويه در اين ناحیه

بر همین شرايط است که اصفهان در قلب ايران در

گزارش دادهاند که در اوايل قرن چهارم هجری

رديف شهرهايی است که هم ترکان شرقی و هم

فروريخته و کتابهای فراوانی در آن به خط

دشمنان غربی بر آن تاختهاند .شرايط طبیعی

باستانی ايران و خطوط يونانی کشف شده است.

اصفهان در مرکز فالت ايران اين شهر را به يکی از

اين کتب در آن زمان برای خواندن به بغداد

مراکز مهم حفظ و نگهداری از سپاهیان تبديل کرده

منتقلشدهاند (اصفهانی .)183 :1367 ،يهوديان

بود .دينوری ( )162 :1366از فرستادن سپاهیان

ايران البته در چشم ساسانیان با مسیحیان يکسان

اصفهانی برای جنگ با اعراب ياد کرده است.

نبودند؛ اما گزارشی از درگیری يهوديان اصفهان با

ارزش تجارتی و البته کم بودن خطر زلزله هم نقش

پیروز ساسانی و فرمان قتل ايشان در دست است

مهمی در پويايی و پايايی اين شهر داشته

(همان .)54 :وجود يهوديه در کنار جی و نیز

است(جعفری زند.)33 :1381،

انتساب سلمان فارسی – ناراضی زردشتی -به اين

در دوران اســالمی اعــراب بــه درآمــد ايــن

شهر(اصفهانی )166 :1377 ،نشاندهندة تنوع اديان

شهر توجه کردنـد و سـعی داشـتند تـا بـا همـان

و فرقههای مختلف در اين شــهر است .اصفهان،

نیــروی قبــل شــهر را حفــظ کننــد .بــه هنگــام

همچنین ،يکی از مهمترين مراکز مزدکیان در دوران

ورود اســـالم آتشـــگاه مـــاربین و دارك فعـــال

ساسانی بوده است(گرانتوسکی .)174 :1359،با

بــوده و جــی و يهوديــه در اصــفهانِ کنــونی،

اين حال شهر و ناحیهی اصفهان همواره از دو

مرکزيـــ ـت روســـــتاهای مجـــــاور ماننـــــد

سوی ،کوه و کوير (شرق و غرب) ،مورد هجوم

قهجاورســتان ،ارزنــان ،گــار ،دارك ،مــاربین و

بوده است .گزارشی در دست است که از غارت و

صدها روسـتای حاشـیة زاينـدهرود را داشـتهانـد.

ويرانی اصفهان در اواخر دوران ساسانی

اهمیــت ايــن شــهر در همــان آغــاز چنــان بــوده

(616م)تــوســـط هپــتالیان حکايت مــیکــند

است کـه عبـدالملك در زمـان مختـار و مصـعب

(کولسنیکف.)188 :1389 ،

برای جلـب بزرگـان عـراق بـه سـوی خـود ،بـه

ارزش اصفهان در طول تاريخ همواره تابعی از

آنـــان وعـــدة حکومـــت اصـــفهان را دادنـــد

زايندهرود بوده است .وجود اين رودخانه و جلگة

(ابــنخلــدون .)61 :1363،جايگــاه اصــفهان در

حاصلخیز آن در سرزمین گرم و مناسب فرصت

دوران اسالمی تا آنجا بـود کـه ايـن شـهر چنــد

کشاورزی خوب و تولیدات مناسب برای زندگی

دوره پـــايتختی کشـــور ايـــران را در کارنامـــة
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تاريخی خود ثبت کرده است.

شايد پیروزیهای دهقان اصفهانی در يکی از

ماجرای فتح اصفهان

جنگهای خود با اعراب سبب شد تا يزدگرد

فتح اصفهان در دل فالت مرکزی ايران برای

اصفهان را پس از شکستهای قبلی به عنوان

اعراب مسلمان اهمیت فراوانی داشت .با شکست

پناهگاه خود برگزيند .يزدگرد به اصفهان آمد ولی

ايرانیان در قادسیه و تصرف تیسفون به دست

از همان آغاز با همان دهقان اصفهانی با نام مطیار

اعراب ،فاتحان عرب شیرازة حکومت ساسانی را

اختالف پیدا کرد .از آنجا که اين دهقان آداب

از هم گسیخته بودند .يزدگرد سوم يکی از اشراف

سلطنتی را رعايت نمیکرد ،يزدگرد از او ناامید شد

سلطنتی به نام هرمزان را به مشورت خودش به

و از اصفهان گريخت(طبری.)2147 :1375،

شوشتر فرستاد تا از رخنة دشمن به فالت ايران

موضوع چگونگی فتح و نام فاتح يا فاتحان

جلوگیری کند .هرمزان در شوشتر مستقر شد و با

شهرها در تاريخ اسالم همواره با اختالف نظر

بهرهگیری از نیروهای کمکی خوزستان و فارس،

مورخان همراه بوده است .تشابه اسمی ،اصرار بر

چنان پايداری از خود نشان داد که فتح شوشتر به

ثبت افتخارات قبیلگی ،موضوع رقابت بصريان و

سختترين فتوح عرب تبديل شد (دينوری:1366،

کوفیان در ثبت فتح شهرها به نام خودشان

 .)164با شکست هرمزان و تصرف شوشتر،

(اصفهانی )141 :1377،و يا بیاهمیت بودن

يزدگرد به نبرد نهاوند امید بسته بود و به درون

موضوع از ديدگاه راويان نخستین را میتوان از

فالت مرکزی پناه برد .فتح نهاوند در سال  19يا

علل اختالف در روايات در اين مورد دانست .از

 21هجری از آن جهت برای اعراب فتح الفتوح

اين بابت اصفهان هم از اين قاعده مستثنا نبوده

بود که دفاع رسمی دولت ساسانی در برابر اعراب

است .در مورد فاتح اصفهان دو روايت موجود

در آن پايان يافت .از اين پس دفاع ايرانی به

است .بالذری در فتوحالبلدان ( )439 :1367از

کوششهای جســته و گريختة ســاکنان شهرهای

محمد بن سعد روايت میکند :عمر بن خطاب

ايرانی در برابر اعراب پرانگیزه و هیجانزدة از

عبداهلل ابن بديل ورقاء خزاعی را در سال  23مأمور

غنايم خالصه میشد.

فتح اصفهان نمود و به قولی عمر به ابوموسی

قدر مسلم آن است که فتح اصفهان پس از

اشعری نامه نوشت و بفرمود تا عبداهلل ابن بديل را

تصرف شوشتر و نهاوند بوده است؛ زيرا از سويی

با سپاهی به اصفهان روانه کند و او چنان کرد .اين

منابع تاريخی از رايزنی عمر با هرمزان (فرماندار

در حالی است که طبری به روايت از سیف ابن

تسلیمشدة شوشتر) ،پس از فتح نهاوند و نظر او

عمر تمیمی ،فاتح اصفهان را عبداهلل ابن عبداهلل بن

برای فتح اصفهان نوشتهاند (مسعودی/ 1:1370،

عتبان میداند که در سال  21هـ .ق اصفهان را

 679؛ بالذری428 :1367،؛ طبری)1966 :1375 ،

گشوده است .يکی از پژوهشهای اخیر در اين

و از سويی ،تکاپوی يزدگرد برای دفاع از سلسلة

مورد داليلی به دست میدهد که روايت طبری را

ساسانی پس از شکست نهاوند هنوز ادامه داشت.

فاقد وجاهت تاريخی دانسته و عبداهلل بن بديل
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ورقاء مذکور در روايت بالذری را به عنوان فاتح

جنگهای طوالنی مدت خسروپرويز با رومیان و

حقیقی اصفهان معرفی میکند (منتظر القائم:1377 ،

حوادث طبیعی آن زمان در قالب طغیان دجله و

.)25-34

فرات که زمینة شـکستن چند ســد شده بود

عبداهلل ابن بديل از طرف عمر مأمور فتح

(کريستنسن )515 :1367،توان اقتصادی ساسانیان

اصفهان شد .همزمان با فتح يا اندکی پس از آن نیز

را کاسته بود .درعینحال سقوط پايتخت ايران به

ابوموسی اشعری به عنوان نیروی کمکی ،خود را

دامان اعراب به همان اندازهای که توانِ اقتصادی

به اصفهان رسانید .اگر چه روايات مربوط به فتح

ايرانیان را در دفاع از کشور خود از میان برد ،به

اصفهان در نام فاتح و سال فتح اختالف دارند ،اما

همان اندازه يا بیشتر از آن فاتحان عرب را برای

در مورد جريان و نوع فتح تا حدود زيادی اتفاق

گسترش فتوحات تواناتر کرد .فتح شهرهای

نظر دارند و فتح شهر را با صلح ذکر کردهاند .در

مختلف در کشور ايران تابعی از اين قاعدة کلی

آستانة فتح اصفهان ،فاذوسفان يا مرزبان اصفهان که

است .از يك سوی ،ناهماهنگیهای ساختاری در

از همراهی مردم شهر با خود ناامید بود گريخت و

ارکان قدرت و نارسايی کارکردهای دين رسمی که

اعراب وی را تعقیب کرده و با او درگیر شدند .از

در قالب تشريفات خستهکننده کارايی خود را از

اين رو ،ظاهراً پیش از فتح شهر ،درگیری مختصری

دست داده بود (فرای )376 :1373،و نیز فقر

میان مرزبان و فاتحان رخ میدهد و به دنبال آن

عمومی زمینة رضايتمندی از دولت را بسیار کاهش

مرزبان با اعراب در تســلیم شهر همکاری میکند

داده بود .از سوی ديگر ،اعراب برای رسیدن به

(بالذری440 :1367،؛ اصفهانی.)139 :1377 ،

امکانات بیشتر پس از فتوحات اولیه حريصتر

اصفهان از معدود شهرهايی است که مردم آن علیه

شده بودند و دستههای متعددی از آنها گوش به

اعراب شورشی نکردند و فتح دومی در آن روی

زنگ فرمان فتوحات و کسب غنايم بودند .در اين

نداد .بالذری(  )440 :1367مینويســد« :محمد

میان ،البته روند فتوحات اعراب در شهرهای

ابن سعد روايت کرد که اشعری بر اسبهان نزول

داخلی فالت ايران متفاوف بود و به رغم از میان

کرد و بر ايشان اسالم عرضه داشت لکن ابا کردند.

رفتن توان دفاع عمومی ،بسیاری از شهرها با جنگ

پس جزيه پیشنهاد کرد و آنان بر اين قرار با وی

گشوده شدند .درعینحال ،برخی از شهرها پس از

صلح کردند و شب را صلح بودند و صبح

فتح نخستین در برابر اعراب قیام کردند و اعزام

عهدشکنی کردند اشعری جنگید و پیروز شد.

نیرو و فتح دوباره را ضروری کردند .اصفهان از

محمد ابن سعد گويد :اين داستان را من به اهل قم

شهرهايی است که به نظر میرسد از دست دادن

مربوط میدانم».

آن برای ساسانیان ناگوار بود ،اما فتح آن با دشواری
چندانی همراه نبود و عواقب پرزحمتی هم برای

زمینههای فتح اصفهان
در کنار مشکالت بنیادين دولت ساسانی،

اعراب نداشت .مهمترين علل اين موضوع را
میتوان در موارد زير جستجو کرد.
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الف) نارضایتی سیاسی و اجتماعی مردم شهری

(فرای .)375 :1373،بیاحترامی حاکم اصفهان به

فرار يزدگرد از نهاوند به اصفهان و امید به مقاومت

يزدگرد که سبب فرار قهر گونة وی از اين شهر شد

در اين شهر از جايگاه اشراف و قدرت مالی اين

دلیل بر اين مدعاست (طبری .)2147 :1375،با اين

شهر حکايت میکند .کريستنسن (،)530:1367

اوصاف ،نارضايتی موجود از يك سوی ريشه در

اصفهان را جايگاه ولیعهد و شاهزادگان عصر

ضعف ساختاری حکومت ساسانی و نوعی

ساسانی دانسته و مینويسد :اين شهر در پايان

گسست در عملکرد اشرافیت ساسانی مستقر در

دوران ساسانی مرکز واسپوهران ايران محسوب

اصفهان داشته که حفظ منافع خود را ارجح بر دفاع

میشده است و واسپوهران آمارکار يا مستوفی

از ماندگاری حکومت میدانسته اند ،و از سوی

خراج واسپوهران در اين شهر مقام داشته است.

ديگر ،به نارضايتی اجتماعی و اقتصادی رعايا از

يزدگرد پیش از ترك اصفهان هفتاد نفر از اشراف

وضع موجود مربوط میشده است که در عملکرد

و واسپوهران را به استخر فرستاد و بعد از آنکه

منفعالنه ايشان در دفاع از حکومت ساسانی ،تسلیم

اصفهان به دست اعراب تصرف شد ،خود نیز به

مسالمتآمیز شهر و عدم شورش علیه اعراب خود

«استخر» پناهنده شد .هرتسفلد ،واسپوهر را به

را نشان داده است .بیترديد ادعاهای مهاجمین در

معنای اخص ،عنوان ولیعهد دانسته و يادآور

عمل به دستورات اسالمی مبنی بر رعايت عدل و

میشود که اصفهان را معموالً به ولیعهد میدادند و

مدارا نیز در اين سلوك مسالمتجويانه مردم و

«واسپــوهــرگان» نام رسـمی ايالت اصــفهان

بزرگان ناراضیِ اصفهان تأثیرگذار بوده است.

است (همان.)129 :
با از میان رفتن اقتدار انوشیروانی و بروز مشکالت

ب)تالش ساکنین برای حفظ پایگاه اقتصادی

در دوران خسروپرويز و پس از آن دو مشکل عمده

جايگاه مناسب اصفهان در حاشیه زنده رود و

ظهور کرد  :نخست آنکه ،مزدکیان فرصت بروز

موقعیت مناسب بازرگانی آن از ديرباز مورد توجه

يافتند؛ درحالیکه در ايام اقتدار ،خويشتن را مخفی

بوده است .حضور واسپوهران و آمارکاران در

کرده بودند .اصفهان در دوران ساسانی از مهمترين

دوران ساسانی و توانايی مالی اصفهان در دورههای

مراکز جمعیت مزدکیان بوده است (يعقوبی:1356،

اسالمی نیز مويد همین است .اهمیت اقتصادی

 50؛ گرانتوسکی .)174 :1359 ،حضور بازماندگان

اصفهان مرهون کشاورزی و بازرگانی پررونق شهر

مزدکی در اصفهان نشان از حضور ناراضیان در

بوده است .وفور آب زنده رود و دما و رطوبت

پايگاه مهم اشراف و واسپوهران است که نگران

مناسب همراه با سطح نسبتاً باالی آبهای

موقعیت و اموال خود بودند (کريستن سن:1367،

زيرزمینی زمینهی برتری کشاورزی اصفهان را در

 .)530دوم اينکه ،کاهش اقتدار دولت ساسانی،

فالت مرکزی ايران فراهم کرده است .صاحب

فرصتی برای تسلط سرداران و واسپوهران در قالب

محاسن اصــفهان ،اين ناحیه را به دو بخش:

ملوك الطوايف بر مناطق مختلف فراهم کرده بود

اصفهان (رو دشت علیا) و رو دشت سفلی با
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مساحت  6در  14فرسنگ معرفی کرده که بیش از

چهارراه بازرگانی شمال -جنوب و شرق به غرب

 800ده و مزرعه آباد دارد و يك قطره آب مهمل

نیز موقعیت ويژهای به اين شهر میداد و نايت

در آن روان نیست (مافروخی .)74 :1385،دمای

بازرگانان به آن را جلب می کرد .گذار راههای

مناسب هم به اين شرايط کمك میکرد تا

کوير از خراسان و يزد و کرمان برای عبور

کشاورزی اين منطقه را در فالت مرکزی ايران

کارگزاران حکومتی و بازرگانان به سمت عراق

بیرقیب نگه دارد .وصف گستردهی زمینهای

عرب و فارس و خوزستان و بوشهر از طريق

کشاورزی و تولیدات زراعی و باغی آن در

اصفهان نیز به ارزش اين منطقه افزوده بود .اين

گزارشهــای تاريخی ،شــاهد اين مدعاســت

شهر در مسیر جاده ابريشم قرارداشت و يکی از

(مافروخی 75 :1385 ،؛ مستوفی 90 :1381،؛

راههای ارتباط با شهرهای جبال نیزاز راه اصفهان

ناصرخسرو .)118 :1372 ،اقتصاد ساکنان مناطق

بود .اصفهان بر سر شاهراه تجاری غربی -شرقی و

شهری و روستاهای حاشیة آن در طول جلگه زنده

شمالی -جنوبی قرار داشت و از اين جهت نقش

رود وابسته به زمینهای زراعتی بود .اين وابستگی

مهمی در تاريخ ايفا می کرد .وجود کاروانسراهای

مردم اصفهان به معیشت زراعی وضع ساکنان شهر

متعدد در اين مسیرها نیز گواه همین اهمیت است

را با ساير مناطق فالت مرکزی که معیشت غالب

(سیرو .)44 :1949 ،حضور شمار يهوديان در

آنها از راه دامداری بود متفاوت میکرد.

اصفهان و فعالیت آنها در حوزه اقتصاد بازرگانی

بی ترديد تفاوت در مفاد صلحنامة اصفهان با

هم دلیلی بر اين اهمیت است که در جای خود

فاتحان ،در مقايسه با شهرهای همتراز خود نیز از

نقش موثری در رونق شهر داشته است .به عالوه،

همین وضعیت فالحتی و تالش عمومی برای حفظ

اصفهان در سراسر دوران ساسانی يکی از مراکز

شرايط مذکور ناشی شده است .از اين رو ،در

مهم ضرب سکه بود و در دوران اسالمی هم اين

بخشی از صلحنامه فتح اصفهان چنین آمده است

موقعیت را حفظ کرد .نام گی (جی) و سپاهان در

که مرزبان اصفهان با اعراب در تسلیم شهر

سکههای ساسانی يافت میشود .تحقیقات نشان

همکاری میکند ،به شرط آن که عبداهلل (فاتح) قول

میدهد حداقل از زمان شاپور سوم تا زمان

دهد تا هر کس بخواهد بماند و جزيه بدهد و بر

خسروپرويز در اصفهان سکه ضرب میشده است

سر مال خويش باشد و با ديگرانی که زمینشان را

(آلتهايم و استیل .)99 :1382،اصفهان دوران

گرفتهاند نیز چنین کنند ،فاذوسپان گفت :هر که از

اسالمی ،يکی از مراکز مهم ضرب سکههای

شرايط ما سرباز زند هر جا که خواهد رود و

معروف به سکههای عرب -ساسانی بود و از

زمینش از آن شما باشد (بالذری440 :1367،؛

تمامی دورههای اسالمی در اصفهان سکههايی

اصفهانی .)139 :1377 ،در کنار کشاورزی پر رونق

يافت شده است (سرفراز و آورزمانی-164 :1380،

آبادیهای متعدد اطراف شهر و تولیدات مختلف

 .)139شرايط ديوانی و چگونگی جمعآوری خراج

زراعتی منطقه ،قرار گرفتن اصفهان در مسیر

اصفهان در اين زمان نیز بر مبنای عهد ساسانی بود.
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گزارش های تاريخی حکايت از آن دارد که ديوان

که در تعقیب او بود گفت میل داری با تو صلح

اصفهان در دوران ابومسلم خراسانی به عربی

کنم و برای اصفهان قبول جزيه کنم ،به شرط آنکه

برگردانیده شد و از اين قرار بايد گفت ديوان خراج

هر که خواهد در آنجا اقامت کند و از اهل ذمه

اصفهان ديرتر از ساير شهرها به عربی ترجمه شد

شناخته شود و هر که خواهد بگريزد و کسی

(محمدی ماليری .)97 :1384 ،اين وضعیت،

متعرض او نشود و شهر را به تو بسپارم؟ (بالذری،

ساکنان شهر از هر قشری را تشويق میکرد که با

 .)440 :1367چنانکه از اين گزارش پیداست

اتخاذ بهترين شیوه ماندگاری شرايط خويش را

اشرافیت شهری ،مسلمان شدنِ طبقات فرودست را

سبب شوند و در روند انتقال قدرت به فاتحان

با منافع و جايگاه خود در تضاد میديدهاند.

کمترين زيان را متحمل شوند.

بنابراين ،برای نگهداشتن مقام مالی و اجتماعی
خويش همواره میکوشیدند تا با فاتحان عرب

ج) واقعگرایی مردم و اشراف زمیندار

مصالحه کرده و مقام واسطه بودن خود را برای

با فراهم شدن زمینههای عمومی سقوط ايران در

منافعی که از راه مأموريت خود در میان مردم منطقة

برابر اعراب و پاره شدن شیرازة حکومت با ازدست

خود به دست میآورند ،حفظ کنند .البته اين رويه

دادن تیسفون ،بقیة نقاط مملکت تاب مقاومت در

برای اعراب هم سودمند بود؛ چرا که اعراب

برابر سیل سپاه مشتاق برای يافتن غنايم بیشتر را

کشاورز نبودند تا آداب دريافت مالیات را بدانند و

نداشتند .شهرهای مختلف هر کدام به شکلی تسلیم

دهقانان ايرانی زحمت آنان را برای گرفتن مالیات

شدند و صلحنامهای نوشته شد .در اصفهان اما

و امنیت محلی کم میکردند .از سوی ديگر ،شرايط

درحالیکه انتظار میرفت اشراف و سپاهیان

اصفهان از نظر دفاعی ضعیف بود و در دشت

مقاومت کنند ،هیچ مقاومتی نشد و مردم وابسته به

بیدفاع اصفهان قلعههای مستحکمی وجود نداشت

زمین ،مانند نواحی ديگر ،سر به کوه نگذاشتند و

تا فکر مقاومت را در انديشه ساکنین تقويت کند.

مقاومت جدی نکردند؛ بلکه از سر مصلحت و

آشنايی بزرگان شهر با شرايط رو به زوال مملکت

منفعت به طريق صلح تسلیم شدند تا منابع درآمد

و آگاهی بر اشتیاق مهاجمان در تسخیر شهر نیز در

و پايگاه خود را در برابر مهاجمان از دست ندهند.

اين رويکرد واقع گرايانة عمومی تأثیرگذار بود .با

دهقانان و اشرافیت شهری هم با ناامیدی کامل از

اين اوصاف ،به نظر می رسد که شرايط عمومی

ساسانیان و بیاعتمادی به رعايا در پی همکاری با

حاصل از زوال سريع ساسانیان و وضعیت

اعراب جهت حفظ موقعیت اجتماعی خود بودند

اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ساختار حیات

(صديقی .)72 :1372 ،يکی از داليل سهولت فتح

جمعی ساکنان اصفهان ،نوعی واقعگرايی عمومی

اصفهان ترس همین اشراف و زمینداران از تصرف

در خود داشت که در پرتو آن اشراف و برگزيدگان

اموال خود توسط اعراب مسلمان بود .در داستان

سیاسی در نتیجه گسست در ساختار قدرت و برای

فتح اصفهان آمده است ،که مرزبان اصفهان به عربی

حفظ موقعیت خويش ،دهقانان برای حفظ پايگاه
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اجتماعی و امتیازات اقتصادی ،ناراضییان فکری و

يافته بود (يار شاطر458 :1389 ،؛ گرانتوسکی،

فرهنگی در جهت تغییر شرايط و رعیت در راستای

 ،)174 :1359به درك اختالف طبقاتی و وجود

ماندگاری شرايط معیشتی خود ،سعی در برخورد

نارضايتی در میان مردم در آن زمان کمك میکند.

مسالمتآمیز با فاتحان کردند و با دل بستن به ندای

چنانکه آمد ،موقعیت کشاورزی ،تجاری و تولیدی

عــدالتطلبانه مســلمانان ،حفظ شرايط موجود

اصفهان که اهمیتی راهبردی به اين شهر داده بود،

را مهم شمردند.

وجود اشراف و واسپوهران را در اين شهر ايجاب

د) نارضایتی اعتقادی و بیتفاوتی طبقه دینی
به دلیل وابستگی مذهب به حکومت در کلیات
حکومت ساسانی ،با برافتادن حکومت مرکزی
طبقة مذهبی نیز جايگاه خود را در میان طبقات
عامه از دست داد و با واکنش مردمی در دفاع از
خود مواجه نشد .در اين زمان ،دستگاههای دينی
در قالب سازمان منظم زير نظر موبدان ،دين
اخالقی زرتشت را به حالتی در آورده بودند که پر
از اعمال مشقتآمیز و منهیات بیهوده شده بود و
در روح مردم نفوذی نداشت و قدرت معنوی خود
را از دست داده بود(صديقی .)32 :1372 ،توصیف
و انتخاب واژگان زرينکوب از اين شرايط ما را به
درك بهتری میرساند :روحانیت فاسد و طمّاع و
اشرافیت متجاوز و مغرور هر روز به نابسامانیها
گسترش میدادند و فاصله مردم و حکومت را
بیشتر میکردند .قدرت و فساد پايانناپذير موبدان
ياس کشندهای را در مردم ترويج میکرد .اين
شــرايط برای اصــفهان که ،از ســويی ،جايگاه
واســپوهران بود و ،از ســوی ديگر ،به ســبب
آتشکدههای معروف ،موقعیت دينیممتازی داشت،
نشان میدهد که اين دو طايفة ممتاز در میان
طبقات عامه جايگاه مناسبی نداشتهاند .فعالیت
گستردة مزدکیان در اين ناحیه که با آشکار شدن
ضعف ساسانیان پس از خسروپرويز دوباره بروز

میکرد .اين موضوع ،به نوبه خود ،زمینههای ايجاد
اختالفات طبقاتی را فراهم کرده بود و سبب بروز
ناآرامیها و عامل موثری در ايجاد خیزشهای
اجتماعی و اقتصادی بود .از اين حیث ،اصفهان
دوران ساسانی يکی از مراکز مهم جنبش مزدکی
بود و در دوران اسالمی نیز يکی از مراکز مهم اين
انديشه قلمداد میشد .گزارشهای فراوانی از
وجود خرم دينان در اصفهان در طول قرن دوم
هجری و کوشش آنان برای ياریرساندن به بابك
خرمدين در آذربايجان در دست است (صديقی
 .)227-322 :1372،از آنجا که حمايت مردم از
حاکمان تابعی از رضايت آنان از حکومت است
نقش اين نارضايتی را میتوان در بیتفاوتی مردم
به هنگام تسلیم شهر جستجو کرد .درعینحال،
اختالف میان کارگزاران حکومتی با يکديگر و نیز
با رعايا از زمینه های اختالف ،نارضايتی و تسلیم
زودهنگام شــهر بوده است .گزارشی از همراهی
میان طبقة مذهبی موبدان با رعايا در حفظ شهر در
دست نیست و به نظر میرسد که اعراب بر
جامعهای واگرا و پر از تفرقه پیروز شدهاند .از
سوی ديگر ،اصفهان از ديرباز محل سکونت
يهوديان بودهاست .اختالفات میان يهوديان و
حکومت دينی ســاسانی که در چند مرحله به
برخورد با آنها و کشتار ايشان منتهی شده بود نیز
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در واگرايی ساکنان اصفهان و عدم مقاومت در برابر

بیترديد فاتحان مسلمان نیز به اين شرايط واقف

مسلمانان تأثیر به سزا داشت .اين تفرقة يهوديان با

بوده و فتح شهر را مهم میشمردهاند .مذاکره خلیفه

حکومت و اشراف و موبدان ساسانی ،که بیشتر

دوم در اين جهت و مشورت دادن معروف هرمزان

ماهیت دينی داشت سبب شد تا اعراب با استقبال

به خلیفه که اصفهان سر است و آذربايجان و فارس

يهوديان مواجه شوند (يارشاطر-356 :1389 ،

دو بال ،اگر سر را قطع کنی دو بال از کار خواهد

)354؛ چرا که در نگاه مهاجمان ،به عنوان اهل

افتاد نیز حاکی از موقعیت ويژه اصفهان برای اهل

کتاب مورد پذيرش بودند.

سیاست در آن زمان است (بالذری.)428 :1367 ،
توصیف جايگاه اصفهان از سوی هرمزان و دقت

هد) اهمیت راهبردی شهر برای فاتحان

خلیفه در فهم اين شرايط ،سهم راهبردی اين شهر

چنانکه آمد ،اصفهان در میانة راه هند و خراسان و

را در جغرافیای سیاسی ايران در آستانة سقوط

سیستان به عراق عرب ارزش راهبُردی فراوانی

دولت ساسانی ترسیم میکند و اين را به ذهن وارد

داشت .در طرف شمالی هم از قزوين ،که دروازه

میسازد که اعراب برای فتح اصفهان ارزش

آذربايجان است ،تا جلگههای دوردست فارس و

ويژهای قايل بودند .اختالف میان حاکمان کوفی و

اقیانوس هند جادهای وجود داشت که از سرزمین

بصری بر سر فتح اصفهان که تا زمان معاويه نیز

اصفهان میگذشت (سیرو .)7 :1949 ،بنابراين ،از

باقی بود وتالش و بلکه دعوا بر ای اخذ خراج و

جهت تجاری و راهبردی پراهمیت بود .از سوی

جزيهی فراوان و ارزشمند نیز از جايگاه برتر شهر

ديگر ،ورود زندهرود به دشت اصفهان در مسیر

حکايت دارد .حافظ ابونعیم ضمن توضیح شرايط

حدوداً  150کیلومتری خود تا دهانة باتالق

فوق ،اشعاری را از زبان فاتح اصفهان نقل میکند

گاوخونی ،زمینهای حاشیه را تا شعاع حدود 10

که جايگاه اقتصادی بینظیر اصفهان را برای

کیلومتر از طريق انشعابات خود سیراب میکرد و

همرزمان عرب وی نشان میدهد .در اين اشعار،

سطح آب زيرزمینی و میزان رطوبت هوا را باال نگه

فتح اصفهان هم دارای ارزش فراوان اقتصادی و

میداشت تا سرزمینهای دورتر نیز با قنوات پرآب

هم

در خدمت کشاورزی باشند .قرار گرفتن شهر در

اصفهانی.)140-143 :1377،

ارزش

راهبردی

مهم

است

1

(نك:

فاصله بیابان و کوه نیز اقلیمی مناسب برای اين

چنانکه آمد ،اهمیت اصفهان برای اعراب از جهت

شهر به ارمغان میآورد که با آب فراوان و خاك

اقتصاد مناسب ،آب و هوای مطلوب و درآمد کافی

حاصلخیز ،ارزش ويژة آن را چند برابر میکرد .اين

چنان بود که موضوع تصرف و به تبع آن ،چگونگی

شرايط توجه هر فاتح و حاکمی را جلب میکرد و

مصرف مالیات آن همواره مورد اختالف عامالن

تا برای حفظ شهر و يا به دست آوردن آن بکوشند.

بصره و کوفه بوده است (همان) .گزارشی در دست

-1

و عادت لقوحاً اصبهانُ باَسرها

تدرُّ لنا منها القری والدراهمُ

و انی علی عمدٍ قبلت جزاء هـم

غـداهَ تفادوا و الفجاج قواتــمُ
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است که نشان میدهد عبدالملك مروان برای

شده است .در اين میان امّا روايت بالذری در

تحريك کوفیان علیه مصعب ابن زبیر به اشراف

فـتوحالبلدان جامعیت ،اســـتحکام و اســــتدالل

عراق وعده داد چنانچه بر ضد مصعب و زبیريان

مناسبتری ،نسبت به ساير منابع دارد.

قیام کنند خراج اصفهان را به آنان خواهد داد

در راستای درك بهتر زمینههای موثر در فتح

(اجتهادی .)131 :1363 ،دو منطقهی جی و يهوديه

اصفهان و عمدتاً با استناد به روايت بالذری ،در

فعالیت تولیدی و تجاری بهینهای داشتند و

جدول زير فتح اصفهان با فتح ديگر شهرهای

هماهنگی اين دو گروه شغلی در کنار موقعیت

همتراز خود مقايسه شده است.

مناسب کشاورزی و قرار گرفتن اين ناحیه در
چهارراه کشوری ،موقعیت ممتازی به اصفهان داده
بود که درآمد مالیاتی حاصل از شهر را بیشتر
میکرد .از عهدنامة صلح اعراب با اصفهانیان هم
چنین بر میآيد که اعراب به دنبال موضوعات
اخالقی و دينی خود نبودهاند و در آغاز صرفاً به
دنبال تصرف و کسب درآمد بوده و يادآور شدهاند
تا زمانی که جزيه دهند و تابعیت و همراهی با
اعراب داشته باشند ،در امان هستند .در اين پیمان،
دشنام به مسلمین عقوبت و زدن آنها جزای مرگ
را در پی داشت (طبری .)1965 :1375،تسخیر
اصفهان برای اعراب مسلمان مهم بود و شرايط
مناسب طبیعی و اقتصادی شهر نیز زمینههای
جذب آنها را برای سکونت در اين شهر فراهم کرد.
بنابر گزارش يعقوبی ،بسیاری از قبايل عرب مانند
تمیم ،بنی ضبه ،خزاعه ،بنی حنیفه در اين شهر
رحل اقامت افکندند و به مرور زمان اصفهانی
شدند (يعقوبی.)50 :1356 ،
فتح اصفهان در قیاس با فتح شهرهای همتراز
چنانکه ذکر شد ،چگونگی فتح شهرهای ايرانی در
نوشتههای مورخان اغلب با اختالف ذکرشده و در
هالهای از تعصبات قومی و اختالف شهری گزارش
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ردیف

1

نام شهر

اصفهان

اولین فتح

23

فتح نخستین و مسایل و مشکالت

فتح دوم و سوم و گزارش قتلعام

79

مسایل خاص و اهمیت

.1جی پس از نبرد مختصر به صلح گشوده شد.

هرمزان به عمر گفت :اصفهان

اشراف اصفهان هم تسلیم شدند( .بالذری،

سر است و فارس و آذربايجان

)439 :1367

دو بال (بالذری)428 : 1367،

.2مردم شهر همدان خود را آزاد کردند و جرير
شهر را به قهر گشود( .بالذری)436 :1367،
.1اهل شهر در برابر جرير ابن عبداهلل دفاع
2

همدان

3

ری

4

قم

23

کردند و جرير کور شد اما پس از آن به صلح
گشوده شد( .بالذری)435 :1367 ،

.3در زمان عثمان عالءبن وهب حاکم همدان شد.
مردم بر او شوريدند و نقض عهد کردند .پس او با

فتح همدان از سوی اهل کوفه

ايشان جنگید و آنان تسلیم شدند و خراج و جزيه
و سرانه و مال فراوان از ايشان گرفت.
(بالذری 436 :1367،؛ ابن اثیر)29 / 9 ،
.2مردم ری شورش کردند مغیره ابن شعبه
کثیربن شهاب را فرستاد و ری را دوباره فتح
کرد (بالذری )447:1367 ،

21

(دو ماه
پس از فتح
نهاوند)

.3وقتی سعدبن ابی وقاص برای دومین بار بر

نزديکی ری به طبرستان و

.1عروه ابن زيد به نبرد با اهل ری و ديلمیانی

کوفه واليت يافت به ری آمد و آن ديار دچار

رابطه میان آنها از گذشته سبب

که به ياری آنان آمده بودند رفت  .خداوند وی

آشوب بود او

آن را اصالح کرد

کمك گرفتن رازیها از

را بر ايشان ظفر داد و آنان را بکشت و از ريشه

(.بالذری)448 :1367،

کند( .بالذری)446 :1367،

اندازه غنايم تیسفون بود.
-4وقتی ابوموسی اشعری از طرف عثمان
حاکم کوفه بود اهل ری مدام سر به عصیان
برداشته و باز فتح میشدند تا آنکه آخرين بار
قرظه ابن کعب آن را بگشود و از آن پس استوار
ماند( .بالذری)448 :1367،

.1ابوموسی يا احنف ابن قیس بدون مشکلی قم
را فتح کردند( .بالذری)439 :1367،
23

طبریها است.غنايم ری به

.2در زمان مامون اهل قم شورش کرده بودند
وخراج نمیدادند .علی بن هشام از طرف مامون
به سوی آنان فرستاده شد او رئیس آن را کشت
و باروی شهرشان را ويران کرد و خراج فراوان
از ايشان بگرفت( .بالذری)442 :1367،

(طبری ج  5ص)1975

 / 80دوفصلنامه پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران  /سال سوم،شماره دوم (پیاپی  /)6بهار و تابستان 1394

.2مردم استخر پیمان شکستند و عبداهلل بن عامر
که شهر گور را تصرف کرده بود به استخر آمد
.1پس از فتح اصفهان ابوموسی اشعری به
استخر رفت و موفق نشد .عثمان بن ابی العاص
5

استخر

6

شوشتر

7

قزوين

28

هم موفق نشد.عبداهلل بن عامر در سال  28به
استخر وارد شد و اهل شهر را تسلیم نمود.
(بالذری )443 :1367،

و خون مردم را روان کرد .اين به دلیل آن بود
که اهل استخر شورش کرده بودندو با عبیداهلل
ابن عمر جنگیده و او را کشته بودند .ابن عامر
يك صد هزار نفر را در استخر کشت(.بالذری
 )544:1367 ،فارسنامه سه فتح از استخر ذکر

کشتار مردم استخر و قسم
خوردن عبداهلل به اين که بايد
خون جاری شود و نشد تا آب
بر آن ريختند و جاری شد.
(ابن البلخی)116 :1385 ،

کرده است( .ابن البلخی)117 :1385 ،

.1ابوموسی به شوشتر حمله برد که حدت و
شدت ايرانیان در آنجا بود .اهل شوشتر مقاومت
17

شديدی کردند .فرماندار شوشتر همان هرمزان
معروف است که از مهرجانقذف بود و در نبرد

(دو سال
طول
کشید)

جلوال شرکت داشت .پس از مدتها محاصره
و جنگ باالخره با خیانت يك ايرانی ابوموسی
وارد قلعه شد و هرمزان خود را تسلیم کرد.

شدت مقاومت ايرانیان تا حدی
.2تستر به صلح گشوده شد و سپس اهل آن
کافر شدند .پس مهاجران به آن ديار شتافتند و
جنگجويان آنها را بکشتند و کودکانشان را به
بردگی گرفتند( .بالذری.)533 :1367،

بود که کوفه هم به کمك آمد؛
از اين رو شوشتر توسط بصره
و

کوفه

تصرف

شد.

(بالذری)530 :1367،

ابوموسی هرکه را در قلعه يافت کشت.
(بالذری))531:1367 ،

23

يا

قزوين مرز اسالم و ديلمان
.1براء بن عازب برای فتح قزوين مامور شد.
اهل قزوين از ديالمه کمك خواستند اما آنان

نامشخصی از آمئن فاتحان ديگر به اين شهر نام برده است(.بالذری ،

کمکی نکردند و قزوينیان تسلیم شدند.
24

 .2در فتوح البلدان بالذری از امیدوار بودن قزوينیان به اهل ديلم و ياری آنان
و نیز ناراضی بودن آنان از جزيه ذکری به میان آمده است .در کنار آن به شکل

(بالذری)451 :1367 ،

 .)452:1367اما در تاريخ گزيده به طور مشخص از مرحله دوم تصرف قزوين
گفته شده است(.مستوفی)777 :1364،

بوده و مکرر مورد حمله آنان
بوده است اين منطقه در دوران
خلفای راشدين تا عباسیان با
اين عنوان ثغر خوانده می شد.
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دادههای جــدول فــوق حـــاکی از برخورد

دادههای تاريخی درباره دوران پیش از اسالم

مسالمتآمیز ساکنان اصفهان و سهولت فتح اين

اصفهان اندك است ،توجه خاص مسلمین به اين

شهر در مقايسه با ديگر شهرها است .اين شواهد

شهر و رونق آن در دوران اسالمی حکايت از

نشان می دهد که به رغم اولويت تصرف اصفهان

جايگاه مهم شهر دارد .اصفهان محل استقرار

برای اعراب ،شهر با دردسر کمتر و در مرتبه اول

بخشی اشرافیت ساسانی بوده و حضور مزدکیان در

فتح شده و مشکالت فتحهای بعدی را نیز نداشته

اين شهر از اختالفات طبقاتی و نارضايتیهای

است .چنانکه در مطالب قبلی به تفصیل بررسی

اجتماعی حکايت دارد .به عالوه ،میان اشرافیت

شد ،زمینههای فتح اينچنینی اصفهان را بايد در

مستقر در اصفهان همگرايی وجود نداشت و میان

جغرافیای طبیعی و اقلیمی کارآمد شهر ،موقعیت

ايشان با حکومت مرکزی فاصله ايجاد شده بود؛ به

بهینه اقتصادی آن که محافظهکاری و واقعگرايی

گونهای که يزدگرد سوم پس از رسیدن به اصفهان

ساکنین برای حفظ اين شرايط و حرص و ولع

امکان ماندگاری در اين شهر را نداشت .به عالوه

فاتحین برای استیال بر اين شرايط را در خود

سقوط زودهنگام پايتخت ساسانی و منفعت طلبی

داشت ،تنوع اعتقادی ساکنان شهر که مانع از

دهقانان و کارگزاران حکومتی آگاه بر شرايط

همگرايی الزم میشد ،نارضايتیهای اجتماعی،

نوظهور نیز در تسلیم شهر موثر بود .مصلحت

اختالفات سیاسی و البته زمینههايی جستجو کرد

انديشی عمومی و تالش آگاهانة رعايای شهری در

که به واسطة همسايگی شهر با کوه و دشت همواره

جهت حفظ شرايط موجود هم در اين میان بیتأثیر

با آن مواجه بوده و امکان دفاع موثر را از آن

نبود .برخورد مسالمتآمیز مردم و فتح آسان اين

میگرفته است.

شهر تحت تأثیر عامل واحدی نبود .مهم ترين
عوامل زمینه ساز تعامل مردم اصفهان با فاتحان

بحث و نتیجهگیری

مسلمان را میتوان چنین دسته بندی کرد:

شهر اصفهان در دل فالت ايران و در حاشیة

 -اقلیم و طبیعت اصفهان که در جای خود به

رودخانة زنده رود دارای موقعیت برتر طبیعی و نیز

شدت در رونق اقتصادی شهر موثر بود و به سبب

به سبب قرار گرفتن در سر چهارراه ايرانی،

عدم برخورداری از امکانات طبیعی موثر برای دفاع

موقعیت ارزشمندی داشته است که از روزگار

از شهر ،زمینههای فتح اصفهان را برای فاتحان

باستان مورد توجه حکومتهای ايرانی بوده است.

شدنی میکرد .اين مهم اقشار مختلف شهری را به

وضعیت مناسب آب و هوايی و وجود جلگة

واقعگرايی دربرابر فاتحان وامی داشت تا در

ارزشمند زايندهرود در کنار فرصتهای تجارتی و

شرايط ناشی از عدم توانايی برای مقابله با

صنعتی يهوديان در يهوديه ،بر اهمیت اين شهر

مهاجمین مسلمان ،شرايط معیشتی خود را هر چه

میافزود تا جايی که اين شهر مرکز زندگی اشراف

بهترحفظ کنند.

و محل نگهداری سپاه به شمار می آمد .اگرچه

 -موقعیت راهبردی اصــفهان در جــغرافیای
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سیاسی ايران ،فتح شهر را در حکم دل ايرانشهر

بسیار موثر بود و به کارآمدی شرايط به نفع اعراب

برای اعراب پرجاذبه نشان میداد و سبب میشد تا

کمك میکرد .اين عوامل سبب شدند تا ساکنان

تصرف آن را در راس برنامههای ايشان قرار دهند.

اصفهان نسبت به حضور اعراب و دادن مالیات به

بنابر گزارش منابع از زبان هرمزان اصفهان سر و

آنها واکنش جدی نشان ندهند و عالوه بر تسلیم

فارس و آذربايجان جناحین پرنده تمثیلی وی

بیدردسر شهر ،همانند برخی شهرهای همتراز با

بودند و فتح شهر عالوه بر کسب ثروت و مکنت

موقعیت اصفهان ،جنبشی را هم علیه اعراب ايجاد

می توانست سبب حفظ سلطه بر نواحی ديگر ايران

نکنند.

شود.
 -بافت قومی و جمعیتی اصفهان که در کنار

منابع

عموم رعايا ،خیل عظیمی از يهوديان و مزدکیان و

ابن خلدون ،عبدالرحمن ( .)1363تاريخ ابن خلدون.

دهقانان و بزرگان منتسب به حکومت را در خود

جلد دوم .ترجمه عبدالمحمد آيتی .تهران :موسسه

جای داده بود سبب میشد که هر کدام از اين اقشار
درپی حفظ منفعت و يا کسب موقعیت ،استیالی
اعراب مسلمان را با بیم و امید بیشتری بنگرند .در
اين میان ،به نظر میرسد عملکرد يهود که از سوی
فاتحان به عنوان اهل کتاب مورد احترام نسبی قرار
میگرفت و از درگیریهای قبلی با دست نشاندگان
حکومتی رهايی پیدا میکرد؛ سلوك هواداران
مزدك که حاکمیت شرايط جديد را برون رفتی از
فضای متصلب موجود قلمداد میکـــردهاند و البته
رويکرد مصــلحت جـــويانه واسپوهران و
اشرافیت شهری که از هیچ کوششی برای

مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
اجتهادی ،ابوالقاسم ( .)1363وضع مالی و مالیه
مسلمین ،تهران :سروش.
اصفهانی ،حافظ ابونعیم ( .)1377ذکر اخبار اصفهان.
ترجمه نوراهلل کسايی .تهران :سروش.

اصفهانی ،حمزه ابن حسن ( .)1367تاريخ پیامبران و
شاهان .ترجمه جعفر شعار .تهران :امیرکبیر.
آلتهايم فرانتس و روت استیل ( .)1382تاريخ اقتصادی
دولت ساسانی .ترجمه هوشنگ صادقی .تهران:
علمی و فرهنگی.
بارتولد و .)1386( .تذکره جغرافیای تاريخی ايران.
ترجمه حمزه سردادور .تهران :توس.
بالذری ،احمد بن يحیی ( .)1367فتوح البلدان .ترجمه
محمد توکل .تهران :نشر نقره.

ماندگاری شرايط خود فروگذار نبودهاند سهم

دينوری ،ابوحنیفه ( .)1366اخبار الطوال .ترجمه
محمود مهدوی دامغانی .تهران :نشر نی.

 -نارضايتی عمومی رعايا از شرايط اقتصادی،

ربانیخوراسگانی ،مینا ( .)1370بررسی وضعیت
جغرافیايی منطقه مرکزی شهر اصفهان .اصفهان:

موثرتری داشتهاست.
اجتماعی و اعتقادی موجود که به عنوان قشر
حداکثری جمعیت و معموالً عنصر مغفول در فهم

دانشگاه اصفهان .پاياننامه کارشناسی ارشد
جغرافیا.

شرايط تاريخی ،پیام عدالت طلبانه اسالم را

سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان ( .)1372آمارنامه
استان اصفهان در سال .1372

به زوال ساسانی تفسیر میکردند نیز در جای خود

سرفراز ،علیاکبر و فريدون آورزمانی (،)1380

متفاوت از سلوك روحانیت وابسته به قدرت رو

سکههای ايران .تهران :سمت.
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سیرو ،ماکسیم ( .)1949کاروانسراهای ايران .ترجمه
عیسی بهنام .قاهره :انجمن شرقشناسی.
صديقی،غالمحسین ( .)1372جنبشهای دينی ايرانی
در قرون دوم و سوم هجری .تهران :پاژنگ.
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محمدی ماليری ،محمد ( .)1384فرهنگ ايرانی پیش
از اسالم .تهران :توس.
مستوفی ،حمداهلل ( .)1381نزهة القلوب .تصحیح محمد
دبیرسیاقی .قزوين :حديث امروز.

طبری ،محمد ابن جرير ( .)1375تاريخ طبری .جلد.5

مسعودی ،علی بن الحسین ( .)1370مروج الذهب.

ترجمه ابوالقاسم پاينده .تهران :اساطیر.
فرای ،ريچارد ( .)1373میراث باستانی ايران .ترجمه

جلد يکم .ترجمه ابوالقاسم پاينده .تهران :انتشارات
علمی و فرهنگی.

مسعود رجبنیا .تهران :انتشارات و آموزش انقالب

منتظر القائم ،اصغر (« .)1377نخستین فاتح اصفهان بعد
از اسالم» .مجله علمی -پژوهشی دانشکده ادبیات

کريستن ،سن آرتور ( .)1367ايران در زمان ساسانیان.

و علوم انسانی دانشگاه اصفهان .دوره دوم .شماره

ترجمه رشید ياسمی .تهران :امیرکبیر.
کولسنیکف آ .ا .)1389( .ايران در آستانه سقوط

پانزدهم.
میناسیان ،کارو اون ( .)1387شاه دژ ارگ بلند نام

اسالمی.

ساسانیان .ترجمه محمدرفیق يحیايی .تهران:
کندوکاو.

گرانتوسکی و ديگران ( .)1359تاريخ ايران از زمان
باستان تا امروز .ترجمه کیخسرو کشاورزی .تهران:
پويش.
مافروخی ،فضل بن سعد ( .)1385محاسن اصفهان.

اصفهان.ترجمه ابوالقاسم سری .تهران :اساطیر.
ناصرخسرو ( .)1372سفرنامه ناصرخسرو .به کوشش
نادر وزين پور .تهران :علمی و فرهنگی.
يار شاطر ،احسان ( .)1389تاريخ ايران کمبريج .جلد
سوم قسمت دوم .ترجمه حسن انوشه .تهران:
امیرکبیر.

ترجمه حسین بن محمد آوی .به کوشش عباس

يعقوبی علی بن واضح ( .)1356البلدان .ترجمه محمد

اقبال .اصفهان :سازمان فرهنگی و تفريحی
شهرداری.

ابراهیم آيتی .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

